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    ผลสาํรวจเรือ่ง  “กรงุเทพโพลลร์ว่มปฏิรปูประเทศไทย :ปฏิรปูส่ือเพ่ือลดความขดัแย้ง” 
 

              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรุงเทพโพลลโ์ดยศูนยว์จิยัมหาวทิยาลยักรุงเทพ ตระหนักและใหค้วามสาํคญักบัการปฏริปูประเทศตาม
เจตนารมณ์ภายใต้รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พ.ศ. 2557 จึงขอเป็นส่วนหน่ึงในการ
ขบัเคลื่อนการปฏริปูประเทศ ดว้ยการสะทอ้นความคดิเหน็ของประชาชนต่อประเดน็ต่างๆ ทีจ่ะทําการปฏริปู ซึง่
การสํารวจครัง้น้ีเป็นการสะทอ้นความเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอการปฏริปูสื่อสารมวลชน ภายใตห้วัขอ้“กรงุเทพ
โพลลร่์วมปฏิรปูประเทศไทย :ปฏิรปูส่ือเพ่ือลดความขดัแย้ง”  โดยสาํรวจจากประชาชนทัว่ประเทศ จํานวน 
1,088 คน พบวา่ 

ประชาชนส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 91.8  ติดตามข่าวจากทีวี รองลงมารอ้ยละ 35.0  ตดิตามขา่วจาก
โซเชยีลมเีดยี เช่น facebook twitter และรอ้ยละ 34.7 ตติามจากเวบ็ไซตต่์างๆ ส่วนข้อมูลข่าวสารท่ีประชาชน
ต้องคิดพิจารณาก่อนท่ีจะตดัสินใจเช่ือข่าวนัน้ๆ มากท่ีสุดคือ ข่าวจากทีวี (ร้อยละ 55.1) รองลงมาคอืขา่ว
จากโซเชยีลมเีดยี (รอ้ยละ 47.9) และ ขา่วจากจากเวบ็ไซตต่์างๆ (รอ้ยละ 33.0)  

ทัง้น้ีประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 86.6  มีความเหน็ว่าการนําเสนอข่าวของส่ือมวลชนในปัจจบุนัมี
อิทธิพลมากถึงมากท่ีสุดต่อการช้ีนําทางความคิดของประชาชน ขณะทีม่เีพยีงรอ้ยละ 10.5 เท่านัน้ทีเ่หน็ว่า
มอีทิธพิลน้อยถงึน้อยทีส่ดุ ทีเ่หลอืรอ้ยละ 2.9 ไมแ่น่ใจ 

เมือ่ถามถงึความเป็นอสิระของสือ่มวลชนจากนายทุนหรอืนกัการเมอืงในการนําเสนอขา่ว ประชาชนร้อย
ละ 64.8 เหน็ว่าส่ือไม่เป็นอิสระ ถกูครอบงาํ และซ้ือได้ถ้าหยิบย่ืนให้ ขณะทีร่อ้ยละ 26.2 เหน็ว่า สื่อเป็นอสิระ 
ไมถู่กครอบงาํ และซือ้ไมไ่ด ้ทีเ่หลอืรอ้ยละ 9.0 ไมแ่น่ใจ 

นอกจากน้ีประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 74.5 เหน็ว่า ข่าวท่ีส่ือนํามาเสนอเช่ือถือไม่ค่อยได้ เพราะ
ไม่ได้นําเสนอความจริงทัง้หมด รองลงมารอ้ยละ 20.7 เหน็ว่าเชื่อถอืได ้ตรงตามขอ้เทจ็จรงิ และรอ้ยละ 2.2 
เหน็วา่สือ่เชื่อถอืไมไ่ดเ้ลย เพราะขอ้มลูไมเ่ป็นความจรงิ สรา้งขา่วขึน้มาเอง ทีเ่หลอืรอ้ยละ 2.6 ไมแ่น่ใจ 

สําหรบัความเป็นกลางในการนําเสนอข่าวการเมอืงของสื่อมวลชน ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.4 
ระบุว่าส่ือไม่ค่อยเป็นกลาง รองลงมารอ้ยละ 30.2 ระบุว่าเป็นกลาง และรอ้ยละ 10.0 ระบุว่าไม่เป็นกลางเลย ที่
เหลอืรอ้ยละ 5.4 ไมแ่น่ใจ  

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/  ข่าวสงัคม 

เรือ่ง   ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชนทัว่ประเทศ (รวม 5หน้า) 

ประชาชน 78.5 % สนับสนุนการปฏิรปูส่ือมวลชน 
74.5 % เหน็ว่า ส่ือเช่ือถือไม่ค่อยได้ เพราะไม่ได้นําเสนอความจริงทัง้หมด 

64.8 % บอกส่ือไม่เป็นอิสระ ถกูครอบงาํ และซ้ือได้ถ้าหยิบย่ืนให้ 
89.9% เหน็ควรมีการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพส่ือฯ 
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เมื่อถามถงึการปฏริูปประเทศไทยในครัง้น้ี สื่อมวลชนจําเป็นต้องถูกปฏริูปดว้ยหรอืไม่ พบว่าประชาชน
มากถึงร้อยละ 78.5 ระบุว่าจาํเป็นต้องปฏิรปูส่ือด้วย ขณะทีม่เีพยีงรอ้ยละ 16.4 ทีร่ะบุว่าไม่จาํเป็นตอ้งปฏริปู
สือ่ และทีเ่หลอืรอ้ยละ 5.1 ไมแ่น่ใจ 

สุดทา้ยเมื่อถามว่าสื่อมวลชนในประเทศไทยควรมกีารสอบใบอนุญาตวชิาชพีสื่อมวลชน เหมอืนวชิาชพี
อื่นๆ เช่น แพทย์ ทนายความ หรอืไม่ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 89.9 เห็นว่าควรมีการสอบใบอนุญาต 
ขณะทีม่เีพยีงรอ้ยละ 6.9 เทา่นัน้ทีร่ะบุวา่ ไมค่วรมกีารสอบ และทีเ่หลอืรอ้ยละ 3.2 ไมแ่น่ใจ 

   
 ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 
 

1. ช่องทางท่ีประชาชนติดตามข่าวสารเป็นประจาํ  
 

ทีวี ร้อยละ 91.8 

โซเชยีลมเีดยี เชน่ facebook twitter ฯลฯ รอ้ยละ 35.0 

อนิเทอรเ์น็ต/เวบ็ไซตต่์างๆ รอ้ยละ 34.7 

หนงัสอืพมิพ ์ รอ้ยละ 31.8 

วทิย ุ รอ้ยละ 18.4 

 
2. การรบัข้อมลูข่าวสารช่องทางใดท่ีต้องคิดพิจารณาก่อนท่ีจะตดัสินใจเช่ือข่าวนัน้ๆ มากท่ีสดุ  

(พิจารณาในแต่ละช่องทางท่ีรบัชม) 
 

ทีวี ร้อยละ 55.1 

โซเชยีลมเีดยี เชน่ facebook twitter ฯลฯ รอ้ยละ 47.9 

อนิเทอรเ์น็ต/เวบ็ไซตต่์างๆ รอ้ยละ 33.0 

หนงัสอืพมิพ ์ รอ้ยละ 17.8 

วทิย ุ รอ้ยละ 10.3 

ไมม่ ี รอ้ยละ 1.6 
 
 

3. ความเหน็ต่อการนําเสนอข่าวของส่ือมวลชนในปัจจบุนัว่ามีอิทธิพลหรือส่งผลต่อการช้ีนําทางความคิด
ของคนในสงัคมมากน้อยเพียงใด 
 

มอีทิธพิลมากทีส่ดุ รอ้ยละ 22.4 
มีอิทธิพลมาก ร้อยละ 64.2 
มอีทิธพิลน้อย รอ้ยละ 9.2 
มอีทิธพิลน้อยทีส่ดุ รอ้ยละ 1.3 
ไมแ่น่ใจ รอ้ยละ 2.9 
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 4. ความเหน็ต่อการนําเสนอข่าวของส่ือมวลชนในภาพรวมว่ามีความเป็นอิสระจากนายทุนหรือ
นักการเมืองมากน้อยเพียงใด 

 

สือ่เป็นอสิระ ไมถู่กครอบงาํ และซือ้ไมไ่ด ้ รอ้ยละ 26.2 
ส่ือไม่เป็นอิสระ ถกูครอบงาํ และซ้ือได้ถ้าหยิบย่ืนให้ ร้อยละ 64.8 
ไมแ่น่ใจ รอ้ยละ 9.0 

 
5. ความเหน็ต่อความน่าเช่ือถือของข่าวท่ีส่ือมวลชนนํามาเสนอในภาพรวม 
 

เชื่อถอืได ้ตรงตามขอ้เทจ็จรงิ รอ้ยละ 20.7 
เช่ือถือไม่ค่อยได้ เพราะไม่ได้นําเสนอความจริงทัง้หมด ร้อยละ  74.5 
เชื่อถอืไมไ่ดเ้ลย เพราะขอ้มลูไมเ่ป็นความจรงิ สรา้งขา่วขึน้มาเอง รอ้ยละ  2.2 
ไมแ่น่ใจ รอ้ยละ 2.6 

 
6. ความเหน็ต่อความเป็นกลางในการนําเสนอข่าวการเมืองของส่ือมวลชนในภาพรวม 
 

เป็นกลาง รอ้ยละ 30.2 
ไม่ค่อยเป็นกลาง ร้อยละ 54.4 
ไมเ่ป็นกลางเลย รอ้ยละ 10.0 
ไมแ่น่ใจ รอ้ยละ 5.4 

 
7. ความเหน็ต่อการปฏิรปูประเทศไทยในครัง้น้ี ส่ือมวลชนจาํเป็นต้องถกูปฏิรปูด้วยหรอืไม่ 
 

จาํเป็นต้องปฏิรปูส่ือด้วย ร้อยละ 78.5 
ไมจ่าํเป็นตอ้งปฏริปูสือ่ รอ้ยละ 16.4 
ไมแ่น่ใจ รอ้ยละ 5.1 

 
8. เม่ือถามว่าส่ือมวลชนในประเทศไทยควรมีการสอบใบอนุญาตวิชาชีพส่ือมวลชน และถกูเพิกถอนเม่ือ

ทาํผิด เหมือนวิชาชีพอ่ืนๆ เช่น แพทย ์ทนายความ หรือไม่ 
 

ควร ร้อยละ 89.9 
ไมค่วร รอ้ยละ 6.9 
ไมแ่น่ใจ รอ้ยละ 3.2 
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รายละเอียดในการสาํรวจ 

 
วตัถปุระสงคใ์นการสาํรวจ 

      เพื่อสาํรวจความคดิเหน็ของประชาชนเกีย่วกบัช่องทางการรบัชมขา่วสารของประชาชน การนําเสนอ
ขา่วของสื่อมวลชนในปจัจุบนั อทิธพิลต่อการชีนํ้าทางความคดิของการนําเสนอขา่ว ความน่าเชื่อถอืและความ
เป็นกลางในการนําเสนอขา่วการเมอืง รวมถงึความจําเป็นในการปฏริปูสื่อ เพื่อสะทอ้นมุมมองของประชาชน
ใหส้งัคมและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งโดยเฉพาะสภาปฏริปูแหง่ชาต ิ(สปช.) ไดร้บัทราบและนําไปใชป้ระกอบการ
ตดัสนิใจดาํเนินงานต่างๆ ต่อไป  

 
ประชากรท่ีสนใจศึกษา 

     การสํารวจใช้การสุ่มตวัอย่างจากประชาชนทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ ที่มอีายุ 18 ปี ขึน้ไป โดยการสุ่ม
สมัภาษณ์ทางโทรศพัท์จากฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบ Simple Random 
Sampling แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ําหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของ        
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
       
 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน   4% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 
วิธีการรวบรวมข้อมลู  

ใช้การสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ โดยเครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถามที่มโีครงสร้าง
แน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คําถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) และไดนํ้าแบบสอบถามทุกชุดมา
ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบรูณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู   :  15 -16 ตุลาคม 2557 

      
วนัท่ีเผยแพร่ผลสาํรวจ       :   18 ตุลาคม 2557 
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ข้อมลูประชากรศาสตร ์
 

 จาํนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 558 51.2 
            หญงิ 530 48.8 

รวม 1,088 100.0 

อาย ุ   
            18 ปี - 30 ปี 172 15.8 
            31 ปี – 40 ปี 300 27.6 
            41 ปี – 50 ปี 288 26.4 
            51 ปี - 60 ปี 225 20.7 
            61 ปี ขึน้ไป 103 9.5 

รวม 1,088 100.0 
การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 645 59.3 
            ปรญิญาตร ี 348 32.0 
            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 95 8.7 
                                 รวม 1,088 100.0 

อาชีพ   
 ลกูจา้งรฐับาล 184 16.9 
 ลกูจา้งเอกชน     283 26.0 
 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั/ เกษตรกร    379 34.8 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   69 6.4 
 ทาํงานใหค้รอบครวั   4 0.4 
 พอ่บา้น/ แมบ่า้น/ เกษยีณอาย ุ 120 11.1 
 นกัเรยีน/ นกัศกึษา   37 3.4 
 วา่งงาน/ รอฤดกูาล/ รวมกลุ่ม 12 1.0 

รวม 1,088 100.0 
 
 

ศนูยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ (กรงุเทพโพลล)์  โทร. 02-350-3500 ต่อ 1770, 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th  

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
 


