
  
สื่อของรัฐ...ใครควรจัดการ? 

 
วัตถุประสงคของการสํารวจ   

 การสํารวจครั้งนี้  เพื่อตองการทราบความคิดเห็นของคนกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการนําสถานี 
โทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 เขาตลาดหลักทรัพยในประเด็นดังนี้     
 •   การรับทราบขาวกรณจีะนําสถานีโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5  เขาตลาดหลักทรัพย 
 •   ความโปรงใส และตรงไปตรงมา กรณกีารนําสถานีโทรทัศนกองทพับก ชอง 5  เขาตลาดหลักทรัพย 
           •   เหตขุองความลาชาในการคัดเลือกคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศนแหงชาติ (กสช.) 
           •   กรณีของชอง 5 เปนเรื่องภายในกองทัพไมเกีย่วของกับผูอ่ืน กลุมตัวอยางมีความเหน็อยางไร  
           •   ความเห็นที่มีตอผลประโยชนทบัซอนในการนําชอง 5 เขาตลาดหลักทรัพย 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 
          การสุมตวัอยาง  :  การสํารวจใชวิธีสุมตัวอยางประชากรที่มีอายุตัง้แต 18 ปขึ้นไป  ที่อาศัยอยูในเขตปกครองของ 
             กรุงเทพมหานคร  สุมประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณ   ไดตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 1,189  คน  
          ความคลาดเคลื่อน  (Margin  of  Error) 
                     ในการประมาณการขนาดตวัอยางใชความคลาดเคลื่อน  +5%  ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95%   
         วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
                 การเก็บขอมูลใชแบบสอบถาม ในเรื่อง  “ สื่อของรัฐ...ใครควรจัดการ? ” 
         ระยะเวลาในการเก็บขอมูล    •   25 มิถุนายน  2547   
         วันท่ีเผยแพรผลการสํารวจ    •   26  มิถุนายน  2547   
         โดย  ศูนยวิจยักรุงเทพโพลล  มหาวทิยาลัยกรุงเทพ 

   โทร. 0-2350-3500 ตอ 1776   http://research.bu.ac.th/ 
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ผลการสํารวจ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีสํารวจภาคสนาม ผูตอบแบบสอบถามอายุ  18 ปขึ้นไป  อาศัยอยู 
       ในเขตกรงุเทพมหานคร  จํานวน 1,189  คน     เปนชาย รอยละ 43.8    เปนหญิง รอยละ 56.2    
                กลุมตัวอยาง รอยละ 22.0  มีอายุระหวาง 18 -25 ป    รอยละ 49.2  มีอายุระหวาง 26-35 ป    
       รอยละ 21.9  มีอายุ ระหวาง 36-45 ป     และ รอยละ 6.9 มีอายุ 45 ปขึ้นไป 

       สําหรับการศึกษาของกลุมตัวอยาง  รอยละ 7.2   มีการศึกษาต่ํากวาระดบัปวส. / อนุปริญญา  
        รอยละ 16.3   ระดับปวส. / อนุปริญญาตรี    รอยละ 65.1 ระดับปริญญาตรี   และรอยละ 11.4  สูงกวาปริญญาตรี 
                กลุมตัวอยางประกอบอาชีพรับราชการ รอยละ 5.2    พนักงานรัฐวิสาหกจิ รอยละ 10.3         
       พนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 66.1      เจาของกิจการ รอยละ 9.1  และอาชีพอ่ืน ๆ อีกรอยละ 9.3  
1.  เมื่อสอบถามถึงการรับทราบขาวสาร กรณีที่สถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 และ โทรทัศนชอง 11  จะมีการ

นําเขาตลาดหลักทรัพย นั้น กลุมตัวอยางรอยละ 82.8 ทราบขาวดังกลาว  รอยละ 17.2  ไมทราบขาว    
2. กลุมตัวอยางทีค่ิดวา การนําชอง 5  และ ชอง 11 เขาตลาดหลักทรัพยในครั้งนี้ไมโปรงใสและไมโปรงใสเลย  

รวมได รอยละ 51.9    ในขณะทีก่ลุมตัวอยางที่คิดวาโปรงใสและโปรงใสมาก รวมไดรอยละ 36.0 
และไมมีความเห็น รอยละ 11.0 

3. กลุมตัวอยางรอยละ 38.7 คิดวา  สาเหตุของความลาชาในการคัดเลือกคณะกรรมการกจิการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน แหงชาติ (กสช.) นั้น  เกดิขึ้นเพราะความจงใจไรประสิทธิภาพของผูมีอํานาจหนาที่   
ในขณะที่กลุมตัวอยางรอยละ 34.6 นั้นไมแนใจ    และอกีรอยละ 26.7  คิดวา ไมไดเกิดขึ้นเพราะความจงใจ     

4. กลุมตัวอยางรอยละ 44.9  คิดวา เหตุผลของความเรงรีบในการนําสื่อโทรทัศนและวทิยุตาง ๆ  เขาตลาดหลักทรพัย
นั้น เปนเพราะ เพื่อตองการใหกระบวนการดังกลาวเสร็จสิ้นกอนการจดัตั้งคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีงและ
โทรทัศนแหงชาติ (กสช.)      รอยละ  29.2  ไมแนใจ     และรอยละ 25.9  คิดวาไมใชเหตุผลดังกลาว    

5. กลุมตัวอยางรวมรอยละ 57.4  ไมเห็นดวยและไมเห็นดวยอยางยิ่ง กับคาํกลาวที่วา   กรณีของ ชอง 5 นี้เปนเรื่อง
ภายในของกองทัพไมเกีย่วของกับผูอ่ืน   สวนกลุมตวัอยางที่เห็นดวยและเหน็ดวยอยางยิ่งกับคํากลาวนี้ รวม 
รอยละ  35.7   และไมมีความเห็น รอยละ 7.0 

6. กลุมตัวอยางรอยละ 57.1  คิดวา มีผลประโยชนทับซอนเกิดขึ้นในการนําชอง 5 เขาตลาดหลักทรัพย  
ในขณะที่รอยละ 22.9 ไมแนใจ     และอกีรอยละ 20.0  คิดวา ไมมีผลประโยชนทับซอน      

 
วิเคราะหเชิงลึก 

 กลุมตัวอยางซึ่งมีการศึกษาในระดบั ตั้งแต ปวส. ถึง ปริญญาตรี  ถือวาเปนผูที่มีการศกึษาสูงของ
ประชากรสวนใหญของประเทศ  ทราบขาวและสนใจติดตามขาวสารกรณีที่สถานีโทรทัศนชอง 5 และชอง 11  
จะถูกนําเขาตลาดหลักทรัพย   

 
 



 3

สําหรับกลุมตัวอยางที่ทราบ มีความคิดเหน็วา การดําเนินการครั้งนี้ไมโปรงใสรอยละ 51.9  และมี
ผลประโยชนทับซอนอยางแนนอน ถึงรอยละ 57.1  สวนการจัดตั้งกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศนแหงชาติ (กสช.) ทีล่าชามานานถึง 3 ป  นาจะมจีากการจงใจที่จะประวิงเวลาโดยความจงใจไร
ประสิทธิภาพของผูมีอํานาจ  

กลุมตัวอยางถงึรอยละ 57.4  ไมเห็นดวยและไมเห็นดวยอยางยิ่ง กับคํากลาวที่วา  การนําชอง 5  
เขาตลาดหลักทรัพยเปนของกองทัพไมเกี่ยวของกับผูอ่ืน เพราะเห็นวาสถานีไดมาจากเงินภาษีอากร 
ของประชาชน 
  เหตุผลของการที่เรงรีบในการนําสื่อโทรทัศนทั้ง 2 ชอง เขาตลาดหลักทรัพย เพราะเพื่อตองการ 
ใหเสร็จสิ้นกระบวนการกอนที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ  (กสช.)  
จะจดัตั้งเสร็จ 

 
ตารางแสดงการประมวลผลขอมลู 

 
                ขอมูลประชากรศาสตร  : 

 จํานวน รอยละ 
เพศ :   
            ชาย 521 43.8 
            หญิง 668 56.2 
อายุ :   
            18 - 25 ป 262 22.0 
            26 - 35 ป 585 49.2 
            36 - 45 ป 260 21.9 
            45 ป ขึ้นไป 82 6.9 
การศึกษา :   
            ต่ํากวา ปวส. / อนุปริญญา 86 7.2 
            ปวส. / อนุปริญญา 194 16.3 
            ปริญญาตรี  774 65.1 
            สูงกวาปริญญาตรี 135 11.4 
อาชีพ :   
            รับราชการ           62 5.2 
            พนักงานรัฐวิสาหกิจ 122 10.3 
            พนักงานบริษัทเอกชน 786 66.1 
            เจาของกิจการ 108 9.1 
            อ่ืน ๆ 111 9.3 
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ตารางที่ 1   ทานทราบขาวกรณีที่สถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 และชอง 11  จะมีการเขาตลาดหลักทรัพย หรือไม 
 จํานวน รอยละ 
ทราบ 984 82.8 
ไมทราบ 205 17.2 

 
ตารางที่ 2  ทานคิดวา การนําชอง 5 และชอง 11 เขาตลาดหลักทรัพยคร้ังนี้  โปรงใส ตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน 
                  ของประชาชนสวนใหญ เพยีงใด 

  จํานวน รอยละ 
โปรงใสอยางมาก  84 7.1 
โปรงใส    356 29.9 
ไมโปรงใส          463 38.9 
ไมโปรงใสเลย           155 13.0 
ไมมีความเห็น 131 11.0 

 
ตารางที่ 3  ทานคิดวาเหตุผลของความลาชาในการคัดเลือกคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน  
                  แหงชาติ (กสช.)  เกิดขึ้นเพราะความจงใจไรประสิทธิภาพของผูมีอํานาจหนาที่  ใชหรือไม 

 จํานวน รอยละ 
ใช 460 38.7 
ไมใช 318 26.7 
ไมแนใจ 411 34.6 

  
ตารางที่ 4  ทานคิดวา เหตุผลของความเรงรีบในการนําสือ่โทรทัศนและวิทยุตาง ๆ  เขาตลาดหลักทรัพยนั้น เปน 
                  เพราะเพื่อตองการใหกระบวนการดังกลาวเสร็จสิ้นกอนการจัดตั้งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
                  และโทรทัศนแหงชาติ (กสช.)  ใชหรือไม 

 จํานวน รอยละ 
ใช 534 44.9 
ไมใช 308 25.9 
ไมแนใจ 347 29.2 
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ตารางที่ 5  ทานเห็นดวยหรือไมวา  กรณีของ ชอง 5 นี้เปนเรื่องภายในของกองทัพไมเกี่ยวของกับผูอื่น     
  จํานวน รอยละ 
เห็นดวยอยางยิ่ง 97 8.2 
เห็นดวย 327 27.5 
ไมเห็นดวย 448 37.7 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 234 19.7 
ไมมีความเห็น 83 7.0 

 
ตารางที่ 6  ทานคิดวา มีผลประโยชนทับซอนเกิดขึ้นในการนําชอง 5 เขาตลาดหลักทรพัย หรือไม 

  จํานวน รอยละ 
มีผลประโยชนทับซอน             679 57.1 
ไมมีผลประโยชนทับซอน             238 20.0 
ไมแนใจ 272 22.9 

  
 


