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“เงาสะท้อนส่ือไทย” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “เงาสะท้อนส่ือไทย” 
ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 19 – 20 กุมภำพนัธ์ 2563 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีขึ้นไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดับกำรศึกษำ และอำชีพทั่วประเทศ                
รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,259 หน่วยตวัอย่ำง เก่ียวกบัจริยธรรม/จรรยำบรรณต่อกำรท ำข่ำว/รำยงำนข่ำว ของส่ือมวลชนไทยในปัจจุบนั และควำมจ ำเป็นต่อ
กำรปฏิรูปส่ือมวลชนไทย กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอยำ่งโดยใชค้วำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอยำ่งหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” 
สุ่มตวัอยำ่งดว้ยวิธีแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัทโ์ดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงจริยธรรม/จรรยำบรรณต่อกำรท ำข่ำว/รำยงำนข่ำว ของส่ือมวลชนไทยในปัจจุบนั พบว่ำ ร้อยละ 11.91 ระบุว่ำ 
มีจริยธรรม/จรรยำบรรณมาก ร้อยละ 47.18 ระบุว่ำ ค่อนข้างมีจริยธรรม/จรรยำบรรณ ร้อยละ 33.60 ระบุว่ำ ไม่ค่อยมีจริยธรรม/จรรยำบรรณ  
ร้อยละ 6.36 ระบุว่ำ ไม่มีจริยธรรม/จรรยำบรรณเลย และร้อยละ 0.95 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ด้ำนกำรท ำข่ำว/รำยงำนข่ำว ของส่ือมวลชนไทยในปัจจุบัน พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 28.12 ระบุว่ำ ท ำข่ำว/รำยงำนข่ำว                  
เพื่อประโยชน์ทำงธุรกิจขององคก์รตนเอง ร้อยละ 24.23 ระบุว่ำ ท ำข่ำว/รำยงำนข่ำว อย่ำงเป็นกลำง ร้อยละ 21.13 ระบุว่ำ ท ำข่ำว/รำยงำนข่ำว 
แบบเลือกขำ้ง ร้อยละ 19.86 ระบุว่ำ ท ำข่ำว/รำยงำนข่ำว จำกขอ้มูลท่ียงัไม่มีกำรตรวจสอบควำมจริง ร้อยละ 12.07 ระบุว่ำ ท ำข่ำว/รำยงำนข่ำว 
จำกขอ้มูลจริงท่ีน่ำเช่ือถือ ร้อยละ 11.28 ระบุว่ำ ท ำข่ำว/รำยงำนข่ำว เพื่อประโยชน์ของประเทศชำติและประชำชน และร้อยละ 1.75 ระบุว่ำ               
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ ไม่สนใจ 

เม่ือถำมถึงประสิทธิภำพของสมำคม/องคก์รวิชำชีพส่ือมวลชนต่อกำรควบคุมจรรยำบรรณวิชำชีพส่ือมวลชนไทยในกำรท ำข่ำว/รำยงำนข่ำว 
พบว่ำ ร้อยละ 13.03 ระบุว่ำ มีประสิทธิภำพมาก ร้อยละ 42.02 ระบุว่ำ ค่อนข้างมีประสิทธิภำพ ร้อยละ 32.64 ระบุว่ำ ไม่ค่อยมีประสิทธิภำพ    
ร้อยละ 9.61 ระบุว่ำ ไม่มีประสิทธิภำพเลย และร้อยละ 2.70 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ    

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงควำมจ ำเป็นเร่งด่วนต่อกำรปฏิรูปส่ือมวลชนไทย พบว่ำ ร้อยละ 50.20 ระบุว่ำ เป็นส่ิงจ ำเป็นเร่งด่วนอย่ำงมาก              
ร้อยละ 30.82 ระบุว่ำ ค่อนข้างเป็นส่ิงจ ำเป็นเร่งด่วน ร้อยละ 12.23 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเป็นส่ิงจ ำเป็นเร่งด่วน ร้อยละ 4.92 ระบุว่ำ ไม่เป็นส่ิงจ ำเป็น
เร่งด่วนเลย และร้อยละ 1.83 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทั่วไปของตัวอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำงร้อยละ 8.98 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.81 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล     
และภำคกลำง ร้อยละ 18.27 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.36 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.58 มีภูมิล ำเนำอยู่
ภำคใต ้ตวัอยำ่งร้อยละ 49.01 เป็นเพศชำย และร้อยละ 50.99 เป็นเพศหญิง  

ตัวอย่ำงร้อยละ 8.42 มีอำยุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 16.20 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 20.89 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 33.20 มีอำยุ 46 – 59 ปี     
และร้อยละ 21.29 มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป ตวัอยำ่งร้อยละ 94.92 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 2.62 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.11 นบัถือศำสนำคริสต ์
และอื่น ๆ และร้อยละ 1.35 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอย่ำงร้อยละ 24.07 สถำนภำพโสด ร้อยละ 70.05 สมรสแลว้ ร้อยละ 4.37 หมำ้ย หย่ำร้ำง แยกกนัอยู ่
และร้อยละ 1.51 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ตัวอย่ำงร้อยละ 24.70 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 35.03 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.15                 
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 26.37 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 4.92 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 1.83 ไม่ระบุกำรศึกษำ 

ตวัอย่ำงร้อยละ 10.64 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 17.63 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 18.90
ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 14.69 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 14.54 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ช้แรงงำน      
ร้อยละ 18.59 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำยุ/ว่ำงงำน ร้อยละ 3.18 เป็นนักเรียน/นักศึกษำ ร้อยละ 0.08 เป็นพนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำ
ก ำไร และร้อยละ 1.75 ไม่ระบุอำชีพ  

วันอาทิตย์ท่ี 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  โทรสำร 02 -727- 3595 

http://www.nidapoll.nida.ac.th  http://www.twitter.com/nidapoll  และ http://www.facebook.com/nidapoll 
E-mail : nida_poll@nida.ac.th / nidapoll.nida@hotmail.co.th  

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 

ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 
โทรศัพท์ มือถือ 081-667-7766 

 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
mailto:nida_poll@nida.ac.th
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ตวัอย่ำงร้อยละ 18.11 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 21.37 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 27.56 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 

20,000 บำท ร้อยละ 11.20 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 5.24 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 6.83            
มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 9.69 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. ท่านคิดว่าส่ือมวลชนไทยส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีจริยธรรม/จรรยาบรรณแค่ไหนในการท าข่าว/รายงานข่าว 

จริยธรรม/จรรยาบรรณต่อการท าข่าว/รายงานข่าว ของส่ือมวลชนไทยในปัจจุบัน ร้อยละ 
มีจริยธรรม/จรรยำบรรณมาก 11.91 
ค่อนข้างมีจริยธรรม/จรรยำบรรณ 47.18 
ไม่ค่อยมีจริยธรรม/จรรยำบรรณ 33.60 
ไม่มีจริยธรรม/จรรยำบรรณเลย 6.36 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.95 

รวม 100.00 
 

2. ท่านคิดว่าส่ือมวลชนไทยส่วนใหญ่ในปัจจุบันท าข่าว/รายงานข่าวอย่างไร (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
การท าข่าว/รายงานข่าว ของส่ือมวลชนไทยในปัจจุบัน ร้อยละ 

ท ำข่ำว/รำยงำนข่ำว เพื่อประโยชน์ทำงธุรกิจขององคก์รตนเอง 28.12 
ท ำข่ำว/รำยงำนข่ำว อยำ่งเป็นกลำง 24.23 
ท ำข่ำว/รำยงำนข่ำว แบบเลือกขำ้ง 21.13 
ท ำข่ำว/รำยงำนข่ำว จำกขอ้มูลท่ียงัไม่มีกำรตรวจสอบควำมจริง 19.86 
ท ำข่ำว/รำยงำนข่ำว จำกขอ้มูลจริงท่ีน่ำเช่ือถือ 12.07 
ท ำข่ำว/รำยงำนข่ำว เพื่อประโยชน์ของประเทศชำติและประชำชน 11.28 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 1.75 

 
3. ท่านคิดว่าสมาคม/องค์กรวิชาชีพส่ือมวลชนในปัจจุบัน มีประสิทธิภาพแค่ไหนในการควบคุมจรรยาบรรณวิชาชีพส่ือมวลชนไทยในการท าข่าว/
รายงานข่าว 

ประสิทธิภาพของสมาคม/องค์กรวิชาชีพส่ือมวลชนต่อการควบคุมจรรยาบรรณวิชาชีพส่ือมวลชนไทย 
ในการท าข่าว/รายงานข่าว 

ร้อยละ 

มีประสิทธิภำพมาก 13.03 
ค่อนข้างมีประสิทธิภำพ 42.02 
ไม่ค่อยมีประสิทธิภำพ 32.64 
ไม่มีประสิทธิภำพเลย 9.61 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 2.70 

รวม 100.00 
 

4. ท่านคิดว่าการปฏิรูปส่ือมวลชนไทยเป็นส่ิงจ าเป็นเร่งด่วนแค่ไหน 
ความจ าเป็นเร่งด่วนต่อการปฏิรูปส่ือมวลชนไทย ร้อยละ 

เป็นส่ิงจ ำเป็นเร่งด่วนอยำ่งมาก 50.20 
ค่อนข้างเป็นส่ิงจ ำเป็นเร่งด่วน 30.82 
ไม่ค่อยเป็นส่ิงจ ำเป็นเร่งด่วน 12.23 
ไม่เป็นส่ิงจ ำเป็นเร่งด่วนเลย 4.92 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 1.83 

รวม 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 113 8.98 
ปริมณฑลและภำคกลำง 325 25.81 
ภำคเหนือ 230 18.27 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 420 33.36 
ภำคใต ้ 171 13.58 

รวม 1,259 100.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 617 49.01 
หญิง 642 50.99 

รวม 1,259 100.00 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 106 8.42 
26 – 35 ปี 204 16.20 
36 – 45 ปี 263 20.89 
46 – 59 ปี 418 33.20 
60 ปี ขึ้นไป 268 21.29 
ไม่ระบ ุ – – 

รวม 1,259 100.00 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,195 94.92 
อิสลำม 33 2.62 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 14 1.11 
ไม่ระบ ุ 17 1.35 

รวม 1,259 100.00 
 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 303 24.07 
สมรส 882 70.05 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 55 4.37 
ไม่ระบ ุ 19 1.51 

รวม 1,259 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 311 24.70 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 441 35.03 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 90 7.15 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 332 26.37 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 62 4.92 
ไม่ระบ ุ 23 1.83 

รวม 1,259 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 134 10.64 
พนกังำนเอกชน 222 17.63 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 238 18.90 
เกษตรกร/ประมง 185 14.69 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 183 14.54 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 234 18.59 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 40 3.18 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 1 0.08 
ไม่ระบ ุ 22 1.75 

รวม 1,259 100.00 
 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 228 18.11 
ไม่เกิน 10,000 บำท 269 21.37 
10,001 – 20,000 บำท 347 27.56 
20,001 – 30,000 บำท 141 11.20 
30,001 –  40,000 บำท 66 5.24 
40,001 บำทขึ้นไป 86 6.83 
ไม่ระบ ุ 122 9.69 

รวม 1,259 100.00 
 
  


