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บทที่  1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำ 

หากเม่ือเรานึกถึงการส่ือสาร เป็นท่ีแน่ชัดว่าการส่ือสารถือเป็นส่วนหน่ึงของสังคม                       
ท่ีจ าเป็นอย่างยิ่ง ประชาชนทุกคนตอ้งมีการติดต่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น ความรู้ ทศันคติ และ 
ประสบการณ์ต่าง ๆ  ผ่านช่องทางการส่ือสาร ทั้ งการส่ือสารระหว่างบุคคล (Face to Face 
Communication) และการส่ือสารท่ีมีส่ือกั้นกลางหรืออาศยัส่ือต่าง ๆ (Interposed Communication) 
เช่น ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media) ส่ือเฉพาะกิจ (Special Media) ส่ือประเพณี และส่ือทอ้งถ่ิน 
(Traditional and Folk Media) และส่ือมวลชน (Mass Media) เพื่อท่ีจะสามารถด ารงตนอยู่ในกลุ่ม 
หรือในสังคมนั้น ๆ ไดอ้ย่างมีความสุข ในอดีตท่ีผ่านมาการส่ือสารจากส่ือหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยม
จากประชาชนจ านวนมาก จากประชาชนหลายกลุ่มวยั ส่ือท่ีกล่าวถึงนั่นคือ วิทยุกระจายเสียง                
โดยไม่ว่าจะเดินทางไปท่ีแห่งใดภายในประเทศไทย ก็จะพบประชาชนต่างฟังวิทยุกระจายเสียง              
เป็นหลัก ทั้ งน้ีก็เน่ืองด้วยเคร่ืองรับวิทยุกระจายเสียงมีความใกล้ชิดประชาชนเป็นอย่างมาก                  
แถมมีราคาถูก จึงท าให้ประชาชนสามารถซ้ือและเป็นเจา้ของเคร่ืองรับวิทยกุระจายเสียงได ้สามารถ
ติดตั้งไดง้่ายในสถานท่ีต่าง ๆ อาทิ ในรถยนต์ส่วนบุคคล บา้นพกั สถานท่ีท างาน ฯลฯ นอกจากน้ี
แลว้ยงัสามารถน าติดตวัไปไดทุ้กท่ี วิทยุกระจายเสียงจึงกลายเป็นส่ือสารมวลชนท่ีมีประสิทธิภาพ
ในการส่งข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิงได้เป็นอย่างดี การส่ือสารผ่านวิทยุกระจายเสียงจะมี                 
ความรวดเร็วทนัต่อสถานการณ์ ออกอากาศคลอบคลุมพื้นท่ีไดอ้ยา่งกวา้งขวาง เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย 
ผูท่ี้อ่านหนังสือไม่ออกสามารถรับฟังได้สร้างความใกล้ชิดเป็นกันเอง สามารถรับฟังไปด้วย                 
และท างานอ่ืนร่วมดว้ยได ้ถือเป็นส่ือท่ีมีการเขา้ถึงผูฟั้งไดม้ากกว่าส่ืออ่ืน ๆ ท าให้วิทยกุระจายเสียง
เป็นส่ือท่ีมีอิทธิพลในวงการต่าง ๆ (กาญจนา แกว้เทพ. 2540 : 8) 
 ประเทศไทยกา้วเขา้สู่ยุคการเปล่ียนแปลงดา้นการส่ือสาร หรือเรียกว่าเป็นการปฏิรูปส่ือ
นับตั้งแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และฉบบั พ.ศ. 2550 เป็นตน้มา โดยเฉพาะ   
ส่ือวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ การเปล่ียนแปลงดังกล่าวยงัคงไม่หยุดน่ิง พร้อมกันกับ
ระเบียบปฏิบัติและกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีมีการปรับเปล่ียนอยู่ตลอดเวลา ท าให้องค์กร                      
ท่ีด าเนินงานด้านวิทยุกระจายเสียงจึงต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ี เกิดขึ้ น                 
อย่างก้าวกระโดดอย่างเช่นในปัจจุบัน ซ่ึงการบริหารกิจการวิทยุกระจายเสียงในยุคท่ีก าลัง                     
มีการเปล่ียนแปลงอย่างมากน้ี จึงมีความยุ่งยากและซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะขอ้กฎหมาย               
ข้อปฏิบัติบังคับต่าง ๆ ของส านักงานโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)                   

 



2 
 

และการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีซ่ึงมีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงการแข่งขัน                   
ในด้านธุรกิจท่ีมีมากขึ้นเน่ืองจากการเปล่ียนผ่านจากระบบแอนะล็อกสู่ระบบดิจิทลั เขา้มาอยู่ใน
ชีวิตประจ าว ันของประชาชนนั้ น ได้มีการพัฒนาขึ้ นมาเพื่อเอ้ือต่อการจัดการ  “การส่ือสาร 
(Communication)” หรือ “การขนส่งข่าวสาร (Transfer of Information)” ไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาพ 
(Image) เสียง (Voice) หรือทางด้านข้อมูล (Data) ประชาชนสามารถติดต่อกันได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและเป็นเครือข่ายเช่ือมโยงท่ีติดต่อส่ือสารกันได้ทั่วโลก  มีอิทธิพลอย่างมากในชีวิต          
ของประชาชน จากการท่ีมีอตัราการเติบโตขึ้นทุกท่ีทั้ งในด้านขนาดและปริมาณข่าวสาร ท าให ้               
มีสถานีวิทยุกระจายเสียงในรูปแบบต่าง ๆ  เกิดขึ้ นมาอย่างมากมาย อาทิ วิทยุบนอินเทอร์เน็ต                 
วิทยุผ่านดาวเทียม วิทยุบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี  เป็นต้น ตลอดจนมีการแข่งขันกันเองระหว่าง                   
สถานีวิทยุกระจายเสียง 3 ประเภท คือ ประเภทบริการสาธารณะ ประเภทบริการธุรกิจ และประเภท
บริการชุมชน (สุมน อยูสิ่น. 2557 : 1 - 5) 
 สายทิพย ์มนตรีกุล ณ อยุธยา (ออนไลน์. 2562) ได้กล่าวว่าส่ือวิทยุยงัคงมีความส าคัญ             
และยงัคงจ าเป็นต่อสังคมต่อไป เพราะวิทยุกระจายเสียงมีจุดเด่นและข้อดีท่ีได้เปรียบมากกว่า                   
ในบรรดาส่ือทั้งหมดส่ือวิทยุมีส่ิงท่ีส่ืออ่ืนไม่มีก็คือความผูกพนั มี Relationship มีความสัมพนัธ์
ระหว่างคนฟังกบัดีเจ ความสัมพนัธ์น้ีหายากจากส่ืออ่ืน ในหนงัสือไม่มีผูอ่้านไม่ไดเ้ห็นหนา้ตาคนเขียน 
ทีวีก็ไม่มีดีเจ คือตวัตนจริง ๆ ของคน ๆ นั้น ดีเจท่ีประสบความส าเร็จจะมีคาแรคเตอร์เฉพาะตัว                 
ท่ีท าให้คนฟังรู้สึกคุน้เคย มีความสัมพนัธ์ท่ีพอดีกับคนฟัง ไม่ได้ใกลไ้ปเหมือนคนในครอบครัว                
ท่ีพูดอะไรก็ไม่ฟัง ไม่ไดห่้างไปจนไม่รู้จกั ผูฟั้งถามอะไรหรือปรึกษาเร่ืองอะไรส่ือวิทยุสามารถ             
ให้ค  าตอบได ้กิจกรรมเช่นน้ีเกิดเป็นความผูกพนัระหว่างดีเจ และผูฟั้ง และวิทยุก็ไม่เคยตายไปจาก
ผูฟั้งแต่วิทยุแค่เปล่ียนดีไวซ์เท่านั้น วิทยุเป็นส่ือในพื้นท่ี ถา้ในต่างจงัหวดัก็จะเป็นคล่ืนวิทยทุอ้งถ่ิน 
ฐานคนฟังอาจจ ากัดด้วยพื้นท่ี แต่เทคโนโลยีได้เข้ามาช่วยท าให้ส่ือวิทยุทั้ งในส่วนกลางและ                    
วิทยทุอ้งถ่ินดีขึ้นดว้ยซ ้ า สามารถขยายออกไปสู่แอพพลิเคชัน่ ออนไลน์ ขยายฐานคนดู คนฟังท าให้
มีสปอนเซอร์เข้ามามากขึ้นเม่ือก่อนส่ือวิทยุไม่มีใครให้ความสนใจเคยท าสปอตโฆษณาวิทย ุ                
ตวัละไม่ก่ีร้อยบาทจนมาถึงยุคปัจจุบนัส่ือวิทยุแกรมม่ีมีรายได ้700 ลา้นบาท และภาพรวมรายได้
จากโฆษณาในส่ือวิทยุ ปี 2561อยู่ท่ี  4,800 ล้านบาท ในอดีตการฟังวิทยุจ ากัดพื้นท่ี เราแพ้ทีวี                   
มาตลอดเพราะไม่เห็นภาพ แต่ตอนน้ีเทคโนโลยีท าให้วิทยุดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มีแอพพลิเคชั่น                  
A Time Online ไดเ้ห็นภาพการจดัรายการในห้องส่ง ห้องจดัรายการก็มีสปอนเซอร์ มีโลโกเ้หมือน
ในทีว ี มีการตดัต่อคลิปรายการ ท าให้การฟังวิทยุตอนน้ีไม่จ ากดัพื้นท่ีแลว้ สามารถดูหรือฟังไดท้ัว่โลก 
แถมมีสปอนเซอร์เขา้มามากขึ้นด้วยความคิดของคนยงัยึดติดท่ีว่าฟังวิทยุต้องผ่านเคร่ืองรับวิทยุ
เท่านั้น แต่ยุคสมยัเปล่ียนไป การฟังวิทยุก็เปล่ียนดีไวซ์ตามยุคน้ี คนฟังไม่ไดซ้ื้อเคร่ืองรับวิทยุแลว้ 
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เลยท าให้คนคิดว่าวิทยุตายแลว้ แต่จริง ๆ ไม่เป็นเช่นนั้นวิทยุยงัอยู่เพียงแค่เปล่ียนดีไวซ์ ซ่ึงท าให้
ชีวิตง่ายมากขึ้น ไม่ไดฟั้งผ่านวิทยุอย่างเดียว ไม่ตอ้งแบกเคร่ืองรับวิทยุติดตวัไปดว้ยสามารถฟังได้
ผ่านมือถือ คอมพิวเตอร์ กลายเป็นขอ้ดีของเทคโนโลยีท่ีเขา้มาช่วยให้ส่ือวิทยุไดรั้บความนิยมมากขึ้น 
เทคโนโลยไีม่ไดท้ าใหวิ้ทยตุาย แต่กลบัท าใหก้ารฟังวิทยสุะดวกสบายมากขึ้น  
 เค รือข่ ายสั งคมบนอิน เท อร์ เน็ ต  (Social Network) คือ  การรวมตัวกัน เพื่ อส ร้าง
ความสัมพนัธ์ของกลุ่มคนท่ีสนใจในเร่ืองหรือกิจกรรมท่ีเหมือนกนัมารวมตวัในลกัษณะสังคมเสมือน 
(Virtual Communication) ซ่ึงสมาชิกในกลุ่มสามารถท าความรู้จัก แบ่งปันประสบการณ์รวมทั้ ง
แลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกัน และเน่ืองจากความนิยมในการใช้งานเครือข่ายสังคมบน
อินเทอร์เน็ต มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ือง ท าให้เจ้าของกิจการล้วนต่างให้ความสนใจกับ                  
การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ธุรกิจและผลิตภณัฑ์บนเครือข่ายสังคมบนอินเตอร์เน็ต อาทิ Website, 
Blog, My Space, Face book, You tube และ Twitter เป็นตน้ โดยผลการส ารวจการใช้อินเตอร์เน็ต
ของ Red Bridge Marketing เก่ียวกับการตดัสินใจเลือกใช้บริการหรือผลิตภณัฑ์ด้วยการพิจารณา
จากความคิดเห็นของสมาชิกในเครือข่ายพบว่า ผู ้บริโภคร้อยละ 78 ทั่วโลก วางใจและเช่ือ               
ในความเห็นเก่ียวกบับริการและผลิตภณัฑ์ท่ีอา้งอิงถึงในเครือข่ายสังคมบนอินเตอร์เน็ต (Bilgihan 
and Bujisic. 2015 : 43) 
 ปัจจุบันประชาชนชาวไทยใช้งานอินเทอร์เน็ต 57 ล้านคน มีการใช้งาน Social Media      
มากถึง 51 ลา้นคน คนไทยมีการใชง้านอินเทอร์เน็ตมากถึงร้อยละ 90 และใชง้านอินเทอร์เน็ตทุกวนั
มากถึงร้อยละ 8 จากสถิติ “Similar Web” และ “Alexa” ซ่ึงเป็นหน่วยงานในการจดัอนัดบัการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตของคนไทย มีผลอันดับ 1 ตรงกันคือ คนไทยเข้าใช้งาน “Google.co.th” มากท่ีสุด             
คนไทยมีพฤติกรรมดูวิดีโอออนไลน์มากถึงร้อยละ 57 และคนไทยร้อยละ 27 ดูวิดีโอออนไลน์       
ทุกวนั และมีพฤติกรรมผูบ้ริโภคต่อการซ้ือสินค้า E-Commerce ร้อยละ 71 ค้นหาข้อมูลสินค้า     
และบริการก่อนตัดสินใจซ้ือร้อยละ 70 เข้าไปดูร้านค้าออนไลน์ร้อยละ 62 ตัดสินใจซ้ือสินค้า               
และบริการบนออนไลน์ ร้อยละ 52 โดยซ้ือสินคา้ออนไลน์ ผ่านแล็ปท็อป หรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
และสมาร์ทโฟน (2018 DigitalYearbook) 
 การส่ือสารการตลาดเป็นการการด าเนินกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร้างความเข้าใจ         
และสร้างการยอมรับต่อธุรกิจจากผูบ้ริโภค โดยมุ่งหวงัให้ผูบ้ริโภคเกิดพฤติกรรมตอบสนอง        
ตามความตอ้งการของธุรกิจ กิจกรรมทางการตลาด มีจุดมุ่งหมายส าคญัเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของผู ้บริโภค การด าเนินกิจกรรมทางการตลาดจ าเป็นต้องอาศัยการส่ือสารระหว่างกิจการ             
กบัผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ือง เพื่อสร้างความเขา้ใจร่วมกนั ซ่ึงช่วยใหกิ้จการสามารถบรรลุวตัถุประสงค์
ตามแผนการตลาด กิจกรรมทางการตลาดดงักล่าวประกอบดว้ยองค์ประกอบหลกัคือส่วนประสม
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การตลาด ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา การจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด การด าเนินกิจกรรม
การตลาด เพื่อให้เกิดการตอบสนองความต้องการของผู ้บริโภค และของธุรกิจร่วมกันในแง่
ความรู้สึกนึกคิด การรับรู้ความหมายความเขา้ใจ ความคิดเห็นร่วมกนัระหว่างผูบ้ริโภค และกิจการ 
ตลอดจนสร้างการยอมรับร่วมกันระหว่างกิจการและผูบ้ริโภค โดยท่ีผูบ้ริโภคได้รับความพอใจ    
จากการท่ีกิจการตอบสนองความจ าเป็นและความต้องการของผูบ้ริโภค ส่วนกิจการก็ได้รับ
ผลตอบแทนกลบัคืนในรูปของผลก าไร การส่ือสารการตลาดเป็นการส่ือความหมายใหลู้กคา้มุ่งหวงั
รับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคยอมรับผลิตภณัฑน์ั้น ๆ จนตดัสินใจซ้ือ 
(ปรีชา ศรีศกัด์ิหิรัญ. 2561 : 27 - 32)  
 การส่ือสารเชิงพาณิชย ์เป็นกระบวนการส่ือสารท่ีเกิดขึ้นเม่ือกิจการหรือธุรกิจมีเป้าหมาย  
มุ่งท่ีจะสร้างพฤติกรรมของผูรั้บสารกลุ่มเป้าหมายให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด โดยใช้
การส่ือสารเพื่อโน้มนาวใจหลายรูปแบบกับผู ้รับสารกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเน่ือง ผู ้ส่งสาร                   
ในการส่ือสารเชิงพาณิชยมี์ความตั้งใจท่ีจะมีอิทธิพลบางประการเหนือผูรั้บสาร และในเวลาเดียวกนันั้น
ผูรั้บสารมักจะมีทางเลือกมากกว่าหน่ึง ผูส่้งสารจึงพยายามท่ีจะส่ือสารให้ผูรั้บสารยอมรับสาร          
ท่ีตนเสนอ ส่ิงท่ีผูส่้งสารตอ้งการคือการสร้างหรือการเปล่ียนแปลง ความคิดเห็น ทศันคติ ค่านิยม 
ความเช่ือของผูรั้บสารโดยมีเป้าหมายให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือ การใชบ้ริการซ่ึงพฤติกรรมดงักล่าว
จะน าไปสู่ผลก าไรแก่ผูส่้งสาร ซ่ึงการส่ือสารเชิงพาณิชย์จะส าเร็จได้เม่ือมีความสอดคล้องกัน
ระหว่างเจตนาของผูส่้งสาร และพฤติกรรมของผูรั้บสาร การส่ือสารเชิงพาณิชย์เป็นกิจกรรม        
และกระบวนการส่ือสารเพื่อโนม้นา้วใจ ซ่ึงผลของการส่ือสารเชิงพาณิชยน้ี์ขึ้นอยู่กบัองคป์ระกอบ
พื้นฐานในการโนม้นา้วใจ (ปิยฉตัร ลอ้มชวการ. 2550 : 118 - 119) 
 จากสถิติการใช้อินเทอร์เน็ตของประชาชนไทย ท าให้เห็นชัดว่ามีการพัฒนาการใช้  
อินเทอร์เน็ตเขา้มาพฒันาวิทยุกระจายเสียงเพื่อกา้วเขา้สู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ 
ผูบ้ริหารองค์กรจะตอ้งให้ความส าคญัและหากลยุทธ์การส่ือสารการตลาดมาผสมผสานในธุรกิจ
ของวิทยุกระจายเสียงในยุคดิจิทลั ดัง่เช่นกลยุทธ์การตลาดแบบผสมผสานของคล่ืน Green Wave      
ท่ีหยิบยกเร่ืองราวประสบการณ์จริงของผูฟั้ง 1 เร่ืองหลัก แล้วน ามาขยายเล่าเร่ืองย่อย ๆ ผ่าน                 
การบูรณาการและเช่ือมโยงสู่ช่องทางการส่ือสารให้สอดคลอ้งเหมาะสมกับเน้ือหานั้น ๆ ท าให้
รายการวิทยุ Club Friday สะทอ้นรูปแบบของการเล่าเร่ืองขา้มส่ือไดช้ดัเจนนอกจากนั้นหากเน้ือหา           
ของรายการสอดคลอ้งกับความสนใจของผูฟั้งแลว้ ผูฟั้งจะเป็นผูเ้ลือกช่องทางการเข้าถึงเน้ือหา    
ของส่ือนั้น ๆ ตามพฤติกรรมความพึงพอใจในการเปิดรับส่ือของตน หรือเรียกว่า Content is the 
King, the Queen is the Platform (สุวิทย ์สาสนพิจิตร์. 2557 : 117; อา้งถึงใน ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์. 
2557 : 113 - 114)  
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 หลังจากการเป ล่ียนแปลงการปกครอง พ .ศ . 2475 วิทยุกระจายเสียง  นับได้ว่า                        
เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการเผยแพร่ข่าวสารเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงการปกครองอย่างเห็นไดช้ัด  
จากการท่ีมีการควบคุมการกระจายข่าวสาร เพื่อให้ เกิดการยอมรับแก่กลุ่มข้าราชการและ             
กลุ่มประชาชน เรียกระบบวิทยุกระจายเสียงยุคน้ีว่า “ยุคการผูกขาดรัฐ” (พ.ศ. 2473 - 2501) 
เน่ืองจากวิทยุกระจายเสียงเป็นส่ือมวลชนท่ีรัฐถือครองสิทธ์ิมาตั้งแต่แรกเร่ิมท่ีไดมี้การออกอากาศ 
เรียกได้ว่าเป็นยุคแรกของวิทยุกระจายเสียง โดยเร่ิมเปิดโอกาสให้ประชาชนมีเคร่ืองรับ
วิทยุกระจายเสียงได้ ทั้ งท่ี ก่อนหน้านั้ นกฎหมายไม่ได้อนุญาตให้เอกชนมีเคร่ืองรับวิทยุไว ้                    
ในครอบครองมาก่อน วิทยุกระจายเสียงในยุคแรกนั้นจึงมีภาพการเป็นเคร่ืองมือทางการเมือง                 
อย่างเห็นได้ชัด ในปี พ.ศ. 2482 จากการท่ีวิทยุกระจายเสียงได้ถูกโอนไปให้ขึ้ นอยู่กับส านัก
โฆษณาการ ทั้ งท่ี ก่อนหน้าน้ี ท่ี เคยอยู่ในความรับผิดชอบของกรมไปรษณีย์โทรเลข โดยมี
วตัถุประสงค์ส าคัญเพื่อให้ความรู้ด้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยกับ ข้าราชการและ
ประชาชน นบัว่าวิทยุกระจายเสียงในยุคแรกนั้นเป็นเพียงส่ือในการสร้างความชอบธรรมให้แก่รัฐ
และขยายแนวคิดดา้นประชาธิปไตยแก่คณะผูป้กครองคณะใหม่ จากนโยบายท่ีมุ่งเนน้การน าเสนอ
เน้ือหารายการในรูปแบบข่าวสารทางราชการ การปราศรัย ละคร เพลงปลุกใจ ท่ีมีแก่นของส่ือ               
ในฐานะกระบอกเสียงของรัฐบาลและส่วนราชการ (วารสาร กสทช. ออนไลน์. 2561) 
 ยุคท่ีสอง เรียกระบบวิทยุกระจายเสียงยุคน้ีว่า “รูปแบบการให้สัมปทานอุปถัมภ์”            
(พ.ศ. 2502 - 2531) ได้มีการจัดตั้ งสถานีวิทยุกระจายเสียงเพิ่มขึ้นจ านวนมากในเวลาอนัรวดเร็ว                             
ทั้งในเขตพื้นท่ีส่วนกลางและในเขตพื้นท่ีส่วนภูมิภาคต่าง ๆ วิทยุกระจายเสียได้เปิดด าเนินการ                 
ในเชิงพาณิชยเ์สียส่วนใหญ่ โดยมีหน่วยงานของรัฐเป็นเจา้ของ ส่วนสถานีวิทยุกระจายเสียงขนาดเล็ก     
ในส่วนภูมิภาคนั้ น ได้มีบริษัทธุรกิจด้านโฆษณาและบันเทิงเข้าด าเนินการ จ านวนสถานี
วิทยุกระจายเสียงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นับไดว้่าเป็นช่วงของระบบคู่ขนาน คือ การท่ีเอกชนด าเนิน
กิจการควบคู่ไปพร้อม ๆ กับรัฐ ในลักษณะการแบ่งอ านาจระหว่างรัฐและเอกชน โดยเอกชน            
มีอ านาจทางเศรษฐกิจควบคุมสถานี ส่วนรัฐมีอ านาจเป็นเจา้ของสถานีตามกฎหมาย จึงถือไดว้า่เป็น
รูปแบบการด าเนินการทางธุรกิจในระบบอุปถัมภ์ การสัมปทานสถานีหรือประมูลเวลาได้นั้ น           
ผูป้ระมูลจะตอ้งมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกับผูมี้อ านาจในส่วนราชการ (วารสาร กสทช. ออนไลน์.
2561) 
 ยุคท่ีสาม ซ่ึงเป็นยุคส าคัญต่อการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุด เรียกระบบวิทยุกระจายเสียง              
ยุค น้ี ว่ า “ยุค ธุรกิจการเมืองเต็ม รูปแบบ” (พ .ศ . 2532 - 2536) เป็น รูปแบบภายใต้การให้                      
สัมปทานแบบมีการแข่งขัน รัฐเปิดโอกาสให้เอกชนสัมปทาน โดยรัฐใช้คล่ืนความถ่ีท่ีอยู่ใน
ครอบครองของรัฐ เอ้ือประโยชน์ให้กับเอกชน ส่งผลต่อรัฐหรือคนของรัฐไดรั้บประโยชน์สูงสุด                         
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(อุบลรัตน์  ศิริยุวศักด์ิ. 2544 : 108 - 119) ยุคน้ีนับได้ว่าระบบวิทยุกระจายเสียงมีการเปิดเสรี                  
อย่างจริงจัง ธุรกิจวิทยุกระจายเสียงเติบโตอย่างมาก มีรายได้หมุนเวียนจากค่าโฆษณามหาศาล                   
ระบบวิทยุกระจายเสียงเกือบทั้ งหมดของประเทศไทยตกอยู่ภายใต้อิทธิพลทางธุรกิจ นับตั้งแต่               
พ.ศ. 2537 เป็นตน้มา การด าเนินการธุรกิจเปล่ียนแปลงจากระบบธุรกิจขนาดเล็กสู่ธุรกิจขนาดใหญ่ 
เป็นลกัษณะท่ีกลุ่มธุรกิจส่ือมวลชนขนาดใหญ่เขา้มาด าเนินการวิทยุกระจายเสียง อ านาจการเป็น
เจา้ของส่ืออยู่ในมือของกลุ่มธุรกิจเพียงไม่ก่ีกลุ่ม เป็นยุคท่ีถือได้ว่ากิจการวิทยุกระจายเสียงเขา้สู่
ระบบทุน การผลิตรายการจึงมุ่งตอบสนองการท าก าไรทางธุรกิจเป็นส าคัญ  (วารสาร กสทช. 
ออนไลน์. 2561) 
 พระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551  มาตรา 10 
ขอ้ 3 (ค) อนุญาตให้ผูป้ระกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงทางธุรกิจระดบัทอ้งถ่ินทัว่ประเทศ ท่ีไดรั้บ
ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการทางธุรกิจ จากส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นกลุ่มกิจการส่ือสารวิทยุธุรกิจขนาดเล็ก      
เน้นการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ธุรกิจในทอ้งถ่ิน ให้หารายไดจ้ากการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์
และการบริการธุรกิจไดช้ัว่โมงละสิบสองนาทีคร่ึง โดยเม่ือรวมเวลาโฆษณาตลอดทั้งวนัเฉล่ียแลว้
ตอ้งไม่เกินชัว่โมงละสิบนาที หรือการจดัเก็บค่าสมาชิกหรือโดยวิธีการอ่ืนใด โดยกิจการวิทยุธุรกิจ
ขนาดเล็กต้องให้บริการประชาชนในท้องถ่ินนั้ น ๆ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร             
ในท้องถ่ินให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าท่ีของส่ือสารมวลชนด้านวิทยุกระจายเสียง               
อย่างถูกต้อง และเป็นการส่งเสริมวิชาชีพส่ือสารมวลชนด้านวิทยุกระจายเสียง ส่งเสริมอาชีพ 
พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทอ้งถ่ินให้มีงานท า วิทยุธุรกิจขนาดเล็ก จึงเป็นส่ือมวลชน
ประเภทหน่ึง ซ่ึงมีบทบาทส าคัญในการน าเสนอข่าวสารไปสู่ประชาชนในท้องถ่ินได้อย่าง
กวา้งขวาง มีขอ้ได้เปรียบมากกว่าส่ือมวลชนอ่ืน ๆ หลายประการ เช่น วิทยุกระจายเสียงสามารถ
เสนอข่าวไดร้วดเร็วกว่าหนงัสือพิมพ ์มีราคาถูกกว่าวิทยุโทรทศัน์ สามารถออกอากาศเสนอข่าวได้
ในทนัที ขณะท่ีเหตุการณ์เกิดขึ้น และสามารถติดตามรายงานเหตุการณ์เหล่านั้นได้อย่างต่อเน่ือง 
สามารถเสนอข้อมูลได้บ่อยคร้ัง หากมีกรณีส าคัญเร่งด่วน ข้อได้เปรียบของการรับฟังข่าว
วิทยุกระจายเสียงอีกประการหน่ึงคือ ผูฟั้งสามารถท ากิจวตัรประจ าวนัหรืองานอ่ืน ๆ ไปพร้อม ๆ 
กนัได ้(สมาคมผูป้ระกอบวิชาชีพวิทยทุอ้งถ่ินไทย. ออนไลน์. 2557) 
 สถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็ก เป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีให้บริการเฉพาะเจาะจงในพื้นท่ี
หรือเขตบริการส่งกระจายเสียงเป็นลักษณะแนวแคบไม่ใช่แพร่กระจายไปสู่สาธารณชน                         
โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีเสนอเน้ือหาสาระส าคญัให้สอดคลอ้งกับความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของชุมชน 
และกลุ่มเป้าหมายท่ีมีลกัษณะเฉพาะพิเศษดา้นเช้ือชาติ ภาษา วฒันธรรม และศาสนา การส่งกระจาย
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เสียงของวิทยธุุรกิจขนาดเล็กตอ้งมีก าลงัส่งไม่เกิน 500 วตัต ์เสาส่งสัญญาณสูงไม่เกิน 60 เมตร และ
ครอบคลุมรัศมีกระจายเสียงไม่เกิน 20 กิโลเมตร ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ืองหลกัเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2555 และประกาศ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์ 
และกิจการโทรมนาคมแห่งชาติ  เร่ืองหลกัเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเคร่ืองส่ง
วิทยุกระจายเสียงส าหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2558 ซ่ึงมีสาระส าคญั 
คือแยกประเภทกิจการกระจายเสียง ให้ผูไ้ดรั้บอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ตอ้งด าเนินการ
ยื่นค าขออนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงให้ตรงตามประเภท  ตามท่ีต้องการ
ประกอบกิจการ ไดแ้ก่ ประเภทบริการสาธารณะ ประเภทบริการชุมชน และประเภทบริการธุรกิจดงักล่าว 
ปฏิบติัตามมาตรฐานทางเทคนิคท่ีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์และกิจการ
โทรมนาคมแห่งชาติก าหนด โดยผูท้ดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงกิจการทางธุรกิจจะตอ้ง
เป็นนิติบุคคลท่ีสัญชาติไทยท่ีมีผูถื้อหุ้นอนัเป็นทุนหรือท่ีผูล้งทุนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 และภูมิล าเนา
อยู่ใน เขตพื้ น ท่ีการให้บ ริการ ห รือเป็น รัฐวิสาหกิจ บริษัท ท่ีจัดตั่งขึ้ นตามกฎหมายไทย                          
ท่ีมีวตัถุประสงค์หลักเพื่อท่ีจะประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงโดยต้องมีระบบบริหารจดัการ              
ทางการเงินท่ีเหมาะสมกบัการประกอบกิจการธุรกิจอีกดว้ย  
 จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ จึงเป็นท่ีมาของการหารายไดข้องสถานีวิทยุกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก 
โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันท่ีพฤติกรรมการรับฟังวิทยุกระจายเสียงของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ 
เปล่ียนไป ในอดีตผูฟั้งวิทยุกระจายเสียงเป็นเพียงผูรั้บสาร แต่ปัจจุบนัเม่ือจ านวนส่ือมีเพิ่มมากขึ้น
ประกอบกับเทคโนโลยีการส่ือสารมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ท าให้เกิดการหลอมรวมของส่ือ 
(Media Convergence) โดยผู ้ฟั งวิทยุกระจายเสียงมีโอกาสในการเลือกเน้ือหา และช่องทาง                  
ท่ีเหมาะสมตามลักษณะการด าเนินชีวิตของตนเอง ท าให้เกิดการปรับตัว ด าเนินการวางแผน         
และปรับกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดผ่านส่ือออนไลน์ต่าง ๆ  ของกิจการวิทยุธุรกิจขนาดเล็ก        
เช่น ส่ือโฆษณาออนไลน์ ประชาสัมพนัธ์ออนไลน์ การส่งเสริมการขายออนไลน์ การขายโดยบุคคล
ออนไลน์และการตลาดทางตรงออนไลน์  เกิดขึ้ นในทุก  ๆ  ท่ี  เพื่ อให้สามารถรับมือกับ                   
การเปล่ียนแปลงดังกล่าวได้ดี เป็นการขยายฐานการเข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้ น               
เพื่อเพิ่มจ านวนผูฟั้งของสถานีวิทยธุุรกิจขนาดเลก็ และส่งเสริมรายไดข้องสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเลก็ 
 ส าหรับสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรีนั้น มีการเปิดด าเนินการจ านวนมาก                   
ซ่ึงปัจจุบันน้ี ผูป้ระกอบการในแต่ละสถานีล้วนให้ความส าคัญต่อเร่ืองพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไป       
ของผูฟั้งรายการ และน าเทคโนโลยีในเร่ืองของการส่ือสารออนไลน์มาใช้ปรับตัวด าเนินการ
วางแผนและปรับกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดผ่านส่ือออนไลน์ต่าง ๆ ของกิจการวิทยุธุรกิจ       
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ขนาดเล็ก เช่น ส่ือโฆษณาออนไลน์ ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ การส่งเสริมการขายออนไลน์           
การขายโดยบุคคลออนไลน์และการตลาดทางตรงออนไลน์  เช่นเดียวกันกับสถานีวิทยุธุรกิจ       
ขนาดเล็กในพื้นท่ีอ่ืน ๆ เพื่อให้สามารถรับมือกบัการเปล่ียนแปลงเครือข่ายสังคมออนไลน์เหล่าน้ี   
ท่ีมีแนวโน้มเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในปัจจุบันท่ีมีการท าการส่ือสารการตลาด                 
ผ่านช่องทางออนไลน์ไปยงักลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย เป็นการดึงดูดความสนใจให้เกิดความชอบ              
ในสินคา้หรือบริการ เพื่อเพิ่มกลุ่มลูกคา้ใหม่ พร้อมทั้งรักษาฐานกลุ่มภกัดีต่อสถานีวิทยธุุรกิจขนาดเล็ก       
การส่ือสารการตลาดออนไลน์จึงเป็นตวัแปรท่ีมีความส าคญั  เห็นได้จากการเกิดขึ้นของเว็บไซต ์     
ท่ีให้บริการเว็บมีการพัฒนารูปแบบ และเคร่ืองมือต่าง ๆ เพื่อเอาใจผูใ้ช้อย่างต่อเน่ือง ดังนั้ น               
จึงแสดงใหเ้ห็นไดว้า่ส่ือออนไลน์มีส่วนส าคญัในการพฒันาธุรกิจใหมี้การเติบโตขึ้นได ้ 
 จากเหตุผลดงักล่าวผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง การส่ือสารการตลาดออนไลน์   
ของผู ้ประกอบการสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กในจังหวัดจันทบุ รี ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผูป้ระกอบการสถานีวิทยธุุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรีและในพื้นท่ีอ่ืน ๆ ท่ีจะน าไปประยกุตใ์ช้
เพื่อการส่งเสริมและพฒันาเศรษฐกิจของพื้นท่ีใหเ้ติบโตต่อไป 

 
ปัญหำน ำวิจัย 
 1. การส่ือสารการตลาดออนไลน์ของผูป้ระกอบการสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดั
จนัทบุรีเป็นอยา่งไร 
 2. ลกัษณะทางประชากรกบัการส่ือสารการตลาดออนไลน์ของผูป้ระกอบการสถานีวิทยุ
วิทยธุุรกิจขนาดเลก็ในจงัหวดัจนัทบุรีแตกต่างกนัอยา่งไร 
 3. ลกัษณะทางประชากรของผูป้ระกอบการสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี 
มีความสัมพนัธ์ประเภทของส่ือออนไลน์อยา่งไร 
 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการส่ือสารการตลาดออนไลน์ของผูป้ระกอบการสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็ก
ในจงัหวดัจนัทบุรี 
 2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของลกัษณะทางประชากรกบัการส่ือสารการตลาดออนไลน์    
ของผูป้ระกอบการสถานีวิทยธุุรกิจขนาดเลก็ในจงัหวดัจนัทบุรี 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของลกัษณะทางประชากรของผูป้ระกอบการสถานีวิทยุธุรกิจ  
ขนาดเลก็ในจงัหวดัจนัทบุรีกบัประเภทของส่ือออนไลน์ 
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ประโยชน์ของกำรวิจัย 
 1. ไดรู้้ถึงการส่ือสารการตลาดออนไลน์ของผูป้ระกอบการสถานีวิทยวุิทยธุุรกิจขนาดเล็ก
ในจงัหวดัจนัทบุรี 
 2. ได้รู้ ถึงตัวแปรลักษณะทางประชากรกับการส่ือสารการตลาดออนไลน์ของ
ผูป้ระกอบการสถานีวิทยธุุรกิจขนาดเลก็จงัหวดัจนัทบุรี  
 3. ไดรู้้ถึงความสัมพนัธ์ลกัษณะทางประชากรของผูป้ระกอบการสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็ก
ในจงัหวดัจนัทบุรีกบัประเภทของส่ือออนไลน์ 
 4. ไดผ้ลการส่ือสารการตลาดออนไลน์เพื่อใช้เป็นแนวทางให้ผูป้ระกอบการสถานีวิทยุ
ธุรกิจขนาดเลก็ในจงัหวดัจนัทบุรี และสถานีวิทยุอ่ืน ๆ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย              
น าขอ้มูลเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดออนไลน์ไปประยกุตใ์ช ้ 
 

ขอบเขตของกำรวิจัย 
 การศึกษาเก่ียวกับ การส่ือสารการตลาดออนไลน์ของผูป้ระกอบการสถานีวิทยุธุรกิจ
ขนาดเลก็ในจงัหวดัจนัทบุรีคร้ังน้ี ผูวิ้จยัด าเนินการศึกษาดงัปรากฏรายละเอียดต่อไปน้ี 
 ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 

 1. มุ่งศึกษาลกัษณะประชากร ประกอบดว้ย เพศ อาย ุรายได ้การศึกษา 
 2. มุ่งศึกษาการส่ือสารการตลาดออนไลน์  ประกอบด้วย การโฆษณาออนไลน์                            
การประชาสัมพันธ์ออนไลน์ การส่งเสริมการขายออนไลน์ การขายโดยบุคคลออนไลน์ และ
การตลาดทางตรงออนไลน์ 
 3. มุ่งศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ท่ีได้จากเอกสารหนังสืองานวิจัย บทความ
ตลอดจนเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องเป็นการศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่าง  ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น แนวคิด
เก่ียวกับวิทยุกระจายเสียง แนวคิดการใช้ส่ือออนไลน์ แนวคิดเก่ียวกับการส่ือสารการตลาด                   
โดยท าการศึกษาคน้ควา้จากเอกสารทางวิชาการ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ขอบเขตด้ำนประชำกร 

 ขอบเขตด้านประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผูป้ระกอบการสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็ก              
ในจงัหวดัจนัทบุรี จ านวน 46 ราย ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัจนัทบุรี 10 อ  าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมืองจนัทบุรี 
อ าเภอมะขาม อ าเภอโป่งน ้ าร้อน  อ าเภอสอยดาว อ าเภอนายายอาม อ าเภอแก่งหางแมว                        
อ าเภอเขาคิชฌกูฏ อ าเภอท่าใหม่ อ าเภอแหลมสิงห์ อ าเภอขลุง 
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 ขอบเขตด้ำนเวลำ  
 ใช้เวลาในการเตรียมขอ้มูล จดัล าดับขอ้มูล พร้อมทั้งแจก แบบสอบถาม และน าผลมา
วิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชร้ะยะเวลาในการวิจยั ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนกรกฎาคม 2564  
 
นิยำมศัพท์  
 สถำนีวิทยุธุรกิจขนำดเล็กในจังหวัดจันทบุรี หมายถึง สถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็ก จ านวน   
46 ราย ในพื้นท่ีจงัหวดัจนัทบุรี 10 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมืองจนัทบุรี อ าเภอมะขาม อ าเภอโป่งน ้ าร้อน 
อ าเภอสอยดาว อ าเภอนายายอาม อ าเภอแก่งหางแมว อ าเภอเขาคิชฌกูฏ อ าเภอท่าใหม่ อ าเภอแหลมสิงห์ 
อ าเภอขลุง ท่ีมีการผลิตรายการโดยมีการออกอากาศผ่านเคร่ืองส่งกระจายเสียงไม่เกิน 500 วตัต ์ 
ตามพระราชบญัญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.  2551  มาตรา 10              
ขอ้ 3 (ค) ท่ีไดรั้บใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการทางธุรกิจจากส านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  
 กำรส่ือสำรกำรตลำดออนไลน์  หมายถึง การส่ือสารการตลาดออนไลน์  โดยใช้
อินเทอร์เน็ต เป็นช่องทางในส่ือสารการตลาดของผูป้ระกอบการสถานีวิทยุขนาดเล็กในจงัหวดั
จนัทบุรี จ านวน 46 ราย ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัจนัทบุรี 10 อ าเภอ ไดแ้ก่ผูป้ระกอบการในเขต อ าเภอ
เมืองจนัทบุรี อ าเภอมะขาม อ าเภอโป่งน ้าร้อน อ าเภอสอยดาว  อ าเภอนายายอาม อ าเภอแก่งหางแมว 
อ าเภอเขาคิชฌกูฏ อ าเภอท่าใหม่ อ าเภอแหลมสิงห์ อ าเภอขลุง    
 กำรโฆษณำออนไลน์ (Online Advertising) หมายถึง รูปแบบการให้ข้อมูลด้านการโฆษณา
สินคา้หรือบริการ โดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทาง ของผูป้ระกอบการสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็ก              
ในจงัหวดัจันทบุรี จ านวน 46 ราย ในเขตพื้นท่ีจังหวดัจันทบุรี 10 อ าเภอ ได้แก่ ผูป้ระกอบการ               
ในเขตอ าเภอเมืองจันทบุรี อ าเภอมะขาม อ าเภอโป่งน ้ าร้อน อ าเภอสอยดาว อ าเภอนายายอาม   
อ าเภอแก่งหางแมว อ าเภอเขาคิชฌกูฏ อ าเภอท่าใหม่ อ าเภอแหลมสิงห์ อ าเภอขลุง  
 กำรประชำสัมพันธ์ออนไลน์  (Online Public Relation) หมายถึง รูปแบบการให้ข้อมูล     
ด้านการส่ือสารข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมสาธารณะประโยชน์รวมไปถึงการสร้างภาพลักษณ์                
ของสถานีโดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางของผูป้ระกอบการสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดั
จนัทบุรี จ านวน 46 ราย ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัจนัทบุรี 10 อ าเภอ ไดแ้ก่ผูป้ระกอบการในเขตอ าเภอ
เมืองจนัทบุรี อ าเภอมะขาม อ าเภอโป่งน ้าร้อน อ าเภอสอยดาว อ าเภอนายายอาม อ าเภอแก่งหางแมว 
อ าเภอเขาคิชฌกูฏ อ าเภอท่าใหม่ อ าเภอแหลมสิงห์ อ าเภอขลุง 
 กำรส่งเสริมกำรขำยออนไลน์  (Online Sale Promotion) หมายถึง รูปแบบการให้ขอ้มูล
ด้านการลดราคาซ้ือช่วงเวลาออกอากาศ การแถมระยะเวลาการออกอากาศ การจัดโปรโมชั่น
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ออกอากาศการท าสัญญาตามท่ีก าหนด เช่น ผลิตสปอตสินคา้ให้ฟรี เป็นตน้ เพื่อกระตุน้และดึงดูดใจ
ผูใ้ช้บริการรายใหม่รวมไปถึงรักษาฐานผูใ้ช้บริการรายเก่าให้เกิดความภักดีต่อสถานี โดยใช้
อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทาง ของผูป้ระกอบการสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี จ านวน   
46 ราย ในเขตพื้นท่ีจังหวดัจนัทบุรี 10 อ าเภอ ได้แก่ ผูป้ระกอบการในเขต อ าเภอเมืองจันทบุรี 
อ าเภอมะขาม อ าเภอโป่งน ้ าร้อน  อ าเภอสอยดาว อ าเภอนายายอาม อ าเภอแก่งหางแมว                        
อ าเภอเขาคิชฌกูฏ อ าเภอท่าใหม่ อ าเภอแหลมสิงห์ อ าเภอขลุง 
 กำรขำยโดยบุคคลออนไลน์ (Online Personal Selling) หมายถึง รูปแบบการให้ข้อมูล       
การการถ่ายทอดสดผ่านทางส่ือออนไลน์และมีการตอบกลับของผู ้ท่ี มีความสนใจ เพื่อ เพิ่ม                   
ความสนใจและการดึงดูดใจในการใช้บริการโดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทาง ของผูป้ระกอบการ
สถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี จ านวน 46 ราย ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัจนัทบุรี 10 อ าเภอ 
ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการในเขตอ าเภอเมืองจนัทบุรี อ าเภอมะขาม อ าเภอโป่งน ้ าร้อน อ าเภอสอยดาว 
อ าเภอนายายอาม อ าเภอแก่งหางแมว อ าเภอเขาคิชฌกูฏ อ าเภอท่าใหม่ อ าเภอแหลมสิงห์ อ าเภอขลุง 
 กำรตลำดทำงตรงออนไลน์ (Online Direct Marketing) หมายถึง รูปแบบการให้ข้อมูล   
ด้วยการส่งข้อมูลข่าวสารให้กับกลุ่มเป้าหมายท่ีคาดว่ามีความสนใจสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็ก                 
ในจังหวดัจันทบุรี เช่น การส่งข้อความผ่านโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เป็นต้น โดยใช้อินเทอร์เน็ต                   
เป็นช่องทาง ของผูป้ระกอบการสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กในจังหวดัจันทบุรี  จ านวน 46 ราย                   
ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัจนัทบุรี 10 อ  าเภอ ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการในเขตอ าเภอเมืองจนัทบุรี อ าเภอมะขาม 
อ าเภอโป่งน ้ าร้อน อ าเภอสอยดาว อ าเภอนายายอาม อ าเภอแก่งหางแมว อ าเภอเขาคิชฌกูฏ                
อ าเภอท่าใหม่ อ าเภอแหลมสิงห์ อ าเภอขลุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการส่ือสารการตลาดออนไลน์ของผูป้ระกอบการ
สถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กในจังหวัดจันทบุรี โดยศึกษาการส่งเสริมการตลาด 5 วิธีด้วยกัน                                 
คือ 1) การโฆษณาออนไลน์  2) การประชาสัมพันธ์ออนไลน์  3) การส่งเสริมการขายออนไลน์        
4) การขายโดยบุคคลออนไลน์  และ 5) การตลาดทางตรงออนไลน์ ผู ้วิจัยได้ท าการทบทวน
วรรณกรรมต่าง ๆ จากแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปเป็นกรอบแนวคิดของการวิจยั (Conceptual 
Framework) ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภำพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

   
สมมติฐำนในกำรวิจัย 
 1. ลกัษณะทางประชากรของผูป้ระกอบการสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กในจังหวดัจนัทบุรี
ต่างกนั มีการส่ือสารการตลาดออนไลนแ์ตกต่างกนั 
 2. ลกัษณะทางประชากรของผูป้ระกอบการสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี                       
มีความสัมพนัธ์กบัประเภทของส่ือออนไลน์ 

ลกัษณะทางประชากร 

- เพศ 

- อายุ 
- รายได ้ 

- การศึกษา 

ตัวแปรต้น 

ตัวแปรตำม 

การส่ือสารการตลาดออนไลน์ 
- การโฆษณาออนไลน์ 
- การประชาสัมพนัธ์ออนไลน์ 
- การส่งเสริมการขายออนไลน์ 
- การขายโดยบุคคลออนไลน์ 
- การตลาดทางตรงออนไลน์ 
 
 
 
ประเภทของส่ือออนไลน์ 
- Facebook 
- Instagram 
- Twitter 
- Blog หรือ Website 

 


