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บทคัดยอ 
การวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการเปดรับสื่อวิทยุกระจายเสียงของประชาชนในจังหวัดยะลา มีวัตถุประสงค 

1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปดรับฟงสถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดยะลา 2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปดรับฟง
สถานีวิทยุกระจายเสียงของสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เปนการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Qualitative Research) โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการวิจัย กลุมประชากรในจังหวัดยะลา และจังหวัด
ปตตานี โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามแนวคิดของ Taro Yamanane  (ทาโร ยามาเน 1973: 727-728) ท่ี
ระดับความเชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลื่อนเทากับ 5% หรือ 0.05 รวมท้ังสิ้น 14 ตําบล กลุมตัวอยาง จํานวน 
400 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random  Sampling) โดยกําหนดกลุมตัวอยาง
เปนอําเภอในจังหวัดยะลา จํานวน 8 ตําบล และจังหวัดปตตานี 2 ตําบล 
คําสําคัญ: สถานีวิทยุ,พฤติกรรมการเปดรับสื่อ  

Abstract  
Researching about Yala’s community and the exposure to radio. The objective for the 

research are ; 1.To study about human’s behavior and the exposure to radio in Yala, For Rajabhat 
Yala’s learning. 2.To study about human’s behavior and the exposure to Yala Rajabhat University 
Radio 

This is a Qualitative Research using the Questionnaires to gathering data. Researching 
area is Yala and some area in Pattani by specify the size of group sampling, refered to Taro 
Yamanane’s idea (Taro Yamane 1973: 727-728) that have 95% of realibility and error only 5%. 

The total 14 district (Tum-Bon) A representative sample 400 people by Multistage 
Random  Sampling, including of 8district from Yala nad 2district from Pattani. 
Keyword: Radio Station,human’s behavior and the exposure to radio 
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บทนํา 
ในป พ.ศ. 2540 ประเทศไทยไดมีการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมท่ีมีลักษณะปฏิรูปทางการเมือง และสงเสริม

ประชาธิปไตยแกประชาชนอยางมาก ในสวนท่ีเก่ียวกับสื่อมวลชนโดยเฉพาะสื่อประเภทท่ีใชคลื่นความถี่
แมเหล็กไฟฟาเชนวิทยุน้ัน โดยหัวใจสําคัญของรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 น้ี คือ ขอความในมาตรา 40 ท่ีระบุเอาไววา 
“คลื่นความถี่ท่ีใชในการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และวิทยุโทรคมนาคม เปนทรัพยากรสื่อสารของชาติ 
เพ่ือประโยชนสาธารณะ”(กาญจนา แกวเทพ : 2548) สงผลใหเกิดการตื่นตัวอยางมากตอภาคประชาชนท่ีตองการใช
สื่อวิทยุกระจายเสียงตามลักษณะการขอจดทะเบียนในประเภทตางๆ เพ่ือใชสิทธิครอบครอบครองคลื่นความถี่  เปน
ยุคทองของวิทยุกระจายเสียงโดยเฉพาะวิทยุชุมชนท่ีเติบโตอยางรวดเร็ว และยากในการควบคุมการกระจายของ
คลื่นความถี่และเน้ือหาของรายการ 

“วิทยุกระจายเสียง” เปนสื่อท่ีไดรับความนิยมแพรหลายพบวาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใตตอนลางมี
สถานีวิทยุท้ังสิ้น 233 สถานี โดยในพ้ืนท่ีจังหวัดยะลามีสถานีหลัก 5 สถานีและสถานีวิทยุชุมชน 30 สถานี ท้ังน้ี
เน่ืองจากวิทยุเปนสื่อท่ีสามารถเขาถึงไดงาย ราคาถูก พกพาสะดวก อีกท้ังยังเปดฟงไดทุกท่ี ทุกเวลา จึงอาจกลาวได
วาสื่อวิทยุเปนสื่อท่ีใกลชิดกับประชาชนอยางมากเมื่อเปรียบเทียบกับสื่อประเภทอื่นๆ จากการสํารวจพบวา 
ประชาชนเปดรับสื่อวิทยุเปนอันดับ 3   

ในป 2557 ไดมีการปฎิบัตินําโดยคณะรักษาความสงบชาติ และไดมีการออกประกาศควบคุมสื่อหลายฉบับ
ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของสถานีวิทยุ สงผลใหสถานีวิทยุชุมชนหลายแหงปดตัวลง 
 จากสถานการณดังกลาวสงผลใหวิทยุกระจายเสียงโดยเฉพาะวิทยุชุมชน  ซ่ึงเปนสื่อท่ีมีความใกลชิดกับ
ภาคประชาชนมากทีสุดถูกปดลง ดวยปจจัยและเหตุผลท่ีแตกตางกัน จํานวนของสถานีวิทยุท่ีไดรับการอนุญาตมี
นอยลง สงผลตอพฤติกรรมการรับฟงวิทยุกระจายเสียง เพราะมีเพียงสถานีหลักและสถานีใหญๆท่ีมีกําลัง
ความสามารถ และปฎิบัติตามกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการดานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและ
โทรคมนาคม ในการขอออกอากาศ จึงเปนท่ีมาของการจัดทําวิจัยพฤติกรรมการเปดรับสื่อวิทยุกระจายเสียงของ
ประชาชนในจังหวัดยะลา 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปดรับฟงสถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดยะลา 
2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปดรับฟงสถานีวิทยุกระจายเสียงของสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฎยะลา  

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  
แนวคิดบทบาทหนาท่ีของการสื่อสารมวลชนวิทยุกระจายเสียงเปนสื่อมวลชนท่ีมีบทบาทตอการสรางการรับรู

และการเปลี่ยนแปลงเจตคติของกลุมผูฟง ดังน่ันผูท่ีทําหนาท่ีสื่อจึงตองมีบทบาทและหนาท่ีท่ีมีความหลากหลายตาม
ความคาดหวังของสังคม 

โดยแนวคิดของ พีระ จิรโสภณ(2546) และ Burton, G. (2002: 96-97)  มีการกลาวถึงลักษณะของ
สื่อมวลชนท่ีมีความสอดคลองกันกันดังน้ี 1) หนาท่ีตามความคาดหวังของสังคม เปนหนาท่ีตามกรอบของสังคมท่ี
สื่อมวลชนประเภทน้ันๆ ดํารงอยู โดยครอบคลุมถึงเร่ืองชีวิตความเปนอยูเศรฐกิจ สังคม การเมือง หรือเร่ืองอื่นๆท่ีมี
ผลกระทบตอสังคม การดําเนินชีวิต  2) หนาท่ีดานความบันเทิง เพ่ือลดความตึงเครียดท่ีเกิดขึ้น  3) หนาท่ีดาน
ขอมูลขาวสาร สื่อมวลชนมีหนาท่ีใหขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับความเปนไปครอบคลุมโลก ท้ังสภาพแวดลอม 
สังคม และวัฒนธรรมแกผูรับสาร 4) หนาท่ีทางวัฒนธรรม สื่อมวลชนมีหนาท่ีรักษาและถายทอดวัฒนธรรมของ
มนุษยใหคงอยู สื่อมวลชนยังทําใหเกิดวัฒนธรรมมวลชน (Popular Culture)  5) หนาท่ีทางสังคม สื่อมวลชนมี
หนาท่ีสรางปฏิสัมพันธทางสังคม (Social interaction) ทาใหเกิดกลุมทางสังคม และการอบรมบมเพาะ 
(Socialization) ใหแกสมาชิกของสังคม  



 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คร้ังที่ 6  
 “การศึกษาและวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น” 

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY | 568 
 

พฤติกรรมในการเปดรับสื่อ Merill and Lowenstein (1971) ไดใหความคิดเห็นในเร่ืองผูรับสารวา ผูรับ
สารน้ันยอมมีพฤติกรรมในการเลือกรับและเปดรับสื่อและสารท่ีแตกตางกัน ซ่ึง อาทิตยา เข็มทอง(2552) ไดมี
ความเห็นถึงปจจัยท่ีอาจมีผลตอการยอมรับหรือปฏิเสธสื่อและสารวา ไดแก  1) ความเหงา เกิดจากเหตุผลทาง
จิตวิทยาท่ีเชื่อวามนุษยไมชอบท่ีจะดํารงชีวิตอยูตามลําพัง มีความกลัวจากการถูกเมินเฉยจากสังคมจึงมีความ
พยายามท่ีจะรวมกลุมกันเพ่ือทํากิจกรรมกับผูอื่นในสังคม  2) ความอยากรูอยากเห็น เปนคุณสมบัติพ้ืนฐานของ
มนุษยท่ีกลายมาเปนหลักสําคัญท่ีสื่อมวลชนนํามาใชเปนหลักในการออกแบบรูปแบบการนําเสนอสารใหมีความ
นาสนใจ  3) การแสวงหาความรูเพ่ือประโยชนในการสงเสริมความคิด เพ่ือใชในการตัดสินใจเร่ืองราวตางๆ ความรู
อันเกิดจากขอมูลขาวสารท่ีเปนจริงเชื่อถือได จะนํามาซ่ึงการเปนผูท่ีไดรับการยอมรับในสังคมเปนการสรางคุณคา
ใหแกตนเองอยางไมมีท่ีสิ้นสุด นอกจากน้ีสารท่ีไดรับยังอาจสรางสรรคใหเกิดความบันเทิงและจรรโลงใจไดอีกดวย  
4) ลักษณะเฉพาะตัวของสื่อ กลาวคือ นอกจากปจจัยท่ัวไปทางกายภาพ เชน เพศ อายุ บทบาททางสังคมท่ีจะมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกรับสื่อแลว ยังมีปจจัยท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ลักษณะเฉพาะของผูรับสาร ท้ังน้ี
ผูรับสารแตละคนยอมแสวงหาสื่อท่ีมีลักษณะเฉพาะซ่ึงสนองความตองการและความพึงพอใจของตนเอง(อุทุมพร นํา
เจริญวุฒิ, 2553) 

แนวคิดดานประชากรศาสตรเปนแนวคิดท่ีนักวิจัยใหความสนใจเกี่ยวกับผูรับสารกอนแนวคิดอื่นๆ คือ การ
ท่ีผูรับสารท่ีมีคุณสมบัติเหมือนกัน จะมีความคลายคลึงกันในแงของพฤติกรรมการสื่อสารหรือไมจึงมีความพยายามท่ี
จะจัดกลุมของผูรับสารท่ีมีคุณสมบัติเชนเดียวกันเขาดวยกัน คุณสมบัติท่ีนํามาใชจัดกลุมอาจเปนคุณสมบัติท่ีมองเห็น
ไดจากภายนอกท่ีเรียกกันวา คุณสมบัติทางประชากรศาสตร (Demographic Characteristics) เชน เพศ อายุ 
การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม รายได หรือแมแตภูมิลําเนาของผูรับสาร นักวิจัยพยายามจะศึกษาดูวาผูรับ
สารท่ีอยูในกลุมประชากรเดียวกัน จะมีพฤติกรรมการสื่อสารเชนเดียวกันหรือไม (ยุบล เบ็ญจรงคกิจ, 2534)  

ปรมะ สตะเวทิน (2546) กลาววา ในการสื่อสารกลุมใหญ หรือการสื่อสารมวลชน เราไมสามารถวิเคราะห
ผูรับสารเปนคนๆ ไปได และยังไมรูจักผูรับสาร (anonymous) แตละคนดวย ดังน้ันวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการวิเคราะห
ผูรับสารท่ีประกอบไปดวยคนจํานวนมากมาย คือการจําแนกผูรับสารออกเปนกลุมๆ ตามลักษณะทางประชากร 
(Demographic Characteristics) ดังน้ี 1. อายุ (Age) โดยคนท่ีมีอายุนอยมักจะมีความคิดเสรีนิยม (Liberal)ยึดถือ
อุดมการณ (Idealistic)ใจรอน(Impatient)และมองโลกในแงดี (Optimistic)มากกวาคนท่ีมีอายุมาก ในขณะท่ีคนท่ีมี
อายุมากจะมีความคิดอนุรักษนิยม(conservative)ยึดถือการปฏิบัติ(Pragmatic)ระมัดระวัง (Cautious)และมองโลก
ในแงราย (Pessimistic)มากกวาคนท่ีมีอายุนอย 2. เพศ (Sex) ความแตกตางทางเพศ ทําใหบุคคลมีพฤติกรรมของ
การติดตอสื่อสารท่ีแตกตางกัน 3. สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Socio-economic status) หมายความถึง อาชีพ 
รายได เชื้อชาติ ตลอดจนภูมิหลังของครอบครัว 4. ระดับการศึกษา (Education) การศึกษาหรือความรูถือเปนปจจัย
ท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการสื่อสารของผูรับสารอยางมาก ดังน้ันคนท่ีไดรับการศึกษาในระดับท่ีแตกตางกัน 
ยอมมีความรูสึกนึกคิด อุดมการณและความตองการท่ีแตกตางกันไป ซ่ึงอาจพบไดตั้งแตการตีความ การมีความรู 
ความเขาใจเก่ียวกับเร่ืองตางๆ เปนสิ่งท่ีทําใหพฤติกรรมในการรับสารแตกตางกันไป 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัย เร่ือง พฤติกรรมการเปดรับสื่อวิทยุกระจายเสียงของประชาชนในจังหวัดยะลามีระเบียบวิธีวิจัยดังน้ี 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 การวิจัย เร่ือง พฤติกรรมการเปดรับสื่อวิทยุกระจายเสียงของประชาชนในจังหวัดยะลา มีประชากรกรใน
การศึกษาคือ ประชากรท่ีอาศัยอยูในจังหวัดยะลา และอําเภอในจังหวัดปตตานี ท่ีสามารถรับฟงสถานี
วิทยุกระจายเสียงได  ของจังหวัดยะลาได และบางสวนของจังหวัดปตตานี ท่ีสามารถเปดรับฟงสถานี
วิทยุกระจายเสียงของจังหวัดยะลาได  จํานวน 469,726 คน จังหวัดยะลา มี 8 อําเภอ 
อําเภอเบตง  อําเภอกรงปนัง อําเภอกาบัง  อําเภอธารโต  อําเภอบันนังสตา  อําเภอเมือง อําเภอยะหา อําเภอรามัน 
 พ้ืนท่ีบางสวนของจังหวัดปตตานี ไดแก อําเภอยะรัง และอําเภอโคกโพธิ์ 
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สวนการคัดเลือกกลุมตัวอยางน้ัน ผูวิจัยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามแนวคิดของ Taro Yamanane  
(ทาโร ยามาเน 1973: 727-728) ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลื่อนเทากับ 5% หรือ 0.05   จะได
ขนาดของกลุมตัวอยางเทากับ 399.86 คน ในการวิจัยน้ีผูวิจัยจึงได กําหนดกลุมตัวอยางเปน 400 คน 
 วิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling) โดยกําหนดกลุมตัวอยางเปน
อําเภอในจังหวัดยะลา จํานวน 10 ตําบล และจังหวัดปตตานี  2 ตําบล 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย เร่ือง พฤติกรรมการเปดรับสื่อวิทยุกระจายเสียงของประชาชนใน จั ง ห วั ด ย ะ ล า  คื อ 
แบบสอบถาม โดยทําการทดสอบแบบสอบถามท่ีสรางขึ้น ไดนําไปทดสอบกับผูฟงรายการวิทยุ จํานวน 40  ค น 
เพ่ือหาจุดบกพรองของแบบสอบถามแลวนําไปปรับปรุงแกไขใหสมบรูณย่ิงขึ้น โดยมีผูทรงคุณวุฒิทางดานการวัดและ
ประเมินผลเปนผูใหคําปรึกษา แบบสอบถามประกอบดวย โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวนคือ 
 1. ขอมูลเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม ใชรูปแบบคําถามเลือกตอบ 
 2. ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการเปดรับฟงสื่อวิทยุกระจายเสียงของประชาชนในจังหวัดยะลาใชรูปแบบ
แบบประเมินคาและแบบปลายเปด 
 3. ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการเปดรับฟงสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาใชรูปแบบ
ประเมินคาและแบบปลายเปด 

การวิเคราะหขอมูล 
 หลังจากไดรับแบบสอบถามแลว ผูวิจัยดําเนินการตรวจสอบความสมบรูณดวยการวิเคราะหขอมูลดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอร SPSS ดังน้ี 
 1. การวิเคราะหขอมลูท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม และขอมูลในสวนท่ีเปนการเลือกตอบดวยการแจก
แจงความถี ่และคารอยละ 
 2. การวิเคราะหขอมลูสวนท่ีเปนการประเมินคา ประกอบดวย  แบบใหคานํ้าหนัก 2 ระดับ (ฟง-ไมฟง) 
(ใช-ไมใช) 

 
กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะทางประชากร 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ภาษา (มลาย,ูกลาง,ใต) 
4. ระดับการศึกษา 
5.อาชีพ 

 

 

พฤติกรรมการเปดรับสื่อสถานีวิทยุในจังหวัดยะลา 
1.ระยะเวลาในการเปดรับสื่อ (ป) 
2.สถานท่ีท่ีเปดรับฟง 
3.ชองทางในการเปดรับ 
 

พฤติกรรมการเปดรับสื่อสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฎัยะลา  

FM 98.50 MHz 
1.ระยะเวลาในการเปดรับ 
2.สถานท่ีรับ 
3.ฟงเวลาท่ีเปดรับฟงรายการ 
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สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางท่ีเปดรับสื่อวิทยุกระจายเสียงของประชาชนในจังหวัดยะลาพบวาเปนเพศ

หญิงรอยละ  57.8และเปนเพศชาย รอยละ 42.2 โดยสวนใหญมีอายุ 41 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 30.2 รองลงมาคือ
ผูเปดรับท่ีมีอายุ 21-25 ป คิดเปนรอยละ  24.8 ผูเปดรับท่ีมีอายุ16-20 ปคิดเปนรอยละ 19.5ตามลําดับ ชวงเวลา
เปดรับฟงสถานีวิทยุกระจายเสยีงใน  ชวงเวลา 17.01-19.00 น. มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 14.5 รองลงมาคือ 13.01-15.00 น.
และ 19.01-21.00 น. รอยละ 14.3 อยูในลําดับท่ีเทากัน  โดยเปดรับฟงจากเคร่ืองรับวิทยุกระจายเสียงมากท่ีสุดคิด
เปนรอยละ 49.0 รองลงมา โทรศัพทมือถือ คิดเปนรอยละ 31.2 และ วิทยุออนไลน คิดเปนรอยละ13.8 

สําหรับพฤติกรรมการเปดรับสื่อของสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาพบวาเปดรับโดย
บังเอิญคิดเปนรอยละ 54.3 รองลงมา มีคนแนะนํา คิดเปนรอยละ 20 ไดยินผูอื่นพูดถึงจึงลองฟงดู คิดเปนรอยละ 
9.9 รับทราบเวปไซต คิดเปนรอยละ 4.7 โดยสวนใหญเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คิดเปนรอยละ 
3.9 และรับทราบจากเฟสบุค คิดเปนรอยละ 2.9 

ความนิยมของผูเปดรับฟงโดยวัดจากความถี่ของการเปดรับฟงรายการของสถานีวิทยุตามลําดับ โดย
จําแนกเปนรายการของสถานีวิทยุสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 10 ลําดับแรกคือฟงรายการมิว
สิควาไรตี้มากท่ีสุด รอยละ 9.3 รองลงมา ถายทอดขาวจากสวท.กทม รอยละ 8.9 เพ่ือคนนอนดึก รอยละ 7.8 เพ่ือน
กับเพลง รอยละ  5.6 Music life รอยละ 5 อนาซีด รอยละ 4.8 YRU NEW รอยละ 4.7 สปอรตวาไรตี้ รอยละ 4.5 
วันน้ีท่ีราชภัฏ รอยละ 4.4 ลูกทุงยามเชา รอยละ 4  เมื่อจําแนกตามความชอบรายการของสถานีวิทยุหมายถึง
รายการท่ีกลุมตัวอยางใหความสนใจแตอาจจะไมไดเปดรับฟงบอย  10 ลําดับแรกคือ  รายการเพ่ือนคนนอนดึกมาก
ท่ีสุด รอยละ 12.2 รองลงมา มิวสิควาไรตี้10.8อนาซีด7.2 ถายทอดขาวจาก สวท.กทม7.0  Music life 5.8 เพ่ือน
กับเพลงและทองเท่ียวบันเทิงมีลําดับท่ีเทากัน รอยละ 4.8 YRU NEW 4.5 สปอรตวาไรตี้ 4.2 ลูกทุงยามเชา 4.0 
วันน้ีท่ีราชภัฏ The best musicวันน้ีท่ีราชภัฏ The best music และรูเทาทันสื่อมีลําดับท่ีเทากัน รอยละ 3.2    

ภาพรวมของพฤติกรรมการเปดรับสื่อวิทยุกระจายเสียงของประชาชนในจังหวัดยะลา พบวากลุมตัวอยาง
รับฟงวิทยุกระจายเสียงจากคลื่นวิทยุตามลําดับดังน้ี อันดับหนึ่งคือ  FM 102.5 MHz อสมท.ยะลาคิดเปนรอยละ 
39.2 อันดับสอง รองลงมา FM 92 MHz สวท.ยะลา กรมประชาสัมพันธ คิดเปนรอยละ 30.9  อันดับสาม FM 98.5 
MHz สถานีวิทยุเพ่ือการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

อภิปรายผลการวิจัย 

ผูวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการเปดรับสื่อวิทยุกระจายเสียงของประชาชนในจังหวัดยะลาอภิปรายผลการวิจัย
ตามวัตถุประสงคการวิจัยท่ีกําหนดไว ตามหัวขอตางๆ ดังนี้ 

พฤติกรรมการเปดรับฟงสื่อวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดยะลาและสื่อวิทยุของสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภาพรวมของกลุมตัวอยางท่ีศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง สามารถนํามาวิเคราะหพฤติกรรม
การเปดรับฟงสื่อวิทยุกระจายเสียง  เห็นไดวาพฤติกรรมการเปดรับวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดยะลาน้ันมีลักษณะท่ี
สอดคลองกับลักษณะทางประชากรพ้ืนฐานท้ังทางดานศาสนาและภาษาท่ีใช   สําหรับขอมูลกลุมอายุท่ีมีการเปดรับ
ฟงมากท่ีสุดคือ  อายุ 41 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 30.2 รองลงมาคือผูเปดรับท่ีมีอายุ 21-25 ป คิดเปนรอยละ  24.8  
ซ่ึง  2  กลุมน้ีรวมกันมีสัดสวนรอยละเกินคร่ึงไปเพียงเล็กนอย น่ันแสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมของกลุมอื่นๆท่ีเลือก
เปดรับสื่อตางๆในปจจุบันท่ีหลากหลายมากขึ้นในยุคปจจุบัน  ทําใหกลุมตางๆท่ีมีความแตกตางกันทางดานอาชีพ  
การศึกษา  มีทางเลือกในการเขาถึงสื่อท่ีมากขึ้นซ่ึงมีผลตอความพึงพอใจท่ีมีผลตอการติตามรับฟงวิทยุกระจายเสียง  
โดยสามารถอธิบายไดตามทฤษฎีความพึงใจท่ีแสดงความรูสึกท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง ซ่ึงเปนไปไดท้ังทางบวกและทางลบ  
แตถาเมื่อใดท่ีสิ่งน้ันสามารถตอบสนองความตองการหรือทําใหบรรลุจุดมุงหมายได  ก็จะเกิดความรูสึกทางบวกแต
ในทางตรงกันขาม ถาสิ่งใดสรางความรูสึกผิดหวังไมบรรลุจุดมุงหมาย ก็จะทําใหเกิดความรูสึกทางลบเปนความรูสึก
ไมพึงพอใจ สําหรับดานลักษณะทางประชากรท่ีแตกตางน้ันมีพฤติกรรมการเปดรับฟงสถานีวิทยุกระจายเสียงของ
ประชาชนในจังหวัดยะลาดังน้ี  ดานเพศพบวา  เพศท่ีแตกตางกันจะมีพฤติกรรมการเปดรับฟงวิทยุกระจายเสียงของ
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ประชาชนในจังหวัดยะลา ดานระยะเวลาเปดรับตอป ไมแตกตางกันแตจะมีผลตอมีพฤติกรรมการเปดรับฟง
วิทยุกระจายเสียงจากสถานท่ี และชองทางท่ีแตกตางกันในดานอายุของผูฟงพบวาชวงอายุท่ีแตกตางกันจะมี
พฤติกรรมการเปดรับฟง จากสถานท่ีและชองทางการเปดรับวิทยุกระจายเสียงของประชาชนในจังหวัดยะลา 
แตกตางกัน  ในดานภาษา ภาษาท่ีแตกตางกันจะมีพฤติกรรมการเปดรับฟง สถานท่ี และชองทางการรับฟง
วิทยุกระจายเสียงของประชาชนในจังหวัดยะลา ไมแตกตางกันในดานการศึกษาพบวาระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน
จะมีพฤติกรรมการเปดรับฟง  และชองทางการเปดรับวิทยุกระจายเสียงของประชาชนในจังหวัดยะลา แตกตางกัน 
ในดานอาชีพอาชีพท่ีแตกตางกันจะมีพฤติกรรมการเปดรับฟง สถานท่ี และชองทางการเปดรับฟงวิทยุกระจายเสียง
ของประชาชนในจังหวัดยะลา แตกตางกัน 

สําหรับขอมูลท่ีไดจากพฤติกรรมการเปดรับฟงสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา 98.50 MHz น่ันสามารอธิบายได
ถึงพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูฟงไดตามแนวคิดบทบาทหนาท่ีของสื่อมวลชนและทฤษฎีความพึงพอใจ 
(Gratification Theory) การทําหนาท่ีของสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  เปนไปตามแนวคิด
บทบาทหนาท่ีของสื่อมวลชนโดยขอมูลท่ีบงชี้ไดชดัเจนคือ ความนิบมและความชอบท่ีมีตอรายการของสถานีวิทยุเพ่ือ
การศึกษา โดยความนิยมใน  5 ลําดับแรกคือ 1)รายการมิวสิควาไรตี้มากท่ีสุด รอยละ 9.3  2) ถายทอดขาวจาก
สวท.กทม รอยละ 8.9 3) เพ่ือคนนอนดึก รอยละ 7.8 4) เพ่ือนกับเพลง รอยละ  5.6 5) Music life รอยละ 5  โดย 
4 รายการท่ีคนนิยมมากท่ีสุดเปนรายการประเภทบันเทิง  และรายการท่ีมีคนชอบมากท่ีสุด 5 ลําดับแรกคือ  
 1) รายการเพ่ือนคนนอนดึก รอยละ 12.2 2) มิวสิควาไรตี้10.8 3) อนาซีด7.2  4)ถายทอดขาวจาก สวท.กทม7.0  
5) Music life  ซึ่งเปนรายการประเภทบันเทิงเชนเดียวกัน  โดยรายการท่ีกลาวมาสอดคลองหนาท่ีดานความบันเทิง 
การดําเนินชีวิตของประชาชนในแตละวันอาจเกิดความตึงเครียด สื่อมวลชนจึงมีหนาท่ีสรางความบันเทิงใหแก
ประชาชน เพ่ือลดความตึงเครียดท่ีเกิดขึ้น (Burton, G. 2002: 96-97)  และหนาท่ีดานขอมูลขาวสาร สําหรับ
รายการขาว โดยมีหนาท่ีใหขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับความเปนไปของโลก ท้ังสภาพแวดลอม สังคม และ
วัฒนธรรมแกผูรับสาร  และเมื่อพิจารณาจากปจจัยดาน อายุพบวาคนท่ีอายุ 41 ปขึ้นไป ฟงวิทยุมากท่ีสุดซึ่งถือเปน
กลุมคนทํางานท่ีตองการขอมูลขาวสารและความบันเทิงเพ่ือผอนคลาย เปนรอยละ 30.2 รองลงมาคือผูเปดรับท่ีมี
อายุ 21-25 ป โดยกลุมน้ีเปนกลุมวัยรุนท่ีมีความนิยมความบันเทิงเปนหลัก 

นอกจากนน้ี ขอมูลท่ีไดจากงานวิจัยทําใหถึงความสัมพันธในดาน  เพศ  อายุ  การศึกษา สถานท่ีการรับ
ความ  ความถี่ในการรับฟง และชองทางในการรับฟง  พบวา  ระดับการศึกษา  อาชีพ สถานท่ี และชองทาง สงผล
ตอการรับฟงวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดยะลาอยูบาง แตเมื่อมองโดยภาพรวมความแตกตางท่ีเกิดจากปจจัยพ้ืนฐาน
ดานลักษณะประชากรไมมีมากนัก ดานชองทางการรับฟงวิทยุแมยังมีการรับฟงจากวิทยุเปนทุนเดิมอยูแตมีแนวโนม
การรับฟงผานสื่อออนไลนมากขึน้ท้ังจากคอมพิวเตอรและโทรศัพท  ดังน้ันทางสถานีวิทยุควรเพ่ิมหรือพัฒนาชองทาง
ในสวนน้ีใหเพ่ิมมากขึ้นเพราะเปนชองทางท่ีสามารถสื่อสารกันไดสะดวกมากกวาการรับฟงผานวิทยุเพียงอยางเดียว
ตลอดจนเปนชองทางเพ่ิม   ปฎิสัมพันธระหวางผูจัดและผูฟงไดเปนอยางดี เชน  การเพ่ิมชอง chat box แทนการ
โทรศัพทเขามาขอเพลงหรือการมีสวนรวมอื่นๆ ขากขอมูลท่ีพบแมวาจะมีผูฟงผูติดตามรายการ แตการมีสวนรวมยัง
นอย พบวา คนท่ีฟงรายการไมเคยมีสวนรวมถึงรอยละ 97.5  ท้ังน้ีนอกจากเพ่ิมชองทางการสื่อสารระหวางกัน ยัง
เปนการสรางความพอใจหรือสะทอนความคาดหวังจากกลุมคนฟงไดอีก 1 ชองทาง ซ่ึงกลุมคนฟงเกิดการสะทอนถึง
ปจจัยหรือสิ่งท่ีทําใหเกิดพฤติกรรมตามมา เชน การติดตามรับฟงรายการวิทยุเพราะมีความพึงพอใจในเน้ือหา
รายการและมีผลตอบกลับมาผานขอความ เปนตน ซ่ึงความพึงพอใจเปนความรูสึกนึกคิดภายในจิตใจท่ีมีความ
แตกตางกันในแตละคน ซ่ึงอาจมีท้ังดานบวกและดานลบโดยสอดคลองกับ ทฤษฎีความพึงพอใจ (Gratification 
Theory) ไดสรุปวา  ความพึงพอใจเปนความรูสึกท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง ซ่ึงเปนไปไดท้ังทางบวกและทางลบ  แตถา
เมื่อใดท่ีสิ่งน้ันสามารถตอบสนองความตองการหรือทําใหบรรลุจุดมุงหมายได  ก็จะเกิดความรูสึกทางบวกแตในทาง
ตรงกันขาม ถาสิ่งใดสรางความรูสึกผิดหวังไมบรรลุจุดมุงหมาย ก็จะทําใหเกิดความรูสึกทางลบเปนความรูสึกไมพึงพอใจ 

อยางไรก็ตามเปนท่ีนาสังเกตในสวนของสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ถึงรายการท่ีท่ี
มีกลุมคนชื่นชอบและไดรับความนิยมนั่นไมมีความสอดคลองกับ แนวทางการทําเดินงานของสถานีวิทยุเพ่ือ
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การศึกษาท่ีตอง การเปนคลื่นวิทยุเพ่ือการศึกษา ตามสโลแกน “คลื่นความรู  สูสังคมชายแดนใต”  เพราะรายการท่ี
ไดรับความนิยมและความชอบน่ันเปนรายการบันเทิงเปนหลักและเปนรายการขาวท่ีรับสัญญาณมาจากสถานีแมขาย  
ซ่ึงสวนน้ีอาจวิเคราะหไดวาผูฟงมีความคาดหวังตอรายการบันเทิงมากกวารายการประเภทอื่นๆหรือทางผูผลิต
รายการอาจตองวิเคราะหแนวทางการผลิตรายการใหมีความนาสนจากย่ิงขึ้น 

ขอเสนอแนะในดานวิชาการ 
  ควรมีการศึกษาลักษณะของรายการท่ีเหมาะสมท่ีสอดคลองกับความตองการของกลุมผูฟง โดยเฉพาะ
รายการขาวสารและเหตุการณปจจุบัน รายการดานวิชาการของหนวยงานในวิทยาเขตปตตานี เพ่ือจะไดนาผล
การศึกษาท่ีไดมาพัฒนารูปแบบรายการใหสอดคลองกับความตองการของผูฟงใหมากยิ่งขึ้น สําหรับในหัวขอท่ียัง
ไมไดมีการศึกษาเลย คือ การศึกษาทางดานจริยธรรม (Code of Conduct) ของผูบริหารสถานีวิทยุ นักจัดรายการ 
ผูสื่อขาว เพ่ือจะใหสอดคลองกับแนวทางการดาเนินงานของ กสทช.ท่ีกาหนดใหสถานีวิทยุแตละแหงตองมีการกา
หนดจริยธรรมสาหรับแตละสถานีเพ่ือใหในการควบคุมและดูแลกันเอง 

ขอเสนอแนะตอการพัฒนาองควิชาชีพดานวิทยุกระจายเสียง 
1.ปจจุบันพบวาเคร่ืองรับวิทยุเปนชองทางในการเปดรับฟงสถานีวิทยุกระจายเสียงมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 

49.0 รองลงมาคือการฟงผานระบบออนไลนและโทรศัพทมือถือรวม 45.0 สะทอนใหเห็นถึงพฤติกรรมการเขาถึง
ชองทางการสื่อสารท่ีหลากหลายขึ้นดังนั่นทางสถานีวิทยุควรพัฒนาหรือเพ่ิมชองทางการเขาถึงเชน  การพัฒนา
ระบบออนไลนใหมีประสิทธิภาพ การพัฒนา Application บนโทรศัพทเปนตน 

2. จากการศึกษาท่ีพบวา รายการท่ีกลุมผูฟงมีความนิยมและชื่นชอบสําหรับรายการของสถานีวิทยุเพ่ือ
การศึกษาน่ันสวนใหญเปนรายการบันเทิงเปนหลักดังน่ันทางสถานีวิทยุควรทบทวนการจัดทํารูปแบบรายการหรื
ศึกษาพฤติกรรมของผูฟงโดยอาจเลือกศึกษาโดยเนน กระบวนการจัดทํารายการวิทยุเพ่ือการศึกษา สําหรับกลุมผูฟง
โดยเฉพาะเพ่ือใหสามารถผลิตรายการใหตอบโจทยพันธกิจของสถานีวิทยุได 

3. สําหรับรายการ ขาวทองถิ่นซ่ึงเปนท่ีตองการของคนฟงเปนอันดับ 3  คิดเปนรอยละ 13.7  รองจากฟง
เพลง คิดเปนรอยละ 33 รองลงมา คลายเหงา คิดเปนรอยละ 16.9  น่ัน  ทางสถานีวิทยุในจังหวัดยะลาควรเพ่ิม
สัดสวนและการผลิตใหเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือสนองความตองการของคนในทองถิ่นเพราะ รายการขาวสวนใหญน้ันเปนรา
การท่ีรับมาจากสวนกลางซ่ึงในยุคปจจุบันขาวจากสวนกลางสามรถเขาถึงไดงายจากหลากหลายชองทาง 
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