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บทคัดย่อ
	 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารก่อให้เกิดรูปแบบของโลกไร้พรมแดนที่เปิดกว้างให้เทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ		
ไร้ซึ่งข้อจำากัดทั้งทางด้านเวลาและพื้นที่	ทำาให้เกิดกระแสการสิ้นสุดยุคของเทคโนโลยีการสื่อสารแบบดั้งเดิม	โดยเฉพาะสื่อวิทยุ
กระจายเสยีงซึง่เปน็สือ่ดัง้เดมิทีม่กีารแพรก่ระจายเพยีงสญัญาณเสยีงอาจหมดความสำาคญัและถกูกลนืหายไป	แตป่จัจบุนัสือ่วทิยุ
กระจายเสยีงไดพ้สิจูนใ์หเ้หน็วา่เปน็สือ่มวลชนทีจ่ะไมม่วีนัถกูกลนืหายไป	ซึง่เหน็ไดจ้ากการตอ่สูข้องผูป้ระกอบการในธรุกจิวทิยุ
กระจายเสียงที่ได้ทำาความเข้าใจและปรับตัวให้เท่าทันกับเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง	 ด้วยการผลิตรายการวิทยุของสถานีวิทยุ	
หลายแหง่ไดป้รบัเปลีย่นรปูแบบและสรา้งสรรคเ์นือ้หารายการของสถานใีหม้คีวามแปลกใหม	่มคีณุคา่และเปน็ประโยชนต์อ่สงัคม
มากขึน้	อกีทัง้ในอนาคตอนัใกลร้ปูแบบของวทิยดุจิทิลักำาลงัจะเขา้มาสรา้งปรากฏการณใ์หธ้รุกจิวทิยกุระจายเสยีงเกดิการแขง่ขนั
ที่เข้มข้นขึ้น	จากผลของการเพิ่มช่องความถี่มากกว่า	1,000	สถานีทั่วประเทศ	ดังนั้น	หากผู้ประกอบการธุรกิจวิทยุกระจายเสียง
ไม่ปรับเปลี่ยนรูปแบบและสร้างสรรค์เนื้อหารายการให้มีความทันสมัยตามเทคโนโลยีที่เคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องและ
รวดเร็ว	อาจทำาให้สถานีวิทยุนั้นๆ	ไม่สามารถครองใจผู้ฟังเป้าหมายและต้องปิดกิจการของสถานีลงในที่สุด	โดยบทความการคิด
สรา้งสรรคร์ายการวทิยกุระจายเสยีงในยคุดจิทิลั:	กรณศีกึษา	สถานวีทิย	ุSEED	97.5	ไดร้วบรวมแนวคดิการคดิสรา้งสรรคร์ายการ
วิทยุจากตำาราอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับกลางเป็นหลักในการเขียนบทความ		
อีกทั้งได้สังเคราะห์งานวิจัยเรื่อง	“กระบวนการบริหารงานของสถานีวิทยุ	“SEED	97.5	F.M.”	“เมล็ดพันธุ์ใหม่ของคนวัยมันส์”	
ของผู้เขียนมาประกอบการเขียนบทความชิ้นนี้	 เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการคิดสร้างสรรค์รายการวิทยุ
และนำาไปประยุกต์ใช้ในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงได้จริงในยุคดิจิทัล	
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Abstract  
	 The	advancement	of	communication	technology	changes	the	society	to	be	borderless	world	that	
communicates	without	the	constraints	in	both	time	and	space.	The	effect	of	communications	technology	
might		makes	traditional	media	disappear	from	the	society.	Radio	is	a	traditional	medium	which	broadcasts	
only	via	audio	signal,	and	maybe	tremendously	affected	by	communication	technology.		Recently,	radio	
has	proved	to	be	the	media	that	will	never	disappear.	The	evidence	is	when	entrepreneurs	in	the	radio	
business	 have	 struggled	 to	 understand	 and	 then	 adapted	 themselves	 continuously	 to	 catch	with	 new	
technologies.	Many	radio	stations	have	changed	and	created	new	valued	and	essential	contents	to	serve	
the	society.	Moreover,	in	the	near	future,	digital	radio	will	be	more	popular	and	become	high	competitive	
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environment	in	radio	business	due	to	additional	1,000	radio	frequencies.	If	the	entrepreneurs	in	radio	business	
are	not	creative	to	produce	the	radio	programs,	their	radio	stations	would	probably	be	getting	in	troubles	
and	the	firm	will	eventually	be	closed	down.	This	article	has	mainly	collected	the	concepts	of	creativity	in	
radio	programs	from	text	book	titled	‘Training	Course	for	Announcer	in	Broadcasting		in	middle	level,	and	
from	the	research	paper	‘Strategy	Management	of	SEED	97.5	F.M.’.	The	main	objective	is	to	study	the	process	
of	creative	radio	programs	and	to	apply	strategies	in	producing	creative	radio	programs	in	the	digital	era.
	
Keywords:	Creativity Radio Program, Radio Station Management, Radio Digital

บทนำา
	 ในยุคของเทคโนโลยีการสื่อสารในรูปแบบใหม่	 หรือ
เทคโนโลยีดิจิทัล	 มนุษย์สามารถเข้าถึงและแบ่งปันข่าวสาร	
ซึง่กนัและกนัอยา่งไรข้ดีจำากดั	ไมว่า่จะเปน็เรือ่งของภาพ	เสยีง	
ภาพเคลื่อนไหว	 ที่แลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านสื่อที่ เรียกว่า	
อนิเทอรเ์นต็	(Internet)	โดยเทคโนโลยดีจิทิลัเปน็ตวัขบัเคลือ่น
ใหโ้ลกของสือ่วทิยกุระจายเสยีงมกีารพฒันาแบบกา้วกระโดด	
เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างรวดเร็วและ	
ง่ายดายขึ้น	 ทำาให้การสื่อสารระหว่างกันได้ตัดข้อจำากัดทาง
ด้านสถานที่และเวลา	 เกิดการสื่อสารกันแบบ	 Real	 Time		
หรือการสื่อสารที่เกิดขึ้นในเวลาจริงแบบทันทีทันใด	 แม้	
ผู้สื่อสารจะอยู่ห่างไกลกันคนละขั้วโลกก็สามารถใกล้ชิดกัน	
ง่ายขึ้น	เพราะเทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ๆ	เช่น	ใยแก้วนำาแสง	
ดาวเทียม	 คลื่นไมโครเวฟ	ที่ทำาให้ข้อมูลข่าวสารเดินทางจาก	
ผู้ส่งไปยังผู้รับด้วยความเร็วเกือบเท่ากับความเร็วแสง		
นอกจากนั้น	 ยังสามารถย่นย่อระยะทางให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น	
โดยผู้สื่อสารสามารถนำาเสนอเนื้อหาสารถ่ายทอดไปยัง	
ผู้รับสารที่อาศัยอยู่ทั่วมุมโลกได้ตลอด	24	ชั่วโมง	
	 เทคโนโลยกีารสือ่สารยคุดจิทิลัไดส้รา้งความเสมอภาค
เท่าเทียมกันในการรับรู้ข่าวสารโดยลดความแตกต่างระหว่าง
ส่วนกลางและท้องถิ่น	 ด้วยการกระจายอำานาจไปสู่ท้องถิ่น	
มากขึน้	จะเหน็ไดจ้ากผูท้ีอ่ยูอ่าศยัในตา่งจงัหวดัสามารถรบัฟงั
ข่าวสาร	 และความบันเทิงจากรายการวิทยุกระจายเสียงได้	
ทั่วถึงและพร้อมกันทั่วประเทศ	 นอกจากนั้น	 เทคโนโลยีการ
สื่อสารที่ก้าวหน้า	 ทำาให้เกิดพันธมิตรและกลุ่มทางสังคม
วัฒนธรรมขึ้น	 เช่น	 สำานักข่าวไทยเป็นพันธมิตรกับสำานักข่าว
ต่างประเทศ	 กลุ่มของผู้ฟังสื่อสารรวมกลุ่มกันตามรสนิยม
ความชอบในศิลปินเพลง	 หรือที่เรียกว่า	 กลุ่มแฟนคลับ		
การสื่อสารในยุคดิจิทัลทำาให้เรากำาลังก้าวเข้าสู่ยุคแห่ง	
การหลอมรวมสื่อ	(Media	Convergence)	ทำาให้สื่อมวลชน
แขนงต่างๆ	จำาเป็นต้องปรับตัวให้ก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ๆ	อยู่
ตลอดเวลา	

	 สื่อวิทยุกระจายเสียงยังคงเป็นสื่อมวลชนแขนงหนึ่ง	
ที่มีความสำาคัญกับผู้รับสาร	 เนื่องจากมีคุณลักษณะเฉพาะตัว
ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้รับสาร	อีกทั้งผลจากเทคโนโลยีเกี่ยวกับการ
กระจายเสียงท่ีได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเน่ือง	ทำาให้เคร่ืองรับ
วทิยกุระจายเสยีงมขีนาดเลก็แตม่ปีระสทิธภิาพสงูและสะดวก
ต่อการพกพา	 และยังเป็นสื่อที่มีราคาถูก	 มีคุณสมบัติเด่นใน
เรือ่งของขอ้มลูขา่วสารทีม่คีวามรวดเรว็ฉบัไว	ทนัตอ่เหตกุารณ์
และสามารถเข้าถึงประชาชนทั่วประเทศ	 จึงทำาให้สื่อวิทยุ
กระจายเสียงยังคงได้รับความนิยมจากผู้ฟังจากหลายยุค	
หลายสมัยจวบจนยุคปัจจุบัน	 เมื่อเทคโนโลยีมีการพัฒนา	
อย่างต่อเนื่องทำาให้กิจการของสื่อวิทยุกระจายเสียงได้รับการ
พัฒนาและก้าวเข้าสู่วิทยุกระจายเสียงในรูปแบบใหม	่ นั่นคือ		
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล	(ณัฐสุพงษ์	สุขโสต,	2556)			

วิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัล 
	 การส่งสัญญาณด้วยระบบอนาล็อก	(Analog)	ที่ใช้กัน
มาในอดีตเปลี่ยนถ่ายมาสู่ระบบดิจิทัล	 (Digital)	 ในทุกวันนี้
ทำาให้ข้อมูลทุกชนิดสามารถเก็บบันทึกไว้	 และถ่ายโอนข้อมูล
หากนัไดด้ว้ยเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์	ซึง่เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์
ได้รวมคุณสมบัติหลายประการเอาไว้ด้วยกัน	 ตั้งแต่การรับ		
การแปลและประมวลผล	 การวิเคราะห์	 ไปจนถึงการส่งรหัส
และป้อนกลับทั้งภาษาพูด	 ภาษาเขียน	 ภาษาภาพ	 และรหัส
อืน่ๆ	ซึง่นอกจากจดัเกบ็ขอ้มลูไดใ้นปรมิาณทีม่ากและรวดเรว็	
ถูกต้องแม่นยำา	 จึงมีการนำาระบบคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ในงานวิทยุกระจายเสียงหลายด้าน	 ไม่ว่าจะเป็น
ด้านการรายงานข่าว	 การตัดต่อ	 การคัดเลือกเพลง	 การจัด
อุปกรณ์วิทยุกระจายเสียง	 รวมถึงทำาเป็นฐานข้อมูล	 ระบบ
ควบคุมการทำางานอุปกรณ์ในห้องออกอากาศ	อุปกรณ์เครื่อง
ส่งสัญญาณ	เช่น	ระบบ	Radio	Computing	Services	หรือ	
RCS	เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการสร้างศูนย์เก็บข้อมูล	จาก
นั้นก็นำาเพลง	 ดนตรี	 เสียงประกอบ	 (Sound	 Effect)	 หรือ	
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เสยีงอืน่ๆ	เชน่	ดนตรสีัน้ประจำาชว่งรายการ	โฆษณาสัน้รณรงค	์
ที่สถานีต้องการมาออกอากาศในรายการต่างๆ	 ข้อมูลจะถูก
จัดเก็บลงในหน่วยความจำา	 โดยใช้โปรแกรมที่ช่วยอำานวย	
ความสะดวกให้กับผู้ดำาเนินรายการสามารถเลือกเพลงหรือ	
เขา้ถงึขอ้มลูทกุชนดิไดใ้นเวลาอนัรวดเรว็	ซึง่ไมเ่สยีเวลากบัการ
เลือกเพลงจากซีด	ี หรือแม้แต่การควบคุมเสียง	 หรือการเพิ่ม
หรือลดเสียงเพลงเข้าออกในรายการ	 ก็สามารถตั้งระบบการ
เพิ่มหรือลดเสียงได้อย่างอัตโนมัติ	 เพียงแค่ผู้ดำาเนินรายการ	
ตัง้โปรแกรมในคอมพวิเตอรใ์หท้ำางาน		โดยการเรยีงลำาดบัเสยีง
ที่จะเกิดขึ้นในรายการหรือ	 Play	 List	 ตั้งแต่ต้นชั่วโมงไปจน
จบรายการ	 ซึ่งรายการที่ตั้งไว้จะออกอากาศแบบอัตโนมัติ	
ไดท้นัทตีามความตอ้งการของผูจ้ดัวางผงัรายการ	นอกจากนัน้	
การจัดเรียงผังรายการสามารถทำาล่วงหน้าได้เป็นวันหรือ	
เป็นสัปดาห์	 ทำาให้ประหยัดเวลาในการทำางานและจำานวน
บุคลากรในการผลิตงาน	และที่สำาคัญ	คือ	สามารถตรวจสอบ
ความผิดพลาดในการจัดรายการ	 ซึ่งทำาให้สามารถแก้ไข	
ข้อผิดพลาดของข้อมูลที่ ได้บันทึกไว้อย่างตรงประเด็น		
(สุวพันธุ์	อ้นขวัญเมือง,	2556,	สัมภาษณ์,	10	มกราคม)
	 จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่จะปรับเปลี่ยน
ระบบการออกอากาศเปน็ดจิทิลั	ทำาใหอ้นาคตอนัใกลป้รมิาณ
สถานีวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยจะมีจำานวนเพิ่มขึ้น	
เนื่องจากระบบดิจิทัลเป็นการบีบอัดสัญญาณคลื่นความถี่
ทำาให้เกิดจำานวนช่องรายการเพิ่มขึ้นเป็นจำานวนมากกว่าพัน
สถานี	 โดยมีข้อมูลจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	
และกจิการโทรทศัน์	หรอื	กสท.	ไดร้ะบเุกีย่วกบัสถานวีทิยกุวา่	
7,000	สถาน	ีไดย้ืน่ขอใบอนญุาตทดลองประกอบกจิการธรุกจิ
วิทยุกระจายเสียง	 และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	
กจิการโทรทศัน	์และกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต	ิหรอื	กสทช.	
ได้พิจารณาให้ใบอนุญาตประกอบกิจการธุรกิจวิทยุกระจาย
เสียงแล้วกว่า	 2,000	 สถานี	 (สาโรจน์	 แววมณี,	 2556)	 ซึ่ง	
ผลจากปรากฏการณ์ดังกล่าวจะส่งผลโดยตรงต่อกิจการวิทยุ
กระจายเสียง	 กล่าวคือ	 ผู้ประกอบการกิจการวิทยุกระจาย-
เสยีงจำาเปน็ตอ้งตระหนกัและตืน่ตวัในการวางแผนการทำางาน
อย่างรัดกุมทั้งทางด้านเนื้อหารายการ	 กลยุทธ์ทางการตลาด
ต่างๆ	 เพื่อแข่งขันดึงกลุ่มผู้ฟั ง เป้าหมายที่กำ าลั งจะมี 	
ช่องทางการเลือกรับฟังรายการจากสถานีวิทยุที่เพิ่มขึ้น		
ปัจจัยดังกล่าวทำาให้การแข่งขันของแต่ละสถานีวิทยุต้อง
สร้างสรรค์รายการให้ถูกใจผู้ฟังเป้าหมายมากที่สุด	 อีกทั้ง	
สถานีวิทยุได้ปรับเปลี่ยนการทำางานของบุคลากรให้ทันต่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเตรียมรับมือกับการแข่งขันกับคู่แข่ง
ที่มีปริมาณมากขึ้นด้วยเช่นกัน	(ณัฐสุพงษ์	สุขโสต,	2556)

ทิศทางของผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงในยุคดิจิทัล
	 เมือ่ชอ่งสญัญาณวทิยกุระจายเสยีงกำาลงัจะเพิม่มากขึน้	
กลุ่มผู้ฟังจึงมีทางเลือกและมีอำานาจในการเลือกรับฟังเนื้อหา
รายการมากขึน้	ซึง่วา่ผูฟ้งัจะเลอืกฟงัเฉพาะรายการทีม่เีนือ้หา
และรูปแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของตนเองเท่านั้น	
หรืออาจเกิดพฤติกรรมการฟังแบบ	 “ท่องเที่ยว”	 ไปเรื่อยๆ	
(ณัฐสุพงษ์	สุขโสต,	2556)		กล่าวคือ	ไม่มีรายการหรือสถานี
ใดทีร่บัฟงัเปน็ประจำาสม่ำาเสมอ	แมท้างสถานวีทิยกุระจายเสยีง
จะปรบัรปูแบบการนำาเสนอเนือ้หารายการตามความตอ้งการ
ของกลุ่มผู้ฟังเฉพาะมากขึ้น	 เช่น	 สถานีข่าวสารการจราจร	
สถานีเพลงเก่า	 สถานีเพลงลูกทุ่ง	 และสถานีเพลงสากล	
แล้วก็ตาม	 ปัญหาของพฤติกรรมการรับฟังแบบท่องเที่ยว	
จึงเป็นอุปสรรคสำาคัญในการวางกลยุทธ์เพื่อครองใจกลุ่มผู้ฟัง
เปา้หมาย	จากสภาวะการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยดีงักลา่ว	
ทำาให้ผู้ประกอบการธุรกิจวิทยุกระจายเสียงได้ขับเคลื่อน	
และแข่งขันกันทางธุรกิจเข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 การแข่งขัน
เพื่อครองใจและได้รับกระแสนิยมจากผู้ฟัง	 (Rating)	 จึงต้อง
ผ่านกระบวนการวางแผนบริหารองค์กร	การเลือกสรรเนื้อหา
รายการและการคิดสร้างสรรค์รายการอย่างมีรสนิยม		
เพื่อรักษากระแสความนิยมของผู้ฟังให้อยู่กับสถานีวิทยุ		

กลยุทธ์การวางแผนการบริหารงานกิจการวิทยุกระจาย
เสียงในยุคดิจิทัล	
	 บทความการคิดสร้างสรรค์รายการวิทยุกระจายเสียง
ในยุคดิจิทัล:	 กรณีศึกษา	 สถานีวิทยุ	 SEED	 97.5	 ได้เลือก
ประยุกต์ใช้งานวิจัยของผู้เขียนเรื่องกระบวนการบริหารงาน
ของสถานีวิทยุ	“SEED	97.5	F.M.”	“เมล็ดพันธุ์ใหม่ของคน
วัยมันส์	 มาสังเคราะห์เพื่อเสนอกระบวนการคิดสร้างสรรค์
รายการวทิยใุนยคุดจิทิลั	ปจัจยัทีท่ำาใหผู้เ้ขยีนเลอืกสถานวีทิยุ	
SEED	97.5	มาศกึษาเพราะในปี	2552	สถานวีทิยุ	SEED	97.5		
“เมล็ดพันธุ์ใหม่ของคนวัยมันส์”	 เป็นคลื่นที่ได้รับความนิยม
อยู่ในอันดับ	1	ของสถานีวิทยุ	และในเดือนตุลาคม	2555	ได้
รับการจัดอันดับเป็นสถานีวิทยุอันดับที่	 7	 ใน	 10	 อันดับที่มี	
ผู้ค้นหามากที่สุดใน	 Google	 ซึ่งเป็นการสำารวจข้อมูลของ
เว็บไซต์	Toptenthailand		(โฟกัสขอนแก่นดอทคอม,	2555)	
สถานีวิทยุ	 SEED	 97.5	 จึงเป็นสถานีวิทยุที่ครองใจกลุ่มผู้ฟัง
เป้าหมายอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน	 ด้วยวิสัยทัศน์ที่
สร้างสรรค์ของผู้บริหารที่ตื่นตัวและติดตามกระแสความ	
ทนัสมยัของโลกปจัจบุนัอยา่งตอ่เนือ่ง	จงึทำาใหก้ารบรหิารงาน
และการคิดสร้างสรรค์รายการวิทยุของสถานีสามารถคง	
ความนิยมและครองใจกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายจนถึงปัจจุบัน
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	 ในการบริหารงานองค์กร	 มีหลักการใช้กลยุทธ์	
ต่างๆ	 ประกอบการวางแผนการทำางาน	 ซึ่งความหมายของ	
คำาว่า	 “กลยุทธ์”	 (Strategic)	 เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์	
สภาพแวดล้อมภายนอกของธุรกิจเพื่อพิจารณาหาโอกาส	
และอุปสรรค	 ตลอดจนวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของ
บริษัทเพื่อหาจุดอ่อน	 และจุดแข็งนั่นเอง	 หรือที่เรารู้จักกัน	
ในหลักการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ	 หรือ	 SWOT	
Analysis	 ที่พิจารณาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจจากจุดแข็ง	
(Strength)	 จุดอ่อน	 (Weakness)	 โอกาส	 (Opportunity)	
และอปุสรรค	(Threat)		ขององคก์รซึง่เปน็ปจัจยัทีม่ผีลตอ่การ
ดำาเนินงานและอนาคตขององค์กร	 (สมชาย	ภคภาสน์วิวัฒน์,	
2542)		
	 นอกจากนั้น	 การวางแผนจัดรายการจะเริ่มด้วยการ
ศึกษากลุ่มประชากรเป้าหมายทั้งด้านประชากรศาสตร์	 และ
ดา้นพฤตกิรรมการฟงัรายการวทิยกุระจายเสยีงของประชาชน
กลุ่มต่างๆ	 เพื่อนำาไปใช้ในการตัดสินใจจัดเนื้อหารายการให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุม่ผูฟ้งัเปา้หมาย	สิง่ทีจ่ะตอ้ง
นำามาประกอบการพิจารณา	 คือ	 สภาพการแข่งขันกับสถานี
วทิยกุระจายเสยีงอืน่ๆ	โดยศกึษาจากอตัราสว่นความนยิมของ
รายการ	(Rating)	
	 จากหลักการ	SWOT	ข้างต้นหากจะพิจารณาตัวแปร
แต่ละตัวแปรเพื่อประสบความสำาเร็จในธุรกิจวิทยุกระจาย
เสียง	 ควรเริ่มพิจารณาและวิเคราะห์สภาพปัจจัยภายใน	 คือ	
จุดแข็งและจุดอ่อนก่อน	 สำาหรับจุดแข็งของการบริหารงาน
สว่นสำาคญั	คอื	ผูบ้รหิารสถาน	ี	ทีจ่ะตอ้งมวีสิยัทศันก์ารบรหิาร
งานที่สร้างสรรค์ทันสมัยและเปิดกว้างในการฟังความคิดเห็น
ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมปฏิบัติงานแสดงความคิดเห็นได้
อยา่งเตม็ที	่และสำารวจเกบ็ขอ้มลูความสนใจและความตอ้งการ
ของผู้ฟังตลอดเวลา	รวมถึงนำาผลสำารวจที่ได้มาคิดสร้างสรรค์
เน้ือหารายการให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย	นอกจากน้ัน
การหาจุดแข็งของสถานีที่จะกลายเป็นจุดยืนที่เข้มแข็งของ	
การแข่งขันในธุรกิจวิทยุกระจายเสียง	 ต้องอาศัยข้อมูลการ
สำารวจผู้ฟังอย่างต่อเนื่องมาสร้างจุดแข็งให้กับสถานีวิทยุ	เช่น	
กลุ่มผู้ฟังสถานีวิทยุ	 SEED	 97.5	 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 จึง	
คัดสรรเฉพาะผู้ดำาเนินรายการเป็นผู้ชายล้วน	 และมีรูปร่าง
ลักษณะหน้าตาที่ดี	เนื่องด้วยผู้ดำาเนินรายการวิทยุในปัจจุบัน	
จะมีส่วนร่วมในการสร้างกิจกรรมสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ฟัง	
เป้าหมาย	 ทำาให้สามารถดึงความสนใจและครองใจกลุ่มผู้ฟัง
เป้าหมายวัยรุ่นโดยเฉพาะเพศหญิงได้เป็นอย่างดี	 (กันตวิชญ์	
เย็นสบาย,	2548)	

สำาหรับจุดอ่อนในการบริหารธุรกิจวิทยุกระจายเสียง	 หรือ
ปัจจัยภายในที่ควรพึงระวังในการวางแผนกลยุทธ์	 คือ	 เรื่อง
ของบุคลากรภายในสถานี	 ซึ่งจากการศึกษาโดยงานวิจัยของ
ผู้ เขียนในหัวข้อกระบวนการบริหารงานของสถานีวิทยุ		
“SEED	 97.5	 F.M.”	 “เมล็ดพันธุ์ใหม่ของคนวัยมันส์	 ได้ข้อ	
คน้พบเกีย่วกบัการบรหิารงานของสถานวีทิยวุา่	แมส้ถานวีทิย	ุ
SEED	 97.5	 ว่า	 จะลดปริมาณบุคลากรในการผลิต	 แต่การ	
มอบหมายภาระหน้าที่การทำางานให้แต่ละบุคคลจำาเป็นต้อง
คำานึงถึงกำาลังการทำางานของบุคคลนั้น	 เพราะหากจำานวน
บุคลากรน้อยลงแต่ภาระหน้าที่การงานมีมากเกินกำาลังความ
สามารถในการปฏิบัติงาน	 ย่อมส่งผลให้กำาลังความสามารถ	
ในการทำางานของบุคคลนั้นๆ	 ถดถอย	 อีกทั้งในเรื่องของ	
แรงจูงใจต่างๆ	 หรือค่าตอบแทนควรให้ตามศักยภาพและ
ปริมาณงานที่แท้จริงในการทำางานของบุคคลนั้นๆ	 (พัชราพร	
ดีวงษ์,	2556)	
	 นอกจากการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในแลว้	สิง่ที่
ขาดไมไ่ด	้คอื	การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอกทีมุ่ง่ศกึษา
วิเคราะห์เกี่ยวกับคู่แข่งทางการตลาดอย่างชัดเจน	 โดยมุ่ง
วิเคราะห์ปัจจัยในเรื่องของโอกาสที่หมายถึง	 ข้อได้เปรียบ
ทางการแข่งขันในตลาดของกิจการธุรกิจวิทยุกระจายเสียง	
ที่แม้ในอนาคตจะมีสถานีวิทยุเกิดขึ้นมากมาย	 แต่โอกาส
ทางการตลาดของสถานีจะมุ่งศึกษาเปรียบเทียบข้อได้เปรียบ
เฉพาะคู่แข่งที่มีกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายเดียวกันเท่านั้น	 ซึ่ง	
นายอัศเรศ	 ใจเจริญทรัพย์	 ผู้อำานวยการฝ่ายรายการสถานี	
วิทยุ	SEED	97.5	(สัมภาษณ์,	2556,	9	มกราคม)	ได้ให้ข้อมูล
ว่า	สถานีวิทยุ	SEED	97.5	เกิดข้อได้เปรียบทางการตลาดขึ้น
ทันทีหลังจาก	สถานีวิทยุ	Hot	Wave	91.5	ปิดกิจการสถานี
ทำาให้เพิ่มโอกาสในการดึงกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายเข้าสู่สถานี	
มากขึ้น
	 สว่นปจัจยัเรือ่งอปุสรรค	ทีห่มายถงึ	ขอ้เสยีเปรยีบของ
การแข่งขันในตลาด	 ซึ่งธุรกิจวิทยุกระจายเสียงยุคดิจิทัล	
มีอุปสรรคสำาคัญ	 คือ	 การแข่งขัน	 เพื่อครองใจกลุ่มผู้ฟัง	
เปา้หมายจะมอีตัราของการแขง่ขนัสงูขึน้		อกีทัง้กระบวนการ
สร้างความภักดีให้กลุ่มผู้ฟังประจำาของสถานีถือเป็นหน้าที่
สำาคญัในการบรหิารสถานวีทิยกุระจายเสยีงใหอ้ยูร่อดในภาวะ
การแข่งขันที่มีทิศทางสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งกระบวนการ	
ดังกล่าวจึงจำาเป็นต้องใช้กลยุทธ์การจัดกิจกรรมเชิงการตลาด	
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำานอกสถานี	โดยการสร้างสรรค์กิจกรรมที่
ดึงกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ	 ที่
สถานเีปน็ผูจ้ดัขึน้	เชน่	จดัโครงการทำาความดตีา่งๆ	กบัผูด้ำาเนนิ
รายการในสถานี	 ซึ่งนอกจากจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ	
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สถานีแล้ว	 ยังเป็นการตอบแทนผู้ฟังด้วยการให้ร่วมกิจกรรม
กับผู้ดำาเนินรายการที่ผู้ฟังชื่นชอบ	 กิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ		
ที่จัดขึ้นย่อมส่งผลให้ผู้ฟังเพิ่มความชื่นชอบในตัวสถานีและ
สามารถครองใจผู้ฟังได้อย่างต่อเนื่อง	
	 งานวางผังรายการ	 คือ	 การกำาหนดประเภทของ
รายการ	 วันเวลาในการออกอากาศ	 ความยาวของรายการ	
ตลอดจนผู้ที่ทำาหน้าที่รับผิดชอบในรายการ	 โดยอาจมีการ	
มอบหมายให้ผู้ผลิตรายการอื่นๆ	 ผลิตรายการให้กับสถานี		
ซึ่งผู้ผลิตรายการนี้อาจเป็นเจ้าหน้าที่ในสถานีวิทยุกระจาย
เสียงเองหรือบุคคลภายนอกที่ซื้อเวลาในการออกอากาศก็ได้		
การวางผังรายการจะต้องใช้กลยุทธ์ต่างๆ	 เพื่อให้ผู้ฟังติดตาม
รายการ	หรือสร้างแรงดึงดูดพื้นฐานต่อผู้ฟัง	(Fundamental	
Appeals	 to	 Audience)	 โดยใช้การสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจ	
ในรายการ	เช่น	รายการดนตรีทั้งในและต่างประเทศ	รวมทั้ง
ผู้ดำาเนินรายการ	ศิลปินที่นำาเสนอในรายการ	การสร้างละคร
ทีม่โีครงเรือ่งนา่สนใจ	หรอืเรือ่งเพศ	เรือ่งความรกั	ทีเ่ปน็ความ
ต้องการที่ซ่อนอยู่ในใจของทุกคน	(Edwin	&	Lynne,	1994)
	
การคดิสรา้งสรรคร์ายการวทิยกุระจายเสยีงในยคุดจิทิลั
	 Guilford	(อ้างถึงใน,		สุมน	อยู่สิน,	2556)	ได้ให้นิยาม
ความคิดสร้างสรรค์ไว้ว่า	 เป็นความสามารถทางสมอง	 เป็น
ความสามารถที่คิดได้กว้างไกลหลายทิศทาง	 หรือที่เรียกว่า
เอนกนัย	 (Divergent	Thinking)	ซึ่งลักษณะเช่นนี้จะนำาไปสู่
การคิด	 ประดิษฐ์สิ่งแปลกใหม่	 รวมถึงการคิดค้นพบวิธีการ	
แก้ปัญหาได้สำาเร็จอีกด้วย	ความคิดสร้างสรรค์จะประกอบไป
ด้วยความคล่องแคล่วในการคิด	(Fluency)		ความคิดยืดหยุ่น	
(Flexibility)	 ความคิดริเริ่มแปลกใหม่	 (Originality)	 และ	
ความคิดละเอียดลออ	 (Elaboration)	 คนที่มีความคิด
สรา้งสรรคจ์ะตอ้งเปน็คนกลา้คดิ	ไมก่ลวัการถกูวพิากษว์จิารณ	์
และมีอิสระในการคิด	
	 การคดิสรา้งสรรคผ์ลติรายการวทิย	ุหมายถงึ	ความคดิ
ในการสร้างสรรค์ให้รายการมีความแปลกใหม่	 สามารถแก้ไข
ปัญหาของการผลิตรายการแบบเดิมๆ	 ได้	 การคิดสร้างสรรค์
รายการวิทยุมีองค์ประกอบเช่นเดียวกับความคิดสร้างสรรค์
ทั่วไป	 คือ	 ต้องเป็นความคิดริเริ่ม	 เป็นความคิดที่คล่องแคล่ว	
รวดเร็ว	 ทันต่อสถานการณ์	 และเป็นความคิดที่ยืดหยุ่น	
สามารถคิดได้หลายทิศทาง	 อีกทั้งเป็นความคิดที่ละเอียด	
สามารถนำาไปสู่การปฏิบัติหรือผลิตรายการได้จริง	 (สุมน		
อยู่สิน,	2556)	
	 จากแนวคิดข้างต้นลักษณะรายการวิทยุที่สร้างสรรค์
จึงประกอบด้วยลักษณะสำาคัญของเนื้อหารายการ	ดังนี้	

•	 เปน็รายการทีค่วามแปลกใหม	่แตกตา่งจากรายการ
	 อื่นที่มีเนื้อหารายการประเภทเดียวกัน	
•	 เป็นรายการที่ทันสมัย	ทันต่อเหตุการณ์
•	 เป็นรายการที่ผู้ฟังทุกเพศ	ทุกวัยเข้าใจได้ง่าย	
	 มีแนวคิดที่ชัดเจน	
•	 เป็นรายการที่มีคุณค่า	หรือมีประโยชน์ต่อสังคม	

	 จากงานวิจัยที่ผู้เขียนได้ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการ
บริหารงานของสถานีวิทยุ	 “SEED	97.5	F.M.”	“เมล็ดพันธุ์
ใหม่ของคนวัยมันส์”	 ซึ่งเป็นคลื่นที่ได้รับความนิยมอยู่ใน	
อันดับ	 1	 ของสถานีวิทยุไทยและครองใจกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย
เดยีวกนัไดเ้ปน็จำานวนมากและอยา่งตอ่เนือ่ง	ไดม้กีระบวนการ
สร้างสรรค์เนื้อหารายการวิทยุที่คล้ายคลึงกับองค์ประกอบ	
การคดิสรา้งสรรคร์ายการวทิยขุา้งตน้	กลา่วคอื	ฝา่ยสรา้งสรรค์
เนือ้หารายการไดร้บัขอ้มลูจากผูบ้รหิารวา่ตอ้งการชว่งรายการ
ที่แปลกใหม่และไม่เคยเกิดขึ้นในสถานีมาก่อน	 และรายการ	
จะต้องเป็นเนื้อหาที่ผู้ฟังสามารถเข้าใจได้ง่ายและเป็น	
ความบันเทิงที่มีสาระแก่ผู้ฟัง	 ฝ่ายสร้างสรรค์เนื้อหารายการ
จึงเก็บข้อมูลโดยคำานึงถึงกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายหลักของสถานี	
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง	(ผู้ฟังเป้าหมายอายุระหว่าง	12-25	ปี)		
ผนวกกับประเด็นที่เป็นกระแสสังคมและน่าสนใจในขณะนั้น	
(Current	 Issue)	อีกทั้งต้องสอดคล้องกับนโยบายของสถานี
ที่ต้องการเป็นผู้นำาปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้กับผู้ฟัง	 โดยทางทีม
สร้างสรรค์เห็นว่าจุดเด่นของสถานีวิทยุ	 SEED	 97.5	 คือ		
ผูด้ำาเนนิรายการทกุคนเปน็ผูช้าย	จงึรวบรวมความคดิทัง้หมด
ออกมาเป็นช่วงรายการ	 Seed	 Lady	 โดยนำาดารา	 ศิลปิน		
หรือผู้หญิงที่เก่งและมีความสามารถ	 เข้ามาร่วมจัดรายการ	
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเล่าเรื่องราวต่างๆ	 กับผู้ดำาเนิน
รายการ	 โดยหัวข้อหลักหรือ	 Theme	 ของแต่ละสัปดาห์	
ขึ้นอยู่กับโจทย์ของ	 Lady	 ในสัปดาห์นั้นๆ	 เช่น	 ในปี	 2555		
เมื่อกระแสละครเรื่อง	“แรงเงา”	กำาลังโด่งดัง	จึงได้ตั้งชื่อตอน
ของรายการวา่	“นพนภา”	ซึง่เปน็ตวัละครหลกัทีน่ำาแสดงโดย	
ธัญญาเรศ	รามณรงค์	ซึ่งทางสถานีได้เชิญ	ธัญญาเรศมาจัด
รายการร่วมกับผู้ดำาเนินรายการ	 พร้อมทั้งพูดคุยให้แง่คิด	
เก่ียวกับละครท่ีสะท้อนความเป็นจริงของสังคมเก่ียวกับสถาบัน
ครอบครวัในเรือ่งความขดัแยง้ของภรรยาหลวงกบัภรรยานอ้ย	
และตัณหา	 ราคะของผู้ชาย	 จนทำาให้ครอบครัวเกิดความ	
ขัดแย้งและแตกแยกในที่สุด	 ซึ่งได้รับกระแสตอบกลับจาก	
ผู้ฟังเป้าหมายอย่างดี	 โดยแสดงให้เห็นจากการโทรศัพท์	
ส่งข้อความหรือฝากข้อความคำาถามต่างๆ	 อีกทั้งร่วมแสดง
ความคิดเห็นของตนบนหน้าเว็บไซต์ของทางสถานีอีกด้วย
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กระบวนการคิดสร้างสรรค์รายการวิทยุกระจายเสียง 
ในยุคดิจิทัล 
	 พฒันาการความกา้วหนา้อยา่งตอ่เนือ่งของเทคโนโลยี
สง่ผลโดยตรงตอ่การดำาเนนิกจิการของสถานวีทิยกุระจายเสยีง
ทั้งในแง่ของความเปลี่ยนแปลงต่อคุณลักษณะของสื่อวิทยุ
กระจายเสยีง	และเนือ้หาของรายการทีต่อ้งปรบัเปลีย่นไปตาม
กระแสความทันสมัยแบบไร้พรมแดนของโลกดิจิทัล	 ทำาให้	
ผู้บริหารและบุคลากรการทำางานในกิจการวิทยุกระจายเสียง
ต้องบริหารจัดการและวางแผนกระบวนการคิดสร้างสรรค์
รายการที่มีความซับซ้อนขึ้นให้รัดกุมและรอบด้าน	เพื่อสนอง
ความต้องการและครองใจกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายให้มากที่สุด	
	 โดยกระบวนการคิดสร้างสรรค์รายการวิทยุประกอบ
ด้วย	4	ขั้นตอน	(สุมน	อยู่สิน,	2556)	ต่อไปนี้	
	 1.	ขั้นเตรียมการ	 เป็นการศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับงาน	อาจเริ่มจากมองปัญหาเกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุ
ทีผ่ลติขึน้มากอ่นหนา้นี	้เพือ่หาคำาตอบวา่ทำาไมอตัราความนยิม
ของรายการมีจำานวนลดน้อยลง	 ซึ่งอาจเป็นผลมาจากความ
ซ้ำาซาก	จำาเจและมีการลอกเลียนเนื้อหารายการ	นอกจากนั้น	
การศกึษารสนยิมของผูฟ้งัวา่มทีศิทางการเปลีย่นแปลงอยา่งไร	
หรืออิทธิพลของกระแสความบันเทิงจากต่างประเทศมีผลต่อ
การรับฟังของผู้ฟังมากน้อยเพียงใด	 ซึ่งขั้นนี้จะต้องวิเคราะห์
และมองปัญหาว่ามาจากสาเหตุใดแบบครบรอบด้าน	
	 2.	ขั้นบ่มเพาะความคิด	นักคิดสร้างสรรค์รายการจะ
คิดทบทวนทางออกของปัญหาซึ่งมีทางเลือกหลายทาง	 โดย
อาจนำาข้อดีและข้อเสียของทางเลือกต่างๆ	 มาผสมผสานกัน	
หรือแยกแยะออกไปจนเหลือเพียงทางเดียว	 ในขั้นนี้ควรเปิด
โอกาสรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานหรือระดมสมอง	
เพื่อหาทางแก้ปัญหาว่า	 จะมีทิศทางการผลิตรายการใหม่ที่มี
แนวความคิด	 (Concept)	 ที่แปลกใหม่	 และแตกต่างจาก
รายการที่มีอยู่อย่างไร	 ซึ่งอาจมีทางเลือกต่างๆ	 เช่น	 แนวคิด	
ให้ความบันเทิง	 แนวคิดการสร้างสรรค์สังคม	 แนวคิดการ	
ส่งเสริมสุขภาพ	เป็นต้น
	 3.	ขั้นค้นหาคำาตอบ	 เมื่อได้แนวคิดรายการแล้ว
ก็จะหาคำาตอบเรื่องประเภทและรูปแบบรายการว่า	 จะเป็น
ประเภทและรปูแบบใด	จงึจะสอดคลอ้งกบัแนวคดิทีว่างไว	้ซึง่
ในบางครั้งคำาตอบอาจเกิดการระดมสมองของเพื่อนร่วมงาน	
หรืออาจเกิดจากนักคิดสร้างสรรค์ที่เป็นแรงบันดาลใจในการ
จุดประกายความคิดต่างๆ	 ในขณะนั้นก็ได้	 ซึ่งสามารถช่วย
ทำาให้มองเห็นภาพว่ารายการใหม่ควรเป็นแบบใด

	 4.	ขั้นปฏิบัติการลงมือทำาให้สำาเร็จ	 ในขั้นนี้จะเป็น
การวางแผนรายละเอียดของงาน	 การเขียนบท	 การเตรียม	
ทีมงานตามที่ได้รับมอบหมายงาน	 ซึ่งในบางครั้งอาจมีการ	
ผลิตรายการแล้วให้กลุ่มตัวอย่างผู้ฟังเป้าหมายทดลองฟัง
รายการก่อน	เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและทำาการแก้ไข	ก่อนที่
จะนำาออกอากาศต่อไป	 ในขั้นตอนนี้สิ่งสำาคัญในการทำางาน
เพือ่ใหค้วามคดิสรา้งสรรคท์ีค่ดิไวเ้ปน็ไปตามแนวคดิทีต่อ้งการ
จึงควรมีการสื่อสารกับผู้ร่วมงานอย่างต่อเนื่องตลอดการ
ทำางาน
	 จากการสัมภาษณ์คุณอัศ เรศ	 ใจ เจริญทรัพย์ 		
(สมัภาษณ,์	2556,	9	มกราคม)	ผูอ้ำานวยการฝา่ยรายการเพลง
สถานีวิทยุ	SEED	97.5	ของ	อสมท.	ในประเด็นของการปรับ
กลยุทธ์รูปแบบรายการยุคใหม่ให้สอดคล้องกับผู้ฟังรุ่นใหม่	
โดยคุณอัศเรศได้กล่าวว่า	 ปัญหาของสถานีวิทยุรายการเพลง
ยุคปัจจุบันหรือในโลกของอินเทอร์เน็ตที่เข้ามามีบทบาท	
ในการใช้ชีวิตของผู้ฟังมากขึ้น	 ทำาให้มีผลต่อวงการวิทยุในมิติ
ของการไหลผ่านเข้ามาของเพลงแนวใหม่ที่มีจำานวนมากขึ้น
ทุกวัน	 ทิศทางของผู้ฟังจึงมีตัวเลือกในการฟังเพลงแนวต่างๆ	
มากขึ้น	
	 จากปัญหาการไหลผ่านเข้ามาของแนวเพลงใหม่ที่มี
จำานวนมากขึน้	ทำาใหผู้บ้รหิารและบคุลากรในสถานจีำาเปน็ตอ้ง
หยิบยกประเด็นปัญหานี้มาวิเคราะห์	 ซึ่งในขั้นเตรียมการนี้	
มจีดุเริม่ตน้จากผูบ้รหิารทางสถานไีดว้เิคราะหเ์กีย่วกบักระแส
แนวเพลงที่กำาลังโด่งดังและเป็นที่นิยมกับผู้ฟังในต่างประเทศ	
ซึ่งเป็นกระแสแนวเพลง	 Trance	 คือ	 แนวดนตรีเต้นรำาที่มี	
เสียงดนตรีแบบลอยล่องชวนฝัน	 จังหวะจะตีวนไปมาและ
ค่อยๆ	ก่อตัวจังหวะแรงขึ้นเรื่อยๆ	พอถึงจุดสูงสุดของจังหวะ
ก็จะเพิ่มจังหวะของดนตรีแบบสมบูรณ์เพื่อให้ผู้ฟังได้ 	
ปลดปล่อยอารมณ์และเต้นรำากันอย่างเต็มที่	 เพลง	 Trance		
จึงเป็นเพลงที่ประสบความสำาเร็จอย่างกว้างขวางในการเปิด
ตามสถานที่ท่องเที่ยวกลางคืนในต่างประเทศ	โดยศิลปินที่ได้
รบัความนยิมในตา่งประเทศ	เชน่	Armin	Ban	Vurren,	Tiesto	
และ	 Hardwell	 ที่มักมีผลงานเพลงติดอันดับในต่างประเทศ	
(Armadamusic,	2013)	
	 ทางผูบ้รหิารจงึหยบิยกแนวเพลง	Trance		มาวเิคราะห์
แยกแยะถึงรูปแบบของดนตรีแนว	 โดยวิเคราะห์และ	
คาดการณ์ว่าจังหวะของแนวเพลงนี้สามารถเข้ามาครองใจ
กลุม่ผูฟ้งัไดม้ากนอ้ยเพยีงใด	ในกระบวนการของการบม่เพาะ
ความคิดนี้	 ผู้บริหารได้วิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะของ
จงัหวะดนตรทีีส่อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมของกลุม่ผูฟ้งัเปา้หมาย	
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ซึง่เมือ่ผา่นกระบวนการวเิคราะหแ์ละเขา้ทีป่ระชมุกบับคุลากร
ในการทำางานเพื่อฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย	จนในที่สุดได้
ค้นหาคำาตอบของการเลือกแนวเพลงมาเปิดในสถานีวิทยุ	คือ	
แนวเพลงแบบ	Trance	ค่อนข้างมีจังหวะที่หนักและล่องลอย
จนเกนิไป	สถานจีงึเลอืกแนวเพลงแบบ	Dubstep	ซึง่เปน็เพลง
เต้นรำาเช่นเดียวกับเพลง	 Trance	 แต่มีจังหวะความล่องลอย
และหนักแน่นของดนตรีน้อยกว่า	 โดยทางสถานีวิเคราะห์ว่า	
ผู้ฟังจะเปิดรับแนว	 Dubstep	 มากกว่าแนวเพลง	 Trance			
ดังนั้น	จึงตัดสินใจทดลองเปิดเพลงแนว	Dubstep	เพื่อสร้าง
กระแสการเป็นผู้นำาทางด้านเพลงเต้นรำาแนวใหม่	 และ	
คาดการณ์ว่าผู้ฟังจะสามารถตามกระแสเพลงแนว	Dubstep	
มากขึ้น	ซึ่งเป็นขั้นสุดท้าย	คือ	ขั้นปฏิบัติลงมือทำาให้สำาเร็จ	คือ
การนำาคำาตอบที่ดีที่สุดมาทดลองปฏิบัติเพื่อสำารวจพฤติกรรม
ความนิยมของกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายกับในแนวเพลงใหม่ที่ทาง
สถานีต้องการสร้างกระแสให้นิยมในกลุ่มผู้ฟัง
	 สถานีวิทยุ	SEED	97.5	ได้ข้อสรุปของแนวคิดเกี่ยวกับ
การเปน็ผูน้ำาทางดา้นรายการเพลง	เพือ่สรา้งความนยิมกบักลุม่
ผู้ฟังเป้าหมาย	 คือ	 ทางสถานีจะต้องเป็นผู้นำาที่เดินนำาผู้ฟัง	
เพียงครึ่งก้าว	 แนวคิดดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นจากวิสัยทัศน์ของ	

ผู้จัดการสถานี	 ที่ได้ศึกษาและทำาการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ	
ความนยิมในการฟงัเพลงของกลุม่ผูฟ้งั	อกีทัง้ยงัตดิตามกระแส
ความนิยมการฟังเพลงของกลุ่มผู้ฟังต่างประเทศอีกด้วย	 จึง
เกิดนโยบายการสร้างสรรค์แนวเพลงใหม่ที่จะนำามาเปิด	
ในคลื่นนั้นจะต้องเป็นการก้าวนำากลุ่มผู้ฟังเพียงครึ่งก้าว		
เพราะหากก้าวนำามากเกินครึ่งก้าวอาจทำาให้กลุ่มผู้ฟังไม่
สามารถที่จะก้าวทันตามกระแสเพลงได้	 ซึ่งแนวคิดดังกล่าว
ทำาให้เกิดสภาวะ	win-win	ทั้งสองฝ่าย	กล่าวคือ	ผู้ฟังสามารถ
ก้าวทันตามกระแสแนวเพลงใหม่แบบค่อยเป็นค่อยไปได้ง่าย
ขึน้กวา่การปรบัรบัฟงัแนวเพลงทีแ่ตกตา่งจากเดมิอยา่งสิน้เชงิ	
ซึ่งอาจทำาให้ผู้ฟังไม่สามารถรับหรือก้าวทันและเกิดความไม่	
ชื่นชอบในกระแสเพลงนั้นๆ	 ส่วนทางสถานีเมื่อผู้ฟังสามารถ
กา้วทนัตามกระแสแนวเพลงใหม่ๆ 	ไดง้า่ยกจ็ะเกดิการตดิตาม
และรับฟังเพลงจากทางสถานีด้วยเช่นกัน	 ซึ่งวิธีการก้าวนำา
เพียงครึ่งก้าวทำาให้เกิดประโยชน์ทั้ง	2	ฝ่าย	คือ	ผู้ผลิตรายการ
และผู้ฟังนั่นเอง
	 จากกระบวนการคดิสรา้งสรรคร์ายการของสถานวีทิย	ุ
SEED	 97.5	 สามารถนำามาเปรียบเทียบกับกระบวนการคิด
สร้างสรรค์รายการวิทยุ	ได้ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่	 1	 ตารางเปรียบเทียบกระบวนการคิดสร้างสรรค์รายการวิทยุกับกระบวนการคิดสร้างสรรค์รายการของสถานีวิทยุ	
SEED	97.5

กระบวนการคิดสร้างสรรค์รายการวิทยุ กระบวนการคิดสร้างสรรค์รายการของสถานีวิทยุ	SEED	97.5

1.		ขั้นเตรียมการ ผู้บริหารสถานีวิเคราะห์ทิศทางและกระแสความนิยมแนวเพลง	 Trance		
ในต่างประเทศ	 เพื่อนำาแนวเพลงนั้นมาสร้างกระแสความนิยมในกลุ่มผู้ฟัง
เป้าหมาย

2.		ขั้นบ่มเพาะความคิด ผู้บริหารและบุคลากรในสถานีร่วมกันวิเคราะห์และแยกแยะรูปแบบแนว
ดนตรีของเพลง	 Trance	 ในทุกมิติ	 เพื่อคาดการณ์ว่าสามารถครองใจผู้ฟัง
เป้าหมายมากน้อยเพียงใด

3.		ขั้นค้นหาคำาตอบ ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับคำาตอบของแนวเพลงแบบ	Trance	ว่ามีจังหวะค่อนข้าง
หนักแน่นและล่องลอยจนเกินไป	 ทำาให้ทางสถานีเลือกนำาแนวเพลงแบบ	
Dubstep	 ซึ่งเป็นเพลงเต้นรำาเหมือนกับเพลง	 Trance	 แต่มีจังหวะความ	
ลอ่งลอยและหนกัแนน่ของดนตรนีอ้ยกวา่	ซึง่ทางสถานวีเิคราะหว์า่	ผูฟ้งัจะ
รับฟังแนว	Dubstep	ได้ง่ายกว่า

4.		ขั้นปฏิบัติการลงมือทำาให้สำาเร็จ ทดลองเปิดเพลงแนว	 Dubstep	 เพื่อสร้างกระแสความนิยมกับกลุ่มผู้ฟัง	
เป้าหมายและเป็นผู้นำาทางด้านสถานีเพลงกับแนวเพลงเต้นรำาที่แปลกใหม่

ที่มา:	สัมภาษณ์	ผู้อำานวยการฝ่ายรายการ	สถานีวิทยุ	SEED	97.5	
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บทสรุป 
	 เมื่อเทคโนโลยีการสื่อสารได้มีความก้าวหน้าและพัฒนาแบบก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง	 ส่งผลโดยตรงกับกิจการ	
วิทยุกระจายเสียงในแง่ของคุณลักษณะสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ในอดีตเป็นเพียงสื่อที่แพร่กระจายเพียงแค่เสียง	 แต่ปัจจุบันด้วย
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสามารถแพร่กระจายเสียงและยังสามารถมองเห็นภาพการจัดรายการของผู้จัดรายการบนหน้า
เวบ็ไซตผ์า่นระบบอนิเทอรเ์นต็ไดอ้กีดว้ย	ทำาใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในเนือ้หาและรปูแบบรายการ	ซึง่ผูผ้ลติรายการจงึตอ้งวางแผน
และจัดการกับเนื้อหารายการที่มีความซับซ้อนมากขึ้น	 โดยสามารถใช้ประโยชน์จากการเห็นภาพของการจัดรายการมาสร้าง	
เป็นกิจกรรมต่างๆ	ร่วมกับผู้ฟัง	ทั้งในรายการแบบ	Real	Time	และกิจกรรมนอกสถานีต่างๆ	ก็มีเพิ่มมากขึ้น	 เพื่อแข่งขันเป็น
ผู้นำาในการครองใจผู้ฟังเป้าหมายให้มากที่สุด	 นอกจากนั้นในโลกยุคดิจิทัลที่ทำาให้ผู้ฟังสามารถเข้าถึงเนื้อหาของรายการวิทยุได้
มากขึ้น	กล่าวคือ	ปัจจุบันผู้ฟังสามารถฟังวิทยุออนไลน์ได้ตลอดเวลาผ่านมือถือยุคใหม่หรือสมาร์ทโฟน	(Smart	Phone)	อีกทั้ง
ในอนาคตอนัใกลร้ปูแบบของวทิยดุจิทิลักำาลงัจะเกดิขึน้ทำาใหผู้ป้ระกอบการดา้นวทิยกุระจายเสยีงตอ้งเผชญิหนา้กบัคูแ่ขง่ใหม่ๆ 	
ที่มีมากขึ้นทั้งคู่แข่งในสื่อวิทยุกระจายเสียง	และสื่อประเภทอื่นๆ	ด้วยเช่นกัน	นอกจากนั้นผู้ผลิตรายการวิทยุควรตระหนักและ
วางแผนการผลิตรายการอย่างรอบคอบภายใต้การสร้างสรรค์เนื้อหารายการวิทยุให้มีความแปลกใหม่แตกต่างจากรายการอื่นที่
มเีนือ้หารายการประเภทเดยีวกนั	มเีนือ้หาทีท่นัสมยั	และทนัตอ่เหตกุารณ	์สามารถเขา้ถงึผูฟ้งัไดท้กุเพศทกุวยั	เขา้ใจและควบคมุ
คณุภาพของเนือ้หารายการโดยไมค่ำานงึถงึแตก่ำาไร	แตต่อ้งสรา้งสมดลุระหวา่งกำาไรและจรรยาบรรณของสือ่	ดว้ยการผลติรายการ
ที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อสังคม	เพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจและตอบสนองความต้องการของผู้ฟังต่อไปในอนาคต	
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