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บทคัดย่อ

งานวิจยั เรือ่ งการปรับตัวของสือ่ วิทยุกระจายเสียงในจังหวัดเชียงใหม่ ช่วงทศวรรษทีผ่ า่ นมา (พ.ศ.2550-2560) ได้ศกึ ษา
การปรับตัวของสื่อวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดเชียงใหม่ ของสถานีวิทยุในเครือดนตรีสีสันสถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การ
สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (อสมท.ชม.) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
(สวท.ชม.) และสถานีวทิ ยุเสียงสือ่ สารมวลชน FM100 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใน 5 ด้านต่อไปนี้ ด้านนักจัดรายการ ด้านเนือ้ หา
รายการ ด้านรูปแบบรายการ ด้านกลยุทธ์ทางการตลาด และด้านเทคโนโลยี ด้วยกระบวนวิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพ และรวบรวม
ข้อมูลด้วยการสัมภาษณเ จาะลึก ผลการวิจยั พบว่า แนวทางการปรับตัวของสือ่ วิทยุในยุคดิจทิ ลั มีดงั ต่อไปนี้ (1) วิทยุภาคธุรกิจ
ต้องเร่งปรับตัวทุกด้าน (2) วิทยุยุคดิจิทัลต้องมีเอกลักษณ์ชัดเจน (3) ผู้ฟังวัยท�ำงาน คือผู้ฟังที่เหนียวแน่น (4) วิทยุยุคดิจิทัล
ต้องท�ำ Personalize Content (5) นักจัดรายการต้องเปลี่ยนบทบาท (6) การเพิ่มความถี่ในการจัดกิจกรรม (7) การเพิ่ม
ช่องทางในการรับสื่อวิทยุ และ (8) การปรับตัวตามกฎของทฤษฎีสื่อฯ (9) การสร้างแบรนด์ให้ติดตาตรึงใจผู้ฟัง นอกจากนี้
ผลการวิจยั ท�ำให้ทราบแนวทางในการประกอบธุรกิจด้านสือ่ วิทยุกระจายเสียงในอนาคต รวมถึงเนือ้ หาด้านการเรียนการสอน
ด้านการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงในยุคดิจทิ ลั ควรมีการเตรียมความพร้อมในประเด็นต่อไปนี้ (1) การสร้างรูปแบบและ
เนือ้ หาอย่างสร้างสรรค์ และมีเอกลักษณ์ชดั เจน (2) การท�ำรายการวิทยุทอี่ อกอากาศทัง้ ภาพและเสียงพร้อม ๆ กัน (3) การท�ำ
รายการวิทยุแบบ Personalize Content (4) หลักการท�ำกลยุทธ์ทางการตลาดเพือ่ สร้างแบรนด์ให้กบั สถานีและรายการ (5)
การท�ำกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักจัดรายการกับผู้ฟัง และ (6) กฎของทฤษฎีสื่อคือผู้ก�ำหนดกฏเกณฑ์ต่าง ๆ
ค�ำส�ำคัญ: การปรับตัวของสื่อวิทยุกระจายเสียง
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บทความวิจัย
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�ำ

ปัจจุบัน คลื่นความถี่และการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียงของประเทศไทย ได้เข้าสู่ระบบการก�ำกับดูแล
โดย กสทช. โดยกสทช. ได้วางแนวทางการเปลี่ยนผ่านสู่
การกระจายเสียงวิทยุดิจิทัลของประเทศไทย ไว้ในแผน
แม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1
(พ.ศ. 2555 – 2559) ซึ่งก�ำหนดให้มีการเริ่มเปลี่ยนผ่าน
เข้าสูก่ ารรับส่งสัญญาณวิทยุ กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ระบบดิจิทัลภายใน 4 ปี และก�ำหนดให้มีนโยบายและจัด
ท�ำแผนการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์
เป็นระบบดิจิทัลภายใน 1 ปี ตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ
จึงจะเห็นได้ว่า ที่ผ่านมา วงการวิทยุไทยต้องเผชิญกับ
“การเปลี่ยนแปลงด้านการก�ำกับดูแล” อันเป็นผลพวงจาก
นโยบายของประเทศ ซึ่งสื่อวิทยุต่างพยายามปรับบทบาท
รวมถึงอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับนโยบายที่เกิดขึ้นมาโดย

ตลอด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทางการเปลีย่ นผ่านสูก่ ารกระจาย
เสียงวิทยุดิจิทัล ที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ อีกหนึ่งความ
เปลี่ยนแปลงที่สื่อวิทยุต้องเผชิญ ได้แก่ “การเปลี่ยนแปลง
ด้ า นภู มิ ทั ศ น์ สื่ อ ” อั น หมายถึ ง เมื่ อ สื่ อ ใหม่ ล ่ า สุ ด อย่ า ง
อินเทอร์เน็ตเข้ามา (ถ้านับปัจจุบัน พ.ศ. 2560 อินเทอร์เน็ต
ในประเทศไทยก็ใช้มา 30 กว่าปีแล้ว และเป็นที่นิยมสุด ๆ
ก็ ใ นยุ ค นี้ ที่ อ ะไรๆ กลายเป็ น ดิ จิ ทั ล ไปซะหมด) ท� ำ ให้
หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ กลายเป็นสือ่ เก่าโดยปริยาย
นักวิชาการหลายท่านก็ตงั้ ข้อสังเกตอีกว่า สือ่ เก่าจะตายจาก
ไป เพราะอินเทอร์เน็ตนั่นเอง จริงหรือไม่จริงตอนนี้เรายัง
ตอบไม่ได้แน่ชัด แต่หนังสือพิมพ์ในสหรัฐอเมริกาที่เป็นต้น
ฉบับของสื่อสารมวลชนที่มีชื่อว่า The Rocky Mountain
News ได้ปดิ ตัวลง หลังจากทีท่ ำ� หน้าทีเ่ ป็นสือ่ สารมวลชนมา
ถึง 150 ปี จากการเผชิญปัญหาด้านเศรษฐกิจและการเปลีย่ น
พฤติกรรมการบริโภคสื่อของประชาชน (ITUBB, 2558)
ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม-กรกฎาคม 2560
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สื่อเก่าหลายแห่งต้องเริ่มปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิทัล ส�ำหรับ
ประเทศไทย เราจึงได้เห็นว่า “หนังสือพิมพ์” เกือบทุกฉบับ
ในประเทศไทย ให้บริการ News Content และมีเนื้อที่
ส�ำหรับการโฆษณาออนไลน์ด้วย หรือจะอ่านหนังสือพิมพ์
แบบ e-Newspaper ได้โดยผ่าน Digital Device ต่าง ๆ
ส่วน “โทรทัศน์” ก็สามารถเข้าไปชมรายการย้อนหลังได้จาก
เว็บไซต์ชอ่ งต่าง ๆ เราสามารถเลือกดูรายการทีเ่ ราพลาดชม
หรื อเลื อกดู ร ายการโปรดได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะพลาด
ส�ำหรับ “วิทยุ” ก็กลายเป็นโทรทัศน์หรือเป็นเคเบิลทีวี
เราสามารถฟังรายการวิทยุจากเว็บไซต์ หรือชมผ่านโทรทัศน์
ก็ได้ ในขณะเดียวกันโทรทัศน์เอง ก็รายงานข่าวทั้งโทรทัศน์
เองด้วย และก็ออกอากาศทางวิทยุ รวมถึงสามารถชมรายการ
สด ๆ ทางอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วย (ITUBB, 2558)
ปรากฏการณ์ “การเปลี่ยนแปลงด้านภูมิทัศน์ของ
สื่อ” นี้ส่งผลให้สัดส่วนการโฆษณาผ่านสื่อวิทยุ ลดลงอย่าง
ต่อเนื่องมาตลอด ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา พบว่ามีสัดส่วน
ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยสาเหตุส�ำคัญมาจากการฟังเพลง
ผ่านสื่อดิจิทัลแทน เช่น ซีดี หรือ เอ็มพี 3 แทนการฟังเพลง
ผ่านสื่อวิทยุ ส่งผลให้จ�ำนวนผู้ฟังวิทยุลดลงตามล�ำดับ ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการส�ำรวจของบริษัทนีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ที่พบว่ากลุ่มผู้ฟังที่มีช่วงอายุระหว่าง
12-24 ปี และกลุม่ ผูฟ้ งั ในช่วงอายุระหว่าง 25-39 ปี มีตวั เลข
ผูฟ้ งั ลดลงในระดับเดียวกัน มีเพียงกลุม่ อายุ 40 ปีขนึ้ ไปเท่านัน้
ที่ยังคงมีจ�ำนวนผู้ฟังอยู่ในระดับคงที่ จึงท�ำให้ผู้ประกอบ
การสินค้าหันมาลดสัดส่วนการโฆษณาผ่านสื่อวิทยุลงไป
(Positioningmag, 2552) นอกจากการเปลีย่ นแปลงภูมทิ ศั น์
ของสื่อ ส่งผลให้สัดส่วนการโฆษณาผ่านสื่อวิทยุลดลงอย่าง
ต่อเนื่องแล้ว ยังส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยน
แปลงไปอีกด้วย ในปี พ.ศ. 2558 มีการส�ำรวจวิจยั โดยส�ำนัก
นโยบายเเละวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ พบว่า ในปี
2555 ประเทศไทยมีอัตราการเข้าถึงการรับฟังวิทยุจากทุก
ช่องทาง คิดเป็นร้อยละ 38 และในปี 2556 ได้ลดลงเหลือ
ร้อยละ 32 และใน ปี 2557 ยิง่ ลดลงอย่างมาก คือเหลือเพียง
ร้อยละ 24 และปี 2558 ก็ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 19 เท่านัน้
(คัคนางค์, 2558) จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่ลดลงอย่าง
รวดเร็วนี้ ท�ำให้หลายสถานีวทิ ยุฯ ได้ปดิ ตัวลง เช่น คลืน่ ร้อน
91.5 ฮอตเวฟ ได้ปิดตัวลงเมื่อปี 2556 และคลื่น Seed
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97.5MHz ที่อยู่คู่คนไทยมาถึง 12 ปีก็ปิดตัวลงในปี 2559
เป็นต้น ทีก่ ล่าวมานี้ พอจะสรุปได้วา่ ในช่วงทศวรรษทีผ่ า่ นมา
(พ.ศ. 2550-2560) สื่อวิทยุกระจายเสียง ต้องเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลงทั้งทาง “ด้านการก�ำกับดูแล” และ “ด้าน
ภูมิทัศน์สื่อ” อันส่งผลกระทบต่อปัญหาความแปรปรวน
ทางเศรษฐกิจ รวมถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไป ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าว ท�ำให้ส่ือวิทยุฯต้องตระหนัก
และปรับตัวในการท�ำงานเพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยน
แปลงที่เกิดขึ้น งานวิจัยชิ้นนี้จึงได้ศึกษาการปรับตัวของสื่อ
วิทยุฯ ทางด้านนักจัดรายการ เนือ้ หารายการ รูปแบบรายการ
รวมถึง กลยุทธ์ทางการตลาด ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกอากาศ
เพือ่ จะได้ทราบว่าการปรับตัวทางด้านใดเป็นปัจจัยส�ำคัญใน
การอยูร่ อดของสือ่ วิทยุฯในยุคดิจทิ ลั คลืน่ วิทยุฯ หลายคลืน่
ได้พยายามปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิทัลดังกล่าว โดยเฉพาะ
คลื่นของบริษัทยักษ์ใหญ่ ซึ่งเห็นได้ว่าการปรับตัวที่เกิดขึ้น
นัน้ เน้นการสร้างความสัมพันธ์กบั ผูฟ้ งั เป็นส�ำคัญ โดยกลยุทธ์
ของบริษทั ธุรกิจขนาดใหญ่ทมี่ เี ม็ดเงินสูง ก็จะจัดกิจกรรมกัน
บนฐานประโยชน์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง แต่งานวิจัยชิ้นนี้
สนใจศึกษาการปรับตัวของสื่อวิทยุฯท้องถิ่น ทั้งที่บริหาร
จัดการโดยองค์กรทางธุรกิจและไม่ใช่องค์กรทางธุรกิจ เพือ่ จะ
ได้ทราบว่า ในช่วงเวลาทีก่ ำ� ลังก้าวสูย่ คุ ดิจทิ ลั นี้ สือ่ เก่าอย่าง
วิทยุฯ มีการปรับตัวในด้าน ต่าง ๆ อย่างไรจึงอยู่รอดได้ โดย
ศึกษาสถานีวิทยุกระจายเสียง 4 สถานีในจังหวัดเชียงใหม่
เป็นกรณีศึกษา ได้แก่ (1) สถานีวิทยุในเครือดนตรีสีสันใน
สถานะ “สถานีของภาคเอกชน” (2) สถานีวทิ ยุกระจายเสียง
องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
(อสมท.ชม.) นับเป็น “สถานีของภาคส่วนบริษัทจ�ำกัด
มหาชน” และ (3) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดเชียงใหม่ (สวท.ชม.) ซึง่ เป็น “สถานีของภาคราชการ”
และ (4) สถานีวทิ ยุเสียงสือ่ สารมวลชน FM100 มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ในสถานะ “สถานีของสถาบันการศึกษา”

วัตถุประสงค์

ศึกษาการปรับตัวของสือ่ วิทยุกระจายเสียงในจังหวัด
เชียงใหม่ ช่วงปี พ.ศ. 2550-2560 ของสถานี (1) สถานีวทิ ยุใน
เครือดนตรีสสี นั (2) สถานีวทิ ยุ กระจายเสียงองค์การสือ่ สาร

บทความวิจัย
มวลชนแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (อสมท.ชม.)
(3) สถานีวทิ ยุ กระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
(สวท.ชม.) และ (4) สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใน 5 ด้านต่อไปนี้ (1) ด้านนักจัดรายการ
(2) ด้านเนือ้ หารายการ (3) ด้านรูปแบบรายการ (4) ด้านกลยุทธ์
ทางการตลาด และ (5) ด้านเทคโนโลยี

ประโยชน์ที่ได้รับ

(1) ได้ทราบถึงการปรับตัวของสื่อวิทยุในจังหวัด
เชี ย งใหม่ ทางด้ า นนั ก จั ด รายการ ด้ า นเนื้ อ หารายการ
ด้านรูปแบบรายการ ด้านกลยุทธ์ทางการตลาด และด้าน
เทคโนโลยี
(2) ได้แนวทางการปรับตัวของสือ่ วิทยุกระจายเสียง
เพื่อความอยู่รอดในยุคดิจิทัล
(3) ท�ำให้ทราบแนวทางในการประกอบธุรกิจด้านสือ่
วิทยุกระจายเสียงในอนาคต
(4) ท�ำให้แนวทางในการพัฒนาเนือ้ หาการเรียนการ
สอนด้านวิทยุกระจายเสียงให้มคี วามทันสมัย และสอดคล้อง
กับสถานการณ์จริงมากขึ้น

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนกระบวนวิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพ
(qualitative research) และรวบรวมข้อมูลด้ว ยการ
สั ม ภาษณ เจาะลึ ก (in-depth interview) โดยมี ก าร
ออกแบบโครงสรางของขอคําถามที่สามารถนําไปใชในการ
สัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง หรือการสัมภาษณแบบชี้นํา
(guided interview) กลาวคือ เปนการสัมภาษณแบบไมมี
โครงสราง หรือเปนการสัมภาษณแบบปลายเปด ซึ่งเปน
กระบวนวิธกี ารวิจยั (methodology) ทีม่ คี วามยืดหยุน และ
เปด กวา งหรือมีการนาํ คาํ สาํ คัญ (keywords) มาใชป ระกอบ
ในการชี้นําคําสัมภาษณ

ประชากรและตัวอย่าง

(1) สถานีวิทยุในเครือดนตรีสีสัน
(2) สถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลชน
แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (อสมท.ชม.)
(3) สถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัด

เชียงใหม่ (สวท.ชม.)
(4) สถานี วิ ท ยุ เ สี ย งสื่ อ สารมวลชน FM100
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เครื่องมือ

การสัมภาษณแ บบชีน้ าํ (guided interview) ในการ
กาํ หนดโครงสรา งของขอ คาํ ถาม สาํ หรับนาํ ไปใชใ นกระบวน
การสัมภาษณเ จาะลึกนัน้ ประกอบไปด้วยขอ คาํ ถามเกีย่ วกับ
“การปรับตัวของสือ่ วิทยุ” ใน 5 ด้าน ต่อไปนี้ (1) ด้านนักจัด
รายการ (2) ด้านเนื้อหารายการ (3) ด้านรูปแบบรายการ
(4) ด้านกลยุทธ์ทางการตลาด และ (5) ด้านเทคโนโลยี

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิ เ คราะห์ ข  อ มู ล โดยพิ จ ารณาประเด็ น หลั ก
(major themes) หรือแบบแผนหลัก (major pattern)
ทีพ่ บในขอมูลทีไ่ ดรบั จากการสัมภาษณทงั้ หมดจากนัน้ จึงนาํ
ประเด็นหลัก (major themes) มาพิจารณาแบงแยกออกเปน
ประเด็นยอย (sub-themes) และหัวขอย่อย (categories)
อันเปนกระบวนการวิเคราะหโดยการเริม่ ตนจากการ วิเคราะห
ภาพรวมไปสูการวิเคราะหประเด็นยอยของกระบวนการ
วิเคราะหตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ รวมทั้งคณะ
ผูวิจัยจะไดดําเนินกระบวนการในการวิเคราะหขอมูลที่ได
จากการสัมภาษณเจาะลึก (in-depth interview) โดยการ
พรรณนาขอมูลตามปรากฏการณรวมดวยเพื่อแสวงหาหรือ
ใหไดมาซึ่งขอคนพบ จากกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
อันเปนแนวทางประการสําคัญที่สามารถนําไปสูการจัดทํา
ขอ เสนอแนะในการปรับตัวของสือ่ วิทยุในยุคดิจทิ ลั ในอนาคต

สรุปผลการวิจัย

การปรับตัวของสือ่ วิทยุในจังหวัดเชียงใหม่ มีประเด็น
ที่เหมือนและแตกต่างกันในแต่ละด้านต่อไปนี้
(1) ด้านนักจัดรายการ: ทุกสถานียงั คงเน้นให้รกั ษา
มาตรฐานของความสามารถทางวิชาชีพของนักจัดรายการที่
มีคุณภาพ ทั้งน�้ำเสียงการพูดต้องถูกต้องตามอักขระ ควรมี
ความเป็นกันเองกับผูฟ้ งั และควรสร้างเอกลักษณ์ของตนเอง
ให้ชดั เจน รวมถึงการคัดสรรเนือ้ หามาน�ำเสนอให้ผฟู้ งั นัน้ ควร
เลือกน�ำเสนอเรื่องราวใกล้ตัวผู้ฟัง โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพ
ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม-กรกฎาคม 2560
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ทัง้ นีท้ าง อสมท. เห็นว่านักจัดรายการพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ
ควรมีความรู้รอบด้าน และมีความทันต่อเหตุการณ์ เพราะ
ปัจจุบันผู้ฟังเปิดรับหลายสื่อ และรู้เท่าทันเหตุการณ์มาก
นักจัดรายการควรรูก้ อ่ นผูฟ้ งั ในทุกเรือ่ งทีน่ ำ� เสนอ นอกจากนี้
การสร้างความแตกต่างให้กบั รายการหรือการริเริม่ สิง่ ใหม่ ๆ
เป็นทักษะทีน่ กั จัดรายการพึงมีในมุมมองของ สวท.ชม. โดย
นักจัดรายการที่เป็นแบบอย่างที่ดี อาทิ คุณเดือน อินต๊ะ ได้
ริเริม่ ท�ำรายการ “รอบเวียงเจียงใหม่” ทีอ่ กู้ ำ� เมือง (พูดภาษา
เหนือ) รวมถึงเปิดเพลงก�ำเมือง ซึ่งได้รับความนิยมอย่างต่อ
เนือ่ งมาตัง้ แต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบนั และ สวท.ชม. ยังมีการ
เปิดโอกาสให้นกั จัดรายการทีเ่ ป็นตัวแทนจาก7 ชนเผ่ามาจัด
รายการเพื่อชนเผ่าออกอากาศอีกด้วย ส่วนทางดนตรีสีสัน
เน้นจัดรายการบันเทิงสอดแทรกสาระ ได้ทำ� วิจยั ส�ำรวจพบว่า
ผู้ฟังรายการเพลงในปัจจุบัน ชอบนักจัดรายการที่พูดน้อย
และหากจะพูดมาก ก็ควรตรงประเด็นและกระชับทีส่ ดุ อีกด้วย
(2) ด้านเนือ้ หารายการ : กลุม่ ผูฟ้ งั เป้าหมายทีย่ งั เป็น
แฟนประจ�ำของทุกสถานีต่างก็มีอายุ 35 ปีขึ้นไปเหมือนกัน
ทุกสถานีจึงเน้นการน�ำเสนอเนื้อหาที่เป็นเรื่องใกล้ตัวผู้ฟัง
กลุ่มนี้เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นเพลงที่เปิด หรือสาระที่น�ำ
มาออกอากาศ และส�ำหรับสถานี FM100 ที่เป็นสถานีใน
สถาบัน การศึกษา สถานี สวท.ชม. ที่เป็นสถานีของภาครัฐ
และ อสมท.ชม. ที่เป็น บมจ. ทั้ง 3 สถานีต่างเป็นสถานี
ที่มีต้นก�ำเนิดมาจากเจตนารมณ์ที่จะท�ำเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นส�ำคัญ จึงเน้นเนื้อหาด้านข่าวสารสาระให้
อยู่ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 แต่ดนตรีสีสันนั้นเป็น
องค์กรภาคธุรกิจ จึงหันมาเน้นเนือ้ หาด้านความบันเทิง และ
อาจจะสอดแทรกสาระบ้างตามสถานการณ์ อีกหนึง่ เนือ้ หาที่
สวท.ชม. และ อสมท.ชม. รวมถึง FM100 ยังให้ความส�ำคัญ
คือ เนื้อหาด้านการเป็นตัวกลางประสานความร่วมมือ หรือ
ร่วมแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนในด้านต่าง ๆ ทีป่ ระชาชนได้รบั
ผลกระทบ เช่น การประสานงานช่วยเหลือประชาชนในช่วง
น�้ำท่วมใหญ่ เป็นต้น นอกจากนี้ทาง สวท.ชม.ยังเน้นย�้ำที่
จะเป็นผู้ริเริ่มเนื้อหาสาระใหม่ ๆ ในวงการวิทยุอีกด้วย เช่น
รายการรอบเวียงเจียงใหม่ รายการจราจรเพื่อชุมชน และ
รายการวิทยุของพีน่ อ้ ง 7 ชนเผ่า นับเป็นรายการที่ สวท.ชม.
ท�ำเป็นสถานีแรก และได้รบั ความนิยมอย่างต่อเนือ่ งมาจนถึง
ปัจจุบัน มีผู้ฟังโทรศัพท์มายังรายการ รวมถึงตอบกระทู้ใน
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สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เฟซบุ๊ค (facebook) ของรายการไม่ขาดสาย
(3) ด้านรูปแบบรายการ : ทุกสถานียงั คงจัดรายการ
ตามรูปแบบในหลักการพื้นฐาน แต่มีการสร้างสรรค์ Jingle
เพิม่ ขึน้ เพือ่ ออกอากาศเน้นย�ำ้ Brand ของสถานีให้ชดั เจนขึน้
และทางดนตรี สี สั น จะมี ร ายการรู ป แบบรายการเพลง
มากทีส่ ดุ ส�ำหรับอีก 3 สถานีเนือ่ งจากเป็นสถานีทเี่ น้นรายการ
ข่าวสารสาระ จึงมีรปู แบบรายการข่าว บทความ สารคดี และ
สปอตรณรงค์ มากกว่ารายการบันเทิง เพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวคิดของสถานี ได้แก่ สวท.ชม. คือ “ให้ความรู้ คูค่ วามสุข”
FM100 คือ “ข่าวสารสาระสู่ชุมชน” และ อสมท.ชม. คือ
เป็นเครื่องมือเผยแพร่ข่าวสารความรู้ของรัฐไปสู่ประชาชน
ในภูมิภาค
(4) ด้านกลยุทธ์ทางการตลาด : ทุกสถานีให้ความ
ส� ำ คั ญ กั บ กิ จ กรรมที่ เชื่ อ มความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งนั ก จั ด
รายการกับผู้ฟัง ต่างก็มีการตอบค�ำถามชิงรางวัล แจกบัตร
คอนเสิรต์ หรือบัตรชมภาพยนตร์ รวมถึงการให้นกั จัดรายการ
และผู้ฟังออกไปท�ำโครงการสร้างประโยชน์ให้สังคมเช่น
เดียวกัน โดยทุกสถานีได้เพิม่ ช่องทางการสือ่ สารกับผูฟ้ งั มาก
ขึ้น มีการท�ำเว็บไซต์ (website) เฟซบุ๊คเพจ (facebook
page) รวมถึงการใช้ ไลน์แอพลิเคชั่น (Line Application)
และการท�ำแอพลิเคชั่นของสถานีเองอีกด้วย นอกจากนี้ก็
ยังเน้นการสร้างแบรนด์ (Brand) ด้วยการก�ำหนดแนวทาง
หรือ concept ให้ชัดเจนขึ้น เพื่อสร้างการจดจ�ำมากขึ้น
ทั้งในระดับสถานีและระดับรายการ อาทิ ทางดนตรีสันนั้น
ในระดับสถานีได้ก�ำหนด concept ของคลื่น 105.75MHz
Friend FM. ไว้ว่า “เพราะเราเพื่อนกัน” เป้าหมายคือกลุ่ม
ผู้ฟังอายุ 35 ปีขึ้นไป เน้นถึงความเป็นเพื่อนที่ดูแลกันอย่าง
อบอุน่ และคลืน่ Modern 98.75 ไว้วา่ “ใหม่ได้อกี ” เป้าหมาย
คือ กลุ่มผู้ฟังวัยรุ่นอายุ 20 ปีขึ้นไป เน้นว่าคลื่นเก่าคลื่นนี้
ยังมีสิ่งใหม่ ๆ มาน�ำเสนออยู่ตลอดเวลา หลังจากนั้น ก็ได้
ปรับเป็น “ยังไงก็โดน” เพือ่ เน้นให้ชดั ว่า สถานีได้นำ� เรือ่ งดี ๆ
โดนใจผู้ฟังมาน�ำเสนออยู่เสมอ ในส่วนของแต่ละรายการ
ก็เช่นกัน มีการก�ำหนดชื่อรายการ รวมถึงชื่อช่วงรายการ
ให้ชัดเจน เช่น มิตรภาพ ดี ๆ ไม่ทิ้งกัน เพลงฮิตคิดถึงเพื่อน
เป็นต้น ส่วน สวท.ชม. ก็มกี ารย�ำ้ Brand เช่นกัน เช่น ในระดับ
สถานี ได้ตั้งชื่อคลื่นที่แสดง concept ให้ชัดเจนขึ้น เช่น
“93.25 Variety” ซึง่ เป็นคลืน่ ทีน่ ำ� เสนอเรือ่ งราวหลากหลาย

บทความวิจัย
ส�ำหรับผู้ฟังที่อายุ 35 ปีขึ้นไป เป็นต้น ส�ำหรับ FM100 ก็
มีการย�้ำ Brand เพื่อสร้างการจดจ�ำ โดยในระดับสถานีได้
ก�ำหนด concept ของคลื่น ไว้ว่า “City Radio” เพื่อสื่อ
ถึงเนื้อหาสาระเพื่อคนเชียงใหม่ที่อาศัยอยู่ในเมือง มีการท�ำ
Jingle ออกอากาศให้บอ่ ยขึน้ เพือ่ ย�ำ้ เน้น Concept รายการ
ว่า “ทีน่ ี่ FM100 City Radio” รวมถึงรายการอืน่ ๆ ก็ใช้คำ� ว่า
“ทีน่ ี่ FM100 City Radio” มาต่อท้ายเพือ่ ย�ำ้ Brand อีกด้วย
กลยุ ท ธ์ ท างการตลาดหนึ่ ง ที่ ด นตรี สี สั น ให้ ค วาม
ส�ำคัญคือการใช้ “สือ่ บุคคล”ทางดนตรีสสี นั นัน้ อนุญาตให้นกั
จัดรายการของคลืน่ ไปรับงานพิธกี รนอกสถานทีไ่ ด้ โดยทาง
คลื่นมองว่าเป็นการใช้สื่อบุคคลในการประชาสัมพันธ์คลื่น
รวมถึงนักจัดรายการจะได้เปิดโลกทัศน์ และมีเนื้อหามาน�ำ
เสนอในรายการตนเองได้อย่างทันสมัยขึ้นอีกด้วย
(5) ด้านเทคโนโลยี : ทุกสถานีได้ใช้เทคโนโลยีสอ่ื ใหม่
ในการเพิ่มช่องทางการออกอากาศ และติดต่อสื่อสารกับ
ผู้ฟัง ได้แก่ การจัดรายการให้ผู้ฟังได้ฟังรายการทั้งภาพและ
เสียงผ่านทางเว็บไซต์ (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) รวมถึงการใช้ ไลน์แอพลิเคชัน่
(Line Application) ได้แก่ Modern9875 และอินสตาแกรม
(Instagram) Dseason_CM ของดนตรีสีสัน และการท�ำ
แอพลิเคชัน่ (application) ของสถานีเอง ได้แก่ แอพฯ ทีช่ อื่
ว่า FM100 CMU และ MCOT และ DONTREESEASON
และยังมีเฟซบุ๊คเพจ (facebook page) ได้แก่ เพจที่ชื่อ
Dontreeseason–ดนตรีสีสัน เชียงใหม่, FM100 เสียง
สือ่ สารมวลชน, อสมท. เชียงใหม่ และ สวท. เชียงใหม่ ซึง่ นับ
ตัง้ แต่ facebook เปิดช่องทางให้มกี ารแพร่ภาพและเสียงใน
รูปแบบคลิปวีดิโอ หรือที่เรียกว่า facebook live ทุกสถานี
ก็ได้ใช้ช่องทางนี้ในการออกอากาศรายการเช่นกัน
ทางสถานี FM100 อสมท.ชม. และสวท.ชม. ยังคงเปิด
รับสายโทรศัพท์จากผู้ฟังทางบ้าน และมีคนโทรศัพท์เข้ามา
อย่างต่อเนือ่ ง แต่ทางดนตรีสสี นั นัน้ ได้หนั ไปใช้สอื่ ใหม่เต็มที่
และยกเลิกการรับสายโทรศัพท์จากรายการไป รวมทัง้ ดนตรี
สีสันยังได้เพิ่มสตูดิโอ (studio) ในการออกอากาศอีกหนึ่ง
แห่งทีห่ า้ ง สรรพสินค้าเมญ่า ออกอากาศโดยส่งสัญญาณจาก
เมญ่าไปยังส�ำนักงานใหญ่ของดนตรีสีสันอีกด้วย

ส่วนทาง สวท.ชม. ได้รับนโยบายจากส่วนกลางในปี
2560 นี้ ให้ดำ� เนินการออกอากาศแบบ Twin Radio หมายถึง
รายการเดียวกันแต่นำ� ไปออกอากาศสองทาง คือออกอากาศ
ผ่านสือ่ วิทยุพร้อมกับสือ่ โทรทัศน์ เช่น รายการบันทึกประชา
รัฐ เป็นต้น

อภิปรายผลการวิจัย

1. แนวทางการปรับตัวของสื่อวิทยุในยุคดิจิทัล

จากผลการวิจัยนี้ พอจะสังเคราะห์เป็นแนวทางการ
ปรับตัวของสื่อวิทยุในจุคดิจิทัล ได้ดังต่อไปนี้
1.1 วิทยุภาคธุรกิจต้องเร่งปรับตัวทุกด้าน
กรณีศกึ ษาจากสถานีวทิ ยุดนตรีสสี นั ซึง่ เป็นวิทยุภาค
ธุรกิจ เห็นได้ชดั เจนว่ามีการปรับตัวในทุก ๆ ด้าน และรวดเร็ว
เช่น การริเริ่มท�ำวิทยุอินเทอร์เน็ตมานานกว่า 10 ปีแล้ว
(http://www.dseason.net) นับเป็นสถานีแรก ๆ ใน
เชียงใหม่เลยทีเดียว ซึ่งเห็นได้ว่าปัจจุบันหากค้นหาค�ำว่า
วิทยุออนไลน์ ก็จะพบเว็บไซต์ของดนตรีสีสันขึ้นเป็นอันดับ
ต้น ๆ เพราะสะสมข้อมูลมามากและนานแล้วนัน่ เอง รวมถึง
การยกเลิกการเปิดรับสายโทรศัพท์จากทางบ้าน เปลี่ยนมา
เป็นการให้ผู้ฟังส่งข้อความสั้น(SMS) หรือ ตอบกระทู้ใน
Facebook และ Line Application หรือ Application
ของสถานีแทน ซึ่งส่งผลให้ดนตรีสีสันมีกลุ่มผู้ฟังเป็นวัยรุ่น
มากกว่าสถานีอื่น ๆ ที่มีผู้ฟังเป็นวัยท�ำงานเป็นหลัก
ส่วนด้านนักจัดรายการก็ให้พูดน้อยลง เพราะดนตรี
สีสนั ได้ทำ� วิจยั เชิงส�ำรวจทุกปี และพบว่าในรายการเพลงนัน้
ผู้ฟังโดยเฉพาะวัยรุ่นมักจะไม่ชอบนักจัดรายการที่พูดมาก
สอดคล้องกับความคิดเห็นของคุณทีปกร วุฒิพิทยามงคล
ผู้ก่อตั้งเว็บให้บริการเอ๊กซ์ทีน (exteen) และนักเขียน
เจ้าของเพจชือ่ ดัง และเจ้าของเว็บไซต์ minimore ทีอ่ ธิบาย
ปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างเข้าใจง่าย ได้ให้สัมภาษณ์กับ
ส�ำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 58 ว่า
วิวฒ
ั นาการของโลกดิจทิ ลั ส่งผลให้เนือ้ หาถูกจัดการให้สนั้ ลง
ผูร้ บั สือ่ จะสามารถเลือกรับเฉพาะเรือ่ งทีต่ นเองสนใจได้อย่าง
เจาะจง ผูร้ บั สารจึงกลายเป็นคนทีม่ พี ฤติกรรมชอบรับเนือ้ หา
สัน้ ๆ และเลือกเปิดรับเฉพาะสิง่ ทีต่ รงกับความต้องการของ
ตนเองเท่านั้น (ส�ำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า, 2558)
ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม-กรกฎาคม 2560
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ในขณะที่นักจัดรายการต้องพูดให้น้อยลง จึงท�ำให้
เนื้อหาก็ควรลดลงไปด้วย ทางดนตรีสีสันจึงเน้นให้น�ำเสนอ
เฉพาะเรื่องที่ใกล้ตัวผู้ฟังเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามแนวคิด
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
ราวใกล้ตวั ผูช้ ม และสามารถสร้างประสบการณ์ให้กบั ผูช้ มได้
(ศุภศิลป์, 2557)
ทางศูนย์วจิ ยั กสิกรไทยได้คาดการณ์ไว้ตงั้ แต่ปี 2552
ว่า มูลค่าการโฆษณาผ่านสื่อวิทยุหดตัวลงอย่างต่อเนื่อง
ผู้ประกอบการวิทยุประเภทรายการเพลงน่าจะได้รับผล
กระทบมากจากการตัดลดงบโฆษณา และภาวะการแข่งขัน
กันทีส่ งู มาก เนือ่ งมาจากความชอบของผูฟ้ งั ทีส่ ามารถเปลีย่ น
แปลงได้ตลอดเวลา (Positioningmag, 2552) ผูฟ้ งั หลายคน
หันไปฟังเพลงจากสื่ออื่นที่เข้าถึงง่าย เช่น YouTube หรือ
Application รวมถึงการฟังเพลงจาก MP3 ทางดนตรีสีสัน
นับเป็นสถานีทที่ ำ� รายการเพลงและรายการบันเทิงเป็นหลัก
จึ ง ต้ อ งเร่ ง ปรั บ ตั ว มากกว่ า อี ก สามสถานี ที่ เ น้ น รายการ
ข่าวสารสาระ ตามที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดไว้แล้วว่าจะได้
รับผลกระทบไม่มากนัก
1.2 วิทยุยุคดิจิทัลต้องมีเอกลักษณ์ชัดเจน
สถานีวิทยุไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจอย่างดนตรีสีสัน
หรือสถานีของภาคประชาชนอย่าง อสมท.ชม.FM100 และ
สวท.ชม. ต่างก็ต้องเผชิญกับสังคมที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งก็ต้อง
ปรับตัวเพือ่ รักษาฐานผูฟ้ งั เดิม และขยายฐานผูฟ้ งั ให้เพิม่ ขึน้
จากการศึกษาในงานวิจยั นีพ้ บว่า ทุกสถานีให้ความส�ำคัญกับ
การปรับเนือ้ หาหรือรูปแบบให้มเี อกลักษณ์ชดั เจนมากขึน้ ทัง้
ในระดับสถานี ได้แก่ ทางดนตรีสันนั้นได้ก�ำหนดเอกลักษณ์
ของคลืน่ 105.75MHz Friend FM. ไว้วา่ “เพราะเราเพือ่ นกัน”
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สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เป้าหมายคือกลุม่ ผูฟ้ งั อายุ 35 ปีขนึ้ ไป เน้นถึงความเป็นเพือ่ น
ทีด่ แู ลกันอย่างอบอุน่ และคลืน่ Modern 98.75 ว่า “ใหม่ได้
อีก” เป้าหมายคือ กลุม่ ผูฟ้ งั วัยรุน่ อายุ 20 ปีขนึ้ ไป เน้นว่าคลืน่
เก่าคลืน่ นี้ ยังมีสงิ่ ใหม่ ๆ มาน�ำเสนออยูต่ ลอดเวลา หลังจากนัน้
ก็ได้ปรับเป็น “ยังไงก็โดน” เพื่อเน้นให้ชัดว่า สถานีได้น�ำ
เรื่องดี ๆ โดนใจผู้ฟังมาน�ำเสนออยู่เสมอ ส่วนทางสถานี
สวท.ชม. ก็มีการก�ำหนดเอกลักษณ์ในระดับสถานี โดยได้
ตั้งชื่อคลื่นชัดเจนขึ้น เช่น “93.25 Variety” ซึ่งเป็นคลื่นที่
น�ำเสนอเรื่องราวหลากหลายส�ำหรับผู้ฟังที่อายุ 35 ปีขึ้นไป
ส�ำหรับ FM100 ก็มีการก�ำหนดเอกลักษณ์ของคลื่น ไว้ว่า
“City Radio” เพือ่ สือ่ ถึงเนือ้ หาสาระเพือ่ คนเชียงใหม่ทอี่ าศัย
อยูใ่ นเมือง มีการท�ำ Jingle ออกอากาศให้บอ่ ยขึน้ เพือ่ ย�ำ้ เน้น
เอกลักษณ์ของสถานีทวี่ า่ “ทีน่ ี่ FM100 City Radio” รวมถึง
ก�ำหนดเอกลักษณ์ในระดับรายการ ก็ใช้ค�ำว่า “ที่นี่ FM100
City Radio” มาต่อท้ายอีกด้วย หรือเอกลักษณ์ระดับรายการ
ของทางดนตรีสีสัน ก็ได้ก�ำหนดชื่อช่วงรายการให้ชัดเจนขึ้น
เช่น มิตรภาพดี ๆ ไม่ทิ้งกัน เพลงฮิตคิดถึงเพื่อน เป็นต้น
การก�ำหนดเอกลักษณ์ให้ชดั เจนนี้ เป็นไปตามมุมมอง
ของคุณสายทิพย์ มนตรีกลุ ณ อยุธยา ผูบ้ ริหารค่ายเอไทม์มเี ดีย
และประธานกรรมการ บริหารบริษทั จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ�ำกัด
ทีว่ า่ “วิทยุวนั นีต้ อ้ งสร้างเซกเมนต์ เพียงแต่เซกเมนต์นนั้ ต้อง
ไม่แคบเกินไปจนกระทัง่ คลืน่ วิทยุนนั้ ไม่สามารถเติบโตได้ จะ
เห็นว่าในอดีตมีคลื่นวิทยุบางคลื่นที่พยายามเจาะเซกเมนต์
ลึกๆ เช่นคลืน่ เพลงร็อกแอนด์โรล ทีต่ ลาดผูฟ้ งั ในเมืองไทย ไม่มี
การแยกลึกเช่นนั้น ท�ำให้ตลาดเล็กมาก คลื่นวิทยุนั้นก็ต้อง
ปิดตัวลง แต่เซกเมนต์ของเอไทม์ฯ มีตลาดที่กว้างมาก คลื่น
สิง่ แวดล้อม เพลงฟังสบาย เป็นคลืน่ เพลงของผูใ้ หญ่ แต่กย็ งั มี
คนกลุม่ หนึง่ ทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นวัยผูใ้ หญ่ สามารถฟังคลืน่ นีไ้ ด้ คลืน่
สิ่งแวดล้อมก็ไม่ได้น�ำเสนอคอนเทนต์ที่เป็นสิ่งแวดล้อมเข้ม
จัด แต่มเี นือ้ หากลางๆ ทีส่ ามารถขยายผูฟ้ งั ได้กว้าง” (ผูจ้ ดั การ
รายสัปดาห์, 2551) การสร้างเอกลักษณ์ของทุกสถานี จึงเรียก
ได้ว่าเป็นการสร้างเซกเมนต์ (segment) ที่ชัดเจนนั่นเอง
1.3 ผู้ฟังวัยท�ำงาน คือผู้ฟังที่เหนียวแน่น
นายสุธี ฉัตรรัตนกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท
สกายไฮ เน็ ต เวิ ร ์ ค จ� ำ กั ด ผู ้ บ ริ ห ารสถานี วิ ท ยุ คู ล 93
ฟาห์เรนไฮต์ ได้ให้ข้อมูลกับประชาชาติธุรกิจว่า “ช่วงปี

บทความวิจัย
2552-2556 ที่ผ่านมา สถานีวิทยุที่เจาะกลุ่มวัยรุ่นเริ่มมี
จ�ำนวนทีล่ ดลง จากพฤติกรรมผูฟ้ งั กลุม่ นีค้ อ่ นข้างเปลีย่ นตาม
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และไม่ยึดติดกับการฟังเพลงช่อง
ทางใดช่องทางหนึ่ง ขณะที่พฤติกรรมการรับสื่อของกลุ่มวัย
ท�ำงานไม่ค่อยเปลี่ยน ส่วนใหญ่อยู่ในระหว่างชั่วโมงท�ำงาน
ท�ำให้ชอ่ งทางการเลือกรับสือ่ ค่อนข้างจ�ำกัด และวิทยุถอื เป็น
สือ่ ทีเ่ ข้าถึงผูฟ้ งั กลุม่ นีไ้ ด้เป็นอย่างดี ส่งผลให้บริษทั ได้ยกเลิก
คลืน่ วิทยุทเี่ จาะกลุม่ วัยรุน่ ลง และคงเหลือไว้เพียงสถานีวทิ ยุ
ทีเ่ จาะกลุม่ วัยท�ำงาน คือคูล 93 เอฟเอ็ม” นอกจากนีท้ างบริษทั
เอไทม์มเี ดีย จ�ำกัด ก็ได้ปดิ คลืน่ ร้อน 91.5 ฮอตเวฟ ทีด่ ำ� เนินการ
มากว่า 20 ปีลง เมือ่ ปี 2556 ทีผ่ า่ นมา โดยชีแ้ จงว่าต้องคืนคลืน่
ด้วยเหตุผลทางธุรกิจ ท�ำให้ปจั จุบนั เหลือ 3 คลืน่ คือกรีนเวฟ
106.5, 94 อีเอฟเอ็ม และชิลล์ 89 โดยคลื่นที่เหลือทั้งหมด
เจาะกลุ่มวัยท�ำงานเป็นหลัก (ประชาชาติธุรกิจ, 2556)
สถานการณ์ดังกล่าวนี้สอดคล้องกับข้อมูลจากผล
การวิจัยนี้ที่ทั้งสี่สถานีได้ให้ข้อมูลว่า ผู้ฟังที่ฟังรายการอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นแฟนประจ�ำรายการคือกลุ่มที่มีอายุ 35 ปี
ขึ้นไป อันเป็นวัยท�ำงานนั่นเอง ซึ่งส่งผลต่อการเลือกสรร
เนือ้ หาและเพลงทีเ่ ปิด โดยคุณรัตนาภรณ์ สุวคนธ์ (คุณต้อม)
ผู้อ�ำนวยการสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 ได้ให้
สัมภาษณ์กับคณะวิจัยว่า เชื่อว่าคนรุ่นนี้ (หมายถึงวัยที่อายุ
35 ปีขึ้นไป) จะยังคงฟังวิทยุอย่างต่อเนื่อง อาจจะเปลี่ยน
รูปแบบการเปิดรับ สือ่ วิทยุจงึ จะยังคงอยูอ่ กี หลายสิบปีและ
จะค่อย ๆ หายไปตามจ�ำนวนคนฟังที่ลดลง
ทั้งนี้ทาง FM100 และดนตรีสีสัน ก็พยายามขยาย
ฐานกลุม่ ผูฟ้ งั ให้กว้างขึน้ โดย FM100 ได้ทำ� รายการ “Teen
Idol” ขึน้ ช่วงแรกมีกลุม่ เป้าหมายเป็นนักศึกษา แต่ขาดความ
ต่อเนือ่ ง จึงได้ปรับเป็นนักเรียนมัธยม ซึง่ เมือ่ ได้เริม่ มีเครือข่าย
ก็มีความต่อเนื่องขึ้น ส่วนทางดนตรีสีสันได้ก�ำหนดคลื่น
Modern 98.75 ไว้วา่ “ใหม่ได้อกี ” ซึง่ กลุม่ เป้าหมายคือ กลุม่
ผู้ฟังวัยรุ่นอายุ 20 ปี หากความพยายามขยายฐานกลุ่มผู้ฟัง
ของแต่ละสถานีประสบความส�ำเร็จ สือ่ วิทยุกน็ า่ จะคงอยูไ่ ป
ได้อีกนานหลายสิบปีเลยทีเดียว
1.4 วิทยุยคุ ดิจทิ ลั ต้องท�ำ Personalize Content
Personalize Content คือการท�ำให้ผู้ฟังรู้สึกถึง
ความแตกต่าง และได้ประสบการณ์มากกว่าการฟังเพลงไม่ใช่

เพียงมีชอ่ งทางเพิม่ ขึน้ ในการฟัง ด้วยการสร้าง Application
บนมือถือแล้วออกอากาศสิ่งเดียวกับที่เกิดขึ้นบนสื่อวิทยุ
เท่านั้น เพราะนั่นนับว่าไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสื่อวิทยุ
แต่อย่างใด (digitalbuzzthailand,2549)
การท�ำให้ผู้ฟังรู้สึกถึงความแตกต่างและได้รับอะไร
มากกว่าการฟังเพลง หรือที่เรียกว่าการท�ำ Personalize
Content นั้น เห็นได้ชัดเจนจากรายการเพื่อพี่น้องชนเผ่า
และรายการรอบเวียงเจียงใหม่ ที่ออกอากาศทาง สวท.ชม.
ทั้งสองรายการเป็นรายการที่ใช้ภาษาท้องถิ่นในการจัด
รายการ รวมทั้งเพลงที่เปิดออกอากาศก็เป็นเพลงท้องถิ่น
เช่นกัน ผูฟ้ งั จึงได้รสู้ กึ ถึงการได้รบั ความเอาใจใส่ ไม่ถกู ทอดทิง้
รวมทัง้ ความเป็นพวกพ้องเดียวกันมากกว่ารายการอืน่ รายการ
ได้สอื่ สารถึงความเป็นเพือ่ น และสร้างให้เกิดความเป็นกันเอง
กั บ ผู ้ ฟ ั ง ได้ ม าก จึ ง มี แ ฟนรายการเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ประกอบกับการเพิม่ ช่องทางการรับฟังด้วย Facebook Live
ที่ให้ผู้ฟังสามารถได้เห็นหน้าค่าตานักจัดรายการด้วยแล้ว
ก็มผี ฟู้ งั ได้แสดงความเห็นต่อการแต่งกายของนักจัดรายการ
นับว่าเพิ่มความเป็นกันเองได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย
1.5 นักจัดรายการต้องเปลี่ยนบทบาท
เนือ่ งจากพฤติกรรมและเทคโนโลยีทเี่ ปลีย่ นไปอย่าง
รวดเร็ว สิ่งที่สื่อวิทยุต้องรีบปรับตัวคือการเปลี่ยนบทบาท
ของนักจัดรายการ เพือ่ ให้สามารถเข้าถึงผูฟ้ งั ได้มากขึน้ และ
เกิดปฏิสัมพันธ์ (interact) กับผู้ฟังได้อย่างทันท่วงที (real
time) (digitalbuzzthailand, 2549) จึงจะเห็นได้ว่านักจัด
รายการของทุกสถานีต้องเปลี่ยนบทบาทตนเองเพื่อให้ทัน
สถานการณ์นี้ สถานีที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ ดนตรีสีสันที่
ก�ำหนดให้นักจัดรายการพูดน้อยลง และยังจัดบทบาทของ
การเป็นสือ่ บุคคลช่วยประชาสัมพันธ์สถานีให้อกี ด้วย นัน่ คือ
การอนุญาตให้ไปรับงานพิธีกรจากองค์กรภายนอก และน�ำ
ชื่อของดนตรีสีสัน ไปเผยแพร่ให้รู้จักในวงกว้างขึ้นด้วย
นอกจากนี้จะเห็นได้ว่า ทุกสถานีได้เปิดช่องทางการ
ออกอากาศที่ผู้ฟังได้รับชมทั้งภาพ และรับฟังทั้งเสียงไป
พร้อม ๆ กัน ท�ำให้นกั จัดรายการต้องมีทกั ษะในการจัดรายการ
เพิ่มขึ้นอีก ทักษะแรกสุดก็คือ “ทักษะการแสดงท่าทางและ
สีหน้า” ให้ผฟู้ งั ชืน่ ชอบ จึงต้องใส่ใจ การแต่งกาย การแต่งหน้า
และท�ำผม เพิ่มขึ้นอีกด้วย
ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม-กรกฎาคม 2560
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ทั้งนี้การเพิ่มช่องทางการออกอากาศทางเครือข่าย
สือ่ สังคมออนไลน์อย่างเฟซบุค๊ เว็บไซต์ หรือแอพลิเคชัน่ ท�ำให้
ผูฟ้ งั สามารถโต้ตอบกับนักจัดรายการได้หลากหลายช่องทาง
มากขึน้ ส่งผลให้นกั จัดรายการต้องเรียนรู้ และต้องมี “ทักษะ
ในการใช้สื่อใหม่”เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งทักษะด้วย และทางสถานี
อสมท.ชม. ยังได้กำ� หนดคุณลักษณะเฉพาะของนักจัดรายการ
ทีพ่ งึ มีเอาไว้ประการหนึง่ ด้วย คือ ควรมี “ทักษะความรูเ้ ท่าทัน
เหตุการณ์รอบตัว” และควรจะรู้ข่าวสารต่าง ๆ ก่อนผู้ฟัง
1.6 เพิ่มความถี่ในการจัดกิจกรรม
ทางศูนย์วจิ ยั กสิกรไทยได้คาดการณ์ไว้ตงั้ แต่ปี 2552
ว่า มูลค่าการโฆษณาผ่านสื่อวิทยุหดตัวลงอย่างต่อเนื่อง
ผู้ประกอบการในสื่อวิทยุจึงต้องเร่งปรับตัวเพื่อให้สามารถ
ด�ำเนินธุรกิจต่อไปได้ด้วยกลยุทธ์หนึ่งที่แนะน�ำไว้คือ “การ
เพิ่มความถี่ในการจัดกิจกรรม” โดยเฉพาะกิจกรรมที่ท�ำให้
ผู้ฟังต้องคอยติดตามฟังรายการอย่างต่อเนื่อง และเป็น
กิจกรรมทีส่ ามารถเพิม่ เรทติง้ ผูฟ้ งั ได้เป็นอย่างดี ซึง่ เป็นปัจจัย
ส�ำคัญทีส่ ามารถสร้างแรงจูงใจให้ผปู้ ระกอบการสินค้าต่าง ๆ
มีความสนใจในการเป็นผูส้ นับสนุนหลักของกิจกรรมดังกล่าว
หรืออาจจะซื้อเวลาโฆษณาในรายการวิทยุเพิ่มขึ้นก็เป็นได้
(Positioningmag, 2552)
การจัดกิจกรรมกับผู้ฟงั เรียกได้วา่ เป็นเครือ่ งมือการ
สื่อสารการตลาดเชิงกิจกรรมประเภทหนึ่ง การที่ผู้ประกอบ
การธุรกิจวิทยุนำ� เครือ่ งมือการสือ่ สารการตลาดต่าง ๆ มาใช้
ร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสื่อสารไปสู่ผู้บริโภค
เป้าหมายได้ประสิทธิภาพที่สุดนั้น จ�ำเป็นต้องศึกษาและ
เลื อ กเครื่ อ งมื อ การสื่ อ สารการตลาดให้ ส อดคล้ อ งกั บ
พฤติกรรมของกลุ่มผู้ฟังมากที่สุด (พัชราพร, 2558)
ในงานวิ จั ย นี้ พ บว่ า ทุ ก สถานี ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ
กิจกรรมทีเ่ ชือ่ มความสัมพันธ์ระหว่างนักจัดรายการกับผูฟ้ งั
ต่างก็มกี ารตอบค�ำถามชิงรางวัล แจกบัตรคอนเสิรต์ หรือบัตร
ชมภาพยนตร์ รวมถึงการให้นกั จัดรายการและผูฟ้ งั ออกไปท�ำ
โครงการสร้างประโยชน์ให้สังคมเช่นเดียวกัน โดยทุกสถานี
ได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารกับผู้ฟังมากขึ้น มีการท�ำเว็บไซต์
(website) เฟซบุค๊ เพจ (facebook page) รวมถึงการใช้ไลน์
แอพลิเคชั่น (Line Application) และการท�ำแอพลิเคชั่น
ของสถานีเองอีกด้วย ทุกสถานีมีการจัดกิจกรรมระหว่าง
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สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สถานีกับผู้ฟังรายการอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยสถานีภาคธุรกิจ
อย่างดนตรีสสี นั ได้จดั ในความถีส่ งู สุด ส�ำหรับสถานีเพือ่ ภาค
ประชาชน อย่าง สวท.ชม. สถานีFM100 และ อสมท.ชม.
นั้น จะจัดกิจกรรมให้บ่อยที่สุดตามงบประมาณที่ได้รับ
1.7 เพิ่มช่องทางในการรับสื่อวิทยุ
ในปัจจุบันสถานีวิทยุกระจายเสียงส่วนใหญ่ได้เลือก
ใช้เครือ่ งมือการสือ่ สารการตลาดแบบผสมผสาน เพือ่ สือ่ สาร
ไปยังกลุม่ ผูฟ้ งั ทีม่ พี ฤติกรรมการรับฟังวิทยุทเี่ ปลีย่ นไป กล่าว
คือผูฟ้ งั มีทางเลือกในการรับฟังวิทยุได้มากกว่าหนึง่ ช่องทาง
นอกจากการรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุแล้ว ผู้ฟังยังสามารถ
รับฟังวิทยุผ่านทางแอพพลิเคชั่นบนอินเทอร์เนตอีกด้วย
(พัชราพร, 2558)ซึง่ ทุกสถานีได้เพิม่ ช่องทางขึน้ แล้ว โดยเริม่
จากการท�ำวิทยุอินเทอร์เน็ตก่อน จากนั้นก็เป็นเฟซบุ๊คเพจ
ตามด้วยแอพพลิเคชัน่ นับว่าเป็นการปรับตัวทีส่ อดคล้องกับ
สถานการณ์ในสังคม ทีช่ มุ ชนบางแห่งไม่สามารถหาซือ้ เครือ่ ง
รับวิทยุได้ หรือบางคนอาจจะไม่มโี อกาสเลือกเปิดฟังรายการ
ที่ชื่นชอบได้ เนื่องจากเครื่องรับวิทยุเป็นของส่วนรวมของ
ครอบครัว หรือของเพื่อนร่วมงาน การเพิ่มช่องทางการรับ
ฟังให้มากขึน้ ช่วยลดอุปสรรคเหล่านีล้ งได้ เช่น รายการของ
สถานี FM100 ที่มีคนวัยท�ำงานเป็นแฟนประจ�ำ พบว่ามี
ผู้ฟังเปิดรับฟังรายการผ่านทางเฟซบุ๊คมากขึ้นเรื่อย ๆ หรือ
รายการเพือ่ พีน่ อ้ งชนเผ่าของสถานี สวท.ชม. พบว่าการเปิด
ช่องทางรับฟังผ่านเฟซบุค๊ ไลฟ์นนั้ ช่วยให้เข้าถึงผูฟ้ งั ได้กว้าง
ขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนท�ำงานทั้งในอาคารและกลางแจ้ง
สามารถพกพาโทรศัพท์ติดตัวไปได้ทุกที่ ซึ่งนั่นหมายถึงการ
เปิดรับฟังรายการได้ตลอดเวลาที่ต้องการนั่นเอง
1.8 การปรับตัวตามกฎของทฤษฎีสื่อฯ
ทฤษฎีสอื่ คือผูก้ ำ� หนดกฏเกณฑ์ตา่ ง ๆ (McLuhan’s
Media Law Theory) คือทฤษฎีในกลุ่มทฤษฎีเทคโนโลยี
เป็นตัวก�ำหนดสังคม หรือชี้น�ำสังคม (Technological
Determinism) เชือ่ ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ที่เชื่อว่า “สื่อ” เป็นกลไกที่ส�ำคัญที่สุดในการที่จะเป็น
ผู้ก�ำหนดการสื่อสาร และท้ายสุดก็คือ การชี้น�ำระบบสังคม
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม ที่ส่งผลต่อการ
ก�ำหนดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในสังคมได้ สถานการณ์ใน
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สังคมที่ “สื่อ” เป็นตัวก�ำหนดการสื่อสารนี้ สะท้อนชัดเจน
ในสือ่ วิทยุสมัยนี้ ทีจ่ ำ� เป็นต้องเพิม่ ช่องทางในการรับสือ่ วิทยุ
ให้มากขึ้น จากเดิมที่สื่อวิทยุนั้นจะสื่อเสียงผ่านคลื่นวิทยุ
โดยผู้รับจะต้องมีเครื่องรับวิทยุจึงจะสามารถรับฟังได้เพียง
ช่องทางเดียวนั้น ได้กลับกลายเป็นยุคของการสื่อสารผ่าน
สือ่ ดิจทิ ลั การรับฟังวิทยุสามารถเปิดรับได้ทงั้ ระบบเดิม และ
ระบบสือ่ ใหม่ ไม่วา่ จะเป็นวิทยุแอพลิเคชัน่ วิทยุอนิ เตอร์เน็ต
รวมถึงวิทยุบนหน้าเฟซบุค๊ เพจ ซึง่ เป็นปรากฏการณ์การปรับตัว
ให้เท่าทันกับเทคโนโลยีทางการสือ่ สารทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ ๆ นัน่ เอง
โดยแนวคิดทฤษฎีสอื่ คือผูก้ ำ� หนดกฏเกณฑ์ตา่ ง ๆ นัน้
ประกอบด้วยกฏเกณฑ์หลัก ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง 4 ข้อ ได้แก่ กฎแห่ง
ความรีบเร่ง กฎแห่งความล้าสมัย กฎแห่งการหลอมรวม และ
กฎแห่งการสืบค้น (วิมลพรรณ และคณะ, 2554) ซึ่งเห็นได้
ว่าสือ่ วิทยุในจังหวัดเชียงใหม่ได้พยายามปรับตัวให้อยูร่ อดได้
ตลอดช่วงทศวรรษทีผ่ า่ นมา นับตัง้ แต่การเริม่ เปิดช่องทางวิทยุ
อินเทอร์เน็ต ตามกฎแห่งความรีบเร่ง ตามด้วยวิทยุ แอพลิเคชัน่
ตามกฎแห่งความล้าสมัย จากนัน้ ทุกสถานีกเ็ พิม่ ช่องทางสือ่ สาร
ระหว่างนักจัดรายการกับผู้ฟังด้วยเฟซบุ๊คเพจ (facebook
page) รวมถึงการออกอากาศทัง้ ภาพและเสียงพร้อมกันผ่าน
เฟซบุ๊ค ไลฟ์ (facebook live) และเว็บไซต์ (website) ของ
สถานี ตามกฎแห่งการหลอมรวม อีกทั้งผู้ฟังก็ยังสามารถ
เลือกรับฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของทุกสถานี
และสามารถแสดงความคิดเห็นตอบกลับไปยังสถานีได้ทั้ง
ทางเฟซบุ๊ค และทางเว็บไซต์ตามกฎแห่งการสืบค้นอีกด้วย
1.9 การสร้างแบรนด์ให้ติดตาตรึงใจผู้ฟัง
การสร้างแบรนด์เพื่อให้ติดตาตรึงใจผู้ฟัง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งส�ำหรับผู้ประกอบการธุรกิจสื่อวิทยุ จ�ำเป็นต้องให้
ผู้ฟังทราบว่าคลื่นวิทยุของตนมีจุดเด่นที่แตกต่างจากคลื่น
วิทยุอื่นอย่างไร เพื่อสร้างแบรนด์ให้เกิดความแตกต่างจาก
ผู้ประกอบการอื่น ๆ รวมทั้งเป็นการสร้างความจดจ�ำให้แก่
ผู้ฟังมากขึ้นอีกด้วย (Positioningmag, 2552)
จากการวิจัยพบว่า ทุกสถานีมีการย�้ำเน้นและสร้าง
แบรนด์อย่างเต็มที่ ด้วยการก�ำหนด concept หรือเอกลักษณ์
ให้ชัดเจนขึ้น เพื่อสร้างการจดจ�ำมากขึ้น ทั้งในระดับสถานี
และระดับรายการ อาทิ ทางดนตรีสันนั้น ในระดับสถานีได้
ก�ำหนด concept ของคลืน่ 105.75MHz Friend FM. ไว้วา่

“เพราะเราเพือ่ นกัน” เป้าหมายคือกลุม่ ผูฟ้ งั อายุ 35 ปีขนึ้ ไป
เน้ น ถึ ง ความเป็ น เพื่ อ นที่ ดู แ ลกั น อย่ า งอบอุ ่ น และคลื่ น
Modern 98.75 ไว้ว่า “ใหม่ได้อีก” เป้าหมายคือ กลุ่มผู้ฟัง
วัยรุ่นอายุ 20 ปีขึ้นไป เน้นว่าคลื่นเก่าคลื่นนี้ ยังมีสิ่งใหม่ ๆ
มาน�ำเสนออยู่ตลอดเวลา หลังจากนั้น ก็ได้ปรับเป็น “ยังไง
ก็โดน” เพื่อเน้นให้ชัดว่า สถานีได้น�ำเรื่องดี ๆ โดนใจผู้ฟัง
มาน�ำเสนออยู่เสมอ ในส่วนของแต่ละรายการ ก็เช่นกัน มี
การก�ำหนดชือ่ รายการ รวมถึงชือ่ ช่วงรายการให้ชดั เจน เช่น
มิตรภาพดี ๆ ไม่ทิ้งกัน เพลงฮิตคิดถึงเพื่อน เป็นต้น ส่วน
สวท.ชม. ก็มีการย�้ำ แบรนด์เช่นกัน เช่น ในระดับสถานี
ได้ตั้งชื่อคลื่นที่แสดง concept ให้ชัดเจนขึ้น เช่น “93.25
Variety” ซึง่ เป็นคลืน่ ทีน่ ำ� เสนอเรือ่ งราวหลากหลายส�ำหรับ
ผู้ฟังที่อายุ 35 ปีขึ้นไป เป็นต้น ส�ำหรับ FM100 ก็มีการย�้ำ
แบรนด์เพื่อสร้างการจดจ�ำ โดยในระดับสถานีได้ก�ำหนด
concept ของคลื่น ไว้ว่า “City Radio” เพื่อสื่อถึงเนื้อหา
สาระเพื่อคนเชียงใหม่ที่อาศัยอยู่ในเมือง มีการท�ำ Jingle
ออกอากาศให้บ่อยขึ้น เพื่อย�้ำเน้น Concept รายการว่า
“ที่นี่ FM100 City Radio” รวมถึงรายการอื่น ๆ ก็ใช้ค�ำว่า
“ทีน่ ี่ FM100 City Radio” มาต่อท้ายเพือ่ ย�ำ้ แบรนด์อกี ด้วย

2. แนวทางส�ำหรับผู้ประกอบกิจการสื่อวิทยุใน
อนาคตและการพัฒนาเนื้อหาการเรียนการสอน
ด้านการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

จากผลการวิจัย ท�ำให้ทราบแนวทางส�ำหรับผู้ที่จะ
ประกอบกิจการสื่อวิทยุในอนาคต และการพัฒนาเนื้อหา
การเรียนการสอนด้านการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงใน
ยุคดิจิทัล ดังประเด็นต่อไปนี้
2.1 การสร้างรูปแบบและเนื้อหาอย่างสร้างสรรค์
และมีเอกลักษณ์ชัดเจน
2.2 การท�ำรายการวิทยุที่ออกอากาศทั้งภาพและ
เสียงพร้อม ๆ กัน
2.3 การท�ำรายการวิทยุแบบ Personalize Content
2.4 หลักการท�ำกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อสร้าง
แบรนด์ให้กับสถานีและรายการ
2.5 การท�ำกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
นักจัดรายการกับผู้ฟัง
2.6 กฎของทฤษฎีสื่อคือผู้ก�ำหนดกฏเกณฑ์ต่าง ๆ
ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม-กรกฎาคม 2560
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ข้อเสนอแนะ

1. งานวิ จั ย นี้ สั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก บุ ค ลากรสถานี ล ะ
หนึ่งคน หากมีการสัมภาษณ์บุคลากรในองค์กรให้มากขึ้น
และครอบคลุมขอบเขตงานตามประเด็นงานวิจยั น่าจะท�ำให้
ได้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มขึ้น
2. สถานีวิทยุทุกแห่งต่างมีประสบการณ์การท�ำงาน
มายาวนาน หากมีการท�ำวิจยั เชิงประวัตศิ าสตร์นบั ตัง้ แต่ยคุ
เริ่มก่อตั้งสถานีมาจนถึงปัจจุบัน น่าจะท�ำให้พบการเปลี่ยน
แปลง และความพยายามปรับตัวทางด้านต่าง ๆ ในแต่ละยุค
สมัยอย่างชัดเจนขึ้น
3. งานวิจัยนี้ได้ศึกษาภาพรวมเบื้องต้นของการปรับ
ตัวในแต่ละด้านของสือ่ วิทยุ ซึง่ แต่ละด้านมีความน่าสนใจใน
การท�ำวิจัยเจาะลึกเฉพาะด้านได้ในอนาคต
4. การท�ำวิจยั กลุม่ ผูฟ้ งั รายการวิทยุกเ็ ป็นอีกประเด็น
หนึ่งที่สามารถท�ำวิจยั ในอนาคตได้ เพราะการรู้จัก ท�ำความ
เข้าใจผู้ฟังในยุคดิจิทัล ก็จะท�ำให้เราสามารถสร้างสรรค์
รายการได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของผู้ฟังได้
มากขึ้น
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สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้ มีความส�ำเร็จได้ล้วนมาจากผู้ที่มีส่วน
เกีย่ วข้องทุกท่าน ทีช่ ว่ ยเป็นแรงบันดาลใจในการท�ำวิจยั โดย
เฉพาะผู้ที่ประกอบวิชาชีพด้านวิทยุกระจายเสียง ซึ่งเป็น
แหล่งของข้อมูลทีส่ ำ� คัญ ทีจ่ ดุ ประกายความคิดในการท�ำวิจยั
เพือ่ ประโยชน์ดา้ นการเรียนการสอน ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณนักจัด
รายการของสถานีวิทยุทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ คุณธาริณีย์ ธีฆะพร
นักจัดรายการประจ�ำสถานีวทิ ยุ อสมท. เชียงใหม่ คุณเยาวนา
อาทิตย์ธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัทดนตรีสีสัน จ�ำกัด
คุณเดือน อินต๊ะ หัวหน้าฝ่ายรายการ สถานีวทิ ยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ คุณรัตนาภรณ์ สุวคนธ์
ผู้อ�ำนวยการสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ รวมถึงขอบคุณอาจารย์ ดอกเตอร์ พิศมัย กิจเกือ้ กูล
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและรักษาการคณบดีคณะนิเทศ
ศาสาสตร์ ที่ได้ปลุกพลังในการสร้างสรรค์ ให้เกิดงานวิจัย
ชิ้นนี้ขึ้น อีกทั้งขอบคุณเพื่อนร่วมงานที่เป็นแรงผลักดัน
และเปิดโอกาสให้ได้ผลิตงานด้านวิชาการ จึงเกิดงานวิจยั ทีม่ ี
คุณค่า และสร้างประโยชน์ตอ่ การท�ำงาน และเป็นประโยชน์
ต่อนักศึกษาอย่างที่สุด
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