เรียน บรรณาธิการขาว

จํานวน 11 หนา

เลือกตั้ง สว. ชุดใหม...ประชาชนรูเทาทันแคไหน
วัตถุประสงคในการสํารวจ
เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนผูมสี ิทธิเลือกตั้งทัว่ ประเทศเกี่ยวกับการเลือกตัง้ สมาชิกวุฒิสภาที่จะมีขึ้น
ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2549 ในประเด็นตอไปนี้
1. ความตั้งใจทีจ่ ะไปใชสิทธิเลือกตั้งในวันดังกลาวพรอมเหตุผลของการไปเลือกตั้งและไมไปเลือกตั้ง
2. ความรูความเขาใจเกีย่ วกับบทบาทหนาที่ของสมาชิกวุฒสิ ภาเพื่อใชเปนแนวทางในการตัดสินใจเลือกผูสมัคร
3. เกณฑในการตัดสินใจเลือกผูส มัคร
4. ความพึงพอใจตอการทํางานของ สว. ชุดปจจุบันที่กาํ ลังจะหมดวาระลง
5. ความคาดหมายตอภาพรวมของ สว. ชุดใหมที่จะไดจากการเลือกตั้ง
6. ความคาดหวังในผลงานของ สว. ชุดใหม
7. ความเชื่อมั่นตอการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
ระเบียบวิธีการสํารวจ
การสุมตัวอยาง
การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนผูมสี ิทธิเลือกตั้งทัว่ ประเทศตามสัดสวนของผูม ีสิทธิเลือกตั้งในแตละภาค
ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยแตละภาคจะทําการสุมจังหวัด จากนัน้ สุมอําเภอ
และประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณ ไดกลุมตัวอยางทัง้ สิ้นจาก 30 จังหวัดไดแก กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นครปฐม
พระนครศรีอยุธยา นครนายก ปทุมธานี กาญจนบุรี พิจิตร สุโขทัย เชียงใหม แพร แมฮองสอน เลย อุดรธานี นครพนม
กาฬสินธุ ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด มุกดาหาร นครราชสีมา สุรินทร ศรีสะเกษ ยโสธร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นราธิวาส
สุราษฎรธานี ภูเก็ต และตรัง จํานวน 3,183 คน เปนชายรอยละ 46.4 และหญิงรอยละ 53.6
กลุมตัวอยางมีอายุ 18-25 ปรอ ยละ 29.3 อายุ 26-35 ปรอ ยละ 28.8 อายุ 36-45 ปรอยละ 24.3 และอายุ 45 ปขึ้นไป
รอยละ 17.6
จบการศึกษาระดับประถมศึกษารอยละ 17.7 มัธยมศึกษา/ปวช.รอยละ 31.6 ปวส./อนุปริญญารอยละ 14.0
ปริญญาตรีรอยละ 32.9 และสูงกวาปริญญาตรีรอยละ 3.8

ประกอบอาชีพขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจรอยละ 20.1 คาขายและธุรกิจสวนตัวรอยละ 13.8
รับจางทัว่ ไปรอยละ 13.4 พนักงานลูกจางบริษัทเอกชนรอยละ 17.6 พอบาน แมบาน และเกษียณอายุรอยละ 5.6
นิสิตนักศึกษารอยละ 15.5 เกษตรกร/ชาวประมงรอยละ 10.7 และอืน่ ๆ รอยละ 3.3
อาศัยอยูในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลรอยละ18.6 อยูต างจังหวัดในเขตอําเภอเมืองรอยละ 23.7
และอยูตางจังหวัดนอกเขตอําเภอเมืองรอยละ 57.7
ความคลาดเคลือ่ น (Margin of Error)
ในการประมาณการขนาดตัวอยางใชความคลาดเคลื่อน ± 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
วิธีเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถามสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล : 1-10 กุมภาพันธ 2549
วันที่เผยแพรผลการสํารวจ : 24 กุมภาพันธ 2549
โดย ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 0-2350-3500 ตอ 1776

http://research.bu.ac.th/poll/poll_list.php
สรุปผลการสํารวจ
ผูชวยศาสตราจารยสุนิสา ประวิชยั หัวหนาศูนยวิจยั กรุงเทพโพลลสถาบันวิจยั มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปดเผย
ผลสํารวจเรื่อง “เลือกตั้ง สว. ชุดใหมประชาชนรูเทาทันแคไหน” โดยเก็บขอมูลเมื่อวันที่ 1-10 กุมภาพันธ 2549
จากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตัง้ ใน 30 จังหวัดทั่วประเทศตามสัดสวนของผูมีสิทธิเลือกตั้งในแตละภาค จํานวน 3,183 คน
เปนชายรอยละ 46.4 และหญิงรอยละ 53.6 โดยอาศัยอยูในกรุงเทพฯ และปริมณฑลรอยละ 18.6 อยูตางจังหวัดในเขต
อําเภอเมืองรอยละ 23.7 และอยูตางจังหวัดนอกเขตอําเภอเมืองรอยละ 57.7 สุรปผลไดดังนี้
1. ผูมีสิทธิเลือกตั้งรอยละ 83.7 ระบุวาจะไปใชสิทธิเลือกตัง้ สมาชิกวุฒิสภาในวันพุธที่ 19 เมษายนที่จะถึงนี้
โดยใหเหตุผลวา เปนหนาทีแ่ ละไปเพื่อใชสิทธิตามกฎหมาย (รอยละ 73.2) ไปเพราะตองการเลือกคนดีมาเปน สว. และ
สว. มีความสําคัญตอบานเมือง (รอยละ 13.7) ไปเพราะหนวยเลือกตั้งอยูใกลบานเดินทางสะดวก (รอยละ 3.5)
ไปเพราะกลัวถูกตัดสิทธิ (รอยละ 2.4) และไมระบุเหตุผล (รอยละ 7.2)
ขณะทีร่ อ ยละ 5.4 ระบุวาจะไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง โดยในจํานวนนี้ใหเหตุผลวาไมวาง/ตองทํางาน/ติดธุระ
(รอยละ 57.4) ไมสนใจ/เบือ่ /ไมรูจะเลือกไปทําไม (รอยละ 29.6) บานอยูไกล/เดินทางไมสะดวก (รอยละ 5.6)
และไมระบุเหตุผล (รอยละ 7.4)
อีกรอยละ 10.9 ระบุวายังไมแนใจ เพราะในวันดังกลาวอาจติดธุระหรือตองทํางาน (รอยละ 58.7)
จะรอดูผูสมัครกอนถานาสนับสนุนก็จะไปเลือก (รอยละ 15.7) ยังไมทราบขาว/ไมรูวาเลือกที่ไหน (รอยละ 12.8)
และไมระบุเหตุผล (รอยละ 12.8 )
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2. ในสวนความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของ สว. สําหรับใชเปนแนวทางในการเลือกผูสมัครนั้น
ผูมีสิทธิเลือกตั้งสวนใหญรอ ยละ 63.6 ระบุวายังมีความรูความเขาใจไมเพียงพอ ขณะทีร่ อยละ 36.4 ระบุวา
มีความรูความเขาใจเพียงพอแลว
3. เมื่อถามวาในการตัดสินใจเลือกผูสมัคร สว. ครั้งนีจ้ ะเลือกผูที่มีคุณสมบัติใดเปนหลัก พบวาอันดับแรก
รอยละ 46.3 จะเลือกผูที่เขาใจปญหาของประชาชนในพืน้ ที่ รองลงมารอยละ 18.7 เลือกผูที่มีประวัติการทํางานดีไมดางพรอย
รอยละ 12.7 เลือกผูที่มีความรูความสามารถดานกฎหมาย รอยละ 10.4 เลือกผูที่มคี วามเปนอิสระจากพรรคการเมือง
รอยละ 4.4 เลือกผูที่มีบุคคลนาเชื่อถือใหการสนับสนุน รอยละ 2.9 เลือกผูที่มีชื่อเสียงเปนที่รจู ัก รอยละ 1.4 เลือกผูที่มีพรรค
การเมืองสนับสนุน และรอยละ 3.2 เลือกจากคุณสมบัตอิ ื่นและเลือกโดยพิจารณาจากคุณสมบัติหลายขอรวมกัน
4. สําหรับประเด็นที่ผูสมัคร สว. บางคนมีความสัมพันธใกลชดิ กับพรรคการเมืองหรือเปนญาตินกั การเมืองนัน้
ผูมีสิทธิเลือกตั้งสวนใหญรอ ยละ 58.0 ระบุวาจะไมสงผลตอการตัดสินใจเลือกเพราะมีคุณสมบัตดิ านอื่นที่ควรพิจารณามากกวา
ขณะทีร่ อยละ 24.5 ระบุวาจะสงผลใหไมเลือกผูสมัครคนดังกลาว และรอยละ 17.5 ระบุวาจะสงผลใหเลือก
5. เมื่อถามถึงความพอใจการทํางานของ สว. ชุดปจจุบนั พบวา มีเพียงรอยละ 16.4 ที่ระบุวา พอใจ โดยใหเหตุผลวา
มีความตั้งใจทํางานดี มีผลงาน บานเมืองเจริญกาวหนา ยังมองไมเห็นขอบกพรอง และหลังเลือกตั้งมีการมาเยีย่ มเยียนประชาชน
ขณะทีร่ อ ยละ 25.7 ระบุวาไมพอใจ เพราะไมเห็นผลงานทีช่ ัดเจน ไมเปนกลาง/เปนเครือ่ งมือของนักการเมือง
ชอบทะเลาะกันเอง หวงผลประโยชนสวนตัวมากเกินไป ไมกลาตอสูเพื่อความถูกตอง ไมสนใจประชาชน และไมพัฒนาทองถิ่น
ทั้งนี้ สวนใหญคือรอยละ 57.9 ระบุวาไมแนใจ เนือ่ งจากไมคอยไดติดตามการทํางานของ สว. ไมทราบวา สว.
ตองทําอะไรบาง และสือ่ ไมคอยไดนําเสนอขาวการทํางานของ สว. (โปรดดูรายละเอียดในตารางที่ 6)
6. ในสวนความคาดหมายตอภาพรวมของ สว. ชุดใหมที่จะไดจากการเลือกตั้งครั้งนี้ รอยละ 48.5 เชื่อวา
จะไมแตกตางจาก สว. ชุดเดิม โดยใหเหตุผลวากฎหมายเดิมระบบเดิมใครมาเปนก็ไมตางกัน ผูสมัครสวนใหญยงั คง
ใชฐานเสียงของพรรคการเมืองเหมือนเดิม คนดีหายากสวนมากจะทําเพื่อตัวเอง คนสวนใหญยังคงไมรวู าเลือก สว.ไปทําไม
คาดวา สว. ชุดเดิมนาจะได และผูสมัครสวนใหญเปนญาติและพวกพองของ สว. ชุดเดิม
ขณะทีร่ อยละ 43.6 เชื่อวา สว. ชุดใหมจะดีกวาชุดเดิม เพราะไดเห็นการทํางานของ สว. ชุดเดิมยอมมีแนวทางพัฒนา
ใหดีขึ้น ประชาชนไดบทเรียนจาก สว.ชุดแรกมาแลว เชือ่ วาจะมีคนดีๆ มาลงสมัครมากขึ้น และครั้งนีจ้ ะตั้งใจเลือก
ใหรอบคอบมากยิ่งขึ้น
โดยมีเพียงรอยละ 6.3 ที่เชื่อวา สว. ชุดใหมจะแยกวาชุดเดิมโดยใหเหตุผลวาเนื่องจากผูสมัครสวนใหญเปนคนของ
พรรคการเมือง และรูชองทางในการสรางประโยชนใหตัวเองมากขึน้
และรอยละ 1.6 ระบุวาไมแนใจในภาพรวมของ สว. ชุดใหม (โปรดดูรายละเอียดในตารางที่ 7)
7. สําหรับความมั่นใจในความเปนอิสระของ สว. ชุดใหม พบวา มีประชาชนเพียงรอยละ 33.9 ที่มนั่ ใจวา สว. ชุดใหม
จะเปนอิสระไมตกอยูภายใตอิทธิพลของพรรคการเมือง (โดยมั่นใจมากรอยละ 8.2 และคอนขางมัน่ ใจรอยละ 25.7)
ขณะที่สว นใหญคอื รอยละ 66.1 ไมมั่นใจ (โดยไมมั่นใจเลยรอยละ 17.6 และไมคอยมั่นใจรอยละ 48.5 )
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8. สวนผลงานที่คาดหวังจะเห็นจาก สว. ชุดใหมนั้น พบวา เปนความคาดหวังในผลงานที่ตรงตามบทบาทหนาที่
ของ สว. เพียงรอยละ 15.8 โดยในจํานวนนีแ้ บงเปน
- คาดหวังในผลงานดานการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย รอยละ 57.0
- คาดหวังในผลงานดานการควบคุมการบริหารราชการแผนดิน/ตรวจสอบการทํางานของคณะรัฐมนตรี รอยละ 38.6
- คาดหวังในผลงานดานการพิจารณาคัดเลือก แตงตั้งบุคคลในองคกรตรวจสอบหรือองคกรอิสระ อาทิ สตง. ปปช.
และ กกต. รอยละ 3.1
- คาดหวังในผลงานดานการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและตําแหนงอืน่ ๆ รอยละ 1.3
ขณะทีร่ อ ยละ 39.2 ซึ่งเปนกลุมใหญที่สุดกลับคาดหวังในผลงานที่ควรจะเปนบทบาทหนาที่ของ สส. ไดแก การนํา
ความเจริญมาสูทองถิ่น การแกปญหาเศรษฐกิจและหนีส้ ินของประชาชน การแกปญหาความไมสงบในภาคใต การแกปญหา
ราคาพืชผลการเกษตร การปฏิรูปการศึกษา และการจัดสรรงบประมาณของแตละหมูบานใหมากขึน้ เปนตน
รอยละ 23.2 คาดหวังผลงานแบบรวมๆ เชน ใหทํางานดวยความซื่อสัตยโปรงใส สรางผลงานใหชดั เจนกวาเดิม
และมีบทบาทใหมากขึ้น
รอยละ 5.7 ระบุวาไมคาดหวังอยากทําอะไรก็ทําไปเลย
และรอยละ 16.1 ไมตอบ และตอบไมไดเพราะไมทราบวา สว. ตองทําอะไรบาง
9. สําหรับความเชื่อมัน่ ตอการทํางานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นั้น ผูมีสทิ ธิเลือกตั้งสวนใหญ
คือรอยละ 56.9 ไมเชื่อมัน่ วาคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะสามารถควบคุมดูแลการเลือกตั้ง สว. ครั้งนี้
ใหมีประสิทธิภาพและบริสทุ ธิ์ยตุ ิธรรมได (โดยไมเชื่อมัน่ เลยรอยละ 13.6 และไมคอยเชื่อมั่นรอยละ 43.3) ขณะที่
รอยละ 43.1 ระบุวาเชื่อมัน่ (โดยเชื่อมั่นมากรอยละ 7.9 และคอนขางเชือ่ มั่นรอยละ 35.2)
10. สุดทายสิ่งที่อยากฝากถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง รอยละ 76.1 ฝากให กกต.วางตัวเปนกลางและทํางานอยางซื่อสัตย
โปรงใส รองลงมารอยละ 7.0 ฝากใหกําลังใจ กกต.โดยรูวาเหนื่อยแตอยากใหสู รอยละ 5.5 ขอให กกต. แจงขาวสารการเลือกตั้ง
สว.ใหประชาชนรูใ หมากกวานี้ รอยละ 1.2 ฝากใหตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัคร สว. ใหดี รอยละ 2.4 ระบุวา ไมมีอะไรจะฝาก
และรอยละ 7.8 ไมตอบ
หัวหนาศูนยวจิ ัยกรุงเทพโพลลกลาวเพิม่ เติมวา ผลสํารวจครั้งนี้ชใี้ หเห็นวาผูมีสิทธิเลือกตั้งสวนใหญมีความตระหนัก
ในหนาที่และตั้งใจจะไปใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในวันที่ 19 เมษายนที่จะถึงนี้ แตยังขาดซึ่งความรูความเขาใจสําหรับ
ใชเปนแนวทางในการตัดสินใจเลือกผูสมัครอยางถูกตองเหมาะสม โดยสวนใหญยังไมทราบวา สว. คือใคร เลือกไปทําอะไร
และยังแยกไมออกระหวางบทบาทหนาที่ของ สว. กับ สส. ดังนั้นบางสวนจึงตั้งใจจะเลือกผูสมัคร สว. ที่มีความใกลชดิ กับ สส.
ในพื้นทีโ่ ดยหวังใหทํางานรวมกันในการพัฒนาทองถิน่ และยกระดับชีวิตความเปนอยูของชาวบานใหดีขึ้น ซึ่งความเขาใจที่
ไมถูกตองดังกลาวจะยิ่งสงผลให สว. ชุดใหมที่ไดจากการเลือกตั้งครั้งนี้มีโอกาสเปนสภาวงศาคณาญาติของพรรคการเมือง
มากยิ่งขึ้น ซึ่งเปนอันตรายตอระบบการถวงดุลอํานาจตามเจตนารมณทแี่ ทจริงของรัฐธรรมนูญ
จึงขอเรียกรองใหทุกฝายชวยกันเรงรณรงคสรางความรูความเขาใจที่ถกู ตองเพื่อใหทุกเสียงของประชาชนผูออกไป
ใชสิทธิเลือกตัง้ เปนเสียงสวรรคที่จะนําพาประเทศชาติไปสูความเจริญรุงเรืองอยางแทจริง
4

ตารางแสดงการประมวลผลขอมูล
ตารางที่ 1: ขอมูลประชากรศาสตร
จํานวน

รอยละ

1,477
1,706

46.4
53.6

935
916
772
560

29.3
28.8
24.3
17.6

562
1,005
447
1,049
120

17.7
31.6
14.0
32.9
3.8

640
440
426
559
179
493
341
105

20.1
13.8
13.4
17.6
5.6
15.5
10.7
3.3

593
754
1836
3,183

18.6
23.7
57.7
100

เพศ :
ชาย
หญิง
อายุ :
18 - 25 ป
26 - 35 ป
36 - 45 ป
46 ปขึ้นไป
จบการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/ปวช.
ปวส./อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
อาชีพ
ขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
รับจางทั่วไป
พนักงาน/ลูกจางบริษทั เอกชน
พอบาน/แมบาน/เกษียณอายุ
นิสิต/นักศึกษา
เกษตรกร/ชาวประมง
อื่นๆ
พื้นที่อาศัย
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ตางจังหวัดในเขตอําเภอเมือง
ตางจังหวัดนอกเขตอําเภอเมือง
รวม
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ตารางที่ 2: ความตั้งใจทีจ่ ะไปใชสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกวุฒสิ ภาในวันที่ 19 เมษายน
จํานวน
2,665
ไป
เพราะ
- เปนหนาที่/ไปใชสิทธิตามกฎหมาย................73.2%
- ตองการเลือกคนดีมาเปน สว./
สว.มีความสําคัญตอบานเมือง.......................13.7%
- ใกลบา น/วาง/เดินทางสะดวก............................3.5%
- กลัวถูกตัดสิทธิ..................................................2.4%
- ไมระบุเหตุผล....................................................7.2%
171
ไมไป เพราะ
- ไมวาง/ตองทํางาน/ติดธุระ................................57.4%
- ไมสนใจ/เบื่อ/ไมรูจะเลือกไปทําไม..................29.6%
- บานอยูไกล/เดินทางไมสะดวก...........................5.6%
- ไมระบุเหตุผล.....................................................7.4%
347
ยังไมแนใจ เพราะ
- อาจติดธุระ/อาจตองทํางาน...............................58.7%
- รอดูผูสมัครกอนถานาสนับสนุนก็จะไปเลือก..15.7%
- ยังไมทราบขาว/ไมรูวาเลือกที่ไหน...................12.8%
- ไมระบุเหตุผล...................................................12.8%

รอยละ
83.7

5.4

10.9

ตารางที่ 3: ความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภาสําหรับใชเปนแนวทาง
ในการเลือกผูสมัคร
จํานวน
รอยละ
มีความรูความเขาใจเพียงพอแลว
1,160
36.4
ยังมีความรูค วามเขาใจไมเพียงพอ
2,023
63.6

6

ตารางที่ 4: คุณสมบัติของผูส มัคร สว. ที่ใชเปนเกณฑหลักในการตัดสินใจเลือก
จํานวน
เลือกผูที่เขาใจปญหาของประชาชนในพื้นที่
1,472
เลือกผูที่มีประวัติการทํางานดี ไมดางพรอย
596
เลือกผูที่มีความรูความสามารถดานกฎหมาย
404
เลือกผูที่มีความเปนอิสระจากพรรคการเมือง
330
เลือกผูที่มีบุคคลนาเชื่อถือใหการสนับสนุน
140
เลือกผูมีชื่อเสียงเปนทีร่ ูจกั
93
เลือกผูที่มีพรรคการเมืองสนับสนุน
45
อื่นๆ เชน เลือกโดยดูจากคุณสมบัติหลายขอรวมกัน
103

รอยละ
46.3
18.7
12.7
10.4
4.4
2.9
1.4
3.2

ตารางที่ 5: การที่ผูสมัคร สว. มีความสัมพันธใกลชิดกับพรรคการเมืองหรือเปนญาตินกั การเมืองสงผล
ตอการตัดสินใจเลือกหรือไมอยางไร
จํานวน
รอยละ
สงผลใหเลือก
558
17.5
สงผลใหไมเลือก
779
24.5
ไมสงผล เพราะมีคุณสมบัตดิ านอื่นที่ควรพิจารณามากกวา
1,846
58.0
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ตารางที่ 6: ความพึงพอใจการทํางานของ สว. ชุดปจจุบนั ในภาพรวม
พอใจ เพราะ
- ตั้งใจทํางานดี มีผลงาน บานเมืองเจริญกาวหนา..........75.0%
- ยังมองไมเห็นขอบกพรอง.............................................3.7%
- มีความรูความสามารถดี................................................2.4%
- อื่นๆ เชนหลังเลือกตัง้ มีการมาเยีย่ มเยียนประชาชน......2.4%
- ไมระบุเหตุผล..............................................................16.5%
ไมพอใจ เพราะ
- ไมเห็นผลงานที่ชัดเจน/ทํางานไมเต็มที่......................53.3%
- ไมเปนกลาง/เปนเครื่องมือของนักการเมือง................23.3%
- ชอบทะเลาะกันเอง/ไมมีความสามัคคี...........................7.4%
- หวงประโยชนสวนตัว/ไมกลาตอสูเพื่อความถูกตอง....5.8%
- อื่นๆ เชน ไมสนใจประชาชน ไมพฒ
ั นาทองถิ่น...........2.3%
- ไมระบุเหตุผล...............................................................7.9%
ไมแนใจ เพราะ
- ไมคอยไดติดตามการทํางานของ สว..........................67.5%
- ไมทราบวา สว. ตองทําอะไรบาง................................29.7%
- สื่อไมคอยไดนําเสนอขาวการทํางานของ สว...............2.6%
- ไมระบุเหตุผล...............................................................0.2%

จํานวน
523

รอยละ
16.4

819

25.7

1,841

57.9
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ตารางที่ 7: ความคาดหมายตอภาพรวมของ สว. ชุดใหมเปรียบเทียบกับ สว. ชุดปจจุบัน
จํานวน
1,389
ดีกวา สว. ชุดเดิม เพราะ
- สว. ชุดใหมไดเห็นการทํางานของ สว. ชุดกอน
ยอมมีแนวทางพัฒนาใหดีขึ้น..................................... 26.8%
- ประชาชนไดบทเรียนจาก สว. ชุดแรก......................10.6%
- เชื่อวาจะมีคนดีๆ มาลงสมัครมากขึ้น..........................9.2%
- ครั้งนีจ้ ะตั้งใจเลือกอยางรอบคอบมากขึ้น...................8.0%
- ถูกจับตามองมากขึ้น/สื่อรายงานขาวมากขึ้น...............5.3%
- อื่นๆ เชน รัฐบาลจะใหการสนับสนุนมากขึ้น/
คงจัดสรรทุนมาใหหมูบานไดมากขึ้น..........................7.1%
- ไมระบุเหตุผล/ระบุเหตุผลแบบรวมๆ เชน
นาจะดีขึ้น/หวังวาจะดีขึ้น............................................33.0%
200
แยกวา สว. ชุดเดิม เพราะ
- ผูสมัครสวนใหญเปนคนของพรรคการเมือง...............34.9%
- รูชองทางในการสรางประโยชนใหตัวเองมากขึน้ .......19.1%
- อื่นๆ...............................................................................6.3%
- ไมระบุเหตุผล/ระบุเหตุผลแบบรวมๆ เชน
คงไมมีอะไรดีขึ้น.........................................................39.7%
1,544
ไมแตกตางจาก สว. ชุดเดิม เพราะ
- กฎหมายเดิม ระบบเดิม ใครมาเปนก็ไมตางกัน...........19.6%
- ผูสมัครสวนใหญยังคงใชฐานเสียงของพรรค
การเมืองเหมือนเดิม.....................................................15.7%
- คนดีหายากสวนมากจะทําเพือ่ ตัวเอง..........................14.6%
- คนสวนใหญยังคงไมรวู าเลือก สว. ไปทําไม................12.4%
- คาดวาชุดเดิมนาจะได คนเดิมจะลงสมัคร...................11.1%
- ผูสมัครสวนใหญเปนญาติ/พวกพอง สว. ชุดเดิม..........2.1%
- อืน่ ๆ...............................................................................5.8%
- ไมระบุเหตุ/ระบุเหตุผลแบบรวมๆ
เชนก็คงเหมือนเดิม.....................................................18.1%
ไมแนใจ
50

รอยละ
43.6

6.3

48.5

1.6
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ตารางที่ 8: ความมั่นใจในความเปนอิสระไมตกอยูภายใตอิทธิพลพรรคการเมืองของ สว. ชุดใหม
จํานวน
รอยละ
มั่นใจมาก
262
8.2
คอนขางมั่นใจ
818
25.7
ไมคอ ยมั่นใจ
1,543
48.5
ไมมั่นใจเลย
560
17.6
ตารางที่ 9: ผลงานของ สว. ชุดใหมที่ประชาชนคาดหวังจะเห็นมากที่สดุ
คาดหวังในผลงานที่ตรงตามบทบาทหนาที่ของ สว. ไดแก
- พิจารณากลั่นกรองกฎหมาย......................................57.0%
- ควบคุมการบริหารราชการแผนดิน/
ดูแลตรวจสอบการทํางานของคณะรัฐมนตรี............38.6%
- พิจารณาคัดเลือก แตงตั้งบุคคลในองคกรตรวจสอบ
หรือองคกรอิสระ อาทิ สตง. ปปช. และ กกต.............3.1%
- ถอดถอนผูดาํ รงตําแหนงทางการเมือง/ตําแหนงอื่น...1.3%
คาดหวังในผลงานซึ่งควรเปนบทบาทหนาที่ของ สส. เชน
- การนําความเจริญมาสูทอ งถิ่น
- แกปญหาเศรษฐกิจและหนีส้ ินของประชาชน
- แกปญหาความไมสงบในภาคใต
- แกปญหาราคาพืชผลการเกษตร
- ปฏิรูปการศึกษา
- จัดสรรงบประมาณแตละหมูบานใหมากขึน้
คาดหวังผลงานแบบรวมๆ ไมชัดเจน เชน ใหซื่อสัตยโปรงใส
ทําผลงานใหชดั เจนกวาเดิม และมีบทบาทใหมากขึ้น
ไมคาดหวัง/อยากทําอะไรก็ทําเลย
ไมตอบ/ตอบไมได/ไมทราบวา สว. ตองทําอะไรบาง

จํานวน
501

รอยละ
15.8

1,249

39.2

741

23.2

180
512

5.7
16.1
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ตารางที่ 10: ความมัน่ ใจตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) วาจะสามารถควบคุมดูแลการเลือกตั้ง สว. ครั้งนี้ให
มีประสิทธิภาพและบริสุทธิย์ ุตธิ รรมได
จํานวน
รอยละ
มั่นใจมาก
253
7.9
คอนขางมั่นใจ
1,121
35.2
ไมคอ ยมั่นใจ
1,375
43.3
ไมมั่นใจเลย
434
13.6
ตารางที่ 11: สิ่งที่อยากฝากถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
ขอใหวางตัวเปนกลาง ทํางานอยางซื่อสัตยโปรงใส
ขอใหกําลังใจ กกต. รูวาเหนื่อยแตอยากใหสู
ขอใหแจงขาวสารการเลือกตั้งใหประชาชนรูมากกวานี้
ฝากใหตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครใหดี
ตอบวาไมมีอะไรจะฝาก
ไมตอบ

จํานวน
2,425
224
172
39
76
247

รอยละ
76.1
7.0
5.5
1.2
2.4
7.8
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