
การสํารวจประเด็นความสนใจของประชาชน (Pulse Survey) ครั้งที่ 2/2565 
“ปัจจัยสำคัญและนโยบายท่ีทำให้คนไทยอยากออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง” 

 
ข้อควรทราบ 

1. แบบสํารวจนี้ มีวัตถุประสงค์ในการสํารวจประเด็นความสนใจของประชาชน เพ่ือใช้ในการกําหนดประเด็นข่าวสาร 
และวางแผนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนของกรมประชาสัมพันธ์ เท่านั้น 

2. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 17 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
3. ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องมีสัญชาติไทย และอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ เท่านั้น 
4. ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นรายบุคคล 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
โปรดกาเครื่องหมาย √ ในช่องท่ีท่านเลือก 

เพศ 
 ชาย     หญิง    อ่ืนๆ 

 

ภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน 

 1. กรุงเทพมหานคร     2. กระบี่     3. กาญจนบุรี 
 4. กาฬสินธุ์      5. กําแพงเพชร    6. ขอนแก่น 
 7. จันทบุรี      8. ฉะเชิงเทรา    9. ชลบุร ี
 10. ชัยนาท      11. ชัยภูมิ     12. ชุมพร 
 13. เชียงราย     14. เชียงใหม่    15. ตรัง 
 16. ตราด      17. ตาก     18. นครนายก 
 19. นครปฐม     20. นครพนม    21. นครราชสีมา  
 22. นครศรีธรรมราช     23. นครสวรรค์    24. นนทบุรี  
 25. นราธิวาส     26. น่าน     27. หนองคาย  
 28. หนองบัวลำภู     29. บุรีรัมย์     30. บึงกาฬ  
 31. ปทุมธานี     32. ประจวบคีรีขันธ์    33. ปราจีนบุรี  
 34. ปัตตานี      35. พระนครศรีอยุธยา   36. พังงา  
 37. พัทลุง      38. พิจิตร     39. พิษณุโลก 
 40. เพชรบุรี     41. เพชรบูรณ์    42. แพร่  
 43. พะเยา      44. ภูเก็ต     45. มหาสารคาม  
 46. แม่ฮ่องสอน     47. มุกดาหาร    48. ยะลา  
 49. ยโสธร      50. ร้อยเอ็ด     51. ระนอง  
 52. ระยอง      53. ราชบุรี     54. ลพบุรี  
 55. ลำปาง      56. ลำพูน     57. เลย  
 58. ศรีสะเกษ     59. สกลนคร    60. สงขลา  
 61. สตูล      62. สมุทรปราการ    63. สมุทรสงคราม 
 64. สมุทรสาคร     65. สระแก้ว    66. สระบุรี  
 67. สิงห์บุรี      68. สุโขทัย     69. สุพรรณบุรี  
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 70. สุราษฎร์ธานี     71. สุรินทร์     72. อ่างทอง  
 73. อุดรธานี     74. อุทัยธานี    75. อุตรดิตถ ์ 
 76. อุบลราชธานี     77. อำนาจเจริญ    

 
อายุ  
 ....................... ปี 
    
 
ระดับการศึกษา  

  ประถมศึกษา      ปริญญาตรี  
  มัธยมศึกษา       ปริญญาโท  
  ปวช./ ปวส.       ปริญญาเอก 

 
อาชีพ 

  เกษตรกร          ค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว 
  พ่อบ้าน/ แม่บ้าน         รับจ้างทั่วไป 
  พนักงานบริษัทเอกชน        นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 
  ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างของรัฐ     เกษียณอายุ 
  อาชีพอิสระ          ว่างงาน 

 
รายได้  

  ต่ำกว่า 10,000 บาท /เดือน      รายได้ 10,001 – 20,000 บาท /เดือน  
  รายได้ 20,001 – 30,000 บาท /เดือน    รายได้ 30,001 – 40,000 บาท /เดือน  
  รายได้ 40,001 – 50,000 บาท /เดือน    รายได้มากกว่า 50,001 บาท /เดือน 
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ส่วนที่ 2 การเปิดรับข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้ง  

 การเปิดรับข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งผ่านสื่อต่าง ๆ 

 การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร หมายถึง ความถี่และประเภทสื่อที่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเปิดรับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งจากสื่อผ่านช่องทางต่างๆ 
 

 

ช่องทางการเปิดรับสื่อ 
ระดับการเปิดรับข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้ง 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1. สื่อวิทยุ ผ่านช่องทางวิทยุ 
เว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน 

     

2. เสียงตามสาย หอกระจายข่าว      

3. สื่อโทรทัศน ์ผ่านช่องทาง
โทรทัศน์ เว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน 

     

4. สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ 
แผ่นพับ ใบปลิว  

     

5. สื่อดิจิทัล เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก
ทวิตเตอร ์อินสตาแกรม ยูทูบ  
TikTok และกลุ่มไลน์    

     

6. สื่อบุคคล เช่น นักการเมือง   
กกต.จังหวัด บุคคลใกล้ชิด 

     

7. งานกิจกรรม Event เช่น  
งานเสวนา การปราศรัยหาเสียง  
เวทอีภิปราย (Debate)  

     

8. ป้ายหาเสียงเลือกตั้ง      
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ส่วนที่ 3 ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง  และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน 

  1. ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองท่ีเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง 
      โปรดอ่านข้อความในแต่ละข้อ แล้วทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
 

 

คำถาม 
 

เห็นด้วย 
 

ไม่เห็นด้วย 

1. การติดตามการดำเนินงานของรัฐบาลเป็นหน้าที่ของเราทุกคน   

2. ท่านไม่จำเป็นต้องไปเลือกตั้ง หากทราบว่าผู้สมัครคนใดคนหนึ่งจะได้รับ
การเลือกตั้งอย่างแน่นอน 

  

3. การวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาล ไม่ใช่หน้าที่ของเรา   

4. เรามีสิทธิร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากไม่ได้รับความยุติธรรม   

5. เราควรยอมรับความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกัน   

6. เราควรได้รับข้อมูล คำชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องอย่าง
เพียงพอก่อนการอนุญาตให้ดำเนินโครงการต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อเราและ
ครอบครัว 

  

7. นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีส่วนใหญ่ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
ในการบริหารราชการแผ่นดิน 

  

8. นักการเมือง/พรรคการเมืองส่วนใหญ่ทำเพ่ือส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน 

  

9. เงินภาษีท่ีรัฐจัดเก็บจากประชาชนสามารถนำไปพัฒนาประเทศได้อย่าง
เต็มที่ 

  

10. ข้าราชการและพนักงานของรัฐส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพในการทำงาน   

11. ผู้คนมักเลือกผู้สมัครที่เป็นเครือญาติหรือมีบุญคุณกันมาก่อน   

12. ฉันเชื่อว่าการเลือกตั้งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประเทศ   

13. การเมืองเป็นเรื่องของนักการเมือง/ข้าราชการเท่านั้น ไม่ใช่เรื่องของ
ประชาชน 

  

14. การชุมนุมเรียกร้องของกลุ่มต่าง ๆ ไม่มีประโยชน์ หรือไม่สามารถสร้าง
ความสนใจให้กับภาครัฐได้ 

  

15. ฉันไม่สนใจปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศ ถ้าปัญหานั้นไม่ได้ส่งผล
กระทบต่อฉันและคนในครอบครัว 
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2. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง  
    โปรดอ่านข้อความในแต่ละข้อ แล้วทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องท่ีตรงกับข้อเท็จจริงของท่าน  
 

 

คำถาม 
 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

1. ฉันเคยร่วมพูดคุยหรือวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นทางการเมืองเก่ียวกับการ
เลือกตั้ง 

  

2. ฉันเคยไปใช้สิทธิเลือกตั้งในระดับต่างๆ เช่น ระดับชาติ (ส.ส.) หรือระดับ
ท้องถิ่น (ผู้ว่าฯ กทม. ผู้ว่าฯ เมืองพัทยา อบต. อบจ.) 

  

3. ฉันเคยชักชวน โน้มน้าวใจ ให้ผู้อื่นไปเลือกนักการเมืองที่ตนสนับสนุน   

4. ฉันมักจะแสดงตนเป็นส่วนหนึ่งของพรรคการเมืองที่สนับสนุน ด้วยการ
สวมเสื้อหรือติดตราสัญลักษณ์พรรค 

  

5. ฉันเคยบริจาคเงิน และ/หรือ เงินภาษี สนับสนุนพรรคการเมือง   

6. ฉันเคยเข้าร่วมขบวนแห่หาเสียงให้กับนักการเมือง หรือกลุ่มทาง
การเมืองท้องถิ่นและการเมืองระดับชาติ 

  

7. ฉันเคยเข้าร่วมรับฟังการปราศรัยหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง   

8. ฉันเคยเข้าร่วมชุมนุมทางการเมือง   

9. ฉันเคยร้องเรียนปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดในชุมชนกับนักการเมืองท้องถิ่น   

10. ฉันเคยเข้าชื่อเสนอกฎหมาย การแก้ไขรัฐธรรมนูญ หรือเคยออกเสียง
ประชามติในประเด็นต่างๆ ของรัฐบาล 
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ส่วนที่ 4  ปัจจัยสำคัญท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  
   โปรดอ่านข้อความในแต่ละข้อ แล้วทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับข้อเท็จจริงของท่าน 

 

คำถาม 
 

ใช่ 

 

ไม่ใช่ 

1. ฉันออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพราะชอบในคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
และคาดหวังว่าผู้สมัครที่เลือกจะชนะการเลือกตั้ง 

  

2. ฉันออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพราะนโยบาย/วิธีการทำงานของพรรค
การเมืองที่แก้ไขปัญหาต่างๆ ตรงกับความต้องการ 

  

3. การหาเสียงและการรณรงค์การเลือกตั้งของพรรคการเมืองมีผลให้อยาก
ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

  

4. ฉันออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพราะมีความผูกพันกับพรรคการเมือง   

5. ฉันออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพราะผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นเครือญาติและมี
ความชอบพอกันเป็นส่วนตัว 

  

6. การย้ายพรรค หรือการสลับขั้วทางการเมืองทำให้เกิดความสับสนในการ
เลือกผู้สมัคร 

  

7. การมีบทลงโทษทางกฎหมายสำหรับผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง มีผลต่อการ
ตัดสินใจออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

  

8. การลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าทำให้อยากออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง   

9. หากมีขั้นตอนการเลือกตั้งที่ยุ่งยากซับซ้อน จะไม่ออกไปใช้สิทธิ   

10. หากสภาพภูมิอากาศไม่เอ้ืออำนวย ฉันจะไม่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง   

11. ฉันไม่อยากออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพราะเสียเวลาทำมาหากิน   

12. ฉันออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพราะได้รับค่าตอบแทนในระดับที่น่าพอใจ
จากนักการเมืองหรือหัวคะแนน 
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ส่วนที่ 5  นโยบายใดที่ทำให้ท่านอยากออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (เลือกข้อที่ตรงใจกับท่านมากที่สุดเพียง 1 ข้อ 
ในแต่ละด้าน) 

1. นโยบายด้านความม่ันคงและการทำงานของภาครัฐ 
 สร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ 

(ชาติ ศาสน์ กษัตริย์) 
 ปฏิรูปกองทัพ เช่น ลดจำนวนกำลังคน งบประมาณ ดูแลสวัสดิการทหารชั้นผู้น้อย  
 ปรับปรุงหน่วยงานภาครัฐให้มีความทันสมัยเพ่ือสร้างความคล่องตัว  
 กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ลดภาครัฐแบบรวมศูนย์ 
 เปลี่ยนแปลงการเกณฑ์ทหารเป็นการสมัครใจเข้ารับราชการทหารเกณฑ์  
 ตัดวงจรรัฐประหาร  
 สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการทหาร โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 
 เพ่ิมมาตรการการรักษา ความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น 
 แก้ไขปัญหาทุจริต คอร์รัปชัน 
 ปฏิรูปกฎหมายที่ดิน และการออกโฉนดกฎหมายที่ดินทำกิน 
 

2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
 ต่อยอด “บัตรสวัสดิการของรัฐ” สร้างหลักประกันทางสังคมให้ผู้มีรายได้น้อย 
 ต่อยอด “นโยบายคนละครึ่ง” เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน 
 ประกันราคาสินค้าพืชผลทางการเกษตร และลดต้นทุนสินค้าทางการเกษตร เช่น ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ น้ำมัน ค่าแรง ฯลฯ 
 ส่งเสริมองค์ความรู้ เพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกร (Smart Farmer) และสนับสนุน เสริมความสามารถ

ของธุรกิจ SMEs และสตาร์ทอัพ  
 เพ่ิมโอกาส และเพ่ิมพ้ืนที่ขายสินค้าของประเทศไทยในตลาดโลก  
 กระจายรายได้ กระจายโอกาส ด้วยการท่องเที่ยวชุมชน 
 การผลักดัน พ.ร.บ. สุราก้าวหน้า 
 ลดภาระหนี้สินของประชาชนและธุรกิจ เช่น ปลดหนี้ประชาชน เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสำหรับการทำธุรกิจ (Soft loan)  
 ปฏิรูป แก้ไขระบบการจัดเก็บภาษี 
 หวยบนดิน/ควบคุมราคาลอตเตอรี่ 
 เพ่ิมค่าแรงขั้นต่ำ  
 ส่งเสริมการจ้างงานและลดปัญหาการว่างงานของประชาชน  
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3. นโยบายด้านสังคม 
 สร้างสวัสดิการไทยเท่าเทียมโดยสามารถเข้าถึงสวัสดิการถ้วนหน้าได้ตั้งแต่เกิดจนตาย  
 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเท่าเทียม เช่น ระบบขนส่งสาธารณะ โรงเรียน ระบบการประปา/ไฟฟ้า 

การสื่อสาร เพ่ือประชาชนทุกคน  
 โครงการบ้านหลังแรก ผ่อนถูกกว่าเช่า  
 พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองที่มีทักษะและความเข้าใจโลกปัจจุบันและโลกอนาคต มีจิตสาธารณะ 

คุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 ส่งเสริมสิทธิสตรี ความเสมอภาคระหว่างเพศ และปกป้องผู้หญิงจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
 ผ่าน พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม 
 ขยายระยะเวลาเกษียณอายุการทำงาน และการจ้างงานผู้สูงอายุ 
 รณรงค์ ป้องกันไม่ให้เยาวชนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

 

4. นโยบายด้านสาธารณสุข 
 สร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
 ยกระดับศักยภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั่วประเทศ 
 ยุบ รวม กระจายหลักประกันสุขภาพ และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนไม่ให้มีความเหลื่อมล้ำ 
 เพ่ิมสิทธิผู้ใช้บัตรทอง 30 บาท  
 เข้าถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยาที่มีประสิทธิภาพ และสามารถซื้อได้ในราคาถูก 
 ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของโลก 
 รณรงค์ให้คนทุกช่วงวัยมีการดูแลรักษาสุขภาพ และให้ความสำคัญกับการดูแลกลุ่มเปราะบาง เช่น 

เด็ก ผู้สูงวัย และคนพิการ เป็นต้น 
 การส่งเสริมสุขภาพจิต และบำบัดความเครียดของคนในสังคม 
 

5. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
 ส่งเสริมต่อยอด ธุรกิจ อุตสาหกรรมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  
 ส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม 
 สนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เช่น รถเก่าแลกรถ EV ได้รับส่วนลดถึง 1 แสนบาท ลดภาษี

นำเข้าหรือลดต้นทุนการผลิตรถ EV เปลี่ยนรถขนส่งสาธารณะให้เป็นรถ EV ฯลฯ 
 เสนอตั้งโรงผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ  
 ออกนโยบายเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ ไม่ให้เกิดการทารุณกรรมสัตว์ ลักลอบค้าสัตว์ป่า รวมถึงแก้ไข

ปัญหาหมาแมวจรจัด เป็นต้น 
 แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 
 ส่งเสริมให้มีมาตรการทางกฎหมายในการเก็บค่าชดเชยจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 จัดระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเหมาะสม เพ่ือป้องกันปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง ตลอดจนทำ

ให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค ทางการเกษตร และอุตสาหกรรม 
 ส่งเสริมการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่จริง และจัดให้มีการวางผังเมืองทุกระดับ 
 สร้างเสริมความมั่นคงทางพลังงาน โดยแสวงหาแหล่งพลังงานทดแทน เช่น พลังงานลม พลังงาน

แสงอาทิตย์ เป็นต้น และกระจายแหล่งพลังงานอย่างเหมาะสมและยั่งยืน 
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6. นโยบายด้านการศึกษา 
 บุตรหลานของผู้มีรายได้น้อยไดร้ับทุนการศึกษาเรียนฟรีจนจบระดับปริญญาตรี 
 เด็กทุกคนได้รับเงินสนับสนุนการศึกษาทุกเดือน จนจบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 ลดดอกเบี้ย กยศ. 
 สร้างรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เสมอภาค 
 พัฒนาศักยภาพของครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนมาตรฐานการศึกษา 
 สนับสนุนค่าอาหารกลางวันในโรงเรียน 
 เสนอ พ.ร.บ.การฝึกงาน เพ่ือสร้างสวัสดิการสำหรับนักเรียน และนักศึกษาที่ฝึกงาน 
 ลดภาระงานของครูที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ และงานอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ภารกิจหลักออก เพ่ือคืนครูให้กับนักเรียน 
 

7. นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล 
  พัฒนาประชาชนให้มีความรู้และทักษะพร้อมเข้าสู่สังคมดิจิทัล 
  สนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาต่อยอดนวัตกรรม เพื่อนำมาพัฒนาประเทศ 

 สนับสนุน ส่งเสริมการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีของภาคเอกชนมาช่วยเหลือแก้ไขปัญหา เช่น  
นำเทคโนโลยี AI มาช่วยวิเคราะห์ระบบการเกษตร วิเคราะห์การบริหารจัดการน้ำ เป็นต้น 

 มีระบบอินเทอร์เน็ตฟรีในทุกพ้ืนที่ที่ไฟฟ้าเข้าถึง  
 ภาครัฐสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ  นำเสนอข้อมูลที่ประชาชนต้องการในรูปแบบ Open Data อย่างเป็นระบบ 
 สร้างแอปพลิเคชันที่รวบรวมทุกการบริการของภาครัฐใน 1 แอปพลิเคชัน 
 สนับสนุนให้ชุมชนมีการสร้างนวัตกรรมของท้องถิ่น 
 เพ่ิมมาตรการ บทลงโทษทางกฎหมายที่รุนแรงกับนักเลงคีย์บอร์ด หรือมิจฉาชีพทางออนไลน์ 

  พัฒนาระบบการตรวจสอบข่าวปลอม (Fake News) 
 

-ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจ- 
 
ส่วนวิจัยและพัฒนา สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์  
กรมประชาสมัพันธ ์


