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บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มี วัตถุประสงค์ที่จะ (1) ศึกษาพฤติกรรมการติดตามรับชมรายการ  

“คนืความสขุให้คนในชาต”ิ ทีน่�าเสนอโดยนายรฐัมนตร ีพลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา ของกลุม่ประชาชน

ท่ีมทีศันะทางการเมอืงทีห่ลากหลาย และ (2) วเิคราะห์ผลของการตดิตามรบัชมในเรือ่งทศันคตทิีม่ต่ีอ

รัฐบาลและนายกรัฐมนตรี  (3 )  เพื่ อน�าไปสู ่การปรับปรุงแนวทางการด�า เ นินรายการ 

ดังกล่าวให้มีผลในการสร้างความนิยมให้รัฐบาลและนายกรัฐมนตรี การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยแบบ

ส�ารวจเชิงปริมาณด้วยการใช้แบบสอบถามที่มีโครงสร้างกับกลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพ 400 คน 

ในเขตพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร โดยสุ่มเขต 10 เขตในกรุงเทพมหานครจากพื้นที่ 50 เขต แล้วเก็บ

ตัวอย่างแบบสะดวกเขตละ 40 คน กรอบทฤษฎีในการวิจัยคร้ังน้ีคือ Cognitive Dissonance 

(Festinger), Media Exposure (Finn), The Effects of Mass Communication (Klapper), Agenda 

Setting (McComb and Shaw, The Uses and Gratifications of Mass Media (McQuail and 

Gurevitch) ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ได้รับชมรายการดังกล่าวโดยความบังเอิญ

มากกว่าตั้งใจ และเห็นว่ารายการดังกล่าวควรจะออกอากาศในช่องของรัฐบาลเท่าน้ัน และเวลาใน

การน�าเสนอควรจะเป็น 30 นาที โดยให้มีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสาระที่พูดมา

ร่วมน�าเสนอ ประชาชนที่ติดตามดูรายการน้ีได้ติดตามข่าวสารบ้านเมือง แต่ไม่ค่อยได้น�าไปใช้

ประโยชน์ทางอ่ืน เช่นไม่ได้น�าไปเป็นบทสนทนากบัผูอ้ืน่ ไม่ได้น�าไปเป็นข้อแนะน�าในการปฏบิตัติน ใน

การทดสอบสมมุติฐานพบว่า อายุ รายได้ การศึกษา อาชีพ การสังกัดพรรค และการได้ติดตาม 

รบัชมมคีวามสมัพันธ์กบัทศันคตทิีมี่นายกรฐัมนตรแีละรฐับาล คนทีม่อีายมุาก คนทีม่รีายได้ปานกลาง
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ถึงสูง คนที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป คนที่ท�าอาชีพส่วนตัว คนที่เป็นข้าราชการ คนที่เป็น

พนักงานรัฐวิสาหกิจ คนที่เป็นพนักงานเอกชน คนที่เป็นเกษตรกร คนที่เป็นกรรมกร คนที่สังกัดพรรค

ประชาธิปัตย์ และคนที่ไม่สังกัดพรรคใดเลย มีความชื่นชมยกย่อง พอใจ และมั่นใจในการท�างานของ

นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลมากกว่าคนที่มีอายุน้อย คนที่มีการศึกษาน้อย คนที่มีรายได้น้อย คนที่เป็น

นักศึกษา และคนที่สังกัดพรรคเพื่อไทย รายการดังกล่าวตอกย�้าทัศนคติเชิงบวกที่มีต่อนายกรัฐมนตรี

และรัฐบาลได้ แต่ไม่อาจะเปลี่ยนใจคนที่มีทัศนคติเชิงลบต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลได้ สิ่งที่ควร

ปรับปรุงคอืท�ารายการให้สัน้ลงไม่เกนิ 30 นาท ีและควรจะออกอากาศเฉพาะช่องทีเ่ป็นของรฐัคอื ช่อง 

5 ช่อง 9 และช่อง 11 เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น และควรให้มีรัฐมนตรีคนอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานมา

ร่วมเป็นผู้น�าเสนอด้วย ในขณะเดยีวกนัจะต้องตระหนกัว่าการใช้รายการดงักล่าวสือ่สารกบัประชาชน 

สามารถที่จะตอกย�้าและด�ารงความชื่นชอบนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลในกลุ่มประชาชนท่ีมีความคิด

ท่ีเป็นบวกกบันายกรฐัมนตรแีละรฐับาลมาก่อนแล้วเท่านัน้ ไม่อาจจะใช้รายการดงักล่าวเปลีย่นความ

คิดที่เป็นลบของประชาชนบางกลุ่มได้ หากจะเป็นทัศนคติของคนกลุ่มหลังนี้จะต้องใช้วิธีการอื่นๆ 

ค�าส�าคัญ	:	ความสัมพันธ์, รัฐบาล, นายกรัฐมนตรี, พฤติกรรมการติดตามรับชม, ทัศนคติ. รายการ

คืนความสุขให้ประชาชน 

ABSTRACT

The objectives of this research were (1) to study viewing behaviors among people 

with diverse political ideas, regarding the TV program “Retuning Happiness to Thai People” 

program, presented by the Prime Minister, General Prayuth Chan-ocha , and (2) to analyze 

the impact of viewing in terms of their attitudes towards the Prime Minister and the Government. 

It was also (3) aimed at discovering ways to improve the program in order to create popularity 

for the Prime Minister and the Government. The method used was a quantitative survey 

research with a structured questionnaire being distributed among 400 respondents in 

Bangkok. Ten districts were randomly selected from the total of 50 districts, and 40 persons 

were selected by means of convenience sampling in each selected district.The theoretical 

framework of the study included Cognitive Dissonance (Festinger), Media Exposure (Finn), 

The Effects of Mass Communication (Klapper), Agenda Setting (McComb and Shaw, The 

Uses and Gratifications of Mass Media (McQuail and Gurevitch) The findings revealed that 

most people were exposed to the program by accident rather by intention to watch, and 
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they wanted the program to be televised on only one channel. It could be Channel 5, Channel 

9, or Channel 11, which are stated-owned stations. An appropriate duration of the program 

should be no longer than 30 minutes, and presenters should be the Prime Minister and other 

Ministers responsible for the issues discussed in the program. The only gratification they got 

from viewing the program was to keep up with political news; they did not use what they 

gained from the program as contents for interpersonal communication or as guidance for 

their behaviors. Age, income, occupation, education, political party affiliation, and exposure 

to the program were proved to be related to attitudes towards the Prime Minister and the 

Government. People with higher ages, with higher incomes, with higher education levels, 

working people, Democrat Party members, non partisans, and frequent viewers were more 

likely to have positive attitudes towards the Prime Minister and the Government than those 

with younger ages, with low incomes, with low education levels, students, and Pheu Thai 

Party members. The program could reinforce positive attitudes towards the Prime Minister 

and the Government, but could not reverse attitudes among those who held negative attitudes 

against the Prime Minister and the Government. The researcher recommended that the 

program be improved as follows: the duration should not exceed 30 minutes, televised on 

one of the state-owned channels, namely Channel 5, Channel 9, or Channel 11, the Prime 

Minister and other Ministers responsible for relevant issues should be presenters. It should 

be realized that the program is capable of reinforcing existing positive predispositions 

towards the Prime Minister and the Government, but it is not capable of reversing negative 

predispositions. If the Government wants to reverse negative attitudes, other measures are 

deemed necessary. 

Keywords	:	Relationship; Government; Prime Minister; Viewing Behavior; Attitude; Return 

Happiness to Thai Citizens” programpresented by the Prime Minister; General Prayuth Chan-

ocha
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บทน�า

หลังจากมีการจัดตั้งรัฐบาลโดยคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ (คสช.) พลเอกประยุทธ์ 

จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีได้จัดให้มี

รายการ “คืนความสุขให้ประชาชน” โดยที่ 

ท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ออกมารายงานการ

ท�างานของรัฐบาล ทั้งสิ่งที่ท�าไปแล้ว และสิ่งที่

ตัง้ใจจะท�า แม้ว่าจะมปีระชาชนบางกลุม่ตดิตาม

รบัชมการน�าเสนอของนายกรฐัมนตร ีแต่กม็เีสยีง

บ่นบ้างว่านายกรฐัมนตรพีดูนานเกนิไป อยากให้

พูดน้อยกว่านี้ลีลาในการพูดของนายกรัฐมนตรี

เหมือนท่านก�าลังพูดกับทหารใต้บังคับบัญชา 

อยากให้ท่านพูดด้วยลีลาที่นุ่มนวลมากกว่านี้

ในขณะที่มีเสียงบ่น แต่ก็มีเสียงชม 

ไม่น้อยเช่นเดียวกัน ค�าชมที่ได้พบเห็นบ่อยๆ 

ก็คือนายกรัฐมนตรีเป็นคนพูดเก่ง แม้บางคน 

จะดูออกว่าท่านอ่านจากบทที่เขียนไว้ก่อน  

แต่ท่านสามารถรายงานให้เป็นลีลาการพูด

มากกว่าการอ่านลีลาการพูดของนายกรัฐมนตรี

มีความจริงใจ ไม่แสแสร้ง ท�าให้สิ่งที่ท่านพูดมี

ความน่าเชื่อถือ และหลายคนแสดงความนิยม

ลีลาดังกล่าวสิ่งที่ท ่านนายกรัฐมนตรีน�ามา

รายงานนัน้ ท�าให้ประชาชนจ�านวนมากมองเหน็

ความตั้งใจจริงในการเข้ามาท�างานของท่าน 

และเหน็ว่าท่านแก้ไขปัญหาต่างๆทีส่ัง่สมมานาน

ไปได้หลายเรื่อง

การที่ปฏิกิริยาการตอบรับการน�าเสนอการ

ท�างานของรัฐบาลผ่านรายการ “คืนความสุข 

ให ้ประชาชน” มีทั้งที่ชื่นชมและมีทั้งที่บ ่น  

จึงท�าให้เกิดค�าถามทีจ่ะต้องหาค�าตอบ เพือ่ทีจ่ะ

น�ามาใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการการ 

จดัรายการและการด�าเนนิรายการ  “คนืความสขุ

ให้กับประชาชน” ทั้งในด้านผู้น�าเสนอ (source) 

เนื้อหาที่จะน�าเสนอ (messages) ช่องทางใน

การน�าเสนอ (channels) และช่วงเวลาในการ 

น�าเสนอ (schedule and duration) เพื่อให้

รายการดงักล่าวเป็นเครือ่งมอืในการประชาสมัพนัธ์

ของรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ตรงตามเจตนาของการจัดให้มีรายการดังกล่าว

วัตถุประสงค์การวิจัย

ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ดั ง นี้  

(1) เพื่อวิเคราะห์การติดตามรับชมรายการ  

“คืนความสุขให้ประชาชน” ของประชาชน  

(2) เพื่อวิ เคราะห์ทัศนคติของประชาชนที ่

มีต่อรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีหลังจากท่ีได้

ติดตามชมรายการ ”คืนความสุขให้ประชาชน” 

(3) เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของประชาชน 

ในการน�าเอาข้อมูลที่ได้รับจากรายการ “คืน

ความสุขให้ประชาชน” ไปใช้ (4) เพือ่หาแนวทาง

ในการปรับปรุงการการด�าเนินงานรายการ  

“คืนความสุขให้ประชาชน” (5) เพื่อเพิ่มคะแนน

นิยมให้กับรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีจากการ 

น�าเสนอรายการ “คืนความสุขให้ประชาชน

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

อิทธิพลของสื่อสารมวลชน	 (Mass	

Media	Effects) มี 3 ทฤษฎีหลักคือ

1. ทฤษฎีเข็มฉีดยา (Hypodermic 

Needle Theory) เป็นทฤษฎีที่เก่าแก่ที่สุดที่เชื่อ

ว่าส่ือสารมวลชนมอีทิธพิลต่อผู้รับสารเหมอืนกบั
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การฉดียาเพือ่ก�าหนดอาการของประชาชนว่าจะ

ให้เป็นเช่นไร ทฤษฎีนี้จะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อ 

ผู ้ส่งสารสามารถผูกขาดช่องทางการสื่อสาร 

ได้เท่านั้น ถ้าหากไม่มีการผูกขาดช่องทางการ

สื่อสารอิทธิพลของสื่อสารมวลชนจะมีอย่าง

จ�ากัด

2. แนวความคิดของทฤษฎีอิทธิพล 

อันจ�ากัดของสื่อสารมวลชน (Limited Effects 

Theory) ที่กล่าวว่าสื่อสารมวลชนมีอิทธิพล 

ต่อผู้รับสารอย่างจ�ากัด ทั้งนี้เพราะประชาชนมี

เครื่องกรองในการพิจารณาข้อมูลข่าวสารต่างๆ

ที่ได ้รับจากสื่อสารมวลชน สื่อสารมวลชน 

มักจะมีอิทธิพลในการตอกย�้า (Reinforce)  

ความเชื่อเดิม ทัศนคติเดิม ความคิดเห็นเดิม 

มากกว่าการมีอิทธิพลในการเปลี่ยน (Change 

or reverse) ความรู้ ความเชื่อ ทัศนคติ และ 

ความคิดเห็นที่ผู ้รับสารมีอยู ่ก ่อนที่จะได้รับ

ข่าวสารจากสื่อสารมวลชน

 3. ทฤษฎอีทิธพิลเฉพาะเรือ่งเฉพาะกลุม่ 

(Specific Effects Theory) ทฤษฎีนี้ยอมรับทั้ง  

2 ทฤษฎข้ีางต้น ในบางกรณคีนบางกลุม่ กบัเรือ่ง

บางเรื่อง พวกเขาจะเชื่อสิ่งที่ได้รับจากสื่อสาร

มวลชนโดยไม่มีมีการคัดกรองใดๆ เพราะ 

พวกเขามีแนวโน้มที่จะยอมรับสื่อนั้นๆอยู่แล้ว 

อาจจะเป็นเพราะพวกชอบสื่อนั้น มองสื่อนั้น 

ด้วยภาพลักษณ์ที่ดี หรือพวกเขาอาจจะชอบ 

ผู ้น�าเสนอในสื่อนั้น เช่นชอบคนอ่านข่าวใน

รายการวิทยุ หรือรายการโทรทัศน์ หรือคนเขียน

บทความในส่ือสิ่งพิมพ์ ในบางครั้งผู ้รับสาร 

จะเชื่อเร่ืองบางเรื่องที่น�าเสนอโดยสื่อบางราย 

อาจจะเป็นเพราะเขาเชือ่ว่าสือ่ดงักล่าวมคีวามรู้

ความช�านาญในการติดตามเสนอข่าวเรื่องนั้น 

ได้อย่างถูกต้องและลึกซึ้ง แต่ในขณะเดียวกัน  

ถ้าหากเป็นเร่ืองอื่นๆในส่ือเดียวกัน เขาอาจจะ 

ไม่เชื่อโดยทันที อาจจะมีการคัดกรองเนื้อหา

สาระเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวท่ีได้รับจากสื่อน้ัน  

คนอ่านข่าว คนท�ารายการวิทยุบางคน และ 

คนทีเ่ขยีนบทความในสือ่สิง่พมิพ์บางคน จะเป็น

ที่ยอมรับและเชื่อถือเมื่อเขาพูดหรือเขียนถึง 

บางเรื่อง แต่หากการพูดหรือการเขียนของเขา

เป็นเรื่องอื่น ผู้รับสารอาจจะไม่เชื่อถือเขาก็ได้ 

เพราะเขาไม่มีภาพเป็นผู้น�าความคิดทางด้าน

นั้นๆ เพราะตามปรกติแล้วคนที่เป็นผู้มีอิทธิพล

ทางความคิด มักจะเป็นผู้มีอิทธิพลเฉพาะเรื่อง 

ไม่ใช่เป็นผู้มีอิทธิพลทุกเรื่อง

 Denis Mac Quail (1994, pp.494-495) 

ได้ให้ค�าจ�ากัดความเรื่องอิทธิพลชองสื่อสาร

มวลชนว่า “อิทธิพลของสื่อสารมวลชนหมายถึง

ผลลัพธ์จากการท�างานหรือจากการท�าหน้าที่

ของสื่อมวลชน และผลลัพธ์จากการเปิดรับสื่อ

ของผู ้รับสารที่เกิดขึ้นโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ

ก็ตาม” จากค�าจ�ากัดความของ Mac Quail  

จะเหน็ได้ว่าอทิธพิลของสือ่มวลชนแบ่งออกเป็น  

2 ประเภท คือ (1) อิทธิพลที่ เกิดขึ้นด ้วย 

ความตั้งใจหรือเจตนา (Intended) ของผู้ส่งสาร 

เป ็นอิทธิพลท่ีเกิดขึ้นจากการท่ี ส่ือมวลชน 

ท่ีท�าหน้าท่ีเป็นผู้ส่งสารมีความตั้งใจหรือเจตนา

ที่จะให้ข่าวสารที่พวกเขาส่งออกไปในรูปแบบ

ของสื่อสารมวลชนท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

อย่างใดอย่างหนึ่งในตัวของผู้รับสาร ไม่ว่าจะ

เป็นความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ความคิดเห็น 

หรือพฤติกรรมบางอย่าง และ (2) อิทธิพล 
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ที่ เกิดขึ้นด ้วยความไม ่ตั้งใจหรือไม ่ เจตนา 

(Unintended) ของผูส่้งสาร เป็นอทิธพิลทีเ่กดิขึน้

จากการที่ส่ือมวลชนที่ท�าหน้าที่เป็นผู ้ส่งสาร 

ไม่มีความตั้งใจหรือเจตนาที่จะก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงใดๆจากการเสนอข่าวสารต่าง ๆ 

สื่อมวลชนมีเพียงวัตถุประสงค์ที่จะรายงาน 

ข้อเท็จจริงตามเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน ไม่มีเจตนา 

จะจูงใจให้ผู ้รับสารเกิดความรู ้สึกอย่างใด 

อย่างหนึ่ง แต่ข่าวบางข่าวหรือการรายงาน 

บางสถานการณ์กลับมีอิทธิพลต่อความเชื่อ 

และการทัศนคติของผู้รับสารเป็นจ�านวนมาก

เพราะสาระของข่าวสอดคล้องกับความสนใจ

และความต้องการของผู้รับสารในขณะนั้น

การด�าเนินการวิจัย

 การวิจัยครั้ งนี้ เป ็นวิจัยเชิงปริมาณ 

แบบส�ารวจ (Survey Research) โดยใช้

แบบสอบถามอย่างมีโครงสร้างเพื่อสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่างประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ

ประชากรในกรงุเทพมหานครจ�านวน 400 ตวัอย่าง 

โดยจะเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (random 

sampling) โดยการเลอืกเขตพืน้ทีใ่นกรงุเทพมหานคร 

เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างใน เขตและสัมภาษณ์ 

คนในแต่ละเขต คน ให้ได้ตัวอย่าง กระจายไป

ตามเขตต่างๆ ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร 

เครื่องมือในการท�าการวิจัย

 เครื่องมือในการวิจัยคือแบบสอบถาม

อย่างมีโครงสร้าง (Structured Questionnaire)

โดยเป็นการสัมภาษณ์ต่อหน้าโดยผู้ออกสนาม

เก็บแบบสอบถามแบบสอบถามมีองค์ประกอบ

ดังต่อไปน้ี(1) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

ได้แก่ ค�าถามเรื่อง เพศ การศึกษา รายได้  

และอายุ (2) พื้นฐานความคิดทางการเมือง 

ได้แก่ กปปส. นปช. พันธมิตร หลากสี และ 

อื่นๆ (3) การสังกัดพรรคการเมือง ได ้แก ่  

พรรคประชาธปัิตย์ พรรคเพือ่ไทย พรรคอืน่ๆ และ

ไม่สังกัดพรรค (4) การติดตามรับชมรายการ  

“คืนความสุขให้ประชาชน” ได้แก่ ความถี่  

และ การน�าไปใช้ (5) ทศันคตทิีม่ต่ีอรฐับาลได้แก่

ความชืน่ชมยกย่อง ความมัน่ใจ และความพอใจ 

และ (6)ทัศนคติที่มีต่อนายกรัฐมนตรีได้แก่ 

ความชืน่ชมยกย่อง ความมัน่ใจ ความพอใจ และ

ความต้องการให้อยู่ต่อ 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล

 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ที่เป็นการแจกแจง

ความถี ่(Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

ส�าหรับสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

ในการทดสอบสมมุติฐานใช้ Chi square

ผลการวิจัย

 ผ ล ข อ ง ก า ร วิ จั ย พ บ ว ่ า ผู ้ ต อ บ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่สังกัดพรรคใดเลย  

ท่ีสังกดัพรรคจะสังกดัพรรคประชาธปัิตย์ท่ีสังกดั

พรรคเพื่อไทยมีน้อยมาก

 ผู ้ตอบแบบสอบถามมากกว่ากึ่งหนึ่ง 

ไม่ค่อยได้ชมรายการ “คืนความสุขให้คนไทย”  

ท่ีได้ชมเกอืบทุกคร้ังมไีม่ถงึหน่ึงในส่ีมคีนท่ีไม่ได้

ชมเกือบหนึ่งในห้า ส่วนที่ชมทุกครั้งมีเพียง 

ร้อยละ 5.2 เท่านั้น
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 ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นชอบให้นายก

รัฐมนตรีกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการท�างาน

ควรจะเป็นผู้รายงานการท�างานของกระทรวง 

ที่พวกเขาก�ากับดูแลมากกว่าจะเป็นนายก

รัฐมนตรีเพียงคนเดียวมีเพียง

 ผู ้ ตอบแบบสอบถามเกือบกึ่ งห น่ึง  

มีความเห็นว่า “รายการคืนความสุขให้คนไทย” 

ควรออกอากาศที่ช่อง 5 หรือช่อง 9 หรือ ช่อง 11 

ช่องใดช่องหนึ่งเพียงช่องเดียว รองลงมาเห็นว่า 

ควรออกทุกช่องในลักษณะโทรทัศน์รวมการ

เฉพาะกจิ และกลุม่น้อยเหน็ว่าควรจะออกเฉพาะ

ทุกช่องที่เป็นของรัฐ

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบว่า 

ไม่ได้มแีนวความคดิร่วมกบักลุม่ใดเลย รองลงมา

คือ มีความคิดเป็นแนวร่วมกับกลุ ่ม กปปส. 

และกลุ่มพนัธมติร ส่วนผูท้ีต่อบว่ามคีวามคดิเป็น

แนวร่วมของ นปช. มีน้อยมาก

 ผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่ากึง่หนึง่เหน็

ว่าเวลาส�าหรับการออกอากาศรายการของ

รายการไม่ควรเกิน 30 นาที 

 ผู้ตอบแบบสอบได้รบัประโยชน์จากการ

ชม “คืนความสุขให้กับคนไทย” ในด้านการ

ตดิตามข่าวสารบ้านเมอืง ในระดบัค่อนข้างมาก

ถึงมาก ส่วนประโยชน์อื่นๆ กล่าวคือ ในการ

แ ส ว ง ห า แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ ต น นั้ น  ผู ้ ต อ บ

แบบสอบถามมองว่าได้ประโยชน์ค่อนข้างน้อย 

การได้ตอกย�า้ความคดิเหน็ของตนเองกค่็อนข้าง

น้อย ในการน�าสิ่งที่ได้ชมไปสนทนากับคนอื่นก็

ค่อนข้างน้อย การได้รับความตื่นเต้นทางการ

เมอืงก็ค่อนข้างน้อย การได้รบัความสนกุจากการ

ชมก็ค่อนข้างน้อย 

 โดยสรุปผู้ตอบแบบสอบถามมองว่า

ประโยชน์สูงสุดที่ได ้รับจากการชมรายการ  

“คืนความสุขให้คนไทย” คือการติตามข่าวสาร

บ้านเมือง ส่วนประโยชน์ทางด้านอื่นๆผู้ตอบ

แบบสอบถามคิดว่าได้ประโยชน์น้อย

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความ 

“มั่นใจ” รัฐบาลนี้ในระดับค่อนข้างมากถึงมาก  

มีความ “ชื่นชมและยกย่อง” ในระดับค่อนข้าง

มากถึงมาก มีความ “พอใจ” ในระดับค่อนข้าง

มากถึงมากเช่นกัน

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ

ต้องการเป็นอย่างมากที่จะให้นายกรัฐมนตรี  

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาอยู่ต่อเกิน Road 

map คนที่ไม่อยากให้อยู่ต่อเกิน Road map  

มีไม่ถึงร้อยละ 10

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ 

“ชื่นชมยกย่อง” นายกรัฐมนตรีระดับค่อนข้าง

มากถึงมาก มีความ “มั่นใจ” นายกรัฐมนตรีใน

ระดับค่อนข้างมากถึงมาก และมีความพอใจ 

ในระดับค่อนข้างมากถึงมากเช่นกัน

 “อายุ” มีความสัมพันธ์กับ “การติดตาม

รับชม”กับความรู ้สึก “ชื่นชมยกย่อง”รัฐบาล 

“ชื่นชมยกย่อง” นายกรัฐมนตรี “มั่นใจ”รัฐบาล 

“มั่นใจ” นายกรัฐมนตรี “พอใจ”ผลงานรัฐบาล 

“พอใจ”นายกรัฐมนตรี กล่าวคือ คนที่อายุมาก

จะมกีารรบัชมมากกว่าคนอายนุ้อย และมคีวาม

รู้สึกดีต่อรัฐบาลและต่อนายกรัฐมนตรีมากกว่า

คนอายุน้อย

 “รายได้” มีความสัมพันธ ์กับความ 

“พอใจ” ผลงานของรัฐบาล ความ “ชื่นชม

ยกย่อง” ผลงานของรัฐบาล ความ “ม่ันใจ” 
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ผลงานของรัฐบาลความ “มัน่ใจ”การท�างานของ

นายกรัฐมนตรี กล่าวคือคนที่มีรายได้สูงกว่าจะ

มีความรู ้สึกที่ดีต่อรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี

มากกว่าคนที่มีรายได้ต�่ากว่า

 “รายได้” ยังมีความสัมพันธ์กับความ 

“ต้องการให้นายกรัฐมนตรีอยู ่ต่อเกิน Road 

map” อีกด้วย คนที่มีรายได้ต�่าส่วนใหญ่ไม่

ต้องการให้นายกรฐัมนตรอียูต่่อเกนิ Road map 

คนทีม่รีายได้ระดบัปานกลางถงึสงูมากกว่าสาม

ในส่ี มีความต้องการให้นายกรฐัมนตรอียูต่่อเกนิ 

Road map

 “การศึกษา” มีความสัมพันธ์กับความ 

“ชื่นชมยกย่อง” รัฐบาล ความ “มั่นใจ”ผลงาน

รัฐบาล ความ “พอใจ” ผลงานรัฐบาล” ความ 

“ชื่นชมยกย่อง” นายกรัฐมนตรี ความ “มั่นใจ” 

การท�างานของนายกรฐัมนตร ีและความ “พอใจ” 

การท�างานของนายกรัฐมนตรี กล่าวคือคนที่มี

การศึกษาในระดับปริญญาตรีข้ึนไปจะมีความ

รู้สึกดีกับรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีมากกว่าคน

ท่ีมีการศึกษาต�่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีการ

ศึกษาต�่ากว่าระดับมัธยมปลายจะมีความรู้สึกที่

ไม ่ดีต ่อรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีในระดับ 

ค่อนข้างมากถึงมาก 

 “การศึกษายา” ยังมีความสัมพันธ์กับ

ความต้องการให้ “นายกรัฐมนตรีอยู่ต่อเกินกว่า

เวลาที่วางไว้ใน Road map” คนที่มีการศึกษา

ระดับปริญญาตรีและสูงกว่าจะมีความต้องการ

ให้นายกรฐัมนตรอียูน่านกว่าเวลาทีก่�าหนดไว้ใน 

Road map มากกว่าคนที่มีการศึกษาต�่ากว่า

มัธยมศึกษาที่ไม่ต ้องการให้นายกรัฐมนตรี 

อยู่นานกว่าเวลาที่ก�าหนดใน Road map

 “การสังกัดพรรค” มีความสัมพันธ์กับ 

“พฤติกรรมการชม” ราบการ “คืนความสุขให้ 

คนไทย”  คนที่ สั งกัดพรรคประชาธิป ัตย ์  

ชมรายการทุกคร้ังหรือชมเกือบทุกคร้ังมากกว่า

คนที่สังกัดพรรคเพื่อไทย และคนที่ไม่สังกัด 

พรรคใดๆเลย 

 “การสังกัดพรรค” มีความสัมพันธ์กับ

ความ “พอใจ” ความ “มัน่ใจ” และ “ความ “ชืน่ชม

ยกย่อง” ผลงานรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี  

กล่าวคือ คนที่สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และ 

คนที่ไม่สังกัดพรรคใดๆเลย มีความ “พอใจ” 

“มัน่ใจ” และ “ชืน่ชมยกย่อง” ผลงานของรัฐบาล

และนายกรัฐมนตรีมากกว่าคนท่ีสังกัดพรรค 

เพื่อไทย เป็นความแตกต่างที่ชัดเจนมาก 

 ในขณะเดียวกัน “การสังกัดพรรค”  

ก็ยั งมีความสัมพันธ ์กับความต ้องการให ้  

“นายกรัฐมนตรีอยู่ต่อเกินกว่าเวลาท่ีวางไว้ใน 

Road map” ในขณะที่สามในสี่ของคนที่สังกัด

พรรคประชาธิปัตย์ และคนที่ไม่สังกัดพรรคใดๆ

เลย มีความต้องการให้อยู่ต่อเกิน Road map  

ในระดับค่อนข้างมากถึงมาก ส่วนคนที่สังกัด

พรรคเพื่อไทย มีความต้องการให้นายกรัฐมนตรี

อยู่ต่อเกินRoad mapเพียงหนึ่งในสี่เท่านั้น

“การตดิตามรบัชม” รายการ “คนืความสขุ

ให้คนไทย” มีความสัมพันธ์กับความ ”พอใจ” 

ความ “ชืน่ชมยกย่อง” ความ “มัน่ใจ” ผลงานของ

รัฐบาลและนายกรัฐมนตรี คนที่ “ชมทุกครั้งหรือ

เกือบทุกครั้ง” มีความ “พอใจ” ความ “ชื่นชม

ยกย่อง” ความ “มั่นใจ ผลงานรัฐบาลและ 

นายกรัฐมนตรีมากว่าคนที่ไม่ค่อยได้ชมหรือ 

ไม่ได้ชมเลย
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“การตดิตามรบัชม” รายการ “คนืความสขุ

ให้คนไทย” ยงัมคีวามสมัพนัธ์กบั “ความต้องการ

ให้นายกรัฐมนตรีอยู่ต่อเกนิ กว่าเวลาทีว่างไว้ใน 

Road map” คนที่ติดตามรับชมทุกครั้งหรือ 

เกือบทุกครั้งมีความต้องการให้นายกรัฐมนตรี 

อยู่ต่อนานกว่าที่วางไว้ใน Road map มากกว่า

คนไม่ค่อยได้ชมหรือไม่ได้ชมเลย 

อภิปรายผล

 คนที่ตั้งใจดูรายการ “คืนความสุขให้คน

ไทย” มน้ีอย ส่วนใหญ่เป็นความตัง้ใจโดยบงัเอญิ

มากกว่า แสดงว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้ให้

ความส�าคัญกับการได้รับชมรายการดังกล่าว

มากนัก และการที่คนที่ชมส่วนใหญ่อยากให้

รายการดังกล่าวออกอากาศในช่องใดช่องหน่ึง

ของรัฐ (ช่อง 5, ช่อง 9, ช่อง 11) แสดงว่าพวกเขา

ไม่ต้องการให้รายการ “คืนความสุขให้คนไทย

เป็นรายการ “บงัคบัชม” เขาต้องการให้เป็นเพียง

รายการทางเลือกเท่านั้น และพวกเขาไม่ให้

นายกรัฐมนตรีพูดยาวเกินไป พวกเขาอยากให้

รายการยาวไม่เกนิ 30 นาท ีและพวกเขาต้องการ

ให้มรีฐัมนตรทีีเ่กีย่วข้องกบัประเดน็ต่างๆออกมา

พูดด้วย ไม่ควรให้นายกพูดเพียงคนเดียว ทั้งนี้

อาจจะเป็นเพราะเขาคดิว่านายกรฐัมนตรไีม่ได้รู้

รายละเอียดไปทุกเรื่อง รัฐมนตรีที่ก�ากับดูแล

กระทรวงน่าจะลงรายละเอียดได้ชัดเจนกว่า 

 การที่กลุ่มตัวอย่างบอกว่าประโยชน์ที่

เขาได้รับจากการชมรายการ “คืนความสุขให้ 

คนไทย” มีเพียงอย่างเดียวคือการได้ติดตาม 

เรือ่งราวทางการเมอืง แต่ไม่ได้น�าไปสนทนาหรอื 

น�าไปเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิต แสดงว่า

พวกเขาเพียงต้องการอยากรู ้เ ร่ืองการเมือง  

แต่ไม่พร้อมท่ีจะถกอภปิรายเรือ่งการเมอืง อาจจะ

เป็นเพราะเกรงปัญหาความขดัแย้งแตกแยกหรอื

เกรงจะท�าผดิกฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบัการแสดงออก

ภายใต้สภาวะที่มีมาตรา 44 บังคับใช้อยู่ และ 

ส่ิงท่ีนายกรัฐมนตรีน้ันอาจจะห่างไกลกับการ 

ใช ้ชีวิตของพวกเขา จึงไม ่ ได ้น�า เอาสิ่ งที ่

นายกรฐัมนตรพีดูมาเป็นค�าชีแ้นะในการปฏบิตัติน

 กลุม่ตวัอย่างเมือ่ได้ฟังสิง่ทีน่ายกรฐัมนตรี

พูดในรายการ “คืนความสุขให้คนไทย” แล้วไม่รู้

สึกตื่นเต้นกับการเมืองของประเทศไทยก็คงเป็น

เพราะเขาเชื่อว่าภายใต้รัฐบาล คสช. ทุกอย่าง 

ถูกวางไว้ชัดเจนแล้ว ไม่มีอะไรที่จะต้องติดตาม

ว่าอะไรจะเกดิขึน้ และการได้ชมรายการดงักล่าว

พวกเขาไม่ได้รู ้สึกสนุกอะไร ก็คงเป็นเพราะ

รายการดังกล่าวเน้นสาระมากกว่า ให้ความ

บันเทิงไม่ได้เท่ากับรายการปรกติที่น�าเสนอ 

อยู่บนจิโทรทัศน์

 รัฐบาลของ คสช. และนายกรัฐมนตรี 

เป็นท่ียกย่องชื่นชม มั่นใจ และพอใจ ของกลุ่ม

คนท่ีมีการศึกษาดี มีรายได้ปานกลางถึงสูง  

และคนมีอายุวัยกลางคนและสูงวัย แต่ไม่ค่อย

เป็นท่ีพอใจของคนท่ีมีรายได้ต�่า มีการศึกษา 

ในระดับต�่า และอยู่ในวัยนักศึกษา หากรัฐบาล 

คสช. และนายกรัฐมนตรีต้องการเป็นที่ชื่นชม 

พอใจ และมั่นใจส�าหรับคนกลุ ่มท่ีเรียกว่า  

“รากหญ้า” คงจะต้องหาวิธีการอื่นท่ีโดนใจคน

กลุ่มดังกล่าวให้มากกว่านี้ ล�าพังการให้ข้อมูล

ข่าวสารในรายการ “คืนความสุขให้คนไทย”  

ไม่อาจจะสร้างทัศนคตเิชงิบวกในกลุ่มคนดงักล่าว

ให้กับรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีได้
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 ผลการวิจัยชี้ชัดว ่าคนที่สังกัดพรรค

ประชาธิปัตย์และคนที่บอกว่าไม่สังกัดพรรคใด

มีความพอใจ มั่นใจ และชื่นชม ทั้งรัฐบาลและ

นายกรัฐมนตรีมากกว่าคนทีส่งักดัพรรคเพือ่ไทย 

และคนทีสั่งกดัพรรคเพือ่ไทยกไ็ม่ค่อยจะตดิตาม

ชมรายการ “คืนความสุขให้คนไทย” ดังนั้นการ

เปลี่ยนใจให้คนที่สังกัดพรรคเพื่อไทยให้มี

ทัศนคติเป็นบวกกับรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี 

จะต้องมีกลวิธีอื่นที่ไม่ใช่เพียงการให้ข่าวสารที่

บอกผลงานของรฐับาลและการท�างานของนายก

รฐัมนตร ีเพราะทศันคตเิชงิลบทีม่ต่ีอรฐับาลและ

นายกรัฐมนตรีที่พวกเขามองว่าไม่มีความเป็น

ประชาธปิไตยนัน้ ย่อมท�าให้เขาไม่พอใจ ไม่ไว้ใจ 

และไม่อาจชื่นชมรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีได้ 

รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีจะต้องหามาตรการ

อืน่อกีหลายอย่างทีจ่ะท�าให้คนทีส่งักดัพรรคเพือ่

ไทยยอมรับ พอใจ และมั่นใจรัฐบาลและนายก

รัฐมนตรี

 โดยสรปุแล้วเราจะเหน็ได้ว่าการน�าเสนอ

รายการ “คนืความสขุให้คนไทย” นัน้ ท�าได้เพยีง

ตอกย�า้ทศันคตเิชงิบวกในกลุม่คนทีพ่อใจ มัน่ใจ 

และชื่นชมยกย่องรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีอยู่

แล้วเท่านั้น แต่ไม่อาจที่จะเปลี่ยนใจคนที่มี

ทัศนคติเชิงลบอยู่ก่อนแล้ว

 อย่างไรก็ตามลีลาและเนื้อหาที่นายก

รัฐมนตรีน�าเสนอในรายการดังกล่าวท�าให้

ประชาชนมคีวามม่ันใจผลงานรฐับาลและนายก

รัฐมนตรี มองว่าสามารถสร้างผลงานแก้ปัญหา

ของประเทศชาติได้ จนท�าให้ให้พวกเขาส่วน

ใหญ่ปรารถนาทีจ่ะให้นายกรฐัมนตรอียูต่่อไปให้

นานกว่าท่ีวางไว้ใน Road map ซึง่ถ้าหากจะเป็น

เช่นนั้นจริง คสช. รัฐบาล และ นายกรัฐมนตรี

มีหน้าท่ีชี้แจงแสดงความชอบธรรมท่ีจะชะลอ

การเลือกตั้งให้ช้าไปกว่าที่ก�าหนดไว้ใน Road 

map ซึ่งคงจะท�าให้คนที่พอในนายกรัฐมนตรี

เข้าใจและยอมรับค�าอธิบาย แต่จะกลายเป็น

ประเด็นทางการเมืองที่ท�าให้ฝ่ายพรรคเพื่อไทย

น�าไปโจมตี คสช. และนายกรัฐมนตรีได้

ข้อเสนอแนะ

 รัฐบาลควรพิจารณาท่ีจะท�าให้ราบการ 

“คืนความสุขให้คนไทย” เป็นรายการทางเลือก

ไม่ใช่ราบการบังคมชม ด้วยการออกอากาศท่ี

สถานีโทรทัศน์ช่องที่เป็นของรัฐเพียงช่องใดช่อง

หนึ่ง

 ต้องพยายามจ�ากัดเน้ือหาในการน�า

เสนอให้สามารถน�าเสนอได้ภายใน 30 นาที ไม่

ควรที่จะน�าเสนอยากไปกว่านั้น เพราะการน�า

เสนอที่นานไปอาจจะเกินเลยช่วงเวลาความ

สนใจ (attention span) ของคนชม

 ควรจะให้รฐัมนตรทีีเ่กีย่วข้องกบัประเดน็

ในการน�าเสนอได้เป็นผู้ร่วมน�าเสนอกับนายก

รัฐมนตรี เพื่อความหลากหลายและการลงราย

ละเอียดแต่ละประเด็นได้ถูกต้อง แม่นย�า และ

ลึกซึ้ง

 ควรหาวิธีการอื่นๆท่ีไม่ใช ่เพียงการ

ส่ือสารผ่านโทรทัศน์ท่ีจะท�าความเข้าใจกบัคนใน

ระดบัรากหญ้าทีก่ารศกึษาน้อย รายได้น้อย และ

นักศึกษาที่ยึดติดกับแนวทางประชาธิปไตยที่มี

การเลอืกตัง้และชงิชงัรฐัประหาร และคนทีส่งักดั
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พรรคเพื่อไทย ทั้งนี้เพื่อก�าจัดทัศนคติเชิงลบ 

ให้การท�างานของรฐับาลและของนายกรฐัมนตรี

จะได้รับการยอมรับในกลุ่มคนดังกล่าวมากข้ึน 

ท�าให้รัฐบาลมีโอกาสได้ท�างานภายใต้บริบทที่

เป ็นมิตรและเอื้อให้ประสบความส�าเร็จได้

มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

บรรณานุกรม

ชุษณะ เตชคณา.(2548). การสื่อสารของ

มนุษยชาติ : 	 ทฤษฎีและปฏิบัติ .	

กรุงเทพ: ธรรมสาร

เสรี วงษ์มณฑา.(2548). เอกสารประกอบการ

บรรยายวิชาการจัดการการสื่อสาร

เพื่อการรณรงค์ทางธุรกิจส่ือสาร. 

โครงการปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิต  

สาขาการจัดการสื่ อสาร  บัณฑิต

วทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดสุติ.

กรงุเทพ: มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดสุติ.

____________. (2540). การประชาสัมพันธ์

เชิงปฏิบัติ .  กรุงเทพ:บริษัท A.N.  

การพมิพ์ Cassata,M.B.(1979). Mass 

communication Principles and 

Practices. New York : Macmillan.

De Fleur, M.L.(1966). Theories of Mass 

Communication/. New York : Mckea. 

Denis McQuail and Sven Windahl. (1981). 

Communication Models. New York 

: Longman Inc.

Festinger.(1957). A Theory of Cognitive 

Dissonance. San Francisco: Stanford 

University Press 

Finn,S.(1997). “Origins of media exposure: 

Linking personality traits to TV, 

rad io ,  pr in t ,  and fi lm use.” , 

Communication Research, Vol. 

24,507-529.

Joseph T. Klapper.(1960).” The effects of 

mass communication”,, The	Public	

Opinion Quarterly Vol. 25, No. 2 

(Summer, 1961), pp. 321-324

Katz, E.Gurevitch, M.,& Hass(1973). “On the 

use the mass media for important 

thing”,, American Sociological 

Review, 8,164-181.

McCombs, M.E. & Shaw, D.L. (1972).  

“The agenda-setting function of 

mass media”, Publ ic	 Opinion	

Quarterly,36177-187

McQuail, D. and Gurevitch, M,(1974). 

“Explaining audience behavior 

:Three approaches considered”, 

The Uses of Mass Communications 

: 	 Cu r ren t 	 Pe rspec t i ves 	 on	

Gratifications	 Research.	Eds. Jay 

Blumler and Elihu Katz. Beverly Hills 

: Sage.

McQuail,  D. and Windahl, S.(1993) 

Communication Models for the 

Study of Mass Communications. 

London: Longman



ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

Vol.6 No.1 January - June 2017
48

Ruggiero,  T.  E.  (2000) “Uses and 

Gratifications Theory in the 21th 

Century”, Mass Communication and 

Society, 2000, 3 (1), 3-37

Wil l iams, F. Rice, R.E.,&R Rogers, 

E.M.(1988).Research methods and 

the	 new	 media.	 New York: Free 

Press.


