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  ผลสํารวจเร่ือง  “การเลอืกตั้งบนสมรภูมิโซเชียล” 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นประชาชน เร่ือง “การเลือกตั้งบน
สมรภูมิโซเชียล”  โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจํานวน 1,201  คน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 
68.0 อยากเห็นพรรรคการเมืองใช้ส่ือโซเชียลมีเดีย เฟซบุ๊ค/เฟซบุ๊ค ไลฟ์ ในการเคลื่อนไหวทางการเมือง รองลงมาร้อยละ 
39.6 อยากเห็นใชส่ื้อโซเชียลมีเดีย ไลน์ และร้อยละ 36.5 ใชส่ื้อโซเชียลมีเดีย ยทููป 

 
เม่ือถามความเห็นต่อการใช้ส่ือโซเชียลมีเดียเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของพรรคการเมืองต่างๆ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 

51.4 เห็นว่าจะเกิดผลดี โดยในจํานวนนี้ให้เหตุผลว่า ประชาชนจะเข้าถึงข้อมูลพรรคการเมืองได้ง่ายขึ้น (ร้อยละ 54.8) 
รองลงมาคือ คนรุ่นใหม่จะมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น (ร้อยละ 53.4) ขณะท่ีร้อยละ 48.6 เห็นว่าจะเกิดผลเสีย โดยใน
จาํนวนน้ีให้เหตุผลว่า ขอ้มูลท่ีไดอ้าจไม่น่าเช่ือถือ มีการบิดเบือนขอ้มูล (ร้อยละ 45.2) และจะมีการแสดงความเห็นใส่ร้าย
โจมตีคู่แข่ง ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ (ร้อยละ 33.5) 
    
 ส่วนความเห็นต่อการเสนอข้อมูลต่างๆทางการเมืองของเน็ตไอดอลหรือผู้มีอิทธิพลทางความคิด จะมีผลต่อการ
เลือกตั้งที่จะถึงมากน้อยเพยีงใด ส่วนใหญ่ร้อยละ 63.0 เห็นว่ามีผลค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะท่ีร้อยละ 37.0 เห็นว่ามีผล
ค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด 
 
 สุดท้ายเม่ือถามว่ารู้สึกอย่างไรหากมีการห้ามใช้ส่ือโซเชียลมีเดียหาเสียงพบว่า ร้อยละ 47.9 รู้สึกเหมือนถูกปิดกั้น
ข้อมูล รองลงมาร้อยละ 34.6 รู้สึกเหมือนประเทศยงัไม่พฒันา ไม่มีอิสระ และร้อยละ 34.3 รู้สึกว่าถา้ใช้โซเชียลหาสียง 
ประเทศจะวุน่วายแตกแยก 
 

โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี   

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

คนไทยส่วนใหญ่ 68.0% อยากเห็นพรรคการเมืองใช้ เฟซบุ๊ค/เฟซบุ๊ค ไลฟ์ เคลือ่นไหวทางการเมืองมากทีสุ่ด 
ส่วนใหญ่ 51.4% เช่ือจะเกดิผลดี ประชาชนจะเข้าถึงข้อมูลของพรรคการเมืองมากขึน้ 

ส่วนใหญ่ 63.0% เห็นว่าการเสนอข้อมูลต่างๆทางการเมืองของเน็ตไอดอลมีผลค่อนข้างมากถึงมากทีสุ่ดต่อการเลอืกตั้ง 
47.9%รู้สึกเหมือนถูกปิดกั้นข้อมูล หากมีการห้ามใช้ส่ือโซเชียลมีเดียหาเสียง 
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1. ข้อคาํถาม “คาดหวงัอยากเห็นพรรคการเมืองใช้ส่ือโซเชียลมีเดียอะไร ในการเคลือ่นไหวทางการเมือง”  
    (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  

เฟซบุ๊ค/เฟซบุ๊ค ไลฟ์  ร้อยละ 68.0 
ไลน์ ร้อยละ 39.6 
ยทููป   ร้อยละ 36.5 
ทวิตเตอร์     ร้อยละ 11.9 
อินสตาแกรม   ร้อยละ 11.5 

 
2. ความเห็นต่อการใช้ส่ือโซเชียลมีเดียเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของพรรคการเมืองต่างๆ 
    

เห็นว่าจะเกดิผลดี  ร้อยละ 51.4 
 เพราะ   ประชาชนจะเขา้ถึงขอ้มูลพรรคการเมืองไดง่้ายข้ึน  ร้อยละ 54.8 
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) คนรุ่นใหม่จะมีส่วนร่วมทางการเมืองมากข้ึน ร้อยละ 53.4 
   เหมาะสมกบัยคุไทยแลนด ์4.0   ร้อยละ 33.9 

 
 

เห็นว่าจะเกดิผลเสีย ร้อยละ 48.6 
 เพราะ   ขอ้มูลท่ีไดอ้าจไม่น่าเช่ือถือ มีการบิดเบือนขอ้มูล  ร้อยละ 45.2 
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) จะมีการแสดงความเห็นใส่ร้ายโจมตีคู่แข่ง  
   ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้    ร้อยละ 33.5 
   กงัวลวา่กดไลค ์กดแชร์ ขอ้มูลแลว้จะผดิกฎหมาย ร้อยละ 31.4 
   หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะไม่สามารถควบคุมได ้ ร้อยละ 24.5 

 

 

 
3. ความเห็นต่อการเสนอข้อมูลต่างๆทางการเมืองของเน็ตไอดอลหรือผู้มีอทิธิพลทางความคดิ จะมีผลต่อการเลอืกตั้งทีจ่ะถึง
มากน้อยเพยีงใด 
 

มีผลค่อนข้างมากถึงมากทีสุ่ด 
(โดยแบ่งเป็นมากทีสุ่ดร้อยละ 11.4  และค่อนข้างมากร้อยละ 51.6) 

ร้อยละ 63.0 

มีผลค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนขา้งนอ้ยร้อยละ 23.4 และนอ้ยท่ีสุดร้อยละ 13.6 ) 

ร้อยละ 37.0 
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4. ข้อคาํถาม “รู้สึกอย่างไรหากมีการห้ามใช้ส่ือโซเชียลมีเดียหาเสียง”    
    (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 

รู้สึกเหมือนถูกปิดกั้นข้อมูล ร้อยละ 47.9 
รู้สึกเหมือนประเทศยงัไม่พฒันา ไม่มีอิสระ ร้อยละ 34.6 
รู้สึกวา่ถา้ใชโ้ซเชียลหาสียง ประเทศจะวุน่วายแตกแยก ร้อยละ 34.3 
รู้สึกวา่ประเทศยงัไม่พร้อมกบัการใชส่ื้อโซเชียลในการหาเสียง ร้อยละ 22.1 

 
 

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) เพื่อสะทอ้นความคาดหวงัวา่อยากเห็นพรรคการเมืองใชส่ื้อโซเชียลมีเดียอะไร ในการเคล่ือนไหวทางการเมือง 
2) เพื่อสะทอ้นความคิดเห็นต่อการใชส่ื้อโซเชียลเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของพรรคการเมืองต่างๆ 
3) เพื่อสะทอ้นความคิดเห็นต่อการเสนอขอ้มูลต่างๆทางการเมืองของเน็ตไอดอลหรือผูมี้อิทธิพลทางความคิด   

จะมีผลต่อการเลือกตั้งท่ีจะถึงมากนอ้ยเพียงใด 
4) เพื่อสะทอ้นความรู้สึกหากมีการหา้มใชส่ื้อโซเชียลหาเสียง 

 
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   :  11 – 13 กนัยายน 2561 
      

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  15 กนัยายน 2561 
 



 

 

 

5

ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 จํานวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 658 54.8 
            หญิง 543 45.2 

รวม 1,201 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 133 11.1 
            31 ปี - 40 ปี 244 20.3 
            41 ปี - 50 ปี 338 28.2 
            51 ปี - 60 ปี 290 24.1 
 61 ปี ข้ึนไป 196 16.3 

รวม 1,201 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 651 54.2 
            ปริญญาตรี 425 35.4 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 125 10.4 
                                 รวม 1,201 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 181 15.1 
 ลูกจา้งเอกชน     296 24.6 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั/ เกษตรกร 405 33.7 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   97 8.1 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 190 15.8 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   25 2.1 
 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 7 0.6 

รวม 1,201 100.0 
 


