
 
 

 
ผลสํารวจโพลลเร่ือง “วาที่ กกต. ชุดใหมในความเห็นของประชาชน” 

   
 ผูชวยศาสตราจารยสุนิสา ประวิชยั หัวหนาศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปดเผย
ผลสํารวจเรื่อง “วาที่ กกต. ชุดใหมในความเห็นของประชาชน” โดยเก็บขอมูลเม่ือวนัที่ 11-12 สิงหาคมที่ผานมาจาก
ประชาชนอายุ 21 ปขึ้นไปที่ทํางานในหนวยงานตางๆ ทั้งของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน และหนวยงานสาธารณกุศล
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จํานวน 55 แหง โดยเลือกสอบถามเฉพาะผูที่ตดิตามขาวการคัดเลือก กกต. ชุดใหม 
ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,377  คน เปนเพศชายรอยละ 46.4 และเพศหญิงรอยละ 53.6  สรุปผลไดดังน้ี 
 ประชาชนสวนใหญรอยละ 84.7 ระบุวาพอใจผลการคัดเลือกผูสมัคร กกต. ของศาลฎีกา   
มีเพียงรอยละ 15.3 ที่ไมพอใจ  และเมื่อถามถึงความชัดเจนโปรงใสของกระบวนการรับสมัครและคัดเลอืก 
กกต. ที่ผานมาของศาลฎีกา รอยละ 70.7 เห็นวามีความชัดเจนโปรงใส ขณะที่รอยละ 28.9 เห็นวาไมชัดเจน
โปรงใส  และรอยละ 0.4 ไมแนใจ 
 สวนความเชือ่มั่นในความชัดเจนโปรงใสของกระบวนการคัดเลือก กกต. ของวุฒิสภาชดุรักษาการ 
ที่จะดําเนินการตอจากศาลฎีกาน้ัน ประชาชนรอยละ 53.0 ระบุวาไมเชื่อมั่น  ขณะที่รอยละ 47.0 ระบุวาเชื่อม่ัน 
อยางไรก็ตามประชาชนสวนใหญรอยละ 55.0 ก็ยงัมั่นใจวาประเทศไทยจะได กกต. ชุดใหมที่เปนอิสระจาก
พรรคการเมอืง  ขณะที่รอยละ 45.0 ไมม่ันใจ  
  

สําหรับรายชือ่บุคคล 5 ทานที่ประชาชนเห็นวาสมควรไดรับการคัดเลือกใหเปน กกต. ชุดใหม 
เรียงลําดับจากผูไดคะแนนมากไปหานอย ดังน้ี 
 1. นายแกวสรร อติโพธิ อดีตสมาชิกวฒิุสภา 
 2. นายอุดม เฟองฟุง ผูพพิากษาอาวุโสศาลอาญา 
 3. นายนาม ยิ้มแยม อดีตอธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณภาค 1 
 4. นายวสันต สรอยพิสุทธ์ิ ประธานแผนกคดีแรงงานศาลฎีกา 
 5. นายวิชา มหาคุณ ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครวัศาลฎีกา 
 
 สวนความเชือ่มั่นวา กกต. ชุดใหมจะทาํใหการเลือกตั้งครั้งตอไปมีความบรสิุทธ์ิยุติธรรมไดหรือไม
น้ัน รอยละ 58.9 เชื่อมั่นวา กกต. ชุดใหมจะทําใหการเลือกตั้งมคีวามบริสุทธ์ิยุติธรรมได  ขณะที่รอยละ 16.7 
ไมเชื่อม่ัน โดยใหเหตุผลวากกต. ชุดใหมจะถูกแทรกแซงจากพรรคการเมือง ตามไมทันกลโกงของนักการเมือง  
มีเวลาเตรียมการเลือกตั้งนอยเกินไป คณะทํางานระดับลางยังเปนชุดเดิม และขาดประสบการณในการจัดการเลือกตั้ง  
และรอยละ 24.4 ไมแนใจ 
  
 



สําหรับเรื่องที่ตองการให กกต. ชุดใหมจับตาดูเปนพิเศษในการเลือกตั้งวนัที่ 15 ตุลาคมที่จะถึงน้ี 
อันดับแรกคือเรื่องการแอบแฝงใชงบประมาณของชาติไปหาเสียง (รอยละ 44.2)  รองลงมาคือเรื่องการใช
ขาราชการประจําเปนเครื่องมือในการหาเสียง (รอยละ 28.9)  เรื่องงบประมาณคาใชจายในการหาเสียงของผูสมัคร 
แตละพรรค (รอยละ 18.9)  และเรื่องอ่ืนๆ อาทิ เรื่องการซื้อเสียง และวธิีการลงคะแนน (รอยละ 8.0) 
 
 เมื่อถามถึงความคิดเห็นตอประเด็นเรื่องการเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปเปนหลังวันที่ 15 ตุลาคม 2549  
รอยละ 64.8 เห็นวาไมควรเลื่อนวันเลอืกตั้ง  ขณะที่รอยละ 35.2 เห็นวาควรเลือ่นวันเลือกตั้ง 
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 
ผศ. สุนิสา ประวิชัย หัวหนาศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
โทรศัพทเคลื่อนที่ 0-1458-6741 

 
 
 



รายละเอียดในการสํารวจ 
วัตถุประสงคในการสํารวจ    
 เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่สนใจติดตามขาวการคัดเลือก
คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ชุดใหม ในประเด็นตอไปนี้ 

1. ความพึงพอใจตอผลการคัดเลือกผูสมัคร กกต. ของศาลฎีกา 
2. ความคิดเห็นตอความชัดเจนโปรงใสในกระบวนการรับสมัครและคัดเลือก กกต. ที่ผานมาของศาลฎีกา 
3. ความเชื่อมั่นในความชัดเจนโปรงใสของกระบวนการคัดเลือก กกต. ของวุฒิสภา 
4. ความมั่นใจในความเปนอิสระจากพรรคการเมืองของ กกต. ชุดใหม 
5. รายชื่อผูที่ประชาชนเห็นวาสมควรไดรับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนง กกต. ชุดใหม 
6. ความเชื่อมั่นตอการที่ กกต. ชุดใหมจะทําใหการเลือกต้ังครั้งตอไปมีความบริสุทธิ์ยุติธรรม 
7. เรื่องที่ตองการให กกต. ชุดใหมจับตาดูเปนพิเศษในการจัดการเลือกต้ังที่จะถึงนี ้
8. ความคิดเห็นตอประเด็นเรื่องการเลื่อนวันเลอืกต้ังออกไปเปนหลังวันที่ 15 ตุลาคม 2549 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

การสํารวจใชวิธีสุมตัวอยางประชาชนอายุ 21 ปขึ้นไปที่ทํางานในหนวยงานรัฐบาล รฐัวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน และ
หนวยงานสาธารณกุศลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 55 แหง โดยเลอืกเฉพาะผูที่ติดตามขาวเรื่องการ
คัดเลือกคณะกรรมการการเลอืกต้ังชุดใหม ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,377 คน  เปนเพศชายรอยละ 46.4  และเพศหญิง 
รอยละ 53.6 
  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตัวอยางใชความคลาดเคลื่อน ± 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

วิธีเกบ็รวบรวมขอมูล 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถามสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได  
ระยะเวลาในการเก็บขอมลู   :       11-12 สิงหาคม 2549 

            วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :       13 สิงหาคม 2549 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 1: ขอมูลประชากรศาสตร 
 จํานวน รอยละ 

เพศ :   
            ชาย 639 46.4 
            หญิง 738 53.6 
อายุ   
           21-30 ป 554 40.2 
           31-40 ป 488 35.5 
           41-50 ป 256 18.6 
           51 ปขึ้นไป 79 5.7 
การศึกษา   
            ตํ่ากวาปริญญาตร ี 266 19.3 
         ปรญิญาตรี 962 69.9 
         สูงกวาปริญญาตร ี 149 10.8 
สถานที่ทํางาน   
         หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 631 45.8 
         หนวยงานธุรกิจเอกชน 732 53.2 
         หนวยงานสาธารณกุศล 14 1.0 
รวม 1,377 100.0 

  
 ตารางที่ 2: ความพึงพอใจตอผลการคัดเลือกผูสมัคร กกต. 10 คนของศาลฎีกา  

 จํานวน รอยละ 
พอใจ 1,166 84.7 
ไมพอใจ 211 15.3 

 
ตารางที่ 3: ความคิดเห็นตอความชัดเจนโปรงใสในกระบวนการรบัสมัครและคัดเลือก กกต.  

ที่ผานมาของศาลฎีกา  
 จํานวน รอยละ 
เห็นวาชัดเจนโปรงใส 973 70.7 
เห็นวาไมชัดเจนโปรงใส 399 28.9 
ไมแนใจ 5 0.4 

 
ตารางที่ 4: ความเชื่อมั่นในความชัดเจนโปรงใสของกระบวนการคัดเลือก กกต. ของวุฒิสภา 

 จํานวน รอยละ 
เชื่อมั่น 647 47.0 
ไมเชื่อมั่น 730 53.0 

 
 
 
 



ตารางที่ 5: ความมั่นใจวาประเทศไทยจะได กกต. ชุดใหมที่เปนอิสระจากพรรคการเมือง 
 จํานวน รอยละ 
มั่นใจ 757 55.0 
ไมมั่นใจ 620 45.0 

 
ตารางที่ 6: รายชื่อผูที่สมควรไดรับการคดัเลือกใหเปน กกต. ชุดใหม  

(เรียงลําดับจากคะแนนมากไปหานอย โดยการใหผูตอบเลือกผูที่คิดวาเหมาะสมจํานวน 5 คนจาก 10 คน) 
 คะแนนที่ได 
1. นายแกวสรร อติโพธิ อดีตสมาชิกวุฒิสภา 1,059 
2. นายอุดม เฟองฟุง ผูพิพากษาอาวุโสศาลอาญา 903 
3. นายนาม ย้ิมแยม อดีตอธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณภาค 1 876 
4. นายวสันต สรอยพิสุทธิ์ ประธานแผนกคดีแรงงานศาลฎีกา 738 
5. นายวิชา มหาคุณ ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวศาลฎีกา 700 
6. นางสดศรี สัตยธรรม ผูพิพากษาหัวหนาคณะศาลอาญา 638 
7. นายประพันธ นัยโกวิท รองอัยการสูงสุด 562 
8. นายสมชัย จึงประเสริฐ ผูพิพากษาหัวหนาคณะศาลฎีกา 506 
9. นายสุเมธ อุปนิสากร ผูพิพากษาอาวุโสศาลอาญา 473 
10.นายอภิชาต สุขัคคานนท ประธานแผนกคดีสิ่งแวดลอมศาลฎีกา 430 

  
ตารางที่ 7: ความเชื่อมั่นวา กกต. ชุดใหมจะทําใหการเลือกต้ังมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมไดหรือไม 

 จํานวน รอยละ 
ได 811 58.9 
ไมได เพราะ  

- ถูกพรรคการเมืองแทรกแซง 
- ตามไมทันกลโกงของนักการเมือง 
- มีเวลาเตรียมการเลือกต้ังนอยเกินไป 
- คณะทํางานระดับลางยังเปนชุดเดิม 
- ขาดประสบการณในการจัดการเลือกต้ัง 

230 16.7 

ไมแนใจ 336 24.4 
 

ตารางที่ 8: เรื่องที่ตองการให กกต. ชุดใหมจับตาดูเปนพิเศษในการเลือกต้ังที่จะถึงนี ้  
 จํานวน รอยละ 
เรื่องการแอบแฝงใชงบประมาณของชาติไปหาเสียง 609 44.2 
เรื่องการใชขาราชการประจําเปนเครื่องมอืในการหาเสียง 398 28.9 
เรื่องคาใชจายในการหาเสียงของแตละพรรค 260 18.9 
อื่นๆ อาทิ เรื่องการซื้อเสียงจากผูมีสิทธิ์เลือกต้ัง และวิธีการลงคะแนน 110 8.0 

  
 ตารางที่ 9: ความคิดเห็นตอการเลื่อนวนัเลือกต้ังออกไปเปนหลังวันที่ 15 ตุลาคม 2549 

 จํานวน รอยละ 
ควรเลื่อนวันเลอืกต้ัง 485 35.2 
ไมควรเลื่อนวนัเลือกต้ัง 892 64.8 

 


