
  

 
 ข้ึนเงินเดือน สว. และ สส. เหมาะสมหรือไม 

  
วตัถุประสงคของการสํารวจ   
 เพ่ือทราบขอมลูและความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานครในประเด็นตอไปนี ้

•  ความพึงพอใจที่มีตอผลงานของ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) และ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (สส.) 
•  ความเห็นตอการท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติข้ึนเงินเดือนและใหบําเหน็จบํานาญแก สมาชิกวุฒิสภา (สว.) และ 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (สส.) 
• การขึ้นเงินเดือนและใหบําเหน็จบํานาญแกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) และ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (สส.)   

จะชวยแกปญหาคอรรัปชันและผลประโยชนทับซอนตามที่รัฐบาลกลาวไว ไดหรือไม 
• การขึ้นเงินเดือนและใหบําเหน็จบํานาญ สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) และ 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (สส.) หรือไมอยางไร 
• การขึ้นเงินเดือนและใหบําเหน็จบํานาญแกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) และ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (สส.)   

จะสงผลตอคะแนนนิยมที่มีตอพรรคไทยรกัไทย หรือไมอยางไร 
• ขอเรียกรองทีป่ระชาชนฝากถึง สว. และ สส.  

ระเบียบวธิีการสํารวจ 
                การสุมตวัอยาง 
               การสํารวจใชวธิีสุมตัวอยางประชากรท่ีมีอายุตัง้แต 18 ปข้ึนไป ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ไดตัวอยางทั้งส้ิน
จํานวน 1,193  คน  เปนชายรอยละ 49.6    หญิงรอยละ 50.4 
   กลุมตวัอยางรอยละ 12.0 มีอายุระหวาง  18 - 25 ป      รอยละ 35.9  มีอายุระหวาง 26 – 35 ป    รอยละ 36.0 มีอายุ
ระหวาง 36 – 45 ป   และรอยละ 16.1 มีอาย ุ46 ปข้ึนไป    

 สําหรับระดับการศกึษาของกลุมตวัอยาง รอยละ 2.5  มีการศึกษาระดับประถมศกึษา   รอยละ 5.4 มธัยมศกึษา    
รอยละ 4.5  ปวช.     รอยละ 12.1  ปวส./อนุปรญิญา     รอยละ 62.8  ปรญิญาตรี    และรอยละ 12.7  สูงกวาปริญญาตรี   

 กลุมตวัอยางรอยละ 22.4  มอีาชีพรับราชการ    รอยละ 22.8  พนักงานรัฐวิสาหกิจ    รอยละ 32.1 พนักงาน 
บริษัทเอกชน   และ รอยละ 22.7  เจาของกิจการ      
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ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตวัอยางใชความคลาดเคลื่อน ± 5 % ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% 
วธิีเก็บรวบรวมขอมลู 

การเก็บขอมูลใชแบบสอบถาม และสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได  
ในเรื่อง  “ข้ึนเงินเดือน สว. และ สส. เหมาะสมหรือไม” 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล    :   25 พฤศจิกายน 2547    วนัที่เผยแพรผลการสํารวจ   :  26 พฤศจกิายน  2547   
 โดย  ศูนยวจิัยกรุงเทพโพลล  มหาวิทยาลยักรุงเทพ   โทร. 0-2350-3500 ตอ 1776      
        http://research.bu.ac.th/poll/poll_list.php 
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ผลการสํารวจ 
 

1.  เมื่อสอบถามถึงผลงานทีผ่านมาของสมาชิกวุฒิสภา (สว.)   โดยเปรยีบเทียบระหวางความพึงพอใจกบัไมพึงพอใจ   
พบวา ประชาชนรอยละ 50.3 ไมพอใจ  (โดยแบงเปนไมคอยพอใจ รอยละ 39.8  และไมพอใจเลย รอยละ 10.6)  ขณะทีร่อยละ 
49.7 พอใจ    (โดยรอยละ 44.1 คอนขางพอใจ   รอยละ 5.5 พอใจมาก) 

2. ในสวนผลงานที่ผานมาของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (สส.)   ประชาชนรอยละ 51.3 ไมพอใจ (โดยแบงเปนไมคอย 
พอใจ รอยละ 39.1  และไมพอใจเลย รอยละ 12.2)   ในขณะทีร่อยละ 48.7  พอใจ (โดยรอยละ 43.6 คอนขางพอใจ   และรอยละ 
5.1 พอใจมาก) 

3. สําหรับกรณีทีค่ณะรัฐมนตรอีนุมัติใหข้ึนเงนิเดือนและใหบําเหน็จบํานาญแก สว. น้ัน กลุมตวัอยางรอยละ  
64.2 ไมเห็นดวย   รอยละ 35.8  เห็นดวย 
 โดยรอยละ 22.4 ของกลุมตวัอยางที่ไมเห็นดวย  ใหเหตุผลวา สว. ไดสทิธิพิเศษมากกวาบุคคลอาชีพอ่ืนอยูแลว 
              รอยละ 22.2 เห็นวา ยังไมควรเพิ่มภาระคาใชจายใหกับประเทศในยามนี้    รอยละ 19.5 เห็นวา เปนการทําเพื่อประโยชน 
               ของพวกพองนักการเมืองดวยกนั      รอยละ 18.5 เห็นวา ผลงานของ สว. ท่ีผานมายังไมคุมคาเงินเดือน    รอยละ 13.8 
               เห็นวา จะทําให สว. เกรงใจรัฐบาล ซึ่งสงผลตอกลไกการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  และอื่น ๆ อีกรอยละ 3.6 

 ในสวนของกลุมตัวอยางที่เห็นดวยน้ัน รอยละ 33.8 ไดใหเหตุผลวา เพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการ
ทํางาน    รอยละ 26.5 เห็นวา เปนการตอบแทนกลุมบุคคลที่ทํางานเสยีสละเพื่อชาติ  รอยละ 19.6  เห็นวา เงินเดือน สว. 
ของไทยนอยเกินไปเมื่อเทยีบกับประเทศเพื่อนบาน    รอยละ 17.6 เห็นวา ไมไดข้ึนเงินเดือนมานานแลว   และอืน่ ๆ อีก
รอยละ 2.5 
4. การอนมุัติใหข้ึนเงินเดือนและใหบําเหน็จบํานาญแก สส. น้ัน กลุมตัวอยางรอยละ 68.5 ไมเห็นดวย   รอยละ 31.5 

เห็นดวย 
 โดยรอยละ 27.4 ของกลุมตวัอยางทีไมเห็นดวย ใหเหตุผลวา เปนการทาํเพื่อประโยชนของพวกพองนักการเมือง 
               ดวยกัน   รอยละ 24.1 เห็นวา ยังไมควรเพิ่มภาระคาใชจายใหกับประเทศในยามนี้      รอยละ 23.5 เห็นวา สส. ไดสิทธ ิ
               พิเศษมากกวาบุคคลอาชีพอ่ืนอยูแลว     รอยละ 20.9 เห็นวา ผลงานท่ีผานมายังไมคุมคาเงนิเดือน     และเหตุผลอ่ืนอีก 
               รอยละ 4.1  
 ในสวนของกลุมตัวอยางที่เห็นดวยน้ัน  รอยละ 34.5  ไดใหเหตุผลวา เปนการสรางขวัญและกําลังใจในการ 
               ทํางาน     รอยละ 21.9 เห็นวา ตอบแทนกลุมบุคคลที่ทํางานเสยีสละเพื่อประเทศชาติ    รอยละ 20.0  เห็นวา ไมไดข้ึน 
               เงินเดือนมานานแลว    รอยละ 20.0  เห็นวา เงนิเดือน สส. ของไทยนอยเกนิไปเมื่อเทยีบกับประเทศเพือ่นบาน  และ 
               เหตุผลอ่ืน ๆ อีกรอยละ 3.6  

5. สําหรับการแกปญหาคอรรัปชันและผลประโยชนทับซอน น้ัน  กลุมตวัอยางรอยละ 52.8  เห็นวา  การขึ้นเงินเดือน 
และใหบําเหนจ็บํานาญแก สว. และ สส. ไมสามารถชวยแกปญหาคอรรัปชันและผลประโยชนทับซอนตามที่รัฐบาลกลาวอางได 
รอยละ  32.6  ไมแนใจ    และรอยละ 14.6  คิดวาการขึ้นเงินเดือนจะชวยแกปญหาดังกลาวได 
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6.  กลุมตวัอยางรอยละ 65.8  เห็นวา การขึ้นเงนิเดือนและใหบําเหน็จบํานาญในครั้งนี้ จะไมสงผลตอประสิทธิภาพการ 

ทํางานของ สว. และ สส. แตอยางใด    ในขณะทีร่อยละ 24.2  เห็นวา จะทําใหการทํางานของ สว. และ สส. ดข้ึีน   รอยละ 9.9 
เห็นวา จะทําใหแยลง   และไมมีความเห็น รอยละ 0.1 

7.  สําหรับผลที่มตีอคะแนนนยิมของพรรคไทยรกัไทยนั้น กลุมตวัอยางรอยละ 48.3 เห็นวา การข้ึนเงนิเดือนและให 
บําเหน็จบํานาญแก สว. และ สส. ในครั้งนี้ ไมมีผลตอคะแนนนิยมที่มีตอพรรคไทยรกัไทย   รอยละ 34.5 เห็นวา ทําใหคะแนน
นิยมเพิ่มขึน้   ในขณะทีร่อยละ 17.1 เห็นวา ทําใหคะแนนนิยมลดลง    และรอยละ 0.1 ไมมีความเห็น 

 สําหรับขอเรียกรองที่ประชาชนฝากถึง สว. อันดับแรก คือ อยากเห็นผลงานที่เปนรูปธรรมใหมากกวานี้   
รองลงมา ไดแก ใหเลกิเห็นแกประโยชนสวนตวัและพวกพอง ใหใสใจตรวจสอบการทํางานของรฐับาลอยางจรงิจังและ
ตรงไปตรงมา  ปรับปรุงมารยาทและพฤตกิรรมสวนตัวใหดีข้ึน อยาหลงติดกับอํานาจและเกยีรติยศชื่อเสียงมากเกนิไป และ
สุดทายคือ ควรรับผดิชอบการประชุมใหมากกวาทีผ่านมา 
 สวนขอเรยีกรองถึง สส. ไดแก ใหลดการคอรรัปชนัโกงกิน  ทํางานเพื่อประชาชนใหจริงจังกวาที่เปนอยู ใสใจ 
กับความทุกขยากของประชาชนในพืน้ท่ีใหมากขึ้น  อยาหลงอํานาจ ขาดประชุมใหนอยลง และลดกิจกรรมเพื่อความสุขสวนตวั 
เชน ตีกอลฟ ลงบาง 
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ตารางแสดงการประมวลผลขอมูล 
 

              ตารางที่ 1:  ขอมูลประชากรศาสตร 
 จํานวน รอยละ 

เพศ :   
            ชาย 592 49.6 
            หญิง 601 50.4 
อายุ :   
            18 – 25 ป  143 12.0 
            26 – 35 ป 428 35.9 
            36 – 45 ป 430 36.0 
            46 ปขึ้นไป 192 16.1 
 กําลังศกึษา:   
            ประถมศึกษา 30 2.5 
            มัธยมศึกษา 64 5.4 
            ปวช.  54 4.5 
            ปวส./อนุปรญิญา  144 12.1 
            ปรญิญาตร ี  749 62.8 
            สูงกวาปรญิญาตร ี 152 12.7 
 อาชีพ :   
            รับราชการ  267 22.4 
            รัฐวิสาหกิจ 272 22.8 
            พนักงานบรษัิทเอกชน  383 32.1 
            เจาของกิจการ  271 22.7 

  
              ตารางที่ 2: ท่ีผานมาทานพึงพอใจผลงานของ สมาชกิวุฒิสภา (สว.) มากนอยเพียงใด 

 จํานวน รอยละ 
พอใจมาก 66 5.5 
คอนขางพอใจ 526 44.1 
ไมคอยพอใจ 474 39.8 
ไมพอใจเลย 127 10.6 

     



 

 

 

6

ตารางที่ 3:  ที่ผานมาทานพึงพอใจผลงานของ สมาชกิสภาผูแทนราษฎร (สส.) มากนอยเพยีงใด 
 จํานวน รอยละ 

พอใจมาก 61 5.1 
คอนขางพอใจ 520 43.6 
ไมคอยพอใจ 467 39.1 
ไมพอใจเลย 145 12.2 

 
ตารางที่ 4 : ทานเห็นดวยหรอืไมกับการทีค่ณะรัฐมนตรอีนุมัติใหข้ึนเงินเดือนและใหบําเหน็จบํานาญแก  
                   สมาชกิวุฒิสภา (สว.)   

 จํานวน รอยละ 
เห็นดวย 427 35.8 
ไมเห็นดวย 766 64.2 

 
 เหตุผลของกลุมตัวอยางท่ีเหน็ดวยกับการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัตใิหข้ึนเงินเดือนและใหบําเหน็จบํานาญแก  
              สมาชิกวฒุิสภา (สว.)   

 จํานวน รอยละ 
สรางขวัญและกําลังใจในการทํางานเพื่อประชาชน  221 33.8 
ตอบแทนกลุมบุคคลที่ทาํงานเสียสละเพื่อชาต ิ 173 26.5 
เงินเดือน สว. ของไทยนอยเกินไป เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบาน 128 19.6 
ไมไดขึ้นเงินเดือนมานานแลว 115 17.6 
อื่น ๆ 17 2.5 

  
เหตุผลของกลุมตัวอยางท่ีไมเห็นดวยกับการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัตใิหข้ึนเงินเดือนและใหบําเหน็จบํานาญแก  

              สมาชิกวฒุิสภา (สว.)   
 จํานวน รอยละ 
สว. ไดสิทธิพิเศษมากกวาบุคคลอาชีพอ่ืนอยูแลว 331 22.4 
ยังไมควรเพิ่มภาระคาใชจายใหกบัประเทศในยามนี้         328 22.2 
ทําเพื่อประโยชนของพวกพองนักการเมืองดวยกัน      289 19.5 
ผลงานของ สว. ที่ผานมายังไมคุมคาเงินเดือน 274 18.5 
ทําให สว. เกรงใจรัฐบาล ซึ่งสงผลตอกลไกการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 204 13.8 
อื่น ๆ 53 3.6 
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 ตารางที่ 5 : ทานเห็นดวยหรอืไมกับการที่คณะรัฐมนตรอีนุมัติใหข้ึนเงนิเดือนและใหบําเหน็จบํานาญแก  
                   สมาชกิสภาผูแทนราษฎร (สส.)   

 จํานวน รอยละ 
เห็นดวย 376 31.5 
ไมเห็นดวย 817 68.5 

 
เหตุผลของกลุมตัวอยางท่ีเหน็ดวยกับการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัตใิหข้ึนเงินเดือนและใหบําเหน็จบํานาญแก  

              สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (สส.)   
 จํานวน รอยละ 
สรางขวัญและกําลังใจในการทํางานเพื่อประชาชน  199 34.5 
ตอบแทนกลุมบุคคลที่ทาํงานเสียสละเพื่อประเทศชาต ิ 126 21.9 
ไมไดขึ้นเงินเดือนมานานแลว 115 20.0 
เงินเดือน สส. ของไทยนอยเกินไป เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบาน 115 20.0 
อื่น ๆ 21 3.6 

  
เหตุผลของกลุมตัวอยางท่ีไมเห็นดวยกับการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัตใิหข้ึนเงินเดือนและใหบําเหน็จบํานาญแก  

              สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (สส.)   
 จํานวน รอยละ 
ทําเพ่ือประโยชนของพวกพองนักการเมืองดวยกัน      412 27.4 
ยังไมควรเพิ่มภาระคาใชจายใหกบัประเทศในยามนี้         362 24.1 
สส. ไดสิทธิพิเศษมากกวาบุคคลอาชีพอื่นอยูแลว 353 23.5 
ผลงานที่ผานมายังไมคุมคาเงินเดือน 313 20.9 
อื่น ๆ 61 4.1 

  
ตารางที่ 6 :  ทานคิดวา การข้ึนเงินเดือนและใหบําเหน็จบาํนาญแก สว. และ สส. ในครั้งนี้ จะชวยแกปญหาคอรรปัชัน 
                     และผลประโยชนทับซอนตามที่รัฐบาลกลาวอางไดหรือไม 

 จํานวน รอยละ 
ได 174 14.6 
ไมได 630 52.8 
ไมแนใจ 387 32.6 
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ตารางที่ 7 :   ทานคิดวา การขึ้นเงินเดือนและใหบําเหน็จบํานาญในครั้งนี้ จะสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของ  
                     สว. และ สส. อยางไร   

 จํานวน รอยละ 
ดีขึ้น 289 24.2 
แยลง 118 9.9 
เหมือนเดิม 785 65.8 
ไมมีความเห็น 1 0.1 

 
ตารางที่ 8 :   ทานคิดวา การขึ้นเงินเดือนและใหบําเหน็จบํานาญ ครั้งนี ้จะสงผลตอคะแนนนยิมที่มตีอพรรคไทยรกัไทย 
                     อยางไร 

 จํานวน รอยละ 
เพิ่มขึ้น 411 34.5 
ลดลง 204 17.1 
ไมเปลี่ยนแปลง 576 48.3 
ไมมีความเห็น 2 0.2 

 


