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  ผลสํารวจเร่ือง  “เลอืกตั้งคร้ังใหม่........อะไรทีค่นไทยอยากรู้?” 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นประชาชน เร่ือง “เลือกตั้งคร้ังใหม่
........อะไรที่คนไทยอยากรู้?”  โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจํานวน 1,200 คน พบว่า ประชาชนส่วน
ใหญ่ร้อยละ 69.6 อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลการเลือกตั้งเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียง รองลงมาร้อยละ 68.1 
อยากไดข้อ้มูลดา้นตวัผูส้มคัร และร้อยละ 59.8 อยากไดข้อ้มูลดา้นพรรคการเมืองต่างๆ 
 

สําหรับช่องทางที่จะติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 79.3 จะติดตามผ่าน สปอตทีว ี
รองลงมาคือ ส่ือโซเชียล  Facebook Youtube Line (ร้อยละ 49.1) ป้ายโฆษณาต่างๆ (ร้อยละ 26.8) หนงัสือพิมพ ์(ร้อยละ 18.9) 
สปอตวิทย ุ(ร้อยละ 17.5) และแอปพลิเคชนั (ร้อยละ 12.4) 

 
สุดทา้ยเม่ือถามวา่ “ในขณะนี ้ ข้อมูลเกีย่วกบัการการเลอืกตั้งในด้านต่างๆ เพยีงพอหรือไม่แก่ตัวท่าน” ส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 70.3 ระบุว่า “ไม่เพยีงพอ” ขณะท่ีร้อยละ 20.3 ระบุวา่ “เพียงพอแลว้” และร้อยละ 9.4 ระบุวา่ ยงัไม่แน่ใจ 
 
 
โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี   

 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/ การเมือง / สังคม  
เร่ือง  ผลสํารวจความคดิเห็นประชาชนทัว่ประเทศ   (รวม 4 หน้า) 

คนไทยส่วนใหญ่ 69.6% อยากให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องให้ข้อมูลการเลอืกตั้งเกีย่วกบัวธีิการลงคะแนนเสียง 
 

โดย 79.3% จะติดตามข้อมูลเกีย่วกบัการเลอืกผ่าน สปอตทวี ี 
 

70.3% ช้ี ข้อมูลเกีย่วกบัการเลอืกตั้งในด้านต่างๆ ยงัไม่เพยีงพอ ในขณะนี ้
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1. ข้อคาํถาม “อยากให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องให้ข้อมูลเกีย่วกบัการเลอืกตั้งในเร่ืองใดบ้าง” 
    (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 

ข้อมูลวธีิการลงคะแนนเสียงเลอืกตั้ง ร้อยละ 69.6 
ขอ้มูลดา้นตวัผูส้มคัร ร้อยละ 68.1 
ขอ้มูลดา้นพรรคการเมืองต่างๆ ร้อยละ 59.8 
ขอ้มูลพื้นท่ีเลือกตั้ง ร้อยละ 49.8 

 
2. ช่องทางทีจ่ะติดตามข้อมูลเกีย่วกบัการเลอืกตั้ง 
    (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 

สปอตทวี ี ร้อยละ 79.3 
ส่ือโซเชียล  Facebook Youtube Line ร้อยละ 49.1 
ป้ายโฆษณาต่างๆ ร้อยละ 26.8 
หนงัสือพิมพ ์ ร้อยละ 18.9 
สปอตวิทย ุ ร้อยละ 17.5 
แอปพลิเคชนั ร้อยละ 12.4 

 
3. ข้อคาํถาม “ในขณะนี ้ ข้อมูลเกีย่วกบัการการเลอืกตั้งในด้านต่างๆ เพยีงพอหรือไม่แก่ตัวท่าน”    
    

ไม่เพยีงพอ ร้อยละ 70.3 
เพียงพอแลว้ ร้อยละ 20.3 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 9.4 

 
   

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) เพื่อตอ้งการทราบถึงขอ้มูลเก่ียวกบัการเลือกตั้งท่ีอยากได ้
2) เพื่อสะทอ้นถึงช่องทางท่ีจะติดตามขอ้มูลเก่ียวกบัการเลือกตั้ง 
3) เพื่อตอ้งการทราบถึงขอ้มูลเก่ียวกบัการเลือกตั้งในดา้นต่างๆ เพียงพอหรือไม่แก่ตวัท่านในขณะน้ี   

 
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   :  27-28 พฤศจิกายน 2561 
      

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  1 ธนัวาคม 2561 
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ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 จํานวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 611 50.9 
            หญิง 589 49.1 

รวม 1,200 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 118 9.8 
            31 ปี - 40 ปี 213 17.8 
            41 ปี - 50 ปี 304 25.3 
            51 ปี - 60 ปี 322 26.8 
 61 ปี ข้ึนไป 243 20.3 

รวม 1,200 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 706 58.8 
            ปริญญาตรี 381 31.8 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 113 9.4 
                                 รวม 1,200 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 148 12.3 
 ลูกจา้งเอกชน     260 21.7 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั/ เกษตรกร 490 40.8 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   62 5.2 
 ทาํงานใหค้รอบครัว 6 0.5 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 190 15.8 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   26 2.2 
 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 18 1.5 

รวม 1,200 100.0 
 


