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“พลังคนรุ่นใหม่กับการเลือกตั้งคร้ังแรก” 
              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน                
เร่ือง “พลังคนรุ่นใหม่กับการเลือกต้ังคร้ังแรก” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัที่ 30 มกรำคม – 2 กุมภำพนัธ์ 2562 จากประชาชนผู้ที่ไม่เคยลงคะแนน
เสียงเลือกต้ัง ที่มีอายุระหว่าง 18 – 25 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่างปีพ.ศ. 2537 – พ.ศ. 2544) กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพ รวมทั้งส้ิน 
จ ำนวน 1,254 หน่วยตวัอยำ่ง เกี่ยวกบักำรไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคร้ังแรกของผูท่ี้มีอำยรุะหว่ำง 18 – 25 ปี กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอยำ่งโดย
ใชค้วำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอยำ่งหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” ดว้ยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random Sampling) 
โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้ นในแต่ละภูมิภำคสุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำง
โทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงกำรไปลงคะแนนเสียงของคนรุ่นใหม่ในกำรเลือกตั้งท่ีจะถึงน้ี พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 84.93 ระบุว่ำ  
ไปแน่นอน รองลงมำ ร้อยละ 8.53 ระบุว่ำ ไม่ไปแน่นอน และร้อยละ 6.54 ระบุว่ำ ไม่แน่ใจ  

ส ำหรับกำรตดัสินใจเลือก ส.ส. ของคนรุ่นใหม่ที่จะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคร้ังแรก พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.39 ระบุว่ำ 
เลือกทั้งจำกพรรคกำรเมือง และจำกตวัผูส้มคัร รองลงมำ ร้อยละ 25.63 ระบุว่ำ เลือกจำกพรรคกำรเมือง และร้อยละ 23.98 ระบุว่ำ เลือกจำกตวั
ผูส้มคัร 

ดำ้นพรรคกำรเมืองที่คนรุ่นใหม่อยำกใหไ้ดค้ะแนนเสียงมำกท่ีสุด และเป็นแกนน ำในกำรจดัตั้งรัฐบำลใหม่ พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อย
ละ 44.64 ระบุว่ำ ไม่แน่ใจ รองลงมำ ร้อยละ 18.74 ระบุว่ำเป็น พรรคเพื่อไทย ร้อยละ 13.86 ระบุว่ำเป็น พรรคอนำคตใหม่ ร้อยละ 10.73 ระบุว่ำ
เป็น  พรรคประชำธิปัตย ์ร้อยละ 3.66 ระบุว่ำเป็น พรรคพลงัประชำรัฐ ร้อยละ 2.70 ระบุว่ำเป็น พรรคเสรีรวมไทย ร้อยละ 2.27 ระบุว่ำเป็น          
พรรคเพื่อชำติ ร้อยละ 0.87 ระบุว่ำเป็น พรรคชำติไทยพฒันำ และพรรคภูมิใจไทย ในสัดส่วนที่เท่ำกนั ร้อยละ 0.70 ระบุว่ำเป็น พรรคประชำชำติ 
ร้อยละ 0.52 ระบุว่ำเป็น พรรคไทยรักษำชำติ และร้อยละ 0.44 ระบุว่ำเป็น พรรครวมพลงัประชำชำติไทย                

ทำ้ยที่สุดเม่ือถำมถึงนโยบำยท่ีพรรคกำรเมืองใชใ้นกำรหำเสียงท่ีไดใ้จคนรุ่นใหม่ท่ีเลือกตั้งคร้ังแรก พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่   ร้อย
ละ 35.92 ระบุว่ำ หยุดวิกฤตเศรษฐกิจทุกชนชั้น รองลงมำ ร้อยละ 22.67 ระบุว่ำ เรียนฟรีถึงปริญญำตรี ร้อยละ 9.41 ระบุว่ำ ลำ้งระบบ      เส้น
สำย หยุดทุนใหญ่กินรวบประเทศ ร้อยละ 7.50 ระบุว่ำ แกปั้ญหำหน้ีนอกระบบ ร้อยละ 6.02 ระบุว่ำ ลำ้งรัฐประหำร สร้ำงกำรเมืองแบบใหม่ 
และบตัรสวสัดิกำรแห่งรัฐ ในสัดส่วนที่เท่ำกนั ร้อยละ 5.06 ระบุว่ำ เลิกเกณฑ์ทหำร ร้อยละ 2.52 ระบุว่ำ กำรพกัหน้ี กยศ. ร้อยละ 1.48 ระบุว่ำ 
กญัชำเสรี ร้อยละ 1.31 ระบุว่ำ แกก้ฎหมำยให ้Grab สร้ำงรำยไดถู้กกฎหมำย ร้อยละ 0.78 ระบุว่ำ ยกเลิกกำรสอบ GAT PAT ร้อยละ 0.70 ระบุว่ำ 
เกิดป๊ับรับเงินแสน และร้อยละ 0.61 ระบุว่ำ บำ้นลำ้นหลงั 

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบว่ำ ตวัอยำ่งร้อยละ 8.69 มีภูมิล  ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 26.32 มีภูมิล  ำเนำอยู่ปริมณฑลและ
ภำคกลำง ร้อยละ 18.66 มีภูมิล  ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 32.93 มีภูมิล  ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.40 มีภูมิล  ำเนำอยู่ภำคใต ้ 
ตวัอยำ่งร้อยละ 47.85 เป็นเพศชำย และร้อยละ 52.15 เป็นเพศหญิง ตวัอยำ่งร้อยละ 100.00 มีอำย ุ18 – 25 ปี          

ตวัอยำ่งร้อยละ 92.34 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 4.55 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.28 นบัถือศำสนำคริสต์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือ
ศำสนำใด ๆ และร้อยละ 1.83 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่งร้อยละ 88.44 ระบุว่ำสถำนภำพโสด ร้อยละ 9.33 สมรสแลว้ ร้อยละ 0.16 หมำ้ย หยำ่ร้ำง 
แยกกนัอยู่ และร้อยละ 2.07 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส ตวัอยำ่งร้อยละ 3.03 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 58.13 จบกำรศึกษำ
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.58 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 28.55 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 0.08 
จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 2.63 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอยำ่งร้อยละ 3.59 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 17.46 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 9.73 
ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 2.39 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 10.61 ประกอบอำชีพรับจ้ำงทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 
ร้อยละ 8.93 เป็นพ่อบ้ำน/แม่บ้ำน/เกษียณอำยุ/ว่ำงงำน ร้อยละ 44.42 เป็นนักเรียน/นักศึกษำ ร้อยละ 0.16 เป็นพนักงำนองค์กรอิสระที่ไม่  
แสวงหำก ำไร และร้อยละ 2.71 ไม่ระบุอำชีพ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 53.43 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 11.08 มีรำยไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 23.29 มีรำยไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 10,001 –  
20,000 บำท ร้อยละ 4.62 มีรำยไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 1.12 มีรำยไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 0.40 มีรำยได้
เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 6.06 ไม่ระบุรำยได ้

 

วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  โทรสำร 02 -727- 3595 

http://www.nidapoll.nida.ac.th  http://www.twitter.com/nidapoll  และ http://www.facebook.com/nidapoll 
E-mail : nida_poll@nida.ac.th / nidapoll.nida@hotmail.co.th  

 
 

ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา  ณ ระนอง 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
mailto:nida_poll@nida.ac.th
mailto:nidapoll.nida@hotmail.co.th%20จำนวน
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1. ท่านจะไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ังที่จะถึงน้ีหรือไม่ 

 
2. การลงคะแนนเสียงเลือกต้ังคร้ังแรกของท่านในคร้ังน้ี ท่านตัดสินใจเลือก ส.ส. จากพรรคการเมืองที่สังกัดหรือจากตัวผู้สมัครเอง  

การตัดสินใจเลือก ส.ส. ของคนรุ่นใหม่ที่จะไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ังคร้ังแรก ร้อยละ 
เลือกทั้งจำกพรรคกำรเมือง และจำกตวัผูส้มคัร 50.39 
เลือกจำกพรรคกำรเมือง 25.63 
เลือกจำกตวัผูส้มคัร 23.98 

 100.00 
 

3. ท่านอยากให้พรรคการเมืองพรรคใดได้คะแนนเสียงมากที่สุด และเป็นแกนน าในการจัดต้ังรัฐบาลใหม่ 
พรรคการเมืองที่คนรุ่นใหม่อยากให้ได้คะแนนเสียงมากที่สุด และเป็นแกนน าในการจัดต้ังรัฐบาลใหม่ ร้อยละ 

ไม่แน่ใจ 44.64 
พรรคเพื่อไทย 18.74 
พรรคอนำคตใหม่ 13.86 
พรรคประชำธิปัตย  ์ 10.73 
พรรคพลงัประชำรัฐ 3.66 
พรรคเสรีรวมไทย 2.70 
พรรคเพื่อชำติ 2.27 
พรรคชำติไทยพฒันำ 0.87 
พรรคภูมิใจไทย 0.87 
พรรคประชำชำติ 0.70 
พรรคไทยรักษำชำติ 0.52 
พรรครวมพลงัประชำชำติไทย 0.44 

รวม 100.00 
 

4. ท่านคดิว่า นโยบายใดที่พรรคการเมืองใช้การหาเสียงที่ได้ใจคนรุ่นใหม่ที่เลือกต้ังคร้ังแรก 

 
 
 
 

 

การไปลงคะแนนเสียงของคนรุ่นใหม่ในการเลือกต้ังที่จะถึงน้ี   ร้อยละ 
ไปแน่นอน 84.93 
ไม่ไปแน่นอน 8.53 
ไม่แน่ใจ 6.54 

รวม 100.00 

นโยบายที่พรรคการเมืองใช้ในการหาเสียงที่ได้ใจคนรุ่นใหม่ที่เลือกต้ังคร้ังแรก   ร้อยละ 
หยดุวิกฤตเศรษฐกิจทุกชนชั้น 35.92 
เรียนฟรีถึงปริญญำตรี 22.67 
ลำ้งระบบเส้นสำย หยดุทุนใหญ่กินรวบประเทศ 9.41 
แกปั้ญหำหน้ีนอกระบบ 7.50 
ลำ้งรัฐประหำร สร้ำงกำรเมืองแบบใหม่ 6.02 
บตัรสวสัดิกำรแห่งรัฐ 6.02 
เลิกเกณฑท์หำร 5.06 
กำรพกัหน้ี กยศ. 2.52 
กญัชำเสรี 1.48 
แกก้ฎหมำยให ้Grab สร้ำงรำยไดถู้กกฎหมำย 1.31 
ยกเลิกกำรสอบ GAT PAT 0.78 
เกิดป๊ับรับเงินแสน 0.70 
บำ้นลำ้นหลงั 0.61 

รวม 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 
 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมิภาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  109 8.69 
ปริมณฑลและภำคกลำง  330 26.32 
ภำคเหนือ 234 18.66 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 413 32.93 
ภำคใต ้ 168 13.40 

รวม 1,254 100.00 
 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย              600 47.85 
หญิง 654 52.15 
เพศทำงเลือก - - 

รวม 1,254 100.00 
 
ตารางที่ 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 1,254 100.00 
26 – 35 ปี  - - 
36 – 45  ปี - - 
46 – 59  ปี - - 
60 ปีข้ึนไป - - 
ไม่ระบุ - - 

รวม 1,254 100.00 
 
ตารางที่ 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,158 92.34 
อิสลำม 57 4.55 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 16 1.28 
ไม่ระบุ 23 1.83 

รวม 1,254 100.00 
 
ตารางที่ 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 1,109 88.44 
สมรส 117 9.33 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
  

2 0.16 
ไม่ระบุ 26 2.07 

รวม 1,254 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 
 

ตารางที่ 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 38 3.03 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 729 58.13 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 95 7.58 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 358 28.55 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 1 0.08 
ไม่ระบุ 33 2.63 

รวม 1,254 100.00 
 
ตารางที่ 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 45 3.59 
พนกังำนเอกชน 219 17.46 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 122 9.73 
เกษตรกร/ประมง 30 2.39 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 133 10.61 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 112 8.93 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 557 44.42 
พนกังำนองคก์รอิสระที่ไม่แสวงหำก ำไร 2 0.16 
ไม่ระบุ 34 2.71 

รวม 1,254 100.00 
 
ตารางที่ 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 670 53.43 
ไม่เกิน 10,000 139 11.08 
10,001 – 20,000 292 23.29 
20,001 – 30,000 58 4.62 
30,001 –  40,000 14 1.12 
40,001 ข้ึนไป 5 0.40 
ไม่ระบุ 76 6.06 

รวม 1,254 100.00 
 
  

 


