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  ผลสํารวจเร่ือง  “วยัใสจะไปเลอืกตั้ง” 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ  ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นประชาชน เร่ือง “วัยใสจะไปเลอืกตั้ง”  
โดยเกบ็ข้อมูลกบักลุ่มตัวอย่างประชาชนทีมี่สิทธ์ิเลอืกตั้งคร้ังแรกอยู่ในช่วงอายุ 18-24 ปี จํานวน 1,202  คน พบว่า ส่วนใหญ่ร้อย
ละ 85.8 จะใช้ช่องทางส่ือสังคมออนไลน์เช่น facebook  youtube ติดตามข่าวสารการเลอืกตั้งและข่าวเกีย่วกบัพรรคการเมือง 
รองลงมาร้อยละ 36.5 จะติดตามผา่นช่องทางทีวี และร้อยละ 20.8 จะติดตามผา่นเวบ็ไซต ์

 

 เม่ือถามถึงมุมมองของคนรุ่นใหม่ อยากเห็นอะไรจากการเลอืกตั้งในคร้ังนีพ้บว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 57.9 อยากให้มีการ
ลงคะแนนเลอืกตั้งผ่านแอปพลเิคชัน รองลงมาร้อยละ 39.6 อยากใหมี้แอปพลิเคชนัแสดงขอ้มูลผูส้มคัร ส.ส. ในพื้นท่ีเขตต่างๆ 
และร้อยละ 33.0 อยากใหมี้แอปพลิเคชนัแจง้เตือน วนัเวลา สถานท่ีเลือกตั้ง   

 

สําหรับความคดิเห็นต่อบรรยากาศการเลอืกตั้ง ทีค่าดว่าจะจัดขึน้ในวนัที ่24 ก.พ. 2562 ทีจ่ะถึงนี ้พบว่า ส่วนใหญ่ร้อย
ละ 66.6 คดิว่าจะมีความคกึคกัมากเพราะห่างหายการเลอืกตั้งมานาน ส่วนร้อยละ 19.0 คิดวา่อาจจะมีการสร้างเหตุความไม่
สงบ ก่อความวุน่วายข้ึน ขณะท่ีร้อยละ 14.4 คิดวา่จะเงียบเหงา ไม่คึกคกัเท่าท่ีควร  

 

เม่ือถามว่าใช้เกณฑ์ใดเป็นหลกัในการเลอืกตั้ง ส.ส. ในคร้ังนีพ้บว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 91.8 จะตัดสินใจเลอืกด้วยตนเอง 
โดนในจํานวนนีจ้ะเลอืกผู้ทีมี่ความสามารถ มีวสัิยทศัน์กว้างไกลมากทีสุ่ด (ร้อยละ 60.9) รองลงมาคอื จะเลอืกผู้ทีมี่ผลงาน
แก้ปัญหาของชุมชน (ร้อยละ 46.1) และ จะเลอืกผู้ทีไ่ม่มีประวตัิด่างพร้อยเร่ืองทุจริต (ร้อยละ43.5) ส่วนร้อยละ 7.0 จะเลือก
ตามญาติพี่นอ้ง คนในครอบครัว และมีร้อยละ 0.4 เท่ากนั ท่ีเลือกตามเพ่ือนและเลือกตามกระแสโซเชียล 
 

 สุดท้ายเม่ือถามว่าจะไปใช้สิทธ์ิเลอืกตั้ง ส.ส. ทีค่าดว่าจะจัดขึน้ในวนัที ่ 24  กมุภาพนัธ์ 2562 ทีจ่ะถึงนีห้รือไม่ ส่วน
ใหญ่ร้อยละ 78.6 ตั้งใจว่าจะไป ขณะท่ีร้อยละ 15.1 ตั้งใจวา่จะไม่ไป โดยในจาํนวนน้ีใหเ้หตุผลวา่ ตอ้งเรียน ทาํงาน ติดธุระ 
(ร้อยละ 8.7) รองลงมาคือ ไม่เคยไปเลือกอยูแ่ลว้ (ร้อยละ 2.2) และเบ่ือหน่ายการเมือง (ร้อยละ 1.4) ส่วนร้อยละ 6.2 ยงัไม่แน่ใจ 
 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/ การเมือง / สังคม  
เร่ือง  ผลสํารวจความคดิเห็นประชาชนทัว่ประเทศ   (รวม 5 หน้า) 

วยัใสส่วนใหญ่ 78.6%  ตั้งใจว่าจะไปเลอืกตั้ง 
91.8% จะตัดสินใจเลอืก ส.ส. ด้วยตัวเอง โดย 60.9% จะเลอืกผู้ทีมี่ความสามารถ มีวสัิยทศัน์กว้างไกลมากทีสุ่ด 

ส่วนใหญ่ 85.8% จะติดตามข่าวสารการเลอืกตั้ง และข่าวพรรคการเมืองผ่านส่ือสังคมออนไลน์เช่น facebook  youtube 
มุมมองของคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ 57.9% อยากเห็นการลงคะแนนเลอืกตั้งในคร้ังนี ้ผ่านแอปพลเิคชัน 

66.6% มองบรรยากาศการเลอืกตั้งคร้ังนีจ้ะมีความคกึคกัมากเพราะห่างหายการเลอืกตั้งมานาน 
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โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี   
 
1. ช่องทางทีจ่ะใช้ติดตามข่าวสารการเลอืกตั้งและข่าวเกีย่วกบัพรรคการเมือง 
    (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  

ส่ือสังคมออนไลน์ เช่น facebook youtube ร้อยละ 85.8 
ทีวี  ร้อยละ 36.5 
เวบ็ไซต ์ ร้อยละ 20.8 
ส่ือบุคคลอาทิ พอ่แม่ ญาติ เพื่อน ร้อยละ 21.0 
ป้ายหาเสียงต่างๆ ร้อยละ 15.5 
หนงัสือพิมพ ์  ร้อยละ 8.4 
อ่ืนๆ เช่น วิทย ุ ร้อยละ 0.2 

 
2. มุมมองของคนรุ่นใหม่ อยากเห็นอะไรจากการเลอืกตั้งในคร้ังนี ้
    (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  

มีการลงคะแนนเลอืกตั้งผ่านแอปพลเิคชัน  ร้อยละ 57.9 
มีแอปพลิเคชนัแสดงขอ้มูลผูส้มคัร ส.ส. ในพื้นท่ีเขตต่างๆ ร้อยละ 39.6 
มีแอปพลิเคชนัแจง้เตือน วนัเวลา สถานท่ีเลือกตั้ง  ร้อยละ 33.0 
มีการดีเบตของผูส้มคัรผา่นส่ือสงัคมออนไลน ์ ร้อยละ 28.6 
มีแอปพลิเคชนัแสดง GPS คูหาท่ีตอ้งไปลงคะแนนเลือกตั้ง  ร้อยละ 17.9 
มีการสร้างกระแสรณรงคก์ารเลือกตั้งผา่นส่ือโซเชียลใหว้า้วๆ ร้อยละ 17.7 

 
3. ความเห็นต่อบรรยากาศการเลอืกตั้ง ทีค่าดว่าจะจัดขึน้ในวนัที ่24 ก.พ. 2562 ทีจ่ะถึงนี ้
  

คดิว่าจะมีความคกึคกัมากเพราะห่างหายการเลอืกตั้งมานาน ร้อยละ 66.6 
คิดวา่อาจจะมีการสร้างเหตุความไม่สงบ ก่อความวุน่วายข้ึน ร้อยละ 19.0 
คิดวา่จะเงียบเหงา ไม่คึกคกัเท่าท่ีควร ร้อยละ 14.4 
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4. ข้อคาํถาม “ใช้เกณฑ์ใดเป็นหลกัในการเลอืกตั้ง ส.ส. ในคร้ังนี”้    
    (เลือกตอบเพียง 1 ขอ้) 
 

ตัดสินใจเลอืกด้วยตนเอง 
 โดย   เลอืกผู้ทีม่ีความสามารถ มีวสัิยทศัน์กว้างไกล  ร้อยละ 60.9  
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) เลอืกผู้ทีม่ผีลงานแก้ปัญหาของชุมชน ร้อยละ  46.1 
   เลอืกผู้ทีไ่ม่มีประวตัด่ิางพร้อยเร่ืองทุจริต ร้อยละ 43.5 
   เลอืกทีน่โยบายเป็นหลกั       ร้อยละ 33.9 
   เลอืกผู้ทีใ่ห้ผลประโยชน์ตอบแทนมากทีสุ่ด    ร้อยละ 17.0 
   เลอืกผู้ทีม่ีช่ือเสียง เป็นทีรู้่จัก  ร้อยละ  3.7 
   เลอืกจากพรรคการเมืองเป็นหลกั  ร้อยละ  3.5 

ร้อยละ 91.8 

เลือกตามญาติพี่นอ้ง คนในครอบครัว ร้อยละ 7.0 
เลือกตามเพื่อน ร้อยละ 0.4 
เลือกตามกระแสโซเชียล  ร้อยละ 0.4 
เลือกผูท่ี้คาดวา่จะมีคะแนนนาํ ร้อยละ 0.3 
เลือกตามผูน้าํชุมชน คนในชุมชน   ร้อยละ 0.1 

 
5. ข้อคาํถาม “คดิว่าจะไปใช้สิทธ์ิเลอืกตั้ง ส.ส. ทีค่าดว่าจะจัดขึน้ในวนัที ่24  กมุภาพนัธ์ 2562 ทีจ่ะถึงนีห้รือไม่”    
 

ตั้งใจว่าจะไป ร้อยละ 78.6 
ตั้งใจวา่จะไม่ไป 
 โดยใหเ้หตุผลวา่  เรียน ทาํงาน ติดธุระ  ร้อยละ 8.7 
   ไม่เคยไปเลือกอยูแ่ลว้    ร้อยละ 2.2 
   เบ่ือหน่ายการเมือง  ร้อยละ 1.4 
   ไม่มีผูส้มคัรท่ีสนใจจะเลือก ร้อยละ 1.2 
   เลือกไปกไ็ม่เห็นทาํประโยชน์ใหเ้ลย ร้อยละ 0.7 
   ไม่รู้วา่เลือกไปทาํหนา้ท่ีอะไร ร้อยละ 0.7 
   อ่ืนๆ    ร้อยละ 0.2 

ร้อยละ 15.1 

ไม่แน่ใจ ร้อยละ 6.2 
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รายละเอยีดการสํารวจ 

 
วตัถุประสงค์การสํารวจ 

1) เพื่อตอ้งการทราบช่องทางการติดตามข่าวสาร และข่าวเก่ียวกบัพรรคการเมือง 
2) เพื่อสะทอ้นมุมมองของคนรุ่นใหม่ อยากเห็นอะไรจากการเลือกตั้งในคร้ังน้ี 
3) เพื่อสะทอ้นความเห็นต่อบรรยากาศการเลือกตั้ง ท่ีคาดวา่จะจดัข้ึนในวนัท่ี 24 ก.พ. 2562 ท่ีจะถึงน้ี 
4) เพื่อสะทอ้นเกณฑท่ี์ใชใ้นการเลือกตั้ง ส.ส. ในคร้ังน้ี 
5) เพื่อสะทอ้นความตั้งใจจะไปใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้ง ส.ส. ในคร้ังน้ี 

 
ประชากรทีส่นใจศึกษา 

  การสํารวจใช้การสุ่มตวัอย่างประชาชนอายุ 18-24 ปี ท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 14 เขต จาก
ทั้งหมด 50 เขต แบ่งเป็นเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ไดแ้ก่  จตุจกัร ทุ่งครุ ธนบุรี บางกะปิ  บางเขน บางซ่ือ   
บางนา ปทุมวนั พระนคร ภาษีเจริญ ลาดกระบงั วฒันา  สวนหลวง สาทร และปริมณฑล 2 จงัหวดั ไดแ้ก่ ปทุมธานี 
สมุทรปราการ ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage    Sampling) จากนั้นใชว้ิธีเก็บขอ้มูลโดยการ
สมัภาษณ์แบบพบตวั ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ินจาํนวน 1,202 คน เป็นชายร้อยละ 50.5 และหญิงร้อยละ 49.5 

       
 ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 
วธีิการรวบรวมข้อมูล  

ใชก้ารสัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์(Enumeration by telephone) โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็น
แบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นไดน้าํ
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  7 – 12 พฤศจิกายน 2561 
      

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  17 พฤศจิกายน 2561 
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ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 จํานวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 607 50.5 
            หญิง 595 49.5 

รวม 1,202 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 20 ปี 608 50.6 
            21 ปี - 24 ปี 594 49.4 

รวม 1,202 100.0 

การศึกษา   
            ชั้นปีท่ี 1-2 619 51.5 
            ชั้นปีท่ี 3-4 499 41.5 
            ชั้นปีท่ี 4 ข้ึนไป 74 6.2 
 จบ ปวส. ทาํงานแลว้ 10 0.8 

รวม 1,202 100.0 
 
 

ศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)  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    Facebook : https://facebook.com/bangkokpoll 


