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ผลการส ารวจ 
“ผู้ใช้สิทธิ์เลือกต้ังครั้งแรกกับการเลือกต้ัง ส.ส. ปี 2562”  

(ส ารวจเฉพาะผู้มีสิทธิ์เลือกต้ังของจังหวัดอุดรธานีท้ัง 8 เขต) 
 
 ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจท้องถิ่น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ส ารวจ
ความเห็นของผู้ใช้สิทธิ์เลือกต้ังครั้งแรก (first time voters) คือผู้ท่ีมีอายุระหว่าง 18-25 ปี ซึ่งถือเป็นการเลือกตั้ง
ครั้งแรกของกลุ่มนี้ โดยส ารวจเฉพาะผู้มีสิทธิ์ฯ ของจังหวัดอุดรธานีท้ัง 8 เขต ท าการส ารวจเมื่อวันท่ี 25-26 
มีนาคม 2562 (หลังจากวันเลือกตั้ง 2 วัน) มีผู้ตอบแบบสอบถามท้ังส้ิน 1,192 คน  
 ผลส ารวจเผยให้เห็นถึงความคิดเห็น พฤติกรรม แนวโน้ม และทิศทางของกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดย
หน่วยงานหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการก าหนดนโยบายท้ังภาครัฐและเอกชน  สามารถน าไปประยุกต์หรือ
ปรับเปล่ียนการท างานด้านการเมืองและการเลือกตั้งกับกลุ่มคนดังกล่าว จ าแนกตามประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
 
1. มากกว่า 70% ของคนรุ่นใหม่เทคะแนนให้ “พรรคอนาคตใหม่” 
  

 จ า ก ค า ถ า ม ท่ี ถ า ม ว่ า 
“พรรคท่ีท่านเลือกในการเลือกต้ัง
ครั้งนี้คือพรรคใด” ปรากฏว่า พรรค
ท่ีได้คะแนนมากท่ีสุด ได้แก่ พรรค
อนาคตใหม่ (72%) รองลงมาคือ 
พรรคเพื่อไทย (20%) พรรคพลัง
ประชารัฐ (2%) พรรคภูมิ ใจไทย 
(1.6%) พรรคเศรษฐกิจใหม่ (1.5%) 
และพรรคอื่ นๆ  (น้ อยกว่ า  1%) 
ตามล าดับ   
 
 
2. “นโยบายของพรรค” คือปัจจัยส าคัญท่ีสุดท่ีคนรุ่นใหม่ใช้ในการตัดสินใจเลือก ส.ส. 
 เมื่อถามว่า “เลือกพรรค
ดังกล่าวด้วยเหตุผลใด” พบว่ า 
มากกว่า 66% เลือกเพราะนโยบาย
ของพรรค รองลงมา เลือกเพราะ 
ช่ืนชอบในตัวหัวหน้าพรรค (22%) 
ช่ืนชอบในตัวผู้สมัคร ส.ส.  (4%)  
ดูจากบัญชีรายช่ือแคนดิเดตนายก
ของพรรค (3%) และเลือกตามคน
ใกล้ชิดหรือคนรู้จัก (3%) ตามล าดับ 

0.08% 
0.17% 
0.25% 
0.34% 
0.76% 
0.84% 
1.51% 
1.59% 
2.27% 

20.22% 

71.98% 

พรรครวมพลังประชาชาติไทย 
พรรคเพื่อชาติ 

พรรคชาติไทยพัฒนา 
พรรคประชาธิปัตย์ 
พรรคเสรีรวมไทย 

ไม่ประสงค์ลงคะแนน (Vote No) 
พรรคเศรษฐกิจใหม่ 

พรรคภูมิใจไทย 
พรรคพลังประชารัฐ 

พรรคเพื่อไทย 
พรรคอนาคตใหม่ 

พรรคที่ท่านเลือกในการเลือกตั้งครั้งนี้ 

0.42% 

2.77% 

3.36% 

4.03% 

21.56% 

66.11% 

เลือกตามผู้น าชุมชน/ผู้น าท้องถ่ิน 

เลือกตามคนใกล้ชิด/คนรู้จัก 

ดูจากบัญชีรายชื่อแคนดิเดต… 

ชื่นชอบในตัวผู้สมัคร ส.ส. 

ชื่นชอบในตัวหัวหน้าพรรค 

ดูจากนโยบายพรรค 

เหตุผลที่ใช้ในการตัดสินใจเลือก ส.ส.ในคร้ังนี้ 
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3. “การตัดสินใจเลือก ส.ส. ด้วยตัวเอง” สะท้อนถึงความเป็นตัวของตัวเองสูงของคนรุ่นใหม่ 
 จากค าถามถึงบุคคลท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจเลือก ส.ส. ในครั้งนี้ พบว่า 
85% ตัดสินใจเลือกด้วยตัวเอง รองลงมา
คือ ได้รับอิทธิพลจากสมาชิกในครอบครัว 
(12%) ขณะท่ีบุคคลอื่น เช่น เพื่อน คนสนิท 
คนรู้จัก ผู้น าชุมชน รวมถึงครู อาจารย์  
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจรวม 3%  
 
4. การประชาสัมพันธ์พรรคผ่านสื่อ “อินเทอร์เน็ต” คือ กุญแจส าคัญท่ีจะเข้าถึงคนรุ่นใหม่ 
 ข้ อ สั ง เ ก ตนี้ ส ะ ท้ อ น ผ่ า น 
ข้อค าถามท่ีว่า “ ส่ือท่ีท าให้ท่านรู้ จัก 
ส.ส. หรือ พรรคการเมืองต่างๆ คือส่ือใด” 
ผลส ารวจพบว่ า  มี กว่ า 75% ใช้ ส่ือ 
อินเทอร์ เน็ต ได้แก่  Facebook, Line 
และ You tube ท่ีมีการแชร์ต่อๆ กัน 
ส่ือถัดมาแม้มีส่วนไม่มากเมื่อเทียบกับ
ส่ืออินเทอร์เน็ต แต่ยังคงมีส่วนส าคัญใน
การประชาสัมพันธ์หาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้ 
ได้แก่ ป้ายโฆษณา โทรทัศน์ และเวที
ปราศรัย มีสัดส่วน 9%  8% และ 5% 
ตามล าดับ ในขณะท่ีรถแห่หาเสียง แผ่นพับ และส่ือวิทยุ มีบทบาทน้อยมาก มีสัดส่วนเพียง 3% เท่านั้น 
 
5.  แม้ว่าผลการเลือกต้ังอาจไม่สอดคล้องกับเสียงของคนรุ่นใหม่ แต่ส่วนใหญ่ยังเห็นว่าหลังจากมี
การเลือกต้ัง “ประเทศจะเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึน” 
 ผลส ารวจประเด็นนี้พบว่ า 
32% เห็นว่าประเทศจะเปล่ียนแปลง 
แย่ลงกว่าเดิมหลังเลือกต้ัง  และกว่า 
27% เห็นว่าประเทศจะคงเหมือนเดิม 
ไม่เปล่ียนแปลง ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า 
ผลการเลือกต้ังท่ีไม่สอดคล้องกับเสียง
ของตนเอง แต่อย่างไรก็ดี อีกกว่า 41% 
ของคนรุ่นใหม่ท่ีใช้สิทธิ์ครั้งแรกก็ยังเห็นว่าประเทศจะเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้นหลังจากมีการเลือกตั้ง 
 
 

 

0.08% 
0.42% 
2.52% 

12.00% 
84.98% 

ครู/อาจารย ์
ผู้น าชุมชน 

เพื่อน/คนสนิท/คนรู้จัก 
สมาชิกในครอบครัว 
ตัดสินใจด้วยตนเอง 

บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก ส.ส. 

0.25% 

0.92% 

1.34% 

5.20% 

7.63% 

9.31% 

74.50% 

สื่อวิทยุ 

แผ่นพับ ใบปลิว 

รถแห่หาเสียง 

เวทีปราศรัย/เวทีดีเบต 

โทรทัศน ์

ป้ายโฆษณา 

สื่อบนอินเทอร์เน็ต 

สื่อที่ท าให้รู้จัก ส.ส. และพรรคการเมือง 

26.76% 

32.47% 

40.77% 

เหมือนเดิม/ไม่เปลี่ยนแปลง 

แย่ลงกว่าเดิม 

เปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีขึ้น 

การเปลี่ยนแปลงประเทศหลังเลือกต้ัง 
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6. คนรุ่นใหม่อยากให้รัฐบาลใหม่แก้ไขปัญหา “เศรษฐกิจ” เป็นล าดับแรก 
 เมื่อสอบถามว่า “รัฐบาลใหม่
ควรเร่งแก้ ไขปัญหาใดของประเทศ
อย่างเร่งด่วนเป็นล าดับแรก” พบว่า 
มากกว่าครึ่งหนึ่งหรือ 52% ต้องการให้
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ รองลงมาคือ 
แก้ ไขปัญหาการทุจริตคอร์ รัป ช่ัน 
(26%) ปัญหาด้านการศึกษา (6%) 
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ (6%) ปัญหา
ความขัดแย้งทางการเมือง (4%) การ
ว่างงาน (2%) และปัญหาส่ิงแวดล้อมและมลพิษ (2%) ตามล าดับ 
 
7. คนรุ่นใหม่ใส่ใจการเลือกต้ัง 
 เมื่อถามว่า “การเลือกต้ังใน
ครั้งหน้าไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศ
หรือระดับท้องถิ่น จะไปใช้สิทธิ์ของ
ตัวเองหรือไม่” ผลพบว่า 94% จะไป
ใช้สิทธิ์อย่างแน่นอน สะท้อนให้เห็นถึง
การใ ส่ใจและการมี ส่วนร่ วมทาง 
การเมืองของคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง 
 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการส ารวจครั้งนี้มี จ านวน 1,192 คน มีความเช่ือมั่นในการพยากรณ์ท่ีความ
คลาดเคล่ือน  3% จากประชากรท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตจังหวัดอุดรธานีและมี ช่วงอายุระหว่าง 18-25 ปี 
จ านวน 181,312 คน (อ้างอิงจาก ระบบสถิติทางการทะเบียน ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ 
เดือนธันวาคม 2561 ท่ีเว็บไซต์ http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age_disp.php โดยการสุ่ม
แบบสะดวก (Convenience Sampling) ซึ่งทุกคนท่ีมีอายุ 18 -25 ปี และมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตจังหวัดอุดรธานี
ครั้งนี้ มีโอกาสเท่าๆ กัน ในการถูกสุ่มเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 

 

 

 

2.10% 
2.27% 
3.94% 
5.54% 
5.96% 

25.76% 
51.76% 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษ 
การว่างงาน 

ความขัดแย้งทางการเมือง 
แก้ไขรัฐธรรมนูญ 

การศึกษา 
การทุจริตคอรัปชั่น 

เศรษฐกิจ 

ปัญหาที่รัฐบาลใหม่ควรแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

1.43% 

4.95% 

93.62% 

ไม่ไป 

ไม่แน่ใจ 

ไปอย่างแน่นอน 

การเลือกต้ังคร้ังหน้าทั้งระดับประเทศและ 
ระดับท้องถ่ินจะไปใช้สิทธิ์หรือไม่ 
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