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บัทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เข้าใจถึงการจัดวาระข่าวสารวารสารกองทัพไทยของคณะผู้
จัดท�าวารสารกองทัพไทย และ 2) เข้าใจถึงพฤติกรรมการเปิดรับ การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจที่
มีต่อวารสารกองทัพไทยของข้าราชการทหาร สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ซีึ่งวิธีวิทยาการวิจัยแบ่งออก
เป็น 2 ขั้นตอนขั้นตอนที่ 1 การสัมภาษณ์เชิงลึกคณะผู้จัดท�าวารสารกองทัพไทย ได้ผลสรุปว่า การจัดวาระ
ข่าวสารของวารสารกองทัพไทย มีองค์ประกอบทีส่ า� คัญ 3 ส่วน คือ คณะผูจ้ ดั ท�าวารสารกองทัพไทย ผูร้ บั สาร
และผู้ก�าหนดนโยบายหรือคณะผู้บังคับบัญชา โดยคณะผู้จัดท�าวารสารกองทัพไทยแสดงบทบาทเสมือน
สือ่ มวลชน ท�าหน้าที่พิจารณาคัดเลือกหรือก�าหนดประเด็นเพือ่ พิจารณาลงตีพิมพ์ ทัง้ ยังท�าหน้าทีเ่ ป็นผูเ้ ฝ้า
ประตูข่าวสาร คอยควบคุมการไหล และตัดสินใจในการคัดกรองข้อมูลข่าวสารก่อนเผยแพร่สู่สาธารณชน
ขัน้ ตอนที่ 2 ส�ารวจพฤติกรรมการเปิดรับ การใช้ประโยชน์จากวารสารกองทัพไทย และความพึงพอ
ใจที่มีต่อวารสารกองทัพไทยของข้าราชการทหาร สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่
ศึกษามีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และสูง โดยระยะเวลาเฉลี่ยที่
อ่านแต่ละครัง้ 11 - 15 นาที และมีความถีใ่ นการอ่านมากทีส่ ดุ คือ 3 เดือน/ครัง้ รวมถึงมีการใช้ประโยชน์จาก
การอ่านวารสารกองทัพไทยในภาพรวมระดับมาก โดยได้ทราบข้อมูลข่าวสารด้านการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
การปลุกจิตส�านึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งได้ทราบข้อมูลข่าวสาร
ด้านการพัฒนาและการช่วยเหลือประชาชน ส่งผลให้มีความเชื่อมั่นในความพร้อมของกองทัพ มากที่สุด
ตลอดจนมีความพึงพอใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เกี่ยวกับภาพประกอบปกหน้าของวารสารมากที่สุด
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สื่ริุปผลุ่การิวัิจัยตามสื่มมติฐาน พบวั�า กลุุ่�มตัวัอย�างซึ่ึ�งเป็นข้้าริาชุการิทห็าริสื่ังกัด้ กองบัญชุาการิกองทั
พไทยมีพฤติกริริมการิเปิด้ริับข้้อม่ลุ่ข้�าวัสื่าริ โด้ยมีคิวัามสื่ัมพันธ์กับการิใชุ้ปริะโยชุน์จากวัาริสื่าริกองทัพไทย
แลุ่ะ มีคิวัามสื่ัมพันธ์กับคิวัามพึงพอใจต�อวัาริสื่าริกองทัพไทย
คำาสำาคัญ : การิจัด้วัาริะข้�าวัสื่าริ, พฤติกริริมการิเปิด้ริับ, การิใชุ้ปริะโยชุน์, คิวัามพึงพอใจ
Abstract
The objectives of this research are 1) to understand the agenda setting of the Royal Thai Armed
Forces (RTARF) Journal by the RTARF journal organizers and 2) to understand the Exposure,
Uses and Gratification behaviors on the RTARF Journal by the RTARF personnel as receivers. The
research can be divided into two stages as follows:
Stage 1: According to the organizers’ in-dept interview, the results showed that the Agenda Setting of the Journal had three compositions, namely; the organizers, the receivers, and the
policy makers or the senior leadership. The organizers acted as the media who were to consider
selecting or determining the points or agenda to be put into the Journal. At the same time, they
also acted as the Gatekeepers who were to control the flow of information and to filter information
before publishing to public.
Stage 2: According to the survey on the Exposure behaviours, Uses, and Gratification on the
Journal from the sample group of the personnel, the results revealed that the sample group had
the overall information exposure behavior in the middle level of the average reading time, the
most was 11-15 minutes, and in the high-level of the frequency, the most was every 3 months.
Furthermore, the sample group was able to receive the information related to the development
and assistance for the Thai people that resulted the most in the confidence building. In addition,
the sample group had the overall gratification behaviour in the high-level, the most for the photos
on the Journal covers.
In conclusion, it was found that the sample group of RTARF personnel had the information
Exposure behaviour that was related to the Uses and the Gratification on the RTARF Journal.
Keyword : Agenda Setting, Exposure Behaviour, Uses and Gratification
บที่นำา
การิจัด้วัาริะข้�าวัสื่าริ ห็ริ่อ Agenda Setting นับเป็นกริะบวันการิทีม� คิี วัามสื่ำาคิัญอย�างมากข้องสื่่อ� ในการิสื่�งสื่าริ
ไปยังผ่ริ้ บั สื่าริ ไม�วัา� จะเป็นสื่่อ� ปริะเภทใด้ก็ตาม การิจัด้วัาริะข้�าวัสื่าริสื่ามาริถืมีอทิ ธิพลุ่ในการิทำาให็้ข้อ้ คิวัามจาก
สื่่อ� นัน� ๆ ทีไ� ม�เพียงต้องการิจะมุง� เน้นในการิทำาให็้เกิด้คิวัามสื่นใจจากสื่าธาริณะในปริะเด้็นสื่ำาคิัญเฉพาะเท�านัน�
ยังสื่ามาริถืก�อให็้เกิด้อิทธิพลุ่ในกริะบวันการิข้องการิสื่่อ� สื่าริทีต� อ� เน่อ� งไปได้้ จากการิทีผ� ริ้่ บั สื่าริเห็็นคิวัามสื่ำาคิัญ
แลุ่ะเกิด้คิวัามสื่นใจในการิเข้้ามาริับสื่าริจากสื่่�อนั�น ๆ ในสื่�วันข้องสื่่�อสื่ิ�งพิมพ์ก็เชุ�นเด้ียวักัน (McCombs,
2013, pp. 5)
อย�างไริก็ตาม สื่่อ� สื่ิง� พิมพ์นบั ได้้วัา� มีบทบาทอย�างมากต�องานในห็ลุ่าย ๆ ด้้าน อาทิ งานด้้านการิปริะชุาสื่ัมพันธ์
ด้้านการิศึกษ์า แลุ่ะด้้านธุริกิจ เป็นต้น เน่อ� งจากมีคิวัามสื่ำาคิัญในการิเป็นตัวัเลุ่่อก เพ่อ� นำาเสื่นอข้้อม่ลุ่ข้�าวัสื่าริ
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ทั�งสื่าริะแลุ่ะคิวัามบันเทิงไปสื่่�กลุุ่�มเป้าห็มาย ด้ังนั�นการิเลุ่่อกใชุ้สื่่�อสื่ิ�งพิมพ์ในการิเผยแพริ�ปริะชุาสื่ัมพันธ์
จึงถื่อได้้วั�าเป็นการิใชุ้สื่่�อเพ่�อการิสื่่�อสื่าริที�มีคิวัามสื่ำาคิัญต�อองคิ์กริ เน่�องจากสื่ามาริถืเข้้าถืึงบุคิคิลุ่ทั�วัไปทั�ง
ภายในแลุ่ะภายนอกได้้เป็นอย�างด้ี ซึ่ึง� สื่ามาริถืสื่ริ้างคิวัามเข้้าใจทีเ� ป็นไปในทิศทางเด้ียวักัน ทัง� ยังเป็น อีกชุ�อง
ทางในการินำาสื่าริจากผ่น้ าำ องคิ์กริไปยังบุคิลุ่ากริภายในได้้อย�างมีปริะสื่ิทธิภาพ สื่�งผลุ่ให็้ห็ลุ่ากห็ลุ่ายห็น�วัยงาน
ในสื่ังคิมไทยยังคิงด้ำาริงการิใชุ้สื่อ�่ สื่ิง� พิมพ์เป็นสื่่อ� ห็ลุ่ักในการิเผยแพริ�ข้า� วัสื่าริต�าง ๆ อย�างต�อเน่อ� งจนถืึงปัจจุบนั
กองบัญชุาการิกองทัพไทย ถื่อเป็นห็น�วัยงานภาคิริัฐภายใต้กริะทริวังกลุ่าโห็ม แลุ่ะนับเป็นองคิ์กริที�
ยังให็้คิวัามสื่ำาคิัญกับการิใชุ้สื่่�อสื่ิ�งพิมพ์ในการิเผยแพริ�ข้�าวัสื่าริต�าง ๆ ภายในต�อเน่�องมาอย�างยาวันาน
โด้ยมีพันธกิจที�สื่ำาคิัญมุ�งเน้นการิให็้คิวัามสื่ำาคิัญต�อการิพิทักษ์์ริักษ์าเทิด้ท่นสื่ถืาบันพริะมห็ากษ์ัตริิย์
การิป้องกันปริะเทศ การิริักษ์าคิวัามมั�นคิงข้องริัฐ การิเสื่ริิมสื่ริ้างคิวัามริ�วัมม่อทางทห็าริกับต�างปริะเทศ
การิพัฒนาปริะเทศเพ่�อคิวัามมั�นคิง แลุ่ะการิชุ�วัยเห็ลุ่่อปริะชุาชุน เป็นต้น
ในสื่�วันข้องงานด้้านกิจการิพลุ่เริ่อนแลุ่ะการิปริะชุาสื่ัมพันธ์ นับเป็นภาริกิจห็ลุ่ักข้องกริมกิจการิพลุ่เริ่อน
ทห็าริ โด้ยวัิสื่ยั ทัศน์ข้องกริมกิจการิพลุ่เริ่อนทห็าริ คิ่อ การิเป็นองคิ์กรินำาทีท� นั สื่มัยในการิอำานวัยการิริ�วัมด้้าน
กิจการิพลุ่เริ่อนกับทุกภาคิสื่�วัน แลุ่ะสื่นับสื่นุนคิวัามริ�วัมม่อกับมิตริปริะเทศ เพ่�อมุ�งสื่่�คิวัามเชุ่�อมั�น ศริัทธา
ต�อกองทัพ โด้ยการิด้ำาเนินงานด้้านกิจการิพลุ่เริ่อนข้องกองทัพไทยจะยึด้ห็ลุ่ักการิบริิห็าริกิจการิบ้านเม่อง
แลุ่ะสื่ังคิมทีด้� ใี นการิปฏิิบตั งิ านด้้านกิจการิพลุ่เริ่อน การิปฏิิบตั กิ าริจิตวัิทยา การิปริะชุาสื่ัมพันธ์ การิสื่�งเสื่ริิมปลุ่่
กฝึังอุด้มการิณ์คิวัามริักชุาติ การิป้องกันแลุ่ะแก้ไข้ปัญห็ายาเสื่พติด้ การิบริริเทาสื่าธาริณภัย การิพัฒนาปริะเทศ
แลุ่ะชุ�วัยเห็ลุ่่อปริะชุาชุน ริวัมทัง� ด้ำาเนินงานตามโคิริงการิพริะริาชุด้ำาริิ แลุ่ะภาริกิจห็ลุ่ัก คิ่อ มีห็น้าทีพ� จิ าริณาเสื่นอ
คิวัามเห็็นเกีย� วักับนโยบาย วัางแผน อำานวัยการิ ปริะสื่านงาน กำากับด้่แลุ่ แลุ่ะด้ำาเนินการิในด้้านกิจการิพลุ่เริ่อน
ข้องกองบัญชุาการิกองทัพไทย มีเจ้ากริมกิจการิพลุ่เริ่อนทห็าริ เป็นผ่้บังคิับบัญชุาริับผิด้ชุอบ เพ่�อ
เป็นการิตอบสื่นองต�อพันธกิจข้องกองบัญชุาการิกองทัพไทยด้้านการิปริะชุาสื่ัมพันธ์ จึงได้้มอบห็มายให็้
ห็น�วัยงานทีริ� บั ผิด้ชุอบโด้ยตริงด้ำาเนินการิคิ่อ กองปริะชุาสื่ัมพันธ์ สื่ำานักปริะชุาสื่ัมพันธ์ กริมกิจการิพลุ่เริ่อนทห็าริ
ซึ่ึ�งมีห็น้าที�ในการิวัางแผน อำานวัยการิ ปริะสื่านงาน กำากับด้่แลุ่ แลุ่ะด้ำาเนินการิเกี�ยวักับการิปริะชุาสื่ัมพันธ์
ข้องกองบัญชุาการิกองทัพไทย ริวัมทั�งการิผลุ่ิตริายการิข้�าวั การิสื่่�อมวัลุ่ชุนสื่ัมพันธ์ แลุ่ะการิผลุ่ิตสื่่�อสื่ิ�งพิมพ์
กองบัญชุาการิกองทัพไทย ได้้นำาสื่่�อสื่ิ�งพิมพ์มาใชุ้ในงานด้้านการิปริะชุาสื่ัมพันธ์เป็นจำานวันมาก โด้ย
สื่่�อสื่ิ�งพิมพ์ห็ลุ่ักที�ใชุ้ในการิเผยแพริ�ปริะชุาสื่ัมพันธ์ข้�าวัสื่าริ คิ่อ วัาริสื่าริกองทัพไทย ซึ่ึ�งมีคิวัามสื่ำาคิัญ แลุ่ะ
อย่คิ� ก�่ บั กองบัญชุาการิกองทัพไทยมาอย�างยาวันานกวั�า 50 ปี เน่อ� งจากผ่บ้ งั คิับบัญชุาให็้คิวัามสื่ำาคิัญในทุก
ข้ัน� ตอนข้องกริะบวันการิจัด้ทำา แลุ่ะเป็นสื่่อ� สื่ิง� พิมพ์ทไ�ี ด้้ริบั การิยอมริับเป็นอย�างมากจากทัง� ภายในแลุ่ะภายนอก
องคิ์กริ สื่�งผลุ่ให็้วัาริสื่าริกองทัพไทยยังคิงด้ำาเนินการิจัด้ทำาเป็นปริะจำาข้ึน� ทุกปี มีวังริอบข้องการิจัด้ทำาในทุกไตริมาสื่
จัด้พิมพ์คิริั�งลุ่ะ 3,000 เลุ่�ม ริวัมทั�งสื่ิ�น 12,000 เลุ่�ม/ปี ซึ่ึ�งทำาการิแจกจ�ายให็้กับสื่�วันริาชุการิ
สื่�วันริาชุการิพลุ่เริ่อน สื่ถืาบันการิศึกษ์า ริัฐวัิสื่าห็กิจ องคิ์กริเอกชุน แลุ่ะสื่่�อมวัลุ่ชุนแข้นงต�าง ๆ ทั�วัปริะเทศ
นอกจากนี�วัาริสื่าริกองทัพไทยถื่อเป็นสื่่�อที�สื่ามาริถืตอบสื่นองคิวัามต้องการิในการินำาเสื่นอข้้อม่ลุ่
ข้�าวัสื่าริข้องกองทัพ เพ่�อนำาไปเผยแพริ�ให็้กับสื่าธาริณชุนได้้ริับทริาบเน่�องจากเป็นการินำาเสื่นอข้้อม่ลุ่ผลุ่การิ
ปฏิิบัติงานข้องกองทัพไทย แลุ่ะข้องภาคิริัฐ ทั�งด้้านการิเทิด้ท่นสื่ถืาบันชุาติ ศาสื่นา แลุ่ะพริะมห็ากษ์ัตริิย์
การิทห็าริ เศริษ์ฐกิจ สื่ังคิมจิตวัิทยา แลุ่ะวัิทยาศาสื่ตริ์เทคิโนโลุ่ยี ริวัมถืึงเห็ตุการิณ์ที�สื่ำาคิัญในแต�ลุ่ะ
ห็้วังเวัลุ่าทีสื่� ามาริถืเก็บเป็นข้้อม่ลุ่สื่ำาห็ริับอ้างอิงทางปริะวััตศิ าสื่ตริ์ แลุ่ะใชุ้ปริะโยชุน์ในการิคิ้นคิวั้าห็าคิวัามริ่้
ต�อไปได้้ อีกทั�งยังเป็นสื่่�อกลุ่างในการิสื่ริ้างคิวัามสื่ัมพันธ์อันด้ีริะห็วั�างกองทัพกับปริะชุาชุนได้้อย�างมีปริะสื่ิท
ธิภาพ สื่ริ้างคิวัามเชุ่�อมัน� เสื่ริิมสื่ริ้างภาพลุ่ักษ์ณ์ท�ด้ี ใี ห็้เกิด้กับปริะเทศชุาติแลุ่ะคิวัามพริ้อมข้องกองทัพให็้กบั
ปริะชุาชุน ริวัมทัง� ให็้ปริะชุาชุนได้้ริบั ทริาบข้้อม่ลุ่ข้�าวัสื่าริทีถื� ก่ ต้องแลุ่ะเป็นปริะโยชุน์ มีคิวัามริักคิวัามสื่ามัคิคิี เป็นต้น
โด้ยวัาริสื่าริกองทัพไทยในชุ�วัง 10 ปีทผ�ี า� นมา ได้้มกี าริเปลุ่ีย� นแปลุ่งทัง� ทางด้้านเน่อ� ห็า แลุ่ะริ่ปเลุ่�มอย�างต�อเน่อ� ง
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เพื่อให้มีความทันสมัย และทันต่อเหตุการณ์ในสังคมมาก โดยการปรับเปลี่ยนต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับผู้บังคับ
บัญชาเป็นผู้ก�าหนดนโยบายในการจัดท�าวารสารกองทัพไทย
ในการจัดท�าวารสารกองทัพไทยมีบคุ ลากรส�าคัญทีเ่ กีย่ วข้อง ประกอบด้วย ผูอ้ า� นวยการ รองผูอ้ า� นวยการ
กองบรรณาธิการ และคณะผู้จัดท�า ซีึ่งขั้นตอนการจัดท�าวารสารกองทัพไทย แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน
ดังนี้ 1) ขั้นเตรียมการผลิต ได้แก่ การค้นคว้าและแสวงหาข้อมูล การรวบรวมความคิดและเสนอประเด็น
การประชุมและเสนอประเด็น การเลือกประเด็นและมอบหมายงาน ลงมือหาข้อมูลและรวบรวม และคัดเลือกข้อมูล
2) ขั้นจัดท�า ได้แก่ เขียนข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไข และตีพิมพ์เผยแพร่ 3) ขัน้ ประชาสัมพันธ์
กระบวนการจัดท�าวารสารกองทัพไทยมีขนั้ ตอนคล้ายกับกับสือ่ สิง่ พิมพ์ประเภทอืน่ ๆ นัน่ คือกระบวนการ
ของการจัดวาระข่าวสาร ซีึ่งสอดคล้องกับเหตุผลที่นักทฤษฎีอย่าง McCombs and Shaw (1972 อ้างถึงใน
พรทิพย์ ชนะค้า, 2554) ทีเ่ ชือ่ ว่า สือ่ สามารถจัดวาระข่าวสารให้เกิดขึน้ มาในสังคมได้ โดยผ่านประเด็นต่าง ๆ
ทีส่ อื่ ต้องการน�าเสนอให้ผรู้ บั สารได้รบั รู้ ซีึง่ สือ่ อาจไม่ประสบความส�าเร็จในการบอกให้ผรู้ บั สารว่าควรคิดอย่า
งไรเกีย่ วกับประเด็นส�าคัญนัน้ แต่สอื่ จะประสบผลส�าเร็จทีว่ ่า ผูร้ บั สารควรคิดเกี่ยวกับเรื่องอะไร เช่นเดียวกัน
การจัดวาระข่าวสารของวารสารกองทัพไทยได้ส่งเสริมให้ผู้รับสารได้เกิดความคิดในประเด็นส�าคัญต่าง ๆ
ตามที่ต้องการส่งสารไปยังผู้รับสารได้หรือไม่อย่างไร รวมทั้งกระบวนการคัดกรองข้อมูลข่าวสารก่อนน�า
เผยแพร่สสู่ าธารณชนซีึง่ ถือเป็นหน้าทีข่ องผูเ้ ฝ้าประตูขา่ วสาร โดยสอดคล้องกับแนวคิดบทบาทของผูเ้ ฝ้าประตูขา่ วสาร
ทีน่ กั ทฤษฎี White (1950 อ้างถึงใน เอีย่ ม ฉายางาม และคณะ, 2546) กล่าวถึงการเป็นผูค้ อยพิจารณาคัดเลือก และ
ตัดสินใจว่าข้อมูลข่าวสารใดควรน�าเสนอหรือไม่ควรน�าเสนอ ในทีน่ คี้ อื หน้าทีข่ องคณะผูจ้ ดั ท�าวารสารกองทัพไทยนัน่ เอง
นอกจากนี้ จากทฤษฎีของการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ ที่นักทฤษฎี Katz et al. กล่าวว่า มนุษย์
เรานัน้ ล้วนมีความต้องการหรือความจ�าเป็นที่แตกต่างกันออกไป อาจมาจากเหตุผลหลาย ๆ ปัจจัยรอบตัว
ทัง้ ทางด้านสังคมและจิตวิทยา จึงท�าให้แต่ละบุคคลมีความคาดหวังต่อสือ่ มวลชนแต่ละประเภทต่างกัน ดังนัน้
เมื่อบุคคลที่มีความต้องการไม่เหมือนกันย่อมมีลักษณะการเปิดรับสื่อที่แตกต่าง การใช้ประโยชน์และความ
พึงพอใจทีไ่ ด้รบั จากสือ่ ก็ยอ่ มต่างกันตามไปด้วย ส�าหรับสือ่ สิง่ พิมพ์ เช่น วารสารของกองทัพไทย ผูร้ บั สารมีการ
เปิดรับสารโดยมีเหตุผลของความต้องการในการใช้ประโยชน์ หรือการเลือกรับสารจากวารสารกองทัพไทยเพือ่ วัตถุ
ประสงค์ให้เกิดความพึงพอใจ อย่างหนึง่ อย่างใดหรือไม่ รวมถึงผูร้ บั สารมีความคาดหวังต่อวารสารกองทัพไทยในลักษณะใด
ผูว้ จิ ยั ได้นา� เอาแนวคิดและทฤษฎีตา่ ง ๆ ดังทีไ่ ด้กล่าวมาเพือ่ มาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาถึงการใช้ประโยชน์
และความพึงพอใจของข้าราชการทหาร สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย หลังจากการเปิดรับข่าวสารวารสารกองทัพไทย
ได้นา� สิง่ ทีไ่ ด้รบั มาใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจ�าวันอย่างไร และมีความพึงพอใจต่อวารสารกองทัพไทยมากน้อยเพียงใด
ทั้งนี้ จากที่มาและความส�าคัญดังกล่าวท�าให้ผู้วิจัยมีความต้องการศึกษาถึงกระบวนการจัดวาร
ะข่าวสารของคณะผู้จัดท�าวารสารกองทัพไทย รวมทั้งศึกษาถึงพฤติกรรมการเปิดรับ การใช้ประโยชน์
และความพึงพอใจของข้าราชการทหาร สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ซีึ่งเป็นผู้รับสารหลักของ
วารสารกองทัพไทยดังกล่าว โดยผลวิจัยการศึกษาครั้งนี้ นอกจากจะท�าให้ทราบถึงกระบวน
การจัดวาระข่าวสารวารสารกองทัพไทย พฤติกรรมการเปิดรับ การใช้ประโยชน์จากวารสารกองทัพไทย
และความพึงพอใจที่มีต่อวารสารกองทัพไทยของข้าราชการทหารสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยแล้ว ยัง
ท�าให้ทราบถึงการจัดวาระข่าวสาร ผ่านการท�างานของคณะผูจ้ ดั ท�า โดยสามารถน�าไปเป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน
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และเป็นประโยชน์สา� หรับหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนทีส่ นใจจะน�าสือ่ สิง่ พิมพ์ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์
องค์กรอีกด้วย อีกทัง้ สามารถน�าผลการวิจยั ไปใช้ในการประยุกต์ ปรับปรุง เพิม่ เติมเนือ้ หา รูปแบบของวารสารกอง
ทัพไทยให้เหมาะสมตรงตามความต้องการสอดคล้องกับข้าราชการทหารสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย
ซีึ่งเป็นผู้รับสารดังกล่าวต่อไป
วัตถุุประสงค์ของกัารวิจััย
1. เพื่อให้เข้าใจถึงการจัดวาระข่าวสารวารสารกองทัพไทยของคณะผู้จัดท�าวารสารกองทัพไทย
2. เพื่อให้เข้าใจถึงพฤติกรรมการเปิดรับ การใช้ประโยชน์จากวารสารกองทัพไทย และความพึงพอใจที่
มีต่อวารสารกองทัพไทยของข้าราชการทหารสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย
สมมติฐานิกัารวิจััย
1. พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารวารสารกองทัพไทยมีความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์จาก
วารสารกองทัพไทย
2. พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารวารสารกองทัพไทย มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจที่มีต่อ
วารสารกองทัพไทย
3. การใช้ประโยชน์จากวารสารกองทัพไทย มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจทีม่ ีตอ่ วารสารกองทัพไทย
วิธั่วิทยากัารวิจััย
การศึกษาในครัง้ นี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงส�ารวจ โดยมีขั้นตอนการด�าเนินการวิจัย 2 ขัน้ ตอน
ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาวารสารกองทัพไทย 10 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2552-2562) เอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องในการจัดวาระข่าวสาร พฤติกรรมการเปิดรับ การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจ รวมทั้ง
การสัมภาษณ์เชิงลึกคณะผูจ้ ดั ท�าวารสารกองทัพไทย จ�านวน 5 คน ใช้แบบสัมภาษณ์โดยอิงโครงสร้างปานกลาง
โดยผูว้ จิ ยั ได้จดั เตรียมข้อค�าถามเพือ่ ใช้ในการสัมภาษณ์ ซีึง่ แนวทางในการตัง้ ประเด็นค�าถามมาจากแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดวาระข่าวสาร รวมถึงวารสารกองทัพไทย 10 ปียอ้ นหลัง (พ.ศ. 2552 - 2562)
ขั้นตอนที่ 2 ส�ารวจพฤติกรรมการเปิดรับ การใช้ประโยชน์จากวารสารกองทัพไทย และความพึงพอใจที่
มีต่อวารสารกองทัพไทยของข้าราชการทหาร สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย โดยผู้วิจัยใช้การเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างอาศัยหลักความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ด้วยวิธกี ารสุม่ ตัวอย่างแบบแบ่งกลุม่ ตามล�าดับชัน้
(Stratified Random Sampling) โดยการศึกษาวิจยั ครัง้ นีก้ า� หนดให้กลุม่ ประชากร แบ่งออกเป็น 4 กลุม่ ย่อย ได้แก่
เจ้าหน้าทีช่ นั้ ปฏิบตั กิ าร, นายทหารชัน้ ปฏิบตั กิ าร - ผูบ้ ริหารระดับต้น, ผูบ้ ริหารระดับกลาง และผูบ้ ริหารระดับสูง
จ�านวน 4 ชัน้ โดยพิจารณาจากสัดส่วนของแต่ละกลุม่ จากประชากรทัง้ หมด แล้วจากนัน้ ใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่าง
อย่างง่ายจากทุกกลุ่มตามสัดส่วนของประชากร ซีึง่ สามารถจ�าแนกกลุ่มตัวอย่างตามระดับชัน้ ปฏิบัติงานที่
ประจ�าอยูใ่ นกรุงเทพมหานครทีเ่ ป็นกลุม่ ผูอ้ า่ นวารสารกองทัพไทย โดยจ�าแนกออกเป็น 4 กลุม่ ย่อย กลุม่ ละ 100 คน
ซีึง่ ใช้แบบสอบถามทีม่ ลี กั ษณะค�าถามปลายปิด (Closed-Ended Question) และค�าถามปลายเปิด (Opened-Ended
Question) โดยสร้างขึน้ จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมการเปิดรับ การใช้ประโยชน์ และ
ความพึงพอใจ เพือ่ ให้เนือ้ หาของค�าถามครอบคลุมมากทีส่ ดุ โดยแบ่งเนือ้ หาของค�าถามออกเป็น 5 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4
ตอนที่ 5

เป็นค�าถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
เป็นค�าถามเพื่อวัดพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารวารสารกองทัพไทย
เป็นค�าถามเพื่อวัดการใช้ประโยชน์จากวารสารกองทัพไทย
เป็นค�าถามเพื่อวัดความพึงพอใจที่มีต่อวารสารกองทัพไทย
เป็นข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

ผลกัารวิจััย
ในกระบวนการจัดท�าวารสารกองทัพไทย ซีึ่งนับเป็นสื่อสิ่งพิมพ์หลักของกองบัญชาการกองทัพไทย
เพือ่ การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารต่าง ๆ ขององค์กรให้กบั ผูร้ บั สาร ได้แก่ ก�าลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย
และประชาชนทั่วไป โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการของการจัดท�าวารสาร ประกอบด้วย
กองบรรณาธิการ และคณะผู้จัดท�า ซีึ่งต้องท�าหน้าที่เสมือนเป็นสื่อมวลชนในการพิจารณาคัดเลือก
และก�าหนดประเด็นข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนพิจารณาหาแนวทางกระตุ้นให้ผู้รับสารเกิดความสนใจใน
ข้อมูลข่าวสารของวารสารกองทัพไทย ดังนั้นสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้
1. เพ่อ� ให้เข้าใจัถุึงกัารจััดวาระข่าวสารวารสารกัองทัพไทยของคณะผูจั้ ดั ทำาวารสารกัองทัพไทย
การจัดวาระข่าวสารของวารสารกองทัพไทย คือ การที่คณะผู้จัดท�าวารสารกองทัพไทยแสดง
บทบาทเสมือนสื่อมวลชนในการท�าหน้าที่คัดเลือกเรื่องหรือเป็นผู้ก�าหนดประเด็นต่าง ๆ เพื่อพิจารณา
คัดเลือกลงตีพิมพ์ในวารสารกองทัพไทย โดยต้องการกระตุ้นให้ผู้รับสารหลัก คือ ข้าราชการ
กองบัญชาการกองทัพไทยมีปฏิกิริยาต่อสื่อในวารสารกองทัพไทยนั้น และอาจส่งผลให้เกิดการเชื่อมโยง
กับการเปิดรับสื่อของผู้รับสารในการรับรู้ต่อประเด็นสาธารณะที่ได้น�าเสนอ ทั้งนี้ กระบวนการก�าหนด
วาระข่าวสารของวารสารกองทัพไทยยังมีกลุ่มบุคคลอีก 2 กลุ่ม ประกอบด้วย คณะผู้บังคับบัญชาหรือ
ผู้กา� หนดนโยบาย และสาธารณชนหรือผู้รับสาร ซีึ่งล้วนมีอิทธิพลและปัจจัยในการก�าหนดวาระข่าวสารด้วย
เช่นกัน ซีึ่งสามารถสรุปกระบวนการจัดวาระข่าวสารของวารสารกองทัพไทย ตามองค์ประกอบที่ส�าคัญ 3
ประการ ได้แก่ ประเด็นทีค่ ณะผูจ้ ดั ท�าให้ความส�าคัญ ประเด็นทีผ่ รู้ บั สารให้ความส�าคัญ และประเด็นทีผ่ กู้ า� หนด
นโยบายหรือคณะผู้บังคับบัญชาของกองบัญชาการกองทัพไทยให้ความส�าคัญ โดยผู้วิจัยได้จ�าแนก
ประเด็นการศึกษาได้ดังนี้
1) วิธั่กัารคิดประเด็นิข้อมูลข่าวสารของคณะผู้จััดทำาวารสารกัองทัพไทย พบัว่า
วิธักั่ ารคิดประเด็นิข้อมูลข่าวสาร ต้องเป็นเรือ่ งทีผ่ กู้ า� หนดนโยบาย (ผูบ้ งั คับบัญชา) สาธารณชนให้ความสนใจในขณะนัน้
รวมทั้ง สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ได้ ซีึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการจัดวาระข่าวสาร โดยเฉพาะจากการที่ต้อง
ตอบสนองนโยบายของผู้บังคับบัญชาซีึ่งเป็นผู้ก�าหนดนโยบาย และการจัดล�าดับความส�าคัญของ
ข้อมูลข่าวสารในวารสารกองทัพไทย
2) ปัจัจััยท่�ม่อิทธัิพลต่อกัารคัดเล่อกัข้อมูลข่าวสาร พบัว่า ปัจัจััยท่�ม่อิทธัิพลต่อกัาร
คัดเล่อกัข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ ความทันสมัย และทันเหตุการณ์ของข้อมูลข่าวสารนั้น ๆ ถือว่าเป็นสิ่งส�าคัญ
ในการคัดเลือกข้อมูลข่าวสารเพื่อน�าไปลงวารสารกองทัพไทย หากข้อมูลใดไม่ทันเหตุการณ์จะไม่ถูก
น�าไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และต้องเป็นเรือ่ งทีท่ กุ คนสนใจ ก่อให้เกิดประโยชน์เมือ่ น�าข้อมูลไปใช้งาน ทัง้ นี้
ยังสอดคล้องกับแนวคิดบทบาทผู้เฝ้าประตูข่าวสาร กล่าวคือ เนือ้ หาที่ผู้เฝ้าประตูข่าวสารจะท�าการคัดเลือก
(กองบรรณาธิการ) ไปเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อได้นนั้ เนื้อหาจะต้องมีความสด ใหม่ ทันสมัย และเป็นเรื่อง
ที่สาธารณชนให้ความสนใจ เป็นต้น
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3) แหล่งข้อมูลท่ใ� ชิ้ในิกัารแสวงหาข้อมูล เพ่อ� นิำาลงวารสารกัองทัพไทย พบว่า การพิจารณาเลือกแหล่งข้อมูล
มีความสัมพันธ์กับแนวคิดบทบาทผู้เฝ้าประตูข่าวสาร เนื่องจากต้องมีการคัดกรองแหล่งข้อมูลข่าวสารที่
น่าเชื่อถือ มีแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจนก่อนน�าข้อมูลข่าวสารไปเผยแพร่ลงวารสารกองทัพไทยต่อไป
4) ปัญหาหร่ออุปสรรคท่�ม่ผลต่อกัารแสวงหาข้อมูลข่าวสารของวารสารกัองทัพไทย พบว่า
ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบได้บ่อยครั้งที่ส่งผลต่อการหาข้อมูลข่าวสารของวารสารกองทัพไทย ส่วนใหญ่จะ
เป็นเรื่องของความล่าช้าในการจัดส่งข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง ส่งผลให้ไม่สามารถตีพิมพ์ได้
ทันตามห้วงเวลา เนือ่ งจากหลายสาเหตุ อาทิ ผูร้ บั ผิดชอบในการจัดส่งบทความ หรือข่าวสารไม่มคี วามเชีย่ วชาญ
หรือระบบราชการของหน่วยที่ต้องรอให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติก่อนถึงสามารถจัดส่งได้ เป็นเหตุให้ข้อมูล
ข่าวสารนั้น ไม่สามารถเผยแพร่ตามวงรอบที่ควรจะเป็น
5) กัารเตร่ยมตัวกั่อนิหาข้อมูลของคณะผูจั้ ดั ทำาวารสารกัองทัพไทย จากแหล่งข้อมูลข่าวสาร พบว่า
การด�าเนินงานก่อนการเตรียมการหาข้อมูลเพือ่ น�ามาลงวารสารกองทัพไทยจากแหล่งข้อมูลวารสารกองทัพ
ไทย ควรต้องมีการก�าหนดทิศทางของแต่ละฉบับว่าจะน�าเสนอข้อมูลอะไรบ้าง ต่อมาจึงสามารถด�าเนินการ
สืบค้นข้อมูล และขอรับการสนับสนุนข้อมูลจากหน่วยงานอืน่ ต่อไป
6) ลักัษณะกัารประชิุมของคณะผู้จััดทำาวารสารกัองทัพไทย เพื่อเลือกและเสนอประเด็นข้อมูลข่าว
สารลงวารสารกองทั พ ไทย พบว่ า ในส่ ว นของลั ก ษณะการประชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาคั ด เลื อ ก
และเสนอประเด็นนั้น ทางคณะผู้จัดท�าวารสารกองทัพไทยควรท�าการวางกรอบโครงร่างของเนื้อหา
ภายในเล่มดังกล่าวไว้เบื้องต้นว่า ควรคัดเลือก และน�าเสนอประเด็นข้อมูลข่าวสารอะไรบ้าง และน�า
ไปประชุมในทีป่ ระชุมใหญ่ของคณะผู้จัดท�าวารสารกองทัพไทย พร้อมกับกองบรรณาธิการในขั้นตอนต่อไป
7) เกัณฑ์์ในิกัารคัดเล่อกัประเด็นิข้อมูลข่าวสารของวารสารกัองทัพไทย พบว่า เนือ้ หาทีน่ า� เสนอต้อง
มีความเป็นกลาง ไม่เข้าข้างฝ่ายใด โดยเน้น 3 แนวทางหลักทีส่ า� คัญ ได้แก่ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ภารกิจของกองบัญชาการกองทัพไทย/นโยบายของผู้บังคับบัญชา และประเด็นสาธารณะที่เป็นประโยชน์
ต่อผู้รับสารในภาพรวม ซีึ่งสอดคล้องกับแนวคิดบทบาทผู้เฝ้าประตูข่าวสาร ที่เนื้อหาจะเป็นไปตาม
ผู้ก�าหนดนโยบายให้ความส�าคัญ และประเด็นที่สาธารณชนให้ความสนใจจะถูกคัดเลือกน�าไปเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารต่อไป
8) หลักัเกัณฑ์์ท่�ใชิ้ในิกัารพิจัารณาและตัดสินิใจัคัดเล่อกัข้อมูลข่าวสารของวารสารกัองทัพ
ไทย พบว่า ควรมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา และตัดสินใจโดยมุง่ เน้นการน�าเสนอทีเ่ ป็นนโยบายเร่งด่วนของ
ผู้บังคับบัญชา และความสดใหม่ของข้อมูลข่าวสารเป็นส�าคัญ โดยต้องตรงตามห้วงเวลาที่จะน�าเสนอ
เพือ่ ให้เกิดความน่าสนใจของข้อมูลข่าวสาร ซีึง่ สอดคล้องกับทฤษฎีการจัดวาระข่าวสารทีม่ งุ่ น�าเสนอข้อมูลข่
าวสารตามภารกิจขององค์กรและนโยบายของผู้บังคับบัญชาซีึ่งเป็นผู้ก�าหนดนโยบายหลัก ส่งผลให้การจัด
ล�าดับความส�าคัญของข้อมูลข่าวสารในวารสารกองทัพไทยเกิดจากอิทธิพลของนโยบายผู้บังคับบัญชา
เป็นส�าคัญ ตลอดจนมีความสัมพันธ์กบั แนวคิดบทบาทผูเ้ ฝ้าประตูขา่ วสาร นัน่ คือ การพิจารณาเลือกประเด็น
การน�าเสนอของข้อมูลข่าวสาร และปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่าง ๆ เพือ่ คัดเลือกเนือ้ หาบรรจุลงในวารสารกองทัพไทย
9) ระดับักัารม่ส่วนิร่วมของคณะผู้จััดทำาในิกัารตัดสินิใจัต่อกัารกัำาหนิดประเด็นิข้อมูล
ข่าวสารของวารสารกัองทัพไทย พบว่า แนวทางการด�าเนินงานควรเป็นไปในลักษณะทีใ่ ห้ผู้รับผิดชอบห
ลัก คือ แผนกสือ่ สิง่ พิมพ์ กองประชาสัมพันธ์ ส�านักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร ประชุมกลุม่ ย่อย
พิจารณาในเบือ้ งต้นก่อน แล้วจึงน�าผลการประชุมมาน�าเสนอต่อคณะผูจ้ ดั ท�าวารสารกองทัพไทยพิจารณาอีก
ครัง้ ในภาพรวมก่อนจะน�าไปเสนอต่อทีป่ ระชุมใหญ่รว่ มกับผูบ้ งั คับบัญชาระดับสูงของกรมกิจการพลเรือนทหาร
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พิจารณาอีกครั้ง เพื่อสรุปประเด็นข้อมูลข่าวสารที่จะลงในวารสารกองทัพไทยให้มีความถูกต้องและเหมา
ะสมที่สุด ซีึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการจัดวาระข่าวสาร คือ ทุกขั้นตอนจะมีผู้บังคับบัญชาในหลายระดับชั้น
คอยควบคุม และก�ากับดูแลการพิจารณาประเด็นข้อมูลข่าวสาร และสัมพันธ์กับแนวคิดบทบาทผู้เฝ้า
ประตูขา่ วสาร ในแง่ของการประชุมพิจารณาเสนอประเด็นนัน้ แม้วา่ เจ้าหน้าทีผ่ เู้ กีย่ วข้องโดยตรงจะสามารถอธิบาย
มุมมองของตนต่อที่ประชุม หากผู้บังคับบัญชาพิจารณาว่า ไม่เหมาะสมก็ไม่สามารถน�าเสนอประเด็นนีใ้ น
วารสารกองทัพไทยได้
10) แนิวทางแกั้ไขปัญหากัรณ่แหล่งข้อมูลข่าวสารของวารสารกัองทัพไทยนิำาเสนิอข้อมูล
ไม่ตรงประเด็นิตามจัุดมุ่งหมาย พบว่า การแก้ไขปัญหากรณีแหล่งข้อมูลข่าวสารน�าเสนอข้อมูลไม่ตรง
ประเด็นตามความต้องการ สามารถด�าเนินการแก้ไขได้โดยประสานสอบถามไปยังบุคลากรทีม่ ปี ระสบการณ์
ด้านนัน้ โดยตรง เพือ่ เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกทีถ่ กู ต้อง ชัดเจน น่าเชือ่ ถือ เพือ่ ลดความผิดพลาด และตรงประเด็นตามความ
ต้องการ หรืออาจมีการเปลีย่ นแหล่งข้อมูลข่าวสารอืน่ เพือ่ ให้ได้รบั ข้อมูลทีต่ รงประเด็นตามความต้องการให้มากทีส่ ดุ
11) รูปแบับักัารนิำาเสนิอข้อมูลข่าวสารของวารสารกัองทัพไทย พบว่า ควรมีการใช้ภาพ
ประกอบทีม่ คี วามน่าสนใจ โดยเน้นการออกแบบทีเ่ รียบง่าย เพือ่ ให้ผรู้ บั สารเกิดความสนใจ อีกทัง้ เนือ้ หาใดที่
เป็นประเด็นส�าคัญ และอยู่ในความสนใจของสาธารณชนในขณะนั้น ผู้อ่านจะสามารถทราบได้ในทันที
เนือ่ งจากมีการจัดวางเนือ้ หาให้ทโี่ ดดเด่น อาจปรากฏบนปก หรือมีจา� นวนหน้าทีม่ ากกว่าเรือ่ งอืน่ ๆ ซีึง่ สอดค
ล้องกับทฤษฎีการจัดวาระข่าวสาร ในเรือ่ งของการจัดล�าดับความส�าคัญ และปริมาณเนือ้ หาข้อมูลข่าวสารที่
น�าเสนอ หากประเด็นใดที่ส�าคัญ ในขณะนั้นจะถูกน�าเสนอให้มีความโดดเด่นกว่าเรื่องอื่น ๆ ซีึ่งผู้รับสาร
สามารถรับรู้ได้ในทันที
12) วิธั่กัารตรวจัสอบัความถุูกัต้องข้อมูลข่าวสารของวารสารกัองทัพไทย พบว่า สามารถท�า
การตรวจสอบเนือ้ หาจากผูท้ มี่ คี วามรูโ้ ดยตรงกับข้อมูลดังกล่าวเป็นสิง่ ส�าคัญ ตลอดจนการตรวจสอบหลักการใช้ภาษา
การเขียนค�า เว้นวรรคค�า โดยอ้างอิงจากส�านักงานราชบัณฑิตยสภาที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการใช้
ภาษาโดยตรง และต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารอย่างละเอียดรอบคอบก่อน
น�าเสนอข้อมูลออกไป
13) วิธั่แกั้ไขปัญหาเม่�อข้อมูลข่าวสารของวารสารกัองทัพไทยเกัิดข้อผิดพลาด พบว่า
ทางคณะผู้จัดท�าวารสารกองทัพไทย ควรด�าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารอย่าง
ละเอียด และท�าการแก้ไขให้ถูกต้องมากที่สุดก่อนตีพิมพ์ เผยแพร่ อย่างไรก็ตามหากเมื่อตีพิมพ์แล้วพบ
ข้อผิดพลาด สามารถใช้วิธีแก้ไขด้วยการติดต่อโรงพิมพ์เพื่อแก้ไข หรือลงข้อมูลแก้ไขในฉบับต่อไป
2. เพ่�อให้เข้าใจัถุึงพฤติกัรรมกัารเปิดรับักัารใชิ้ประโยชินิ์จัากัวารสารกัองทัพไทยและ
ความพึงพอใจัท่�ม่ต่อวารสารกัองทัพไทยของข้าราชิกัารทหาร สังกััดกัองบััญชิากัารกัองทัพไทย
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยเชิงส�ารวจ โดยใช้แบบสอบถามที่สร้างจากการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเปิดรับ การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจ เป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมจ�านวนข้าราชการทหารสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย จ�านวน 4 กลุ่มย่อย กลุ่มละ 100
คน รวมจ�านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน โดยใช้แนวคิดเกีย่ วกับการเลือกเปิดรับข่าวสาร และทฤษฎีการ
ใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ เป็นกรอบวิเคราะห์เพือ่ อธิบายข้อมูลเกีย่ วกับกลุม่ ตัวอย่าง สามารถสรุปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
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ข้้าริาชุการิทห็าริสื่ังกัด้กองบัญชุาการิกองทัพไทยกลุุ่�มตัวัอย�าง จำานวันทั�งสื่ิ�น 400 คิน เป็นเพศชุาย 196
คิน แลุ่ะเพศห็ญิง 204 คิน กลุุ่�มอายุ 36-45 ปี จำานวัน 114 คิน กลุุ่�มอายุ 26-35 ปี จำานวัน 89 คิน กลุุ่�มอายุ
46-55 ปี จำานวัน 80 คิน กลุุ่�มอายุ 56-60 ปี จำานวัน 71 คิน แลุ่ะกลุุ่�มอายุตำ�ากวั�าห็ริ่อเทียบเท�ากับ 25 ปี
จำานวัน 46 คิน นอกจากนี�ยังสื่ามาริถืแบ�งปริะเภทข้องข้้าริาชุการิทห็าริสื่ังกัด้กองบัญชุาการิกองทัพไทย
ตามริะด้ับชุั�นยศได้้ 4 ปริะเภท ปริะกอบด้้วัย เจ้าห็น้าที�ชุ�นั ปฏิิบัติการิ (สื่ิบตริี/จ�าตริี/จ�าอากาศตริี - จ�าสื่ิบเอก/
พันจ�าเอก/พันจ�าอากาศเอก) จำานวัน 100 คิน นายทห็าริชุั�นปฏิิบัติการิ - ผ่บ้ ริิห็าริริะด้ับต้น (ริ้อยตริี/เริ่อตริี/
เริ่ออากาศตริี - ริ้อยเอก/เริ่อเอก/เริ่ออากาศเอก) จำานวัน 100 คิน ผ่้บริิห็าริริะด้ับกลุ่าง (พันตริี/นาวัาตริี/
นาวัาอากาศตริี - พันเอก/นาวัาเอก/ นาวัาอากาศเอก) จำานวัน 100 คิน แลุ่ะผ่้บริิห็าริริะด้ับสื่่ง (พันเอก
(พิเศษ์)/นาวัาเอก (พิเศษ์)/นาวัาอากาศเอก (พิเศษ์) -พลุ่เอก/พลุ่เริ่อเอก/พลุ่อากาศเอก) จำานวัน 100 คิน
1) พฤติกริริมการิเปิด้ริับข้้อม่ลุ่ข้�าวัสื่าริวัาริสื่าริกองทัพไทยข้องข้้าริาชุการิทห็าริสื่ังกัด้กองบัญชุาการิ
กองทัพไทย มีพฤติกริริมการิเปิด้ริับข้้อม่ลุ่ข้�าวัสื่าริวัาริสื่าริกองทัพไทยในภาพริวัมอย่�ในริะด้ับปานกลุ่าง โด้ย
ริะยะเวัลุ่าเฉลุ่ี�ยที�อ�านวัาริสื่าริกองทัพไทยแต�ลุ่ะคิริั�งนาน 11 - 15 นาที มากที�สืุ่ด้ จำานวัน 113 คิน ริองลุ่งมา
คิ่อ น้อยกวั�า ห็ริ่อเท�ากับ 10 นาที จำานวัน 101 คิน คิวัามถืี�ในการิอ�านวัาริสื่าริกองทัพไทยมากกวั�า 3 เด้่อน/
คิริั�ง จำานวัน 160 คิน ริองลุ่งมา คิ่อ 6 เด้่อน/คิริั�ง จำานวัน 123 คิน
2) การิใชุ้ปริะโยชุน์จากการิอ�านวัาริสื่าริกองทัพไทยในภาพริวัมมีคิา� เฉลุ่ี�ยอย่�ในริะด้ับมาก (3.93) โด้ย
ใชุ้ปริะโยชุน์จากวัาริสื่าริกองทัพไทยในการิริับทริาบข้้อม่ลุ่ข้�าวัสื่าริด้้านการิเทิด้ท่นสื่ถืาบันพริะมห็ากษ์ัตริิย์
เป็นการิปลุุ่กจิตสื่ำานึกในการิเทิด้ท่นสื่ถืาบันชุาติ ศาสื่นา แลุ่ะพริะมห็ากษ์ัตริิย์ มากทีสื่� ดุ้ (4.09) แลุ่ะการิใชุ้ปริะโยชุน์
เพ่อ� ริับทริาบข้้อม่ลุ่ข้�าวัสื่าริด้้านการิพัฒนาแลุ่ะการิชุ�วัยเห็ลุ่่อปริะชุาชุน สื่�งผลุ่ให็้มคิี วัามเชุ่อ� มัน� ในคิวัามพริ้อมข้องกอ
งทัพ (4.09) ริองลุ่งมา คิ่อ ได้้ทริาบข้้อม่ลุ่ข้�าวัสื่าริด้้านการิทห็าริ สื่�งผลุ่ให็้เกิด้คิวัามเข้้าใจในห็น้าทีแ� ลุ่ะภาริกิจ (3.96)
3) คิวัามพึงพอใจทีม� ตี อ� วัาริสื่าริกองทัพไทยในภาพริวัมมีคิา� เฉลุ่ีย� อย่ใ� นริะด้ับมาก (4.13) โด้ยมีคิวัามพึงพอใจ
ที�มีต�อวัาริสื่าริกองทัพไทยเกี�ยวักับภาพปริะกอบปกห็น้าข้องวัาริสื่าริมากที�สืุ่ด้ (4.32) ริองลุ่งมา คิ่อ มีคิวัาม
พึงพอใจที�มีต�อวัาริสื่าริกองทัพไทยเกี�ยวักับสื่ีสื่ันข้องวัาริสื่าริ (4.2)
4) สื่มมติฐานการิวัิจัย ในการิทด้สื่อบคิวัามสื่ัมพันธ์ริะห็วั�างพฤติกริริมการิเปิด้ริับข้้อม่ลุ่ข้�าวัสื่าริ
วัาริสื่าริกองทัพไทย กับการิใชุ้ปริะโยชุน์จากวัาริสื่าริกองทัพไทย พบวั�า พฤติกริริมการิเปิด้ริับข้้อม่ลุ่ข้�าวัสื่าริ
วัาริสื่าริกองทัพไทย มีคิวัามสื่ัมพันธ์กบั การิใชุ้ปริะโยชุน์จากวัาริสื่าริกองทัพไทย ตามริะด้ับนัยสื่ำาคิัญทางสื่ถืิตทิ �ี
0.01 อย่�ในริะด้ับสื่่งมาก (r=0.926**) คิวัามสื่ัมพันธ์ริะห็วั�างพฤติกริริมการิเปิด้ริับข้้อม่ลุ่ข้�าวัสื่าริวัาริสื่าริ
กองทัพไทย กับคิวัามพึงพอใจที�มีต�อวัาริสื่าริกองทัพไทย พบวั�า พฤติกริริมการิเปิด้ริับข้้อม่ลุ่ข้�าวัสื่าริวัาริสื่าริ
กองทัพไทย มีคิวัามสื่ัมพันธ์กบั คิวัามพึงพอใจทีม� ตี อ� วัาริสื่าริกองทัพไทย ตามริะด้ับนัยสื่ำาคิัญทางสื่ถืิตทิ �ี 0.01
อย่�ในริะด้ับสื่่ง (r=0.859**) แลุ่ะคิวัามสื่ัมพันธ์ริะห็วั�างการิใชุ้ปริะโยชุน์จากวัาริสื่าริกองทัพไทย กับคิวัาม
พึงพอใจที�มีตอ� วัาริสื่าริกองทัพไทย พบวั�า การิใชุ้ปริะโยชุน์จากวัาริสื่าริกองทัพไทย มีคิวัามสื่ัมพันธ์กับคิวัาม
พึงพอใจที�มีต�อวัาริสื่าริกองทัพไทย ตามริะด้ับนัยสื่ำาคิัญทางสื่ถืิติที� 0.01 อย่�ในริะด้ับสื่่ง (r=0.875**)
ข้อเสนอแนะในการนำาผล่การวิจัยไปัใช้
เพ่ � อ ให็้ วั าริสื่าริกองทั พ ไทย ซึ่ึ � ง เป็ น สื่่ � อ สื่ิ � ง พิ ม พ์ แ ข้นงห็นึ � ง ที � ม ี ม าอย� า งยาวั
นานสื่ามาริถืมี บ ทบาทในการิจั ด้ วัาริะข้� า วัสื่าริแลุ่ะยั ง คิงด้ำ า ริงไวั้ ซึ่ ึ � ง บทบาทในการินำ า เสื่นอ
ข้้อม่ลุ่ข้�าวัสื่าริอย�างแท้จริิงแลุ่ะสื่มบ่ริณ์แบบ จึงคิวัริปริับปริุงแลุ่ะพัฒนาตามแนวัทางด้ังต�อไปนี�
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1) ในการิพัฒนาด้้านเน่อ� ห็า มิใชุ�เพียงเน่อ� ห็าทางด้้านการิทห็าริเท�านัน� คิวัรินำาเสื่นอเน่อ� ห็าทีม� คิี วัามห็ลุ่าก
ห็ลุ่าย อาทิ เน่อ� ห็าด้้านเทคิโนโลุ่ยี สืุ่ข้ภาพ กฎห็มาย แลุ่ะภาษ์าอังกฤษ์ เป็นต้น เพ่อ� ให็้ทกุ คินสื่ามาริถืเข้้าถืึงได้้
อีกทั�งไม�ใชุ้ภาษ์าที�ทางการิ ห็ริ่อศัพท์เฉพาะทางการิทห็าริมากจนเกินไป โด้ยใชุ้ภาษ์าที�ผ่้อ�านสื่ามาริถืเข้้าใจ
ได้้ในทันที แลุ่ะเม่�ออ�านแลุ่้วัริ่้สื่ึกผ�อนคิลุ่ายจากคิวัามเคิริียด้ในข้ณะนั�น ๆ
2) ในการิพัฒนาด้้านริ่ปแบบ อาจมีการิปริับเปลุ่ี�ยนริ่ปแบบข้องเลุ่�มให็้มีข้นาด้เทียบเท�ากับข้นาด้
กริะด้าษ์ A5 ถื่อแลุ่้วักริะชุับม่อ นำ�าห็นักเบา แลุ่ะพกพาสื่ะด้วัก ริวัมทั�งสื่ามาริถืเปิด้ริับวัาริสื่าริกองทัพไทยได้้
ผ�านชุ�องทางการิริับสื่าริอ่น� ทีไ� ม�เพียงแต�ผา� นสื่่อ� สื่ิง� พิมพ์เท�านัน� อาจเปิด้ริับสื่าริผ�านสื่่อ� อิเลุ่็กทริอนิกสื่์ (E-Book)
เพ่�อให็้เข้้ากับยุคิสื่มัยในปัจจุบัน ที�เน้นคิวัามริวัด้เริ็วัในการิตอบสื่นองต�อคิวัามต้องการิเป็นห็ลุ่ัก
3) คิวัริด้ำาเนินการิสื่ริ้างเคิริ่อข้�ายวัาริสื่าริกับเห็ลุ่�าทัพ องคิ์กริ ห็ริ่อสื่ถืาบันการิศึกษ์าอ่�น ๆ เพ่�อด้ำาริงไวั้
ถืึงมาตริฐานการิจัด้ทำาวัาริสื่าริ ห็ริ่อการิแลุ่กเปลุ่ี�ยนบทคิวัามในอนาคิต
ข้อเสนอแนะในการที่ำาวิจัยต่อไปั
1) ในการิวัิจยั คิริัง� นีใ� ชุ้ริะเบียบวัิธวัี จิ ยั เชุิงคิุณภาพด้้วัยการิสื่ัมภาษ์ณ์แบบเชุิงลุ่ึก คิณะผ่จ้ ด้ั ทำาวัาริสื่าริกองทัพไทย
แลุ่ะริะเบียบวัิธีวัิจัยเชุิงปริิมาณด้้วัยการิวัิจัยเชุิงสื่ำาริวัจในการิเก็บริวับริวัมข้้อม่ลุ่จากข้้าริาชุการิทห็าริสื่ังกัด้
กองบัญชุาการิกองทัพไทยเท�านั�น ด้ังนั�นในการิวัิจัยคิริั�งต�อไปจึงคิวัริทำาการิศึกษ์าวัิเคิริาะห็์เน่�อห็าที�วัาริสื่า
ริกองทัพไทยได้้นำาเสื่นอ เพ่�อจะทำาให็้เห็็นริ่ปแบบข้องการินำาเสื่นอข้้อม่ลุ่ข้�าวัสื่าริได้้อย�างชุัด้เจนแลุ่ะคิริอบ
คิลุุ่มริอบด้้าน
2) ในการิวัิจยั คิริัง� นีม� ง�ุ ศึกษ์าถืึงบทบาทข้องการิจัด้วัาริะข้�าวัสื่าริวัาริสื่าริกองทัพไทย แลุ่ะพฤติกริริมการิเปิด้ริับ
การิใชุ้ปริะโยชุน์จากวัาริสื่าริกองทัพไทย แลุ่ะคิวัามพึงพอใจที�มีต�อวัาริสื่าริกองทัพไทย ข้องข้้าริาชุการิทห็าริ
สื่ังกัด้กองบัญชุาการิกองทัพไทยเท�านั�น ด้ังนั�นในการิวัิจัยคิริั�งต�อไป คิวัริศึกษ์าถืึงวัาริสื่าริข้องเห็ลุ่�าทัพอ่�น ๆ
เพ่�อให็้เข้้าใจถืึงการินำาเสื่นอข้้อม่ลุ่ข้�าวัสื่าริข้องแต�ลุ่ะเห็ลุ่�าทัพอย�างแท้จริิง
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