
  
 
 
 
 
 

สรุปผลสํารวจเรื่อง 
 

เสรีภาพและความรับผิดชอบของสื่อหนังสือพิมพทามกลางวิกฤตประเทศ 
 

ในชวงระยะเวลาที่ผานมาสถานการณบานเมืองของไทยตกอยูในสภาพสับสนวุนวาย อันเนื่องมาจาก 
ความขัดแยงระหวางกลุมตางๆ ที่เกิดขึ้นอยางตอเน่ือง และมีแนวโนมจะนําไปสูความแตกแยกรุนแรง  
สงผลใหสังคมไทยเกิดความวิตกกังวลมากยิ่งขึ้นทุกขณะ สถานการณเชนนี้สื่อหนังสือพิมพในฐานะชองทาง 
หลักที่ทรงอิทธิพลตอความคิดและทาทขีองผูคนในวงกวาง ยอมถูกจับตามองทั้งในเรื่องของความมีเสรีภาพ  
และการทําหนาที่อยางซื่อสัตยสุจริตบนพื้นฐานของจรรยาบรรณแหงวิชาชีพและการยึดม่ันในผลประโยชนของ
ประเทศชาติ  

ในโอกาสที่สภาการหนังสือพิมพแหงชาติ ครบรอบการกอตั้ง 10 ป จึงไดรวมกับ 
ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดทําโครงการสํารวจความคิดเห็นเรือ่ง  
“เสรีภาพและความรับผิดชอบของสื่อหนังสือพิมพทามกลางวิกฤตประเทศ” ขึ้น โดยมีผูชวยศาสตราจารย 
สุนิสา ประวิชยั ผูอํานวยการสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปนผูรับผิดชอบโครงการ  

การสํารวจดังกลาวเกบ็ขอมูลจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปที่ระบวุาอานหนังสือพิมพรายวันระดับชาต ิ
อยางนอยสัปดาหละ 1 วัน จํานวน 2,060 คน จาก 30 จังหวัด ทั่วทกุภาคของประเทศ เม่ือวันที่ 5-13 มิถุนายน  
2550 สรุปผลไดดังน้ี 
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1. วัตถุประสงคหลักในการอานหนังสือพิมพรายวนั  
  - เพื่อทราบเรื่องราวความเปนไปในสังคม..........................................รอยละ  33.7 
  - เพ่ือใหเขาใจถึงที่มาที่ไปและเบื้องหลังของเรื่องราวสําคัญที่เกิดขึ้น........รอยละ  24.5 
  - เพ่ือใหมีขอมูลไวพูดคุยแลกเปลีย่นกับคนอ่ืน........................................รอยละ  15.7 
  - เพ่ือความบนัเทิง.................................................................................รอยละ  14.1 
  - เพ่ือใหมีขอมูลไวใชประกอบการตัดสินใจเรื่องตางๆ..............................รอยละ  12.0 

 
 
2. วัตถุประสงคในการอานหนังสือพิมพ เปรียบเทยีบระหวางกอนและหลงัประเทศประสบปญหาวิกฤต 
  - วัตถุประสงคในการอานหนังสือพิมพยังเหมือนเดิม.........รอยละ  89.2 

  - วัตถปุระสงคในการอานหนังสือพิมพเปลี่ยนไป......................รอยละ  10.8 
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3. ความพึงพอใจตอเน้ือหาสาระที่นําเสนอในสื่อหนังสือพิมพรายวันระดับชาติในชวงที่ประเทศชาตเิผชิญ
วิกฤตดานการเมืองการปกครอง มีคะแนนเฉลีย่ 6.10 จากคะแนนเต็ม 10.00 โดยมีคะแนน 
ความพึงพอใจในแตละดาน ดังน้ี 

 คาเฉลีย่ความพึงพอใจที่ได 
(เต็ม 10.00) 

ดานความรวดเร็วทันเหตกุารณ 6.60 
ดานความตอเน่ืองของการนําเสนอความคบืหนา 6.38 
ดานความชัดเจนเขาใจงาย 6.16 
ดานความครบถวนสมบูรณของเรื่องราว 5.88 
ดานความเปนกลางไมเอนเอียงเขาขางฝายใด 5.51 
ดานความถูกตองเที่ยงตรงเชื่อถือได 5.41 
ความพึงพอใจตอเน้ือหาสาระเฉลี่ยรวม 6.10 
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4. ความพึงพอใจตอการทําหนาที่ของสื่อหนังสือพิมพรายวันระดับชาติในชวงที่ประเทศชาติเผชิญวกิฤต 
 มีคะแนนเฉลี่ย 5.99 จากคะแนนเต็ม 10.00 โดยมีคะแนนความพึงพอใจในแตละดาน ดังน้ี 

 คาเฉลี่ยความพึงพอใจที่ได 
(เต็ม 10.00) 

การติดตามขาวสาร เหตกุารณมานําเสนอใหประชาชนไดรับทราบ 6.74 
การใหความรูแกประชาชนในเรื่องที่จําเปนตอการแกปญหาของประเทศ 6.12 
การแสดงความเห็น ตีความ และเชื่อมโยงใหประชาชนเขาใจถึงที่มาทีไ่ป
ของเรื่องราวที่เกิดขึ้น 

6.02 

การปกปองผลประโยชนของประเทศชาติโดยสวนรวม 5.54 
การกระตุน ชีนํ้าใหประชาชนเขามามีสวนรวมทางการเมืองอยางถูกตอง
เหมาะสม 

5.53 

การตรวจสอบรัฐบาลและผูมีอํานาจในบานเมือง 5.16 
ความพึงพอใจตอการทําหนาที่ของสื่อหนังสือพิมพเฉลี่ยรวม 5.99 
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5. ความคิดเห็นตอสิทธิเสรีภาพของสื่อหนังสือพิมพไทยในยุคปจจุบัน 
  - เห็นวาสื่อหนังสือพิมพในยุคปจจุบันมีเสรีภาพนอยเกินไป...................รอยละ  40.4 
  - เห็นวาสื่อหนังสือพิมพในยุคปจจุบันมีเสรีภาพมากเกินไป...........................รอยละ  34.4 
  - เห็นวาสื่อหนังสือพิมพในยุคปจจุบันมีเสรีภาพในระดับที่เหมาะสมแลว........รอยละ  25.2 

 
 
 

6. ความคิดเห็นตอสิทธิเสรีภาพของสื่อหนังสือพิมพในยุครัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท เปรียบเทยีบกับยุค
รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชนิวัตร พบวา 

- เห็นวาสื่อหนังสือพิมพยุครัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ มีเสรภีาพนอยกวายุครัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ................รอยละ  30.1 
-เห็นวาสื่อหนังสือพิมพในยุครัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ มีเสรีภาพมากกวายุครัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ..รอยละ  42.5 
- เห็นวาสื่อหนังสือพิมพในยุครัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ มีเสรีภาพเทาๆกับยุครฐับาล พ.ต.ท.ทักษณิ............รอยละ  27.4 
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7. ความคิดเห็นตอแนวคดิเรื่องเสรีภาพของสื่อหนังสือพิมพกับความเที่ยงตรงในการนําเสนอขาวสาร   

 และประโยชนที่สังคมโดยสวนรวมจะไดรับ  
  7.1 ถาสื่อหนังสือพิมพมีเสรีภาพมากขึ้น การนําเสนอขาวสารจะเทีย่งตรงตามความเปนจริงมากขึ้น 
   - เห็นดวยกบัคํากลาวดงักลาว............รอยละ  83.6 
   - ไมเห็นดวยกับคํากลาวดงักลาว............รอยละ  16.4 

 
 
 

  7.2 ถาสื่อหนังสือพิมพมีเสรีภาพมากขึ้น จะทําใหประชาชนและสงัคมสวนรวมไดรับประโยชนมากข้ึน 
   - เห็นดวยกบัคํากลาวดงักลาว............รอยละ  86.3 
   - ไมเห็นดวยกับคํากลาวดงักลาว............รอยละ  13.7 
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8. ความคิดเห็นตอจรรยาบรรณและความรับผิดชอบของสื่อหนังสือพิมพในปจจุบัน 
    - เห็นวาสื่อหนังสือพิมพในปจจุบันมีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบดีพอแลว........รอยละ  50.3 

- เห็นวาสื่อหนังสือพิมพในปจจุบันยังมีจรรยาบรรณและความรับผดิชอบไมดีพอ..................รอยละ  49.7 
 โดยเห็นวาสิ่งที่สื่อหนังสือพิมพควรปรับปรุง คือ เร่ืองการนําเสนอขาวเกินจริง ขาดการตรวจสอบความ

ถูกตองกอนนําเสนอ การใสความคิดเห็นสวนตวัลงไปในขาว การเสนอขาวไมเปนกลาง และการนําเสนอภาพ
ขาวที่โหดรายรุนแรง เปนตน 

 
 

9. ความเห็นตอกลไกที่เหมาะสมในการควบคุมดแูลเร่ืองจรรยาบรรณของสือ่หนังสือพิมพ 
  - ใหสื่อควบคุมกันเอง............รอยละ  68.0 
  - ใหรัฐบาลเปนผูควบคุมสื่อ......รอยละ  32.0 
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10. การรูจักและรับรูตอบทบาทการดําเนินงานของสภาการหนังสือพิมพแหงชาต ิ
  - ไมรูจักเลย.................................รอยละ  51.0 
  - เคยไดยินชือ่แตไมรูวาทําอะไร......รอยละ  45.2 
  - รูจัก.............................................รอยละ  3.8 
    โดยในกลุมผูที่ตอบวารูจัก จําแนกเปน 
      - สามารถระบุบทบาทหนาที่ไดอยางถูกตอง.........รอยละ  2.4 
      - ไมสามารถระบบุทบาทหนาที่ไดอยางถูกตอง.....รอยละ  1.4 

 
 
 
 

--------------------------------------- 
   
  
  
   
  
  
   
  

ศูนยวิจัยกรงุเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ   โทร. 02-350-3500 ตอ 1776 
     E-mail: research@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 
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ระเบียบวิธีในการสํารวจ 

 
การสํารวจใชวิธีสุมตัวอยางประชาชนอายุ 18ปขึ้นไปตามสัดสวนของประชากรในแตละภาค โดยเลือกเก็บขอมูล 

   เฉพาะผูที่ระบุวาอานหนงัสือพิมพรายวันระดับชาตอิยางนอยสัปดาหละ 1 วัน ใน 30 จังหวัดจากทุกภาคของประเทศ ไดแก       
กรุงเทพมหานคร  นนทบุรี ปทุมธาน ี สมุทรปราการ กาญจนบุรี ราชบุรี สระบุรี ลพบุรี ชลบุรี พะเยา เชียงใหม นาน 
เชียงราย พิษณุโลก สุโขทัย ขอนแกน ชัยภูมิ สุรินทร อุบลราชธานี ศรีษะเกษ ยโสธร อํานาจเจริญ สกลนคร อุดรธานี 
หนองคาย รอยเอ็ด สุราษฎรธานี ภูเก็ต และนราธวิาส  จํานวน 2,060  คน เปนเพศชายรอยละ 49.8  เพศหญิงรอยละ 50.2 
เก็บขอมูลเม่ือวันที่ 5-13 มิถุนายน 2550 โดยใชแบบสอบถามสัมภาษณในขั้นตน จากนั้นสุมเลือกบางสวนมาสัมภาษณ 
เชิงลึกเพิ่มเตมิในบางประเด็น 

  
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตัวอยางใชความคลาดเคลื่อน ± 5% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถามสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายจํานวน 2,060 คน  
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :       5-13 มิถุนายน 2550 

            วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :       28 มิถุนายน 2550 
                 โดย  ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล  สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ    

         โทร. 0-2350-3500 ตอ 1776      http://research.bu.ac.th/poll/poll_list.php
 
 

 
 

ตารางขอมูลประชากรศาสตร 
 จํานวน รอยละ 
เพศ :   
            ชาย 1025 49.8 
            หญิง 1035 50.2 
อายุ   
            18-25 ป 618 30.0 
            26-35 ป 647 31.4 
            36-45 ป 504 24.5 
            46 ปขึ้นไป 291 14.1 
การศึกษา   
            ต่ํากวาปริญญาตรี 1163 56.5 
            ปริญญาตรี 780 37.9 
            สูงกวาปริญญาตรี 117 5.6 

http://research.bu.ac.th/poll/poll_list.php
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อาชีพ   
            ขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 422 20.5 
             คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 378 18.3 
             รับจางทั่วไป 248 12.0 
             พนักงานลูกจางบริษัทเอกชน 337 16.4 
             พอบาน/แมบาน/เกษียณอาย ุ 123 6.0 
             เกษตรกร ประมง 77 3.7 
             นิสิต นักศึกษา 396 19.2 
             อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ วางงาน ฯลฯ 79 3.9 
ที่อยูอาศัย   
            กรุงเทพฯ และปรมิณฑล 451 21.9 
            ตางจังหวัดในเขตอําเภอเมือง 926 45.0 
            ตางจังหวัดนอกเขตอําเภอเมือง 683 33.1 
ความถี่ในการอานหนังสือพิมพรายวนัระดับชาต ิ   
            อานทุกวัน 619 30.0 
            อานสัปดาหละ 4-6 วัน 450 21.8 
            อานสัปดาหละ 1-3 วัน 991 48.1 
ประเภทของเนื้อหาในหนังสือพิมพรายวันที่สนใจอานมากที่สุด   
            การเมือง 544 26.4 
            บันเทิง 456 22.1 
            อาชญากรรม 306 14.9 
            กีฬา 239 11.6 
            ความรู วิทยาการ 198 9.6 
            สังคม 186 9.0 
            เศรษฐกิจ การลงทุน 83 4.0 
            อ่ืนๆ อาทิ ขาวการรับสมัครงาน โฆษณา ฯลฯ 48 2.4 
รวม 2,060 100 
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