
 
 
 

 
         เลือกต้ัง สว. ชุดใหม...ประชาชนรูเทาทันแคไหน 

วตัถุประสงคในการสาํรวจ  
เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งทัว่ประเทศเกี่ยวกับการเลือกตัง้สมาชิกวุฒิสภาที่จะมีขึ้น 

ในวนัพุธท่ี 19 เมษายน 2549 ในประเด็นตอไปนี ้
1. ความตั้งใจทีจ่ะไปใชสิทธิเลอืกตั้งในวันดังกลาวพรอมเหตุผลของการไปเลือกตั้งและไมไปเลือกตั้ง 
2. ความรูความเขาใจเกีย่วกับบทบาทหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อใชเปนแนวทางในการตดัสินใจเลือกผูสมัคร 
3. เกณฑในการตดัสินใจเลือกผูสมัคร 
4. ความพึงพอใจตอการทํางานของ สว. ชุดปจจุบันที่กาํลังจะหมดวาระลง 
5. ความคาดหมายตอภาพรวมของ สว. ชุดใหมที่จะไดจากการเลือกตั้ง 
6. ความคาดหวังในผลงานของ สว. ชุดใหม 
7. ความเชื่อมั่นตอการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
 

ระเบียบวธิีการสํารวจ 
 การสุมตวัอยาง 

การสํารวจใชการสุมตวัอยางประชาชนผูมสีิทธิเลือกตั้งท่ัวประเทศตามสัดสวนของผูมีสิทธิเลือกตั้งในแตละภาค  
ดวยวธิีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยแตละภาคจะทาํการสุมจังหวดั จากนัน้สุมอําเภอ  
และประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณ ไดกลุมตวัอยางทัง้สิ้นจาก 30 จังหวัดไดแก  กรุงเทพฯ  สมุทรปราการ  นครปฐม  
พระนครศรีอยุธยา  นครนายก  ปทุมธานี  กาญจนบรุี  พจิิตร สโุขทัย  เชียงใหม  แพร  แมฮองสอน  เลย  อดุรธานี  นครพนม  
กาฬสินธุ  ขอนแกน  มหาสารคาม  รอยเอ็ด  มุกดาหาร  นครราชสีมา  สุรินทร  ศรีสะเกษ  ยโสธร  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  นราธวิาส   
สุราษฎรธานี  ภูเก็ต  และตรงั  จํานวน 3,183 คน  เปนชายรอยละ 46.4   และหญิงรอยละ 53.6   

กลุมตวัอยางมอีายุ 18-25 ปรอยละ 29.3    อายุ 26-35 ปรอยละ 28.8   อายุ 36-45 ปรอยละ 24.3   และอายุ 45 ปข้ึนไป 
รอยละ 17.6 
 จบการศึกษาระดับประถมศกึษารอยละ 17.7   มัธยมศกึษา/ปวช.รอยละ 31.6    ปวส./อนุปรญิญารอยละ 14.0    
ปรญิญาตรรีอยละ 32.9   และสูงกวาปรญิญาตรรีอยละ 3.8 

 
 

เรียน บรรณาธิการขาว จํานวน 11  หนา 
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ประกอบอาชพีขาราชการและพนักงานรฐัวิสาหกิจรอยละ 20.1     คาขายและธรุกิจสวนตัวรอยละ 13.8      
รับจางท่ัวไปรอยละ 13.4     พนักงานลูกจางบริษัทเอกชนรอยละ 17.6    พอบาน แมบาน และเกษยีณอายุรอยละ 5.6     
นิสิตนักศึกษารอยละ 15.5    เกษตรกร/ชาวประมงรอยละ 10.7    และอืน่ๆ รอยละ 3.3 
 อาศัยอยูในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลรอยละ18.6   อยูตางจังหวัดในเขตอําเภอเมืองรอยละ 23.7    
และอยูตางจังหวัดนอกเขตอาํเภอเมืองรอยละ 57.7 
  ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตัวอยางใชความคลาดเคลื่อน ± 3% ที่ระดบัความเชื่อม่ัน 95% 

วธิีเก็บรวบรวมขอมลู 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถามสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได  
ระยะเวลาในการเก็บขอมลู   :       1-10 กุมภาพันธ 2549 

              วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :      24 กุมภาพนัธ 2549 
              โดย  ศนูยวิจัยกรุงเทพโพลล  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   โทร. 0-2350-3500 ตอ 1776                                                                                   

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

สรุปผลการสํารวจ 
     ผูชวยศาสตราจารยสุนิสา ประวิชัย หัวหนาศูนยวิจยักรงุเทพโพลลสถาบันวิจยัมหาวทิยาลยักรุงเทพ  เปดเผย 
ผลสํารวจเรื่อง “เลือกตั้ง สว. ชุดใหมประชาชนรูเทาทนัแคไหน” โดยเก็บขอมูลเมื่อวนัท่ี 1-10 กุมภาพันธ 2549  
จากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตัง้ใน 30 จังหวัดท่ัวประเทศตามสัดสวนของผูมีสิทธิเลือกตั้งในแตละภาค  จํานวน 3,183 คน  
เปนชายรอยละ 46.4  และหญิงรอยละ 53.6  โดยอาศัยอยูในกรุงเทพฯ และปริมณฑลรอยละ 18.6   อยูตางจังหวัดในเขต 
อําเภอเมืองรอยละ 23.7   และอยูตางจังหวดันอกเขตอําเภอเมืองรอยละ 57.7   สุรปผลไดดังนี ้

1. ผูมีสิทธิเลอืกตั้งรอยละ 83.7 ระบุวาจะไปใชสิทธิเลอืกตัง้สมาชิกวฒุิสภาในวนัพธุท่ี 19 เมษายนท่ีจะถึงนี้  
โดยใหเหตุผลวา เปนหนาท่ีและไปเพื่อใชสิทธิตามกฎหมาย (รอยละ 73.2)     ไปเพราะตองการเลือกคนดีมาเปน สว. และ  
สว. มีความสําคัญตอบานเมอืง (รอยละ 13.7)    ไปเพราะหนวยเลือกตั้งอยูใกลบานเดนิทางสะดวก (รอยละ 3.5)      
ไปเพราะกลวัถูกตดัสิทธิ (รอยละ 2.4)     และไมระบเุหตุผล (รอยละ 7.2) 

    ขณะทีร่อยละ 5.4 ระบวุาจะไมไปใชสิทธิเลอืกตั้ง โดยในจํานวนนี้ใหเหตุผลวาไมวาง/ตองทํางาน/ติดธุระ  
(รอยละ 57.4)    ไมสนใจ/เบ่ือ/ไมรูจะเลือกไปทําไม (รอยละ 29.6)     บานอยูไกล/เดินทางไมสะดวก (รอยละ 5.6)      
 และไมระบเุหตุผล (รอยละ 7.4) 

       อกีรอยละ 10.9 ระบวุายงัไมแนใจ  เพราะในวันดังกลาวอาจติดธรุะหรือตองทํางาน (รอยละ 58.7)     
จะรอดผููสมัครกอนถานาสนับสนุนก็จะไปเลือก (รอยละ 15.7)     ยังไมทราบขาว/ไมรูวาเลือกที่ไหน (รอยละ 12.8)     
และไมระบเุหตุผล (รอยละ 12.8 ) 
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2. ในสวนความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของ สว. สําหรับใชเปนแนวทางในการเลอืกผูสมคัรนั้น 
ผูมีสิทธิเลอืกตั้งสวนใหญรอยละ 63.6 ระบุวายังมีความรูความเขาใจไมเพียงพอ   ขณะทีร่อยละ 36.4  ระบวุา 
มีความรูความเขาใจเพยีงพอแลว 

3. เมื่อถามวาในการตัดสนิใจเลือกผูสมัคร สว. ครั้งนีจ้ะเลอืกผูท่ีมีคุณสมบัติใดเปนหลกั  พบวาอนัดับแรก 
รอยละ 46.3 จะเลอืกผูท่ีเขาใจปญหาของประชาชนในพืน้ที่   รองลงมารอยละ 18.7 เลือกผูที่มีประวัติการทํางานดีไมดางพรอย    
รอยละ 12.7 เลือกผูที่มีความรูความสามารถดานกฎหมาย    รอยละ 10.4 เลือกผูท่ีมคีวามเปนอิสระจากพรรคการเมือง    
รอยละ 4.4 เลอืกผูท่ีมีบุคคลนาเชื่อถือใหการสนับสนุน   รอยละ 2.9 เลอืกผูท่ีมีช่ือเสียงเปนที่รูจัก    รอยละ 1.4 เลอืกผูที่มีพรรค
การเมืองสนับสนุน   และรอยละ 3.2 เลือกจากคุณสมบัตอ่ืินและเลือกโดยพิจารณาจากคุณสมบัติหลายขอรวมกัน 

4. สําหรับประเด็นท่ีผูสมัคร สว. บางคนมคีวามสัมพันธใกลชดิกับพรรคการเมอืงหรอืเปนญาตินกัการเมืองนัน้  
ผูมีสิทธิเลอืกตั้งสวนใหญรอยละ 58.0 ระบุวาจะไมสงผลตอการตัดสนิใจเลือกเพราะมีคุณสมบัตดิานอื่นท่ีควรพิจารณามากกวา   
 ขณะทีร่อยละ 24.5 ระบวุาจะสงผลใหไมเลือกผูสมัครคนดังกลาว    และรอยละ 17.5 ระบวุาจะสงผลใหเลือก    

5. เมื่อถามถึงความพอใจการทํางานของ สว. ชุดปจจุบนั พบวา มีเพยีงรอยละ 16.4 ท่ีระบวุาพอใจ โดยใหเหตุผลวา 
มีความตั้งใจทาํงานดี มผีลงาน บานเมืองเจรญิกาวหนา ยงัมองไมเห็นขอบกพรอง และหลังเลือกตั้งมีการมาเยีย่มเยียนประชาชน    

ขณะทีร่อยละ 25.7 ระบุวาไมพอใจ เพราะไมเห็นผลงานทีชั่ดเจน ไมเปนกลาง/เปนเครือ่งมือของนักการเมือง  
ชอบทะเลาะกนัเอง  หวงผลประโยชนสวนตัวมากเกินไป  ไมกลาตอสูเพื่อความถกูตอง ไมสนใจประชาชน และไมพัฒนาทองถิ่น 

ท้ังนี้ สวนใหญคือรอยละ 57.9 ระบวุาไมแนใจ เนือ่งจากไมคอยไดติดตามการทํางานของ สว.   ไมทราบวา สว.  
ตองทําอะไรบาง   และสือ่ไมคอยไดนําเสนอขาวการทาํงานของ สว.  (โปรดดูรายละเอียดในตารางที่ 6) 

6. ในสวนความคาดหมายตอภาพรวมของ สว. ชดุใหมท่ีจะไดจากการเลอืกตั้งครั้งนี้  รอยละ 48.5 เชื่อวา 
จะไมแตกตางจาก สว. ชดุเดมิ โดยใหเหตุผลวากฎหมายเดิมระบบเดิมใครมาเปนก็ไมตางกนั  ผูสมคัรสวนใหญยงัคง 
ใชฐานเสียงของพรรคการเมืองเหมือนเดมิ  คนดีหายากสวนมากจะทําเพื่อตวัเอง  คนสวนใหญยังคงไมรูวาเลอืก สว.ไปทําไม  
คาดวา สว. ชุดเดิมนาจะได  และผูสมัครสวนใหญเปนญาตแิละพวกพองของ สว. ชดุเดิม 

 ขณะทีร่อยละ 43.6 เชื่อวา สว. ชุดใหมจะดกีวาชุดเดิม เพราะไดเห็นการทํางานของ สว. ชุดเดิมยอมมีแนวทางพฒันา 
ใหดีข้ึน ประชาชนไดบทเรยีนจาก สว.ชุดแรกมาแลว  เชือ่วาจะมีคนดีๆ  มาลงสมัครมากขึ้น และครั้งนีจ้ะตั้งใจเลอืก 
ใหรอบคอบมากยิ่งขึ้น   

โดยมีเพียงรอยละ 6.3  ที่เชื่อวา สว. ชุดใหมจะแยกวาชุดเดิมโดยใหเหตุผลวาเนื่องจากผูสมัครสวนใหญเปนคนของ 
พรรคการเมือง  และรูชองทางในการสรางประโยชนใหตัวเองมากขึน้ 

และรอยละ 1.6 ระบุวาไมแนใจในภาพรวมของ สว. ชุดใหม (โปรดดรูายละเอียดในตารางที่ 7) 
7. สําหรับความมั่นใจในความเปนอิสระของ สว. ชดุใหม  พบวา มีประชาชนเพียงรอยละ 33.9 ท่ีมัน่ใจวา สว. ชุดใหม 

จะเปนอิสระไมตกอยูภายใตอิทธิพลของพรรคการเมอืง (โดยม่ันใจมากรอยละ 8.2  และคอนขางมัน่ใจรอยละ 25.7)   
ขณะท่ีสวนใหญคอืรอยละ 66.1 ไมมั่นใจ (โดยไมมั่นใจเลยรอยละ 17.6  และไมคอยมั่นใจรอยละ 48.5  ) 
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8. สวนผลงานที่คาดหวังจะเห็นจาก สว. ชดุใหมนั้น พบวา เปนความคาดหวังในผลงานที่ตรงตามบทบาทหนาท่ี 
ของ สว. เพียงรอยละ 15.8 โดยในจํานวนนีแ้บงเปน 

    -  คาดหวังในผลงานดานการพจิารณากลั่นกรองกฎหมาย รอยละ 57.0 
    -  คาดหวังในผลงานดานการควบคุมการบริหารราชการแผนดิน/ตรวจสอบการทํางานของคณะรฐัมนตรี รอยละ 38.6 
    -  คาดหวังในผลงานดานการพจิารณาคดัเลือก แตงตั้งบุคคลในองคกรตรวจสอบหรือองคกรอิสระ อาทิ สตง.  ปปช.              

และ กกต. รอยละ 3.1 
     - คาดหวังในผลงานดานการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและตําแหนงอ่ืนๆ รอยละ 1.3 
ขณะทีร่อยละ 39.2 ซ่ึงเปนกลุมใหญท่ีสุดกลับคาดหวังในผลงานที่ควรจะเปนบทบาทหนาที่ของ สส. ไดแก การนํา 

ความเจริญมาสูทองถิ่น การแกปญหาเศรษฐกจิและหนีส้ินของประชาชน  การแกปญหาความไมสงบในภาคใต  การแกปญหา 
ราคาพชืผลการเกษตร  การปฏิรูปการศกึษา และการจัดสรรงบประมาณของแตละหมูบานใหมากขึน้ เปนตน 

รอยละ 23.2 คาดหวังผลงานแบบรวมๆ เชน ใหทํางานดวยความซ่ือสัตยโปรงใส  สรางผลงานใหชัดเจนกวาเดิม  
และมีบทบาทใหมากขึ้น 

รอยละ 5.7 ระบุวาไมคาดหวงัอยากทําอะไรก็ทําไปเลย 
และรอยละ 16.1 ไมตอบ และตอบไมไดเพราะไมทราบวา สว. ตองทําอะไรบาง 
9. สําหรับความเชื่อมัน่ตอการทํางานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) น้ัน ผูมีสทิธิเลอืกตั้งสวนใหญ 

คือรอยละ  56.9 ไมเชื่อมัน่วาคณะกรรมการการเลอืกตั้ง (กกต.) จะสามารถควบคุมดแูลการเลอืกตั้ง สว. ครั้งนี ้
ใหมีประสิทธภิาพและบริสทุธิ์ยุติธรรมได (โดยไมเชื่อมัน่เลยรอยละ 13.6 และไมคอยเชื่อม่ันรอยละ 43.3)  ขณะที่ 
รอยละ 43.1 ระบุวาเชื่อมัน่ (โดยเชื่อม่ันมากรอยละ 7.9 และคอนขางเชือ่มั่นรอยละ 35.2)  

10. สุดทายสิ่งที่อยากฝากถึงคณะกรรมการการเลอืกตั้ง รอยละ 76.1  ฝากให กกต.วางตวัเปนกลางและทํางานอยางซ่ือสัตย
โปรงใส   รองลงมารอยละ 7.0 ฝากใหกําลงัใจ กกต.โดยรูวาเหนื่อยแตอยากใหสู     รอยละ 5.5 ขอให กกต. แจงขาวสารการเลือกตั้ง 
สว.ใหประชาชนรูใหมากกวานี้   รอยละ 1.2 ฝากใหตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัคร สว. ใหดี   รอยละ 2.4 ระบุวาไมมีอะไรจะฝาก   
และรอยละ 7.8 ไมตอบ 
 หัวหนาศูนยวจิัยกรุงเทพโพลลกลาวเพิม่เติมวา ผลสํารวจครั้งนี้ช้ีใหเห็นวาผูมีสิทธิเลอืกตั้งสวนใหญมีความตระหนัก 
ในหนาที่และตั้งใจจะไปใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในวันที่ 19 เมษายนที่จะถงึนี้ แตยังขาดซึ่งความรูความเขาใจสําหรับ 
ใชเปนแนวทางในการตัดสนิใจเลือกผูสมัครอยางถูกตองเหมาะสม  โดยสวนใหญยังไมทราบวา สว. คือใคร เลือกไปทําอะไร  
และยังแยกไมออกระหวางบทบาทหนาที่ของ สว. กับ สส. ดังนั้นบางสวนจึงตั้งใจจะเลือกผูสมัคร สว. ที่มีความใกลชิดกับ สส.  
ในพื้นทีโ่ดยหวังใหทํางานรวมกันในการพัฒนาทองถิน่และยกระดับชีวิตความเปนอยูของชาวบานใหดีข้ึน ซึ่งความเขาใจที ่
ไมถูกตองดังกลาวจะยิ่งสงผลให สว. ชุดใหมที่ไดจากการเลือกตั้งครั้งนี้มีโอกาสเปนสภาวงศาคณาญาติของพรรคการเมือง 
มากยิ่งขึ้น ซึ่งเปนอันตรายตอระบบการถวงดุลอํานาจตามเจตนารมณท่ีแทจริงของรัฐธรรมนูญ 

จึงขอเรยีกรองใหทุกฝายชวยกันเรงรณรงคสรางความรูความเขาใจที่ถกูตองเพ่ือใหทุกเสียงของประชาชนผูออกไป 
ใชสิทธิเลือกตัง้เปนเสียงสวรรคท่ีจะนําพาประเทศชาติไปสูความเจริญรุงเรืองอยางแทจริง 
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ตารางแสดงการประมวลผลขอมูล 
ตารางที่ 1:  ขอมลูประชากรศาสตร 

 จํานวน รอยละ 
เพศ :   
            ชาย 1,477 46.4 
            หญิง 1,706 53.6 
อาย ุ:   
            18 - 25 ป 935 29.3 
            26 - 35 ป 916 28.8 
            36 - 45 ป 772 24.3 
            46 ปข้ึนไป 560 17.6 
จบการศกึษา   
            ประถมศึกษา 562 17.7 
            มัธยมศึกษา/ปวช. 1,005 31.6 
            ปวส./อนุปรญิญา 447 14.0 
            ปรญิญาตร ี 1,049 32.9 
            สูงกวาปรญิญาตร ี 120 3.8 
อาชีพ   
           ขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 640 20.1 
           คาขาย/ธุรกิจสวนตวั 440 13.8 
          รับจางทั่วไป 426 13.4 
          พนักงาน/ลกูจางบริษทัเอกชน 559 17.6 
          พอบาน/แมบาน/เกษยีณอาย ุ 179 5.6 
          นิสิต/นกัศึกษา 493 15.5 
          เกษตรกร/ชาวประมง 341 10.7 
          อ่ืนๆ 105 3.3 
พื้นที่อาศัย   
          กรุงเทพฯ และปริมณฑล 593 18.6 
          ตางจังหวัดในเขตอําเภอเมือง 754 23.7 
          ตางจังหวัดนอกเขตอําเภอเมือง 1836 57.7 
รวม 3,183 100 
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ตารางที่ 2: ความตั้งใจท่ีจะไปใชสิทธิ์เลอืกตั้งสมาชกิวุฒสิภาในวนัที่ 19 เมษายน 
 จํานวน รอยละ 
ไป              เพราะ 
       -  เปนหนาท่ี/ไปใชสิทธติามกฎหมาย................73.2% 
       -  ตองการเลอืกคนดีมาเปน สว./ 
           สว.มีความสําคญัตอบานเมือง.......................13.7% 
      -  ใกลบาน/วาง/เดินทางสะดวก............................3.5% 
      -  กลวัถูกตัดสิทธิ..................................................2.4% 
      -  ไมระบุเหตุผล....................................................7.2% 

2,665 83.7 

ไมไป         เพราะ 
      -  ไมวาง/ตองทํางาน/ตดิธรุะ................................57.4% 
      -  ไมสนใจ/เบื่อ/ไมรูจะเลือกไปทําไม..................29.6% 
      -  บานอยูไกล/เดินทางไมสะดวก...........................5.6% 
      -  ไมระบุเหตุผล.....................................................7.4% 

171 5.4 

ยังไมแนใจ เพราะ 
      -  อาจติดธรุะ/อาจตองทํางาน...............................58.7% 
      -  รอดผููสมัครกอนถานาสนับสนุนก็จะไปเลือก..15.7% 
      -  ยังไมทราบขาว/ไมรูวาเลือกที่ไหน...................12.8% 
      -  ไมระบุเหตุผล...................................................12.8% 

347 10.9 

 
  ตารางที่ 3: ความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของสมาชกิวุฒิสภาสําหรับใชเปนแนวทาง 
        ในการเลอืกผูสมคัร 

 จํานวน รอยละ 
มีความรูความเขาใจเพยีงพอแลว 1,160 36.4 
ยังมีความรูความเขาใจไมเพยีงพอ 2,023 63.6 
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ตารางที่ 4: คุณสมบัติของผูสมัคร สว. ท่ีใชเปนเกณฑหลกัในการตัดสนิใจเลือก 
 จํานวน รอยละ 
เลือกผูท่ีเขาใจปญหาของประชาชนในพื้นที่ 1,472 46.3 
เลือกผูที่มีประวัติการทํางานดี ไมดางพรอย 596 18.7 
เลือกผูที่มีความรูความสามารถดานกฎหมาย 404 12.7 
เลือกผูที่มีความเปนอิสระจากพรรคการเมอืง 330 10.4 
เลือกผูที่มีบุคคลนาเชื่อถือใหการสนับสนนุ 140 4.4 
เลือกผูมีช่ือเสยีงเปนทีรู่จกั 93 2.9 
เลือกผูที่มีพรรคการเมืองสนบัสนุน 45 1.4 
อ่ืนๆ เชน เลือกโดยดจูากคณุสมบัติหลายขอรวมกัน 103 3.2 

 
ตารางที่ 5: การท่ีผูสมัคร สว. มีความสัมพนัธใกลชิดกับพรรคการเมืองหรือเปนญาตินักการเมืองสงผล 
                   ตอการตดัสินใจเลือกหรอืไมอยางไร 

 จํานวน รอยละ 
สงผลใหเลือก 558 17.5 
สงผลใหไมเลอืก 779 24.5 
ไมสงผล  เพราะมีคุณสมบัตดิานอื่นที่ควรพิจารณามากกวา 1,846 58.0 
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ตารางที่ 6: ความพึงพอใจการทํางานของ สว. ชุดปจจุบันในภาพรวม 
 จํานวน รอยละ 
พอใจ    เพราะ 
          -  ตั้งใจทํางานดี มผีลงาน บานเมืองเจรญิกาวหนา..........75.0% 
          -  ยังมองไมเห็นขอบกพรอง.............................................3.7% 
          -  มีความรูความสามารถดี................................................2.4% 
          -  อ่ืนๆ เชนหลังเลือกตัง้มีการมาเยีย่มเยียนประชาชน......2.4% 
          -  ไมระบุเหตุผล..............................................................16.5% 

523 16.4 

ไมพอใจ เพราะ 
          -  ไมเห็นผลงานที่ชัดเจน/ทํางานไมเต็มที่......................53.3% 
          -  ไมเปนกลาง/เปนเครื่องมือของนักการเมือง................23.3% 
          -  ชอบทะเลาะกนัเอง/ไมมีความสามัคคี...........................7.4% 
          -  หวงประโยชนสวนตัว/ไมกลาตอสูเพ่ือความถกูตอง....5.8% 
          -  อ่ืนๆ เชน ไมสนใจประชาชน ไมพัฒนาทองถิ่น...........2.3% 
          -  ไมระบุเหตุผล...............................................................7.9% 

819 25.7 

ไมแนใจ เพราะ   
          -  ไมคอยไดติดตามการทํางานของ สว..........................67.5% 
          -  ไมทราบวา สว. ตองทําอะไรบาง................................29.7% 
          -  สื่อไมคอยไดนําเสนอขาวการทํางานของ สว...............2.6% 
          -  ไมระบุเหตุผล...............................................................0.2% 
 

1,841 57.9 
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ตารางที่ 7: ความคาดหมายตอภาพรวมของ สว. ชุดใหมเปรียบเทียบกบั สว. ชุดปจจบุัน 
 จํานวน รอยละ 
ดีกวา สว. ชุดเดิม เพราะ 

-  สว. ชุดใหมไดเห็นการทํางานของ สว. ชุดกอน 
             ยอมมีแนวทางพัฒนาใหดีข้ึน..................................... 26.8%   
          -  ประชาชนไดบทเรยีนจาก สว. ชุดแรก......................10.6%     
          -  เชื่อวาจะมีคนดีๆ มาลงสมัครมากขึ้น..........................9.2% 
          -  ครั้งนีจ้ะตั้งใจเลือกอยางรอบคอบมากขึ้น...................8.0% 
          -  ถูกจับตามองมากขึ้น/สื่อรายงานขาวมากขึ้น...............5.3% 
          -  อ่ืนๆ เชน รัฐบาลจะใหการสนับสนุนมากขึ้น/ 
             คงจัดสรรทนุมาใหหมูบานไดมากขึ้น..........................7.1% 

-  ไมระบุเหตผุล/ระบุเหตุผลแบบรวมๆ เชน 
    นาจะดีข้ึน/หวังวาจะดีข้ึน............................................33.0%   

1,389 43.6 

แยกวา สว. ชุดเดิม เพราะ 
         -  ผูสมัครสวนใหญเปนคนของพรรคการเมือง...............34.9% 
         -  รูชองทางในการสรางประโยชนใหตัวเองมากขึน้.......19.1% 
         -  อ่ืนๆ...............................................................................6.3% 
         -  ไมระบุเหตุผล/ระบุเหตุผลแบบรวมๆ เชน 
             คงไมมีอะไรดีข้ึน.........................................................39.7% 

200 6.3 

ไมแตกตางจาก สว. ชดุเดิม เพราะ 
         -  กฎหมายเดิม ระบบเดิม ใครมาเปนก็ไมตางกัน...........19.6% 
         -  ผูสมัครสวนใหญยังคงใชฐานเสียงของพรรค 
            การเมืองเหมือนเดิม.....................................................15.7% 
         -  คนดีหายากสวนมากจะทําเพือ่ตวัเอง..........................14.6% 
         -  คนสวนใหญยังคงไมรูวาเลือก สว. ไปทําไม................12.4% 
         -  คาดวาชุดเดิมนาจะได คนเดิมจะลงสมัคร...................11.1% 
         -  ผูสมัครสวนใหญเปนญาติ/พวกพอง สว. ชุดเดิม..........2.1%   
         -  อืน่ๆ...............................................................................5.8% 
         -  ไมระบุเหตุ/ระบุเหตุผลแบบรวมๆ  
             เชนกค็งเหมือนเดิม.....................................................18.1% 

1,544 48.5 

ไมแนใจ 50 1.6 
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ตารางที่ 8: ความม่ันใจในความเปนอิสระไมตกอยูภายใตอิทธิพลพรรคการเมืองของ สว. ชุดใหม 

 จํานวน รอยละ 
มั่นใจมาก 262 8.2 
คอนขางมั่นใจ 818 25.7 
ไมคอยมั่นใจ 1,543 48.5 
ไมมั่นใจเลย 560 17.6 

 
ตารางที่ 9: ผลงานของ สว. ชุดใหมท่ีประชาชนคาดหวังจะเห็นมากที่สดุ 

 จํานวน รอยละ 
คาดหวังในผลงานที่ตรงตามบทบาทหนาที่ของ สว.    ไดแก  
          - พิจารณากลั่นกรองกฎหมาย......................................57.0% 
          - ควบคมุการบริหารราชการแผนดิน/ 
             ดูแลตรวจสอบการทาํงานของคณะรัฐมนตรี............38.6% 
          - พิจารณาคัดเลือก แตงตั้งบุคคลในองคกรตรวจสอบ  
             หรือองคกรอิสระ อาทิ สตง. ปปช. และ กกต.............3.1% 

- ถอดถอนผูดาํรงตําแหนงทางการเมือง/ตําแหนงอ่ืน...1.3% 

501 
 

 
 

15.8 
 
 
 

คาดหวังในผลงานซึ่งควรเปนบทบาทหนาที่ของ สส. เชน  
- การนําความเจรญิมาสูทองถิ่น 
- แกปญหาเศรษฐกจิและหนีส้ินของประชาชน 
- แกปญหาความไมสงบในภาคใต 
- แกปญหาราคาพืชผลการเกษตร 
- ปฏิรูปการศกึษา 
- จัดสรรงบประมาณแตละหมูบานใหมากขึน้ 

1,249 39.2 

คาดหวังผลงานแบบรวมๆ ไมชัดเจน เชน ใหซื่อสัตยโปรงใส   
ทําผลงานใหชัดเจนกวาเดิม และมีบทบาทใหมากขึ้น 

741 23.2 

ไมคาดหวัง/อยากทําอะไรกท็ําเลย 180 5.7 
ไมตอบ/ตอบไมได/ไมทราบวา สว. ตองทําอะไรบาง 512 16.1 
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ตารางที่ 10: ความมัน่ใจตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) วาจะสามารถควบคุมดแูลการเลอืกต้ัง สว. ครั้งนี้ให
มีประสิทธิภาพและบริสุทธิยุ์ตธิรรมได 

 จํานวน รอยละ 
มั่นใจมาก 253 7.9 
คอนขางมั่นใจ 1,121 35.2 
ไมคอยมั่นใจ 1,375 43.3 
ไมมั่นใจเลย 434 13.6 

 
ตารางที่ 11: สิ่งท่ีอยากฝากถงึคณะกรรมการการเลอืกตั้ง (กกต.) 

 จํานวน รอยละ 
ขอใหวางตวัเปนกลาง ทํางานอยางซ่ือสัตยโปรงใส 2,425 76.1 
ขอใหกําลังใจ กกต. รูวาเหนื่อยแตอยากใหสู 224 7.0 
ขอใหแจงขาวสารการเลือกตั้งใหประชาชนรูมากกวานี ้ 172 5.5 
ฝากใหตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครใหดี 39 1.2 
ตอบวาไมมีอะไรจะฝาก 76 2.4 
ไมตอบ 247 7.8 

 


