เรียน บรรณาธิการข่ าวหน้ า 1/ การเมือง / สั งคม
เรื่อง ผลสํ ารวจความคิดเห็นประชาชนทัว่ ประเทศ

(รวม 5 หน้ า)

ผลสํ ารวจเรื่อง “การเลือกตั้งบนสมรภูมิโซเชียล”
คนไทยส่ วนใหญ่ 68.0% อยากเห็นพรรคการเมืองใช้ เฟซบุ๊ค/เฟซบุ๊ค ไลฟ์ เคลือ่ นไหวทางการเมืองมากทีส่ ุ ด
ส่ วนใหญ่ 51.4% เชื่อจะเกิดผลดี ประชาชนจะเข้ าถึงข้ อมูลของพรรคการเมืองมากขึน้
ส่ วนใหญ่ 63.0% เห็นว่ าการเสนอข้ อมูลต่ างๆทางการเมืองของเน็ตไอดอลมีผลค่ อนข้ างมากถึงมากทีส่ ุ ดต่ อการเลือกตั้ง
47.9%รู้สึกเหมือนถูกปิ ดกั้นข้ อมูล หากมีการห้ ามใช้ สื่อโซเชียลมีเดียหาเสี ยง
กรุ งเทพโพลล์ โดยศู นย์ วิจัยมหาวิทยาลัยกรุ งเทพ ดําเนินการสํ ารวจความคิดเห็นประชาชน เรื่ อง “การเลือกตั้งบน
สมรภูมิโซเชี ยล” โดยเก็บข้ อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจํานวน 1,201 คน พบว่ า ประชาชนส่ วนใหญ่ ร้อยละ
68.0 อยากเห็นพรรรคการเมืองใช้ สื่อโซเชี ยลมีเดีย เฟซบุ๊ค/เฟซบุ๊ค ไลฟ์ ในการเคลื่อนไหวทางการเมือง รองลงมาร้อยละ
39.6 อยากเห็นใช้สื่อโซเชียลมีเดีย ไลน์ และร้อยละ 36.5 ใช้สื่อโซเชียลมีเดีย ยูทูป
เมื่อถามความเห็นต่ อการใช้ สื่อโซเชียลมีเดียเผยแพร่ ข้อมูลข่ าวสารของพรรคการเมืองต่ างๆ พบว่า ส่ วนใหญ่ร้อยละ
51.4 เห็ นว่ าจะเกิดผลดี โดยในจํานวนนี้ใ ห้ เหตุ ผ ลว่ า ประชาชนจะเข้ าถึงข้ อมู ลพรรคการเมืองได้ ง่ายขึ้น (ร้ อยละ 54.8)
รองลงมาคือ คนรุ่ นใหม่ จะมีส่วนร่ วมทางการเมืองมากขึ้น (ร้ อยละ 53.4) ขณะที่ร้อยละ 48.6 เห็ นว่าจะเกิดผลเสี ย โดยใน
จํานวนนี้ ให้เหตุผลว่า ข้อมูลที่ได้อาจไม่น่าเชื่ อถือ มีการบิดเบือนข้อมูล (ร้อยละ 45.2) และจะมีการแสดงความเห็นใส่ ร้าย
โจมตีคู่แข่ง ทําให้เกิดความขัดแย้ง (ร้อยละ 33.5)
ส่ วนความเห็นต่ อการเสนอข้ อมูลต่ างๆทางการเมืองของเน็ ตไอดอลหรื อผู้มีอิทธิ พลทางความคิด จะมีผลต่ อการ
เลือกตั้งที่จะถึงมากน้ อยเพียงใด ส่ วนใหญ่ ร้อยละ 63.0 เห็นว่ ามีผลค่ อนข้ างมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 37.0 เห็นว่ามีผล
ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด
สุ ดท้ ายเมื่อถามว่ ารู้ สึกอย่ างไรหากมีการห้ ามใช้ สื่อโซเชี ยลมีเดียหาเสี ยงพบว่ า ร้ อยละ 47.9 รู้ สึกเหมือนถูกปิ ดกั้น
ข้ อมู ล รองลงมาร้ อยละ 34.6 รู ้ สึกเหมื อนประเทศยังไม่พฒ
ั นา ไม่มีอิสระ และร้ อยละ 34.3 รู ้ สึกว่าถ้าใช้โซเชี ยลหาสี ยง
ประเทศจะวุน่ วายแตกแยก
โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคําถาม ดังต่อไปนี้
1

1. ข้ อคําถาม “คาดหวังอยากเห็นพรรคการเมืองใช้ สื่อโซเชียลมีเดียอะไร ในการเคลือ่ นไหวทางการเมือง”
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

เฟซบุ๊ค/เฟซบุ๊ค ไลฟ์
ไลน์
ยูทูป
ทวิตเตอร์
อินสตาแกรม

ร้ อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

68.0
39.6
36.5
11.9
11.5

2. ความเห็นต่ อการใช้ สื่อโซเชียลมีเดียเผยแพร่ ข้อมูลข่ าวสารของพรรคการเมืองต่ างๆ
เห็นว่ าจะเกิดผลดี
เพราะ
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

เห็นว่ าจะเกิดผลเสี ย
เพราะ
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ร้ อยละ

51.4

ร้อยละ

48.6

ประชาชนจะเข้าถึงข้อมูลพรรคการเมืองได้ง่ายขึ้น ร้อยละ 54.8
คนรุ่ นใหม่จะมีส่วนร่ วมทางการเมืองมากขึ้น
ร้อยละ 53.4
เหมาะสมกับยุคไทยแลนด์ 4.0
ร้อยละ 33.9
ข้อมูลที่ได้อาจไม่น่าเชื่อถือ มีการบิดเบือนข้อมูล
จะมีการแสดงความเห็นใส่ ร้ายโจมตีคู่แข่ง
ทําให้เกิดความขัดแย้ง
กังวลว่ากดไลค์ กดแชร์ ข้อมูลแล้วจะผิดกฎหมาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไม่สามารถควบคุมได้

ร้อยละ 45.2
ร้อยละ 33.5
ร้อยละ 31.4
ร้อยละ 24.5

3. ความเห็นต่ อการเสนอข้ อมูลต่ างๆทางการเมืองของเน็ตไอดอลหรือผู้มีอทิ ธิพลทางความคิด จะมีผลต่ อการเลือกตั้งทีจ่ ะถึง
มากน้ อยเพียงใด
มีผลค่ อนข้ างมากถึงมากทีส่ ุ ด
(โดยแบ่ งเป็ นมากทีส่ ุ ดร้ อยละ 11.4 และค่ อนข้ างมากร้ อยละ 51.6)
มีผลค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด
(โดยแบ่งเป็ นค่อนข้างน้อยร้อยละ 23.4 และน้อยที่สุดร้อยละ 13.6 )
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ร้ อยละ

63.0

ร้อยละ

37.0

4. ข้ อคําถาม “รู้สึกอย่ างไรหากมีการห้ ามใช้ สื่อโซเชียลมีเดียหาเสี ยง”
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

รู้สึกเหมือนถูกปิ ดกั้นข้ อมูล
รู ้สึกเหมือนประเทศยังไม่พฒั นา ไม่มีอิสระ
รู ้สึกว่าถ้าใช้โซเชียลหาสี ยง ประเทศจะวุน่ วายแตกแยก
รู ้สึกว่าประเทศยังไม่พร้อมกับการใช้สื่อโซเชียลในการหาเสี ยง

ร้ อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

47.9
34.6
34.3
22.1

ศูนย์ วจิ ัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) โทร. 02-350-3500 ต่ อ 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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รายละเอียดการสํ ารวจ
วัตถุประสงค์ การสํ ารวจ
1) เพื่อสะท้อนความคาดหวังว่าอยากเห็นพรรคการเมืองใช้สื่อโซเชียลมีเดียอะไร ในการเคลื่อนไหวทางการเมือง
2) เพื่อสะท้อนความคิดเห็นต่อการใช้สื่อโซเชียลเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารของพรรคการเมืองต่างๆ
3) เพื่อสะท้อนความคิดเห็นต่อการเสนอข้อมูลต่างๆทางการเมืองของเน็ตไอดอลหรื อผูม้ ีอิทธิพลทางความคิด
จะมีผลต่อการเลือกตั้งที่จะถึงมากน้อยเพียงใด
4) เพื่อสะท้อนความรู ้สึกหากมีการห้ามใช้สื่อโซเชียลหาเสี ยง
ประชากรทีส่ นใจศึกษา
การสํารวจใช้การสุ่ มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทัว่ ประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่ มสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุ งเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)
แล้ว ใช้วิ ธี ก ารถ่ ว งนํ้า หนัก ด้ว ยข้อ มู ล ประชากรศาสตร์ จ ากฐานข้อ มู ล ทะเบี ย นราษฎร์ ข องกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
ความคลาดเคลือ่ น (Margin of Error)
การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
วิธีการรวบรวมข้ อมูล
ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็ น
แบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นได้นาํ
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
ระยะเวลาในการเก็บข้ อมูล : 11 – 13 กันยายน 2561
วันทีเ่ ผยแพร่ ผลสํ ารวจ

: 15 กันยายน 2561
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ข้ อมูลของกลุ่มตัวอย่ าง
จํานวน

ร้ อยละ

รวม

658
543
1,201

54.8
45.2
100.0

รวม

133
244
338
290
196
1,201

11.1
20.3
28.2
24.1
16.3
100.0

651
425
125
1,201

54.2
35.4
10.4
100.0

181
296
405
97
190
25
7
1,201

15.1
24.6
33.7
8.1
15.8
2.1
0.6
100.0

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
18 ปี - 30 ปี
31 ปี - 40 ปี
41 ปี - 50 ปี
51 ปี - 60 ปี
61 ปี ขึ้นไป
การศึกษา
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
รวม
อาชีพ
ลูกจ้างรัฐบาล
ลูกจ้างเอกชน
ค้าขาย/ ทํางานส่ วนตัว/ เกษตรกร
เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
พ่อบ้าน/ แม่บา้ น/ เกษียณอายุ
นักเรี ยน/ นักศึกษา
ว่างงาน/ รวมกลุ่ม
รวม
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