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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรม
การเปิดรับสือ่ ของบุคลากรโรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา 2) เพือ่ ศึกษาการมีสว่ นร่วมทางการเมืองของ
บุคลากรโรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 3)
เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของบุคลากรโรง
พยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา จ�ำแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ โดยการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative//
Research) กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ บุคลากร
โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา จ�ำนวน 321
คน ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage
sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ที่มีค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.821 วิเคราะห์
ข้อมูลด้วย ค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าทดสอบทีและค่าความแปรปรวนทางเดียว
ได้ผลวิจัยดังนี้
1. ผลการศึกษาข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของบุคลากร
โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนมากเป็นเพศหญิง ร้อยละ 70.4 มีช่วงอายุ
ระหว่าง 30-49 ปี ร้อยละ 55 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
ร้อยละ 60.1 และเป็นบุคลากรสาขาอื่นๆ อาทิ นายทหาร
ธุรการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวทั่วไป ร้อยละ

93.8 ซึ่งบุคลากรมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเพื่อเปิดรับ
ข่าวสารทางการเมืองผ่านสือ่ โทรทัศน์ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
ร้อยละ 96 รองลงมา คือ Facebook ร้อยละ 89.1 และ
YouTube ร้อยละ 87.2 ตามล�ำดับ
2. ผลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากรโรง
พยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีส่วนร่วมทางการเมือง อยู่ในระดับต�่ำ  ในด้าน
การไปลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ มากทีส่ ดุ ร้อยละ 92.8 รอง
ลงมา คือ การติดตามข่าวสารทางการเมือง ร้อยละ 77.9
และ การพูดชักชวนให้คนอื่นไปออกเสียงเลือกตั้ง ร้อยละ
63.9 ตามล�ำดับ  
3. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของ
บุคลากรโรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา จ�ำแนก
ตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ระดับการศึกษา และ
วิชาชีพ ที่แตกต่างกันบุคลากรมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ
เพื่อเปิดรับข่าวสารทางการเมือง แตกต่างกัน อย่างมีนัย
ส�ำคัญที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ เพศ และ อายุ ที่แตกต่าง
กันของบุคลากรมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อไม่แตกต่างกัน
ค�ำส�ำคัญ : พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ / การมีส่วนร่วม
ทางการเมือง / บุคลากรโรงพยาบาลค่ายสุรนารี
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Abstract

The objectives of this research were 1) to study
media exposure of Fort Suranaree Hospital officials,
Nakhonratchasima Province. 2) to study the political
participation of the officials of Fort Suranaree Hospital,
Nakhonratchasima Province. 3) to compare media
exposure of official in Fort Suranaree hospital, Nakhon
Ratchasima province by characteristics demography.
The research was based on the quantitative.The
samples used in this research were 321 officials of
Fort Suranaree Hospital. The Multi-stage Sampling
was used. The questionnaire, which the Cronbach’s
Alpha was equal  to 0.821, was the tool for data
collection. The data was analyzed with the percentage,
Mean, the Standard deviation, t-test and One-way
Anova. The results were as the following;
1. For the results of the demographic characteristic
data, it showed that : most of the samples were
female (70.4%) with an average age of 30-49
years old (55.1%), graduated of bachelor’s degree
(60.1%) and had professions in other fields (93.8%)
such as clerk soldiers, temporary civil servants etc.
The political media exposure via television was the
highest (96%), respectively Facebook (89.1%) and
YouTube (87.2%)  
2. For the political participation of the officials,
the samplings participated in politics in aspect of the
election vote at lowest level (92.85%), respectively
exposing to the political news (77.9%) and persuading
others to vote for the election (63.9%).   
3. For the comparison of the media exposure of
the officials in aspect of the demographic characteristics,
it was found that samplings, who had differences
in education and careers ,exposed to political media
differently  at the level of significance at 0.05 samplings
who had differences in sexes and ages also exposed
to the media not differently.   
Keywords : Media exposure / political participation
/ Officials of Fort Suranaree hospital
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ในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 กระแสโลกาภิวัตน์ ได้ท�ำให้
สังคมของโลกเปลีย่ นแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรม
มุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศมีการเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั ส�ำคัญในทุก
มิติ กระแสโลกาภิวัฒน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีความ
เสีย่ งและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึน้ จากการเคลือ่ นย้าย
ของข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะข่าวสารทางการ
เมืองทีส่ ามารถสือ่ สารผ่านสือ่ ในช่องทางทีห่ ลากหลาย และ
มีความรวดเร็ว  อาทิ อินเทอร์เน็ต สื่อสังคม การสื่อสาร
ดังกล่าวท�ำให้ประชาชนมีการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองได้
รวดเร็วฉับไว และทันเหตุการณ์ อิทธิพลของสื่อเครือข่าย
สังคม (Social Netwok) เปรียบได้กับเหรียญ 2 ด้าน
ซึ่งมีแนวโน้มกลายเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการรวมตัวของ
ประชาชน เพือ่ ด�ำเนินกิจกรรมสาธารณะต่างๆ โดยเฉพาะ
กิจกรรมทางการเมือง ทีม่ กี ารใช้สอื่ ในการโจมตีบอ่ นท�ำลาย
หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงฝ่ายตรงข้าม ซึง่ อาจน�ำไปสูก่ ารสร้าง
ความเกลียดชัง และสร้างความแตกแยกภายในประเทศที่
รุนแรงเพิ่มขึ้น รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศด้วย หากมีการใช้สอื่ โจมตี หรือบ่อนท�ำลาย
ประเทศอื่นที่สนับสนุนฝ่ายตรงข้าม (ยุทธศาสตร์การวิจัย
ชาติรายประเด็นด้านความมัน่ คงของรัฐและการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล, 2561)
จากการที่ข่าวสารทางการเมืองจ�ำนวนมหาศาลไหล
บ่าอยู่ในสื่อต่างๆ รัฐบาลจึงได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ความ
มั่นคงของรัฐ คือ การด�ำรงอยู่ของประเทศชาติอย่างสงบ
และปลอดภัยจากอันตรายทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ
โดยในปี พ.ศ. 2561 ยุทธศาสตร์การวิจยั รายประเด็นด้าน
ความมัน่ คงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ได้เน้น
ถึงการวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน ให้
สามารถเข้าร่วมในการบริหารจัดการประเทศให้ประชาชน
ยอมรับและสนับสนุนการพัฒนาให้มีความพร้อมในการ
รักษาเอกราชและอธิปไตย ดังนัน้ ประชาชนจึงต้องรูห้ น้าที่
และมีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติของตน เพือ่ ด�ำรงไว้
ซึ่งเอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งราชอาณาจักร ด�ำรง
รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ
มหากษัตริย์เป็นประมุข กล่าวสรุปก็คือ ยุทธศาสตร์วิจัย
ชาติรายประเด็น ได้สนับสนุนงานวิจยั ทีเ่ น้นการมีสว่ นร่วม
ทางการเมืองของภาคประชาชนทีด่ ำ� รงไว้ซงึ่ เอกราช อธิปไตย
บูรณภาพแห่งราชอาณาจักร ด�ำรงรักษาไว้ซงึ่ การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (13) ม.ค. - มิ.ย. 62 / 121

(ยุทธศาสตร์การวิจัยชาติรายประเด็นด้านความมั่นคง
ของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล, 2561)
การก�ำหนดยุทธศาสตร์ความมั่นคงของรัฐเช่นนั้น
เนือ่ งจากรัฐบาลได้ตระหนักว่าการทีป่ ระชาชนรับรูข้ า่ วสาร
ทางการเมือง จะเป็นกลไกส�ำคัญในการเชือ่ มโยงประชาชน
ให้มสี ว่ นร่วมทางการเมืองอย่างเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ
อันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 หมวด 5 มาตรา 76 ที่ระบุว่า “รัฐได้ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบายการตัดสินใจ
ทางการเมือง ซึ่งการเมืองการปกครองในระดับท้องถิ่น
เป็นรากฐานอันส�ำคัญยิง่ ของการเมืองการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยในระดับชาติสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิน่
เข้ามามีบทบาทและมีสว่ นร่วมในกิจกรรมทางการเมืองการ
ปกครองโดยตรง” (นัฏฐิกาล ศรีจนั ทร์โท และคณะ, 2552)
การศึกษาแผนแม่บทพัฒนาการเมืองของคณะกรรมการ
จัดตัง้ สภาพัฒนาการเมือง และยกร่างแผนแม่บทของส�ำนัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ระบุถงึ แนวทางหนึง่ ของการที่
จะช่วยให้เกิดการพัฒนาการเมืองของไทย คือ การใช้สอื่ สาร
มวลชนเป็นเครื่องมือสนับสนุนทั้งแผนระยะสั้น 5 ปีและ
แผนระยะยาว 10 ปี สอดคล้องกันกับการศึกษาของคณะ
กรรมการสมานฉันท์เพือ่ การปฏิรปู การเมืองและการศึกษา
แก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐสภา ซึง่ เกิดจากการรวมตัวของหลาย
ฝ่าย เพื่อที่จะหาข้อยุติที่เหมาะสมในสภาวการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยข้อสรุปหนึง่ ในหลายข้อก็คอื การเสนอให้“สือ่ มวลชน”
เข้าไปมีส่วนช่วยให้เกิดกระบวนการสมานฉันท์
ปัจจุบันทหารมีอิทธิพลและบทบาทส�ำคัญต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองเป็นอย่างมากเนื่องจากรัฐบาล
ในปัจจุบนั มาจากการท�ำรัฐประหารของทหารตัง้ แต่ปี พ.ศ.
2557 โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผูบ้ ญ
ั ชาการกองทัพ
บกในสมัยนัน้ จนถึงปัจจุบนั และยังคงสามารถบริหารประเทศ
ได้อย่างเรียบร้อย ตาม Road Map ที่ได้ก�ำหนดไว้ แม้ว่า
จะเป็นรัฐบาลที่มาจากการท�ำรัฐประหาร แต่ประชาชนก็
สามารถแสดงความคิดเห็นตามสิทธิเสรีภาพภายใต้กฎหมาย
แม้ว่าจะมีบ้างในบางครั้งที่บางกลุ่มไม่พึงพอใจ แต่ในทาง
กลับกัน หากทหารวางเฉยทางกฎหมายหรือทางการเมือง
อาจท�ำให้ผเู้ คลือ่ นไหวทางการเมืองก่อความไม่สงบต่อไปได้
และอาจท�ำให้ประเทศหยุดพัฒนาในทุกด้าน
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเป็นพฤติกรรมการ
สือ่ สารอย่างหนึง่ ทีจ่ ดั อยูใ่ นกลุม่ การเปิดรับสือ่ โดยการเปิด
รับข่าวสารซึ่งจ�ำแนกออกเป็น การแสวงหาข้อมูล การรับ
ทราบข้อมูล การรับทราบประสบการณ์ เพือ่ การมีสว่ นร่วม
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และช่วยเสริมสร้างความคิดเห็น อีกทั้งยังมีปัจจัยที่มีผล
ต่อการเปิดรับข่าวสารจากสือ่ มวลชน เพือ่ ตอบสนองความ
ต้องการของตนเอง เช่น ต้องการรู้เหตุการณ์เพื่อช่วยใน
การตัดสินใจ เพือ่ ต้องการข้อมูลในการเสริมสร้างความคิด
เห็นในการพูดสนทนาในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน ทั้งในการลงคะแนนเลือกตั้ง การสนใจติดตาม
ข่าวสารทางการเมือง การอภิปรายพูดคุยในประเด็นทางการ
เมือง การร่วมประชุมทางการเมือง การให้ความสนับสนุน
พรรคการเมืองในด้านการเงิน การติดต่อกับผูแ้ ทนราษฎร
นอกจากนีย้ งั รวมถึงการสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
อย่างเป็นทางการ การเขียนสุนทรพจน์ในการหาเสียง ช่วย
ในการรณรงค์หาเสียง และสมัครเข้ารับการเลือกตัง้ เป็นต้น
ดังนั้นสื่อจึงมีความส�ำคัญในการให้ข่าวสาร ต้องมีความ
ถูกต้องและเหมาะสม หากข่าวสารที่ได้รับมีข้อผิดพลาด
อาจท�ำให้เกิดปัญหาร้ายแรงได้ จึงมีความจ�ำเป็นต้องรับ
ทราบข้อมูลข่าวสารและปฏิบตั ติ ามนโยบายอย่างเคร่งครัด
จากต้นสังกัด ดังนัน้ การเปิดรับข้อมูลข่าวสารทางการเมือง
ของบุคลากร และการมีสว่ นร่วมทางการเมืองของบุคลากร
จึงมีความส�ำคัญในการมีส่วนร่วมทางการเมือง (สมบัติ
ธ�ำรงธัญญวงศ์, 2549)
จากบริบทสถานการณ์ของประเทศไทย ซึง่ เกีย่ วเนือ่ ง
กับการด�ำเนินงานของโรงพยาบาลค่ายสุรนารีดังกล่าวมา
ข้างต้น จึงกล่าวได้ว่า ทหารได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการ
เมืองเป็นอย่างมาก และโรงพยาบาลค่ายสุรนารี ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของกองทัพบก มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับ
ทราบข่าวสารทางการเมืองจากสื่อต่างๆ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบตั งิ านได้ถกู ต้องตามค�ำสัง่ ของกองทัพบก และสามารถ
แสดงจุดยืนทางการเมืองได้อย่างถูกต้อง ตามข้อจ�ำกัดและ
ข้อบังคับทีม่ ใี นการเข้าไปมีสว่ นร่วมทางการเมืองทีเ่ ป็นกลาง
ดังนัน้ การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสือ่ กับการมีสว่ นร่วม
ทางการเมืองของบุคลากรโรงพยาบาลค่ายสุรนารี จึงเป็น
สิ่งจ�ำเป็นยิ่ง เนื่องจากข้อมูลข่าวสารทางการเมืองผ่านสื่อ
ต่างๆ อาจมีผลต่อการมีสว่ นร่วมทางการเมืองของบุคลากร
ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารี
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อกับ
การมีสว่ นร่วมทางการเมือง ของบุคลากรโรงพยาบาลค่าย
สุรนารี เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการสือ่ สารทางการเมือง และ
ให้บคุ ลากรมีสว่ นร่วมทางการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ อัน
จะเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านการมีสว่ นร่วมทางการเมืองที่
ด�ำรงไว้ซึ่งเอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งราชอาณาจักร
ด�ำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริย์เป็นประมุขได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของบุคลากร
โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
2. เพือ่ ศึกษาการมีสว่ นร่วมทางการเมืองของบุคลากร
โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
3. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของ
บุคลากรโรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
จ�ำแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์

ข้อตกลงเบื้องต้นในการวิจัย

การวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับสื่อกับการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากรโรงพยาบาลค่ายสุรนารี
จังหวัดนครราชสีมา” ศึกษาวิจัย ในระหว่างวันที่ 15
ธันวาคม พ.ศ. 2560 – 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ซึ่งเป็นช่วงการปกครองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช) เป็นห้วงปิดล็อคทางการเมืองยังไม่อนุญาตให้หาเสียง
ของนักการเมือง

วิธีการวิจัย

การศึกษาเรือ่ ง “พฤติกรรมการเปิดรับสือ่ ของบุคลากร
โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา” เป็นการวิจยั
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีรายละเอียด
วิธีการวิจัย ดังนี้
1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษานีไ้ ด้กำ� หนดประชากร คือ บุคลากร โรงพยาบาล
ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมาจ�ำนวน 1,112 คน (รายงาน
ข้อมูลพื้นฐานองค์กร โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประจ�ำ
ปีงบประมาณ 2561) กลุม่ ตัวอย่าง คือ บุคลากร โรงพยาบาล
ค่ายสุรนารี ซึง่ จากการก�ำหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่างจาก
ตารางส�ำเร็จรูปของ เครจซี่ และมอร์แกน ที่ระดับความ
เชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ 291 คน
(Robert V.Krejcie and Earyle W.Morgan, 1970: 608609) ซึ่งผู้วิจัยได้ด�ำเนินการแจกแบบสอบถามด้วยตัวเอง
ไปทั้งสิ้น 321 ชุด เพื่อให้สามารถทดแทนแบบสอบถามที่
อาจให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน และเมื่อได้รับแบบสอบถามกลับ
พร้อมทัง้ ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของการตอบ
แบบสอบถามแล้ว พบว่าสามารถน�ำมาใช้เป็นข้อมูลได้ทงั้ หมด
และเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือจึงน�ำไปใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลทั้งสิ้น จ�ำนวน 321 ชุด การสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้

แบ่งอัตราส่วนจ�ำนวนกลุม่ ตัวอย่างโดยจ�ำแนกบุคลากรโรง
พยาบาลค่ายสุรนารี จากจ�ำนวนประชากร 1,112 คน และ
คัดเลือกจ�ำนวนกลุม่ ตัวอย่างด้วยการสุม่ ตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-stage sampling) โดยใช้แบบแบ่งชั้นภูมิ
(Stratified random sampling) จ�ำแนกตามวิชาชีพแพทย์
มีจ�ำนวนประชากร 69 คน กลุ่มบุคลากรทั่วไป จ�ำนวน
ประชากร 1,043 และการสุม่ ตามระดับชัน้ ต่างไม่เป็นสัดส่วน
ของแต่ละหน่วยงาน ได้กลุม่ ตัวอย่างวิชาชีพแพทย์ จ�ำนวน
20 คน และกลุ่มตัวอย่างบุคลากรทั่วไป 15 สาขาวิชาชีพ
ได้จ�ำนวน 301 คน โดยแบ่งเป็นเภสัชกร 5 คน, พยาบาล
วิชาชีพ 56 คน,ผู้ช่วยพยาบาล/นายสิบพยาบาล 39 คน,
เทคนิคการแพทย์ 4 คน, เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ 2 คน,
นักกายภาพบ�ำบัด/กิจกรรมบ�ำบัด 1 คน, นักโภชนากร 2
คน, นักวิชาการสาธารณสุข 1 คน, แพทย์แผนไทย 1 คน,
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 คน, นายทหารธุรการ 15 คน,
นายสิบธุรการ 19 คน, ลูกจ้างประจ�ำ 24 คน, พนักงาน
ราชการ 14 คน และลูกจ้างชั่วคราวทั่วไป 117 คน รวมทั้ง
2 กลุ่ม เป็นจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 321 คน
2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของกลุม่ ตัวอย่างประกอบ
ด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา วิชาชีพของบุคลากรโรง
พยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเปิดรับสือ่ ของกลุม่ ตัวอย่าง
โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) จ�ำนวน 23
ข้อ เพือ่ สอบถามเกีย่ วกับพฤติกรรมการเปิดรับสือ่ เพือ่ เปิด
รับข่าวสารทางการเมือง อาทิ สื่อบุคล สื่อมวลชน สื่อใหม่
สื่อกิจกรรม สื่อเคลื่อนที่ สื่อเฉพาะกิจ เป็นต้น
ตอนที่ 3 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของกลุ่ม
ตัวอย่าง แบบมีตัวเลือก 2 ตัวเลือก คือ ใช่ ไม่ใช่ จ�ำนวน
16 ข้อ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์การมีส่วนร่วม
กิจกรรมทางการเมือง ของบุคลากรโรงพยาบาลค่ายสุรนารี
จังหวัดนครราชสีมา อาทิ การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
การติดตามข่าวสารทางการเมือง การติดเครือ่ งหมายหรือ
แผ่นป้ายโฆษณาหาเสียง การร่วมชุมนุมฟังการหาเสียง
แนะน�ำตัวนักการเมือง การเข้าร่วมประชุมทางการเมือง
การประท้วงทางการเมือง การสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
ในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ เป็นต้น
แบบสอบถามฉบับนี้ถูกวัดค่าความเที่ยงด้วยค่า IOC
โดยผู้เชี่ยวชาญ แล้วเลือกข้อค�ำถามที่มีค่าตั้งแต่ 0.50
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ขึ้นไป จ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 39 ข้อ ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient Alpha) เท่ากับ
0.821 ซึ่งถือว่าแบบสอบถามนี้มีความเชื่อมั่นในระดับสูง
จึงน�ำแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
3) การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยนี้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าสถิติ ร้อยละ
ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยด้วย t-test และ One-Way ANOVA และแสดง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตาราง

ผลการวิจัย

ผลการวิจัยประกอบด้วย 3 ส่วน ตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย คือ คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง พฤติกรรม
การเปิดรับสือ่ ของกลุม่ ตัวอย่าง การมีสว่ นร่วมทางการเมือง
และการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปิดรับสื่อจ�ำแนกตาม
ลักษณะประชากรศาสตร์ ซึ่งมีสาระส�ำคัญของแต่ละส่วน
ดังแสดงในตาราง ดังนี้
ส่วนที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง
ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบ
ด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ วิชาชีพ ดังแสดงใน
ตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จ�ำนวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถามจ�ำแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
1. เพศ

ลักษณะประชากรศาสตร์
(1)  ชาย
(2)  หญิง

2. อายุ

(1)  18-29 ปี
(2)  30-49 ปี
(3)  50 ปีขึ้นไป

3. ระดับการศึกษา

(1)  ป.6
(2)  ม.3/ปวช.
(3)  ม.6/ปวส.
(4)  ปริญญาตรี
(5)  ปริญญาโท

4. วิชาชีพ

รวม

รวม

รวม

(1)  แพทย์
(2) บุคลากรสาขาอื่นๆ
รวม

จากตาราง ที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้ มี
จ�ำนวนทั้งสิ้น 321 คน เป็นเพศหญิง จ�ำนวน 226 คน
ร้อยละ 70.4 และเพศชาย จ�ำนวน 95 คน ร้อยละ 29.5
มีชว่ งอายุระหว่าง 30-49 ปี จ�ำนวน 177 คน ร้อยละ 55.1
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ�ำนวน 193 คน ร้อยละ
60.1 และมีวิชาชีพบุคลากรสาขาอื่นๆ จ�ำนวน 301 คน
ร้อยละ 93.8
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จำ�นวน
95
226
321
81
177
  63
321
  3
15
96
193
14
321
20
301
321

ร้อยละ
29.5
70.4
100.0
25.2
55.1
19.6
100.0
  0.9
  4.7
29.9
60.1
  4.4
100.0
  6.2
93.8
100.0

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ของบุคลากรโรงพยาบาลค่ายสุรนารี

จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมและรายข้อ
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ
1.  สื่อบุคคล
    (1) เพื่อนร่วมงาน
    (2) เพื่อนบ้าน
    (3) ญาติ
    (4) ผู้ป่วย/ผู้มารับบริการ
ภาพรวม
2.  สื่อมวลชนระดับท้องถิ่น
    (1) สถานีวิทยุโทรทัศน์ท้องถิ่น
    (2) หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
    (3) สถานีวิทยุชุมชน
ภาพรวม
3.  สื่อมวลชนระดับชาติ
    (1)  หนังสือพิมพ์ เช่น ไทยรัฐ, เดลินิวส์
    (2)  สื่อโทรทัศน์ เช่น ช่อง 3 5 7   
     NBT ThaiPBS และ Digital TV          
ภาพรวม
4.  สื่อใหม่
    (1)  YouTube
    (2)  Website  เช่น Google
    (3)  Line
    (4)  Facebook
ภาพรวม
5.  สื่อกิจกรรม
    (1) การจัดนิทรรศการ
    (2) การจัดเวทีหาเสียง
    (3) เดินเคาะประตูบ้านหาเสียง
ภาพรวม
6.  สื่อเคลื่อนที่
    (1) รถแห่หาเสียง
    (2) ป้ายหาเสียงติดยานพาหนะขนส่ง
ภาพรวม
7.  สื่อเฉพาะกิจ
    (1) ใบปลิว
    (2) โปสเตอร์/ไวนิล
    (3) แผ่นพับ
    (4) LED Billboard
    (5) นามบัตรแนะนำ�ตัวนักการเมือง
ภาพรวม

X

ระดับพฤติกรรม
S.D.

ความหมาย

อันดับ

2.87
2.48
2.59
2.31
2.56

1.19
1.2
1.21
1.23
1.02

ระดับปานกลาง
ระดับน้อย
ระดับน้อย
ระดับน้อย
ระดับน้อย

1
3
2
4

2.72
2.46
2.38
2.52

1.23
1.18
1.09
1.02

ระดับปานกลาง
ระดับน้อย
ระดับน้อย
ระดับน้อย

1
2
3

2.78
3.42

1.20
1.22

ระดับปานกลาง
ระดับมาก

2
1

3.10

1.05

ระดับปานกลาง

3.11
3.07
3.12
3.30
3.15

1.31
1.30
1.41
1.37
1.21

ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง

3
4
2
1

2.28
1.95
1.74
1.99

1.20
1.14
1.08
1.03

ระดับน้อย
ระดับน้อย
ระดับน้อยที่สุด
ระดับน้อย

1
2
3

1.91
2.10
2.01

1.12
1.16
1.07

ระดับน้อย
ระดับน้อย
ระดับน้อย

2
1

1.93
2.27
1.93
1.95
1.67
1.95

1.11
1.20
1.11
1.20
1.01
0.98

ระดับน้อย
ระดับน้อย
ระดับน้อย
ระดับน้อย
ระดับน้อยที่สุด
ระดับน้อย

3
1
4
2
5

จากตารางที่ 2 พบว่า บุคลากรมีพฤติกรรมการเปิด
รับสือ่ เพือ่ เปิดรับข่าวสารทางการเมืองผ่านสือ่ ประเภทต่างๆ
ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ( X = 2.47 , S.D. = 0.80)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าบุคลากรเปิดรับสื่อโทรทัศน์

มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( X =3.42, S.D. =1.22) รองลงมาคือ
สื่อ Facebook ( X =3.30, S.D. =1.37) สื่อที่มีค่าเฉลี่ย
ต�่ำที่สุดคือสื่อนามบัตรแนะน�ำตัวนักการเมือง ( X =1.67,
S.D. = 1.01) ตามล�ำดับ
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ส่วนที่ 2 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากรโรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
การมีส่วนร่วมทางการเมือง แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ  ระดับต�่ำ ระดับกลาง และ ระดับสูง จากการสังเคราะห์
แนวคิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองจากนักวิชาการ  (Lester,  1965; Michael Rush, 1992; ขัตติยา กรรณสูต,  2535;  
ถวิลวดี บุรีกุล, 2543; พัฒนามาจาก Milbrath, 1965)  ซึ่งเป็นนักวิชาการที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการแบ่งระดับการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองที่สอดคล้องกันเป็นส่วนใหญ่ ดังแสดงให้เห็นในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จ�ำนวนและร้อยละ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากรโรงพยาบาลค่ายสุรนารี
การมีส่วนร่วมกิจกรรมทางการเมือง
1. ระดับต�่ำ
     (1) ติดตามข่าวสารทางการเมือง
     (2) ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทุกครั้ง
     (3) ร่วมอภิปรายโต้แย้งทางการเมืองอย่างไม่เป็นทางการ
     (4) พูดชักชวนให้คนอื่นไปออกเสียงเลือกตั้ง
     (5) ร่วมประชาสัมพันธ์ทางการเมือง เช่น สวมเสื้อ ติดสติ๊กเกอร์หน้ารถยนต์
2. ระดับปานกลาง
     (1) ติดเครื่องหมายหรือแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียง
     (2) ร่วมชุมนุมฟังการหาเสียง/แนะนำ�ตัว
     (3) ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้นำ�ทางการเมือง
     (4) ช่วยเหลือทางการเงิน/บริจาคแก่พรรคการเมืองหรือ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
     (5) เข้าร่วมประชุมทางการเมือง/ชุมนุม/ประท้วงทางการเมือง
     (6) สละเวลาเพื่อช่วยหาเสียงเลือกตั้ง
3. ระดับสูง
     (1) เคยสมัครเข้ารับการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น
     (2) เคยสมัครเข้ารับการเลือกตั้งในระดับประเทศ
     (3) เคยเป็นผู้ปราศรัยในเวทีปราศรัยของพรรคการเมือง
     (4) เคยได้รับเลือกเข้าดำ�รงตำ�แหน่งพรรคการเมือง หรือได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภา
         ท้องถิ่นต่างๆ เช่น อบต. อบจ.
     (5) เคยเป็นคณะกรรมการของพรรคการเมืองหรือกลุ่มทางการเมือง

จากตารางที่ 3 พบว่ากลุม่ ตัวอย่างส่วนมากมีสว่ นร่วม
ทางการเมืองอยู่ในระดับต�่ำ.ในด้านการไปลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง จ�ำนวน 298 คน ร้อยละ 92.8 รองลงมาคือ
การติดตามข่าวสารทางการเมือง//จ�ำนวน 250คน//ร้อย
ละ/77.9//และการพูดชักชวนคนอื่นไปออกเสียงเลือกตั้ง
จ�ำนวน 205 คน ร้อยละ 63.9 โดยพบอีกว่าการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองระดับสูงนั้น บุคลากรส่วนมากไม่มีส่วน
ร่วมทางการเมืองในระดับสูง โดยเฉลี่ย 313 คน ร้อยละ
97.5
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ใช่
จำ�นวน

ร้อยละ

ไม่ใช่
จำ�นวน

250
298
72
205
37

77.9
92.8
22.4
63.9
11.5

71
23
249
116
284

22.1
7.2
77.6
36.1
88.5

14
41
28
16
13
20

4.4
12.8
8.7
5.0
4.0
6.2

307
280
293
305
308
301

95.6
87.2
91.3
95.0
96.0
93.8

9
9
8
8

2.8
2.8
2.5
2.5

312
312
313
313

97.2
97.2
97.5
97.5

8

2.5

313

97.5

ร้อยละ

ส่วนที่ 3 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเพื่อ
เปิดรับข่าวสารทางการเมืองผ่านสือ่ ประเภทต่างๆจ�ำแนก
ตามลักษณะประชากรศาสตร์
บุคลากรโรงพยาบาลค่ายสุรนารี มีพฤติกรรมการ
เปิดรับสือ่ เพือ่ เปิดรับข่าวสารทางการเมืองผ่านสือ่ ประเภท
ต่างๆ/จ�ำแนกตามระดับการศึกษาและวิชาชีพโดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ดังแสดง
ในตารางที่ 4 และ 5

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปิดรับสื่อจ�ำแนกตามระดับการศึกษา
แหล่งความ
แปรปรวน

df

SS

MS

F

P

1. สื่อบุคคล

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

4
316
320

17.977
315.27
333.25

4.494
0.998

4.505*

0.001

2. สื่อมวลชนระดับท้องถิ่น

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

4
316
320

8.597
315.06
323.66

2.149
0.997

2.156

0.074

3. สื่อมวลชนระดับชาติ

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

4
316

1.280
354.88

0.320
1.123

0.285

0.888

รวม

320

356.16

4. สื่อใหม่

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

4
316
320

0.750
466.58
467.34

0.188
1.477

0.127

0.973

5. สื่อกิจกรรม

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

4
316
320

20.349
319.41
339.76

5.087
1.011

5.033*

0.001

6. สื่อเคลื่อนที่

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

4
316
320

21.810
347.18
368.99

5.452
1.099

4.963*

0.001

7. สื่อเฉพาะกิจ

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

4
316

18.917
287.28

4.729
0.909

5.202*

0.000

รวม

320

306.20

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

4
316

8.959
194.86

2.240
0.617

3.623*

0.007

รวม

320

203.82

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ

รวม

* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ จ�ำแนกตามวิชาชีพ
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ
1.  สื่อบุคคล
2.  สื่อมวลชนระดับท้องถิ่นท้องถิ่น
3.  สื่อมวลชนระดับชาติ
4.  สื่อใหม่
5.  สื่อกิจกรรม
6.  สื่อเคลื่อนที่
7.  สื่อเฉพาะกิจ
รวม

แพทย์
(n=20)
X

1.73
1.95
2.97
2.96
1.33
1.67
1.65
2.04

S.D.
0.70
1.04
1.10
1.24
0.56
0.82
0.75
0.61

บุคลากรสาขาอื่นๆ
(n=301)
S.D.
X
2.61
1.02
2.55
0.99
3.10
1.05
3.16
1.20
2.03
1.04
2.02
1.08
1.97
0.99
2.50
0.80

t

P

-5.213*
-2.648*
-0.538
-0.711
-5.043*
-1.427
-1.425
-2.495*

0.000
0.009
0.591
0.477
0.000
1.550
0.155
0.013

* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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สรุปและอภิปรายผล

จากผลการศึกษาสามารถสรุปและอภิปรายผลตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้ดังนี้
1. พฤติกรรมการเปิดรับสือ่ ของบุคลากรโรงพยาบาล
ค่ายสุนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
น้อย เนือ่ งจากการทีจ่ ะเปิดรับข่าวสารทางการเมืองในช่วง
นีม้ รี ปู แบบทางการเมืองทีเ่ ป็นห้วงของการปฏิวตั ริ ฐั ประหาร
ของรัฐบาลทหาร และบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านอยูใ่ นโรงพยาบาล
ค่ายสุรนารี ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรระดับใด ต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของทหารเหมือนกันทั้งสิ้น และบุคลากรส่วน
ใหญ่มภี ารกิจในการปฏิบตั งิ านช่วงเวลาแตกต่างกัน บางครัง้
อาจต้องท�ำงานในเวลากลางคืนและพักผ่อนในเวลากลางวัน
สลับกันไป ท�ำให้ไม่มีเวลาในการเปิดรับสื่อต่างๆ มากเท่า
ที่ควร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ โจเซฟ ที แคปเปอร์
(1960) ได้กล่าวว่า ในการรับข่าวสารต่างๆ ผู้รับสารจะมี
กระบวนการรับข่าวสารที่แตกต่างกันไปตามสถานการณ์
ความต้องการ ความเชื่อ ทัศนคติ ความรู้นึกนึกคิด ฯลฯ
ที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งกระบวนการในการเลือกรับข่าวสารนั้น
เรียกว่า “กระบวนการเลือกสรร” (Selective Process)
กระบวนการเลือกสรรเปรียบเสมือนเครื่องกรอง (Filter)
ซึ่งการเลือกรับข่าวสารของมนุษย์ ประกอบด้วย 3 ขั้น
ตอน คือ 1) การเลือกเปิดรับหรือเลือกสนใจ (Selective
Exposure or Selective Attention) 2) การเลือกรับรูห้ รือ
ตีความ (Selective Perception or Selective Interpretation) และ 3) การเลือกจดจ�ำ (Selective Retention)
นอกจากนี้ เดอ เฟลอร์ (1966) ได้สรุปเรื่องความแตก
ต่างระหว่างบุคคล (Individual Difference) เอาไว้ว่า
อย่างไรก็ตามมนุษย์เรานอกจากจะเลือกเปิดรับสารแล้ว
ยังมีการแสวงหาข่าวสาร (Information Seeking) เพื่อ
สนองความต้องการของตนเอง เพราะทุกคนมีธรรมชาติ
ที่จะเปิดรับข่าวสารตลอดเวลาเพียงแต่จะเปิดรับสื่อใด
1.1 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อบุคคล ของบุคลากร
โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย และสื่อที่บุคลากรเลือกเปิด
รับมากที่สุด คือ สื่อบุคคลที่เป็นเพื่อนร่วมงาน เนื่องจาก
การด�ำเนินชีวิตแต่ละวันมีการใช้เวลาร่วมกันกับเพื่อน
ร่วมงานมากว่าบุคคลในครอบครัว บางคนท�ำงานในโรง
พยาบาล มากถึง 16 ชั่วโมง/วัน ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่
การแลกเปลี่ยนข่าวสารสถานการณ์ต่างๆ ที่ได้รับมาจาก
สือ่ ประเภทอืน่ ๆ เท่านัน้ แต่กส็ ามารถท�ำให้ทราบถึงข่าวสาร
ทางการเมืองบ้างไม่มากก็นอ้ ย ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ
เดอ เฟลอร์ (1966) ในปัจจัยทางสภาพความสัมพันธ์ทาง
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สังคม เนื่องจากคนเรามักยึดติดกับกลุ่มสังคมที่ตนสังกัด
อยู่เป็นกลุ่มอ้างอิง (Reference Group) ในการตัดสินใจ
ที่จะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมใดๆก็ตามนั่นคือมักจะคล้อย
ตามกลุม่ ในแง่ความคิด ทัศนคติและพฤติกรรมเพือ่ ให้เป็น
ที่ยอมรับของกลุ่ม
1.2 พฤติกรรมการเปิดรับสือ่ มวลชนระดับท้องถิน่ ของ
บุคลากรโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับน้อย เนือ่ งจากสือ่ มวลชน
ระดับท้องถิน่ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา ไม่คอ่ ยได้เข้ามามี
บทบาทในการน�ำเสนอข่าวสารต่างๆ ในพืน้ ทีเ่ ท่าทีค่ วร ไม่มี
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และไม่คอ่ ยได้รบั ความนิยมใน
พื้นที่เท่าที่ควร สื่อมวลชนระดับท้องถิ่นที่บุคลากรเปิดรับ
ข่าวสารทางการเมืองมากที่สุด คือ สื่อประเภทสถานีวิทยุ
โทรทัศน์ท้องถิ่นซึ่งโดยทั่วไปจะมีรายการข่าวสารทางการ
เมืองทั้งการเมืองระดับท้องถิ่นและระดับชาติเป็นหลักก็
จริง แต่จะมีเพียงผูท้ มี่ เี คเบิล้ ทีวเี ท่านัน้ ทีจ่ ะได้รบั ชมรายการ
หรือข่าวสารทางการเมืองผ่านสื่อประเภทนี้ ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ จุฑารัตน์โสดาศรี (2558) ในเรื่องความ
สามารถของผูร้ บั สารในการเป็นเจ้าของสือ่ เนือ่ งจากสือ่ ต่างๆ
มีราคาทีแ่ ตกต่างกัน ตัง้ แต่ราคาถูกขึน้ ไปถึงราคาแพงมาก
เช่น หนังสือพิมพ์อาจจะมีราคาถูกมากเมือ่ เปรียบเทียบกับ
สือ่ อืน่ คนทัว่ ไปสามารถซือ้ ได้ แต่กเ็ ป็นสือ่ ทีไ่ ม่ถาวรเพราะ
ผูซ้ อื้ อ่านเนือ้ หาหมดแล้วมักจะทิง้ ไป อีกอย่างหนึง่ สือ่ วิทยุ
กระจายเสียงแม้จะมีราคามากกว่าหนังสือพิมพ์แต่กถ็ กู กว่า
สื่อวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งแทบทุกบ้านสามารถจะเป็นเจ้าของได้
1.3 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อมวลชนระดับชาติ ของ
บุคลากรโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และสื่อที่
บุคลากรเลือกเปิดรับมากที่สุดคือสื่อโทรทัศน์ เนื่องจาก
เป็นสื่อที่เข้าถึงประชาชนได้ทุกกลุ่มคน แต่ข่าวสารที่ผ่าน
สื่อโทรทัศน์ ไม่ใช่มีแค่เพียงข่าวสารทางการเมืองเท่านั้น
ยังมีขา่ วสารอืน่ ๆ รายการวาไรตี้ หรือละคร ให้เลือกรับชม
และเมือ่ บุคลากรมีภารกิจในการปฏิบตั งิ านหนักตลอดทัง้ วัน
อาจต้องการรับชมรายการอืน่ ๆ เพือ่ ผ่อนคลายมากกว่าการ
รับชมข่าวสารทางการเมืองจึงท�ำให้เปิดรับข่าวสารทางการ
เมืองผ่านสื่อมวลชนระดับชาติอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิงห์ สิงห์ขจร (2556) ได้
ท�ำการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารทางการเมืองจาก
สื่อมวลชนและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
กรณีศึกษา จังหวัดเชียงราย พบว่า พฤติกรรมการเปิด
รับข่าวสารทางการเมืองจากสือ่ มวลชนของประชาชนกรณี
ศึกษา จังหวัดเชียงราย มีการเปิดรับสื่อโทรทัศน์มากที่สุด
เพราะมีทงั้ ภาพและเสียงจึงมีความน่าเชือ่ ถือมากทีส่ ดุ รอง

ลงมาคือ วิทยุกระจายเสียง และหนังสือพิมพ์
1.4 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อใหม่ ของบุคลากรโดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และสือ่ ทีบ่ คุ ลากรเปิดรับมาก
ที่สุด คือ Facebook ซึ่งมีการเปิดรับข่าวสารทางการเมือง
อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจาก สื่อใหม่เป็นสื่อที่ต้องเปิด
โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเท่านัน้ จึงจะสามารถเข้าถึง
ข่าวสารและข้อมูลต่างๆ ได้ ถึงแม้วา่ ปัจจุบนั จะมีผใู้ ช้สอื่ ใหม่
หลากหลายรูปแบบแต่เพือ่ การติดต่อสือ่ สารระหว่างบุคคล
เท่านัน้ และไม่ได้เน้นสือ่ สารด้านการเมือง แม้วา่ บางครัง้ จะ
มีกลุม่ เครือข่ายทางการเมืองน�ำข่าวสารทางการเมืองมาลง
ใน Facebook บ้างก็ตาม แต่จะเป็นการเปิดรับข่าวสารที่
เป็นข่าวสารด้านอื่นๆ มากกว่าเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับบท
สรุปของผู้บริหารของส�ำนักวิชาการ ส�ำนักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา (2556) เกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ (Social
Media) เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีที่เรียกว่า เว็บ 2.0
คือเครื่องมือต่างๆ ที่ท�ำงานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ให้แต่ละบุคคลเข้าถึง แลก
เปลี่ยน สร้างเนื้อหา และสื่อสารกับบุคคลอื่นๆ และการ
เข้าร่วมเครือข่ายออนไลน์ตา่ งๆ ซึง่ ปัจจุบนั บริการเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตมีการน�ำมาใช้ในการสือ่ สารระหว่างบุคคล เพือ่
การสือ่ สารทางธุรกิจ หรือของหน่วยงานราชการ ตลอดจน
การเผยแพร่ความรู้ต่างๆ และ แนวคิดการตลาดทางการ
เมืองของในการรณรงค์หาเสียงของ ลลิตพรรณ นุกลู วัฒน
วิชยั (2560) ในด้านการตลาดแบบดึงดูด (Pull Marketing)
หรือ Air War โดยผ่านช่องทางสื่อออนไลน์และโซเชียล
เน็ตเวิร์ค
1.5 พฤติกรรมการเปิดรับสือ่ กิจกรรม ของบุคลากรโดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับน้อย และสือ่ การจัดนิทรรศการเป็นสือ่
ทีบ่ คุ ลากรเปิดรับมากทีส่ ดุ รองลงมาคือ การจัดเวทีหาเสียง
และการเดินเคาะประตูบ้านหาเสียง ตามล�ำดับ เนื่องจาก
สือ่ กิจกรรมทางการเมืองในช่วงทีไ่ ด้ทำ� วิจยั นัน้ ยังไม่มเี ท่าที่
ควร เพราะเป็นช่วงการปกครองของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ หรือ คสช. ซึง่ เป็นการปฏิวตั ริ ฐั ประหารโดยทหาร
และยังเป็นห้วงปิดล็อคทางการเมือง ยังไม่อนุญาตให้หา
เสียงของนักการเมือง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการตลาด
ทางการเมืองในการรณรงค์หาเสียงของ ลลิตพรรณ นุกูล
วัฒนวิชัย (2560) ในด้านการตลาดแบบผลักดัน (Push
Marketing) ซึ่งประกอบด้วย 3 กระบวนการ คือ 1) เครือ
ข่ายสมาชิกพรรคในพื้นที่ 2) ผ่านสื่อสาธารณะ เช่น ภาพ
โปสเตอร์ แผ่นพับโฆษณานโยบายพรรค รวมถึง ขบวนแห่
หาเสียง และ 3) การลงพื้นที่หรือจัดเวทีปราศรัย เป็นต้น

1.6 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อเคลื่อนที่ของบุคลากร
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับน้อยเนือ่ งจาก สือ่ เคลือ่ นทีเ่ ป็นสือ่ ที่
นักการเมืองนิยมใช้รณรงค์ในการหาเสียงเลือกตัง้ มากทีส่ ดุ
แต่เนือ่ งจากการเมืองและการปกครองตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2557
จนถึงปัจจุบัน เป็นการปกครองโดย คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ยังเป็นห้วงปิดล็อคทางการเมือง ยังไม่
อนุญาตให้หาเสียงทางการเมืองของนักการเมืองจึงยังไม่มี
การใช้สื่อชนิดนี้ในการรณรงค์ทางการเมือง
1.7 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อเฉพาะกิจของบุคลากร
โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อยเนื่องจาก สื่อชนิดนี้ถือเป็น
สื่อที่จะเกิดขึ้นเฉพาะห้วงเวลาที่จะมีการหาเสียงทางการ
เมืองเท่านั้นไม่สามารถท�ำได้ตลอด ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ วัฒนา นนทชิต (2559) พบว่า การสื่อสาร
ทางการเมืองจากสือ่ กิจกรรม ในรูปแบบของการเดินรณรงค์
หาเสียง จากสติ๊กเกอร์ ที่ติดอยู่ตามสถานที่ต่างๆ จาก
ป้ายประชาสัมพันธ์ของทางเทศบาล จากป้ายประกาศ ณ
ที่ท�ำการชุมชน จากนิทรรศการต่างๆ พบว่าประชาชนมี
พฤติกรรมและระดับของการรับรูข้ า่ วสารทางการเมืองจาก
สื่อดังกล่าวอยู่ในระดับน้อย
2. การมีสว่ นร่วมทางการเมืองของบุคลากรโรงพยาบาล
ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา จ�ำแนกเป็น 3 ระดับ
สามารถอภิปรายรายละเอียด ได้ดังนี้
2.1 การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับต�่ำของ
บุคลากร คือ การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทุกครั้ง การ
ติดตามข่าวสารทางการเมือง และการพูดชักชวนให้คนอืน่
ไปออกเสียงเลือกตั้ง ตามล�ำดับ เนื่องจาก การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองระดับต�ำ่ ในการไปลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ทุก
ครั้ง ถือเป็นระเบียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของทหาร
ที่บุคลากรหรือก�ำลังพลทหารทุกนายต้องปฏิบัติตาม และ
เนื่องจากมีกฎหมายก�ำหนดให้ต้องไปใช้สิทธิ์ลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งมิเช่นนั้นแล้วอาจเสียสิทธิ์รวมถึงถูกตัดสิทธิ์
อื่นๆ ทางการเมืองได้
2.2 การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับปานกลาง
ของบุคลากร คือ การเข้าร่วมประชุมทางการเมืองชุมนุม
ประท้วงทางการเมือง การติดเครื่องหมายหรือแผ่นป้าย
โฆษณาหาเสียง และการช่วยเหลือทางการเงิน บริจาคแก่
พรรคการเมืองหรือผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ตามล�ำดับ เนือ่ งจาก
มีนโยบายจากผู้บังคับบัญชาห้ามมิให้เข้าไปข้องเกี่ยวและ
เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองมาก และด้วยอาชีพต้องมี
ความเป็นกลางทางการเมือง มีขอ้ ห้ามในการการร่วมชุมนุม
ประท้วง และหากมีบคุ ลากรคนใดทีเ่ ข้าไปมีสว่ นร่วมในการ
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ประท้วงอาจท�ำให้เกิดความผิดทางวินัยได้ และในข้ออื่นๆ
ถือเป็นการแสดงตัวว่าสนับสนุนนักการเมืองคนใดคนหนึง่
ซึ่งไม่ถือว่าเป็นกลางทางการเมือง หากว่าจะเห็นด้วยกับ
ความคิดของนักการเมืองคนใดและชอบนักการเมืองคน
ใด ให้สามารถท�ำได้ด้วยการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
2.3 การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับสูงของ
บุคลากร คือ การเคยสมัครเข้ารับการเลือกตั้งในระดับ
ท้องถิน่ และเคยสมัครเข้ารับการเลือกตัง้ ในระดับประเทศ
ตามล�ำดับ เนื่องจาก นโยบายจากผู้บังคับบัญชาห้ามมิ
ให้เข้าไปข้องเกี่ยวและเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองมาก
และด้วยอาชีพทหารต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง
และวางตัวเป็นกลางทางการเมืองจะเข้าไปข้องเกี่ยวและ
เข้าร่วมกิจกรรมทางเมืองมากไม่ได้เพราะหากฝ่าฝืนจะมี
บทลงโทษหนักจากผู้บังคับบัญชา และหากบุคลากรท่าน
ใดมีความต้องการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนักการเมืองทั้ง
ระดับท้องถิน่ เช่น สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล
และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�ำบล และระดับชาติ เช่น
สมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีความ
จ�ำเป็นต้องลาออกจากราชการเท่านั้น
จากผลการวิจยั เกีย่ วกับมีสว่ นร่วมทางการเมือง ดังกล่าว
สอดคล้องกับ ศศิกานต์ วรรณยิ่ง (2557) ระบุว่า รัฐต้อง
จัดให้มีก�ำลังพลทหาร เพื่อรักษาเอกราช ความมั่งคง และ
ผลประโยชน์แห่งชาติ ก�ำลังทหารพึงใช้เพือ่ การรบหรือการ
สงครามและป้องปรามมิให้เกิดสงคราม เพือ่ ปกป้องสถาบัน
พระมหากษัตริยเ์ พือ่ ปราบหรือป้องปรามกบฏและการจราจล
เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ และเพื่อการพัฒนาประเทศ
อีกทัง้ นโยบายทหารมุง่ เน้นให้กำ� ลังพลทหารปฏิบตั ติ นเป็นก
ลางทางการเมืองและส่งเสริมให้ประชาชนปกครองตนเอง
และมีส่วนร่วมทางการเมือง
3. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปิดรับสือ่ ประเภท
ต่างๆ จ�ำแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ สามารถ
อภิปรายรายละเอียด ได้ดังนี้
3.1 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของบุคลากร จ�ำแนก
ตามเพศ พบว่าบุคลากรมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อต่างๆ
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เนื่องมาจากบุคลากร ทั้งเพศ
ชาย และเพศหญิง ต่างมีภารกิจตามหน้าทีเ่ ป็นจ�ำนวนมาก
เท่าๆ กัน เพราะบุคลากรส่วนใหญ่ใช้เวลาในการท�ำงาน
มากถึง 16 ชั่วโมง/วัน สลับสับเปลี่ยนกันไปไม่ว่าจะเป็น
เพศใดนั่นเอง
3.2 พฤติกรรมการเปิดรับสือ่ ของบุคลากร จ�ำแนกตาม
อายุ พบว่าบุคลากรมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อต่างๆ โดย
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ภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่กลุ่มอายุ 50 ปี มีพฤติกรรม
การเปิดรับสื่อบุคคลที่เป็นญาติแตกต่างกัน กับกลุ่มอายุ
30-49 ปี เนือ่ งจากกลุม่ บุคลากรทีม่ อี ายุ 50 ปีขนึ้ ไป เป็นก
ลุ่มวัยที่จะเปลี่ยนเป็นกลุ่มผู้สูงอายุและเริ่มได้อยู่ร่วมกับ
ครอบครัวและมีการพูดคุยกับครอบครัวเพิ่มมากขึ้น เริ่ม
วางมือจากงานและได้รับการมอบหมายให้เข้าเวรน้อยลง
3.3 พฤติกรรมการเปิดรับสือ่ ของบุคลากร จ�ำแนกตาม
ระดับการศึกษา พบว่า บุคลากรมีพฤติกรรมการเปิดรับสือ่
ต่างๆ โดยภาพรวมแตกต่างกัน ซึง่ บุคลากรจะมีการเปิดรับ
สือ่ บุคคล สือ่ กิจกรรม สือ่ เคลือ่ นที่ และสือ่ เฉพาะกิจ แตก
ต่างกัน โดยบุคลากรที่มีการศึกษาระดับ ม.6/ปวส. จะมี
พฤติกรรมการเปิดรับสือ่ บุคคลมากกว่า กลุม่ ทีม่ กี ารศึกษา
ระดับ ปริญญาโท เนือ่ งจากกลุม่ บุคคลทีม่ รี ะดับการศึกษา
ม.6/ปวส. ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารี เป็นกลุม่ บุคลากรทีม่ ี
การเคลื่อนที่ไปในที่ต่างๆ ของโรงพยาบาลมากที่สุด หรือ
ทีเ่ รียกว่าไม่อยูน่ งิ่ เนือ่ งจากไม่คอ่ ยท�ำงานในส�ำนักงานแบบ
นั่งโต๊ะ จะต้องมีการสื่อสาร กับบุคคลต่างๆ จ�ำนวนมาก
ทั้งเรื่องทางการเมือง และเรื่องอื่นๆ ซึ่งผู้มีการศึกษาใน
ระดับ ปริญญาโท ส่วนใหญ่อาจมีการสื่อสารภายในกลุ่ม
ของตนเอง และเปิดรับสือ่ ทีส่ ามารถรับได้งา่ ยอย่างสือ่ ใหม่
มากกว่านั่นเอง ซึ่งสอดคล้องกับ ริเวอร์ ปีเตอร์สัน และ
เจนเซ็น (1971) อ้างใน ปรมะ สตะเวทิน (2539) พบ
ว่าโดยทั่วไปแล้วคนที่มีการศึกษาระดับสูงมักจะมีการใช้
สื่อสารมวลชนมากกว่าคนที่มีการศึกษาระดับต�่ำ  และคน
ทีม่ กี ารศึกษาระดับสูงจะมีความรูม้ าก และเข้าใจศัพท์การ
สื่อสารได้ดีกว่า
3.4 พฤติกรรมการเปิดรับสือ่ ของบุคลากรจ�ำแนกตาม
วิชาชีพ พบว่าบุคลากรมีพฤติกรรมการเปิดรับสือ่ ต่างๆ โดย
ภาพรวมแตกต่างกัน ซึง่ บุคลากรมีพฤติกรรมการเปิดรับสือ่
บุคคล สื่อมวลชนระดับท้องถิ่น และสื่อกิจกรรมแตกต่าง
กัน เนื่องจาก การวิจัยครั้งนี้ ได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น
2 วิชาชีพหลัก คือ กลุ่มวิชาชีพแพทย์ และกลุ่มบุคลากร
สาขาทัว่ ไป ท�ำให้เห็นความแตกต่างของการเปิดรับสือ่ เพือ่
เปิดรับข่าวสารทางการเมืองอย่างชัดเจน โดยเฉพาะสือ่ บุคคล
สื่อมวลชนระดับท้องถิ่น และสื่อกิจกรรม ซึ่งเป็นสื่อที่ต้อง
มีการพบปะพูดคุยเป็นส่วนใหญ่และต้องใช้เวลาการกับเปิด
รับสือ่ เหล่านัน้ มากกว่า ท�ำให้แพทย์ทตี่ อ้ งใส่ใจในการศึกษา
หาความรูท้ างการแพทย์ตอ้ งเอาใจใส่ผปู้ ว่ ยเป็นส่วนใหญ่ให้
เวลากับสือ่ ทีต่ อ้ งมีการปฏิสมั พันธ์สงู ได้นอ้ ย และหากต้อง
รับข่าวสารทางการเมืองจริงอาจจะต้องใช้สื่อมวลชนระดับ
ชาติ หรือสือ่ ใหม่แทน เพราะสามารถเปิดรับข่าวสารได้งา่ ย

กว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิลเบอร์ แซม (1969)
อ้างใน เอกศิษย์ พุทธิกุล (2552) ได้ท�ำการศึกษาปัจจัยที่
มีอทิ ธิพลต่อความสนใจข่าวสารทางการเมืองมาก กล่าวคือ
คนทีม่ กี ารศึกษาสูงไม่วา่ จะอาชีพหรือมีฐานะทางเศรษฐกิจ
อย่างไรจะมีความสนใจในข่าวสารทางการเมืองอยูใ่ นระดับ
ทีไ่ ม่แตกต่างกันส�ำหรับบุคคลทีม่ กี ารศึกษาต�ำ่ การมีอาชีพที่
ได้รบั ยกย่องหรือมีเกียรติหรือมีฐานทางเศรษฐกิจดีจะท�ำให้
บุคคลนัน้ เพิม่ ความสนใจในการเปิดรับข่าวสารทางการเมือง
เมือ่ เปรียบเทียบงานวิจยั แล้วจะเห็นได้วา่ กลุม่ ตัวอย่าง
งานวิจัยของผู้วิจัยส่วนใหญ่เป็นวัยกลางคนซึ่งเป็นกลุ่มคน
วัยท�ำงาน ไม่ค่อยมีเวลาในการเปิดรับสื่อที่เป็นโซเชียล
เน็ตเวิรค์ เท่าทีค่ วร ทัง้ เกิดจากข้อจ�ำกัดของหน่วยงานทีห่ า้ ม
ใช้โทรศัพท์มอื ถือและอินเทอร์เน็ตระหว่างท�ำงาน ฉะนัน้ เมือ่
อยูใ่ นห้วงเวลาของการพักผ่อนหลังจากการท�ำงานจึงเลือก
เปิดรับสื่อที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เปิดรับได้ง่ายกว่าและ
สะดวกกว่า อย่างสื่อมวลชนประเภทสื่อโทรทัศน์มากกว่า
นั่นเอง

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้

1. ควรส่งเสริมกิจกรรมการเปิดรับข่าวสารทางการ
เมืองให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลค่ายสุนารี ทุกระดับ ให้
มากขึ้นเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเพิ่มประสบการณ์
หรือทักษะความรูท้ างด้านการเมือง และควรจัดการส่งเสริม
ในเรื่องของการใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ ให้รู้จักการใช้สื่อให้
ทันตามยุคสมัย ท�ำให้บคุ ลากรรูส้ กึ มีความกระตือรือร้นใน
การเปิดรับข่าวสารทางการเมือง รวมถึงข่าวสารอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน
2. ควรส่งเสริมให้มีแหล่งข้อมูลข่าวสารทางการเมือง
หรือข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในโรงพยาบาลค่าย สุรนารี ที่
มีรูปแบบหลากหลาย เพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นความสนใจ
และสามารถเข้าถึงความต้องการของบุคลากรทุกระดับได้
มากที่สุด

ข้อเสนอแนะสำ�หรับการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรศึกษาปัจจัยการเปิดรับข่าวสารทางการเมือง
ที่จะส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากรโรง
พยาบาลค่ายสุรนารี
2. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการ
เปิดรับสื่อกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากรโรง
พยาบาลค่ายสุรนารี
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