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  ผลสํารวจเร่ือง  “ส.ส. แบบไหนทีโ่ดนใจคนไทย” 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ  ดําเนินการสํารวจความคดิเห็นประชาชน เร่ือง “ส.ส. แบบไหนที่โดน
ใจคนไทย”  โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจํานวน 1,199  คน พบว่า  ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 87.8 
ทราบว่าจะมีการเลอืกตั้งคร้ังใหญ่ในวนัที ่24 มี.ค. 62 ขณะท่ีร้อยละ 12.2 ไม่ทราบ 

 
เม่ือถามว่าเคยเห็นรูปแบบการเคลือ่นไหวทางการเมือง การหาเสียง ในพืน้ทีข่องตนเองหรือไม่อย่างไร ส่วนใหญ่ร้อย

ละ 53.8 เคยเห็น โดยในจํานวนนีร้้อยละ 24.2 เห็นการติดป้ายหาเสียง รองลงมาร้อยละ 22.0 เห็นการเดินเท้าพบปะประชาชน 
ร้อยละ 21.1 เห็นการใช้รถหาเสียง และร้อยละ 17.4 เห็นการหาเสียงผ่านส่ือโซเชียล ขณะท่ีร้อยละ 46.2 ยงัไม่เคยเห็น 
    

เม่ือถามต่อวา่ “ผู้สมัคร ส.ส. แบบไหน ทีท่่านอยากเลอืก” พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 70.0 อยากเลอืกคนทีช่่วยเหลอื
ชุมชน แก้ปัญหาชุมชน รองลงมาคือ ร้อยละ 60.1 อยากเลือกคนมีความรู้ความสามารถ วิสยัทศัน์กา้วไกล และร้อยละ 52.1
อยากเลือกคนไม่มีประวติัด่างพร้อยดา้นการทุจริต       

 
    สุดท้ายเม่ือถามว่าจะไปใช้สิทธ์ิเลอืกตั้ง ส.ส. ทีค่าดว่าจะจัดขึน้ในวนัที ่24  มีนาคม 2562 ทีจ่ะถึงนีห้รือไม่ พบว่าส่วน
ใหญ่ร้อยละ 96.0 ตั้งใจว่าจะไป ขณะท่ีร้อยละ 0.9 ตั้งใจวา่จะไม่ไป โดยในจาํนวนน้ี ร้อยละ 0.4 ตอ้งเรียน ทาํงาน ติดธุระ และมี
ร้อยละ 0.2 เท่ากนัท่ีใหเ้หตุผลวา่  เบ่ือหน่ายการเมืองและเลือกไปกไ็ม่เห็นทาํประโยชนใ์หเ้ลย  ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 3.1 ไม่แน่ใจ 
 
 

โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี   
 

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

ประชาชนส่วนใหญ่ 70.0% อยากเลอืก ส.ส. ทีช่่วยเหลอืชุมชน แก้ปัญหาให้ชุมชนได้ 
87.8% ทราบว่าจะมกีารเลอืกตั้งคร้ังใหญ่ในวนัที ่24 ม.ีค. 62 

53.8 % ได้เห็นการหาเสียง ในพืน้ทีข่องตนเองแล้ว 
96.0% ตั้งใจว่าวนัที ่24 ม.ีค. 62 จะไปเลอืกตั้ง 
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1. การรับทราบว่าจะมีการเลอืกตั้งคร้ังใหญ่ในวนัที ่24 มี.ค. 62 
    

ทราบ ร้อยละ 87.8 
ไม่ทราบ ร้อยละ 12.2 

 
2. ข้อคาํถาม “เคยเห็นรูปแบบการเคลือ่นไหวทางการเมือง การหาเสียง ในพืน้ทีข่องตนเองหรือไม่อย่างไร” 
    

เคยเห็น   ร้อยละ 53.8 
 โดยเห็น  การติดป้ายหาเสียง ร้อยละ 24.2   
 (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) การเดินเทา้พบปะประชาชน  ร้อยละ 22.0   
   การใชร้ถหาเสียง ร้อยละ 21.1   
   การหาเสียงผา่นส่ือโซเชียล ร้อยละ 17.4   
ยงัไม่เคยเห็น   ร้อยละ 46.2 

 
3. ข้อคาํถาม “ผู้สมัคร ส.ส. แบบไหน ทีท่่านอยากเลอืก”    
    (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
    

อยากเลอืกคนทีช่่วยเหลอืชุมชน แก้ปัญหาชุมชน       ร้อยละ 70.0 
อยากเลือกคนมีความรู้ความสามารถ วิสยัทศัน์กา้วไกล ร้อยละ 60.1 
อยากเลือกคนไม่มีประวติัด่างพร้อยดา้นการทุจริต ร้อยละ 52.1 
อยากเลือกผูส้มคัรรุ่นใหม่ไฟแรง ร้อยละ 28.7 
อยากเลือก ส.ส. เก่าในพื้นท่ี ร้อยละ 13.5 
อยากเลือกคนท่ีมีช่ือเสียง เป็นท่ีรู้จกั ร้อยละ 9.2 
อยากเลือกคนท่ีมาจากพรรคการเมืองใหญ่ ร้อยละ 8.4 
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4. ข้อคาํถาม “คดิว่าจะไปใช้สิทธ์ิเลอืกตั้ง ส.ส. ทีค่าดว่าจะจัดขึน้ในวนัที ่24  มีนาคม 2562 ทีจ่ะถึงนีห้รือไม่”    
 

ตั้งใจว่าจะไป ร้อยละ 96.0 
ตั้งใจวา่จะไม่ไป 
 โดยใหเ้หตุผลวา่  เรียน ทาํงาน ติดธุระ  ร้อยละ  0.4 
   เบ่ือหน่ายการเมือง  ร้อยละ  0.2 
   เลือกไปกไ็ม่เห็นทาํประโยชน์ใหเ้ลย ร้อยละ 0.2 
   อ่ืนๆ    ร้อยละ  0.1 

ร้อยละ 0.9 

ไม่แน่ใจ ร้อยละ 3.1 

 

 
 

ศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)  โทร. 02-407-3888 ต่อ 2898 
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) เพื่อสะทอ้นการรับทราบวา่จะมีการเลือกตั้งคร้ังใหญ่ในวนัท่ี 24 มี.ค. 62 
2) เพื่อสะทอ้นการเห็นรูปแบบการเคล่ือนไหวทางการเมือง การหาเสียง ในพื้นท่ีของตนเอง 
3) เพื่อสะทอ้นถึงผูส้มคัร ส.ส. แบบไหน ท่ีอยากเลือก  
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   :  28-29 มกราคม 2562 
      

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  2  กมุภาพนัธ์ 2562 
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ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 จํานวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 593 49.5 
            หญิง 606 50.5 

รวม 1,199 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 98 8.2 
            31 ปี - 40 ปี 201 16.8 
            41 ปี - 50 ปี 330 27.5 
            51 ปี - 60 ปี 332 27.7 
            61 ปี ข้ึนไป 238 19.8 

รวม 1,199 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 721 60.1 
            ปริญญาตรี 384 32.1 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 94 7.8 
                                 รวม 1,199 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 164 13.7 
 ลูกจา้งเอกชน     255 21.3 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั/ เกษตรกร 450 37.4 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   84 7.0 
 ทาํงานใหค้รอบครัว 2 0.2 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 222 18.5 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   17 1.4 
 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 5 0.5 

รวม 1,199 100.0 
 


