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ผลสาํรวจเรือ่ง 

“โค้งสดุท้าย ส.ส.แบบไหน คนไทยจะเลือก” 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
จากการที่คณะกรรมการการเลือกตัง้ (กกต.) มีมติให้วันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นวันเลือกตัง้

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) เป็นการทัว่ไปกรงุเทพโพลลโ์ดยศูนยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพจงึสํารวจ
ความคิดเห็นประชาชนเรื่อง“โค้งสุดท้ายส.ส.แบบไหนคนไทยจะเลือก”โดยเก็บข้อมูลประชาชนจากทุก
ภมูภิาคทัว่ประเทศจาํนวน 1,794 คน พบวา่ 

 

 ในการเลอืกตัง้ครัง้น้ี ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 96.9 ระบุว่าตัง้ใจว่าจะไปเลือกตัง้ มเีพยีงรอ้ยละ 
1.6 เทา่นัน้ทีร่ะบุวา่ ตัง้ใจวา่จะไมไ่ป ทีเ่หลอืรอ้ยละ 1.5 ระบุวา่ยงัไมแ่น่ใจ 

 

 สาํหรบัปัจจยัท่ีใช้ในการตดัสินใจเลือกพรรคการเมือง/ส.ส. เข้ามาบริหารประเทศนัน้ ประชาชน
ส่วนใหญ่ร้อยละ 55.9 ระบุว่าตดัสินจากนโยบายท่ีใช้ในการหาเสียง รองลงมาร้อยละ 39.7ระบุว่าดูจาก
ความรูค้วามสามารถวสิยัทศัน์กา้วไกล รอ้ยละ 39.3 ระบุว่าดูจากผลงานในอดตี รอ้ยละ 38.7 ระบุว่าต้องไม่มี
ประวตัดิา่งพรอ้ยดา้นการทุจรติ และรอ้ยละ 35.9 ระบุวา่เป็นคนทาํงานชว่ยเหลอืชุมชนแกป้ญัหาชุมชน 
 

โปรดพจิารณารายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
  

ประชาชน 96.9%  ยืนยนัจะออกไปสิทธิใช้เสียงในการเลือกตัง้ครัง้น้ี 
55.9 % จะตดัสินจากนโยบายท่ีใช้ในการหาเสียง 
39.7% จะดจูากความรู้ความสามารถมีวิสยัทศัน์ 

 39.3% ดจูากผลงานในอดีต 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/  ข่าวการเมือง 

เรือ่ง   ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชน  (รวม 4หน้า) 
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1. ความเหน็ต่อการไปใช้สิทธ์ิเลือกตัง้ส.ส. ในวนัท่ี24  มี.ค. 62 ท่ีจะถึงน้ี 
  

ตัง้ใจว่าจะไป ร้อยละ 96.9 
ตัง้ใจวา่จะไมไ่ป 
 โดยใหเ้หตุผลวา่ เรยีน ทาํงาน ตดิธุระ   รอ้ยละ 0.8 
   ไมม่ใีครน่าสนใจ    รอ้ยละ  0.2 
   เบื่อหน่ายการเมอืง   รอ้ยละ0.1 
   เลอืกไปกไ็มเ่หน็ทาํประโยชน์ใหเ้ลย  รอ้ยละ0.1 
   อื่นๆ     รอ้ยละ  0.4 

รอ้ยละ 1.6 

ไมแ่น่ใจ รอ้ยละ 1.5 
 

 
2.  ปัจจยัท่ีใช้ในการตดัสินใจเลือกพรรคการเมือง/ส.ส. เข้ามาบริหารประเทศ(เลอืกตอบไดม้ากกวา่  ขอ้) 
 

นโยบายท่ีใช้ในการหาเสียง ร้อยละ 55.9 
มคีวามรูค้วามสามารถ วสิยัทศัน์กา้วไกล รอ้ยละ 39.7 
ดจูากผลงานในอดตี รอ้ยละ 39.3 
ไมม่ปีระวตัดิา่งพรอ้ยดา้นการทุจรติ  รอ้ยละ 38.7 
ทาํงานชว่ยเหลอืชุมชน แกป้ญัหาชุมชน รอ้ยละ 35.9 
การเสนอชื่อผูท้ีจ่ะเป็นนายกรฐัมนตร ี รอ้ยละ 26.6 
คนรุน่ใหมไ่ฟแรง รอ้ยละ 21.3 
ส.ส. เก่า เป็นคนในพืน้ที ่ รอ้ยละ 20.5 
พรรคการเมอืงใหญ่ รอ้ยละ 10.4 
คนดงัมชีื่อเสยีง เป็นทีรู่จ้กั รอ้ยละ 4.3 
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รายละเอียดการสาํรวจ 
 
 

วตัถปุระสงคก์ารสาํรวจ  
เพื่อสํารวจความคดิเหน็ของประชาชนเกี่ยวกบัการไปใช้สทิธิเลือกตัง้ ที่จะมขีึ้นในวนัที่ 24 มนีาคม 

2562  ปจัจยัทีนํ่ามาใชใ้นการตดัสนิใจเลอืกผูส้มคัรจากพรรคการเมอืงต่างๆ เพื่อสะทอ้นมุมมองความคดิเหน็
ของประชาชนใหส้งัคมและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ  
 
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 :  11-12 มนีาคม 2562 
 
วนัท่ีเผยแพร่ผลสาํรวจ :16 มนีาคม 2562 
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ข้อมลูประชากรศาสตร ์
 

 จาํนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 929 51.8 
            หญงิ 865 48.2 

รวม 1,794 100.0 

อาย ุ   
            18 ปี - 30 ปี 145 8.1 
            31 ปี – 40 ปี 320 17.8 
            41 ปี – 50 ปี 474 26.4 
            51 ปี - 60 ปี 477 26.6 
            61 ปี ขึน้ไป 378 21.1 

รวม 1,794 100.0 
การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 1,083 60.4 
            ปรญิญาตร ี 562 31.3 
            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 149 8.3 
                                 รวม 1,794 100.0 

อาชีพ   
 ลกูจา้งรฐับาล 232 12.9 
 ลกูจา้งเอกชน     403 22.5 
 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั/ เกษตรกร 662 36.9 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   128 7.1 
 ทาํงานใหค้รอบครวั 1 0.1 
 พอ่บา้น/ แมบ่า้น/ เกษยีณอาย ุ 322 18.0 
 นกัเรยีน/ นกัศกึษา   22 1.2 
 วา่งงาน/ รอฤดกูาล/ รวมกลุ่ม 24 1.3 

รวม 1,794 100.0 
 

ศนูยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ (กรงุเทพโพลล)์  โทร. 02-4073819 ต่อ 2897,2898 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll  Facebook : https://facebook.com/bangkokpoll 
 


