
 
ผลการสํารวจความคิดเห็นเรื่อง สิทธกิารรับรูขาวสารในยุครัฐบาลทักษิณ 2 

วตัถุประสงคในการสาํรวจ    
เพื่อทราบความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เกี่ยวกับสทิธกิารรับรูขาวสารของประชาชนในยุค

รัฐบาลทักษิณ 2 ในประเด็นตอไปนี ้
1. รัฐบาลไดบอกกลาวขอมูลขาวสารในเรื่องสําคัญๆ ของประเทศชาติที่ประชาชนควรรูใหประชาชนไดรับรูอยางชดัเจน

เพียงพอหรือไม 
2. ประชาชนเชื่อถือในขอมลูขาวสารทีร่ัฐบาลแถลงใหทราบหรือไม 
3. ประชาชนไดรบัรูขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐบาลอยางตรงไปตรงมาหรือไม 
4. สื่อมวลชนไทยในยุครัฐบาลทักษิณ 2  มีสิทธิเสรภีาพในการนําเสนอขาวสารและวพิากษวจิารณการเมืองมากนอย

เพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับรฐับาลที่มาจากการเลือกตั้งชดุอื่น 
ระเบียบวธิีการสํารวจ 
 การสุมตวัอยาง 

การสํารวจใชวิธีสุมตวัอยางประชาชนที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยใชวธิีการสุมตัวอยางแบบหลาย
ข้ันตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุมเขตการปกครอง จากนั้นสุมถนน และประชากรเปาหมายทีจ่ะสัมภาษณ  ไดกลุมตัวอยาง
ท้ังสิ้นจํานวน  1,185  คน  เปนชายรอยละ 46.4   และหญิงรอยละ 53.6  

กลุมตวัอยางมอีายุ 18-25 ปรอยละ 28.6     อายุ 26-35 ปรอยละ 36.0   อายุ 36-45 ปรอยละ 20.5    และอายุ 46 ปข้ึนไป 
รอยละ 14.9 
 กลุมตวัอยางมกีารศกึษาในระดับประถมศกึษารอยละ 8.2    มัธยมศกึษา/ปวช.รอยละ 23.5    อนุปรญิญา/ปวส.รอยละ 8.9   
ปรญิญาตรรีอยละ 48.2    และสูงกวาปริญญาตรีรอยละ 11.2  

กลุมตวัอยางประกอบอาชีพรบัราชการและพนักงานรัฐวสิาหกิจรอยละ 19.9    พนักงานลูกจางบริษทัเอกชนรอยละ 35.5   
คาขายและธรุกิจสวนตวัรอยละ 13.0    รับจางท่ัวไปรอยละ 7.2     พอบาน แมบาน และเกษียณอายุรอยละ 3.5    นิสิตนักศึกษารอยละ 
12.9    อาชีพอิสระรอยละ 5.1   และอื่นๆ รอยละ 2.9 
  ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตวัอยางใชความคลาดเคลื่อน ± 3% ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% 

วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถาม และสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได  
ระยะเวลาในการเก็บขอมลู   :      10-14 พฤศจิกายน 2548 

              วันท่ีเผยแพรผลการสํารวจ   :     15 พฤศจกิายน 2548   
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              โดย  ศนูยวิจัยกรุงเทพโพลล  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   โทร. 0-2350-3500 ตอ 1776       
http://research.bu.ac.th/poll/poll_list.php 

 
 
 

สรุปผลการสํารวจ 
 

1. ประชาชนรอยละ 60.5 เห็นวารัฐบาลชดุปจจุบันยังไมไดมีการบอกกลาวขอมลูขาวสารในเรือ่งสําคญัๆ ของประเทศชาติท่ี
ประชาชนควรรูใหประชาชนไดรับรูอยางชดัเจนเพียงพอ โดยเรื่องที่ตองการใหรัฐบาลชี้แจงใหชัดเจนเพิ่มขึ้นเปนอันดับ
แรกในขณะนีคื้อ เรื่องสถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (รอยละ 11.9)   เรื่องงบประมาณรายจายใน
โครงการที่มีขาวเรื่องการทุจริตคอรรัปชนั (รอยละ 11.6)   เรื่องสถานะทางเศรษฐกิจการเงนิของประเทศ (รอยละ 8.4)  
 เรื่องหุน กฟผ. (รอยละ 4.4)   เรื่องความคบืหนาในโครงการเมกกะโปรเจก็ (รอยละ 4.2)  เรื่องการปฏิรูปการศึกษาและ
โอนยายขาราชการครูไปขึ้นกับ อปท.(รอยละ 2.7)  เรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการองคกรอิสระ อาทิ กสช.และผูวา สตง. 
(รอยละ 1.4)   เรื่องไขหวดันก (รอยละ 1.4)   เรื่องอ่ืนๆ (รอยละ 4.8)   และไมระบุเรื่อง (รอยละ 9.7)     

ขณะทีร่อยละ 39.5 เห็นวารฐับาลไดมกีารบอกกลาวขอมลูขาวสารในเรื่องสําคัญๆ ของประเทศชาติใหประชาชน
ไดรับทราบอยางชัดเจนเพียงพอแลว  

2. สําหรับความเชื่อถือในขอมลูขาวสารที่รัฐบาลแถลงตอประชาชนทีผ่านมานั้นสวนใหญคอื รอยละ 52.0 ระบวุาเชื่อเปน
สวนนอย และรอยละ 5.1 ระบุวาไมเชื่อเลย    ในขณะทีร่อยละ 41.3 ระบุวาเชื่อเปนสวนใหญ และรอยละ 1.6 ระบวุาเชื่อ
ทั้งหมด 

3.   รอยละ 38.1   เชื่อวาทุกวนันี้ประชาชนไมไดรับรูขอมูลขาวสารเกีย่วกับการดําเนนิงานของรฐับาลอยางตรงไปตรงมา  
มีเพียงรอยละ 13.2  ที่เชื่อวาประชาชนไดรบัรูขอมูลการดาํเนินงานของรัฐบาลอยางตรงไปตรงมา  
 ขณะทีร่อยละ 48.7 ระบวุาไมแนใจ 

4.   ประชาชนรอยละ 33.4  เห็นวาสื่อมวลชนไทยในยุครัฐบาลทักษิณ 2  มีสิทธิเสรภีาพในการนําเสนอขาวสารและ
วิพากษวจิารณการเมืองนอยกวาในรัฐบาลที่มาจากการเลอืกตั้งชุดอ่ืน ขณะทีร่อยละ 29.7 เห็นวามีสิทธิเสรภีาพมากกวา   
รอยละ 20.0 เห็นวามีสิทธิเสรีภาพพอๆ กนั  และรอยละ 16.9 ไมแนใจ 
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ตารางแสดงการประมวลผลขอมูล 
ตารางที่ 1:  ขอมูลประชากรศาสตร 

 จํานวน รอยละ 
เพศ :   
            ชาย 550 46.4 
            หญิง 635 53.6 
อาย ุ:   
            18 – 25 ป  339 28.6 
            26 – 35 ป 427 36.0 
            36 – 45 ป 243 20.5 
            46 ปข้ึนไป 176 14.9 
การศึกษา   
            ประถมศึกษา 98 8.2 
            มัธยมศึกษา/ปวช. 278 23.5 
            อนุปรญิญา/ปวส. 105 8.9 
            ปรญิญาตร ี 571 48.2 
            สูงกวาปรญิญาตรี 133 11.2 
อาชีพ   
           ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 236 19.9 
           พนักงาน/ลกูจางบริษทัเอกชน 421 35.5 
           คาขาย/ธุรกิจสวนตวั 154 13.0 
           รับจางทั่วไป 85 7.2 
           พอบาน/แมบาน/เกษยีณอาย ุ 41 3.5 
           นิสิต/นกัศึกษา 153 12.9 
           อาชีพอิสระ 60 5.1 
           อ่ืนๆ 35 2.9 
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ตารางที่ 2 : ความชัดเจนและเพียงพอของขอมลูขาวสารในเรือ่งสําคญัๆ ของประเทศชาติท่ีรัฐบาลบอกกลาวแก
ประชาชน 

 จํานวน รอยละ 
ชัดเจนเพียงพอแลว 468 39.5 
ยังไมชัดเจนเพียงพอ 
      โดยเรื่องที่ตองการใหรัฐบาลชี้แจงเพิ่มเติมใหชัดเจนมากที่สดุในขณะนี้ ไดแก 

- เรื่องสถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต                        (11.9%) 
- เรื่องงบประมาณรายจายในโครงการตางๆที่มีขาวการทจุริตคอรรปัชัน      (11.6%) 
- เรื่องสถานะทางเศรษฐกิจการเงินของประเทศ                                            (8.4%) 
- เรื่องหุนการไฟฟาฝายผลติฯ                                                                        (4.4%) 
- เรื่องความคืบหนาในโครงการเมกกะโปรเจก็ตางๆ                                     (4.2%) 
- เรื่องการปฏิรูปการศึกษาและโอนยายขาราชการครูไปขึ้นกับ อปท.           ( 2.7%) 
- เรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการองคกรอิสระ อาท ิกสช. และผูวาฯ สตง.     ( 1.4%) 
- เรื่องไขหวัดนก                                                                                            (1.4%) 
- อื่นๆ อาทิ การกอสรางรถไฟฟา การจดัซื้อเครื่องบินประจําตําแหนง           

และการแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทนสมเด็จพระสังฆราชฯ                           (4.8%) 
       -       ไมระบุ                                                                                                         (9.7%) 

717 60.5 

 
ตารางที่ 3 : ความเชือ่ถือในขอมลูขาวสารที่รัฐบาลแถลงตอประชาชน 

 จํานวน รอยละ 
เชื่อทั้งหมด 20 1.6 
เชื่อเปนสวนใหญ 489 41.3 
เชื่อเปนสวนนอย 616 52.0 
ไมเชื่อเลย 60 5.1 

 
ตารางที่ 4 : ความตรงไปตรงมาของขอมลูเกี่ยวกับการดาํเนินงาน ของรฐับาลที่ประชาชนไดรับ 

 จํานวน รอยละ 
ตรงไปตรงมา 156 13.2 
ไมตรงไปตรงมา 452 38.1 
ไมแนใจ 577 48.7 
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ตารางที่ 5 : สิทธิเสรภีาพในการนาํเสนอขาวสารและวิพากษวจิารณการเมืองของสือ่มวลชนไทย 
 ในยุครัฐบาลทักษิณ 2 เปรียบเทียบกับในยุครัฐบาลท่ีมาจากการเลอืกตั้งชุดอื่น 

 จํานวน รอยละ 
สื่อมวลชนไทยในยุครัฐบาลทักษิณ 2 มีสิทธิเสรภีาพมากกวาในรัฐบาลที่มาจาก
การเลือกตั้งชุดอ่ืน 

352 29.7 

สื่อมวลชนไทยในยุครัฐบาลทักษิณ 2 มีสิทธิเสรีภาพนอยกวาในรัฐบาลท่ีมาจาก
การเลอืกตั้งชดุอืน่ 

396 33.4 

สื่อมวลชนไทยในยุครัฐบาลทักษิณ 2 มีสิทธิเสรภีาพพอๆ กับในรัฐบาลที่มา
จากการเลือกตัง้ชุดอ่ืน 

237 20.0 

ไมแนใจ 200 16.9 
 
 

    
 
 


