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บทคัดย่อ 
 การศึกษาเรื่อง "การบริหารภาพลักษณ์นักจัดรายการเพลง SEED97.5 FM” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษากระบวนการภาพลักษณ์นักจัดรายการเพลงของคลื่น SEED97.5 FM และแนวทางการพัฒนาตนเอง
และการสร้างภาพลักษณ์ของนักจัดรายการเพลง ผลการศึกษาพบว่า มีกระบวนการบริหารภาพลักษณ์นัก
จัดรายการเพลงของคลื่น SEED97.5 FM ตั้งแต่การวางแผนเพ่ือก าหนดบุคลิกและคุณสมบัติของนักจัด
รายการเพลงที่ต้องการ เสาะหาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ  

โดยใช้วิธีการสรรหาแบบผสมผสานระหว่างอุปถัมภ์โดยใช้สัมพันธ์ส่วนตัว เมื่อได้บุคคลที่สนใจ
แล้วจึงท าการพูดคุยและทดสอบตามระบบคุณธรรม ซึ่งพิจารณาตามคุณสมบัติพ้ืนฐานขอการเป็นนักจัด
รายการเพลงที่ดี เพ่ือท าการคัดเลือกน ามาฝึกฝนและพัฒนาทักษะในด้านต่างๆสามารถถ่ายทอด
ภาพลักษณ์และเป็นตัวแทนของคลื่นได้ต่อไป 
 ขณะที่ ขั้นตอนของการปลูกฝังภาพลักษณ์ผ่านการสร้างภาพลักษณ์ของนักจัดรายการเพลง ได้
ด าเนินการวางแผนเป็นรายปี ด้วยช่องทางการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์และปลูกฝังภาพลักษณ์ของ
กลุ่มนักจัดรายการเพลงไปสู่การรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย เช่น การเผยแพร่ข่าวสารสื่อมวลชนสัมพันธ์ 
ชุมชนสัมพันธ์ การท ากิจกรรมสาธารณะ รัฐบาลสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมพิเศษ การบริหารข่าวเชิงยุทธ์  

ทั้งนี้ภาพลักษณ์ของนักจัดรายการเพลงคลื่น SEED97.5 FM นั้น เป็นภาพลักษณ์ที่เกิดจากการ
ผสานกันระหว่างภาพลักษณ์ตามธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากบุคลิกดั้งเดิมของนักจัดรายการเพลงแต่ละคนและ
ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการปรุงแต่งจากสภาวะตลาด โดยมีการวางแผนน าภาพลักษณ์ต่างๆที่ต้องการ
ปลูกฝังมาประกอบเข้าด้วยกัน คลื่นจะส่งเสริมการพัฒนาทักษะในด้านอ่ืนๆ ให้กับนักจัดรายการเพลงเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของบุคลากร คือ ความต้องกการในทรัพย์สิน ชื่อเสียง ความยุติธรรม 
ความก้าวหน้าในการหน้าที่การงาน สิ่งเหล่านี้จึงช่วยส่งเสริมและผลักดันภาพลักษณ์โดยธรรมชาติของนัก
จัดรายการเพลงให้ถูกถ่านทอดอกมาอย่างสมจริงไม่ขัดแย้งกับความรู้สึกของตัวนักจัดรายการเพลงเอง
และตัวผู้ฟังรายการวิทยุ  
ค าส าคัญ : การบริหารภาพลักษณ์, นักจัดรายการเพลง, คลื่น SEED97.5 FM 
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บทน า 
ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 ภาพลักษณ์ได้เข้ามามีบทบทและมีความส าคัญอย่างมากในปัจจุบัน ตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคล 
ระดับองค์กร จนกระทั่งระดับมหภาคเพ่ือผลทางการตลาดและการตอบรับที่ดีจากกลุ่มเป้าหมาย ถ้า
องค์กรใดมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีในสายตาของประชาชนที่เกี่ยวข้องแล้วจะท าให้เกิดผลกระทบต่อการ
ด าเนินงาน เพราะภาพลักษณ์เป็นพ้ืนฐานของการสร้าง ความเชื่อมั่น สร้างความเข้าใจ และสร้างความ
นิยมในองค์กรนั้นๆ ดังนั้น การสร้างภาพลักษณ์จึงเป็นเรื่องที่องค์กรต้องให้ความส าคัญ (กิตติศักดิ์ 
หาญกล้า, 2554) 
 ในปัจจุบันองค์กรสื่อสารมวลชนอย่างรายการวิทยุได้หันมาให้ความส าคัญกับการบริหาร
ภาพลักษณ์และเน้นการสื่อสารแบบสองทางมากขึ้นเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ฟังได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น 
(ฤทัย ก่ าแพ, 2539) สาเหตุที่ต้องเป็นเช่นนี้เนื่องจากมีการแข่งขันสูงซึ่งไม่ได้เป็นเพียงแค่สื่อที่ท าหน้าที่
ถ่ายทอดข่าวสารเท่านั้น ท าให้บริษัทผู้ผลิตรายวิทยุต่างพยายามปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหาของรายการ
เพ่ือดึงดูดกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายให้ได้มากที่สุด จึงเป็นสาเหตุที่เริ่มให้ความสนใจกับการสร้างเอกลักษณ์และ
ภาพลักษณ์ยิ่งขึ้น 
 โดยการก าหนดภาพลักษณ์ที่ส าคัญในส่วนของรายการวิทยุกระจายเสียงมาจากตัวนักจัดรายการ
หรือผู้ด าเนินรายการที่เรียกว่า ดีเจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการเพลงทางวิทยุ เพราะมีหน้าที่ ถ่ายทอด
เรื่องราว สาระความรู้ความบันเทิงให้แก่ผู้ฟังในฐานะเป็นผู้ส่งสาร ดังตัวอย่างที่เกิดขึ้นกับคลื่นSEED97.5 
FM ซึ่งเริ่มด าเนินกิจการตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2548 ด้วยการใช้กลุ่มนักจัดรายการเพลงท าหน้าที่
ถ่ายทอดภาพลักษณ์ที่วางไว้สู่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มวัยรุ่น คนรุ่นใหม่ ผ่านกระบวนการบริหาร
ภาพลักษณ์ ซึ่งเริ่มตั้งแต่การได้มาซึ่งนักจัดรายการเพลงที่ต้องมีคุณสมบัติตรงกับนโยบายตามที่สถานี
ก าหนด ไปจนถึงแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ของนักจัดรายการเพลง 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1.เพ่ือศึกษากระบวนการบริหารภาพลักษณ์นักจัดรายการเพลงของคลื่น SEED 97.5 FM  
 2. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาตนเองและการสร้างภาพลักษณ์ของนักจัดรายการเพลง SEED 
97.5 FM 
 

วิธีการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้ มีแนวทางการศึกษาอยู่ในรูปแบบวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ (In-
depth Interview) มุ่งศึกษาถึงกระบวนการการบริหารภาพลักษณ์ของนักจัดรายการเพลงคลื่น SEED 
97.5 FM ซึ่งเริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดเลือก กระบวนการพัฒนาของนักจัดรายการเพลงของคลื่น SEED 
97.5 FM รวมถึงแนวทางในการสร้างภาพลักษณ์ของนักจัดรายการเพลงให้มีคุณภาพ โดยไม่ได้ลงลึกใน
ด้านงบประมาณที่ใช้ในการบริหารภาพลักษณ์ดังกล่าว โดยท าการศึกษาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือน
พฤษภาคม 2554 ซึ่งการศึกษาได้แบ่งแหล่งข้อมูลออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย 
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 1.ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกซึ่งในที่นี้ คือ ข้อมูลที่
ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของคลื่น SEED 97.5 FM จ านวน 2 ท่าน ผู้ด าเนินงานด้าน
ประชาสัมพันธ์ให้แก่นักจัดรายการเพลงของคลื่น SEED 97.5 FM จ านวน 1 ท่าน และนักจัดรายการเพลง
คลื่น SEED 97.5 FM จ านวน 3 ท่าน รวมถึงผู้สื่อข่าวบันเทิง จ านวน 3 ท่าน รวมทั้งหมด 9 ท่าน เพ่ือให้
ได้ขอ้มูลในประเด็นที่ต้องการจะศึกษา เป็นข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด นโยบาย ในการคัดเลือกนักจัดรายการ
เพลง รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของนักจัดรายการเพลงของคลื่น SEED 97.5 FM ได้ใช้การ
สนทนาแบบกึ่งมาตรฐาน (Semi-standardized Interview) และสถานที่ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
ขึ้นอยู่กับความสะดวกของกลุ่มตัวอย่าง โดยการด าเนินการสัมภาษณ์ ตั้งแต่ วันที่ 5 เมษายน 2554 ถึง
วันที่ 19 เมษายน 2554  
 2.ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ แหล่งข้อมูลที่เป็นเอกสาร โดยเอกสารที่ใช้ใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย  
  (1) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ และข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์ให้กับนักจัดรายการเพลงของคลื่น SEED 97.5 FM ทั้งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นด้วยตนเอง 
และข้อมูลที่ได้จากฝ่ายประชาสัมพันธ์ของคลื่น SEED 97.5 FM อาทิ นโยบาย กลุ่มเป้าหมาย ลักษณะ 
และจุดยืนของคลื่นวิทยุนั้น ทั้งในด้านของแนวทางการปฏิบัติงาน การวางรูปแบบรายการ รวมถึงในด้าน
งานประชาสัมพันธ์ แผนประชาสัมพันธ์ ข่าวจากหนังสือพิมพ์ เอกสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลกิจกรรมต่างๆ 
ที่จัดท าข้ึนเพื่อส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ของนักจัดรายการเพลง 
  (2) ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจากหนังสือวิชาการ รายงาน บทความวิชาการ เว็บไซต์ 
ผลการวิจัย ข่าวต่างๆที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับเรื่องที่จะท าการศึกษาก่อนจะลงไปเก็บ
ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ต่อไป  
 

ผลการศึกษา 
 ส่วนที่ 1 กระบวนการบริหารภาพลักษณ์ของนักจัดรายการเพลงของคล่ืนSEED 97.5 FM 
 จากการศึกษาพบว่าได้มีการก าหนดภาพลักษณ์ของนักจัดรายการเพลงเอาไว้ตั้งกระบวนการของ
การวางแผนการสร้างภาพลักษณ์ (Planned) ตั้งแต่การก าหนดรูปแบบรายการวิทยุของคลื่นเพ่ือให้ได้นัก
จัดรายการเพลงที่มีคุณสมบัติและภาพลักษณ์ที่เหมาะสมกับนโยบายและแนวคิดหลัก(Concept)ของคลื่น
แล้วจึงปลูกฝังภาพลักษณ์ (Planted) โดยมีช่องทางของการท ากิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ต่างๆ โดยมีการเร้าอารมณ์หรือกระตุ้น (Incited) นักจัดรายการเพลงให้มีความตระหนักถึงหรือซึมซับ
ภาพลักษณ์ในด้านต่างๆ ด้วยการจัดโปรแกรมอบรมหรือให้โอกาสในการพัฒนาทักษะต่างๆทั้งด้านการจัด
รายและด้านอื่นๆ เพ่ือให้นักจัดรายการเพลงของคลื่นสามารถเป็นตัวแทน (Presenter) ของคลื่น สะท้อน
ถึงภาพลักษณ์ของคลื่น ทั้งนี้ภาพลักษณ์ของคลื่นที่สร้างขึ้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ (Transformed) 
ดังนั้น จึงต้องมีการประเมินภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นเพ่ือหาทางป้องกันและแก้ไขในภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลง
นั้น  
 ส่วนที่ 2 แนวทางการพัฒนาตนเองและแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ของนักจัดรายการเพลง
ของคลื่น SEED 97.5 FM 
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 จากการศึกษาพบว่าสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แนวทาง ดังนี้ 
 1.แนวทางการพัฒนาตนเองของนักจัดรายการเพลงของคลื่น SEED 97.5 FM  
 ส่วนใหญ่จะเป็นการพัฒนาตัวเองตามแนวทางขององค์กร คือ ด าเนินการผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่
ทางองคก์รจัดเสริมให้เพ่ือเป็นการพัฒนาตนเอง เช่น ทักษะในด้านการจัดรายการเพ่ือพัฒนาทักษะในการ
เป็นผู้ผลิตเนื้อหา (Content) การเน้นการพัฒนาในเรื่องของการเป็นผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารที่ต้องมีความ
รวดเร็วและความถูกต้องแม่นย าในทุกข่าวสาร โดยคลื่นจะมีโจทย์ให้นักจัดรายการเพลงฝึกฝนเพ่ือพัฒนา
ตนเอง เช่น การคิดสปอตโฆษณา เป็นต้น ส่วนทักษะด้านอ่ืนๆทางคลื่นก็ให้ความส าคัญเช่นกัน ไม่ว่าจะ
เป็น การเป็นพิธีกร การแสดง การร้องเพลง การเต้น เป็นต้น ทั้งหมดก็เพ่ือผลทางการตลาด และ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านความสามารถให้กับนักจัดรายการเพลงให้มีความแปลกใหม่และมีความใหม่อยู่
เสมอ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญของการเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันในตลาด  
 2.แนวทางการสร้างภาพลักษณ์ของนักจัดรายการเพลง ของคลื่น SEED 97.5 FM 
 การสร้างภาพลักษณ์ของนักจัดรายการเพลงจะเน้นการมีความทันสมัยมีความเป็นกลางและ
พร้อมจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับวัยรุ่นที่เป็นกลุ่มหมายได้ตามบุคลิกของคลื่นที่ได้วางเอาไว้ โดยการดูแล
ภาพลักษณ์ทางสถานีไม่ได้ใช้วิธีการบังคับ หรือออกกติกาที่เข้มงวด แต่เป็นในลักษณะของการคอยดูแล
ข่าวที่เกิดข้นกับตัวนักจัดรายการเพลงของสถานี โดยหากพบว่าถ้ามีประเด็นใดที่ท าให้เกิดภาพลักษณ์ใน
ด้านลบทีมงานจะใช้วิธีการเรียกมาพูดคุยและตักเตือน พร้อมทั้งเสนอแนวทางการปรับปรุงและแก้ไข
ปัญหาให้ รวมทั้งใช้วิธีการป้องกันการเกิดภาพลบโดยการวางกรอบปฏิบัติตัวไว้คร่าว เช่น วิธีการให้
สัมภาษณ์ แนวทางการจัดรายการ การวางตัว ต้องไม่น าเสนอเรื่องราวในแนวทางที่เป็นด้านลบและต้อง
ระวังในการใช้ค าพูดด้วย  
 

อภิปรายผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาในส่วนที่ 1 เกี่ยวกับกระบวนการบริหารภาพลักษณ์นักจัดรายการเพลงคลื่น 
SEED97.5 FM สามารถน ามาอภิปรายผลได้ว่ามีกระบวนการในการบริหารภาพลักษณ์ตามกรอบแนวคิด 
5 ประการ ประกอบด้วย 1.การวางแผนการสร้างภาพลักษณ์ (Planned) 2.การปลูกฝังภาพลักษณ์ 
(Planted) 3.การกระตุ้นภาพลักษณ์ (Incited) 4.การก าหนดเป้าหมายการสร้างภาพลักษณ์ (Aimed) 
และ 5.การเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ (Transformed) เพราะภาพลักษณ์ถือเป็นองค์รวมของความเชื่อ 
ความคิด และความประทับใจที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (พจน์ ใจชาญสุขกิจ, 2550)ซึ่งทัศนคติและการ
กระท าใดๆจะมีความเก่ียวพันอย่างสูงกับภาพลักษณ์ของสิ่งนั้นๆตามแนวความคิดของ Kotler (Kotler, 
2000) ซึ่งในกรณีของคลื่นSEED97.5 FM ก็เช่นเดียวกันที่ให้ความส าคัญกับภาพลักษณ์เนื่องจากมองว่าจะ
ช่วยสร้างความโดดเด่นและความแตกต่างให้กับการแข่งขันของสถานีเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการตลาด
มากที่สุด โดยหากภาพลักษณ์ส่วนหนึ่งส่วนใดเกิดความเสียหายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสถานีหรือนักจัด
รายการเพลงก็ย่อมมีผลในทางลบต่อภาพรวมของคลื่นSEED97.5 FM เช่นเดียวกัน  
 ส าหรับในส่วนที่ 2 แนวทางการพัฒนาตนเองและแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ของนักจัดรายการ
เพลงของคลื่น SEED 97.5 FM ซึ่งจากการศึกษาว่ามีการเน้นการเสนอภาพลักษณ์ท่ีไม่ซับซ้อนและความ
เป็นคนทันสมัยเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่น โดยทั้งหมดสามารถน าผลการศึกษามาอภิปรายผล
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ภายใต้แนวคิดในเรื่ององค์ประกอบในการสร้างภาพลักษณ์ของเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ (เกรียงศักดิ์ โลหะ
ชาละ, 2540) โดยสามารถจ าแนกและอภิปรายผลได้ดังนี้  
 1.การมบีุคลิกภาพส่วนตัวที่เหมาะสม เพ่ือให้เกิดความประทับใจกับกลุ่มเป้าหมาย 
 2.การวางแผนและก าหนดขอบเขตของภาพลักษณ์ที่ต้องการจะสร้างให้เกิดขึ้นในจิตใจของคน
ทั่วไป ซึ่งในกรณีของนักจัดรายการเพลงของคลื่น SEED 97.5 FM จะได้รับการวางแผนให้เป็นนักจัด
รายการเพลงที่ต้องมีความเป็นธรรมชาติและถ่ายทอดภาพลักษณ์ของสถานี 
 3.ต้องใช้เทคนิคในการสร้างภาพลักษณ์ โดยนักจัดรายการเพลงของคลื่น SEED 97.5 FMจะเน้น
ความเป็นตัวของตัวเอง พร้อมกับเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านความสามารถให้กับนักจัดรายการเพลงให้มี
ความแปลกใหม่และมีความใหม่อยู่เสมอ  
  

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
 1.ปัจจุบันองค์การสื่อวิทยุกระจายเสียงส่วนใหญ่หันมาให้ความส าคัญกับภาพลักษณ์ของนักจัด
รายการเพลง และใช้นักจัดรายการเพลงเป็นจุดส่งเสริม และดึงดูดกลุ่มผู้ฟังให้ติดตามฟังรายการของ
สถานีตนเพ่ิมขึ้น แต่ในบางสถานีอาจมองในเฉพาะเรื่องของความมีชื่อเสียงของนักจัดรายการเพลง แต่
ไม่ได้มองถึงความชัดเจนของรูปแบบคลื่น จึงท าให้ภาพลักษณ์ของนักจัดรายการเพลงไม่ชัดเจนอย่างที่ควร
จะเป็น กลายเป็นเพียงการพยายามสร้างให้เป็น หรือ เป็นการลอกเลียนแบบเพ่ือไม่ตกกระแสสังคม
เท่านั้น ดังนั้น ถ้าผู้ผลิตและผู้บริหารองค์กรสื่อวิทยุหันมาให้ความส าคัญกับการก าหนดรูปแบบของคลื่นที่
ตนบริหารอยู่ สิ่งเหล่านั้นเหล่านั้นล้วนส่งผลที่ดีต่อภาพลักษณ์ที่ชัดเจนของคลื่น รวมถึงภาพลักษณ์ของนัก
จัดรายการเพลงของคลื่นนั้นๆด้วยเช่นกัน 
 2.การบริหารภาพลักษณ์นักจัดรายการเพลงของคลื่น SEED97.5 FM ในปัจจุบันเป็นเพียงแค่การ
ดูแล และรักษาภาพลักษณ์ของนักจัดรายการเพลงในการเลือกรับงานจากผู้ว่าจ้างรายอ่ืนๆ เช่น งานพิธีกร 
งานแสดง งานโฆษณา ให้เป็นไปตามความเหมาะสม และสามารถสะท้อนความเป็นตัวแทนของคลื่นได้ 
แต่ยังไม่มีการจัดหางานให้กับนักจัดรายการเพลงของคลื่นอย่างจริงจัง ซึ่งในประเด็นนี้คลื่นสามารถใช้เป็น
ช่องทางในการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้กับคลื่นและนักจัดรายการเพลงได้ต่อไป 
 3.ด้านขององค์กรอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรสื่อวิทยุกระจายเสียงเอง หรือองค์กรสื่อสารมวลชน
ประเภทอ่ืนที่เห็นคุณค่า และให้ความสนใจในการสร้างและบริหารภาพลักษณ์ของบุคลากรที่สามารถเป็น
ตัวแทนของภาพลักษณ์องค์กร เฉกเช่นนักจัดรายการเพลงของคลื่น SEED97.5 FM 
ควระจะมีการศึกษาและวางแผนตั้งแต่นโยบายการคัดเลือกบุคลากรในด้านดังกล่าวรวมถึงแนวทางการ
บริหาร และการดูแลรักษาภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่เด่นชัดขึ้น 
และเป็นช่องทางในการสร้างโอกาสทางด้านรายได้ให้กับองค์กรได้อีกทางหนึ่ง 
 

 
 
 
 



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตรแ์ละสื่อสารมวลชน 6 
 

เอกสารอ้างอิง 
 
หนังสือ  
 
กมลรัตน์ วิจิตรกุล. (2543). คู่มือเจ้าหน้าที่รายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์. กรุงเทพฯ:  
       กรมประชาสัมพันธ์.  
เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ. (2540). ภาพพจน์...ความหมายสูงสุดของการประชาสัมพันธ์, ในภาพจน์ 
       นั้นส าคัญยิ่ง: การประชาสัมพันธ์กับภาพพจน์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะ 
       วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.  
พงษ์เทพ วรกิจโภคาทร. (2553). ภาพพจน์กับการประชาสัมพันธ์, ใน พรทิพย์ วรกิจโภคาทร  
       (บรรณาธิการ), ภาพพจน์นั้นส าคัญยิ่ง: การประชาสัมพันธ์กับภาพพจน์ (น.119-123).  
       กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
พรทิพย์ พิมลสินธุ์. (2541). ภาพพจน์...ความหมายสูงสุดของการประชาสัมพันธ์, ใน ภาพพจน์นั้น 
       ส าคัญยิ่ง: การประชาสัมพันธ์กับภาพพจน์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะ 
       วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.  
พรทิพย์ พิมลสินธุ์. (2545). การวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์ (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ:  
       ประกายพรึก. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2531). เอกสารสอนชุดวิชา การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง  
       (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.    
ราชบัณฑิตยนสถาน. (2546). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (แก้ไขเพ่ิมเติม).   
       กรุงเทพฯ: นานมีบุคส์พับลิเคชั่น.  
วันชัย มีชาต.ิ (2554). การบริหารองค์กร. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
เสรี วงษ์มณฑา. (2541). ภาพพจน์นั้น...ส าคัญไฉน?. กรุงเทพฯ: ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์. 
เสรี วงษ์มณฑา. (2542). การประชาสัมพันธ์: ทฤษฎีและปฎิบัติ. กรุงเทพฯ:  
       ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์. 
 
วิทยานิพนธ์ 
 
นันท์นภัส เสืองามเอ่ียม. (2546). ภาพลักษณ์เชิงจริยธรรมของวิชาชีพการพยาบาลศึกษาทัศนะของ 
       พยาบาลและประชาชนผู้ให้บริการในโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
       ในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะอักษร 
       ศาสตร,์ สาขาวิชาจริยศาสตร์ศึกษา.  
ปาริฉัตร เศวตเศรนี. (2541). กระบวนการและปัจจัยในการคัดเลือกนักแสดงในละครโทรทัศน์ไทย.  
       วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะนิเทศศาสตร์, ภาควิชาการ 
       สื่อสารมวลชน. 



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตรแ์ละสื่อสารมวลชน 7 
 

ฤทัย ก่ าแพ. (2539). ปัจจัยที่น าไปสู่ความมีชื่อเสียงของนักจัดรายการวิทยุ. วิทยานิพนธ์ ปริญญา 
       มหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะนิเทศศาสตร์, ภาควิชาการสื่อสารมวลชน. 
  
เอกสารอ่ืนๆ 
 
กัลย์สุดา สิงคิบุตร. (2547). คุณสมบัติและบทบาทนักจัดรายการวิทยุแนวเพลงลูกทุ่ง. รายงาน 
       โครงการเฉพาะบุคคลปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะวารสารศาสตร์ 
       และสื่อสารมวลชน, สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน. 
เกียรติญา สายสนั่น. (2552). การสร้างภาพลักษณ์ของนักแสดงไทย. รายงานโครงการเฉพาะ 
       บุคคลปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะวารสารศาสตร์และการสื่อสาร 
       มวลชน, สาขาการบริหารสื่อสารมวลชน.  
ชัยวัฒน์ เพชรทับ. (2548). ปจัจัยที่มีผลต่อการบริหารงานวิทยุ: กรณีการบริหารรายการวิทยุใน 
       แบบ Format Station. รายงานโครงการเฉพาะบุคคลปริญญามหาบัณฑิต,  
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะวารสารศาสตร์และการสื่อสารมวลชน, สาขาการบริหารสื่อ 
       สารมวลชน.  
ธนิสสรา สุวรรณนันท์. (2552). การคัดเลือกและการพัฒนาผู้ประกาศข่าวของสถานีโทรทัศน์ใน 
       ประเทศไทย. รายงานโครงการเฉพาะบุคคลปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  
       คณะวารสารศาสตร์และการสื่อสารมวลชน, สาขาการบริหารสื่อสารมวลชน. 
ปิยะนิตย ์สัมปทานนท์. (2550). การสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของศิลปินเพลงบริษัท  
       True Fantasia. รายงานโครงการเฉพาะบุคคลปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรม 
       ศาสตร์, คณะวารสารศาสตร์และการสื่อสารมวลชน, สาขาการบริหารสื่อสารมวลชน. 
สุนันทา อัมพวานนท์. (2550). ภาพลักษณ์ของพยาบาลการรับรู้ของบุคลากรโรงพยาบาลอุตรดิตถ์.  
       การค้นคว้าแบบอิสระปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์,  
       สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล. 
  
Books 
Allen, P. (2007). Artist mangement for the music business. Amsterdam: Elsevier/Focal. 
Berney, E. L. (1952). Public Relation. Norman: University of Oklahama Press. 
Boorstin, D. J. (1970). The sociology of the absurd; or, The application of Professor X. 
       Annotated, with an introd, and postscript. London: Thames and Hudson. 
Boorstin, D. J. (1973). The Imager. New York: Atheneum. 
Flanagan, G. A. (1967). Modern Institutional Advertising. New York: McGraw-Hill Boook. 
Keith, M. C. (1997). The Radio Programming (4th.ed.). Boston: Focal Press. 
Kotler, P. (2000). Marketing Management (10th ed.). New Jersey: Prentice-Hall. 
Kotler, P., & Keller, K. L. (2006). Marketing Management. N.J: Pearson/Prentice Hall. 



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตรแ์ละสื่อสารมวลชน 8 
 

Mondy, R. W., Noe, R.M., & Premeaux, S. R. (1999). Human resource management. Upper  
       Saddle River, N.J: Prentice-Hall. 
Pette, W., & Andy, C. (1994). The Radio Handbook. London: Routledge. 
Robert, M. (2001). Pure and Simple: Connection your Internet Strategy to your Business  
       strategy. New York: McGraw-Hill. 
Steiner, G. A. (1979). Strategic Planning. New York: The Free Press. 
Tungate, M. (2004). Media Monoliths. London: Kogan Page. 
Tybout, A. M., & Calkins, T. (1984). Principal developments in the European Community.    
       London: Routledge.    
 
 
 

 


