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บทคัดย่อ
งานวจิยัเรือ่งการปรบัตัวของสือ่วทิยกุระจายเสียงในจงัหวดัเชยีงใหม่ ช่วงทศวรรษทีผ่่านมา (พ.ศ.2550-2560) ได้ศกึษา

การปรับตัวของสื่อวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดเชียงใหม่ ของสถานีวิทยุในเครือดนตรีสีสันสถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การ

สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (อสมท.ชม.) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่  

(สวท.ชม.) และสถานวีทิยเุสยีงส่ือสารมวลชน FM100 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ใน 5 ด้านต่อไปนี ้ด้านนกัจดัรายการ ด้านเนือ้หา 

รายการ ด้านรูปแบบรายการ ด้านกลยทุธ์ทางการตลาด และด้านเทคโนโลย ีด้วยกระบวนวธิกีารวจิยัเชิงคณุภาพ และรวบรวม

ข้อมูลด้วยการสมัภาษณ์เจาะลกึ ผลการวจัิยพบว่า แนวทางการปรบัตวัของสือ่วิทยใุนยคุดจิทัิล มดีงัต่อไปนี ้(1) วทิยภุาคธรุกิจ 

ต้องเร่งปรับตัวทุกด้าน (2) วิทยุยุคดิจิทัลต้องมีเอกลักษณ์ชัดเจน (3) ผู้ฟังวัยท�างาน คือผู้ฟังที่เหนียวแน่น (4) วิทยุยุคดิจิทัล

ต้องท�า Personalize Content (5) นักจัดรายการต้องเปลี่ยนบทบาท (6) การเพิ่มความถี่ในการจัดกิจกรรม (7) การเพิ่ม

ช่องทางในการรับสื่อวิทยุ และ (8) การปรับตัวตามกฎของทฤษฎีสื่อฯ (9) การสร้างแบรนด์ให้ติดตาตรึงใจผู้ฟัง นอกจากนี้ 

ผลการวิจยัท�าให้ทราบแนวทางในการประกอบธรุกจิด้านสือ่วทิยกุระจายเสยีงในอนาคต รวมถงึเนือ้หาด้านการเรียนการสอน

ด้านการผลติรายการวทิยกุระจายเสยีงในยคุดจิทิลั ควรมกีารเตรยีมความพร้อมในประเดน็ต่อไปนี ้(1) การสร้างรปูแบบและ

เน้ือหาอย่างสร้างสรรค์ และมเีอกลกัษณ์ชดัเจน (2) การท�ารายการวทิยทุีอ่อกอากาศทัง้ภาพและเสยีงพร้อม ๆ  กนั (3) การท�า

รายการวทิยแุบบ Personalize Content (4) หลกัการท�ากลยทุธ์ทางการตลาดเพือ่สร้างแบรนด์ให้กับสถานแีละรายการ (5) 

การท�ากิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักจัดรายการกับผู้ฟัง และ (6) กฎของทฤษฎีสื่อคือผู้ก�าหนดกฏเกณฑ์ต่าง ๆ        

ค�าส�าคัญ: การปรับตัวของสื่อวิทยุกระจายเสียง
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ABSTRACT
The adjustments of radio media in Chiang Mai in the past decade (2007 - 2017) has been studied  

in this research. Dontree Season Radio Station, Mass Communication Organization of Thailand Radio  

Station in Chiang Mai (MCOT. CM.), Radio Thailand in Chiang Mai, and FM 100 Radio Station Chiang Mai  

University have been selected to be representative samples. There are five aspects being examined  

which are radio broadcaster, contents of the program, style of the program, marketing strategies and  

technology. Qualitative research method has been conducted; additionally, the data was collected  

through in depth interview. According to the results, it has been illustrated that the guidelines of radio  

station adjustments in digital era are (1) radio stations in business sectors need to urgently adjust  

themselves (2) it is essential for radio stations in digital era to have unique identity (3) working – age listeners 

are loyal customers (4) personalized contents need to be implemented in digital era (5) it is vital for radio 

broadcaster to change their roles (6) the frequency of organized activity should be increased (7) more  

channels to access radio stations should be added (8) the adjustments in the path of theory of  

technological determinism are necessary and (9) brand creation should be attractive as well as  

impressive. Furthermore, it has been discovered that some contents in the teaching of radio production  

in digital era should be added. It is crucial to include the following issues which are unique style and  

contents, sound and image broadcast, personalized contents, principles of marketing strategies leading  

program or radio station branding, activities promoting the relationships between radio broadcaster  

and listeners and the understanding of the rules of technological determinism theory.

KEYWORDS: The Adjustments of Radio Media

บทน�า
ปัจจุบัน คลื่นความถี่และการประกอบกิจการวิทยุ

กระจายเสียงของประเทศไทย ได้เข้าสู่ระบบการก�ากับดูแล

โดย กสทช. โดยกสทช. ได้วางแนวทางการเปลี่ยนผ่านสู่

การกระจายเสียงวิทยุดิจิทัลของประเทศไทย ไว้ในแผน

แม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับท่ี 1

(พ.ศ. 2555 – 2559) ซ่ึงก�าหนดให้มีการเริ่มเปลี่ยนผ่าน

เข้าสูก่ารรับส่งสญัญาณวทิย ุกระจายเสยีงและวิทยโุทรทศัน์

ระบบดิจิทัลภายใน 4 ปี และก�าหนดให้มีนโยบายและจัด

ท�าแผนการเปล่ียนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์

เป็นระบบดิจิทัลภายใน 1 ปี ตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ  

จึงจะเห็นได้ว่า ที่ผ่านมา วงการวิทยุไทยต้องเผชิญกับ 

“การเปลี่ยนแปลงด้านการก�ากับดูแล” อันเป็นผลพวงจาก

นโยบายของประเทศ ซึ่งสื่อวิทยุต่างพยายามปรับบทบาท

รวมถึงอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับนโยบายที่เกิดขึ้นมาโดย

ตลอด โดยเฉพาะอย่างยิง่ทางการเปลีย่นผ่านสู่การกระจาย

เสียงวิทยุดิจิทัล ที่ก�าลังจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้  อีกหนึ่งความ

เปลี่ยนแปลงท่ีส่ือวิทยุต้องเผชิญ ได้แก่ “การเปลี่ยนแปลง

ด้านภูมิทัศน์สื่อ” อันหมายถึง เมื่อสื่อใหม่ล่าสุดอย่าง

อินเทอร์เน็ตเข้ามา (ถ้านับปัจจุบัน พ.ศ. 2560 อินเทอร์เน็ต

ในประเทศไทยก็ใช้มา 30 กว่าปีแล้ว และเป็นที่นิยมสุด ๆ  

ก็ในยุคนี้ ท่ีอะไรๆ กลายเป็นดิจิทัลไปซะหมด) ท�าให้ 

หนงัสอืพมิพ์ วทิย ุโทรทศัน์ ฯลฯ กลายเป็นสือ่เก่าโดยปรยิาย 

นกัวชิาการหลายท่านกต็ัง้ข้อสงัเกตอกีว่า สือ่เก่าจะตายจาก

ไป เพราะอินเทอร์เน็ตนั่นเอง จริงหรือไม่จริงตอนน้ีเรายัง

ตอบไม่ได้แน่ชัด แต่หนังสือพิมพ์ในสหรัฐอเมริกาท่ีเป็นต้น

ฉบับของสื่อสารมวลชนที่มีชื่อว่า The Rocky Mountain 

News ได้ปิดตวัลง หลงัจากทีท่�าหน้าทีเ่ป็นสือ่สารมวลชนมา

ถงึ 150 ปี จากการเผชญิปัญหาด้านเศรษฐกจิและการเปลีย่น

พฤติกรรมการบริโภคสื่อของประชาชน (ITUBB, 2558) 



สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี54

สื่อเก่าหลายแห่งต้องเริ่มปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิทัล ส�าหรับ

ประเทศไทย เราจึงได้เห็นว่า “หนังสือพิมพ์” เกือบทุกฉบับ

ในประเทศไทย ให้บริการ News Content และมีเนื้อท่ี

ส�าหรับการโฆษณาออนไลน์ด้วย หรือจะอ่านหนังสือพิมพ์

แบบ e-Newspaper ได้โดยผ่าน Digital Device ต่าง ๆ 

ส่วน “โทรทศัน์” ก็สามารถเข้าไปชมรายการย้อนหลงัได้จาก 

เวบ็ไซต์ช่องต่าง ๆ  เราสามารถเลอืกดรูายการทีเ่ราพลาดชม  

หรือเลือกดูรายการโปรดได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะพลาด 

ส�าหรับ “วิทยุ” ก็กลายเป็นโทรทัศน์หรือเป็นเคเบิลทีวี  

เราสามารถฟังรายการวทิยจุากเวบ็ไซต์ หรือชมผ่านโทรทศัน์

ก็ได้ ในขณะเดียวกันโทรทัศน์เอง ก็รายงานข่าวทั้งโทรทัศน์

เองด้วย และกอ็อกอากาศทางวทิย ุรวมถงึสามารถชมรายการ 

สด ๆ ทางอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วย (ITUBB, 2558)

ปรากฏการณ์ “การเปลี่ยนแปลงด้านภูมิทัศน์ของ

สื่อ” นี้ส่งผลให้สัดส่วนการโฆษณาผ่านสื่อวิทยุ ลดลงอย่าง

ต่อเนื่องมาตลอด ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา พบว่ามีสัดส่วน

ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยสาเหตุส�าคัญมาจากการฟังเพลง

ผ่านสื่อดิจิทัลแทน เช่น ซีดี หรือ เอ็มพี 3 แทนการฟังเพลง

ผ่านสื่อวิทยุ ส่งผลให้จ�านวนผู้ฟังวิทยุลดลงตามล�าดับ ซึ่ง

สอดคล้องกับผลการส�ารวจของบริษัทนีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช 

(ประเทศไทย) จ�ากัด ที่พบว่ากลุ่มผู้ฟังที่มีช่วงอายุระหว่าง 

12-24 ปี และกลุ่มผูฟั้งในช่วงอายรุะหว่าง 25-39 ปี มตีวัเลข 

ผูฟั้งลดลงในระดบัเดยีวกนั มเีพยีงกลุม่อาย ุ40 ปีขึน้ไปเท่านัน้  

ที่ยังคงมีจ�านวนผู้ฟังอยู่ในระดับคงท่ี จึงท�าให้ผู้ประกอบ

การสินค้าหันมาลดสัดส่วนการโฆษณาผ่านสื่อวิทยุลงไป  

(Positioningmag, 2552) นอกจากการเปลีย่นแปลงภมูทัิศน์ 

ของสื่อ ส่งผลให้สัดส่วนการโฆษณาผ่านสื่อวิทยุลดลงอย่าง 

ต่อเน่ืองแล้ว ยังส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยน 

แปลงไปอกีด้วย ในปี พ.ศ. 2558 มกีารส�ารวจวจิยัโดยส�านกั 

นโยบายเเละวชิาการกระจายเสยีงและโทรทศัน์ พบว่า ในปี  

2555 ประเทศไทยมีอัตราการเข้าถึงการรับฟังวิทยุจากทุก 

ช่องทาง คิดเป็นร้อยละ 38 และในปี 2556 ได้ลดลงเหลือ

ร้อยละ 32 และใน ปี 2557 ยิง่ลดลงอย่างมาก คอืเหลอืเพยีง 

ร้อยละ 24 และปี 2558 กล็ดลงเหลอืเพยีงร้อยละ 19 เท่านัน้  

(คัคนางค์, 2558) จากพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีลดลงอย่าง

รวดเรว็น้ี ท�าให้หลายสถานวีทิยฯุ ได้ปิดตวัลง เช่น คลืน่ร้อน  

91.5 ฮอตเวฟ ได้ปิดตัวลงเมื่อปี 2556 และคลื่น Seed 

97.5MHz ที่อยู่คู่คนไทยมาถึง 12 ปีก็ปิดตัวลงในปี 2559 

เป็นต้น ท่ีกล่าวมานี ้พอจะสรปุได้ว่า ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา  

(พ.ศ. 2550-2560) ส่ือวิทยุกระจายเสียง ต้องเผชิญกับ 

การเปลี่ยนแปลงทั้งทาง “ด้านการก�ากับดูแล” และ “ด้าน 

ภูมิทัศน์สื่อ” อันส่งผลกระทบต่อปัญหาความแปรปรวน 

ทางเศรษฐกจิ รวมถงึพฤตกิรรมของผูบ้ริโภคทีเ่ปลีย่นแปลง 

ไป ซ่ึงปรากฏการณ์ดังกล่าว ท�าให้สื่อวิทยุฯต้องตระหนัก  

และปรับตัวในการท�างานเพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยน 

แปลงที่เกิดขึ้น งานวิจัยชิ้นนี้จึงได้ศึกษาการปรับตัวของสื่อ 

วทิยฯุ ทางด้านนกัจดัรายการ เนือ้หารายการ รปูแบบรายการ  

รวมถึง กลยุทธ์ทางการตลาด ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง 

ทางด้านเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับกระบวนการออกอากาศ 

เพือ่จะได้ทราบว่าการปรบัตวัทางด้านใดเป็นปัจจยัส�าคญัใน

การอยูร่อดของสือ่วทิยฯุในยคุดจิทิลั คลืน่วทิยฯุ หลายคล่ืน  

ได้พยายามปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิทัลดังกล่าว โดยเฉพาะ

คลื่นของบริษัทยักษ์ใหญ่ ซ่ึงเห็นได้ว่าการปรับตัวท่ีเกิดขึ้น

นัน้เน้นการสร้างความสมัพนัธ์กบัผูฟั้งเป็นส�าคญั โดยกลยทุธ์

ของบรษิทัธรุกจิขนาดใหญ่ท่ีมเีมด็เงนิสงู กจ็ะจดักจิกรรมกนั

บนฐานประโยชน์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง แต่งานวิจัยชิ้นนี้

สนใจศึกษาการปรับตัวของสื่อวิทยุฯท้องถ่ิน ท้ังท่ีบริหาร

จดัการโดยองค์กรทางธรุกิจและไม่ใช่องค์กรทางธรุกิจ เพือ่จะ 

ได้ทราบว่า ในช่วงเวลาทีก่�าลงัก้าวสูย่คุดจิทิลันี ้สือ่เก่าอย่าง

วิทยุฯ มีการปรับตัวในด้าน ต่าง ๆ  อย่างไรจึงอยู่รอดได้ โดย

ศึกษาสถานีวิทยุกระจายเสียง 4 สถานีในจังหวัดเชียงใหม่ 

เป็นกรณีศึกษา ได้แก่ (1) สถานีวิทยุในเครือดนตรีสีสันใน

สถานะ “สถานขีองภาคเอกชน” (2) สถานวีทิยกุระจายเสยีง

องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่  

(อสมท.ชม.) นับเป็น “สถานีของภาคส่วนบริษัทจ�ากัด

มหาชน” และ (3) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

จงัหวดัเชยีงใหม่ (สวท.ชม.) ซึง่เป็น “สถานขีองภาคราชการ” 

และ (4) สถานวิีทยเุสยีงสือ่สารมวลชน FM100 มหาวทิยาลยั 

เชียงใหม่ ในสถานะ “สถานีของสถาบันการศึกษา”    

วัตถุประสงค์
ศกึษาการปรับตวัของสือ่วทิยกุระจายเสยีงในจงัหวัด

เชยีงใหม่ ช่วงปี พ.ศ. 2550-2560 ของสถาน ี(1) สถานวีทิยใุน

เครอืดนตรสีสีนั (2) สถานวิีทย ุกระจายเสยีงองค์การสือ่สาร
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บทความวิจัย

มวลชนแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (อสมท.ชม.)  

(3) สถานีวทิย ุกระจายเสยีงแห่งประเทศไทย จงัหวดัเชยีงใหม่  

(สวท.ชม.) และ (4) สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ ใน 5 ด้านต่อไปนี ้(1) ด้านนกัจดัรายการ  

(2) ด้านเนือ้หารายการ  (3)  ด้านรปูแบบรายการ  (4)  ด้านกลยทุธ์ 

ทางการตลาด และ (5) ด้านเทคโนโลยี     

ประโยชน์ที่ได้รับ
(1) ได้ทราบถึงการปรับตัวของสื่อวิทยุในจังหวัด

เชียงใหม่ ทางด้านนักจัดรายการ ด้านเนื้อหารายการ  

ด้านรูปแบบรายการ ด้านกลยุทธ์ทางการตลาด และด้าน

เทคโนโลยี                                                      

(2)  ได้แนวทางการปรับตวัของสือ่วทิยกุระจายเสยีง 

เพื่อความอยู่รอดในยุคดิจิทัล                                   

(3) ท�าให้ทราบแนวทางในการประกอบธรุกจิด้านสือ่

วิทยุกระจายเสียงในอนาคต                             

(4)  ท�าให้แนวทางในการพฒันาเนือ้หาการเรยีนการ

สอนด้านวทิยกุระจายเสยีงให้มคีวามทนัสมยั และสอดคล้อง

กับสถานการณ์จริงมากขึ้น  

วิธีด�าเนินการวิจัย
ในการวจิยัครัง้นีเ้ป็นกระบวนวธิกีารวจัิยเชงิคณุภาพ 

(qualitative research) และรวบรวมข้อมูลด้วยการ

สัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview) โดยมีการ

ออกแบบโครงสร้างของข้อค�าถามท่ีสามารถน�าไปใช้ในการ

สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบชี้น�า 

(guided interview) กล่าวคือ เป็นการสัมภาษณ์แบบไม่มี

โครงสร้าง หรือเป็นการสัมภาษณ์แบบปลายเปิด ซึ่งเป็น 

กระบวนวิธกีารวจัิย (methodology) ทีม่คีวามยดืหยุน่และ

เปิดกว้างหรือมกีารน�าค�าส�าคญั (keywords) มาใช้ประกอบ

ในการชี้น�าค�าสัมภาษณ์

 

ประชากรและตัวอย่าง
(1) สถานีวิทยุในเครือดนตรีสีสัน

(2) สถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลชน

แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (อสมท.ชม.) 

(3) สถานวีทิยกุระจายเสยีงแห่งประเทศไทย จงัหวดั

เชียงใหม่ (สวท.ชม.) 

(4) สถานีวิทยุ เ สียง ส่ือสารมวลชน FM100 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เครื่องมือ
การสมัภาษณ์แบบชีน้�า (guided interview) ในการ 

ก�าหนดโครงสร้างของข้อค�าถาม ส�าหรบัน�าไปใช้ในกระบวน 

การสมัภาษณ์เจาะลกึนัน้ ประกอบไปด้วยข้อค�าถามเก่ียวกบั 

“การปรับตวัของสือ่วทิย”ุ ใน 5 ด้าน ต่อไปนี ้(1)  ด้านนกัจดั

รายการ  (2)  ด้านเนื้อหารายการ (3)  ด้านรูปแบบรายการ  

(4) ด้านกลยุทธ์ทางการตลาด และ (5) ด้านเทคโนโลยี

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข ้อมูลโดยพิจารณาประเด็นหลัก 

(major themes) หรือแบบแผนหลัก (major pattern)  

ท่ีพบในข้อมลูท่ีได้รบัจากการสมัภาษณ์ท้ังหมดจากนัน้จงึน�า

ประเด็นหลกั (major themes) มาพจิารณาแบ่งแยกออกเป็น 

ประเด็นย่อย (sub-themes) และหัวข้อย่อย (categories)  

อนัเป็นกระบวนการวเิคราะห์โดยการเริม่ต้นจากการ วเิคราะห์ 

ภาพรวมไปสู่การวิเคราะห์ประเด็นย่อยของกระบวนการ

วิเคราะห์ตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ รวมท้ังคณะ 

ผู้วิจัยจะได้ด�าเนินกระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได ้

จากการสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview) โดยการ 

พรรณนาข้อมูลตามปรากฏการณ์ร่วมด้วยเพื่อแสวงหาหรือ 

ให้ได้มาซ่ึงข้อค้นพบ จากกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  

อันเป็นแนวทางประการส�าคัญท่ีสามารถน�าไปสู่การจัดท�า 

ข้อเสนอแนะในการปรบัตวัของสือ่วทิยใุนยคุดจิิทัลในอนาคต

สรุปผลการวิจัย
การปรบัตวัของสือ่วทิยใุนจงัหวัดเชียงใหม่ มีประเดน็

ที่เหมือนและแตกต่างกันในแต่ละด้านต่อไปนี้ 

(1) ด้านนกัจดัรายการ: ทกุสถานยีงัคงเน้นให้รักษา 

มาตรฐานของความสามารถทางวชิาชพีของนกัจดัรายการที่

มีคุณภาพ ทั้งน�้าเสียงการพูดต้องถูกต้องตามอักขระ ควรม ี

ความเป็นกนัเองกบัผูฟั้ง และควรสร้างเอกลกัษณ์ของตนเอง 

ให้ชัดเจน รวมถึงการคดัสรรเนือ้หามาน�าเสนอให้ผูฟั้งน้ันควร

เลือกน�าเสนอเรื่องราวใกล้ตัวผู้ฟัง โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพ  
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ทัง้น้ีทาง อสมท. เหน็ว่านกัจดัรายการพัฒนาตนเองอยูเ่สมอ 

ควรมีความรู้รอบด้าน และมีความทันต่อเหตุการณ์ เพราะ

ปัจจุบันผู้ฟังเปิดรับหลายสื่อ และรู้เท่าทันเหตุการณ์มาก  

นกัจดัรายการควรรูก่้อนผูฟั้งในทกุเรือ่งทีน่�าเสนอ นอกจากนี้  

การสร้างความแตกต่างให้กบัรายการหรอืการรเิริม่สิง่ใหม่ ๆ  

เป็นทกัษะทีน่กัจดัรายการพงึมใีนมมุมองของ สวท.ชม. โดย

นักจัดรายการที่เป็นแบบอย่างที่ดี อาทิ คุณเดือน อินต๊ะ ได้

รเิร่ิมท�ารายการ “รอบเวยีงเจียงใหม่” ทีอู่ก้�าเมอืง (พดูภาษา

เหนือ) รวมถึงเปิดเพลงก�าเมือง ซึ่งได้รับความนิยมอย่างต่อ

เน่ืองมาตัง้แต่ปี 2542 จนถงึปัจจบุนั และ สวท.ชม. ยงัมีการ 

เปิดโอกาสให้นักจดัรายการทีเ่ป็นตัวแทนจาก7 ชนเผ่ามาจดั

รายการเพื่อชนเผ่าออกอากาศอีกด้วย ส่วนทางดนตรีสีสัน 

เน้นจดัรายการบนัเทงิสอดแทรกสาระ ได้ท�าวจิยัส�ารวจพบว่า  

ผู้ฟังรายการเพลงในปัจจุบัน ชอบนักจัดรายการที่พูดน้อย 

และหากจะพูดมาก กค็วรตรงประเดน็และกระชบัทีส่ดุอกีด้วย   

(2) ด้านเนือ้หารายการ : กลุ่มผูฟั้งเป้าหมายทียั่งเป็น 

แฟนประจ�าของทุกสถานีต่างก็มีอายุ 35 ปีขึ้นไปเหมือนกัน  

ทุกสถานีจึงเน้นการน�าเสนอเนื้อหาที่เป็นเรื่องใกล้ตัวผู้ฟัง

กลุ่มน้ีเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นเพลงที่เปิด หรือสาระที่น�า

มาออกอากาศ และส�าหรับสถานี FM100 ที่เป็นสถานีใน

สถาบัน การศึกษา สถานี สวท.ชม. ที่เป็นสถานีของภาครัฐ  

และ อสมท.ชม. ที่เป็น บมจ. ทั้ง 3 สถานีต่างเป็นสถานี

ที่มีต้นก�าเนิดมาจากเจตนารมณ์ที่จะท�าเพื่อประโยชน์ของ

ประชาชนเป็นส�าคัญ จึงเน้นเน้ือหาด้านข่าวสารสาระให้

อยู่ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 แต่ดนตรีสีสันนั้นเป็น

องค์กรภาคธรุกจิ จึงหนัมาเน้นเนือ้หาด้านความบนัเทิง และ

อาจจะสอดแทรกสาระบ้างตามสถานการณ์ อกีหน่ึงเนือ้หาที่ 

สวท.ชม. และ อสมท.ชม. รวมถึง FM100 ยังให้ความส�าคัญ

คือ เนื้อหาด้านการเป็นตัวกลางประสานความร่วมมือ หรือ

ร่วมแก้ไขปัญหาข้อร้องเรยีนในด้านต่าง ๆ  ทีป่ระชาชนได้รบั

ผลกระทบ เช่น การประสานงานช่วยเหลอืประชาชนในช่วง          

น�้าท่วมใหญ่ เป็นต้น นอกจากนี้ทาง สวท.ชม.ยังเน้นย�้าท่ี

จะเป็นผู้ริเริ่มเนื้อหาสาระใหม่ ๆ ในวงการวิทยุอีกด้วย เช่น 

รายการรอบเวียงเจียงใหม่ รายการจราจรเพื่อชุมชน และ

รายการวทิยขุองพ่ีน้อง 7 ชนเผ่า นบัเป็นรายการที ่สวท.ชม.  

ท�าเป็นสถานแีรก และได้รบัความนยิมอย่างต่อเนือ่งมาจนถงึ

ปัจจุบัน มีผู้ฟังโทรศัพท์มายังรายการ รวมถึงตอบกระทู้ใน 

เฟซบุ๊ค (facebook) ของรายการไม่ขาดสาย

(3) ด้านรปูแบบรายการ : ทกุสถานยีงัคงจดัรายการ

ตามรูปแบบในหลักการพื้นฐาน แต่มีการสร้างสรรค์ Jingle 

เพ่ิมข้ึนเพ่ือออกอากาศเน้นย�า้ Brand ของสถานใีห้ชัดเจนขึน้  

และทางดนตรีสีสันจะมีรายการรูปแบบรายการเพลง  

มากทีสุ่ด ส�าหรบัอกี 3 สถานเีนือ่งจากเป็นสถานทีีเ่น้นรายการ 

ข่าวสารสาระ จงึมรีปูแบบรายการข่าว บทความ สารคด ีและ

สปอตรณรงค์ มากกว่ารายการบันเทิง เพื่อให้สอดคล้องกับ

แนวคดิของสถาน ีได้แก่ สวท.ชม. คือ “ให้ความรู ้คูค่วามสขุ”  

FM100 คือ “ข่าวสารสาระสู่ชุมชน” และ อสมท.ชม. คือ  

เป็นเครื่องมือเผยแพร่ข่าวสารความรู้ของรัฐไปสู่ประชาชน

ในภูมิภาค

(4) ด้านกลยุทธ์ทางการตลาด : ทุกสถานีให้ความ 

ส�าคัญกับกิจกรรมที่เช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างนักจัด

รายการกับผู้ฟัง ต่างก็มีการตอบค�าถามชิงรางวัล แจกบัตร 

คอนเสร์ิต หรอืบตัรชมภาพยนตร์ รวมถงึการให้นกัจดัรายการ 

และผู้ฟังออกไปท�าโครงการสร้างประโยชน์ให้สังคมเช่น

เดยีวกนั โดยทุกสถานไีด้เพิม่ช่องทางการสือ่สารกบัผูฟั้งมาก

ข้ึน มีการท�าเว็บไซต์ (website) เฟซบุ๊คเพจ (facebook 

page) รวมถึงการใช้ ไลน์แอพลิเคชั่น (Line Application) 

และการท�าแอพลิเคช่ันของสถานีเองอีกด้วย นอกจากนี้ก็

ยังเน้นการสร้างแบรนด์ (Brand) ด้วยการก�าหนดแนวทาง 

หรือ concept ให้ชัดเจนขึ้น เพื่อสร้างการจดจ�ามากขึ้น 

ทั้งในระดับสถานีและระดับรายการ อาทิ ทางดนตรีสันนั้น 

ในระดับสถานีได้ก�าหนด concept ของคลื่น 105.75MHz 

Friend FM. ไว้ว่า “เพราะเราเพื่อนกัน” เป้าหมายคือกลุ่ม

ผู้ฟังอายุ 35 ปีขึ้นไป เน้นถึงความเป็นเพื่อนที่ดูแลกันอย่าง

อบอุน่ และคลืน่ Modern 98.75 ไว้ว่า “ใหม่ได้อกี” เป้าหมาย 

คือ กลุ่มผู้ฟังวัยรุ่นอายุ 20 ปีขึ้นไป เน้นว่าคลื่นเก่าคลื่นนี้  

ยังมีสิ่งใหม่ ๆ มาน�าเสนออยู่ตลอดเวลา หลังจากนั้น ก็ได้ 

ปรบัเป็น “ยงัไงกโ็ดน” เพือ่เน้นให้ชัดว่า สถานไีด้น�าเรือ่งด ีๆ   

โดนใจผู้ฟังมาน�าเสนออยู่เสมอ ในส่วนของแต่ละรายการ  

ก็เช่นกัน มีการก�าหนดชื่อรายการ รวมถึงชื่อช่วงรายการ

ให้ชัดเจน เช่น มิตรภาพ ดี ๆ ไม่ทิ้งกัน เพลงฮิตคิดถึงเพื่อน 

เป็นต้น ส่วน สวท.ชม. กม็กีารย�า้ Brand เช่นกนั เช่น ในระดบั 

สถานี ได้ตั้งชื่อคลื่นที่แสดง concept ให้ชัดเจนขึ้น เช่น 

“93.25 Variety” ซึง่เป็นคลืน่ทีน่�าเสนอเรือ่งราวหลากหลาย
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บทความวิจัย

ส�าหรับผู้ฟังที่อายุ 35 ปีขึ้นไป เป็นต้น ส�าหรับ FM100 ก็

มีการย�้า Brand เพื่อสร้างการจดจ�า โดยในระดับสถานีได้

ก�าหนด concept ของคลื่น ไว้ว่า “City Radio” เพื่อสื่อ

ถึงเนื้อหาสาระเพื่อคนเชียงใหม่ที่อาศัยอยู่ในเมือง มีการท�า 

Jingle ออกอากาศให้บ่อยขึน้ เพือ่ย�า้เน้น Concept รายการ

ว่า “ทีน่ี ่FM100 City Radio” รวมถงึรายการอืน่ ๆ  ก็ใช้ค�าว่า 

“ทีน่ี่ FM100 City Radio” มาต่อท้ายเพือ่ย�า้ Brand อกีด้วย 

กลยุทธ์ทางการตลาดหนึ่งที่ดนตรีสีสันให้ความ

ส�าคญัคอืการใช้ “สือ่บคุคล”ทางดนตรีสสีนัน้ันอนุญาตให้นัก

จดัรายการของคลืน่ ไปรบังานพธิกีรนอกสถานทีไ่ด้ โดยทาง

คล่ืนมองว่าเป็นการใช้สื่อบุคคลในการประชาสัมพันธ์คลื่น 

รวมถึงนักจัดรายการจะได้เปิดโลกทัศน์ และมีเนื้อหามาน�า

เสนอในรายการตนเองได้อย่างทันสมัยขึ้นอีกด้วย

(5) ด้านเทคโนโลย ี: ทกุสถานีได้ใช้เทคโนโลยสีือ่ใหม่ 

ในการเพิ่มช่องทางการออกอากาศ และติดต่อส่ือสารกับ 

ผู้ฟัง ได้แก่ การจัดรายการให้ผู้ฟังได้ฟังรายการทั้งภาพและ

เสียงผ่านทางเวบ็ไซต์ (website) ได้แก่ www.dseason.net  

(ดนตรีสีสัน) www.mcotcm.com (อสมท.ชม.) www.

region3.prd.go.th/chiang mai (สวท.ชม.) และ www.

fm100cmu.com (FM100)  รวมถงึการใช้ ไลน์แอพลเิคชัน่ 

(Line Application) ได้แก่ Modern9875 และอนิสตาแกรม  

(Instagram) Dseason_CM ของดนตรีสีสัน และการท�า 

แอพลิเคชัน่ (application) ของสถานเีอง ได้แก่ แอพฯ ทีช่ือ่ 

ว่า FM100 CMU และ MCOT และ DONTREESEASON 

และยังมีเฟซบุ๊คเพจ (facebook page) ได้แก่ เพจท่ีช่ือ  

Dontreeseason–ดนตรีสีสัน เชียงใหม่, FM100 เสียง

ส่ือสารมวลชน, อสมท. เชยีงใหม่ และ สวท. เชยีงใหม่ ซึง่นบั 

ตัง้แต่ facebook เปิดช่องทางให้มกีารแพร่ภาพและเสียงใน

รูปแบบคลิปวีดิโอ หรือที่เรียกว่า facebook live ทุกสถานี

ก็ได้ใช้ช่องทางนี้ในการออกอากาศรายการเช่นกัน 

ทางสถานี FM100 อสมท.ชม. และสวท.ชม. ยงัคงเปิด 

รับสายโทรศัพท์จากผู้ฟังทางบ้าน และมีคนโทรศัพท์เข้ามา

อย่างต่อเน่ือง แต่ทางดนตรสีสีนันัน้ ได้หนัไปใช้สือ่ใหม่เต็มที่  

และยกเลิกการรบัสายโทรศัพท์จากรายการไป รวมท้ังดนตรี

สีสันยังได้เพิ่มสตูดิโอ (studio) ในการออกอากาศอีกหนึ่ง

แห่งทีห้่าง สรรพสนิค้าเมญ่า ออกอากาศโดยส่งสญัญาณจาก

เมญ่าไปยังส�านักงานใหญ่ของดนตรีสีสันอีกด้วย

ส่วนทาง สวท.ชม. ได้รับนโยบายจากส่วนกลางในปี  

2560 นี ้ให้ด�าเนนิการออกอากาศแบบ Twin Radio หมายถงึ  

รายการเดยีวกนัแต่น�าไปออกอากาศสองทาง คอืออกอากาศ

ผ่านสือ่วทิยพุร้อมกบัสือ่โทรทศัน์ เช่น รายการบนัทกึประชา

รัฐ เป็นต้น  

อภิปรายผลการวิจัย
1. แนวทางการปรับตัวของสื่อวิทยุในยุคดิจิทัล

จากผลการวิจัยนี้ พอจะสังเคราะห์เป็นแนวทางการ

ปรับตัวของสื่อวิทยุในจุคดิจิทัล ได้ดังต่อไปนี้ 

     

1.1 วิทยุภาคธุรกิจต้องเร่งปรับตัวทุกด้าน

กรณศีกึษาจากสถานวีทิยดุนตรสีสีนั ซึง่เป็นวทิยภุาค

ธรุกิจ เห็นได้ชัดเจนว่ามีการปรบัตัวในทุก ๆ  ด้าน และรวดเรว็ 

เช่น การริเริ่มท�าวิทยุอินเทอร์เน็ตมานานกว่า 10 ปีแล้ว  

(http://www.dseason.net) นับเป็นสถานีแรก ๆ ใน

เชียงใหม่เลยทีเดียว ซึ่งเห็นได้ว่าปัจจุบันหากค้นหาค�าว่า

วิทยุออนไลน์ ก็จะพบเว็บไซต์ของดนตรีสีสันขึ้นเป็นอันดับ

ต้น ๆ  เพราะสะสมข้อมลูมามากและนานแล้วนัน่เอง รวมถงึ 

การยกเลิกการเปิดรับสายโทรศัพท์จากทางบ้าน เปลี่ยนมา 

เป็นการให้ผู้ฟังส่งข้อความสั้น(SMS) หรือ ตอบกระทู้ใน 

Facebook และ Line Application หรือ Application 

ของสถานีแทน ซ่ึงส่งผลให้ดนตรีสีสันมีกลุ่มผู้ฟังเป็นวัยรุ่น

มากกว่าสถานีอื่น ๆ ที่มีผู้ฟังเป็นวัยท�างานเป็นหลัก 

ส่วนด้านนักจัดรายการก็ให้พูดน้อยลง เพราะดนตรี

สสีนัได้ท�าวิจยัเชงิส�ารวจทกุปี และพบว่าในรายการเพลงนัน้  

ผู้ฟังโดยเฉพาะวัยรุ่นมักจะไม่ชอบนักจัดรายการที่พูดมาก 

สอดคล้องกับความคิดเห็นของคุณทีปกร วุฒิพิทยามงคล  

ผู ้ก่อตั้งเว็บให้บริการเอ๊กซ์ทีน (exteen) และนักเขียน  

เจ้าของเพจชือ่ดงั และเจ้าของเวบ็ไซต์ minimore ทีอ่ธบิาย 

ปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างเข้าใจง่าย ได้ให้สัมภาษณ์กับ 

ส�านักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 58 ว่า

ววิฒันาการของโลกดจิิทลัส่งผลให้เนือ้หาถกูจดัการให้สัน้ลง 

ผูร้บัสือ่จะสามารถเลอืกรบัเฉพาะเรือ่งทีต่นเองสนใจได้อย่าง

เจาะจง ผูร้บัสารจงึกลายเป็นคนทีม่พีฤตกิรรมชอบรบัเนือ้หา

สัน้ ๆ  และเลอืกเปิดรบัเฉพาะสิง่ทีต่รงกบัความต้องการของ

ตนเองเท่านั้น (ส�านักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า, 2558)  



สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี58

ในขณะที่นักจัดรายการต้องพูดให้น้อยลง จึงท�าให้

เนื้อหาก็ควรลดลงไปด้วย ทางดนตรีสีสันจึงเน้นให้น�าเสนอ

เฉพาะเรื่องที่ใกล้ตัวผู ้ฟังเท่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิด

พฤติกรรมการสื่อสารในยุคดิจิทัลที่ผู้ใช้งานเป็นผู้ผลิตสาร 

หรือ User generate content กล่าวคือ ปัจจุบันผู้รับสาร

ไม่ได้เป็นเพียงผู้รับข่าวสารแต่เพียงปลายทาง แต่สามารถ

เป็นผู้ผลิตข่าวสารได้จากการแสดงความคิดเห็นตอบกลับ 

(comment) สามารถเผยแพร่คลิปวีดิโอ หรือแชร์ภาพถ่าย

ของตนเอง (share) โพสต์แสดงความคิดเห็นทางการเมือง 

(post) ผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ช่องทางต่าง ๆ เช่น 

เฟซบุ๊ค อินสตาแกรม และทวิตเตอร์ เนื้อหาส่วนใหญ่จึงมัก

เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ชีวิตของมนุษย์ (พัชราพร,2558) 

เนื้อหารายการวิทยุที่ดีจึงต้องเป็นเนื้อหาของผู้ชม เป็นเรื่อง

ราวใกล้ตวัผูช้ม และสามารถสร้างประสบการณ์ให้กบัผูช้มได้  

(ศุภศิลป์, 2557)

ทางศนูย์วิจยักสกิรไทยได้คาดการณ์ไว้ตัง้แต่ปี 2552 

ว่า มูลค่าการโฆษณาผ่านสื่อวิทยุหดตัวลงอย่างต่อเนื่อง  

ผู ้ประกอบการวิทยุประเภทรายการเพลงน่าจะได้รับผล 

กระทบมากจากการตัดลดงบโฆษณา และภาวะการแข่งขัน

กนัทีส่งูมาก เนือ่งมาจากความชอบของผูฟั้งทีส่ามารถเปลีย่น 

แปลงได้ตลอดเวลา (Positioningmag, 2552) ผูฟั้งหลายคน 

หันไปฟังเพลงจากสื่ออื่นที่เข้าถึงง่าย เช่น YouTube หรือ 

Application รวมถึงการฟังเพลงจาก MP3 ทางดนตรีสีสัน

นบัเป็นสถานีทีท่�ารายการเพลงและรายการบนัเทงิเป็นหลกั  

จึงต้องเร่งปรับตัวมากกว่าอีกสามสถานีที่เน้นรายการ

ข่าวสารสาระ ตามที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดไว้แล้วว่าจะได้

รับผลกระทบไม่มากนัก     

     

1.2 วิทยุยุคดิจิทัลต้องมีเอกลักษณ์ชัดเจน

สถานีวิทยุไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจอย่างดนตรีสีสัน 

หรือสถานีของภาคประชาชนอย่าง อสมท.ชม.FM100 และ 

สวท.ชม. ต่างก็ต้องเผชิญกับสังคมที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งก็ต้อง

ปรบัตัวเพือ่รกัษาฐานผูฟั้งเดมิ และขยายฐานผูฟั้งให้เพิม่ขึน้ 

จากการศกึษาในงานวจัิยน้ีพบว่า ทกุสถานีให้ความส�าคญักบั

การปรบัเนือ้หาหรอืรูปแบบให้มเีอกลกัษณ์ชดัเจนมากข้ึน ท้ัง

ในระดับสถานี ได้แก่ ทางดนตรีสันนั้นได้ก�าหนดเอกลักษณ์ 

ของคล่ืน 105.75MHz Friend FM. ไว้ว่า “เพราะเราเพือ่นกัน”  

เป้าหมายคอืกลุม่ผูฟั้งอาย ุ35 ปีข้ึนไป เน้นถึงความเป็นเพือ่น 

ทีด่แูลกันอย่างอบอุน่ และคลืน่ Modern 98.75 ว่า “ใหม่ได้ 

อกี” เป้าหมายคอื กลุม่ผูฟั้งวยัรุน่อายุ 20 ปีข้ึนไป เน้นว่าคลืน่ 

เก่าคลืน่นี ้ยงัมสีิง่ใหม่ ๆ  มาน�าเสนออยูต่ลอดเวลา หลงัจากนัน้  

ก็ได้ปรับเป็น “ยังไงก็โดน” เพื่อเน้นให้ชัดว่า สถานีได้น�า

เรื่องดี ๆ โดนใจผู้ฟังมาน�าเสนออยู่เสมอ ส่วนทางสถานี 

สวท.ชม. ก็มีการก�าหนดเอกลักษณ์ในระดับสถานี โดยได้

ตั้งชื่อคลื่นชัดเจนขึ้น เช่น “93.25 Variety” ซึ่งเป็นคลื่นที ่

น�าเสนอเรื่องราวหลากหลายส�าหรับผู้ฟังที่อายุ 35 ปีขึ้นไป  

ส�าหรับ FM100 ก็มีการก�าหนดเอกลักษณ์ของคลื่น ไว้ว่า 

“City Radio” เพือ่สือ่ถึงเนือ้หาสาระเพ่ือคนเชียงใหม่ท่ีอาศยั 

อยูใ่นเมอืง มกีารท�า Jingle ออกอากาศให้บ่อยข้ึน เพือ่ย�า้เน้น  

เอกลกัษณ์ของสถานท่ีีว่า “ท่ีนี ่FM100 City Radio” รวมถงึ

ก�าหนดเอกลักษณ์ในระดับรายการ ก็ใช้ค�าว่า “ที่นี่ FM100 

City Radio” มาต่อท้ายอกีด้วย หรือเอกลกัษณ์ระดบัรายการ 

ของทางดนตรีสีสัน ก็ได้ก�าหนดชื่อช่วงรายการให้ชัดเจนขึ้น 

เช่น มิตรภาพดี ๆ ไม่ทิ้งกัน เพลงฮิตคิดถึงเพื่อน เป็นต้น 

การก�าหนดเอกลกัษณ์ให้ชดัเจนนี ้เป็นไปตามมมุมอง

ของคณุสายทพิย์ มนตรีกลุ ณ อยธุยา ผูบ้รหิารค่ายเอไทม์มเีดยี  

และประธานกรรมการ บรหิารบริษทั จเีอม็เอม็ มเีดยี จ�ากดั 

ทีว่่า “วทิยวุนันีต้้องสร้างเซกเมนต์ เพยีงแต่เซกเมนต์นัน้ต้อง

ไม่แคบเกินไปจนกระท่ังคลืน่วทิยนุัน้ไม่สามารถเตบิโตได้ จะ

เห็นว่าในอดีตมีคลื่นวิทยุบางคลื่นท่ีพยายามเจาะเซกเมนต์

ลกึๆ เช่นคลืน่เพลงรอ็กแอนด์โรล ทีต่ลาดผูฟั้งในเมอืงไทย ไม่มี

การแยกลึกเช่นนั้น ท�าให้ตลาดเล็กมาก คลื่นวิทยุนั้นก็ต้อง 

ปิดตัวลง แต่เซกเมนต์ของเอไทม์ฯ มีตลาดที่กว้างมาก คลื่น

สิง่แวดล้อม เพลงฟังสบาย เป็นคลืน่เพลงของผูใ้หญ่ แต่กย็งัมี 

คนกลุม่หนึง่ทีไ่ม่ได้อยูใ่นวยัผูใ้หญ่ สามารถฟังคล่ืนน้ีได้ คล่ืน

สิ่งแวดล้อมก็ไม่ได้น�าเสนอคอนเทนต์ท่ีเป็นสิ่งแวดล้อมเข้ม

จดั แต่มเีนือ้หากลางๆ ท่ีสามารถขยายผูฟั้งได้กว้าง” (ผูจ้ดัการ 

รายสปัดาห์, 2551) การสร้างเอกลกัษณ์ของทุกสถาน ีจึงเรยีก 

ได้ว่าเป็นการสร้างเซกเมนต์ (segment) ที่ชัดเจนนั่นเอง

1.3 ผู้ฟังวัยท�างาน คือผู้ฟังที่เหนียวแน่น

นายสุธี ฉัตรรัตนกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท 

สกายไฮ เน็ตเวิร ์ค จ�ากัด ผู ้บริหารสถานีวิทยุคูล 93 

ฟาห์เรนไฮต์ ได้ให้ข้อมูลกับประชาชาติธุรกิจว่า “ช่วงปี 
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บทความวิจัย

2552-2556 ท่ีผ่านมา สถานีวิทยุที่เจาะกลุ่มวัยรุ่นเริ่มมี

จ�านวนทีล่ดลง จากพฤติกรรมผูฟั้งกลุม่น้ีค่อนข้างเปลีย่นตาม

เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และไม่ยึดติดกับการฟังเพลงช่อง 

ทางใดช่องทางหนึ่ง ขณะที่พฤติกรรมการรับสื่อของกลุ่มวัย

ท�างานไม่ค่อยเปลี่ยน ส่วนใหญ่อยู่ในระหว่างชั่วโมงท�างาน 

ท�าให้ช่องทางการเลอืกรับสือ่ค่อนข้างจ�ากดั และวทิยถืุอเป็น

ส่ือทีเ่ข้าถงึผูฟั้งกลุม่นีไ้ด้เป็นอย่างดี ส่งผลให้บรษิทัได้ยกเลกิ

คลืน่วิทยท่ีุเจาะกลุม่วยัรุน่ลง และคงเหลอืไว้เพยีงสถานวีทิยุ

ทีเ่จาะกลุ่มวัยท�างาน คอืคลู 93 เอฟเอม็” นอกจากนีท้างบรษัิท 

เอไทม์มเีดีย จ�ากดั กไ็ด้ปิดคลืน่ร้อน 91.5 ฮอตเวฟ ทีด่�าเนนิการ 

มากว่า 20 ปีลง เมือ่ปี 2556 ทีผ่่านมา โดยชีแ้จงว่าต้องคนืคลืน่ 

ด้วยเหตุผลทางธรุกจิ ท�าให้ปัจจุบนัเหลอื 3 คลืน่ คอืกรนีเวฟ  

106.5, 94 อีเอฟเอ็ม และชิลล์ 89 โดยคลื่นที่เหลือทั้งหมด 

เจาะกลุ่มวัยท�างานเป็นหลัก (ประชาชาติธุรกิจ, 2556)

สถานการณ์ดังกล่าวนี้สอดคล้องกับข้อมูลจากผล

การวิจัยนี้ที่ทั้งสี่สถานีได้ให้ข้อมูลว่า ผู้ฟังที่ฟังรายการอย่าง

ต่อเนื่อง และเป็นแฟนประจ�ารายการคือกลุ่มที่มีอายุ 35 ปี

ขึ้นไป อันเป็นวัยท�างานนั่นเอง ซึ่งส่งผลต่อการเลือกสรร

เน้ือหาและเพลงทีเ่ปิด โดยคุณรตันาภรณ์ สวุคนธ์ (คณุต้อม)  

ผู้อ�านวยการสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 ได้ให้

สัมภาษณ์กับคณะวิจัยว่า เชื่อว่าคนรุ่นนี้ (หมายถึงวัยที่อายุ 

35 ปีขึ้นไป) จะยังคงฟังวิทยุอย่างต่อเนื่อง อาจจะเปลี่ยน 

รปูแบบการเปิดรบั สือ่วทิยจุงึจะยงัคงอยูอ่กีหลายสบิปีและ

จะค่อย ๆ หายไปตามจ�านวนคนฟังที่ลดลง

ทั้งนี้ทาง FM100 และดนตรีสีสัน ก็พยายามขยาย

ฐานกลุ่มผู้ฟังให้กว้างขึน้ โดย FM100 ได้ท�ารายการ “Teen 

Idol” ขึน้ ช่วงแรกมีกลุม่เป้าหมายเป็นนักศึกษา แต่ขาดความ 

ต่อเนือ่ง จึงได้ปรบัเป็นนักเรียนมธัยม ซึง่เมือ่ได้เร่ิมมเีครอืข่าย 

ก็มีความต่อเนื่องขึ้น ส่วนทางดนตรีสีสันได้ก�าหนดคลื่น 

Modern 98.75 ไว้ว่า “ใหม่ได้อกี” ซึง่กลุม่เป้าหมายคอื กลุม่

ผู้ฟังวัยรุ่นอายุ 20 ปี หากความพยายามขยายฐานกลุ่มผู้ฟัง

ของแต่ละสถานปีระสบความส�าเร็จ สือ่วทิยกุน่็าจะคงอยูไ่ป

ได้อีกนานหลายสิบปีเลยทีเดียว

     

1.4 วทิยยุคุดจิิทัลต้องท�า Personalize Content

Personalize Content คือการท�าให้ผู้ฟังรู้สึกถึง

ความแตกต่าง และได้ประสบการณ์มากกว่าการฟังเพลงไม่ใช่ 

เพยีงมช่ีองทางเพิม่ข้ึนในการฟัง ด้วยการสร้าง Application 

บนมือถือแล้วออกอากาศส่ิงเดียวกับท่ีเกิดข้ึนบนส่ือวิทยุ

เท่านั้น เพราะนั่นนับว่าไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสื่อวิทยุ

แต่อย่างใด (digitalbuzzthailand,2549)

การท�าให้ผู้ฟังรู้สึกถึงความแตกต่างและได้รับอะไร

มากกว่าการฟังเพลง หรือท่ีเรียกว่าการท�า Personalize 

Content นั้น เห็นได้ชัดเจนจากรายการเพ่ือพี่น้องชนเผ่า 

และรายการรอบเวียงเจียงใหม่ ที่ออกอากาศทาง สวท.ชม. 

ท้ังสองรายการเป็นรายการท่ีใช้ภาษาท้องถ่ินในการจัด

รายการ รวมท้ังเพลงท่ีเปิดออกอากาศก็เป็นเพลงท้องถิ่น 

เช่นกัน ผูฟั้งจงึได้รูส้กึถึงการได้รบัความเอาใจใส่ ไม่ถูกทอดทิง้  

รวมท้ังความเป็นพวกพ้องเดยีวกันมากกว่ารายการอืน่ รายการ 

ได้สือ่สารถงึความเป็นเพือ่น และสร้างให้เกดิความเป็นกนัเอง 

กับผู ้ฟังได้มาก จึงมีแฟนรายการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ประกอบกบัการเพิม่ช่องทางการรบัฟังด้วย Facebook Live 

ท่ีให้ผู้ฟังสามารถได้เห็นหน้าค่าตานักจัดรายการด้วยแล้ว  

กม็ผีูฟั้งได้แสดงความเหน็ต่อการแต่งกายของนกัจดัรายการ 

นับว่าเพิ่มความเป็นกันเองได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย  

        

1.5 นักจัดรายการต้องเปลี่ยนบทบาท

เนือ่งจากพฤตกิรรมและเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นไปอย่าง

รวดเร็ว สิ่งท่ีสื่อวิทยุต้องรีบปรับตัวคือการเปลี่ยนบทบาท

ของนกัจดัรายการ เพือ่ให้สามารถเข้าถงึผูฟั้งได้มากขึน้ และ

เกิดปฏิสัมพันธ์ (interact) กับผู้ฟังได้อย่างทันท่วงที (real 

time) (digitalbuzzthailand, 2549) จึงจะเห็นได้ว่านักจัด

รายการของทุกสถานีต้องเปลี่ยนบทบาทตนเองเพื่อให้ทัน

สถานการณ์นี้ สถานีที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ ดนตรีสีสันที่

ก�าหนดให้นักจัดรายการพูดน้อยลง และยังจัดบทบาทของ

การเป็นสือ่บุคคลช่วยประชาสมัพนัธ์สถานใีห้อกีด้วย นัน่คอื  

การอนุญาตให้ไปรับงานพิธีกรจากองค์กรภายนอก และน�า

ชื่อของดนตรีสีสัน ไปเผยแพร่ให้รู้จักในวงกว้างขึ้นด้วย

นอกจากนี้จะเห็นได้ว่า ทุกสถานีได้เปิดช่องทางการ

ออกอากาศที่ผู้ฟังได้รับชมทั้งภาพ และรับฟังทั้งเสียงไป

พร้อม ๆ  กัน ท�าให้นกัจดัรายการต้องมทัีกษะในการจดัรายการ 

เพิ่มขึ้นอีก ทักษะแรกสุดก็คือ “ทักษะการแสดงท่าทางและ

สหีน้า” ให้ผูฟั้งชืน่ชอบ จงึต้องใส่ใจ การแต่งกาย การแต่งหน้า  

และท�าผม เพิ่มขึ้นอีกด้วย



สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี60

ทั้งน้ีการเพิ่มช่องทางการออกอากาศทางเครือข่าย

สือ่สังคมออนไลน์อย่างเฟซบุค๊ เวบ็ไซต์ หรอืแอพลเิคชัน่ ท�าให้ 

ผูฟั้งสามารถโต้ตอบกับนกัจัดรายการได้หลากหลายช่องทาง

มากขึน้ ส่งผลให้นกัจัดรายการต้องเรยีนรู้ และต้องม ี“ทักษะ

ในการใช้สื่อใหม่”เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งทักษะด้วย และทางสถานี  

อสมท.ชม. ยงัได้ก�าหนดคณุลกัษณะเฉพาะของนกัจดัรายการ 

ทีพ่งึมเีอาไว้ประการหนึง่ด้วย คอื ควรม ี“ทกัษะความรูเ้ท่าทัน 

เหตุการณ์รอบตัว” และควรจะรู้ข่าวสารต่าง ๆ ก่อนผู้ฟัง        

     

1.6 เพิ่มความถี่ในการจัดกิจกรรม

ทางศนูย์วิจยักสกิรไทยได้คาดการณ์ไว้ตัง้แต่ปี 2552 

ว่า มูลค่าการโฆษณาผ่านสื่อวิทยุหดตัวลงอย่างต่อเนื่อง  

ผู้ประกอบการในสื่อวิทยุจึงต้องเร่งปรับตัวเพื่อให้สามารถ

ด�าเนินธุรกิจต่อไปได้ด้วยกลยุทธ์หนึ่งที่แนะน�าไว้คือ “การ

เพิ่มความถี่ในการจัดกิจกรรม” โดยเฉพาะกิจกรรมที่ท�าให้

ผู้ฟังต้องคอยติดตามฟังรายการอย่างต่อเนื่อง และเป็น

กิจกรรมทีส่ามารถเพิม่เรทต้ิงผูฟั้งได้เป็นอย่างดี ซึง่เป็นปัจจยั

ส�าคญัทีส่ามารถสร้างแรงจงูใจให้ผูป้ระกอบการสนิค้าต่าง ๆ  

มคีวามสนใจในการเป็นผูส้นับสนนุหลกัของกจิกรรมดังกล่าว 

หรืออาจจะซ้ือเวลาโฆษณาในรายการวิทยุเพ่ิมขึ้นก็เป็นได้ 

(Positioningmag, 2552)

การจดักจิกรรมกบัผู้ฟัง เรยีกได้ว่าเป็นเครือ่งมอืการ

สื่อสารการตลาดเชิงกิจกรรมประเภทหนึ่ง การที่ผู้ประกอบ

การธรุกจิวทิยนุ�าเครือ่งมอืการสือ่สารการตลาดต่าง ๆ  มาใช้ 

ร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสื่อสารไปสู่ผู้บริโภค

เป้าหมายได้ประสิทธิภาพที่สุดน้ัน จ�าเป็นต้องศึกษาและ

เลือกเคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดให้สอดคล้องกับ

พฤติกรรมของกลุ่มผู้ฟังมากที่สุด (พัชราพร, 2558)

ในงานวิจัยนี้พบว่า ทุกสถานีให้ความส�าคัญกับ

กจิกรรมทีเ่ชือ่มความสมัพนัธ์ระหว่างนกัจดัรายการกบัผูฟั้ง  

ต่างก็มกีารตอบค�าถามชิงรางวัล แจกบตัรคอนเสร์ิต หรอืบัตร

ชมภาพยนตร์ รวมถงึการให้นักจัดรายการและผูฟั้งออกไปท�า

โครงการสร้างประโยชน์ให้สังคมเช่นเดียวกัน โดยทุกสถาน ี

ได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารกับผู้ฟังมากขึ้น มีการท�าเว็บไซต์ 

(website) เฟซบุค๊เพจ (facebook page) รวมถึงการใช้ไลน์            

แอพลิเคชั่น (Line Application) และการท�าแอพลิเคชั่น 

ของสถานีเองอีกด้วย ทุกสถานีมีการจัดกิจกรรมระหว่าง

สถานีกับผู้ฟังรายการอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยสถานีภาคธุรกิจ

อย่างดนตรสีสีนั ได้จดัในความถ่ีสงูสดุ ส�าหรบัสถานเีพือ่ภาค

ประชาชน อย่าง สวท.ชม. สถานีFM100 และ อสมท.ชม.  

นั้น จะจัดกิจกรรมให้บ่อยที่สุดตามงบประมาณที่ได้รับ 

1.7 เพิ่มช่องทางในการรับสื่อวิทยุ

ในปัจจุบันสถานีวิทยุกระจายเสียงส่วนใหญ่ได้เลือก

ใช้เครือ่งมอืการสือ่สารการตลาดแบบผสมผสาน เพือ่สือ่สาร

ไปยงักลุม่ผูฟั้งท่ีมพีฤตกิรรมการรบัฟังวทิยทุีเ่ปลีย่นไป กล่าว

คอืผูฟั้งมทีางเลอืกในการรบัฟังวทิยไุด้มากกว่าหนึง่ช่องทาง 

นอกจากการรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุแล้ว ผู้ฟังยังสามารถ 

รับฟังวิทยุผ่านทางแอพพลิเคชั่นบนอินเทอร์เนตอีกด้วย 

(พชัราพร, 2558)ซึง่ทกุสถานไีด้เพิม่ช่องทางขึน้แล้ว โดยเร่ิม

จากการท�าวิทยุอินเทอร์เน็ตก่อน จากนั้นก็เป็นเฟซบุ๊คเพจ 

ตามด้วยแอพพลเิคชัน่ นบัว่าเป็นการปรบัตวัทีส่อดคล้องกับ

สถานการณ์ในสงัคม ท่ีชุมชนบางแห่งไม่สามารถหาซ้ือเครือ่ง

รบัวิทยไุด้ หรอืบางคนอาจจะไม่มโีอกาสเลอืกเปิดฟังรายการ

ที่ชื่นชอบได้ เนื่องจากเครื่องรับวิทยุเป็นของส่วนรวมของ

ครอบครัว หรือของเพื่อนร่วมงาน การเพิ่มช่องทางการรับ

ฟังให้มากขึน้ ช่วยลดอปุสรรคเหล่านีล้งได้ เช่น รายการของ 

สถานี FM100 ที่มีคนวัยท�างานเป็นแฟนประจ�า พบว่ามี 

ผู้ฟังเปิดรับฟังรายการผ่านทางเฟซบุ๊คมากขึ้นเรื่อย ๆ หรือ

รายการเพือ่พีน้่องชนเผ่าของสถาน ีสวท.ชม. พบว่าการเปิด

ช่องทางรบัฟังผ่านเฟซบุค๊ไลฟ์นัน้ ช่วยให้เข้าถงึผูฟั้งได้กว้าง

ขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนท�างานทั้งในอาคารและกลางแจ้ง 

สามารถพกพาโทรศัพท์ติดตัวไปได้ทุกที่ ซึ่งนั่นหมายถึงการ

เปิดรับฟังรายการได้ตลอดเวลาที่ต้องการนั่นเอง 

     

1.8 การปรับตัวตามกฎของทฤษฎีสื่อฯ

ทฤษฎสีือ่คอืผูก้�าหนดกฏเกณฑ์ต่าง ๆ  (McLuhan’s 

Media Law Theory) คือทฤษฎีในกลุ่มทฤษฎีเทคโนโลยี

เป็นตัวก�าหนดสังคม หรือช้ีน�าสังคม (Technological  

Determinism) เชือ่ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร

ที่เชื่อว่า “สื่อ” เป็นกลไกที่ส�าคัญที่สุดในการที่จะเป็น 

ผู้ก�าหนดการสื่อสาร และท้ายสุดก็คือ การชี้น�าระบบสังคม 

วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม ท่ีส่งผลต่อการ

ก�าหนดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในสังคมได้ สถานการณ์ใน
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สังคมที่ “สื่อ” เป็นตัวก�าหนดการสื่อสารนี้ สะท้อนชัดเจน

ในส่ือวทิยสุมยันี ้ทีจ่�าเป็นต้องเพิม่ช่องทางในการรบัสือ่วทิยุ

ให้มากข้ึน จากเดิมท่ีสื่อวิทยุน้ันจะส่ือเสียงผ่านคล่ืนวิทยุ  

โดยผู้รับจะต้องมีเครื่องรับวิทยุจึงจะสามารถรับฟังได้เพียง

ช่องทางเดียวนั้น ได้กลับกลายเป็นยุคของการสื่อสารผ่าน

ส่ือดจิทิลั การรับฟังวทิยสุามารถเปิดรบัได้ทัง้ระบบเดมิ และ

ระบบสือ่ใหม่ ไม่ว่าจะเป็นวทิยแุอพลเิคชัน่ วทิยอุนิเตอร์เนต็ 

รวมถึงวทิยบุนหน้าเฟซบุ๊คเพจ ซึง่เป็นปรากฏการณ์การปรบัตวั 

ให้เท่าทนักบัเทคโนโลยทีางการส่ือสารท่ีเกิดขึน้ใหม่ ๆ นัน่เอง

โดยแนวคิดทฤษฎสีือ่คือผูก้�าหนดกฏเกณฑ์ต่าง ๆ  น้ัน  

ประกอบด้วยกฏเกณฑ์หลกั ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง 4 ข้อ ได้แก่ กฎแห่ง 

ความรบีเร่ง กฎแห่งความล้าสมยั กฎแห่งการหลอมรวม และ 

กฎแห่งการสืบค้น (วิมลพรรณ และคณะ, 2554) ซึ่งเห็นได้

ว่าสือ่วทิยใุนจงัหวัดเชยีงใหม่ได้พยายามปรบัตัวให้อยูร่อดได้ 

ตลอดช่วงทศวรรษทีผ่่านมา นบัตัง้แต่การเริม่เปิดช่องทางวทิย ุ

อนิเทอร์เนต็ ตามกฎแห่งความรบีเร่ง ตามด้วยวทิย ุแอพลเิคช่ัน  

ตามกฎแห่งความล้าสมยั จากน้ันทกุสถานกีเ็พิม่ช่องทางสือ่สาร 

ระหว่างนักจัดรายการกับผู้ฟังด้วยเฟซบุ๊คเพจ (facebook  

page) รวมถงึการออกอากาศทัง้ภาพและเสยีงพร้อมกันผ่าน 

เฟซบุ๊ค ไลฟ์ (facebook live) และเว็บไซต์ (website) ของ 

สถานี ตามกฎแห่งการหลอมรวม อีกทั้งผู้ฟังก็ยังสามารถ 

เลือกรับฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของทุกสถานี 

และสามารถแสดงความคิดเห็นตอบกลับไปยังสถานีได้ทั้ง

ทางเฟซบุ๊ค และทางเว็บไซต์ตามกฎแห่งการสืบค้นอีกด้วย      

     

1.9 การสร้างแบรนด์ให้ติดตาตรึงใจผู้ฟัง

การสร้างแบรนด์เพื่อให้ติดตาตรึงใจผู้ฟัง โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งส�าหรับผู้ประกอบการธุรกิจสื่อวิทยุ จ�าเป็นต้องให้ 

ผู้ฟังทราบว่าคลื่นวิทยุของตนมีจุดเด่นที่แตกต่างจากคลื่น 

วิทยุอื่นอย่างไร เพื่อสร้างแบรนด์ให้เกิดความแตกต่างจาก 

ผู้ประกอบการอื่น ๆ รวมทั้งเป็นการสร้างความจดจ�าให้แก่

ผู้ฟังมากขึ้นอีกด้วย (Positioningmag, 2552)

จากการวิจัยพบว่า ทุกสถานีมีการย�้าเน้นและสร้าง 

แบรนด์อย่างเตม็ที ่ด้วยการก�าหนด concept หรอืเอกลกัษณ์ 

ให้ชัดเจนขึ้น เพื่อสร้างการจดจ�ามากขึ้น ทั้งในระดับสถานี

และระดับรายการ อาทิ ทางดนตรีสันนั้น ในระดับสถานีได้

ก�าหนด concept ของคลืน่ 105.75MHz Friend FM. ไว้ว่า  

“เพราะเราเพือ่นกนั” เป้าหมายคือกลุม่ผูฟั้งอาย ุ35 ปีขึน้ไป  

เน้นถึงความเป็นเพื่อนที่ดูแลกันอย่างอบอุ ่น และคล่ืน  

Modern 98.75 ไว้ว่า “ใหม่ได้อีก” เป้าหมายคือ กลุ่มผู้ฟัง

วัยรุ่นอายุ 20 ปีขึ้นไป เน้นว่าคลื่นเก่าคลื่นนี้ ยังมีสิ่งใหม่ ๆ 

มาน�าเสนออยู่ตลอดเวลา หลังจากนั้น ก็ได้ปรับเป็น “ยังไง

ก็โดน” เพื่อเน้นให้ชัดว่า สถานีได้น�าเร่ืองดี ๆ โดนใจผู้ฟัง

มาน�าเสนออยู่เสมอ ในส่วนของแต่ละรายการ ก็เช่นกัน มี

การก�าหนดชือ่รายการ รวมถงึชือ่ช่วงรายการให้ชดัเจน เช่น 

มิตรภาพดี ๆ ไม่ท้ิงกัน เพลงฮิตคิดถึงเพ่ือน เป็นต้น ส่วน 

สวท.ชม. ก็มีการย�้า แบรนด์เช่นกัน เช่น ในระดับสถานี 

ได้ตั้งชื่อคลื่นที่แสดง concept ให้ชัดเจนขึ้น เช่น “93.25 

Variety” ซ่ึงเป็นคลืน่ทีน่�าเสนอเรือ่งราวหลากหลายส�าหรับ

ผู้ฟังที่อายุ 35 ปีขึ้นไป เป็นต้น ส�าหรับ FM100 ก็มีการย�้า 

แบรนด์เพื่อสร้างการจดจ�า โดยในระดับสถานีได้ก�าหนด 

concept ของคลื่น ไว้ว่า “City Radio” เพื่อสื่อถึงเนื้อหา

สาระเพื่อคนเชียงใหม่ท่ีอาศัยอยู่ในเมือง มีการท�า Jingle 

ออกอากาศให้บ่อยขึ้น เพื่อย�้าเน้น Concept รายการว่า  

“ที่นี่ FM100 City Radio” รวมถึงรายการอื่น ๆ ก็ใช้ค�าว่า 

“ท่ีนี ่FM100 City Radio” มาต่อท้ายเพือ่ย�า้แบรนด์อกีด้วย

2. แนวทางส�าหรับผู้ประกอบกิจการสื่อวิทยุใน
อนาคตและการพัฒนาเนื้อหาการเรียนการสอน
ด้านการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

จากผลการวิจัย ท�าให้ทราบแนวทางส�าหรับผู้ที่จะ

ประกอบกิจการสื่อวิทยุในอนาคต และการพัฒนาเนื้อหา

การเรยีนการสอนด้านการผลติรายการวทิยกุระจายเสียงใน

ยุคดิจิทัล ดังประเด็นต่อไปนี้     

2.1 การสร้างรูปแบบและเนื้อหาอย่างสร้างสรรค ์

และมีเอกลักษณ์ชัดเจน 

2.2 การท�ารายการวิทยุที่ออกอากาศทั้งภาพและ

เสียงพร้อม ๆ กัน

2.3 การท�ารายการวทิยแุบบ Personalize Content

2.4 หลักการท�ากลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อสร้าง

แบรนด์ให้กับสถานีและรายการ

2.5 การท�ากิจกรรมเพื่อเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่าง

นักจัดรายการกับผู้ฟัง

2.6 กฎของทฤษฎีสื่อคือผู้ก�าหนดกฏเกณฑ์ต่าง ๆ   
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ข้อเสนอแนะ
1. งานวิจัยนี้สัมภาษณ์เชิงลึกบุคลากรสถานีละ  

หน่ึงคน หากมีการสัมภาษณ์บุคลากรในองค์กรให้มากข้ึน 

และครอบคลุมขอบเขตงานตามประเด็นงานวจัิยน่าจะท�าให้

ได้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มขึ้น

2. สถานีวิทยุทุกแห่งต่างมีประสบการณ์การท�างาน

มายาวนาน หากมกีารท�าวจิยัเชงิประวตัศิาสตร์นบัตัง้แต่ยคุ 

เริ่มก่อตั้งสถานีมาจนถึงปัจจุบัน น่าจะท�าให้พบการเปลี่ยน 

แปลง และความพยายามปรับตัวทางด้านต่าง ๆ  ในแต่ละยคุ 

สมัยอย่างชัดเจนขึ้น

3. งานวิจัยนี้ได้ศึกษาภาพรวมเบื้องต้นของการปรับ

ตัวในแต่ละด้านของสือ่วทิย ุซึง่แต่ละด้านมคีวามน่าสนใจใน

การท�าวิจัยเจาะลึกเฉพาะด้านได้ในอนาคต   

4. การท�าวจิยักลุ่มผูฟั้งรายการวทิยกุเ็ป็นอกีประเดน็

หนึ่งที่สามารถท�าวิจยัในอนาคตได้ เพราะการรู้จัก ท�าความ

เข้าใจผู้ฟังในยุคดิจิทัล ก็จะท�าให้เราสามารถสร้างสรรค์

รายการได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของผู้ฟังได้

มากขึ้น 

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ มีความส�าเร็จได้ล้วนมาจากผู้ที่มีส่วน

เกีย่วข้องทกุท่าน ทีช่่วยเป็นแรงบนัดาลใจในการท�าวจิยัโดย

เฉพาะผู้ท่ีประกอบวิชาชีพด้านวิทยุกระจายเสียง ซ่ึงเป็น 

แหล่งของข้อมลูท่ีส�าคญั ท่ีจดุประกายความคดิในการท�าวจิยั

เพือ่ประโยชน์ด้านการเรยีนการสอน ผูว้จิยัขอขอบคุณนกัจดั 

รายการของสถานีวิทยุทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ คุณธาริณีย์ ธีฆะพร  

นกัจดัรายการประจ�าสถานวีทิย ุอสมท. เชยีงใหม่ คณุเยาวนา  

อาทิตย์ธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัทดนตรีสีสัน จ�ากัด    

คณุเดอืน อนิต๊ะ หวัหน้าฝ่ายรายการ สถานีวทิยกุระจายเสยีง 

แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ คุณรัตนาภรณ์ สุวคนธ์   

ผู้อ�านวยการสถานีวิทยุเสียงส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ รวมถึงขอบคณุอาจารย์ ดอกเตอร์ พศิมยั กจิเก้ือกลู   

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและรักษาการคณบดีคณะนิเทศ

ศาสาสตร์ ท่ีได้ปลุกพลังในการสร้างสรรค์ ให้เกิดงานวิจัย

ชิ้นนี้ขึ้น อีกท้ังขอบคุณเพื่อนร่วมงานที่เป็นแรงผลักดัน 

และเปิดโอกาสให้ได้ผลติงานด้านวชิาการ จงึเกิดงานวิจยัทีม่ี

คณุค่า และสร้างประโยชน์ต่อการท�างาน และเป็นประโยชน์

ต่อนักศึกษาอย่างที่สุด
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