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ผลสาํรวจเรือ่ง 

“นับถอยหลงั 35 วนั สู่การเลือกตัง้ ” 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
  

 
จากการที่คณะกรรมการการเลือกตัง้ (กกต.) มีมติให้วันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นวันเลือกตัง้

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) เป็นการทัว่ไป กรงุเทพโพลลโ์ดยศนูยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ จงึสํารวจ
ความคดิเหน็ประชาชน เรื่อง “นับถอยหลงั 35 วนั สู่การเลือกตัง้” โดยเกบ็ขอ้มลูกบัประชาชนจากทุกภูมภิาค
ทัว่ประเทศจาํนวน 1,498 คน พบวา่ 

 

 ในการเลอืกตัง้ครัง้น้ี ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 95.8 ระบุว่า ตัง้ใจว่าจะไปเลือกตัง้ มเีพยีงรอ้ยละ 
2.3 เทา่นัน้ทีร่ะบุวา่ ตัง้ใจวา่จะไมไ่ป ทีเ่หลอืรอ้ยละ 1.9 ระบุวา่ยงัไมแ่น่ใจ 

 

 สาํหรบัปจัจยัทีใ่ชใ้นการตดัสนิใจเลอืกพรรคการเมอืงมาบรหิารประเทศนัน้ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 
58.4 ระบวุ่า ตดัสินจากนโยบายท่ีพรรคการเมืองใช้ในการหาเสียง รองลงมารอ้ยละ 57.5 ตดัสนิใจจากพรรค
ทีม่สีมาชกิทาํงานชว่ยเหลอืชุมชนแกป้ญัหาชุมชน และรอ้ยละ 53.3 ตดัสนิใจจากพรรคทีม่สีมาชกิเป็นคนมคีวามรู้
ความสามารถวสิยัทศัน์กา้วไกล  

 

 ทัง้น้ีเมื่อถามว่า “ในการเลือกตัง้ครัง้น้ีตัง้ใจจะเลือกผู้สมคัรจากพรรคใดมาบริหารประเทศ”
ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 66.2 ระบุว่ายงัไม่ตดัสินใจ ขณะทีป่ระชาชนท่ีตดัสินใจแล้วร้อยละ 9.3 ระบุว่า 
จะเลือกพรรคเพ่ือไทย รองลงมารอ้ยละ 7.5 ระบุว่า จะเลอืกพรรคอนาคตใหม ่และ รอ้ยละ 7.0 ระบุว่าจะเลอืก
พรรคพลงัประชารฐั 

 

 เมื่อถามต่อว่า “ในการเลือกตัง้ครัง้น้ีจะสนับสนุนใครเป็นนายกรฐัมนตรี” ประชาชนส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 59.4 ระบุว่า ยงัไม่ตดัสินใจ ขณะทีป่ระชาชนท่ีตดัสินใจแล้วร้อยละ 12.0 ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ ์

ประชาชนท่ีตดัสินใจแล้ว 9.3% ระบุว่าจะเลือกพรรคเพ่ือไทย รองลงมา 7.5% เลือกพรรคอนาคต
ใหม่ และ 7.0% เลือกพรรคพลงัประชารฐัส่วนใหญ่ 66.2%  ยงัไม่ตดัสินใจ 

ส่วนประชาชนท่ีตัดสินใจแล้ว12.0%ระบุว่าจะสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น
นายกรฐัมนตรี รองลงมา 8.1 % คือคณุหญิงสดุารตัน์ เกยรุาพนัธุ ์และ 6.6% คือ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
ส่วนใหญ่ 59.4% ยงัไม่ตดัสินใจ 

ทัง้น้ี ประชาชน 95.8 % มีความตัง้ใจจะไปเลือกตัง้ในครัง้น้ี  โดย 58.4% จะพิจารณาจากนโยบายท่ี
พรรคการเมืองใช้ในการหาเสียง รองลงมา 57.5% พิจารณาจากพรรคท่ีมีสมาชิกทาํงานช่วยเหลือชมุชน 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/  ข่าวการเมือง 

เรือ่ง   ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชน  (รวม 5 หน้า) 
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จนัทรโ์อชา รองลงมารอ้ยละ 8.1 ระบุวา่ คุณหญงิสดุารตัน์ เกยรุาพนัธุ ์และรอ้ยละ 6.6 ระบุวา่ นายธนาธร  
จงึรุง่เรอืงกจิ 

 

โปรดพจิารณารายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
 

1. ความเหน็ต่อการไปใช้สิทธ์ิเลือกตัง้ ส.ส. ในวนัท่ี 24 มี.ค. 62 ท่ีจะถึงน้ี 
  

ตัง้ใจว่าจะไป ร้อยละ 95.8 
ตัง้ใจวา่จะไมไ่ป 
 โดยใหเ้หตุผลวา่ เรยีน ทาํงาน ตดิธุระ   รอ้ยละ 0.8 
   เบื่อหน่ายการเมอืง   รอ้ยละ0.6 
   เลอืกไปกไ็มเ่หน็ทาํประโยชน์ใหเ้ลย  รอ้ยละ0.2 
   ไมเ่คยไปอยูแ่ลว้    รอ้ยละ  0.2 
   ไมม่ใีครน่าสนใจ    รอ้ยละ  0.1 
   อื่นๆ     รอ้ยละ  0.4 

รอ้ยละ 2.3 

ไมแ่น่ใจ รอ้ยละ 1.9 
 

 
2.  ปัจจยัท่ีใช้ในการตดัสินใจเลือกพรรคการเมืองมาบริหารประเทศ(เลอืกตอบไดม้ากกวา่  ขอ้) 
 

นโยบายท่ีพรรคการเมืองใช้ในการหาเสียง ร้อยละ 58.4 
พรรคทีม่คีนทาํงานชว่ยเหลอืชุมชน แกป้ญัหาชุมชน รอ้ยละ 57.5 
พรรคทีม่คีนมคีวามรูค้วามสามารถ วสิยัทศัน์กา้วไกล รอ้ยละ 53.3 
พรรคทีไ่มม่ปีระวตัดิา่งพรอ้ยดา้นการทุจรติ  รอ้ยละ 39.3 
พรรคทีม่คีนรุน่ใหมไ่ฟแรง รอ้ยละ 27.5 
การเสนอชื่อผูท้ีจ่ะเป็นนายกรฐัมนตร ีของพรรคการเมอืง รอ้ยละ 26.9 
พรรคทีม่ ีส.ส. เก่า เป็นคนในพืน้ที ่  รอ้ยละ 16.7 
เป็นพรรคการเมอืงใหญ่ รอ้ยละ 10.9 
พรรคทีม่คีนดงัมชีื่อเสยีง เป็นทีรู่จ้กั รอ้ยละ 6.9 
อื่นๆ อาท ิดจูากผลงานเก่าๆ ทีผ่า่นมา ดจูากหวัหน้าพรรค ฯลฯ รอ้ยละ 7.5 
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3.เม่ือถามว่า “ในการเลือกตัง้ครัง้น้ีท่านตัง้ใจจะเลือกผูส้มคัรจากพรรคใดมาบริหารประเทศ”  
 

ยงัไม่ตดัสินใจ ร้อยละ 66.2 
   

พรรคเพ่ือไทย ร้อยละ 9.3 
พรรคอนาคตใหม ่ รอ้ยละ 7.5 
พรรคพลงัประชารฐั รอ้ยละ 7.0 
พรรคประชาธปิตัย ์     รอ้ยละ 6.3 
พรรคเสรรีวมไทย รอ้ยละ 1.7 
พรรคชาตไิทยพฒันา  รอ้ยละ 0.7 
พรรคภมูใิจไทย  รอ้ยละ 0.4 
พรรคชาตพิฒันา  รอ้ยละ 0.2 
พรรคการเมอืงอื่นๆ  รอ้ยละ 0.7 

 

4. เม่ือถามว่า “ในการเลือกตัง้ครัง้น้ีท่านจะสนับสนุนใครเป็นนายกรฐัมนตรี” 

ยงัไม่ตดัสินใจ  ร้อยละ 59.4 
   

พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา     ร้อยละ 12.0 
คุณหญงิสดุารตัน์ เกยรุาพนัธุ ์ รอ้ยละ 8.1 
นายธนาธร จงึรุง่เรอืงกจิ  รอ้ยละ 6.6 
นายอภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ  รอ้ยละ 6.1 
พล.ต.อ. เสรพีศุิทธ ์เตมยีาเวส  รอ้ยละ 3.3 
นายชชัชาต ิสทิธพินัธุ ์  รอ้ยละ 2.3 
นายสวุจัน์ ลปิตพลัลภ รอ้ยละ 0.5 
นางกญัจนา ศลิปอาชา รอ้ยละ 0.5 
นายอนุทนิ ชาญวรีกุล รอ้ยละ 0.2 
คน อื่นๆ รอ้ยละ 1.0 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

4

รายละเอียดการสาํรวจ 
 
 

วตัถปุระสงคก์ารสาํรวจ  
เพื่อสํารวจความคดิเหน็ของประชาชนเกี่ยวกบัการไปใช้สทิธิเลือกตัง้ ที่จะมขีึ้นในวนัที่ 24 มนีาคม 

2562  ปจัจยัที่นํามาใช้ในการตัดสินใจเลือกผู้สมคัรจากพรรคการเมืองต่างๆ ตลอดจนแนวโน้มการเลือก
สนับสนุนพรรคการเมอืงและนายกรฐัมนตรจีากพรรคต่างๆ เพื่อสะทอ้นมุมมองความคดิเหน็ของประชาชนให้
สงัคมและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ  
 
ประชากรท่ีสนใจศึกษา 
 การสํารวจใช้การสุ่มตวัอย่างจากประชาชนทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ ที่มอีายุ 18 ปี ขึน้ไป โดยการสุ่ม
สมัภาษณ์ทางโทรศพัท์จากฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวธิีการสุ่มตวัอย่างแบบ Simple Random 
Sampling แลว้ใชว้ธิกีารถ่วงน้ําหนักดว้ยขอ้มูลประชากรศาสตรจ์ากฐานขอ้มูลทะเบยีนราษฎรข์องกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
 
 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

 การประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 
วิธีการรวบรวมข้อมลู 

ใช้การสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ โดยเครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้าง
แน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คําถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) จากนัน้ไดนํ้าแบบสอบถามทุกชุดมา
ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบรูณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 
 
  
ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู :  12-13 กุมภาพนัธ ์2562 
 
วนัท่ีเผยแพร่ผลสาํรวจ :16 กุมภาพนัธ ์2562 
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ข้อมลูประชากรศาสตร ์
 

 จาํนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 771 51.5 
            หญงิ 727 48.5 

รวม 1,498 100.0 

อาย ุ   
            18 ปี - 30 ปี 135 9.0 
            31 ปี – 40 ปี 286 19.1 
            41 ปี – 50 ปี 393 26.2 
            51 ปี - 60 ปี 397 26.5 
            61 ปี ขึน้ไป 287 19.2 

รวม 1,498 100.0 
การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 917 61.2 
            ปรญิญาตร ี 462 30.9 
            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 119 7.9 
                                 รวม 1,498 100.0 

อาชีพ   
 ลกูจา้งรฐับาล 191 12.7 
 ลกูจา้งเอกชน     334 22.3 
 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั/ เกษตรกร 532 35.5 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   127 8.5 
 ทาํงานใหค้รอบครวั 4 0.3 
 พอ่บา้น/ แมบ่า้น/ เกษยีณอาย ุ 273 18.2 
 นกัเรยีน/ นกัศกึษา   22 1.5 
 วา่งงาน/ รอฤดกูาล/ รวมกลุ่ม 15 1.0 

รวม 1,498 100.0 
 

ศนูยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ (กรงุเทพโพลล)์  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 
 


