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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 59.3 และเพศชาย 
จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 40.7 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาภาคกลาง จ านวน 88 คน คิด
เป็นร้อยละ 29.3 ส่วนใหญ่มีอายุ 26 ปี จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3 ซึ่งมีระดับการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 64.3 และประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัท/ห้าง
ร้าน เอกชน จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 45.0 โดยมีพฤติกรรมการเปิดรับ ความคาดหวัง ความพึง
พอใจ และแนวโน้มพฤติกรรมต่อรายการวิทยุออนไลน์คลื่น OK LOVE ดังนี้ 
 ช่องทางที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับฟังรายการวิทยุออนไลน์คลื่น  OK LOVE มากที่สุด 
คือ อินเทอร์เน็ต จ านวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 43.2 โดยมีความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ในการรับฟัง
รายการวิทยุออนไลน์คลื่น OK LOVE เฉลี่ย 5 ครั้งต่อสัปดาห์ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับฟังช่วง 
เวลา 09.00-12.00 น. จ านวน 196 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 27.0 โดยมีระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการรับ
ฟัง 3 ชั่วโมงต่อครั้ง และมีระยะเวลาความยาวในการรับฟังเฉลี่ย 2 ปี ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เข้า
ร่วมกิจกรรม Like , Comment ทาง Facebook มากที่สุด จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 44.3 
 ความคาดหวังที่มีต่อรายการวิทยุออนไลน์คลื่น OK LOVE จากการศึกษา พบว่า โดย
ภาพรวมความคาดหวังที่มีต่อรายการวิทยุออนไลน์คลื่น OK LOVE อยู่ในระดับคาดหวังมาก โดยมี
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ค่าเฉลี่ยรวมของระดับความคาดหวังเท่ากับ 3.73 และเมื่อจ าแนกรายด้าน ได้แก่ ด้านข้อมูลข่าวสาร/
เพลง ด้านความบันเทิง อยู่ในระดับคาดหวังมาก และด้านปฏิสัมพันธ์กับสังคม อยู่ในระดับคาดหวัง
ปานกลาง 
 ความพึงพอใจที่มีต่อรายการวิทยุออนไลน์คลื่น OK LOVE จากการศึกษา พบว่า โดย
ภาพรวมความพึงพอใจที่มีต่อรายการวิทยุออนไลน์คลื่น OK LOVE อยู่ในระดับพอใจมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยรวมของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 3.71 และเมื่อจ าแนกรายด้าน ได้แก่ ด้านวัน/เวลาในการ
ออกอากาศ ด้านข้อมูลข่าวสาร/เพลง ด้านปฏิสัมพันธ์กับสังคม ด้านการเปิดโอกาสให้ผู้ฟังมีส่วนร่วม 
ส่งสัญญาณ และด้านความบันเทิง อยู่ในระดับพอใจมาก 
 ส่วนแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการวิทยุออนไลน์คลื่น OK LOVE จากการศึกษา 
พบว่า โดยภาพรวมแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการวิทยุออนไลน์คลื่น OK LOVE อยู่ในระดับตั้งใจ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมของระดับความตั้งใจเท่ากับ 3.77 และเมื่อจ าแนกรายด้าน ได้แก่ ด้านแนะน า
รายการ และด้านการรับฟัง อยู่ในระดับตั้งใจมาก 
 การทดสอบสมมติฐานในเรื่องความคาดหวังกับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความถี่ 
(ครั้ง/สัปดาห์) พบว่า ความคาดหวังของผู้ฟังรายการวิทยุออนไลน์คลื่น OK LOVE มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเปิดรับด้านความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ของผู้ฟังรายการวิทยุออนไลน์คลื่น  OK LOVE 
กล่าวคือ ยิ่งประชาชนมีความคาดหวัง มากเท่าไร ก็จะมีพฤติกรรมการเปิดรับด้านความถี่ (ครั้ง/
สัปดาห์) ของผู้ ฟังรายการวิทยุออนไลน์คลื่น  OK LOVE มากขึ้นตามไปด้วย และการทดสอบ
สมมติฐานในเรื่องความคาดหวังกับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ระยะเวลาเฉลี่ย (นาที/วัน) พบว่า 
ความคาดหวังของผู้ฟังรายการวิทยุออนไลน์คลื่น OK LOVE ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
เปิดรับด้านระยะเวลาเฉลี่ย (นาที/วัน) ของผู้ฟังรายการวิทยุออนไลน์คลื่น OK LOVE  
 การทดสอบสมมติฐานในเรื่องพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) กับ
ความพึงพอใจ พบว่า พฤติกรรมการเปิดรับด้านความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ของผู้ฟังรายการวิทยุออนไลน์
คลื่น OK LOVE มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ฟังรายการวิทยุออนไลน์คลื่น  OK LOVE 
กล่าวคือ ยิ่งประชาชนมีพฤติกรรมการเปิดรับด้านความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) มากเท่าไร ก็จะมีความพึง
พอใจของผู้ฟังรายการวิทยุออนไลน์คลื่น OK LOVE มากข้ึนตามไปด้วย และการทดสอบสมมติฐานใน
เรื่องพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ระยะเวลาเฉลี่ย (นาที/วัน) กับความพึงพอใจ พบว่า พฤติกรรม
การเปิดรับด้านระยะเวลา (นาที/วัน) ของผู้ฟังรายการวิทยุออนไลน์คลื่น OK LOVE มีความสัมพันธ์
กับความพึงพอใจของผู้ฟังรายการวิทยุออนไลน์คลื่น  OK LOVE กล่าวคือ ยิ่งประชาชนมีพฤติกรรม
การเปิดรับด้านระยะเวลา (นาที/วัน) มากเท่าไร ก็จะมีความพึงพอใจของผู้ฟังรายการวิทยุออนไลน์
คลื่น OK LOVE มากขึ้นตามไปด้วย  
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บทน า 
 

 สื่อวิทยุกระจายเสียงนั้นเป็นสื่อมวลชนที่มีบทบาทอย่างมากตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน 
มีบทบาททั้งด้านการให้สาระความบันเทิงทางด้านเสียงเพลง ข้อมูล ข่าวสาร และอ่ืนๆ สู่ผู้ฟัง โดย
วิทยุกระจายเสียงนั้นเป็นสื่อมวลชนที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของคนเราอย่างใกล้ชิด
สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกชนชั้น สามารถเปิดรับฟังได้ทุกสถานที่ ทุกช่วงเวลาที่เหมาะกับการใช้
ชีวิตของแต่ละบุคคล  
 สื่อวิทยุจึงได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีวิทยุกระจายเสียงจากการส่งกระจายเสียงด้วยระบบ
อนาลอก (Analog) ที่ใช้กันมาในอดีตเปลี่ยนแปลงเป็นการส่งด้วยระบบดิจิตอล (Digital) ระบบ
ดิจิตอลท าให้ข้อมูลทุกชนิดสามารถผลิตเก็บบันทึกไว้และผันสู่กันได้โดยใช้คอมพิวเตอร์ สิ่งนี้เป็นเหตุ
ให้ การผลิตสื่ อวิทยุกระจายเสียงเกิดการเปลี่ ยนแปลงอย่างมาก ส่ งผลให้ผู้ ผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียงทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่าง ๆ ให้ความส าคัญ และน าเทคโนโลยีระบบดิจิตอลมา
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพรายการทั้งเนื้อหา รูปแบบการน าเสนอรายการ (สุทิติ ขัตติยะ, 2555, น. 52) 
นั่นคือ รายการวิทยุออนไลน์ที่แต่ละรายการวิทยุได้จัดท ารูปแบบไว้ โดยการจัดรายการสามารถฟังได้
บนเว็บไซต์ผ่านระบบสตรีมมิ่งบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพ่ือตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การฟังของคนทั่วไปในการใช้ชีวิตประจ าวัน รวมถึงรูปแบบของเครื่องรับที่สามารถรองรับระบบการ
ฟังสื่อวิทยุผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โทรศัพท์สมาร์ทโฟน ไอแพด 
และอ่ืน ๆ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในทุกวันนี้การรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้รับความนิยม 
ซึ่งทางสถานีวิทยุการจายเสียงก็ได้ปรับตัวโดยมีบริการวิทยุออนไลน์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการ
ด าเนินงานของสถานีวิทยุด้วย โดยใช้ เป็น อีกช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสารการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ และอ่ืน ๆ 
 บริษัท ไทยพลัสมีเดีย จ ากัด ได้เป็นบริษัทหนึ่งที่ได้ท าวิทยุกระจายเสียงในลักษณะ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในปัจจุบันร่วมธุรกิจกับคลื่นวิทยุ  เรดิโอโอเค ที่มีเครือข่ายสถานีวิทยุกว่า 90 
สถานีทั่วประเทศ จากแนวคิดที่ว่า “สื่อวิทยุ คือ สื่อที่มีคุณค่า มีจินตนาการและเข้าถึงได้ง่าย” หนึ่งใน
นั้น คือ คลื่น OK LOVE โอเคเลิฟ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Over Love Over Give รักเว่อร์ ให้เว่อร์” กับ
กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ คนหนุ่มสาว และคนท างานทั่วประเทศ ช่วงอายุระหว่าง 20-35 ปี มุ่งเน้นไปที่
เพลงเพราะฟังสบายและฮิตตลอดกาลที่ทุกคนนึกถึงเป็นหลัก รวมถึงเน้นไปที่การแจกของรางวัล และ
ของก านัลต่าง ๆ ให้กับผู้ฟังผ่านกิจกรรมของคลื่น  
 เนื่องจากปัจจุบันรายการวิทยุออนไลน์คลื่น OK LOVE ไม่เคยมีการส ารวจผลการรับฟัง
ของผู้ฟังผ่านการฟังรายการ จากเว็บไซต์ของรายการ www.radiook.co.th/oklove/live  ผู้ศึกษาจึง
เกิดความสนใจในการส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับของผู้ฟังท่ีมีต่อรายการวิทยุออนไลน์คลื่น OK LOVE 
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ว่าเป็นลักษณะใด การเปิดรับแต่ละช่วงประชากรแตกต่างกันมีผลต่อการเปิดรับหรือไม่ และในการ
เปิดรับช่วงเวลาไหนที่มีการรับฟังจากผู้ฟังมากที่สุด เป็นต้น รวมถึงความพึงพอใจของผู้ฟังที่มีต่อ
รายการวิทยุออนไลน์คลื่น OK LOVE ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษาน ามาใช้เป็นแนวทางในการผลิต
รายการให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ และ แนวโน้ม

พฤติกรรมการเปิดรับของผู้ฟังรายการวิทยุออนไลน์คลื่น OK LOVE 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวัง กับพฤติกรรมการเปิดรับของผู้ฟัง

รายการวิทยุออนไลน์คลื่น OK LOVE  

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับ กับความพึงพอใจของผู้ฟัง

รายการวิทยุออนไลน์คลื่น OK LOVE  

 
 

สมมติฐานทางการวิจัย 
 

 สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ความคาดหวังของผู้ฟังรายการวิทยุออนไลน์คลื่น OK LOVE มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับของผู้ฟังรายการวิทยุออนไลน์คลื่น OK LOVE 
 สมมติฐานการวิจัยที่ 2 พฤติกรรมการเปิดรับของผู้ฟังรายการวิทยุออนไลน์คลื่น OK 
LOVE มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ฟังรายการวิทยุออนไลน์คลื่น OK LOVE 
 

วิธีการวิจัย 
 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากร มีอายุ 20-35 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย
หลักของรายการ ที่รับฟังรายการวิทยุออนไลน์คลื่น OK LOVE ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในรอบ3 
เดือนที่ผ่านมา โดยจ านวนขนาดกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการค านวณ โดยใช้สูตรของ Taro Yamane ที่
ระดับความเชื่อมั่นที่  95% และก าหนดความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ไม่เกิน 6% หรือที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.06 ท าให้ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 300 คน และใช้วธีการสุ่มตัวอย่างความน่าจะเป็น 
(Probability Sampling) โดยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) และการ
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สุ่มตัวอย่างแบบก้อนหิมัหรือแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling or Chain Sampling) คือ การเลือก
กลุ่มตัวอย่างในลักษณะแบบต่อเนื่อง โดยที่ตัวอย่างแรกจะเป็นผู้ให้ค าแนะน าหรือส่งแบบสอบถาม
ออนไลน์ให้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไปเรื่อย ๆ อย่างสุ่ม 
 พร้อมทั้งได้ท าการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อถือได้ (Reliability) 
ของแบบสอบถาม ก่อนน าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจริง เมื่อท าการเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบ
ความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จึงน าไปค านวณด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือค านวณค่าสถิติต่าง ๆ และ
อธิบายผลการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 

1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)โดยวิธีการสถิติหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
เลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และน าเสนอข้อมูลในตาราง เพ่ืออธิบายข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ข้อมูลลักษณะประชากร พฤติกรรมการเปิดรับ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ และแนวโน้มพฤติกรรมที่
มีต่อรายการวิทยุออนไลน์คลื่น OK LOVE และค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือใช้ในการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis 
Testing) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 และ 0.05 เพ่ือทดสอบความความสัมพันธ์ของตัวแปร 

 
ผลการวิจัยและอภิปราย 

 
ส่วนที่ 1 ความคาดหวังกับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร 
 
 สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ความคาดหวังของผู้ฟังรายการวิทยุออนไลน์คลื่น OK LOVE มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับของผู้ฟังรายการวิทยุออนไลน์คลื่น  OK LOVE มีผลการศึกษา
ดังนี้ 
 จากการทดสอบสมมติฐานความคาดหวังของผู้ฟังรายการวิทยุออนไลน์คลื่น OK LOVE 
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับด้านความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ของผู้ฟังรายการวิทยุออนไลน์คลื่น 
OK LOVE ผลปรากฎว่า ยอมรับสมมติฐานวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับ Mondy และคณะ (1990 อ้างถึงใน 
พิสิฐ มหามงคล, 2546: 20) ได้ให้ความหมายของความคาดหวังว่า เป็นการคาดการณ์ของบุคคลต่อ
สิ่งต่างๆ โดยบุคคลจะใช้ประสบการณ์ที่เคยประสบมาเป็นปัจจัยในการก าหนดความคาดหวัง ความ
คาดหวังจึงเป็นความรู้สึกความคิดเห็น การรับรู้ การตีความหรือการคาดการณ์ต่อสิ่งต่าง  ๆ ที่ยังไม่
เกิดขึ้น พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลจึงเป็นไปตามผลลัพธ์ของความคาดหวังที่ตั้งไว้  ซึ่งจากผล
การศึกษาครั้งนี้ สามารถสรุปได้ว่า ยิ่งประชาชนมีความคาดหวังมากเท่าไร ก็จะมีพฤติกรรมการ
เปิดรับด้านความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) รายการวิทยุออนไลน์คลื่น OK LOVE มากขึ้นตามไปด้วย 
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 จากการทดสอบสมมติฐานความคาดหวังของผู้ฟังรายการวิทยุออนไลน์คลื่น OK LOVE 
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับด้านระยะเวลาเฉลี่ย (นาที/วัน) ของผู้ฟังรายการวิทยุออนไลน์
คลื่น OK LOVE ผลปรากฎว่า ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้ สุรางค์ จันทร์เอม (2524: 128, อ้างใน 
รักชนก โสภาพิศ, 2542: 65) กล่าวว่าความคาดหวังคือ อันดับของจุดหมายที่ตั้งไว้เป็นความคาดหวัง
ที่น่าจะเป็นไปได้ ชีวิตของคนเราทุกคนย่อมขึ้นอยู่กับความคาดหวังด้วยกันทั้งสิ้น  พฤติกรรมทุกอย่าง
ที่บุคคลแสดงออกในปัจจุบัน เราย่อมคาดหวังผลในอนาคต ฉะนั้นความคาดหวังจึงเป็นผลมาจาก
ประสบการณ์ในอดีตของบุคคล ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ความคาดหวังของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมที่แสดงออกมานั้น อาจไม่ได้เป็นผลมาจากระยะเวลาเฉลี่ย (นาที/วัน) แต่เป็นผลมาจาก
ประสบการณ์ในอดีตของแต่ละบุคคลด้วย ซึ่งระยะเวลาเฉลี่ย (นาที/วัน) ที่มากน้อยแต่ต่างกัน ไม่ได้
แปลว่าบุคคลเหล่านั้นมีประสบการณ์ในอดีตสอดคล้องหรือใกล้เคียงกันด้วย จึงไม่อาจสรุปได้ว่า 
ประชาชนที่มีระยะเวลาเฉลี่ย (นาที/วัน) มาก จะมีความคาดหวังมากไปด้วย  
 ทั้งนี้ ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนมีระยะเวลาเฉลี่ย (นาที/วัน) โดยเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 
ชั่วโมงต่อวัน เท่านั้น แต่เมื่อลองดูผลการศึกษาระยะเวลาความยาวในการเปิดรับ พบว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่เปิดรับฟังรายการวิทยุออนไลน์คลื่น OK LOVE มานาน 1-2 ปี ซึ่งถือได้ว่ามีการเปิดรับมา
เป็นระยะเวลานาน ซึ่งประชนแต่ละคน ย่อมมีปฏิสัมพันธ์กับรายการวิทยุออนไลน์คลื่น OK LOVE 
แตกต่างกันไป ย่อมก่อให้เกิดประสบการณ์และความพึงพอใจที่แตกต่างกันออกไป นอกจากนี้  ปัจจัย
ที่ท าให้ประชาชนมีการเปิดรับโดยเฉลี่ย 3.35 ชั่วโมงต่อวัน อาจเป็นเพราะ ประชาชนส่วนใหญ่อายุ 
24-27 ปี ซึ่งเป็นช่วงของวัยท างาน จึงมีเวลาจ ากัดในการเปิดรับฟัง หรืออาจเลือกเปิดรับฟังในเวลาที่
สะดวกเท่านั้น จึงสามารถสรุปได้ว่า พฤติกรรมการเปิดรับด้านระยะเวลาเฉลี่ย (นาที/วัน) ไม่ใช่ปัจจัย
เดียวที่มีผลต่อความคาดหวัง แต่ยังมีประสบการณ์ในอดีต และปัจจัยเรื่องหน้าที่การงานและเวลาที่
จ ากัดด้วย จึงอาจเป็นเหตุให้ผลการศึกษาในครั้งนี้ ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
 
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารกับความพึงพอใจ 
 
 สมมติฐานการวิจัยที่ 2 พฤติกรรมการเปิดรับของผู้ฟังรายการวิทยุออนไลน์คลื่น OK 
LOVE มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ฟังรายการวิทยุออนไลน์คลื่น OK LOVE มีผลการศึกษา
ดังนี้ 

จากการทดสอบสมมติฐานพฤติกรรมการเปิดรับด้านความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ของผู้ฟังรายการ
วิทยุออนไลน์คลื่น OK LOVE มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ฟังรายการวิทยุออนไลน์คลื่น OK 
LOVE ผลปรากฎว่า ยอมรับสมมติฐานวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุรพงษ์ โสธนะเสถียร 
(2533, 114) แนวคิดหนึ่งทางด้านการสื่อสารในแง่ที่ผู้รับสาร คือ ตัวจักรที่จะตัดสินใจโดยอาศัย
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พ้ืนฐานความต้องการของตนเป็นหลักการศึกษาตามแนวคิดนี้เป็นการศึกษาเน้นผู้รับสาร  (Media 
Consumer) เป็นจุดเริ่มต้น โดยศึกษาว่าผู้รับสารนั้นมีกระบวนการอย่างไรในการเลือกเปิดสื่อหนึ่งๆ 
กระบวนการดังกล่าว หมายถึง พฤติกรรมการสื่อสาร (Communication Behavior) ที่ครอบคลุมถึง
ภูมิหลังของผู้รับสารโดยเฉพาะประสบการณ์โดยตรงของผู้รับสารที่มีต่อสื่อ ด้วยเหตุนี้จึงพบว่า การใช้
สื่อและความพึงพอใจในการสื่อสารประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน คือ 

1. ผู้รับสาร ในฐานะเป็นผู้ที่มีบทบาทรุก (Active) และมีวัตถุประสงค์เสมอในการ
สื่อสาร (Goal Directed) 

2. การใช้สื่อหรือการเปิดรับสื่อหนึ่ง ๆ ที่เลือกสรรแล้ว ก็เพ่ือสนองต่อความต้องการของ
ตนเอง มิใช่เป็นการเปิดรับสารที่เลื่อนลอย หรือเป็นผลชักจูงจากผู้ส่งสารแต่อย่างเดียว 

3. ความพอใจในสื่อ เกิดขึ้นเมื่อการเปิดรับสื่อหรือการใช้สื่อที่เลือกแล้วนั้นเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้นในทางกลับกันผู้ส่งสารต่างหากจ าเป็นต้องแข่งขันกันเพ่ือการบริการให้ประชาชนผู้รับ
สารพึงพอใจ มิใช่เกิดจากตัวผู้ส่งสารเองนั้นพอใจอย่างการสื่อสารก่อนหน้านั้น 
 จากแนวคิดข้างต้น ท าให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่า บุคคลมักจะแสวงหาข่าวสารสนับสนุน
ทัศนคติ เดิมที่มีอยู่และหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ขัดแย้งกับความรู้สึกนึกคิดเดิม หรือขัดต่อความพึงพอใจ
ของตนเอง ซึ่งจากผลการศึกษาครั้งนี้สามารถสรุปได้ว่ายิ่งประชาชนมีพฤติกรรมการเปิดรับด้าน
ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห์) ของผู้ฟังรายการวิทยุออนไลน์คลื่น OK LOVE มากเท่าไร ก็จะมีความพึงพอใจ
ของผู้ฟังรายการวิทยุออนไลน์คลื่น OK LOVE มากขึ้นตามไปด้วย 
 จากการทดสอบสมมติฐานพฤติกรรมการเปิดรับด้านระยะเวลาเฉลี่ย (นาที/วัน) ของ
ผู้ฟังรายการวิทยุออนไลน์คลื่น OK LOVE มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ฟังรายการวิทยุ
ออนไลน์คลื่น OK LOVE ผลปรากฎว่า ยอมรับสมมติฐานวิจัย กล่าวคือ พฤติกรรมการเปิดรับด้าน
ระยะเวลา (นาที/วัน) ของผู้ฟังรายการวิทยุออนไลน์คลื่น OK LOVE มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ
ของผู้ฟังรายการวิทยุออนไลน์คลื่น OK LOVE แต่เมื่อจ าแนกรายด้าน พบว่า ยอมรับสมมติฐานการ
วิจัย 3 ด้าน กล่าวคือ พฤติกรรมการเปิดรับด้านระยะเวลา (นาที/วัน) มีความสัมพันธ์กับความพึง
พอใจด้านวัน/เวลาในการออกอากาศ ด้านการเปิดโอกาสให้ผู้ฟังมีส่วนร่วม ส่งสัญญาณ และด้าน
ความบันเทิง สอดคล้องกับยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2534, 32) แนวคิดเกี่ยวกับการใช้สื่อเพ่ือความพึง
พอใจของมนุษย์ เป็นแนวคิดที่มีความเชื่อว่าผู้รับสารเป็นผู้ก าหนดว่าตนต้องการอะไร สื่ออะไร และ
สารอะไรจึงจะสนองความพอใจของตนได้ ผู้รับสารจะเลือกใช้สื่อและรับสารที่สามารถสนองความ
ต้องการและความพอใจของตน  กล่าวคือ ประชาชนมีการเปิดรับข่าวสาร ด้านระยะเวลา (นาที/วัน) 
มีความสัมพันธ์กับความต้องการและความพอใจ โดยยิ่ งประชาชนมีพฤติกรรมการเปิดรับด้าน
ระยะเวลา (นาที/วัน) ต่อรายการวิทยุออนไลน์คลื่น OK LOVE มากเท่าไร ก็จะมีความพึงพอใจต่อ
รายการวิทยุออนไลน์คลื่น OK LOVE มากขึ้นตามไปด้วย  
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 นอกจากนี้ยัง ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  2 ด้าน กล่าวคือ  พฤติกรรมการเปิดรับด้าน
ระยะเวลา (นาที/วัน) ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจด้านข้อมูลข่าวสาร/เพลง และด้าน
ปฏิสัมพันธ์กับสังคม สอดคล้องกับ เคทซ บลัมเมอร์ และเกอร์วิท (Katz, Blumler & Gurevitch, 
1974, p. 31) กล่าวไว้ว่า ผู้รับสารในฐานะที่เป็นผู้เลือกใช้สื่อประเภทต่าง ๆ และเลือกรับเนื้อหาของ
ข่าวสาร เพ่ือสนองความต้องการของตนเอง และมีความคาดหวังจากสื่อมวลชนหรือแหล่งข่าวสารอ่ืน 
ๆ แล้วน าไปสู่การเปิดรับสื่อมวลชนในรูปแบบต่าง ๆ กันอันก่อให้เกิดผล คือการได้รับความพึงพอใจ
ตามท่ีต้องการ และผลอ่ืน ๆ ที่ตามซึ่งอาจจะไม่ใช่ผลที่ตั้งเจตนาไว้ก็ได้ กล่าวคือ ในการเปิดรับข่าวสาร
แต่ละครั้งนั้น ไม่ได้น าไปสู่การได้รับความพึงพอใจเพียงอย่างเดียว แต่อาจมาในรูปแบบของผลอ่ืน ๆ  
เพราะผู้รับสารจะมีกระบวนการเลือกรับรู้ข่าวสารที่แตกต่างกันไป ตามประสบการณ์ ความเชื่อ ความ
ต้องการ และทัศนคติของตนที่ไม่เหมือนกัน ท าให้สามารถสรุปได้ว่า พฤติกรรมการเปิดรับด้าน
ระยะเวลา (นาที/วัน) ของผู้ฟังรายการวิทยุออนไลน์คลื่น OK LOVE ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึง
พอใจของผู้ฟังรายการวิทยุออนไลน์คลื่น OK LOVE 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับ และความพึงพอใจของผู้ฟังที่มีต่อรายการวิทยุ
ออนไลน์คลื่น OK LOVE” ซึ่งผู้วิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากกลุ่มตัวอย่าง 
เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องน าไปเป็นข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาดังนี้ 
 
1.  พฤติกรรมการเปิดรับรายการวิทยุออนไลน์คลื่น OK LOVE 
  
 จากผลการศึกษา พบว่า ประชาชนมีการรับฟังรายการวิทยุออนไลน์คลื่น OK LOVE 
ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตมากที่สุด จึงถือเป็นช่องทางที่น่าสนใจในการท าการสื่อสารการตลาด หรือ
การประชาสัมพนธ์ข่าวสารต่าง ๆ ให้กับผู้ฟัง นอกจากจะเป็นช่องทางที่ได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
กว้างขวางแล้ว ยังเป็นช่องทางที่ลงทุนต่ า และมีประสิทธิภาพสูงอีกด้วย ส่วนช่องทางอ่ืนๆ ได้แก่ 
แอพพลิเคชั่นบนมือถือ โทรศัพท์มือถือ facebook และ youtube เป็นช่องทางที่มีการรับฟังรายการ
วิทยุออนไลน์คลื่น OK LOVE น้อยที่สุด ทางคลื่นฯอาจจะต้องเพ่ือการประชาสัมพันธ์ช่องทางดังกล่าว
ให้เป็นที่รู้จักมากข้ึน เพื่อเพ่ิมฐานของกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ส าหรับช่วงเวลาที่ประชาชนมี
การรับฟังรายการวิทยุออนไลน์คลื่น OK LOVE น้อยที่สุด คือ ช่วงเวลา เวลา 00.00-06.00 น. ควร
เพ่ิมความน่าสนใจในช่วงเวลาดังกล่าว อาจจะเพ่ิมการโปรโมท หรือกิจกรรมชิงรางวัลต่าง ๆ เพ่ือ
ดึงดูดใหผู้้ฟังมีส่วนร่วม และรับฟังในช่วงเวลานี้มากขึ้น 
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2. ความคาดหวังท่ีมีต่อรายการวิทยุออนไลน์คลื่น OK LOVE 
  
 จากผลการศึกษา พบว่า ประชาชนมีความคาดหวังต่อรายการวิทยุออนไลน์คลื่น OK 
LOVE มากที่สุดในประเด็น “ได้รับฟังในแนวเพลงที่ชื่นชอบ” และน้อยที่สุดในประเด็น “ร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่มีในรายการ sms, ขอเพลง, เล่นเกมส์ ฯลฯ” จึงควรรักษาคุณภาพของการจัดรายการ การ
เปิดเพลงที่ไพเราะ ทันสมัย และเป็นที่ชื่นชอบของผู้ฟัง นอกจากนี้ควรคิดวิธีดึงดูดผู้ฟัง ให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้ฟังได้เข้าถึงและมีส่วนร่วมมากยิ่งข้ึน 
 
3. ความพึงพอใจที่มีต่อรายการวิทยุออนไลน์คลื่น OK LOVE 
  
 จากผลการศึกษา พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจที่มีต่อรายการวิทยุออนไลน์คลื่น OK 
LOVE มากที่สุดในประเด็น “ได้รับฟังในแนวเพลง, ศิลปินที่ชื่นชอบ” จึงควรรักษาคุณภาพการจัด
รายการและรูปแบบเพลงที่เปิด รวมถึงพัฒนาการจัดรายการและเพลงใหม่ๆเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ
มากยิ่งขึ้น ส่วนประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ประเด็น “กิจกรรมทางคลื่น” ซึ่งอยู่ใน
ระดับพึงพอใจปานกลาง จึงควรพัฒนากิจกรรมให้น่าสนใจกว่านี้ อาจจะเพ่ิมเกมส์ที่สนุกๆ หรือ ของ
รางวัลที่ดึงดูดใจ และกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ฟังให้มาก 
 
4. แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการวิทยุออนไลน์คลื่น OK LOVE 

 
 จากผลการศึกษา พบว่าประชาชนมีแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการวิทยุออนไลน์คลื่น 
OK LOVE น้อยที่สุดในประเด็น “ตั้งใจรับฟังข้อมูลข่าวสาร และเพลง ในรายการวิทยุออนไลน์คลื่น 
OK LOVE ต่อไป” ซึ่งอยู่ในระดับมีความตั้งใจมาก แต่เป็นประเด็นที่ประชาชนตั้งใจน้อยที่สุด จึงไม่
ควรละเลยการรักษาฐานผู้ฟัง อาจมีการจัดกิจกรรมคืนก าไรให้กับผู้ฟัง หรือมีการให้รางวัลส าหรับผู้ที่
เป็นแฟนพันธ์แท้ของคลื่น เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการรับฟังต่อไป และสร้างความประทับใจ 
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