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  ผลสํารวจเร่ือง  “คนไทยกบัการเลอืกตั้ง 62” 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นประชาชน เร่ือง “คนไทยกับการ
เลอืกตั้ง 62” โดยเกบ็ข้อมูลกบัประชาชนจากทุกภูมิภาคทัว่ประเทศจํานวน 1,200 คน พบว่า  
 

ในภาพรวมประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 63.2 “ยังไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะถึงนี”้ โดยข้อมูลที่ไม่ทราบ
มากที่สุดคือ รายละเอยีดเกีย่วกบัตัวผู้สมัคร ส.ส. ของแต่ละพืน้ที่ (ร้อยละ 79.1) รองลงมาคือ รายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการเลือก 
ส.ส.(ร้อยละ 62.8) รายละเอียดเก่ียวกบัพรรคการเมืองต่างๆ (ร้อยละ 55.7) และรายละเอียดเก่ียวกบัวนั/เวลา/สถานท่ีเลือกตั้ง     
(ร้อยละ 55.2) ขณะท่ีร้อยละ 36.8 “รับทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการเลือกตั้งท่ีจะถึงน้ี” 

 

เม่ือถามว่ามีเร่ืองที่กังวลว่าจะเจอจากการเลือกตั้งในคร้ังนี้หรือไม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 67.9 ระบุว่า “มีเร่ืองที่กังวล”     
โดยเร่ืองทีก่งัวลมากทีสุ่ดคอื การซ้ือสิทธ์ิขายเสียง (ร้อยละ 45.2) รองลงมาคือ การกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีกนั (ร้อยละ 31.0) และ
การใชน้โยบายประชานิยมเกินจริง (ร้อยละ 30.4) ขณะท่ีร้อยละ 32.1 ระบุวา่ “ไม่มีเร่ืองท่ีกงัวล” 

 

 เม่ือถามว่า “คิดว่าจะมีการใช้ส่ือโซเชียล เช่น Facebook/youtube ในการตรวจสอบทุจริตการเลือกตั้ง ซ้ือสิทธ์ิขาย
เสียงหรือไม่” ส่วนใหญ่ร้อยละ 72.2 ระบุว่า “จะมีการใช้ส่ือโซเชียล” โดยมีการใช้ส่ือโซเชียลแจ้งเบาะแสให้ กกต. ทราบมาก
ทีสุ่ด (ร้อยละ 53.8) รองลงมาคือ มีการแชร์แอบถ่ายคลิป (ร้อยละ 52.1) มีการแชร์แอบถ่ายภาพ (ร้อยละ 45.2) ขณะท่ีร้อยละ 
27.8 ระบุวา่ “จะไม่มีการใชส่ื้อโซเชียล” 

 

 สุดท้ายเม่ือถามว่า “จะไปใช้สิทธ์ิเลอืกตั้ง ส.ส. ทีค่าดว่าจะจัดขึน้ในวนัที ่24  กมุภาพนัธ์ 2562 ทีจ่ะถึงนีห้รือไม่” ส่วน
ใหญ่ร้อยละ 93.5 “ตั้งใจว่าจะไป” ขณะท่ีร้อยละ 2.6 “ตงัใจวา่จะไม่ไป” โดยในจาํนวนน้ีใหเ้หตุผลวา่ ตอ้งเรียน ทาํงาน ติดธุระ 
(ร้อยละ 1.3) ร้องลงมาคือ เบ่ือหน่ายการเมือง (ร้อยละ 0.7) ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 3.9 ระบุวา่ “ยงัไม่แน่ใจ” 
 

โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี   

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

คนไทยส่วนใหญ่ 93.5% ตั้งใจว่าจะไปใช้สิทธ์ิเลอืกตั้ง 
63.2% ยงัไม่ทราบข้อมูลเกีย่วกบัการเลอืกตั้งทีจ่ะถึงนี ้  

โดย 79.1% ไม่ทราบรายละเอยีดเกีย่วกบัตัวผู้สมัคร ส.ส. ของแต่ละพืน้ที ่
 ส่วนใหญ่ 67.9% มีเร่ืองกงัวลว่าจะเจอจากการเลอืกตั้งในคร้ังนี ้โดยกงัวลเร่ืองการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงมากทีสุ่ด 

72.2% เช่ือ “จะมีการใช้ส่ือโซเชียลตรวจสอบทุจริตการเลอืกตั้ง 
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1. การรับทราบข้อมูลเกีย่วกบัการเลอืกตั้ง ในประเด็นต่างๆ ดงัต่อไปนี ้
    

ประเด็น ทราบ (ร้อยละ) ไม่ทราบ (ร้อยละ) 
รายละเอียดเก่ียวกบัตวัผูส้มคัร ส.ส. ของแต่ละพื้นท่ี 20.9 79.1 
รายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการเลือก ส.ส. 37.2 62.8 
รายละเอียดเก่ียวกบัพรรคการเมืองต่างๆ 44.3 55.7 
รายละเอียดเก่ียวกบัวนั/เวลา/สถานท่ีเลือกตั้ง 44.8 55.2 

เฉลีย่รวม 36.8 63.2 

 
2. เร่ืองทีก่งัวลว่าจะเจอจากการเลอืกตั้งในคร้ังนี ้
    

มีเร่ืองกงัวล   ร้อยละ 67.9 
      โดยกงัวลเร่ือง การซ้ือสิทธ์ิขายเสียง ร้อยละ 45.2   
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) การกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีกนั ร้อยละ 31.0   
   การใชน้โยบายประชานิยมเกินจริง ร้อยละ 30.4   
   การแจกส่ิงของ ร้อยละ 27.5   
   การพาไปเท่ียว /ไปสมัมนา ร้อยละ 19.9   
   การจดัพาหนะรับส่งผูใ้ชสิ้ทธ์ ร้อยละ 17.4   
   การหลอกลวง บงัคบัใชอิ้ทธิพล ร้อยละ 13.1   
   การกกัขงัหน่วงเหน่ียวผูใ้ชสิ้ทธ์ ร้อยละ 7.8   
ไม่มีเร่ืองท่ีกงัวล   ร้อยละ 32.1 

 
3. ข้อคาํถาม “คดิว่าจะมีการใช้ส่ือโซเชียล เช่น Facebook/youtube ในการตรวจสอบทุจริตการเลอืกตั้ง ซ้ือสิทธ์ิขายเสียง
หรือไม่”    
    

มีการใช้ส่ือโซเชียล 
 โดย   มีการใชส่ื้อโซเชียลแจง้เบาะแสให ้กกต. ทราบ ร้อยละ 53.8 
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) มีการแชร์แอบถ่ายคลิป    ร้อยละ 52.1 
   มีการแชร์แอบถ่ายภาพ    ร้อยละ 45.2 

ร้อยละ 72.2 

ไม่มีการใชส่ื้อโซเชียล ร้อยละ 27.8 
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4. ข้อคาํถาม “คดิว่าจะไปใช้สิทธ์ิเลอืกตั้ง ส.ส. ทีค่าดว่าจะจัดขึน้ในวนัที ่24  กมุภาพนัธ์ 2562 ทีจ่ะถึงนีห้รือไม่”    
 

ตั้งใจว่าจะไป ร้อยละ 93.5 
ตั้งใจวา่จะไม่ไป 
 โดยใหเ้หตุผลวา่  เรียน ทาํงาน ติดธุระ  ร้อยละ 1.3 
   เบ่ือหน่ายการเมือง  ร้อยละ 0.7 
   ไม่เคยไปเลือกอยูแ่ลว้    ร้อยละ 0.2 
   เลือกไปกไ็ม่เห็นทาํประโยชน์ใหเ้ลย ร้อยละ 0.2 
   อ่ืนๆ    ร้อยละ 0.2 

ร้อยละ 2.6 

ไม่แน่ใจ ร้อยละ 3.9 

 

 
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 
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รายละเอยีดการสํารวจ 

 
วตัถุประสงค์การสํารวจ 

1) เพื่อสะทอ้นการรับทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการเลือกตั้งท่ี ในประเดน็ต่างๆ  
2) เพื่อสะทอ้นเร่ืองท่ีกงัวลวา่จะเจอจากการเลือกตั้งในคร้ังน้ี 
3) เพื่อสะทอ้นถึงการใชส่ื้อโซเชียลเช่น Facebook/youtube ในการตรวจสอบทุจริตการเลือกตั้งซ้ือสิทธ์ิขายเสียง 
4) เพื่อสะทอ้นความตั้งใจจะไปใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้ง ส.ส. 

 
ประชากรทีส่นใจศึกษา 

     การสาํรวจใชก้ารสุ่มตวัอยา่งจากประชาชนทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ ท่ีมีอาย ุ18 ปี ข้ึนไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์
ทางโทรศพัท์จากฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล ์ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)         
แล้วใช้วิธีการถ่วงนํ้ าหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย 

       
 ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 
วธีิการรวบรวมข้อมูล  

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

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  27-28 พฤศจิกายน 2561 
      

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  8 ธนัวาคม 2561 
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ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 จํานวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 611 50.9 
            หญิง 589 49.1 

รวม 1,200 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 118 9.8 
            31 ปี - 40 ปี 213 17.8 
            41 ปี - 50 ปี 304 25.3 
            51 ปี - 60 ปี 322 26.8 
 61 ปี ข้ึนไป 243 20.3 

รวม 1,200 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 706 58.8 
            ปริญญาตรี 381 31.8 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 113 9.4 
                                 รวม 1,200 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 148 12.3 
 ลูกจา้งเอกชน     260 21.7 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั/ เกษตรกร 490 40.8 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   62 5.2 
 ทาํงานใหค้รอบครัว 6 0.5 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 190 15.8 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   26 2.2 
 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 18 1.5 

รวม 1,200 100.0 
 


