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บทคัดย่อ

	 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะ	(1)	ศึกษาพฤติกรรมการติดตามรับชมรายการ	“คืนความสุข 

ให้คนในชาติ”	 ท่ีน�าเสนอโดยนายรัฐมนตรี	พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา	ของกลุ่มประชาชนที่มีทัศนะ

ทางการเมืองที่หลากหลาย	และ	(2)	 วิเคราะห์ผลของการติดตามรับชมในเรื่องทัศนคติที่มีต่อรัฐบาล

และนายกรัฐมนตรี	(3)	เพื่อน�าไปสู่การปรับปรุงแนวทางการด�าเนินรายการดังกล่าวให้มีผลในการสร้าง 

ความนิยมให้รัฐบาลและนายกรัฐมนตรี	การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบส�ารวจเชิงปริมาณด้วยการ

ใช้แบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างกับกลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพ	400	คน	ในเขตพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร	 

โดยสุ่มเขต	10	เขตในกรุงเทพมหานครจากพื้นที่	50	เขต	แล้วเก็บตัวอย่างแบบสะดวกเขตละ	40	คน	

กรอบทฤษฎีในการวิจัยครั้งนี้คือ	Cognitive	Dissonance	(Festinger),	Media	Exposure	(Finn),	 

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

The	Uses	and	Gratifications	of	Mass	Media	(Mc	Quail	and	Gurevitch)	ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า 

ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับชมรายการดังกล่าวโดยความบังเอิญมากกว่าต้ังใจ	และเห็นว่ารายการ 

ดังกล่าวควรจะออกอากาศในช่องของรัฐบาลเท่านั้น	และเวลาในการน�าเสนอควรจะเป็น	30	นาที	 

โดยให้มีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับสาระที่พูดมาร่วมน�าเสนอ	ประชาชนท่ีติดตาม

ดูรายการน้ีได้ติดตามข่าวสารบ้านเมือง	แต่ไม่ค่อยได้น�าไปใช้ประโยชน์ทางอื่น	 เช่นไม่ได้น�าไปเป็น 

บทสนทนากับผู้อื่น	ไม่ได้น�าไปเป็นข้อแนะน�าในการปฏิบัติตน	ในการทดสอบสมมุติฐานพบว่า	อายุ	 

รายได้	การศึกษา	อาชีพ	การสังกัดพรรค	และการได้ติดตามรับชมมีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มี 

นายกรัฐมนตรีและรัฐบาล	คนที่มีอายุมาก	คนที่มีรายได้ปานกลางถึงสูง	คนที่มีการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรีขึ้นไป	คนที่ท�าอาชีพส่วนตัว	คนที่เป็นข้าราชการ	คนที่เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ	คนที่เป็น
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พนักงานเอกชน	คนที่เป็นเกษตรกร	คนที่เป็นกรรมกร	คนที่สังกัดพรรคประชาธิปัตย์	และคนที่ไม่สังกัด

พรรคใดเลย	มีความชืน่ชมยกย่อง	พอใจ	และมัน่ใจในการท�างานของนายกรฐัมนตรแีละรฐับาลมากกว่า

คนท่ีมีอายุน้อย	คนที่มีการศึกษาน้อย	คนที่มีรายได้น้อย	คนที่เป็นนักศึกษา	และคนที่สังกัดพรรค 

เพื่อไทย	รายการดังกล่าวตอกย�้าทัศนคติเชิงบวกที่มีต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลได้	แต่ไม่อาจจะ 

เปล่ียนใจคนท่ีมีทัศนคติเชิงลบต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลได้	สิ่งท่ีควรปรับปรุงคือท�ารายการ 

ให้สั้นลงไม่เกิน	30	นาที	และควรจะออกอากาศเฉพาะช่องที่เป็นของรัฐคือ	ช่อง	5	ช่อง	9	และ	ช่อง	11	

เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น	และควรให้มีรัฐมนตรีคนอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานมาร่วมเป็นผู้น�าเสนอด้วย	 

ในขณะเดียวกันจะต้องตระหนักว่าการใช้รายการดังกล่าวสื่อสารกับประชาชน	สามารถที่จะตอกย�้า 

และด�ารงความชื่นชอบนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลในกลุ ่มประชาชนที่มีความคิดที่เป็นบวกกับ 

นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลมาก่อนแล้วเท่านั้น	 ไม่อาจจะใช้รายการดังกล่าวเปลี่ยนความคิดที่เป็นลบ 

ของประชาชนบางกลุ่มได้	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	(Mc	Comb	and	Shaw,	The	Uses	and	Gratifications	of	Mass	Media	(Mc	Quail	and	 

Gurevitch)	The	 findings	 revealed	 that	most	people	were	exposed	 to	 the	program	by	 

accident	 rather	by	 intention	 to	watch,	and	 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	
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บทน�า

	 ห ลั ง จ า ก มี ก า ร จั ด ตั้ ง รั ฐ บ า ล โ ด ย 

คณะ รักษาความสงบแห ่ ง ช าติ 	 ( คสช . )	 

พลเอกประยุทธ ์ 	 จันทร ์โอชาในฐานะนายก

รัฐมนตรี ได ้ จัดให ้มี รายการ	 “คืนความสุข 

ให้ประชาชน”	โดยที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็น 

ผู้ออกมารายงานการท�างานของรัฐบาล	ทั้งสิ่งที่ 

ท�าไปแล ้ว	 และส่ิงที่ ต้ั งใจจะท�า	 แม ้ว ่าจะ 

มีประชาชนบางกลุ่มติดตามรับชมการน�าเสนอ

ของนายกรัฐมนตรี	แต่ก็มีเสียงบ่นบ้างว่านายก

รัฐมนตรีพูดนานเกินไป	อยากให้พูดน้อยกว่านี้

ลีลาในการพูดของนายกรัฐมนตรีเหมือนท่าน

ก�าลังพูดกับทหารใต้บังคับบัญชา	อยากให้ท่าน

พูดด้วยลีลาที่นุ่มนวลมากกว่านี้

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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ในขณะที่มี เสียงบ่น	 แต่ก็มีเสียงชมไม่น ้อย 

เช่นเดียวกัน	ค�าชมที่ได้พบเห็นบ่อยๆ	ก็คือนายก

รัฐมนตรีเป็นคนพูดเก่ง	แม้บางคนจะดูออกว่า

ท่านอ่านจากบทที่เขียนไว้ก่อน	แต่ท่านสามารถ

รายงานให้เป็นลีลาการพูดมากกว่าการอ่าน 

ลีลาการพูดของนายกรัฐมนตรีมีความจริงใจ	 

ไม่แสแสร้ง	ท�าให้สิ่งที่ท่านพูดมีความน่าเชื่อถือ	 

และหลายคนแสดงความนิยมลีลาดังกล่าว 

สิ่งท่ีท่านนายกรัฐมนตรีน�ามารายงานนั้น	ท�าให้

ประชาชนจ�านวนมากมองเห็นความตั้งใจจริง 

ในการเข้ามาท�างานของท่าน	และเห็นว่าท่าน

แก้ไขปัญหาต่างๆ	ทีส่ัง่สมมานานไปได้หลายเรือ่ง

	 การท่ีปฏิกิริยาการตอบรับการน�าเสนอ

การท�างานของรัฐบาลผ่านรายการ	“คืนความสุข 

ให ้ประชาชน”	 มีทั้ งที่ ชื่นชมและมีทั้ งที่บ ่น	 

จึงท�าให้เกิดค�าถามที่จะต้องหาค�าตอบ	 เพื่อ 

ที่จะน�ามาใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ 

กา รจั ด ร ายกา รและกา รด� า เ นิ น ร ายกา ร	 

“คืนความสขุให้กบัประชาชน”	ทัง้ในด้านผูน้�าเสนอ	 

(source)	 เน้ือหาที่จะน�าเสนอ	 (messages)	 

ช่องทางในการน�าเสนอ	(channels)	และช่วงเวลา 

ในการน�าเสนอ	 (schedule	 and	duration)	

เพื่อให้รายการดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการ

ประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล	ตรงตามเจตนาของการจัดให้มี

รายการดังกล่าว

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงดังนี้	 (1)	 เพื่อ 

วิเคราะห์การติดตามรับชมรายการ	“คืนความสุข

ให้ประชาชน”	ของประชาชน	(2)	 เพื่อวิเคราะห์

ทัศนคติของประชาชนที่ มี ต ่ อรั ฐบาลและ 

นายกรัฐมนตรีหลังจากที่ได้ติดตามชมรายการ	

”คืนความสุขให้ประชาชน”	 (3)	 เพื่อวิเคราะห์

พฤติกรรมของประชาชนในการน�าเอาข้อมูลที่ได้

รับจากรายการ	“คืนความสุขให้ประชาชน”	ไป

ใช้	 (4)	 เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงการการ

ด�าเนินงานรายการ	“คืนความสุขให้ประชาชน”	

(5)	เพื่อเพิ่มคะแนนนิยมให้กับรัฐบาลและนายก

รัฐมนตรีจากการน�าเสนอรายการ	“คืนความสุข

ให้ประชาชน

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

 อิทธิพลของสื่อสารมวลชน (Mass 

Media Effects) มี 3 ทฤษฎีหลัก คือ

	 1.	 ทฤษฎีเข็มฉีดยา	 (Hypodermic	

Needle	 Theory)	 เป ็นทฤษฎีที่ เก ่าแก่ที่ สุด 

ที่เชื่อว่าสื่อสารมวลชนมีอิทธิพลต่อผู ้รับสาร 

เ หมื อนกั บกา รฉี ดยา เพื่ อ ก� าหนดอากา ร 

ของประชาชนว ่าจะให ้เป ็นเช ่นไร	 ทฤษฎีนี้ 

จะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อผู้ส่งสารสามารถผูกขาด 

ช่องทางการสื่อสารได้เท่านั้น	ถ้าหากไม่มีการ

ผูกขาดช่องทางการสื่อสารอิทธิพลของสื่อสาร

มวลชนจะมีอย่างจ�ากัด

	 2.	 แนวความคิดของทฤษฎีอิทธิพล

อันจ�ากัดของสื่อสารมวลชน	(Limited	Effects	

Theory)	 ที่กล่าวว่าสื่อสารมวลชนมีอิทธิพล 

ต่อผู้รับสารอย่างจ�ากัด	ทั้งนี้เพราะประชาชนมี

เครื่องกรองในการพิจารณาข้อมูลข่าวสารต่างๆ	

ที่ได้รับจากสื่อสารมวลชน	สื่อสารมวลชนมักจะ

มีอิทธิพลในการตอกย�้า	 (Reinforce)	ความเช่ือ

เดิม	ทัศนคติเดิม	ความคิดเห็นเดิม	มากกว่าการ

มีอิทธิพลในการเปลี่ยน	(Change	or	 reverse)	

ความรู	้ความเชือ่	ทศันคต	ิและความคดิเหน็ทีผู่ร้บั

สารมอียู่ก่อนทีจ่ะได้รบัข่าวสารจากสือ่สารมวลชน

	 3.	 ทฤษฎอีทิธพิลเฉพาะเรือ่งเฉพาะกลุม่	 
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(Specific	Effects	 Theory)	ทฤษฎีนี้ยอมรับ 

ทั้ง	2	ทฤษฎีข้างต้น	ในบางกรณีคนบางกลุ่ม	กับ

เรือ่งบางเร่ือง	พวกเขาจะเชือ่สิง่ทีไ่ด้รบัจากสือ่สาร

มวลชนโดยไม่มมีกีารคดักรองใดๆ	เพราะพวกเขา

มีแนวโน้มท่ีจะยอมรับสื่อนั้นๆ	อยู่แล้ว	อาจจะ 

เป ็นเพราะพวกชอบส่ือนั้น	 มองส่ือนั้นด ้วย 

ภาพลกัษณ์ท่ีด	ีหรือพวกเขาอาจจะชอบผูน้�าเสนอ

ในสื่อน้ัน	 เช่นชอบคนอ่านข่าวในรายการวิทย	ุ 

หรือรายการโทรทัศน์	 หรือคนเขียนบทความ 

ในสื่อสิ่งพิมพ์	 ในบางครั้งผู ้รับสารจะเชื่อเรื่อง 

บางเรื่องที่น�าเสนอโดยสื่อบางราย	อาจจะเป็น

เพราะเขาเชื่อว ่าสื่อดังกล่าวมีความรู ้ความ

ช�านาญในการติดตามเสนอข่าวเรื่องนั้นได้อย่าง

ถูกต้องและลึกซ้ึง	แต่ในขณะเดียวกัน	ถ้าหาก

เป็นเรื่องอื่นๆ	ในสื่อเดียวกัน	 เขาอาจจะไม่เชื่อ 

โดยทันที	 อาจจะมีการคัดกรองเนื้อหาสาระ 

เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวที่ได้รับจากสื่อนั้น	คนอ่าน

ข่าว	คนท�ารายการวิทยุบางคน	และคนท่ีเขียน

บทความในสื่อส่ิงพิมพ์บางคน	จะเป็นที่ยอมรับ

และเชื่อถือเมื่อเขาพูดหรือเขียนถึงบางเรื่อง	 

แต่หากการพูดหรือการเขียนของเขาเป็นเรื่องอื่น	 

ผู้รับสารอาจจะไม่เชื่อถือเขาก็ได้	 เพราะเขาไม่มี

ภาพเป็นผู้น�าความคิดทางด้านน้ันๆ	 เพราะตาม

ปรกติแล้วคนที่เป ็นผู ้มีอิทธิพลทางความคิด	 

มักจะเป็นผู้มีอิทธิพลเฉพาะเรื่อง	 ไม่ใช่เป็นผู้มี

อิทธิพลทุกเรื่อง

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

ได้ให้ค�าจ�ากัดความเรื่องอิทธิพลชองสื่อสาร

มวลชนว่า	“อิทธิพลของส่ือสารมวลชนหมายถึง

ผลลัพธ์จากการท�างานหรือจากการท�าหน้าที ่

ของสื่อมวลชน	และผลลัพธ์จากการเปิดรับ

สื่อของผู้รับสารท่ีเกิดขึ้นโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ

ก็ตาม”	 จากค�าจ�ากัดความของ	Mac	Quail	 

จะเห็นได้ว่าอิทธิพลของสื่อมวลชนแบ่งออกเป็น	 

2	ประเภท	 คือ	 (1)	อิทธิพลที่เกิดข้ึนด้วยความ 

ต้ังใจหรือเจตนา	(Intended)	ของผู้ส่งสาร	เป็น

อิทธิพลที่เกิดข้ึนจากการที่สื่อมวลชนที่ท�าหน้าที่

เป็นผู ้ส ่งสารมีความต้ังใจหรือเจตนาที่จะให้

ข่าวสารทีพ่วกเขาส่งออกไปในรูปแบบของสือ่สาร 

มวลชนท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างใด 

อย่างหนึ่งในตัวของผู้รับสาร	ไม่ว่าจะเป็นความรู้	

ความเข้าใจ	ทศันคติ	ความคิดเหน็	หรอืพฤติกรรม

บางอย่าง	และ	(2)	อิทธิพลที่เกิดข้ึนด้วยความ 

ไม่ตั้งใจหรือไม่เจตนา	 (Unintended)	 ของ 

ผูส่้งสาร	เป็นอทิธพิลท่ีเกดิขึน้จากการทีส่ือ่มวลชน

ทีท่�าหน้าทีเ่ป็นผูส่้งสารไม่มีความตัง้ใจหรอืเจตนา

ทีจ่ะก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลงใดๆ	จากการเสนอ

ข่าวสารต่างๆ	สื่อมวลชนมีเพียงวัตถุประสงค ์

ที่จะรายงานข้อเท็จจริงตามเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน	

ไม่มีเจตนาจะจูงใจให้ผู ้รับสารเกิดความรู้สึก 

อย่างใดอย่างหนึ่ง	 แต่ข ่าวบางข่าวหรือการ

รายงานบางสถานการณ์กลับมีอิทธิพลต ่อ 

ความเชื่อและการทัศนคติของผู ้รับสารเป็น 

จ�านวนมากเพราะสาระของข่าวสอดคล้องกับ

ความสนใจและความต้องการของผู ้รับสาร 

ในขณะนั้น

การด�าเนินการวิจัย

	 การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงปริมาณแบบ

ส�ารวจ	(Survey	Research)	โดยใช้แบบสอบถาม

อย่างมีโครงสร้างเพื่อสัมภาษณ์กลุ ่มตัวอย่าง

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือประชากรใน

กรุงเทพมหานครจ�านวน	400	ตัวอย่าง	โดยจะ

เป็นการสุม่ตัวอย่างแบบง่าย	(random	sampling)	
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วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

โดยการเลือกเขตพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร	เพื่อ 

ให ้ได ้กลุ ่มตัวอย ่างใน	 เขตและสัมภาษณ	์ 

คนในแต่ละเขต	คน	ให้ได้ตวัอย่าง	กระจายไปตาม

เขตต่างๆ	ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

เครื่องมือในการท�าการวิจัย

	 เครื่องมือในการวิจัยคือแบบสอบถาม 

อย่างมีโครงสร้าง	(Structured	Questionnaire)

โดยเป็นการสัมภาษณ์ต่อหน้าโดยผู้ออกสนาม

เก็บแบบสอบถามแบบสอบถามมีองค์ประกอบ

ดังต่อไปน้ี(1)	 ลักษณะทางประชากรศาสตร์	 

ได้แก่	ค�าถามเรื่อง	เพศ	การศึกษา	รายได้	และ 

อายุ	 (2)	 พ้ืนฐานความคิดทางการเมือง	ได้แก	่

กปปส.	นปช.	พันธมิตร	หลากสี	และอื่นๆ	(3)	การ

สังกัดพรรคการเมือง	ได้แก่	พรรคประชาธิปัตย	์

พรรคเพื่อไทย	พรรคอ่ืนๆ	และไม่สังกัดพรรค	

(4)	 การติดตามรับชมรายการ	 “คืนความสุข 

ให้ประชาชน”	ได้แก่	ความถี่	และการน�าไปใช	้ 

(5)	 ทัศนคติท่ีมีต ่อรัฐบาลได้แก่ความชื่นชม 

ยกย่อง	 ความมั่นใจ	 และความพอใจ	 และ	 

(6)	ทัศนคติที่มีต่อนายกรัฐมนตรีได้แก่ความ

ชื่นชมยกย่อง	ความมั่นใจ	ความพอใจ	และความ

ต้องการให้อยู่ต่อ	

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา	

(Descriptive	Statistics)	ที่เป็นการแจกแจง

ความถี่	(Frequency)	และร้อยละ	(Percentage)	

ส�าหรับสถิติเชิงอนุมาน	(Inferential	Statistics)	 

ในการทดสอบสมมุติฐานใช้	Chi	square

ผลการวิจัย

	 ผลของการวจิยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ไม่สังกัดพรรคใดเลย	ที่สังกัดพรรค 

จะสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ที่สังกัดพรรคเพื่อไทย

มีน้อยมาก

	 ผู ้ตอบแบบสอบถามมากกว ่ากึ่งหน่ึง 

ไม่ค่อยได้ชมรายการ	“คืนความสุขให้คนไทย”	 

ที่ ได ้ชมเกือบทุกครั้งมีไม ่ ถึงหนึ่งในส่ีมีคนที ่

ไม่ได้ชมเกือบหนึ่งในห้า	ส่วนที่ชมทุกครั้งมีเพียง

ร้อยละ	5.2	เท่านั้น

	 ผู ้ตอบแบบสอบถามเห็นชอบให้นายก

รัฐมนตรีกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการท�างาน 

ควรจะเป็นผู ้รายงานการท�างานของกระทรวง 

ที่พวกเขาก�ากับดูแลมากกว ่าจะเป ็นนายก

รัฐมนตรีเพียงคนเดียวมีเพียง

	 ผู ้ตอบแบบสอบถามเกือบกึ่ งหน่ึง	 มี 

ความเห็นว่า	 “รายการคืนความสุขให้คนไทย”	 

ควรออกอากาศที่ช ่อง	 5	 หรือ	 ช ่อง	 9	 หรือ	 

ช่อง	11	ช่องใดช่องหนึ่งเพียงช่องเดียว	รองลงมา 

เห็นว่า	 ควรออกทุกช่องในลักษณะโทรทัศน  ์

รวมการเฉพาะกจิ	และกลุม่น้อยเห็นว่าควรจะออก

เฉพาะทุกช่องที่เป็นของรัฐ

	 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบว่าไม่ได้

มีแนวความคิดร่วมกับกลุ่มใดเลย	รองลงมา	คือ	 

มีความคิดเป็นแนวร่วมกับกลุ ่ม	กปปส.	และ 

กลุ ่มพันธมิตร	ส่วนผู ้ที่ตอบว่ามีความคิดเป็น 

แนวร่วมของ	นปช.	มีน้อยมาก

	 ผูต้อบแบบสอบถามมากกว่ากึง่หนึง่เหน็ว่า

เวลาส�าหรับการออกอากาศรายการของรายการ

ไม่ควรเกิน	30	นาที

	 ผูต้อบแบบสอบได้รบัประโยชน์จากการชม	

“คืนความสุขให้กับคนไทย”	ในด้านการติดตาม
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ข่าวสารบ้านเมือง	ในระดับค่อนข้างมากถึงมาก	

ส่วนประโยชน์อื่นๆ	กล่าวคือ	 ในการแสวงหา

แนวทางปฏิบัติตนนั้น	ผู้ตอบแบบสอบถามมอง

ว่าได้ประโยชน์ค่อนข้างน้อย	การได้ตอกย�้า

ความคดิเหน็ของตนเองกค่็อนข้างน้อย	ในการน�า 

สิ่งที่ได้ชมไปสนทนากับคนอื่นก็ค่อนข้างน้อย	 

การได้รับความตื่นเต้นทางการเมืองก็ค่อนข้าง

น้อย	การได้รับความสนุกจากการชมก็ค่อนข้าง

น้อย	

	 โดยสรุปผู ้ตอบแบบสอบถามมองว ่า

ประโยชน์สูงสุดท่ีได ้รับจากการชมรายการ	 

“คืนความสุขให้คนไทย”	คือการติตามข่าวสาร

บ้านเมือง	ส่วนประโยชน์ทางด้านอื่นๆ	ผู ้ตอบ

แบบสอบถามคิดว่าได้ประโยชน์น้อย

	 ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่	มีความ	

“มั่นใจ”	รัฐบาลนี้ในระดับค่อนข้างมากถึงมาก	 

มีความ	“ชื่นชมและยกย่อง”	ในระดับค่อนข้าง 

มากถึงมาก	มีความ	“พอใจ”	ในระดับค่อนข้าง

มากถึงมากเช่นกัน

	 ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ

ต้องการเป็นอย่างมากท่ีจะให้นายกรัฐมนตร	ี 

พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชาอยู่ต่อเกิน	Road	

map	คนท่ีไม่อยากให้อยู ่ต่อเกิน	Road	map	 

มีไม่ถึงร้อยละ	10

	 ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ	

“ชืน่ชมยกย่อง”	นายกรฐัมนตรรีะดบัค่อนข้างมาก

ถึงมาก	มีความ	“ม่ันใจ”	นายกรัฐมนตรีในระดับ

ค่อนข้างมากถึงมาก	และมีความพอใจในระดับ

ค่อนข้างมากถึงมากเช่นกัน

	 “อายุ”	มีความสัมพันธ์กับ	“การติดตามรับ

ชม”	กับความรูสึ้ก	“ช่ืนชมยกย่อง”	รฐับาล	“ชืน่ชม

ยกย่อง”	นายกรัฐมนตรี	“มั่นใจ”	รัฐบาล	“มั่นใจ”	

นายกรัฐมนตรี	“พอใจ”	ผลงานรัฐบาล	“พอใจ”	

นายกรัฐมนตรี	 กล่าวคือ	 คนที่อายุมากจะม ี

การรับชมมากกว่าคนอายุน้อย	 และมีความ

รู้สึกดีต่อรัฐบาลและต่อนายกรัฐมนตรีมากกว่า 

คนอายุน้อย

	 “รายได้”	มีความสัมพันธ์กับความ	“พอใจ”	

ผลงานของรัฐบาล	ความ	“ชื่นชมยกย่อง”	ผลงาน

ของรัฐบาล	ความ	“ม่ันใจ”	ผลงานของรัฐบาล

ความ	 “ม่ันใจ”	การท�างานของนายกรัฐมนตรี	

กล่าวคือคนที่มีรายได้สูงกว่าจะมีความรู้สึกที่ดี 

ต่อรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีมากกว่าคนที่ม ี

รายได้ต�่ากว่า

	 “รายได้”	 ยังมีความสัมพันธ์กับความ	

“ต้องการให้นายกรัฐมนตรีอยู ่ต ่อเกิน	Road	 

map”	 อีกด ้วย	 คนที่มี รายได ้ต�่ าส ่วนใหญ  ่

ไม่ต้องการให้นายกรัฐมนตรีอยู ่ต่อเกิน	Road	

map	คนที่มีรายได้ระดับปานกลางถึงสูงมากกว่า

สามในสี่	มีความต้องการให้นายกรัฐมนตรีอยู่ต่อ

เกิน	Road	map

	 “การศึกษา”	มีความสัมพันธ์กับความ	

“ช่ืนชมยกย่อง”	รัฐบาล	ความ	“ม่ันใจ”	ผลงาน

รัฐบาล	ความ	“พอใจ”	ผลงานรัฐบาล”	ความ	

“ชื่นชมยกย่อง”	นายกรัฐมนตรี	ความ	“มั่นใจ”	

การท�างานของนายกรฐัมนตรี	และความ	“พอใจ”	

การท�างานของนายกรัฐมนตรี	กล่าวคือคนที่ม ี

การศึกษาในระดับปริญญาตรีข้ึนไปจะมีความ

รู ้สึกดีกับรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีมากกว่า 

คนที่มีการศึกษาต�่า	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงคนที่ม ี

การศึกษาต�า่กว่าระดับมธัยมปลายจะมคีวามรูสึ้ก 

ที่ไม่ดีต ่อรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีในระดับ 

ค่อนข้างมากถึงมาก	

	 “การศึกษายา”	 ยังมีความสัมพันธ์กับ

ความต้องการให้	“นายกรัฐมนตรีอยู่ต่อเกินกว่า

เวลาท่ีวางไว้ใน	Road	map”	คนที่มีการศึกษา



41
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ระดับปริญญาตรีและสูงกว่าจะมีความต้องการ

ให้นายกรัฐมนตรีอยู่นานกว่าเวลาที่ก�าหนดไว้

ใน	Road	map	มากกว่าคนที่มีการศึกษาต�่ากว่า

มธัยมศกึษาท่ีไม่ต้องการให้นายกรฐัมนตรอียูน่าน

กว่าเวลาที่ก�าหนดใน	Road	map

	 “การสังกัดพรรค”	 มีความสัมพันธ์กับ	

“พฤติกรรมการชม”	ราบการ	 “คืนความสุขให  ้

คนไทย”	คนทีส่งักดัพรรคประชาธปัิตย์	ชมรายการ

ทุกครั้งหรือชมเกือบทุกครั้งมากกว่าคนที่สังกัด

พรรคเพื่อไทย	และคนที่ไม่สังกัดพรรคใดๆ	เลย	

	 “การสังกัดพรรค”	 มีความสัมพันธ์กับ 

ความ	“พอใจ”	ความ	“มั่นใจ”	และ	ความ	“ชื่นชม

ยกย่อง”	ผลงานรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี	กล่าว

คือ	คนที่สังกัดพรรคประชาธิปัตย์	และคนที่ไม่

สังกัดพรรคใดๆ	 เลย	มีความ	“พอใจ”	 “มั่นใจ”	

และ	 “ชื่นชมยกย่อง”	ผลงานของรัฐบาลและ 

นายกรัฐมนตรีมากกว่าคนที่สังกัดพรรคเพื่อไทย	

เป็นความแตกต่างที่ชัดเจนมาก	

	 ในขณะเดียวกัน 	 “การสั งกัดพรรค”	 

ก็ยังมีความสัมพันธ์กับความต้องการให้	“นายก

รัฐมนตรีอยู่ต่อเกินกว่าเวลาที่วางไว้ใน	Road	

map”	 ในขณะท่ีสามในส่ีของคนที่สังกัดพรรค

ประชาธิปัตย์	และคนที่ไม่สังกัดพรรคใดๆ	 เลย	 

มีความต ้องการให ้อยู ่ต ่อเกิน	 Road	 map	 

ในระดับค่อนข้างมากถึงมาก	ส่วนคนที่สังกัด 

พรรคเพื่อไทย	มีความต้องการให้นายกรัฐมนตรี

อยู่ต่อเกิน	Road	map	เพียงหนึ่งในสี่เท่านั้น

	 “การติดตามรับชม”	รายการ	“คืนความสุข 

ให้คนไทย”	 มีความสัมพันธ์กับความ	 ”พอใจ”	

ความ	“ชื่นชมยกย่อง”	ความ	“มั่นใจ”	ผลงานของ 

รัฐบาลและนายกรัฐมนตรี	คนที่	“ชมทุกครั้งหรือ

เกือบทุกครั้ง”	มีความ	 “พอใจ”	ความ	“ชื่นชม

ยกย่อง”	 ความ	 “มั่นใจ	 ผลงานรัฐบาลและ 

นายกรัฐมนตรีมากว่าคนที่ไม่ค่อยได้ชมหรือ 

ไม่ได้ชมเลย

	 “การติดตามรับชม”	รายการ	“คืนความสุข

ให้คนไทย”	ยังมีความสัมพันธ์กับ	“ความต้องการ

ให้นายกรัฐมนตรีอยู ่ต่อเกิน	กว่าเวลาที่วางไว ้

ใน	Road	map”	คนที่ติดตามรับชมทุกครั้งหรือ

เกือบทุกครั้งมีความต้องการให้นายกรัฐมนตร ี

อยู่ต่อนานกว่าที่วางไว้ใน	Road	map	มากกว่า 

คนไม่ค่อยได้ชมหรือไม่ได้ชมเลย	

อภิปรายผล

	 คนที่ ต้ังใจดูรายการ	 “คืนความสุขให  ้

คนไทย”	 มีน ้อย	 ส ่วนใหญ่เป ็นความตั้งใจ 

โดยบังเอิญมากกว่า	แสดงว่าประชาชนส่วนใหญ่

ไม่ได้ให้ความส�าคัญกับการได้รับชมรายการ 

ดังกล่าวมากนัก	และการท่ีคนที่ชมส่วนใหญ  ่

อยากให้รายการดังกล่าวออกอากาศในช่องใด 

ช่องหนึ่งของรัฐ	 (ช ่อง	 5,	 ช ่อง	 9,	 ช ่อง	 11)	 

แสดงว ่ าพวก เขาไม ่ต ้ อ งการให ้ ร ายการ	 

“คืนความสุขให้คนไทยเป็นรายการ	“บังคับชม”	

เขาต้องการให้เป็นเพียงรายการทางเลือกเท่านั้น	

และพวกเขาไม่ให้นายกรัฐมนตรีพูดยาวเกินไป	 

พวกเขาอยากให้รายการยาวไม่เกิน	 30	นาที	

และพวกเขาต้องการให้มีรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 

กับประเด็นต่างๆ	 ออกมาพูดด้วย	 ไม่ควรให้

นายกพูดเพียงคนเดียว	ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะ

เขาคิดว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้รู ้รายละเอียด 

ไปทุกเรื่อง	รัฐมนตรีที่ก�ากับดูแลกระทรวงน่าจะ 

ลงรายละเอียดได้ชัดเจนกว่า	

	 การที่กลุ่มตัวอย่างบอกว่าประโยชน์ที่เขา 

ได ้ รับจากการชมรายการ	 “คืนความสุขให ้ 

คนไทย”	มีเพียงอย่างเดียวคือการได้ติดตาม 

เร่ืองราวทางการเมือง	แต่ไม่ได้น�าไปสนทนา 
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หรอืน�าไปเป็นแนวทางในการด�าเนนิชวิีต	แสดงว่า 

พวกเขาเพียงต้องการอยากรู้เรื่องการเมือง	แต่ 

ไม่พร้อมที่จะถกอภิปรายเรื่องการเมือง	อาจจะ

เป็นเพราะเกรงปัญหาความขัดแย้งแตกแยก

หรือเกรงจะท�าผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ

แสดงออกภายใต้สภาวะที่มีมาตรา	44	 บังคับ 

ใช้อยู่	และสิ่งที่นายกรัฐมนตรีนั้นอาจจะห่างไกล 

กับการใช้ชีวิตของพวกเขา	จึงไม่ได้น�าเอาสิ่ง

ที่นายกรัฐมนตรีพูดมาเป ็นค�าชี้แนะในการ 

ปฏิบัติตน

	 กลุ่มตัวอย่างเมื่อได้ฟังสิ่งที่นายกรัฐมนตรี

พูดในรายการ	“คืนความสุขให้คนไทย”	แล้วไม่ 

รู้สึกตื่นเต้นกับการเมืองของประเทศไทยก็คงเป็น 

เพราะเขาเชื่อว่าภายใต้รัฐบาล	คสช.	ทุกอย่าง

ถูกวางไว้ชัดเจนแล้ว	ไม่มีอะไรที่จะต้องติดตาม

ว ่าอะไรจะเกิดขึ้น 	 และการได ้ชมรายการ 

ดังกล่าวพวกเขาไม่ได้รู ้สึกสนุกอะไร	ก็คงเป็น

เพราะรายการดังกล่าวเน้นสาระมากกว่า	 ให  ้

ความบนัเทิงไม่ได้เท่ากบัรายการปรกตทีิน่�าเสนอ

อยู่บนจิโทรทัศน์

	 รัฐบาลของ	คสช.	และนายกรัฐมนตรีเป็น

ที่ยกย่องชื่นชม	มั่นใจ	และพอใจ	ของกลุ่มคนที่ม ี

การศึกษาดี	มีรายได้ปานกลางถึงสูง	และคน

มีอายุวัยกลางคนและสูงวัย	แต่ไม่ค่อยเป็นที่ 

พอใจของคนท่ีมีรายได้ต�า่	มกีารศึกษาในระดบัต�า่	 

และอยู่ในวัยนักศึกษา	หากรัฐบาล	คสช.	และ

นายกรัฐมนตรีต้องการเป็นที่ชื่นชม	พอใจ	และ

มั่นใจส�าหรับคนกลุ่มที่เรียกว่า	“รากหญ้า”	คงจะ

ต้องหาวิธีการอื่นท่ีโดนใจคนกลุ ่มดังกล่าวให้

มากกว่าน้ี	ล�าพังการให้ข้อมูลข่าวสารในรายการ	

“คืนความสุขให้คนไทย”	ไม่อาจจะสร้างทัศนคติ

เชิงบวกในกลุ ่มคนดังกล่าวให้กับรัฐบาลและ

นายกรัฐมนตรีได้

	 ผลการวิจัยชี้ ชัดว ่ าคนที่ สั ง กัดพรรค

ประชาธิปัตย์และคนที่บอกว่าไม่สังกัดพรรคใด

มีความพอใจ	มั่นใจ	และชื่นชม	ทั้งรัฐบาลและ

นายกรัฐมนตรีมากกว่าคนที่สังกัดพรรคเพื่อ

ไทย	และคนที่สังกัดพรรคเพื่อไทยก็ไม่ค่อยจะ 

ติดตามชมรายการ	 “คืนความสุขให้คนไทย”	 

ดังน้ันการเปล่ียนใจให้คนที่สังกัดพรรคเพื่อไทย 

ให ้มีทัศนคติเป ็นบวกกับรัฐบาลและนายก

รัฐมนตรี	 จะต้องมีกลวิธีอื่นท่ีไม่ใช่เพียงการ 

ให้ข่าวสารท่ีบอกผลงานของรัฐบาลและการ

ท�างานของนายกรัฐมนตรี	 เพราะทัศนคติเชิงลบ

ทีม่ต่ีอรฐับาลและนายกรัฐมนตรท่ีีพวกเขามองว่า 

ไม่มีความเป็นประชาธิปไตยนั้น	ย่อมท�าให้เขา 

ไม่พอใจ	ไม่ไว้ใจ	และไม่อาจชื่นชมรัฐบาลและ

นายกรัฐมนตรีได้	 รัฐบาลและนายกรัฐมนตรี 

จะต้องหามาตรการอื่นอีกหลายอย่างที่จะท�าให้

คนทีส่งักัดพรรคเพือ่ไทยยอมรบั	พอใจ	และมัน่ใจ

รัฐบาลและนายกรัฐมนตรี

	 โดยสรุปแล้วเราจะเห็นได้ว่าการน�าเสนอ

รายการ	“คืนความสุขให้คนไทย”	นั้น	ท�าได้เพียง

ตอกย�้าทัศนคติเชิงบวกในกลุ่มคนที่พอใจ	มั่นใจ	

และชื่นชมยกย่องรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี

อยู่แล้วเท่านั้น	แต่ไม่อาจที่จะเปลี่ยนใจคนที่มี

ทัศนคติเชิงลบอยู่ก่อนแล้ว

	 อย่างไรก็ตามลีลาและเนื้อหาที่นายก

รัฐมนตรีน�าเสนอในรายการดังกล ่าวท�าให ้

ประชาชนมีความมั่นใจผลงานรัฐบาลและนายก

รัฐมนตรี	มองว่าสามารถสร้างผลงานแก้ปัญหา

ของประเทศชาตไิด้	จนท�าให้ให้พวกเขาส่วนใหญ่

ปรารถนาที่จะให้นายกรัฐมนตรีอยู่ต่อไปให้นาน

กว่าที่วางไว้ใน	Road	map	ซึ่งถ้าหากจะเป็น 

เช่นนั้นจริง	คสช.	 รัฐบาล	และนายกรัฐมนตรี

มีหน้าที่ชี้แจงแสดงความชอบธรรมที่จะชะลอ 
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การเลือกตั้งให้ช้าไปกว่าท่ีก�าหนดไว้ใน	Road	

map	ซึ่งคงจะท�าให้คนท่ีพอในนายกรัฐมนตรี

เข้าใจและยอมรับค�าอธิบาย	แต่จะกลายเป็น

ประเด็นทางการเมืองที่ท�าให้ฝ่ายพรรคเพื่อไทย

น�าไปโจมตี	คสช.	และนายกรัฐมนตรีได้

ข้อเสนอแนะ

	 รัฐบาลควรพิจารณาที่จะท�าให้ราบการ	

“คืนความสุขให้คนไทย”	เป็นรายการทางเลือก

ไม่ใช่ราบการบังคมชม	ด้วยการออกอากาศ 

ที่สถานีโทรทัศน์ช่องที่เป็นของรัฐเพียงช่องใด 

ช่องหนึ่ง

	 ต้องพยายามจ�ากัดเนื้อหาในการน�าเสนอ

ให้สามารถน�าเสนอได้ภายใน	30	นาที	 ไม่ควร 

ที่จะน�าเสนอยากไปกว่านั้น	 เพราะการน�าเสนอ

ที่นานไปอาจจะเกินเลยช่วงเวลาความสนใจ	

(attention	span)	ของคนชม

	 ควรจะให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับประเด็น

ในการน�าเสนอได้เป็นผู ้ร่วมน�าเสนอกับนายก

รัฐมนตรี 	 เพื่อความหลากหลายและการลง 

รายละเอียดแต่ละประเด็นได้ถูกต้อง	แม่นย�า	 

และลึกซึ้ง

	 ควรหาวิธีการอื่นๆ	ที่ไม่ใช่เพียงการสื่อสาร

ผ่านโทรทัศน์ที่จะท�าความเข้าใจกับคนในระดับ

รากหญ้าที่การศึกษาน้อย	 รายได้น้อย	และ

นักศึกษาที่ยึดติดกับแนวทางประชาธิปไตยที่มี

การเลือกตั้งและชิงชังรัฐประหาร	และคนที่สังกัด

พรรคเพื่อไทย	 ท้ังนี้ เพ่ือก�าจัดทัศนคติเชิงลบ	

ให้การท�างานของรัฐบาลและของนายกรัฐมนตรี

จะได้รับการยอมรับในกลุ่มคนดังกล่าวมากขึ้น	

ท�าให้รฐับาลมโีอกาสได้ท�างานภายใต้บรบิทท่ีเป็น

มิตรและเอื้อให้ประสบความส�าเร็จได้มากกว่า 

ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
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