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การแถลงผลการส ารวจ ครั้งที่ 1 เรื่อง  “ประชาชนพร้อมหรือยังกับการเลือกตั้ง” 

ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
วันที่ 10 ธันวาคม 2561 เวลา 11.45 – 12.15 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  สถาบันพระปกเกล้าได้ด าเนินโครงการจับตาการเลือกตั้ง 62  (Election'62 Watch)  ซึ่งในโครงการประกอบไปด้วย

หลายกิจกรรมในหลายส่วน อาทิ การรวบรวมผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งของสถาบันพระปกเกล้า การจัดท าและ

รวบรวมบทความและบทสัมภาษณ์ต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง  การจัดท าสื่อความรู้เพ่ือรณรงค์และส่งเสริมการเลือกตั้งรวมทั้ง

การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้ง  

ในการนี้สถาบันพระปกเกล้าได้จัดท าการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ประชาชนพร้อมหรือยังกับการ

เลือกตั้ง”  โดยก าหนดให้มีการส ารวจความคิดเห็น  รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง จ าแนกเป็นในเดือนธันวาคม 2561 จ านวน 1 ครั้ง เดือน

มกราคม 2562 จ านวน 2 ครั้งและเดือนกุมภาพันธ์ 2562 อีกจ านวน 2 ครั้ง  

ในการส ารวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 ได้ท าการส ารวจระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2561 จากการสอบถามความคิดเห็น

ของประชาชนทั่วประเทศ จ านวน 1,540 ตัวอย่าง  โดยก าหนดให้มีตัวแทนจังหวัดละ 20 ตัวอย่าง  ซึ่งใช้หลักความน่าจะเป็น

ในทางสถิติบนฐานข้อมูลจ านวนประชากร จ าแนกตามเพศ อายุ และเขตการปกครอง (ในและนอกเขตเทศบาลเมือง/นคร) ของ

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และเพ่ือให้แน่ใจว่าผลที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างนั้นจะสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีของคนทั้ง

ประเทศได้ จึงได้มีการท าการถ่วงน้ าหนัก (Weighted) เพ่ือสะท้อนความสัมพันธ์ของประชากรในแต่ละพ้ืนที่ได้อย่างถูกต้อง 

ส าหรับวิธีการศึกษาใช้การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (Face to face interview) และการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ทั้งนี้ ก าหนดค่า

ความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 .0 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (standard error : S.E) ไม่เกิน 1.4 

ในการสอบถามความคิดเห็นครั้งนี้สามารถแบ่งค าถามได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 :  ความรู้ความเข้าใจต่อระบบเลือกตั้งใหม่ 

ส่วนที่ 2 :  พฤติกรรมการไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 และ การตัดสินใจเลือก ส.ส. แบบแบ่งเขต 

ส่วนที่ 3 : เกณฑ์การตัดสินใจเลือก ส.ส.แบบแบ่งเขต และเจตจ านงในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งหน้า 
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สถาบันพระปกเกล้าท าการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งระหว่างวันที่ 5 -7 
ธันวาคม 2561 โดยการสอบถามประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายในทุกจังหวัดทั่วประเทศ จ านวน 1,540 
ตัวอย่าง แบ่งเป็นผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย ร้อยละ 48.25 เพศหญิง ร้อยละ 51.75 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ
ระหว่าง 18 – 24 ปี ร้อยละ 10.85 อายุระหว่าง 25 – 40 ปี ร้อยละ 31.30 อายุระหว่าง 41 – 60 ปี ร้อยละ 
40.84 อายมุากกว่า 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 17.01 ประกอบอาชีพในภาครัฐ ร้อยละ 19.82 ภาคเอกชน ร้อยละ 36.56 
และภาคเกษตรกรรมและอาชีพอิสระอ่ืนๆ ร้อยละ 43.57 และเป็นผู้ตอบแบบสอบถามที่มีภูมิล าเนาในกรุงเทพฯ 
ร้อยละ 8.6 ภาคเหนือ ร้อยละ 17.8 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 33.2 ภาคกลางและตะวันออก ร้อยละ 
26.2 และภาคใต้ ร้อยละ 14.2 

 ส่วนที่ 1 :  ความรู้ความเข้าใจต่อระบบเลือกตั้งใหม่ 

ประชาชนจ านวนมากยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับ ส.ส. และการเลือกตั้งระบบใหม่ 

เมื่อสอบถามประชาชนเกี่ยวกับจ านวน ส.ส. ที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญปัจจุบัน ประชาชนร้อยละ 59.1 
ทราบว่า ส.ส. แบบแบ่งเขตมีจ านวน 350 คน ในขณะที่ประชาชน ร้อยละ 70.5 ทราบว่า ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อมี
จ านวน 150 คน 

ตารางแสดงการรับรู้ต่อจ านวน ส.ส. แบบแบ่งเขต 

 

 

 

  

910, 59.1%

630, 40.9%
ทราบว่ามี ส.ส. แบบแบ่งเขต 350
คน

ไม่ทราบว่ามี ส.ส. แบบแบ่งเขตก่ีคน
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ตารางแสดงการรับรู้ต่อจ านวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ 

 

 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดจ าแนกตามภาค โดยแยกกรุงเทพมหานครออกจากภาคกลาง พบว่า
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 84.8 มีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นเรื่องจ านวน ส.ส. แบบบัญชี
รายชื่อสูงกว่าภาคอ่ืน ในขณะที่ประชาชนในภาคกลางและตะวันออกถึงจ านวนร้อยละ  34.2 ยังไม่ทราบเกี่ยวกับ

จ านวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อตามระบบการเลือกตั้งใหม่ในรัฐธรรมนูญ 

ตารางแสดงการรับรู้ต่อจ านวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ 
จ านวนตามภาค (แยกกรุงเทพมหานคร) 

ภาค ไม่รู้ว่ามี ส.ส.บัญชีรายช่ือ 
จ านวน 150 คน 

รู้ว่ามี ส.ส.บัญชี  
จ านวน 150 คน 

กทม 15.2% 84.8% 

ภาคเหนือ 24.8% 75.2% 

ภาคอิสาน 33.5% 66.5% 
ภาคกลางและ
ตะวันออก 

34.2% 65.8% 

ภาคใต้ 26.5% 73.5% 

 

1085, 70.5%

455, 29.5% ทราบว่ามี ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อมี 
150 คน

ไม่ทราบว่ามี ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อมี 
กี่คน
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กรณีของจ านวน ส.ส. แบบแบ่งเขตนั้น ผลการส ารวจไม่แตกต่างกันกับจ านวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 
เนื่องจากประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 90.2 มีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นเรื่องจ านวน ส.ส. แบบ
แบ่งเขตสูงกว่าภาคอ่ืน และประชาชนในภาคกลางและตะวันออก จ านวนร้อยละ  50.0 ยังไม่ทราบเก่ียวกับจ านวน

จ านวน ส.ส. แบบแบ่งเขตที่มีการเปลี่ยนแปลง 

ตารางแสดงการรับรู้ต่อจ านวน ส.ส. แบบแบ่งเขต 
จ านวนตามภาค (แยกกรุงเทพมหานคร) 

ภาค ไม่รู้ว่ามี ส.ส.แบบแบ่งเขต 
จ านวน 350 คน 

รู้ว่ามี ส.ส. แบบแบ่งเขต  
จ านวน 350 คน 

กทม 9.8% 90.2% 

ภาคเหนือ 41.6% 58.4% 
ภาคอิสาน 43.4% 56.6% 

ภาคกลางและ
ตะวันออก 

50.0% 50.0% 

ภาคใต้ 36.1% 63.9% 
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และเมื่อสอบถามเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งตามระบบเลือกตั้งใหม่ ประชาชนร้อยละ 55.2 ยังเข้าใจว่าในการ
เลือกตั้ง ส.ส. ที่ก าลังจะจัดขึ้นในปี 2562 ต้องกาบัตรเลือกตั้ง 2 ใบเช่นเดิม โดยเมื่อแยกพิจารณารายภาค จะเห็น
ว่าประชาชนในทุกภาคเกินร้อยละ 50 ยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับจ านวนบัตรเลือกตั้งที่จะใช้ในการเลือกตั้งครั้ง
หน้า ยกเว้นประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีจ านวนร้อยละ 75.0 ที่เข้าใจว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับจ านวน
บัตรเลือกตั้งในการเลือกตั้งระบบใหม่ 

ตารางแสดงการรับรู้ต่อจ านวนบัตรเลือกตั้งในการเลือกตั้งระบบใหม่ 

  

 

 

 

 

 

 

 

ตารางแสดงการรับรู้ต่อจ านวนบัตรเลือกตั้งในการเลือกตั้งระบบใหม่ 
จ านวนตามภาค (แยกกรุงเทพมหานคร) 

ภาค รู้ว่าต้องกาบัตร 2 ใบ
เหมือนเดิม 

รู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับจ านวนบัตร 

กทม 25.0% 75.0% 
ภาคเหนือ 65.0% 35.0% 

ภาคอิสาน 59.4% 40.6% 

ภาคกลางและ
ตะวันออก 

50.5% 49.5% 

ภาคใต้ 60.1% 39.9% 

850, 55.2%

690, 44.8%

รู้ว่าต้องกาบัตร 2 ใบ เหมือนเดิม

รู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกีย่วกบั
จ านวนบัตร
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ส่วนที่ 2 :  พฤติกรรมการไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 และ การตัดสินใจเลือก ส.ส. 
แบบแบ่งเขต 

การเลือกตั้งเม่ือ พ.ศ. 2554 ประชาชนเลือกผู้สมัครโดยพิจารณาจากนโยบายพรรคที่ใช้หาเสียง 

เมื่อถามถึงประสบการณ์การออกไปใช้สิทธิลงคะแนนในการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 
ประชาชน ร้อยละ 83.5 ระบุว่าได้ออกไปใช้สิทธิลงคะแนนในการเลือกตั้งดังกล่าว และเม่ือสอบถามต่อไปถึงปัจจัย
ที่ประชาชนใช้ในการตัดสินใจเลือกผู้สมัครแบบแบ่งเขต ร้อยละ 41.9 ตอบว่าดูจากนโยบายพรรคที่ใช้หาเสียง ร้อย
ละ 30.7 ดูจากตัวผู้สมัคร ร้อยละ 19.4 ดูจากพรรคที่ผู้สมัครสังกัด และร้อยละ 8 ดูจากชื่อผู้น าที่พรรคของผู้สมัคร
คนนั้นชูเป็นนายกรัฐมนตรี 

ตารางแสดงการออกไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 

 

 

 

 

 

1285, 83.5%

93, 6.0%

90, 5.8%

71, 4.6%

ออกไปใช้สิทธิ

ไม่ได้ไปใช้สิทธิ

ยังไม่มีสิทธิเลือกตั้ง (ณ ขณะนั้น)

จ าไม่ได้
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ตารางแสดงปัจจัยท่ีประชาชนใช้ในการตัดสินใจเลือกผู้สมัครแบบแบ่งเขต 
ในการเลือกตั้งวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 

 

 

  

394, 30.7%

250, 19.5%

538, 41.9%

103, 8.0%

ตัวผู้สมัคร

พรรคที่สังกัด

นโยบายพรรค

ผู้น า
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ส่วนที่ 3 : เกณฑ์การตัดสินใจเลือก ส.ส.แบบแบ่งเขต และเจตจ านงในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งหน้า 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกตั้งใจไปเลือกตั้งไม่น้อยหน้าคนวัยอ่ืน 

เมื่อถามว่า หากมีการเลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ท่านจะออกไปใช้สิทธิหรือไม่ ประชาชน 
ร้อยละ 90.8 ตอบว่าจะออกไปใช้สิทธิอย่างแน่นอน ร้อยละ 7.6 ตอบว่ายังไม่แน่ใจ และมีเพียงร้อยละ 1.6 เท่านั้น
ที่ตอบว่าจะไม่ไปสิทธิอย่างแน่นอน 

ตารางแสดงความมุ่งม่ันในการออกไปใช้สิทธิครั้งที่จะมาถึง 

 

 

ตารางแสดงความมุ่งม่ันในการออกไปใช้สิทธิครั้งที่จะมาถึง 
จ านวนตามกลุ่มอายุ 

 

  

1399, 90.8%

24, 1.6%

117, 7.6%

ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งแนน่อน

ไม่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งแนน่อน

ยังไม่แน่ใจ

กลุ่มอายุ ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
แน่นอน  

ไม่ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งแน่นอน  

ยังไม่แน่ใจ 

อายุ 18-24 ปี 90.0% 0.6% 9.4% 
อายุ 25 - 40 ปี 88.8% 1.2% 10.0% 

อายุ 41 - 60 ปี 93.8% 1.3% 4.9% 

อายุมากกว่า 60 ปีขึ้น
ไป 

87.9% 3.8% 8.3% 
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คนใต้กับคนกรุงเทพมหานคร ตั้งใจจะไปเลือกตั้งมากกว่าคนภาคอ่ืนๆ 

ตารางแสดงความมุ่งม่ันในการออกไปใช้สิทธิครั้งที่จะมาถึง 
จ าแนกตามภาค (แยกกรุงเทพมหานคร) 

 

 

 

 

 

 

ชื่อนายกฯ ที่พรรคการเมืองเสนอจะมีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจเลือก ส.ส. ของประชาชน 

เมื่อถามว่าการที่รัฐธรรมนูญก าหนดให้พรรคการเมืองสามารถประกาศรายชื่อบุคคลที่พรรคเห็นสมควรให้
เป็นนายกรัฐมนตรีได้ในช่วงที่มีการเลือกตั้ง ส.ส. นั้น จะมีผลต่อการตัดสินใจเลือก ส.ส. ของประชาชนหรือไม่ 
ประชาชนร้อยละ 53.8 ตอบว่ามีผลอย่างมาก ร้อยละ 29.9 ตอบว่ามีผล ร้อยละ 11.1 ตอบว่าไม่ค่อยมีผล และร้อย
ละ 5.2 ตอบว่าไม่มีผลเลย 

ตารางแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นเรื่องการประกาศรายช่ือบุคคลที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมือง
กับเงื่อนไขในการตัดสินใจเลือก ส.ส.แบบแบ่งเขต 

 

829, 53.9%
460, 29.9%

170, 11.0%

80, 5.2%

มีผลมาก

มีผลแต่ไม่มาก

ไม่ค่อยมีผล

ไม่มีผลเลย

ภาค ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
แน่นอน 

ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
แน่นอน 

ยังไม่แน่ใจ 

กทม 94.7% 0.0% 5.3% 

ภาคเหนือ 90.1% 2.6% 7.3% 
ภาคอิสาน 89.6% 1.0% 9.4% 

ภาคกลางและ
ตะวันออก 

89.6% 3.0% 7.4% 

ภาคใต้ 94.1% 0.0% 5.9% 
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ชื่อนายกรัฐมนตรีที่พรรคการเมืองเสนอมีผลการตัดสินใจเลือก ส.ส. ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกกว่าผู้
มีสิทธิเลือกตั้งวัยอ่ืนๆ 

ตารางแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นเรื่องการประกาศรายช่ือบุคคลที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรค
การเมืองกับเงื่อนไขในการตัดสินใจเลือก ส.ส.แบบแบ่งเขต 

จ าแนกตามกลุ่มอายุ 

 

 
 

  

ภาค มีผลมาก มีผลแต่ไม่มาก ไม่ค่อยมีผล ไม่มีผลเลย 
อายุ 18-24 ปี 45.3% 40.4% 11.2% 3.1% 

 85.4   

อายุ 25 - 40 ปี 50.2% 32.9% 11.2% 5.7% 
 83.1   

อายุ 41 - 60 ปี 58.0% 27.3% 10.8% 4.0% 
 85.3   

อายุมากกว่า 60 ปีขึ้น
ไป 

56.4% 23.7% 11.2% 8.7% 

 80.1   
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ชื่อนายกรัฐมนตรีที่พรรคการเมืองเสนอมีผลการตัดสินใจเลือก ส.ส. ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในภาคเหนือ
สูงกว่าในภาคอ่ืนและกรุงเทพมหานคร 

ตารางแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นเรื่องการประกาศรายช่ือบุคคลที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรค
การเมืองกับเงื่อนไขในการตัดสินใจเลือก ส.ส.แบบแบ่งเขต  

จ าแนกตามภาค (แยกกรุงเทพมหานคร) 

 

 

 ทั้งหมดนี้เป็นเพียงผลส ารวจและข้อสังเกตเบื้องต้น ติดตามบทวิเคราะห์ในประเด็นอ่ืนๆ แบบเจาะลึกลง
รายละเอียดได้ที่ KPI-CORNER เร็วๆ นี้ 

www.kpi-corner.com 
FACEBOOK FANPAGE: KPI-corner 

 
 

ภาค มีผลมาก มีผลแต่ไม่มาก ไม่ค่อยมีผล ไม่มีผลเลย 
กทม 75.0% 9.8% 15.2% 0.0% 

 84.8   

ภาคเหนือ 60.9% 27.0% 7.7% 4.4% 
 87.9   

ภาคอิสาน 48.6% 37.5% 9.4% 4.5% 
 86.1   

ภาคกลางและ
ตะวันออก 

49.6% 28.5% 12.9% 8.9% 

 78.1   

ภาคใต้ 52.3% 30.3% 13.3% 4.1% 
 82.6   


