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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งน้ี เปนการศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน
การผลิตรายการวิทยุ กรณีศึกษาบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) จากกลุมตัวอยาง
จํานวน 38 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือการทําวิจัย ซ่ึงครอบคลุมขอมูล 2 สวน คือ 
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม และภาวะผูนําของผูควบคุมการผลิตรายการที่สงผลกระทบ
ตอการทํางานของบุคลากรในบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) สวนการวิเคราะหขอมูลใช
หลักสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คารอยละ และคาเฉลี่ยตามทฤษฎีของ Blake and Mouton 

 จากการศึกษาพบวา  
 ผูบริหารฝายผลิตรายการซึ่งเปนผูบริหารระดับสูงในบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด 
(มหาชน) ไดวางนโยบายการบริหารงานบุคคลโดยใหผูควบคุมการผลิตรายการมีภาวะผูนําแบบ
การทํางานเปนทีม (Team Management) ตามทฤษฎีของ Blake and Mouton ลักษณะที่สําคัญ
ของผูควบคุมการผลิตรายการตองสนใจทั้งเรื่องของงานและขวัญกําลังใจของผูใตบังคับบัญชา  

 แตจากการศึกษาพบวาการบริหารงานของผูควบคุมการผลิตรายการมีภาวะผูนําแบบ
ทางสายกลาง (Middle of The Road Management) ตามทฤษฎี Blake and Mouton ทําใหไม
สอดคลองกับนโยบายที่ผูบริหารฝายผลิตรายการไดวางไว และสภาวะการแขงขันอยางรุนแรงใน
ธุรกิจสื่อวิทยุปจจุบัน จึงมีความจําเปนอยางเรงดวนที่จะตองแกไขปญหาในเรื่องภาวะผูนําของผู
ควบคุมการผลิตรายการ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันการผลิตรายการวิทยุของ 
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)  
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บทที่ 1 

บทนํา 
 

ชื่อองคกรและลักษณะธุรกิจขององคกร 
 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) เดิมชื่อบริษัท เอ-ไทม มีเดีย จํากัด ตั้งอยูที่
อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส 50 ถนนสุขุมวิท 21 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 
เริ่มดําเนินธุรกิจตั้งแตป พ.ศ.2532 และประกอบธุรกิจสื่อวิทยุมาอยางตอเน่ือง ปจจุบันบริษัท
ประกอบธุรกิจสื่อครบวงจร ไดแก สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ และสื่อสรางสรรคกิจกรรม
ทางการตลาด ดําเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน เม่ือวันที่ 26 กันยายน 
พ.ศ.2545 ดวยทุนจดทะเบียน 200 ลานบาท รวมเวลาประกอบธุรกิจสื่อวิทยุ 17 ป 

คุณไพบูลย ดํารงชัยธรรม กรรมการผูจัดการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) 
ซ่ึงเปนบริษัทผูผลิตธุรกิจเพลงอันดับหน่ึงของประเทศไทย มีนโยบายขยายธุรกิจเพลงโดยใชสื่อ
วิทยุในการสรางการรับรูของกลุมคนฟง เน่ืองจากสื่อวิทยุสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายได
โดยตรง และสามารถเพิ่มยอดขายไดตามเปาหมายของบริษัท  

คุณสายทิพย มนตรีกุล ณ อยุธยา กรรมการผูจัดการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด 
(มหาชน) ไดกําหนดนโยบายการเปนผูนําในการสรางสรรคงานบันเทิงในสื่อวิทยุ โดยใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือนําเสนอสิ่งที่มีคุณคาแกชีวิต และสรางความสุขใหแกผูฟงโดยไร
ขีดจํากัด สําหรับภารกิจที่สําคัญมีดังน้ี   

1.  สรางสรรค ผลงานที่เปนเลิศใหเกิดขึ้นอยางตอเน่ือง    
2.  เสริมสราง ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
3.  สงเสริม บุคลากรใหรักและเชี่ยวชาญในงานที่ทํา และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
4.  สนับสนุน กิจกรรมอันเปนประโยชนและรับผิดชอบตอสังคม   
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) ทําหนาที่ผลิตรายการวิทยุเพ่ือออกอากาศผาน

สถานีวิทยุกระจายเสียง โดยการเขารวมประมูลเวลาจัดรายการวิทยุในระบบเอฟเอ็มจากสถานี
วิทยุตางๆเพื่อนํามาประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย ปจจุบันมีรายการวิทยุ 4 รายการ ไดแก  

1.  89 บานานา เอฟเอ็ม (89 Banana FM) 
2.  เอฟเอ็ม 91.5 ฮอต เวฟ (FM 91.5 Hot Wave)    
3.  94 อีเอฟเอ็ม (94 EFM) 
4.  เอฟเอ็ม 106.5 กรีน เวฟ (FM 106.5 Green Wave) 
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รายการแตละรายการมีลักษณะแตกตางกันตามกลุมเปาหมาย โดยใชรูปแบบ Format 
Station ในการดําเนินรายการ โดย Format Station จะกําหนดลักษณะเฉพาะของคลื่นวิทยุกอน 
แลวจึงกําหนดแนวเพลง รูปแบบของกิจกรรม เน้ือหาที่นํามาสื่อสาร บุคลิกของผูดําเนินรายการ 
(Disc Jockey หรือ DJ) และทีมงานซึ่งตองดําเนินงานใหสอดคลองกับแนวคิดหลักของสถานี 
โดยจัดหาบุคลากรที่ทํางานทั้งเบื้องหนาและเบื้องหลัง ที่มีศักยภาพสอดคลองกับแนวคิดของแต
ละคลื่น และมีผูควบคุมการผลิตรายการ (Producer) ที่เปรียบเสมือนเปน "ผูจัดการ" ในการ
สรางสรรคกิจกรรมรูปแบบตางๆ ควบคุมใหธุรกิจสื่อวิทยุดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพตาม
นโยบายที่ผูบริหารไดกําหนดไว 

 
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) มีความสามารถหลักที่สําคัญในการสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันดังน้ี 

1.  ผูนําองคกรคนปจจุบัน ไดแก คุณสายทิพย มนตรีกุล ณ อยุธยา มีประสบการณใน
การทําธุรกิจสื่อวิทยุมากกวา 17 ป ผานการทํางานทั้งในสวนของผูดําเนินรายการวิทยุ และ
ผูบริหารรายการวิทยุ ทําใหเขาใจขั้นตอนในการผลิตรายการวิทยุเปนอยางดี สามารถสราง
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) ใหเปนผูนําในธุรกิจสื่อวิทยุของประเทศไทย 

2.  บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทในเครือ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ 
จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทผูผลิตธุรกิจเพลงอันดับหน่ึงของประเทศไทย ครองสวนแบงทาง
การตลาดกวา 70 % สงผลใหบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) มีเพลงที่ใชเปดในรายการ
วิทยุของตนเหนือกวาคูแขงขันในปจจุบัน 

3.  Studio Network ซ่ึงประกอบดวย  
3.1.  หองจัดรายการ 7 หอง โดยตั้งอยูที่อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่  6 หอง และที่

  สยามเซ็นเตอร 1 หอง  
3.2.  หองจัดรายการสํารอง 2 หอง โดยตั้งอยูที่อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่  1 หอง 

  และที่สยามเซ็นเตอร 1 หอง  
3.3.  หอง Production 5 หอง 
3.4.  หอง Transfer หอง Storage หอง Machine Room หองแสดงดนตรี และ

  หองผูชมดนตรีจํานวน 20 ที่น่ัง อยางละ 1 หอง 
  โดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) มีระบบจัดการ Computer Automation 
System เพ่ือใชในการเก็บบันทึกเพลงทั้งหมดไวในรูปแบบ File Computer สวนกลาง เพ่ือใหผู
ดําเนินรายการจากทุกคลื่นสามารถดําเนินรายการไดสะดวกยิ่งขึ้น 
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สินคาและบริการของทางองคกร 
 
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) ทําหนาที่ผลิตรายการวิทยุเพ่ือออกอากาศผาน
สถานีวิทยุกระจายเสียง  ปจจุบันมีรายการวิทยุ 4 รายการ ไดแก 89 Banana FM , 91.5 Hot 
Wave , 94 EFM และ 106.5 Green Wave ดังตารางที่ 1.1 
 
ตารางที ่1.1 แสดงวัน/เวลาออกอากาศ/รัศมีครอบคลุม ลักษณะรายการ และกลุมเปาหมาย 

 
รายละเอียดรูปแบบรายการของแตละสถานี 
 

1.  สถานีวิทยุยานเกราะ FM 89.0 MHz  
 “89 Banana FM Relaxing Favorites” เปนรายการวิทยุที่นําเสนอเพลงไพเราะตอเน่ือง

ในแนว Easy Listening โดยมีรูปแบบรายการที่ตอบสนองความตองการของคนวัยทํางาน ไมวา
จะเปนเหตุการณปจจุบันที่ใกลตัว กิจกรรมพักผอน การดูแลคุณภาพชีวิต และมุงเนนการเปด
เพลงไพเราะตอเน่ือง มุงหมายใหอารมณของคนเมืองผอนคลายจากความวุนวาย 
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2.  สถานีวิทยุยานเกราะ FM 91.5 MHz 
 “91.5 FM New Hot Wave” เปนรายการวิทยุที่รวบรวมเรื่องราวทันสมัยสําหรับวัยรุน

โดยเฉพาะ อีกทั้งยังเปนแหลงรวมเพลงไทยใหมลาสุดที่กําลังเปนที่นิยมจากทุกคายเพลงใน
ประเทศไทย เนนบรรยากาศของรายการใหคึกคักและสนุกสนานเปนกันเองกับผูฟง ใชนักจัด
รายการอารมณดีที่มีเอกลักษณในการจัดรายการใหตรงใจวัยรุน ดําเนินรายการโดยใหมีการ
แสดงออกหรือสื่อสารสิ่งที่เปนประโยชนและไมมีพิษภัยตอสวนรวม มีการจัดกิจกรรมทั้งในและ
นอกสถานที่ เชน โครงการแนะแนวทางการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยใหแกนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา โดยมีวิทยากรซึ่งเปนรุนพ่ีจากมหาวิทยาลัยชื่อดัง พรอมดาราศิลปนที่เปน
แบบอยางที่ดี หรือการจัด Hot Wave Music Awards เพ่ือสรรหาผูที่มีความสามารถทางดนตรี
อยางตอเน่ือง 

3.  สถานีวิทยุกองทัพบก FM 94.0 MHz 
 “94 EFM Great Gossip Great Music” เปนรายการวิทยุที่มอบความบันเทิงสงตรงถึง
ผูฟง โดยผูฟงจะไดพบกับนักจัดรายการหนาใหมที่มีชื่อเสียง พรอมกับรับฟงเพลงและขาวสารที่
ทันสมัยหลากหลายในวงการบันเทิง ขาวซุบซิบ ขาวเกี่ยวกับ LIFESTYLE และผลงานใหมๆ
ของศิลปนที่ผูฟงชื่นชอบ ตลอดจนกิจกรรมสรางสรรคที่จัดขึ้นมากมายตลอดป 

4.  สถานีวิทยุคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ FM 106.5 MHz 
 “106.5 Green Wave เพลงดีดี กับความรูสึกดีดี” เปนรายการวิทยุรายการเดียวที่ทํา

หนาที่ของคลื่นสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดลอมมาโดยตลอด โดยการนําเสนอเนื้อหาที่เปนความรูเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอม เพ่ือสรางจิตสํานึกที่ดีใหแกผูฟงทําใหเห็นคุณคาของสิ่งแวดลอม รูจักปกปกรักษา 
และปรับปรุงสิ่งแวดลอมใหดีขึ้น มีการสอดแทรกสาระลงไปในรายการไดอยางกลมกลืน 
นอกจากนี้ Green Wave ยังไดคัดสรรนักจัดรายการที่มีคุณภาพมาดําเนินรายการ เนนการ
นําเสนอเพลงไทยคลื่น Green Wave ในแนว Easy Listening ที่เลือกสรรแลว และสอดคลอง
กลมกลืนกับอารมณของผูฟง การจัดรายการเชนน้ีถือวาเปนเอกลักษณที่ชัดเจนของคลื่นนี้ 
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สวนแบงทางการตลาด 
 
สําหรับสวนแบงทางการตลาดของสื่อวิทยุทั้งหมดซึ่งสํารวจตั้งแตเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน 
พ.ศ.2549 โดยใชกลุมตัวอยางในกรุงเทพฯที่มีอายุตั้งแต 12 ปขึ้นไป บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย 
จํากัด (มหาชน) มีสวนแบงทางการตลาดอยูที่ 11.1% ซ่ึงลดลงจากป พ.ศ.2548 ที่มีสวนแบง
การตลาดอยูที่ 12.07% (รายงานประจําปบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) ป 
พ.ศ.2549) ดังภาพที่ 1.1 

 
ภาพที่ 1.1 แสดงสวนแบงทางการตลาด (มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2549) 
 

กราฟแสดงสวนแบงทางการตลาด
(มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2549)

41.40%

17.80%
13.90%

11.10%

8.10% 7.80%

MCOT Sky-High Network Virgin Radio 
GMM Media Click & VR1 BNT

 
                                                                              แหลงขอมูล : Nielsen Media Research 
 

สรุปผลจากกราฟแสดงสวนแบงทางการตลาดไดดังน้ี  
1.  MCOT ในเครือ องคการสื่อสารมวลชน (อสมท.) มีสวนแบงทางการตลาด 

สูงที่สุดถึง 41.4% 
2.  Sky-High Network ในเครือ บริษัท อาร. เอส. จํากัด (มหาชน)  

มีสวนแบงทางการตลาดอยูที่ 17.8% 
3.  Virgin Radio มีสวนแบงทางการตลาดเปนอันดับสามอยูที่ 13.9% 
4.  GMM Media มีสวนแบงทางการตลาดอยูที่ 11.1% 
5.  Click & VR1 มีสวนแบงทางการตลาดอยูที่ 8.1%  
6.  BNT มีสวนแบงทางการตลาดอยูที่ 7.8% 
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สภาวะการแขงขัน และคูแขงขันหลักขององคกร 
 
 ปจจุบันประเทศไทยมีสถานีวิทยุกระจายเสียงรวมทั้งสิ้น 487 สถานี เปนระบบเอเอ็ม 
447 สถานี และระบบเอฟเอ็ม 40 สถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ตั้งอยูในกรุงเทพฯมีเพียง 75 
สถานี ตามกฎหมายรัฐเปนเจาของสถานีทั้งหมด และมีหนวยงานของรัฐเปนผูกํากับดูแล สวน
การดําเนินงานหากภาคเอกชนตองการจัดรายการตองทําสัญญาเชาเวลากับหนวยงานเจาของ
สถานี สวนหลักเกณฑการเชาเวลาจะพิจารณาจาก 

1.  อัตราผลตอบแทนที่ผูประกอบการจะจายใหแกสถานี 
2.  รูปแบบของรายการที่นําเสนอ 
3.  ฐานะทางการเงินของผูประกอบการ 
ดวยเหตุน้ีภาคเอกชนที่จะประกอบธุรกิจสื่อวิทยุตองคํานึงถึงหลักเกณฑดังกลาวดวย 

สําหรับรูปแบบการเชาเวลาในอดีตจะเปนการเชาเวลาเปนชวงๆ ทําใหแตละสถานีมีรูปแบบ
รายการวิทยุที่หลากหลายในแตละวัน เน่ืองจากมีผูผลิตรายการหลายราย ตางจากปจจุบันซึ่ง
เปนการเชาชวงเวลาทั้งวัน ซ่ึงมีขอดีมากกวาการเชาเวลาเปนชวงๆเพราะผูผลิตสามารถกําหนด
รูปแบบรายการไดงายขึ้น เม่ือรายไดจากการโฆษณาเพิ่มมากขึ้น จึงสงผลใหฐานะทางการเงิน
ม่ันคงขึ้นดวย 

อยางไรก็ตามหลักเกณฑดังกลาวทําใหมีผูผลิตรายการรายเล็กๆตองประสบปญหา
เพราะขาดบุคลากรที่มีความรูทางดานการผลิตรายการวิทยุ ขาดผูดําเนินรายการ และขาดเงิน
ลงทุน ดังน้ันในปจจุบันจึงมีผูผลิตรายใหญเทานั้นที่สามารถเชาชวงเวลาทั้งวันได  
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทหนึ่งที่มีความพรอมในการผลิต
รายการวิทยุทั้งดานเงินทุน บุคลากรที่มีประสบการณ และความชํานาญ โดยบริษัทเนนการ
ทํางานแบบมืออาชีพ และสามารถสรางรูปแบบรายการวิทยุที่ทันสมัยเปนที่นิยมของกลุมผูฟงใน
ปจจุบัน  
 จากสภาวะการแขงขันระหวางผูผลิตรายการวิทยุในป พ.ศ.2532 มีบริษัทผูผลิตรายการ
วิทยุที่ประสบความสําเร็จเปนผูนําในสื่อวิทยุอยูเพียง 4 บริษัท โดยวัดจากสวนแบงทาง
การตลาดรวมกันประมาณรอยละ 60 ของงบประมาณโฆษณาทั้งหมดมากกวา 2,000 ลานบาท 
เปนผูผลิตรายการวิทยุเพ่ือนําเสนอขาวสารจํานวน 2 บริษัท ไดแก บริษัท แปซิฟค 
อินเตอรคอมมิวนิเคชั่น จํากัด และบริษัท เดอะเนชั่น พับลิชชิ่ง จํากัด และเปนผูผลิตรายการ
วิทยุเพ่ือนําเสนอความบันเทิงจํานวน 2 บริษัท ไดแก บริษัท มีเดียพลัส จํากัด และบริษัท จีเอ็ม
เอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) ตอมาเม่ือประเทศไทยประสบปญหาภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจสงผล 
ใหธุรกิจสื่อวิทยุเกิดการชะลอตัว งบประมาณดานโฆษณาก็ลดลง ทําใหผูผลิตรายการวิทยุหลาย
รายตองเลิกกิจการไป 
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หลังจากภาวะทางเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้น อัตราการเจริญเติบโตของมูลคาโฆษณาทางสื่อ
วิทยุจึงเพ่ิมสูงขึ้นทุกปนับแตป พศ.2543 ซ่ึงแตเดิมมีงบประมาณโฆษณาทั้งหมดมากกวา 2,000 
ลานบาท ปจจุบันงบประมาณโฆษณาทั้งหมดที่ใชในสื่อวิทยุในป พ.ศ.2548 สูงขึ้นถึง 7,055 
ลานบาท จากผลสํารวจดังน้ี   

 
แผนภูมิที่ 1.1 แผนภูมิแทงแสดงมูลคาคาใชจายโฆษณาในสื่อตางๆ (ลานบาท) 

 

 
                                                                                แหลงขอมูล : Nielsen Media Research 
 
ตารางที่ 1.2 การขยายตัวของงบโฆษณาในสื่อวิทยุมีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปดังน้ี 

 
ป พ.ศ. ใชจายงบโฆษณา (ลานบาท) 

2544 5,091 
2545 6,170 
2546 6,662 
2547 6,743 
2548 7,055 

           แหลงขอมูล : Nielsen Media Research 
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จากงบประมาณที่เพ่ิมมากขึ้นดังกลาว สงผลใหมีกลุมธุรกิจเร่ิมหันมาใหความสนใจ
ธุรกิจสื่อวิทยุมากขึ้น มีบริษัทผูผลิตรายการวิทยุที่มีศักยภาพในการแขงขันเพ่ิมมากขึ้น บริษัท
คูแขงทางตรงของบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) ที่มีความสามารถในการแขงขันทั้ง
ทางดานเงินทุนและบุคลากร ไดแก 

1.  MCOT ในเครือ อสมท.  
2.  Sky-High Network ในเครือ บริษัท อาร. เอส. จํากัด (มหาชน)  
3.  Virgin Radio 

 
ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทคูแขงทั้ง 3 บริษัทที่มีการผลิตรายการวิทยุโดยเปรียบเทียบจาก

กลุมเปาหมายมีรายละเอียดดังตารางที่ 1.3 
 

ตารางที ่1.3 การแขงขันในแตละคลื่นโดยใชกลุมเปาหมายเปนตัวกาํหนด 
 

GMM Media MCOT Sky-High Virgin กลุมเปาหมาย 
89 Banana FM   93 Cool     กลุมคนทํางานวัยรุนทั้งชายและหญิง 

    Fahrenheit   อายุระหวาง 25-35 ป 
91.5 Hot Wave    95.5 กลุมวัยรุนทั้งชายและหญิง 

  97.5  88.5 Virgin Hitz  อายุระหวาง 12-25 ป 
94 EFM Seed FM  FM Max   กลุมวัยรุน คนทํางานและผูใหญ 

        ที่ชื่นชอบความทันสมัย 
106.5   106 103.5 กลุมคนวัยทํางาน 

Green Wave    Latte FM Virgin Soft อายุ 30 ปขึ้นไป 
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ปญหาและลักษณะของปญหาที่เกิดขึ้นภายในองคกร 
 
 ในอดีตบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) เปน 1 ใน 4 ผูนําธุรกิจสื่อวิทยุ สามารถ
ครองสวนแบงทางการตลาดในธุรกิจสื่อวิทยุรวมกันประมาณรอยละ 60 ของงบประมาณโฆษณา
ทั้งหมดมากกวา 2,000 ลานบาท ดําเนินธุรกิจตั้งแตป พ.ศ.2532 และประกอบธุรกิจสื่อวิทยุมา
อยางตอเน่ืองถึง 17 ป บริหารงานโดยคุณสายทิพย มนตรีกุล ณ อยุธยา และทีมงานมืออาชีพ 
เปนผูนําในการสรางสรรคงานบันเทิงในธุรกิจสื่อวิทยุ โดยการนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยีที่
ทันสมัย รายการวิทยุหลายรายการไดรับความนิยมเรทติ้งเปนอันดับ 1  ไดแก FM 91.5 Hot 
Wave มีเรทติ้งเปนอันดับ 1 ในกลุมเปาหมายที่เปนวัยรุนทั้งชายและหญิง หรือ FM 106.5 
Green Wave มีเรทติ้งเปนอันดับ 1 ในกลุมเปาหมายคนวัยทํางาน 
 ปจจุบันบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) บริหารงานคลื่นวิทยุ 4 คลื่นครอบคลุม
กลุมเปาหมายทุกชวงอายุ เม่ือเปรียบเทียบกับคูแขงทางตรง ไดแก MCOT, Sky-High Network 
และ Virgin Radio ที่มีสวนแบงทางการตลาดเปนอันดับ 1-3 ในธุรกิจสื่อวิทยุ พบวา Sky-High 
Network บริหารงานคลื่นวิทยุ 3 คลื่น และ Virgin Radio บริหารงานคลื่นวิทยุ 4 คลื่น ซ่ึงมี
จํานวนคลื่นวิทยุนอยกวาและเทากับ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) แตมีสวนแบงทาง
การตลาดมากกวาบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) ในขณะที่ MCOT ซ่ึงบริหารงานโดย 
อสมท. บริหารงานคลื่นวิทยุรายการ 97.5 Seed FM ปจจุบันมีเรทติ้งเปนอันดับ 1 ใน
กลุมเปาหมายที่เปนวัยรุนทั้งชายและหญิง ซ่ึงสะทอนใหเห็นวาบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด 
(มหาชน) ประสบปญหาในการผลิตรายการวิทยุเพ่ือครองสวนแบงทางการตลาดลูกคาที่เปน
กลุมคนฟงและลูกคาที่ลงโฆษณาทางรายการวิทยุ สงผลใหรายไดของบริษัทลดลงและมี
แนวโนมที่จะลดลงอยางตอเน่ืองหากบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) ไมสามารถ
แกปญหาที่เกิดขึ้นภายในองคกรได  

โดยเฉพาะปญหาเรื่องของภาวะผูนําภายในองคกร ซ่ึงเปนองคประกอบสําคัญในการ
ขับเคลื่อนองคกรใหกาวไปขางหนา สามารถสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพในการทํางาน ทําให
องคกรมีความสามารถในการแขงขันเหนือคูแขงปจจุบัน จากบทสัมภาษณของผูบริหารฝายผลิต
รายการ (Executive Producer) ทั้ง 4 คลื่นของบริษัทจีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) ไดวาง
นโยบายการบริหารงานแบบทํางานเปนทีม โดยมอบหมายใหผูควบคุมการผลิตรายการซึ่งเปน
ผูบริหารระดับกลางนํานโยบายมาทําใหเกิดเปนรูปธรรม  
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จากนโยบายการบริหารงานแบบทํางานเปนทีมดังกลาว ผูควบคุมการผลิตรายการเมื่อ
ไดรับนโยบายมาแลวจะมีหนาที่สําคัญในการแปลงนโยบายของผูบริหารฝายผลิตรายการ เพ่ือ
กอใหเกิดผลในทางปฏิบัติ โดยถายทอดใหแกทีมงานในระดับปฎิบัติการ เพ่ือกระตุนใหทีมงาน
ในระดับปฎิบัติการเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคงาน มีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน และ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั้งหมดที่ทีมงานในระดับปฎิบัติการสรางสรรคขึ้น โดยมีทีมงานใน
ระดับปฎิบัติที่สําคัญดังน้ี     

1.  ครีเอทีฟ มีหนาที่สรางสรรคงาน คิดงานโฆษณาวิทยุ และกิจกรรมตางๆที่ออกใน
รายการวิทยุ  

2.  ผูดําเนินรายการ เปนผูเปดเพลงและดําเนินรายการตามรูปแบบที่ผูควบคุมการผลิต
รายการไดวางไว เพ่ือสรางความบันเทิงใหแกคนฟง 

3.  ผูชวยผูดําเนินรายการ เปนผูประสานงานภายในคลื่น และดูแลรายการใหดําเนินไป
ตามรูปแบบที่ไดวางไว 
 จะเห็นวาการผลิตรายการทุกครั้ง ผูควบคุมการผลิตรายการตองมีภาวะผูนําในการ
บริหารทีมงานใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือทําใหงานประสบความสําเร็จเปนที่นิยมของผูฟง แต
ปจจุบันกลับพบวา บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) มีรายไดลดลง ทําใหผูศึกษาปญหา
สนใจเกี่ยวกับตัวผูควบคุมการผลิตรายการวามีภาวะผูนําในการบริหารทีมงานจริงหรือไม 
 เน่ืองจากผูควบคุมการผลิตรายการมีหนาที่สําคัญในการคัดเลือกทีมงานในระดับปฎิบัติ 
แตผลปรากฎวาทีมงานที่ผูควบคุมการผลิตรายการคัดเลือกเขาทํางาน ยังมีความสามารถไมได
ตามมาตราฐานที่ทางผูบริหารฝายผลิตรายการวางไว ไดแก การคัดเลือกผูดําเนินรายการจาก
ศิลปนหรือดาราในสังกัดบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) แตพบวาศิลปนหรือดาราคน
น้ันกลับยังไมมีความสามารถพอในการจัดรายการวิทยุ ผูชวยผูดําเนินรายการตองเขามาชวย
ดูแลการจัดรายการ ทําใหไมมีคนดูแลผูฟงที่โทรเขามาในรายการ  
 รวมทั้งองคกรไดมีการขยายธุรกิจเปนบริษัทมหาชน แตผูควบคุมการผลิตรายการยัง
ไมไดมีการปรับระบบการทํางานของตน ยังใชการทํางานรูปแบบเดิมที่เนนการทํางานแบบ
ครอบครัว ไมไดเครงครัดกับกฎระเบียบของบริษัท ทําใหการทํางานเกิดความผิดพลาดไดงาย 
สงผลใหกลุมผูฟงลดลงกระทบกับความนิยมของรายการ สงผลกับกลุมลูกคาที่จะลงโฆษณากับ
ทางคลื่นวิทยุแตละรายการ 
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ความสําคัญและผลกระทบของปญหา 
 
 จากสาเหตุของปญหาดังกลาวสงผลกระทบโดยตรงตอรายไดของบริษัท จีเอ็มเอ็ม มี
เดีย จํากัด (มหาชน) ทําใหบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) มีรายไดลดลงดังตารางที่ 
1.4 
 
ตารางที่ 1.4 อัตราการเจริญเติบโตของรายได บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)  
 

ป พ.ศ. รายได (ลานบาท) อัตราการเจริญเติบโตของรายได 
2543 682 --- 
2544 770 เพ่ิมขึ้น 12.90% 
2545 1,009 เพ่ิมขึ้น 31.02% 
2546 1,053 เพ่ิมขึ้น 4.36% 
2547 972 ลดลง 7.69% 
2548 844 ลดลง 13.17% 

                                         แหลงขอมูล : รายงานประจําปบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จาํกัด (มหาชน) 
 
 จากขอมูลรายงานประจําปบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) ในชวงป พ.ศ. 
2545 บริษัทมีอัตราการเจริญเติบโตของรายไดเพ่ิมขึ้นจากป พ.ศ.2544 ถึง 31.02% และในป 
พ.ศ.2546 บริษัทมีอัตราการเจริญเติบโตของรายไดเพ่ิมขึ้นเล็กนอยเม่ือเทียบกับปที่ผานมา โดย
เพ่ิมขึ้นเพียง 4.36% และในป พ.ศ.2547-2548 บริษัทมีรายไดและอัตราการเจริญเติบโตของ
รายไดลดลงเปนลําดับ โดยในป พ.ศ.2547 ลดลง 7.69% และในป พ.ศ.2548 ลดลงถึง 13.17% 
จะเห็นไดวาแนวโนมอัตราการเจริญเติบโตของรายได บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) 
สวนทางกับงบโฆษณาในสื่อวิทยุที่มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นทุกป 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

1.  เพ่ือศึกษาภาวะผูนําของผูควบคุมการผลิตรายการ ที่สงผลกระทบตอการทํางานของ
บุคลากรในบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) 

2.  เพ่ือนําเสนอแนวทางในการแกไขปญหาภายในบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด 
(มหาชน) 
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นิยามศัพท 
 
 ภาวะผูนําของผูควบคุมการผลิตรายการ หมายถึง การบริหารงานของผูควบคุมการ
ผลิตรายการวิทยุ โดยใหความสําคัญในเรื่องของงานและขวัญกําลังใจของทีมงาน อันมี
ผลกระทบกับทีมงานและความสามารถในการแขงขันการผลิตรายการวิทยุของบริษัท จีเอ็มเอ็ม 
มีเดีย จํากัด (มหาชน) 
 
แนวทางการศึกษา 
 

1.  เก็บขอมูลการศึกษาคนควางานวิจัยที่เกี่ยวของ 
2.  เก็บขอมูลจากแบบสอบถามบุคลากรภายในองคกร 
3.  วิเคราะหถึงสาเหตุของปญหา    
4.  แกไขปญหาเชิงกลยุทธ 

 
ขอบเขตการศึกษา 

  
การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาถึงภาวะผูนําของผูควบคุมการผลิตรายการที่สงผลกระทบ

ตอการทํางานของบุคลากร กรณีศึกษา บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) โดยมุงเนนไปที่
บุคลากรฝายผลิตรายการวิทยุทั้ง 4 คลื่น ไดแก  

1.  89 บานานา เอฟเอ็ม (89 Banana FM) 
2.  เอฟเอ็ม 91.5 ฮอต เวฟ (FM 91.5 Hot Wave)    
3.  94 อีเอฟเอ็ม (94 EFM) 

 4. เอฟเอ็ม 106.5 กรีน เวฟ (FM 106.5 Green Wave) 
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เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 
 

  1. บทสัมภาษณผูบริหารฝายผลิตรายการจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพ่ือรับทราบนโยบาย
ในการบริหารงานฝายผลิตรายการวิทยุของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) 
(รายละเอียดภาคผนวก ก.) 

 2. แบบสอบถาม ใชเพ่ือรวบรวมขอมูลจากทีมงานในระดับปฎิบัติการ แบบสอบถามนี้ผู
ศึกษาไดสรางขึ้นจากทฤษฎีของ Blake and Mouton เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการศึกษา และเก็บ
รวบรวมขอมูลใหครอบคลุมหัวขอที่ตองการศึกษา โดยโครงสรางของแบบสอบถามแบงออกเปน 
2 สวนดังน้ี (รายละเอียดภาคผนวก ข.) 

สวนที่ 1 รายละเอียดสวนบุคคลของผูกรอกแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ
สวนบุคคล ระดับการศึกษา ตําแหนง เงินเดือน และอายุการทํางาน 

สวนที่ 2 ภาวะผูนําของผูควบคุมการผลิตรายการที่สงผลกระทบตอการทํางานของ
บุคลากรในบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) 

แบบสอบถามดังกลาวจะใชสัมภาษณกลุมตัวอยางจากกลุมพนักงานในปจจุบัน 
ประกอบดวยพนักงานในตําแหนงตางๆดังน้ี  

1.  ครีเอทีฟ 
2.  ผูดําเนินรายการ 
3.  ผูชวยผูดําเนินรายการ 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 1. ขอมูลทุติยภูมิ ไดแก แนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการศึกษา เก็บขอมูลโดยทําการ
สืบคนจากหนังสือ ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยคนควาจากหองสมุด 
 2. ขอมูลปฐมภูมิรวบรวมจากแบบสอบถาม (Survey Method) โดยประชากร คือ 
พนักงานบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) ในฝายผลิตรายการมีพนักงานทั้งหมด 75 คน 
ซ่ึงจะสุมตัวอยางโดยอาศัยความนาจะเปน (Probability Sampling) คือ การเลือกตัวอยางที่
สามารถกําหนดความนาจะเปนที่แตละหนวยในประชากรถูกเลือกมาเปน โดยใชวิธีคํานวณจาก
พนักงานแตละตําแหนง จํานวนรอยละ 50 ของพนักงานแตละตําแหนง ซ่ึงพนักงานทุกคนมี
โอกาสไดรับเลือกใหตอบแบบสอบถามเทาๆกัน ดังน้ี 
 
 
 



 14

    n=      N × 50__  
                100 
  
  โดยที่  n  =  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
   N  =  จํานวนพนักงานแตละตําแหนง  
 
ตารางที่ 1.5 แสดงจํานวนกลุมตัวอยางรอยละ 50 ของพนักงานในป พ.ศ.2549 
  

ตําแหนง จํานวนพนักงาน จํานวนกลุมตวัอยาง 
1.ครีเอทีฟ 24 12 
2.ผูดําเนินรายการ 39 20 
3.ผูชวยผูดําเนินรายการ 12 6 

 
 ดังน้ัน ผูศึกษาจะทําการเก็บตัวอยางทั้งหมด 38 ตัวอยาง เพ่ือใหไดขอมูลที่สมบูรณมา
ทําการวิเคราะหและลดขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

1.  บริษัทสามารถทราบปญหาดานภาวะผูนําของผูควบคุมการผลิตรายการ 
2.  บริษัทสามารถกําหนดแนวทางแกไขปญหา และพัฒนาบุคลากรภายในองคกรใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 



 
บทที่ 2 

 
ทฤษฎีและองคความรูที่เก่ียวของกับปญหาขององคกร 

 
ทฤษฎี Maslow‘s Hierarchy of Needs 
 
 ทฤษฎี Maslow‘s Hierarchy of Needs (อางอิงจาก www.dpa1.com/AllDocs/ทฤษฎี
ความพึงพอใจ2.doc) มาสโลว เปนผูพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในเรื่อง ความตองการ
ตามลําดับขั้น (Pyramid of Requirements หรือ Hierarchy of Needs) ขึ้นในป 1943 โดยมี
สมมติฐานเบื้องตน ดังน้ี  

1.  มนุษยมีความตองการเปนลําดับขั้น เ ม่ือความตองการในระดับใดได รับการ
ตอบสนองแลว ก็จะใหความสําคัญกับความตองการในลําดับน้ันนอยลง แตจะพยายามเพื่อใหได
ความตองการในระดับที่สูงขึ้นไป 

2.  ความตองการของมนุษยเปนเรื่องที่มีความซับซอน และความตองการเปนสิ่งที่มีผล
ตอพฤติกรรมของมนุษยในเวลาใดเวลาหนึ่ง จะเห็นไดอยางชัดเจน เม่ือเวลามนุษยประสบกับ
ภาวะฉุกเฉิน เชน เกิดความหิวกระหายอยางมาก ความหิวกระหายจะกลายเปนสิ่งที่มนุษย
ตองการมากที่สุด และความตองการนี้จะลดลงเม่ือไดรับการตอบสนองแลว 

3.  ความตองการระดับต่ําตองไดรับการตอบสนองกอน จึงจะทําใหแสดงพฤติกรรมที่จะ
ผลักดันใหเกิดความตองการในระดับที่สูงขึ้น 

4.  มีหลายวิธีการที่จะทําใหมนุษยเกิดความพึงพอใจตอความตองการในระดับสูง
มากกวาความตองการในระดบัต่ํา 

มาสโลว ไดแบงความตองการของมนุษยตั้งแตระดับต่ําสุดถึงระดับสูงสุด เปน 5 ขั้น 
ดังน้ี 

1.  ความตองการระดับกายภาพ (Physiological Needs) เปนความตองการทางรางกาย
ขั้นพ้ืนฐานของมนุษยและเปนสิ่งที่จําเปนที่สุดสําหรับการดํารงชีวิต ความตองการเหลานี้ ไดแก 
อากาศ นํ้า เครื่องนุงหม ยารักษาโรค ที่อยูอาศัย ความตองการทางเพศ เปนตน มนุษยจะมี
ความตองการในลําดับถัดไปเมื่อความตองการระดับกายภาพไดรับการตอบสนองแลว ดังน้ัน ใน
ขั้นแรกองคกรจะตองตอบสนองความตองการของพนักงานโดยการจายคาจางและผลตอบแทน
เพ่ือใหพนักงานสามารถนําเงินไปใชจายเพื่อแสวงหาสิ่งจําเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิตของแตละ
คน 
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2.  ความตองการความมั่นคงปลอดภัย (Safety or Security Needs) เม่ือความตองการ
ดานรางกายไดรับการตอบสนองแลว ความตองการความมั่นคงปลอดภัยก็จะเขามามีบทบาทใน
พฤติกรรมของมนุษย ความปลอดภัยดังกลาวมี 2 รูปแบบ คือ ความตองการความปลอดภัย
ทางดานรางกาย และความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจ ซ่ึงความตองการความปลอดภัยทางดาน
รางกาย ไดแก การมีความปลอดภัยในชีวิต การมีสุขภาพดี เปนตน สวนความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ ไดแก การมีอาชีพการงานมั่นคง การทํางานที่มีหลักประกันอยางเพียงพอจะมีผลตอ
การตัดสินใจในการทํางานตอไปอันจะเปนขอมูลในการตัดสินใจลาออกจากงานหรือการพิจารณา
เลือกงานใหม แตตราบใดที่ความตองการดานรางกายยังไมไดรับการตอบสนอง ความตองการที่
จะไดรับความมั่นคงปลอดภัยก็คอนขางนอย  

3.  ความตองการทางสังคม (Social Needs) เม่ือความตองการทั้ง 2 ประการไดรับการ
ตอบสนองแลว ความตองการในระดับที่สูงกวา จะเขามามีบทบาทตอพฤติกรรมของมนุษย 
ความตองการทางสังคม ไดแก ความตองการการยอมรับในผลงาน ความเอื้ออาทร ความเปน
มิตรที่ดี ความมีมนุษยสัมพันธที่ดี และความรักจากผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน องคการ
สามารถตอบสนองความตองการของพนักงานไดโดยการใหลูกจางมีสวนในการแสดงความ
คิดเห็น ใหลูกจางทํางานเปนกระบวนการกลุม (Group Process) และมีลักษณะเปนการรวมมือ
รวมใจ (Collaboration) ในการทํางานมากกวาที่จะมุงการแขงขัน (Competition) ตลอดจน
องคกรตองมองเห็นคุณคาของบุคลากร ยอมรับความคิดเห็นของเขาเหลานั้นดวยการยกยอง
ชมเชยเม่ือมีโอกาสอันควร 

4.  ความตองการไดรับการยกยองสรรเสริญในสังคม (Esteem Needs) หมายรวมถึง 
ความเชื่อม่ันในตนเอง ความสําเร็จ ความรู ความสามารถ การนับถือตนเอง ความเปนอิสระและ
เสรีภาพในการทํางาน ตลอดจนตองการมีฐานะเดนและเปนที่ยอมรับนับถือของคนทั้งหลาย การ
มีตําแหนงสูงในองคการ หรือการที่สามารถใกลชิดบุคคลสําคัญๆ ลวนเปนการสงเสริมใหฐานะ
ของบุคคลเดนขึ้นทั้งสิ้น 

5.  ความตองการความสําเร็จในชีวิต (Self-actualization Needs) เม่ือมนุษยไดรับการ
ตอบสนองทั้ง 4 ระดับแลว มนุษยจะทํางานเพื่องานคือ อยากรูวาตนมีศักยภาพแคไหน และ
พยายามพัฒนาศักยภาพของตนไปสูจุดสูงสุด การทํางานเกิดจากสนใจและรักในงานที่ทํา และ
ทําเพราะไดมีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนใหถึงจุดสูงสุด 
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 มาสโลว (Maslow, quoted in Robbins, 2003, p.157) ไดจําแนกความตองการทั้ง 5 
ขั้นของมนุษยเปน 2 ระดับใหญๆ คือ ระดับต่ํา (Lower-order) ไดแก ความตองการทาง
กายภาพ และความตองการความมั่นคง สําหรับความตองการในระดับสูง (Higher-order 
Needs) ไดแก ความตองการทางสังคม ความตองการไดรับการยกยอง และความตองการ
ความสําเร็จในชีวิต ซ่ึงความแตกตางของความตองการทั้ง 2 ระดับ คือ ความตองการใน
ระดับสูงเปนความพึงพอใจที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล ขณะที่ความตองการในระดับต่ํา เปนความ
พึงพอใจที่เกิดจากภายนอก เชน คาตอบแทน เปนตน  

 
ทฤษฎี Blake and Mouton 
 
 ทฤษฎี Blake and Mouton (อางอิงจาก http://suthep.ricr.ac.th/chapter8.doc) เดิม
เรียกวาตาขายการบริหาร (Managerial Grid) ซ่ึงเบลคและมูตัน (Blake and Mouton) แหง
มหาวิทยาลัยเท็กซัส ไดพัฒนาจากแนวคิดจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตท โดยนํา
พฤติกรรมของผูนําทั้งสองดานมาจัดตารางตาขายสองมิติ โดยแตละดานแบงเปน 9 ระดับ เกิด
เปนตารางตาขายแทนพฤติกรรมของผูนําขึ้น 81 ชอง หรือ 81 แบบ แตที่เปนแบบพฤติกรรม
สําคัญของผูนํามี 5 แบบ ดังภาพ 

 
ภาพที่ 2.1 แสดงตาขายภาวะผูนําตามทฤษฎี Blake and Mouton 

Country Club Management
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 ตามแนวคิดของ Blake and Mouton รูปแบบของผูนํามี 5 รูปแบบ ไดแก 
 1. แบบมุงงาน (Task–Oriented/Authority Compliance) แบบ 9,1 ผูนําจะมุงเอาแตงาน
เปนหลัก (Production Oriented) สนใจคนนอย มีพฤติกรรมแบบเผด็จการ จะเปนผูวางแผน
กําหนดแนวทางการปฏิบัติ และออกคําสั่งใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตาม เนนผลผลิต   ไมสนใจ
สัมพันธภาพของผูรวมงาน หางเหินผูรวมงาน 
 2. แบบมุงคนสูง (Country Club Management) แบบ 1,9 ผูนําจะเนนการใชมนุษย
สัมพันธและเนนความพึงพอใจของผูตามในการทํางาน  ไมคํานึงถึงผลผลิตขององคการ   
สงเสริมใหทุกคนมีความรูสึกเปนสวนหนึ่งของครอบครัวใหญที่มีความสุข นําไปสูสภาพการณ
สิ่งแวดลอมและงานที่ทําอยู จะมุงผลงานโดยไมสรางความกดดันแกผูใตบังคับบัญชา ผูบริหารมี
ความเชื่อวา บุคลากรมีความสุขในการทํางาน การนิเทศในการทํางานควรมีเพียงเล็กนอยไม
จําเปนตองมีการควบคุมในการทํางาน ลักษณะคลายการทํางานในครอบครัวที่มุงเนนความพึง
พอใจ ความสนุกสนานในการทํางานของผูรวมงาน เพ่ือหลีกเลี่ยงการตอตานตางๆ 
 3. แบบมุงงานต่ํามุงคนต่ํา (Impoverished) แบบ 1,1 ผูบริหารจะสนใจคนและสนใจงาน
นอยมาก ใชความพยายามเพียงเล็กนอยเพ่ือใหงานดําเนินไปตามที่มุงหมาย และคงไวซ่ึง
สมาชิกภาพขององคการ ผูบริหารมีอํานาจในตนเองต่ํา มีการประสานงานกับผูใตบังคับบัญชา
นอยเพราะขาดภาวะผูนํา และมักจะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชาทําเปนสวนใหญ  
 4. แบบทางสายกลาง (Middle of The Road Management) แบบ 5,5 ผูบริหารหวัง
ผลงานเทากับขวัญและกําลังใจของผูปฏิบัติงาน ใชระบบราชการที่มีกฎระเบียบแบบแผน 
ผลงานไดจากการปฏิบัติตามระเบียบ โดยเนนขวัญ ความพึงพอใจ หลีกเลี่ยงการใชกําลังและ
อํานาจ ยอมรับผลที่เกิดขึ้นตามความคาดหวังของผูบริหาร มีการจัดตั้งคณะกรรมการในการ
ทํางาน หลีกเลี่ยงการทํางานที่เสี่ยงเกินไป มีการประนีประนอมในการจัดการกับความขัดแยง 
ผูรวมงานคาดหวังวาผลประโยชนจะมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานที่ไดกระทําลงไป 
 5. แบบทํางานเปนทีม (Team Management) แบบ 9,9 ผูบริหารใหความสนใจทั้งเรื่อง
งานและขวัญกําลังใจผูใตบังคับบัญชา คือ ความตองการขององคการและความตองการของ
คนทํางานจะไมขัดแยงกัน เนนการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ บรรยากาศในการทํางานสนุก 
ผลสําเร็จของงานเกิดจากความรูสึกยึดม่ันของผูปฏิบัติในการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันระหวาง
สมาชิก สัมพันธภาพระหวางผูบริหารกับผูตาม เกิดจากความไววางใจ เคารพนับถือซ่ึงกันและ
กัน ผูบริหารแบบนี้เชื่อวาตนเปนเพียงผูเสนอแนะหรือใหคําปรึกษาแกผูใตบังคับบัญชาเทานั้น 
อํานาจการวินิจฉัยสั่งการและอํานาจการปกครองยังอยูที่ผูใตบังคับบัญชา มีการยอมรับ
ความสามารถของแตละบุคคล กอใหเกิดความคิดสรางสรรคในการทํางาน 
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ทฤษฎีการมุงเนนทรัพยากรบุคคล 
 
 ทฤษฎีการมุงเนนทรัพยากรบุคคล (อางอิงจากธัญญา ผลอนันต 2546 Human 
Resource Focus : A Guide to Create Employee Satisfaction กรุงเทพฯ : อินโนกราฟฟคส) 
การประเมินผล เปนกระบวนการในการตัดสินใจ วินิจฉัย และการปอนขอมูลยอนกลับ ดังนั้น
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานก็คือ การวางมาตรฐานการทํางาน ตัดสินใจ วินิจฉัย
และใหคะแนนแกผลการปฏิบัติงานตามจริงของพนักงานใหสัมพันธกับมาตรฐานที่วางไว และจัด
ใหมีการปอนขอมูลกลับสูพนักงานเพื่อยกระดับการปฏิบัติงานที่ดีอยูแลวใหดีขึ้นไปอีก และ
กระตุนใหขจัดขอบกพรองที่มีอยู 

ปจจุบันมีการประเมินผลจากแนวคิด และการบริหารงานที่มีคุณภาพ และเปดโอกาสให
ทั้งหัวหนาและพนักงานมีโอกาสพูดคุยกันในเรื่องระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานมากขึ้น ซ่ึง
รวมถึง 

1.  การกําหนดรายการผลการปฏิบัติงานที่จะนํามาประเมิน โดยอาจใชดัชนีชี้วัดผลการ
ดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

2.  กําหนดจุดมุงหมายและมาตรฐานเพื่อวัดผลลัพธ 
3.  เม่ือผลการปฏิบัติงานไมมีประสิทธิภาพ ใหพิจารณาหาสาเหตวุามาจากพนักงานขาด

แรงจูงใจ พนักงานยังไมไดรับการอบรมที่เพียงพอ หรือความบกพรองในการควบคุมดูแล
พนักงาน 

4.  ปอนขอมูลกลับทั้งภายในและภายนอก 
5.  จัดตัวอยางพฤติกรรมที่ตองการใหเกิด และมีการสังเกตพฤติกรรมของพนักงาน 
6.  สรางบรรยากาศใหพนักงานมีสวนรวมและใหคําแนะนําฉันทมิตร 
7.  วิเคราะหความตองการและความคาดหวังของพนักงานเพื่อนํามาเปนพ้ืนฐานในการ

กําหนดมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งตอไป 
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งานวิจัยที่เก่ียวของกับการศึกษา 
 
 มณเฑียร นิลทคช (2549) ไดศึกษารูปแบบการบริหารงานของผูบริหารระดับกลางที่มี
ผลกระทบตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานเพื่อแกไขปญหาของบริษัท นํ้ามันพืช 
AAA จํากัด ปญหาที่เกิดขึ้นกับองคกร คือ ผูบริหารระดับกลาง ( ตั้งแตผูจัดการแผนก – 
ผูจัดการฝาย) มีรูปแบบการบริหารงานและพฤติกรรมการทํางานไมเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจ 
สงผลกระทบตอผลในการดําเนินงานขององคกร จากการศึกษารูปแบบของภาวะผูนําภายใต
แนวคิดและทฤษฎีของ Blake and Mouton และการศึกษารูปแบบพฤติกรรมการทํางานของ
ผูนําภายใตแนวคิดและทฤษฎี Path-Goal Theory ของ Robert J. House พบวา พฤติกรรม 
และรูปแบบการทํางานที่มีประสิทธิผลตอการบริหารงานในองคกรของผูบริหารระดับกลาง ที่
กลุมประชากรทั้งในสวนของผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาคาดหวังและตองการ เปนไปใน
ทิศทางเดียวกันและสอดคลองกัน น่ันคือ ตองการผูบริหารระดับกลางที่มีพฤติกรรมการทํางาน
แบบมีสวนรวม เปดโอกาสใหทีมงานทั้งในระดับผูใตบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานไดแสดง
ความคิดเห็นหรือกําหนดเปาหมายทิศทางนโยบายในการทํางานรวมกัน เปนผูนําที่เปดใจรับฟง
ความคิดเห็นที่แตกตาง รวมกันสรางบรรยากาศที่เกิดจากการเรียนรูในสิ่งที่ผิดพลาด และนํา
ความรูที่ไดรับมาพัฒนาประสบการณในการทํางานเพื่อความสําเร็จขององคกร อีกทั้งควรเปน
ผูนําที่มุงเนนทั้งทางดานผลผลิตและมุงคนควบคูกันไป กลุมประชากรตัวอยางยังเชื่อม่ันอีกวา 
ถาผูบริหารระดับกลางมีรูปแบบการบริหารงานที่เปนแบบหมูคณะและแบบมีสวนรวม จะทําให
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยรวมขององคกรเพิ่มขึ้นเปนลําดับ องคกรจะสามารถแขงขันใน
ระยะยาวตอไปไดในอนาคต สําหรับปญหาที่เกิดขึ้น ผูศึกษาไดเสนอแนวทางเลือกในการแกไข
ปญหาไว 2 แนวทาง คือ การพัฒนาผูบริหารระดับกลางที่มีอยู โดยใชระบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยมาทําการฝกอบรมและพัฒนานี้ และการสรรหาผูบริหารระดับกลางบางสวนเขา
มาทดแทนผูที่ไมมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสองแนวทางนี้องคกรสามารถเลือกกระทําไดภายใตความ
พรอมและศักยภาพขององคกร 
 พงษธร คงสกุล (2548) ไดศึกษารูปแบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ
บริษัทผูผลิตรายการวิทยุ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) โดยศึกษาถึงโครงสรางระบบ
บริหารงาน และกลยุทธกระบวนการคัดเลือก ฝกอบรม รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรในระดับ
ปฎิบัติการ ไดแก ผูดําเนินรายการ ครีเอทีฟ และผูชวยผูดําเนินรายการ เพ่ือรักษาบุคลากรที่มี
ศักยภาพไว โดยใชแนวคิด ทฤษฎีในเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษยในกรอบแนวคิดการ
จัดการธุรกิจรวมสมัย ของ ดร.ผลิน ภูเจริญ การมุงเนนทรัพยากรบุคคล ของ ธัญญา ผลอนันต 
และการบริหารทรัพยากรมนุษย ของ Gary Dessler  

 



 

บทที่ 3 
 

ผลการศึกษา 
 

 การศึกษาครั้งน้ี เปนการศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ
แขงขันการผลิตรายการวิทยุ กรณีศึกษา บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) จากขอมูล
ทุติยภูมิโดยทําการรวบรวม ศึกษา และคนควาจากหนังสือวิชาการ เอกสารทางวิชาการ 
วิทยานิพนธ รวมถึงบทความตางๆ ที่เกี่ยวของ และขอมูลปฐมภูมิจากกลุมตัวอยางจํานวน 38 
คน ซ่ึงใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการทําวิจัย โดยแบงขอมูลของผูตอบแบบสอบถามเปน 
2 สวน ไดแก ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม และขอมูลในสวนของภาวะผูนําของผูควบคุม
การผลิตรายการที่สงผลกระทบตอการทํางานของบุคลากรใน บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด 
(มหาชน) โดยมีกระบวนการวิเคราะหขอมูลตางๆดังตอไปน้ี 
 
การวิเคราะหขอมูล 
  
 ในการประมวลผลขอมูลจะใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติมาใชในการวิเคราะหเพ่ือให
บรรลุวัตถุประสงคดังน้ี 

 สวนที่ 1 รายละเอียดสวนบุคคลของผูกรอกแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ
สวนบุคคล ระดับการศึกษา ตําแหนง เงินเดือน และอายุการทํางาน 

วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาคารอยละ (Percentage) 
และสถิติเชิงพรรณนา เพ่ือใชในการอธิบายลักษณะขอมูลทั่วไปที่เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลกลุม
ตัวอยาง  

 สวนที่ 2 ขอมูลในสวนของภาวะผูนําของผูควบคุมการผลิตรายการที่สงผลกระทบตอ
การทํางานของบุคลากรใน บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) 

 วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) ของแตละปจจัย เพ่ือใชในการอธิบายภาวะ
ผูนําของผูควบคุมการผลิตรายการตามทฤษฎี Blake and Mouton ลักษณะของคําถามในสวนที่ 
2 เปน Rating Scale 9 ระดับ โดยกําหนดคาคะแนนตามลักษณะการใหความสําคัญในการ
บริหารงานของผูบังคับบัญชา เพ่ือศึกษาวาผูควบคุมการผลิตรายการมีพฤติกรรมความเปนผูนํา
ที่มุงงานหรือมุงคน 
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 การดําเนินการวิเคราะหขอมูล แบงเปน 2 สวน คือ การวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ ที่มา      
จากการสํารวจโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการศึกษากับกลุมตัวอยางซึ่งเปนพนักงาน
ในบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) จํานวน 38 คน และในสวนของการวิเคราะหขอมูล
ทุติยภูมิที่ไดทําการรวบรวม ศึกษา และคนควาจาก หนังสือวิชาการ เอกสารทางวิชาการ 
วิทยานิพนธ รวมถึงบทความตางๆ ที่เกี่ยวของ 

 แบบสอบถาม ที่ใชเปนเครื่องมือในการวิจัยแบงเปน 2 สวน คือ ขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหนง รายไดตอเดือน อายุการ
ทํางาน และขอมูลแสดงภาวะผูนําของผูควบคุมการผลิตรายการที่สงผลกระทบตอการทํางาน
ของบุคลากรใน บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) สวนคําถามแบงออกเปน 2 ดาน คือ 
พฤติกรรมความเปนผูนําที่มุงงาน 5 ขอ และพฤติกรรมความเปนผูนําที่มุงคน 5 ขอ โดยที่แบง
มาตราสวนการประมาณคาเปน 9 ระดับ คือ มากที่สุด เทากับ 9 ถึง นอยที่สุด เทากับ 1 และนํา
แบบสอบถามไปแจกใหกับกลุมตัวอยางจํานวน 38 คน หลังจากนั้น นํามาวิเคราะหคาทางสถิติ 
คือ การประเมินคาเฉลี่ย   

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

  
1.  ผลจากการศึกษาภาวะผูนําของผูควบคุมการผลิตรายการ ที่ผูบริหารฝายผลิตรายการ
ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) ไดวางนโยบายไว สรุปไดดังน้ี (อางอิงจาก
พงษธณ คงสกุล การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบริษัทผูผลิตรายการวิทยุ บริษัท  
จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก.) 

 
ผูบริหารฝายผลิตรายการบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) มีทั้งหมด 4 คน ไดแก 
  
1.  คุณวิชิต กวางสบาย ผูบริหารฝายผลิตรายการคลื่น 89 Banana FM 
2.  คุณพิมพสุดา รูปงาม ผูบริหารฝายผลิตรายการคลื่น FM 91.5 Hot Wave    
3.  คุณศิริกาญจน วินัยพานิช ผูบริหารฝายผลิตรายการคลื่น 94 EFM 
4.  คุณเก็จชญา จันทสถิษฐ ผูบริหารฝายผลิตรายการคลื่น FM 106.5 Green Wave 

 
ไดใหสัมภาษณถึงนโยบายในการบริหารงานบุคลากรของฝายผลิตรายการวิทยุดังน้ี 
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ตารางที่ 3.1 ผูบริหารฝายผลิตรายการวางนโยบายการบริหารงานบุคลากรของฝายผลิต
รายการวิทยใุหแกผูควบคุมการผลิตรายการทั้ง 4 คลื่น ดังน้ี 
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ตารางที่ 3.1 (ตอ) ผูบริหารฝายผลติรายการวางนโยบายการบริหารงานบุคลากรของฝายผลิต
รายการวิทยใุหแกผูควบคุมการผลิตรายการทั้ง 4 คลื่น 
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ตารางที่ 3.1 (ตอ) ผูบริหารฝายผลติรายการวางนโยบายการบริหารงานบุคลากรของฝายผลิต
รายการวิทยใุหแกผูควบคุมการผลิตรายการทั้ง 4 คลื่น ดังน้ี 
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ตารางที่ 3.1 (ตอ) ผูบริหารฝายผลติรายการวางนโยบายการบริหารงานบุคลากรของฝายผลิต
รายการวิทยใุหแกผูควบคุมการผลิตรายการทั้ง 4 คลื่น ดังน้ี 
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ตารางที่ 3.1 (ตอ) ผูบริหารฝายผลติรายการวางนโยบายการบริหารงานบุคลากรของฝายผลิต
รายการวิทยใุหแกผูควบคุมการผลิตรายการทั้ง 4 คลื่น ดังน้ี 
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ตารางที่ 3.1 (ตอ) ผูบริหารฝายผลติรายการวางนโยบายการบริหารงานบุคลากรของฝายผลิต
รายการวิทยใุหแกผูควบคุมการผลิตรายการทั้ง 4 คลื่น ดังน้ี 
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 จากการศึกษาพบวาผูบริหารระดับสูงในบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) ไดวาง
นโยบายการบริหารงานบุคลากรใหผูควบคุมการผลิตรายการทั้ง 4 คลื่นไดรับผิดชอบ ทั้ง 4 คน
มีภาวะความเปนผูนําแบบการทํางานเปนทีม (Team Management) แบบ 9,9 ตามทฤษฎี 
Blake and Mouton มีลักษณะภาวะความเปนผูนําดังน้ี  
 ผูบริหารใหความสนใจทั้งเรื่องงานและขวัญกําลังใจผูใตบังคับบัญชา คือ ความตองการ
ขององคกรและความตองการของคนทํางานจะไมขัดแยงกัน เนนการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
บรรยากาศในการทํางานสนุก ผลสําเร็จของงานเกิดจากความรูสึกยึดม่ันของผูปฏิบัติในการ
พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันระหวางสมาชิก สัมพันธภาพระหวางผูบริหารกับผูตาม เกิดจากความ
ไววางใจ เคารพนับถือซ่ึงกันและกัน ผูบริหารแบบนี้เชื่อวาตนเปนเพียงผูเสนอแนะหรือให
คําปรึกษาแกผูใตบังคับบัญชาเทานั้น อํานาจการวินิจฉัยสั่งการและอํานาจการปกครองบังคับ
บัญชายังอยูที่ผูใตบังคับบัญชา มีการยอมรับความสามารถของแตละบุคคล กอใหเกิดความคิด
สรางสรรคในการทํางาน 
 ผูบริหารฝายผลิตรายการวางนโยบายการบริหารงานบุคลากรของฝายผลิตรายการวิทยุ
ใหแกผูควบคุมการผลิตรายการทั้ง 4 คลื่น ตามหลักทฤษฎ ีBlake and Mouton เรื่องภาวะความ
เปนผูนําแบบการทํางานเปนทีม (Team Management) สรุปไดดังน้ี (ภาพที่ 3.1) 

3.1.1 พฤติกรรมของผูนําที่มีลักษณะมุงงาน 
• มีการแบงหนาที่การทํางานตามความรับผิดชอบ และทําการตรวจสอบการ
 ทํางานที่ไดมอบหมายใหพนักงานอยางเครงครัด 
• มีการจัดประชุมเพ่ือกําหนดแผนงาน ศึกษาคูแขง วเิคราะหการปฎิบัติงาน
 ที่ผานมาเพื่อพัฒนารูปแบบการทํางานใหเปนไปตามแผนที่วางไว 
• จัดประชุมกลุมยอยเพ่ือระดมสมองบุคลากรในองคกร เพ่ือสรางสรรคงาน
 ใหมๆที่สามารถนํามาใชพัฒนารายการใหสมบูรณมากยิ่งขึ้น 
• มีหลักเกณฑในการคัดเลือกบุคลากรอยางเครงครัด ตองเปนบุคลากรที่มีใจ
 รักในงานและมีความพรอมที่จะทํางานใหกับองคกร ไดแก ครีเอทีฟ ตองมี
 ความคิดริเริ่มที่ดีเพ่ือสรางสรรคงานที่มีคุณภาพ ในสวนผูดําเนิน
 รายการตองมีความสามารถในการจัดรายการอยางโดดเดน มีทักษะการพูด
 ในการจูงใจกลุมผูฟง  
• กําหนดระยะเวลาทดลองงาน เพ่ือประเมินผลงานตามกฎบริษัทอยาง
 เครงครัด 
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3.1.2   พฤติกรรมของผูนําที่มีลักษณะมุงคน 
• พยายามลดชองวางระหวางผูควบคุมการผลิตรายการกับบุคลากรในคลื่น
 โดยรับฟงความคิดเห็นของทีมงาน 
• ใหบุคลากรมีสวนรวมในการตัดสินใจทั้งในเรื่องของความคิด และแนวทาง
 ในการแกปญหาที่เกิดขึ้น 
• จูงใจพนักงานดวยผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งสวัสดิการตางๆที่ 

      สามารถสรางความพึงพอใจใหกับบุคลากรในองคกร 
• ใหคําชื่นชมบุคลากรที่ทํางานดี และใหคําแนะนําชวยเหลือเม่ือบุคลากรมี
 ปญหาในการทํางานเพื่อสรางทีมงานในการอยูรวมกันอยางมีความสุข 
• แสดงใหบุคลากรในองคกรเห็นถึงโอกาสความกาวหนา และการเติบโตใน 

 องคกรที่ไดปฎิบัติงาน 
 
ภาพที่ 3.1 ภาวะผูนําของผูควบคุมการผลิตรายการบรษิัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) 
ตามนโยบายของผูบริหารฝายผลติรายการ 
 

Country Club Management
ผูนําท่ีเอาแตนํ้าใจคน

1,9 9,9

9,11,1

Team Management
ผูนําแบบทํางานเปนทีม
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ผูนําแบบเอาแตงาน

High

HighLow
2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

1

3

4

5

6

7

8

9

พฤ
ติก
รรม

มุง
คน

 (C
on

ce
rn 

for
 Pe

op
le)

พฤติกรรมมุงผลผลิต (Concern for Results)
 

ภาวะผูนําของผูควบคุมการ
ผลิตรายการ (9,9) 
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2. ผลจากการศึกษาภาวะผูนําของผูควบคุมการผลิตรายการ โดยการใชแบบสอบถามจาก
กลุมตัวอยางซึ่งเปนทีมงานในระดับปฎิบัติการฝายผลิตรายการวิทยุ (อางอิงแบบสอบถามจาก
มณเฑียร นิลทคช เรื่องการบริหารงานของผูบริหารระดับกลางที่มีผลกระทบตอประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการทํางานเพื่อแกไขปญหาของบริษัท นํ้ามันพืช AAA จํากัด ดูรายละเอียดใน
ภาคผนวก ข.) สามารถสรุปไดดังน้ี 
 
 3.2.1 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

จากกลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน 38 คน แบงเปน ชาย 25 คน และ หญิง 13 คน คิด
เปนรอยละ 65.79 และ 34.21 ของกลุมตัวอยางทั้งหมดตามลําดับ ดังตารางที่ 3.2.1.1 

 
 ตารางที่ 3.2.1.1: สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 
 

   กลุมตัวอยาง 

รายการ สัดสวน  

    

จํานวน 
(คน) (รอยละ) 

ทั้งหมด 38 100 

ชาย 25 65.79 

หญิง 13 34.21 
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 เม่ือจําแนกตามอายุของกลุมตัวอยางแบงเปน อายุต่ํากวา 25 ป, อายุ 25 – 34 ป และ 
อายุ 35 ปขึ้นไป จํานวน 10 คน, 24 คน และ 4 คน ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 26.31, 63.16 
และ 10.53 ของกลุมตัวอยางทั้งหมดตามลําดับดังตารางที่ 3.2.1.2 
 
 ตารางที่ 3.2.1.2 : สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 
 

    กลุมตัวอยาง 

รายการ สัดสวน  

    

จํานวน 
(คน) (รอยละ) 

ทั้งหมด 38 100 

ต่ํากวา 25 ป 10 26.31 

25 – 34 ป 24 63.16 

35 ปขึ้นไป 4 10.53 
 
 

เม่ือจําแนกตามสถานภาพ ในสวนที่ยังเปนพนักงานบริษัทฯ แบงเปนคนโสดและสมรส
เทากับ 36 คน และ 2 คน ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 94.74 และ 5.26 ของจํานวนกลุม
ตัวอยางทั้งหมด ตามลําดับ ในกลุมตัวอยางทั้งหมด ไมมีพนักงานในกลุมตัวอยางที่มีสถานภาพ 
หยาราง และ เปนหมาย ดังตารางที่ 3.2.1.3 

 
 ตารางที่ 3.2.1.3 : สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ 
 

    กลุมตัวอยาง 

รายการ สัดสวน  

    

จํานวน 
(คน) (รอยละ) 

ทั้งหมด 38 100 

โสด 36 94.74 

สมรส 2 5.26 

หยาราง 0 0 

เปนหมาย 0 0 
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เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา แบงเปนระดับต่ํากวาปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และ 
ระดับสูงกวาปริญญาตรี เทากับ 4 คน, 29 คน และ 5 คน ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 10.53, 
76.31 และ 13.16 ของจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมดตามลําดับ ดังตารางที่ 3.2.1.4  

 
 ตารางที่ 3.2.1.4 : สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

    กลุมตัวอยาง 

รายการ สัดสวน  

    

จํานวน 
(คน) (รอยละ) 

ทั้งหมด 38 100 

ต่ํากวาปริญญาตร ี 4 10.53 

ปริญญาตรี 29 76.31 

สูงกวาปริญญาตร ี 5 13.16 
 
 

เม่ือจําแนกตามตําแหนง แบงเปนผูดําเนินรายการ ครีเอทีฟ และ ผูชวยผูดําเนินรายการ 
เทากับ 20 คน, 12 คน และ 6 คน ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 52.63, 31.58 และ 15.79 ของ
จํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมดตามลําดับ ดังตารางที่ 3.2.1.5 

 
 ตารางที่ 3.2.1.5 : สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตําแหนง 
 

    กลุมตัวอยาง 

รายการ สัดสวน  

    

จํานวน 
(คน) (รอยละ) 

ทั้งหมด 38 100 

ผูดําเนินรายการ 20 52.63 

ครีเอทีฟ 12 31.58 

ผูชวยผูดําเนนิรายการ 6 15.79 
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เม่ือจําแนกตามระดับรายไดตอเดือน แบงเปนต่ํากวา 10,000 บาท, 10,001 – 15,000 
บาท, 15,001 – 20,000 บาท, 20,001 – 25,000 บาท และตั้งแต 25,001 บาทขึ้นไป เทากับ 3 
คน, 10 คน, 6 คน, 9 คน และ 10 คน ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 7.90, 26.31, 15.79, 
23.69 และ 26.31 ของจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมดตามลําดับ ดังตารางที่ 3.2.1.6  

 
 ตารางที่ 3.2.1.6 : สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดตอเดือน 
 

    กลุมตัวอยาง 

รายการ สัดสวน  

    

จํานวน 
(คน) (รอยละ) 

ทั้งหมด 38 100 

ต่ํากวา 10,000 บาท 3 7.90 

10,001 – 15,000 บาท   10 26.31 

15,001 – 20,000 บาท   6 15.79 

20,001 – 25,000 บาท 9 23.69 
ตั้งแต 25,001 บาทขึ้นไป 10 26.31 

 
 

เม่ือจําแนกตาม ระยะเวลาการทํางานกับองคกรแบงเปน นอยกวา 1 ป, 1 – 3 ป, 4 – 6 
ป, 7 – 10 ป และ 10 ปขึ้นไป เทากับ 2 คน, 16 คน, 16 คน และ 1 คนตามลําดับ หรือคิดเปน
รอยละ 5.26, 42.11, 42.11, 7.90 และ 2.62 ของจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมดตามลําดับ ดัง
ตารางที่ 3.2.1.7  
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 ตารางที่ 3.2.1.7 : สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลาการทํางาน 
 

    กลุมตัวอยาง 

รายการ สัดสวน  

    

จํานวน 
(คน) (รอยละ) 

ทั้งหมด 38 100 

นอยกวา 1 ป           2 5.26 

1 – 3 ป    16 42.11 

4 – 6 ป    16 42.11 

7 – 10 ป    3 7.90 
10 ปขึ้นไป   1 2.62 

 
 

3.2.2 ผลการวิเคราะหขอมูลในสวนของภาวะผูนําของผูควบคุมการผลิตรายการที่สงผล
กระทบตอการทํางานของบุคลากรใน บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) โดยศึกษาจาก
ความคิดเห็นของทีมงานระดับปฎิบัติการตอการใหความสําคัญในการบริหารงานดานตางๆของ
ผูควบคุมการผลิตรายการ เพ่ือศึกษาวาผูควบคุมการผลิตรายการมีลักษณะเปนผูนําที่มี
พฤติกรรมมุงงานหรือมุงคน ตามทฤษฎ ีBlake and Mouton มีผลการศึกษาดังน้ี 

 
1)  พฤติกรรมของผูนําที่มีลักษณะมุงงาน จากการศึกษาพบวา ผูควบคุมการผลิต

รายการคลื่น 89 Banana FM มีคาเฉลี่ยเทากับ 6.29, คลื่น FM 91.5 Hot Wave มีคาเฉลี่ย
เทากับ 6.20, คลื่น 94 EFM มีคาเฉลี่ยเทากับ 5.66 และคลื่น FM 106.5 Green Wave มี
คาเฉลี่ยเทากับ 5.17 ซ่ึงผูควบคุมการผลิตรายการทั้ง 4 คน มีลักษณะใกลเคียงกับผูนําองคกร
แบบทางสายกลาง (Middle of The Road Management) ตามทฤษฎี Blake and Mouton 
จําแนกรายละเอียดไดดังน้ี (ตารางที่ 3.2.2.1) 
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• การควบคุมดูแลทานขณะปฏิบัติงาน คลื่น 89 Banana FM มีคาเฉลี่ยเทากับ 6.67, 
คลื่น FM 91.5 Hot Wave มีคาเฉลี่ยเทากับ 7.00, คลื่น 94 EFM มีคาเฉลี่ยเทากับ 
6.67 และคลื่น FM 106.5 Green Wave มีคาเฉลี่ยเทากับ 6.67  

• มุงเนนความสําเร็จในงานที่ไดมอบหมายใหแกทาน คลื่น 89 Banana FM มี
คาเฉลี่ยเทากับ 6.71, คลื่น FM 91.5 Hot Wave มีคาเฉลี่ยเทากับ 6.63, คลื่น 94 
EFM มีคาเฉลี่ยเทากับ 6.30 และคลื่น FM 106.5 Green Wave มีคาเฉลี่ยเทากับ 
8.16 

• นําวิธีการใหมๆมาใชในการปฏิบัติงาน คลื่น 89 Banana FM มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.91, คลื่น FM 91.5 Hot Wave มีคาเฉลี่ยเทากับ 5.37, คลื่น 94 EFM มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.67 และคลื่น FM 106.5 Green Wave มีคาเฉลี่ยเทากับ 5.80 

• ปฎิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทอยางเครงครัด คลื่น 89 Banana FM มีคาเฉลี่ย
เทากับ 5.38, คลื่น FM 91.5 Hot Wave มีคาเฉลี่ยเทากับ 5.53, คลื่น 94 EFM มี
คาเฉลี่ยเทากับ 5.13 และคลื่น FM 106.5 Green Wave มีคาเฉลี่ยเทากับ 5.24  

• จัดใหมีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือแกไขปญหาตางๆที่เกิดขึ้นในการ
ทํางาน คลื่น 89 Banana FM มีคาเฉลี่ยเทากับ 6.86, คลื่น FM 91.5 Hot Wave มี
คาเฉลี่ยเทากับ 5.97, คลื่น 94 EFM มีคาเฉลี่ยเทากับ 5.67 และคลื่น FM 106.5 
Green Wave มีคาเฉลี่ยเทากับ 6.80    

 
ตารางที่ 3.2.2.1 ภาวะผูนําของผูควบคุมการผลิตรายการที่มีพฤติกรรมมุงงาน และสงผล
กระทบตอการทํางานของบุคลากรในบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) 
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   2)  พฤติกรรมของผูนําที่มีลักษณะมุงคน จากการศึกษาพบวา ผูควบคุมการผลิต
รายการคลื่น 89 Banana FM มีคาเฉลี่ยเทากับ 5.43, คลื่น FM 91.5 Hot Wave มีคาเฉลี่ย
เทากับ 5.57, คลื่น 94 EFM มีคาเฉลี่ยเทากับ 5.67 และคลื่น FM 106.5 Green Wave มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.75 ซ่ึงผูควบคุมการผลิตรายการทั้ง 4 คน มีลักษณะใกลเคียงกับผูนําองคกร
แบบทางสายกลาง (Middle of The Road Management) ตามทฤษฎี Blake and Mouton 
จําแนกรายละเอียดไดดังน้ี (ตารางที่ 3.2.2.2) 

• รับฟงขอคิดเห็นและปญหาตางๆของทาน คลื่น 89 Banana FM มีคาเฉลี่ยเทากับ 
6.28, คลื่น FM 91.5 Hot Wave มีคาเฉลี่ยเทากับ 6.63, คลื่น 94 EFM มีคาเฉลี่ย
เทากับ 5.78 และคลื่น FM 106.5  Green Wave มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.91  

• เปดโอกาสใหทานมีสวนรวมในการตัดสินใจเพื่อแกไขปญหาที่ เ กิ ด ขึ้ น  ค ลื่ น  89 
Banana FM มีคาเฉลี่ยเทากับ 5.60, คลื่น FM 91.5 Hot Wave มีคาเฉลี่ยเทากับ 
6.05, คลื่น 94 EFM มีคาเฉลี่ยเทากับ 5.36 และคลื่น FM 106.5 Green Wave มี
คาเฉลี่ยเทากับ  4.82  

• ในกรณีที่เกิดปญหา จะปกปองและชวยแกไขปญหาใหแกทาน คลื่น 89 Banana 
FM มีคาเฉลี่ยเทากับ 5.31, คลื่น FM 91.5 Hot Wave มีคาเฉลี่ยเทากับ 5.20, คลื่น 
94 EFM มีคาเฉลี่ยเทากับ 5.96 และคลื่น FM 106.5 Green Wave มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.91  

• ชมเชยการปฏิบัติงานของทานเมื่องานที่ไดรับมอบหมายประสบผลสําเร็จ คลื่น 89 
Banana FM มีคาเฉลี่ยเทากับ 5.13, คลื่น FM 91.5 Hot Wave มีคาเฉลี่ยเทากับ 
5.00, คลื่น 94 EFM มีคาเฉลี่ยเทากับ 5.47 และคลื่น FM 106.5 Green Wave มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.67  

• ถาทานปฏิบัติงานลาชาหรือผิดพลาดจะใหกําลังใจ และใหคําแนะนําชวยเหลือ
มากกวาการลงโทษ คลื่น 89 Banana FM มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.82, คลื่น FM 91.5 
Hot Wave มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.71, คลื่น 94 EFM มีคาเฉลี่ยเทากับ 5.78 และคลื่น 
FM 106.5 Green Wave มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.51  
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ตารางที่ 3.2.2.2 ภาวะผูนําของผูควบคุมการผลิตรายการที่มีพฤติกรรมมุงคน และสงผลกระทบ
ตอการทํางานของบุคลากรในบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) 
 

 
 
           สรุปผลการตอบแบบสอบถาม จากความคิดเห็นของทีมงานระดับปฎิบัติการในฝายผลิต
รายการวิทยุตามทฤษฎีของ Blake and Mouton พบวาผูควบคุมการผลิตรายการคลื่น 89 
Banana FM มีภาวะผูนําแบบ (6.29,5.43) คลื่น FM 91.5 Hot Wave มีภาวะผูนําแบบ 
(6.20,5.57) คลื่น 94 EFM มีภาวะผูนําแบบ (5.66,5.67)  และคลื่น FM 106.5 Green Wave มี
มีภาวะผูนําแบบ (5.17,4.75) ซ่ึงผูควบคุมการผลิตรายการทั้ง 4 คน มีลักษณะใกลเคียงกับผูนํา
องคกรแบบทางสายกลาง (Middle of The Road Management) ตามทฤษฎี Blake and 
Mouton จําแนกรายละเอียดไดดังภาพที่ 3.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 39

ภาพที่ 3.2 ภาวะผูนําของผูควบคุมการผลิตรายการบรษิัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) ตาม
ความคิดเห็นของพนักงานระดับปฎิบตัิการ    
 

Country Club Management
ผูนําท่ีเอาแตนํ้าใจคน

1,9 9,9

9,11,1

Team Management
ผูนําแบบทํางานเปนทีม

Impoverished Management
ผูนําแบบยํ่าแย

5,5
Middle of the Road Management

ผูนําแบบพบกันครึ่งทาง

Authority-Compliance
Management

ผูนําแบบเอาแตงาน

High

HighLow
2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

1

3

4

5

6

7

8

9

พฤ
ติก
รรม

มุง
คน

 (C
on

ce
rn 

for
 Pe

op
le)

พฤติกรรมมุงผลผลิต (Concern for Results)

 
 
 
 
 
 
 

89 Banana FM 
(6.29,5.43) 

FM 106.5 Green 
Wave (5.17,4.75) 

94 EFM (5.66,5.67)   FM 91.5 Hot Wave 
(6.20,5.57) 



 40

แนวทางแกไขปญหา  
 
 จากการศึกษาครั้งน้ีพบวา ผูควบคุมการผลิตรายการซึ่งเปนผูบริหารระดับกลางของ
องคกรมีลักษณะใกลเคียงกับผูนําองคกรแบบทางสายกลาง (Middle of The Road 
Management) แบบ 5,5 ตามตามทฤษฎี Blake and Mouton ผูบริหารหวังผลงานเทากับขวัญ
และกําลังใจของผูปฏิบัติงานซึ่งเหมาะสมกับระบบราชการ แตระบบการทํางานของบริษัท จีเอ็ม
เอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) เนนรูปแบบการทํางานเปนทีม (Team Management) แบบ 9,9 
ผูบริหารใหความสนใจทั้งเรื่องของงานและขวัญกําลังใจของผูใตบังคับบัญชา จะเห็นวาการ
บริหารงานแบบนี้ความตองการขององคกรและของคนทํางานจะไมขัดแยงกัน ทั้งน้ีเพราะเนนการ
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ สัมพันธภาพระหวางผูบริหารกับผูใตบังคับบัญชาเกิดจากความ
ไววางใจ เคารพนับถือซ่ึงกันและกัน ผูบริหารเปนเพียงผู เสนอแนะหรือใหคําปรึกษาแก
ผูใตบังคับบัญชาเทานั้น สวนอํานาจการตัดสินใจยังคงเปนของผูใตบังคับบัญชา มีการยอมรับ
ความสามารถของแตละบุคคล และกอใหเกิดความคิดสรางสรรคในการทํางาน 
 สวนแนวทางการแกไขปญหาที่ผูศึกษาไดนําทฤษฎีตางๆมาประยุกตใชเพ่ือเปนเครื่องมือ
ในการแกไขปญหาภายในองคกรมีขั้นตอนดังนี้ 
 
 กลยุทธข้ันที่ 1 การประยุกตใชทฤษฎีความตองการตามลําดับขั้นของมาสโลวเพ่ือสราง
ภาวะผูนําใหแกผูควบคุมการผลิตรายการ 
 ในการพัฒนาผูควบคุมการผลิตรายการใหมีภาวะผูนําที่เนนรูปแบบการทํางานเปนทีมน้ัน 
ผูวิจัยขอเสนอแนวทางแกไขปญหาดวยการประยุกตใชทฤษฎีความตองการตามลําดับขั้นของมาส
โลว โดยการตอบสนองความตองการพื้นฐานในระดับสูง (High-order Needs) 
 ผูควบคุมการผลิตรายการซึ่งเปนผูบริหารระดับกลางนั้นไดผานความตองการขั้นพ้ืนฐาน
ในระดับต่ํามาแลว ดังน้ันผูบริหารฝายผลิตรายการตองตอบสนองความตองการขั้นพ้ืนฐานใน
ระดับสูงใหแกผูควบคุมการผลิตรายการ ดังน้ี  

1.  ความตองการทางสังคม ผูบริหารตองเปดโอกาสใหผูควบคุมการผลิตรายการไดมี
โอกาสแสดงความคิดเห็น หรือมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการบริหารมากกวาการคอยรับ
คําสั่งตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย เพ่ือใหผูควบคุมการผลิตรายการรับรูวาตนเองเปน
บุคลากรที่มีคุณคาขององคกรและมีสวนรวมในการทํางาน เปนทีมงานที่มีความสําคัญของ
องคกร 
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2.  ความตองการไดรับการยกยอง ผูบริหารฝายผลิตรายการตองยกฐานะผูควบคุมการ
ผลิตรายการใหโดดเดนขึ้น โดยการใหผูควบคุมการผลิตรายการทําหนาที่เปนผูนําเสนอผลงาน 
หรือแนวคิดการสรางสรรครายการวิทยุทางสื่อตางๆ เชน การใหสัมภาษณลงหนังสือพิมพหรือ
โทรทัศน เพ่ือใหผูควบคุมการผลิตรายการมีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความรูความสามารถเปนที่
ยอมรับนับถือของคนทั้งหลายในวงกวาง 

3.  ความตองการความสําเร็จในชีวิต ในระดับขั้นนี้ผูควบคุมการผลิตรายการจะพยายาม
พัฒนาศักยภาพของตนไปสูจุดสูงสุด อยากรูวาตนมีศักยภาพแคไหน ด้ังนั้นผูบริหารฝายผลิต
รายการตองกําหนดเปาหมายที่ชัดเจนใหกับผูควบคุมการผลิตรายการ ไดแก การสรางสรรค
รายการแตละคลื่นใหมีความนิยมสูงสุดในกลุมคนฟง และสามารถเพิ่มรายไดและสวนแบงทาง
การตลาดใหแกบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) โดยใชการสํารวจจากบริษัท Nielsen 
Media Research เปนตัวชี้วัด  
 
 กลยุทธข้ันที่ 2 การประยุกตใชทฤษฎี Blake and Mouton เพ่ือพัฒนาภาวะผูนําใหแกผู
ควบคุมการผลิตรายการ 
 เม่ือผูบริหารฝายผลิตรายการสามารถตอบสนองความตองการขั้นพ้ืนฐานของผูควบคุม
การผลิตรายการไดแลว จะพัฒนาภาวะผูนําใหแกผูควบคุมการผลิตรายการ โดยตั้งเปาหมายให
เปนผูนําแบบการทํางานเปนทีม (Team Management) ผูควบคุมการผลิตรายการจะตองใหความ
สนใจทั้งเรื่องของงานและขวัญกําลังใจของผูใตบังคับบัญชาควบคูกันไป ตลอดจนตั้งเปาหมาย
ในการทํางานเพื่อสรางองคกรใหมีความสามารถในการแขงขันระยะยาว ไดแก 

1.  แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมของผูนําที่มีลักษณะมุงงาน 
 1.1 มีการแบงหนาที่การทํางานตามความรับผิดชอบ และทําการตรวจสอบการ
      ทํางานที่ไดมอบหมายใหพนักงานอยางเครงครัด 
 1.2 มีการจัดประชุมเพ่ือกําหนดแผนงาน ศึกษาคูแขง วิเคราะหการปฎิบัติงาน
      ที่ผานมาเพื่อพัฒนารูปแบบการทํางานใหเปนไปตามแผนที่วางไว 
 1.3 จัดประชุมกลุมยอยเพ่ือระดมสมองบุคลากรในองคกร เพ่ือสรางสรรคงาน
       ใหมๆที่สามารถนํามาใชพัฒนารายการใหสมบูรณมากยิ่งขึ้น 
 1.4 มีหลักเกณฑในการคัดเลือกบุคลากรอยางเครงครัด ตองเปนบุคลากรที่มีใจ
      รักงานและพรอมที่จะทํางานใหแกองคกร ไดแก ครีเอทีฟตองมีความคิด
      ริเริ่มที่ดีเพ่ือสรางสรรคผลงานที่มีคุณภาพ ในสวนผูดําเนินรายการตองมี 
               ความสามารถที่โดดเดนในการจัดรายการ และมีทักษะการพูดจูงใจผูฟง  
 1.5 กําหนดระยะเวลาทดลองงาน เพ่ือประเมินผลงานตามกฎของบริษัทอยาง
      เครงครัด 
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2.  แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมของผูนําที่มีลักษณะมุงคน 
  2.1 พยายามลดชองวางระหวางผูควบคุมการผลิตรายการกับบุคลากรในคลื่น 
        โดยรับฟงความคิดเห็นของทีมงาน 
  2.2 ใหบุคลากรมีสวนรวมในการตัดสินใจทั้งในเรื่องของความคิด และแนวทาง
        การแกปญหาที่เกิดขึ้น 
  2.3 จูงใจพนักงานดวยผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งสวัสดิการตางๆที่ 
       สามารถสรางความพึงพอใจใหแกบุคลากรในองคกร 
  2.4 ใหคําชื่นชมบุคลากรที่ทํางานดี และใหคําแนะนําชวยเหลือเม่ือบุคลากรมี
       ปญหาในการทํางาน เพ่ือทําใหทีมงานอยูรวมกันอยางมีความสุข 
  2.5 แสดงใหบุคลากรเห็นถึงโอกาสของความกาวหนา และการเติบโตในองคกร
                

 กลยุทธข้ันที่ 3 การประยุกตใชทฤษฎีการมุงเนนทรัพยากรบุคคลเพื่อใชเปนแนวทางใน
การประเมินผลการดําเนินงาน 

ในการประเมินผลควรใชแนวคิดการบริหารคุณภาพที่ทุกคนมีสวนรวมมาใช โดยใหผู
ควบคุมการผลิตรายการ และทีมงานมีโอกาสพูดคุยกันในเรื่องระบบการจัดการผลการ
ปฏิบัติงานใหมากขึ้น ไดแก 

1.  การกําหนดรายการผลการปฏิบัติงานที่จะนํามาประเมิน อาจใชแนวดัชนีชี้วัดผล การ
ดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

2.  กําหนดจุดมุงหมายและมาตรฐานเพื่อวัดผลลัพธ 
3.  เม่ือผลการปฏิบัติงานไมมีประสิทธิภาพ ใหพิจารณาหาสาเหตุวามาจากพนักงานขาด

แรงจูงใจ พนักงานยังไมไดรับการอบรมที่เพียงพอ หรือความบกพรองในการควบคุมดูแล
พนักงาน 

4.  ปอนขอมูลกลับทั้งภายในและภายนอก 
5.  จดตัวอยางพฤติกรรมที่ตองการใหเกิด และมีการสังเกตพฤติกรรมของพนักงาน 
6.  สรางบรรยากาศใหพนักงานมีสวนรวมและใหคําแนะนําฉันทมิตร 
7.  วิเคราะหความตองการและความคาดหวังของพนักงานเพื่อนํามาเปนพ้ืนฐานในการ

กําหนดมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งตอไป 
การออกแบบการวัดผลใหมจะสามารถมุงที่งานไดอยางเต็มที่ รวมทั้งสามารถสะทอน

ปญหาที่แทจริงของทีมงานที่มีสวนรวมในการออกแบบการวัดผล ทําใหผูควบคุมการผลิต
รายการมุงแกปญหาในดานของคนไดดวย 
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เม่ือไดพัฒนาภาวะผูนําของผูควบคุมการผลิตรายการตามแนวทางที่ผูวิจัยไดเสนอไว 
โดยนําทฤษฎีความตองการตามลําดับขั้นของมาสโลว ทฤษฎี Blake and Mouton และทฤษฎี
การมุงเนนทรัพยากรบุคคลมาใชแลว ก็จะสามารถพัฒนาภาวะผูนําของผูควบคุมการผลิต
รายการใหเปนผูนําแบบการทํางานเปนทีม (Team Management) ไดตามแบบ 9,9 ดังภาพ
ตอไปน้ี 

 
ภาพที่ 3.3 ผลการพัฒนาภาวะผูนําของผูควบคุมการผลิตรายการบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด 
(มหาชน) ตามแนวทางที่ผูศึกษาไดนําเสนอ 
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พฤติกรรมมุงผลผลิต (Concern for Results)
 

 
 
 

ภาวะผูนําของผูควบคุมการ
ผลิตรายการ (9,9) 



 
บทที่ 4 

 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
สรุปผลการศึกษา 
 
 จากปญหารายไดที่ลดลงอยางตอเน่ืองของบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) 
อยางตอเน่ืองในชวง พ.ศ.2547 – 2548 ผูศึกษาจึงไดศึกษาหาสาเหตุที่ทําใหรายไดของบริษัท
ลดลง พบวามาจากภาวะผูนําของผูควบคุมการผลิตรายการ ไมสอดคลองกับนโยบายที่ผูบริหาร
ฝายผลิตรายการไดวางไว สงผลใหความสามารถในการแขงขันของบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย 
จํากัด (มหาชน) ลดลง 
 ในการศึกษา ผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลจากขอมูลทุติยภูมิ ซ่ึงไดศึกษา และคนความา
จากงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทําใหไดทราบถึงนโยบายการบริหารงานของผูบริหารฝายผลิตรายการ 
สวนขอมูลอีกทางหนึ่งไดจากการใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือสํารวจรูปแบบการบริหารงาน
ของผูควบคุมการผลิตรายการโดยสอบถามจากทีมงานระดับปฎิบัติการ ไดแก ผูดําเนินรายการ 
ครีเอทีฟ และผูชวยผูดําเนินรายการ แบบสอบถามที่ใชเปนเครื่องมือในการวิจัยไดแบงเปน 2 
สวน คือ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
ตําแหนง รายไดตอเดือน และอายุการทํางาน สวนขอมูลแสดงภาวะผูนําของผูควบคุมการผลิต
รายการที่สงผลกระทบตอการทํางานของบุคลากรใน บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) มี
การแบงคําถามออกเปน 2 ดาน คือ พฤติกรรมความเปนผูนําที่มุงงาน และพฤติกรรมความเปน
ผูนําที่มุงคน จากการศึกษาไดผลสรุปดังน้ี 
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 ผูบริหารฝายผลิตรายการทั้ง 4 คน ซ่ึงเปนผูบริหารระดับสูงในองคกรไดวางนโยบาย
การบริหารงานบุคลากรใหผูควบคุมการผลิตรายการทั้ง 4 คลื่น มีภาวะความเปนผูนําแบบการ
ทํางานเปนทีม (Team Management) ตามทฤษฎี Blake and Mouton โดยผูบริหารฝายผลิต
รายการใหความสนใจทั้งเรื่องของงานและขวัญกําลังใจของผูใตบังคับบัญชา คือ ความตองการ
ขององคกรและความตองการของคนทํางานตองไมขัดแยงกัน เนนการทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ มีบรรยากาศในการทํางานที่ดี ผลสําเร็จของงานเกิดจากความรูสึกยึดม่ันของ
ผูปฏิบัติงาน มีการทํางานเปนทีม สัมพันธภาพระหวางผูบริหารกับผูตามเกิดจากความไววางใจ 
เคารพนับถือซ่ึงกันและกัน มีการยอมรับความสามารถของแตละบุคคล กอใหเกิดความคิด
สรางสรรคในการทํางาน ชมเชยพนักงานที่ทํางานไดตามเปาหมายที่วางไว สรางแรงจูงใจให
พนักงานดวยผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมกับงานที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งใหโอกาส
ความกาวหนาในหนาที่การงาน  

 แตจากผลการวิเคราะหขอมูลในสวนของภาวะผูนําของผูควบคุมการผลิตรายการที่
สงผลกระทบตอการทํางานของบุคลากรใน บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) โดยศึกษา
จากการใหความสําคัญในการบริหารงานดานตางๆของผูควบคุมการผลิตรายการ เพ่ือศึกษาวา
ผูควบคุมการผลิตรายการมีลักษณะเปนผูนําที่มีพฤติกรรมมุงงานหรือมุงคน ตามทฤษฎี Blake 
and Mouton พบวา ภาวะผูนําของควบคุมการผลิตรายการเปนแบบผูนําองคกรแบบทางสาย
กลาง (Middle of The Road Management) ซ่ึงไมสอดคลองกับนโยบายของผูบริหารฝายผลิต
รายการ และในสภาวะการแขงขันอยางรุนแรงในธุรกิจสื่อวิทยุในปจจุบันจําเปนตองแกไขปญหา
ในเรื่องของภาวะผูนําของผูควบคุมการผลิตรายการอยางเรงดวน เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขงขันการผลิตรายการวิทยุของบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) 

 ผูศึกษาไดเสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําของผูควบคุมการผลิตรายการโดยนํา
ทฤษฎีตางๆมาประยุกตใชตามขั้นตอน ดังน้ี 
 กลยุทธข้ันที่ 1 การประยุกตใชทฤษฎีความตองการตามลําดับขั้นของมาสโลวเพ่ือสราง
ภาวะผูนําใหกับผูควบคุมการผลิตรายการ เพ่ือตอบสนองความตองการพื้นฐานในระดับสูง (High-
order Needs) ของผูควบคุมการผลิตรายการ เพราะผูควบคุมการผลิตรายการซึ่งเปนผูบริหาร
ระดับกลางนั้นไดผานความตองการขั้นพ้ืนฐานในระดับต่ํามาแลว ดังนั้นผูบริหารฝายผลิต
รายการตองตอบสนองความตองการขั้นพ้ืนฐานในระดับสูงใหแกผูควบคุมการผลิตรายการ  
 กลยุทธข้ันที่ 2 การประยุกตใชทฤษฎี Blake and Mouton เพ่ือพัฒนาภาวะผูนําใหแกผู
ควบคุมการผลิตรายการใหเปนผูนําแบบการทํางานเปนทีม (Team Management) โดยผูควบคุม
การผลิตรายการตองใหความสนใจทั้งเรื่องของงานและขวัญกําลังใจของผูใตบังคับบัญชาควบคู
กันไป โดยตั้งเปาหมายในการทํางานเพื่อสรางองคกรใหมีความสามารถในการแขงขันระยะยาว 
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 กลยุทธข้ันที่ 3 การประยุกตใชทฤษฎีการมุงเนนทรัพยากรบุคคลเพื่อใชเปนแนวทางใน
การประเมินผลการดําเนินงาน โดยใชแนวคิดการบริหารคุณภาพที่ทุกคนมีสวนรวมมาใช โดยใหผู
ควบคุมการผลิตรายการ และทีมงานมีโอกาสพูดคุยกันในเรื่องระบบการจัดการผลการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น การออกแบบการวัดผลใหมจะสามารถมุงที่งานไดเต็มที่ รวมทั้งยังสามารถ
สะทอนปญหาที่แทจริงของทีมงานที่มีสวนรวมในการออกแบบการวัดผล ทําใหผูควบคุมการ
ผลิตรายการมุงแกปญหาในดานของคนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เม่ือทําการพัฒนาภาวะผูนําจะเห็นวา การนําทฤษฎีความตองการตามลําดับขั้นของมาส
โลว ทฤษฎี Blake and Mouton และทฤษฎีการมุงเนนทรัพยากรบุคคล จะสามารถพัฒนาภาวะ
ผูนําของผูควบคุมการผลิตรายการใหเปนผูนําแบบการทํางานเปนทีม (Team Management) ได
ตามแบบ 9,9 ดังภาพตอไปน้ี 

 
ภาพที่ 4.1 ผลการพัฒนาภาวะผูนําของผูควบคุมการผลิตรายการบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด 
(มหาชน) ตามแนวทางที่ผูศึกษาไดนําเสนอ 
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ภาวะผูนําของผูควบคุมการ
ผลิตรายการ (9,9) 
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ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 
 

 1.การศึกษาครั้งน้ีศึกษาเฉพาะกรณีเร่ือง การเพิ่มความสามารถในการแขงขันการผลิต
รายการวิทยุ กรณีศึกษาบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) เทานั้น โดยมุงเนนไปที่ภาวะ
ผูนําของผูควบคุมการผลิตรายการ ทําใหไมไดรับขอมูลครอบคลุมถึงกรณีอ่ืนๆในองคกร เชน 
ภาวะผูนําของฝายการตลาด หรือภาวะผูนําของฝายทรัพยากรบุคคล เปนตน ดังน้ันเพ่ือความ
ครบถวนสมบูรณของการศึกษา จึงควรมีการศึกษาแผนกอื่นๆของบริษัทดวย เพ่ือทําให
การศึกษาในภาพรวมมีความสมบูรณและชัดเจนยิ่งขึ้น  
 2.การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาเฉพาะบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) เทานั้น 
ทําใหไมไดรับขอมูลครอบคลุมถึงกรณีอ่ืนๆ เชน การศึกษากรณีศึกษาของบริษัทผลิตรายการ
วิทยุที่เปนคูแขงประเภทธุรกิจเดียวกัน ดังน้ันเพ่ือความครบถวนสมบูรณของการศึกษา จึงควรมี
การศึกษากรณีของบริษัทอ่ืนๆดวย เพ่ือทําใหการศึกษาในภาพรวมมีความสมบูรณและชัดเจน
ยิ่งขึ้น 
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คําถามสําหรับผูบริหารฝายผลิตรายการซึ่งเปนกลุมผูบริหารระดับสงูในฝายผลติรายการ 
 

1. ในการปรับโครงสรางดานทรัพยากรบุคคลในฝายผลิตรายการเพื่อรับมือกับการแขงขัน 
และสภาพแวดลอมทางธุรกิจในปจจุบัน มีนโยบายและปจจัยอะไรในการกําหนด
แผนงานในการบริหาร 

2. ทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) มีการกําหนดนโยบายดานการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย และการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยในฝายผลิตรายการไวอยางไร 
และมีขั้นตอนการปฏิบัติอยางไร 

3. แนวทางและวิธีคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเขาทํางานในฝายผลิตรายการ รวมถึงผูจัด
รายการในคลื่นวิทยุ ทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) มีหลักเกณฑและ
องคประกอบอะไรในการพิจารณา 

4. ในการอบรมและพัฒนาในฝายผลิตรายการของทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด 
(มหาชน) ไดมีการกําหนดแผนงานไวอยางไรใหบุคลากรมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีการ
ประเมินผลอยางไร 

5. การรักษาทรัพยากรบุคคลในฝายผลิตรายการที่มีคาใหอยูกับองคกร ทางบริษัทมีกล
ยุทธในการปฎิบัติอยางไร และอะไรเปนปจจัยที่ใชประกอบ 

6. อะไรที่ทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) ใชเปนแรงจูงใจใหบุคลากรในฝาย
ผลิตรายการ รวมถึงผูดําเนินรายการวิทยุ ทํางานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

7. การสรางความไดเปรียบในการแขงขันดวยการจัดทรัพยากรมนุษยในสวนผลิตรายการ 
ทางบริษัทมีนโยบายในการกําหนดแผนงาน และมีวิธีปฎิบัติอยางไร 

8. ทานคิดวาอะไรเปนจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคในการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลในฝายการผลิตรายการของทาน 

9. การบริหารและปฎิบัติงานตามแผนงานที่กําหนดเปนที่นาพอใจหรือไม ถายังไมพอใจ
อะไรคือประเด็นปญหาที่เกิดขึ้น 

10. ผูบริหารมีแนวทางในการบริหารงานทําใหบุคลากรในฝายผลิตรายการ รวมถึงผูดําเนิน
รายการในคลื่นวิทยุ มีพัฒนาการในดานความคิดสรางสรรคอยางไร 

11. การพัฒนาผูดําเนินรายการในคลื่นวิทยุ มีวิธีการอยางไรบาง 
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แบบสอบถาม 
 
 เรียนผูตอบแบบสอบถาม ขาพเจานายวิรัตน อิทธิอนุวัตร นักศึกษาปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจบันเทิง
ขณะน้ีกําลังทําการศึกษาเรื่อง “การบริหารเชิงกลยุทธเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันการ
ผลิตรายการวิทยุ กรณีศึกษา บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)” 
   แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาคนควาดวยตนเองของมหาวิทยาลัย
หอการคาไทย ขาพเจาขอรับรองวาคําตอบของทานจะถือเปนความลับ และจะไมทําใหเกิดความ
เสียหายแกทานทั้งทางตรงและทางออม 
 โอกาสนี้ขอขอบพระคุณทานผูตอบแบบสอบถามอยางสูง ที่ใหความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถามในครั้งน้ี 
 
คําชี้แจง ใหทานทําเครื่องหมาย √ ในชองที่เหมาะสมกับตัวทานมากที่สุด 
 
สวนที่ 1 ขอมูลเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ    
(  ) ชาย  (  ) หญิง 
 
2. อายุ    
(  ) ต่ํากวา 25 ป (  ) 25-34 ป (  ) 35-44 ป  (  ) มากกวา 44 ปขึ้นไป 
 
3. สถานภาพปจจุบัน  
(  ) โสด   (  ) สมรส (  ) หยาราง (  ) หมาย 
 
4. ระดับการศกึษา  
(  ) ต่ํากวาปรญิญาตรี (  ) ปริญญาตรี (  ) สูงกวาปริญญาตรี 
 
5. ทานปฏิบัตงิานอยูในตําแหนงใด 
(  ) ผูดําเนินรายการ (  ) ครีเอทฟี (  ) ผูชวยผูดําเนินรายการ 
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6. รายไดตอเดือน  
(  ) ต่ํากวา 10,000 บาท    (  ) 10,001-15,000 บาท 
(  ) 15,001-20,000 บาท   (  ) 20,001-25,000 บาท 
(  ) ตั้งแต 25,001 บาทขึ้นไป 
 
7. อายุการทํางานของทานในบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) 
(  ) นอยกวา 1 ป   (  ) 1-3 ป   (  ) 4-6 ป   (  ) 7-10 ป   (  ) 10 ปขึ้นไป 
 
สวนที่ 2 ภาวะผูนําของผูควบคุมการผลิตรายการที่สงผลกระทบตอการทาํงานของ
บุคลากรในบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) 
 

 
 

 



 
ประวัติผูศึกษา 

 
 นาย วิรัตน อิทธิอนุวัตร เกิดเม่ือวันที่ 29 กันยายน 2521 สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการโฆษณา จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง เม่ือปการศึกษา 2544 และ
ศึกษาตอในระดับปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการคา
ไทย ในปการศึกษา 2548 
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