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“โซเชียลมีเดยี (Social Media) กบัการเลือกตั้งปี 2562” 
              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน เร่ือง 
“โซเชียลมีเดีย (Social Media) กับการเลือกตั้งปี 2562” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 29 – 30 พฤศจิกำยน 2561 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีข้ึนไป 
กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,252 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบักำรใชโ้ซเชียลมีเดียของประชำชนในกำรติดตำม
ขอ้มูลข่ำวสำรกำรเลือกตั้งปี 2562 รวมถึงผลกำรใชโ้ซเชียลมีเดียกบักำรตดัสินใจในกำรเลือกผูส้มคัรรับเลือกตั้ง และพรรคกำรเมือง กำรส ำรวจอำศยั
กำรสุ่มตวัอยำ่งโดยใชค้วำมน่ำจะเป็น จำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอยำ่งหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” ดว้ยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  
Random Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้ นในแต่ละภูมิภำคสุ่มตวัอย่ำงด้วยวิธีสุ่มตวัอย่ำงแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บ
ขอ้มูลดว้ยวธีิกำรสมัภำษณ์ทำงโทรศพัท์ โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0  

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงกำรติดตำมข้อมูลข่ำวสำรของผูส้มัครรับเลือกตั้ งหรือพรรคกำรเมืองของกำรเลือกตั้ งปี 2562 พบว่ำ 
ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 76.92 ระบุวำ่ ไม่ไดติ้ดตำมผำ่นโซเชียลมีเดีย และร้อยละ 23.08 ระบุวำ่ ติดตำมผำ่นโซเชียลมีเดีย  

เม่ือถำมถึงช่องทำงของผูท่ี้ติดตำมขอ้มูลข่ำวสำรผูส้มคัรรับเลือกตั้งหรือพรรคกำรเมืองของกำรเลือกตั้งปี 2562 ผ่ำนโซเชียลมีเดีย 
พบวำ่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 79.24 ติดตำมผ่ำนเฟซบุ๊ก (Facebook), แฟนเพจ รองลงมำ ร้อยละ 44.29 ติดตำมผ่ำนไลน์ (Line) ร้อยละ 24.22 ติดตำม
ผำ่นยทููป (Youtube) ร้อยละ 5.88 ติดตำมผำ่นอินสตำแกรม (Instagram) และร้อยละ 5.54 ติดตำมผำ่นทวติเตอร์ (Twitter)   

ดำ้นควำมเช่ือมัน่ของประชำชนต่อขอ้มูลกำรเลือกตั้งปี 2562 จำกโซเชียลมีเดียว่ำเป็นจริงทุกขอ้มูล พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 
61.18 ระบุวำ่ เช่ือบำ้งไม่เช่ือบำ้งวำ่เป็นจริงทุกขอ้มูล รองลงมำ ร้อยละ 33.15 ระบุวำ่ ไม่เช่ือมัน่วำ่เป็นจริงทุกขอ้มูล ร้อยละ 4.79 ระบุวำ่ เช่ือมัน่
วำ่เป็นจริงทุกขอ้มูล และร้อยละ 0.88 ระบุวำ่ ไม่แน่ใจ  

ส ำหรับควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกับผลของโซเชียลมีเดียต่อกำรตดัสินใจในกำรเลือกผูส้มคัรรับเลือกตั้งหรือเลือกพรรค
กำรเมือง ในกำรเลือกตั้งปี 2562 พบวำ่ ประชำชน ร้อยละ 19.57 ระบุวำ่ มีผลมาก ร้อยละ 37.22 ระบุวำ่ มีผลค่อนข้างมาก ร้อยละ 25.32 ระบุวำ่  
มีผลค่อนข้างน้อย ร้อยละ 17.17 ระบุวำ่ ไม่มผีลเลย และร้อยละ 0.72 ระบุวำ่ ไม่แน่ใจ  

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกบักำรให้พรรคกำรเมืองสำมำรถหำเสียงเลือกตั้งผ่ำนโซเชียลมีเดีย (Social Media) 
ไดอ้ยำ่งเสรี พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 60.62 ระบุวำ่ เห็นดว้ย รองลงมำ ร้อยละ 36.50 ระบุวำ่ ไม่เห็นดว้ย ร้อยละ 2.80 ระบุวำ่ ไม่แน่ใจ 
และร้อยละ 0.08 ไม่ระบุ   

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบวำ่ ตวัอยำ่งร้อยละ 8.47 มีภูมิล ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 35.78 มีภูมิล ำเนำอยูป่ริมณฑลและ
ภำคกลำง ร้อยละ 18.13 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 23.32 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.30 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้
ตวัอยำ่งร้อยละ 49.84 เป็นเพศชำย และร้อยละ 50.16 เป็นเพศหญิง ตวัอยำ่งร้อยละ 6.71 มีอำย ุ18 – 25 ปี ร้อยละ 16.21 มีอำย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 
22.52 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 33.39 มีอำย ุ46 – 59 ปี ร้อยละ 20.77 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป และร้อยละ 0.40 ไม่ระบุอำย ุ 

ตวัอยำ่งร้อยละ 94.25 นบัถือศำสนำพทุธ ร้อยละ 3.35 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.80 นบัถือศำสนำคริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ ไม่นบัถือ
ศำสนำใด ๆ และร้อยละ 1.60 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่งร้อยละ 21.25 ระบุวำ่สถำนภำพโสด ร้อยละ 73.80 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.35 หมำ้ย หยำ่ร้ำง 
แยกกนัอยู ่และร้อยละ 1.60 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส ตวัอยำ่งร้อยละ 29.63 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ ร้อยละ 29.71 จบกำรศึกษำ
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 8.31 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 25.64 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 4.87 
จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 1.84 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 9.50 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 14.70 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 
21.40 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 14.46 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 16.29 ประกอบอำชีพรับจำ้งทั่วไป/    
ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 18.77 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 2.80 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 2.08 ไม่ระบุอำชีพ ตวัอยำ่ง
ร้อยละ 16.29 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 26.36 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 24.12 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บำท      
ร้อยละ 11.18 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 6.87 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 6.63 มีรำยไดเ้ฉล่ีย      
ต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 8.55 ไม่ระบุรำยได ้

 

วนัอาทิตย์ท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 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.  ปัจจุบันท่านตดิตามข้อมูลข่าวสารของผู้สมคัรรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองของการเลือกตั้งปี 2562 ผ่านโซเชียลหรือไม่   

 
2. ท่านใช้โซเชียลมเีดยีช่องทางใดบ้างในการตดิตามข้อมูลข่าวสารผู้สมคัรรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองของการเลือกตั้งปี 2562  
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (n = 289) 

 
3. ท่านเช่ือมัน่หรือไม่ว่าข้อมูลการเลือกตั้งปี 2562 จากโซเชียลมเีดยี เป็นจริงทุกข้อมูล 

ความเช่ือมัน่ของประชาชนต่อข้อมูลการเลือกตั้งปี 2562 จากโซเชียลมเีดยีว่าเป็นจริงทุกข้อมูล ร้อยละ 
เช่ือบำ้งไม่เช่ือบำ้งวำ่เป็นจริงทุกขอ้มูล 61.18 
ไม่เช่ือมัน่วำ่เป็นจริงทุกขอ้มูล 33.15 
เช่ือมัน่วำ่เป็นจริงทุกขอ้มูล 4.79 
ไม่แน่ใจ 0.88 

รวม 100.00 
 
4. ท่านคดิว่าโซเชียลมเีดยี (Social Media) มผีลมากน้อยเพยีงใดต่อการตดัสินใจของประชาชนในการเลือกผู้สมคัรรับเลือกตั้ง  

หรือเลือกพรรคการเมือง ในการเลือกตั้งปี 2562 ทีจ่ะถึงนี ้
ความคดิเห็นของประชาชนเกีย่วกบัผลของโซเชียลมเีดยีต่อการตดัสินใจในการเลือกผู้สมคัรรับเลือกตั้ง 

หรือเลือกพรรคการเมือง ในการเลือกตั้งปี 2562  ร้อยละ 

มีผลมำก 19.57 
มีผลค่อนขำ้งมำก 37.22 
มีผลค่อนขำ้งนอ้ย 25.32 
ไม่มีผลเลย 17.17 
ไม่แน่ใจ 0.72 

รวม 100.00 
 
5. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กบัการให้พรรคการเมืองสามารถหาเสียงเลือกตั้งผ่านโซเชียลมเีดยี (Social Media) ได้อย่างเสรี 

การให้พรรคการเมืองสามารถหาเสียงเลือกตั้งผ่านโซเชียลมเีดยี (Social Media) ได้อย่างเสรี ร้อยละ 
เห็นดว้ย 60.62 
ไม่เห็นดว้ย 36.50 
ไม่แน่ใจ 2.80 
ไม่ระบุ 0.08 

รวม 100.00 
 
 

 

 

การตดิตามข้อมูลข่าวสารของผู้สมคัรรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองของการเลือกตั้งปี 2562 ผ่านโซเชียลมีเดยี   ร้อยละ 
ไม่ไดติ้ดตำมผำ่นโซเชียลมีเดีย 76.92 
ติดตำมผำ่นโซเชียลมีเดีย 23.08 

รวม 100.00 

ช่องทางการใช้โซเชียลมเีดยีในการตดิตามข้อมูลข่าวสารผู้สมคัรรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง 
ของการเลือกตั้งปี 2562  

  ร้อยละ 

เฟซบุ๊ก (Facebook), แฟนเพจ 79.24 
ไลน์ (Line) 44.29 
ยทููป (Youtube) 24.22 
อินสตำแกรม (Instagram) 5.88 
ทวติเตอร์ (Twitter) 5.54 

รวม 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  106 8.47 
ปริมณฑลและภำคกลำง  448 35.78 
ภำคเหนือ 227 18.13 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 292 23.32 
ภำคใต ้ 179 14.30 

รวม 1,252 100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย              624 49.84 
หญิง 628 50.16 
เพศทำงเลือก - - 

รวม 1,252 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 84 6.71 
26 – 35 ปี  203 16.21 
36 – 45  ปี 282 22.52 
46 – 59  ปี 418 33.39 
60 ปีข้ึนไป 260 20.77 
ไม่ระบุ 5 0.40 

รวม 1,252 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,180 94.25 
อิสลำม 42 3.35 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 10 0.80 
ไม่ระบุ 20 1.60 

รวม 1,252 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 266 21.25 
สมรส 924 73.80 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
  

42 3.35 
ไม่ระบุ 20 1.60 

รวม 1,252 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 371 29.63 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 372 29.71 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 104 8.31 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 321 25.64 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 61 4.87 
ไม่ระบุ 23 1.84 

รวม 1,252 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 119 9.50 
พนกังำนเอกชน 184 14.70 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 268 21.40 
เกษตรกร/ประมง 181 14.46 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 204 16.29 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 235 18.77 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 35 2.80 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร - - 
ไม่ระบุ 26 2.08 

รวม 1,252 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 204 16.29 
ไม่เกิน 10,000 330 26.36 
10,001 – 20,000 302 24.12 
20,001 – 30,000 140 11.18 
30,001 –  40,000 86 6.87 
40,001 ข้ึนไป 83 6.63 
ไม่ระบุ 107 8.55 

รวม 1,252 100.00 
 
  

 


