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บทคดัย่อ 

บทความวิจัย น้ีได้ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน คือปริมาณการขายสื่อโฆษณาทาง

วทิยุกระจายเสยีงลดลงประมาณร้อยละ 10-15 ต่อปีในปี 2556 และ 2557 เน่ืองจากปัจจยัหลาย

ประการ การวจิยัน้ีเป็นการจดัทําแผนดําเนินการทีจ่ะเพิม่ประสทิธภิาพในการขายสื่อโฆษณาทาง

วทิยุกระจายเสยีง โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อเพิม่ปรมิาณการขายสื่อโฆษณาทางวทิยุกระจายเสยีง 

20% ต่อปีและแกไ้ขระบบการขายใชก้ารจดัการดา้นวศิวกรรมเพือ่เพิม่ยอดขาย ซึง่การวจิยัน้ีไดท้ํา

การประเมนิทัง้ในเชงิคุณภาพและเชงิปรมิาณ โดยใชก้รณีศกึษาบรษิทัตวัอย่างดว้ยกลุ่มตวัอยา่งที่

ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ผูร้บัฟังวทิย ุFM 106 MHz และกลุม่ลกูคา้ผูส้นบัสนุนสือ่โฆษณาประชาสมัพนัธ ์

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีคอื แผนภมูพิาเรโต ้,สถติกิารทดสอบ Kurskal-Wallis , การวเิคราะห ์

SWOT และ QFD จากการวจิยัน้ีพบว่าปัญหาผูร้บัฟังวทิยุมาวเิคราะห์พบว่าม ี3 ปัญหาหลกั คอื

สญัญาณความชดัเจนของคลื่นวทิยุ ความหลากหลายของรายการที่ออกอากาศ และการสนทนา

พดูคุย และม ี3 ปัจจยัหลกัต่อผูส้นบัสนุนสือ่โฆษณา คอื ความคมชดัของสญัญาณ แพค็เกจราคาสือ่

วทิย ุและความหลากหลายของรายการทีอ่อกอากาศ ซึง่สามารถกาํหนดแผนกลยทุธเ์ป็น 4 แผนคอื 

กลยุทธค์วามคมชดัของสญัญาณ กลยุทธร์าคา กลยุทธด์า้นความหลากหลายการออกอากาศ และ 

กลยุทธ์การสนทนาพูดคุยให้ติดตามต่อ นอกจากน้ียงันําหลกัการของทฤษฏี Quality Function 

Deployment (QFD) มาปรับปรุงแนวคิดและแนวปฏิบัติให้มีโอกาสความสําเร็จมากยิ่งขึ้น ซึ่ง

 Faculty of Engineering, Kasem Bundit University Academic Article 



วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 109 

สามารถเพิม่ยอดขายสื่อโฆษณาทางวทิยุในระยะเวลา 5 เดอืนปรมิาณการขายเพิม่ขึ้น 19.47% 

จากการดาํเนินการดงักลา่วขา้งตน้ 

คาํสาํคญั: การเพิม่ประสทิธภิาพ, สือ่โฆณาวทิย,ุ Kurskal-Wallis, SWOT, QFD 

 

ABSTRACT 

This research studies the recent problems with the radio broadcast advertising’s sales 

volume has decreased about 10-15% annually in 2013 and 2014 due to several factors. This 

research is to study the approach to increase the efficiency of radio broadcast advertising 

business. The purpose of this study is to increase the radio broadcast advertising’s annual 

sales volume for 20%, rectify the sales system and apply the engineering management for 

increasing the sales volume.  The research has evaluated in both qualitative and quantitative 

analysis with a case study of an example company. The data sampling group is included: 

FM 106 MHz’s radio audiences and the advertising media’s supporter. The research tools 

are applied by using Pareto diagram, the statistic of Kurskal-Wallis Test, SWOT Analysis 

and QFD. The results find that there are three major problems with satisfying radio audiences 

of the clear signal, the variety programs, talking /discuss and three factors of advertising’s 

supporters of the clear signal, package price, and the variety programs. Thus, we can 

approach to four strategies planning of the price, signal, programs, and talking strategies. 

Moreover, the quality function deployment (QFD) is applied to improve concepts and 

practices for appropriating situation. Finally, this approach is applied for next five month find 

the sales volume has increased for 19.47% from following these above operation methods 

KEYWORDS: Increasing Efficiency, Radio Broadcasting Advertising, Kurskal-Wallis, SWOT, 

QFD 

 

1. บทนํา 

ในสภาวะปัจจุบนั มหีลายปัจจยัทีส่่งผลกระทบต่อการเจรญิเตบิโตของเศรษฐกจิ ไม่ว่าจะเป็น

ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกความผนัผวนของของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ

ปัญหาดา้นพลงังานรวมถงึภยัธรรมชาตแิละปัญหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการดําเนินธุรกจิของแต่

ละองคก์ร หรอื สถาบนัต่างๆ ทัง้ในภาครฐั เอกชน รฐัวสิาหกจิ [1] ซึ่งปัญหาต่างๆ กส็่งผลกระทบ

โดยตรงต่อการวางแผนสื่อโฆษณาของแต่ละองค์กร ในแต่ละองค์กรจะต้องมกีารวางแผนทาง

การตลาดไมว่า่จะเป็นในรปูแบบใดกต็ามและเมือ่เกดิปัญหาดงักล่าว ภายในบางองคก์รจะตอ้งหยุด 
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ชะงกัการโฆษณาประชาสมัพนัธล์งบางสว่น น้ีกเ็ป็นผลกระทบต่อยอดขายการโฆษณาอกีอยา่งหน่ึง 

[2] และปัญหาอกีอย่างหน่ึงทีส่ําคญัทีส่่งผลกระทบต่อยอดขายสื่อวทิยุ คอืปัจจุบนัน้ีมสีื่อทางเลอืก

มากมายทีเ่ปิดใหก้บัองคก์รต่างๆ ไดเ้ลอืกสรร เพือ่ทีจ่ะเลอืกใหเ้ขา้กบัองคก์ร เชน่ สือ่วทิย ุโทรทศัน์ 

นิตยสารหนังสอืพมิพ ์สื่อกลางแจง้ ซงึแน่นอนว่าต้องมกีารแข่งขนักนัในตลาดของสื่อโฆษณาทุก

ประเภท [3] แต่ละสือ่กต็อ้งเปิดแนวคดิใหม่ๆ  เพือ่เป็นทีด่งึดดูใจใหก้บัองคก์รต่างๆ 

บรษิทั ตวัอย่าง จํากดั ไดด้ําเนินธุรกจิเกี่ยวกบัสื่อโฆษณา วทิยุกระจายเสยีง FM 106 MHz 

ทางบรษิทัจงึไดเ้ลง็เหน็ถงึความสําคญัของการใหบ้รกิารทางดา้นสื่อโฆษณาวทิยุกระจายเสยีงแก่

องคก์รต่างๆ ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนทีจ่ะมบีทบาทในอนาคต เราจงึมุ่งเน้นการใหบ้รกิารดา้นสือ่

โฆษณาวทิยุกระจายเสยี แต่ปัจจุบนัยอดขายสื่อโฆษณาทีต่กตํ่าลงเรื่อยๆ ปีละประมาณ 10-15% 

[4] จากปัญหาทีพ่บในการนําสื่อโฆษณาวทิยุกระจายเสยีงเขา้สู่ตลาดใหเ้ป็นทีรู่จ้กั และสรา้งความ

เชื่อถอืใหแ้ก่องคก์รต่างๆ ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนนัน้ทําไดค้่อนขา้งยาก พรพรรณ อศิรางกูร ณ 

อยุธยา [5] เน่ืองจากปัจจุบนัมสีื่อทางเลือกให้ลูกค้าเลือกมากขึ้น รวมถึงทวีดีิจติอลที่เกิดขึ้นใน

ปัจจุบนั [6]  

ในงานวจิยัฉบบัน้ี จงึไดนํ้าปัญหาดงักล่าวมาหาแนวทางการเพิม่ประสทิธภิาพยอดขายธุรกจิ

สื่อโฆษณาวทิยุ โดยนําประยุกต์ใช้แบบสอบถามทฤษฏีพาเรโต้ การใช้สถิติวเิคราะห์ Kurskal-

Wallis การวเิคราะห์ SWOT และ QFD ทางการจดัการงานวศิวกรรม มาใชใ้นการปรบัปรุง แกไ้ข

ปัญหาที่เกดิขึน้จรงิในสภาวะปัจจุบนั ซึ่งคาดว่าได้สามารถนํามาสู่ยอดขายที่เติบโตขึ้นและเพิม่

ประสทิธภิาพธุรกจิสือ่โฆษณาวทิยอุยา่งน้อย 20% 

 

2.  วิธีการดาํเนินการวิจยั/รปูแบบการวิจยั 

2.1 สภาพปัญหาในปัจจบุนั 

ในปัจจุบนั ส่วนของสื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ ์มมีากมายหลายแขนง เช่น วทิยุ ทวี ีนิตยสาร 

สือ่กลางแจง้สือ่ออนไลน์ สิง่พมิพต่์างๆ และยงัมสีือ่ใหมท่ีเ่กดิขึน้ตามมาเรือ่ยๆ เชน่ ทวีดีจิติอล และ

ที่กําลงัจะเกดิในเมอืงไทย คอื E Magazine ซึ่งหลายๆ ประเทศนัน้มกีารทําอยู่แลว้บา้ง การเพิม่

ของสือ่ใหม่ๆ  และคู่แขง่ของสือ่โฆษณาเพิม่มากขึน้ทุกวนั สง่ผลกระทบต่อสือ่โฆษณาหลายๆ สือ่ที่

มมีานานแลว้ ทาํใหก้ลุ่มภาครฐัและภาคเอกชนทีท่าํการตลาดองคก์รมตีวัเลอืกในการใชส้ือ่โฆษณา

ประชาสัมพันธ์มากขึ้น และเกิดการแข่งขันทางการตลาดของกลุ่มบริษัทที่ผลิตสื่อโฆษณา

ประชาสมัพนัธ ์ทาํใหย้อดขายสือ่โฆษณาประชาสมัพนัธผ์า่นทางวทิยมุยีอดขายตกตํ่าลง ดงัรปูที ่1 
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รปูท่ี 1 ยอดขายส่ือโฆษณาปี ค.ศ. 2014 

 

จากกราฟดา้นบนแสดงใหเ้หน็ถงึยอดขายสือ่โฆษณาวทิยุทีต่กตํ่าลงตัง้แต่ปี ค.ศ. 2013-2014 

นัน้แสดงใหเ้หน็ถงึเสถยีรภาพของส่วนแบ่งทางการตลาดของสื่อโฆษณาวทิยุของบรษิทัตวัอย่าง

จาํกดัทีต่กตํ่าลง มาจากหลากหลายปัจจยัดว้ยกนัทีท่าํใหย้อดขายสือ่โฆษณาวทิยลุดลง 

จากการสํารวจเรตติ้ง ผู้ฟังวิทยุระบบ FM 106 MHz ที่การออกอากาศในกรุงเทพและ

ปรมิณฑลพบวา่ ความนิยมการรบัฟังคลื่นวทิย ุอายุ 12 ปีขึน้ไป ของบรษิทัตวัอยา่งจาํกดั อยูล่าํดบั

ที ่22 รวมทัง้หมด 40 คลืน่ในปี ค.ศ. 2012 ไปออกอากาศระบบ FM ความถีค่รอบคลุมกรุงเทพและ

ปรมิณฑล [7] ซึ่งความนิยมการรบัฟังจะมผีลต่อการตดัสนิใจในการลงสื่อโฆษณาวทิยุของกลุ่ม

องคก์รทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน 

 

2.2 กรอบแนวคิดของการศึกษา 

การศกึษาในครัง้น้ี ใช้แนวคดิและทฤษฎกีารวเิคราะห์เชงิวศิวกรรม เช่นแนวคดิทฤษฏกีาร

วเิคราะห์ SWOTและ ทฤษฎ ีQFD การวเิคราะห์ปัญหาทีเ่กดิขึน้โดยใช ้พาเรโต Pareto Diagram 

การนําทฤษฎีดงักล่าวมาใช้ในงานวจิยัในครัง้น้ี เพื่อวเิคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นและแก้ไขปัญหาที่

เกดิขึน้สามารถแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ใหต้รงจุด และยงัสามารถทราบถงึจุดอ่อน จุดแขง็ โอกาสของ

องค์กร เพื่อสามารถปรบัปรุงองค์กรในส่วนของจุดอ่อน และชูจุดแขง็ใหเ้ป็นจุดขาย และสามารถ

ปรบัปรุงระบบการขายสือ่โฆษณาวทิยโุดยการเพิม่ยอดขายสือ่โฆษณาวทิยอุกีดว้ย 

 

2.3 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการดาํเนินการในสว่นน้ี จะกล่าวเกีย่วกบัการรวบรวมขอ้มลูในการดาํเนินงาน

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัเรือ่งทีจ่ะทาํการวจิยั โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
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ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งแบง่เป็น 

1. กลุ่มผูฟั้งวทิยุของบรษิทั ตวัอย่าง จํากดั ในเขตพืน้ทีล่าดพรา้วจํานวน 386 คน ตามหลกั 

(Simple Random Sampling) ตามตารางของ Krejcie & Morgan [8] โดยกําหนดปัญหาความพงึ

พอใจของลกูคา้จาํนวน 10 ปัญหา ไดแ้ก ่

1.1) เน้ือหาของรายการขา่ว 

1.2) ลกัษณะการพดูของผูป้ระกาศขา่ว 

1.3) ความชดัเจนของสญัญาณ 

1.4) การสนทนาพดูคุยใหก้ารตดิตามต่อ 

1.5) อกัขระการพดูของผูป้ระกาศ 

1.6) ความเชีย่วชาญของผูด้าํเนินรายการ 

1.7) ความน่าเชือ่ถอืของเน้ือหารายการ 

1.8) ความน่าสนใจในเพลง 

1.9) ความหลากหลายของรายการ 

1.10) ความทนัสมยัของเน้ือหารายการ 

2. กลุ่มลกูคา้ผูส้นับสนุนสือ่โฆษณาวทิยุของบรษิทั ตวัอยา่ง จาํกดั ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน

ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จํานวน 80 คน ตามหลัก (Simple Random Sampling) [9] ตาม

ตารางของ Krejcie & Morgan โดยกาํหนด 9 ปัจจยัต่อไปน้ี 

2.1) แพค็เกจราคา 

2.2) ระยะเวลาการออกอากาศ 

2.3) พืน้ทีร่อบคลุมการออกอากาศ 

2.4) ความหลากหลายของรายการทีอ่อกอากาศ 

2.5) ความมชีือ่เสยีงของผูจ้ดัรายการ 

2.6) เน้ือหาของรายการทีนํ่าเสนอ 

2.7) การบรกิาร 

2.8) ความคมชดัของคลืน่สญัญาณ 

2.9) ประเภทของรายการวทิย ุ(รายขา่ว และรายการเพลง) 

 

3. ผลของการวิจยั 

การศกึษาการจดัการระบบการออกอากาศธุรกจิสื่อโฆษณาวทิยุ กรณีศกึษา บรษิทัตวัอย่าง 

จาํกดั โดยเครื่องมอืทีใ่ชว้จิยัคอื แบบสอบถาม(Questionnaire) โดยกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื 

สว่นที ่1 แบบสอบถามกลุ่มผูฟั้งวทิยขุองบรษิทั ตวัอยา่ง จาํกดั ในเขตพืน้ทีล่าดพรา้ว จาํนวน 386 
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คน ส่วนที่ 2 แบบสอบถามผูส้นับสนุนสื่อโฆษณาวทิยุของบรษิทั ตวัอย่าง จํากดั ทัง้ภาครฐัและ

ภาคเอกชนในเขตพืน้ทีก่รุงเทพและปรมิณฑล จาํนวน 80 คน โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

3.1 ผลจากแบบสอบถาม 

3.1.1 แบบสอบถามกลุ่มผู้ฟังวิทยุของบริษัทกลุ่ม ตัวอย่างจาํกดัในเขตพื้นท่ีลาดพร้าว

จาํนวน 386คน 

ตอนที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไป ผลการสาํรวจพบวา่ กลุ่มผูฟั้งเป็นเพศชาย รอ้ย

ละ 56.7 อายุอยู่ระหว่าง 36-50 ปี ระดบัการศกึษาจะอยู่ทีป่รญิญาตรรีอ้ยละ 70.5 อาชพีส่วนใหญ่

พนกังานบรษิทั รอ้ยละ 42.5 

ตอนที ่2 แบบสอบถามพฤตกิรรมพืน้ฐานของการรบัฟังวทิยุ ผลการสาํรวจพบวา่ ผูฟั้งส่วน

ใหญ่รบัฟังสื่อจากทวีคีดิเป็นรอ้ยละ 33.9 ผูฟั้งวทิยุส่วนมากฟังวทิยุในรถ ช่วงเวลาของการรบัฟัง

วทิยุจะอยู่ทีช่่วงเวลา 05.00-09.00 น. ความถี่ในการรบัฟังวทิยุจะอยู่ที ่1-2 ชัว่โมงต่อการเปิดฟัง 

สว่นมากฟังวทิยใุนโหมดคลืน่เพลง ผูฟั้งสว่นใหญ่รูจ้กับรษิทั ตวัอยา่ง จาํกดั รอ้ยละ 79.5 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามความพงึพอใจในการรบัฟังวทิยุของบรษิทั ตวัอย่าง จํากดั ผลการ

สาํรวจพบวา่ ปัญหาทีเ่กดิขึน้เรยีงตามลาํดบัคอื เรื่องของสญัญาณความชดัเจนของคลืน่วทิยุ ความ

หลากหลายของรายการทีอ่อกอากาศ และการสนทนาพดูคุยใหต้ดิตามต่อ ดงัรปูที ่2 

 

 

รปูท่ี 2 เปอรเ์ซนตปั์ญหาของปัญหาจากการสาํรวจ 
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การวิเคราะห์ปัญหาจากแบบสอบถามกลุ่มผู้ฟังวทิยุของบริษัท ตัวอย่าง จํากัด โดยใช้

หลกัการของแผนภมูภิาเรโต ้(Pareto Chart) 80:20 พบวา่ในสว่นของการสุม่ตวัอยา่งแบบสอบถาม

กลุ่มผู้ฟังปัญหาที่เกิดขึ้นเรยีงตามลําดบัคือเรื่องของสญัญาณความชดัเจนของคลื่นวทิยุ ความ

หลากหลายของรายการที่ออกอากาศ และการสนทนาพูดคุยใหต้ดิตามต่อ ซึ่งปัญหาดงักล่าวจะ

สง่ผลต่อความนิยมการรบัฟังวทิยคุรอบครวัขา่ว 

 

3.1.2 แบบสอบถามผู้สนับสนุนส่ือโฆษณาวิทยุของบริษัท กลุ่ม ตวัอย่าง จาํกดั ทัง้ภาครฐั

และภาคเอกชนเขตพืน้ท่ีกรงุเทพและปริมณฑล จาํนวน 80 คน 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัขอ้มูลทัว่ไป ผลการสํารวจพบว่า กลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง อายุตัง้แต่ 36-50 ปี ที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อสื่อโฆษณา การศกึษาจะอยู่ที่ปรญิญาตร ี

รอ้ยละ 83.8 ตาํแหน่งงานทีท่าํหน้าทีป่ระสานงานจดัซือ้สือ่โฆษณามากทีสุ่ดคอืสือ่สารองคก์ร ระดบั

ตาํแหน่งงานทีม่ผีลต่อการเลอืกซือ้สือ่โฆษณาคอืหวัหน้างาน 

ตอนที่ 2 การรบัรู้พฤติกรรมพื้นฐานในการเลอืกซื้อสื่อโฆษณาวทิยุ ผลการสํารวจพบว่า 

ปัจจุบนักลุม่ลกูคา้ใชส้ือ่ทวีเีป็นสว่นใหญ่คดิเป็นรอ้ยละ 36.3 กลุม่ผูต้อบแบบสอบถามรูจ้กัสือ่จากสือ่

ออนไลน์มากทีสุ่ด องคก์รของกลุ่มลกูคา้มกีารแพลนสือ่เป็นรายไตรมาส งบประมาณการใชส้ือ่อยูท่ี ่

500,000-1,000,000 ต่อปี องค์กรของลูกค้ามีการทํากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและ 

สิง่แวดลอ้มขององค์กร Corporate Social Responsibility (CSR) เองรอ้ยละ 70 ระยะเวลาในการ

ตัดสินใจซื้อสื่อจะอยู่ที่ 3-4 เดือน ผู้ตอบแบบสอบถามมกีารฟังวทิยุในโหมดคลื่นเพลง ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ชอบสื่อประเภททวี ีองค์กรของลูกค้าใช้สื่อวทิยุระบบ FM คดิเป็นร้อยละ 

83.8 

ตอนที ่3 ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้สือ่โฆษณาวทิยุ. ผลการสาํรวจพบวา่ หลงัจาก

นําโปรแกรม MiniTab 16 โดยใช้สถิติของ Kruskal-Wallis Test [8] เพื่อดูว่าปัจจยัที่มผีลต่อการ

ตดัสนิใจซือ้สือ่โฆษณาทัง้ 9 ปัจจยัน้ี ผูส้นบัสนุนสือ่โฆษณาตอ้งการปัจจยัใดมากทีส่ดุ และเน่ืองจาก

ขอ้มลูเป็นเชงิคุณภาพ ตวัแปรเป็นมาตรวดัแบบเรยีงลําดบั เพราะฉะนัน้ตอ้งใช ้nonparametric ใน

การวเิคราะหข์อ้มลู ซึง่ผลออกมาสรุปวา่แตกต่างกนั (P = 0.000 <0.05) อยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติิ

ทีร่ะดบั 0.05 ดงัรปูที ่3 

จากภาพแสดงให้เห็นถึงการวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามกลุ่มลูกค้าที่สนับสนุนสื่อ

โฆษณาวทิยุของบรษิทั ตวัอย่าง จํากดั จากแบบสอบถาม สามารถวเิคราะห์ปัจจยัที่มผีลต่อการ

เลอืกซื้อสื่อโฆษณาวทิยุเรยีงตามลําดบัดงัน้ี คอื ความคมชดัของสญัญาณ แพค็ราคาสื่อวทิยุ และ

ความหลากหลายของรายการทีอ่อกอากาศ ซึ่งปัจจยัดงักล่าวมผีลต่อการตดัสนิใจซื้อสื่อโฆษณา

ของลกูคา้ 
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รปูท่ี 3 ผลลพัธก์ารใช้สถิติของ Kruskal – Wallis Test ด้วยโปรแกรม MiniTab 

 

ตอนที ่4 ขอ้เสนอแนะ ผลการสาํรวจพบวา่ ลกูคา้อยากไดส้ือ่โฆษณาทีค่รอบคลุมในเจา้เดยีว 

เพราะงา่ยต่อการทาํสญัญา 

 

3.2  ผลการแก้ไขปัญหา 

หลงัจากวเิคราะห์ปัญหาจากแบบสอบถามกลุ่มผูฟั้งวทิยุของบรษิทั ตวัอย่าง จํากดั โดยใช้

หลกัการของแผนภูมภิาเรโต้ (Pareto Chart) [10] ในส่วนของการสุ่มตวัอย่างแบบสอบถามกลุ่ม

ผู้ฟังปัญหาที่เกิดขึ้นเรียงตามลําดับคือ เรื่องของสัญญาณความชัดเจนของคลื่นวิทยุ ความ

หลากหลายของรายการทีอ่อกอากาศ และการสนทนาพดูคุยใหต้ดิตามต่อ และหลงัจากนําโปรแกรม 

Minitab 16 โดยใช้สถิติของ Kruskal-Wallis Test เพื่อดูว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสื่อ

โฆษณาทัง้ 9 ปัจจยัน้ีผูส้นับสนุนสื่อโฆษณาตอ้งการปัจจยัใดมากทีสุ่ด และเน่ืองจากขอ้มลูเป็นเชงิ

คุณภาพ ตวัแปรเป็นมาตรวดัแบบเรยีงลําดบั เพราะฉะนัน้ตอ้งใช ้nonparametric ในการวเิคราะห์

ขอ้มลู ซึ่งผลออกมาสรุปว่าแตกต่างกนั (P = 0.000 <0.05) อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

นัน่คอื ปัจจยั 9 ปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อสื่อโฆษณา จากผลของการวเิคราะห์ ทัง้ 2 

กลุ่มตวัอย่าง จะไดนํ้ามาวเิคราะห์ SWOT เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแขง็ขององคก์ร และหาวธิแีกไ้ข

จุดอ่อนและอุปสรรค และเน้นยํ้าดําเนินงานใหด้ยีิง่ขึน้ในจุดแขง็และโอกาสทางสภาพแวดลอ้ม ซึ่ง

วธิกีารแกไ้ขปัญหาดา้นของผูฟั้งและวธิกีารตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้มดีงัน้ี 

  

แพค็เกต็ราคา 

ความหลากหลาย 

ของรายการ 

ความคมชดั 

ของสญัญาณ 
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3.2.1 การวิเคราะหส์ถานการณ์ทางกลยทุธ ์(SWOT Analysis) 

จากปัญหาดังกล่าวเรื่องยอดขายตกตํ่า สามารถวิเคราะห์ สภาพขององค์กร โดยการ

วเิคราะห ์SWOT จะครอบคลุมขอบเขตของปัจจยัทีก่วา้ง ดว้ยการระบุจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และ

อุปสรรคขององคก์ร ทาํใหม้ขีอ้มลูในการกําหนดทศิทางหรอืเป้าหมายทีจ่ะถูกสรา้งขึน้มาบนจุดแขง็

ขององคก์ร และแสวงหาประโยชน์จากโอกาสทางสภาพแวดลอ้ม และสามารถกําหนดกลยุทธท์ีมุ่ง่

เอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดล้อม หรือลดจุดอ่อนขององค์กรให้มน้ีอยที่สุดได้ การวเิคราะห์ 

SWOT ในครัง้น้ีทางบรษิทัได้จดัประชุมฝ่ายต่างๆ ที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งคอื ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด 

ฝ่ายเทคนิคการออกอากาศ ซึ่งผลการวเิคราะห์ดงัตารางที่ 1 และสามารถหาแนวทางการแก้ไข

จุดอ่อนขององคก์ร ดงัหวัขอ้ 3.2.2 , 3.2.3, 3.2.4, และ 3.2.5 

 

ตารางท่ี 1 การวิเคราะห ์(SWOT Analysis) 

จดุแขง็ 

ขององคก์ร 

(S-Strengths) 

จดุอ่อน 

ขององคก์ร 

(W-Weaknesses) 

โอกาสทาง

สภาพแวดล้อม 

(O-Opportunities) 

อปุสรรคทาง

สภาพแวดล้อม 

(T-Threats) 

- ลงิคส์ญัญาณสด

จากทางชอ่ง 3 HD, 

ชอ่ง 3 family, 

Money Channel 

- ผูป้ระกาศจากชอ่ง 

3 จดัรายการ 

- ความน่าเชือ่ถอื 

 ของรายการทีอ่อก 

อากาศ 

- ความทนัสมยัของ

เน้ือหาขา่วที่

ออกอากาศ 

- มสีือ่ครบวงจร 

- ระดบัความคมชดั

ของสญัญาณทีอ่อก 

อากาศ 

- ความหลากหลาย

ของรายการทีอ่อก 

อากาศ 

- การสนทนาพดูคุย

ใหต้ดิตามต่อของผู้

ประกาศ 

- แพต็เกต็ราคาสงู 

- ทาง กสทช. กาํลงั

พจิารณาการออก 

อากาศวทิยดุจิติอล

ซึง่สง่ผลดต่ีอผู ้

 ประกอบการวทิย ุ

กระจายเสยีง 

- เศรษฐกจิ 

- การเมอืงการ

ปกครอง 

- สือ่ทีเ่กดิขึน้ใหม ่

เชน่ทวีดีจิติอล  

 สือ่ออนไลน์ 

 

3.2.2 กลยทุธค์วามคมชดัของสญัญาณ 

กลยุทธ์ที่ 1 พื้นที่ครอบคลุมเดิม แต่คุณภาพสัญญาณเพิ่มขึ้น โดยการฝากฮับ (HUP) 

สญัญาณของหน่วยงานภาครฐัหรอืภาคเอกชนที่ได้รบัใบประกอบอนุญาตประเภทโครงข่ายจาก 
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กสทช. ในเขตลาดพรา้ว เขตหวัหมาก เขตบางกะปิ เขตหว้ยขวาง เขตนวมนิทร ์เขตคนันายาว เขต

วงัทองหลาง และเขตบงึกุ่ม 

 

3.2.3 กลยทุธร์าคา (Price Strategy) 

- ปรับเปลี่ยน package ราคาของสื่อทุกสื่อ เพื่อดึงดูความสนใจจากลูกค้า โดยการทํา 

package ราคาโปรโมชัน่รวมสื่อทุกสื่อ เพื่อให้ลูกคา้ได้รบัสื่อทุกช่องทาง เช่น วทิยุ นิตยสาร ทวี ี

กจิกรรม CSR และเพิม่โปรโมชัน่เสรมิแก่ลกูคา้ คอืการจ่ายเงนิสด การออกอากาศของทุกเดอืนลด

คา่โฆษณาอกี 3 % เป็นตน้ 

- จดักจิกรรม CSR เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ในกลุม่ทีม่กีารทาํกจิกรรม CSR 

 

3.2.4 กลยทุธด้์านความหลากหลายการออกอากาศ 

- การเปิดเชา่ชว่งเวลาใหห้น่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน ออกอากาศโฆษณาประชาสมัพนัธ ์

- ปรบัเปลีย่นรายการทีอ่อกอากาศเดมิ โดยการเปลีย่น Content ในการนําเสนอขา่วสาร 

- เพิม่รายการเพือ่สงัคม เชน่ รายการเกีย่วกบัจราจร 

 

3.2.5 กลยทุธก์ารสนทนาพดูคยุให้ติดตามต่อ 

- เลน่เกมสแ์จกของรางวลั ในรายการ 

- ใหผู้ฟั้งมสีว่นรว่ม ในการแสดงความคดิเหน็ตามประเดน็ทีเ่ป็นกระแสต่างๆ 

- หาวทิยากรผูเ้ชีย่วชาญในการเขา้สายสมัภาษณ์ในรายการต่างๆเพื่อเป็นแรงจูงใหใ้หผู้ฟั้ง

ตดิตามฟัง 

เมื่อศึกษาหลักของ SWOT Analysis แล้วทําให้เราสามารถประเมินสภาวะแวดล้อมและ

สถานภาพขององคก์ร โดยเน้นทีศ่กัยภาพและความพรอ้มทีอ่งคก์รมอียู ่และพยายามหลกีเลีย่งภยั

คุกคาม หรอืความเสีย่งจากสภาพแวดลอ้มภายนอก รวมทัง้แกไ้ขจุดอ่อนขององคก์รดว้ย เน่ืองจาก

ปัจจยัเหลา่น้ีมโีอกาสทีจ่ะก่อใหเ้กดิประโยชน์ไดเ้พิม่มากขึน้ 

ดงันัน้จงึสามารถนําทฤษฎ ีQFD เขา้มาแกไ้ขปัญหาต่อจากการใชห้ลกั SWOT Analysis ได ้

และยงัสามารถนําไปใช้ปรบัปรุงแนวคดิและแนวปฏบิตัขิองการจดัทําแผนงานหรอืโครงการของ

บริษัท ให้มีโอกาสสร้างความสําเร็จมากขึ้น และทราบถึงกลยุทธ์ในการปรับปรุงการทํางาน 

ขดีจํากดัดา้นบุคลากร งบประมาณ และระบบงาน เป็นการป้องกนัการแทรกแซงการทํางานจาก

ปัจจยัภายนอกไดม้ากขึน้ 

จากแบบสอบถามความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของลกูคา้ในการเลอืกซื้อสือ่โฆษณา ขึน้อยูก่บัปัจจยั

ดงัน้ีคอื ความชดัเจนของสญัญาณ แพค็เก็ตราคา และความหลากหลายของรายการ ตามลําดบั 
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จากการดาํเนินทฤษฎ ีQFD ทางบรษิทัสามารถปรบักลยุทธใ์นการขายสือ่โฆษณาไดด้มีากขึน้ โดย

บรษิทัได้ทราบความต้องการที่แท้จรงิของลูกค้าว่าในสภาพปัจจุบนั ลูกค้าต้องการอะไร และใน

อนาคตมแีนวโน้มแบบไหน เพือ่การพฒันากลยุทธใ์นการขายต่อไป จากการแกไ้ขปัญหาดา้นความ

พงึพอใจของผูฟั้งวทิย ุและตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ สามารถเพิม่ยอดขายสือ่โฆษณาวทิยุ

ได ้19.47% ในระยะเวลา 5 เดอืน 

 

4. สรปุผล 

จากการศึกษาปัญหาของบริษัทธุรกิจสื่อโฆณาวิทยุตัวอย่าง พบว่ามีปริมาณการขายสื่อ

โฆษณาทางวทิยุกระจายเสยีงลดลงประมาณรอ้ยละ 10-15 ต่อปี ในการวจิยัน้ีจงึเน้นหาแนวทางใน

เพือ่เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพในการขายสือ่โฆษณาทางวทิยุกระจายเสยีง โดยเริม่การวจิยัไดม้กีาร

วเิคราะห์ปัญหา และปัจจยัมาจากทัง้ทางดา้นผูร้บัฟังวทิยุ และผูส้นับสนุนรายการ ซึ่งไดม้กีารใช้

เครื่องมอืแบบสอบถามปัญหาความพงึพอใจในการรบัฟังวทิยุ และได้ใช้แผนภูมพิาเรโต้ในการ

วเิคราะหปั์ญหาผูร้บัฟังวทิยุมาวเิคราะหพ์บวา่ม ี3 ปัญหาหลกัทีเ่กดิขึน้เรยีงตามลาํดบัคอื เรื่องของ

สญัญาณความชดัเจนของคลื่นวทิยุ ความหลากหลายของรายการที่ออกอากาศ และการสนทนา

พดูคุย และไดท้าํแบบสอบถามจากปัจจยั 9 ปัจจยัต่อผูส้นับสนุนสือ่โฆษณาวทิยุ ดว้ยการวเิคราะห์

ทางสถิติ Kruskal-Wallis พบว่า ม ี3 ปัจจยัหลกัต่อผู้สนับสนุนสื่อโฆษณา คือ ความคมชดัของ

สญัญาณ แพค็ราคาสื่อวทิยุ และความหลากหลายของรายการทีอ่อกอากาศ หลงัจากนัน้ไดนํ้าผล

การวเิคราะหท์ัง้สองสว่นมาวเิคราะห ์SWOT เพือ่สรา้งแนวทางและแผนกลยุทธเ์ป็น 4 แผนคอื กล

ยุทธค์วามคมชดัของสญัญาณ กลยุทธร์าคา กลยุทธด์า้นความหลากหลายการออกอากาศ และกล

ยุทธ์การสนทนาพูดคุยให้ติดตามต่อ นอกจากน้ียังนําหลักการของทฤษฏี Quality Function 

Deployment (QFD) มาปรบัปรุงแนวคดิและแนวปฏบิตัใิหม้โีอกาสความสําเรจ็มากยิง่ขึน้ โดยเป็น

การกําหนดความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของลกูคา้วา่ในสภาพปัจจุบนั ลกูคา้ตอ้งการอะไร และในอนาคต

มแีนวโน้มแบบไหนอย่างไรต่อไป จงึทําให้ในช่วงเวลาหลงัปรบัปรุงตามกระบวนการดงักล่าว 5 

เดอืนจากน้ี พบวา่มเีพิม่ยอดขายสือ่โฆษณาวทิยไุด ้19.47% จากเดมิ 
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