
 
 

 
สรุปผลสํารวจเรื่องประชาชนคิดอยางไรกบัสื่อหนังสือพมิพในปจจุบัน 

 
ประชาชนใหคะแนนขอมลูเชิงลึกเสนอสาธารณะของหนังสือพิมพสูงที่สุด  
แตการนําเสนอภาพและขาวทําใหผูตกเปนขาวเสียหายมีคะแนนต่ําสุด 
  
 ประชาชนประเมินการทําหนาท่ีของสื่อหนงัสือพิมพในปจจุบันสูงกวาสื่อมวลชนไทยในภาพรวม  
โดยใหคะแนนดานการสืบเสาะขอมูลเชิงลึกมานําเสนอตอสาธารณชนสูงท่ีสุด ขณะที่ความระมัดระวังใน
การนําเสนอภาพและขาวท่ีจะทําใหผูตกเปนขาวเสียหายมีคะแนนต่าํสดุ สวนใหญยงัไววางใจใหสือ่มวลชน
ทําหนาท่ีควบคุมดูแลเรื่องจรรยาบรรณของสื่อดวยกันเอง  พรอมท้ังเชื่อวาหากสือ่มวลชนไทยมีเสรีภาพ
มากขึ้น การนาํเสนอขาวจะเที่ยงตรงตามความเปนจริงมากยิ่งขึน้ 
 
 ในโอกาสที่สภาการหนังสือพิมพแหงชาต ิ ครบรอบการกอตั้ง ๙ ป นายบรรยงค สุวรรณผอง 
กรรมการและประธานอนุกรรมการฝายวชิาการ เปดเผยวา สภาการหนังสือพิมพฯ ไดจัดทําโครงการสํารวจ
ความคิดเหน็ เร่ือง ‘ประชาชนคิดอยางไรกับสื่อหนังสือพิมพในปจจุบัน’ โดยมีสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัย
กรุงเทพใหการสนับสนุน และมีผูชวยศาสตราจารยสุนิสา ประวิชัย หัวหนาศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล เปน
ผูรับผิดชอบโครงการ “สภาการหนังสือพิมพใหอิสระแกผูวจิัยเต็มที ่ เพื่อใหผลการสํารวจสะทอนภาพการ
ทํางานของสื่อหนังสือพิมพที่ผานมาอยางแทจริง” 
 การสํารวจดังกลาว เก็บขอมูลจากประชาชน อายุ ๑๘ ป ขึ้นไป ใน ๒๕ จังหวดั จากทุกภาคของ
ประเทศ จํานวน ๒,๗๐๘ คน ระหวาง ๑ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๙ ซ  ผศ. สุนิสา ประวิชัย หัวหนาศูนยวิจัย
กรุงเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปดเผยผลการสํารวจวา คุณภาพของขาวสารที่นําเสนอทาง
ส่ือหนังสือพิมพในปจจุบันมคีะแนนเฉลี่ย ๒.๗๒ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ โดยประชาชนเห็นวาขาวสารที่
นําเสนอทางสื่อหนังสือพิมพมีคุณคาดานความนาสนใจสงูที่สุด (๓.๐๓) รองลงมาคือประโยชนที่ผูอาน
ไดรับ (๒.๘๔) ความตอเนื่องในการนําเสนอความคืบหนาของเรื่องราว (๒.๘๐) ความครบถวนสมบูรณของ
เนื้อหา (๒.๖๗) และความถูกตองเที่ยงตรง (๒.๔๙) ขณะที่ความเปนกลางไมเอนเอียงเขาขางฝายใดมี
คะแนนต่ําสุด (๒.๔๗)  

ึ่ง
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สวนการประเมินการทําหนาที่ของสื่อหนังสือพิมพพบวา มีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ ๒.๖๑ ซ่ึงนับวาไมสูง
นัก แตกย็ังสูงกวาการทําหนาที่ของสื่อมวลชนโดยรวมซึ่งมีคะแนนอยูที่ ๒.๕๓ โดยการทําหนาที่ดาน
สืบเสาะขอมูลเชิงลึกมานําเสนอตอสาธารณชนมีคะแนนสูงสุด (๒.๗๘) รองลงมาคือการชี้นําสังคมไป
ในทางที่ถูกทีค่วร (๒.๖๗) การยืนหยัดตอสูเพื่อความถูกตองชอบธรรมในสังคม (๒.๖๖) สวนการ
ระมัดระวังในการนําเสนอภาพและขาวที่จะทําใหผูตกเปนขาวเสียหายมีคะแนนต่ําสุด (๒.๓๔) “เสียง
สะทอนดังกลาว เปนสิ่งที่ผูเกี่ยวของนาจะนําไปพิจารณาปรับปรุงแกไขเพื่อใหส่ือหนังสือพิมพทําหนาที่ใน
ฐานะผูกล่ันกรองขาวสารกอนนําออกเผยแพรสูสาธารณชนวงกวางอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ
ความคาดหวังของประชาชนมากที่สุด” ผศ. สุนิสา ประวชัิย กลาว 
 สําหรับความคิดเห็นตอเสรีภาพของสื่อมวลชนไทยในยุครัฐบาลพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร นั้น 
หัวหนาศูนยวจิัยกรุงเทพโพลล เปดเผยวา ประชาชนรอยละ ๓๖.๑ เห็นวาส่ือมวลชนในยุครัฐบาลทักษิณมี
เสรีภาพนอยเกินไป ขณะทีร่อยละ ๓๐.๓ เห็นวามีเสรีภาพในระดับที่เหมาะสมแลว  รอยละ ๒๒.๗ เห็นวามี
เสรีภาพมากเกนิไป  และรอยละ ๑๐.๙ ระบวุาไมแนใจ    

ทั้งนี้รอยละ ๖๗.๓ เชื่อวาหากสื่อมวลชนไทยมีเสรีภาพมากขึ้นจะทําใหการนําเสนอขาวสาร
เที่ยงตรงตามความเปนจริงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสื่อจะกลานําเสนอความจริงอยางครบถวนทุกดานโดยไม
ตองเกรงกลัวอิทธิพลและการขมขูฟองรองเรียกเงนิเปนจํานวนมากเหมือนที่ผานมา ขณะที่รอยละ ๓๒.๗ 
ไมเชื่อวาการที่ส่ือมวลชนมีเสรีภาพมากขึน้จะทําใหการนําเสนอขาวสารเที่ยงตรงมากขึ้นตามไปดวย โดย
เห็นวาความเทีย่งตรงของขาวสารขึ้นอยูกบัคุณภาพและจรรยาบรรณของสื่อมวลชนมากกวาเสรีภาพที่มี 

สําหรับประเดน็เรื่องการควบคุมดูแลจรรยาบรรณของสื่อมวลชนนั้น  ประชาชนสวนใหญยังคง
ตองการใหส่ือมวลชนทําหนาที่ควบคุมดูแลกันเองถึงรอยละ ๗๐.๔ และตองการใหรัฐบาลเปนผู
ควบคุมดูแลจรรยาบรรณของสื่อมวลชนเพยีงรอยละ ๒๙.๖  

สวนประเด็นเรื่องการรูจักและรับรูถึงบทบาทการดําเนนิงานของสภาการหนังสือพมิพแหงชาตนิัน้ 
ประชาชนสวนใหญยังไมรูจักสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ โดยไมรูจักเลยรอยละ ๕๙.๖ เคยไดยินชื่อ แต
ไมรูวาทําหนาที่อะไรรอยละ ๓๗.๕ อีกรอยละ ๒.๙ ระบุวารูจกั แตในจํานวนนี้ มีเพียงรอยละ ๑.๒ ที่
สามารถระบุบทบาทหนาที่ของสภาการหนงัสือพิมพฯ ไดอยางถูกตอง 
 
 

-------------------------------- 
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รายละเอียดการสํารวจเรื่องประชาชนคดิอยางไรกับสื่อหนงัสือพิมพในปจจุบัน 
 
ท่ีมาและวัตถุประสงคในการสํารวจ 
 หนังสือพิมพนับเปนสื่อมวลชนที่มีบทบาทสําคัญในการรายงานเหตกุารณความเคลือ่นไหวตางๆ ที่
เกิดขึ้นในสังคมใหสาธารณชนไดรับทราบ ทั้งยังเปนสือ่ที่มีอิทธิพลตอความคิดและความเชื่อของประชาชน
โดยทั่วไปอยูไมนอย  จึงไมนาแปลกใจที่ผูมีอํานาจแทบทุกยุคทกุสมัยตางพยายามที่จะเขามามีบทบาท
ควบคุมส่ือหนงัสือพิมพดวยกันทั้งส้ิน   การที่ส่ือหนังสือพิมพจะยืนหยัดตานกระแสดังกลาวไดอยางตลอด
รอดฝงจําเปนจะตองอาศัยปจจัยหลัก 2 ประการคือ การยึดมั่นในอดุมการณและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
อยางแนวแนของผูประกอบวิชาชีพนกัหนงัสือพิมพ และความเชื่อถือศรัทธาที่ประชาชนมีตอส่ือดังกลาว  
 ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงรวมมือกับสภาการหนังสือพมิพ
แหงชาติจดัทําโครงการสํารวจความคดิเหน็ของประชาชนตอการทําหนาที่ของสื่อหนังสือพิมพในปจจุบัน
ขึ้นเพื่อสะทอนขอมูลความคิดเห็นของประชาชนในฐานะผูรับขาวสารใหผูเกีย่วของไดรับทราบอันจะเปน
แนวทางในการพัฒนาการทํางานของสื่อหนังสือพิมพตอไป 
 
ประเด็นในการสํารวจ    

1. ความถี่และลักษณะการรับขอมูลขาวสารจากสื่อหนังสือพิมพ 
2. ความเชื่อถือในขอมูลขาวสารที่ไดรับจากสือ่หนังสือพิมพ 
3. การประเมินคณุภาพของขาวสารที่นําเสนอทางสื่อหนังสือพิมพในปจจุบัน 
4. การประเมินการทําหนาที่ของส่ือหนังสือพิมพในปจจุบัน 
5. ความคิดเหน็ตอแนวคดิเรื่องเสรีภาพของสื่อมวลชนกับความเที่ยงตรงในการนําเสนอขาวสาร 
6. กลไกที่เหมาะสมในการควบคุมดูแลเรื่องจรรยาบรรณของสื่อมวลชน 
7. การรูจักและรบัรูในบทบาทการดําเนนิงานของสภาการหนังสือพิมพแหงชาต ิ

 
 ระเบียบวิธีการสํารวจ 

การสํารวจใชวิธีสุมตัวอยางประชาชนอาย ุ 18  ปขึ้นไป ใน 25 จังหวดัจากทกุภาคของประเทศตาม
สัดสวนจํานวนประชากรในแตละภาค ไดแก กรุงเทพมหานคร  กาญจนบุรี  ปทุมธานี  นครนายก  ลพบุรี  
ชลบุรี  ระยอง  จันทบุรี   นครสวรรค  เชียงใหม  พะเยา  แมฮองสอน  สุโขทัย  อุทัยธานี  ขอนแกน  
มหาสารคาม  นครราชสีมา  อุดรธานี  กาฬสินธุ  สุรินทร  สุราษฎรธานี  สงขลา  พัทลุง  ยะลา  และนราธิวาส  
จํานวน 2,708  คน เปนเพศชายรอยละ 44.9  เพศหญิงรอยละ 55.1  
  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตวัอยางใชความคลาดเคลื่อน ± 5% ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% 
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วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถามสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได  
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :       1 - 15 มิถุนายน 2549 

              วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :      28  มิถุนายน 2549 
                โดย  ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   โทร. 0-2350-3500 ตอ 1776      

http://research.bu.ac.th/poll/poll_list.php
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ตารางที่ 1: ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ :   
            ชาย 1,215 44.9 
            หญิง 1,493 55.1 
อายุ   
            18-25 ป 1,169 43.2 
            26-35 ป 736 27.2 
            36-45 ป 450 16.6 
            46 ปขึ้นไป 353 13.0 
การศึกษา   
            ประถมศึกษา 195 7.2 
            มัธยมศึกษา/ปวช. 940 34.7 
            อนุปริญญา/ปวส. 420 15.5 
            ปริญญาตรี 1,015 37.5 
            สูงกวาปริญญาตรี 136 5.0 
อาชีพ   
            ขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 533 19.7 
            คาขาย/ธุรกิจสวนตวั 468 17.3 
           รับจางทั่วไป 231 8.5 
           พนักงานลูกจางบริษทัเอกชน 516 19.1 
           นิสิต นักศึกษา 709 26.2 
          พอบาน/แมบาน/เกษยีณอาย ุ 99 3.6 
          เกษตรกร ประมง 61 2.3 
          อ่ืนๆ 91 3.4 
ท่ีอยูอาศัย   
          กรุงเทพมหานคร 325 12.0 
          ตางจังหวัดในเขตอําเภอเมือง 1,755 64.8 
          ตางจังหวัดนอกเขตอําเภอเมือง 628 23.2 
รวม 2,708 100.0 
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ตารางที่ 2: ความบอยคร้ังในการอานหนังสอืพิมพใน 1 สัปดาห 
 จํานวน รอยละ 
อานทุกวัน 804 29.7 
อาน 5-6 วัน 311 11.5 
อาน 3-4 วัน 699 24.7 
อาน 1-2 วัน 715 26.4 
ไมไดอานเลย (จบแบบสอบถาม) 209 7.7 

  
  ตารางที่ 3: ลักษณะการรับขาวสารจากสื่อหนังสือพิมพ 

 จํานวน รอยละ 
รับจากหนังสือพิมพฉบับเดยีว 
    เนื่องจาก  
                    - เช่ือถือในหนังสือพิมพฉบับนั้นๆ................รอยละ 55.1 
                       - ไมมีฉบับอื่นใหเลือก...................................รอยละ 36.8 
                       - ไมระบุเหตุผล...............................................รอยละ  8.1 

941 37.7 

รับจากหนังสอืพิมพหลายฉบับ 
   เนื่องจาก 
                   - ตองการไดรับขาวสารที่หลากหลายครบถวน...รอยละ72.2 
                     -  ตองการตรวจสอบความถูกตองกับฉบับอื่นๆ...รอยละ 23.4 
                     - ไมระบุเหตุผล.....................................................รอยละ   4.4 

1,558 62.3 

 
  ตารางที่ 4: การประเมินคุณภาพของขาวสารที่นําเสนอทางสื่อหนงัสือพิมพในปจจุบัน 

 คะแนนที่ได 
(จากคะแนนเต็ม 5.00) 

ความนาสนใจ 3.03 
ประโยชนที่ผูอานไดรับ 2.84 
ความตอเนื่องในการนําเสนอความคืบหนาของเรื่องราว 2.80 
ความครบถวนสมบูรณของเนื้อหา 2.67 
ความถูกตองเที่ยงตรง 2.49 
ความเปนกลางไมเอนเอียงเขาขางฝายใด 2.47 
เฉล่ียรวม 2.72 

 



 

 

๗/๒
  

๗

ตารางที่ 5: การประเมินการทําหนาท่ีของสื่อหนังสือพิมพในปจจุบัน 
 คะแนนที่ได 

(จากคะแนนเต็ม 5.00) 
การสืบเสาะขอมูลเชิงลึกมานําเสนอตอสาธารณชน 2.78 
การชี้นําสังคมไปในทางที่ถูกที่ควร 2.67 
การยืนหยัดตอสูเพื่อความถูกตองชอบธรรมในสังคม 2.66 
การระมัดระวงัในการนําเสนอภาพและขาวที่จะทําใหผู
ตกเปนขาวเสียหาย 

 
2.34 

 
ตารางที่ 6:การประเมินการทําหนาท่ีโดยรวมของสื่อหนงัสือพิมพเปรียบเทียบกับสื่อมวลชน

ไทยในปจจุบัน 
 คะแนนที่ได 

(จากคะแนนเต็ม 5.00) 
การทําหนาท่ีของส่ือหนังสือพิมพ 2.61 
การทําหนาที่ของส่ือมวลชนไทยในภาพรวม 2.53 

 
ตารางที่ 7: ความคิดเห็นตอเสรีภาพของสือ่มวลชนไทยในยุครัฐบาลทกัษิณ 

 จํานวน รอยละ 
สื่อมวลชนในยุครัฐบาลทักษิณมีเสรีภาพนอยเกินไป 902 36.1 
ส่ือมวลชนในยุครัฐบาลทักษิณมีเสรีภาพในระดับที่
เหมาะสมแลว 

758 30.3 

ส่ือมวลชนในยุครัฐบาลทักษิณมีเสรีภาพมากเกินไป 567 22.7 
ไมแนใจ 272 10.9 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๘/๒
  

๘

 
ตารางที่ 8: ความคิดเห็นตอแนวคิดท่ีวาถาสื่อมวลชนมีเสรีภาพมากขึน้การนําเสนอขาวสาร

จะเที่ยงตรงตามความเปนจรงิมากขึ้น 
 จํานวน รอยละ 
เห็นดวย    
             เพราะ 
             -  สื่อจะกลานําเสนอความจริงอยางครบถวน 
                  ทุกดานโดยไมตองเกรงกลัวอิทธิพลและ 
                  การขมขูฟองรองเรียกเงินจํานวนมาก........รอยละ 70.6 
            -   ไมระบุเหตุผล..............................................รอยละ 29.4 
 

1,683 67.3 

ไมเห็นดวย 
            เพราะ 

-  ความเที่ยงตรงของขาวสารขึ้นอยูกับ 
   คุณภาพและจรรยาบรรณของสื่อมวลชน 
   มากกวาเสรีภาพที่ไดรับ............................รอยละ 29.8 
-  สื่อมวลชนไทยอยูภายใตระบบทุนนิยม 
   ยิ่งมีเสรีภาพมากก็ยิ่งเสนอขาวบิดเบือน 
   เพื่อใหขายได............................................รอยละ 28.0 
-  สื่อมวลชนคงไมกลานําเสนอความจริง 
   ที่จะทําใหตนเองเดือดรอนและเสี่ยง 
   อันตราย....................................................รอยละ 24.3 
-  ไมระบุเหตุผล..........................................รอยละ 17.9 

 

816 
 
 
 

32.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๙/๒
  

๙

ตารางที่ 8.1: เปรียบเทียบความคิดเห็นตอแนวคิดท่ีวาหากสื่อมวลชนไทยมีเสรีภาพมากขึ้น 
การนําเสนอขาวสารจะเที่ยงตรงตามความเปนจริงมากขึน้ของกลุมตัวอยาง 
ท่ีมีการศึกษาตางกนั 

 
เห็นดวย 
(รอยละ) 

ไมเห็นดวย 
(รอยละ) 

ประถมศึกษา 80.3 19.7 
มัธยมศึกษา/ ปวช. 70.4 29.6 
อนุปริญญา/ ปวส. 69.6 30.4 
ปริญญาตรี 63.2 36.8 
สูงกวาปริญญาตรี 55.3 44.7 
เฉล่ียรวม 67.3 32.7 

 
ตารางที่ 8.2: เปรียบเทียบความคิดเห็นตอแนวคิดท่ีวาหากสื่อมวลชนไทยมีเสรีภาพมากขึ้น 

การนําเสนอขาวสารจะเที่ยงตรงตามความเปนจริงมากขึน้ของกลุมตัวอยาง 
ท่ีมีพื้นที่อาศัยตางกนั 

 
เห็นดวย 
(รอยละ) 

ไมเห็นดวย 
(รอยละ) 

กรุงเทพมหานคร 63.6 36.4 
ตางจังหวัดในเขตอําเภอเมือง 66.4 33.6 
ตางจังหวัดนอกเขตอําเภอเมอืง 72.0 28.0 
เฉล่ียรวม 67.3 32.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๐/๒
  

๑๐

ตารางที่ 8.3: เปรียบเทียบความคิดเห็นตอแนวคิดท่ีวาหากสื่อมวลชนไทยมีเสรีภาพมากขึ้น 
                     การนําเสนอขาวสารจะเที่ยงตรงตามความเปนจริงมากขึน้ของกลุมตัวอยาง 

        ท่ีมีความถี่ในการอานหนังสือพิมพตางกัน 
 

เห็นดวย 
(รอยละ) 

ไมเห็นดวย 
(รอยละ) 

อานทุกวนั 69.7 30.3 
อาน 5-6 วันตอสัปดาห 68.3 31.7 
อาน 3-4 วันตอสัปดาห 64.4 35.6 
อาน 1-2 วันตอสัปดาห 65.4 34.6 
เฉล่ียรวม 67.3 32.7 
 
ตารางที่ 9: เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผูท่ีเหมาะสมจะมาควบคุมดูแล

เร่ืองจรรยาบรรณของสื่อมวลชนระหวางการใหสื่อมวลชนควบคุมกันเองกับการ
ใหรัฐบาลเปนผูควบคุมสื่อ 

 จํานวน รอยละ 
ใหสื่อมวลชนควบคุมกันเอง 1,759 70.4 
ใหรัฐบาลเปนผูควบคุมส่ือ 740 29.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๑/๒
  

๑๑

 
ตารางที่ 10: ความรูจักสภาการหนังสือพิมพแหงชาต ิ

 จํานวน รอยละ 
ไมรูจักเลย  
       จําแนกตามอาย ุ ไดดังนี ้
          -  อายุ 18-25 ป      ไมรูจัก…........รอยละ 62.5  
          -  อายุ 26-35 ป        ไมรูจัก……..รอยละ 59.1  
          -  อายุ 36-45 ป        ไมรูจัก……..รอยละ 52.5  
          -  อายุ 46 ปขึ้นไป   ไมรูจัก……..รอยละ 56.7  
         จําแนกตามระดับการศกึษา ไดดังนี ้
          - ประถมศึกษา            ไมรูจัก…....รอยละ 69.7  
          - มัธยมศึกษา/ ปวช.    ไมรูจัก……รอยละ 59.2  
          - อนุปริญญา/ ปวส.    ไมรูจัก…...รอยละ 59.6  
          - ปริญญาตรี               ไมรูจัก…...รอยละ 58.7  
          - สูงกวาปริญญาตรี    ไมรูจัก…...รอยละ 49.5  

   จําแนกตามพื้นที่อาศัย  ไดดังนี ้
          -  กรุงเทพมหานคร            ไมรูจัก รอยละ 60.4 % 
          - ตางจังหวัดใน อ.เมือง     ไมรูจัก รอยละ 57.8 % 
          - ตางจังหวัดนอก อ.เมอืง  ไมรูจัก รอยละ 62.7 % 
 
          

1,490 59.6 

เคยไดยินชื่อแตไมรูวาทําอะไร 937 37.5 
รูจัก    
         โดย 

- ระบุบทบาทหนาที่ไดถูกตอง......รอยละ  41.4 
- ระบุบทบาทหนาที่ไมถูกตอง  

เชน ตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล   
กล่ันกรองขาวสารกอนนําออกเผยแพร 
และไมระบุรายละเอียด...............รอยละ 58.6   

       

72 2.9 

 
 



 

 

๑๒/๒
  

๑๒

ตารางที่ 11: ความคดิเห็นตอประเด็นท่ีวาหากมีปญหากับสื่อหนังสือพิมพจะไปรองเรียน
หรือไม 

 จํานวน รอยละ 
จะไมไปรองเรยีน   
           เพราะ 

- ไมรูจะไปรองเรียนที่ไหน……........................33.1  
- ไมอยากยุงยากเสียเวลา……....………………20.2  
- รองเรียนไปกไ็มไดอะไรขึ้นมาเพราะ 

เปนคนธรรมดาไมมีอํานาจ……………….…17.8  
-     ไมอยากมีเร่ืองกับสื่อเพราะกลัว 
       ถูกกลั่นแกลงใหเสียหาย………….………....10.6  
-     นาจะตกลงกันไดโดยไมตองไปรองเรียน..….. 4.6  

          -     ไมระบุเหตุผล………………….………… …13.7  
 

1,412 56.5 

จะไปรองเรียน 
      โดยหนวยงานที่ตั้งใจจะไปรองเรียน ไดแก 

- สถานีตํารวจ…………………………………..29.4  
- ศาล………………………………..…………..12.9  
- สภาการหนังสือพิมพ……………….…………..8.4  
- สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค……..6.1  
- สํานักพิมพของหนังสือพิมพฉบับนั้นๆ………...5.9  
- ไอทีวี……………………………………….......1.9  
- อ่ืนๆ เชน มูลนิธิปวีณา องคกรเพื่อสิทธิมนุษยชน 

สํานักนายกรัฐมนตรี และ อบต………………..1.7  
- ยังนึกไมออกวาจะไปรองเรียนที่ไหน….…..…21.3  
- ไมระบุ……………………………………......12.4  

 

1,087 43.5 

 
 
 
 
 



 

 

๑๓/๒
  

๑๓

ตารางที่ 11.1: เปรียบเทียบความคิดเห็นตอประเด็นท่ีวาหากมีปญหากับสื่อหนังสือพิมพ 
จะไปรองเรียนหรือไมของกลุมตัวอยางทีมี่พื้นที่อาศัยตางกัน 

 ไป 
(รอยละ) 

ไมไป 
(รอยละ) 

กรุงเทพมหานคร 39.6 60.4 
ตางจังหวัดในเขต อ.เมือง 42.7 57.3 
ตางจังหวัดนอกเขต อ.เมือง 48.4 51.6 
เฉล่ียรวม 43.5 56.5 

 
ตารางที่ 11.2: เปรียบเทียบความคิดเห็นตอประเด็นท่ีวาหากมีปญหากับสื่อหนังสือพิมพ 

จะไปรองเรียนหรือไมของกลุมตัวอยางทีมี่การศึกษาตางกัน 
 ไป 

(รอยละ) 
ไมไป 

(รอยละ) 
ประถมศึกษา 31.1 68.9 
มัธยมศึกษา/ ปวช. 42.2 57.8 
อนุปริญญา/ ปวส. 43.3 56.7 
ปริญญาตรี 46.3 53.7 
สูงกวาปริญญาตรี 48.5 51.5 
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