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บทที่  1 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

  ประเทศไทยเริ่มรู้จักเครื่องวิทยุเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2447  เมื่อห้าง บี.กริมม์ น า

ผู้แทนบริษัทวิทยุโทรเลข เทเลฟุงเก็น เข้ามาตั้งเครื่องรับส่งวิทยุโทรเลขทดลองในกรุงเทพฯ หลังจากนั้น

ทางราชการกองทัพเรือ และกองทัพบกจึงได้น าเครื่องรับส่งวิทยุโทรเลขขนาดเล็ก มาใช้ราชการในเรือ

รบและ           ในงานสนาม ในปี พ.ศ. 2456  ทางราชการทหารเรือจัดตั้งสถานีวิทยุโทรเลขถาวรขึ้นที่

ต าบลศาลาแดง     ในกรุงเทพฯ สถานีหนึ่ง และที่ชายทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา อีกแห่งหนึ่ง 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้เสด็จมาทรงเปิดสถานีวิทยุโทรเลขแห่งแรกของ

ประเทศไทย ที่ต าบลศาลาแดง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2456 

  พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระก าแพงเพ็ชรอัคร

โยธิน เสนาบดี กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ในรัชกาลที่ 7  “บิดาแห่งวงการวิทยุกระจายเสียงไทย” 

ทรงเป็น          ผู้บุกเบิกและริเริ่มให้มีการทดลองส่งวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดย

ปี พ.ศ. 2470 ได้ทรงซื้อเครื่องส่งวิทยุโทรศัพท์ชนิดใช้หลอด 3  อิเลคโตรด ใช้ความถี่สูง (คลื่นสั้น) 

ก าลังส่งประมาณ 200 วัตต์ มาติดตั้งที่วังดอกไม้ ในกรุงเทพฯ  เพ่ือทรงทดลองค้นคว้าได้ทรงทดลองส่ง

เสียงพูดและเสียงดนตรี                  ด้วยเครื่องส่งวิทยุโทรศัพท์ ท านองส่งวิทยุกระจายเสียง นับว่า

เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยเริ่มมีการส่งวิทยุกระจายเสียง  นับตั้งแต่นั้นกิจการวิทยุกระจายเสียงมีการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่องและได้รับความนิยมมาโดยตลอดเนื่องจากมีลักษณะของสื่อเฉพาะที่เข้าถึงคน

จ านวนมากได้อย่างรวดเร็วทุกกลุ่ม ไม่จ ากัดเพศ  การศึกษาอายุ  อาชีพและระยะทาง   
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  สภาพการณ์ของสถานีวิทยุในปัจจุบันเกิดคลื่นวิทยุขึ้นมากมายทั้งในระบบคลื่นวิทยุ

หลักและคลื่นวิทยุชุมชม  ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  ซึ่ง

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2540  มีสาระส าคัญของมาตรา 40 ที่ก าหนดให้คลื่นความถี่เป็น

สมบัติของชาติ เพ่ือประโยชน์สาธารณะให้องค์การอิสระท าหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่และแบ่งประเภท

ของกิจการเป็น ภาครัฐ   ภาคธุรกิจและภาคประชาชน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการ

สื่อสารมวลชนอย่างมากโดยเฉพาะต่อผู้ประกอบกิจการสื่อวิทยุกระจายเสียง มีการจัดตั้งวิทยุชุมชนขึ้น

เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทางในการสื่อสารของตนเองได้อย่างเต็มที่ โดยมีวิทยุชุมชนเกิดขึ้นกว่า 

6,500  สถานีทั่วประเทศ   ขณะเดียวกันหน่วยงานทีท าหน้าที่ก ากับดูแลไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่าง

เต็มที่  จึงเกิดปัญหาคลื่นแทรกระหว่างวิทยุในระบบสัมปทานจ านวน  525   สถานีกับวิทยุชุมชน 

                       การรับฟังวิทยุในประเทศไทยยังคงใช้ระบบอนาล็อกในการรับส่งสัญญาณ ซึ่งใช้คลื่น

ความถี่ในย่าน FM และ AM โดยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับฟังวิทยุกระจายเสียงในระบบอนาล็อกคือ                

ไม่สามารถรับฟังได้ชัดเจน และมีปัญหาจากการรบกวนสัญญาณจากวิทยุชุมชนที่มีการใช้งานคลื่น

ความถี่ในย่าน FM จ านวนมาก  จึงมีการการเริ่มระบบการส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล  

เพ่ือแก้ไขปัญหาการรับฟังวิทยุได้ เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานคลื่นความถี่วิทยุ ส่งผลให้การรับ

ฟังวิทยุสามารถครอบคลุมพ้ืนที่ ได้มากขึ้น จากเดิมที่สามารถรับฟังได้ เฉพาะบางพ้ืนที่   เช่น 

กรุงเทพมหานคร             ก็จะสามารถรับฟังได้ในระดับประเทศ  และอาจท าให้สัดส่วนจ านวน

ครัวเรือนที่รับชมรายการวิทยุมีมากขึ้น นอกจากนี้  ยังสามารถให้บริการข้อมูล (Data Broadcasting) 

ไปพร้อมกับสัญญาณเสียง คือ สามารถฟังวิทยุไปพร้อมๆดูข้อความหรือดูภาพ (ภาพนิ่ง หรือ Slide) บน

หน้าจอวิทยุดิจิทัลได้ ท าให้ผู้บริโภคสามารถได้รับข่าวสาร หรือข้อมูลเพิ่มเติมจากเนื้อหารายการที่รับชม 

  คณะกรรมการกิจการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ (กสทช.) ก าหนดแนวทางการเปลี่ยนผ่านสู่การกระจายเสียงวิทยุดิจิทัลไว้ในแผนแม่บทกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555 – 2559)  ดังนั้น  สถานีวิทยุต่างๆ จะต้องมีการ

ปรับตัวครั้งใหญ่ทั้งในเรื่องของการจัดการและการเตรียมพร้อมทางด้านเทคโนโลยี (นที ศุกลรัตน์, 

2557) 

                    คลื่นลูกทุ่งมหานคร  สถานีวิทยุ อสมท FM 95 MHz  เป็นหน่วยงานในสังกัดส านัก

วิทยุ บริษัท อสมท จ ากัด(มหาชน) เริ่มด าเนินกิจการคลื่นลูกทุ่งมหานคร  สถานีวิทยุ อสมท FM 95  
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MHz              เมื่อวันที่ 1  มิถุนายน พ.ศ. 2547  เป็นสถานีเพลงลูกทุ่งที่น าเสนอเพลงฮิตโดยไม่จ ากัด

ค่ายเพลง  และเป็นสถานีวิทยุที่ออกอากาศด้วยระบบเน็ตเวิร์คสมบูรณ์แบบแห่งเดียวทั่วประเทศ 77  

จังหวัด  ส่งกระจายเสียงผ่านดาวเทียมไปยังสถานีวิทยุ อสมท เครือข่ายทั่วประเทศทั้ง 53  สถานี  ใน

เวลา  24.00 – 07.00 น. ถ่ายทอดเสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.mcot.net/fm95  รับฟัง

ออนไลน์ได้ทางแอปพลิเคชั่นทางมือถือที่ FM 95 และถ่ายทอดเสียงทางระบบ AM 1494   ในเวลา 

05.00 – 21.00 น.  จากผลส ารวจความนิยมของ บริษัท เอ.ซี.เนลสัน จ ากัด  ได้จัดล าดับความนิยมของ

ผู้ฟังในเขตกรุงเทพมหานคร คลื่นลูกทุ่งมหานคร  สถานีวิทยุ อสมท FM 95 MHz อยู่ในอันดับที่ 1  มา

ตลอดต่อเนื่องยาวนานจนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่ปี 2547 – 2558 (บริษัท อสมท จ ากัด(มหาชน) ,2558)   

  ขณะที่ภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมวิทยุ  มีการแข่งขันการสูง ท าให้ผู้ฟังสามารถ

เลือกเปิดรับฟังรายการวิทยุได้ตามต้องการ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้ผู้ฟังมีสื่อใหม่เป็น

ทางเลือกอย่างการรับฟังเพลงที่ต้องการฟังผ่านทางยูทูปแทนที่สื่อวิทยุ นอกจากนี้  ในส่วนของคลื่นที่

น าเสนอเพลงลูกทุ่งที่เป็นคลื่นหลักมีคู่แข่งเพ่ิมมากขึ้น เช่น  FM 88.5  สบายดีเรดิโอ FM 94.5 MHz 

คลื่นสนุกสุขนิยม  ลูกทุ่งรักไทย 90 FM  คลื่นคู่แข่งต่างมีการเพ่ิมกลยุทธ์ทางการตลาด ดังนั้น  ในยุค

การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบวิทยุดิจิทัลการวางกลยุทธ์ ในการจัดการสถานีวิทยุจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้

คลื่นวิทยุได้รับความนิยมไปทุกยุคสมัยตามเทคโนโลยีการออกอากาศระบบดิจิทัลที่มีการพัฒนาให้

กระจายเสียงมีประสิทธิภาพมากขึ้น การศึกษา“การจัดการคลื่นลูกทุ่งมหานคร FM 95 MHz ในยุควิทยุ

ดิจิทัล” เป็นการศึกษาการจัดการคลื่นลูกทุ่งมหานคร  ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จได้รับความนิยม

เป็นอันดับที่ 1 มาตลอด 11 ปี  ปัญหาอุปสรรคในการจัดการคลื่นลูกทุ่งมหานคร และกลยุทธ์การ

จัดการเพ่ือแข่งขันกับคู่แข่งและเตรียมความพร้อมสู่ระบบวิทยุดิจิทัล 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

  1.เพื่อศึกษาการจัดการคลื่นลูกทุ่งมหานคร สถานีวิทยุ อสมท FM 95 MHz  

                         2.เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของคลื่นลูกทุ่งมหานคร สถานีวิทยุ อสมท 

FM 95 MHz  ทีท่ าให้ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1   

  3.เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดการคลื่นลูกทุ่งมหานคร สถานีวิทยุ อสมท 

FM 95 MHz ในยุคเปลี่ยนผ่านสู่ระบบวิทยุดิจิทัล 

http://www.mcot.net/fm95
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  4.เพื่อศึกษากลยุทธ์การจัดการคลื่นลูกทุ่งมหานคร สถานีวิทยุ อสมท FM 95  MHz  

เพ่ือแข่งขันกับคลื่นวิทยุเพลงลูกทุ่งคู่แข่งและการเตรียมความพร้อมสู่ระบบวิทยุดิจิทัล 

 

     กรอบแนวคิดการวิจัย  

 

 

 

 

ขอบเขตการศึกษา 

 การศึกษาเรื่อง “การจัดการคลื่นลูกทุ่งมหานคร FM 95 MHz  ในยุควิทยุดิจิทัล” ครั้งนี้ ใช้การ

วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล (In – depth 

Interview)  โดยมีการจดข้อมูล เครื่องมืออัดเสียง กล้องบันทึกภาพและเสียงเป็นเครื่องมือในการเก็บ

ข้อมูล  ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)  ผู้บริหารสถานีในระดับฝ่ายคลื่นวิทยุ 

FM 95 MHz  ผู้จัดการส่วนสนับสนุนกิจการสถานี ผู้จัดการส่วนผลิตรายการ ผู้จัดการส่วนขาย  

ผู้ปฏิบัติงานในสถานี  รวมทั้งนักวิชาการ โดยท าการศึกษาตั้งแต่วันที่ 1  พฤษภาคม 2558  จนถึงวันที่ 

30 มิถุนายน  2558 

 

การจดัการคลื่น
ลกูทุ่งมหานคร  
ปัจจยัที่สง่ผลต่อ
ความส าเร็จ 

1.ปัจจยัภายใน  

2.ปัจจยัภายนอก 

ปัญหา อปุสรรค  

การเตรียมความพร้อม
ในยคุเปล่ียนผ่านสู่
ระบบวิทยดุิจิทลั 

กลยทุธ์การจดัการ
คลื่นลกูทุ่งมหานคร
เพ่ือแข่งขนัในยคุ
วิทยดุิจิทลั 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

  การศึกษาเรื่อง “การจัดการคลื่นลูกทุ่งมหานคร FM 95 MHz  ในยุควิทยุดิจิทัล” ครั้ง

นี้         ผู้ศึกษาได้ใช้แนวทางการศึกษาวิเคราะห์จากข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย

ท าการเก็บข้อมูลใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview)  ผู้บริหาร  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน

การจัดการคลื่นลูกทุ่งมหานคร สถานีวิทยุ อสมท FM 95 MHz นักวิชาการรวมทั้งศึกษาวิเคราะห์จาก

เอกสาร (Document  Analysis) ที่เกี่ยวข้อง เช่น  ข้อมูลจากหนังสือวิชาการ  วารสาร  บทความ 

ข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต  ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคลื่นลูกทุ่งมหา

นครโดยตรง 

           ทั้งนี้   ผูว้ิจัยได้ใช้รูปแบบของการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการอาศัยแนวคิดและทฤษฎีการ

บริหารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียง และแนวคิดและทฤษฏีเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นตัวก าหนด มา

เป็นกรอบในการวิเคราะห์  ด้วยการน าเสนอผลการวิเคราะห์ในแบบบรรยายเชิงพรรณา (Descriptive  

Analysis) 

ผลการศึกษา 

ส่วนที่  1  ผลการศึกษาการจัดการคลื่นลูกทุ่งมหานคร สถานีวิทยุ อสมท FM 95 MHz  

 สถานีวิทยุ อสมท FM 95  MHz  ลูกทุ่งมหานคร  เริ่มด าเนินกิจการเมื่อวันที่ 1  มิถุนายน 

พ.ศ.2547  ในยุคที่ นายมิ่งขวัญ  แสงสุวรรณ  เป็นกรรมการผู้อ านวยการใหญ่บริษัท อสมท จ ากัด

(มหาชน)  โดยได้เรียกคืนสถานวิทยุส่วนกลางที่ให้เอกชนเช่ามาบริหารจัดการเอง คลื่นลูกทุ่งมหานคร  

น าเสนอเพลงลูกทุ่งสุดฮิตเพ่ือชีวิตมีระดับ ให้สารประโยชน์ความรู้ต่างๆ ถ่ายทอดโดยนักจัดรายการรุ่น

ใหม่ นักจัดรายการที่มีชื่อเสียง ทันสมัย มีสาระความรู้ใกล้ตัว อบอุ่น และใกล้ชิดผู้ฟัง   และจากการ

พัฒนาการด าเนินงานของสถานีเป็นผลให้สถานีได้รับความนิยมอยู่ในอันดับ 1 ของสถานีวิทยุฯ กลุ่ม

ผู้ฟังเป้าหมายเดียวกันอย่างต่อเนื่องมาตลอด 11  ปี พ.ศ.2547 – 2558 

                 แนวคิดในการจัดการคลื่นลูกทุ่งมหานคร ใช้หลักการตอบสนองความต้องการของผู้ฟัง

อะไรที่ผู้ฟังชอบและต้องการ  ก็จะน ามาปรับใช้ในคลื่นลูกทุ่งมหานคร โดยมีการส ารวจความต้องการ

ของผู้ฟังมาโดยตลอด ในส่วนของการจัดการฝ่ายคลื่นวิทยุ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครมีรูปแบบการ

จัดการเป็นหน่วยธุรกิจหน่วย 1  หน่วย ( Business Units) ภายใต้สังกัดบริษัท อสมท จ ากัด(มหาชน) 
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ดังนั้น จึงมีความรวดเร็ว มีความกระชับกระเฉงฉับไว้เหมือนเอกชน  ธุรกิจวิทยุแข่งขันกันสูงอยู่แล้ว  

เพ่ือครอบครองหัวใจของแฟนคลับ  จึงต้องมีการสร้างความแตกต่างให้กับคลื่นลูกทุ่งมหานคร 

 ส่วนที่ 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของคลื่นลูกทุ่งมหานคร  สถานีวิทยุ อสมท FM 95 

MHz  ที่ท าให้ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1   

 มาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก  โดยมีแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกมากท่ีสุด  คือ  ผู้ฟัง

หรือกลุ่มเป้าหมาย  การจัดการคลื่นลูกทุ่งมหานครจะค านึงถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  โดย

ส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือผลิตรายการให้ตอบสนองต่อความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมาย  

 ปัจจัยภายในที่ท าให้คลื่นลูกทุ่งมหานครได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1  มาจาการจัดการของ

คลื่นลูกทุ่งมหานคร  ดังนี้ 

   

     1.1.แนวคิดในการจัดการที่ผู้บริหารยึดเป็นหลักคือ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ฟังเป็นหลัก 

     1.2.มีนโยบายรักษาความนิยมอันดับที่ 1 และตั้งเป้าเป็นสื่อสารมวลชนอันดับที่ 1  ของอาเซียน  

     1.3. การด าเนินงานของคลื่นลูกทุ่งมหานครมีลักษณะการด าเนินงานเป็นรูปแบบรายการเพลง 

Music Fomat ตอบสนองความต้องการของผู้ฟังทุกกลุ่มเป้าหมาย  และมีความชัดเจนในการน าเสนอ

รายการเพลงลูกทุ่งสุดฮิตเพ่ือชีวิตมีระดับ มีความทันสมัย มีสาระความรู้ใกล้ตัว อบอุ่นใกล้ชิดผู้ฟัง 

             นอกจากนี้  ปัจจัยภายในที่ส าคัญคือ  เทคโนโลยี  ลูกทุ่งมหานครมีสัญญาณการออกอากาศ

ที่ชัดเจนและกว้างไกล เนื่องจากมีการถ่ายทอดเสียงผ่านสถานีวิทยุ อสมท เครือข่ายทั่วประเทศผ่าน

ดาวเทียม  และผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์เคลื่นที่ รวมทั้งมีสื่อโทรทัศน์

โมเดิร์นไนน์ทีวี และ Mcot 1  ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคลื่นและลูกค้า 

 รวมทั้งความสามารถทางวิชาชีพของบุคลากรในคลื่นลูกทุ่งมหานครที่ส่งผลต่ออันดับความนิยม

ของคลื่นลูกทุ่งมหานคร คือ  มีการสะสมชื่อเสียงและความนิยมเป็นอันดับที่ 1 มาตลอด 11 ปี  

น าเสนอเพลงไม่จ ากัดค่ายเป็นกลาง อิสระ จนกลายเป็นศูนย์รวมของคนลูกทุ่ง โดยมีการมอบรางวัล
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มหานคร อวอร์ดส เป็นก าลังใจให้กับศิลปินนักร้องเพลงลูกทุ่งและเพ่ือชีวิตที่ได้รับความนิยมเป็นประจ า

ทุกปี  

และมี Brand loyalty ที่ผู้ฟังจงรักภักดีฟังมาตลอดต่อเนื่องยาวนานถึง 11 ปี ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ 

ตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปและทุกกลุ่มอาชีพ  ตลอดจนมีผู้บริหารและบุคลากรที่มากความสามารถ โดยเฉพาะ

นักจัดรายการที่มีชื่อเสียง เป็นศิลปินแห่งชาติ เป็นทายาทนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ด้าน 

 ส าหรับปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อความนิยมของลูกทุ่งมหานคร เกิดจากแรงกดดันทาง

การเมือง  ตาม พรบ.องค์การจัดสรรคลื่นความถี่ และก ากับการประกอบกิจการวิทยุ โทรทัศน์และ

กิจการโทรคมนาคม  มีการก าหนดให้เปลี่ยนผ่านสู่ระบบวิทยุดิจิทัล จึงต้องมีการปรับตัววางแผน

เตรียมพร้อมสู่การเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบวิทยุดิจิทัลในอนาคต โดยต้องปรับทั้งโครงสร้างการจัดการคลื่น 

รูปแบบรายการ เทคโนโลยี ควบคู่ไปกับการรักษาความนิยมของผู้ฟังอย่างต่อเนื่องและรักษาฐานลูกค้า

เดิม ขยายฐานลูกค้าใหม่ 

 รวมทั้งปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ  สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมือง  ส่งผลกระทบต่อการ

ซื้อสื่อโฆษณาทางวิทยุลดลง  ขณะที่มสีภาวะการแข่งขันท่ีรุนแรง  คู่แข่งที่ผลิตรายการตามรูปแบบคลื่น

ลูกทุ่งมหานคร ที่ท าให้ผู้บริหารต้องพัฒนารูปแบบรายการและกิจกรรมใหม่ๆ ตลอดเวลา   

          อย่างไรก็ตาม  แรงกดดันทางด้านเศรษฐกิจในส่วนที่ส่งผลทางด้านบวกต่ออันดับความนิยมของ

คลื่นลูกทุ่งมหานคร  มากจากผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท  จ ากัด(มหาชน) มีความพึงพอใจในผลการ

ด าเนินงานของคลื่นลูกทุ่งมหานคร ที่ท ารายได้ได้สูงที่สุดของสถานีวิทยุ อสมท มาตลอดระยะเวลา 11 

ปี  และเกิดจากความนิยมของผู้ฟังที่จงรักภักดี และฟังคลื่นลูกทุ่งมหานครอย่างต่อเนื่องยาวนานจนท า

ให้ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1 มาตลอด 11 ปี 

            ส่วนที่  3  ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดการคลื่นลูกทุ่งมหานคร  สถานีวิทยุ  

อสมท  FM  95  MHz 

           ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการจัดการคลื่นลูกทุ่งมหานคร การจัดการยังไม่เป็นหน่วยทาง

ธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ Business Units   ยังคงอยู่ภายใต้การก ากับดูแลโดย บริษัท อสมท จ ากัด

(มหาชน) ซึ่งมีโครงสร้างการจัดการบริหารงานกึ่งราชการ ท าให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนต่างๆ ทาง
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เอกสาร เกิดข้อเสียเปรียบคู่แข่งขันที่เป็นเอกชน อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารเห็นว่า การอยู่ภายใต้ก ากับดูแล

ของบริษัท อสมท จ ากัด(มหาชน) มีข้อดีมากกว่าข้อเสีย คือ ประชาชนมีความเชื่อถือในชื่อเสียงของ

บริษัท อสมท จ ากัด(มหาชน) ส่งผลต่อความนิยมของคลื่นลูกทุ่งมหานคร  เสริมความเข้มแข็งของ

เครือข่ายวิทยุ อสมท Mcot Radio Network  

 ผลการศึกษาพบปัญหาและอุปสรรคในการจัดการคลื่นลูกทุ่งมหานคร  แบ่งออกเป็น 3  ส่วน

ตามโครงสร้างการบริหารของสถานี  ดังนี้  

  1.ส่วนผลิตรายการวิทยุ  พบว่ามีปัญหาอุปสรรคดังนี้   

1.1.การจัดการคลื่นลูกทุ่งมหานครไม่ได้เป็น Business Units  ยังขึ้นอยู่กับ บริษัท อสมท จ ากัด

(มหาชน) พนักงานไม่มีความตื่นตัวในการท างานเหมือนบริษัทเอกชน  อย่างไรก็ตามผู้บริหารเห็นว่ามี

ข้อดีมากกว่าข้อเสียที่คลื่นลูกทุ่งมหานครอยู่ภายใต้สังกัด บริษัท อสมท จ ากัด(มหาชน) ในด้านความ

น่าเชื่อถือและชื่อเสียง 

   

1.2.นักจัดรายการบางส่วนไม่สามารถคงรูปแบบรายการหรือ Concept  ของรายการได้ 

1.3.บุคลากรทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยุดิจิทัล 

 แนวทางแก้ไขท่ีมีการเสนอแนะ  ดังนี้   

1.1. ควรมีการสร้างแรงจูงใจในการท างาน ปรับลดขั้นตอนการท างานที่เป็นข้าราชการ กฎระเบียบ เพื่อ

การแข่งขันในอนาคต  

1.2.มีการปรับผังรายการให้เหมาะสมกับนักจัดรายการแต่ละคน ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย 

1.3.จัดอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมความรู้และรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบวิทยุดิจิทัล   

 2.ส่วนสนับสนุนกิจการสถานี  พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคดังนี้     

1.1.บุคลากรที่ท าหน้าที่ในการจัดกิจกรรมไม่มีความมั่นคง รอการบรรจุลงต าแหน่งในโครงสร้างการ

จัดการใหม่ จึงท าให้ขาดขวัญและก าลังใจ 
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1.2.เอกสารการเบิกจ่ายเงิน บางครั้งล่าช้า  ต้องมีการตรวจสอบให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎเกณฑ์ของ

บริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีการด าเนินงานหลายขั้นตอน   

 แนวทางแก้ไขมีการเสนอแนะ ดังนี้   

1.1.เร่งบรรจุบุคลากรที่ท าหน้าจัดกิจกรรมลงในต าแหน่งพนักงาน ตามโครงสร้างใหม่ 

1.2.ศึกษากฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และจัดท าเอกสารให้ถูกต้อง เสนอลดขั้นตอนการพิจารณาเอกสาร 

 3.ส่วนขาย  พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคดังนี้ 

1.1.คลื่นคู่แข่งมีการลดราคาค่าโฆษณาลงมากว่าคลื่นลูกทุ่งมหานคร และเป็นบริษัทเอกชนมีความ

คล่องตัวในการบริหารงาน สามารถตัดสินใจเรื่องราคาตามความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็ว 

1.2.โทรทัศน์ดิจิทัล มีการก าหนดราคาขายใกล้เคียงกับราคาค่าโฆษณาของวิทยุ  เกิดการแข่งขันที่

รุนแรงในตลาดวิทยุ  ที่ไม่เฉพาะแข่งกับสื่อวิทยุเท่านั้น  แต่ยังต้องขายโฆษณาแข่งกับสื่อโทรทัศน์ดิจิทัล 

ซึ่งมี่ท้ังภาพและเสียงด้วย 

1.3.การเปลี่ยนเป็นวิทยุระบบดิจิทัล จะเกิดคลื่นคู่แข่งเพ่ิมมากขึ้น  ส่งผลกระทบต่ออันดับความนิยม 

อันจะน ามาซึ่งผลกระทบต่อการขายโฆษณา 

 แนวทางแก้ไขมีการเสนอแนะ  ดังนี้ 

1.1.ต้องมีการปรับราคาตามตลาดให้เหมาะสม และลดขั้นตอนการตัดสินใจเรื่องราคา เพ่ือให้แข่งขันกับ

คลื่นคู่แข่งได้ 

1.2.ต้องปรับการขายโฆษณาให้ ผนวกสื่อออนไลน์ของคลื่นลูกทุ่งมหานครด้วย ทั้งเว็บไซต์และเอปพลิ

เคชั่นทางโทรศัพท์เคลื่นที่  รวมทั้งสื่อโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี   

1.3.ต้องท าการประประชาสัมพันธ์ให้ผู้ฟังรับทราบอย่างรวดเร็วถึงการเปลี่ยนระบบเป็นวิทยุดิจิทัล  เพ่ือ

รักษาอันดับความนิยมของคลื่น และพนักงานขายต้องพยายามรักษาฐานลูกค้าเดิม  และขยายฐาน

ลูกค้าใหม่เพ่ิมข้ึน 

          ส่วนที่ 4  ผลการศึกษากลยุทธ์การจัดการคลื่นลูกทุ่งมหานคร  เพื่อแข่งขันกับคลื่นวิทยุ

เพลงลูกทุ่งคู่แข่งและการเตรียมความพร้อมสู่ระบบวิทยุดิจิทัล 
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 บริษัท อสมท จ ากัด(มหาชน) โดยส านักวิทยุ ตั้งคณะท างานเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบวิทยุ

ดิจิทัล  มั่นใจรูปแบบรายการที่แข็งแรงและศักยภาพบุคลากร  สามารถเข้าสู่ระบบวิทยุดิจิทัลได้ทันที    

อย่างไรก็ตาม  เมื่อมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบวิทยุดิจิทัลจะมีผลกระทบและกลยุทธ์การจัดการใน 3  

มิต ิ

ได้แก่     

 1.ผลกระทบต่อมิติการผลิต  พบว่า  

1.1.ต้องมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์การรับส่งสัญญาณ เป็นระบบดิจิทัล รวมทั้งวัสดุในการผลิตรายการ 

เช่น เพลง และเนื้อหาในรายการต้องมีการป้อนข้อมูลเข้าไปในระบบและแสดงภาพด้วย  

1.2. เกิดคู่แข่งเพ่ิมขึ้น รูปแบบรายการมีความหลากหลายเจาะจงเฉพาะกลุ่มผู้ฟังมากข้ึน 

 กลยุทธ์การจัดการต่อผลกระทบมิติการผลิต  มีดังนี้   

1.1. อสมท ตั้งคณะกรรมการเตรียมการรองรับการเปลี่ยนถ่ายไปสู่วิทยุดิจิทัล  

1.2. เตรียมอุปกรณ์การรับส่งสัญญาณ  

1.3. การจัดเตรียมงบประมาณรองรับ 

1.4. เตรียมบุคลากรที่ท าหน้าที่ป้อนข้อมูลทั้งภาพและเสียงในระบบดิจิทัล 

1.5. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทางด้านวิทยุดิจิทัลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังการผลิตรายการ 

1.6. การพัฒนารูปแบบรายการและเนื้อหาให้ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของผู้ฟัง 

1.7. ปรับโครงสร้างองค์กรให้สามารถบริหารงานได้อย่างคล่องตัว ทันต่อการแข่งขัน 

 2.ผลกระทบต่อมิติการแพร่กระจาย พบว่า   

2.1.การรับฟังชัดเจนขึ้น  รัศมีการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง   

2.2.สามารถรับฟังและรับชมภาพได้  

2.3.เกิดคู่แข่งและผู้ประกอบการเพิ่มมากข้ึน  
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2.4.ผู้ฟังสามารถติดต่อสื่อสารกับนักจัดรายการได้รวดเร็วมากยิ่งข้ึน สามารถวัดผลการรับฟังได้ทันที 

 กลยุทธ์การจัดการต่อผลกระทบต่อมิติการแพร่กระจาย  มีดังนี้ 

2.1.น าจุดเด่นของวิทยุดิจิทัล มาพัฒนารูปแบบและเนื้อหารายการให้แข็งแรงมากขึ้น เสริมรูปแบบ

รายการที่เข้มแข็ง  

2.2.ส ารวจหรือวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ฟัง  วิเคราะห์คู่แข่ง  เพ่ือผลิตรายการตอบสนองต่อผู้ฟังมาก

ขึ้น   

2.3.เตรียมกลยุทธ์ทางด้านการตลาด ลด  แลก  แจก  แถม  เพ่ือดึงดูดลูกค้า แข่งขันกับคู่แข่ง 

2.4.เตรียมปรับรูปแบบรายการให้สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟังมากข้ึน โดยใช้ช่องทางที่ได้เปรียบทั้ง

ภาพและเสียงของวิทยุดิจิทัล 

 3.ผลกระทบต่อมิติการบริโภคสื่อ  พบว่า   

3.1.ผู้ฟังสามารถเลือกฟังรายการได้ตามความสนใจเฉพาะด้าน ขณะที่เกิดคลื่นคู่แข่งท่ีจะดึงความนิยม

ของผู้ฟังไปตามความชอบใจเฉพาะบุคคล 

3.2.ผู้ฟังสามารถรับฟังคลื่นลูกทุ่งมหานคร ได้สะดวก ชัดเจน ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย  

ตลอด 24  ชั่วโมง 

 กลยุทธ์การจัดการต่อผลกระทบมิติการบริโภคสื่อ  มีดังนี้   

3.1. สร้าง Brand คลื่นลูกทุ่งมหานครให้เกิดการจดจ าอย่างรวดเร็ว ให้เป็นที่ยอมรับของสากล รองรับ

การขยายตัวของเศรษฐกิจอาเซียน 

3.2.ต้องพยายามรักษาฐานผู้ฟัง ผลิตรายการเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ฟัง 

3.3.สร้างความแข็งเกร่งของ เครือข่ายวิทยุ อสมท Mcot Radio Network  

3.3.ผสมผสานสื่อของ อสมท (Cross Media1)ทั้งวิทยุ โทรทัศน์และสื่อใหม่  ผนึกก าลังกันทั้งในด้าน

เนื้อหา  งบประมาณและการตลาด 
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อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาการจัดการคลื่นลูกทุ่งมหานคร  มีการจัดการภายใต้วัตถุประสงค์ขององค์กรโดย

จัดการตามนโยบายที่ ผู้บริหาร บริษัท อสมท จ ากัด(มหาชน) โดยมีเป้าหมายของความส าเร็จเป้าหมาย

ความส าเร็จของคลื่นลูกทุ่งมหานคร  คือ  การครองความนิยมเป็นอันดับที่ 1  ของคลื่นวิทยุทั่วประเทศ                     

ซึ่งประสบความส าเร็จรักษาความนิยมจากผู้ฟังเป็นอันดับที่ 1 มาตลอด 11 ปี   และตามนโยบายของ 

บริษัท อสมท จ ากัด(มหาชน) คือ  ลูกทุ่งมหานครต้องการเป็นสื่อสารมวลชนอันดับที่ 1  ของอาเซียน

ด้วย             การจัดการภายใต้วัตถุประสงค์ขององค์กร (Management by Objectives - MBO) 

ก าหนดไว้ว่า  เป็นแนวความคิดเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับพนักงานในองค์กร โดย

ระบบการบริหารจัดการภายใต้วัตถุประสงค์ขององค์กรนี้  ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง (Middle – 

and Senior – level managers) จ าเป็นต้องระบุเป้าหมายของแต่ละแผนกในองค์กร  และบอกกล่าว

ให้กับพนักงานในแต่ละแผนกได้รับรู้ร่วมกันถึงเป้าหมายนั้น  ซึ่งการแบ่งปันเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์

ของแต่ละแผนกนี้  จะเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ  รวมทั้งการควบคุมและประเมินผลในแต่ละ

แผนกขององค์กร  

ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การจัดการคลื่นลูกทุ่งมหานครประสบความส าเร็จได้รับความนิยมเป็น

อันดับที่   1 มาตลอดต่อเนื่อเป็นเวลา  11 ปีนั้น  ตามหลักแนวคิด “PODSCORB/POSDCORB 

Model” กระบวนการจัดการพบว่า  ผู้บริหารคลื่นลูกทุ่ งมหานคร  ได้มีการน าหลักแนวคิด 

“PODSCORB/POSDCORB Model มาใช้ในการจัดการดังนี้   มีการ 1. การวางแผน (Planning) 

ก าหนดวัตถุประสงค์ในการท างานล่วงหน้า            ทั้งในเรื่องของรูปแบบรายการ  คัดเลือกนักจัด

รายการที่มีชื่อเสียงและเชี่ยวชาญมาด าเนินรายการและก าหนดรูปแบบการน าเสนอเพลงที่จะต้องเป็น

เพลงที่ได้รับความนิยม รวมทั้งมีการส ารวจความต้องการของผู้ฟังหรือสิ่งที่จะต้องกระท า  

2.  การจัดองค์การ(Organizing) ลูกทุ่งมหานครมีการจัดการเป็น Business Units การก าหนด

โครงสร้างขององค์การ โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับงาน เช่น การแบ่งงาน (Division of  Work) เป็น 3  

ส่วน  ตามลักษณะเฉพาะของงาน (Specialization) เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานและเอ้ือใน

การน านโยบายที่วางไว้ท าได้ตามที่ตั้งไว้  3. การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน (Staffing) ลูกทุ่งมหานครมีการ

คัดเลือก  จัดสรรคนเข้ามาท างาน โดยมีการวางต าแหน่งงานในการท างานให้เหมาะสมเพ่ือให้การ

ท างานสัมฤทธิ์ผล  4.การอ านวยการ (Directing)  ลูกทุ่งมหานครมีผู้บริหารสถานีหรือผู้อ านวยการฝ่าย
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คลื่นวิทยุ  FM 95 MHz  เป็นผู้ดูแลอ านวยการ ให้ทุกฝ่ายในองค์กรท างานทิศทางท่ีจะส่งเสริมให้เกิดผล

ส าเร็จในการท างานท่ีตั้งไว้   

 5.  การประสานงาน (Coordinating) ลูกทุ่งมหานครมีการประสานในแต่ละส่วนงานท าให้

กลไกในการท างานขององค์การเป็นไปอย่างสอดคล้องและต่อเนื่อง  โดยมีการจัดประชุมขอความเห็น

จากทุกระดับตั้งแต่ระดับบนสู่ระดับล่าง หรือระดับล่างสู่ระดับบน 6. การรายงาน (Reporting) ลูกทุ่ง

มหานคต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามชั้นได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานเป็น

ระยะ และ                7. การจัดสรรงบประมาณ (Budgeting) เป็นเรื่องของการใช้จ่ายเงินเพ่ือให้งาน

บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้และเป็นแนวทางในการควบคุมการท างานขององค์การ  

       ตามหลักแนวคิด “PODSCORB/POSDCORB Model ทั้งหมด ผู้บริหารคลื่นลูกทุ่งมหา

นครมีการท างานประสานสอดคล้องในการจัดการท าให้คลื่นลูกทุ่งมหานครประสบความส าเ ร็จทั้งใน

ด้านความนิยมของผู้ฟังเป็นอันดับที่ 1  มาตลอด 11  ปี  และเป็นสถานีวิทยุ อสมท ระดับต้นๆ ที่สร้าง

รายได้จ านวนมากให้กับบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)  

      อย่างไรก็ตาม ในการจัดการคลื่นลูกทุ่งมหานคร  ยังมีปัญหาและอุปสรรคที่จะต้องแก้ไข

ก่อนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบวิทยุดิจทัล  คือ  การจัดการคลื่นยังขึ้นอยู่กับ บริษัท อสมท จ ากัด

(มหาชน) ยังไม่ได้เป็น Business Unit  อย่างชัดเจน  ท าให้พนักงานไม่มีความตื่นตัวในการท างาน

เหมือนบริษัทเอกชน   และการจัดการคลื่นทางด้านเอกสารที่ล่าช้าเพราะต้องผ่านการอนุมัติหลาย

ขั้นตอน  ขณะที่ธุรกิจวิทยุมีการแข่งขันกันสูง  จึงกดดันให้ผู้บริหารท างานหนัก  ภายใต้สภาวะของ

องค์กรที่ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้บริหารหลายขั้นตอน ขณะเดียวกันผู้บริหารยังได้รับแรงกดดันทาง

เศรษฐกิจ (Economic Pressure)                 ในด้านคู่แข่งขัน (Competitors) จากคลื่นเพลงลูกทุ่ง

อีก 4  คลื่น จึงต้องมีการพัฒนาทั้งด้านเนื้อหาและรูปแบบรายการ  รวมทั้งรักษาฐานผู้ฟังให้คงความ

นิยมเป็นอันดับที่ 1  เพ่ือรายได้ของสถานีจากเม็ดเงินโฆษณาทีเ่พ่ิมขึ้น  และรักษาฐานลูกค้าในสื่อวิทยุที่

มีจ านวนจ ากัด 

 ในการเปลี่ยนผ่านระบบวิทยุจากอนาล็อคเป็นวิทยุดิจิทัล  ลูกทุ่งมหานครต้องมีการปรับกลยุทธ์

การจัดรองรับอย่างเร่งด่วน โดยต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างการจัดการครั้งใหญ่ รองรับคู่แข่งที่เพ่ิมมาก

ขึ้น และผู้ประกอบการวิทยุจะผลิตรายการที่ตอบสนองผู้ฟังแต่ละส่วนเฉพาะเจาะจงเพ่ิมขึ้น โดยเห็นว่า
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การจัดการองค์กรเป็น Business Unit  ภายใต้สังกัดบริษัท อสมท จ ากัด(มหาชน) ที่มีความคล่องตัวใน

การบริหารงานมากขึ้น ลดความล่าช้าในด้านเอกสารและการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ  

 ในส่วนของ บุคลากร  รูปแบบรายการและเนื้อหาต้องรักษาเอกลักษณ์ของคลื่นลูกทุ่งมหานคร

และความเข้มแข็งของคลื่น  หรือ Brand loyalty  ไว้คือ คลื่นลูกทุ่งมหานครน าเสนอเพลงลูกทุ่งสุดฮิต

ที่ได้รับความนิยมไม่จ ากัดค่ายเพลง  และมีนักจัดรายการที่มีชื่อเสียงจากแวดวงลูกทุ่ง มีความเป็นมือ

อาชีพ                  มีความเชี่ยวชาญหลายด้าน  รูปแบบรายการตอบสนองควาต้องการครอบคลุมทุก

กลุ่มเป้าหมาย สัญญาณชัดเจนและกว้างไกลกว่าทุกคลื่น ด้วยศักยภาพของ อสมท มีเครือข่ายทั่ว

ประเทศ รวมทั้งรักษาฐานผู้ฟังและลูกค้าไว้  พร้อมเตรียมวางแผนด้านงบประมาณที่ใช้ในการ

ด าเนินการสู่วิทยุดิจิทัล ทั้งค่าสัมปทาน  อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีที่จะต้องรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่

ระบบวิทยุดิจิทัล 

 พร้อมทั้งมีการผสมผสานสื่อ เพ่ือสร้างความแข็งเกร่งให้กับวิทยุดิจิทัล การรักษา Modern 

Radio Network  ซึ่งเป็นจุดแข็งของวิทยุ อสมท ที่มีเครือข่ายทั่วประเทศ  ขณะเดียวกันรักษา  Brand 

loyalty ที่แข็งแรง  ผู้ฟังมีความจงรักภักดีในสถานีวิทยุ อสมท เมื่อเป็นวิทยุดิจิทัลปรับคลื่นสัญญาณ

ใหม่  จะต้องมีการสร้างการรับรู้และจดจ าให้กับผู้ฟังอย่างรวดเร็ว  ซึ่ง อสมท มีสื่ออยู่ในมือทั้งสื่อ

โทรทัศน์วิทยุและอินเทอร์เน็ต  ดังนั้น  จึงเป็นช่องทางในการแก้ไขปัญหาโดยการใช้กลยุทธ์ “Cross 

Media” สื่อโทรทัศน์และวิทยุ  โดยสามารถผนึกก าลังกันทั้งในด้านคอนเทนต์และงบประมาณโฆษณา  

เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับสื่อของ อสมท ต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 

 1.บริษัท อสมท จ ากัด(มหาชน) มีการปรับองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจ Business Unit  ตั้งแต่ปี 

2547 เมื่อ 11  ปีที่ผ่านมา แต่การจัดการให้เป็นหน่วยธุรกิจแบบเต็มรูปแบบยังติดขัดในเรื่องการท างาน

ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ  มีขั้นตอนในการด าเนินงาน และการสั่งการจากผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ตัดสินใจ ท าให้

การด าเนินงานเพ่ือแข่งขันกับคู่แข่งที่เป็นเอกชน  เป็นไปด้วยความล่าช้าไม่ทันต่อการแข่งขัน ควรให้มี

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรและการขออนุมัติต่างๆ มีข้ันตอนที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและล่าช้า 

 2. ปัญหาและอุปสรรคใหญ่ในการเตรียมความพร้อมสู่ระบบวิทยุดิจิทัลคือ บุคลากรที่ยังไม่มี

ความรู้ความสามารถทางด้านนี้  ควรมีการจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้และเตรียมความพร้อมของบคุลา

กรให้สามารถรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบวิทยุดิจิทัลอย่างราบรื่น 
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 3.การจัดการกลยุทธขององค์กร  เพ่ือรองรับระบบวิทยุดิจิทัลให้สามารถรักษาฐานความนิยม

ของผู้ฟังและรักษาลูกค้า  ควรมีการส ารวจความต้องการของผู้ฟัง  ความต้องการของลูกค้า และมีการ

จัดระดมความคิดเห็นของพนักงาน  เพ่ือให้มีความร่วมมือในการวางกลยุทธการจัดการอันน าไปสู่การ

จัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง   

รายการอ้างอิง 

หนังสือและบทความในหนังสือ 

ธงชัย  สันติวงษ์.(2540).ทฤษฎีองค์การและการออกแบบ.กรุงเทพฯ:ไทยวัฒนาพานิช 

ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร.(2554).การบริหารงานสื่อสารมวลชน: 

สมสุข  หินวิมาน.(2554).ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสื่อวิทยุและโทรทัศน์:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ตุลา มหาผสุธานนท์. (2545)หลักการจัดการ หลักการบริหาร. กรุงเทพฯ : ธนธัชการพิมพ์. 
 
เอกสารอ่ืนๆ  

อ ามร  บรรจง.(2557).ความคิดเห็นของพนักงานส านักวิทยุ อสมท  ต่อการปรับตัวในการเปลี่ยนผ่านสู่       

  ระบบวิทยุดิจิทัลของสถานีวิทยุ อสมท.การศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,คณะสังคมศาตร์,สาขาพัฒาสังคม 

ดวงพร  ส าเภาเงิน.(2553).ปัจจัยที่มีผลส าเร็จในการบริหารงานของสถานีวิทยุ:กรณีศึกษาเอฟ.เอ็ม.95 

  ลูกทุ่งมหานคร.รายงานโครงการเฉพาะบุคคลปริญญามหาบัณฑิต, 

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน, 

                        สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน 

ปวีณ  พันธุ์เจริญศิลป์.(2551).การส ารวจพฤติกรรมการรับฟังและความพึงพอใจของผู้ฟัง 

                         คลื่นลูกทุ่งมหานครเอฟเอ็ม 95 เมกกะเฮิร์ทซ์.รายงานวิจัยปริญญามหาบัณฑิต, 



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 16 
 

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน, 

                        สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน 

จิดาภา  อินทรปาลิต.(2553).แรงกดดันด้านการแข่งขันของธุรกิจที่มีผลต่อการบริหารจัดการโมเดิร์นเรดิ

โอ  รายงานโครงการเฉพาะบุคคลปริญญามหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

                         คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน,สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน 

Books 

Albarran,A.B.(2006).Management of electronic media.Belmont,Calif.,U.S.A.: 

  Thomson/Wassworth 

McQuail, D.(1994).Mass Communication Theory: An Introduction(3rd ed.). Sage 

Publication 

McQuail, D.(2005).McQuail’s Mass Communication Theory (5th ed.).London:Sage 

Publication. 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

บริษัท อสมท  จ ากัด(มหาชน).(2558).ข้อมูลบริษัท(online).สืบค้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558,จาก 

  http://mcot-th.listedcompany.com/business.html.   

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย.กรมประชาสัมพันธ์.(2558).ความเป็นมา.สืบค้นเมื่อวันที่ 1   

                         พฤษภาคม 2558  จาก http://nbt.prd.go.th/derivate.html.  

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.(2558). 

  สืบค้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 จาก   

  http://www.nbtc.go.th/wps/portal/NBTC/Home.  

บริษัท เนลสัน  มีเดีย รีเสิร์ซ (ประเทศไทย).(2553).สืบค้นเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 จาก 



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 17 
 

  http://www.adassothai.com/adex.php.  


