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“อนาคต 3G ”
เรียน บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่ าว /หัวหน้ าข่ าว
ศูนย์สำรวจควำมคิ ดเห็ น “นิ ดำ้ โพล” สถำบันบัณฑิ ตพัฒนบริ หำรศำสตร์ (นิ ดำ้ ) เปิ ดเผยผลสำรวจควำมคิดเห็ นของ
ประชำชน เรื่ อง “อนาคต 3G” ระหว่ำงวันที่ 2-3 พฤศจิกำยน 2555 จำกประชำชนทัว่ ประเทศ จำนวน 1,246 หน่วยตัวอย่ำง กระจำยทุกภูมิภำค
ทุกระดับกำรศึกษำและกลุ่มอำชีพ จำกกำรสำรวจพบว่ำ ประชำชน ร้อยละ 66.22 ทรำบข้อมูลและมีควำมรู ้เกี่ยวกับระบบ 3G ในระดับน้ อยถึง
ปานกลาง ส่วนอีกร้อยละ 29.31 ระบุวำ่ ไม่ทรำบข้อมูลเกี่ยวกับระบบ 3G เลย ทั้งนี้ ประชำชน ร้อยละ 35.87 เชื่อว่ำกำรประมูล 3G ในครั้งนี้ ได้
ถูกออกแบบเพือ่ เอือ้ ประโยชน์ กบั กลุ่มธุรกิจ จนทำให้รัฐเสี ยประโยชน์ เพรำะรำคำประมูลต่ำเกินไป และทุกอย่ำงย่อมมีผลประโยชน์ ในขณะที่
ประชำชน ร้อยละ 26.40 เชื่อว่ำไม่ มกี ารเอือ้ ประโยชน์ กบั กลุ่มธุรกิจ เพรำะกำรประมูลมีควำมถูกต้องรัดกุมอยู่ รวมทั้งกระบวนกำรต่ำงๆ ต้อง
ผ่ำนกำรตรวจสอบแล้ว
เมื่อถำมเห็นด้วยหรื อไม่กบั กำรยกเลิกกำรประมูล 3G ในครั้งนี้ พบว่ำ ประชำชน ร้อยละ 62.76 ระบุวำ่ ไม่ เห็นด้ วยกับกำร
ยกเลิกกำรประมูล เพรำะจะเกิดควำมล่ำช้ำในกำรพัฒนำประเทศ อีกทั้งต่ำงประเทศและประเทศเพื่อนบ้ำนมี 4G แล้ว แต่ประชำชน ร้อยละ
13.80 เห็นด้ วย เพรำะเป็ นกำรประมูลที่ไม่มีควำมโปร่ งใส และมีกำรเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มธุรกิจมำกเกินไป
ท้ำยสุ ด ประชำชน ร้อยละ 47.90 ระบุวำ่ หำกการประมูล 3G ในครั้งนีล้ ้ มเหลว จะก่อให้เกิ ดควำมเสี ยหำยด้ำนเศรษฐกิ จ
กำรค้ำ รวมทั้งขำดเครื่ องต่อรองในกำรดึงดูดกำรลงทุนหรื อนักท่องเที่ยว และ ประชำชน อีกร้อยละ 45.40 ระบุวำ่ ประเทศไทยขำดโอกำสที่จะ
ผลักดันอุตสำหกรรมโทรคมนำคมด้ำนกำรสื่ อสำรของประเทศให้เป็ นศูนย์กลำงของภูมิภำคอำเซียน
1. ท่ านมีความรู้ หรือทราบข้ อมูลเกีย่ วกับระบบ “3G” มากน้ อยเพียงใด
ระดับความรู้ หรือทราบข้ อมูลเกีย่ วกับระบบ “3G”
น้ อย

ร้ อยละ
33.31

ปานกลาง

32.91

มาก
ไม่ มขี ้ อมูลเกีย่ วกับ 3G เลย

4.65
29.31
100.00

รวม

2. ท่ านคิดว่ าหลักเกณฑ์ การประมูล “3G” ในครั้งนีถ้ ูกออกแบบให้ เอือ้ ประโยชน์ กบั กลุ่มธุรกิจ จนทาให้ รัฐเสียประโยชน์ หรือไม่
ความคิดเห็นต่ อหลักเกณฑ์ การประมูล “3G” ในครั้งนีถ้ ูกออกแบบให้ เอือ้ ประโยชน์ กบั กลุ่มธุรกิจ
ร้ อยละ
จนทาให้ รัฐเสียประโยชน์
ใช่
เพราะ ราคาประมูลตา่ เกินไป และทุกอย่ างย่ อมมีผลประโยชน์
35.87
ไม่ ใช่ เพราะ การประมูลมีความถูกต้ องรัดกุมอยู่ รวมทั้งกระบวนการต่ างๆ ต้ องผ่านการตรวจสอบแล้ ว
26.40
ไม่ แน่ ใจ
37.72
รวม
100.00

3. ท่ านเห็นด้ วยหรือไม่ ถ้าหากจะมีการยกเลิกการประมูล “3G” ในครั้งนี้
ความคิดเห็นต่ อกรณีการยกเลิกการประมูล “3G” ในครั้งนี้
ไม่ เห็นด้ วย เพราะ เกิดความล่ าช้ าในการพัฒนาประเทศ อีกทั้งต่ างประเทศและประเทศเพือ่ นบ้ านมี 4G แล้ ว
เห็นด้ วย เพราะ เป็ นการประมูลทีไ่ ม่ มคี วามโปร่ งใส และมีการเอือ้ ประโยชน์ ให้ แก่ กลุ่มธุรกิจมากเกินไป
ไม่ แน่ ใจ
รวม
4. ถ้ าการประมูล “3G” ครั้งนีล้ ้ มเหลวท่ านคิดว่ าจะเกิดความสู ญเสียในด้ านใดบ้ าง (ตอบได้มากกว่ า 1 ข้ อ)
ความคิดเห็นต่ อความสู ญเสียทีเ่ กิดขึน้ กรณีการประมูล “3G” ครั้งนีล้ ้ มเหลว
เกิดความเสียหายด้ านเศรษฐกิจการค้ า รวมทั้งขาดเครื่องต่อรองในการดึงดูดการลงทุนหรือนักท่ องเทีย่ ว
ขาดโอกาสทีจ่ ะผลักดันอุตสาหกรรมโทรคมนาคมด้ านการสื่อสารของประเทศให้ เป็ นศู นย์ กลางของภูมภิ าคอาเซียน
ประชาชนในพืน้ ทีห่ ่ างไกลขาดโอกาสทีจ่ ะมีโครงสร้ างพืน้ ฐานทีเ่ อือ้ อานวยให้ ระบบการสื่อสารมีประสิทธิภาพ
การศึกษาไทยขาดโอกาสทีจ่ ะมีโครงสร้ างพืน้ ฐานทีจ่ ะพัฒนาการเรียนการสอนให้ มปี ระสิทธิภาพเพือ่ เข้ าสู่ AEC
ภาพลักษณ์ ของประเทศชาติเสียหาย
อืน่ ๆ เช่ น ไม่ มใี ครได้ ใครเสีย ประชาชนบางส่ วนไม่มสี ่ วนได้ ส่วนเสียในการประมูล และยังมีส่วนมากทีย่ งั ไม่ มคี วาม
จาเป็ นต้ องใช้ 3G

ร้ อยละ
62.76
13.80
23.43
100.00

ร้ อยละ
47.90
45.40
44.30
37.00
36.90
2.40

รายละเอียดรายงานผลการสารวจฉบับสมบูรณ์ download ได้ จาก http://www.nidapoll.nida.ac.th
หรือเสนอแนะข้ อคิดเห็นได้ ที่ สานักงานศูนย์ สารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”
โทร. 02 727 3594 และ 02 727 3596 โทรสาร 02 727 3595 E-mail: nida_poll@nida.ac.th และ nidapoll@hotmail.co.th
www.twitter.com/nidapoll และ www.facebook.com/nidapoll

