
 
ประเมินการทํางานของวฒุิสภากรณีผูวาการ สตง. 

วตัถุประสงคในการสาํรวจ    
เพื่อทราบขอมลูและความคิดเห็นของประชาชนที่ติดตามขาวการทํางานของวุฒิสภาในประเด็นเกีย่วกับการแตงตั้งผูวาการ

ตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ดังตอไปนี ้
1. ความเหมาะสมในการสั่งปดการประชมุของประธานวุฒิสภาเมื่อวันที่ 3 ตุลาคมทีผ่านมาโดยไมไดมีการสรุปเรื่องการใช

อํานาจของวุฒิสภาตีความรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยความเปนที่สุดของการแตงตั้งคุณหญิงจารวุรรณ เมณฑกา เปนผูวาการ สตง. 
2. ความไววางใจใหนายสุชน ชาลีเครือ ปฏบิัติหนาที่ในตาํแหนงประธานวุฒิสภาตอไปจนครบวาระ 
3. ความเหมาะสมในการทําหนาท่ีที่ผานมาของวุฒิสภาในประเดน็เรื่องการแตงตั้งผูวาการ สตง. 
4. ความมั่นใจวาวุฒิสภาจะสามารถตัดสินใจหาทางออกกรณกีารแตงตั้งผูวาการ สตง.ไดอยางเหมาะสมและเปนทีย่อมรับ

ของสังคม 
5. ความเห็นตอการทําหนาทีห่ลัก 4 ประการของวุฒิสภาชุดปจจุบัน 
6. สิ่งที่ตองการฝากถึงวุฒิสภาเพื่อเปนแนวทางการทํางานกอนครบวาระในอีก 6 เดอืนขางหนา 

ระเบียบวธิีการสํารวจ 
 การสุมตวัอยาง 

การสํารวจใชวิธีสุมตวัอยางนักวิชาการ ขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน และนิสิตนกัศกึษา
ปรญิญาโทสาขารัฐศาสตรและนิติศาสตรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเฉพาะผูที่ตดิตามขาวการทํางานของวุฒิสภาใน
ประเด็นเกี่ยวกับการแตงตั้งผูวาการตรวจเงนิแผนดนิ (สตง.) จํานวนทั้งส้ิน 551  คน  เปนชายรอยละ 44.1 หญิงรอยละ 55.9 

กลุมตวัอยางมอีายุ 20-25 ปรอยละ 31.4    อายุ 26-35 ปรอยละ 38.3    อายุ 36-45 ปรอยละ 21.6   และอายุ 46 ปข้ึนไป 
รอยละ 8.7    

กลุมตวัอยางประกอบอาชีพเปนนักวิชาการรอยละ 14.2   ขาราชการและพนกังานรัฐวสิาหกิจรอยละ 30.9    พนักงานลูกจาง
บริษัทเอกชนรอยละ 35.4    และนิสิตนกัศกึษาปริญญาโทรอยละ 19.6 
  ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตวัอยางใชความคลาดเคลื่อน ± 5% ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% 

วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถาม และสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได  
ระยะเวลาในการเก็บขอมลู   :      4-5 ตุลาคม 2548 

              วันท่ีเผยแพรผลการสํารวจ   :     5 ตุลาคม 2548   
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              โดย  ศนูยวิจัยกรุงเทพโพลล  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   โทร. 0-2350-3500 ตอ 1776      

http://research.bu.ac.th/poll/poll_list.php 
 

สรุปผลการสํารวจ 
 

1. เมื่อถามความเห็นตอการที่นายสุชน ชาลีเครอื ประธานวฒุิสภาสั่งปดการประชุมวุฒสิภาเมื่อวนัที่ 3 ตุลาคมที่ผานมา
โดยไมไดมีการสรุปเรือ่งการใชอํานาจของวุฒิสภาตีความรัฐธรรมนญูเพื่อวินจิฉัยความเปนท่ีสุดของการแตงตั้งคุณหญิง 
จารวุรรณ เมณฑกา เปนผูวาการตรวจเงินแผนดนิ (สตง.) นั้น กลุมตวัอยางรอยละ 61.5 เห็นวาการกระทําดังกลาวเปนเรื่องไม
เหมาะสม เพราะ เปนการใชอํานาจโดยมชิอบ  หนีปญหาท่ีตนเองมีสวนสรางขึ้นมา  ปดภาระใหพนตวัโดยไมเห็นแกประโยชนของ
ประเทศชาติ  ปดกั้นความคดิเห็นของสมาชิกเสียงขางนอย  และควรมกีารประชุมตอเพื่อใหไดขอสรุปท่ีชัดเจนในสวนของวฒิุสภา
เสียกอน   ขณะที่รอยละ 6.2  เห็นวาเหมาะสม เพราะ เปนการทําหนาท่ีภายใตขอบเขตของอํานาจที่มีอยู   และรอยละ 32.3 ไมแนใจ 
 2.    สวนความไววางใจใหนายสุชน ชาลีเครอื ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงประธานวุฒิสภาตอไปจนครบวาระในวนัที่  
21 มีนาคม 2549 น้ัน  รอยละ 54.1  ระบวุาไมไววางใจ  มเีพียงรอยละ 7.1  ที่ไววางใจ  และรอยละ 38.8 ไมมีความเห็น 
 3.   สําหรับความคิดเห็นตอการทําหนาท่ีของวุฒิสภาในเรือ่งการแตงตั้งผูวาการ สตง. สรุปผลไดดังนี้ 

- รอยละ 20.7  เห็นวาวุฒิสภาทําหนาท่ีดังกลาวไดเหมาะสมแลว โดยใหเหตุผลวา เปนไปตามขั้นตอนของกฎหมาย 
และตนเหตุของปญหาไมไดอยูที่วุฒิสภา 

- รอยละ 73.9  เห็นวาวุฒิสภาทําหนาที่ไมเหมาะสม โดยใหเหตุผลวา วฒุิสภาทํางานไมรอบคอบจนเกิดปญหาแลวยัง
ไมพยายามแกไขใหลุลวง  ทําหนาที่ไมโปรงใสจนดูเหมอืนมีผลประโยชนแอบแฝง  ควรมีคาํตอบมาอธิบายแกประชาชน
ใหชัดเจนกวานี้  ควรตีความเรื่องผูวาการ สตง.ตามเจตนารมณของรฐัธรรมนญูไมใชตามขอกฎหมายอยางเดียว  และ
ขาดความชดัเจนในการทํางานซึ่งอาจเปนเพราะเลือกปฏบิัติหรอืมคีวามรูดานกฎหมายไมดพีอ 

- รอยละ  5.4 ระบุวาไมแนใจ เนื่องจากเรื่องดังกลาวมีความสลับซับซอน 
4. นอกจากนี้ กลุมตวัอยางสวนใหญคอืรอยละ 84.9 ไมมั่นใจวาวฒุิสภาจะสามารถตดัสินใจหาทางออกในกรณผีูวาการ สตง.

ไดอยางเหมาะสมและเปนที่ยอมรับของประชาชน (โดยแบงเปนไมคอยมั่นใจรอยละ 65.7  และไมมั่นใจเลยรอยละ 19.2 )    
ขณะทีร่อยละ 15.1  ระบวุามัน่ใจ   (โดยแบงเปนคอนขางมั่นใจรอยละ 13.6 มั่นใจมากรอยละ 1.5) 

5. ความเห็นตอการทําหนาทีห่ลกั 4 ประการของวุฒิสภาชุดปจจุบัน ไดแกการกลั่นกรองกฎหมาย การถอดถอนผูดํารง
ตําแหนงทางการเมอืง การตรวจสอบฝายบริหาร และการแตงตั้งกรรมการองคกรอิสระ พบวา กลุมตวัอยางไมพอใจการทําหนาท่ีถอด
ถอนผูดํารงตาํแหนงทางการเมืองมากท่ีสุด (รอยละ 65.7)  รองลงมาไดแกการแตงตั้งกรรมการองคกรอิสระ (รอยละ 65.2)  การ
ตรวจสอบฝายบริหาร (รอยละ 60.1)  และการกลั่นกรองกฎหมาย (รอยละ 45.6) ตามลาํดับ 
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6. สําหรับสิ่งที่ตองการฝากถึงวุฒิสภาเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานกอนครบวาระในอกี 6 เดือนขางหนา ไดแก ควรหัน
หนาเขาหากันและรวมมอืกนัแกปญหาของชาติบานเมืองใหมากกวานี้  ควรทํางานใหมีความชัดเจนโปรงใสกวาท่ีผานมา  ควรรบีหา
ขอยุติเรื่องผูวาการ สตง.โดยเร็ว  และขอใหสมาชกิวุฒิสภากลาแสดงจดุยืนของตวัเองใหมากขึน้ 
 
 
 

 
ตารางแสดงการประมวลผลขอมูล 

ตารางที่ 1:  ขอมูลประชากรศาสตร 
 จํานวน รอยละ 

เพศ :   
            ชาย 243 44.1 
            หญิง 308 55.9 
อาย ุ:   
            20 – 25 ป  173 31.4 
            26 – 35 ป 211 38.3 
            36 – 45 ป 119 21.6 
            46 ปข้ึนไป 48 8.7 
 อาชีพ :   
            นักวิชาการ 78 14.2 
            ขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 170 30.9 
            พนักงาน/ลกูจางบรษิัทเอกชน 195 35.4 
            นิสิต/นักศึกษาปรญิญาโท 108 19.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

4

ตารางที่ 2: ความคิดเห็นตอการที่นายสุชน ชาลีเครอื ประธานวฒุิสภา สัง่ปดการประชมุวุฒิสภาเมือ่วันที่ 3 ตุลาคม 
 ท่ีผานมาโดยไมไดมกีารพจิารณาเรือ่งการใชอาํนาจตีความรัฐธรรมนญูวินจิฉยัความเปนท่ีสุดของการ

แตงตั้งคุณหญงิจารุวรรณ เมณฑกา เปนผูวาการตรวจเงินแผนดนิ (สตง.) 
 จํานวน รอยละ 
เปนการกระทาํที่เหมาะสมแลว  เพราะ 

- เปนการทําหนาที่ภายใตขอบเขตของอํานาจที่มีอยู 
34 6.2 

เปนการกระทาํท่ีไมเหมาะสม  เน่ืองจาก 
- เปนการใชอํานาจโดยมชิอบ 
- เปนการหนีปญหาที่ตนเองมีสวนสรางขึ้นมา 
- เปนการปดภาระใหพนตวัโดยไมเห็นแกประโยชนของ

ประเทศชาต ิ
- เปนการปดกัน้ความคิดเห็นของสมาชกิเสียงขางนอย 
- ควรประชุมตอเพ่ือใหไดขอสรุปท่ีชัดเจนในสวนของวฒุสิภา

เสียกอน 

339 61.5 

ไมแนใจ 178 32.3 
 

   ตารางที่ 3: ความไววางใจใหนายสุชน ชาลีเครอื ปฏิบตัิหนาที่ในตาํแหนงประธานวฒุิสภาตอไปจนครบวาระ 
        ในวนัที่ 21 มีนาคม 2549 

 จํานวน รอยละ 
ไววางใจ 39 7.1 
ไมไววางใจ 298 54.1 
ไมมีความเห็น 214 38.8 
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   ตารางที่ 4: ความคิดเห็นตอการทําหนาที่ท่ีผานมาของวฒุิสภาในสวนของการแตงตัง้ผูวาการ สตง. 
 จํานวน รอยละ 
เหมาะสม  เนื่องจาก 

- เปนไปตามขั้นตอนของกฎหมาย 
- ตนเหตุของปญหาไมไดอยูท่ีวุฒิสภา 

114 20.7 

ไมเหมาะสม  เนื่องจาก 
- วุฒิสภาทํางานไมรอบคอบจนเกิดปญหาแลวยังไมพยายาม 

แกไขใหลุลวง 
- ทําหนาที่ไมโปรงใสจนดูเหมือนมีผลประโยชนแอบแฝง 
- ควรมีคําตอบมาอธิบายแกประชาชนใหชัดเจนกวานี้ 
- ควรตีความเร่ืองผูวาการ สตง.ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ

ไมใชตามขอกฎหมายอยางเดยีว 
- ขาดความชัดเจนในการทํางานซึ่งอาจเปนเพราะเลือกปฏิบัติหรือ

มีความรูดานกฎหมายไมดีพอ 

407 73.9 

ไมแนใจ 30 5.4 
    
   ตารางที่ 5: ความมั่นใจวาวุฒสิภาชดุปจจุบนัจะสามารถตดัสินใจหาทางออกตอกรณผีูวาการ สตง.ไดอยางเหมาะสม 
         และเปนที่ยอมรับของสังคม 

 จํานวน รอยละ 
มั่นใจมาก 8 1.5 
คอนขางมั่นใจ 75 13.6 
ไมคอยมั่นใจ 362 65.7 
ไมม่ันใจเลย 106 19.2 

    
   ตารางที่ 6: ความเห็นตอการทําหนาที่หลกั 4 ประการของวุฒิสภา 

 พอใจ 
รอยละ (จํานวน) 

ไมพอใจ 
รอยละ (จํานวน) 

ไมมีความเห็น 
 รอยละ (จํานวน) 

การกลั่นกรองกฎหมาย 43.9 (242) 45.6 (251) 10.5 (58) 
การถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 22.4 (123) 65.7 (362) 12.0 (66) 
การตรวจสอบฝายบริหาร 28.0 (154) 60.1 (331) 12.0 (66) 
การแตงต้ังกรรมการองคกรอสิระ อาทิ 
สตง.  กสช.  กกต.  และ ปปช. 

23.3 (128) 65.2 (359) 11.6 (64) 

 


