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บทคัดยอ 

 
         งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการปรับตัวของสถานีวิทยุกระจายเสียงในยุคดิจิทัลโดย  

ศึกษาสถานีวิทยุของหนวยงานเอกชนและสถานีวิทยุในหนวยงานของรัฐบาล เปนการศึกษาวิจัยเชิง

คุณภาพ (qualitative research) โดยยึดหลักการเลือกผูใหขอมูลหลัก (key informant) ท่ีมีลักษณะ

ตรงกับขอบเขตการวิจัยกลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารสถานีวิทยุท้ังเอกชนและรัฐบาล จํานวน  2 สถานี  

ประกอบดวย สถานีวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปนสถานีวิทยุสถาบันการศึกษา

ประเภทบริการสาธารณะคลื่นความถ่ี 93.25 F.M.  และกิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ (ส.ทร.)  

ซ่ึงเปนคลื่นวิทยุท่ีอยูในความดูแลของหนวยงานรัฐบาล    

               ผลการศึกษาพบวา สถานีวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี    และ

กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ(ส.ทร.) ซ่ึงมีคลื่นวิทยุท่ีอยูในความดูแลของหนวยงานรัฐบาล 

จํานวนท้ังสิ้น 15 สถาน ีมีรูปแบบการปรับตัวของวิทยุกระจายเสียงตามองคประกอบของแนวคิด  

Lifestyle Media ครบทุกองคประกอบ คือ มีชองทางใหม เชน การไลฟสดในชองทางเฟสบุค  มีการ

ติดแอปพลิเคชันบนเว็บไซต  มีการแลกเปลี่ยนเนื้อหาผานชองทางสื่อใหม กอเกิดเปนเนื้อหาใหม เชน 

การโทรศัพทรวมรายการ (phone-in) การแสดงความคิดเห็น ในแฟนเพจเฟซบุก ตลอดจนมีการหา

ขอมูลแบบใหมท่ีไมไดรับฟงเฉพาะชวงเวลาปกติ แตมีการรับฟงรายการยอนหลัง (radio on 

demand) ผานเว็บไซต หรือแอปพลิเคชัน โดยมีความสามารถและศักยภาพในการไปถึงเปาหมายตาม

องคประกอบดังกลาวนั้น มีปริมาณหรือจํานวนท่ีมากนอยแตกตางกันไป ตามประเภทและโครงสราง

การดําเนินงานขององคกร พันธกิจและวิสัยทัศนขององคกร บุคลากรทีมงาน และกลุมผูฟงรายการ ท่ี

จะตองพัฒนากลยุทธการไปถึงเปาหมายของแตละสถานีตอไป  

คําสําคัญ      การปรับตัว ,วิทยุกระจายเสียง,ยุคดิจิทัล  
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ABSTRACT 

 

               The research is intended to study the adjustment of radio stations in the 

digital age. By studying the radio station of a private agency and radio station in the 

government's organizational unit as a qualitative research (qualitative research) based 

on the principle of choosing the master Data Provider (key informant) that meets the 

scope of research, the group is both private and government radio stations. There are 

2 stations consisting of a radio broadcast station of Bangkok Thonburi. As a radio 

station, educational institution, public service, frequency wave 93.25 F.M. and the 

radio-broadcasting business of the Navy (the AEC), which is a radio wave in charge of 

the government. The radio waves are in charge of government agencies.There are the 

adjustment pattern of the radio broadcasting the concept. All Lifestyle Media is a 

new channel, such as Live in a Facebook channel. Applications on the website are 

installed. Content is exchanged through new media channels. It is new content, such 

as a joint phone call list (phone-in), a comment on a Chafesbuk page, as well as the 

new non-hearing information. During normal time, however, it has been listened to 

the reverse line (radio on demand) through the website or the application, with the 

ability and potential to reach the target of such elements. There are slightly different 

quantities or numbers depending on the type and structure of the Organization. 

Corporate mission and Vision team personnel and group listeners to develop a 

strategy to reach the target of each station. 

   Key words :    Adaptation, radio stations broadcasting, Digital age 

 

 

 

 

 

 



3 

บทนํา 

 

          ในปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จากยุค Analog ไปสูยุค Digital และยุค 

Robotic จึงทําใหเทคโนโลยีดิจิทัลมีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตและการทํางาน  ทําใหหนวยงาน องคกร

ท้ังภาครัฐและเอกชนตองปรับตัวใหสอดคลองกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงท่ีเทคโนโลยีเขามาถาโถม

ใสในทุกภาคสวนและในทุกธุรกิจนั้น เกิดการ Disruption ถาแปลแบบตรงตัวก็

คือ “หยุดชะงัก” ดังนั้น Digital Disruption ก็คือสภาวะท่ีธุรกิจถูกทําใหหยุดชะงักในยุคท่ีเทคโนโลยี

ดิจิทัลพัฒนาอยางรวดเร็ว ไมวาจะเกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีแบบกาวกระโดด, การไมพัฒนาในตัว

องคกร หรือการมี “Disruptive Challenge” (ผูเขามาแขงขันในธุรกิจในยุคดิจิทัล) เปนตน ปจจัย

เหลานี้ไดเขามาในโลกธุรกิจมากข้ึนและทําใหเกิดการสั่นสะเทือนในวงการธุรกิจเปนอยาง

มาก ตัวอยางธุรกิจท่ีถูก Disruption ท่ีเรารูจักกันดีในปจจุบันไมวาจะเปน Amazon, Alibaba , 

Netflix, Hulu Plus, Spotify ทําใหวงการสื่อและวงการบันเทิง หรือแมแตการคาขาย

ตอง “หยุดชะงัก” โดยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหมเหลานี้ เขามาเปลี่ยนวิถีการเขาถึงของผูบริโภค 

และสรางรายไดจากการลงโฆษณาของผูท่ีจะโฆษณาในแพลตฟอรมนั้นๆ   

            Digital Disruption เปนการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในทุกวงการในยุคปจจุบัน ไมวาจะเปน

ภาคอุตสาหกรรมตางๆ, การศึกษา, การเงินการธนาคาร สื่อสารมวลชน และอ่ืนๆ อีกมากมาย ไมเวน

แมแตในเรื่องใกลตัวเรา ทําใหธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงซ่ึงการท่ีปรับตัวใหธุรกิจมีประสิทธิภาพมากข้ึน

นั้นตองอาศัยการใชเทคโนโลยีตางๆไมวาจะเปนเทคโนโลยีในการสื่อสาร เทคโนโลยี Cloud, Big 

Data, Robotics, Machine Learning, AI และอ่ืนๆ เขามาชวยในการทําธุรกิจ แตอาศัยเพียงแค

เทคโนโลยีนั้นไมเพียงพอ วิสัยทัศนของผูนําในองคกรก็เปนสิ่งสําคัญ Disruption สามารถ

เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาตามสภาวะแวดลอมท่ีเปลี่ยนไปในปจจุบัน จึงเปนทางเลือกใหมในการสราง

สิ่งท่ีแตกตางจากผูนําตลาด หรือบรรดาคูแขงในตลาดท่ีมีอยู ซ่ึงแนนอนวา "ถาทําสําเร็จ" จะสงผล

กระทบทําใหผูนําตลาดในทุกๆ อุตสาหกรรมจะตองพบกับความทาทายใหม ในการตัดสินใจครั้งใหญ

เก่ียวกับอนาคตขององคกร วาจะมีแนวทางในการเดินหนาธุรกิจอยางไรตอไป ท่ีจะตองแขงขันกับ

องคกรขนาดเล็ก แตมีการใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหมๆ ท่ีทันสมัยเขามาชวยในการทํางาน และกําลังกอตัว

เพ่ือจะเขายึดพ้ืนท่ี Market Share ของอุตสาหกรรมนั้นๆ ทําใหองคกรเดิมท่ีมีอยูจะตองเกิดปญหา

และอุปสรรคในการทําธุรกิจอยางแนนอน ถาหากยังดํารงอยูในตลาดในรูปแบบเกา ใชวิธีการ

แบบเดิมๆ ทําการตลาดแบบ Traditional Marketing ท่ัวๆ ไป เม่ือถึงวันหนึ่งถาหากไมแข็งแรงพอก็

คงจะตองลมหายตายจากไปไดอยางงายๆ เหมือนกัน เพราะมันไมใชยุคของ "ปลาใหญกินปลา

เล็ก" แตมันเปนยุคของ "ปลาเร็วกินปลาชา" 

            และแนนอนวงการสื่อสารมวลชน ไมวาจะเปนวิทยุ โทรทัศน  สื่อสิ่งพิมพ ยอมไดรับ

ผลกระทบไปตามๆ กัน  สําหรับ “วิทยุ” ท่ีมีเม็ดเงินสื่อโฆษณาลดลงอยางตอเนื่องทุกป ลาสุดในป 

http://digitalmarketingwow.com/2017/06/08/big-data-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/?__hstc=229205571.de3055dd4b9d1dcdd30365e61e0c6bf7.1581409622371.1581409622371.1581409622371.1&__hssc=229205571.2.1581409622371&__hsfp=1952391200
http://digitalmarketingwow.com/2017/06/08/big-data-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/?__hstc=229205571.de3055dd4b9d1dcdd30365e61e0c6bf7.1581409622371.1581409622371.1581409622371.1&__hssc=229205571.2.1581409622371&__hsfp=1952391200
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2017 มีมูลคา 5,047 ลานบาท ลดลง 16 % มีการคาดการณในปถัดไป อีกวาจะลดลงอีก 15 % มี

มูลคา 4,290 ลานบาท หลายคนจึงตั้งคําถามเดียวกันวาวิทยุยังไมตายอีกเหรอ? ยังมีคนฟงวิทยุอยู

เหรอ?  

            อยางท่ีทราบกันดีวาวิทยุเปนสื่อท่ีจํากัดพ้ืนท่ีแคในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเทานั้น ถาใน

ตางจังหวัดก็จะเปนคลื่นวิทยุทองถ่ิน ทําใหฐานคนฟงจํากัดดวยตามไป แตเทคโนโลยีเขามาชวยทําให

สื่อวิทยุดีข้ึนขยายออกไปสูแอพพลิเคชั่น ออนไลน ขยายฐานคนดู สปอนเซอรก็เขามามากข้ึน ในอดีต

การฟงวิทยุจํากัดพ้ืนท่ี เราแพทีวีมาตลอดเพราะไมเห็นภาพ แตตอนนี้เทคโนโลยีทําใหวิทยุดีข้ึนอยาง

เห็นไดชัด มีแอพพลิเคชั่น   ไดเห็นภาพการจัดรายการในหองสง หองจัดรายการก็มีสปอนเซอร มีโลโก

เหมือนในทีวีมีการตัดตอคลิปรายการ ทําใหการฟงวิทยุตอนนี้ไมจํากัดพ้ืนท่ีแลว สามารถดูหรือฟงได

ท่ัวโลก แถมมีสปอนเซอรเขามามากข้ึน” 

             ขอดีของวิทยุ ในบรรดาสื่อท้ังหมด วิทยุมีสิ่งท่ีสื่ออ่ืนไมมีก็คือความผูกพัน มี 

Relationship มีความสัมพันธระหวางคนฟงกับดีเจ ความสัมพันธนี้หายากจากสื่ออ่ืน ในหนังสือไมมี

เราไมเห็นหนาตาคนเขียน ทีวีก็ไมมี ดีเจคือตัวตนจริงๆ ของคนๆ นั้น รายการสดมาปรุงแตงไมได ดีเจ

ท่ีประสบความสําเร็จจะมีคาแรคเตอรเฉพาะตัวท้ังนั้นท่ีทําใหคนฟงรูสึกคุนเคย    

            ดวยความคิดของคนยังยึดติดท่ีวาฟงวิทยุตองผานเครื่องรับวิทยุเทานั้น แตยุคสมัยเปลี่ยนไป 

การฟงวิทยุก็เปลี่ยนดีไวซ(device) ตามยุคนี้คนไมไดซ้ือเครื่องรับวิทยุแลว เลยทําใหคนคิดวาวิทยุตาย

แลว แตจริงๆ วิทยุยังอยูเพียงแคเปลี่ยนดีไวซ  ซ่ึงทําใหชีวิตงายมากข้ึน ไมไดฟงผานวิทยุอยางเดียว ไม

ตองแบกเครื่องรับวิทยุไปไหน ฟงไดผานมือถือ คอมพิวเตอร กลายเปนวาขอดีของเทคโนโลยีท่ีเขามา

ในวันนี้ไมไดทําใหวิทยุตาย แตทําใหฟงวิทยุไดสบายข้ึนมาก   

            นอกจากอุปกรณในการฟงวิทยุเปลี่ยนไป พฤติกรรมการฟงของผูบริโภคก็เปลี่ยนไปเชนกัน 

เพราะฉะนั้นตองจัดรายการใหมากกวาแคการฟงเพลงอยางเดียว  “พบวาการฟงวิทยุของคนยุคนี้

เปลี่ยนไป จากนั่งฟงเฉยๆ มีการดิ้นรนทุกอยางในการพูดคุยกับดีเจ รวมสนุก ทําทุกอยางใหรูจักมาก

ข้ึน ในโลกของคนเหงา มีชีวิตอยูกับความรวดเร็ววองไว ทุกวันนี้บริโภคอะไรไวมากๆ อยากรูกอน 

อยากพูดกอน ในขณะท่ีเราผลิตสื่อถารูไลฟสไตลของผูบริโภคทีเปลี่ยนไป ก็ทําใหจับคนดูใหอยูไดก็จะ

อยูรอด ถาวันนี้วิทยุเปดแคเพลงอยางเดียว ก็ทําใหคนฟงรูสึกวาฟงเพลงท่ีไหนก็ได ตองทําใหการฟง

วิทยุตอบโจทยมากกวาการฟงเพลงเฉยๆ” ท่ีสําคัญตอนนี้ไมไดแคฟงอยางเดียว แตดูการจัดรายการได 

พูดคุย แชทได ผูบริโภคสมัยนี้ไมไดบริโภคจอเดียวอีกตอไป ตองดึงดูดความสนใจจากผูบริโภคใหได 

ซ่ึงเปนท่ีมาของการทําวิจัย เรื่อง การปรับตัวของสถานีวิทยุกระจายเสียงในยุคดิจิทัล โดยศึกษาสถานี

วิทยุของหนวยงานเอกชนและสถานีวิทยุในหนวยงานของรัฐบาล กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารสถานีวิทยุ

ท้ังเอกชนและรัฐบาล จํานวน  2 สถานี  ประกอบดวย สถานีวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัย

กรุงเทพธนบุรี เปนสถานีวิทยุสถาบันการศึกษาประเภทบริการสาธารณะ 93.25 F.M.  และสถานี

วิทยุกระจายเสียงทหารเรือ (ส.ทร.)       
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          วัตถุประสงคของการวิจัย   

 

1. เพ่ือศึกษาการปรับตัวของสถานีวิทยุกระจายเสียงในยุคดิจิทัล 

2. เพ่ือนําผลการศึกษาไปใชในการเรียนการสอนในสาขาวิชา นวัตกรรมการออกแบบสื่อและ

การผลิตสื่อ 

3. เพ่ือหนวยงานผูไดรับประโยชนโดยตรงนําใปใชเพ่ือปรับปรุงในเรื่องท่ีเก่ียวของ 

 

 การทบทวนวรรณกรรม 

 

       การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาการปรับตัวของสถานีวิทยุกระจายเสียงในยุคดิจิทัล โดย 

ศึกษาสถานีวิทยุของหนวยงานเอกชนและสถานีวิทยุในหนวยงานของรัฐบาล จํานวน  2 สถานี  

ประกอบดวย สถานีวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปนสถานีวิทยุสถาบันการศึกษา

ประเภทบริการสาธารณะคลื่นความถ่ี 93.25 F.M.  และสถานีวิทยุกระจายเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.)  

ซ่ึงเปนคลื่นวิทยุท่ีอยูในความดูแลของหนวยงานรัฐบาล 15 สถานี จํานวน 18 คลื่น โดยศึกษาหลักการ 

ทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ดังนี้  

 

 ทฤษฎีและแนวคิดทางดานวิทยุ กระจายเสียง  

 ความหมายของวิทยุกระจายเสียง  

            วิทยุกระจายเสียง ตามพจนานุกรมาฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 ให คํานิยาม

ไววา วิทยุ หมายถึง กระแสคลื่นแมเหล็กไฟฟาชนิดท่ีเคลื่อนไปตามอากาศโดยไมตองใชสาย  และอาจ

เปลี่ยนเปนเสียงหรือรูปได เรียกเครื่องท่ีมีหนาท่ีเปลี่ยนคลื่นเสียงใหเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาออกสู

อากาศวา “เครื่องสง” เรียกเครื่องท่ีมีหนาท่ีเปลี่ยนคลื่นแมเหล็กไฟฟาท่ีรับไดจากเครื่องสง  วิทยุให

กลับเปนคลื่นเสียงตามเดิมวา “เครื่องรับวิทยุ” วิทยุกระจายเสียง คือ การแพรสัญญาณเสียง

ออกอากาศโดยใชคลื่นวิทยุ  

            สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย (2540) (อางถึงใน สิทธิพร ศิริอลังการ และคณะ, 

2549) ไดใหความหมาย คําวา “วิทยุกระจายเสียง” (Radio Broadcasting) เปนคาท่ีใชกันมาเปน

เวลานาน โดยจัดวาเปนสื่อมวลชนท่ีมีกาเนิดในโลกดวยการคนควาทดลอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนา

ผลการคนควาทดลองนั้นไปใชงานใหเกิดประโยชนตอสังคม มิใชอุบัติข้ึนในโลกดวยเหตุบังเอิญไปพบ

เขาเหมือนการคนพบทางวิทยาศาสตรบางอยาง  

              คําวา “วิทยุกระจายเสียง” เดิมทีเดียวเรายังไมมีคาใชเรียกกันเปนภาษาไทยจอมพลเรือ 

กรมพระยานครสวรรควรพินิต ทรงใชวิธีเรียกทับศัพทวา “Radio Telegraph” วา “ราดิโอโทรเลข” 

ตอมาภายหลังสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว จึงทรงบัญญัติใชคาวา “วิทยุ” แทนคาวา “ราดิโอ” 

ตอมาราชบัณฑิตยสถานจึงไดใหใชคาเต็ม ๆ เปนทางการวา “วิทยุกระจายเสียง” ซ่ึงมีความหมายตรง
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กับคาภาษาอังกฤษวา “Radio Broadcasting” นั่นเอง สาหรับคาวา “ราดิโอ” มีความหมายวา 

“วิทยุ” ซ่ึงในศัพทพจนานุกรมสื่อสารมวลชนไดใหความหมายไววา “การใชคลื่นแมเหล็กไฟฟา” 

(Electro-magnetic wave) หรือคลื่นวิทยุเพ่ือสงออกอากาศ (transmit) หรือเพ่ือรับสัญญาณไฟฟา 

(electrical signals) โดยไมตองใชสายตอเชื่อมระหวางกัน (wireless) ในความหมายอยางกวาง 

หมายถึง วิทยุ วิทยุโทรทัศน วิทยุโทรภาพ ซ่ึงเปนรูปแบบของโทรคมนาคมซ่ึงสื่อสารกันทางวิทยุนั้นมี

องคประกอบสาคัญคือตองมีเครื่องสง (antenna) เพ่ือสงสัญญาณพลังงานใหแพร ออกไปไกล ๆ มีตัว

พาหะในการแพรกระจายพลังงานสัญญาณ คือ คลื่นแมเหล็กไฟฟาในอากาศและมีเครื่องรับ

วิทยุกระจายเสียงถือเปนสื่อท่ีมีอิทธิพลมากในประเทศท่ีกาลังมีการพัฒนา  เปนสื่อท่ียอมรับกันวา

สามารถเขาถึงไดจานวนมากท่ีสุด มีความรวดเร็ว รัศมีครอบคลุมกวางไกล เปนการถายทอดเนื้อหา

สาระโดยใชเสียงในการสื่อสารระหวางผูสงกับผูรับฟง ซ่ึงไมเห็นหนากันดังนั้นเสียงทุกเสียงท่ีสงมาจึง

ตองสามารถสื่อความหมายกอใหเกิดจินตนาการและสรางความเขาใจไดเปนอยางดี  ภาษาของสื่อวิทยุ

จะครอบคลุมถึงเสียงทุกเสียงท่ีสงผานทางสื่อวิทยุ แตจะยกเวนในสวนท่ีเปนรายการประเภทโฆษณา 

           

             แนวคิดเก่ียวกับแนวทางการกํากับสื่อใหมในยุคหลอมรวมเทคโนโลยีศูนยศึกษานโยบายสื่อ 

คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย รวมกับคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

(กทช.)สถาบันวิจัยสื่อHans-Bredow แหงมหาวิทยาลัยHamBurg ประเทศเยอรมนีและมูลนิธิ

German Friedrich-Ebert จัดการ สัมมนาเรื่อง การกํา กับดูแลสื่อผสมในยุคของการหลอมรวมสื่อ: 

กรณีศึกษาจากเยอรมนีและไทย (Broadcast and Media Policy in theAgeof Convergence: 

CaseStudiesof Germanyand Thailand) เนื้อหาของการสัมมนาสวนใหญมุงเสนอใหผูเขารวม เห็น

ความสําคัญของการหลอมรวมสื่อ ในฐานะท่ีเปนแนวโนมใหม ท่ีกํา ลังมาแรงนอกจากสื่อในรูป

แบบเดิมๆ ท่ีคุนเคยกันอยูแลว นอกจากนั้นยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในเรื่องของการ  กํา 

กับดูแลสื่อท่ีหลอมรวม แตดูเหมือนวา จะหาขอสรุปไดยาก สําหรับการสัมมนาในครั้งนี้เนื่องจากความ

ตางระดับในการเขาถึง สื่อหลอมรวม รวมท้ังมุมมองและกฎระเบียบของแตละประเทศ  นั่นเอง (ศูนย

ศึกษานโยบายสื่อ, 2010) ดร.วูฟกัง ชูลส ผูอํานวยการสถาบันฮานส เบรโดว ให ความกระจาง

เก่ียวกับการหลอมรวมสื่อในเยอรมนีวา ถาพูดเรื่อง การหลอมรวมสื่อ มีการศึกษากันมาก แตในความ

เปนจริงไมมี เพราะสุดทายแตละสื่อยังคงมีรูปแบบเทคโนโลยีของแตละสื่อเอง ยกเวนในเชิงธุรกิจท่ี

การหลอมรวมสื่อคอนขางเปนจริง โดยเฉพาะ ในธุรกิจโทรคมนาคมท่ีโทรศัพทมือถือ ไมไดใชเฉพาะ

สําหรับเปน โทรศัพทเคลื่อนท่ีเทานั้นแตมีการหลอมรวมเนื้อหาและรายการทีวี บนโทรศัพทมือถือ ท่ี

อาจจะทํา ใหโทรทัศนรูปแบบเดิมๆ หายไป กระนั้นก็ใชวาการหลอมรวมสื่อในเยอรมนีจะไมมีเลยโดย

ผูอํานวย การสถาบันฮานส เบรโดว อธิบายวา ทีวีในเยอรมนีปกติก็มีให บริการบนสื่อออนไลนทํา ใหมี

เนื้อหาหลอมรวมแตก็มีปญหาตาม มาอีกในแงการใชประโยชนและในเรื่องของการกํากับดูแล เพราะ 

ในเยอรมนียังไมมีการหลอมรวมการกํากับดูแลเพราะการใชสื่อ เทคโนโลยีและการกํากับดูแลไม

เหมือนกัน โดยเฉพาะกลุมคนท่ีเขาไปใชบริการโทรทัศนบนออนไลนท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
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       กฤช ปุณณกันต อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ (2520 : 5) ไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ

วิทยุกระจายเสียงไววา “เราทราบกันดีแลววา วิทยุกระจายเสียง คือ สื่อมวลชนประเภทหนึ่ง ซ่ึงเปน

พาหะท่ีอานุภาพยิ่ง ท้ังในความรวดเร็วและรัศมีไกล ใครก็ตามท่ีดารงอยูในรัศมีครอบคลุม คือ ผูฟง

ของทาน ท้ังสิ้น ผูผลิตวิทยุกระจายเสียงท่ีดีเปรียบเสมือนพอครัวท่ีมีฝมือยอมไมผลิต รายการดวยฝมือ

ตนแตฝายเดียว แตตองคานึงถึงรสนิยม และความตองการของผูฟงท้ังหลายดวย” 

      MR. KRAKWSKI อดีตอาจารยประจําคณะสังคมสงเคราะหศาสตรธรรมศาสตร (2520 : 4) ได

แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับวิทยุกระจายเสียงวา “วิทยุกระจายเสียงเสนอขาวไดรวดเร็วกวา

หนังสือพิมพเพราะไมตองรอกาหนดการเวลาออกวางทองตลาดเชนหนังสือพิมพ  ไดรับขาวมาไมถึง 5 

นาที ก็สามารถออกอากาศใหผูฟงไดฟง แตหนังสือพิมพตองรอการเรียงพิมพ ตีพิมพ และการสงออก

จาหนาย และการเสนอขาวสารท่ีนาเลื่อมใสอีกประการหนึ่งของวิทยุคือสามารถนาเสียงของผูเปนขาว

มาใหฟงไดอีกดวยแตหนังสือพิมพมีโอกาสเสนอรายละเอียดไดมากกวาและมีภาพประกอบของเนื้อ

ขาวไดดวย 

           ปจจุบัน สถานีวิทยุกระจายเสียงมีมากมายหลายหม่ืนแหงและสวนมากเอกชนจะเขาไปเชา

เวลาการออกรายการตางๆ โดยหวังผลประโยชนสวนตน นักจัดรายการจะมีอิสระในการดาเนิน

รายการมากโดยเฉพาะวิทยุชุมชนท่ีเกิดข้ึนมากมายในประเทศไทย  และไมมีรูปแบบท่ีแนนอน จะ

มุงเนนไปทางดานการโฆษณาและความบันเทิงตามกาลสมัย เพ่ือหวังผลจากการวาจางใหมาทาการ

โฆษณาบอยครั้งมักพบวา รายการท่ีออกมานั้นสอไปในทางท่ีไมคอยจะถูกตองตามวัฒนธรรมประเพณี

ของไทยนักและยังเปนปญหาตอสังคมอีกดวย 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

           ณรงคศักดิ์ ศรีทานันท (2554)  ในยุคขอมูลขาวสาร สื่อใหม (New Media) ท่ีมีการหลอม

รวมเทคโนโลยีอยางเชน สื่อสังคมออนไลน(Social Media) ไดเขา มามีบทบาทตอชีวิตประจํา วันของ

ผูคนในสังคมหลากหลายดานโดยเฉพาะอยางยิ่งบทบาทในดานการสื่อสาร จากคุณสมบัติดังกลาว เปน 

ผลใหจํานวนผูใชสื่อใหมในยุคการหลอมรวมเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว รวมท้ังการเปนสื่อใหมท่ี

ผูใชมีเสรีภาพสูงในการกําหนดเนื้อหา และรูปแบบการใชประโยชนหากมีการนํา ไปใชในทางท่ีไม

เหมาะสมอันกอใหเกิดความเสียหายกระทบกระเทือนตอระบบเศรษฐกิจ  สังคม และความม่ันคงของ

รัฐ รวมท้ังความสงบสุขและศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงนาจะเปนจุดเรงใหเกิดกฎหมายใหมสําหรับ

สื่อใหมในยุค การหลอมรวมเทคโนโลยีและการสื่อสารผานคอมพิวเตอร การกํา กับดูแลเนื้อหาในสื่อ

ใหมยุคแหงการหลอมรวมเทคโนโลยีกลายเปน ประเด็นทางนโยบายท่ีรัฐบาลและหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ใหความสนใจจากการท่ีท่ีสื่อใหมมีคุณลักษณะเฉพาะทางเทคโนโลยีหลายประการ  ทํา ใหอํานาจใน

การควบคุมเนื้อหาอยูในมือของผูใชสงผลใหการกํา กับดูแลเนื้อหาแบบท่ีเคยใชปฏิบัติในสื่อประเภท

อ่ืนๆ ไมสามารถใชได ในหลายๆ กรณีดังนั้นดวยความเปดกวางในการใชประโยชนจากการใชขอมูล ท่ี
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มีเสรีภาพในการใชสูงทุกคนจึงมีสิทธิ์เขาไปแสดงความ คิดเห็นโดยเปดเผยตัวตนท่ีแทจริงหรือไมก็ได 

แมวาปจจุบันจะมีการประกาศใชพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา ความผิดเก่ียวกับ คอมพิวเตอร

พ.ศ.2550 ก็ตาม ซ่ึงถูกวิพากษวิจารณอยางกวางขวางโดยเฉพาะประเด็นท่ีพ.ร.บ. ดังกลาวถูกมองวา

อาจมีการละเมิดสิทธิ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอันเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชน ดังนั้นจึง

มีความจํา เปนท่ีหนวยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม สถาบันพัฒนาสื่อมวลชน ควรมีสวนรวมในการ

วางแนวทางกํากับดูแลสื่อใหมในยุคการหลอมรวมเทคโนโลยี 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

                   ตัวแปรอิสระ                ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยภาวะผูนําของผูอํานวยการสถานีวิทยุฯ 

-การมีวิสยัทศัน์ 

-การยอมรับในสิง่ตา่งๆ  

-การโน้มน้าวจิตใจ 

-การสง่เสริมแรงบนัดาลใจ 

-ความสามารถในการคิดเชิงกลยทุธ์ 

-การเสริมสร้างจิตสาํนกึตอ่สงัคม 

                               ฯลฯ 

 

 

 
การปรับตัวของสถานีวิทยุฯในยุคดิจิทัล 

       การรับรู้ในการใช้ช่องทางใหม ่ ได้แก่ 

-เว็บไซต์  

-แอปพลเิคชัน่ 

-การโทรศพัท์เข้ารายการ 

-การแสดงความคิดเห็นในเฟสบุ๊ค 

-การรับฟังรายการย้อนหลงั 

                               ฯลฯ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
สถานีวิทยกุระจายเสียงมหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ(เอกชน) 

สถานีวิทยกุระจายเสียงทหารเรือ (ส.ทร.) (หนวยงานรัฐบาล)  
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ระเบียบวิธีวิจัย 

  

ระเบียบวิธีการวิจัย 

  1. วิธีการรวบรวมขอมูล 

        - เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยจึงทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากการ

สัมภาษณผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและผูอํานวยการสถานี

วิทยุเสียงจากทหารเรือ(ส.ทร.)   

        - ผูวิจัยนําขอมูลท้ังหมดมาวิเคราะหอางอิงตามทฤษฏีและนํามาอภิปรายผล 

             2. การวิเคราะหขอมูล 

                        เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยผูวิจัยจะวิเคราะหเปรียบเทียบ

การปรับตัวของสถานีวิทยุฯ ท้ัง 2 แหง ในการผลิตรายการและการเผยแพรรายการของ สถานี

วิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และของสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.) มีการ

ปรับตัวอยางไร  

 

ผลการวิจัย 

               ผลการศึกษาพบวา สถานีวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี    และสถานี

วิทยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.) มีรูปแบบการปรับตัวของวิทยุกระจายเสียงตามองคประกอบของ

แนวคิด Lifestyle Media ครบทุกองคประกอบ คือ มีชองทางใหม เชน การไลฟสดในชองทางเฟสบุค  

มีการติดแอปพลิเคชันบนเว็บไซต  มีการแลกเปลี่ยนเนื้อหาผานชองทางสื่อใหม กอเกิดเปนเนื้อหาใหม 

เชน การโทรศัพทรวมรายการ (phone-in) การแสดงความคิดเห็น ในแฟนเพจเฟซบุก ตลอดจนมีการ

หาขอมูลแบบใหมท่ีไมไดรับฟงเฉพาะชวงเวลาปกติ แตมีการรับฟงรายการยอนหลัง (radio on 

demand) ผานเว็บไซต หรือแอปพลิเคชัน โดยมีความสามารถและศักยภาพในการไปถึงเปาหมายตาม

องคประกอบดังกลาวนั้น มีปริมาณหรือจํานวนท่ีมากนอยแตกตางกันไป ตามประเภทและโครงสราง

การดําเนินงานขององคกร พันธกิจและวิสัยทัศนขององคกร บุคลากรทีมงาน และกลุมผูฟงรายการ ท่ี

จะตองพัฒนากลยุทธการไปถึงเปาหมายของแตละสถานีตอไป  

 

อภิปรายผล 

               มีความสอดคลองกับงานวิจัยของ (กุลวัฒน ทศพะรินทร : 2560)  ไดศึกษาการปรับตัว

ของสื่อวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดเชียงใหม ของสถานีวิทยุในเครือดนตรีสีสันสถานีวิทยุกระจายเสียง

องคการ สื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม (อสมท.ชม.) สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง

ประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม (สวท.ชม.) และสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม ใน 5 ดานตอไปนี้ ดานนักจัดรายการ ดานเนื้อหา รายการ ดานรูปแบบรายการ 

ดานกลยุทธทางการตลาด และดานเทคโนโลยี ดวยกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ และรวบรวม 

ขอมูลดวยการสัมภาษณเจาะลึก ผลการวิจัย พบวา แนวทางการปรับตัวของสื่อวิทยุในยุคดิจิทัล มี

ดังตอไปนี้ (1) วิทยุภาคธุรกิจตองเรงปรับตัวทุกดาน (2) วิทยุยุคดิจิทัลตองมีเอกลักษณชัดเจน  

(3) ผูฟงวัยทํางาน คือผูฟงท่ีเหนียวแนน (4) วิทยุยุคดิจิทัล ตองทํางาน Personalize Content  

(5) นักจัดรายการตองเปลี่ยนบทบาท (6) การเพ่ิมความถ่ีในการจัดกิจกรรม (7) การเพ่ิมชองทางใน

การรับสื่อวิทยุ และ (8) การปรับตัวตามกฎของทฤษฎีสื่อฯ (9) การสรางแบรนดใหติดตาตรึงใจผูฟง     

 

 ขอเสนอแนะ 

           1.  ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปใช    

       ผลการวิจัยทําใหทราบแนวทางในการประกอบธุรกิจดานสื่อวิทยุกระจายเสียง 

ในอนาคต รวมถึงเนื้อหาดานการเรียนการสอน ดานการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงในยุคดิจิทัล 

ควรมีการเตรียมความพรอมในประเด็นตอไปนี้ (1) การสรางรูปแบบและ เนื้อหาอยางสรางสรรค และ

มีเอกลักษณชัดเจน (2) การทํารายการวิทยุท่ีออกอากาศท้ังภาพและเสียงพรอมๆ  กัน (3) การทํา

รายการวิทยุแบบ Personalize Content (4) หลักการทํากลยุทธทางการตลาดเพ่ือสรางแบรนด

ใหกับสถานีและรายการ (5) การทํากิจกรรมเพ่ือเชื่อมความสัมพันธระหวางนักจัดรายการกับผูฟง และ 

(6) กฎของทฤษฎีสื่อคือผูกําหนดกฎเกณฑตางๆ 
 

         2. ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคนควาตอไป     

              การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงในการวิจัยครั้งตอไปควรมีการใชวิธีการวิจัยเชิง

ปริมาณโดยการสอบถามถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจในดานการผลิตรายการของสถานี

วิทยุกระจายเสียงและความนิยมในชองทางการรับฟง  

เอกสารอางอิง 

จามรี  อนุรัตน. (๒๕๔๑).พฤติกรรมการรับฟงรายการประเภทขาวทางสถานี

วิทยุกระจายเสียงของประชาชน อําเภอเบตง จังหวัดยะลา ท่ีใชภาษาสื่อสารในครอบครัวแตกตาง

กัน”,วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 
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สมบัติ จาปาเงิน และสาเนียง มณีกาญจน. (๒๕๓๙). หลักนักเขียน (พิมพครั้งท่ี 3). กรุงเทพฯ 

: ตนออ แกรมม่ี. 

สุรัตน เมธีกุล. (๒๕๔๕). การปฏิรูปสื่อในยุคไรพรมแดน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ 
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