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กลยุทธ์ การบริ หารงานวิทยุกระจายเสี ยงเพือ่ ส่ งเสริมการเกษตร: กรณีศึกษาสถานีวิทยุกระจายเสี ยง
กรมประมงจังหวัดร้ อยเอ็ด เอฟเอ็ม 101.60 เมกะเฮิรซต์
Radio Broadcasting Administration Strategies for Agricultural Promotion:
A Case Study of the Roi-Et Fisheries Radio Station, F.M 101.60 MHz
เทอดศักดิ์ ด้ วงเจริ ญ
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์ การบริ หารงาน กลยุทธ์การจัดรายการ และกลยุทธ์
การผลิตรายการ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิ งคุณภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้ ห้
ข้อมูลหลักการวิเคราะห์สื่อรายการและวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง จากการศึกษาพบว่า
ส่ วนที่ 1 กลยุท ธ์การบริ หารงาน ได้แก่ การจัดและบริ หารงานองค์กรตามลาดับ ขั้นแบบราชการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย นากลยุทธ์การดาเนิ นงานที่ยดื หยุน่ รวดเร็ ว การคัดเลือกบุคลากร
มีคุณภาพ การส่ งเสริ มให้เรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ และกลยุทธ์ การเป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคมมาใช้ในการ
บริ หารงาน ซึ่งประสบกับปั ญหางบประมาณที่จากัดจึงเป็ นอุปสรรค และส่ งผลต่อการปฏิบตั ิหน้าที่
ส่ วนที่ 2 กลยุทธ์การจัดรายการ คือ การเป็ นสถานี วทิ ยุกระจายเสี ยงเพื่อข่าวสารด้านการประมงและ
เกษตรกรรม จัดรายการประเภทสาระบันเทิง วางสัดส่ วนการเสนอสาระความรู้ ร้อยละ 55 ข่าวร้อยละ 27
และบันเทิงร้อยละ 18 นากลยุทธ์การมีเป้ าหมายที่ชดั เจนในการจัดรายการ และการเป็ นพันธมิตรกับหน่ วย
งานต่าง ๆ
ส่ วนที่ 3 กลยุทธ์การผลิตรายการ คือ การปฏิบตั ิหน้าที่โดยผูด้ าเนินรายการ ซึ่ งนากลยุทธ์การดาเนิน
งานที่ยืดหยุ่นรวดเร็ ว การรักษาคุณภาพ การสรรหาผูด้ าเนิ นรายการที่เก่ง การมีบุคลากรคุณภาพ การสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี การมีกิจกรรมร่ วมกับผูฟ้ ัง การแสวงหาองค์ความรู ้ใหม่ และกลยุทธ์การสร้างพันธมิตร โดยมี
สัดส่ วนเนื้อหารายการข่าวร้อยละ 30.10 การส่ งเสริ มการเกษตรร้อยละ 31.10 และความบันเทิงร้อยละ 38.80
คำสำคัญ : กลยุทธ์การบริ หารงาน, วิทยุกระจายเสี ยง, กรมประมงจังหวัดร้อยเอ็ด
Abstract
In this study entitled to examines radio broadcasting administration strategies, radio broadcasting
program strategies and radio broadcasting program production strategies for promoting agriculture, and
used qualitative research methods in collecting data. As such, in-depth interviews of key informants. An
analysis was also conducted of programs broadcast. An analysis was also conducted on documents
involving station performance. Findings are as follows:


นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่ อสารมวลชน คณะสื่ อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคาแหง
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Part I Management strategies: The Department of Fisheries has implemented the operational
policies involve hierarchical organizational management in terms of a bureaucratic system and for
personnel management. Personnel are assigned missions to perform as integral parts of their duties.
Performance strategies are flexible and are executed with dispatch. Quality personnel are selected.
Personnel are encouraged to engage in study in order to develop their potentialities, and Taking part in
society. In carrying out their duties, administrators encounter the problem of limited budget, which
becomes an obstacle adversely affecting the properly carrying out of their duties.
Part II Strategies in organizing programs: This involves implementing the policy to being a radio
station broadcasting news concerning fisheries and agriculture. The programs are organized such that they
entertain as well as conveying information. Proportionally, the presentation of information forms 55%,
news at 27%, and entertainment at 18% of program contents. A strategy with clear goals in the
organization of the program, and the strategy of creating friendship with other agencies is also applied in
the programs.
Part III Program production strategy: This is the performance step by personnel at the radio
station. The strategy used in management was flexible and fast. They used well-qualified personnel. A
good organizational image was created. They searched for new knowledge and develop friendships with
various entities. In March 2013, the production for programs that were broadcast by the radio station was
proportionally organized as follows: news (30.10%), promotion of agriculture promotion (31.10%), and
entertainment (38.80%) of total broadcast time.
Keywords: Administration strategies, Radio broadcasting, Department of Fisheries Roi-Et Province
บทนำ
สถานี วิทยุกระจายเสี ยงกรมประมงจังหวัดร้อยเอ็ด เป็ นหน่วยงานรัฐบาลได้รับงบประมาณในการ
ดาเนิ น งานจากกรมประมง ท าหน้าที่ เผยแพร่ ส าระความรู้ ด้านการเกษตร แนะน าความรู ้ เทคนิ ค ใหม่ ๆ
รวมทั้งการนาเสนอความบันเทิ งเพื่ อประโยชน์ ส าหรับ ผูฟ้ ั งกลุ่ ม เป้ าหมายหลักที่ เป็ นเกษตรกร และผูฟ้ ั ง
ทัว่ ไปที่สนใจ ซึ่ งเป็ นการทาหน้าที่สื่อมวลชนที่มีรูปแบบเหมาะสมกับท้องถิ่น
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา กลยุทธ์การบริ หารงาน กลยุทธ์การจัดรายการ และกลยุทธ์
การผลิ ตรายการวิทยุกระจายเสี ยงเพื่อส่ งเสริ มการเกษตร ของสถานี วิทยุกระจายเสี ยงกรมประมงจังหวัด
ร้อยเอ็ด เอฟเอ็ม 101.60 เมกะเฮิรซต์ โดยมีขอบเขตการศึกษา ดังนี้
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1. ข้อมูลประเภทบุ คคล จานวน 20 คน ได้แก่ หัวหน้าสถานี วิทยุกระจายเสี ยงกรมประมงจังหวัด
ร้อยเอ็ด 1 คน หัวหน้าฝ่ ายรายการ 1 คน ผูด้ าเนิ นรายการ 17 คน และเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน โดยวิธีการสัมภาษณ์
เชิงลึกด้วยคาถามที่เตรี ยมไว้
2. ข้อมูลประเภทสื่ อ ได้แก่ ข้อมูลส่ งเสริ มการเกษตร สปอตส่ งเสริ มการเกษตร และสปอตสารคดี
ส่ งเสริ มการเกษตร ที่ออกอากาศทางสถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงกรมประมงจังหวัดร้อยเอ็ด เวลา 06.00-21.00 น.
ระหว่างวันที่ 1-31 มี นาคม พ.ศ. 2556 ด้วยวิธีบนั ทึกรายการเพื่ อนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ การจัดรายการ
การผลิตรายการ และสัดส่ วนเนื้อหาส่ งเสริ มการเกษตร
3. ข้อมูลประเภทเอกสาร ได้แก่ สรุ ปรายงานผลงานประจาปี 2555 ประวัติการทางานของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
หลัก ผังรายการหลักเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 ข้อมูลประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถานี ฯ และเอกสารส่ งเสริ ม
อาชีพการเกษตร
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ใช้วธิ ี การสัมภาษณ์ และวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) จากรายการที่ออกอากาศ
ทางสถานีวิทยุกระจายเสี ยงกรมประมงจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 1-31 มีนาคม พ.ศ. 2556 ในช่วงเวลา 06.00-21.00 น.
รวมทั้งวิเคราะห์เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนาเสนอข้อมูลด้วยการพรรณนา
สรุ ปผลกำรวิจัย
ส่ วนที่ 1 กลยุทธ์ การบริหารงานวิทยุกระจายเสี ยง
การบริ หารงานวิทยุกระจายเสี ยงเพื่อส่ งเสริ มการเกษตร เป็ นการปฏิบตั ิหน้าที่ตามนโยบายหลักของ
กรมประมง ได้แก่ การเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารด้านการเกษตร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ในกรมประมงและหน่วยงานต้นสังกัด รวมทั้งการบริ หารงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี โดยหัวหน้าสถานีฯ
เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการทาหน้าที่ คือ วิเคราะห์ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงานของสถานีฯ เพื่อเสนอต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาสาหรับการกาหนดเป็ นนโยบาย และนาไปสู่ การปฏิบตั ิตามแผนงาน ซึ่ งประกอบด้วยภารกิ จ
หลัก ได้แก่ การบริ หารงานด้านองค์กร ด้านบุคลากร โดยการบังคับบัญชามอบหมายงานให้กบั เจ้าหน้าที่ใน
สังกัดตามความสามารถและความเหมาะสม ซึ่ งลดหลัน่ ตามลาดับขั้นแบบราชการ การดูแลควบคุมการใช้
งบประมาณ รวมทั้งการมีส่วนร่ วมดูแลงานด้านรายการกับหัวหน้าฝ่ ายรายการ เกี่ ยวกับงานจัดรายการ งาน
ผลิตรายการ โดยปฏิบตั ิตามนโยบายที่ระบุเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย ในการนาเสนอสาระ ความรู ้ และสิ่ งที่เป็ น
ประโยชน์สาหรับผูฟ้ ังกลุ่มเป้ าหมายหลักที่เป็ นเกษตรกรและผูฟ้ ังทัว่ ไป
จากการวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ องค์กรในด้านต่าง ๆ พบว่าสถานี วิทยุกระจายเสี ยงกรม
ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด มีปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิ บตั ิหน้าที่การบริ หารงาน ได้แก่ (1)
ปั ญหางบประมาณที่จากัด ซึ่ งมีผลกระทบต่อการบริ หารงานในการจ่ายค่าตอบแทนสาหรับเจ้าหน้าที่ ซึ่ งไม่
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ตรงตามวุฒิการศึกษาหรื อตามประสบการณ์ที่ควรได้รับ โดยอาจส่ งผลกระทบต่อการขาดบุคลากรในการ
ปฏิ บตั ิ งาน และขาดความเชื่ อมัน่ ต่อการร่ วมงานกับองค์กรในอนาคต สาหรับวิธีการแก้ไข คือ การสร้าง
ความเข้าใจร่ วมกันระหว่างองค์กรกับเจ้าหน้าที่โดยหัวหน้าสถานีฯ พยายามเสนอเรื่ องกับทางต้นสังกัดเพื่อ
ปรับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม และมีความมัน่ คงในการทางาน (2) ปั ญหาอุปกรณ์
เครื่ องมือต่าง ๆ เสื่ อมประสิ ทธิ ภาพ เนื่ องจากใช้งานมาเป็ นเวลานาน งบประมาณไม่เพียงพอต่อการซ่ อม
บารุ ง และการจัดซื้ ออุปกรณ์ใหม่ วิธีการแก้ไขปั ญหาดังกล่าวหัวหน้าสถานี ฯ รวบรวมรายละเอียดเสนอกับ
ทางต้นสังกัดของบประมาณจัดซื้ ออุปกรณ์ และเครื่ องมือชุ ดใหม่เพื่อทดแทน (3) ปั ญหาไม่สามารถบริ หาร
งบประมาณได้ดว้ ยตนเอง คือ ต้องดาเนินการผ่านหน่วยงานอื่นภายใต้สังกัดกรมประมง ซึ่ งเป็ นอุปสรรคต่อ
การบริ หารงานเช่นกัน นอกจากนั้นในช่ วงเวลาที่ผวู ้ ิจยั ดาเนิ นการเก็บข้อมูลพบว่า สถานี วิทยุกระจายเสี ย ง
กรมประมงจังหวัดร้อยเอ็ดกาลังประสบปั ญหาขาดแคลนบุคลากร มีสาเหตุเนื่องมาจากผูด้ าเนินรายการ และ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลาออกอย่างกะทันหันโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ของ
สถานี วิทยุกระจายเสี ยงกรมประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ในขณะนั้นต้องรับผิดชอบงานเพิ่มมากขึ้น และหัวหน้า
สถานีฯ ได้ดาเนินการเปิ ดรับสมัครบุคลากรใหม่เพื่อทดแทน
ส่ วนที่ 2 กลยุทธ์ การจัดรายการวิทยุกระจายเสี ยง
การจัดรายการวิท ยุก ระจายเสี ยงเป็ นอีก หนึ่ งงานที่มี ความส าคัญ ซึ่ งสถานี วิทยุกระจายเสี ยงกรม
ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ได้นานโยบายจากต้นสังกัดมาสู่ การลงมือปฏิ บตั ิจริ ง โดยหัวหน้าฝ่ ายรายการเป็ นผู้
วางแผนรู ปแบบรายการ การนาเสนอภาพลักษณ์ของสถานีฯ การคัดสรรผูด้ าเนินรายการ และผูผ้ ลิตรายการ
ปฏิ บ ตั ิงานในช่ วงเวลาต่ าง ๆ เพื่ อให้การดาเนิ นงานด้านรายการมี ประสิ ทธิ ภาพ ประสบความสาเร็ จตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ และเป็ นไปตามนโยบายจากต้นสังกัด หัวหน้าฝ่ ายรายการได้ดาเนิ นงานต่าง ๆ ซึ่ งมี
รายละเอียด ดังนี้
1. การกาหนดนโยบายในการจัดรายการ คือ ดาเนิ นการตามวัตถุ ประสงค์หลักในการเป็ น สถานี
วิทยุกระจายเสี ยงเพื่ อข่ าวสารด้ านการประมง และเกษตรกรรม มี ผูฟ้ ั งกลุ่ มเป้ าหมายหลักในพื้นที่ ๆ เป็ น
เกษตรกร และบุคคลทัว่ ไปเป็ นกลุ่มเป้ าหมายรอง
2. การกาหนดเป้ าหมายในการจั ด รายการ คื อ การวางแผนน าเสนอสิ่ ง ต่ า ง ๆ โดยเน้ น ส่ ง เสริ ม
กิ จกรรมของกรมประมง และหน่ วยงานในกระทรวงเกษตรฯ โดยพยายามวางแผนรายการเพื่ อนาเสนอ
ข้อมูลการเกษตรให้ครบทุก ๆ ด้านได้แก่ การประมง การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ เทคโนโลยีการเกษตรด้าน
ต่าง ๆ รวมทั้งความรู ้ เกี่ ยวกับ สุ ขภาพ สาระเรื่ องกฎหมายใกล้ตวั ข่าวสาร และความบันเทิง ส าหรับผูฟ้ ั ง
กลุ่มเป้ าหมายหลัก และกลุ่มเป้ าหมายรองเพื่อให้ได้รับทั้งสาระและประโยชน์จากการฟังวิทยุ
3. การวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ ใ นการจัดรายการ คือ การพิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรคต่าง ๆ ในการดาเนินงานของสถานีฯ ผูว้ จิ ยั พบว่าจุดเด่นหรื อข้อได้เปรี ยบของสถานี ฯ เมื่อเทียบ
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กับสื่ อประเภทเดี ยวกันซึ่ งส่ งผลดี สาหรับการจัดรายการวิทยุกระจายเสี ยง คือ การเป็ นสถานี ฯ ที่ สามารถ
บริ ห ารเวลาการจัด รายการวัน ละ 15 ชั่ ว โมง โดยสามารถก าหนดรู ป แบบรายการ ช่ ว งเวลารายการ
การนาเสนอสาระ ข่าวสาร ความรู ้ทางด้านการเกษตร หรื อความบันเทิงที่เป็ นประโยชน์ต่อผูฟ้ ังอย่างเต็มที่
4. ขั้นตอนการจัดรายการ คือ การวางแผนรายการสาหรับออกอากาศเป็ นประจาทุกวันตั้งแต่เวลา
06.00-21.00 น. โดยหัวหน้าฝ่ ายรายการได้จดั รายการแบบกงล้อเวลาในส่ วนย่อย และจัดรู ปแบบรายการแบ่ง
ตามเวลาของวัน โดยรู ปแบบรายการที่จดั สามารถนาเสนอสาระความรู ้ดา้ นการเกษตร ข่าวสาร และข้อมูลที่
เป็ นประโยชน์ โดยมีการแทรกความบันเทิงสู่ ผฟู ้ ั งที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายเพื่อให้รายการมีลกั ษณะไม่เคร่ งเครี ยด
หรื อเป็ นวิชาการมากเกินไป เรี ยกรู ปแบบรายการประเภทนี้วา่ สาระบันเทิง (edutainment)
5. การประเมินผลการจัดรายการ คือ การนาข้อมูลสารวจความคิดเห็น จากผูฟ้ ั งมาปรับปรุ งการจัด
รายการ ซึ่ งผูว้ ิจยั ไม่พบการประเมินผลการจัดรายการดังกล่าว แต่พบว่าหัวหน้าฝ่ ายรายการใช้ประสบการณ์
การทางานในด้านการจัดรายการ การดาเนินรายการ และผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยงมากว่า 13 ปี ประกอบ
กับความเข้าใจคุ ณสมบัติสาคัญวิทยุกระจายเสี ยงที่สามารถนาเสนอข้อมูลได้อย่างรวดเร็ ว กว้างขวาง โดย
เล็ ง เห็ น ความเหมาะสม และความจ าเป็ นในการใช้ร ายการวิท ยุก ระจายเสี ย งเพื่ อ น าเสนอข้อ มู ล ที่ เป็ น
ประโยชน์แก่เกษตรกร โดยยึดสิ่ งสาคัญเป็ นแนวทางในการจัดรายการ คือ กลุ่มผูฟ้ ั งหลักที่เป็ นเกษตรกรต้อง
ได้รับความรู ้ที่สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ส่ วนที่ 3 กลยุทธ์ การผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยง
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยง คือ ขั้นตอนที่เกิดขึ้นหลังจากการจัดรายการวิทยุกระจายเสี ยง ซึ่ ง
ประกอบด้วยการเตรี ยมสิ่ งต่าง ๆ โดยก่อนการผลิ ตรายการต้องมีการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน การวางแผนผลิ ต
รายการ การเขียนบท การจัดเตรี ยมวัสดุรายการ การประสานงาน และการซ้อม เพื่อนาไปสู่ ข้ นั ตอนการผลิต
รายการที่จะต้องดาเนิ นงานในห้องบันทึกเสี ยง และบันทึกเสี ยงลงในสื่ อสาหรับเผยแพร่ ออกอากาศ โดยจะมี
ขั้นตอนสุ ดท้ายคื อการตรวจสอบคุ ณภาพเสี ยงรายการที่ บ นั ทึ ก ไว้เพื่ อให้เป็ นไปตามมาตรฐานที่ กาหนด
(สุ มน อยูส่ ิ น, 2543, หน้า 5)
สถานี วิทยุกระจายเสี ยงกรมประมงจังหวัดร้อยเอ็ด เอฟเอ็ม 101.60 เมกะเฮิรซต์ “วิทยุเพื่ อข่ าวสาร
ด้ านการประมง และเกษตรกรรม” มีการวางรู ปแบบการผลิ ตรายการในหนึ่ งชั่วโมง ดังนี้ รายการข่าวต้น
ชัว่ โมงประมาณ 5 นาที รวมสปอตท้ายข่าวไม่เกิ น 10 นาที เวลาที่เหลือประมาณ 50 นาที เป็ นช่ วงดาเนิ น
รายการ ในรายการจะนาเสนอสาระ ความรู ้ ข้อมูลการส่ งเสริ มการเกษตร และสารคดีต่าง ๆ ประมาณ 30-33
นาที โดยจะให้ผูด้ าเนิ นรายการคัดเลื อกข้อมูลและนาเสนอ คัน่ สลับ ช่ วงด้วยการเปิ ดเพลง 1-2 เพลง โดย
ตลอดรายการจะเปิ ดเพลง 5-6 เพลง ประมาณ 17-20 นาที สาหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ และเพลง
สาหรับเปิ ดในรายการนั้นเป็ นหน้าที่ของผูด้ าเนินรายการคัดเลือกตามความเหมาะสม
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รู ปแบบการผลิตรายการข้างต้นเป็ นประเภทสาระบันเทิง (edutainment) โดยมีการกาหนดสิ่ งต่าง ๆ
ได้แก่ ข่าว สาระความรู้ดา้ นการเกษตร รวมทั้งความบันเทิงในสัดส่ วนที่เหมาะสม และในขั้นตอนการผลิ ต
รายการที่ออกอากาศ ในแต่ละวันไม่ได้มีเฉพาะรายการที่เกี่ยวกับการเกษตรเพียงอย่างเดียว ทางสถานี ฯ ได้
บรรจุรายการต่าง ๆ เพื่อนาเสนอข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ และสอดคล้องในชี วิตประจาวันของผูฟ้ ั งสามารถ
แบ่งการปฏิบตั ิงานด้านการผลิตรายการเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่
1. การผลิตรายการวิท ยุกระจายเสี ยง หรื อการดาเนิ นรายการโดยเจ้าหน้าที่สถานี วิทยุกระจายเสี ยง
กรมประมงจังหวัดร้อยเอ็ด
2. การผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยง หรื อการดาเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ
3. รายการที่ ห น่ ว ยงานอื่ น เป็ นผู ้ผ ลิ ต หรื อ การน าสั ญ ญาณเสี ย งรายการต่ า ง ๆ และการน าสื่ อ
บันทึกเสี ยงรายการที่เตรี ยมไว้ มาออกอากาศในช่วงเวลาที่กาหนดตามผังรายการหลัก
ผูว้ ิจยั พบว่า สถานี วิทยุกระจายเสี ยงกรมประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ได้นากลยุทธ์ต่าง ๆ มาใช้ในการ
ผลิตรายการเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่ต้ งั ไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. กลยุท ธ์ ก ารบริ ห ารงานที่ ยืดหยุ่น และรวดเร็ ว คื อ การวางโครงสร้ างการบริ ห ารงานแบบไม่
ซับซ้อน เพื่อให้การดาเนิ นงานมีประสิ ทธิ ภาพและรวดเร็ ว เน้นการปฏิ บตั ิงานที่มีความยืดหยุ่น ทางานเป็ น
ทีม เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพการทางาน โดยเน้นที่ผลงานตามความเหมาะสมกับช่วงเวลาผลิตรายการ
2. กลยุท ธ์ ก ารรั ก ษาคุ ณ ภาพในการผลิ ตรายการ คื อ ผูด้ าเนิ น รายการต้องมี ความรู้ จริ งในเรื่ องที่
นาเสนอ หรื อศึกษาเรื่ องที่จะเสนอมาอย่างเข้าใจ ผ่านการกลัน่ กรองเลื อกสรรมาเป็ นอย่างดี ข้อมูลต้องใหม่
และเกี่ยวข้องกับการเกษตร การใช้ภาษาในการดาเนินรายการที่สื่อความหมายได้ชดั เจน มีความถูกต้องเพื่อ
สร้างความเข้าใจ และเกิดประโยชน์สาหรับผูฟ้ ังที่เป็ นเกษตรกร รวมทั้งผสมผสานการนาเสนอข้อมูลต่าง ๆ
ในช่วงดาเนินรายการกับสัดส่ วนสาระความรู ้ และความบันเทิงต้องมีความเหมาะสม
3. การสรรหาผู ้ด าเนิ น รายการเก่ ง ๆ เข้า สู่ อ งค์ ก ร สิ่ ง ส าคัญ ที่ เป็ นหั ว ใจของการผลิ ต รายการ
วิท ยุก ระจายเสี ย ง คื อ ผูด้ าเนิ นรายการ เนื่ องจากเป็ นผูท้ าหน้าที่ เชื่ อมร้ อยองค์ป ระกอบต่ าง ๆ ไปสู่ ผูฟ้ ั ง
รายการตั้งแต่เริ่ มต้นจนจบรายการ ผูด้ าเนิ นรายการของสถานี วิทยุกระจายเสี ยงกรมประมงจังหวัดร้อยเอ็ด
ทุก คนมี ความสามารถในการสื่ อสารโดยใช้ค าพูด มี ไหวพริ บในการแก้ไขปั ญ หาเฉพาะหน้า ต่ าง ๆ โดย
ขั้น ตอนการสรรหาบุ ค คลากรจะเน้นคนที่ มี ประสบการณ์ งานด้านวิทยุก ระจายเสี ย ง และมี ใจรัก ในงาน
วิทยุกระจายเสี ยง ซึ่งพิจารณาจากใบสมัครและประวัติการทางาน
4. กลยุทธ์การมีบุคลากรที่มีคุณภาพในด้านการผลิตรายการ งานผลิตรายการของสถานีวทิ ยุ กระจาย
เสี ย งกรมประมงจัง หวัด ร้ อ ยเอ็ ด ประกอบด้ว ยบุ ค ลากรที่ มี ป ระสบการณ์ และความสามารถในงาน
วิทยุกระจายเสี ยง งานบันทึกเสี ยง การใช้เครื่ องมือในห้องบันทึกเสี ยงและเทคนิ คต่าง ๆ มีทกั ษะในการพูด
เสนอเรื่ องราวต่าง ๆ ในรายการโดยใช้ภาษาอย่างถูกต้อง และมีน้ าเสี ยงที่เหมาะสมกับการทาหน้าที่ผดู้ าเนิ น
รายการวิทยุกระจายเสี ยงเพื่อให้ความรู้ สาระ และความบันเทิงแก่ผฟู ้ ัง
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5. กลยุทธ์การมีภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร สถานีวิทยุกระจายเสี ยงกรมประมงจังหวัดร้อยเอ็ด สร้าง
ภาพลักษณ์ ที่ดีองค์กรจากภายใน ได้แก่ การกระจายอานาจการดาเนิ นงาน การสร้ างความรู ้ สึกร่ วมว่าเป็ น
ส่ วนหนึ่ งกับองค์กร การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การพัฒนาและส่ งเสริ มบุคลากรอย่างต่อเนื่อง สาหรับการ
สร้างภาพลักษณ์ภายนอก ได้แก่ การผลิตรายการคุณภาพ และการร่ วมรับใช้สังคมในด้านต่าง ๆ ตลอด 10 กว่าปี
ที่ผา่ นมานอกเหนื อจากการเสนอสาระความรู้ในรายการ ยังมีการแจกเอกสารเผยแพร่ และพันธุ์ปลาเพื่อให้
เกษตรกรและผูฟ้ ังทัว่ ไปนาไปทดลองเลี้ยง หรื อประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างถูกวิธี
6. กลยุทธ์การมีกิจกรรมร่ วมกับผูฟ้ ังของสถานีฯ สถานีวิทยุกระจายเสี ยงกรมประมงจังหวัดร้อยเอ็ด
มีการทากิ จกรรมการสื่ อสารเพื่อดึงดูดกลุ่มผูฟ้ ั งเป้ าหมาย ได้แก่ การเล่นเกมส์ เพื่อชิ งรางวัล หรื อร่ วมพูดคุ ย
เพื่อแสดงความคิดเห็นในรายการ โดยการโทรศัพท์พูดคุยหน้าไมค์ (phone-in) เป็ นการเพิ่มศักยภาพให้การ
ผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยง เกิดการสื่ อสองทางที่สามารถโต้ตอบกันได้ระหว่างผูส้ ่ งสารกับผูร้ ับสาร ซึ่ ง
สอดคล้องกับกิจกรรมการมีส่วนร่ วมระหว่างผูฟ้ ังกับสถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงกรมประมงฯ
7. กลยุทธ์การแสวงหาองค์ความรู ้ ใหม่ บุคลากรที่ทาหน้าที่ผลิ ตรายการหรื อ ดาเนิ นรายการสถานี
วิทยุกระจายเสี ยงกรมประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ต้องแสวงหาความรู ้ใหม่ ๆ ที่เป็ นประโยชน์สาหรับนา เสนอสู่
ผูฟ้ ัง เพื่อดึงดูดผูฟ้ ังให้สนใจและติดตามฟั งรายการทุก ๆ ช่วง โดยวิธีการเลือกใช้อินเตอร์เน็ตในการค้นคว้า
ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับ การเกษตร รวมทั้งสื่ ออื่น ๆ เพื่อเพิ่มเติ มข้อมูลที่ มีในปั จจุ บนั รวมทั้งฟั งข่าวสารจาก
สถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงภายในจังหวัด เพื่อติดตามความเคลื่อนไหว และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
8. กลยุทธ์การสร้างพันธมิตร เนื่องจากสถานีวิทยุกระจายเสี ยงกรมประมงจังหวัดร้อยเอ็ด มีขอ้ จากัด
หลายประการในการผลิตรายการ จึงมีการนากลยุทธ์การสร้างพันธมิตรมาใช้เพื่อเพิ่มความโดดเด่นในการ
น าเสนอข้อ มู ล ที่ ห ลากหลาย และเพื่ อ ให้ ผูฟ้ ั งไม่ รู้สึ ก จ าเจกับ เสี ย งผูด้ าเนิ น รายการเพี ย งไม่ กี่ ค น ซึ่ งได้
ดาเนินการทาบันทึกความตกลงร่ วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในด้านข้อมูล รายการ และบุคลากรสาหรับ
ผลิตรายการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กรมการข้าว กรมอุตุนิยมวิทยา สานักงานเกษตร
อาเภอเสลภูมิ สานักงานสรรพสามิตจังหวัดร้อยเอ็ด สถานี ตารวจภูธรอาเภอธวัชบุรี โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด มาร่ วมถ่ายทอดสาระความรู ้ให้กบั ผูฟ้ ังในรายการ เป็ นต้น
จากผลการศึ ก ษาการผลิ ตรายการ ที่ ออกอากาศทางสถานี วิทยุก ระจายเสี ย งกรมประมงจังหวัด
ร้อยเอ็ด ในช่ วงเวลา 06.00-21.00 น. ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2556 นั้น สรุ ปรวมเวลาทั้งสิ้ น 465 ชัว่ โมง
สามารถจาแนกสัดส่ วนเนื้อหาการส่ งเสริ มการเกษตร เพื่อเปรี ยบเทียบกับรายการข่าว และภาคบันเทิง ดังนี้
1. เวลาการเสนอสาระความรู้ การเกษตร ในรายการที่ ผลิ ตโดยเจ้าหน้าที่ สถานี วิทยุกระจายเสี ยง
กรมประมงฯ 229 ชัว่ โมง นาเสนอสาระความรู้ 105 ชัว่ โมง 38 นาที รวมกับรายการที่หน่ วยงานอื่น ๆ เป็ น
ผูผ้ ลิต 71 ชัว่ โมง 55 นาที เสนอสาระความรู้ 17 ชัว่ โมง 42 นาที และการนาสัญญาณรายการมาออกอากาศ
24 ชั่วโมง 5 นาที เสนอสาระความรู้ 10 ชั่วโมง 5 นาที รวมเวลาผลิ ตรายการ 325 ชั่วโมง คิ ดเป็ นร้ อยละ
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69.90 ของเวลาออกอากาศ และเวลาเฉลี่ยในการนาเสนอข้อมูลด้านการเกษตร 133.25 ชัว่ โมง คิดเป็ นร้อยละ
31.10
2. เวลารายการข่าว 91 ชัว่ โมง และสปอตท้ายข่าว 49 ชัว่ โมง คิดเป็ นร้อยละ 30.10
3. เวลาสาหรับภาคบันเทิง 191 ชัว่ โมง 35 นาที คิดเป็ นร้อยละ 38.80
แม้ผลการวิจยั ในส่ วนที่สาม ได้แก่ การผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยง ที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสี ยง
กรมประมงจังหวัดร้อยเอ็ด จัดสรรเวลาสาหรับเสนอรายการข่าว ร้อยละ 30.10 สาระความรู้ ดา้ นการเกษตร
ร้อยละ 31.10 และภาคบันเทิง ร้อยละ 38.80 จะไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การดาเนินงานของทางสถานีฯ
ตามที่ระบุไว้ในส่ วนที่ 2 การจัดรายการวิทยุกระจายเสี ยง ที่ตอ้ งการนาเสนอข่าวสาร ร้อยละ 27 สาระความรู้
ด้านการเกษตร ร้อยละ 55 และภาคบันเทิง ร้อยละ 18 นั้น ความคาดเคลื่อนอาจมีสาเหตุ มาจากการจัดสรร
เวลาเพื่อนาเสนอข่าว รวมทั้งสปอตประชาสัมพันธ์ทา้ ยข่าวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 27 เป็ นร้อยละ 31.10 ซึ่ งส่ งผล
ให้สัดส่ วนเวลาการเสนอสาระความรู ้ดา้ นการเกษตรลดลง รวมทั้งปริ มาณข้อมูลที่ผดู้ าเนินรายการเตรี ยมไว้
สาหรับนาเสนอ หรื อ พูดในรายการที่ อาจมี ปริ มาณน้อยเกิ นไป และความต้องการที่จะเสนอความบันเทิ ง
(เปิ ดเพลง) สลับกับข้อมูลเพื่อให้รายการน่าสนใจ และชวนติดตามฟังมีความยาวหรื อจานวนมากเกินไป อาจ
ส่ งผลต่อการควบคุมเวลาการผลิตรายการ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ผผู ้ ลิตรายการหรื อผูด้ าเนินรายการต้องมีหน้าที่ควบคุม
วิธีการนาเสนอเพื่อให้เป็ นไปตามแผนงานด้านการจัดรายการที่วางไว้
สถานี วิท ยุก ระจายเสี ย งกรมประมงจังหวัด ร้ อ ยเอ็ด องค์ก รสื่ อมวลชนสั ง กัด หน่ วยงานรั ฐบาล
ที่ ดาเนิ น งานภายใต้แผนแม่ บ ทกิ จการกระจายเสี ยงและกิ จการโทรทัศ น์ แห่ งชาติ ตามวัตถุ ป ระสงค์ก าร
ทาหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของประชาชนในด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความมัน่ คงของรัฐ และประโยชน์
สาธารณะโดยไม่แสวงหาผลกาไร ภายใต้การบริ หารงานหัวหน้าสถานี ฯฯ ที่มีความเข้าใจงานด้านองค์กร
บุคลากร และงานวิทยุกระจายเสี ยง โดยประสานความร่ วมมือกับหัวหน้าฝ่ ายรายการที่มีความชานาญงานจัด
รายการวิทยุกระจายเสี ยง และผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยง เพื่อวางแผนงานด้านรายการให้ เข้าถึงกลุ่มผูฟ้ ั ง
เป้ าหมาย รวมทั้งผูด้ าเนิ นรายการที่มีประสบการณ์ และความเชี่ ยวชาญในการผลิตรายการเพื่อนาเสนอสิ่ ง
ต่าง ๆ สาหรับผูฟ้ ั งที่ เป็ นเกษตรกรและผูฟ้ ั งทัว่ ไป ซึ่ งมีการนากลยุทธ์ต่าง ๆ มาเป็ นแนวทางในการดาเนิ น
งานนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุ ดสาหรับผูฟ้ ังที่จะได้รับทั้งข่าวสาร ความรู ้ และความบันเทิงควบคู่กนั
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษา ผูว้ ิจยั ได้พบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการวิทยุกระจายเสี ยง และการผลิต
รายการวิทยุกระจายเสี ยง รวมทั้งปั ญหาด้านงบประมาณ จึงได้รวบรวมเป็ นข้อเสนอแนะสาหรับผูท้ ี่สนใจ
งานด้านบริ หารงานวิทยุกระจายเสี ยง ผูจ้ ดั รายการวิทยุกระจายเสี ยง หรื อผูผ้ ลิ ตรายการวิทยุกระจายเสี ยง
สามารถนาไปประยุกต์ใช้เป็ นแนวทาง หรื อปรับปรุ งการดาเนิ นงานเพื่ อความส าเร็ จ และลดปั จจัยเสี่ ย ง
ในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร ดังนี้
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1. การจัดรายการวิทยุกระจายเสี ยงโดยทัว่ ไป ต้องมี การค้นคว้าหาข้อมูล การตั้งเป้ าหมายจะผลิ ต
เรื่ องอะไรสาหรับผูฟ้ ั งกลุ่มเป้ าหมายหลัก หรื อกลุ่มเป้ าหมายรอง และเนื้ อหาในรายการควรเป็ นประเภทใด
ซึ่ งอาจจะมีความหลากหลาย (variety) แต่ในความหลากหลายนั้นจะต้องมี เอกภาพในตัวของมัน (variety
witin unity) หรื อเรี ยกว่าส่ วนสาคัญของรายการ (theme) ส่ วนรายละเอียดย่อยที่ประกอบในรายการอาจจะมี
ความแตกต่างกันออกไป แต่จะต้องมีการเชื่ อมโยง (link) ให้สอดคล้องเพื่อดึงดูดความสนใจของผูฟ้ ัง และ
สร้างความพึงพอใจให้ติดตามฟั งรายการ (สุ ขสวัสดิ์ ภาษิต, 2534, หน้า 257-258) โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ
วิธีการนาเสนอ (technique of program presentation) ซึ่ งเป็ นกระบวนการนาเสนอเนื้ อหา และเรื่ องราวต่าง ๆ
ไปยังผูฟ้ ั ง โดยใช้วิธีการทางศิลปะมีองค์ประกอบที่สาคัญ ได้แก่ ภาษาพูด (language) ควรใช้ภาษาที่เข้าใจ
ง่าย กะทัดรัดเหมาะสมกับสภาพการฟั งวิทยุ ลีลาการพูด (style) ที่เหมาะกับรู ปแบบรายการ น้ าเสี ยงแสดง
ความจริ งใจไม่ดูถูกผูฟ้ ั ง เพลงประกอบ (program music) ใช้แนะนารายการ คัน่ รายการ สร้างบรรยากาศการ
นาเสนอรายการช่ วงต่าง ๆ เสี ยงประกอบ (sound effect) อาจเป็ นเสี ยงที่บนั ทึ กไว้ หรื อเสี ยงที่สร้ างขึ้ นเพื่อ
เพิ่ ม สี สั น ในรายการ ช่ วยให้ ผูฟ้ ั งเกิ ดจิ น ตนาการตาม รวมทั้ง ความหลากหลาย (variety) และความเป็ น
เอกภาพ (unity) โดยรวบรวมองค์ประกอบที่ กล่ าวมาผสม จัดลาดับ และหลอมรวมอย่างลงตัว ซึ่ งจะต้อง
เหมาะสมทั้งในแง่เนื้ อหา และวิธีการนาเสนอ เพื่อทาให้รายการไม่น่าเบื่อ (บุญเกื้ อ ควรหาเวช, 2539, หน้า
63-65)
โดยผูว้ ิจยั พิจารณาแนวคิดข้างต้น ประกอบกับข้อมูลประเภทเอกสาร (ผังรายการหลัก) และสื่ อ
รายการที่ออกอากาศเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 พบว่าสถานี วิทยุกระจายเสี ยงกรมประมงจังหวัดร้อยเอ็ดไม่มี
ชื่ อรายการหลัก ที่ แสดงภาพรวมการดาเนิ นงานของสถานี ฯ มี เพี ยงชื่ อรายการย่อยซึ่ งแต่ละช่ วงแสดงถึ ง
รายละเอียดที่ผดู้ าเนินรายการรับผิดชอบนาเสนอ ซึ่ งสถานี วทิ ยุกระจายเสี ยงกรมประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ควร
มี ชื่ อรายการหลัก (theme) ที่ แสดงภาพรวมการดาเนิ น งานทุ ก ช่ วงที่ อ อกอากาศ เพื่ อแสดงถึ งความเป็ น
เอกภาพ (unity) จากนั้นค่อยเชื่ อมด้วยชื่ อช่วงรายการย่อยตามที่ผผู้ ลิตรายการรับผิดชอบ เพื่อความชัดเจนใน
งานด้านรายการ (format identity) ตัวอย่างชื่ อรายการหลัก รายการประมงสั มพันธ์ ช่ วงที่ 1 ดาเนิ นรายการ
โดย.., รายการประมงสั มพัน ธ์ ช่ วงที่ 2 ดาเนิ นรายการโดย... และรายการประมงสั มพันธ์ ช่ วงที่ 3 ดาเนิ น
รายการโดย... เป็ นต้น
2. จากปั ญหาการขาดแคลนบุคลากรสถานี วิทยุกระจายเสี ยงกรมประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ผูว้ ิจยั จึงขอ
เสนอแนะว่าการผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยงโดยเจ้าหน้าที่สถานี ฯ ควรจะเว้นว่างในบ่ายวันเสาร์ และวัน
อาทิตย์ โดยเน้นการเปิ ดเพลงต่อเนื่ อง (Programme Automation) ไม่มีผดู้ าเนิ นรายการ เป็ นการจัดให้มีวนั หยุด
พักผ่อนสาหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
3. การผลิ ต รายการวิท ยุก ระจายเสี ย ง เป็ นขั้น ตอนที่ ต้อ งใช้ค วามปราณี ต พิ ถี พิ ถ ัน มี เนื้ อ หาที่
เกี่ยวข้องกับชีวติ ของผูฟ้ ัง โดยเฉพาะการผลิตรายการเพื่อให้ความรู้ การศึกษา และรายการข่าว (สุ ทิติ ขัตติยะ
และวิไลลักษณ์ สุ วจิตตานนท์, 2552, หน้า 11-12) ประกอบกับข้อมูลประเภทสื่ อรายการที่ออกอากาศเดือน
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มีนาคม พ.ศ. 2556 พบว่าไม่มีการนาเสนอข้อมูลราคาผลผลิตทางการเกษตรในรายการ ผูว้ จิ ยั จึงขอเสนอแนะ
ว่าการผลิ ตรายการสถานี วิทยุกระจายเสี ยงกรมประมงจังหวัดร้ อยเอ็ด ในช่ วงกลางวันควรจัดแบ่งเวลาใน
รายการต่าง ๆ เพื่ อรายงานราคาพื ช ผัก หรื อผลผลิ ตทางการเกษตรตามตลาดในจังหวัดร้ อยเอ็ดโดยอาจ
ประสานข้อมูลกับสานักงานพาณิ ชย์จงั หวัด เพือ่ ประโยชน์สาหรับเกษตรกร และผูฟ้ ังทัว่ ไป
2. การผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยง นอกเหนือจากการนาเสนอข้อมูล สาระความรู้ดา้ นการเกษตร
ควรมีการเพิ่มเนื้ อหาความรู ้ ด้านการตลาด วิธีจดั จาหน่ ายผลผลิ ตที่เกษตรกรเป็ นผูผ้ ลิต หรื อการให้ขอ้ มูล
สิ นค้าการเกษตรที่ตลาดต้องการเพื่อประโยชน์ในการวางแผนการเพาะปลูกเพื่อเพิ่มรายได้ในอนาคต
3. สถานี วิทยุกระจายเสี ยงกรมประมงจังหวัดร้อยเอ็ด นั้นมีวตั ถุ ประสงค์ในการดาเนิ นงานโดยไม่
แสวงหาผลกาไร แต่ถา้ ทางต้นสังกัดกรมประมงมีการปรับนโยบาย ให้สินค้า บริ ษทั ห้างร้านต่าง ๆ สามารถ
สนับสนุนการดาเนินงานสถานี ฯ ในลักษณะที่ไม่เป็ นการโฆษณาโดยตรงในช่วงเวลา 2-3 นาที หลังรายการ
ข่าว หรื อช่วงเวลาที่สถานี ฯ เป็ นผูก้ าหนดเงื่อนไขและรู ปแบบการสนับสนุนนั้น สามารถสร้างรายได้ให้กบั
ทางสถานี ฯ เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ และเพิ่มค่าตอบแทนเพื่อจูงใจ และสนับสนุ นการปฏิ บตั ิงาน
เจ้าหน้าที่ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
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