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คํานํา 
 
 เม่ือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540  ซ่ึงประกาศใชเม่ือวันที่ 11  
ตุลาคม 2540  ไดบัญญัติในสวนที่ 4 วาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ตั้งแตมาตรา 136 ถึง 
มาตรา 148   และตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พุทธศักราช 2541   เม่ือวันที่ 6 มิถุนายน 2541  จึงนับเปนระยะเวลา 6 ปเต็มของ
การจัดตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งใหทําหนาที่ที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอระบอบประชาธิปไตย  
กลาวคือ  เปนผูควบคุมการจัดหรือจัดใหมีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิก
วุฒิสภา  สมาชิกสภาทองถิ่น  และผูบริหารทองถิ่น   รวมทั้งการออกเสียงประชามติใหเปนไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
 ผูวิจัยไดรวมกับศาสตราจารย ดร. พรศักดิ์  ผองแผว  ทําการวิจัยเรื่อง  คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  ไวเม่ือเดือนกรกฎาคม 2539  เพ่ือกําหนดรูปแบบองคกรของคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง  โดยการศึกษาเปรียบเทียบคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ปรากฎอยูทั่วไปในประเทศ
ตางๆ มากมายหลายรูปแบบ 
 ดังน้ันเม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งของไทยมีรูปแบบชัดเจนและไดดําเนินภารกิจ
สําคัญของการปฏิรูปการเมืองตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540   มาได 6 ปเต็ม  จึงมีความจําเปนที่จะตองมีการประเมินผลการทํางานของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งวาบรรลุเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ   และเปนไปตามหลักการของ
การจัดตั้งหรือไม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานอยางไร   รวมทั้งการ
เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางานของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
 ผูวิจัยหวังวา  ผลของการวิจัยในเรื่องน้ีจะอํานวยประโยชน  ทําใหเกิดความรูความ
เขาใจและนําไปสูการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
เพ่ือใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนสถาบันทางการเมืองที่มีคุณคาตอระบอบการเมืองการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย  และสามารถสรางความชอบธรรมทางการเมืองใหเกิดขึ้นแกระบอบ
ประชาธิปไตยของประเทศไทยตอไป 
 ผูวิจัยขอขอบคุณผูมีสวนเกื้อกูลการศึกษาวิจัยน้ีทุกทาน  และขอนอมรับการติชมดวย
ความยินดี 
 
 
 
          ธีรภัทร   เสรีรังสรรค 



 

 

โครงการวิจัยเร่ือง การประเมินผลการทํางานขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ: คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ก

บทคัดยอ 
 คณะกรรมการการเลือกตั้งเปนองคกรอิสระที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแหง          
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 นับตั้งแตไดดําเนินกิจกรรมมาตั้งแตป พ.ศ.2541 จนถึง พ.ศ. 
2547  มีการดําเนินงานรวมระยะเวลาประมาณ  6  ป  ตามขอบเขต  บทบาท  อํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่กําหนดไว  เปนระยะเวลาที่สมควรไดมีการประเมินผลการ
ทํางานของคณะกรรมการการเลือกตั้งวาไดบรรลุเจตนารมณของการจัดตั้งตามที่ไดกําหนดไวใน      
รัฐธรรมนูญหรือไม  มากนอยเพียงไร  ทั้งน้ีเพ่ือเสนอแนะแนวทางและมาตรการในการพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการทํางานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ใหทันตอสถานการณของการ  
เลือกตั้งและสถานการณของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นตอไป การวิจัยเรื่อง การประเมินผล
การทํางานขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ:คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงมีวัตถุประสงคสําคัญ 
เพ่ือติดตามและประเมินผลการทํางานของคณะกรรมการการเลือกตั้งวาบรรลุเจตนารมณของ         
รัฐธรรมนูญ และเปนไปตามหลักการของการจัดตั้งหรือไม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ดําเนินงานอยางไร ทั้งในเรื่องของการเลือกตั้ง  และการบริหารงานของสํานักงาน  และมี     
วัตถุประสงคเพ่ือเสนอแนะแนวทางและมาตรการในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางานของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 

 การศึกษาวิจัยน้ี เปนการศึกษาวิจัยจากขอมูลที่เปนทางการ และเปนการประเมินผลการ
ทํางานในแงของโครงสรางระบบการทํางานของคณะกรรมการการเลือกตั้งเทานั้น มิไดเปนการ
ประเมินผลพฤติกรรมของบุคคลในองคกร โดยขอมูลที่ไมเปนทางการแตอยางใด โดยเปนการ
ศึกษาวิจัยในเชิงกึ่งคุณภาพกึ่งปริมาณจากการศึกษาเอกสาร รายงานการปฏิบัติงานประจําป
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง การสัมภาษณผูที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการบริหารและการ 
ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสวนกลางและสํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจําจังหวัด ผูที่ไดรับผลกระทบจากการบริหารและการดําเนินงานของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เชน ผูสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งองคการบริหารสวนจังหวัดในวันที่                 
14 มีนาคม 2547 และกลุมนายอําเภอ 

 นอกจากนี้ ยังมีการออกแบบสอบถามขอมูลจากกลุมตัวอยาง 3  กลุม คือ กลุม    
ประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง กลุมผูที่เกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้ง และกลุมเจาหนาที่ประจํา
หนวยเลือกตั้ง ใน 5 ภาค ไดแก  ภาคกลาง  ภาคตะวันออก  ภาคเหนือ  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  และภาคใต  โดยทําการคัดเลือกจังหวัดที่มีจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งมาก     
ที่สุด  และนอยที่สุด ภาคละ 2 จังหวัด รวม  10  จังหวัด ในภาคกลาง ไดแก จังหวัดนครสวรรค 
และจังหวัดสมุทรสงคราม  ภาคตะวันออก  ไดแก จังหวัดชลบุรี  และจังหวัดตราด  ภาคเหนือ  
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ไดแก  จังหวัดเชียงใหม  และจังหวัดแมฮองสอน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    ไดแก จังหวัด
นครราชสีมา และจังหวัดมุกดาหาร  และภาคใต ไดแก จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัด
ระนอง 

 ผลการศึกษาพบวา ในดานการบริหารจัดการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งยังขาด
หลักปรัชญา ซ่ึงเปนฐานในการกําหนดเกณฑตางๆ ที่เปนธรรม แมวาระบบการบริหารจัดการ
เลือกตั้งจะเปนที่พอใจของเจาหนาที่ประจําหนวยเลือกตั้งและผูมีสิทธิเลือกตั้ง แตรายละเอียด
หลายประการในการบริหารจัดการเลือกตั้งควรมีการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะ
การคํานึงถึงความสะดวกของประชาชนเปนหลัก ตลอดจนการประชาสัมพันธวิธีการใชสิทธิแก
ประชาชนควรจะมีการเพิ่มมากขึ้น และยังไมมีการอํานวยความสะดวกแกบุคคลทุกกลุมอยาง
เทาเทียมกัน นอกจากนี้ การใชคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งจากประชาชนทั่วไป 
กอใหเกิดปญหาเม่ือตองดําเนินคดีกับกรรมการที่กระทําความผิด เพราะไมสามารถลงโทษทาง
วินัย หรือหาตัวกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งที่ทุจริตมาลงโทษไดหลังจากเสร็จสิ้นการเลือกตั้ง
แลว 

 ในดานการสืบสวน สอบสวน วินิจฉัยและดําเนินคดี ยังขาดการกําหนดกรอบระยะเวลา
ในการสืบสวนสอบสวน วินิจฉัยใหเกิดความรวบรัด รวดเร็ว นอกจากนี้ ยังขาดการกําหนด
กฎหมายหรือระเบียบที่มีมาตรฐานชัดเจน โปรงใส เปนธรรม และเปดเผยตอสาธารณะ รวมทั้ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งยังขาดการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลที่เกี่ยวกับการสืบสวน    
สอบสวน วินิจฉัยและดําเนินคดีเลือกตั้งทุกกระบวนการตอสาธารณะ และระบบการบริหารงาน
บุคคลยังคงเปนปญหา ทําใหการบังคับใช กฎ ระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้งของเจาหนาที่ที่ไม
เปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย  อีกทั้งยังไมมีหลักประกันสิทธิ เสรีภาพ และความ    
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนที่แจงเหตุการณทุจริตเลือกตั้ง หรือรองคัดคานการ
เลือกตั้ง 

 ในดานการพัฒนาพรรคการเมือง ยังขาดการใหความสําคัญกับงานดานการควบคุมดูแล
กิจการพรรคการเมือง และการสงเสริมการพัฒนาพรรคการเมืองขนาดเล็ก  

 ในดานการมีสวนรวมและการตรวจสอบอํานาจรัฐ ยังขาดการประสานความรวมมือและ
เปดโอกาสใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 ทางดานความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ที่มีตอการทํางานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พบวา กลุมประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งมีความเห็นตอการทํางานของคณะกรรมการการเลือก
ตั้งอยูในเกณฑปานกลาง   กลุมผูที่เกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้งมีความเห็นตอการทํางาน
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ของคณะกรรมการการเลือกตั้งอยูในเกณฑปานกลาง สวนกลุมเจาหนาที่ประจําหนวยเลือกตั้งมี
ความเห็นตอการทํางานของคณะกรรมการการเลือกตั้งอยูในเกณฑดีหรือพอใจ 

 จากผลการศึกษา ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการทํางานของคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง อาจมีขอเสนอแนะ กลาวคือ 

 ในดานการบริหารจัดการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งยังขาดหลักปรัชญา ซ่ึงเปน
ฐานในการกําหนดเกณฑตางๆ ที่เปนธรรม เชน งบประมาณในการหาเสียงเลือกตั้งของผูสมัคร
รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งแตละระดับ แมวาระบบการบริหารจัดการเลือกตั้งจะเปนที่พอใจของ
เจาหนาที่ประจําหนวยเลือกตั้ง และผูมีสิทธิเลือกตั้ง แตรายละเอียดหลายประการในการบริหาร
จัดการเลือกตั้งควรมีการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการคํานึงถึงความสะดวก
ของประชาชนเปนหลัก เชน ในปจจุบันยังไมมีระบบการตอบรับการแจงเหตุการไมสามารถไปใช
สิทธิเลือกตั้งใหกับประชาชนทางไปรษณีย ทําใหขาดหลักประกันแกผูแจงเหตุ นอกจากนี้ ระบบ
การตรวจสอบรายชื่อยังคงมีความยุงยาก มีรายชื่อซํ้าซอนและผิดพลาด รวมทั้งการขาดความ
สะดวกในการไปใชสิทธิ ไมวาจะเปนการมีคูหาเลือกตั้งที่สะดวก ตลอดจนการประชาสัมพันธ
วิธีการใชสิทธิแกประชาชนควรจะมีเพ่ิมมากขึ้น และควรมีการอํานวยความสะดวกแกบุคคลทุก
กลุมอยางเทาเทียมกัน เชน บุคคลที่ตองทํางานในเวลากลางคืนอาจจะตองมีการขยายเวลาใน
การลงคะแนน หรือเหล่ือมเวลาในการลงคะแนน นอกจากนี้ อาจมีการลงทะเบียนลวงหนา 
(register vote) สําหรับบุคคลที่ตองการใชสิทธิลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยูใน
ทะเบียนบาน การบริหารจัดการเลือกตั้งโดยใชคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งจาก
ประชาชนทั่วไป กอใหเกิดปญหาเม่ือตองดําเนินคดีกับกรรมการที่กระทําความผิด เพราะไม
สามารถลงโทษทางวินัย หรือหาตัวกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งที่ทุจริตมาลงโทษไดหลังจาก
เสร็จสิ้นการเลือกตั้งแลว 

 ในดานการสืบสวน สอบสวน วินิจฉัยและดําเนินคดี ควรมีการกําหนดกรอบระยะเวลาใน
การสืบสวนสอบสวน วินิจฉัยใหเกิดความรวบรัด รวดเร็ว นอกจากนี้ยังควรมีการกําหนด
กฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับ “วิธีการสืบพยาน” ที่มีมาตรฐานชัดเจน โปรงใส เปนธรรม และ
เปดเผยตอสาธารณะ รวมทั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งควรมีการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลที่
เกี่ยวกับการสืบสวน สอบสวน วินิจฉัยและดําเนินคดีเลือกตั้งทุกกระบวนการตอสาธารณะ โดย
ไมจําตองมีศาลเลือกตั้ง เพราะหากเปนระบบศาลแลวจะพิจารณาคดีไดก็ตอเม่ือตองมี
พยานหลักฐานที่ชัดเจนเทานั้น อีกทั้งเจตนารมณของการตรวจสอบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 
เปนการตรวจสอบในทางการเมือง มิใชการตรวจสอบในทางกฎหมาย ควรมีการปรับปรุงระบบ
การบริหารงานบุคคล โดยมี “ผูชวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง” ในการวินิจฉัยคดีเลือกตั้งซ่ึงอาจ
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ใหที่ปรึกษากรรมการการเลือกตั้งเปนผูทําหนาที่น้ี เน่ืองจากการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง
ที่มีความลาชาอาจกอใหเกิดผลกระทบกับการบริหารราชการแผนดินได และปญหาดังกลาวเกิด
จากบุคคลมากกวาระบบการทํางานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง การบังคับใช กฎ ระเบียบ
เกี่ยวกับการเลือกตั้งของเจาหนาที่ที่ไมเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย อาจทําใหประชาชน
ที่รูเทาไมถึงการณกลายเปนผูกระทําความผิด แตในทางกลับกันอาจไมสามารถลงโทษ ผูที่
กระทําการทุจริตเลือกตั้งอยางแทจริงได จึงควรมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ชัดเจนวาการ
กระทําใดทําได หรือการกระทําใดไมสามารถทําได ตลอดจนควรมีหลักประกันสิทธิ เสรีภาพ 
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนที่แจงเหตุการณทุจริตเลือกตั้ง หรือรอง 
คัดคานการเลือกตั้ง ในลักษณะเดียวกันกับกฎหมายคุมครองพยานที่มีอยูในปจจุบัน 

 ในดานการพัฒนาพรรคการเมือง ควรเปดโอกาสใหแกพรรคการเมืองขนาดเล็ก โดย
ควรแกไขกฎ ระเบียบที่ปดพื้นที่ทางการเมืองของพรรคการเมืองขนาดเล็ก เชน ขอกําหนดใน
การจัดตั้งพรรคการเมืองที่กําหนดใหพรรคการเมืองตองจัดตั้งสาขาพรรคครบทั้ง 4 ภาค และมี
จํานวนสมาชิกไมนอยกวา 5,000 คน ภายใน 180 วันนับแตวันที่จดทะเบียนจัดตั้งพรรค ควรมี
การใหความสําคัญกับงานดานการควบคุมดูแลกิจการพรรคการเมือง เชน หามการจดทะเบียน
ในชื่อพรรคเดิมที่ถูกสั่งยุบเลิกไปแลว เน่ืองจากอาจกอใหเกิดความสับสนแกประชาชน รวมทั้ง
การหามมีชื่อสมาชิกที่ซํ้าซอนกันในแตละพรรค เน่ืองจากเจตนารมณอันแทจริงของพรรค    
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย คือการเปนศูนยรวมของคนที่มีอุดมการณ ความเชื่อใน
นโยบายเดียวกันหรือคลายคลึงกันจึงไมควรที่จะสังกัดหลายพรรคในเวลาเดียวกัน 

 ในดานการมีสวนรวมและการตรวจสอบอํานาจรัฐ ควรมีการประสานความรวมมือและ
เปดโอกาสใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้งมากขึ้น
 อยางไรก็ตาม ในระยะยาวควรมีการตรวจสอบถวงดุลอํานาจของคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง จากเดิมที่มีอํานาจทั้ง 3 ฝาย คือ อํานาจบริหารซึ่งเปนอํานาจในการบริหารจัดการ
เลือกตั้ง อํานาจนิติบัญญัติซ่ึงเปนอํานาจในการออกกฎ ระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และ
อํานาจตุลาการซึ่งเปนอํานาจในการสืบสวน สอบสวน วินิจฉัยและดําเนินคดีเลือกตั้งครบถวนอยู
ในองคกรเดียว โดยอาจนําไปสูการแบงแยกอํานาจในการตัดสินคดีใหแกองคกรทางดานตุลา
การ อาทิ การจัดตั้ง “ศาลเลือกตั้ง” ขึ้นมาดําเนินการทางดานนี้เปนกรณีพิเศษโดยเฉพาะ     
นอกจากนั้นควรมีการนํากฎหมาย  กฎ ระเบียบ ที่ เปนอุปสรรคตอการทําหนาที่ของ           
คณะกรรมการการเลือกตั้งในแตละดาน เชน พระราชบัญญัติวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น ที่เปนอุปสรรคตอการสืบสวน สอบสวน วินิจฉัยและดําเนินคดี 
เลือกตั้ง โดยจัดใหมีการประชาพิจารณหรือจัดสัมมนาวิชาการเพื่อพิจารณาขอบกพรองของ
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บรรดากฎหมายตางๆ ดังกลาวจากตัวแทนของฝายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง เพ่ือทํา
การปรับปรุงแกไขตอไป 
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ABSTRACT 
 
 
 The Election Commission (EC) is an independent organisation which was 
created in accordance with the Constitution of the Kingdom of Thailand of 1997. 
Counting from the year it started its operations in 1998 until 2004, it has been in 
operation for almost six years. After such a period it is time to evaluate the scope of 
its role and powers that it was assigned to see whether it fulfils the intention of its 
creation in the Constitution, and if so, how well. In order to observe trends and obtain 
measurements for development and improvement regarding the operations of the EC, 
the status of the elections and the status of change that will occur, research about the 
evaluation of the work of this Constitutionally Independent Organisation - the 
Election Commission - has been conducted. Thus it is an important purpose to closely 
follow and evaluate whether the work of the EC follows the intention of the 
Constitution and whether it adheres to the principle of elections or not. Does the 
commission work efficiently and effectively for the elections and in the 
administration of their offices? Is there a purpose in presenting trends and 
measurements for the development of the process to work for the EC so that it is 
prepared for future changes? 
 
 This research study is based on formal data and is only an evaluation of the 
work of the EC under the aspect of the framework to create a work system. It is not an 
evaluation of the behaviour of members of the organisation, as the data cannot be 
used for this purpose. This study is half qualitative and half quantitative from the 
study of documents, the yearly reports of the EC, interviews with administrators and 
officers in the head office and the provincial branch offices of the EC, and people 
affected by the administration or the operations of the EC, such as candidates for the 
provincial elections on 14 May 2004, and district chiefs. 
 
 Furthermore, a survey instrument was designed to collect data from three 
sample groups, namely citizens with the right to vote (voters), voters who are 
involved in the administration of the election, and officers in a position that involves 
them directly in the administration of elections. The survey was conducted in five 
regions, namely Central Thailand, Eastern Thailand, Northern Thailand, North-eastern 
Thailand, and Southern Thailand. In each region, two provinces were chosen in which 
there are the highest and the lowest number of voters respectively, resulting in a total 
of 10 provinces. In Central Thailand, these were Nakorn Sawan and Samut Songkram; 
in Eastern Thailand, Cholburi and Trad; in Northern Thailand, Chiang Mai and Mae 
Hong Son; in the North-east, Nakorn Rachasima and Mugdahan; and in the South, 
Nakorn Sri Thammarat and Ranong. 
 
 The finding of this research is that in the administration of elections the EC 
lacks philosophical principles, which are a basis upon which to set criteria. Even 
though the voters are satisfied with the administration of the elections, several issues 
should be improved to increase the efficiency of the elections. In particular, the 
convenience of the citizens should be considered, to the extent that information about 
the voting rights should be improved for the citizens. Furthermore, the use of an 
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election board consisting of members of the general public creates problems when 
action has to be taken against a board member who has violated the regulations, 
because no disciplinary action can be taken, nor can a board member be sought for 
election fraud after the election has taken place. 
 
 The investigation and judging of fraud cases still lacks regulation for a crisp 
time frame so that the investigation can be conducted in a concise manner and short 
time. Furthermore, there is no clear law or regulation that is transparent, fair, and open 
to the public. The EC still does not publish information about the process of election 
fraud investigations. The system with which individuals are handled is still likely to 
be a problem, as the process now forces the use of regulations with regards to the 
election, which are not the intention of the law.  Finally, there is no guarantee for the 
individual freedom and safety for the life and assets of the citizens who report an 
election fraud or file a complaint. 
 
 The development of political parties still has a deficiency in the setting of the 
priority with which the work of the parties is controlled and supervised, and with 
which priority small political parties are being promoted. 
 
 In regards to the area of sharing and controlling the power of the state there is 
still no close co-operation which would give the citizens the opportunity to get 
involved with the operations of the EC. 
 
 All three sample groups - the voters, voters who are involved in the 
administration of the election, and officers directly involved in the administration of 
the election due to their position - think that the criteria under which the EC works are 
satisfactory. 
 
 From the findings of this study regarding the problems and the obstacles in the 
work of the EC, the following points may be presented: 
 
 In the administration of elections the EC lacks philosophical principles, which 
are a basis to set fair criteria, such as estimates in the election campaigns of the 
candidates in elections on the different levels. Even though the administration of the 
elections is perceived as satisfactory by the voters, the details of several issues in the 
administration of the election should become more efficient, especially the 
convenience for the citizens as a principle. For example, since there is no system for 
acknowledging a fraud report and voters cannot exercise their right to vote by mail, 
there is no guarantee for the reporter's freedom and safety. Furthermore, verification 
of the voters' names is still difficult; names appear more than once or are wrong. In 
summary, the convenience of exercising the right to vote - the convenience of the 
location of the booth is not meant here - all the way to information about how to vote 
could be improved. For example, for citizens who have to work at night the voting 
hours should be extended or shifted. Furthermore, maybe there could be an advance 
vote registration for people who need to exercise their right to vote outside of the 
district where they are legally registered. The administration of elections through 
elections boards consisting of members of the general public causes problems if a 



 

 
โครงการวิจัยเร่ือง การประเมินผลการทํางานขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ: คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
 

ซ

fraud case has to be opened after a board member has violated the rules, because no 
disciplinary action can be taken, nor can a board member be prosecuted after the 
elections for any wrongdoing. 
 
 For the investigation and processing of a fraud case a time frame should be set 
so that the investigation is concise and speedy. Furthermore, there should be a law or 
procedure regulating "how to investigate a witness" which sets a clear standard, is 
transparent, fair, and open to the public. In summary, the EC should publish 
information about the progress of any investigation without the necessity of an 
election court - because if it were a court, to proceed with any case would require 
witnesses and legal evidence. Furthermore, the intention to monitor the elections 
according to the Constitution is thus controlled in a political, not a legal way. There 
should be an improvement in the administration of people by using "assistants to 
board members" in the investigation of election fraud cases; an advisor to the election 
board could hold this position. Therefore the delay of a confirmation of the election 
results might have an effect on the administration and government in the area of 
jurisdiction.  This problem is caused by people rather than the set-up and workflow of 
the EC, as officers force the use of laws and regulations concerned with the election 
that do not follow the actual intention of the law and may put citizens who make 
unintentional mistakes on the same level as criminals, but on the other hand they 
themselves cannot be punished. As a matter of fact, people who intend to commit 
election fraud can still do this. Thus, it should either be clear as to what is allowed in 
elections, or it should not be possible to commit fraud, to the extent that there must be 
a guarantee for the freedom and safety for the life and assets of citizens who report a 
case of election fraud, or files a complaint, in the same way that current laws protect 
witnesses. 
 
 Regarding development of political parties, opportunities should be opened for 
small parties by changing the rules and regulations that close the paths for small 
parties. For example, to found a political party, the party needs to have branches in the 
four regions of Thailand and must have a membership of not less than 5,000 within 
180 days of registration as a party. There should be increased priority for controlling 
political parties and their work, such as it should not be allowed for an individual to 
register a party with the same name as a party that had been ordered to close earlier, 
as it could cause confusion among the public. Also, it should not be allowed to be a 
member in two or more political parties, so that the real intention of the parties in a 
democracy is kept, namely to be a centre for people who believe in the same or very 
similar policies, and therefore they should not belong to many parties at the same 
time. 
 
 In the area of sharing and controlling the power of the state there should be 
close co-operation which would give the citizens the opportunity to share in the work 
of the EC. 
 
 Nevertheless, in the long run there should be a balance to the power of the EC, 
as it now has three powers: The executive power, which is the power to administer 
and organise the elections; the legislative power, which is the power to set the rules 
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and regulations for the elections; and the judicial power, which is the power to 
conduct investigations and judge cases. All these three powers are now housed within 
the same organisation. Instead, the judicial power should be assigned to a judicial 
organisation, such as an election court with this special obligation. Finally, the laws, 
rules and regulations which are obstacles to the work of the EC in each of the areas 
should be improved; for example the law that regulates the elections of members of 
local councils and local administrators is an obstacle to the investigations. In order to 
achieve improvement, there could be public hearings or academic seminars for the 
representatives of the different branches that are involved in the elections in which the 
shortcomings of these laws are addressed. 
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บทที่ 1 

บทนํา 
 

ความสําคัญของปญหา 

 แนวคิดวาดวยการมีองคกรอิสระเพื่อทําหนาที่ในการบริหารจัดการการเลือกตั้ง
อยางมีคุณภาพเพื่อใหเกิดความสุจริตและเที่ยงธรรม  อันนําไปสูการสรางความชอบธรรม
ทางการเมืองภายใตการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยนั้น  เปนที่มาของการสถาปนา  
“คณะกรรมการการเลือกตั้ง”  ไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  
ในสวนที่  4  ตั้งแตมาตรา  136  ถึงมาตรา  148  เพ่ือใหมีบทบาทสําคัญในการเปน  ผูควบคุม
และดําเนินการจัดหรือจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิก
สภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น  รวมทั้งการออกเสียงประชามติใหเปนไปโดยสจุริตและเทีย่งธรรม  
(รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2540  มาตรา 144) 

 หลังจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  ไดประกาศใชเม่ือวันที่  
11 ตุลาคม พ.ศ. 2540  แลวไดมีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  2541  ประกาศใชเม่ือวันที่  6  มิถุนายน  พ.ศ.  2541  โดยมี
บทบาท  อํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของกับการควบคุมและดําเนินการจัด  หรือจัดใหมีการเลือกตั้ง
ทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น  รวมทั้งบทบาท  อํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของตามที่กฎหมาย
บัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  อาทิ  งานที่เกี่ยวของกับพรรคการเมือง  
การศึกษาและสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  การออกเสียงประชามติ
การพัฒนาพรรคการเมือง  การเผยแพรวิชาการและใหความรูและการศึกษาแกประชาชน
เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  เปนตน 

 นับตั้งแตคณะกรรมการการเลือกตั้งไดดําเนินกิจกรรมมาตั้งแตป พ.ศ.  2541  จนถึง  
พ.ศ.  2547  มีการดําเนินงานรวมระยะเวลาประมาณ  6  ป  ตามขอบเขต  บทบาท  อํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการการเลือกที่กําหนดไว  เปนระยะเวลาที่สมควรไดมีการประเมินผลการ
ทํางานของคณะกรรมการการเลือกตั้งวาไดบรรลุเจตนารมณของการจัดตั้งตามที่ไดกําหนดไวใน
รัฐธรรมนูญหรือไม  มากนอยเพียงไร  ทั้งน้ีเพ่ือเสนอแนะแนวทางและมาตรการในการพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการทํางานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ใหทันตอสถานการณของการ
เลือกตั้งและสถานการณของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคสําคัญ ดังตอไปน้ี 

 1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการทํางานของคณะกรรมการการเลือกตั้งวาบรรลุเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญ ฯ  และเปนไปตามหลักการของการจัดตั้งหรือไม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการดําเนินงานอยางไร  ทั้งในเรื่องของการเลือกตั้ง  และการบริหารงานของสํานักงาน 

 2. เพ่ือเสนอแนะแนวทางและมาตรการในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางานของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ศึกษาวิจัยประเมินผลการดําเนินงาน  สภาพปญหา  และอุปสรรคการทํางานของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ทั้งในดานการจัดการการเลือกตั้งและการบริหารงานของสํานักงาน  
ตลอดทั้งบทบาท  อํานาจหนาที่ อ่ืนของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามที่ไดกําหนดไวใน
กฎหมาย  ทั้งน้ีสามารถแยกเปนประเด็นสําคัญ  ดังตอไปน้ี 

 1. ศึกษาภาพรวมในการบริหารและผลการดําเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตามกรอบกําหนดของรัฐธรรมนูญ 

 2. ศึกษาสถานะทางการบริหารและขีดความสามารถในผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ตามทิศทางและเปาหมายของการปฏิรูปการเมือง 

 3. ศึกษาผลกระทบจากการบริหารและผลการดําเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ที่มีตอเปาหมายในการปฏิรูปการเมืองตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 

 4. การศึกษาครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการในสวนกลาง  และการบริหารจัดการ
ในระดับจังหวัดและระดับเขตเลือกตั้ง 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 การวิจัยเรื่องนี้จะอํานวยประโยชน  ดังตอไปน้ี 

 1. ทําใหทราบผลการทํางานของคณะกรรมการการเลือกตั้งวามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดมากนอยเพียงใด  และบรรลุเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ฯ หรือไม 
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 2. ทําใหทราบแนวทางและมาตรการที่จะนําไปพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางานของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 

นิยามศัพทในการวิจัย 

 “คณะกรรมการการเลือกตั้ง”  หมายถึง  คณะกรรมการการเลือกตั้งตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พุทธศักราช  2541 

 “การประเมินผลการทํางานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง” หมายถึง การประเมินผลงาน
หรือผลสําเร็จของงานที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไดดําเนินการตามบทบาท  อํานาจหนาที่ที่
กําหนดไวตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พุทธศักราช  2541  โดยเกณฑที่ใชใน
การประเมินไดแก  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 “ประสิทธิภาพ”  (efficiency) หมายถึง  ความสามารถในการใชทรัพยากร  อันไดแก  
งบประมาณ  เวลา  สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ  ประสบการณความรูความสามารถของบุคคล
กับระดับความสามารถมากหรือนอยของผลงานที่เกิดจากการดําเนินงานโดยการเปรียบเทียบ
ปจจัยนําเขากับปจจัยนําออก 

 “ประสิทธิผล”  (effectiveness) หมายถึง  การประเมินความสําเร็จของการดําเนินงาน
หรือระดับของความมากหรือนอยของการบรรลุเจตนารมณหรือวัตถุประสงคหรือเปาหมาย
ที่กําหนดไวตามรัฐธรรมนูญ  ฯ 

 “ปจจัยนําเขา”  (input) หมายถึง  ทรัพยากรทางการบริหารที่นําเขาสูกระบวนการ
ในการดําเนินงาน  ปจจัยนําเขาที่สําคัญ  ไดแก  ความพอเพียงของทรัพยากร  อาทิ  บุคลากร  
งบประมาณ  เครื่องมืออุปกรณ  เปนตน 

 “ปจจัยนําออก”  (output) หมายถึง  ผลลัพธหรือผลผลิตหรือผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ
ดําเนินงาน  โดยการเปรียบเทียบกับแผนที่กําหนดไว 

 “ผลกระทบ”  (impact) หมายถึง  ผลที่เกิดจากการบริหารงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ที่มีผลกระทบตอบุคคลหรือองคกรหรือสถาบันหรือสภาพแวดลอมของการเมือง 

 “ศักยภาพ” (potential) หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการดานตางๆ 

 “ความพรอม” (readiness) หมายถึง  ความพอเพียงของทรัพยากรทางการบริหารใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ  อันไดแก  อัตรากําลัง  คุณภาพของบุคลากร  งบประมาณ  และ
เครื่องมืออุปกรณ 
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 “ปจจัยเกื้อหนุน”  (supporting  factors) หมายถึง  ปจจัยภายใน  อันไดแก  ความพรอม
ทางดานบุคลากร  งบประมาณ  และเครื่องมืออุปกรณ  และปจจัยภายนอก  อันไดแก  
ความรวมมือจากภาคราชการ  ภาคเอกชน  สื่อมวลชน  และความรวมมือจากประชาชน 

ลําดับเนื้อหาการนําเสนอรายงานการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องนี้แบงเนื้อหาออกเปน 6 สวน ดังน้ี 

 บทที่ 1 เปนบทนําที่อธิบายความสําคัญของการวิจัย วัตถุประสงค ขอบเขตของการวิจัย 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ และการนิยามศัพท 

 บทที่ 2 กลาวถึงแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของ อาทิ  แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  
แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน    แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  แนวคิดเกี่ยวกับการออกเสียงเลือกตั้งในสังคมประชาธิปไตย  แนวคิด
เกี่ยวกับบทบาท  แนวคิดเกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้งและแนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน  
รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 บทที่ 3 เปนการนําเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ทั้งในสวนที่
เกี่ยวของกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พุทธศักราช  2541  ในสาระสําคัญ
ที่เกี่ยวกับโครงสราง  บทบาท  อํานาจหนาที่  ของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  และโครงสรางบทบาท  อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดและสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 

 บทที่ 4 ระเบียบวิธีการวิจัย  รูปแบบการวิจัย  ขอบเขตและขั้นตอนในการดําเนินการ
วิจัย  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย  
สถิติที่ใชในการวิเคราะห  และการวิเคราะหขอมูลทั้งหมด 

 บทที่ 5 เปนการนําเสนอขอมูลและการวิเคราะหประเมินผลขอมูลโดยละเอียด  โดย
การประเมินประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลในการบริหารจัดการกิจกรรมตางๆ  ของคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง  การประเมินศักยภาพ  และความพรอมในการบริหารจัดการทรัพยากร  การ
ประเมินปจจัยเกื ้อหนุน  และปญหาอุปสรรคที ่มีตอผลสัมฤทธิ ์ในการดําเนินงานของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 บทที่ 6 เปนการสรุปผลการศึกษาวิจัย  อภิปรายผลและขอเสนอแนะเพื่อนําไปสูการ
พัฒนาปรับปรุงการทํางานของคณะกรรมการการเลือกตั้งตอไป 



บทที่ 2 

แนวคิดและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

 การปฏิรูประบบและกระบวนการการเลือกตั้งเปนสาระสําคัญของการปฏิรูปกระบวนการ 
การเขาสูอํานาจรัฐอันเปนเจตนารมณหลักของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  
2540 โดยไดกําหนดใหมีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปนกลไกสําคัญในการดําเนินการ
ใหเปนไปตามเจตนารมณดังกลาว   ในบทนี้จะนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  แนวคิด
เกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน   แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการลงคะแนน
เสียงเลือกตั้ง   แนวคิดเกี่ยวกับการออกเสียงเลือกตั้งในสังคมประชาธิปไตย  แนวคิดเกี่ยวกับ
บทบาท  แนวคิดเกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง แนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน  (Balanced 
Scorecard) และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพ่ือเปนพ้ืนฐานความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งตอไป 

แนวคิดเก่ียวกับการเลือกตั้ง 

 หลักการสําคัญอยางหนึ่งในการปกครองระบอบประชาธิปไตย   ไดแก  การที่รัฐให
ประชาชนไดเขามามีสวนรวมทางการเมือง    ทั้งนี้เน่ืองจากผูปกครองจําตองปกครองประเทศ
ใหเปนไปตามผลประโยชน   และความตองการของประชาชนผูถายทอดอํานาจให  และใหความ
ยินยอมในการที่รัฐบาลจะใชอํานาจทางการเมืองกับผูใตปกครอง  วิธีการที่ใชอํานาจจะแตกตาง
กันไปบาง ในรายละเอียดแตที่สําคัญคือ  การใหประชาชนมีสิทธิในการเลือกตั้ง  มีสิทธิในการ
รวมกลุมทางการเมืองและสมัครแขงขันรับเลือกตั้ง  และตามหลักการของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  การเลือกตั้งนับไดวาเปนกระบวนการที่สําคัญมากในความสัมพันธระหวาง
ประชาชนกับผูปกครอง  โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนการระดมมติมหาชน  และสรางความชอบธรรม
ใหเกิดขึ้นในการปกครอง 

 ดังน้ัน  การเลือกตั้งจึงเปนกิจกรรมทางการเมืองที่สําคัญของทุกประเทศที่มีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย  ทั้งน้ีเพราะการเลือกตั้งเปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวน
รวมทางการเมือง (political participation)  โดยการเลือกสรรตัวแทนของตนไปทําหนาที่ทางการ
เมืองแทนตน  รวมทั้งเปนการระดมมติมหาชนและสรางความชอบธรรมใหมีขึ้น  โดยทั่วไปแลว
การเลือกตั้งเปนกิจกรรมทางการเมืองที่มีปจจัยเกี่ยวของกันอยางซับซอน  หากเปนการเลือกตั้ง
ที่มีการแขงขันกันทางการเมืองสูงแลวมักมีการใชเทคนิค  และกุศโลบายชนิดตางๆ  ในกิจกรรม 
การเลือกตั้งสูงตามไปดวย  นักรัฐศาสตรใหขอสังเกตวาการเลือกตั้งในปจจุบันน้ีนับวันจะมีความ
ซับซอน   หรือมีปจจัยเกี่ยวเนื่องมากยิ่งขึ้น   เปนตนวามีคนเขามีสวนรวมมากขึ้น  มีการใชเงิน
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ในการเลือกตั้งจํานวนมากขึ้น  จนสรางความสําคัญใหแกองคกรตางๆ ทางการเมืองมากขึ้น 
และที่สําคัญคือ   การเลือกตั้งไดสรางความชอบธรรมใหกับการปกครองสมัยใหมไดอยางดียิ่ง  
สามารถกําหนดไดอยางเฉียบขาดปราศจากการโตแยงวาจะใหใคร หรือกลุมใดเปนผูปกครองจึง
จะมีความเหมาะสม (จรูญ  สุภาพ และพรศักดิ์ ผองแผว, 2527: 11)  

 การเลือกตั้งโดยทั่วไป ถาคํานึงถึงสภาพการณทางการเมืองที่มีสวนเกี่ยวของกับการ
เลือกตั้งแลว จะมีสวนประกอบสําคัญ 3 ฝาย ที่จะทําใหการเลือกตั้งน้ันสมบูรณและสําเร็จลงได 
ไดแก ผูสมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมือง ประชาชนผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง และผูบริหาร
จัดการการเลือกตั้ง ทั้ง 3 ฝายนี้ มีความเกี่ยวของกันอยางยิ่ง  ประชาชนผูมีสิทธิออกเสียง
เลือกตั้งเปนผูที่จะวินิจฉัยตัดสินใจเลือกใครเปนตัวแทนของพวกตน ขณะที่ผูสมัครรับเลือกตั้ง
และพรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองตางๆ ตองการจะเขาไปทําหนาที่แทนผูเลือกตั้งในสภาและ
เปนรัฐบาลบริหารประเทศ จะตองทําเสนอตนเองและนโยบายหรือแนวความคิดใหผูเลือกตั้ง
ไดรับทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจ สวนฝายที่บริหารจัดการการเลือกตั้ง ไดแก คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (กกต.) ก็ตองทําหนาที่ตามกฎหมายระเบียบที่ตราไวสําหรับการเลือกตั้งน้ันๆ 
อยางเครงครัด เปนกลาง เพ่ือสราง “ความบริสุทธิ์ ยุติธรรม” ใหเกิดขึ้นในการเลือกตั้งเพ่ือใหได
ตัวแทนของประชาชนอยางแทจริง 

 ความหมายของการเลือกตั้ง 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไดใหนิยามคําวา “การเลือกตั้ง” หมายถึง
การเลือกบุคคลเพื่อเปนตัวแทนตนกรณีตางๆ ตามที่กฎหมายกําหนด เชน การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เปนตน 

 พรศักดิ์ ผองแผว (2532: 20) กลาววา การเลือกตั้งเปนกิจกรรมที่สําคัญยิ่งในกระบวนการ
ทางการเมืองและการปกครองประเทศ เจตจํานงดังกลาวปรากฏอยูในลักษณะของการเรียกรอง 
(demand) หรือสนับสนุน (support) ตอการตัดสินใจทั้งหลายในระบบการเมือง 

 จรูญ สุภาพ (2527: 28) กลาววา การเลือกตั้งเปนวิธีการที่เปดโอกาสใหราษฎรไดมีสวน
รวมในการเลือกสรรและกําหนดตัวเจาหนาที่ ที่จะมาบริหารงานสาธารณะ การเลือกตั้งแบบ
ประชาธิปไตยจะตองเปนความลับ และราษฎรมีโอกาสเลือกโดยเสรี 

 วิสุทธิ์ โพธิแทน (2524: 63) ใหความหมาย “การเลือกตั้ง” วาการที่บุคคลไดเลือกบุคคล
หน่ึงหรือบุคคลจํานวนหนึ่งจากหลายๆ คน หรือเลือกจากบัญชีรายชื่อผูเขาสมัครรับเลือกตั้ง
บัญชีหน่ึง หรือบัญชีจํานวนหนึ่งจากบัญชีรายชื่อหลายๆ บัญชีเพ่ือใหไปกระทําการอันหนึ่งอัน
ใดแทนตน 
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 David Butler and others (1981: 216) ใหความหมาย “การเลือกตั้ง” วา เปนรูปแบบ
หน่ึงของการมีสวนรวมที่เปดโอกาสใหแกสามัญชนโดยทั่วไปและการมีสิทธิที่จะมีสวนรวมทั่วๆ 
ไปในกิจกรรมสาธารณะ การเลือกตั้งไดกลายเปนสัญลักษณอยางหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงความ
เปนพลเมือง 

 พิมลจรรย นามวัฒน (2534: 716) ใหความหมายของการเลือกตั้งวา การที่ประชาชนมี
สวนรวมทางการเมืองโดยการออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นของตนเองโดยอิสระวา 
จะเลือกผูใดเปนผูแทนของตน เขาไปใชอํานาจอธิปไตยบริหารกิจการของประเทศ ผูที่จะไดรับ
การเลือกตั้งน้ันจะเปนผูสมัครใจเสนอตัวเขามาใหประชาชนเลือก และผูที่ไดรับเลือกดวยคะแนน
เสียงสวนใหญจะเปนผูที่ไดรับการยอมรับวาเปนผูแทนของประชาชนทั้งหมด มีสิทธิตามที่ไดรับ
มอบหมายจากประชาชนใหเขารวมเปนคณะบุคคลดําเนินการบริหารและปกครอง 

 กระมล  ทองธรรมชาติ  และคณะ (2531: 1-2)   ใหความหมายของการเลือกตั้งวา  การ
เลือกตั้งเปนกระบวนการทางการเมือง    ซึ่งแสดงออกถึงการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตย   ดวยการไปออกเสียงเลือกตั้งผูแทนของตนเพื่อทํา
หนาที่ในรัฐสภาและในรัฐบาล เปนกลไกการแสดงออกซึ่งเจตจํานงของประชาชนที่เรียกรองและ
สนับสนุนใหมีการปฏิบัติ   จัดทําหรือละเวนการกระทําอยางใดอยางหนึ่งในทางการเมืองและ
การตัดสินใจในนโยบายสาธารณะที่จะมีผลกระทบตอประชาชน   การที่ประชาชนเลือก
ผูแทนหรือกลุมการเมืองหรือพรรคการเมืองที่มีอุดมการณและนโยบายที่สอดคลองกับความ
ตองการของตน   ก็เพราะประชาชนเชื่อวาผูแทนที่ตนเลือกไปใชอํานาจอธิปไตยแทนตนนั้นจะใช
อุดมการณที่ประกาศเปนแนวทางในการนํานโยบายไปปฏิบัติและบริหารรัฐกิจในทํานองเดยีวกนั
เพ่ือเปนการพิทักษผลประโยชนของตนเอง  ประชาชนจะไมเลือกผูแทนที่มีอุดมการณและ
นโยบายที่เปนปฏิปกษ หรือไมเอ้ือตอความตองการของตน 

 ดังน้ัน  การเลือกตั้งจึงเปนกิจกรรมที่ประชาชนแสวงหาทางเลือกในการปกครองและ
บําบัดความตองการของตนเอง เปนกิจกรรมทางการเมืองที่ประชาชนผูเปนเจาของอํานาจ
อธิปไตยไดมีสวนรวมทางการเมือง อันเปนกลไกที่แสดงออกซึ่งเจตจํานงของประชาชนที่
เรียกรองหรือสนับสนุนใหมีการกระทํา  หรือละเวนการกระทําอยางใดอยางหนึ ่งในทาง
การเมืองหรือการตัดสินใจในนโยบายสาธารณะที่จะมีผลกระทบตอประชาชน  โดยประชาชนทั่วไป
เลือกผูแทนหรือพรรคการเมืองที่มีอุดมการณนโยบายและวิสัยทัศนที่สอดคลองกับตน ดวย
ความคาดหวังวาผูแทนหรือพรรคการเมืองที่ตนเลือกใหไปใชอํานาจอธิปไตยแทนตนนั้น จะ
นําอุดมการณและนโยบายไปเปนแนวนโยบายในการบริหารประเทศ และทําหนาที่พิทักษ
ผลประโยชนของตนเอง  การเลือกตั้งจึงเปนกระบวนการแสวงหาทางเลือกในการเมืองการปกครอง
ของประชาชนนั่นเอง 
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 เม่ือพิจารณาจากความหมายของการเลือกตั้งแลว  จะเห็นวาการเลือกตั้งมีบทบาท
สําคัญ 2 ประการ คือ บทบาทของประชาชนคือ เปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามีสวนรวม
ในกิจการของรัฐโดยเฉพาะอยางยิ่งการมีสวนรวมในการกําหนดตัวผูบริหาร   และบทบาท
ในการบริหารกิจการของประเทศ การมีสวนรวมของประชาชนเปนการแสดงออกซึ่งเจตนารมณ
และการสนับสนุนของประชาชน ซ่ึงจะทําใหระบบการเมืองและคณะผูบริหารไดรับการยอมรับ
อยางถูกตองตามกฎหมาย ดวยเหตุน้ีจะเห็นไดวา การเลือกตั้งเปนกิจกรรมที่ซับซอนของ
กระบวนการทางการเมืองและเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง และการไป
ใชสิทธิเลือกตั้ง 

ความสําคัญของการเลือกตั้ง 

 การปกครองที่เหมาะสมกับสภาพปจจุบันก็คือ การปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งมิได
หมายถึง การที่ประชาชนไปลงคะแนนเสียง (voting) เลือกตั้งผูแทนของตนแตเพียงอยางเดียว 
หากแตมีความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งไปกวานั้นอีก กลาวคือ การเลือกตั้งยังหมายถึงผลที่ไดจากการ
ไปใชสิทธิเลือกตั้งของประชาชนอีกดวย   ผลการเลือกตั้งของประชาชนนี้หากพิจารณาใหลึกซึ้ง
จะพบวา เปนการแสดงออกถึงการยอมรับวา อํานาจสูงสุดเปนของประชาชน และเปนการเปด
โอกาสใหประชาชนมีอํานาจที่จะดําเนินการเลือกผูแทนเขาไปปฏิบัติหนาที่แทนตนในการดําเนิน
กิจกรรมทางการเมือง  เชน  การควบคุมการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล  เลือกรัฐบาล 
เพ่ือทําหนาที่ในการบริหารราชการแผนดิน  หรือปกครองประเทศ  และกําหนดนโยบายที่จะใช
ในการปกครองประเทศ    การเลือกตั้งตัวแทนประชาชนเปนกระบวนการทางการเมืองอยาง
หนึ่งในระบอบการปกครองที่เชื่อวาอํานาจอธิปไตยหรืออํานาจสูงสุดในการปกครองเปนของ
ปวงชน  ซึ่งคิดคนขึ้นแทนระบอบการปกครองที่ถือคติอํานาจอธิปไตยเปนของบุคคลใดบุคคล
เดียวหรือคณะบุคคลโดยอางลัทธิเทวสิทธิ   หรืออภิอํานาจ   หรือความมีคุณสมบัติพิเศษบาง
ประการเปนเครื่องมือใหความชอบธรรมในอํานาจการปกครองของตน   การเลือกตั้งเปน
กระบวนการของการเลือกสรรรัฐบาลที่จะมาทําการปกครองและสรางความชอบธรรมใหแก
อํานาจการปกครองของผูปกครองใหเปนไปโดยสันติ  การเลือกตั ้งในประเทศที ่มีพรรค
การเมืองหรือกลุ มการเมืองมากกวาหนึ่งพรรคหรือหน่ึงกลุมมีบทบาทสําคัญในการยุติขอ
ขัดแยงในระบบการเมืองโดยเคารพและปฏิบัติตามกฎเกณฑกติกาและธรรมเนียมปฏิบัติที่ใช
บังคับในระบบการเมืองนั้นๆ  การเลือกตั้งที่เปนไปตามกฎเกณฑกติกาดังกลาวจะทําใหคูตอสู
ทางการเมืองยอมรับผลการตัดสินใจของผูเลือกตั้งโดยฝายที่ชนะจะไดรับมอบอํานาจจาก
ประชาชนใหทําการปกครองในชวงระยะเวลาที่กําหนดไว ฝายแพก็จะหาทางเอาชนะในคราว
ตอไปตามวิถีทางหรือกฎเกณฑและกติกาไดกําหนดไว   วิธีการเชนนี้ชวยอํานวยใหการสืบ
อํานาจทางการเมืองและการปกครองเปนไปอยางสันติวิธีไมตองอาศัยวิธีการที่ผิดกฎหมาย
และไมชอบธรรม  เชน  การปฏิวัติรัฐประหาร  เปนกลไกในการสับเปลี่ยนอํานาจ   ดังนั้น
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กระบวนการเลือกตั้งภายใตเงื่อนไขที่กลาวมานี้จึงแตกตางไปจากการเลือกตั้งในประเทศที่มี
พรรคการเมืองที่มีอํานาจและอิทธิพลมากที่สุดเพียงพรรคเดียว  หรือกลุมคณะบุคคลเพียง
คณะเดียว  ซึ่งใชการเลือกตั ้งเปนเพียงขออางในการสรางความชอบธรรมในอํานาจการ
ปกครองเทานั้น  มิใชเปนกลไกเพื่อขจัดความขัดแยง  หรือเพ่ือตัดสินการสืบอํานาจแตอยางใด  
กระบวนการสับเปลี่ยนอํานาจการปกครองโดยการเลือกตั้งน้ียังเปนกลไกสําคัญที่จะคอยเตือน
เสมอวาตนมีความรับผิดชอบตอประชาชนและมีประชาชนคอยจับตาดูการกระทําของเขาอยู
เสมอ   ดังนั้นจะตองทําหนาที่อยางดีที่สุดและดวยความรับผิดชอบ  เพราะประชาชนจะเปน  ผู
ตัดสินอนาคตทางการเมืองของตนดวยการเลือก  หรือไมเลือกตนกลับมาทําหนาที่ผูแทนของปวง
ชนอีก 

 นอกจากนั้น กระบวนการเลือกตั้งยังเปนกลไกสําคัญของการมีสวนรวมทางการเมือง
ของประชาชน  การไปใชสิทธิเลือกตั้งทําใหบุคคลเกิดความรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งของสังคม
ของประเทศ  มีความเชื่อม่ันและศรัทธาในความสามารถของตนเองและเพื่อนมนุษยวาสามารถ
ตัดสินใจเลือกรัฐบาล   เลือกรูปแบบการปกครอง   วิธีดําเนินการปกครอง  ระบบเศรษฐกิจ
เพ่ือประโยชนของตนเองได  การเลือกตั้งจะนําไปสูความพยายามของประชาชนที่จะมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจและการกระทําของรัฐบาล  ปจจัยตางๆ  เหลานี้จะชวยใหการมีบูรณาการ
ภายในระบบการเมืองของชาติ   และระดมประชาชนเขารวมในระบบการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยมากขึ้น (กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ, 2531: 6) การเลือกตั้งจึงเปนการ
ตัดสินใจทางการเมืองที่มีความสําคัญตอระบบการเมือง เพราะการตัดสินใจนี้จะนํามาซึ่งการ
คัดเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร รัฐบาล ตลอดจนนโยบายในการบริหารประเทศ (political 
recruitment) (Micheal, 1992: chapter 7) 

 ความสําคัญของการเลือกตั้งในดานผลที่ไดจากการไปใชสิทธิเลือกตั้ง  อาจพิจารณาได
อีกในแงของ  “สัญลักษณ”  ที่ทําใหบุคคลที่ไปใชสิทธิเกิดความรูสึกวาตนเปนสวนหน่ึงของสังคม 
กลาวคือ  การเลือกตั้งเปนพิธีการที่สําคัญอยางหน่ึงในการปกครองแบบประชาธิปไตยทํานอง
เดียวกันกับพิธีทางศาสนา    ทําใหประชาชนมีความรูสึกวาตนไดทํา  “หนาที่พลเมืองดี”  
(civil duty)  ซึ่งสงผลในเชิงลักษณะที่แฝงเรนตอระบบการเมืองอยูอีกหลายประการ   อาทิ 
การเลือกตั้งทําใหอํานาจของรัฐบาลมีความชอบธรรม  ทั้งน้ีเน่ืองจากทําใหรัฐบาลที่มาจากการ
เลือกตั้งไดรับการยอมรับจากประชาชน  นอกจากนั้นการเลือกตั้งยังชวยคลายความตึงเครียด
ของความขัดแยงทางการเมือง  ตลอดจนชวยลดความขัดแยงทางสังคมลงไดอีกดวย  กลาวคือ  
กลุมทางสังคมทั้งหลายตางกลุมตางก็มีความตองการที่แตกตางกัน จึงทําใหเกิดความขัดแยงกัน
อยางหลีกเลี่ยงไมได  แตละกลุมเหลานั้นตางอยากจะไดในสิ่งที่ตนตองการ  โดยเรียกรองผาน
กระบวนการเลือกตั้งแบบปกติ  ซ่ึงอํานวยประโยชนกวาการใชกําลังเขาแยงชิงผลประโยชนกัน  
กลาวโดยสรุป การเลือกตั้งจึงมีความสําคัญ  คือ  เปนการเลือกผูปกครองหรือรัฐบาลที่จะมาทํา
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หนาที่ปกครองเปนกลไกเชื่อมโยงความตองการของประชาชนเขากับนโยบายสาธารณะ  สราง
ความชอบธรรมทางการเมืองใหแกผูปกครอง เปนกลไกหรือ “หามลอ” ในทางการเมืองการ
ปกครอง  ลดความตึงเครียดและความขัดแยงทางการเมืองและสังคม  และทําใหเกิดการระดม
มวลชนเขาสูกระบวนการทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย   และประสาน
ประโยชนใหประชาชนเห็นความจําเปนของการปฏิบัติหนาที่ในการเปนพลเมืองที่ดี 

 หลักการเลือกตั้ง 

 นักกฎหมายมหาชน  และนักรัฐศาสตร  มักจะอางที่มาของหลักการเลือกตั้ง  ซ่ึงเปน
เจตนารมณของการเลือกตั้งวา ปรากฏอยูในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน มาตรา 21 ซ่ึง
ระบุสาระสําคัญเกี่ยวกับสิทธิในการปกครองตนเองของประชาชน โดยประชาชน เพ่ือประชาชน 
โดยมีกระบวนการการเลือกตั้งที่แทจริงรองรับ  การเลือกตั้งดังกลาวตองเปนกลางมีคุณภาพสูง 
และมีคุณสมบัติที ่ไมเบี ่ยงเบนไปจากหลักการ  กลาวคือ  ตองเปนการเลือกตั ้งอยางลับ 
(secret)  มีความเปนอิสรเสรี  (freedom) เปนวาระ (period) อยางเสมอภาค (equal suffrage) 
เปนการทั่วไป (universal suffrage) และเปนการเลือกตั้งที่แทจริง (genuine election) 
(United Nations General Assembly, “Universal declaration of human rights 1984,” 
(United Nations Department of public information, 1949) ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 
(The Declaration of Human Right, 1948) มาตรา 21 ระบุวา  (1) Everyone has the right to 
take part in the government of his country, directly or through freely chosen 
representatives. (2) Everyone has the right of equal access to public service in his country. 
(3) The will of people shall be the basic of the authority of government ; this will shall be 
expressed in periodic and genuine elections which shall be equal suffrage and shall be 
held by secret vote or by equivalent free voting procedures.) หลักทั้ง 6 ประการขางตนน้ี
ดูเปนเรื่องงายแตมีนัยเชิงปฏิบัติที่จะนําไปสูการซอนเรนหรือเบี่ยงเบนเจตนารมณ  ซ่ึงนําไปสู
การเลือกตั้งที่ไมสุจริตเที่ยงธรรมขึ้นไดโดยงาย  การเลือกตั้งเปนที่ยอมรับกันทั่วไปวาเปน
องคประกอบสําคัญของการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยทางผูแทน (representative democracy) 
ทั้งนี้ก็เพราะการเลือกตั้งเปนกระบวนการทางการเมืองที่เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
ในการปกครองโดยการออกเสียงเลือกตั้งผูแทนเขาไปทําหนาที่ทางการปกครอง  หรือใชอํานาจ
แทนพวกเขา แตทวาการเลือกตั้งจะมีความหมายและถือวาเปนฐานที่มาของความชอบธรรมได   
อํานาจทางการเมืองของผูปกครองนั้นจะตองมีลักษณะตามหลักเกณฑที่ไดรับการยอมรับเปน
สากลดังตอไปน้ี (กระมล  ทองธรรมชาติ  และคณะ, 2531: 2-5,97)  

 1. ความเปนอิสระแหงการเลือกตั้ง  หมายถึง การแสดงเจตนารมณในการเลือกตั้ง
จะตองเปนไปอยางอิสระเสรีปราศจากการบีบบังคับขมขูดวยประการใดๆ ไมวาจะเปนการให
อามิสสินจาง หรือการใชอิทธิพลบีบบังคับ 
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 2. หลักการเลือกตั้งตามกําหนดระยะเวลา  หมายถึง  การจัดใหมีการเลือกตั้งตาม
กําหนดระยะเวลา  ทั้งน้ีเพ่ือประชาชนมีโอกาสตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของผูปกครองวาได
ปฏิบัติตามเจตนารมณของประชาชนหรือไม   และเปนเงื ่อนไขสําคัญในการพิจารณา
ความชอบธรรมในการใชอํานาจของผูปกครองและเปนเง่ือนไขเพ่ือใหประชาชนมีโอกาสสามารถ
เปลี่ยนแปลงตัวผูปกครองไดโดยสันติวิธี    ผูปกครองที่ใชอํานาจโดยชอบธรรมในระหวางที่อยู
ในอํานาจ   เม่ือครบวาระแลวก็มีโอกาสไดรับความไววางใจจากประชาชนและไดรับเลือกเขามาใหม 

 3. การเลือกตั้งที่ยุติธรรม หมายถึง  การเลือกตั้งที่บริสุทธิ์เปนไปตามตัวบทกฎหมาย
และเจตนารมณของกฎหมาย  ปราศจากการครอบงําและเลหทางการเมือง ปราศจากการใช
อิทธิพลทางการเมือง  ทางเศรษฐกิจ  และสถานภาพทางสังคม  เชน  นักการเมืองที่อยูใน
ตําแหนงใชอํานาจหนาที่ของตนเพื่อใหไดมาซึ่งคะแนนสนับสนุน  หรือผูที่มีกําลังทางเศรษฐกิจ
เขมแข็งกวาใชเงินทองทุมเทหาเสียง  หรือซื้อคะแนนเสียงเพื่อตนเอง   หรือสนับสนุนผูสมัคร 
นอกจากนี้การตอสูแขงขันระหวางผูสมัคร  หรือพรรคการเมืองจะตองเปนไปอยางอิสระเสรี
ภายในขอบเขตของกฎหมายและเจตนารมณของกฎหมายที่มีพื้นฐานอยูบนความยุติธรรม
และความเสมอภาค 

 4. หลักการใชสิทธิเลือกตั้งเปนการทั่วไป   หมายถึง  การใหสิทธิเลือกตั้งแกประชาชน
ทั่วไป โดยไมมีการกีดกันหรือจํากัดสิทธิบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนพิเศษเนื่องมาจากเพศ  สีผิว 
สถานภาพทางสังคม  เศรษฐกิจ  เงื่อนไขขอนี้มีรากฐานมาจากความเชื่อที่วา  สิทธิในการมี
สวนรวมใชอํานาจอธิปไตยนั้นเปนของประชาชนทุกคน 

 5. หลักความเสมอภาค หมายถึง การมีสิทธิในการเลือกตั้งของประชาชนมีความสําคัญ 
และไดรับความยอมรับโดยเทาเทียมกัน  ไมวาผูเลือกตั้งน้ันจะมีสถานภาพทางสังคม  เศรษฐกิจ 
และการเมืองอยางใด  มาตรการในการใหความเสมอภาค  อยางเชน  การใหผูมีสิทธิออกเสียง
เลือกตั้งคนหนึ่งๆ  ลงคะแนนเสียงไดเพียงหนึ่งคะแนน  (one man one vote)  และคะแนน
เสียงทุกๆ คะแนนมีความสําคัญเทากัน เปนตน 

 6. หลักการลงคะแนนลับ หมายถึง การออกเสียงเลือกตั้งของประชาชนเปนเอกสิทธิ
ของผูเลือกตั้งโดยเด็ดขาด  และไดรับการปกปองพิทักษโดยการออกเสียงลับ  ทั้งนี้เพื่อให
การเลือกตั้งเปนไปโดยบริสุทธิ์  ปราศจากการขมขูบีบคั้นจากอิทธิพลใดๆ  ที่จะมีผลกระทบตอ
เสรีภาพของผูเลือกตั้ง 

 หลักทั้ง 6 ประการนี้ เปนอุดมคติ แตมีความจําเปนมากในการที่จะประกันความ
บริสุทธิ์ยุติธรรมของการเลือกตั้ง  

 การเลือกตั้งจึงเปนวิธีการที่เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามีสวนรวมในการแสดงบทบาททาง
การเมือง ชวยกันรับผิดชอบตอประเทศชาติ   และยังเปนการแสดงออกถึงเจตนารมณของ
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ประชาชนที่รัฐบาลจะตองตระหนักและยึดถือเปนเรื่องสําคัญ  ประเทศเสรีประชาธิปไตย
ทุกประเทศจึงใหความสําคัญตอการเลือกตั้งมาก   นอกจากนี้   การเลือกตั้งยังเปนเครื่องมือที่
ชี้ใหเห็นวาการปกครองบริหารประเทศของตนนั้นเปนไปอยางถูกตองตามหลักเกณฑ กลาวคือ  
การเขาปฏิบัติหนาที่ก็เพราะไดรับการกลั่นกรองและยอมรับจากประชาชนซึ่งเปนเจาของประเทศ  
ขณะเดียวกันก็เปนการแสดงความชอบธรรมในการไดมาซึ่งอํานาจเพื่อใหนานาประเทศยอมรับ   

แนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวมทางการเมือง 

 McClosky  ไดอธิบายความหมายของการมีสวนรวมทางการเมืองวา  หมายถึงกิจกรรม
ตางๆ ที่กระทําโดยความสมัครใจของสมาชิกในสังคม   เพื่อที่จะเลือกผูนําของตนและ
เพ่ือกําหนดนโยบายของรัฐ การกระทํานั้นอาจจะกระทําโดยตรงหรือทางออม  ตลอดจนผูกระทํา
อาจทํากิจกรรมตางๆ เพียงอยางเดียวหรือหลายอยางพรอมๆ กันก็ได (สุวัฒน ศิริโภคาภิรมย, 
2540: 15) ดังน้ัน การมีสวนรวมทางการเมืองเปนสวนสําคัญของวิถีชีวิตประชาธิปไตยอีกมิติหน่ึง
เพราะเปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงทัศนะและมีสวนรวมในการตัดสินใจเรื่องตางๆ  
ที่จะมีผลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนเอง   นอกจากจะชวยใหการตัดสินใจของผูเสนอ
โครงการหรือรัฐบาลมีความรอบคอบ   และสอดรับกับปญหาและความตองการของประชาชน
มากยิ่งขึ้นแลว  ยังเปนการควบคุมการบริหารงานของรัฐบาลใหมีความโปรงใส (transparency)  
ตอบสนองตอปญหาและความตองการของประชาชน  (responsiveness) และมีความรับผิดชอบ
หรือสามารถตอบคําถามของประชาชนได (accountability) อีกดวย ซ่ึงเทากับเปนการสงเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยใหสมบูรณมากขึ้นดวย 

 ระดับขั้นการมีสวนรวมทางการเมืองมีหลายระดับ  และนักวิชาการตางๆ  ไดกําหนดไว
หลากหลาย  แตในสาระสําคัญมีความคลายกันซึ่งจะขอนําเสนอโดยสังเขป  (Cohen และ 
Uphoff, 1980: 219-222) ไดจําแนกการมีสวนรวมออกเปน 4 ระดับ คือ การมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ (decision making) การมีสวนรวมในการดําเนินการ (implementation) การมีสวนรวม
ในการรับผลประโยชน (benefit) และการมีสวนรวมในการประเมินผล (evaluation) ระดับขั้น
ของวงจรการมีสวนรวมตามแนวคิดของ Cohen และ Uphoff ดังแสดงไวในแผนภาพที่ 2.1 
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แผนภาพที่ 2.1 แสดงวงจรการมีสวนรวมตามแนวคิดของ Cohen และ Uphoff 

 ที่มา : Cohen และ Uphoff (อางถึงใน สนาน ธรรมรส, 2541: 24-25) 

 

 เฉลิม เกิดโมลี (2543: 3) ไดเสนอระดับการมีสวนรวมไวในทํานองคลายคลึงกันวามีอยู 
3 ระดับ คือ รวมคิดรวมตัดสินใจ กลาวคือ ตองมีทั้งรวมคิดและตองมีอํานาจการตัดสินใจใน
ระดับที่แนนอนระดับหนึ่ง  รวมทํา  คือ  รวมในขั้นตอนของการดําเนินการทั้งหมด  และรวม
สนับสนุน อาจเปนไดตั้งแตใหขาวสารขอมูลถึงการสนับสนุนทรัพยากรบริการ 

 การใหประชาชนมีสวนรวมนั้นสามารถทําไดในหลายระดับขี้นอยูกับรัฐบาลแตละยุควา
จะใหความสําคัญตอประชาชนมากนอยตางกัน (ปราณี พันธุมสินชัย, ใน สมฤดี  นิโครวัฒนยิ่งยง 
และคณะ, บรรณาธิการ, 2536: 408-410) กลาวคือ 

  1. ประชาชนเปนผูใชอํานาจ หมายถึง ใหประชาชนเขาจัดการหรือดําเนินการเอง
โดยไมมีการติดตอกับรัฐบาลกอนซึ่งอาจมีการโตตอบจากรัฐบาล ตัวอยางเชน การตั้งศาลเตี้ย 
การเดินขบวน การเขายึดสถานที่ของทางราชการเพื่อเรียกรองความเปนธรรม เปนตน โดยใน
รูปดังกลาวแสดงความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของประชาชนกับอํานาจของรัฐบาลซึ่งมี

สวนรวมในการตัดสินใจ 
Decision Making 

สวนรวมในการดําเนินงาน 
Implementation 

การมีสวนรวมในการรักษาผลประโยชน 
Benefit 

การมีสวนรวมในการประเมินผล 
Evaluation 
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ความสัมพันธเชิงลบตอกัน  กลาวคือ  ถาประชาชนมีสวนรวมมาก  รัฐบาลก็จะมีอํานาจนอยลง
หรือในทางกลับกัน  ถารัฐบาลมีอํานาจมากขึ้น  ประชาชนก็จะมีสวนรวมนอยลงนั่นเอง 

แผนภาพที่ 2.2 แสดงแนวคิดการใหประชาชนมีสวนรวม 

 

การใหประชาชนมีสวนรวม 

  อํานาจของรัฐบาล       อํานาจของรัฐบาล 

          มาก                นอย 

ประชาชนใชอํานาจ 

ประชาชนมีสวนรวม 

ประชาชนเปนที่ปรึกษา 

ประชาชนแสดงความคิดเห็น 

ประชาชนรบัทราบ 

รัฐบาลใชอํานาจ 

   การมีสวนรวม         การมีสวนรวม 

         นอย                มาก 

 

ที่มา : ปราณี พันธุสินชัย, ใน สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง และคณะ, บรรณาธิการ (2536: 410) 

 2. ประชาชนและรัฐบาลรวมกันแกปญหา โดยมีอํานาจเทาเทียมกัน ตัวอยางเชน โครงการ
ทําความสะอาดหมูบาน การสรางถนน และขุดบอนํ้าในหมูบาน  เปนตน  

 3. ประชาชนเปนที่ปรึกษา หมายถึง รัฐบาลขอความคิดเห็นจากประชาชน และตั้งใจ
ที่จะกระทําการความเห็นนั้น แตก็ยังมีอํานาจที่จะไมรับความคิดเห็นนั้นไปปฏิบัติ ตัวอยางเชน 
การตั้งคณะกรรมการเพื่อการประสานงานระหวางประชาชนและสวนราชการ การแตงตั้งคณะ
ที่ปรึกษา การประชุมกลุมยอยเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเฉพาะกลุม เปนตน 

 4. ประชาชนแสดงความคิดเห็น รัฐบาลใหโอกาสประชาชนไดแสดงความคิดเห็น
ในบางเรื่อง แตมักจะไมนําความเห็นไปปฏิบัติและยังมีอํานาจที่จะไมรับฟงความคิดเห็นนั้น 
ตัวอยางเชน การประชุมใหญที่ใหโอกาสประชาชนทุกคนไดแสดงความคิดเห็น การขอความเห็น
ในกฎระเบียบที่กําลังจะนํามาออกมาใช 
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 5. ประชาชนรับทราบ เปนการแถลงขาวสารและ / หรือมติของรัฐบาลใหประชาชนได
ทราบ ประชาชนอาจมีปฏิกิริยาโตตอบหรือไมมีก็ได เชน การแถลงถึงโครงการตางๆ ที่รัฐบาล
ไดมีมติใหดําเนินการริเริ่มกฎหมายตางๆ และการเวนคืนที่ดิน เปนตน 

 6. รัฐบาลใชอํานาจ กลาวคือ รัฐบาลใชอํานาจจัดการโดยไมแจงใหประชาชนทราบลวงหนา 
ตัวอยางเชน การสืบสวน จับกุมผูกระทําผิดกรณีตางๆ โดยไมแจงใหทราบลวงหนา เปนตน 

 ลําดับขั้นของการเกี่ยวพันทางการเมืองของประชาชนในแตละสังคม จากการมีสวนรวม
นอยไปสูการมีสวนรวมมาก (สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2537: 337) แสดงลําดับขั้นของการเกี่ยวพัน
ไดดังน้ี 
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แผนภาพที่ 2.3 แสดงลําดบัข้ันของการมีสวนรวมทางการเมือง 
 

กิจกรรม 14 การดํารงตําแหนงทางการเมือง 

การตอสู 13 การเสนอตัวเปนคูแขงขันทางการเมือง 

ทางการเมือง 12 การรวมระดมทุน 

 11 การรวมประชุมแกนนําของพรรค 

 10 การเปนสมาชิกสําคัญของพรรคการเมือง 

 9 การรวมรณรงคทางการเมือง 

กิจกรรมการ 8 การรวมประชุมหรือชุมนุมทางการเมือง 

เปล่ียนแปลง 7 การบริจาคเงินสนับสนุนทางการเมือง 

ทางการเมือง  6 การติดตอกับนักการเมืองหรือผูนําทางการเมือง 

 5 การติดสัญลักษณหรือสติกเกอรเพ่ือแสดงการสนับสนุนพรรค
   หรือผูสมัคร 

 4 การชักจูงผูอ่ืนใหเลือกตั้งผูที่ตนสนับสนุน 

กิจกรรมของ 3 การริเริ่มประเด็นพูดคุยทางการเมือง 

ผูสนใจ  2 การใชสิทธิเลือกตั้ง 

ทางการเมือง  1 การแสดงความสนใจตอกิจกรรมทางการเมือง 

 

กลุมผูไมสนใจ 

 

 นอกจากนี้ Almond และ Verba (1965) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะวัฒนธรรม
การเมืองของกลุมคนในสังคมตางๆ พบวา การเขามีสวนรวมทางการเมืองมีลักษณะแตกตางกัน
ตามวัฒนธรรมทางการเมืองของแตละบุคคล โดยแบงวัฒนธรรมทางการเมืองออกเปน 
3 ประเภท คือ (สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2538: 260-261)  

 1. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบ (The Parochial Political Culture) เปนวัฒนธรรม
ทางการเมืองของบุคคลที่ไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการเมือง ไมมีการรับรูไมมี
ความเห็นและไมใสใจตอระบบการเมือง เปนลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองที่สามารถพบไดใน
กลุมคนที่ยากจนและไรการศึกษา เปนกลุมคนที่ขาดโอกาสในการรับรู และเขาใจบทบาทของตน
ตอการเมือง 
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 2. วัฒนธรรมการเมืองแบบไพรฟา (The Subject Political Culture) เปนวัฒนธรรม
ทางการเมืองของบุคคลที่มีความรู ความเขาใจตอระบบการเมืองโดยทั่วไปแตไมสนใจที่จะเขามา
มีสวนรวมทางการเมืองในทุกกระบวนการและไมมีความรูสึกวาตนเองมีความหมาย หรืออิทธิพล
ตอระบบการเมือง บุคคลเหลานี้จะยอมรับอํานาจของรัฐ เชื่อฟง และปฏิบัติตามกฎหมายของ
รัฐโดยดุษฎี 

 3. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีสวนรวม (The Participant Political Culture) 
เปนวัฒนธรรมทางการเมืองของบุคคลที่มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบการเมืองเปนอยางดี 
เห็นคุณคาและความสําคัญในการเขามีสวนรวมทางการเมือง ทั้งน้ี เพ่ือควบคุม กํากับ และตรวจสอบ
ใหผูปกครองทําการปกครองเพื่อสนองตอบความตองการของประชาชน 

 โดยทั่วไปแบบแผนของการเขามีสวนรวมทางการเมืองโดยการเลือกตั้ง แบงออกไดเปน 
2 ลักษณะ ไดแก การมีสวนรวมทางการเมืองดวยความสํานึกของตนเอง  คือ  การมีสวนรวม
ทางการเมืองที่กิจกรรมถูกกําหนดขึ้นโดยตัวของผูกระทําเอง  เพื่อมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ของรัฐบาล  และการมีสวนรวมทางการเมืองโดยถูกระดม หมายถึง การกระทําซึ่งไดรับการจูงใจ
ใหมีอิทธิพลตอรัฐบาลโดยปราศจากการสนใจเปนสวนตัว หรือไมจําเปนจะตองรูเรื่องการมีอิทธิพล
ตอรัฐบาลของการเลือกตั้ง   แตพวกเขากระทําเนื่องจากไดรับคําแนะนําหรือถูกจูงใจโดยความ
นับถือ  ความจงรักภักดี  ความยินยอม  ความกลัวผูนํา หรือโดยตองการผลประโยชนบาง
ประการ ประชาชนจํานวนมากซึ่งมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองตางๆ เชน การเลือกตั้ง 
การเดินขบวน หรือกิจกรรมอื่นๆ  ไมไดเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองเน่ืองมาจากความสนใจ
เปนสวนตัวของตนเอง   โดยเฉพาะอยางยิ่งผูเขามีสวนรวมทางการเมืองที่มีฐานะยากจนนั้น
เขารวมกิจกรรมทางการเมือง  เน่ืองจากความกลัว  ความจงรักภักดี  หรือความเคารพนับถือ 
ตอผูนําตามจารีตประเพณี  ผูนําทางศาสนาหรือตองการ ผูอุปถัมภ พวกที่มีฐานะยากจน
เหลานี้ไมไดสนใจในความสัมพันธระหวางตัวเขากับรัฐบาลและไมไดสนใจวาการกระทําของ
เขากอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงใดๆ ในรัฐบาล (เกรียงไกร จงเจริญ, 2536: 24) 

 

แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

 ตัวแบบที่นํามาใชในการศึกษาพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชน 
ประกอบดวยมุมมองเชิงเศรษฐศาสตร สังคมวิทยาและจิตวิทยา มีสาระสําคัญดังน้ี 

 1. มุมมองเชิงเศรษฐศาสตร  แนวทางการศึกษาพฤติกรรมในแนวตัวแบบนี้  ไดนําเอา
แนวคิดทางเศรษฐศาสตรที่วาดวยความชอบดวยเหตุผลของมนุษยมาใชในการตัดสินใจทางการเมือง 
โดยมุมมองเชิงเศรษฐศาสตรน้ีตั้งอยูบนฐานคติที่สําคัญ 3 ประการ คือ 
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 1.1 การลงคะแนนเสียงจะเปนเครื่องมือที่จะนํามาซึ่งผลประโยชนหรือเปาหมายที่
ประชาชนตองการ 

 1.2 การลงคะแนนเสียงของผูลงคะแนนเสียงนั้นจุดสนใจจะมุงที่เปาหมายทางการ
เมืองของผูลงคะแนนเสียง 

 1.3 การตัดสินใจลงคะแนนเสียงนั้นจะกระทําอยางละเอียดรอบคอบ ระมัดระวังโดย
ใชขาวสารที่มากเพียงพอ  

 2. มุมมองเชิงสังคมวิทยา    แนวทางการศึกษานี้เห็นวาสถานภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคมของบุคคลจะเปนการกําหนดพฤติกรรมที่แตกตางของบุคคลในการเลือกตั้ง  เชน 
ปจจัยเรื่อง  เพศ  การศึกษา  อาชีพ  รายได เปนตน หาใชเพราะประเด็นปญหาทางการเมืองไม  

 ขอสรุปทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชน  จากการใช
ตัวแบบมุมมองเชิงสังคมวิทยาในการศึกษาพบวา 

  (1) ผูลงคะแนนเสียงสวนมาก โดยเฉพาะผูมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมต่ํา ไปลงคะแนน
เสียงดวยความสํานึกวาเปนหนาที่ของพลเมืองดี หรือเปนพิธีการในระบอบประชาธิปไตยยิ่งกวา
การไปดวยเหตุผลการผลักดันนโยบาย หรือดวยความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมือง และกลุม
ที่มีคุณลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมสูงซ่ึงมีจํานวนนอยกวานั้นก็มีความสํานึกไมแตกตางกันมาก
นัก 

 (2) ผูลงคะแนนเสียงที่มีคุณลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมต่ํา ซ่ึงเปนประชาชนสวนมาก
ของประเทศ มีความผูกพันทางการเมืองกับพรรคการเมืองต่ํา มีความเขาใจในนโยบายทาง
การเมืองนอย ขาดความรูขาวสารทางการเมืองที่เพียงพอ และขาดความรูสึกวาตนมีความสําคัญ
ในการทางการเมือง ดวยเหตุนี้จึงงายตอการถูกชักจูง โดยเฉพาะการชักจูง ที่เปนการติดตอ
สวนบุคคล และการใหสินจางรางวัล บุคคลใกลชิดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกไดแก
เพ่ือนฝูง ญาติพ่ีนอง ผูใหญบาน กํานัน ครู เจาหนาที่ทางราชการ และพระภิกษุที่เคารพนับถือ 

 (3) ในทางตรงกันขามผูลงคะแนนเสียงที่มีคุณลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมสูงสวนมาก
มักจะมีความนิยมพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง หรือชอบนโยบายทางการเมืองเฉพาะอยาง
เปนผูที่มีความรูทางการเมืองและเปดรับขาวสารการเมืองสูง ทําใหสามารถตัดสินใจดวยตนเอง
ไดอยางม่ันใจ และมีเหตุผล “เชิงการเมือง” สินจางรางวัลมีอิทธิพลนอยตอการทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของบุคคลกลุมน้ี 

 (4) นอกจากนั้นผูลงคะแนนเสียงที่ มีคุณลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมสูง มักให
ความสําคัญในการเลือกตั้งโดยคํานึงถึงพรรคมากกวาผูลงคะแนนเสียงที่มีคุณลักษณะทาง
เศรษฐกิจสังคมต่ําที่มักลงคะแนนเสียงโดยคํานึงถึงผูสมัครเปนเกณฑ และมีจํานวนไมนอยที่
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ลงคะแนนเสียงตามคนอ่ืนๆ โดยไมคํานึงถึงเกณฑใดๆ (สุจิต บุญบงการ และพรศักดิ์ ผองแผว, 
2529: 19) 

 3. มุมมองเชิงจิตวิทยา  แนวทางการศึกษานี้ใหความสนใจตอปจจัยทางดานความรูสึก
หรือความผูกพันทางการเมือง  ที่มีพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง กลาวคือ เปน
ความรูสึกพึงพอใจ สนใจ หรือนิยมชมชอบในพรรคการเมืองใดพรรคหนึ่ง หรือผูสมัครคนใดคน
หน่ึง  

 นอกจากนี้ นักสังคมศาสตรยังไดแบงหนาที่ของการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งออกเปน   
3 ประเภทตามทฤษฎีดังน้ี 

 1. ทฤษฎีปจจัยตัวกําหนด (Deterministic Theories) ทฤษฎีปจจัยตัวกําหนดระบุวา 
“พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งถูกกําหนดโดยปจจัยทางสังคม” ปจจัยทางสังคมดังกลาว
ไดแกสภาพภูมิหลังของบุคคล ซ่ึงมีอิทธิพลอยางมากตอพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
ทฤษฎีน้ีกําหนดวา ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกตางกันไป การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ก็แตกตางกัน ซ่ึงเปนผลมาจากสภาพภูมิหลังที่แตกตางกันหรือกลาวอีกนัยหน่ึงทฤษฎีน้ีรูใหเห็น
วาฐานทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธกับการลงคะแนน แนวความคิดที่เปนพ้ืนฐานของทฤษฎีน้ี 
ไดแก “ตัวแบบแรงผลักดันทางสังคม” (social forces) ของพอล ลาซารสเฟลด (Pual F. 
Lazarsfeld) และ “ทฤษฎีสนาม” ของนักจิตวิทยา เดิรต เลวิน  อยางไรก็ดีทฤษฎีประเภทนี้เปน
การเสนอเงื่อนไขที่กําหนด “รูปแบบ” (pattern) ของพฤติกรรมซึ่งไมได มุงหมายที่จะทํานาย
พฤติกรรมในอนาคต  หากใหประโยชนอยางสําคัญในดานการจัดตัวแบบอันหลากหลายที่
เกี่ยวของกันในทางเศรษฐกิจ สังคมใหเปนระเบียบ 

 2. ทฤษฎีความสํานึกเชิงเหตุผล (Consciously Rational Theories) ทฤษฎีความสํานึก
เชิงเหตุผลเนนที่ปฏิกิริยาของความสํานึกตรึกตรองของผูไปใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้งที่มีตอการ
บริหารการเลือกตั้ง  นโยบายของพรรคการเมือง  และสภาพของผูสมัครรับเลือกตั้ง   ลักษณะ
ดังกลาวคลายกับการกรอบความคิดเชิงเหตุผล (rational framework) ของผูไปใชสิทธิออกเสียง
เลือกตั้งทฤษฎีน้ีจะใหความสําคัญกับอิทธิพลของพรรคการเมืองหรือกลุมการเมือง  และผูสมัคร
ซึ่งจะมีบทบาทตอทัศนคติของผูไปใชสิทธิเลือกตั้งที่จะเลือกใครหรือกลุมใด  เสมือนกับการ
ตัดสินใจของผูบริโภคในทางเศรษฐศาสตร 

 3. ทฤษฎีระบบ  (System  Theories)  ทฤษฎีระบบเปนการศึกษาพฤติกรรมการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยการพิจารณาเชิงระบบทั่วไปวา  ปจจัยแวดลอมที่เกิดขึ้นเฉพาะ
ชวงสมัยที่มีการเลือกตั้ง   ซ่ึงเปนปจจัยที่มีผลระยะสั้น  (short-term forces)  เชน  ความสนใจ
ในตัวผูสมัคร  ความเห็นตอนโยบายและปญหาทางการเมือง   ภาพพจนที่มีตอการปฏิบัติงาน
ของพรรคการเมือง  สถานการณภายในและภายนอกประเทศ   สภาพการแขงขันของผูสมัคร 
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เปนตน  จะผันแปรไปในแตละชวงสมัยของการเลือกตั้ง  เม่ือประมวลรวมกันแลวจะมีผลตอ
ปจจัยพ้ืนฐาน คือ ความนิยมในพรรคการเมือง  ซ่ึงอาจทําใหผูลงคะแนนเสียงเปลี่ยนความนิยม
จากพรรคการเมืองหน่ึงไปยังอีกพรรคการเมืองหน่ึง เปนการแกวงออกจากสภาวะสมดุล “ปกติ” 
และเม่ือถึงการเลือกตั้งครั้งตอไปก็มักจะแกวงกลับโดยนัยเดียวกันเชนนี้เรื่อยไป   ทฤษฎีระบบ
เปนการศึกษาปจจัยแวดลอมที่เกิดขึ้นเฉพาะในชวงสมัยที่มีการเลือกตั้งมาเปนตัวกําหนด
พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

 

แนวคิดเก่ียวกับการออกเสียงเลือกตั้งในสังคมประชาธิปไตย 

 การออกเสียงเลือกตั้งมี 2 แนวคิดที่ประเทศตางๆ ทั่วโลกยึดถือ คือ แนวคิดที่วาการ
ออกเสียงเลือกตั้งเปนสิทธิ  และแนวคิดที่วาการออกเสียงเลือกตั้งเปนหนาที่  ซ่ึงทั้ง  2  แนวคิด
อยูบนพ้ืนฐานของหลักการวาดวยอํานาจอธิปไตยซึ่งเปนอํานาจเด็ดขาดและสูงสุดของประเทศ 

 1. แนวคิดที่วาการออกเสียงเลือกตั้งเปนสิทธิ   แนวคิดนี้มีพ้ืนฐานอยูบนหลักการที่วา 
อํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน (The Sovereignty of the People) ซ่ึงคิดคนโดยนักปราชญ
คนสําคัญ คือ รุสโซ (Jean Jaques Rousseau)  ไดเรียบเรียงวรรณกรรมสําคัญเรื่องหน่ึงชื่อ 
“Social Contract”   ซ่ึงมีสาระสําคัญวาอํานาจอธิปไตยมีอยูในตัวมนุษยทุกรูปแบบทุกนาม   
เม่ือมนุษยมาอยูรวมกันเปนหมูเหลาจนเกิดเปนสังคมขึ้น   มนุษยก็ไดทําสัญญาหรือกอพันธะ
ผูกพันกันโดยชัดแจง  หรือปริยายวาจะมอบอํานาจที่ตนมีอยูใหแกสังคมรวมกัน  สัญญาเชนนี้
เรียกวา  “สัญญาประชาคม”  รุสโซเชื่อวาสังคมเกิดขึ้นเพราะราษฎรในสังคมสมัครใจสละสภาพ
ธรรมชาติอันเสรีของตนเพื่อมาทําสัญญาประชาคมขึ้น   สังคมจึงเกิดจากสัญญามิใชการขมขู
บังคับ  ดังนั้นราษฎรทุกคนจึงมีสวนเปนเจาของสังคมหรืออํานาจอธิปไตย   มิใชพระเจา
หรือบุคคลคนหนึ่งคนใดที่เปนเจาของอธิปไตยดังที่อธิบายกันตลอดมา  รุสโซอธิบายวาสมาชิก
ในสังคมเปนสวนหนึ่งของอํานาจในการปกครองบริหารประเทศ   ถาสังคมหรือประเทศมีสมาชิก
อยูรวม  10,000   คน  และอํานาจในการปกครองบริหาร   ซ่ึงเปนอํานาจสูงสุดที่เรียกกันวา 
“อํานาจอธิปไตย”  มีคาเทากับหน่ึง  ประชาชนแตละคนจะมีสวนเปนเจาของอํานาจอธิปไตยคน
ละ 1 ใน 10,000 สวน    ดังน้ันประชาชนแตละคนในรัฐหน่ึงเปนทั้งราษฎรที่เปนเจาของอํานาจ
อธิปไตยและเปนผูอยูใตอํานาจอธิปไตย   ซ่ึงมอบไวใหแกสังคม   ตามแนวคิดนี้สังคมอาจมอบ
ใหใครเปนผูแทนและใชอํานาจนี้ก็ได    แตตองอยูภายใตความควบคุมของสมาชิกในสังคม   
แนวคิดนี้เนนความเสมอภาคเพราะไมมีใครเปนเจาของอํานาจอธิปไตยมากกวากันและเนนการ
ปกครองแทนประชาชนเพราะผูใชอํานาจอธิปไตยก็มีสวนเปนเจาของอํานาจนี้เทากับราษฎร
อ่ืนเพียงแตไดอํานาจนี้มาจากความยินยอมพรอมใจของราษฎรทั้งหลายใหทําการแทนชั่วคราว  
ไมใชใหเปนเจาของประเทศอยางถาวรดังกรณีทฤษฎีราชาธิปไตย (วิษณุ วรัญู, 2530: 218 - 
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219)  แนวคิดนี้เรียกวาทฤษฎีประชาธิปไตยหรืออํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน   ตาม
แนวคิดนี้ถือวาการเลือกตั้งเปนสิทธิของทุกคนมิใชเปนหนาที่และสิทธิในการเลือกตั้งน้ีเปนสิทธิ
ในตัวเอง   มิตองใหมีผูใดมอบหมาย   หรือมิตองใหผูใดมอบหมายหรือจะมาเพิกถอนได  
รวมทั้งไมอาจมีการจํากัดสิทธิไดดังที่รุสโซกลาววา  “สิทธิเลือกตั้งเปนสิทธิที่ไมมีอะไรจะมา
พรากจากประชาชนได”  เม่ือสิทธิในการเลือกตั้งเปนสิทธิสวนตัวของทุกคน   การไปใชสิทธิหรือ
ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งก็เปนเรื่องของแตละบุคคลไปดวย  กลาวคือ  เปนดุลพินิจของแตละ
บุคคลที่เขาจะทําหรือไมทําการใดๆ  ก็ได   หากเขาชอบหรือพอใจที่จะไปออกเสียงเลือกตั้ง
ก็ยอมจะกระทําไดอยางเสรีไมมีใครจะมาบังคับ บงการหรือแทรกแซงที่จะใหเขาตองทําอยางนั้น
อยางนี้ได   หากเขาไมพอใจที่จะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เขาก็ชอบที่จะงดเวนการลงคะแนน
เสียงเสีย    โดยที่ไมมีใครสามารถมาบังคับขูเข็ญใหเขาไปลงคะแนนเสียง   และการงดไมไป
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของเขานั้น  ก็ไมถือวาเปนความผิดและไมถูกลงโทษใดๆ  ทั้งสิ้น 
(โกสินทร วงศสุรวัฒน, 2522 : 49) กลาวโดยสรุปการใชสิทธิเลือกตั้งเปนเรื่องสวนบุคคล   ไมมี
ผูหน่ึงผูใดสามารถไปบีบบังคับใหประชาชนคนหนึ่งคนใดไปลงคะแนนเลือกตั้งได   ประเทศ
สวนใหญยึดหลักแนวคิดนี้   โดยถือวาการออกเสียงเลือกตั้งเปนสิทธิสวนตัวของประชาชน 

 2. แนวคิดที่วาการออกเสียงเลือกตั้งเปนหนาที่  แนวคิดนี้มีพ้ืนฐานอยูบนหลักการที่วา
อํานาจอธิปไตยเปนของชาติ (national sovereignty) กลาวคือ ประชาชนหลายๆ คน รวมกัน
เขาก็ยอมเปนชาติ (nation)  และชาติน้ีเองที่เปนเจาของอํานาจอธิปไตย   ไมใชประชาชน ชาติ
เปนสภาวะพิเศษประกอบดวยประชาชนที่จะเกิดมาในอนาคต ประชาชนที่มีชีวิตอยูในขณะน้ี 
และประชาชนของประเทศนั้นที่ “อํานาจอธิปไตยทุกชนิดเปนของชาติ องคกรใดหรือบุคคลใด
จะใชอํานาจหนาที่ที่ไมไดมาจากชาติหาไดไม”  

 ผลของแนวคิดวาดวยอํานาจอธิปไตยเปนของชาติ ก็คือเม่ือชาติเปนเจาของอํานาจ
อธิปไตยไมใชประชาชนหรือราษฎร  อํานาจเลือกตั้งจึงเปนสิ่งที่ชาติมอบใหแกราษฎรในฐานะ
เปนองคกรที่มีหนาที่เลือกผูแทนของชาติ  ดังนั้น  การเลือกตั้งของประชาชนจึงเปนการปฏิบัติ
หนาที ่   มิใชการใชสิทธิ  ชาติจึงมีสิทธิที ่จะมอบอํานาจเลือกตั้งใหแกประชาชนที่เห็นวา
เหมาะสมได   การเลือกตั้งไมจําเปนตองเปนแบบทั่วถึง   มีการจํากัดสิทธิการเลือกตั้งได  
เพราะฉะนั้นผูที่จะมามีสวนใชอํานาจอธิปไตย  จึงไมจําเปนตองเปนประชาชนทุกคน  แตเปน
เพียงประชาชนบางคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม    ทําหนาที่เปนตัวแทนของชาติ   ซ่ึงในแนวคิด
เชนนี้  ผูที่ไดรับหนาที่ดังกลาวจึงอาจถูกบังคับใหไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได  ทั้งนี้เพราะมิใช
เรื่องสิทธิของแตละบุคคลอีกตอไป   แตเปนเรื่องของหนาที่  (โกสินทร วงศสุรวัฒน, 2522: 50)  
ทฤษฎีที่วาการออกเสียงเลือกตั ้งเปนหนาที ่นี ้   ไดมีบางประเทศนําไปใชโดยมีการออก
กฎหมายบังคับใหผูมีสิทธิเลือกตั้งทุกคนตองไปออกเสียงเลือกตั้ง (compulsory voting) และ
กําหนดโทษของการไมไปออกเสียงเลือกตั้ง 
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 หยุด  แสงอุทัย  (2512: 258-260) ไดอธิบายถึงสภาพของการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งวาพิจารณาได 2 แง คือ สภาพของการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง พิจารณาในแงกฎหมาย 
และสภาพของการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง   พิจารณาในแงความคิดเห็นในทางทฤษฎี หรือ
ในทางปรัชญา 

  1. สภาพของการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง พิจารณาในแงกฎหมายอาจจะมี
ความเห็นได 3 ประการ คือ ในฐานเปนสิทธิ เอกสิทธิ และหนาที่ 

 1.1 สภาพของการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในฐานเปนสิทธิ คําวา “สิทธิ" คือ 
ประโยชนที่กฎหมายรับรองและปองกันได ซ่ึงหมายความวาประโยชนที่จะถือวาเปน “สิทธิ” น้ัน
ตองประกอบดวย  หลักเกณฑ  2  ประการ  คือ (1) กฎหมายรับรองวาประโยชนนั้นมีอยู 
และ (2) ถาจะมีการละเมิดประโยชนน้ัน   กฎหมายก็ปองกันใหถาพิจารณาในแงประโยชน   
การที ่กฎหมายใหบุคคลหนึ ่งลงคะแนนเสียงเลือกตั ้งไดยอมเปนประโยชนของบุคคลนั ้น  
เพราะคะแนนเสียงของเขาอาจทําใหผูที่เขาลงคะแนนเสียงไดรับเลือกเปนผูแทน  ถาหากคะแนน
เสียงของเขาจะรวมกับคะแนนเสียงของผู อ่ืนจนเปนเสียงขางมาก  ซ่ึงในกรณีน้ีเขาจะได
ผูแทนราษฎรซึ่งเปนผูแทนประโยชนไดเสียของเขา   หรือมีความคิดเห็นในทางการเมือง
เศรษฐกิจและสังคมตรงกับความคิดของเขา  และประโยชนดังกลาวกฎหมายไดปองกันให  
ฉะนั้นการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจึงมีสภาพเปน  “สิทธิ”  และโดยเหตุน้ีจึงเรียกกันวา  “สิทธิ
เลือกตั้ง”  

 1.2 สภาพของการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในฐานเปนเอกสิทธิ คําวา “เอกสิทธิ 
คือ การที่บุคคลไดรับมาซ่ึงเสรีภาพ   ที่จะไมใหบุคคลอื่นสอดเขามาเกี่ยวของ  ถาพิจารณาจาก
แงบุคคลอื่นก็จะเห็นไดวาการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีสภาพเปน “เอกสิทธิ” เพราะผูที่มีสิทธิ
เลือกตั้งยอมมีเสรีภาพหรือความเปนอิสระจากการที่บุคคลอื่นสอดเขามาเกี่ยวของในการที่เขาใช
สิทธิเลือกตั้ง กลาวคือ  เม่ือเขาไดใชสิทธิเลือกตั้งไปแลว   ผูใดจะยกขึ้นเปนเหตุวากลาวในคดี
แพง คดีอาญา หรือกรณีอยางใดๆ ไมไดทั้งสิ้น 

 1.3 สภาพของการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในฐานเปนหนาที่ คําวา “หนาที่” 
หมายความวาการที่บุคคลจําตองกระทําหรืองดเวนการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง การลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งจะมีสภาพเปน “หนาที่” หรือไม ยอมขึ้นอยูที่วา กฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง 
บังคับใหบุคคลตองไปใชสิทธิเลือกตั้งหรือไม  ถากฎหมายวาดวยการเลือกตั้งบังคับวาตองไปใช
สิทธิ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งก็มี “หนาที่” ตามกฎหมาย แตถากฎหมายไมบังคับใหเปน 
“หนาที่” ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งก็เปน “หนาที่” ในทาง
การเมืองหรือ “หนาที่” ในทางศีลธรรมเทานั้น หาใชหนาที่ในทางกฎหมายไม 
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 2. สภาพของการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง พิจารณาในแงความคิดเห็นในทางทฤษฎี
หรือในทางปรัชญามีความเห็น 3 ประการ คือ 

 2.1 การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีสภาพเปนสิทธิตามกฎหมายธรรมชาติ กลาวคือ 
สิทธิน้ีเกิดมากับบุคคลในฐานที่เปนหนวยหนึ่งของรัฐ คือ ถาบุคคลเปนผูใหญและไมมีลักษณะ
ตองหามแลวก็มีสิทธิเลือกตั้งได  

 2.2 การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีสภาพเปนอํานาจหนาที่ (function) ที่ใหแก
เอกชนแตละคนเพื่อปฏิบัติการใหเปนประโยชนตอสังคม โดยที่สวัสดิภาพของสังคมยอมขึ้นอยู
กับการปฏิบัติการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่อยางฉลาด ฉะน้ันการที่จะใหใชสิทธิลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งแกบุคคลจึงจํากัดเฉพาะบุคคลที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติใหเปนไปตามอํานาจ
หนาที่น้ีดวยดีเทานั้น   ตามความคิดนี้ยอมจะจํากัดการเลือกตั้งไดเสมอ ในเม่ือปรากฏวาบุคคล
น้ันเขาลักษณะที่ไมสามารถใชสิทธิเลือกตั้งไดโดยถูกตอง 

 2.3 การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีสภาพเปนสิทธิที่คัดคานการกระทํา กลาวคือ 
ถาถึงเวลาลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง   ถาบุคคลไมเห็นดวยกับการกระทําของรัฐบาลหรือ         
เจาพนักงานใดก็ไมลงคะแนนเสียงสนับสนุนพรรคการเมือง หรือผูสมัครรับเลือกตั้ง ซ่ึงเปน
ฝายรัฐบาลหรือเจาพนักงานนั้น 

 

แนวคิดเก่ียวกับบทบาท 

 ความหมายของคําวา “บทบาท” นักวิชาการใหความหมายไวแตกตางกันดังน้ี  

 สุพัตรา สุภาพ (2516: 37) ใหความหมายไววา หมายถึงการปฏิบัติตามสิทธิและหนาที่
ตามสถานภาพ (ตําแหนง) 

   อมรา พงศาพิชญ (2521: 91) กลาววา หมายถึงสิทธิและหนาที่ในการประพฤติปฏิบัติที่
บุคคลหนึ่งมีตอบุคคลอื่นในสังคม 

 ทองคูณ หงษพันธ (2538: 7) กลาววา เปนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการใชอํานาจหนาที่ความ
รับผิดชอบที่เกี่ยวกับงานโดยตรงและงานพิเศษที่ตองกระทํา 

 Guskin (1970) กลาววา บทบาทเปนพฤติกรรมของบุคคลเปนผลสะทอนมาจาก
ตําแหนงทางสังคมของมนุษยนั้น    แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทเปนขอตกลงเบื้องตนที่องคการ
หรือสถาบันในสังคมคาดหวังวาบุคคลที่มีตําแหนงควรจะประพฤติและปฏิบัติเชนเดียวกับ
ตัวละครที่ถูกกําหนดบทบาทใหแสดง 
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 อุทัย หิรัญโต (2519: 129) ไดใหความหมายของบทบาทวา หมายถึง การปฏิบัติหนาที่
หรือการแสดงออกของคน   ซ่ึงคนอ่ืนคาดคิดหรือหวังวา   เขาจะทําเม่ืออยูภายใตสถานการณ
ทางสังคมอยางหนึ่ง   การที่ประชาชนคาดหมายหรือหวังใหเขากระทําอยางนั้นก็ถือเอาฐานะ
และหนาที่ทางสังคมของเขาเปนมูลฐาน  

 ดังนั้น บทบาทจึงหมายถึงการแสดงพฤติกรรมของบุคคลที่ดํารงตําแหนงตามนัยสิทธิ
และหนาที่ของตําแหนง 

 นอกจากนั้น เม่ือพิจารณาองคประกอบของบทบาท จึงมีความเกี่ยวของกับเรื่องของ
กิจกรรม  ตําแหนง   หนาที่จะผูกมัดใหคนกระทํา  ดวยเหตุน้ีจึงอาจกลาวโดยสรุปไดวา   
บทบาทหมายถึงการแสดงพฤติกรรมและการปฏิบัติงานตามสิทธิและหนาที่ใหสอดคลองกับ
ตําแหนงที่ไดรับมอบหมาย 

 ในดานองคประกอบของบทบาท สามารถจําแนกองคประกอบของบทบาทที่บุคคลพึง
กระทํา ไวดังตอไปน้ี 

 1. สวนประกอบที่เปนไปตามกฎหมายและขอบังคับที่ปรากฏอยูอยางชัดแจง (pivotal 
attributes) ไดแก สวนของบทบาทที่กฎหมายและขอบังคับกําหนดใหกระทําหรือปฏิบัติ 
ถาบุคคลที่สวมบทบาทตามตําแหนงไมปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่ปรากฏอยาง
ชัดแจง ก็ถือวาบุคคลนั้นไมไดแสดงบทบาทในตําแหนงน้ันๆ  

 2. สวนประกอบที่มีผลสําคัญตอบทบาทและจะขาดมิได (required attributes) ไดแก 
สวนของบทบาทที่สําคัญ  ถาขาดสวนนี้แลวจะทําใหบทบาทของตําแหนงผิดไป 

 3. สวนประกอบที่สงเสริมบทบาท  (peripheral attributes)  ไดแก  บทบาทที่แมจะ
ขาดหายไปหรือมิไดแสดงบทบาทนี้ก็ไมทําใหบทบาทที่ตองการแสดงผิดไป 

 นอกจากนั้น นิพนธ แจงเอ่ียม (2525: 73-74) ไดกลาวถึงบทบาทวามีองคประกอบดังน้ี 

 1. บทบาทที่ถูกคาดหวัง (prescribed role) เปนบทบาทที่ถูกกําหนดขึ้น และเกิดจาก
ความคาดหวังของตนเองในสถานการณตางๆ  เชน  บทบาทของตนในขณะที่เปนวิทยากรเปน
ครู อาจารย เปนผูเชี่ยวชาญ เปนตน 

 2. บทบาทที่รับรูจากตําแหนง (subjective role) เปนบทบาทที่ตนเองรับรูจากตําแหนง
ของตนในลักษณะที่มีการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน  เชน บทบาทของความเปนพอ เปนลูก เปนผูนํา 
เปนผูตาม เปนตน โดยที่ตนเองเปนผูแสดงบทบาทนั้นตอบุคคลอื่น 

 3. บทบาทที่คนในสังคมกําหนด (enacted role) เปนบทบาทที่บงบอกถึงพฤติกรรม
ภายนอกที่แนนอนของบุคคลตามกฎที่คนในสังคมไดสรางขึ้น เชน บทบาทของเพศหญิงตองทํา
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เชนไรในสภาพที่เปนแมบาน บทบาทนี้จะถูกพิจารณาในแงของบทบาทที่ถูกกําหนดขึ้น
โดยสังคม มักจะกําหนดควบคูกับสถานภาพของผูน้ันดวย 

 ปจจัยที่สงเสริมบทบาท การแสดงบทบาทของบุคคลที่จะนําไปสูความสําเร็จตามที่ตนเอง
หรือสังคมตองการ จําเปนตองมีปจจัยสงเสริมเพ่ือใหสามารถแสดงบทบาทไดดีและถูกตองยิ่งขึ้น
ซ่ึงปจจัยที่สําคัญ (พัชรี วรกริน, 2522: 51-53) คือ 

 1. ความตองการ (need) ของบุคคลซึ่งเปนแรงจูงใจในการทํางานอันดับแรกเพื่อหา
แนวทางสนองความตองการของตนเอง  ใหตนเปนที่ปรารถนา  เปนที่ยอมรับ  ไดแสดง
ความสามารถเพื่อประโยชนของกลุมหรือสังคมของตน 

 2. การสื่อสาร (communication) ความคาดหวังของบทบาทใหไดทราบกันเพ่ือใหผู
แสดงบทบาทไดเกิดความเขาใจในบทบาทของตัวเองในองคการ และแสดงออกมาอยางชัดเจน 

 3. การสรางกลุม (group building) หรือองคการขึ้นมา  ซ่ึงเพ่ือรวมพลังการทํางานตาม
บทบาทที่ไดรับมอบหมาย ซ่ึงอาจเปนกลุมที่เปนทางการหรือไมเปนทางการก็ได 

 4. การคลอยตาม (conformity) ของบุคคล เชน การรับคําแนะนํา การยินยอม การถูก
ชักชวน การทําตาม การเลียนแบบ การเชื่อฟง เปนตน ลักษณะพฤติกรรมเหลานี้เปนการ
แสดงออกของการคลอยตาม  เพ่ือใหกลุมคงสภาพอยูนานมีการปฏิบัติตามปทัสฐานของกลุม
หรือของสังคม 

 5. ความสามารถ (ability) แสดงบทบาทไดมากกวาบทบาทของบุคคลหรือกลุมที่เรียกวา 
หลายบทบาท (multiple role) ในบทบาทที่แสดงออก (manifest role) ซึ่งเปนไดชัดเจน และ
บทบาทแฝง (latent role) 

 การเลือกตั้งโดยนัยที่กลาวมาขางตนจึงเปนสถาบันทางการเมืองที่สําคัญในระบบการเมือง 
ซ่ึงเปนกระบวนการในการเลือกสรรผูบริหารประเทศ  โดยอํานาจอันชอบธรรมจากประชาชน 
ตลอดจนเปนชองทางในการมีสวนรวมทางการเมืองที่ชัดเจนที่สุด  โดยมีกระบวนการในการ
รณรงคหาเสียงเลือกตั้ง เปนชองทางการสื่อสารระหวางพรรคการเมืองและผูสมัครกับประชาชน 
สวนวิธีการเลือกตั้ง มีดวยกัน 2 วิธี คือ การเลือกตั้งโดยตรง (direction election) หมายถึง การ
เลือกตั้งที่ประชาชนผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง  ไดใชวิจารณญาณของตนเลือกผูสมัครรับเลือกตั้ง
ในแตละตําแหนงโดยตรง  คะแนนเสียงที่ไดรับจากการเลือกตั้งจะเปนเครื่องวัดวาผูสมัคร
รับเลือกคนใดจะชนะการเลือกตั้งในครั้งน้ันๆ  เชน  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของ
ประเทศไทยเปนการเลือกตั้งโดยตรง และการเลือกตั้งโดยออม (indirection election) 
หมายถึง การที่ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งคณะบุคคลคณะหนึ่งเขาทําหนาที่เลือกตั้งแทนตน 
(election college) เปนการมอบหมายสิทธิในการเลือกตั้งใหแกคณะบุคคลที่ทําการเลือกตั้ง
โดยเด็ดขาด  การเลือกตั้งวิธีน้ีใชในกรณีที่เห็นวาคณะบุคคลที่เขาไปทําการเลือกตั้งนั้น  จะมี
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สติปญญา  ความรู  ความสามารถในการใชวิจารณญาณไดดีกวา  ซึ่งจะเปนหลักประกันไดวา
ประชาชนจะไดผูแทนที่ดีมีความสามารถอยางแนนอน  ประเทศไทยเคยมีการเลือกตั้งโดยออม
เพียงครั้งเดียว  คือ  การเลือกตั้งครั้งแรก  ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2476 (พิมลจรรย นามวัฒน, 
2534: 726) สําหรับประเภทของการเลือกตั้งโดยทั่วไปแบงเปน  2  ประเภท คือ การเลือกตั้ง
ทั่วไป (general-election) หมายถึง  การเลือกตั้งที่ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั่วประเทศมา
ลงคะแนนเสียงพรอมๆ กัน การเลือกตั้งทั่วไปมี 2 กรณี คือ ครบวาระที่จะตองมีการเลือกตั้ง 
และยุบสภาผูแทนราษฎร ซ่ึงการเลือกตั้งทั่วไปนี้จะเปนเครื่องชี้วัดกระแสความคิดทางการเมือง
ของประชาชนไดเปนอยางดี  แตจะชี้วัดไดมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับระบบพรรคการเมืองของ
ประเทศนั้นๆ อาทิ   ประเทศในระบบสองพรรคการเมือง  การเลือกตั้งทั่วไปจะเปนกิจกรรม
ทางการเมืองที่เปนเครื่องชี้วัดวา  ประชาชนยังคงสนับสนุนรัฐบาลเดิมอีกหรือไม  สําหรับ
ประเทศที่เปนระบบหลายพรรคการเมือง  ลักษณะการจัดตั้งรัฐบาลเปนรัฐบาลผสม   ผลการ
เลือกตั้งทั่วไปไมอาจชี้วัดไดชัดเจนวา  ประชาชนตองการรัฐบาลเดิมหรือรัฐบาลใหม เพราะ
การจัดตั้งรัฐบาลขึ้นอยูกับการรวบรวมเสียงขางมากของพรรคการเมืองตางๆ อยางไรก็ตาม  
การเลือกตั้งทั่วไป  ก็ยังเปนภาพสะทอนความคิดเห็นวัฒนธรรมทางการเมือง และแนวโนมของ
กระแสความคิดทางการเมืองของประชาชนในประเทศหรือในเขตเลือกตั้งนั้นๆ ไดเปนอยางดี 
เชน ความแตกตางของจํานวนผูไปใชสิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองและชนบท ปริมาณและลักษณะ
ของการซื้อสิทธิขายเสียงในเขตเลือกตั้งตางๆ  ความนิยมในพรรคการเมืองใดพรรคการเมือง
หนึ ่งในเขตกรุงเทพมหานครกับสวนภูมิภาคอื่นๆ  เปนตน  และการเลือกตั้งซอม (By-
Election) จะมีขึ้นในกรณีที่ผูแทนราษฎรขาดจากสมาชิกภาพ เชน ตาย  ลาออกหรือเพราะเหตุ
อ่ืนๆ  (ตามมาตรา 120 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540)  ก็จะมีการ
เลือกตั้งซอมใหไดผูแทนราษฎรมาแทนที่ผูที่พนสภาพการเปนผูแทนราษฎร   แตบางตําราก็
ไดแยกการเลือกตั้งซอมในกรณีที่มีคําพิพากษาหรือคําวินิจฉัยของสภานิติบัญญัติวาการเลือกตั้ง
ที่ผานมาไมเปนไปโดยชอบ  ซ่ึงเปนการขาดสมาชิกภาพกรณีหน่ึงใหเปนการเลือกตั้งอีก
ประเภทหนึ่งเรียกวา  “การเลือกตั้งซํ้า”  (Re-election) การเลือกตั้งซอมน้ีอาจจะมีความสําคัญ
ไมเทากับการเลือกตั้งทั่วไป  อยางไรก็ตาม การเลือกตั้งซอมในเขตเลือกตั้งที่ประชาชนมีความ
สนใจทางการเมืองอยูบางแลว การเลือกตั้งซอมก็จะเปนเคร่ืองมือในการวัดความนิยมพรรค
การเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึงหรือรัฐบาลได 

 ระบบการเลือกตั้งในประเทศไทยใชการเลือกตั้งระบบผสม กลาวคือ ใชระบบเสียงขาง
มากสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากเขตเลือกตั้งเขตละหนึ่งคน     และใช
ระบบการเลือกตั้งแบบสัดสวนสําหรับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรค
การเมือง  โดยกําหนดใหบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองใดไดคะแนนต่ํากวารอยละ 5 ใหถือวาไมมี
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ผูใดในพรรคนั้นไดรับเลือกตั้ง  การเลือกตั้งระบบผสมมีการนําไปใชมากขึ้นโดยเฉพาะใน
ประเทศที่มีการปฏิรูปการเมือง  ไดแก  ญ่ีปุน  นิวซีแลนด  และอิตาลี  เปนอาทิ 

 

แนวคิดเก่ียวกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 กอนการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  ถึงแมวา
การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะมีกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งบัญญัติวาง
หลักเกณฑการควบคุมดูแลการเลือกตั้งใหเปนไปโดยเรียบรอยและบริสุทธิ์ยุติธรรม  อีกทั้งยังมี
มาตรการตางๆ  บังคับใหการเลือกตั้งเปนไปตามกฎเกณฑเหลานั้น  เชน การลงโทษทางอาญา 
การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือการคัดคานการเลือกตั้ง  เปนตน  อยางไรก็ดี แมจะมีบทบัญญัติ
และมาตรการตางๆ   ในการลงโทษผู กระทําผิด   แตในความเปนจริงการเล ือกตั ้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็ยังคงมีปญหาตางๆ  เกิดขึ้นอยูมากโดยเฉพาะปญหาสําคัญคือ  การ
ทุจริตและการซื้อขายเสียงในการเลือกตั้ง   ไมวาจะมีมูลเหตุมาจากสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร  ขาราชการที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง หรือประชาชนผูเลือกตั้งเองก็ตาม (อาภัสรา 
จินตนะพัฒน, 2538: 41-63)  และที่สําคัญที่สุดการจัดการเลือกตั้งของกระทรวงมหาดไทย
แทบจะไม ม ีหน วยงาน ใดที ่จ ะมาตรวจสอบและควบค ุมการจ ัดการ เ ล ือกตั ้ง ของ
กระทรวงมหาดไทยเลย   ไมวาจะเปนเรื่องการแบงเขตเลือกตั้ง   การกําหนดหนวยเลือกตั้ง  
การเเตงตั้งเจาหนาที่ควบคุมการเลือกตั้งและอ่ืนๆ  เหลานี้เปนกระบวนการจัดการเลือกตั้งของ
กระทรวงมหาดไทยแตเพียงหนวยงานเดียว  จากปญหาตางๆ  ที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งที่ผาน
มา  ทําใหหลายฝายมีความพยายามที่จะแกไขปญหาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหลด
นอยลง   เพ่ือใหการเลือกตั้งเปนไปอยางบริสุทธิ์และยุติธรรมมากย่ิงขึ้น  หน่ึงในความพยายาม
น้ันก็คือ  การจัดตั้งองคกรอิสระที่เปนกลางขึ้นมาเพื่อควบคุมการเลือกตั้งใหเปนไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม  ทั้งนี้  เพราะการเลือกตั้งถือเปนพ้ืนฐานที่สําคัญอยางหนึ่งในประเทศที่มีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย   เปนชองทางในการแสดงเจตนารมณของประชาชนในการ
กําหนดแนวการปกครองประเทศ   อีกทั้งเปนวิธีการในการเขามีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชน   ซ่ึงไดกลาวถึงมาแลวขางตน   ดังน้ัน  การเลือกตั้งที่มีความสุจริตและเที่ยงธรรม
จึงมีความสําคัญในการเปนหลักประกันการแสดงเจตนารมณของประชาชน  ประเทศตางๆ  จึง
ใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เปนอิสระและมีความเปนกลาง   และในบางประเทศมี
ทั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการสอดสองดูแลการเลือกตั้งซ่ึงเปนองคกรพัฒนา
เอกชนเขามามีสวนรวมในการสังเกตการณการเลือกตั้งอีกทางหนึ่งดวย (โปรดดูตารางที่ 2.1 
ประกอบ) 
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 สําหรับรูปแบบการจัดการเลือกตั้งในประเทศตางๆ สามารถแบงลักษณะประเภท
ออกเปน 4 ประเภทใหญๆ คือ (ลัดดาวัลย ตันติวิทยาพิทักษ, 2537: 30) 

 1. รูปแบบที่จัดใหมีองคกรจัดการเลือกตั้งขึ้นโดยตรง ประเทศที่จัดใหมีการเลือกตั้ง 
โดยมีองคกรหรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทําหนาที่จัดการและดําเนินการเลือกตั้งตลอด
กระบวนการ เพ่ือตองการจะแยกเรื่องที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งหมดไปขึ้นกับหนวยงานอิสระ
เพียงหนวยงานเดียว   และใหแยกออกมาจากสวนราชการ   ทั้งน้ีเพ่ือเปนการแกไขปญหาที่
หนวยงานราชการตางๆ ที่เขามาดําเนินการเลือกตั้งมักจะถูกกลาวหาวาปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ 
อยางไรก็ตามการมีหนวยงานอิสระเขามาดําเนินการเลือกตั้งก็ไมไดเปนหลักประกันวาการ
เลือกตั้งจะเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม   แตก็เชื่อวาการที่องคกรอิสระแตงตั้งจากบุคคลที่
ไมไดมีสวนไดสวนเสียโดยตรงเขามาจัดการเลือกตั้งจะทําใหการเลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรมมากขึ้น 
สําหรับประเทศที่จัดใหมีองคกรการเลือกตั้งแยกออกมาเปนอิสระ  เพื่อจัดการและควบคุม
การเลือกตั้งโดยตรงทั้งหมด เชน ประเทศเนเธอรแลนด (กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ, 2541: 15) 
อินเดีย มาเลเซีย พมา  ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน อารเจนตินา และ
อิสราเอล 

 2. รูปแบบที่ไมมีการจัดใหมีองคกรสําหรับควบคุมการเลือกตั้งขึ้นมาโดยตรงแตอาศัย
กลไกและองคกรตางๆ   ชวยกันควบคุมการเลือกตั้งใหสุจริตและเที่ยงธรรม   หรือบางกรณีอาจ
มีการจัดตั้งองคกรอิสระเขามารับผิดชอบเฉพาะเรื่องบางอยางที่เปนเปนปญหาในการเลือกตั้ง
เทานั้น เชน ในประเทศฝรั่งเศสมีสภารัฐธรรมนูญ (Conseil Constitutional) คอยควบคุมการ
เลือกตั้ง  เพ่ือเปนการหลีกเลี่ยงขอครหาอันมักเกิดขึ้นจากเจาหนาที่ของฝายบริหารดําเนินการ
เลือกตั้งเพ่ือประโยชนของพรรคการเมืองซ่ึงเปนฝายรัฐบาล  ในขณะที่ประเทศบราซิลมีศาล
เลือกตั้ง  (Electoral Court) ซ่ึงทําหนาที่ในการรับจดทะเบียนพรรคการเมือง และควบคุม
การเงินของพรรคการเมือง  นอกจากนี้ศาลเลือกตั้งยังมีหนาที่กําหนดวันเลือกตั้ง  และตัดสินคดี
ความเกี่ยวกับความผิดหรือขอขัดแยงที่ เกิดจากการเลือกตั้ง สวนประเทศอังกฤษมี
คณะกรรมการเขตเลือกตั้ง (Boundary Commission) เพ่ือทําหนาที่คํานวณการจัดสรรที่น่ังที่
กําหนดเขตเลือกตั้งใหเปนไปโดยเรียบรอย   และปองกันมิใหมีการไดเปรียบกันในการกําหนด
เขตเลือกตั้ง (Gerrymandering) ขึ้นโดยเฉพาะ 

 3. รูปแบบที่จัดใหมีองคกรจัดการเลือกตั้งขึ้นโดยตรง   และมีองคกรพัฒนาเอกชน
เขามามีสวนรวมในการควบคุมการเลือกตั้งดวย  ในบางประเทศ  นอกจากจะจัดใหมีองคกร
จัดการเลือกตั้งแยกออกเปนอิสระออกมาแลว ยังอาจมีองคกรพัฒนาเอกชนที่มีกฎหมายบัญญัติ
รับรองสถานะใหเขามามีสวนรวมในการควบคุมการเลือกตั้งดวย  ทั้งนี้ในการบัญญัติใหองคกร
พัฒนาเอกชนเขามามีสวนรวมในการควบคุมการเลือกตั้งก็เพ่ือเปนกลไกในการตรวจสอบการ
ทํางานขององคกรจัดการเลือกตั้งอีกขั้นหนึ่ง  สําหรับประเทศที่มีทั้งองคกรหรือคณะกรรมการ
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จัดการเลือกตั้ง  และองคกรพัฒนาเอกชนเขามามีสวนสอดสองดูแลการเลือกตั้ง   ทั้งที่เปนทางการ
และไมเปนทางการ  ไดแก  ประเทศเกาหลีใตซ่ึงมีคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง (The Election 
Management Committee) และยังมีองคกรพัฒนาเอกชนเขามาสวนรวมสังเกตการณเลือกตั้ง 
โดยมีอาสาสมัครจากที่ตางๆ สมัครใจมารวมโดยไมมีคาตอบแทนใดๆ เชน จากองคกร CCEJ 
(Citizens Coalition for Economic Justice) เปนตน  และประเทศฟลิปปนส  ก็มีทั้ง
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (Commission on Election) หรือคอมมิเลค (COMELEC) และมีองคกร
อาสาสมัครเลือกตั้งขึ้นทํางานควบคูไปกับคอมมิเลค เชน NAMFREL  MCQC และ PPCRU 
เปนตน โดยองคกรเหลานี้ตองไดรับการอนุมัติหรือรับรองจากคอมมิเลคกอนทุกครั้ง ดังจะกลาว
ในสวนตอไป 

 4. รูปแบบการจัดการเลือกตั้งโดยองคการสหประชาชาติ บางประเทศที่มีปญหา
สงครามกลางเมือง   ปญหาการแบงแยกสีผิว   หรือเปนประเทศที่ เ พ่ิงได รับเอกราช 
สหประชาชาติจะเขามารับผิดชอบบริหารการเลือกตั้งเปนการชั่วคราว  หรือไมก็สงผู
สังเกตการณระหวางประเทศเขารวมสังเกตการณการเลือกตั้ง ตัวอยางเชน ประเทศกัมพูชา 
ประเทศแอฟริกาใต และนามิเบีย เปนตน  

 จะเห็นไดวารูปแบบทั้งสี่ขางตน   ประเทศไทยไดเลือกนํารูปแบบที่ 3 คือ แบบที่มีทั้ง
องคกรจัดการเลือกตั้งขึ้นโดยตรงและมีองคกรพัฒนาเอกชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ
การเลือกตั้งมาใช   ดังจะเห็นไดจากรัฐธรรมนูญฯ  พุทธศักราช  2540  ไดกําหนดองคกรอิสระ
ขึ้นมาทําหนาที่ดูแลการเลือกตั้งคือ “คณะกรรมการการเลือกตั้ง” หรือที่เรียกยอวา “กกต.” ซ่ึงมี
หนาที่หลักในการควบคุมและดําเนินการจัดหรือจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา   สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น   รวมทั้งการออกเสียงประชามติ  
ใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  และยังไดกําหนดใหองคกรพัฒนาเอกชนสามารถเขาไปรวม
ในกระบวนการเลือกตั้งได  แตตองไดรับการรับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกอน  มีขอสังเกต
อยางหนึ่งวาคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ไดรับการกอตั้งขึ้นโดยบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ   
จะมีฐานะเปนองคกรหนึ่งในรัฐธรรมนูญ  (constitutional body) เทียบเทากับองคกรฝายนิติ
บัญญัติ  บริหาร และตุลาการ  มีอํานาจหนาที่ชัดเจนในการควบคุมและจัดการเลือกตั้ง   และ
มีสํานักงานพรอมดวยพนักงานและเจาหนาที่ของตนเองที่พรอมรับคําสั่งของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งไปปฏิบัติใหเกิดผล   ในขณะที่หากคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับการตั้งขึ้น
โดยกฎหมายเลือกตั้งหรือกฎหมายเฉพาะเรื่องที่รัฐสภาตราขึ้น   ก็อาจถูกเปลี่ยนแปลง
สถานภาพไดง ายกวาคณะกรรมการการเล ือกตั ้งที ่ไดร ับการสถาปนาไวในรัฐธรรมนูญ 
(กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ, 2531: 16) 
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 ตารางที่2.1 คณะกรรมการการเลือกตั้งและการจัดการเลือกตั้งในตางประเทศ 
ประเทศ โครงสรางคณะกรรมการ

เลือกตั้ง 
อํานาจหนาที่ การควบคุมตรวจสอบ 

การเลือกตั้ง 

หมาย
เหตุ 

เยอรมัน      เ นื่ อ ง จ า ก ป ร ะ เ ท ศ
เยอรมันมีการปกครองแบบ
สหพันธ   องคกร   จัดการ
เลือกตั้งของประเทศนี้ จึงมี
ลําดับขั้นเปนกรรมการการ
เลือกตั้งชุดตางๆ ที่สอดคลอง
กับรูปแบบการปกครองแบบ
สหพันธดวย    ตั้งแตระดับ
ปร ะ จํ าหน ว ย  ร ะดั บ เ ขต
เ ลื อ ก ตั้ ง  ร ะ ดั บ รั ฐ  แ ล ะ
ระดับชาติ   ดงันี้ 

     1. คณะกรรมการเลือกตั้ง
ระดับ    สหพนัธ  

     2. คณะกรรมการเลือกตั้ง  
ระดับรัฐ  

     3. คณะกรรมการเลือกตั้ง  
ระดับเขตเลือกตั้ง  

     4. คณะกรรมการตรวจ
คะแนนประจําหนวย
เลือกตั้ง 

 

1. คณะกรรมการเลอืกตั้งระดับ
สหพันธ  

    มีหนาที่รวบรวมผลการเลือกตั้ง  
ทั่วประเทศ แลวประกาศวาบัญชี
เลือกตั้งใดบางที่ไดรับเลือก และแต
ละบัญชีมีสิทธิสงกี่ที่นั่ ง พรอมทั้ง
ประกาศรายชื่อผูที่ไดรับเลือกตั้ง 

     ประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง 
จ ะ ไ ด รั บ ก า ร แ ต ง ตั้ ง โ ด ย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
โดยปกติจะแตงตั้งจากผูอํานวยการ
สํานักงานสถิติของ    สหพันธ 

2. คณะกรรมการเลือกตั้งระดับรัฐ  

    ในแตละรัฐจะมีคณะกรรมการ
เลือกตั้ง 1 ชุด ทําหนาที่รวบรวมผล
การเลือกตั้งภายในรัฐของตน 

3. คณะกรรมการเลือกตั้งระดับเขต
เลือกตั้ง  

    ใ น แ ต ล ะ เ ข ต เ ลื อ ก ตั้ ง  จ ะ มี
คณะกรรมการเลือกตั้งระดับเขต
เลือกตั้ง 1 ชุด โดยแตละชุดมีหนาที่
รวมคะแนนภายในเขตเลือกตั้งที่ตน
รับผิดชอบ 

4. คณะกรรมการตรวจคะแนนประจํา
หนวยเลือกตั้ง 

    คณะ ก ร ร ม ก า ร นี้  ทํ า ห น า ที่
ดําเนินการเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง 
โดยมีการแบงประเภทออกไปตาม
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

    คณะกรรมการตรวจคะแนน
ประจําหนวยเลือกตั้งทั่วไป   ทํา
หนาที่ตรวจ   นับคะแนนรวมทั้ ง
ประกาศผลของการนับคะแนนใน
หนวยเลือกตั้งที่ตนรับผิดชอบ 

     

    ร ะบบกา ร เ ลื อ กตั้ ง ข อ ง
เยอรมันมีการควบคุมใหการ
เลือกตั้งเปนไปอยางบริสุทธ์ิ  
เที่ยงธรรมโดยศาล   โดยมีบท
กําหนดโทษแกผูที่ใชอิทธิพล
บังคับแก  ผูมีสิทธิเลือกตั้งให
ออกเสียงไปในทางใดทางหนึ่ง
ตามความตองการของผูที่ใช
อิ ท ธิพลนั้ น  เ ป นคว ามผิ ด
กฎหมายอาญาเยอรมันมาตรา 
108 (ความผิดเกี่ยวกับการ
กรรโชกขูเข็ญผูมีสิทธิเลือกตั้ง) 
มาตรา 108 เอ (ความผิด
เกี่ยวกับการหลอกลวงผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง) และมาตรา 108 บี 
(ความผิ ด เ กี่ ย วกั บกา ร ให
สินบน  ผูมีสิทธิเลือกตั้ง) และ
ยังเปนเหตุฟองใหศาลสั่งให
การเลือกตั้งนั้น เปนโมฆะได
อีกดวย หากเปนที่พิสูจนไดวา
การกระทํานั้นมีอิทธิพลจนทําให
ผูมีสิทธิออกเสียงไมสามารถ
ตานทานความกดดันนั้น และ
ไมอาจจะตัดสินใจเลือกอยาง
เสรีได และเปนการขัดตอหลัก
ความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ
ดวย 

    โดยกรรรมการเลือกตั้ง  จะ
มีบทบาทในการตรวจสอบการ
เลือกตั้ง  โดยการควบคุมการ
เลือกตั้งใหเปนไปอยางถูกตอง 
ตรวจคุณสมบัติของผูสมัคร 
พิจารณาคําอุทธรณการรับรอง
หรือไมรับรองผลการเลือกตั้ง
ระดับมลรัฐ  และระดับเขตที่  
คณะกรรมการเลือกตั้งในระดับ
นั้ นๆ  ส งม า  และปร ะกาศ
รับรองหรือไมรับรองผลการ
เลือกตั้ง  ทั้งในระดับประเทศ 
ระดับมลรัฐ และระดบัเขต  
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ประเทศ โครงสรางคณะกรรมการ
เลือกตั้ง 

อํานาจหนาที่ การควบคุมตรวจสอบ 

การเลือกตั้ง 

หมาย
เหตุ 

เยอรมัน    1. คณะกรรมการตรวจคะแนน
ประจําหนวยเลือกตั้ งเคลื่อนที่ มี
ห น า ที่ แ ล ะ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ
เชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจ
คะแนนประจําหนวยเลือกตั้งทั่วไป 
แตคณะกรรมการชุดนี้  จะเดินทาง
ไ ป ต า ม ส ถ า น ที่ ต า ง ๆ  เ ช น 
โรงพยาบาล   บานพักคนชราหรือ
เรือนจํา  เปนตน     เพื่อใหความ
สะดวกแก ผู ที่ จะใช สิ ทธิออกเสียง
เลือกตั้งตามสถานที่ดังกลาว ซึ่งไม
อาจใชสิทธิตามปกติได 

  2.  คณะกรรมการตรวจคะแนนที่ลง
ทางไปรษณีย  ในเขตเลือกตั้งหนึ่ง
อาจ   มีคณะกรรมการ 1 ชุด ทํา
หน าที่ ต รวจนับคะแนนที่ ลงทาง
ไปรษณีย  โดยรับผิดชอบตลอดทั้ง
เขตเลือกตั้งหรือใหคณะกรรมการ
หลายชุดนั้นแบงเขตกันรับผิดชอบก็ได
ตามความเหมาะสม 

    คณะกร รมกา ร เ ลื อกตั้ ง ข อ ง
เยอรมัน  นั้นมีลักษณะที่แยกขาด
จากหนวยงานของรัฐบาล กลาวคือ 
รัฐบาลแตงตั้ งได เฉพาะประธาน
เทานั้น เม่ือไดรับการ    แตงตั้งแลว 
ประธานของคณะกรรมการเลือก
ตั้งแตละชุดก็จะแตงตั้งกรรมการอื่นๆ 
เขามารับผิดชอบงานในแตละสวน ที่
เปนเชนนี้ เนื่องจากในยุโรปนั้นมี  
ประสบการณที่ ไมดีจากการที่ ให  
หน วยงานของรั ฐทํ าหน าที่ เ ป น  
คณะกรรมการเลือกตั้งดวย  เพราะมี  
แนวโนมที่จะทําการใหเปนประโยชน  
แกพรรคที่อยูในคณะรัฐบาล 

คณะกรรมการแบงเขตเลือกตั้ง 

    เพื่อใหการกําหนดขอบเขตพื้นที่  
เ ลื อกตั้ ง เป น ไปโดย เที่ ย งธ ร รม 
กฎหมายเลือกตั้ งไดกําหนดให มี
คณะกรรมการถาวรระดับสหพันธทํา
หนาที่ เปนที่ปรึกษาทางรัฐบาลใน
กรณีที่จะตองมีการออกกฎหมายเพื่อ
เปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งเดิม     
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เลือกต้ัง 
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เยอรมัน 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

    คณะกรรมการแบงเขตเลือกตั้ง  
มีหนาที่ประจําคือทํารายงานภายใน
ร ะย ะ เ ว ล าปร ะมาณหนึ่ ง ป ค รึ่ ง
ภายหลังจากไดมีการเลือกตั้งทั่วไป
แ ต ล ะ ค รั้ ง  เ ส น อ ต อ  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  
เพื่อใหมีการปรับปรุงเขตเลือกตั้ง
ต า ง ๆ  ต า ม เ กณฑ ที ่ก ฎ ห ม า ย
กําหนดไว 
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ประเทศ โครงสรางคณะกรรมการ
เลือกต้ัง 

อํานาจหนาที่ การควบคุมตรวจสอบ 

การเลือกตั้ง 

หมาย
เหตุ 

ญี่ปุน     ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร
เลือกตั้ งของประเทศญี่ปุน 
แบงออกเปน 3 ระดับ คือ 

    ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร
เลือกตั้งระดับชาติ (Central 
Election Management 
Council)  

    คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ร ะ ดั บ จั ง ห วั ด  (Prefectural 
Election Management 
Committees) 

    ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร
เลื อกตั้ ง ร ะดับ    ท องถิ่ น 
(Municipal (City, Town, & 
Village) Election Management 
Committees)  

    นอกจากคณะกรรมการ
การ เลื อกตั้ ง   ที่ ก ล า ว ไ ว
ขางตน   ยังมีหนวยงานที่
รั บ ผิ ด ชอบ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
ดําเนินการเลือกตั้งอ่ืนอีก อาทิ
เชน 

    - ผูอํานวยการการ
ลงคะแนนเลือกตั้ งและการ
ต ร ว จ นั บ ค ะ แ น น  
(Superintendents of the poll 
or of the ballot counting) 

    - ผูสังเกตการณการ
ลงคะแนนเลือกตั้งและการ
ต ร ว จ นั บ ค ะ แ น น  
(Observers of the poll or of 
the ballot counting) 

    - Election meeting (ดูแล
เกี่ยวกับการประกาศผลผู
ชนะการเลือกตั้ง) 

    - Election sub-meeting 
(ดูแลเกี่ยวกับการนับคะแนน
ภายในเขตของตน ในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาใน
การเลือกตั้งแบบสัดสวน)     

หน า ที่ ห ลั ก ข อ ง ค อ มมิ เ ล ค นั้ น   
จะครอบคลุมการเลือกตั้งทั้งในแง  
ของกระบวนการ  และในแงของ
ระดับชั้นการเลือกตั้ง ตั้งแตการจด
ทะเบียน       การเลือกตั้ ง  การ
ดําเนินการเลือกตั้ง  ตลอดจนการ
ปร ะช าสั มพั น ธ รณร งค      ใ ห
ประชาชนไปใชสิทธิเลือกตั้ง  หรือ
แม ก ร ะทั่ งฟ อ ง ร อ ง ผู ก ร ะทํ าผิ ด
กฎหมายเลือกตั้ง 

การดําเนินการเลือกตั้ง 

    คอมมิเลคจะทําหนาที่ทุกอยาง  
เกี่ยวกับการเลือกตั้ ง   ตั้ งแตรับ  
จดทะเบียนพรรคการเมือง   รับจด
ท ะ เ บี ย น ผู ส มั ค ร รั บ เ ลื อ ก ตั้ ง 
ลงทะเบียน   ผู เลือกตั้ ง   แตงตั้ ง
เจาหนาที่จาก     หนวยงานตางๆ 
เชน ทหาร ตํารวจ และขาราชการ
อ่ืนๆ ใหมาชวยการเลือกตั้ง   

    นอกจากนี้ กอนการเลือกตั้ง 6 
เ ดื อ น  ค อ ม มิ เ ล ค  ก็ ทํ า ห น า ที่ 
ประชาสัมพันธ ในการรณรงคปลุก
จิตสํานึกการเลือกตั้งโดยนําขอมูล
ตางๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้งลงในหนา
ห นั ง สื อ พิ ม พ  ซึ่ ง พื้ น ที่ ห น า
หนังสือพิมพสวนนี้เรียกวา Comelec 
space เปนการใหฟรีทุกสัปดาห 

N.A.  
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ประเทศ โครงสรางคณะกรรมการ
เลือกต้ัง 

อํานาจหนาที่ การควบคุมตรวจสอบ 

การเลือกตั้ง 

หมาย
เหตุ 

ฟลิปปนส     รัฐธรรมนูญของประเทศ
ฟ ลิ ป ป น ส ไ ด กํ า ห น ด
กระบวนการเลือกตั้งเอาไว  
โดยใหมี Commission of 
election     หรือเรียกชื่อยอ
วา  “ คอมมิเลค ”  ซึ่งคลาย
กั บ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร
เลื อกตั้ งของประเทศไทย  
โดยมีคณะกรรมาธิการทั้งสิ้น 
7 คน  มีบทบาทหนาที่
รับผิดชอบ ในการดูแลการ
เลือกตั้งทุกระดับ ตั้งแตระดับ
ทองถิ่น เชนระดับหมูบ าน  
จนถึงระดับชาติ เชน  การ
เลือกตั้งประธานาธิบดี  โดย
ประธานาธิบดีจะเปนผูเสนอ
ชื่อ คอมมิเลค ทั้ง 7 ทาน 
(ประกอบดวย ประธานหนึ่ง
คน และกรรมการอีก 6 คน) 
แลวนําเขารัฐสภา เม่ือรัฐสภา
เ ห็ น ช อ บ ก็ นํ า เ ข า
คณะกรรมาธิการวาดวยการ
แตงตั้ง  (Commission on 
Appointment) ประกอบดวย  
ผูพิพากษาศาลฎีกา 3 คน 
สมาชิกทั้งสองสภา ทั้งฝาย
คานและฝายรัฐบาลในจํานวน
เทาๆกัน สภาละ 3 คน เพื่อ
ตรวจสอบบุคคลดังกลาวอีก
ครั้งหนึ่ง 

    คุ ณ ส ม บั ติ ทั่ ว ไ ป ข อ ง
กรรมา ธิการ ในคณะคอม
มิ เ ล ค  นั้ น  จ ะ ต อ ง จ บ
การศึกษาขั้นต่ํา ปริญญาตรี 
และตองผานการศึกษาวิชา
ก ฎ ห ม า ย  ร ว ม ทั้ ง ต อ ง
ป ฏิ บั ติ ก า ร ใ น ด า น ก า ร
กฎหมายมาไมต่ํากวา 10 ป  
และไมเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง
ทุกระดับ โดย มีอยางนอย  
3 คนที่ ตองเปนนักกฏหมาย
เ นื่ อ ง จ า ก ต อ ง ตั ด สิ น ค ดี
เลือกตั้งและใหความเห็นชอบ
ตางๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง   

หน า ที่ ห ลั ก ข อ ง ค อ มมิ เ ล ค นั้ น   
จะครอบคลุมการเลือกตั้งทั้งในแง  
ของกระบวนการ  และในแงของ
ระดับชั้นการเลือกตั้ง ตั้งแตการจด
ทะเบียน       การเลือกตั้ ง  การ
ดําเนินการเลือกตั้ง  ตลอดจนการ
ประชาสัมพันธรณรงค     ให
ประชาชนไปใชสิทธิเลือกตั้ง  หรือ
แม ก ร ะทั่ งฟ อ ง ร อ ง ผู ก ร ะทํ าผิ ด
กฎหมายเลือกตั้ง 

การดําเนินการเลือกตั้ง 

    คอมมิเลคจะทําหนาที่ทุกอยาง  
เกี่ยวกับการเลือกตั้ ง   ตั้ งแตรับ  
จดทะเบียนพรรคการเมือง   รับจด
ท ะ เ บี ย น ผู ส มั ค ร รั บ เ ลื อ ก ตั้ ง 
ลงทะเบียน   ผู เลือกตั้ ง   แตงตั้ ง
เจาหนาที่จาก     หนวยงานตางๆ 
เชน ทหาร ตํารวจ และขาราชการ
อ่ืนๆ ใหมาชวยการเลือกตั้ง   

    นอกจากนี้ กอนการเลือกตั้ง 6 
เ ดื อ น  ค อ ม มิ เ ล ค  ก็ ทํ า ห น า ที่ 
ประชาสัมพันธ ในการรณรงคปลุก
จิตสํานึกการเลือกตั้งโดยนําขอมูล
ตางๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้งลงในหนา
ห นั ง สื อ พิ ม พ  ซึ่ ง พื้ น ที่ ห น า
หนังสือพิมพสวนนี้เรียกวา Comelec 
space เปนการใหฟรีทุกสัปดาห  

 

คอมมิเลคจะทําหนาที่   ในการ
สืบสวนสอบสวน และตัดสินคดี
เลือกตั้งของ       ผูสมัครระดับ
ทองถิ่น        ในระดับภาค 
ระดับจังหวัด  เทศบาล เมือง 
และหมูบาน  และเปนผูฟอง
ผูสมัครรับเลือกตั้งตอศาลถามี
การทุจริตการเลือกตั้ง  หรือ
ละ เมิ ดกฎหมาย  ส วนการ
พิจารณาคดีใดๆ รวมทั้งการ
อภั ย โ ทษผู ส มั ค ร ที่ ทํ า ผิ ด
กฎหมายเลือกตั้งตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคอมมิเลค
กอน นอกจากนั้นคอมมิเลค
หรือตัวแทนหรือตัวแทนจาก
คอมมิเลคในทองถิ่น (ที่เปนผู
จบ กฎหมายและสอบบาร(เนติ
บัณฑิต)ได) จะไปรวมในการ
พิจารณาคดีทุกครั้ง 

   หากมีการทุจริตเลือกตั้งใน
ระดับทองถิ่น  จะมีการ   สง
เรื่องไปที่ ผู อํานวยการเลือก
ตั้งแตละเขต  เปนผูพิจารณา
ในขั้นตน  ที่เปนเชนนั้นเพราะ
กฎหมายของฟลิปปนสกําหนด
เอาไว ว า     ผู ที่ จ ะมา เปน
ผูอํานวยการเลือกตั้งทุกเขต
ตองสอบบารไดแลวและปฎิบัติ
การทางกฎหมายมาแลว  จึง
เปนผูที่มีวุฒิภาวะสูงสามารถ  
สืบสวนสอบสวนคดีเบื้องตน
ทองถิ่นไดทันทีจึงทําใหการ
พิจารณาคดีในระดับทองถิ่น
ของคอมมิเลค  คอนขางจะ
รวดเร็ว   แตถาเปนคดีของ 
สมาชิ กสภาผู แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา  และประธานาธิบดี
อาจจะชาเพราะตองสงเรื่องไป
ที่ ศ า ล  สมาชิ ก สภาผู แทน
ราษฎร ศาล สมาชิกวุฒิสภา 
และศาลฎีกา 
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ฟลิปปนส ในคณะคอมมิเลค สวนใหญ
เปนผูที่ไดรับการยกยองจาก
สังคมสูงมากไมมีประวัติการ
คอรรัปชั่นมากอน 

    ค อ ม มิ เ ล ค ถื อ เ ป น
หนวยงานอิสระจากรัฐบาล มี
ศั กดิ์ ศ รี เ ท ากั บกร ะทรวง
กระทรวงหนึ่ง โดยมีแผนก
ย อ ย       ห ล า ย แ ผ น ก 
โดยเฉพาะแผนกกฎหมายมี
ถึง 1,000 คน ทั้งนี้เพื่อ
รองรับงาน    ดานสืบสวน 
สอบสวน สงเรื่องฟองศาล 
และอุทธรณตอศาลเมื่อคดี
ตางๆ ตัดสินไมยุติธรรม 

     ถ า ห า ก มี ค ดี ฟ อ ง ร อ ง
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร คอม
มิเลคจะพิจารณาสงฟองไปที่
ศาล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
(Representative Electoral 
Tribunal)  ถาเปนคดี  
ฟอ งร อ ง เกี่ ย วกั บ  สมาชิ ก  
วุฒิสภา คอมมิเลคจะสงฟอง
ไปที่ ศ า ล  สมาชิ ก วุ ฒิ สภ า 
(Senate Electoral Tribunal ) 
ซึ่งแตละศาลประกอบดวยผู
พิพากษาศาลฎีกา ศาลละ 3 
คน  แล ะ  สม า ชิ ก วุ ฒิ ส ภ า 
ฝายรัฐบาลและฝายคานศาลละ 3 
คน ประธานคือผูพิพากษาศาล
ฎีกา  แตถาเปนคดีเกี่ยวกับ
ประธานาธิบดี ใหฟองไปที่ศาล
ฎีกา 
    การควบคุมการเลือกตั้ ง 
โดยฝายที่มิใชรัฐบาล 
   ที่กลาวผานมาขางตน คือ
หนวยงานคอมมิเลคซึ่งเปน
หนวยงานของภาครัฐ แตใน
ฟลิปปนสมีอีกหนวยงานหนึ่งที่
มี ค ว า ม สํ า คั ญ ม า ก  
คือนัมเฟรล  NAMFREL ซึ่ง
เ ป น ห น ว ย สั ง เ ก ต ก า ร ณ
เลือกตั้งของภาคเอกชน กอตั้ง
ขึ้ น โดยมี วั ตถุ ประสงค เพื่ อ 
ปฎิบัติการและสังเกตการณ
การเลือกตั้งควบคูไปกับหนวย
เลือกตั้ งของรัฐบาล รวมถึง
ต รวจตร ากา รทํ า ง านของ
ฝายรัฐบาล โดยมีอาสาสมัคร
อ ยู ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ  จํ า น ว น  
500,000 คน เปนหนวยงาน
เอกชนที่ไดรับการชวยเหลือ
ดานการเงินจากองคการและ
หนวยงานตางๆ ทั้งในและนอก
ประเทศ  ทํางานควบคูไปกับ
คอมมิเลค นัมเฟรล ไดสราง
เครือขายกับองคกรของเอกชน
ที่รัฐบาลยอมรับ  
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ประเทศ โครงสรางคณะกรรมการ
เลือกต้ัง 

อํานาจหนาที่ การควบคุมตรวจสอบ 

การเลือกตั้ง 

หมาย
เหตุ 

อินเดีย     คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ของอินเดียเปนหนวยงาน
อิสระประกอบดวย ประธาน
กรรมการการเลือกตั้ง 1 คน 
และกรรมการการเลือกตั้ง 2 
คน ซึ่งมีฐานะเทาเทียมกัน ซึ่ง
ประธานาธิบดี   เปนผูแตงตั้ง
โดยคํ าปรึ กษาจากนายก  
รัฐมนตรี ประธานกรรมการ
การเลือกตั้ง และกรรมการการ
เลือกตั้ง มีวาระดํารงตําแหนง 
6 ป และตองมีอายุไมเกิน65ป 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
จะดํารงตําแหนงตามวาระของ
ตนเปนการถาวร และจะไมถูก
โยกยายจากตําแหนง ยกเวน
จะมีเหตุผลเชนเดียวกับการ
โยกย ายประธานศาลฎีกา 
กลาวคือ ประธานาธิบดีจะปลด
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบ
ไมนอยกวา 2 ใน 3 ของ
จํานวนสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด 

    ประธานกรรมการการ
เลือกตั้ง และกรรมการการ
เลือกตั้งมีผูชวย 2 คน คือ 
รองกรรมการการเลือกตั้ง 
โดยรองกรรมการการ
เลือกตั้งจะมีผูชวยตามสาย
งาน คือ ผูอํานวยการ 1 คน   
นักกฎหมาย 1 คน และ
เลขาธิการ 5 คน หรือผูชวย
ผูอํานวยการ 13 คน 
น อ ก จ า ก น้ี แ ล ว
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ยัง แบงโครงสรางยอยออก
อี ก  คื อ  ผู อํ า น ว ย ก า ร
เ ลื อ ก ตั้ ง ร ะ ดั บ ม ล รั ฐ 
ผูอํานวยการเลือกตั้งระดับ
อําเภอ   ผูอํานวยการเขต
การเลือกตั้ง     นายทะเบียน
เลือกตั้ง 

    คณะกรรมการการเลือกตั้งของ
อินเดียมีการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
สามารถ   จัดการเลือกตั้งที่มีเขตการ
เลือกตั้งจํานวนมากไดอยางเรียบรอย  
ทั้งนี้    สวนหนึ่งเปนเพราะมีอํานาจ
หนาที่    เพียงพอกับการจัดการดูแล
การเลือกตั้ งได เปนอยางดี  ซึ่ ง มี
ดังตอไปนี้ 

1. กํ าหนด   วั น   เ ว ล า   กา ร
เลือกตั้ ง     (ซึ่ งการเลือกตั้ งอาจ
กระทํากันหลายวัน) เสนอ
ประธานาธิบดี  เพื่อประธานาธิบดีจะ
เปนผูประกาศในรัฐกิจจานุเบกษาให
มีการเลือกตั้งตามวัน   และเวลา
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ 

2. จ ด ท ะ เ บี ย น รั บ ร อ ง พ ร ร ค
การเมือง และกําหนดสัญลักษณของ
พรรค       การเมือง 

3. ใหคําปรึกษาแกประธานาธิบดี 
สําหรับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่
ขาดคุณสมบัติหลังจากการเลือกตั้ง 

4. เ ต รี ย มก า ร แล ะต ร ว จสอบ
รายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง   

5. กําหนดที่ตั้งและหนวยเลือกตั้ง  
ใ น เ ข ต เ ลื อ ก ตั้ ง ภ า ย ห ลั ง จ า ก
คณะกรรมการแบงเขตการเลือกตั้ง 
(Delimitation Commission) แบง
เขตเลือกตั้งแลว 

6. รับสมัครผูสมัครรับเลือกตั้ ง  
หลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
กําหนดวันเวลาของการรับสมัครแลว 

7. ควบคุมการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง 

8. นับคะแนนและประกาศผลการ
นับคะแนน 

9. ยกเลิกการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง 

10. ตัดสินคดีตางๆ เก่ียวกับการ   
เลือกตั้งทั่วไป 

   รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ บั ญ ญั ติ ใ ห  
คณะกรรมการการเลือกตั้ ง
อินเดียมีอํานาจกึ่งตุลาการใน
การตรวจสอบการเลือกตั้งได 
ในกรณีที่การเลือกตั้งนั้นมีการ
ทุจริตเกิดขึ้น 

   การรองเรียนและฟองรอง
การเลือกตั้ง 

   เม่ือมีการทุจริตการเลือกตั้ง
เกิดขึ้น  คณะกรรมการการ
เ ลื อ ก ตั้ ง มี อํ า น า จ รั บ คํ า
รองเรียน และมีอํานาจตั้งคณะ
ตุลาการการเลือกตั้ง (Election 
Tribunals) (India Calling, The 
Electoral System in India, 
1996. Monthly Program 
Journal of the External 
Service Division, of All India 
Radio, Vol. 40 (May) : 
No.5P.2) ซึ่งการดําเนินคดี
เกี่ ย วกั บการ เลื อกตั้ งต อ ง
พิจารณาใหเสร็จภายใน 100-
180 วัน มิฉะนั้นจะถือวาการ
เลือกตั้ ง เปนโมฆะให มีการ
เลือกตั้งใหม 

   กรณีมีขอพิพาทเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง คูกรณีอาจฟองรองไป
ที่ศาลสูงภายใน 45 วัน
นับตั้งแตวันประกาศผลการ
เลือกตั้ง และหลังจากที่ศาลสูง
ตัดสินแลวสามารถอุทธรณไป
ยั งศาลสู งสุด เพื่ อพิ จารณา
ตัดสินใหมได 

   อํานาจในการตัดสินคดีตางๆ 
เกี่ยวกับการเลือกตั้งทั่วไป 

   อํานาจนี้นับเปนอํานาจที่
ยิ่งใหญและสําคัญมากทําให
คณะกรรมการการเลือกตั้ ง
อินเดียมีอํานาจสูงสุดในการ
เลือกตั้ง 
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ประเทศ โครงสรางคณะกรรมการ
เลือกต้ัง 

อํานาจหนาที่ การควบคุมตรวจสอบ 

การเลือกตั้ง 

หมาย
เหตุ 

อินเดีย และเจาหนาที่ประจําหนวย
เลือกตั้ง 

     ในรัฐธรรมนูญมาตรา 324 
(1) บัญญัติไววา      “หนาที่
อํ านวยการโดยตรงในการ
ควบคุมการเตรียมทะเบียน
รายชื่อผูมีสิทธิ   เลือกตั้ง และ
หนาที่ควบคุมการเลือกตั้งไปสู
รัฐสภาและสภาแหงมลรัฐ การ
เลือกตั้งประธานาธิบดีและรอง
ประธานาธิบดีถูกมอบอํานาจไว
ที่ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร  
เลือกตั้ง” จากบทบัญญัติ  
ดังกลาวทําใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้ ง มี อํานาจอยาง
กว า งขวาง  รวมทั้ ง อํ านาจ  
ในการตัดสินคดีความตางๆ ที่
เกี่ยวกับการเลือกตั้งทั่วไป ไม
วาจะเปนการเลือกตั้งสมาชิก
ส ภ า นิ ติ บั ญญั ติ      ก า ร
เลือกตั้งประธานาธิบดี และรอง
ประธานาธิบดี     หรือการ
เลือกตั้ งสมาชิกสภาผู แทน
ราษฎร เปนตน 

    อยางไรก็ตามการตัดสิน
ของคณะกรรมกา รกา ร   
เลือกตั้งจะตองอยูภายใต
การตรวจสอบของศาลสูง 
แตศาลสูงจะไตสวน  หรือ   
ตั ด สิ น ค ดี เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร
กระทําของคณะกรรมการ
การ    เลือกตั้งก็ตอเมื่อ  ผู
ไดรับความเสียหายจากการ
ตัดสินของคณะกรรมการ
การ    เลือกตั้งมารองเรียน
ตอ     ศาลสูง 
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ประเทศ โครงสรางคณะกรรมการ
เลือกต้ัง 

อํานาจหนาที่ การควบคุมตรวจสอบ 

การเลือกตั้ง 

หมาย
เหตุ 

ออสเตร 
เลีย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกอบดวย 

     1. ประธาน
คณะกร รมก า ร      กา ร
เลือกตั้ง  จะคัดเลือกจากผู
พิ พ ากษาที่ เ ส นอชื่ อ โ ดย
อธิบดีศาลแหงชาติ (Chief 
Justice of Federal Court) 
อยูในวาระไมเกิน 7 ป 

     2. สมาชิก 2 คน ซึ่ง
คั ด เ ลื อ ก    จากผู ที่ ดํ ารง
ตําแหนงเลขานุการกระทรวง 
(Secretary of a Government 
Department) หรือตําแหนง
เทียบเทา อยูในวาระไมเกิน 
7 ป เชนกัน 

     3. เจาหนาที่และ
ลู ก จ า งป ร ะ จํ า    ซึ่ ง มิ ใ ช
ขาราชการมีจํานวนประมาณ 
700 คน ในจํานวนนี้ 300 คน  
จะประ จํ าอยู ที่ สํ านั กงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งใน
กรุงแคนเบอรา       และอีก 
400 คน จะประจําอยูใน  
สํานักงานเขตเลือกตั้ง 150 
เขต   เลือกตั้งทั่วประเทศ 

 

 

1. จัดทําบัญชีผูมีสิทธิออกเสียง  
เลือกตั้ง (Electoral roll) 

    2. จัดการการเลือกตั้ง 

    3. กําหนดเขตการเลือกตั้ง 

    4. จัดสรรเงินสนับสนุนพรรคการ  
เ มือง  โดย  พรรคการเมืองนั้ นๆ 
จะตองจดทะเบียนกับคณะกรรมการ
การเลือกตั้งกอน และเงินที่พรรค
การเมืองจะไดรับนั้นคิดเปนสัดสวน
ตามคะแนนเสียงที่แตละพรรคไดรับ
ตั้งแตรอยละ 4 ขึ้นไปของคะแนน
เสียงที่พรรคไดรับเลือกตั้งทําวิจัย  
และใหการสนับสนุนดานการเผยแพร
ความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตยและ
การ เลือกตั้ง 

1. เม่ือพบวามีการทุจริตในการ
เลือกตั้ง  จะตอง    สงเรื่องไป
ยังอัยการของรัฐเพื่อดําเนินคดี
ตอไป 
 

 

  

 ที่มา : สรุปรายละเอียดจาก http://www.kpi.ac.th 

 

แนวคิดเก่ียวกับการประเมิน  

 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลการดําเนินงานขององคกรที่ไดรับความนิยมมากที่สุดใน
ปจจุบัน คือ Balanced Scorecard หรือ BSC ที่พัฒนาโดย Robert Kaplan และ David Norton 
ตั้งแตป ค.ศ.1992 เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการประเมินผลการดําเนินงานขององคกรใหครบถวน
ในทุกๆ ดาน ซ่ึงในอดีตผูบริหารโดยเฉพาะองคกรธุรกิจมักจะมุงเนนเพียงแตการประเมินผลใน
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ดานของการเงินเปนหลัก แตการประเมินผลทางดานการเงินเพียงอยางเดียวนั้น ยังคงมี
ขอจํากัด กลาวคือ ไมสามารถประเมินในสิ่งที่ไมสามารถจับตอง หรือบันทึกบัญชีได เชน 
คุณภาพของบุคลากร ชื่อเสียง หรือภาพพจน นอกจากนั้น การประเมินผลทางดานการเงินแต
เพียงอยางเดียว จะบอกใหรูแตสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต ดังน้ัน แนวคิดของ Balanced Scorecard จึง
ไดพัฒนามาเปนเครื่องมือในการประเมินผลที่ครบทุกดานตลอดทั้งไดมีการนํามาเปน “เครื่องมือ
ในการแปลงกลยุทธไปสูการปฏิบัติ” อีกดวย (วัฒนา พัฒนพงศ, 2547: 36) 

 ปญหาขององคกรสวนใหญมิไดเปนปญหาที่เกิดจากการขาดแผน หรือยุทธศาสตร หรือ
กลยุทธ หากแตเปนปญหาจากการขาดความสามารถในการนําแผนตางๆ ที่วางไวไปปฏิบัติให
เกิดผล อันเนื่องมาจากการขาดการสื่อสารและความเขาใจในทิศทางและแผน ขาดแรงจูงใจใน
การปฏิบัติตามแผน ขาดความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการและระบบงบประมาณ ตลอดทั้งการที่
ผูบริหารไมคอยไดพูดคุยกันเกี่ยวกับยุทธศาสตร และกลยุทธขององคกร 

 Balanced Scorecard จึงเปนการนําเสนอหลักการสําหรับกระบวนการวางแผน
ดําเนินการทางธุรกิจ เพ่ือใหประสบผลสัมฤทธิ์อยางครบถวนตามวิสัยทัศนที่กําหนดไว แนวคิด
หลักของ Balanced Scorecard ที่ใชในทางธุรกิจก็คือ การวางแผนจัดการตางๆ ตองมองใหรอบ
ดาน อยางรอบคอบ เทาเทียมกัน มิใชมองดานใดดานหนึ่งเพียงดานเดียว ในทางธุรกิจจึงมีการ
สรุปวามีมุมมองท่ีสําคัญอยู 4 มุมมอง หรือ 4 ดาน ซ่ึงเชื่อวาเปนองคประกอบหลักของ
ความสําเร็จตามวิสัยทัศนของการประกอบธุรกิจ ดังนั้น การวางแผนการดําเนินการตางๆ 
สําหรับองคกรธุรกิจก็จะตองกระทําทั้ง 4 ดานนี้ควบคูกันไป มุมมองทั้ง 4 ดานที่ถือวาสําคัญ
ในทางธุรกิจ ไดแก ดานผลกําไรหรือมุมมองดานการเงิน ดานความพอใจของลูกคาและ
ผูใชบริการหรือมุมมองดานบุคคลภายนอก ดานความพอใจของผูปฏิบัติงานหรือมุมมองดาน
บุคคลภายใน และดานการพัฒนาความเจริญเติบโตของบริษัทหรือมุมมองดานตัวองคกรนั้นเอง 

 หากพิจารณาในแงน้ี ตัวแบบ Balanced Scorecard จึงมีมุมมองดวยกัน 4 ดาน 
กลาวคือ (วัฒนา พัฒนพงศ, 2547: 76-77) 

 ดานการเงิน (financial perspective) 

 ดานลูกคา (customer perspective) 

 ดานกระบวนการภายใน (internal process perspective) 

 ดานการเรียนรูและการพัฒนา (learning and growth perspective) 

 ในมุมมองดานตางๆ ทั้ง 4 ดานนี้ ตางก็มีความสัมพันธกันภายในซึ่งอาจจําแนกไดเปน
ตัวบงชี้ 4 ตัว ดังน้ี 

 ตัวที่หน่ึง ไดแก วัตถุประสงค (objectives) 
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 ตัวที่สอง ไดแก การวัด (measures) 

 ตัวที่สาม ไดแก เปาหมาย (target) 

 ตัวที่สี่ ไดแก กิจกรรม (strategic initiatives) 

 แนวคิด Balanced Scorecard จึงเปนแนวคิดที่พิจารณาความสมดุลในดานตางๆ ทั้ง
ความสมดุลระหวางมุมมองดานการเงินและดานอ่ืน ความสมดุลระหวางมุมมองระยะสั้นและ
ระยะยาว ความสมดุลระหวางมุมมองภายในและภายนอกองคกร ความสมดุลระหวางการเพิ่ม
รายไดและการควบคุมตนทุน และความสมดุลระหวางตัวชี้วัดที่เปนเหตุ (leading indicators) 
และตัวชี้วัดที่เปนผล (lagging indicators) 

 ดังน้ัน Balanced Scorecard ก็คือการนําเอาตัวชี้วัด (KPI) มาจัดเรียงใหเปนหมวดหมู
กัน 4 หมวดหมู แลวแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางกัน ใหทั้ง 4 หมวดหมูเชื่อมโยงกันอยาง
สมบูรณ อาจกลาวไดวา Balanced Scorecard น้ัน เปนเครื่องมือสวนหนึ่งของการบริหาร
คุณภาพรวมทั้งองคกร เปนเครื่องมือในการใชอธิบาย ประยุกต และบริหารกลยุทธ โดยการ
เชื่อมโยงวัตถุประสงค ตัวชี้วัด และแผนงานที่สําคัญเขากับกลยุทธขององคกร Balanced 
Scorecard ที่ดีจะตองสามารถบอกเลาเรื่องราวของกลยุทธขององคกร และเปนเครื่องมือที่ชวย
ในการถายทอดวิสัยทัศนและกลยุทธขององคกรไปสูการปฏิบัติ 

 นอกจากนี้ การจัดทํา Balanced Scorecard ที่มีประสิทธิภาพจะตองเปนการจัดทําอยาง
ครบวงจร ตั้งแตระดับองคกร (corporate scorecard) ระดับแผนก (division scorecard) ระดับ
ฝาย (department scorecard) จนกระทั่งระดับตัวบุคคล (personal scorecard) 

 การจัดทํา Balanced Scorecard จึงอาจสรุปเปนขั้นตอนไดดังนี้ (วัฒนา พัฒนพงศ, 
2547: 80) 

 ขั้นตอนที่หน่ึง ยืนยันในทิศทาง ยุทธศาสตร กลยุทธขององคกร (strategy confirmation) 

 ขั้นตอนที่สอง จัดทํา corporate scorecard (BSC ในระดับองคกร) ซ่ึงประกอบดวย 

  การกําหนดมุมมอง 

  การกําหนด strategic objectives และการจัดทํา strategy map 

  การจัดทําตัวชี้วัด (measures) 

  การกําหนดเปาหมาย (target) พรอมทั้งแผนงาน โครงการ (strategic initiatives) 

 ขั้นตอนที่สาม การแปลง corporate scorecard ลงสู department and unit scorecard 

 ขั้นตอนที่สี่ การเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล นําเสนอขอมูลใน BSC review 
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 ขั้นตอนที่หา การทบทวน ปรับปรุง BSC ใหสอดคลองกับทิศทางและกลยุทธที่
เปลี่ยนไป 

 ประโยชนของการจัดทํา Balanced Scorecard มีดังน้ี (วัฒนา พัฒนพงศ, 2547: 124) 

 ประการแรก กอใหเกิดการเห็นชอบและการสื่อสารกลยุทธ กระบวนการในการพัฒนา 
BSC และประชุม BSC เปนประโยชนที่สําคัญที่องคกรจะไดรับ เนื่องจาก BSC จะชวยในการ
สื่อสาร ถายทอด และแปลงวิสัยทัศน กลยุทธไปสูสิ่งที่สามารถเขาใจ จับตองไดงาย 

 ประการที่สอง ชวยใหเกิดการเรียนรู BSC ทําใหทั้งองคกรเขาสูกระบวนการเรียนรู ทํา
ใหทุกคนในองคกรดําเนินงานสอดคลองกับกลยุทธ เพราะ BSC มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
อยางตอเน่ือง มีการเลือกและจัดสรรทรัพยากร มีการทดสอบสมมติฐานของกลยุทธ มี
กระบวนการในการพัฒนาและปรับปรุงตัววัด 

 ประการที่สาม ทําใหการวางแผนมีความชัดเจนขึ้น มีการจัดสรรทรัพยากรใหสอดคลอง
กับกลยุทธ เปนไปตามการดําเนินงานและขอเท็จจริง มิใชตามสัญชาติญาณและการเมือง 
รวมทั้งเพ่ิมความสามารถในการเดาและพยากรณสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

 ประการที่สี่ กระตุนใหเกิดการพัฒนาในองคกร ทําใหมีความชัดเจนในสิ่งที่กําลังเปนอยู 
ทําใหทราบถึงสิ่งที่ตองมีการปรับปรุงและพัฒนา แนวทางในการปฏิบัติที่ดีที่สุด และโอกาส
สําหรับการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมใหมๆ 

 ประการสุดทาย ชวยใหเกิดการบริหารการเปลี่ยนแปลง นําไปสูการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรสู performance-based culture และเชื่อมโยงกับ
ระบบ pay-for-performance 

 อยางไรก็ตาม การนําแนวคิด Balanced Scorecard มาใชในการประเมินองคกรภาครัฐ
อาจมีขอจํากัดในบางประการ เชน การกําหนดเปาหมายและการวัดทางดานการเงินซึ่งมิใช
วัตถุประสงคหลักขององคกรภาครัฐ ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีจึงมีการนํากรอบแนวคิด Balanced 
Scorecard มาปรับใหมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงคและภารกิจของคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ตามที่ปรากฏในเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และ
พระราชบัญญัติตางๆ ในสวนที่เกี่ยวของกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 สถาบันพระปกเกลา  (2543, บทสรุปผูบริหาร: ก-7-ก-19)  ไดทําการศึกษาบทเรียน
จากการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเพื่อปรับปรุงระบบเลือกตั้งใหดีขึ้นใน 3 ประเด็น คือ  อํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  การดําเนินการเลือกตั้ง และการตรวจสอบการเลือกตั้ง  
ซ่ึงลวนเปนภารกิจหลักของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  โดยการประชุมสัมมนาระดมความ
คิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นจากภายนอก  คณะผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นตาม
โครงการนี้ไดใหความเห็นชอบแนวทางการแกไขปญหาตางๆ ดังน้ี 

 1. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง   ปจจุบันคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ทําหนาที่ทั้งการดําเนินการเลือกตั้งและควบคุมการเลือกตั้งเปนการใชอํานาจเบ็ดเสร็จ  คือ  
ออกกฎเอง  ดําเนินการเอง  และควบคุมและตัดสินเอง  สมควรใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีอํานาจควบคุม กํากับการเลือกตั้ง  และวินิจฉัยชี้ขาดในการเลือกตั้ง โดยสวนราชการและ
หนวยงานของรัฐเปนผูดําเนินการเลือกตั้ง 

 2. การจัดการเลือกตั้ง  ควรจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งอยางถาวรเปนรายป  
และใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจยนขยายระยะเวลาดําเนินการจัดการเลือกตั้งได  
ยกเวนการเลือกตั้งทั่วไป  โดยหารือกับพรรคการเมืองที่สงผูสมัครรับเลือกตั้งกอน  การ
กําหนดใหขาราชการการเมืองตองไมกระทําการตองหามในระหวางการมีพระราชกฤษฎีกา
กําหนดใหมีการเลือกตั้ง  การกําหนดใหผู สมัครตองดําเนินการตั้งแตมีพระราชกฤษฎีกา
กําหนดใหมีการเลือกตั้งการเผยแพรหลักเกณฑในการดําเนินการรับสมัคร  การขยาย
ระยะเวลาในการตรวจสอบค ุณสมบัต ิของผู สม ัคร   การหามมิให ผู สม ัครร ับเล ือกตั ้ง
สมาชิกสภาผู แทนราษฎรและผู สมัครสมาชิกวุฒิสภากระทําการใหปรากฏชื ่อ   ภาพ  
เสียง  ในสื่อรูปแบบตางๆ ในระหวางที่มีพระราชกฤษฎีกาจนถึงประกาศผลการเลือกตั้ง   การ
กําหนดคาใชจายในการแนะนําตัวของผูสมัครสมาชิกวุฒิสภา  การใหผูสมัครสมาชิกวุฒิสภา
แสดงทัศนคติความตั้งใจและนโยบายสวนตนได  การสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการ
แนะนําตัวของผูสมัครสมาชิกวุฒิสภาโดยรัฐ   การควบคุมคาใชจายในการเลือกตั ้งของ
สมาชิกสภาผู แทนราษฎรกอนมีพระราชกฤษฎีกา   การกําหนดระยะเวลาควบคุมดูแล
คาใชจายในการเลือกตั้ง  การอนุญาตใหผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและผูสมัครสมาชิก
วุฒิสภาถอนตัว   กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม  การกําหนดใหเรียก
เก็บเงินจากผูไมไปใชสิทธิเลือกตั้งเปนคาพินัยหลวง  การใหลงคะแนนลวงหนา  การจัด
ใหคนที่อยูตางประเทศลงคะแนนไดในการเลือกตั้งระดับชาติทุกกรณี  การกําหนดเงื่อนไข
การน ับคะแนนการเล ือกตั ้งสมาช ิกสภาผูแทนราษฎรที่ จุดเดียว  และการกําหนดให
คณะกรรมการการเลือกตั้งตองจัดการเลือกตั้งใหมแลวเสร็จภายใน 30 วัน  นับแตวันเลือกตั้ง 



 
 

43

 3. การตรวจสอบการเลือกตั้ง  คณะกรรมการการเลือกตั้งไมมีกําลังคนเปนของตนเอง
และขีดความเชี่ยวชาญในการสืบสวนสอบสวนเองไดทั้งหมด  เม่ือฝายสอบสวนไดดําเนินการแลว  
จะสงใหคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาทุกกรณี  การใหมีการถอดถอนจากตําแหนงไดงาย  
รวมถึงการสงเจาหนาที่เขาไปเปนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดจากสวนกลาง  เพ่ือดูแล
การเลือกตั้งในแตละจังหวัด  มีอํานาจเชนเดียวกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  
กอนวันเลือกตั้งเม่ือมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้ง  กรณีมี
เหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระทําฝาฝนกฎหมายใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจเขาไปใน
เคหสถาน  สถานที่หรือยานพาหนะใดๆ  เพ่ือตรวจคน  ยึด  หรืออายัดเอกสาร  ทรัพยสินหรือ
พยานหลักฐานใดไดในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาจะมีการยักยาย   ซุกซอน   หรือทําลาย  
โดยไมตองมีหมายคน   รวมทั้งมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดและยื่นคํารองตอศาลเพื่อพิจารณา
มีคําสั่งวา  เงินหรือทรัพยสินดังกลาวนาจะไดใชหรือใชเพ่ือการไมชอบดวยกฎหมาย  และ
มีอํานาจประกาศงดการลงคะแนนและกําหนดวันเลือกตั้งใหม   การนําการควบคุมคาใชจาย
กอนมีพระราชกฤษฎีกามาใชในกรณีพบการทุจริตในวันเลือกตั้ง   ใหคณะกรรมการการ
เลือกตั้งมีอํานาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งซ่ึงเปนผูทุจริตการเลือกตั้งตาม
เงื่อนไขที่กําหนด   ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้ง   ส.ส.  แบบบัญชีรายชื่อ   
หากมีการทุจริตเกิดขึ้นในเขตใดเขตหนึ่งพรอมทั้งประกาศใหบัตรเลือกตั้งในเขตนั้นเปนบัตร
เสีย  กรณีขาดคุณสมบัติหรือทุจริตในการเลือกตั้งใหเพิกถอนสิทธิและตัดชื่อออกจากบัญชี
รายชื่อพรรคการเมือง  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจขอใหสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินแจงรายงานการทําธุรกรรมของบุคคลที่นาจะเกี่ยวของกับ
การเลือกตั้ง   หรือใหธนาคารแหงประเทศไทย  ธนาคารพาณิชย  หรือสถาบันการเงินแจงให
ทราบการโอนเงินตามที่รองขอ  และใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจในการสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา  ที่มีหลักฐานอันเชื่อวาทุจริตการ
เลือกตั้งไดโดยใหมีผลใหขาดสมาชิกภาพจากการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภา  และจัดใหมีการเลือกตั้งใหมโดยบุคคลนั้นไมมีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้ง
ใหม 

 สถาบันพระปกเกลา (2549, บทคัดยอ:  iv-v)  ไดทําการศึกษาเรื่องบทเรียนจาก
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพื่อปรับปรุงระบบการเลือกตั้งใหดีขึ้น  โดยไดกําหนด
ประเด็นในการศึกษาไว   5  ประเด็น  ประกอบดวย   ปญหากอนมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการ
เลือกตั้ง  ปญหาในระหวางที่มีพระราชกฤษฎีกาบังคับใชแลว  ปญหาภายหลังจากที่มี
การประกาศผลการเลือกตั้ง  ปญหาที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
และปญหาทุจริตการเลือกตั้ง    พบวาปญหาสวนใหญที่พบในชวงกอนและระหวางประกาศ
พระราชกฤษฎีกาและเปนที่สนใจของผูเกี่ยวของทุกฝาย  คือ  การทุจริตการเลือกตั้งในลักษณะ
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ที่เปนการซื้อเสียง  ภายหลังการเลือกตั้งปญหาสวนใหญที่พบคือ  การรองเรียนและการรองคัดคาน
การเลือกตั้งที่มีจํานวนมาก    ทําใหคณะกรรมการการเลือกตั้งไมสามารถดําเนินการสืบสวน
สอบสวนไดภายในกําหนด   การใชพยานหลักฐานเท็จหรือไมชัดเจนเปนอุปสรรคสําคัญตอการ
วินิจฉัย  รวมทั้งเจาหนาที่สืบสวนสอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งมีพฤติการณทุจริต
เรียกผลประโยชน  การไมรับรองผลการเลือกตั้งและประกาศใหมีการเลือกตั้งใหม  (ใบเหลือง)  
หรือการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งออกจากการเลือกตั้งหลักจากพบวา
มีสวนเกี่ยวของกับการกระทําอันเปนการทุจริต  (ใบแดง)  เปนปญหาสําคัญในการใชอํานาจของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ทําใหมีการเลือกตั้งซํ้าซาก  สรางความเบื่อหนายใหแกประชาชน  
และการใชหัวคะแนนของผูสมัครรับเลือกตั้งในการหาเสียง  ตลอดจนการขาดความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการเลือกตั้งระบบใหม     มีการแจกเงินและบังคับประชาชนใหลงคะแนนตามที่
หัวคะแนนชี้นํา  เปนปญหาพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชน  ผูสมัครรับเลือกตั้งและพรรค
การเมืองที่เห็นชัดที่สุด 

 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปญหาและตรวจสอบการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา  
ไดทําการศึกษาเรื่องการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาใน  2 ประเด็น คือ ปญหาการบริหารจัดการ
เลือกตั้งและกฎหมายที่เกี่ยวของ และปญหาการจัดการเลือกตั้งทุจริต 

 ปญหาการบริหารจัดการเลือกตั้งและกฎหมายที่เกี่ยวของ  กําหนดกรอบแนวทาง
การศึกษาไว  3 ดาน ประกอบดวยดานการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวของ ดานระบบและ
วิธีการบริหารจัดการเลือกตั้ง และดานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 

 ดานการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวของไดศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง    การปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด    
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง (กกต. เขต) คณะกรรมการ
ประจําหนวยเลือกตั้ง (กปน.)  และกรรมการนับคะแนน (กนค.)  พบวา   

 การใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ไดแบงแยกอํานาจหนาที่ในการบริหาร
จัดการเลือกตั้งใหกรรมการการเลือกตั้งแตละคนมีหนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเปนการเฉพาะดาน  
คือ  ดานกิจการจัดการเลือกตั้ง  ดานกิจการมีสวนรวม  ดานสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาด  
และดานกิจการพรรคการเมือง  โดยมิไดบริหารในรูปคณะกรรมการ  เปนการบริหารแบบแยก
สวนขาดความสัมพันธสอดคลองกัน  ไมสามารถเรงรัด  ควบคุมและติดตามงานไดอยางตอเน่ือง  
จนอาจนํามาซึ่งความขัดแยงไดและการมีอํานาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการดําเนินการจัดการ
เลือกตั้งทําใหการสั่งการรวมศูนยอยูที่สวนกลางในทุกเรื่อง    ตลอดจนการใชมติเอกฉันทในการ
ดําเนินงานทําใหมีขอครหาวามีการตอรองในการลงมติบางกรณี   นอกจากนี้ยังพบวามีขอบกพรอง
บางประการเกี่ยวกับการวางนโยบายและแผนงานทําใหไมอาจบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
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ในทิศทางเดียวกันไดอยางมีประสิทธิภาพ   การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัด  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง  
และกรรมการนับคะแนน  กรรมการดังกลาวจํานวนไมนอยที่ขาดความรู    ความชํานาญงาน
เปนเหตุใหเกิดการไมสุจริตและการกลาวโทษเปนไปอยางกวางขวาง  แตคณะกรรมการการ
เลือกตั้งมิไดดําเนินการลงโทษอยางเด็ดขาดและจริงจัง  หรือดําเนินการลาชา  เปนตน   

 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดในการเลือกตั้งที่ผานมา
มีการสั่งการโดยตรงจากสวนกลางไปถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  ทําให
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดขาดอํานาจกํากับดูแล  วินิจฉัย  สั่งการ  และสวนกลาง
ไมรับฟงความเห็นของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  เชน   การสืบสวนสอบสวน
ผูสมัครที่กระทําการทุจริต   เปนตน    การปฏิบัติหรือการบริหารงานบางแหงขัดแยงกันเองและ
ไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมทั้งบางคนขาดความรู  ความชํานาญงาน
และประสบการณในการบริหารจัดการเลือกตั้ง  และมีภาระงานประจําในตําแหนงหนาที่ไมอาจ
ทุมเทไดเทาที่ควร  บางคนมีพฤติการณวางตัวไมเปนกลาง  เปนตน   

 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  คณะกรรมการประจํา
หนวยเลือกตั้ง  และกรรมการนับคะแนนมีสถานะคลายกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัด  กลาวคือ  บางคนมีหนาที่ประจําและเขาใจวาการบริหารจัดการเลือกตั้งของ
คณะกรรมการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งเปนงานเฉพาะกิจจึงไมทุมเท   บางคนขาดความรู
ความชํานาญในการปฏิบัติงานเลือกตั้ง   บางแหงขาดความเปนกลางและไมรักษาความลับ  
รวมทั้งมีพฤติการณแสวงหาประโยชน  ไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  และ
ที่สําคัญคือ  การกําหนดบทบาทอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
ไมชัดเจนเพียงพอ  ทําใหผูปฏิบัติงานขาดความเขาใจและขาดความสํานึกในการปฏิบัติหนาที่
เม่ือเสร็จสิ้นภารกิจก็จะหมดภาระรับผิดชอบจึงไมตองผูกพันกับปญหาที่เกิดขึ้น  เปนตน 

 ดานระบบและวิธีการบริหารจัดการเลือกตั้ง    ไดศึกษาการบริหารจัดการเลือกตั้ง
เกี่ยวกับการจัดองคกรโครงสรางการบริหาร  การประสานงานและขอความรวมมือของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  การตรวจสอบและการปองกันการกระทําทุจริตเกี่ยวกับการรวบรวม
พยานหลักฐานเพื่อประมวลพฤติการณการทุจริตในเรื่องการสืบสวนสอบสวน  การวินิจฉัย  การ
ประกาศรับรองผลและการพิจารณาคัดคาน     และการพิจารณาคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งการจัด
องคกรโครงสรางการบริหารมีขอบกพรองการวางแผนงานที่ทําใหการบริหารจัดการขาด
เอกภาพ   โครงสรางการบริหารงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งปจจุบันเปนการบริหารงาน
แบบหนาที่การงานเฉพาะ   อาจนํามาซึ่งความขัดแยงในองคกร    การบริหารงานเลือกตั้ง
ผูปฏิบัติงานในระดับจังหวัดและเขตเลือกตั้ง  ขาดความพรอมในการปฏิบัติงาน  สืบเน่ืองจาก
กําหนดระยะเวลาปฏิบัติงานสั้น  ทรัพยากรบริหารไมเพียงพอ  ระเบียบปฏิบัติมีขั้นตอนมากและ
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เกิดความสับสนในทางปฏิบัติ   การใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการเลือกตั้ง   มีการ
รณรงคเผยแพรแผนปฏิบัติในระยะเวลาสั้นยากตอการปฏิบัติและการประสานงาน   การ
สืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดลาชาประกอบกับผูปฏิบัติงานขาดความพรอมและขาดความรู
ความชํานาญงานในดานนี้  การวางแผนพัฒนาพรรคการเมืองยังไมดีพอ  ไมสามารถเสริมสราง
ใหองคกรสาขาพรรคการเมืองเขมแข็งได    การบริหารงบประมาณขึ้นอยูกับการวินิจฉัยสั่งการ
ของกรรมการเลือกตั้งที่รับผิดชอบในแตละดาน    ทําใหไมสามารถบริหารงบประมาณไดอยางเปน
ระบบ    การประสานงานและความรวมมือของหนวยงานที่เกี่ยวของ  การจัดระบบขององคกร 
โครงสรางอํานาจหนาที่และภารกิจทําใหสังคมเขาใจวา  การจัดการเลือกตั้งเปนหนาที่ของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเทานั้น   และการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไมอาจเรงระดมความ
รวมมือจากภาคเอกชน  องคกรภาคประชาชนใหมีสวนรวมในการตรวจสอบการทุจริตการ
เลือกตั้ง  นํามาสูความเคลือบแคลงสงสัย   เปนเหตุใหมีการรองเรียนและคัดคานการเลือกตั้ง
อยางกวางขวาง การยอมรับและความพึงพอใจของประชาชนและผูสมัคร   ประชาชนสวนใหญ
พอใจในระดับสูงในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ไดใชอํานาจหนาที่จนทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจึงขาดการมีสวนรวมในการตรวจสอบการทุจริตการเลือกตั้ง  
และพบวา  ผูสมัครเลือกตั้งทําทุกวิถีทางที่จะใหชนะการเลือกตั้ง 

 การตรวจสอบและปองกันการกระทําทุจริต  การรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อประมวล
พฤติการณการกระทําทุจริต   การสืบสวนสอบสวนใชวิธีการบริหารจัดการในเชิงรับมากกวา
เชิงรุก  กรณีเกิดความเคลือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตคะแนนซึ่งมีผูรองเรียนกอนการ
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง  มีขอสงสัยวาคณะกรรมการการเลือกตั้งไมใชอํานาจหนาที่
ดําเนินการตรวจสอบอยางเด็ดขาดและจริงจังเพราะเหตุใด    นอกจากนี้   เจาหนาที่สืบสวน
สอบสวนยังมีจํานวนไมเพียงพอ   มาตรฐานในการวินิจฉัยประกาศรับรองผลการเลือกตั้งและ
การพิจารณาคัดคานผลการเลือกตั้งไมเปนมาตรฐานเดียวกัน    การพิจารณาคดีเกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง   การดําเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ผานมาสามารถทําไดรวดเร็ว
แตอาจเกิดความไมเปนธรรม  เน่ืองจากมีบุคลากรจํากัดไมพอกับการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง   
และการใชมติเอกฉันทของคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจกอใหเกิดอคติตอผูสมัครรับเลือกตั้งได 

 การศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ   พบวามีปญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายที่สําคัญ  ประกอบดวย    ปญหาการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญฯ  
มาตรา 144  ที่ระบุอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งไววา   อาจเปนผูควบคุมและ
ดําเนินการจัด  หรือจัดใหมีการเลือกตั้ง   ซ่ึงคณะกรรมการการเลือกตั้งใชอํานาจหนาที่ในการ
จัดใหมีการเลือกตั้งเองทั้งหมด  นอกจากนี้มาตรา  147 (2)  มีความไมชัดเจนในการนํากฎหมาย
มาใชบังคับและมาตรา 136, 144, 145 และ 147  ซ่ึงกําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้งใช
อํานาจหนาที่ในรูปคณะกรรมการทําใหเกิดขอครหาในความสุจริต  และโปรงใสเกี่ยวกับการใช
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อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย  เปนตน  ปญหาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ. 2541  และฉบับแกไข
เพ่ิมเติม  มาตรา 16, 17, 18, 47, 51  และ  85/1,  85/2,  85/4,  85/7,  85/10  และ 101/1  
เกิดความไมเปนธรรมและเทาเทียมกัน  ปญหาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541 มาตรา 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 24, 25  
และ 39   การใชอํานาจหนาที่ตามกฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้งขาดมาตรฐาน
ในการวินิจฉัยกรณีการกระทําทุจริตเนื่องจากความคิดเห็นไมตรงกัน  การบริหารจัดการเลือกตั้ง
ที่ขาดประสิทธิภาพทําใหมีการกระทําทุจริตในการนับคะแนนเลือกตั้ง   ตลอดจนการขาด
การวางแผนสั่งใชบุคลากรของรัฐในการการจัดการเลือกตั้ง  และปญหาการปฏิบัติตามระเบียบ  
ประกาศ  ขอบังคับและคําสั่งตางๆ  ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในดานการบริหารจัดการ  
เชน  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยวิธีการนับคะนนเลือกตั้ง   พ.ศ.  2542  ขอ 4 
ขอ 5 ขอ 7 ขอ 7/1  และขอ  9  มีชองทางทําใหเกิดการกระทําทุจริต  เปนตน 

 บทบาทขององคกรเอกชนกับการตรวจสอบการเลือกตั้งพบปญหาอุปสรรคสําคัญในการ
ดําเนินงาน  4  ประการ  คือ ปจจัยภายในขององคกรเอกชนเปนขอจํากัดที่ทําใหเกิดความเขมแข็ง
และตอเนื่องไดยาก     เนื่องจากเปนองคกรอาสาสมัครที่มีลักษณะกึ่งชั่วคราว  กึ่งถาวร 
ขอกําหนดในการทํางานรวมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมาตรการที่แตกตางกันในการ
กลั่นกรองและรับรององคกรเอกชนในแตละจังหวัด   ทาที่ขององคกรเอกชนตรวจสอบการ
เลือกตั้งที ่วิจารณการทํางานของคณะกรรมการการเลือกตั้งกอใหเกิดทัศนคติเชิงลบตอ
องคกรเอกชน    ตรวจสอบการเลือกตั้ง    และประชาชนแจงเบาะแสการกระทําทุจริตนอยลง
เม่ือเทียบกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา  ทั้งนี้อาจเปนเพราะการทํางานในขอบเขตที่นอยลง
กวาเดิม  หรือมีขอจํากัดดานงบประมาณ 

 ปญหาการจัดการเลือกตั้งทุจริต   จากการรับฟงคําชี้แจงของผูรองเรียนสันนิษฐานไดวา 
ไดการกระทําทุจริตนับคะแนน  อาจมีการทุจริตได  3 ชองทางดวยกันคือ  ขณะลงคะแนนเสียง  
ณ หนวยเลือกตั้ง  ระหวางเดินทางจากหนวยเลือกตั้งถึงสถานที่นับคะแนน  และ  ณ สถานที่นับ
คะแนนเลือกตั้ง  ซ่ึงอาจเกิดขึ้นขณะทําการตรวจรับหีบบัตรเลือกตั้ง  ขณะทําการนับจํานวนบัตร
เลือกตั้ง  ขณะรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง  ขณะรวมบัตรเลือกตั้ง  ขณะนับบัตรเลือกตั้งเปนคะแนน  
หรือขณะรวมคะแนนเลือกตั้ง  (กองกรรมาธิการ,  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา : 12-38, 
ม.ป.ป.) 

 พรศักดิ์  ผองแผว  และคณะ  (2546: 217-244)  ไดศึกษาบทบาทการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  พรรคการเมือง  ผูสมัครรับเลือกตั้ง  และประชาชนในการเลือกตั้ง
ระบบใหมตามเจตนารมณรัฐธรรมนูญ  โดยมีวัตถุประสงคสําคัญ  2 ประการ  คือ  1. การศึกษา
ผลลัพธการปฏิบัติหนาที่ที่เปนจริงในภารกิจทางการเมืองของคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
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พรรคการเมืองและผูสมัครรับเลือกตั้ง   และพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนในระบบ
การเลือกตั้งใหมของไทยในระยะ  5  ป  ที่ผานมาวาสวนใดเบี่ยงเบนไปจากเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญ  และ  2.  การแสวงหาแนวทางที่เหมาะสม   เพื่อปรับแกบทบาทที่เปนจริงให
สอดคลองกับบทบาทที่คาดหวังในเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ   ผลการวิจัยในภาพรวมพบวา
การปฏิบัติหนาที่ของแตละกลไกในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ที่ผานมาเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ   และไดรับการยอมรับในระดับหนึ่ง   
คณะกรรมการการเลือกตั้งเปนกลไก    หรือสถาบันทางการเมืองใหมมีหนาที่ควบคุมและหรือ
จัดการเลือกตั้ง    ซ่ึงจะตองกํากับทุกองคกรที่เกี่ยวของกับกระบวนการเลือกตั้งใหปฏิบัติตาม
กฎเกณฑและกติกาการเลือกตั้งระบบใหม   ซ่ึงจากการปฏิบัติหนาที่ของแตละกลไกทาง
การเมืองในการเลือกตั้งระบบใหมมีปญหาที่สําคัญ  คือ 

 1. ปญหาการจัดโครงสรางองคกรบริหารของคณะกรรมการการเลือกตั้งไมเปนไปตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญมาตรา  136  มาตรา  144  มาตรา  145  และมาตรา  147  
ที่กําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้งใชอํานาจหนาที่ในรูปคณะกรรมการ  การจัดระบบองคกร
โครงสราง  อํานาจหนาที่และภารกิจ  ทําใหสังคมเขาใจวา   การจัดการเลือกตั้งเปนภารกิจที่
คณะกรรมการการเลือกตั้ งตองดําเนินการเพียงผู เ ดียว  รวมทั้ง  การใช อํานาจของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเปนการใชอํานาจโดยเบ็ดเสร็จทั้งอํานาจบริหาร   นิติบัญญัติและตุลา
การในองคกรเดียว   ซ่ึงกอใหเกิดปญหาที่สําคัญในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ผานมา  คือ  กําลังคนในการจัดการเลือกตั้งและขอครหาในความ
เปนกลาง 

 2. ปญหาการบริหารจัดการเลือกตั้ง   มีความไมสอดคลองกันระหวางบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ มาตรา  144  ที่กําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูควบคุมและดําเนินการ
จัดหรือจัดให มีการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  ฯลฯ  และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2541 มาตรา 10 (1)  
บัญญัติใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมและดําเนินการจัดหรือจัดใหมี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  ฯลฯ   สวนพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ. 2541  
มาตรา  6  กําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เปนการเลือกตั้งทั่วไป  ดังน้ัน  ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่
ผานมาคณะกรรมการการเลือกตั้งไดปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูจัดใหมีการเลือกตั้ง  “มิใชในฐานะ”  
ผูควบคุมและดําเนินการจัดการเลือกตั้ง  ซ่ึงตองบริหารงานเลือกตั้งเองทุกขั้นตอนของกระบวนการ
เลือกตั้งควบคูกับการควบคุมการเลือกตั้ง    ปญหาสําคัญของการบริหารจัดการเลือกตั้งที่สําคัญ
อีกประการหนึ่ง  คือ  การทุจริตการเลือกตั้งทําให มีการเลือกตั้งใหมหลายครั้ง  และ
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คณะกรรมการการเลือกตั้งถูกกลาวหาในเรื่องมาตรฐานการวินิจฉัย  การประกาศรับรองผลการ
เลือกตั้ง  รวมถึงมาตรฐานการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยการทุจริตการเลือกตั้ง   
คณะกรรมการการเล ือกตั ้งประจําจังหวัดยังไมสามารถทําหนาที ่เปนตัวกลางในการ
ประสานงานระหวางคณะกรรมการการเลือกตั้ง     และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขต
เลือกตั ้งไดอยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงทั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด   และ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งบางสวนมีขอจํากัดทั้งในดานความรู  ความ
ชํานาญ   และประสบการณในการบริหารจัดการเลือกตั้ง   รวมทั้งไมตระหนักในภารกิจของ
การทําหนาที่  ไมเสียสละและทุมเทในการปฏิบัติหนาที่    และบางสวนมีพฤติการณวางตัว
ไมเปนกลาง   ในสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง    นอกจากปญหา
ดังกลาวแลวบทบาทอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวก็ไมชัดเจนและไมเปนที่ยอมรับของหนวยงานที่
เกี่ยวของ    และไมมีสถานที่ปฏิบัติงานโดยเฉพาะ 

 3. บทบาทของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา  ปญหาสําคัญที่เกิดจากผูสมัคร
รับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกตั้งที่ผานมา  คือ  ความไมเปนกลางทางการเมือง  
และการทุจริตการเลือกตั้ง  โดยเฉพาะการหามหาเสียงหรือการกระทําที่เขาขายตามมาตรา  44  
และมาตรา  91  ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ. 2541 

 4. บทบาทของพรรคการเมืองภายใตหลักการใหมตามรัฐธรรมนูญ   ปญหาสําคัญใน
สวนที่เกี่ยวกับบทบาทของพรรคการเมือง  คือ  พรรคการเมืองสวนใหญยังมีบทบาทเปนพรรค
เฉพาะกิจ  ยังไมทําหนาที่ในบทบาทของพรรคการเมืองอยางแทจริง  เห็นไดจากจํานวนพรรค
การเมืองที่นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมือง  ซ่ึงศาล
รัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยสั่งใหยุบพรรคการเมืองไปแลวจํานวน 37 พรรค และการกลั่นกรอง
คัดสรรและรับรองผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งยังไมเปนไปตามหลักการเทาที่ควร  เน่ืองจากตวัแทน
ที่พรรคการเมืองใหการรับรองกระทําทุจริตการเลือกตั้งเปนจํานวนมาก  กลาวคือ  มีการรองเรียน
คัดคานผลการเลือกตั้งถึง  311  เขตเลือกตั้งจากจํานวนเขตเลือกตั้ง 400 เขต 

 5. บทบาทของผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและหัวคะแนน   ผูสมัคร
รับเลือกตั้งสวนใหญยังใชระบบหัวคะแนน   โดยสรางเครือขายไปยังกลุมผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง
ผานฐานเสียงเดิมที่มีอยู   แบบแผนพฤติกรรมการหาเสียงเลือกตั้ง  ผูสมัครยังพยายามหาเสียง
เลือกตั้งในลักษณะละเมิดกฎหมาย  รวมทั้งพยายามตอกย้ําพฤติกรรมหาเสียงแบบเดิมใหกับ
ประชาชนในรูปแบบตางๆ  ที่เหมือนกันทั่วทุกภาคโดยการรูเห็นของพรรคการเมืองที่ตนสังกัด  
และการทุจริตการเลือกตั้งผานหัวคะแนนมีลักษณะหลากหลาย     และพัฒนาการไปตามสภาพ
ของแตละภาคแตละชุมชนยากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะปองกันได   นอกจากนี้ยังมีการใช
เจาหนาที่ของรัฐเปนหัวคะแนนใน  2  ลักษณะ  คือ  เจาหนาที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในหนวยงาน
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ที่รับผิดชอบการเลือกตั้ง     ตั้งแตระดับจังหวัดลงไปจนถึงผูปฏิบัติงานในหนวยเลือกตั้ง  และ
เจาหนาที่ในพ้ืนที่เขตเลือกตั้ง   โดยเจาหนาที่ดังกลาวจะไปรวมงานหรือเปนเจาของงานที่พรรค
การเมืองใหการสนับสนุน    ซึ่งจะมีลักษณะไมละเมิดกฎหมายเลือกตั้ง   แตเอื้อประโยชน
ในดานคะแนนเสียงแกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองน้ัน  บทบาทของผูสมัครรับเลือกตั้ง
ที่แสดงออกในการเลือกตั้ง  และที่กระทําผานหัวคะแนนเขาขายการกระทําทุจริตการเลือกตั้ง
เปนจํานวนมากถูกตรวจสอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งและองคการเอกชนที่ไดรับการ
รับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง  206  องคกรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จนถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 8 คน (ใหใบแดง) และประกาศไมรับรองผลการเลือกตั้ง (ใหใบเหลือง) 
จํานวน  62  คน เปนเหตุใหตองจัดใหมีการเลือกตั้งใหมใน  62 เขตเลือกตั้ง  ซ่ึงกระทบสิทธิ
ของผูมีสิทธิเลือกตั้งสวนใหญ  ซ่ึงมิไดมีสวนในการทุจริตการเลือกตั้ง 

 6. บทบาทของประชาชนในการเลือกตั้งระบบใหม   หรือแบบแผนพฤติกรรมการ
ลงคะแนนเลือกตั้งของประชาชน   กลาวไดวายังไมเปลี่ยนแปลงไปจากแบบแผนเดิมมากนัก  
ถึงแมจะมีตัวบงชี้ใหเห็นแนวโนมที่ดีขึ้น  ประชาชนยังคงเลือกผูที่ใหอามิสสินจาง  หรือสัญญาวา
จะใหอามิสสินจางและยังไมอาจชี้วัดไดวา  ยึดนโยบายของพรรคการเมืองหรือพรรคการเมือง
มากกวาตัวบุคคล   เนื่องจากผูสมัครรับเลือกตั้งสวนใหญเปนอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และหรือเปนทายาทของตระกูลนักการเลือกมากอน    เฉพาะพรรคไทยรักไทยมีอดีต
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง  142  คน แบบบัญชีรายชื่อพรรค  47  คน 

 จากแนวคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชน  แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง แนวคิดเกี่ยวกับการออกเสียง
เลือกตั้งในสังคมประชาธิปไตย  แนวคิดเกี่ยวกับบทบาท  แนวคิดเกี่ยวกับคณะกรรมการ
การเลือกตั้งและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังไดกลาวมาขางตน  รวมถึงบทบาท  อํานาจและหนาที่
ซ่ึงเปนภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะไดกลาวถึงในบทที่ 3 การวิจัยในครั้งนี้จะนํา
แนวคิดดังกลาวมาใชเปนกรอบแนวคิดในการประเมินผลการทํางานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตามหลักการและวิธีการประเมินผลซ่ึงจะไดกลาวถึงรายละเอียดในบทที่ 4 ตอไป 

 



 
โครงการวิจัยเร่ือง การประเมินผลการทํางานขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ: คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

บทที่ 3 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 

การจัดตั้งองคกรควบคุมดูแลการเลือกตั้ง 

 นับตั้งแตการเลือกตั้งครั้งแรกของไทย   เม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2476 เปนตนมา การ
จัดการเลือกตั้งของไทยอยูภายใตการกํากับดูแลและการดําเนินการของกระทรวงมหาดไทย 
ตอมาในระยะหลังโดยเฉพาะภายหลังเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 แนวความคิดเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบการดําเนินการเลือกตั้งและการสอดสองดูแลการเลือกตั้งไดเกิดขึ้น   และไดรับการ
สนองตอบจากสังคมเพิ่มมากขึ้น     ตามกระแสของการพัฒนาการทางเศรษฐกิจ และความ
เบนเบี่ยงของการเลือกตั้งโดยเฉพาะการซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้ง และการใชอิทธิพล
เบี่ยงเบนผลการเลือกตั้ง 

 สมัยรัฐบาล   ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช   ไดมีการจัดตั้ง   ”คณะกรรมการสังเกตการณ
การเลือกตั้ง”  ของศูนยกลางนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทยขึ้นเม่ือเดือนเมษายน 2519 มีหนาที่
สังเกตการณความเรียบรอยของการเลือกตั้ง   ศูนยกลางนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทยไดจัดให
มีอาสาสมัครสังเกตการณจํานวน  5,500 คน   สังเกตการณการเลือกตั้งครั้งนั้น   นอกจากนี้  
รัฐบาลยังไดตั้ง  ”คณะกรรมการควบคุมการเลือกตั้ง” ทําหนาที่ควบคุมดูแลการเลือกตั้งเม่ือวันที่ 
4 เมษายน 2519 โดยมีศาสตราจารยกําธร พันธุลาภ   เปนประธาน   อยางไรก็ดีเน่ืองจากเปน
ครั้งแรกที่รัฐบาลแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมการเลือกตั้งขึ้นมารับผิดชอบแทนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย   จึงไมมีตัวอยางการปฏิบัติงานเกาๆ   มาเปนบรรทัดฐานการปฏิบัติงาน 
ทําใหตองประสบกับปญหาอุปสรรค   อันไดแก   การไมสามารถทํางานไดอยางอิสระ  และไมได
รับการยอมรับจากนักการเมืองและพรรคการเมือง   (ไพฑูรย บุญวัฒน, 2538: 19)  ดังนั้น 
คณะกรรมการชุดนี้จึงไดเสนอแนะตอนายกรัฐมนตรีหลังจากการเลือกตั้ง  4 เมษายน 2519  
เอาไวขอหน่ึงวา  “ควรแยกคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งออกไปจากกระทรวงมหาดไทย  
ตั้งเปนหนวยงานอิสระ  แตมีอํานาจหนาที่สั่งหนวยงานที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งของมหาดไทยได 
และตัวกรรมการอํานวยการเลือกตั้งควรมาจากผูแทนพรรคการเมือง ขาราชการหนวยงานตางๆ 
หรือขาราชการบํานาญ  และอาจารยมหาวิทยาลัย”  (พรศักดิ์ ผองแผว และธีรภัทร เสรีรังสรรค, 
2539: 89) 

 ระยะตอมา ในการสัมมนาวิชาการกฎหมายเกี่ยวกับ  “การเลือกตั้ง 2521” ซึ่งจัด
โดยสมาคมทนายความแหงประเทศไทย ที่ประชุมสัมมนาไดสรุปขอยุติเกี่ยวกับมาตรการ
ที่พึงนํามาใชในการควบคุมการเลือกตั้งใหเปนไปดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรมไวเปนจํานวนมาก 



 
 

 
โครงการวิจัยเร่ือง การประเมินผลการทํางานขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ: คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

52

โดยเฉพาะมีความเห็นวาควรตั้ง “สถาบันการเลือกตั้งแหงชาติ” ขึ้นทําหนาที่ควบคุมการเลือกตั้ง
ในทุกระดับใหเปนไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม   โดยสถาบันดังกลาวควรมีอํานาจวินิจฉัยสั่งการ
ไดตามกฎหมาย และบริหารงานโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยเจาหนาที่ของรัฐ  บุคคลที่มี
ความเปนกลางทางการเมืองและผูแทนจากพรรคการเมืองตางๆ  สาเหตุสําคัญที่ตองนําตัวแทน
พรรคการเมืองเขามาเปนคณะกรรมการดวยน้ันมี  2  ประการ  คือ ประการแรก  ตองการให
พรรคการเมืองตางๆ ที่สงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งไดเขามีบทบาทในการควบคุมการเลือกตั้ง
ใหเปนไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมอยางใกลชิด   สวนอีกประการหนึ่งเพ่ือเปนการปองกันขอครหา  
ที่มีการกลาวหาอยูเสมอวา ทางราชการแตงตั้งกรรมการตรวจคะแนน เพ่ือประโยชนของผูสมัคร
เลือกตั้งในฝายพรรครัฐบาล   หรือเพ่ือประโยชนของผูสมัครรับเลือกตั้งที่ผูแตงตั้งสนับสนุน 

 จากนั้นในป พ.ศ. 2529 ไดปรากฏองคกรตรวจสอบการดําเนินการเลือกตั้งอีกครั้งหน่ึง 
โดยไดมีการจัดตั้ง ”กลุมอาสาประชามติ” ขึ้น  มีพลเอกสายหยุด เกิดผล เปนประธาน 
จัดหาอาสาสมัครเขาสังเกตการณการเลือกตั้งในปน้ัน กลุมอาสาประชามติไดทําการสังเกตการณ
การเลือกตั้งหลายครั้ง และเปนสาเหตุหน่ึงแหงการเกิด “องคกรกลาง” ขึ้นเพ่ือสอดสองดูแลการ
จัดการเลือกตั้งขึ้นในระยะเวลาตอมา (พ.ศ.2535) 

 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร   เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2535  และวันที่ 
13  กันยายน  2535 นายอานันท ปนยารชุน  นายกรัฐมนตรีในสมัยน้ัน  ไดออกคําสั่งแตงตั้ง 
“คณะกรรมการติดตามและสอดสองดูแลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร” (ค.ส.ล.) ขึ้น    
ทําหนาที่สอดสองดูแลการเลือกตั้ง   และการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนอยางเปน
กิจจะลักษณะมากขึ้น  (พรศักดิ์  ผองแผว  และธีรภัทร  เสรีรังสรรค,  2539:  86-91 ;  
สมชาติ ธรรมศิริ, 2542. คณะกรรมการการเลือกตั้ง : การจัดองคการ,  จุลสารสํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 5 (กุมภาพันธ): 3-5)   จากแนวความคิดเกี่ยวกับคณะกรรมการ
การเลือกตั้งและการจัดตั้งองคกรควบคุมดูแลการเลือกตั้งดังกลาวมาแลวนําไปสูการจัดตั้ง
องคกรควบคุมดูแลการเลือกตั้งที่เปนอิสระในระยะตอมา 

 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540 กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 การเลือกตั้งของประเทศไทยที่ผานมาในอดีต แมวาจะมีความพยายามในการบริหาร
จัดการเลือกตั้งใหเปนไปอยางบริสุทธิ์  ยุติธรรม  และมีการตรวจสอบ  แตในอดีตการบริหาร
จัดการเลือกตั้งก็มิไดมีองคกรผูรับผิดชอบที่มีความเปนอิสระจากฝายบริหาร    การตรวจสอบ
การเลือกตั้งก็กระทําโดยองคกรกลางซึ่งขาดบทบาทอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบการเลือกตั้ง
อยางแทจริง   จากสภาพปญหาขององคกรกลางที่ไมมีกฎหมายรองรับ   และความไมตอเนื่อง
ในการบริหารงานของขององคกรกลางในแตละชุดที่ผานมา   จึงมีแนวความคิดที่วาควรบัญญัติ
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ไวเปนกฎหมายใหมีองคกรขึ้นทําหนาที่กํากับดูแลการเลือกตั้งใหบริสุทธิ์ยุติธรรม   ซ่ึงแนวคิด
ดังกลาวไดปรากฏเปนรูปธรรมเม่ือมีการบัญญัติเรื่องคณะกรรมการการเลือกตั้งไวในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2534   แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2538 
ในมาตรา 115 วรรคสอง  ความวา “ใหมีคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งมีอํานาจหนาที่ตามที่
กฎหมายบัญญัติ เพ่ือกํากับดูแลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหบริสุทธิ์และยุติธรรม”  
ทําใหกลาวไดวาสถานภาพทางกฎหมายขององคกรตรวจสอบการเลือกตั้งไดรับการยอมรับ
เดนชัดมากขึ้น    จากนั้นก็ไดมีการเสนอรางพระราชบัญญัติคณะกรรมการการเลือกตั้งเขาสู
การพิจารณาของผูแทนราษฎรหลายฉบับในสมัยรัฐบาล  นายบรรหาร  ศิลปอาชา  แตก็ได
มีการยุบสภาเสียกอน   ทําใหรางพระราชบัญญัติที่เสนอในคราวนั้นตองตกไป  แตภายหลังจาก
การเลือกตั้งทั่วไปเม่ือวันที่ 17 พฤศจิกายน 2539  เสร็จสิ้นลงก็ไดมีการเสนอราง               
พระราชบัญญัติดังกลาวอีกครั้งหน่ึง จนกระทั่งในที่สุดก็ไดประกาศใชเปนพระราชบัญญัติในสมัย
รัฐบาล พลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ  (สมชาติ  ธรรมศิริ, 2542: 4) 

 อยางไรก็ตาม ภายหลังจากที่รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540  มีผลบังคับใช  ไดมีความจําเปน
ที่จะตองตรากฎหมายวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งขึ้นใหม เน่ืองจากรัฐธรรมนูญ     
กําหนดใหตราเปนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ซ่ึงมีฐานะสูงกวาและแตกตางจาก      
พระราชบัญญัติทั่วไปกลาวคือ   รัฐธรรมนูญฉบับน้ีไดสรางประเภทของกฎหมายขึ้นมาใหมเปน
ครั้งแรกในระบบกฎหมายไทย   เปนที่นาสังเกตวามีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเพียง 8 
ฉบับในรัฐธรรมนูญเทานั้น  กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง 8 ฉบับไดแก (1) พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  (2)  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง (3)  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง          
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  (4)  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย  
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา  (5)  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต  (6)  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง (7) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงิน   
แผนดิน  และ (8) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ  
กฎหมายทั้ง 8 ฉบับน้ีจะไมสามารถตราโดยใชชื่ออยางอ่ืนได   ทั้งนี้เพราะรัฐธรรมนูญได
กําหนดเอาไวใหตรากฎหมายในเรื่องดังกลาวเปนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ที่ใชชื่อวา    
“พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ”  อันเปนการแสดงใหเห็นวา  รัฐธรรมนูญตองการเนน
กฎหมายทั้ง  8  ฉบับใหแตกตางจากกฎหมายธรรมดา   รวมทั้งยังแสดงใหเห็นชัดโดยปริยาย
วาเนื ้อหาของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเหลานี้มีความใกลชิดหรือเปนสวนขยายของ      
รัฐธรรมนูญอีกดวย   นอกจากลักษณะชื่อของกฎหมายแลวที่แตกตางจากกฎหมายธรรมดา    
ในสวนสาระของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญไดกําหนดแนวสาระสําคัญไว      
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ในบทเฉพาะกาลและในรายมาตราที่เกี่ยวของ  ซ่ึงมีผลทําใหรัฐสภาตองตรากฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญทั้งหมดใหสอดคลองกับสาระสําคัญที่ รัฐธรรมนูญกําหนดไว ซ่ึงแตกตางจาก
กฎหมายธรรมดาที่รัฐธรรมนูญไดใหอํานาจและไววางใจรัฐสภาที่จะมีอิสระในการตรากฎหมาย
ไดโดยไมตองมีแนวทางจากรัฐธรรมนูญไปกําหนดไว  

 จะเห็นไดวาแมกระบวนการทางกฎหมายในการจัดทํากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
จะเปนกระบวนการเดียวกับกระบวนการจัดทํากฎหมายธรรมดาก็ตาม    แตกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญก็มีความแตกตางจากกฎหมายธรรมดาอยูบาง   ซึ่งแสดงใหเห็นวารัฐธรรมนูญ
เองก็ยังใหความสําคัญกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญมากกวากฎหมายอื่น   และกฎหมายทั้ง 
8 ฉบับก็ลวนเปนกฎหมายที่รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหมีขึ้นเพื่อเปนสวนสําคัญในการปฏิรูป
การเมืองกลาวคือ   การสรางระบบเลือกตั้งฝายนิติบัญญัติและระบบตรวจสอบทางการเมือง   
ใหเปนไปไดตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว (นันทวัฒน บรมานันท, 2542: 15-18, 31) 

 ในสวนของกฎหมายวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้น   รัฐธรรมนูญไดกําหนด
สาระสําคัญเกี่ยวกับองคกรคณะกรรมการการเลือกตั้งไวหลายประการ   และที่สําคัญก็คือ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งที่จัดตั้งขึ้นภายใตรัฐธรรมนูญฉบับน้ี   มีผลเปนการเปลี่ยนแปลง
ระบบการบริหารงานเลือกตั้งใหม   โดยมีอํานาจหนาที่ครอบคลุมตั้งแตการดูแลควบคุมพรรค
การเมืองในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง   การรับจดแจงจัดตั้งพรรคการเมืองไปจนถึงการ
สอบสวนวินิจฉัยขั้นตอนกอนขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมือง  รวมทั้งการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกองคการบริหารทองถิ่น  ผูบริหาร
ทองถิ่น และการออกเสียงประชามติ  ซ่ึงอํานาจหนาที่เหลานี้เปนของกระทรวงมหาดไทยมาแตเดิม
นับแตประเทศไทยมีการเลือกตั้งผูแทนราษฎรครั้งแรก (นันทวัฒน บรมานันท, 2542: 4-5) 
และยังเพ่ิมบทบาทองคกรพัฒนาเอกชนตรวจสอบการเลือกตั้งอีกดวย    ทําใหประเทศไทย
มีองคกรที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งเปน 2 องคกร คือ คณะกรรมการการเลือกตั้งและองคกร
พัฒนาเอกชนตรวจสอบการเลือกตั้ง  

 

องคประกอบ กระบวนการสรรหา และคัดเลือกคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 คณะกรรมการการเลือกตั้งไดจัดตั้งขึ้นในรูปของคณะกรรมการ ซ่ึงจะมีอํานาจตามที่   
รัฐธรรมนูญและกฎหมายวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดไวเปนการเฉพาะ   โดยอาศัย
หลักการบริหารงานแบบรับผิดชอบรวมกัน   โดยกรรมการการเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งไมสามารถ
ใชอํานาจกระทําใดไดโดยลําพังเลย   ทั้งนี้เพ่ือปองกันมิใหเกิดการใชอํานาจในทางที่ใหคุณหรือ
ใหโทษแกบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของ   โดยความอคติของกรรมการการเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งได  
(สมชาติ ธรรมศิริ, 2542: 6) และเพ่ือใหเกิดความหลากหลายในความคิดเห็นในการมองปญหา ยิ่ง
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ถาผูที่เปนกรรมการมีที่มาหรือภูมิหลังที่แตกตางกัน ก็ยิ่งมีประสิทธิภาพมาก เพราะจะไดมีการ    
นําเอาความคิดเห็นตางๆ มาพิจารณาอยางรอบดาน (วิษณุ วรัญู, 2538: 40) 

 นอกจากนี้แลวการที่กําหนดให วาระการดํารงตําแหนงไวยาวนานพอสมควรคือ 7 ป
และใหดํารงตําแนงไดเพียงวาระเดียว   และตราบใดที่ยังไมครบวาระการดํารงตําแหนงจะไมมี
การถอดถอนกรรมการการเลือกตั้งได    เวนแตจะเปนกรณีประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรอง
ในหนาที่อยางรายแรง  หรือเปนกรณีที่มีผลประโยชนสวนตัวขัดกับผลประโยชนในหนาที่ 
(conflict of interest) น้ัน  ก็เพ่ือเปนหลักประกันความเปนอิสระใหแกคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็มที่   ไมตองหวั่นเกรงตออิทธิพลหรือผลประโยชนอ่ืนใดที่จะ
ชักจูงใหปฏิบัติหนาที่เอนเอียงไปเพ่ือประโยชนของผูหน่ึงผูใด ที่จะบันดาลใหตนสามารถกลับมา
ดํารงตําแหนงคณะกรรมการการเลือกตั้งไดอีก (สมชาติ ธรรมศิริ, 2542: 7) 

 องคประกอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง   (มานิตย จุมปา, 2542: 76-81 ;  
โคทม อารียา, 2542. แนะนําคณะกรรมการการเลือกตั้ง. วารสารกฎหมายจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 19 (มกราคม): 79-81)  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
ไดกําหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้งสวนหน่ึงไวในหมวด 6 รัฐสภา สวนที่ 4 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง มาตรา 136-148 และอีกสวนอยูในบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ 

 1. องคประกอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง   คณะกรรมการการเลือกตั้งมีจํานวน
หาคน ประกอบดวย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอื่นอีก 4 คน ซ่ึงมีพระมหากษัตริย
ทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา  จากผูที่มีความเปนกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย
สุจริตเปนที่ประจักษ   โดยประธานวุฒิสภาจะเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้ง
ประธานกรรมการและกรรมการ  (มาตรา 136)  โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 7 ป  และดํารง
ตําแหนงไดเพียงวาระเดียว  (มาตรา 140)  แตในวาระแรกเริ่ม  มีวาระการดํารงตําแหนงเพียง
กึ่งหน่ึงของวาระที่กําหนดไวคือ 3 ป 6 เดือน (มาตรา 322)  หากกรรมการการเลือกตั้งซ่ึงพน
จากตําแหนงตามวาระ  ตองอยูในตําแหนง  เพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการการเลือกตั้ง
ซ่ึงไดรับแตงตั้งใหมจะเขารับหนาที่  (มาตรา 140)  องคประชุมและการลงมติของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง   คณะกรรมการการเลือกตั้งตองมีกรรมการการเลือกตั้งมาประชุมไมนอยกวา 
4 ใน 5  ของจํานวนกรรมการการเลือกตั้งทั้งหมดเทาที่มีอยูจึงเปนองคประชุม   และการลงมติ
ในการประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งใหใชคะแนนเสียงขางมาก   โดยใหกรรมการ
การเลือกตั้งคนหนึ่งมีหน่ึงเสียงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมมี
สิทธิออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2542 : 97) 
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 2. คุณสมบัติของกรรมการเลือกตั้ง  กรรมการการเลือกตั้งตองมีคุณสมบัติ   (มาตรา 137) 
ดังนี้  (1) มีสัญชาติไทย  (2) อายุไมต่ํากวา 40 ปบริบูรณในวันเสนอชื่อ และ  (3) สําเร็จ
การศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

 3. ลักษณะตองหามของกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้งตองไมมีลักษณะ
ตองหาม (มาตรา 137) ดังตอไปน้ี  

 3.1 ลักษณะตองหาม (1)  วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  (2) เปนภิกษุ 
สามเณร นักพรต หรือนักบวช  (3) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวย
กฎหมาย (4)  อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  (5)  ติดยาเสพติดใหโทษ  (6)  เปนบุคคล
ลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่งใหพนจากคดี  (7) ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมาย
ของศาล (8) เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกตั้งแต 2 ปขึ้นไปโดยไดพนโทษมายังไมถึง 5 ป     
เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท (9) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ 
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในวงราชการ (10) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน   
เพราะรํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ  (11) อยูในระหวางตองหามมิใหดํารง
ตําแหนงทางการเมือง (12) เคยถูกวุฒิสภามีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงและยังไมพน
กําหนด 5 ปนับแตวันที่วุฒิสภามีมติ 

 3.2 ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง สมาชิก
สภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น 

 3.3 ไมเปนหรือเคยเปนสมาชิกหรือดํารงตําแหนงอ่ืนของพรรคการเมืองในระยะ 5 ป
กอนดํารงตําแหนง 

 3.4 ไมเปนผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา   กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ   
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ตุลาการศาลปกครอง  กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
หรือกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

 4. ขอหามของกรรมการการเลือกตั้ง   กฎหมายกําหนดขอหามสําหรับกรรมการ
การเลือกตั้งไว  (มาตรา 137) ดังน้ี  (1)  ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา  
(2) ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือของราชการสวนทองถิ่น 
(3) ไมดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวนบริษัท  หรือองคการที่ดําเนินธุรกิจโดยมุงหาผลกําไร
หรือรายไดมาแบงปนกัน หรือเปนลูกจางของบุคคลใด และ  (4)  ไมประกอบอาชีพอิสระอ่ืนใด 

 ในกรณีที่วุฒิสภาเลือกบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือ (4) โดยไดรับความยินยอมของผูน้ัน 
ผูไดรับเลือกจะเริ่มปฏิบัติหนาที่ไดตอเม่ือผูน้ันไดลาออกจากตําแหนงตาม (1) (2) หรือ (3) หรือ
แสดงใหเปนที่เชื่อไดวาตนไดเลิกประกอบอาชีพอิสระดังกลาวแลว ซ่ึงตองกระทําภายใน 15 วัน 
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นับแตวันที่ไดรับเลือก แตถาผูน้ันมิไดลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระภายในเวลาที่กําหนด 
กฎหมายถือวาผูนั้นไมเคยไดรับเลือกใหเปนกรรมการการเลือกตั้งและตองมีการสรรหา
คณะกรรมการการเลือกตั้งใหม 

 5. การสรรหากรรมการการเลือกตั้ง  กฎหมายกําหนดกระบวนการสรรหาและเลือก
ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้งไว (มาตรา 138) ดังน้ี (โปรดดูแผนภาพที่ 3.1 
ประกอบ) 

 (1) ใหมีคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งจํานวน 10 คน ซ่ึงประกอบดวย
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  ประธานศาลปกครองสูงสุด   อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ที่เปนนิติบุคคลทุกแหงซ่ึงเลือกกันเองใหเหลือ 4 คน  ผูแทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิก
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคละ 1 คน ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือ 4 คนทําหนาที่พิจารณา
สรรหาผูมีคุณสมบัติตามขอ  2  ซ่ึงสมควรเปนกรรมการการเลือกตั้ง  จํานวน 5  คน เสนอตอ
ประธานวุฒิสภา  โดยตองเสนอพรอมความยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อน้ัน  มติในการเสนอชื่อ
ดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการการสรรหาทั้งหมดเทาที่มีอยู 

 (2) ใหที่ประชุมใหญศาลฎีกาพิจารณาสรรหาผูสมควรเปนกรรมการการเลือกตั้ง
จํานวน 5 คน เสนอตอประธานวุฒิสภา  โดยตองเสนอพรอมความยินยอมของผูไดรับการ
เสนอชื่อน้ัน 

 (3) การเสนอชื่อตาม (1) และ (2) ใหกระทําภายใน 30 วันนับแตวันที่มีเหตุที่ทําให
ตองมีการเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงดังกลาว ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาตาม (1) ไมอาจ
เสนอชื่อไดภายในเวลาที่กําหนดหรือไมอาจเสนอชื่อไดครบจํานวนภายในเวลาที่กําหนดใหที่
ประชุมใหญศาลฎีกาพิจารณาเสนอชื่อแทนจนครบจํานวนภายใน 15 วันนับแตวันที่ครบกําหนด
ตองเสนอชื่อตาม (1) 

 (4) ใหประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติเลือกผูไดรับการเสนอชื่อตาม 
(1) (2) และ (3) ซ่ึงตองกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ ในการนี้ให 5 คนแรกซึ่งไดรับคะแนนสูงสุด
และมีคะแนนมากกวากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา เปนผูไดรับเลือก
เปนกรรมการการเลือกตั้ง   แตถาจํานวนผูไดรับเลือกดังกลาวมีไมครบ 5 คน  ใหนํารายชื่อผู
ไมไดรับเลือกในคราวแรกนั้นมาใหสมาชิกวุฒิสภาออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง
ตอเน่ืองกันไป และในกรณีนี้ ใหถือวาผูไดรับคะแนนเสียงสูงสุดเรียงลงไปตามลําดับจนครบ 
5 คน เปนผูไดรับเลือกใหเปนกรรมการการเลือกตั้ง ในครั้งน้ี  ถามีผูไดรับคะแนนเสียงเทากันใน
ลําดับใดอันเปนเหตุใหมีผูไดรับเลือกเกิน5คน ใหประธานวุฒิสภาจับสลากวาผูใดเปนผูไดรับเลือก 
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 (5) ใหผูไดรับเลือกตาม  (4)  ประชุมและเลือกกันเองใหคนหนึ่ง  เปนประธาน
กรรมการการเลือกตั้ง  และแจงผลใหประธานวุฒิสภาทราบ  และใหประธานวุฒิสภานําความ
กราบบังคมทูลเพ่ือแตงตั้งตอไป 

 

แผนภาพที่ 3.1 กระบวนการสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบของคณะกรรมการสรรหา 

- ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  
- ประธานศาลปกครองสูงสุด 
- อธิการบดี 4 คน (จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคล โดยเลือกกันเอง)  
- ผูแทนพรรคการเมือง 4 คน (จากพรรคการเมืองที่มีสมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร พรรคละ 1 คน โดยเลือกกันเอง)  

ที่มา : http://www.ect.go.th/ [2004, January 9] 

 

 

 

พระมหากษัตริย 
ทรงแตงตั้ง 

วุฒิสภาคัดเลือก 
5 คน จากผูไดรับ 
การเสนอชื่อ 10 คน 

ที่ประชุมใหญศาลฎีกา 
เสนอชื่อ 5 คน 

ถวายคําแนะนํา 

 เสนอชื่อ 

คณะกรรมการสรรหา 
เสนอชื่อ 5 คน ดวยคะแนนเสียง 

ไมนอยกวา 3 ใน 4 
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 6. การพนจากตําแหนงกรรมการการเลือกตั้ง  นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระ 7 ป
แลวกรรมการการเลือกตั้งพนจากตําแหนง  (มาตรา 141)  เมื่อ   (1) ตาย   (2) ลาออก   
(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามในการดํารงตําแหนงกรรมการการเลือกตั้ง (4) ไดรับโทษ
จําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ  และหรือ (5) วุฒิสภามีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนง 

 อน่ึง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน
จํานวนไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา มีสิทธิเขาชื่อ
รองตอประธานรัฐสภาวากรรมการการเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม 
หรือกระทําการอันตองหาม (ดู ขอ (3) ขางตน) และใหประธานรัฐสภาสงคํารองนั้นไปยังศาล
รัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัยวากรรมการการเลือกตั้งผูน้ันพนจากตําแหนงหรือไม 

 7. งบประมาณ รัฐธรรมนูญกําหนดใหรัฐตองจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอกับการ
บริหารงานโดยอิสระของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (มาตรา 75) 

 8. ความคุมกันของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในระหวางที่พระราชกฤษฎีกาใหมี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา   หรือการประกาศใหมีการออกเสียง
ประชามติ  มีผลใชบังคับ  หามมิใหจับ  คุมขัง หรือหมายเรียกตัวกรรมการการเลือกตั้งไปทํา
การสอบสวน  เวนแตในกรณีที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง  หรือในกรณีที่จับ
ในขณะกระทําความผิด 

 ในกรณีที่มีการจับกรรมการการเลือกตั้งในขณะกระทําผิด หรือจับ หรือคุมขัง
กรรมการการเลือกตั้งในกรณีอ่ืน ใหรายงานไปยังประธานกรรมการการเลือกตั้งโดยดวน และ
ประธานกรรมการการเลือกตั้งอาจสั่งใหปลอยผูถูกจับได (มาตรา 148) 

 เหตุที่ตองคุมครองไวเชนนี้ ก็เพ่ือใหกรรมการการเลือกตั้งสามารถปฏิบัติหนาที่ได
โดยไมถูกกลั่นแกลง 

 จะเห็นไดวา รัฐธรรมนูญฯ และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ
การเลือกตั้งไดใหอํานาจหนาที่และความเปนอิสระในการบริหารงานแกคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เปนอยางมาก   โดยเฉพาะการมีอํานาจในการสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งแกผูสมัครได  หากมี
หลักฐานอันควรเชื่อไดวาการเลือกตั้งนั้น   ไมไดเปนไปดวยความสุจริตและเที่ยงธรรม  
ซ่ึงอํานาจการเพิกถอนสิทธิดังกลาว  ไมเคยเกิดขึ้นมากอนในสังคมการเมืองไทย  จนไดรับการ
ชมเชยจากนิตยสาร Asiaweek วา คณะกรรมการการเลือกตั้งเปนองคกรเพื่อการปฏิรูป
การเมืองที่ดีที่สุดในเอเชียสําหรับป ค.ศ. 2000 (The best government reformer) ภายหลังที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งทํางานจัดการการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (Asiaweek (18-25 August 
2000): 51) 
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บทบาทและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

รัฐธรรมนูญกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งไวดังน้ี 

 1. คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจหนาที่ควบคุมและดําเนินการจัด หรือจัดใหมีการ
เลือกตั้ง ในระดับตางๆ ดังน้ี 

 1.1 สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา (มาตรา 144) 

 1.2 สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น ซ่ึงจะตองดําเนินการภายในไมเกินสิบป 
(มาตรา 327 (9)) 

 1.3 การออกเสียงประชามติ (มาตรา 144) ซ่ึงจะตองดําเนินการภายในสองป 
(มาตรา 329 (5)) 

 2. ประธานกรรมการการเลือกตั้งเปนนายทะเบียนพรรคการเมือง (มาตรา 144) 

 3. ออกประกาศกําหนดทั้งหลายอันจําเปนแกการปฏิบัติตามกฎหมาย (มาตรา 145 (1)) 

 4. มีคําสั่งใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือขาราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่อ่ืนของรัฐ ปฏิบัติการทั้งหลายอันจําเปน
ตามกฎหมาย (มาตรา145 (2)) 

5. สืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปญหา หรือขอโตแยงที่เกิดขึ้น
ตามกฎหมาย (มาตรา 145 (3)) 

 6. สั่งใหมีการเลือกตั้งใหมหรือออกเสียงประชามติใหมในหนวยเลือกตั้งใดหนวยเลือกตั้ง
หน่ึงหรือทุกหนวยเลือกตั้ง   เม่ือมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาการเลือกตั้งหรือการออกเสียง
ประชามติในหนวยเลือกตั้งน้ันๆ  มิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม (มาตรา 145 (4)) 

7. ประกาศผลการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ (มาตรา 145 (5)) 

8. เรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา
ตลอดจนขอใหศาล พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น ดําเนินการเพื่อประโยชนแหงการปฏิบัติหนาที่ การสืบสวน 
สอบสวน หรือวินิจฉัยชี้ขาด (มาตรา 145 วรรคสอง) 

 9. แตงตั้งบุคคล   คณะบุคคลหรือผูแทนองคการเอกชน   เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่
มอบหมาย (มาตรา 145 วรรคสาม) 

 10. ดําเนินการแบงเขตเลือกตั้ง (มาตรา 327 (2)) 
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 11. รับรองและแตงตั้งผูแทนองคการเอกชนเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบการเลือกตั้ง 
(มาตรา 327 (7)) 

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541 
ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งไวดังน้ี 

 1. ดําเนินการแบงเขตเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งที่ใชวิธีการแบงเขตเลือกตั้ง และจัดให
มีบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง (มาตรา 10 (5)) 

2. ดําเนินการ หรือประสานงานกับหนวยงานราชการ ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือสนับสนุนองคการเอกชนในการใหการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (มาตรา 10 (9)) 

3. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปและขอสังเกตเสนอตอรัฐสภา (มาตรา 10 (10)) 

 4. แจงพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินการสอบสวน และใหมีอํานาจดําเนินฟองคดีตอศาล 
เม่ือเห็นวาผูใดกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติ หรือ
พรรคการเมือง (มาตรา 16) 

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 กําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งไวดังน้ี 

 1. ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
เขตเลือกตั้ง 

 1.1 ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง มีหน่ึง คน มีหนาที่เกี่ยวกับการ
รับสมัครเลือกตั้งแบบแบง เขตเลือกตั้ง และดําเนินกิจการที่จําเปนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
กรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมี จํานวนไมนอยกวาเกาคน มีหนาที่เกี่ยวกับการ
กําหนดหนวยเลือกตั้ง และสถานที่นับคะแนนในเขตเลือกตั้ง  การจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง การเพิ่มชื่อและการถอนชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง รวมทั้งมีหนาที่ในการกํากับ
ดูแลการลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนนเลือกตั้ง และการประกาศผลคะแนนเลือกตั้ง 

 1.2 ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  และกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้ง มาจากการ แตงตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีการ สรรหา  

 2. คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําหนวยเลือกตั้ง  กําหนดใหมีกรรมการประจํา
หนวยเลือกตั้งไมนอยกวา 7 คน ประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการสองคน 
ซ่ึงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งแตงตั้ง และผูแทนพรรคการเมืองที่สงผูสมัครรับ
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งน้ัน หรือที่สงผู สมัครแบบบัญชีรายชื่อ  ทั่วราชอาณาจักรมีหนวยเลือกตั้ง
ประมาณ 70,000 หนวย  
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 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่วาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.2541 ไดกําหนด
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งไวดังน้ี 

 1. ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยพรรคการเมืองและใหมีอํานาจออกประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี (มาตรา 5) 

 2. ประธานกรรมการการเลือกตั้งเปนนายทะเบียน ใหสํานักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง 
มีหนาที่รับคําขอจดแจง การจัดตั้งพรรคการเมือง ควบคุม ตรวจสอบการดําเนินงานของพรรค
การเมือง และปฏิบัติงานใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ (มาตรา 6)  

 3. ใหหัวหนาพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง และกรรมการสาขาพรรค
การเมืองมีหนาที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไม
บรรลุนิติภาวะตอนายทะเบียน ภายในสามสิบวันนับแตวันที่เขาดํารงตําแหนง และภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่พนจากตําแหนง  

 4. เม่ือมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิก สภาผูแทนราษฎร 
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองตอง  ควบคุมพรรคการเมืองเพ่ือไมใหคาใชจายเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งของพรรคการเมืองนั้น  เกินวงเงินที่นายทะเบียน  กําหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งและควบคุมไมใหผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองใชจาย
เกี่ยวกับการเลือกตั้งเกินวงเงินที่กฎหมายกําหนด 

 5. พรรคการเมืองเม่ือไดรับการบริจาคเงิน ใหเปดเผยชื่อผูบริจาค และจํานวนเงินตาม
หลักเกณฑ และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด  

 6. ใหมีกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองในสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เพ่ือใชเปนทุนหมุนเวียน และใชจายในการสนับสนุนพรรคการเมืองและการดําเนินการอื่นใดที่
เกี่ยวกับการพัฒนาพรรคการเมือง ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด  

 7. ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจและหนาที่ในการจัดสรรเงินสนับสนุนแก
พรรคการเมือง และควบคุมดูแลการใชจายเงินทุนหมุนเวียน  

 8. นายทะเบียนประสานงานกับผูมีหนาที่รับผิดชอบสถานีวิทยุกระจายเสียง และ 
สถานีโทรทัศนของรัฐใหจัดสรรเวลาออกอากาศอยางเทาเทียมกันใหแกพรรคการเมืองที่มี
สมาชิกไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทุกพรรค โดยคํานึงถึงจํานวน ส.ส.ของ
แตละพรรค เพ่ือใหแถลงผลงานของพรรคการเมืองปหน่ึงไมนอยกวาสามครั้ง  

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541 ได
กําหนดองคประกอบอื่นที่สําคัญ (โคทม อารียา, 2542. แนะนําคณะกรรมการการเลือกตั้ง. 
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วารสารกฎหมายจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 19 (มกราคม) : 84) คือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดและผูอํานวยการเลือกตั้งประจําจังหวัด    คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจ
แตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด และผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 
(มาตรา 11) และคณะอนุกรรมการ (มาตรา 14) เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่มอบหมาย และใน
การปฏิบัติหนาที่ใหบุคคลเหลานี้เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 22) 

 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด (กกต. จว.) มีจํานวนจังหวัดละไมเกินสิบ
เอ็ดคน ซ่ึงแตงตั้งโดยวิธีสรรหาจากผูที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 137 (1) 
(2) (4) (5) (6)  และ (7)  ของรัฐธรรมนูญโดยใหสรรหาจากผูที่มีภูมิลําเนาในจังหวัดเปนหลัก  
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว (มาตรา 12) 

 หลักเกณฑวิธีการเลือกตั้ง  การพนจากตําแหนง  และคาตอบแทน  รวมทั้งวิธีการ
ปฏิบัติงานของ กกต.จว. ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด (มาตรา 11) 

โครงสรางสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  (โปรดดูแผนภาพที่ 3.2 ประกอบ) 

 เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนเพียงคณะบุคคลซึ่งมีจํานวนเพียง 5 คน 
ในขณะที่มีภารกิจความรับผิดชอบและการงานที่ตองปฏิบัติสูงมาก ซ่ึงเปนไปไมไดเลยที่คน
เพียง 5 คนจะรับภาระนี้ได ประกอบกับคณะกรรมการการเลือกตั้งมีบทบาทหลักในการตัดสินใจ
และกําหนดนโยบาย และมีวาระการดํารงตําแหนงเพียงชวงระยะเวลาหนึ่งที่แนนอน ซ่ึงจะตองมี
การจัดตั้งหนวยงานชวยเหลือทําหนาที่เปนหนวยงานปฏิบัติการที่มีการทํางานตอเน่ืองถาวร  
ขึ้นมารองรับการทํางานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (สมชาติ  ธรรมศิริ, 2542: 10) ดังนั้น   
จึงจําเปนตองจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขึ้นเพ่ือทําหนาที่ดังกลาว 

 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนหนวยงานของรัฐ มีฐานะเปนนิติบุคคลและ
อยูภายใตกํากับดูแลของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีประธานกรรมการการเลือกตั้งเปน
ผูบังคับบัญชาสูงสุด (มาตรา 25) คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศ
เพื่อดําเนินการเกี่ยวการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพยสิน และการ
ดําเนินการอื่นของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (มาตรา 27) 

 รูปแบบของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เปนรูปแบบที่เรียกวา “องคกรมหาชน
อิสระ”(independence public organization) ซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐรูปแบบหนึ่ง แตมิใชหนวย       
ราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ การจัดตั้งองคกรของรัฐในรูปแบบน้ีมักใชกับหนวยงานที่ตองการความ
เปนอิสระในการดําเนินงานสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งความเปนอิสระจากการครอบงําของฝาย
บริหาร (executive branch)เม่ือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนหนวยงานที่รองรับการ                      
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ทํางานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซ่ึงทําหนาที่จัดการและควบคุมการเลือกตั้ง ที่เปนการ   
เกี่ยวของโดยตรงกับการเขาสูตําแหนงทางการเมืองของนักการเมือง ซ่ึงจะเขากุมอํานาจในการ
บริหารประเทศ จึงจําเปนอยูเองที่จะตองใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความเปน
อิสระไมอยูภายใตการบังคับบัญชาของฝายบริหาร เพราะมิฉะน้ันแลวอาจถูกฝายบริหารใช
อํานาจในการแทรกแซงการทํางานได จึงจําเปนตองจัดตั้งองคกรในลักษณะดังกลาว  (สมชาติ 
ธรรมศิริ, 2542: 11) และโดยสวนใหญแลวหนวยงานของรัฐที่เปนอิสระจะสามารถใชอํานาจได
ทั้ง 3 อํานาจคือ อํานาจในการออกกฎระเบียบ (หรือเทียบไดกับอํานาจนิติบัญญัติ) อํานาจบังคับ     
การใหเปนไปตามกฎระเบียบที่ไดวางขึ้น (หรือเทียบไดกับอํานาจบริหาร) รวมทั้งอํานาจวินิจฉัย
วาไดมีการกระทําฝาฝนกฎระเบียบและลงโทษการฝาฝนน้ัน (เทียบไดกับอํานาจตุลาการ) ดวย 
(วิษณุ วรัญู, 2538: 13-14) 

 จากการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจอยางเบ็ดเสร็จทั้ง 3 ฝายดังกลาว ทําให
เกิดการวิพากษวิจารณหนวยงานของรัฐที่เปนอิสระประเภทนี้ วาเปนองคกรที่มีความเปนอิสระ
มากเกินไป และไมมีความรับผิดชอบตอประชาชนแตอยางใด (วิษณุ วรัญู, 2538: 20 ; ชาญ
ชัย ไหวพริบ, 2542: 5-8) ดังน้ันเม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความเปนอิสระจากฝายบริหาร
ดังกลาวมานั้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่จักตองมีการตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง เพราะเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความเปนอิสระแลวก็ตองหามาตรการมา     
ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งอยางหนึ่งก็คือ การ
ตรวจสอบโดยองคกรพัฒนาเอกชน ทั้งน้ีเพ่ือใหการใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เปนไปโดยชอบธรรมตามหลักการตรวจสอบและคานอํานาจ 

 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งซ่ึง
ประธานกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และขึ้น
ตรงตอประธานกรรมการการเลือกตั้ง เปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจาง (มาตรา 28) และมี
อํานาจบรรจุ แตงตั้ง ถอดถอน ใหออกจากตําแหนง และลงโทษทางวินัยพนักงาน หรือลูกจาง
ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (มาตรา 30) นอกจากนี้ เลขาธิการเปนผูแทนของ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในกิจการของสํานักงานที่เกี่ยวของกับบุคคลภายนอก 
(มาตรา 31) มีรองเลขาธิการเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติงานรองจากเลขาธิการ มีวาระการดํารง
ตําแหนง 5 ปนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง และอาจไดรับแตงตั้งใหมได แตทั้งน้ีตองไมเกินสองวาระ
ติดตอกัน เพ่ือปองกันมิใหเลขาธิการใชอํานาจอิทธิพลครอบงําองคกร  
 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูเสนองบประมาณรายจายตามมติของ
คณะกรรมการการเล ือกตั ้งต อคณะร ัฐมนตร ี เ พื ่อจ ัดสรรเป นเง ินอ ุดหนุนไว ในร าง          
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป (มาตรา 34) แบงสวนงานออกเปนหนวยงาน      
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สวนกลางและสวนภูมิภาค (ภัทรา ดีดาษ, 2542. โครงสรางสํานักงาน กกต. วารสารการ
เลือกตั้ง 1 (มีนาคม): 6-7) ดังปรากฏตามแผนภาพที่ 3.2 

แผนภาพที่ 3.2 โครงสรางสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : http://www.ect.go.th/ [2004, January 9] 

 จากแผนภูมิดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสวนกลาง หรือหนวยงาน
สวนกลางแบงงานออกเปน 5 ดานกิจการ ซ่ึงแตละดานกิจการแบงสวนงานภายในออกเปน 
สํานัก ฝาย นอกจากนี้ภายในโครงสรางยังแบงเปนหนวยงานใหม 3 หนวยงานที่ไมสังกัดสํานักใด 
อยูภายใตการควบคุมดูแลของเลขาธิการโดยตรง ไดแก สํานักงานเลขานุการกรรมการเลือกตั้ง 
สํานักงานโฆษกคณะกรรมการการเลือกตั้ง  และผูตรวจสอบภายใน  โดยแตละดานมีความ
รับผิดชอบและขอบขายหนาที่ตางกัน ดังน้ี 

 1. ดานกิจการบริหารกลาง มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับกิจการทั่วไปของคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง และสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และกิจการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
และสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของดานกิจการใด 
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ดานกิจการหนึ่งโดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับ และเรงรัดการปฏิบัติงานของหนวยงานในสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 อํานาจหนาที่ดังกลาวใหรวมถึงการเสนอแนะและจัดทํานโยบายของคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง   และสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ  แผนพัฒนาการเมือง  และภารกิจตามกฎหมาย  จัดทําแผนแมบท  ประสาน
แผนปฏิบัติงาน    เสนอแนะนโยบายในการตั้งงบประมาณ   และจัดสรรงบประมาณประจําป  
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
จัดทํารายงานผลการดําเนินการตามนโยบายและแผนของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําป    และขอสังเกตของคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ
ตอรัฐสภา  ประสานงาน  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดและหนวยงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในสวนภูมิภาค  และปฏิบัติการ
อ่ืนใดตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งและสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย   
แบงสวนงานออกเปน  2 สํานัก ไดแก  สํานักบริหารกลาง  และสํานักนโยบายและแผน 

 สํานักบริหารกลาง  แบงสายงานยอยออกเปน 6 ฝายคือ ฝายกิจการทั่วไป ฝายการคลัง 
ฝายการประชุม ฝายนิติกร ฝายบุคคล และฝายพัสดุ 

 สํานักนโยบายและแผน แบงสายงานยอยออกเปน 5 ฝายคือ ฝายอํานวยการ ฝาย
นโยบายและแผน ฝายขอมูลและประมวลผล ฝายประเมินผลและรายงาน และฝายวิเทศสัมพันธ 

 2. ดานกิจการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย  มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับ กิจการรับเรื่อง
รองเรียน เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของผูมีอํานาจหนาที่ เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง หรือการออก
เสียงประชามติ ผูมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษาความสงบเรียบรอยในการเลือกตั้ง หรือเกี่ยวกับการ
กระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง หรือเกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ในการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้ง ผูเลือกตั้ง  พรรคการเมือง หรือบุคคลอื่นใดเพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง    กิจการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง   และวินิจฉัยชี้ขาดปญหา
ขอโตแยง  ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร   และสมาชิกวุฒิสภา   กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรค
การเมือง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ   และกฎหมายวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่นของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประสานงาน 
และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด   และหนวยงานของ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในสวนภูมิภาค และปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ
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การเลือกตั้ง และสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย   แบงสวนงานออกเปน 
2 สํานัก  คือ สํานักสืบสวนสอบสวน และสํานักวินิจฉัย 

 สํานักสืบสวนสอบสวน แบงสายงานยอยออกเปน 4 ฝายคือ ฝายอํานวยการ ฝายสืบสวน
สอบสวนพิเศษ ฝายสืบสวนสอบสวน กทม. และฝายสืบสวนสอบสวนภูมิภาค 

 สํานักวินิจฉัย แบงสายงานยอยออกเปน 3 ฝายคือ ฝายอํานวยการ ฝายวินิจฉัย 1 และ
ฝายวินิจฉัย 2 

 3. ดานกิจการบริหารงานเลือกตั้ง  มีอํานาจหนาที่ควบคุม และดําเนินการจัด หรือจัด
ใหมีการเลือกตั้ง ตามที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา และกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหาร
ทองถิ่นกําหนดใหเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม ประสานงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดและหนวยงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งใน
สวนภูมิภาค และปฏิบัติการอื ่น ใดตามที ่คณะกรรมการการ เล ือกตั ้งและสําน ักงาน           
คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายแบงสวนงานออกเปน 2 สํานัก ไดแก สํานักบริหารการ                        
เลือกตั้งระดับชาติ และสํานักบริหารการเลือกตั้งทองถิ่น 

 สํานักบริหารการเลือกตั้งระดับชาติ แบงสายงานยอยออกเปน 6 ฝายคือ ฝายอํานวยการ 
ฝายเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ฝายเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ฝายเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 
ฝายทะเบียนและขอมูลการเลือกตั้ง และฝายพัฒนาการเลือกตั้งระดับชาติ 

 สํานักบริหารการเลือกตั้งทองถิ่น แบงสายงานยอยออกเปน 4 ฝายคือ ฝายอํานวยการ 
ฝายเลือกตั้งทองถิ่น 1 ฝายเลือกตั้งทองถิ่น 2 และฝายพัฒนาการเลือกตั้งทองถิ่น 

 4. ดานกิจการพรรคการเมืองและออกเสียงประชามติ มีอํานาจหนาที่รับคําขอจดแจง
การจัดตั้ง พรรคการเมือง ควบคุม ตรวจสอบการดําเนินงานของพรรคการเมือง และ     
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง ปฏิบัติงาน   
ธุรการใหแกนายทะเบียนพรรคการเมือง ศึกษาและรวบรวมขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับงานของ
นายทะเบียนพรรคการเมือง ปฏิบัติงานสนับสนุนพรรคการเมืองโดยรัฐควบคุม และดําเนินการ
จัดใหมีการออกเสียงประชามติตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ
ใหเปนไปโดยสุจริต และเที่ยงธรรม พัฒนาพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ     
ประสานงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด และ     
หนวยงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในสวนภูมิภาค และปฏิบัติการอื่นใดตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้ง นายทะเบียนพรรคการเมือง และสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มอบหมาย และแบงสวนงานภายในออกเปน  2  สํานักคือ  สํานักกิจการพรรคการเมืองและการ
ออกเสียงประชามติ  และสํานักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ 
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สํานักกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ แบงสายงานยอยออกเปน 
4 ฝาย  คือ ฝายอํานวยการ ฝายกิจการพรรคการเมือง ฝายตรวจสอบระบบบัญชี การเงินและ
ทรัพยสิน และฝายพัฒนาพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ 

 สํานักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ  แบงสายงานยอยออกเปน 3 ฝายคือ ฝายอํานวยการ 
สํานักงานกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง และฝายปฏิบัติการสนับสนุน 

 5. ดานกิจการการมีสวนรวม   มีอํานาจหนาที ่สนับสนุนสงเสริมใหประชาชน  
คณะบุคคล องคกรพัฒนาเอกชนและประชาคมจังหวัด เขามามีสวนรวมในกระบวนการเลือกตั้ง 
งานรับรองและสนับสนุนองคกรพัฒนาเอกชน งานดําเนินการเผยแพรวิชาการ และใหความรู
และการศึกษาแกประชาชน  งานประสานงานกับหนวยราชการ ราชการบริหารสวนทองถิ่น    
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือสนับสนุนองคการเอกชน ในการใหการศึกษาแก
ประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข ประสานงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัด และหนวยงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในสวนภูมิภาค และปฏิบัติการ
อ่ืนใด ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งและสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย  
แบงสวนงานออกเปน 2 สํานัก ไดแก สํานักการมีสวนรวมในกระบวนการเลือกตั้ง และสํานัก
รณรงคและเผยแพร 

 สํานักการมีสวนรวมในกระบวนการเลือกตั้ง แบงสายงานยอยออกเปน 3 ฝาย คือ 
ฝายอํานวยการ ฝายองคการเอกชนและประชาคมจังหวัด และฝายพัฒนาการมีสวนรวม 

 สํานักรณรงคและเผยแพร แบงสายงานยอยออกเปน 3 ฝายคือ ฝายอํานวยการ 
ฝายผลิตสื่อ และฝายสงเสริมและเผยแพร 

สวนหนวยงาน 3 หนวยงาน ที่ไมสังกัดสํานักใด อยูภายใตการควบคุมดูแลของ
เลขาธิการโดยตรง มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ดังน้ี 

 1. สํานักงานเลขานุการกรรมการการเลือกตั้ง เปนหนวยงานระดับฝาย มีหนาที่รับผิดชอบ
งานสารบรรณ งานธุรการ งานเลขานุการ งานชวยอํานวยการ งานประสานงานของกรรมการ
การเลือกตั้งและเลขาธิการ และงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 

 2. สํานักงานโฆษกคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปนหนวยงานระดับฝาย มีหนาที่รับผิดชอบ
งานแถลงขาว งานรวบรวมขาว วิเคราะหขาว งานแถลงความกาวหนาและผลงานของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งและสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง งานสื่อมวลชนสัมพันธ และ
งานอ่ืนที่ไดรับมอบหมาย 
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 3. ผูตรวจสอบภายใน มีหนาที่รับผิดชอบงานจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน 
งานดําเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานดานงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุของ
หนวยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งที่อยูในสวนกลาง และสวนภูมิภาค 
ตลอดจนใหคําปรึกษาแกหนวยรับตรวจและงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 

โครงสรางสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  (โปรดดูแผนภูมิที่  4  ประกอบ) 

 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.  2541  มาตรา 11 กําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) มีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด (กกต.จว.) เพ่ือปฏิบัติหนาที่
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายได โดยใหมีจํานวนจังหวัดละไมเกิน 11 คน ดํารง
ตําแหนงไดเพียงวาระเดียว  

 กระบวนการแตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดและกรุงเทพมหานคร      
มีขั้นตอนดังน้ี 

 1. ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด (ผอ.กต.จว.) สํารวจบุคคลที่จะเปน
คณะอนุกรรมการสรรหา กกต.จว. และ กทม.  

 2. ภายใน 10 วัน หลังจาก กกต.จว.ครบวาระ ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 
(ผอ.กต.จว.) มีหนังสือเชิญบุคคลที่จะเปนคณะอนุกรรมการสรรหา กกต.จว.ประชุมเพื่อให
คัดเลือกกันเอง แลวประกาศรายชื่อผูไดรับเลือกเปนคณะอนุกรรมการสรรหา กกต.จว.และรายงาน
คณะกรมการการเลือกตั้งทราบ 

 3. ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด เชิญคณะอนุกรรมการสรรหา กกต.จว. 
ประชุมเพ่ือเลือกประธาน  และทําความเขาใจในขั้นตอนและวิธีการสรรหา กกต.จว.  

 4. ภายใน 18 วัน หลังจาก กกต.จว. ครบวาระ ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 
ประกาศรับสมัครบุคคลเปน กกต.จว.    โดยตองกําหนดวันรับสมัครไมนอยกวา 5   วัน  ใน            
ขณะเดียวกันคณะอนุกรรมการสรรหามีสิทธิทาบทามบุคคลมาเปน กกต.จว. โดยเสนอชื่อไดไม
เกินคนละ 3 ชื่อ 

 5. ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ตรวจสอบหลักฐานผูสมัครและผูไดรับการ
ทาบทามเปน  กกต .จว . แลวจัดทําเปนบัญชีรายชื่อพรอมเอกสารหลักฐานเสนอให
คณะอนุกรรมการสรรหาดําเนินการคัดเลือก  

 6. ภายใน 10 วัน นับแตวันที่ ผอ.กต.จว.เสนอบัญชีรายชื่อพรอมเอกสารหลักฐานของ
ผูสมัครและผูไดรับการทาบทามเปน   กกต.จว.ตอคณะอนุกรรมการสรรหา คณะอนุกรมการสรรหา                      
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ดําเนินการคัดเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อใหไดจํานวน 3 เทาของจํานวน กกต.จว.ที่พึงมีไดใน
จังหวัด โดยใหมีรายชื่อ กกต.จว.ที่อยูจนครบวาระในคราวแรก อยูในจํานวน 3 เทาของจํานวน 
กกต.จว.ที่พึงมีไดดวย  

 7. ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด จัดทําบัญชีรายชื่อผูไดรับการเสนอชื่อเปน 
กกต.จว. ในจํานวน 3 เทา ตามลําดับตัวอักษร พรอมทั้งประวัติ และรายงานของ               
คณะอนุกรรมการสรรหา เสนอตอคณะกรมการการเลือกตั้ง  

 8. คณะกรรมการการเลือกตั้งประชุมพิจารณา คัดเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อที่      
ผอ.กต.จว.เสนอในจํานวน 3 เทา เปน กกต.จว.ตามจํานวนที่พึงมีไดในแตละจังหวัด 

 อํานาจหนาที่ของ  กกต.จว.  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัด และผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ขอ 13  กําหนดอํานาจ
หนาที่ของ กกต. จว.  ไวดังน้ี 

1. อํานวยการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติที่กระทําภายในจังหวัดนั้น 

2. เสนอแนะการแบงเขตเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งที่ใชวิธีการแบงเขตเลือกตั้ง
ตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

3. รวบรวมและตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง หรือผูมีสิทธิออกเสียง
ประชามติเสนอตอคณะกรรมการการ เลือกตั้ง  

4. เสนอแนะตอคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือพิจารณาแตงตั้ง บุคคลผูมีอํานาจหนาที่
เกี่ยวของกับการเลือกตั้งหรือการออก เสียงประชามติตามที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การออกเสียงประชามติ หรือกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
กําหนดไว 

5. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย หรือมีคําสั่งในกรณีที่ไมมี
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่งได 
หรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง เห็นวาการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว อาจทําใหเกิดความเสียหาย 
หรือความไมสุจริตและเที่ยงธรรมได คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบหมายใหบุคคลอื่น
ปฏิบัติหนาที่ดังกลาวได  

 จํานวน  กกต.จว.  ตามระเบียบวาดวยคณะกรรมการการการเลือกตั้ง     กําหนดใหมี
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด จังหวัดละ 5 คน รวมทั้งสิ้น 380 คน ทั่วประเทศ
 วาระของกกต.จว. คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด มีวาระการดํารงตําแหนง 
4 ป และดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 
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 คุณสมบัติของกกต.จว.    คือมีสัญชาติไทยโดยการเกิด  และอายุไมต่ํากวา 40 ป           
ลักษณะตองหามของกกต.จว. คือ วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  เปนภิกษุ สามเณร 
นักพรต หรือนักบวช  ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวย กฎหมาย อยูใน
ระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  ติดยาเสพยติดใหโทษ  เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่งให
พนจากคดี  เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกตั้งแตสองปขึ้นไป โดยไดพน โทษมายังไมถึงหาป 
ในวันไดรับการเสนอชื่อโดยคณะ กรรมการสรรหา เวนแตความผิดอันได กระทําโดยประมาท
เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงาน ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริต
ตอหนาที่ หรือถือวา กระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ เคยตองคําพิพากษา
หรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตก เปนของแผนดินเพราะร่ํารวยผิดปกติ หรือมีทรัพยสินเพ่ิมขึ้น
ผิด ปกติ อยูในระหวางตองหามมิใหตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา 295 ของ รัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย เคยถูกวุฒิสภามีมติตามมาตรา 307 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
ใหถอดถอนออกจากตําแหนงและยังไมพน กําหนดหาปนับแตวันที่วุฒิสภามีมติจนถึงวัน       
ไดรับการเสนอ ชื่อตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
ขาราชการการ  เมืองสมาชิกสภาทองถิ่น  หรือผูบริหารทองถิ่น  เปนหรือเคยเปนสมาชิกผูดํารง
ตําแหนงอ่ืนของพรรคการเมือง ในระยะหาป หรือเปนผูตรวจการแผนดิน ของรัฐสภา กรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการปองกันและ
ปราบปรามการ ทุจริตแหงชาติหรือกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

 การพนจากตําแหนงของ กกต.จว. ตามระเบียบวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งวา
ดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด และผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ขอ 10 
ระบุวา นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพนจาก
ตําแหนง เม่ือ ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติตามขอ 11 หรือมีลักษณะตองหามตามขอ 12 และ
หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติใหพนจากตําแหนงโดยเห็นวา มีความประพฤติสอไปในทาง
ทุจริตตอหนาที่สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ หรือสอวาจงใจใชอํานาจหนาที่ขัดตอประกาศ 
ระเบียบ หรือขอกําหนดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ละเลยตอหนาที่ หรือไมอาจปฏิบัติ    
หนาที่ได  

 การพนจากตําแหนงดังกลาว ยอมไมกระทบการใดที่กรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดผูน้ันไดกระทําไปในหนาที่  รวมทั้งการไดรับคาตอบแทนกอนวันที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งลงมติ เม่ือมีกรณีดังกลาว คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเทาที่เหลืออยูปฏิบัติ
หนาที่ตอไปได 
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 แผนภาพที่ 3.3 โครงสรางสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : http://www.ect.go.th/ [2004, January 9] 

 การแบงสวนงานภายใน สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด แบงงาน
ออกเปน 3 กลุมงาน คือ 

 กลุมอํานวยการ มีหนาที่รับผิดชอบงานสารบรรณ งานธุรการ งานเลขานุการ งานชวย
อํานวยการ งานประสานงาน งานการคลัง งานนิติการ งานบุคคล งานสารนิเทศ งานพัสดุ 
งานการประชุม งานวิเทศสัมพันธ งานตามนโยบายและแผนงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด และสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง งานที่มิได
กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของฝายใดฝายหนึ่ง ในสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัด และงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 

 กลุมงานจัดการเลือกตั้ง มีหนาที่รับผิดชอบจัดการเลือกตั้ง ตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวา ดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา จัดการออกเสียงประชามติตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ จัดใหมีการเลือกตั้งตามกฎหมาย
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่นและงานอื่นที่ไดรับการมอบหมาย 

 กลุมงานสนับสนุนการเลือกตั้ง มีหนาที่รับผิดชอบงานสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงในพื้นที่ 
ตามสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย งานสนับสนุนพรรคการเมือง และสาขา
พรรคการเมืองโดยรัฐ งานสงเสริมการมีสวนรวมในกระบวนการเลือกตั้ง งานรับรองสนับสนุน

คณะกรรมการการเลือกต้ัง 

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

คณะกรรมการการเลือกต้ังประจาํจังหวัด 

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ประจําจงัหวัด 

ผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําจงัหวัด 

- กลุมงานอํานวยการ 
- กลุมงานจัดการเลอืกตั้ง 
- กลุมงานสนับสนุน 
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องคการเอกชน งานรณรงคใหประชาชนเขามามีสวนรวมทางการเมือง และเผยแพรความรู
เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและงานอ่ืนที่ 
ไดรับมอบหมาย 

 จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  วาดวยพรรคการเมือง  และวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนและสมาชิก
วุฒิสภาดังกลาวสรุปไดวา  คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจหนาที่ที่สําคัญดังตอไปน้ี 

 1. การบริหารงานเลือกตั้งใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  

 2. การสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยเม่ือมีขอโตแยงเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  โดยเฉพาะ
เม่ือมีการรองเรียนหรือคัดคานวาการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  

 3. การกํากับและสนับสนุนพรรคการเมือง ในหนาที่ของนายทะเบียน และของผูบริหาร
กองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง  การลงประชามติและสงเสริมการวิจัยการเลือกตั้ง 

 4. การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการเลือกตั้ง   ซ่ึงรวมถึงการให
การศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการตรวจสอบการเลือกตั้ง 
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บทที่ 4 

ระเบียบวิธกีารวิจัย 
 

 เพื่อใหการติดตามและประเมินผลการทํางานของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญและเปนไปตามหลักการของการจัดตั้ง  รวมทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การดําเนินงานจัดการเลือกตั้ง  เพ่ือการเสนอแนะแนวทางและมาตรการในการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการทํางานของคณะกรรมการการเลือกต้ังใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คณะ          
ผูศึกษาวิจัยจึงดําเนินการการศึกษาวิจัยตามรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 วธิีการศึกษา 

 การศึกษาการประเมินผลการทํางานขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ : คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (กกต.)  ใชแนวทางในการศึกษาวิจัย  2 ดาน คือ 

 1. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  

 2. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  

วิธีการวิจัย 

 1. การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) เปนการศึกษาโดยอาศัยการคนควาจาก
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 2541-2544 ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เอกสาร บทความ 
หนังสือพิมพ หรือเปนความคิดเห็นท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) จากผูที่
ดําเนินการจัดการเลือกตั้งและผูท่ีไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
โดยเปนแนวคําถามปลายเปดตามวัตถุประสงคของการศึกษา 

 2. การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) เปนการศึกษาโดยใชแบบสอบถามกลุม
ประชากรตัวอยางที่จะศึกษา มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปดและแบบสอบถามกึ่งปลายปด 
เพ่ือจํากัดประเด็นของแนวคําตอบใหอยูในกรอบขอบเขตการศึกษา และเปดโอกาสใหผูตอบแสดง
ความคิดเห็นในบางประเด็น  

 ทั้งนี้   เพื่อใหการประเมินผลกระบวนการจัดการเลือกตั้งซึ่งเปนภารกิจหลักของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พ.ศ.  2541 หมวด  1  มาตรา 10  ทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปจจุบัน  
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คณะผูศึกษาวิจัยจึงไดเลือกศึกษาประชากรที่มีสวนเก่ียวของกับการเลือกตั้งนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัด  (นายก อบจ.)  และคณะกรรมการองคการบริหารสวนจังหวัด  (อบจ.)  เมื่อวันที่ 
14 มีนาคม 2547 ท่ีผานมา เปนกรณีศึกษา 

ขอบเขตของการศึกษา 

 1. ศึกษาภาพรวมการบริหารและการดําเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามกรอบ
กําหนดของรัฐธรรมนูญ 

 2. ศึกษาสมรรถนะทางการบริหาร    และขีดความสามารถในการดําเนินงานของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ตามทิศทางและเปาหมายของการปฏิรูปการเมือง 

 3. ศึกษาผลกระทบจากการบริหารและการดําเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ท่ีมีตอเปาหมายในการปฏิรูปการเมืองตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 

 4. การศึกษาครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการในสวนกลาง  และการบริหารจัดการในระดับ 
จังหวัดและระดับเขต 

ประชากรและการสุมตัวอยาง 

 1. กลุมตัวอยางที่ใหการสัมภาษณเชิงลึกเพ่ือการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ  ไดแก  ผูท่ีมีหนาที่
เกี่ยวของกับการบริหารและการดําเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งในสวนกลาง  และผูที่
ไดรับผลกระทบจากการบริหารงานของ กกต.จากสวนกลาง ประกอบดวยประชากร 2 กลุม คือ 

 กลุมที่ 1  ผูท่ีมีหนาที่เกี่ยวของกับการบริหารและการดําเนินงานของ กกต.สวนกลาง ไดแก  
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  คณะกรรมการการเลือกตั้ง  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
รอง เลขาธ ิการคณะกรรมการการ เล ือกตั ้งด านต างๆ  และ ผู อํานวยการในสําน ักงาน              
คณะกรรมการการเลือกต้ัง 

 กลุมที่ 2  ผูที่ไดรับผลกระทบจากการบริหารและการดําเนินงานของ กกต. สวนกลาง ไดแก  
ผูแทนผูสมัครนายกองคการบริหารสวนจังหวัด และผูแทนผูสมัครสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด 

 2. ประชากรและการสุมตัวอยางเพื่อการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ  คณะผูศึกษาวิจัยไดเลือก
ประชากรที่มีสวนรวมในการเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวนจังหวัด (นายก อบจ.) และสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัด (ส.อบจ.) เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 2547  เพื่อการศึกษาผลการบริหาร
และการดําเนินงานของ กกต. ที่เกี่ยวของกับกระบวนการจัดการเลือกต้ัง  โดยแบงผูท่ีมีสวน     
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เกี่ยวของออกเปน  3 กลุม  ประกอบดวยกลุมประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น  กลุมผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้งกลุมตางๆ  ในทองถิ่น  และกลุม
เจาหนาที่ประจําหนวยเลือกตั้ง  ซึ่งเปนผูที่ปฏิบัติงานเลือกตั้งในสวนทองถิ่น ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 2.1 การเลือกกลุมตัวอยางประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง  กลุมตัวอยางประชาชนที่จะ
ศึกษาเลือกจากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดและ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 2547 ของทุกจังหวัด ใน 5 ภาค ไดแก  
ภาคกลาง  ภาคตะวันออก  ภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และภาคใต  โดยทําการคัดเลือก
จังหวัดที่มีจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งมากที่สุด  และนอยท่ีสุด ภาคละ 2 จังหวัด รวม  10  จังหวัด ในภาค
กลางปริมณฑล ไดแก จังหวัดนครสวรรค และจังหวัดสมุทรสงคราม  ภาคตะวันออก  ไดแก จังหวัด
ชลบุรี  และจังหวัดตราด  ภาคเหนือ ไดแก  จังหวัดเชียงใหม  และจังหวัดแมฮองสอน  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ไดแก จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดมุกดาหาร  และภาคใต ไดแก จังหวัด
นครศรีธรรมราช และจังหวัดระนอง  ดังแสดงในตารางที่ 4.1 
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ตารางที่   4.1     ขอมูลการจัดการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวดัและสมาชกิสภา
องคการบริหารสวนจังหวัด วันที่ 14 มนีาคม 2547 

ลําดับที่ จังหวัด จํานวนราษฎร
(คน) 

จํานวนผูมีสิทธิ
เลือกต้ัง 

จํานวนหนวย
เลือกต้ัง 

จํานวนสมาชิก     
สภาอบจ.(คน) 

 ภาคกลาง     

1. จังหวัดนครสวรรค 1,128,830 804,468 1,430 36 

2. จังหวัดสมุทรสงคราม 203,930 145,788 247 24 

 ภาคตะวันออก     

3. จังหวัดชลบุรี 1,167,767 753,747 1,136 36 

4. จังหวัดตราด 224,400 147,459 260 24 

 ภาคเหนือ     

5. จังหวัดเชียงใหม 1,116,538 1,095,034 1,991 42 

6. จังหวัดแมฮองสอน 242,696 141,740 419 24 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     

7. จังหวัดนครราชสีมา 1,437,343 1,087,734 3,977 48 

8. จังหวัดมุกดาหาร 338,528 230,181 552 24 

 ภาคใต     

9. จังหวัดนครศรีธรรมราช 1,534,498 1,035,415 1,919 42 

10. จังหวัดระนอง 178,473 105,915 184 24 

 ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2547 (ขอมูล ณ วันท่ี 17 มีนาคม 2547) 
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 การวิจัยนี ้ไดกําหนดขนาดตัวอยางของการวิจัยตามความเหมาะสมกับเวลาและการ
บริหารจัดการที่เปนไปไดในทางปฏิบัติ คือ กําหนดขนาดตัวอยางไวจํานวน 1,000 คน โดย
กระจายตามจังหวัดตาง ๆ จังหวัดละ 100 คน 

ตารางท่ี 4.2 การจัดขนาดตัวอยางของประชากรที่ศึกษา  
ลําดับท่ี จังหวัด จํานวนราษฎร 

(คน) 

จํานวนผูมีสิทธิ 

เลือกต้ัง 

ขนาดตัวอยางของ   
ประชากรท่ีศึกษา 

 ภาคกลาง    

1. จังหวัดนครสวรรค 1,128,830 804,468 100 

2. จังหวัดสมุทรสงคราม 203,930 145,788 100 

 ภาคตะวันออก    

3. จังหวัดชลบุรี 1,167,767 753,747 100 

4. จังหวัดตราด 224,400 147,459 100 

 ภาคเหนือ    

5. จังหวัดเชียงใหม 1,116,538 1,095,034 100 

6. จังหวัดแมฮองสอน 242,696 141,740 100 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    

7. จังหวัดนครราชสีมา 1,437,343 1,087,734 100 

8. จังหวัดมุกดาหาร 338,528 230,181 100 

 ภาคใต    

9. จังหวัดนครศรีธรรมราช 1,534,498 1,035,415 100 

10. จังหวัดระนอง 178,473 105,915 100 

 รวม   1,000 

 ตอจากนั ้น  จึงสุ มตัวอยางในแตละจังหวัดใหมีการกระจายมากที ่ส ุด  โดยแบงเปน
ตัวอยางในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล ดังแสดงในตารางที่ 4.3 
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ตารางที่ 4.3 จํานวนประชากรกลุมตัวอยางจําแนกตามรายภาค  รายจังหวัด เขตเมือง 

  และเขตชนบท 

 

ภาค จังหวัด เขตเมือง เขตชนบท รวม 

นครสรรค 40 60 100 กลาง 

สมุทรสงคราม 40 60 100 

ชลบุรี 40 60 100 ตะวันออก 

ตราด 40 60 100 

เชียงใหม 40 60 100 เหนือ 

แมฮองสอน 40 60 100 

นครราชสีมา 40 60 100 ตะวันออกเฉียงเ
หนือ มุกดาหาร 40 60 100 

นครศรีธรรมราช 40 60 100 ใต 

ระนอง 40 60 100 

รวม  400 600 1,000 
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 2.2 การเลือกตัวอยางของผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการการเลือกตั้งกลุมตางๆ ใน
ทองถิ่น  และกลุมผูที่มีหนาที่ดําเนินงานการจัดการเลือกตั้งในสวนทองถิ่น จะเลือกจากผูแทน
ของกลุมบุคคลในทองถ่ินในจังหวัดและพ้ืนท่ีเดียวกับกลุมประชากรที่ศึกษาในขอ 2.1  โดยแบง      
ออกเปน 3 กลุม  แตละกลุมเก็บตัวอยางละ 3-6 คน ประกอบดวย  กลุมผูแทนผูสมัครรับ   
เลือกต้ัง  กลุมผูบริหารการเลือกตั้ง  และกลุมผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

 2.2.1 กลุมผูแทนผูสมัครรับเลือกตั้ง จํานวน 3 คน ไดแก ผูที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

 (1) ผูแทนผูสมัครรับเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 1 คน 

 (2) ผูแทนผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
จํานวน 2 คน 

 2.2.2 กลุมผูบริหารการเลือกตั้ง จํานวน 3 คน ไดแก ผูที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

 (1) ผูแทนคณะกรรมการเลือกตั้งประจําจังหวัด จํานวน 1 คน 

 (2) ผูแทนเจาหนาที่บริหารงานเลือกตั้ง จํานวน 2 คน 

 2.2.3 กลุมผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้ง จํานวน 6 คน 
ไดแก ผูท่ีมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 

 (1) ผูแทนสื่อมวลชนทองถิ่น จํานวน 1 คน 

 (2) ผูแทนคณาจารยในสถาบันการศึกษา เชน สํานักงานประถมศึกษา   
แหงชาติ กรมสามัญศึกษา กรมอาชีวศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน มหาวิทยาลัย เปนตน 
จํานวน 1 คน 

 (3) ผูแทนขาราชการพลเรือน เชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคม เปนตน มีตําแหนงตั้งแตระดับ 7 ขึ้นไป จํานวน 1 คน 

 (4) ผูแทนทหาร ตํารวจ มีวุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป หรือมียศพันโท
หรือพันตํารวจโทขึ้นไป จํานวน 1 คน 

 (5) ผูแทนจากองคกรเอกชนตรวจสอบการเลือกตั้ง เชน ศูนยประสานงาน
องคกรชุมชน (ศอช) อาสาสมัครพิทักษประชาธิปไตย (อส.ปต.) เปนตน จํานวน 1 คน 

 (6) กํานัน/ผูใหญบาน/อบต./สท. จํานวน 1 คน 
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 2.2.4  กลุมนายอําเภอ จํานวน 3 คน 

 2.2.5  กลุมเจาหนาที่ประจําหนวยเลือกตั้ง จํานวน 10 คน 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งครั้งนี้ จะใชวิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูล  3 แนวทาง คือ 

 1. ใชแบบสอบถามปลายปดกับกลุมประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง เพ่ือศึกษาความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลการดําเนินงานการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามทิศทางและเปาหมายของ
การปฏิรูปการเมือง 

 2. ใชแบบสอบถามกึ่งปลายปดกับกลุมผูแทนผูสมัครรับเลือกตั้ง กลุมผูบริหารการเลือกตั้ง 
และกลุมผูมีสิทธิเลือกตั้งที่เกี่ยวของกับการจัดการเลือกต้ัง กลุมนายอําเภอและเจาหนาที่ประจํา
หนวยเลือกตั้ง เพ่ือศึกษาภาพรวมของการบริหารและการดําเนินงานจัดการเลือกตั้ง ตลอดจนขีด
ความสามารถในการดําเนินงานจัดการเลือกต้ังในคร้ังที่ผานมา  

 3. ใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก  กับกลุมผู ท่ีทําหนาที่บ ริหารจัดการเลือกตั้ งใน       
สวนกลาง จะใชเทคนิคในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ จะเนนใหแสดงความคิดเห็นอยางเสรี 
พรอมทั้งรับฟงขอเสนอแนะตางๆ เกี่ยวกับการบริหารงานเลือกตั้งในภาพรวม  รวมทั้งปญหา 
อุปสรรค และขอเสนอแนะแนวทางและมาตรการในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางานของ   
คณะกรรมการการเลือกตั้งใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

 ผูประเมิน ฯ ไดจัดอบรมผูชวยเก็บขอมูลในภาคสนาม  จํานวน  10 คน ใหเขาใจแบบสอบถาม
เพ่ือใหสามารถดําเนินการสัมภาษณไดตามเปาหมาย หลังจากนั้น ผูประเมินและทีมผูประเมิน    
ภาคสนามไดออกสํารวจและเก็บขอมูลในพ้ืนที่เปาหมาย ใชเวลาเก็บขอมูลประมาณ 1 เดือน 

กรอบการประเมิน การวัด  ตัวชี้วัดและเกณฑการประเมิน 

 1. กรอบการประเมินคุณภาพการบริหารและการดําเนินงาน 

 การศึกษาการบริหารงาน  ผลการดําเนินงาน  และผลกระทบทางการบริหารงานของ
สํานักงาน  คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่นํามาใช คือ ระบบทั่วไป  ประกอบดวยบริบท  
ปจจัยตัวปอน  กระบวนการและผลผลิต  ดังแสดงในแผนภาพที่ 4.1 
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แผนภาพที่ 4.1 กรอบการประเมินผลการทํางานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. การวัด ตัวชี้วัดและเกณฑการประเมิน 

 ตามกรอบการประเมินในขอ 1  ไดนํากระบวนการบริหารงานของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งตามกรอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของทั้ง 4 ดาน มาพิจารณากําหนด
วัตถุประสงคและแบงองคประกอบ  ตัวชี ้ว ัดและเกณฑการประเมิน ตามแนวคิด Balanced 
Scorecard หรือ BSC โดยใหผูประเมินประเมินตามเกณฑที่กําหนดไวตามตัวบงชี้  และใหคา
คะแนน แบงเปน 5 ระดับ มีความหมาย ดังนี้ 
 5 คะแนน = ดีมาก หรือพอใจมากที่สุด 
 4 คะแนน = ดีหรือพอใจ 
 3 คะแนน = ปานกลาง 
 2 คะแนน = ควรแกไขปรับปรุง หรือไมพอใจ 

ผลผลิต 

- บุคลากรและผูบริหาร 
- งบประมาณ 
  และการเงิน 
- อุปกรณและเคร่ืองมือ 

- กระบวนการจัดการเลือกตั้ง 
- กระบวนการสืบสวน สอบสวน 
  และวินิจฉัย และการดําเนินคดี 
- กระบวนการสงเสริมและสนับสนุน  
  การพัฒนาพรรคการเมือง 
- กระบวนการสงเสริมการมีสวนรวม  
 ในการปกครองและตรวจสอบ 
  อํานาจรัฐ 

- จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง 
- จํานวนบัตรเสีย 
- จํานวนคํารองเรียนหลังการ  
  เลือกตั้ง 
- จํานวนเขตเลือกตั้งที่ถูกจัดใหมี 
  การเลือกตั้งใหม 

บริบท 

- ปณิธาน วัตถุประสงค แผนดําเนินงาน 
- ปจจัยเกื้อหนุน 
- อาคารสถานที่ การบริหารและการจัดการ 

ผลลัพธ 
- จิตสํานึกและบทบาท 
  ในการมีสวนรวม  
  พัฒนาการปกครอง 
  ระบอบประชาธิปไตย 
- ความพึงพอใจของ 
  ประชาชนในการจัดการ 
  เลือกตั้ง 
- ความพึงพอใจของ 
  พรรคการเมือง 
- ความพึงพอใจของผู 
  สมัครรับเลือกตั้ง 
- ความพึงพอใจของ 
  องคกรเอกชน 

กระบวนการ ปจจัยตัวปอน 
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 1 คะแนน = ควรทบทวน หรือไมพอใจมาก 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ หากนํากรอบแนวคิด Balanced Scorecard มาปรับใหมีความ
เหมาะสมกับวัตถุประสงคและภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามที่ปรากฏในเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และพระราชบัญญัติตางๆ ในสวนที่เกี่ยวของกับ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบกับกรอบการประเมินผลการทํางานของคณะกรรมการการ   
เลือกตั้ง อาจแบงมุมมองไดเปน 4 ดาน คือ มุมมองดานกระบวนการจัดการเลือกตั้ง มุมมองดาน
กระบวนการสืบสวน สอบสวนและวินิจฉัยและการดําเนินคดี มุมมองดานกระบวนการสงเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาพรรคการเมือง มุมมองดานกระบวนการสงเสริมการมีสวนรวมในการปกครอง
และตรวจสอบอํานาจรัฐ ซ่ึงสามารถสรุปความสัมพันธเชิงเหตุและผลระหวางมุมมองดานตางๆ ได
ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 4.2 ความสมัพนัธเชงิเหตแุละผลระหวางมมุมองดานตางๆ 

ท่ีเก่ียวของกบัคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

มุมมองดานกระบวนการสงเสริมการมีสวนรวมในการปกครอง
และตรวจสอบอํานาจรัฐ 

มุมมองดานกระบวนการสงเสริม 
และสนับสนุนการพัฒนาพรรคการเมือง 

มุมมองดานกระบวนการสืบสวน สอบสวน 
วินิจฉัย และการดําเนินคดี 

มุมมองดานกระบวนการจัดการเลือกตั้ง 
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 มุมมองดานท่ี 1 กระบวนการจัดการเลือกตั้ง 

 แนวคิด 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540  มาตรา  144 ไดบัญญัติ
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)มีอํานาจหนาที่เปนผูควบคุมและดําเนินการจัดหรือจัดให               
มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาทองถิ่น  และผูบริหารทองถิ่น 
รวมทั้งการออกเสียงประชามติใหเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 

 ประธานกรรมการการเลือกตั้งเปนผูรักษาการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง  กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ  และกฎหมายวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถิ่น และเปนนายทะเบียนพรรคการเมือง   

 นอกจากนี้ ยังไดกําหนดอํานาจหนาที่ตามรายละเอียดที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541  ดังน้ัน เพ่ือใหครอบคลุมภารกิจ
ของคณะกรรมการการเลือกต้ังในมิตินี้   จึงไดแบงการประเมินผลออกเปน  4  องคประกอบ และ
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.4 

 องคประกอบที่ 1  ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน  วัตถุประสงค  นโยบายและ  
แผนการพัฒนา 

 องคประกอบที่ 2 การบริหารจัดการเลือกตั้งอยางมีประสิทธิภาพ 

 องคประกอบที่ 3 การบริหารจัดการเลือกตั้งอยางมีคุณภาพ 

 องคประกอบที่ 4 การใหบริการดานการจัดการเลือกตั้งอยางมีคุณภาพ 
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ตารางที่ 4.4 การประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งดาน
กระบวนการจัดการเลือกตั้ง 

 มุมมองดานที่ 1 กระบวนการจัดการเลือกตั้ง 

องคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน แหลงขอมูล 
1.ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน 
วัตถุประสงค  นโยบายและ
แ ผน พัฒน า ก า ร จั ด ก า ร
เลือกตั้ง 

1.1 วิสัยทัศน พันธะกิจ และ
วัตถุประสงคที่ มีความ  
สอดคลองกัน 

ไมมี/ทบทวน = 1 
แกไข / ปรับปรุงใหม = 2 
ผาน = 3 
พัฒนาเพิ่ม = 4 
ดํารงไว = 5 

-ใชวิธีการสัมภาษณเจาะลึก 
1.ประธาน กกต. 
2.คณะกก.กกต. 
3.เลขาธิการ กกต. 

 1.2  นโยบายและแผนพัฒนา
การเลือกตั้งซ่ึงใชเปน
เคร่ืองกําหนดทิศทางการ
ดําเนินงานในระยะยาวที่
สอดคลองกับวิสัยทัศน 
พันธะกิจ วิสัยทัศนและ
วัตถุประสงค 

ไมมี/ทบทวน = 1 
แกไข / ปรับปรุงใหม = 2 
ผาน = 3 
พัฒนาเพิ่ม = 4 
ดํารงไว = 5 

-ใชวิธีการสัมภาษณเจาะลึก 
1.เลขาธิการ กกต. 
2.รองฯ ดานกิจการบริหาร    
กลาง 

3.ผอ.สํานักนโยบายและแผน 

 1.3 แผนปฏิบัติการประจําปท่ี
ชวยใหการดําเนินงาน
เปนไปอยางตอเน่ืองและ
สะทอนความเปนจริง 

ไมมี/ทบทวน = 1 
แกไข / ปรับปรุงใหม = 2 
ผาน = 3 
พัฒนาเพิ่ม = 4 
ดํารงไว = 5 

-ใชวิธีการสัมภาษณเจาะลึก 
1.เลขาธิการ กกต. 
2.รองฯ  ดานกิจการบริหาร
กลาง 

3.ผอ.สํานักนโยบายและแผน 
2. การบริหารและจัดการ
การเลือกต้ังอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2.1  นโยบายและแผนกลยุทธ
การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

ไมมีแผนกลยุทธ/ทบทวน = 
1 
แกไข / ปรับปรุงใหม = 2 
เปนไปตามแผน = 3 
พัฒนาเพิ่ม = 4 
ดํารงไว = 5 

1.ประธาน กกต. 
2.คณะ กกต. 
3.เลขาธิการ กกต. 
4.รองเลขาธิการฯ ดานกิจการ
บริหารกลาง 

5.ผอ.สํานักนโยบายและแผน 
 2.2  การบริหารเงินงบ 

ประมาณดานการจัดการ  
เลือกตั้งอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ไมมีแผนงาน/ทบทวน = 1 
แกไข / ปรับปรุงใหม = 2 
เปนไปตามแผนงาน = 3 
พัฒนาเพิ่ม = 4 
ดํารงไว = 5 

สํานักผูตรวจการ/ผูตรวจสอบ
ภายใน 

 2.3  การบริหารบุคลากร   
ดานการจัดการเลือกตั้ง
อยาง มีประสิทธิภาพ 

ไมมีแผนงาน/ทบทวน = 1 
แกไข / ปรับปรุงใหม = 2 
เปนไปตามแผนงาน = 3 
พัฒนาเพิ่ม = 4 
ดํารงไว = 5 

1.ประธาน กกต. 
2.คณะ กกต. 
3.เลขาธิการ กกต. 
4.รองเลขาธิการฯ ดานกิจการ
บริหารกลาง 

5.ผอ.สํานักนโยบายและแผน 
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 ตารางที่ 4.4 (ตอ) 
องคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน แหลงขอมูล 

 2.4  การบริหารและจัดการ
คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจําจังหวัด 

ไมมีแผนงาน/ทบทวน = 1 
แกไข / ปรับปรุงใหม = 2 
เปนไปตามแผนงาน = 3 
พัฒนาเพิ่ม = 4 
ดํารงไว = 5 

1.รองเลขาธิการ ฯ ดานกิจการ
บริหารกลาง 

2.กกต.จังหวัด 

 2.5  การสนับสนุนองคการ  
เอกชนใหชวยเหลอื
ตรวจสอบการเลือกตั้ง 

ไมมีแผนงาน/ทบทวน = 1 
แกไข / ปรับปรุงใหม = 2 
เปนไปตามแผนงาน = 3 
พัฒนาเพิ่ม = 4 
ดํารงไว = 5 

1.ประธาน กกต. 
2.คณะ กกต. 
3.เลขาธิการ กกต. 
4.รองเลขาธิการฯ ดานกิจการ
บริหารกลาง 

5.ผอ.สํานักนโยบายและแผน 
 2.6  การออกประกาศ

กําหนดการที่จําเปนแก
การปฏิบัติตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ไมมี = 1 
 มีบาง = 2 
มี = 3 
พัฒนาเพิ่มบาง = 4 
พัฒนาไดครบถวน = 5 

1.กฎหมาย  ระเ บียบ  คํ าสั่ ง 
แนวปฏิบัติของ กกต. 

 2.7  การออกคําสั่งใหบุคลากร  
ท่ีเกี่ยวของปฏิบัติการ 

ไมมีแผนงาน = 1 
แกไข / ปรับปรุงใหม = 2 
เปนไปตามแผน(ผาน) = 3 
พัฒนาเพิ่ม = 4 
ดํารงไว = 5 

1.รองเลขาธิการ ฯ ดานกิจการ
บริหารกลาง 

2.ผอ.สํานักทุกสํานัก 

 2.8  การออกขอกําหนดเปน
แนวทางการปฏิบติัหนาที่
ของผูที่ไดรับแตงตั้งใหมี
อํานาจหนาท่ีเกี่ยวของ
กับการ  เลือกต้ัง ฯ 

ไมมีแผนงาน/ทบทวน = 1 
แกไข / ปรับปรุงใหม = 2 
เปนไปตามแผนงาน 
(ผาน) = 3 
พัฒนาเพิ่ม = 4 
ดํารงไว = 5 

สํานักผูตรวจการ/ผูตรวจสอบ
ภายใน 

 2.9  การดําเนินการแบงเขต
เลือกตั้งอยางเหมาะสม 

ไมมีแผนงาน/ทบทวน = 1 
แกไข / ปรับปรุงใหม = 2 
เปนไปตามแผนงาน = 3 
พัฒนาเพิ่ม = 4 
ดํารงไว = 5 

1.รองเลขาธิการ ฯ ดานกิจการ
บริหารกลาง 

2.กกต.จังหวัด 

 2.10  การบริหารจัดการ    
ดานงานขาวและ
ส่ือมวลชนสัมพันธใน
ระหวางการจัดการ
เลือกตั้ง 

ไมมีแผนงาน/ทบทวน = 1 
แกไข / ปรับปรุงใหม = 2 
เปนไปตามแผนงาน = 3 
พัฒนาเพิ่ม = 4 
ดํารงไว = 5 

1.รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําป 
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 ตารางที่ 4.4 (ตอ) 
องคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน แหลงขอมูล 

 2.11  การประกาศผลการ  
เลือกตั้งภายใน
กําหนดเวลา 

ไมเปนไปตามแผน = 1 
ใกลเคียงกับแผน = 2 
เปนไปตามแผน = 3 
เปนไปตามแผนงานสวน
ใหญ = 4 
เร็วกวาแผนงาน = 5 

1.รองเลขาธิการ ฯ ดานกิจการ
บริหารกลาง 

2.ผอ.สํานักนโยบายและแผน 

3. การบริหารและจัดการ
การเลือกตั้งอยางมีคุณภาพ 

3.1  จํานวนผูมาใชสิทธิ
เลือกตั้ง 

รอยละ 40 = 1 
รอยละ 50 = 2 
รอยละ 60 = 3 
รอยละ 70 = 4 
รอยละ 80 = 5 

1.รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําป 2541-2545 

2.การประกาศของ กกต. 

 3.2  จํานวนบัตรเสีย รอยละ 40 = 1 
รอยละ 50 = 2 
รอยละ 60 = 3 
รอยละ 70 = 4 
รอยละ 80 = 5 

1.รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําป 2541-2545 

2.การประกาศของ กกต. 

 3.3  จํานวนคํารองเรียนหลัง
การเลือกตั้ง 

รอยละ 40 = 1 
รอยละ 50 = 2 
รอยละ 60 = 3 
รอยละ 70 = 4 
รอยละ 80 = 5 

1.รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําป 2541-2545 

2.การประกาศของ กกต. 

 3.4  จํานวนคํารองคัดคาน   
การประกาศผลการ
เลือกตั้ง 

รอยละ 40 = 1 
รอยละ 50 = 2 
รอยละ 60 = 3 
รอยละ 70 = 4 
รอยละ 80 = 5 

1.รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําป 2541-2545 

2.การประกาศของ กกต. 

 3.5  จํานวนเขตเลือกตั้งที่ถูก
จัดใหมีการเลือกตั้งใหม 

รอยละ 40 = 1 
รอยละ 50 = 2 
รอยละ 60 = 3 
รอยละ 70 = 4 
รอยละ 80 = 5 

1.รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําป 2541-2545 

2.การประกาศของ กกต. 

4.การใหบริการดานการ
จัดการเลือกต้ังอยางมี  
คุณภาพ 

4.1   ความพึงพอใจของ
ประชาชนในการจัดการ
เลือกตั้ง 

ไมพอใจมาก = 1 
ไมพอใจ = 2 
ปานกลาง = 3 
พอใจ = 4 
พอใจมากที่สุด = 5 

- ใชแบบสอบถามกลุม
ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
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 ตารางที่ 4.4 (ตอ) 
องคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน แหลงขอมูล 

 4.2 ความพึงพอใจของผูสมัคร
รับการเลือกต้ัง 

ไมพอใจมาก = 1 
ไมพอใจ = 2 
ปานกลาง = 3 
พอใจ = 4 
พอใจมากที่สุด = 5 

- ใชแบบสอบถามกลุมผูสมัคร
รับเลือกต้ัง 

 4.3 ความพึงพอใจขององคกร
เอกชน 

ไมพอใจมาก = 1 
ไมพอใจ = 2 
ปานกลาง = 3 
พอใจ = 4 
พอใจมากที่สุด = 5 

- ใชแบบสอบถามกลุมผูมีสิทธิ
เลือกตั้งอื่นๆ 

 มุมมองดานท่ี 2 กระบวนการสืบสวน สอบสวนและวินิจฉัยและการดําเนินคดี 

 แนวคิด 

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541 
มาตรา  10  (6) กําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจในการสืบสวน สอบสวนเพื่อหา
ขอเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือขอโตแยงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ 
หรือกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถิ่น 

 นอกจากน้ี  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พ.ศ. 2541  มาตรา 25  และ มาตรา 26 (4) ใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจหนาที่
รับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของผูมีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งหรือ
การออกเสียงประชามติ  ผูมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษาความสงบเรียบรอยในการเลือกตั้ง หรือเกี่ยวกับ
การกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  หรือเกี่ยวกับการทุจริต หรือประพฤติมิชอบ
ในการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้ง  ผูเลือกตั้ง พรรคการเมือง หรือบุคคลอื่นใดเพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 ดังนั้น เพ่ือใหครอบคลุมภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้งในมิตินี้  จึงไดแบง
การประเมินผลออกเปน 3 องคประกอบ และรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.5 ดังนี้ 

 องคประกอบที่ 1 การบริหารจัดการดานการสืบสวน  สอบสวนและวินิจฉัยและ
การดําเนินคดีอยางมีประสิทธิภาพ 
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 องคประกอบที่ 2 การบริหารจัดการดานการสืบสวน  สอบสวนและวินิจฉัยและ
การดําเนินคดีอยางมีคุณภาพ 

 องคประกอบที่ 3 การใหบริการดานการสืบสวน  สอบสวนและวินิจฉัยและ
การดําเนินคดีอยางมีคุณภาพ 

 

ตารางที่ 4.5  การประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งดาน
กระบวนการสืบสวน สอบสวนและวินิจฉัยและการดําเนินคด ี

 มุมมองดานที่ 2 กระบวนการสืบสวน สอบสวนและวินิจฉัยและการดําเนินคดี 
องคประกอบ ตัวบงช้ี เกณฑการประเมิน แหลงขอมูล 

1.การบริหารจัดการดานการ
สื บ ส วน   สอบส วนแล ะ
วินิจฉัยและการดําเนินคดี
อยางมีประสิทธิภาพ 
 

1 .1 นโยบายและแผนกล
ยุทธการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

ไมมี/ทบทวน = 1 
แกไข / ปรับปรุงใหม = 2 
ผาน = 3 
พัฒนาเพิ่ม = 4 
ดํารงไว = 5 

1.รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําป 2541-2545 

2.รองเลขาธิการฯดานการ
สืบส วน  สอบสวนแล ะ
วินิจฉัย 

3.ผอ.สํานักสืบสวนสอบสวน 
4.ผอ.สํานักวินิจฉัย 

 1.2  มีกระบวนการสืบสวน 
สอบสวนและวินิจฉัย และ
การดําเนินคดีท่ีชัดเจน  

ไมมี/ทบทวน = 1 
แกไข / ปรับปรุงใหม = 2 
ผาน = 3 
พัฒนาเพิ่ม = 4 
ดํารงไว = 5 

เชนเดียวกับขอ 1.1 

 1.3  มีการวางระเบียบหรือแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการสืบสวน 
สอบสวนและวินิจฉัย และ
การดําเนินคดีท่ีชัดเจน 

ไมมี/ทบทวน = 1 
แกไข / ปรับปรุงใหม = 2 
ผาน = 3 
พัฒนาเพิ่ม = 4 
ดํารงไว = 5 

เชนเดียวกับขอ 1.1 

2.การบริหารจัดการดานการ
สื บ ส วน   สอบส วนแล ะ
วินิจฉัยและการดําเนินคดี
อยางมีคุณภาพ 

2.1  จํานวนเรื่องรองเรียนใน
การจัดการเลือกต้ัง 

รอยละ 40 = 1 
รอยละ 50 = 2 
รอยละ 60 = 3 
รอยละ 70 = 4 
รอยละ 80 = 5 

เชนเดียวกับขอ 1.1 
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 ตารางที่ 4.5 (ตอ) 
องคประกอบ ตัวบงช้ี เกณฑการประเมิน แหลงขอมูล 

 2.2 จํานวนเรื่องคัดคานในการ
จัดการเลือกต้ัง 

รอยละ 40 = 1 
รอยละ 50 = 2 
รอยละ 60 = 3 
รอยละ 70 = 4 
รอยละ 80 = 5 

เชนเดียวกับขอ 1.1 

3.การให บ ริ การด านการ
สืบสวน  สอบสวนและ
วินิจฉัยและการดําเนินคดี
อยางมีคุณภาพ 

3.1 ความพึงพอใจในการ
ใหบริการดานการสืบสวน 
สอบสวน 

ไมพอใจมาก = 1 
ไมพอใจ = 2 
ปานกลาง = 3 
พอใจ = 4 
พอใจมากที่สุด = 5 

-ใชการสัมภาษณเจาะลึก 
1.พรรคการเมือง 
2.ผูสมัครรับเลือกตั้ง 

 3.2  ความพึงพอใจในการ
วินิจฉัยและการดําเนินคดี 

ไมพอใจมาก = 1 
ไมพอใจ = 2 
ปานกลาง = 3 
พอใจ = 4 
พอใจมากที่สุด = 5 

-ใชแบบสอบถาม 
1.ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
2.ประชาชนผู เกี่ยวของกับ
การเลือกตั้ง 

3.ผูสมัครรับเลือกตั้ง 

 

 มุมมองดานท่ี 3 กระบวนการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพรรคการเมือง 

 แนวคิด 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา144 และ           
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 6 กําหนดใหประธาน
กรรมการการเลือกตั้งเปนนายทะเบียนพรรคการเมืองมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย และให      
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนาที่รับคําขอจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง ควบคุม   
ตรวจสอบการดําเนินงานของพรรคการเมืองและปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย คณะกรรมการ
การเลือกต้ังและสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีภารกิจที่เปนงานประจําปฏิบัติตอเน่ืองที่
สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาใหพรรคการเมืองมีความเขมแข็ง 
สามารถดําเนินกิจกรรมในทางการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุขทรงเปนประมุขใหม่ันคง  

 ดังนั้น เพ่ือใหครอบคลุมภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้งในมิตินี้  จึงไดแบง
การประเมินผลออกเปน 4 องคประกอบ และรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.6 ดังนี้ 

 องคประกอบที่ 1  การพัฒนาพรรคการเมือง 
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 องคประกอบที่ 2  การดําเนินการเกี่ยวกับการเงินของพรรคการเมือง 

 องคประกอบที่ 3  การดําเนินการเกี่ยวกับกิจการพรรคการเมือง 

 องคประกอบที่ 4  การดําเนินงานของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 

ตารางท่ี 4.6 การประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ดานกระบวนการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพรรคการเมือง 

 มุมมองดานที่ 3 กระบวนการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพรรคการเมือง 
องคประกอบ ตัวบงช้ี เกณฑการประเมิน แหลงขอมูล 

1.การพัฒนาพรรคการเมือง 
 

1.1  การจัดกิจกรรมเพื่อ
เผยแพรความรูใหแกพรรค
การเมืองอยางตอเน่ือง 

ไมมี/ทบทวน = 1 
แกไข / ปรับปรุงใหม = 2 
ผาน = 3 
พัฒนาเพิ่ม = 4 
ดํารงไว = 5 

1.ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง านประจํ าป 
2541-2545 

2.รองเลขาธิการฯด าน
กิจการพรรคการเมือง
แ ล ะ ก า ร อ อ ก เ สี ย ง
ประชามติ 

3.ผอ.สํานักกิจการพรรค
การเมืองและการออก
เสียงประชามติ 

4.ผอ .สํา นักบริหารการ
สนับสนุนโดยรัฐ 

5.ผูแทนพรรคการเมือง 
 1.2  การจัดทําเอกสาร

เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับพรรค
การเมือง 

ไมมี/ทบทวน = 1 
แกไข / ปรับปรุงใหม = 2 
ผาน = 3 
พัฒนาเพิ่ม = 4 
ดํารงไว = 5 

เหมือนขอ 1.1 

 1.3  การสนับสนุนการศึกษาวิจัย
ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนา
พรรคการเมือง 

ไมมี/ทบทวน = 1 
แกไข / ปรับปรุงใหม = 2 
ผาน = 3 
พัฒนาเพิ่ม = 4 
ดํารงไว = 5 

เหมือนขอ 1.1 

2.การดําเนินการเกี่ยวกับ
การเงินของพรรคการเมือง 

2.1   การตรวจสอบงบการเงินของ
พรรคการเมืองประจําป 

ไมมี = 1 
แกไข / ปรับปรุงใหม = 2 
ผาน = 3 
พัฒนาเพิ่ม = 4 
ดํารงไว = 5 

เหมือนขอ 1.1 
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 ตารางที่ 4.6 (ตอ) 
องคประกอบ ตัวบงช้ี เกณฑการประเมิน แหลงขอมูล 

 2.2  การตรวจสอบการบริจาคเงิน
แกพรรคการเมือง 

ไมมี = 1 
แกไข / ปรับปรุงใหม = 2 
ผาน = 3 
พัฒนาเพิ่ม = 4 
ดํารงไว = 5 

เหมือนขอ 1.1 

 2.3  การติดตามการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย สิน
และหนี้สินของพรรค
การเมือง 

ไมมี = 1 
แกไข / ปรับปรุงใหม = 2 
ผาน = 3 
พัฒนาเพิ่ม = 4 
ดํารงไว = 5 

เหมือนขอ 1.1 

 2.4  การตรวจสอบคาใชจายใน
การเลือกตั้งของพรรค
การเมือง 

ไมมี = 1 
แกไข / ปรับปรุงใหม = 2 
ผาน = 3 
พัฒนาเพิ่ม = 4 
ดํารงไว = 5 

เหมือนขอ 1.1 

3.การดําเนินการเกี่ยวกับ
กิจการพรรคการเมือง 

3.1  การบริหารจัดการดานการ
ตรวจติดตามและแนะนํา
กิจการของพรรคการเมือง 

ไมมี = 1 
แกไข / ปรับปรุงใหม = 2 
ผาน = 3 
พัฒนาเพิ่ม = 4 
ดํารงไว = 5 

เหมือนขอ 1.1 

 3.2  การสํารวจและติดตาม
จํานวนสมาชิกของพรรค
การเมือง 

ไมมี = 1 
แกไข / ปรับปรุงใหม = 2 
ผาน = 3 
พัฒนาเพิ่ม = 4 
ดํารงไว = 5 

เหมือนขอ 1.1 

 3.3  การตรวจสอบคุณสมบัติ
ความเปนสมาชิกพรรค
หรือผูดํารงตําแหนงอื่นของ
พรรคการเมือง 

ไมมี = 1 
แกไข / ปรับปรุงใหม = 2 
ผาน = 3 
พัฒนาเพิ่ม = 4 
ดํารงไว = 5 

เหมือนขอ 1.1 

 3.4  การจัดสรรเวลาออกอากาศ
แถลงผลงานใหแกพรรค
การเมือง 

ไมมี = 1 
แกไข / ปรับปรุงใหม = 2 
ผาน = 3 
พัฒนาเพิ่ม = 4 
ดํารงไว = 5 

เหมือนขอ 1.1 

  ตารางที่ 4.6 (ตอ) 
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องคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน แหลงขอมูล 
4.การดําเนินงานของกองทุน
เ พ่ื อ ก า ร พั ฒ น า พ ร ร ค
การเมือง 

4.1  การบริหารจัดการดาน
การจัดสรรเงินกองทุน
เพื่อการพัฒนาพรรค
การเมือง 

ไมมี = 1 
แกไข / ปรับปรุงใหม = 2 
ผาน = 3 
พัฒนาเพิ่ม = 4 
ดํารงไว = 5 

เหมือนขอ 1.1 

 4.2  การพัฒนาหลักเกณฑ
การจัดสรรเงินใหแก
พรรคการเมือง 

ไมมี = 1 
แกไข / ปรับปรุงใหม = 2 
ผาน = 3 
พัฒนาเพิ่ม = 4 
ดํารงไว = 5 

เหมือนขอ 1.1 

 มุมมองดานที่ 4 กระบวนการสงเสริมการมีสวนรวมในการปกครองและตรวจสอบ
อํานาจรัฐ 

 แนวคิด 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 327 กําหนดให
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีสาระสําคัญ ประการหนึ่ง คือ 
การใหการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข และในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541 
มาตรา 10 (9) กําหนดใหคณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจหนาที่ ดําเนินการหรือประสานงานกับ
หนวยราชการ ราชการทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือสนับสนุนองคการเอกชน
ในการใหการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุข และในมาตรา 20 กําหนดวา ในการเลือกตั้งแตละครั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
มีอํานาจแตงตั้งผูแทนองคการเอกชนที่ไดรับรองเพื่อชวยดูแลตรวจสอบการเลือกตั้งและรายงาน
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบในกรณีที่พบเห็นวา  การเลือกตั้งเปนไปโดยไมสุจริตหรือ
เท่ียงธรรม  หรือไมถูกตองตามกฎหมาย 

 ดังนั้น เพ่ือใหครอบคลุมภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้งในมิตินี้  จึงไดแบง
การประเมินผลออกเปน 4 องคประกอบ และรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.7 ดังนี้ 

 องคประกอบที่ 1 การสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการทางการเมือง
และการเลือกตั้ง 

 องคประกอบที่ 2 การพัฒนาสื่อเพ่ือรณรงคเผยแพร 
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 องคประกอบที่ 3 การใหบริการดานการสงเสริมสงเสริมการมีสวนรวมในการปกครอง
และตรวจสอบอํานาจรัฐอยางมีคุณภาพ 

ตารางที่ 4.7  การประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งดาน
กระบวนการสงเสริมการมีสวนรวมในการปกครองและตรวจสอบอํานาจรัฐ 

 มุมมองดานท่ี  4 กระบวนการสงเสริมการมีสวนรวมในการปกครองและตรวจสอบ
อํานาจรัฐ 

 
องคประกอบ ตัวบงช้ี เกณฑการประเมิน แหลงขอมูล 

1.การสงเสริมใหประชาชน
เ ข า ม า มี ส ว น ร ว ม ใ น
กระบวนการทางการเมือง
และการเลือกตั้ง 

1.1  การจัดทําโครงการความ
รวมมือกับหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

ไมมีแผนงาน/ทบทวน = 1 
แกไข / ปรับปรุงใหม = 2 
เปนไปตามแผนงาน(ผาน) = 3 
พัฒนาเพิ่ม = 4 
ดํารงไว = 5 

1.รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําป 2541-2545 

2.รองเลขาธิการฯดานกิจการ
มีสวนรวม 

3.ผอ.สํานักรณรงคและเผยแพร 
4.แบบสอบถามประชาชน 

 1.2 การบริหารจัดการเพื่อ
การจัดทําโครงการความ
รวมมือใหบรรลุ
เปาหมาย 

ไมมีแผนงาน/ทบทวน = 1 
แกไข / ปรับปรุงใหม = 2 
เปนไปตามแผนงาน(ผาน) = 3 
พัฒนาเพิ่ม = 4 
ดํารงไว = 5 

เหมือนขอ 1.1 

 1.3  การจัดกิจกรรมเพ่ือสราง
ความรูและความเขาใจแก
ประชาชนในเรือ่งการเมือง 

ไมมีแผนงาน/ทบทวน = 1 
แกไข / ปรับปรุงใหม = 2 
เปนไปตามแผนงาน(ผาน) = 3 
พัฒนาเพิ่ม = 4 
ดํารงไว = 5 

เหมือนขอ 1.1 

 1.4   การพัฒนาการมีสวนรวม ไมมีแผนงาน/ทบทวน = 1 
แกไข / ปรับปรุงใหม = 2 
เปนไปตามแผนงาน(ผาน) = 3 
พัฒนาเพิ่ม = 4 
ดํารงไว = 5 

เหมือนขอ 1.1 

2.การพัฒนา ส่ือ เพื่ อการ
รณรงคเผยแพร 

2.1 การพัฒนาสื่อทองถิ่นและ
เ ค ร ือ ข า ย เ พื ่อ ร อ ง ร ับ
ขอมูลเผยแพรท่ีเกี่ยวของ
กับการเลือกตั้งทองถ่ิน 

ไมมีแผนงาน/ทบทวน = 1 
แกไข / ปรับปรุงใหม = 2 
เปนไปตามแผนงาน(ผาน) = 3 
พัฒนาเพิ่ม = 4 
ดํารงไว = 5 

เหมือนขอ 1.1 
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 ตารางที่ 4.7 (ตอ) 

 2.2  การพัฒนาส่ือในการ
เผยแพรขอมูลขาวสาร
ไปสูประชาชนในวงกวาง 

ไมมีแผนงาน/ทบทวน = 1 

แกไข / ปรับปรุงใหม = 2 

เปนไปตามแผนงาน(ผาน) = 3 

พัฒนาเพิ่ม = 4 

ดํารงไว = 5 

เหมือนขอ 1.1 

 2.3  การพัฒนาส่ือในระยะที่มี
การเลือกต้ังเพ่ือการ
เผยแพรขอมูลขาวสาร
ไปสูประชาชนในวงกวาง 

ไมมีแผนงาน/ทบทวน = 1 

แกไข / ปรับปรุงใหม = 2 

เปนไปตามแผนงาน(ผาน) = 3 

พัฒนาเพิ่ม = 4 

ดํารงไว = 5 

เหมือนขอ 1.1 

3.การให บร ิการดานการ
สงเสริมสงเสริมการมีสวน
ร วมในการปกครองและ
ตรวจสอบอํานาจรัฐอยางมี
คุณภาพ 

 

3.1  ความพึงพอใจตอ
ประสิทธิภาพของส่ือ
ส่ิงพิมพท่ีจัดทําขึ้น 

รอยละ 40 = 1 

รอยละ 50 = 2 

รอยละ 60 = 3 

รอยละ 70 = 4 

รอยละ 80 = 5 

ใชแบบสอบถาม 

1.ประชาชน 

2.ผูสมัครเลือกต้ัง 

3.องคการเอกชน 

 

 3.2  ความพึงพอใจตอ
ประสิทธิภาพของส่ือวิทยุ
และโทรทัศนท่ีจัดทําขึ้น 

รอยละ 40 = 1 

รอยละ 50 = 2 

รอยละ 60 = 3 

รอยละ 70 = 4 

รอยละ 80 = 5 

ใชแบบสอบถาม 

1.ประชาชน 

2.ผูสมัครเลือกต้ัง 

3.องคการเอกชน 

 

 3.3  ความพึงพอใจตอการมี
สวนรวมพัฒนาการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

รอยละ 40 = 1 

รอยละ 50 = 2 

รอยละ 60 = 3 

รอยละ 70 = 4 

รอยละ 80 = 5 

ใชแบบสอบถาม 

1.ประชาชน 

2.ผูสมัครเลือกต้ัง 

3.องคการเอกชน 

 

องคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน แหลงขอมูล 
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การสรางแบบสอบถามและการทดสอบแบบสอบถาม 

 คณะผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามโดยใชมุมมอง มิติและองคประกอบตาง ๆ ตั้งแตดาน 
นโยบายวธิีปฏิบัติ การจัดการเลือกตั้ง การบริหารสํานักงาน ภาพรวมการบริหารงาน ผลการ
บริหารงานทกุระดับ และประเด็นตาง ๆ ตามบทบาทหนาที่ของ กกต. เพ่ือสอบถามความคดิเห็น 
หรือความพึงพอใจของกลุมตาง ๆ ตามกรอบประเมินและตัวชี้วัดตาง ๆ สําหรับถามกลุม 3 กลุมคือ 

 สําหรับถามกลุมประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน 52 ขอ สําหรับถามกลุมผูมีสวน
เกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้งจํานวน 58 ข อ และสําหรับถามเจาหนาที่ประจําหนวยเลือกตั้ง
จํานวน 51 ขอ 

 ตอมาคณะผูวจัิยไดทําการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อม่ัน (Reliability)  
โดยการสอบถามผูเชี่ยวชาญในเนื้อหาใหพิจารณาแกไข  ปรับปรุง  ตัดออกหรือเพ่ิมเติม  และไดไป
ทดสอบหลายครั้งจากกลุมตัวอยาง  กลุมผูปฏิบัติงานจริง กลุมประชาชนและผูรูตาง ๆ ท้ังในพ้ืนที่
จังหวัดตาง ๆ และในสวนกลาง (กรุงเทพฯ) 

 ผลของการทดสอบแบบสอบถาม  ทําใหปรับปรุงแบบสอบถามทีใ่ชสอบถามความคิดเห็น
ของกลุมตาง ๆ เปนดังนี้ คือ แบบสอบถามสําหรับถามกลุมประชาชนผูมีสิทธเิลือกตั้งมีจํานวน 44 
ขอ แบบสอบถามสําหรับถามกลุมผูมีสวนเกี่ยวของกบัการจัดการเลือกตั้งมีจํานวน 52 ขอ และ
แบบสอบถามสําหรับถามเจาหนาที่ประจําหนวยเลือกตั้งมีจํานวน 46 ขอ นอกจากนั้นยังมีคําถาม
ปลายเปดอีกหลายขอ (รายละเอียดดูในภาคผนวก ก,ข และ ค) 
 

การวิเคราะหขอมลู 

แบบสอบถามมีหลายขอหรือหลายประเดน็การวัด  ในแตละประเด็นการวัดจะมีคําตอบให
ผูตอบเลือกตอบใหตรงตามความคิดเห็นของตนเองซึ่งมีคําตอบใหเลอืก 5 คําตอบ คือ มากที่สุด 
มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด อยางใดอยางหนึ่งเพียงอยางเดียว (ดูรายละเอียดแบบสอบถาม
ในภาคผนวก) 

 เม่ือไดคําตอบและชุดแบบสอบถามมาแลว  ก็จะทําการแจงนับและประมวลผลดวยเครื่อง
คอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร (SPSS)  ซึ่งไดมีคําสั่งใหแจงนับ (ความถี่) ในแต
ละขอเลือก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยทีสุ่ด  วามีจํานวนผูเลือกตอบเทาใด  จากนั้นก็
จะมีคําสั่งกําหนดคานํ้าหนักเปน 5, 4, 3, 2 และ 1 ในคาํตอบที่เลือกมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย 
และนอยที่สุดตามลําดับ  โดยการสั่งใหคาเหลาน้ีไปคูณกับจํานวน (ความถี่) ของคําตอบเพื่อหา
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คะแนนรวมกอนทีจะมาเขาสูตรคําสั่งใหหาคาเฉลี่ย (Mean)  ของแตละประเด็นการวัด (หรือแตละ
ขอ)  พรอมทั้งหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ไปดวยเพ่ือดูการกระจายของขอมูลรวมทัง้การ
หาคารอยละดวย  แตถาประเด็นการวัดขอใดมีความหมายในทางลบ ก็จะมีคําสั่งใหกําหนดคา
กลับกันเปน 1,2,3,4 และ 5 กอนที่จะมีคําสั่งคํานวณเปนรอยละ  คาเฉลีย่แลวกจ็ะตีความหมายตาม
เกณฑการประเมินที่จะกลาวถึงในบทตอไป



บทที่ 5 

ผลการศึกษา 
 

 การศึกษาวิจัย เรื่อง การประเมินผลการทํางานขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ: 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เปนการศึกษาวิจัยจากขอมูลที่เปนทางการ และเปนการประเมินผล
การทํางานในแงของโครงสรางระบบการทํางานของคณะกรรมการการเลือกตั้งเทานั้น มิไดเปน
การประเมินผลพฤติกรรมของบุคคลในองคกร โดยขอมูลที่ไมเปนทางการแตอยางใด 

 ในการวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาวิจัยในเชิงกึ่งคุณภาพกึ่งปริมาณ โดยใชขอมูลจาก
การศึกษาเอกสาร รายงานการปฏิบัติงานประจําปของคณะกรรมการการเลือกตั้ง การสัมภาษณ
ผูที่เกี่ยวของ  

 นอกจากนี้ ยังมีการสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจจากกลุมตัวอยาง 3 กลุม 
คือ กลุมประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง กลุมผูที่เกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้ง และกลุมเจาหนาที่
ประจําหนวยเลือกตั้ง ซ่ึงอาจสรุปรายละเอียดของเกณฑการประเมินและขอมูลพ้ืนฐานของกลุม
ตัวอยางไดดังตอไปน้ี 

เกณฑการประเมิน คาคะแนน และการตีความหมาย 
 การศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดเกณฑการประเมินและการตีความหมายไวดังนี้ 

คะแนน ชวงคาคะแนนจริง 
การตีความหมายหรือ 
แปลผลการประเมิน 

1 1.00-1.49 ควรทบทวน หรือ ไมพอใจมาก 

2 1.50-2.49 ควรแกไขปรับปรุงหรือไมพอใจ 

3 2.50-3.49 ปานกลาง 

4 3.50-4.49 ดี หรือ พอใจ 

5 4.50-5.00 ดีมาก หรือ พอใจมากที่สุด 

 

ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง 

 ในตารางที่ 5.1 ถึง 5.3 เปนการอธิบายขอมูลพ้ืนฐานของกลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุม 
ดังตอไปน้ี 
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ตารางที่ 5.1 ขอมูลพื้นฐานของกลุมประชาชนผูมีสิทธ์ิเลือกต้ัง (กลุม 1) 

5.1.1 ภูมิภาค/จังหวัดของผูตอบแบบสอบถามของกลุมประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

ภาค จังหวัด จํานวนตัวอยาง (คน) 

กลาง 
นครสวรรค 

สมุทรสงคราม 

97 (9.75%) 

101 (10.16%) 

ตะวันออก 
ชลบุรี 

ตราด 

94 (9.45%) 

112 (11.26%) 

เหนือ 
แมฮองสอน 

เชียงใหม 

105 (10.56%) 

92 (9.25%) 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
นครราชสีมา 

มุกดาหาร 

100 (10.06%) 

96 (9.65%) 

ใต 
นครศรีธรรมราช 

ระนอง 

88 (8.85%) 

109 (10.96%) 

รวมท้ังสิ้น 994 (99.95%) 

 จากตารางที่ 5.1.1  พบวา ตัวอยางที่ใหขอมูลมีทั้งหมด 994 คน เปนบุคคลจากภาค
ตาง ๆ 5 ภาค 10 จังหวัด คือ จังหวัดนครสวรรค 97 คน  คิดเปนรอยละ 9.75 ของตัวอยาง
ทั้งหมด  จากจังหวัดสมุทรสงคราม 101 คน คิดเปนรอยละ 10.16  จากจังหวัดชลบุรี 94 คน คิด
เปนรอยละ 9.45  จากจังหวัดตราด 112 คน คิดเปนรอยละ 11.26  จากจังหวัดแมฮองสอน 105 
คน คิดเปนรอยละ 10.56  จากจังหวัดเชียงใหม 92 คน คิดเปนรอยละ 9.25  จากจังหวัด
นครราชสีมา 100 คน คิดเปนรอยละ 10.06   จากจังหวัดมุกดาหาร 96 คน คิดเปนรอยละ 9.65  
จากจังหวัดนครศรีธรรมราช 88 คน คิดเปนรอยละ 8.85  และจากจังหวัดระนอง 109 คน คิด
เปนรอยละ 10.96   ซ่ึงขอมูลที่เก็บไดน้ีคลาดเคลื่อนจากที่กําหนดไวเดิมเล็กนอย คือ เดิม
กําหนดไวจังหวัดละ 100 คน รวม 1,000 คน  แตเม่ือปฏิบัติการเก็บขอมูลวิจัยจริง บางจังหวัด
เก็บไดมากกวา บางจังหวัดเก็บไดนอยกวา  ซ่ึงเม่ือรวมแลวได 994 คน  คลาดเคลื่อนไปเพียง
รอยละ 0.6 
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5.1.2 พ้ืนที่ที่อยูอาศัยในจังหวัดของกลุมประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

พื้นท่ีท่ีอยูอาศัย จํานวนตัวอยาง (คน) 

ในเขตเทศบาล (เขตเมือง) 

นอกเขตเทศบาล (เขตชนบท) 

ไมระบุ 

360 (36.2%) 

597 (60.0%) 

37 (3.7%) 

รวมท้ังสิ้น 994 (100%) 

 จากตารางที่ 5.1.2  พบวาขอมูลที่เก็บไดเปนตัวอยางที่อาศัยอยูในเขตเมือง (เขต
เทศบาล) จํานวน 360 คน คิดเปนรอยละ 36.2 ของตัวอยางทั้งหมด 994 คน และอาศัยอยูใน
เขตชนบท (นอกเขตเทศบาล) จํานวน 597 คน คิดเปนรอยละ 60.0  ซ่ึงถือไดวาคนสวนใหญ
ของการวิจัยน้ี คือคนจากชนบท 
 

5.1.3 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามในกลุมประชาชนผูม ีสิทธิเลือกตั้ง 
ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (รอยละ) 

ชาย 

หญิง 

ไมระบุเพศ 

459 (46.2%) 

530 (53.3%) 

5 (0.5%) 

1. เพศ 

รวม 994 (100%) 

18-20 ป 

21-40 ป 

41-60 ป 

ต้ังแต 61 ปขึ้นไป 

ไมระบุ 

27 (2.7%) 

418 (42.1%) 

387 (38.9%) 

54 (5.4%) 

108 (10.86%) 

2. อายุ 

รวม 994 (100%) 



 101

ตํ่ากวามัธยมศึกษาปที่ 3  

มัธยมศึกษาปที่ 3 (ม.3) 

มัธยมศึกษาปที่ 6 (ม.6) 

ปวช., ปวท., ปวส., หรือสายอาชีพอื่น ๆ 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

ไมระบุ 

288 (29%) 

148(14.9%) 

168(16.9%) 

141(14.2%) 

184(18.5%) 

12(1.2%) 

1 (0.1%) 

52 (5.2%) 

3. ระดับการศึกษา 
(สูงสุด) 

รวม 994 (100%) 

4. อาชีพ เกษตรกร 

แมบาน 

รับจางทั่วไป 

คาขาย/หาบเร/แผงลอย 

คาขาย/ตึกแถว/บริษัท/หางราน 

ผูประกอบการ 

พนักงานบริษัท/หางราน 

ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

กํานัน/ผูใหญบาน/อบต./สท. 

ส่ือมวลชนทองถ่ิน 

อ่ืน ๆ 

* หมายเหตุ ผูตอบบางคนประกอบอาชีพ
หลายอยางในเวลาเดียวกันแตการคิดรอย
ละยังเปรียบเทียบกับจํานวนเต็มเชนเดิม
คือ 109 คน 

256 (25.8%) 

118 (11.9%) 

194 (19.5%) 

97 (9.8%) 

72 (7.2%) 

43 (4.3%) 

92 (9.3%) 

173 (17.4%) 

64 (6.4%) 

8 (0.8%) 

125 (12.6%) 

เปนสมาชิกองคกรตรวจสอบการเลือกตั้ง 
ไมเปนสมาชิกองคกรตรวจสอบการ 
เลือกตั้ง 
ไมระบุ 

365 (36.7%) 
575 (57.8%) 

 
54 (5.4%) 

5. สมาชิกองคกรเอกชน 

รวม 994 (100%) 
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ตํ่ากวา 4,000 บาท 

4,001-8,000 บาท 

8,001-12,000 บาท 

12,001-16,000 บาท 

16,001 บาทขึ้นไป 

ไมระบุ 

204 (20.5%) 

336 (33.8%) 

101 (10.2%) 

55 (5.5%) 

128 (12.9%) 

170 (17.1%) 

6. รายได 

รวม 994 (100%) 

 จากตารางที่ 5.1.3  แสดงขอมูลสวนบุคคลของกลุมประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่ตอบ
แบบสอบถามโดยไดจําแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ การเปนสมาชิกองคกรเอกชน และ
รายได  ซ่ึงพบวาทุกประเด็นมีลักษณะกระจายไปในสวนตาง ๆ ที่ใกลเคียงกันไมเอียงไป
ทางดานใดดานหนึ่งอยางชัดเจน  เชน  เปนเพศชาย 46.2% และเปนเพศหญิง 53.3% ประเด็น
อ่ืน ๆ ก็ใกลเคียงกันโดยดูไดจากตารางที่แสดงไวแลวขางตน 

 
ตารางที่ 5.2 ขอมูลพื้นฐานของกลุมผูท่ีเกี่ยวของกับการจัดการเลือกต้ัง (กลุม 2) 

5.2.1 ภูมิภาค/จังหวัด ของผูตอบแบบสอบถามของกลุมผูที่เกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้ง 

ภาค จังหวัด จํานวนตัวอยาง (คน) 

กลาง นครสวรรค 

สมุทรสงคราม 

6 (10.3%) 

6 (10.3%) 

ตะวันออก ชลบุรี 

ตราด 

7 (12.1%) 

9 (15.5%) 

เหนือ แมฮองสอน 

เชียงใหม 

8 (13.8%) 

5 (8.6%) 

ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา 

มุกดาหาร 

5 (8.6%) 

5 (8.6%) 

ใต นครศรีธรรมราช 

ระนอง 

2 (3.4%) 

5 (8.6%) 

รวมท้ังสิ้น 58 (100%) 
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คณะวิจัยไดกําหนดเปาหมายการเก็บขอมูลในเชิงปริมาณจากกลุมผูมีสิทธิที่เกี่ยวของ
กับการจัดการเลือกตั้งจังหวัดละ 6 คน  10 จังหวัด รวม 60 คน แตในขอเท็จจริงแลวเก็บขอมูล
ได 58 คน  บางจังหวัดไดมากกวา แตบางจังหวัดก็ไดนอยกวา  ความคลาดเคลื่อนจึงมีอยู
เล็กนอยจากเปาหมาย  โดยภาพรวมแลวคลาดเคลื่อนรอยละ 3.3 จากที่กําหนดไว 60 คน  และ
ตอไปน้ีจะนับ 58 คน เปนจํานวนเต็มสําหรับการวิจัยน้ี รายละเอียดของแตละจังหวัดดูไดจาก
ตารางที่ 5.2.1 

 

5.2.2 พ้ืนที่ที่อยูอาศัยในจังหวัดของกลุมผูที่เกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้ง 

พื้นท่ีท่ีอยูอาศัย จํานวนตัวอยาง (คน) 

ในเขตเทศบาล (เขตเมือง) 

นอกเขตเทศบาล (เขตชนบท) 

ไมระบุ 

35 (60.3%) 

21 (36.2%) 

2 (3.4%) 

รวมท้ังส้ิน 58 (100%) 

 จากการเก็บรวบรวมขอมูล พบวา กลุมตัวอยางมีพ้ืนที่อยูอาศัยในเขตเทศบาล คิดเปน
รอยละ 60.3 สวนกลุมตัวอยางที่มีพ้ืนที่อยูอาศัยนอกเขตเทศบาลคิดเปนรอยละ 36.2 
 

5.2.3   ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามของกลุมผูที่เกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้ง 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (รอยละ) 

ชาย 

หญิง 

43 (74.1%) 

15 (25.9%) 

1. เพศ 

รวม 58 (100%) 

18-20 ป 

21-40 ป 

41-49 ป 

50-59 ป 

ต้ังแต 61 ปขึ้นไป 

4 (6.9%) 

5 (8.6%) 

27 (46.6%) 

18 (31.0%) 

4 (6.9%) 

2. อายุ 

รวม 58 (100%) 
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ตํ่ากวามัธยมศึกษาปที่ 3 

มัธยมศึกษาปที่ 3 

มัธยมศึกษาปที่ 6 

ปวช., ปวท., ปวส., หรือสายอาชีพอื่น ๆ 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

2 (3.4%) 

4 (6.9%) 

8 (13.8%) 

3 (5.2%) 

26 (44.8%) 

15 (25.9%) 

3. ระดับการศึกษา 
(สูงสุด) 

รวม 58 (100%) 

ส่ือมวลชน 

อาจารย/ครู 

ขาราชการพลเรือนระดับ 7 ขึ้นไป 

ทหารยศพันโทขึ้นไป หรือตํารวจพันโทขึ้นไป 

สมาชิกองคเอกชนตรวจสอบการเลือกตั้ง 

กํานัน/ผูใหญบาน/อบต./สท. 

8 (13.8%) 

15 (25.9%) 

12 (20.7%) 

8 (13.8%) 

6 (10.3%) 

9 (15.5%) 

4. คุณสมบัติของผูตอบ 

รวม 58 (100%) 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 

10,000-20,000 บาท 

20,001-30,000 บาท 

30,001 บาทขึ้นไป 

ไมระบุ  

11 (19.0%) 

14 (24.1%) 

17 (29.3%) 

13 (22.4%) 

3 (5.2%) 

5. รายได 

รวม 58 (100%) 

 จากตารางที่ 5.2.3  พบวาผูที่เกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้งมีแนวโนมไปในทางที่เปน
เพศชายมากกวาคือคิดเปนรอยละ 74.1 ในดานอายุของกลุมตัวอยาง สวนใหญอยูระหวาง     
41 - 49 ป คิดเปนรอยละ 46.6 ระดับการศึกษาสวนใหญของกลุมตัวอยาง คือ ระดับปริญญาตรี 
คิดเปนรอยละ 44.8 คุณสมบัติสวนใหญของกลุมตัวอยาง คือ อาจารย/ครู คิดเปนรอยละ 25.9 
และรายไดของกลุมตัวอยางสวนใหญอยูระหวาง 20,001 – 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 29.3 
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ตารางที่ 5.3 ขอมูลพื้นฐานของกลุมเจาหนาท่ีประจําหนวยเลือกต้ัง (กลุม 3) 

5.3.1 ภูมิภาค/จังหวัด ของผูตอบแบบสอบถามของกลุมเจาหนาที่ประจําหนวยเลือกตั้ง 

ภาค จังหวัด จํานวนตัวอยาง (คน) 

กลาง นครสวรรค 

สมุทรสงคราม 

10 (9.2%) 

10 (9.2%) 

ตะวันออก ชลบุรี 

ตราด 

9 (8.3%) 

15 (13.8%) 

เหนือ แมฮองสอน 

เชียงใหม 

11 (10.1%) 

8 (7.3%) 

ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา 

มุกดาหาร 

10 (9.2%) 

15 (13.8%) 

ใต นครศรีธรรมราช 

ระนอง 

10 (9.2%) 

11 (10.1%) 

รวมท้ังสิ้น 109 (100%) 

 ตามแผนการของคณะวิจัยจะเก็บขอมูลจากกลุมน้ี จังหวัดละ 10 คน แตในความเปน
จริงบางจังหวัดเก็บไดเกิน 10 คน แตบางจังหวัดเก็บไดนอยกวา 10 คน โดยภาพรวมแลวเก็บ
ไดมากกวาเปาหมายไป 9 คน คลาดเคลื่อนไปเล็กนอยคิดเปนรอยละ 9  แตก็เปนสิ่งที่ดีที่จะได
ตัวอยางเพิ่มขึ้น  ซ่ึงตอไปน้ีจะใช 109 คนเปนจํานวนเต็ม รายละเอียดของผูตอบแบบสอบถาม
ในแตละจังหวัดดูไดจากตารางที่ 5.3.1 
 

5.3.2 พ้ืนที่ที่อยูอาศัยในจังหวัดของกลุมเจาหนาที่ประจําหนวยเลือกตั้ง 

พื้นท่ีท่ีอยูอาศัย จํานวนตัวอยาง (คน) 

ในเขตเทศบาล (เขตเมือง) 

นอกเขตเทศบาล (เขตชนบท) 

ไมระบุ 

39 (35.8%) 

56 (51.4%) 

14 (12.8%) 

รวมท้ังสิ้น 109 (100%) 

 จากการเก็บรวบรวมขอมูล พบวา กลุมตัวอยางมีพ้ืนที่อยูอาศัยนอกเขตเทศบาล คิด
เปนรอยละ 51.4 สวนกลุมตัวอยางที่มีพ้ืนที่อยูอาศัยในเขตเทศบาลคิดเปนรอยละ 35.8 
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5.3.3 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามของกลุมเจาหนาที่ประจําหนวยเลือกตั้ง 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (รอยละ) 

ชาย 

หญิง 

57 (52.3%) 

52 (47.7%) 

เพศ 

รวม 109 (100%) 

18-20 ป 

21-40 ป 

41-60 ป 

ต้ังแต 61 ปขึ้นไป 

ไมระบุ 

0 (0%) 

34 (31.2%) 

68 (62.4%) 

6 (5.5%) 

1 (0.9%) 

อายุ 

รวม 109 (100%) 

ตํ่ากวามัธยมศึกษาปที่ 3 

มัธยมศึกษาปที่ 3 (ม. 3) 

มัธยมศึกษาปที่ 6 (ม. 6) 

ปวช., ปวท., ปวส., หรือสายอาชีพอื่น ๆ 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

ไมระบุ 

27 (24.8%) 

10 (9.2%) 

18 (16.5%) 

11 (10.1%) 

32 (29.4%) 

2 (1.8%) 

9 (8.3%) 

ระดับการศึกษา (สูงสุด) 

รวม 109 (100%) 

อาชีพ 

 

 

* หมายเหต ุผูตอบบาง
คนประกอบอาชีพหลาย
อยางในเวลาเดียวกันแต
การคิดรอยละยัง
เปรียบเทียบกับจํานวน
เต็มเชนเดิมคือ 109 คน 

เกษตรกร 

แมบาน 

รับจางทั่วไป 

คาขาย/หาบเร/แผงลอย 

คาขาย/ตึกแถว/บริษัท/หางราน 

ผูประกอบการ 

พนักงานบริษัท/หางราน 

ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

กํานัน/ผูใหญบาน/อบต./สท. 

28 (25.7%) 

12 (11.0%) 

21 (19.3%) 

7 (6.4%) 

4 (3.7%) 

4 (3.7%) 

3 (2.8%) 

32 (29.4%) 

17 (15.6%) 
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ส่ือมวลชนทองถ่ิน 

อ่ืน ๆ  

2 (1.8%) 

14 (12.8%) 

เปนสมาชิกองคกรตรวจสอบการเลือกตั้ง 

ไมเปนสมาชิกองคกรตรวจสอบการเลือกตั้ง 

ไมระบุ 

12 (11.0%) 

86 (78.9%) 

11 (10.1%) 

สมาชิกองคกรเอกชน 

รวม 109 (100%) 

ตํ่ากวา 4,000 บาท 

4,001-8,000 บาท 

8,001-12,000 บาท 

12,001-16,000 บาท 

16,001 บาทขึ้นไป 

31 (28.4%) 

31 (28.4%) 

14 (12.8%) 

6 (5.5%) 

27 (24.8%) 

รายได 

รวม 109 (100%) 

 จากการเก็บรวบรวมขอมูล พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 
52.3 ในดานอายุของกลุมตัวอยางสวนใหญอยูระหวาง 41 – 60 ป คิดเปนรอยละ 62.4 ระดับ
การศึกษาสวนใหญของกลุมตัวอยาง คือ ระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 29.4 อาชีพสวนใหญ
ของกลุมตัวอยาง คือ ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 29.4 กลุมตัวอยางสวน
ใหญไมเปนสมาชิกขององคกรตรวจสอบการเลือกตั้ง คิดเปนรอยละ 78.9 และรายไดของกลุม
ตัวอยางสวนใหญต่ํากวา 4,000 บาท และระหวาง 4,001 – 8,000 บาท คิดเปนรอยละ 28.4  

 ผลการประเมินเชิงปริมาณในภาพรวมเกี่ยวกับการบริหารงานของ กกต. ซ่ึงเปน
การถามความคิดเห็นหรือความพึงพอใจในประเด็นตาง ๆ ของคน 3 กลุม คือ กลุมประชาชนผูมี
สิทธิเลือกตั้ง (กลุม 1) กลุมผูที่เกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้ง (กลุม 2) และกลุมเจาหนาที่
ประจําหนวยเลือกตั้ง (กลุม 3) ไดดังตอไปน้ี 

 
ตารางที่ 5.4  ผลการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง (กลุม 1) ท่ีมีตอการ 

บริหารงานของ กกต. 
ผลการสอบถามความคิดเห็น สวนเบ่ียงเบน 

มากที่สุด% มาก% ปานกลาง% นอย% นอยที่สุด% 
คาเฉลีย่ 

มาตรฐาน ประเด็นการบริหาร 

(จํานวน) (จํานวน) (จํานวน) (จํานวน) (จํานวน) 

รวม 

(mean) (S.D) 
1.  ทานคิดวา การแบงเขตเลือกตั้งมี
ความเหมาะสมดี 

26.76 
(266) 

50.10 
(498) 

18.11 
(180) 

1.31 
(13) 

0.20 
(2) 

96.48 
(959) 

4.06 
 

0.73 
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2.  ทานคิดวาไดรับความสะดวกใน
การเลือกตั้งครั้งน้ีดีกวาครั้งกอน ๆ 

21.93 
(218) 

44.47 
(442) 

29.78 
(296) 

2.11 
(21) 

0.70 
(7) 

98.99 
(984) 

3.86 
 

0.81 
 

3.  ทานคิดวาหนวยเลือกตั้งหางาย
และความสะดวกในการเดินทาง 

39.84 
(396) 

42.56 
(423) 

13.38 
(133) 

2.82 
(28) 

0.30 
(3) 

98.89 
(983) 

4.20 0.80 
 

4.  ทานคิดวา สามารถหาชื่อ
ใบบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ
เลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งได
อยางสะดวกรวดเร็ว 

31.29 
(311) 

46.28 
(460) 

19.32 
(192) 

1.91 
(19) 

0.70 
(7) 

99.50 
(989) 

4.06 0.80 

5.  ทานคิดวาข้ันตอนการใชสิทธิ
เลือกตั้งเขาใจงายและสามารถปฏิบัติ
ดวยตนเองไป 

27.06 
(269) 

41.55 
(413) 

25.55 
(254) 

3.29 
(39) 

0.60 
(6) 

98.69 
(981) 

3.92 
 

0.86 

6.  ทานคิดวาเจาหนาที่ประจําหนวย
เลือกตั้งปฏิบัติหนาที่ไดอยางถูกตอง 

21.83 
(217) 

47.08 
(468) 

26.06 
(259) 

3.22 
(32) 

0.91 
(9) 

99.09 
(985) 

3.86 0.82 

7.  ทานคิดวา การนับคะแนนเปนไป
อยางเปดเผยและเที่ยงธรรม 

26.46 
(263) 

42.45 
(422) 

24.65 
(245) 

3.52 
(35) 

1.91 
(19) 

98.99 
(984) 

3.89 0.91 

8.  ทานคิดวาเจาหนาที่ กกต. ให
ความเปนธรรมแกทุกฝาย 

18.41 
(183) 

40.44 
(402) 

30.68 
(305) 

4.83 
(48) 

3.02 
(30) 

97.38 
(968) 

3.68 0.94 

9.  ทานคิดวา ทุกคนเขาถึงบริการ
ของเจาหนาที่ กกต. อยางเทาเทียม
กัน 

11.37 
(113) 

29.88 
(297) 

40.44 
(402) 

13.68 
(136) 

3.72 
(37) 

99.09 
(985) 

3.32 0.97 

10.  ทานคิดวา เจาหนาที่ กกต. เอื้อ
ประโยชนเปนพิเศษใหกับผูสมัครบาง
คนหรือพรรคการเมืองบางพรรค (-) 

17.61 
(175) 

24.14 
(240) 

31.69 
(315) 

17.71 
(176) 

7.24 
(72) 

98.39 
(978) 

2.72 1.17 

11.  ทานคิดวา เจาหนาที่ กกต. มุง
จับผิดผูสมัครบางคนหรือพรรค
การเมืองบางพรรค (-) 

16.00 
(159) 

25.65 
(255) 

32.80 
(326) 

16.50 
(164) 

7.65 
(76) 

98.59 
(980) 

2.73 1.15 
 

12.  ทานคิดวา เจาหนาที่ กกต. ละ
เวนการเอาผิดผูสมัครบางคน หรือ 
พรรคการเมืองบางพรรค (-) 

18.51 
(184) 

25.75 
(256) 

32.60 
(324) 

16.69 
(146) 

6.54 
(65) 

98.09 
(975) 

2.64 1.14 

13.  ทานคิดวา การบริหารงาน
เลือกตั้งเปนไปดวยความสุจริตและ
ยุติธรรม หรือเปนไปตามกฎหมาย
เลือกตั้ง 

13.58 
(135) 

34.91 
(347) 

39.24 
(390) 

8.75 
(87) 

3.02 
(30) 

99.50 
(989) 

3.48 0.94 

14.  ทานคิดวา กกต. บริหารงาน
เลือกตงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

11.87 
(118) 

34.61 
(344) 

41.05 
(408) 

8.45 
(84) 

3.02 
(30) 

98.99 
(984) 

3.44 0.92 

15.  ทานคิดวา กกต. อํานวยความ
สะดวกใหแกประชาชนอยางนาพอใจ 

10.46 
(104) 

35.01 
(348) 

42.45 
(422) 

8.45 
(84) 

3.22 
(32) 

99.60 
(990) 

3.41 0.90 

16.  ทานคิดวา กกต. นับคะแนนและ
ประกาศผลการเลอืกตั้งรวดเร็ว 
ทันเวลา 

12.07 
(120) 

33.20 
(330) 

37.83 
(376) 

10.97 
(109) 

4.93 
(49) 

98.99 
(984) 

3.37 1.00 

17.  ทานคิดวา  กตต. ใชทรัพยากร
ตาง ๆ เชน คน งบประมาณ ส่ิงของ
เครื่องใชอยางเหมาะสม 

7.44 
(74) 

28.47 
(283) 

47.28 
(470) 

11.97 
(119) 

4.02 
(40) 

99.20 
(986) 

3.24 0.90 



 109

18.  ทานคิดวา กกต. มีประสิทธิภาพ
ในการประสานงานกับผูมีสวน
เกี่ยวของ เชน หนวยงานราชการ 
องคกรเอกชน ตรวจสอบการเลือกตั้ง 

9.76 
(97) 

37.12 
(369) 

38.63 
(384) 

10.16 
(101) 

3.42 
(34) 

99.09 
(985) 

3.40 0.92 

19.  ทานคิดวา การบริหารงาน
เลือกตั้งครั้งน้ีบรรลุเปาหมายในการ
ปฏิรูปการเมืองตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญ 

13.28 
(132) 

33.50 
(333) 

38.23 
(380) 

7.95 
(79) 

4.93 
(49) 

97.89 
(973) 

3.43 0.99 

20.  กกต. บริหารงานเลือกตั้งที่มี
คุณภาพ 

10.87 
(108) 

31.29 
(311) 

43.66 
(434) 

6.54 
(65) 

4.63 
(46) 

96.98 
(964) 

3.38 0.94 

21.  ผลการบริหารและจัดการ
เลือกตั้งของ กกต. ในคร้ังน้ีดีกวาการ
เลือกตั้ง สว. และ สส. ที่ผานมา 

12.88 
(128) 

34.21 
(340) 

41.85 
(416) 

5.94 
(59) 

3.62 
(36) 

98.49 
(979) 

3.47 0.92 

22.  ผลการบริหารงานเลือกตั้งครัง้น้ี
เปนที่ยอมรับของประชาชน 

14.29 
(142) 

39.24 
(390) 

38.33 
(381) 

5.84 
(58) 

1.91 
(19) 

99.60 
(990) 

3.58 0.87 

23.  ผลการบริหารงานเลือกตั้งครัง้น้ี
คุมคากับการลงทนุที่ใชไป 

8.95 
(89) 

29.38 
(292) 

46.48 
(462) 

10.56 
(105) 

3.12 
(31) 

98.49 
(979) 

3.31 0.89 

24.  ภาพลักษณของ กกต. ใน
สายตาของทานนับวาดี 

9.36 
(93) 

34.81 
(346) 

43.16 
(429) 

6.24 
(62) 

4.02 
(40) 

97.59 
(970) 

3.40 0.90 

25.  ผลการบริหารงานเลือกตั้งครัง้น้ี 
ทําใหประชาชนมีทัศนคติที่ดีตอ 
กกต. 

9.56 
(95) 

33.80 
(336) 

44.27 
(440) 

7.65 
(76) 

3.12 
(31) 

98.39 
(978) 

3.40 0.88 

26.  ผลการบริหารงานเลือกตั้งครัง้น้ี 
ทําใหผูที่มีสวนเกี่ยวของเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในทางที่ดีข้ึน 

10.60 
(106) 

36.72 
(365) 

39.94 
(397) 

8.05 
(80) 

2.82 
(28) 

98.19 
(976) 

3.45 0.90 

27.  ทานคิดวา การเลือกตั้งครั้งน้ี
ชวยลดการทุจริตประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ กกต. 

9.15 
(91) 

23.24 
(231) 

38.03 
(378) 

16.20 
(161) 

9.86 
(98) 

96.48 
(959) 

3.06 1.09 

28.  ทานคิดวา การเลือกตั้งครั้งน้ี
ชวยลดการทุจริตในการเลือกตั้งของ
ผูสมัครรับเลือกตั้ง 

10.36 
(103) 

27.16 
(270) 

34.41 
(342) 

17.40 
(173) 

8.15 
(81) 

97.48 
(969) 

3.15 1.09 

29.  ทานไดทราบขาวสารเกี่ยวกับ
การเมืองอยางสม่ําเสมอ 

24.95 
(248) 

35.92 
(357) 

29.07 
(289) 

7.55 
(75) 

2.11 
(21) 

99.60 
(990) 

3.74 0.99 

30.  ทานไดรับแจงกําหนดการและ
ขอมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งทุกครั้ง 

29.18 
(290) 

40.44 
(402) 

21.33 
(212) 

6.04 
(60) 

2.31 
(23) 

99.30 
(987) 

3.89 0.97 

31.  ทานไดรับส่ือส่ิงพิมพในรูปแบบ
ตาง ๆ จาก กกต. อยางสม่ําเสมอ 

9.76 
(97) 

24.35 
(242) 

34.61 
(344) 

18.41 
(183) 

11.97 
(119) 

99.09 
(985) 

.302 1.14 

32.  ทานไดรับส่ือส่ิงพิมพในรูปแบบ
ตาง ๆ จากพรรคการเมืองอยาง
สมํ่าเสมอ 

7.14 
(71) 

21.73 
(216) 

35.21 
(350) 

20.72 
(206) 

14.19 
(141) 

98.99 
(984) 

2.87 1.13 

33.  ทานไดรับส่ือส่ิงพิมพในรูปแบบ
ตาง ๆ จากองคกรเอกชนอยาง
สมํ่าเสมอ 

5.13 
(51) 

15.49 
(154) 

36.72 
(365) 

24.45 
(243) 

16.50 
(164) 

98.29 
(977) 

2.68 1.09 
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34.  ทานไดรับฟงขาวสารทางการ
เมืองจากรายการวิทยุ รายการ
โทรทัศนและสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ 
ที่จัดโดย กกต. อยางสม่ําเสมอ 

13.88 
(138) 

25.25 
(251) 

37.63 
(374) 

14.99 
(149) 

7.44 
(74) 

99.20 
(986) 

3.23 1.10 

35.  ทานไดรับฟงขาวสารทางการ
เมืองจากรายการวิทยุ รายการ
โทรทัศนและสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ 
ที่จัดโดย พรรคการเมืองอยาง
สมํ่าเสมอ 

9.86 
(98) 

23.84 
(237) 

40.85 
(406) 

16.30 
(162) 

8.65 
(86) 

99.50 
(989) 

3.10 1.07 

36.  ทานไดรับฟงขาวสารทางการ
เมืองจากรายการวิทยุ รายการ
โทรทัศนและสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ 
ที่จัดโดย องคกรเอกชน อยาง
สมํ่าเสมอ 

9.26 
(92) 

22.54 
(224) 

39.44 
(392) 

18.51 
(184) 

9.36 
(93) 

99.09 
(985) 

3.04 1.08 

37.  ทานมีโอกาสเขารวมประชุม 
อบรม สัมมนาทางการเมืองและการ
เลือกตั้ง ที่เปนโครงการความรวมมือ
ระหวาง กกต. กับหนวยงานราชการ 

7.95 
(79) 

15.59 
(155) 

23.94 
(238) 

18.61 
(185) 

32.39 
(322) 

98.49 
(979) 

2.47 1.31 

38.  ทานมีโอกาสเขารวมประชุม 
อบรม สัมมนาทางการเมืองและการ
เลือกตั้ง ที่จัดโดยพรรคการเมือง 

5.03 
(50) 

8.55 
(85) 

21.63 
(215) 

19.62 
(195) 

41.75 
(415) 

96.58 
(960) 

2.13 1.21 

39.  ทานมีโอกาสเขารวมประชุม 
อบรม สัมมนาทางการเมืองและการ
เลือกตั้ง ที่จัดโดยองคกรเอกชน 

3.92 
(39) 

7.85 
(78) 

21.53 
(214) 

22.13 
(220) 

40.85 
(406) 

96.28 
(957) 

2.08 1.16 

40.  ทานมีสวนรวมในการตรวจสอบ
การเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่ผานมา 

4.53 
(45) 

12.78 
(127) 

16.20 
(161) 

19.01 
(189) 

42.25 
(420) 

94.77 
(942) 

2.14 1.25 

41.  ทานคิดวา หอกระจายขาวมีสวน
เผยแพรขอมูลไปสูประชาชนในวง
กวาง 

27.87 
(277) 

33.90 
(337) 

25.75 
(256) 

7.04 
(70) 

4.43 
(44) 

98.99 
(984) 

3.74 1.08 

42.  ทานคิดวา ส่ือส่ิงพิมพที่  กกต. 
จัดทําข้ึนสงเสริมการมีสวนรวมใน
การปกครองและการตรวจสอบ
อํานาจรัฐไดมากที่สุด 

12.58 
(125) 

32.39 
(322) 

38.63 
(384) 

11.07 
(110) 

4.63 
(46) 

99.30 
(987) 

3.37 1.00 

43.  ทานคิดวา ส่ือวิทยุโทรทัศนที่ 
กกต. จัดทําข้ึนสงเสริมการมีสวนรวม
ในการปกครองและการตรวจสอบ
อํานาจรัฐไดมากที่สุด 

17.20 
(171) 

35.21 
(350) 

34.31 
(341) 

7.85 
(78) 

4.63 
(46) 

99.20 
(986) 

3.53 1.02 

44.  ทานคิดวา การบริหารงานการ
เลือกตั้งของ กกต. มีสวนสนับสนุน
การพัฒนาการมีสวนรวมและสงเสริม
ใหผูที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวม
ในทางการเมืองมากขึ้น 

16.60 
(165) 

39.44 
(392) 

32.80 
(326) 

7.14 
(71) 

3.32 
(33) 

99.30 
(987) 

3.59 
 

0.96 

รวม       3.20 0.74 



 111

 จากตารางที่ 5.4  ที่แสดงผลของการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นที่
ประชาชนไดรับรูและสัมผัสไดตามบทบาทหนาที่ของ กกต.  โดยมีประเด็นยอยอยู 44 ขอ ซ่ึง
เปนชุดคําถามและชุดคําตอบที่คณะวิจัยไดนํามาประมวลและวิเคราะห  โดยที่ขอที่ 1-26 เปน
ประเด็นที่เชื่อมโยงกับการบริหารจัดการเลือกตั้งทั่ว ๆ ไป ขอที่ 27-28  เปนประเด็นที่เชื่อมโยง
กับการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยเม่ือมีขอพิพาทเกี่ยวกับการเลือกตั้งและขอที่ 29-44 เปน
ประเด็นที่เชื่อมโยงกับการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย  จะเห็น
วามีประเด็นเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนอยูนอย  เน่ืองจากเปนเรื่องทางเทคนิคและมีระเบียบ
วิธีการปฏิบัติตามขอกฎหมาย ผูที่อยูในวงนอกจึงมีความคิดเห็นในภาพรวมอยางกวาง ๆ 
เทานั้น  อยางไรก็ตามไดมีการเก็บขอมูลเจาะลึกเชิงคุณภาพอยูแลว  สวนในประเด็นเกี่ยวกับ
พรรคการเมืองน้ันมีการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพจากเอกสาร และจากการสัมภาษณอยูแลวจึงไมมี
ไวในที่น้ี 

 ผลของการวิเคราะหขอมูลจากตัวอยาง 994 คน พบวามีสวนหนึ่งที่ไมไดตอบขอคําถาม
ครบทุกขอ  จึงทําใหขอมูลในแตละประเด็นไดมาไมถึง 994 ตัวอยาง  ประเด็นที่ไดมาสูงสุดคือ 
990 ตัวอยาง  อยางไรก็ตาม  คณะวิจัยไดนําผลมาประมวลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป (SPSS)  ซ่ึง
ไดผลลัพธเปนจํานวนผูตอบในแตละขอคิดเปนกี่เปอรเซ็นต  เม่ือเปรียบเทียบกับ 994 คน  เม่ือ
ตอบวามากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด  ก็จะใหคาคะแนนเปน 5,4,3,2 และ 1 
ตามลําดับ  ยกเวนขอ 10,11,12  ใหคาคะแนนกลับกันเปน 1,2,3,4 และ 5 ตามลําดับ  และเมื่อ
นําไปคูณกับจํานวนคนตอบแลวหารดวยคาทั้งหมดก็จะไดเปนคาเฉลี่ย (Mean)  และหาคาสวน
เบี่ยงแบบมาตรฐาน (S.D)  เพ่ือดูวาขอมูลมีการกระจายจากศูนยกลางมากนอยเพียงใด 

 ผลของการวิเคราะหก็จะไดคาเฉลี่ย (Mean)  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของแต
ละขอ  แตการวิจัยน้ีไมไดมุงเนนที่รายละเอียดของแตละประเด็น แตละขอยอย การวิจัยน้ีใชชุด
คําถามเพื่อหาชุดคําตอบเปนการประเมินคาโดยรวมวา  ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งมองวา กกต. 
บริหารงานเลือกตั้งไดดีหรือไมเพียงใด พอใจหรือไมพอใจมากนอยเพียงใด  ผลรวมของชุด
คําตอบนี้ไดคาเฉลี่ยภาพรวม เทากับ 3.20  สามารถแปลผลไดตามเกณฑประเมินคือ ประชาชน
ผูมีสิทธิเลือกตั้งมีความคิดเห็นวา กกต.  บริหารงานเลือกตั้งอยูในระดับปานกลางหรือมีความพึง
พอใจอยูในระดับปานกลาง  เปนไปตามเกณฑการประเมินที่ไดกําหนดไวแลวคือ มีคาคะแนน
อยูระหวาง 2.50 – 3.49 ถือไดวา ปานกลาง 

 สําหรับการสอบถามจากกลุมผูที่เกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้ง (กลุม 2) ในสวน
ความคิดเห็นตอการบริหารงานในภาพรวมของ กกต. จะปรากฎผลดังตอไปน้ี  
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ตารางที่ 5.5  ผลการสอบถามความคิดเห็นของผูท่ีเกี่ยวของกับการจัดการเลือกต้ัง (กลุม 2) 

                        ท่ีมีตอการ บริหารงานของ กกต. 

ผลการสอบถามความคิดเห็น รวม  

ประเด็นทางการบริหาร มากที่สุด%
(จํานวน) 

มาก%
(จํานวน) 

ปาน
กลาง%
(จํานวน) 

นอย%
(จํานวน) 

นอย
ที่สุด% 

(จํานวน) 

 

คาเฉลีย่ 

(mean) 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

1.  ทานคิดวา นโยบายการเลือกตั้งของ 
กกต.มีความชัดเจนเหมาะสมดี 

3.45 

(2) 

55.17 

(32) 

32.76 

(19) 

5.17 

(3) 

3.45 

(2) 

100.00 

(58) 

3.50 

 

0.80 

2.  ทานคิดวา โครงสรางการบริหารงาน
ในสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดของทานมีความเหมาะสม
ดี 

1.72 

(1) 

27.59 

(16) 

58.62 

(34) 

6.90 

(4) 

3.45 

(2) 

98.28 

(57) 

3.18 0.73 

3.  ทานคิดวา การกระจายอัตรากําลังใน
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดของทานมีความเหมาะสม
ดี 

5.17 

(3) 

31.03 

(18) 

43.10 

(25) 

15.52 

(9) 

5.17 

(3) 

100.00 

(58) 

3.16 0.93 

4.   ทานคิดวา  งบประมาณที่ ได รับ
จัดสรรในสํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจําจังหวัดของทานมีความ
เหมาะสมดี 

3.45 

(2) 

29.31 

(17) 

44.83 

(26) 

15.52 

(9) 

5.17 

(3) 

98.28 

(57) 

3.11 0.90 

 

5.  ทานคิดวา ผูบริหารในสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ของทานเปนผูที่มีประสิทธิภาพ 

1.71 

(1) 

36.21 

(21) 

51.72 

(30) 

8.62 

(5) 

1.71 

(1) 

100.00 

(58) 

3.28 0.72 

6.  ทานคิดวา บุคลากรในสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ของทานเปนผูที่มีประสิทธิภาพ 

3.45 

(2) 

36.21 

(21) 

44.83 

(26) 

15.52 

(9) 

- 100.00 

(58) 

3.28 0.77 

7.  ทานคิดวา การแบงเขตเลือกตั้งมี
ความเหมาะสมดี 

15.52 

(9) 

41.38 

(24) 

20.69 

(12) 

3.45 

(2) 

- 100.00 

(58) 

3.81 0.78 

8.  ทานคิดวา ประชาชนไดรับจดหมาย
แจงรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งตามเวลาที่
กําหนดไว 

15.52 

(9) 

41.38 

(24) 

29.31 

(17) 

5.17 

(3) 

8.62 

(5) 

100.00 

(58) 

3.50 1.10 

9.  ทานคิดวา ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเลือกตั้งครั้งน้ีดีกวาครั้ง
กอนๆ 

3.45 

(2) 

39.66 

(28) 

44.83 

(26) 

10.34 

(6) 

1.72 

(1) 

100.00 

(58) 

3.33 0.78 
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10.  ทานคิดวา หนวยเลือกตั้งหางาย
และมีความสะดวกสําหรับการเดินทาง
ของประชาชน 

10.34 

(8) 

48.28 

(28) 

36.21 

(21) 

5.17 

(3) 

- 100.00 

(58) 

3.64 0.74 

11.  ทานคิดวา  ประชาชนสามารถหา
ชื่อในบัญชีรายชื่อผู มีสิทธิเลือกตั้งใน
หนวยเลือกตั้งไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

13.79 

(8) 

48.28 

(28) 

32.76 

(19) 

3.45 

(2) 

1.71 

(1) 

100.00 

(58) 

3.69 0.82 

12.  ทานคิดวา ข้ันตอนการใช สิทธิ
เลือกตั้งเขาใจงายและประชาชนสามารถ
ปฏิบัติดวยตนเองได 

6.90 

(4) 

43.10 

(25) 

 

34.48 

(20) 

8.62 

(5) 

6.90 

(4) 

100.00 

(58) 

3.34 0.98 

13.  ทานคิดวา เจาหนาที่ประจําหนวย
เลือกตั้งปฏิบัติหนาที่ไดอยางถูกตอง 

12.07 

(7) 

48.28 

(28) 

32.76 

(19) 

6.90 

(4) 

- 100.00 

(58) 

3.66 0.78 

14.  ทานคิดวา การนับคะแนนเปนไป
อยางเปดเผยและเที่ยงธรรม 

13.79 

(8) 

50.00 

(29) 

32.76 

(19) 

3.45 

(2) 

- 100.00 

(58) 

3.74 0.74 

15.  ทานคิดวา เจาหนาที่ กกต.ใหความ
เปนธรรมแกทุกฝาย 

8.62 

(5) 

43.10 

(25) 

39.66 

(23) 

1.72 

(1) 

5.17 

(3) 

98.28 

(57) 

3.49 0.89 

16.  ทานคิดวา ทุกคนเขาถึงบริการของ
เจาหนาที่ กกต. อยางเทาเทียมกัน 

5.17 

(3) 

34.48 

(20) 

39.66 

(23) 

18.97 

(11) 

1.72 

(1) 

100.00 

(58) 

3.22 0.88 

17.  ทานคิดวา เจาหนาที่ กกต.บางคน
เอื้อประโยชนเปนพิเศษใหกับผูสมัคร
บางคน หรือพรรคการเมือง  บางพรรค 

(-) 

12.07 

(7) 

32.76 

(19) 

32.76 

(19) 

17.24 

(10) 

5.17 

(3) 

100.00 

(58) 

2.7 1.06 

18.    ทานคิดวา เจาหนาที่ กกต.บาง
คนมุงจับผิดผูสมัครบางคนหรือพรรค
การเมืองบางพรรค (-) 

10.34 

(6) 

36.21 

(21) 

36.21 

(21) 

15.52 

(9) 

1.72 

(1) 

100.00 

(58) 

2.62 0.93 

19.  ทานคิดวา เจาหนาที่ กกต. บางคน 
ละเวนการเอาผิดผูสมัครบางคน หรือ
พรรคการเมืองบางพรรค (-) 

15.52 

(9) 

25.86 

(15) 

34.48 

(20) 

17.24 

(10) 

5.17 

(3) 

98.28 

(57) 

2.7 1.10 

20.  ทานคิดวา การบริหารงานเลือกตั้ง
เปนไปดวยความสุจริตและยุติธรรมหรือ
เปนไปตามกฎหมายเลือกตั้ง  

8.62 

(5) 

29.31 

(17) 

53.45 

(31) 

8.62 

(5) 

- 100.00 

(58) 

3.38 0.77 

21. ทานคิดวา กกต. บริหารงานเลือกตั้ง
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5.17 

(3) 

29.31 

(17) 

50.00 

(29) 

12.07 

(7) 

3.45 

(2) 

100.00 

(58) 

3.21 0.85 

22.  ทานคิดวา กกต . อํานวยความ
สะดวกใหแกประชาชนอยางนาพอใจ 

5.17 

(3) 

34.48 

(20) 

43.10 

(25) 

17.24 

(10) 

- 100.00 

(58) 

3.28 0.81 
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23.  ทานคิดวา กกต. นับคะแนนและ
ประกาศผลการเลือกตั้งรวดเร็ว ทันเวลา 

6.90 

(4) 

22.41 

(13) 

46.55 

(27) 

17.24 

(10) 

6.90 

(4) 

100.00 

(58) 

3.05 0.98 

24.  ทานคิดวา กกต . ใชทรัพยากร
ตางๆ เชน คน งบประมาณ  ส่ิงของ 
เครื่องใชไดอยางเหมาะสม 

1.72 

(1) 

20.69 

(12) 

56.90 

(33) 

18.97 

(11) 

1.72 

(1) 

100.00 

(58) 

3.02 0.74 

25.  ทานคิดวา กกต. มีประสิทธิภาพใน
การประสานงานกับผูมีสวนเกี่ยวของ 
เชน หนวยงานราชการ องคกรเอกชน
ตรวจสอบการเลือกตั้ง  เปนตน 

6.90 

(4) 

31.03 

(18) 

39.66 

(23) 

18.97 

(11) 

1.72 

(1) 

98.28 

(57) 

3.23 0.91 

26.  ทานคิดวา การบริหารงานเลือกตั้ง
ค ร้ัง น้ีบรรลุ เป าหมายในการปฏิ รูป
การเมืองตามเจตนารมยของรัฐธรรมนูญ 

5.17 

(3) 

29.31 

(17) 

41.38 

(24) 

18.97 

(11) 

3.45 

(2) 

98.28 

(57) 

3.14 0.91 

27.  ทานคิดวา กกต.บริหารงานเลือกตั้ง
ที่มีคุณภาพ 

3.45 

(2) 

31.03 

(18) 

44.83 

(26) 

20.69 

(12) 

- 100.00 

(58) 

3.17 0.80 

28.  ทานคิดวา  ผลการบริหารและ
จัดการเลือกตั้งของ กกต. ในครั้งน้ีดีกวา
การเลือกตั้ง สว. และ สส. ที่ผานมา 

5.17 

(3) 

32.76 

(19) 

48.28 

(28) 

10.34 

(6) 

3.45 

(2) 

100.00 

(58) 

3.26 0.85 

29.  ทานคิดวา  ผลการบริหารงาน
เ ลื อ ก ตั้ ง ค รั้ ง น้ี เ ป น ที่ ย อ ม รั บ ข อ ง
ประชาชน 

3.45 

(2) 

32.76 

(19) 

46.55 

(27) 

13.79 

(8) 

3.45 

(2) 

100.00 

(58) 

3.19 0.85 

30.  ทานคิดวา  ผลการบริหารงาน
เลือกตั้งครั้งน้ีคุมคากับการลงทุนที่ใชไป 

5.17 

(3) 

31.03 

(18) 

32.76 

(19) 

20.69 

(12) 

10.34 

(6) 

100.00 

(58) 

3.00 1.08 

31.  ทานคิดวา ภาพลักษณของ กกต.
ในสายตาของทานนับวาดี 

6.90 

(4) 

36.21 

(21) 

39.66 

(23) 

12.07 

(7) 

5.17 

(3) 

100.00 

(58) 

3.28 0.95 

32.  ทานคิดวา  ผลการบริหารงาน
เลือกตั้งครั้งน้ีทําใหประชาชนมีทัศนคติที่
ดีตอ กกต. 

1.72 

(1) 

36.21 

(21) 

41.38 

(24) 

17.24 

(10) 

3.45 

(2) 

100.00 

(58) 

3.16 0.85 

33.  ทานคิดวา  ผลการบริหารงาน
เลือกตั้งคร้ังน้ี ทําใหผูที่มีสวนเกี่ยวของ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีข้ึน 

8.62 

(5) 

31.03 

(18) 

46.55 

(27) 

12.07 

(7) 

1.72 

(1) 

100.00 

(58) 

3.33 0.87 

34.  ทานไปออกเสียงเลือกตั้งทุกครั้งที่
ผานมา 

70.69 

(41) 

18.97 

(11) 

6.90 

(4) 

2.45 

(2) 

- 100.00 

(58) 

4.57 0.77 

35.  ทานไดรับทราบนโยบายจากจาก 
กกต.เปนประจํา 

13.79 

(8) 

25.86 

(15) 

36.21 

(21) 

13.79 

(8) 

10.34 

(6) 

100.00 

(58) 

3.19 1.16 
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36.  ทานไดรับทราบกําหนดการและ
ขอมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งทุกครั้ง 

27.59 

(16) 

41.38 

(24) 

18.97 

(11) 

6.90 

(4) 

5.17 

(3) 

100.00 

(58) 

3.79 1.09 

37. ทานคิดวา การเลือกตั้งครั้งน้ีชวยลด
การทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
หนาที่ของเจาหนาที่ กกต. 

6.90 

(4) 

27.59 

(16) 

29.31 

(17) 

24.14 

(14) 

8.62 

(5) 

96.55 

(56) 

3.00 1.10 

38.  ทานคิดวา การเลือกตั้งครั้งน้ีชวย
ลดการทุจริตในการเลือกตั้งของผูสมัคร
รับเลือกตั้ง 

8.62 

(5) 

24.14 

(14) 

37.93 

(22) 

15.52 

(9) 

12.07 

(7) 

98.28 

(57) 

3.02 1.13 

39.  ทานไดรับส่ือส่ิงพิมพในรูปแบบ 

ตาง ๆ จาก กกต. อยางสม่ําเสมอ 

17.24 

(10) 

17.24 

(10) 

29.31 

(17) 

18.97 

(11) 

13.79 

(8) 

96.55 

(56) 

3.05 1.30 

40.  ทานไดรับส่ือส่ิงพิมพในรูปแบบ 

ตาง ๆ จากพรรคการเมืองอยาง
สมํ่าเสมอ 

6.90 

(4) 

3.45 

(2) 

43.10 

(25) 

22.41 

(13) 

22.41 

(13) 

98.28 

(57) 

2.49 

 

1.10 

41.  ทานไดรับส่ือส่ิงพิมพในรูปแบบ 

ตาง ๆ จากองคกรเอกชนอยางสม่ําเสมอ 

3.45 

(2) 

5.17 

(3) 

43.10 

(25) 

22.41 

(13) 

24.14 

(14) 

98.28 

(57) 

2.40 1.03 

42.  ทานไดรับฟงขาวสารทางการเมือง
จากรายการวิทยุ รายการโทรทัศนและ
ส่ืออิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ ที่จัดโดย กกต. 
อยางสม่ําเสมอ 

15.52 

(9) 

12.07 

(7) 

53.45 

(31) 

10.34 

(6) 

8.62 

(5) 

100.00 

(58) 

3.16 1.09 

43.  ทานไดรับฟงขาวสารทางการเมือง
จากรายการวิทยุ รายการโทรทัศน และ
ส่ืออิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ ที่จัดโดยพรรค
การเมืองอยางสม่ําเสมอ 

6.90 

(4) 

13.79 

(8) 

55.17 

(32) 

10.34 

(6) 

12.07 

(7) 

98.28 

(57) 

2.93 1.02 

44.  ทานไดรับฟงขาวสารทางการเมือง
จากรายการวิทยุ รายการโทรทัศน และ
ส่ืออิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ ที่จัดโดยองคกร
เอกชนอยางสม่ําเสมอ 

8.62 

(5) 

12.07 

(7) 

48.28 

(28) 

20.69 

(12) 

8.62 

(5) 

98.28 

(57) 

2.91 1.02 

45.  ทานมีโอกาสเขารวมประชุม อบรม 
สัมมนาทางการเมืองและการเลือกตัง้ที่
เปนโครงการความรวมมือระหวาง กกต.
กับหนวยงานราชการ 

10.34 

(6) 

15.52 

(9) 

34.48 

(20) 

18.97 

(11) 

18.97 

(11) 

98.28 

(57) 

2.79 1.24 

46.  ทานมีโอกาสเขารวมประชุม อบรม 
สัมมนาทางการเมืองและการเลือกตัง้ที่
จัดโดยพรรคการเมือง 

5.17 

(3) 

8.62 

(5) 

18.97 

(11) 

25.86 

(15) 

39.66 

(23) 

98.28 

(57) 

2.12 1.20 

47.  ทานมีโอกาสเขารวมประชุม อบรม 
สัมมนาทางการเมืองและการเลือกตัง้ที่
จัดโดยองคกรเอกชน 

6.90 

(4) 

10.34 

(6) 

22.41 

(13) 

20.69 

(12) 

37.93 

(22) 

98.28 

(57) 

2.26 1.25 
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48.  ทานมีสวนรวมในการตรวจสอบการ
เลือกตั้งในการเลือกตั้งที่ผานมา 

12.07 

(7) 

18.97 

(11) 

18.97 

(11) 

17.24 

(10) 

27.59 

(16) 

94.83 

(55) 

2.69 1.41 

49.  ทานคิดวาหอกระจายขาวมีสวน
เผยแพรขอมูลไปสูประชาชนในวงกวาง 

24.14 

(14) 

34.48 

(20) 

22.41 

(13) 

13.79 

(8) 

5.17 

(3) 

100.00 

(58) 

3.59 1.16 

50.  ทานคิดวา ส่ือส่ิงพิมพที่ กกต. 
จัดทําข้ึนสงเสริมการมีสวนรวมในการ
ปกครองและการตรวจสอบอํานาจรัฐ
ไดมากที่สุด 

12.07 

(7) 

39.66 

(23) 

32.76 

(19) 

8.62 

(5) 

6.90 

(4) 

100.00 

(58) 

3.41 1.04 

51.  ทานคิดวา ส่ือวิทยุโทรทัศนที่ กกต. 
จัดทําข้ึนสงเสริมการมีสวนรวมในการ
ปกครองและการตรวจสอบอํานาจรัฐ
ไดมากที่สุด 

10.34 

(6) 

37.93 

(22) 

43.10 

(25) 

3.45 

(2) 

5.17 

(3) 

100.00 

(58) 

3.45 

 

0.92 

52.  ทานคิดวา การบริหารงานเลือกตั้ง
ของ กกต. มีสวนสนับสนุนการ
พัฒนาการมีสวนรวมและสงเสริมใหผูที่
เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการเมือง
มากข้ึน 

18.97 

(11) 

32.76 

(19) 

32.76 

(19) 

12.07 

(7) 

3.45 

(2) 

100.00 

(58) 

3.52 1.05 

รวม       3.08 0.55 

จากตารางที่ 5.5  แสดงผลของการประเมินจากความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของกับการจัดการ
เลือกตั้ง (กลุมที่ 2) ที่ไดมีสวนรับรูและสัมผัสกับงานบริหารการเลือกตั้งของ กกต. ในบางสวน  โดย
มีขอคําถามเปนชุดคําถาม 52 ขอ โดยเปนคําถามที่เกี่ยวของและเชื่อมโยงกับการจัดการเลือกตั้ง
ทั่วไปคือ ขอ 1-30 เปนคําถามที่เชื่อโยงกับการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยขอโตแยงคือ ขอ 37-38  
และเปนขอที่เชื่อมโยงกับการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยคือ ขอ 
39-52  ชุดคําถามนี้ก็จะไดชุดคําตอบชุดหนึ่งที่แสดงใหเห็นวาผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการ
เลือกตั้งเหลานี้มีความคิดเห็นอยางไรตอการบริหารงานของ กกต.  

กอนการวิเคราะหขอมูลแตละขอจะใหคา 5,4,3,2 และ 1  กับขอที่มีคําตอบวามากที่สุด  
มาก ปานกลาง  นอย  และนอยที่สุด  ตามลําดับ  ยกเวนขอ 17,18 และ 19  ใหคาในทางกลับกัน 
เม่ือทําการวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตรแลวก็จะทําใหไดขอมูลตามที่แสดงใน
ตารางคือ มีจํานวนรวมในแตละขอ รอยละ  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแตที่สําคัญที่สุด
คือ คําตอบในภาพรวมคือ มีคาเฉลี่ยภาพรวม (Mean รวม) เทากับ 3.08  มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.55 (ซ่ึงถือวาการกระจายของขอมูลไมมากและไมนอยจนเกินไป) จากขอมูลน้ีสามารถแปล
ผลและตีความไดวา  กลุมผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้งมีความคิดเห็นวา  การบริหารงาน
การเลือกตั้งของ กกต. อยูในระดับปานกลาง  ตามเกณฑที่ไดกําหนดไวแลวขางตน 
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สําหรับการสอบถามเจาหนาที่ประจําหนวยเลือกตั้ง (กลุม 3) ในสวนความคิดเห็นตอการ
บริหารงานในภาพรวมของ กกต. จะปรากฎผลดังตอไปน้ี 
ตารางที่ 5.6   ผลการสอบถามความคิดเห็นของเจาหนาท่ีประจําหนวยเลือกต้ัง (กลุม 3)  

                         ท่ีมีตอการบริหารงานของ กกต. 

ผลการสอบถามความคิดเห็น รวม  

ประเด็นทางการบริหาร มากที่สุด%
(จํานวน) 

มาก%
(จํานวน) 

ปานกลาง%
(จํานวน) 

นอย%
(จํานวน) 

นอยที่สุด% 
(จํานวน) 

 

คาเฉลีย่ 

(mean) 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

1.  ทานคิดวา กกต.ออกคําสั่ง
มอบหมายใหบุคลากรปฏิบัติหนาที่
ประจําหนวยเลือกตั้งเหมาะสมดี 

19.27 

(21) 

42.20 

(46) 

29.36 

(32) 

6.42 

(7) 

2.75 

(3) 

100.00 

(109) 

3.69 

 

0.95 

 

2.  ทานคิดวา กกต.ออกขอกําหนด
เปนแนวทางปฏิบัติใหบุคลากรปฏิบัติ
หนาที่ประจําหนวยเลือกตั้งเหมาะสม
ดี 

13.76 

(15) 

49.54 

(54) 

27.52 

(30) 

7.34 

(8) 

1.83 

(2) 

100.00 

(109) 

3.66 

 

0.87 

 

3.  ทานมีโอกาสเขารวมประชุมเพื่อ
ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานในหนวยเลือกตั้ง 

21.10 

(23) 

49.54 

(54) 

19.27 

(21) 

7.34 

(8) 

2.75 

(3) 

100.00 

(109) 

3.79 

 

0.95 

 

4.  ทานคิดวา การแบงเขตเลือกตั้งมี
ความเหมาะสมดี 

33.94 

(37) 

49.54 

(54) 

11.93 

(13) 

0.92 

(1) 

0.92 

(1) 

97.25 

(106) 

4.18 

 

0.75 

 

5.  ทานคิดวา ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเลือกตั้งครั้งน้ีดีกวาครัง้ 
กอน ๆ 

14.68 

(16) 

58.72 

(64) 

20.18 

(22) 

4.59 

(5) 

1.83 

(2) 

100.00 

(109) 

3.80 

 

0.81 

 

6.  ทานคิดวา หนวยเลือกตั้งหางาย
และมีความสะดวกในการเดินทาง 

27.52 

(30) 

57.80 

(63) 

11.01 

(12) 

2.75 

(3) 

0.92 

(1) 

100.00 

(109) 

4.08 

 

0.76 

 

7.  ทานคิดวา ประชาชนสามารถหา
ชื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งใน
หนวยเลือกตัง้ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

22.94 

(25) 

56.88 

(62) 

14.68 

(16) 

3.67 

(4) 

1.83 

(2) 

100.00 

(109) 

3.95 

 

0.83 

 

8.  ทานคิดวา ข้ันตอนการใชสิทธิ
เลือกตั้งเขาใจงายและสามารถปฏิบัติ
ดวยตนเองได 

13.76 

(15) 

38.53 

(42) 

40.37 

(44) 

6.42 

(7) 

0.92 

(1) 

100.00 

(109) 

3.58 

 

0.84 

 

9.  ทานคิดวา เจาหนาที่ประจําหนวย
เลือกตั้งปฏิบัติหนาที่ไดอยางถูกตอง 

26.61 

(29) 

37.61 

(41) 

29.36 

(32) 

5.50 

(6) 

0.92 

(1) 

100.00 

(109) 

3.83 

 

0.92 

 

10.  ทานคิดวา การนับคะแนนเปนไป
อยางเปดเผยและเที่ยงธรรม 

35.78 

(39) 

44.04 

(48) 

13.76 

(15) 

4.59 

(5) 

0.92 

(1) 

99.08 

(108) 

4.10 

 

0.87 
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11.  ทานคิดวา เจาหนาที่กกต.ให
ความเปนธรรมแกทุกฝาย 

21.10 

(23) 

52.29 

(57) 

17.43 

(19) 

5.50 

(6) 

3.67 

(4) 

100.00 

(109) 

3.82 

 

0.95 

 

12.  ทานคิดวา ทุกคนเขาถึงบริการ
ของเจาหนาที่ กกต. อยางเทาเทียม
กัน 

11.93 

(13) 

37.61 

(41) 

36.70 

(40) 

11.01 

(12) 

2.75 

(3) 

100.00 

(109) 

3.45 

 

0.94 

 

13.  ทานคิดวา เจาหนาที่ กกต. เอื้อ
ประโยชนเปนพิเศษใหกับผูสมัครบาง
คน หรือพรรคการเมืองบางพรรค (-) 

22.94 

(25) 

34.86 

(38) 

11.01 

(12) 

25.69 

(28) 

5.50 

(6) 

100.00 

(109) 

2.55 

 

1.25 

 

14.  ทานคิดวา เจาหนาที่ กกต. มุง
จับผิดผูสมัครบางคน หรือ พรรค
การเมืองบางพรรค (-) 

17.43 

(19) 

22.02 

(24) 

22.94 

(25) 

31.19 

(34) 

6.42 

(7) 

100.00 

(109) 

2.87 

 

1.22 

 

15.  ทานคิดวา เจาหนาที่ กกต.  
ละเวนการเอาผิดผูสมัครบางคน หรือ 
พรรคการเมืองบางพรรค (-) 

27.52 

(30) 

22.02 

(24) 

19.27 

(21) 

22.94 

(25) 

6.42 

(7) 

98.17 

(107) 

2.58 

 

1.30 

 

16.  ทานคิดวา การบริหารงาน
เลือกตั้งเปนไปดวยความสุจริตและ
ยุติธรรม หรือเปนไปตามกฎหมาย
เลือกตั้ง 

14.68 

(16) 

42.20 

(46) 

31.19 

(34) 

7.34 

(8) 

4.59 

(5) 

100.00 

(109) 

3.55 

 

0.99 

 

17.  ทานคิดวา กกต. บริหารงาน
เลือกตั้งไดอยางมีประสิทธิภาพ 

20.18 

(22) 

34.86 

(38) 

33.94 

(37) 

7.34 

(8) 

3.67 

(4) 

100.00 

(109) 

3.61 

 

1.01 

 

18.  ทานคิดวา กกต. อํานวยความ
สะดวกใหแกประชาชนอยางนาพอใจ 

22.94 

(25) 

33.94 

(37) 

34.86 

(38) 

4.59 

(5) 

2.75 

(3) 

99.08 

(108) 

3.70 

 

0.97 

 

19.  ทานคิดวา กกต.นับคะแนนและ
ประกาศผลการเลอืกตั้งรวดเร็ว 
ทันเวลา 

13.76 

(15) 

33.94 

(37) 

39.45 

(43) 

7.34 

(8) 

5.50 

(6) 

100.00 

(109) 

3.43 

 

1.00 

 

20.  ทานคิดวา กกต. ใชทรัพยากร
ตาง ๆ เชน คน งบประมาณ ส่ิงของ
เครื่องใชไดอยางเหมาะสม 

6.42 

(7) 

38.53 

(42) 

42.20 

(46) 

11.01 

(12) 

0.92 

(1) 

99.08 

(108) 

3.39 

 

0.81 

 

21.  ทานคิดวา กกต. มีประสิทธิภาพ
ในการประสานงานกับผูมีสวน
เกี่ยวของ เชน หนวยงานราชการ 
องคกรเอกชนตรวจสอบการเลือกตั้ง 
เปนตน 

12.84 

(14) 

39.45 

(43) 

33.03 

(36) 

12.84 

(14) 

1.83 

(2) 

100.00 

(109) 

3.49 

 

0.94 

 

22.  ทานคิดวา การบริหารงาน
เลือกตั้งครั้งน้ีบรรลุเปาหมายในการ
ปฏิรูปรูปการเมืองตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญ 

16.51 

(18) 

39.45 

(43) 

34.86 

(38) 

7.34 

(8) 

1.83 

(2) 

100.00 

(109) 

3.61 

 

0.91 

 



 119

23.  กกต. บริหารงานเลือกตั้งที่มี
คุณภาพ 

15.60 

(17) 

41.28 

(45) 

31.19 

(34) 

8.26 

(9) 

3.67 

(4) 

100.00 

(109) 

3.57 

 

0.98 

 

24.  ผลการบริหารและจัดการ
เลือกตั้งของ กกต.  ในคร้ังน้ีดีกวา
การเลือกตั้ง สว. และ สส.ที่ผานมา 

14.68 

(16) 

42.20 

(46) 

32.11 

(35) 

9.17 

(10) 

1.83 

(2) 

100.00 

(109) 

3.59 

 

0.92 

 

25.  ผลการบริหารงานเลือกตั้งครัง้น้ี
เปนที่ยอมรับของประชาชน 

13.76 

(15) 

44.95 

(49) 

29.36 

(32) 

8.26 

(9) 

3.67 

(4) 

100.00 

(109) 

3.57 

 

0.96 

 

26.  ผลการบริหารงานเลือกตั้งครัง้น้ี
คุมคากับการลงทนุที่ใชไป 

9.17 

(10) 

39.45 

(43) 

37.61 

(41) 

11.01 

(12) 

2.75 

(3) 

100.00 

(109) 

3.41 

 

0.90 

 

27.  ภาพลักษณของ กกต. ในสายตา
ของทานนับวาดี 

8.26 

(9) 

44.04 

(48) 

33.03 

(36) 

8.26 

(9) 

2.75 

(3) 

96.33 

(105) 

3.49 

 

0.88 

 

28.  ผลการบริหารงานเลือกตั้งครัง้น้ี 
ทําใหประชาชนมีทัศนคติที่ดีตอ กกต. 

10.09 

(11) 

35.78 

(39) 

42.20 

(46) 

10.09 

(11) 

1.83 

(2) 

100.00 

(109) 

3.42 

 

0.87 

 

29.  ผลการบริหารงานเลือกตั้งครัง้น้ี 
ทําใหผูที่มีสวนเกี่ยวของเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในทางที่ดีข้ึน 

9.17 

(10) 

55.05 

(60) 

27.52 

(30) 

6.42 

(7) 

1.83 

(2) 

100.00 

(109) 

3.63 

 

0.81 

 

30.  ทานใชสิทธิเลือกตั้งทุกครั้งที ่
ผานมา 

60.55 

(66) 

23.85 

(26) 

10.09 

(11) 

3.67 

(4) 

0.92 

(1) 

99.08 

(108) 

4.41 

 

0.89 

 

31.  ทานคิดวา การเลือกตั้งคร้ังน้ี
ชวยลดการทุจริตประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ กกต. 

6.42 

(7) 

28.44 

(31) 

44.04 

(48) 

11.93 

(13) 

7.34 

(8) 

98.17 

(107) 

3.15 0.98 

32.  ทานคิดวา การเลือกตั้งคร้ังน้ี
ชวยลดการทุจริตในการเลือกตั้งของ
ผูสมัครรับเลือกตั้ง 

10.09 

(11) 

30.28 

(33) 

21.11 

(35) 

22.02 

(24) 

4.59 

(5) 

99.08 

(108) 

3.019 1.05 

33.  ทานไดรับแจงกําหนดและขอมูล
เกี่ยวกับการเลือกตั้งทุกครั้ง 

25.69 

(28) 

51.38 

(56) 

15.60 

(17) 

5.50 

(6) 

1.83 

(2) 

100.00 

(109) 

3.94 0.90 

34.  ทานไดรับส่ือส่ิงพิมพในรูปแบบ
ตาง ๆ จาก กกต. อยางสม่ําเสมอ 

10.09 

(11) 

24.77 

(27) 

38.53 

(42) 

10.09 

(11) 

15.60 

(17) 

99.08 

(108) 

3.04 1.18 

35.  ทานไดรับส่ือส่ิงพิมพในรูปแบบ
ตาง  ๆ  จากพรรคการเมืองอยาง
สมํ่าเสมอ 

4.59 

(5) 

26.61 

(29) 

33.03 

(36) 

26.61 

(29) 

7.34 

(8) 

98.17 

(107) 

2.94 1.02 

36.  ทานไดรับส่ือส่ิงพิมพในรูปแบบ
ต าง  ๆ  จากองคกร เอกชนอย า ง
สมํ่าเสมอ 

2.75 

(3) 

18.35 

(20) 

32.11 

(35) 

29.36 

(32) 

13.76 

(15) 

96.33 

(105) 

2.66 

 

1.04 
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37.  ทานไดรับฟงขาวสารทางการ
เ มืองจากรายการวิทยุ  รายการ
โทรทัศนและส่ืออิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ 
ที่จัดโดย กกต. อยางสม่ําเสมอ 

14.68 

(16) 

26.61 

(29) 

32.11 

(35) 

23.85 

(26) 

2.75 

(3) 

100.00 

(109) 

3.27 1.07 

38.  ทานไดรับฟงขาวสารทางการ
เ มืองจากรายการวิทยุ  รายการ
โทรทัศนและสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ที่
จัดโดยพรรคการเมืองอยางสม่ําเสมอ 

11.93 

(13) 

18.35 

(20) 

37.61 

(41) 

28.44 

(31) 

3.67 

(4) 

100.00 

(109) 

3.06 1.05 

39.  ทานไดรับฟงขาวสารทางการ
เ มืองจากรายการวิทยุ  รายการ
โทรทัศนและอิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ ที่
จัดโดยองคกรเอกชนอยางสม่ําเสมอ 

7.34 

(8) 

19.27 

(21) 

47.71 

(52) 

22.94 

(25) 

2.75 

(3) 

100.00 

(109) 

3.06 0.91 

40.  ทานมีโอกาสเขารวมประชุม 
อบรม สัมมนาทางการเมืองและการ
เลือกตั้งที่เปนโครงการความรวมมือ 

8.26 

(9) 

24.77 

(27) 

43.12 

(47) 

14.68 

(16) 

7.34 

(8) 

98.17 

(107) 

3.12 1.02 

41.  ทานมีโอกาสเขารวมประชุม 
อบรม สัมมนาทางการเมืองและการ
เลือกตั้งที่จัดโดยพรรคการเมือง 

2.75 

(3) 

13.76 

(15) 

26.61 

(29) 

38.53 

(42) 

16.51 

(18) 

98.17 

(107) 

2.47 1.02 

42.  ทานมีโอกาสเขารวม อบรม 
สัมมนาทางการเมืองและการเลือกตั้ง
ที่จัดโดยองคกรเอกชน 

2.75 

(3) 

10.09 

(11) 

28.44 

(31) 

38.53 

(42) 

16.51 

(18) 

96.33 

(105) 

2.42 

 

0.99 

43.  ทานคิดวา หอกระจายขาวมีสวน
เผยแพรขอมูลไปสูประชาชนในวง
กวาง 

29.36 

(32) 

42.20 

(46) 

21.10 

(23) 

5.50 

(6) 

1.83 

(2) 

100.00 

(109) 

3.92 0.94 

44.  ทานคิดวา ส่ือส่ิงพิมพที่ กกต. 
จัดทําข้ึนสงเสริมการมีสวนรวมในการ
ปกครองและการตรวจสอบอํานาจรัฐ
ไดมากที่สุด 

12.84 

(14) 

33.94 

(37) 

44.04 

(48) 

7.34 

(8) 

1.83 

(2) 

100.00 

(109) 

3.49 0.88 

45.  ทานคิดวา ส่ือวิทยุโทรทัศนที่ 
กกต. จัดทําข้ึนสงเสริมการมีสวนรวม
ในการปกครองและการตรวจสอบ
อํานาจรัฐไดมากที่สุด 

17.43 

(19) 

43.12 

(47) 

30.28 

(33) 

8.26 

(9) 

0.92 

(1) 

100.00 

(109) 

3.68 0.89 

46 .   ทานคิดว า  การบริหารงาน
เลือกตั้งของ กกต. มีสวนสนับสนุน
การพัฒนาการมีสวนรวมและสงเสริม
ให ผูที่ เกี่ ยวของเขามามีสวนรวม
ในทางการเมืองมากขึ้น 

18.35 

(20) 

43.12 

(47) 

33.03 

(36) 

5.50 

(6) 

0.00 

(6) 

100.00 

(0) 

3.74 0.82 

รวม       3.32 0.68 
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 จากตารางที่ 5.6  ผลของการสอบถามความคิดเห็นของเจาหนาที่ประจําหนวยเลือกตั้ง 
(กลุม 3)  ซ่ึงถือวาเปนผูปฏิบัติงานในวันเลือกตั้งวามีความคิดเห็นอยางไรตอการบริหารงาน
เลือกตั้งของ กกต.  ซ่ึงชุดคําถามนี้มีอยู 46 ขอ แบงเปนขอที่เชื่อมโยงกับการบริหารงานเลือกตั้ง
ทั่วไปคือ ขอ 1-30  เปนขอที่เชื่อมโยงกับการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยขอโตแยงคือ ขอ 31-32
เปนขอที่เกี่ยวโยงกับการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนคือ ขอ 33-46  ซ่ึงผลของการวิเคราะห
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตรก็เชนเดียวกับตารางที่ 5.3  และ 5.4  (ยกเวนการใหคา
คะแนนกอนการวิเคราะหขอมูล  น้ันกลับคาเปน 1,2,3,4 และ 5 คือ ขอที่ 13,14 และ 15)  ในที่สุด
แลวก็จะไดคําตอบจากชุดของคําตอบ 46 ขอ และไดคาเฉลี่ยรวม (Mean รวม)  เทากับ 3.32 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.68 

 ผลการวิเคราะหสามารถตีความไดวากลุมเจาหนาที่ประจําหนวยเลือกตั้งที่เปนผูปฏิบัติงาน
สําคัญในวันเลือกตั้งมีความเห็นวา  การบริหารงานของ กกต.  ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  
หรือมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง  เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวแลวลวงหนาคือ คา
คะแนนอยูระหวาง 2.50 – 3.49 

 ผลการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณแยกตามมิติของบทบาทหนาที่ของ กกต. 
ไดดังตอไปนี้ 

มิติที่ 1 กระบวนการจัดการเลือกตั้ง 

1. องคประกอบดาน ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน วัตถุประสงค  นโยบายและ
แผนพัฒนาการจัดการเลือกตั้ง 

1.1 จากการศึกษาโดยการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของพบวา ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และ
วัตถุประสงคของการจัดตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความสอดคลองกันกับการทํางานของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งชุดปจจุบัน โดยวิสัยทัศนในการเปนองคกรที่มีการปฏิบัติงานรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ ถูกตองโปรงใส ตรวจสอบได มีความเปนกลางทางการเมือง มุงพัฒนาใหการจัดการ
เลือกตั้งและการออกเสียงประชามติไดมาตรฐาน ผูมีสวนเกี่ยวของพึงพอใจ ผลการปฏิบัติเปนที่
ยอมรับของสังคมโลก (สัมภาษณ, ภักดี รัตนผล ผอ.สํานักรณรงคและเผยแพร 14 มิ.ย. 2547, 
สมศักดิ์ สุริยมงคล ผอ.สํานักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ 15 มิ.ย. 2547, สมชาติ เจศรีชัย ผอ.
สํานักนโยบายและแผน 18 มิ.ย. 2547)  อยางไรก็ตาม วิสัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงคของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมาตั้งแตเร่ิมกอตั้งองคกร และไมไดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาที่
ดําเนินงานมา  

จากการสัมภาษณยังพบวา คณะกรรมการการเลือกตั้งขาดการประชาสัมพันธใหประชาชน
ทราบ และบุคคลภายนอกก็ไมทราบวามีปรัชญา วิสัยทัศนขององคกรดังกลาว (ประมวลจากการ
สัมภาษณนายอําเภอ) 
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1.2 จากการศึกษาโดยการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของพบวา แมคณะกรรมการการเลือกตั้งมิไดมี
นโยบายและแผนพัฒนาการเลือกตั้ง ซ่ึงใชเปนเครื่องกําหนดทิศทางการดําเนินงานในระยะยาวที่
สอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค แตก็มีพันธกิจที่ทําอยูเปนประจําเม่ือมี
การเลือกตั้ง เปนตนวา ปรับปรุงกระบวนการเลือกตั้งที่ไมเอ้ือการปฏิบัติงานและอุปสรรคตอการ
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน โดยการแกไขกฎหมาย ระเบียบ ประกาศและขอกําหนดที่
เกี่ยวของ นําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช พัฒนาบุคลากร พัฒนากระบวนการสืบสวน
สอบสวนและวินิจฉัย และประชาสัมพันธการเลือกตั้งในเชิงรุก (สัมภาษณ, สมศักดิ์ สุริยมงคล อาง
แลว)  

ในดานพรรคการเมือง ก็มีการพัฒนา ก็มีการใหความรูในดานพรรคการเมือง การ
ดําเนินกิจการพรรคการเมือง สาขาพรรคการเมือง (สัมภาษณ, ธนพันธ ศรีสาคร ผอ.สํานัก
กิจการพรรคการเมือง 16 มิ.ย. 2547)   

อยางไรก็ตาม นโยบายและแผนพัฒนาการเลือกตั้งดังกลาวมีมาตั้งแตเริ่มกอตั้งองคกร และ
ไมไดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาที่ดําเนินงานมา 

1.3 จากการศึกษาโดยการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของพบวา มีแผนปฏิบัติการประจําป เพราะ
ในกฎหมายกําหนดใหทําแผนการใชจายงบประมาณ ซ่ึงก็คือแผนการปฏิบัติการประจําปที่ชวย
ใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเน่ืองและสะทอนความเปนจริง (สัมภาษณ, สมชาติ เจศรีชัย 
อางแลว) ซ่ึงมีการจัดทําทั้ง 4 ฝาย คือ ฝายอํานวยการ ฝายกิจการพรรคการเมือง ฝายพัฒนา
พรรคการเมือง และฝายระบบบัญชี โดยฝายกิจการพรรคการเมืองก็จะมีเรื่องของของการจัดตั้ง
พรรค การจัดตั้งสาขาพรรค การเปลี่ยนแปลงผูบริหารพรรค เปลี่ยนแปลงผูบริหารสาขา รวมทั้ง
การยุบพรรครวมพรรค (สัมภาษณ, ธนพันธ ศรีสาคร อางแลว) 

อยางไรก็ตาม จากการสัมภาษณมีความเห็นวา แมคณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีการ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป แตแผนก็ไมประสบผลสําเร็จอาจเนื่องจากขาดการซักซอมตาม
กระบวนการในแผน (สัมภาษณ, ศราวุธ จีระวุฒิ ปลัดอําเภอ รักษาราชการแทนนายอําเภอศรี
ธาตุ) 

2. องคประกอบดานการบริหารและจัดการการเลือกตั้งอยางมีประสิทธิภาพ 

2.1 จากการศึกษาโดยการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของพบวา คณะกรรมการการเลือกตั้งมี
นโยบายและแผนกลยทุธการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพ่ือใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม โดยสรางความเขมแข็งแกบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้ง รวมทั้งปองกัน
และปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายอยางเชื่อถือได ในเร่ืองของการพัฒนากระบวนการให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว มีมาตรการหลายประการโดยมีการนําปญหาจากการ
เลือกตั้งครั้งที่ผานมา เชน การนับคะแนนที่เกิดความลาชามาปรับปรุงใหการนับคะแนนมีความ
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รวดเร็วขึ้น การลงคะแนนที่ไมมีมาตรฐานซึ่งทางคณะกรรมการการเลือกตั้งไดจัดทํารูปแบบให
ประชาชนดูวา บัตรเสียเปนอยางไร บัตรดีเปนอยางไร ซ่ึงไดมีการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับปญหา
จากการเลือกตั้งเปนประจํา และนําไปบรรจุไวในแผนกลยุทธอีกดวย (สัมภาษณ, สมชาติ เจศรี
ชัย อางแลว) 

2.2  จากการศึกษาโดยการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของพบวา คณะกรรมการการเลือกตั้งมีการ
บริหารเงินงบประมาณดานการจัดการเลือกตั้งอยางมีประสิทธิภาพ ทุกๆ เดือน สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตองรายงานเรื่องการเงิน เขามาที่สวนกลางเพื่อชี้แจง
วาในแตละเดือนไดมีการใชจายเงินอยางไร และมีเงินคงเหลือเพียงใด ภายในวันที่ 15 ของแตละ
เดือน และสวนกลางจะมีการจัดทํารายงานเสนอตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง ภายใน 90 วัน 
โดยตองมีการปดรอบบัญชีตามที่กฎหมายกําหนด และตองมีการบริหารงบประมาณ การเบิก
จายเงินไปตามแผนที่ไดวางไว (สัมภาษณ, พรรณศิวา บูรณสถิตยพร ผอ.สํานักบริหารกลาง 14 
มิ.ย. 2547) 

อยางไรก็ตาม การบริหารเงินงบประมาณของคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกลาว มิไดมี
ลักษณะที่เผื่องบประมาณไวในอนาคต เชน หากมีการเลือกตั้งซอม การบริหารเงินงบประมาณของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงตองคอนขางมีความยืดหยุนมาก รวมทั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งยัง
ขาดความเปนอิสระทางดานงบประมาณอีกดวย (สัมภาษณ, พลเอก จารุภัทร เรืองสุวรรณ 
กรรมการการเลือกตั้ง 11 สิงหาคม 2547) 

2.3 จากการศึกษาโดยการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของพบวา คณะกรรมการการเลือกตั้งมีการ
บริหารบุคลากร ดานการจัดการเลือกตั้งอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดทําทะเบียน บันทึก 
ประวัติผลการทํางาน มีการจัดแนวทางพัฒนาความรูความสามารถดวยการอบรม และมีการสราง
เครือขายเปน “กกต.สัมพันธ” ทําหนาที่ปฏิบัติงานในทองที่ มีการฝกอบรมในเรื่องกฎหมาย วิธี
ปฏิบัติ มีคู มือให และมีคาตอบแทน รวมทั้งตองมีการพิจารณาถึงความเปนกลางดวย 
(สัมภาษณ, สมชาติ เจศรีชัย อางแลว) 

2.4 จากการศึกษาโดยการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของพบวาการบริหารและจัดการ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเปนไปตามแผนงาน โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดไมมีปญหาในการปฏิบัติหนาที่ แตกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งมักจะยังมีปญหา
ดานความเขาใจในกฎหมายเลือกตั้ง และอํานาจหนาที่ของกรรมการประจําหนวย ทําใหเม่ือถึง
เวลาปฏิบัติหนาที่จริงมักทําไมถูกตอง และเจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
จังหวัดตองแกปญหาใหเสมอ ตลอดจนการลงโทษทางวินัยที่ไมสามารถทําไดเพราะเปน
ประชาชนทั่วไปมิไดเปนเจาหนาที่ของรัฐ และภายหลังเสร็จสิ้นการเลือกตั้งก็ไมสามารถติดตาม
หาตัวมาดําเนินคดีไดหากมีการทุจริต สวนในการจัดการเลือกตั้งก็ตองมีการอบรมคนที่จะเขามา
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ทํางานกอน เพราะตองใชคนจํานวนมาก โดยเฉพาะเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. แตตอไปถามีการนํา 
Voting Machine มาใชก็จะลดงบประมาณและบุคลากรดานนี้ลงไป และการนับคะแนนก็จะเร็ว
ขึ้น (สัมภาษณ, พรรณศิวา บูรณสถิตยพร อางแลว)  

2.5 จากการศึกษาโดยการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของพบวา คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมี
การรับรององคการเอกชนตรวจสอบการเลือกตั้ง และใหทางองคกรเอกชนยื่นโครงการเพื่อขอรับ
งบประมาณ แตวาในการเลือกตั้งทองถิ่นที่ผานมาบางแหงก็ไมมีการตรวจสอบการเลือกตั้งโดย
องคการเอกชน เพราะตรงนี้ไปบังคับองคการเอกชนไมได แตคณะกรรมการการเลือกตั้งก็
พยายามเชิญชวนใหเขายื่นขอมาเพราะบางทีทองถิ่นขนาดเล็กก็ไมรูเอาใครมาตรวจเพราะรูจัก
กันหมด (สัมภาษณ, สมชาติ เจศรีชัย อางแลว) จึงอาจกลาวไดวาคณะกรรมการการเลือกตั้งมี
การสนับสนุนองคการเอกชนใหชวยเหลือตรวจสอบการเลือกตั้งเปนบางสวน แตยังไมไดเปน
รูปธรรมชัดเจน โครงการสวนใหญเปนเรื่องแผนการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
(สัมภาษณ, พรรณศิวา บูรณสถิตยพร อางแลว) เพราะไมไดมีการจัดตั้งเต็มรูปแบบ และยังไมมี
การเตรียมบุคลากรที่มาจากองคกรเอกชนในเชิงรุก สําหรับการวางแผนการดําเนินการเลือกตั้ง
ในระยะยาว 

อยางไรก็ตาม จากการสัมภาษณมีความเห็นวา การใหองคการเอกชนเขามารวม
ตรวจสอบการเลือกตั้งอาจเปนชองทางใหพรรคการเมืองเขามาแทรกแซงได (สัมภาษณ, วราวุธ 
ปนเงิน นายอําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง) 

 2.6 จากการศึกษาเอกสาร กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พบวา คณะกรรมการการเลือกตั้งมีการออกประกาศกําหนดการที่จําเปนแกการปฏิบัติตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ เชน มีความพยายามที่จะแกไขกฎหมายวิธีการลงคะแนนเสียง
โดยการใชเครื่องลงคะแนนเพื่อใหการเลือกตั้งมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น แตปญหาสวนมาก
เกี่ยวกับการออกประกาศกําหนดการตางๆ คือ มักมีความลาชา และขาดการประชาสัมพันธที่ดี 
ไมทันการณ  

 2.7 จากการศึกษาโดยการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของพบวา การออกคําสั่งใหบุคลากรที่
เกี่ยวของปฏิบัติการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในภาพรวมแลวเปนไปตามแผนที่ตั้งไว โดย
พยายามใหมีบุคลากรที่เพียงพอที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบในเรื่องการจัดการเลือกตั้งได 
อยางไรก็ตาม ยังมีปญหาในการปฏิบัติงานอยูบาง เปนตนวา บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญ
ทางดานกฎหมาย และขาดประสบการณ 

 2.8 จากการศึกษาเอกสาร กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พบวา การออกขอกําหนดเปนแนวทางการปฏิบัติหนาที่ของผูที่ไดรับแตงตั้งใหมีอํานาจหนาที่
เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในระดับปานกลางถึงมาก แมวา
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จะยังมีความลาชาอยูบาง แตในภาพรวมแลวยังเปนไปตามแผนงาน จากการสัมภาษณผูที่
เกี่ยวของมีความเห็นวา ไมจําเปนตองปรับปรุงกฎหมาย แตควรปรับปรุงบุคคลในองคกรที่มี
พฤติกรรมไมโปรงใส ขาดคุณธรรมมากกวา (สัมภาษณ, ศรายุทธ สอนสะอาด นายอําเภออินทร
บุรี) 

 2.9 จากการศึกษาโดยการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของพบวา การดําเนินการแบงเขตเลือกตั้ง
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งควรมีการกําหนดใหชัดเจน (สัมภาษณ, ธวัชวงศ ณ เชียงใหม 
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม) เพ่ือใหสัดสวนของเจาหนาที่ซ่ึงจะไปปฏิบัติงานใน
เขตเลือกตั้งแตละเขตมีสัดสวนเพียงพอ และสามารถดําเนินการดานการจัดการเลือกตั้งไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

 2.10 จากการศึกษารายงานการปฏิบัติงานประจําปพบวา การบริหารจัดการดานงาน
ขาวและสื่อมวลชนสัมพันธในระหวางการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนไป
อยางเหมาะสม โดยมีการแถลงขาวกิจกรรมและโครงการประชุมสัมมนา ประชาชนไดรับฟง
ขาวสารทางการเมืองจากรายการวิทยุ รายการโทรทัศนอยางสม่ําเสมอ (ขอมูลจากรายงานผล
การปฏิบัติงานประจําป 2541-2546) 

 2.11 จากการศึกษาโดยการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของพบวาการประกาศผลการเลือกตั้ง
ภายในกําหนดเวลาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยังมีความลาชาอยู เน่ืองจาก มีการรองเรียน
เรื่องผูสมัครเขามามาก และใชเวลาในการสืบสวนสอบสวนมาก (สัมภาษณ, ภักดี รัตนผล อาง
แลว) 

 3. องคประกอบดานการบริหารและจัดการการเลือกตั้งอยางมีคุณภาพ 

 3.1 ผลการศึกษาพบวา จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ป 2544
โดยการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งมีจํานวนมากกวาจํานวนผูมาใชสิทธิ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ป 2539 คือมีจํานวนรอยละ 69.94 และ 62.42 ตามลําดับ 
(ขอมูลจากรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 2541-2546) 

 3.2 ผลการศึกษาพบวา จํานวนบัตรเสียหลังจากการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งเม่ือวันที่ 6 ม.ค. 2544, วันที่ 29 มกราคม 2547, วันที่ 28 
เมษายน 2547 และวันที่ 30 เมษายน 2547 มีรอยละของจํานวนบัตรเสียลดลง คือรอยละ 
10.01, 8.63, 6.49 และ 2.84 ตามลําดับ (www.ect.go.th)  

 3.3 ผลการศึกษาพบวา จากการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไดจัดการเลือกตั้งทองถิ่น 
1,468 แหง (ขอมูลตั้งแตวันที่ 4 มีนาคม 2546 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2547) มีจํานวนคํา
รองเรียนหลังการเลือกตั้งมีจํานวน 2,685 เรื่อง (www.ect.go.th) 
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 3.4 ผลการศึกษาพบวา จากการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไดจัดการเลือกตั้งทองถิ่น 
1,468 แหง (ขอมูลตั้งแตวันที่ 4 มีนาคม 2546 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2547) มีจํานวนคํารอง
คัดคานการประกาศผลเลือกตั้งมีจํานวน 165 เรื่อง (www.ect.go.th) 

 3.5 ผลการศึกษาพบวา จากการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไดจัดการเลือกตั้งทองถิ่น 
1,468 แหง (ขอมูลตั้งแตวันที่ 4 มีนาคม 2546 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2547) มีจํานวนเขต
เลือกตั้งที่ถูกจัดใหมีการเลือกตั้งใหม 184 เขต (www.ect.go.th) 
 3.6 ผลการศึกษาพบวา จากการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไดจัดการเลือกตั้งนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเม่ือวันที่ 14 มีนาคม 
2547 มีผูมาใชสิทธิ 19,545,825 คน จากจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 32,156,662 คน คิดเปน    
รอยละ 60.78 มีบัตรเสีย 975,619 ใบ คิดเปนรอยละ 4.99 บัตรไมประสงคลงคะแนน 527,096 
ใบ คิดเปนรอยละ 2.70 (www.ect.go.th) 
 3.7 ผลการศึกษาพบวา จากการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดการเลือกตั้งไดมีการใช
จายงบประมาณคอนขางสูง เชน กรณีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2543     
มีการใชงบประมาณ 1,958,777,106.82 บาท แยกเปนคาใชจายในการเลือกตั้งของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งสวนกลาง 861,501,453.22 บาท คาใชจายในการเลือกตั้งของ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 1,097,275,653.60 บาท (www.ect.go.th) 
 3.8 ผลการศึกษาพบวา จากการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดการเลือกตั้งไดมีการให
ใบแดง และใบเหลืองในเกณฑคอนขางสูง เชน กรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเมื่อ
วันที่ 6 มกราคม 2544 มีการใหใบแดงกอนวันเลือกตั้ง 4 ราย และหลังวันเลือกตั้ง 11 ราย 
(www.ect.go.th) 

 4. องคประกอบดานการใหบริการดานการจัดการเลือกตั้งอยางมีคุณภาพ 

 4.1 ผลการศึกษาพบวา ประชาชนมีความพึงพอใจตอการจัดการเลือกตั้งในระดับปาน
กลางคอนไปทางมาก กลาวคือ กลุมตัวอยางมีความรูสึกพึงพอใจตอการบริหารงานเลือกตั้งของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งวามีคุณภาพในระดับปานกลางมากที่สุด คือมีจํานวนรอยละ 43.66 
รองลงมาคือคิดวามีคุณภาพในระดับมาก คือมีจํานวนรอยละ 31.29 (ขอมูลจากแบบสอบถาม
กลุมประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง (กลุม 1) ขอที่ 20 ขอคําถาม “กกต. บริหารงานเลือกตั้งที่มี
คุณภาพ”) 

 4.2 ผลการศึกษาโดยการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของพบวา ผูสมัครมีความพึงพอใจตอการ
จัดการเลือกตั้งในระดับปานกลาง เพราะจํานวนผูมาใชสิทธิ์มีจํานวนมากพอสมควร เวนแตใน
บางเขตเลือกตั้งที่มีความทุรกันดารมาก ที่ประสบปญหาดานการนําบัตรเลือกตั้งไปนับคะแนน 
ยังมีความลาชาอยู 
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 อยางไรก็ตาม จากการสัมภาษณมีความเห็นวา คณะกรรมการการเลือกตั้งควรมี
บทบาทในการจัดการเลือกตั้งระดับชาติ และในองคกรปกครองทองถิ่นขนาดใหญเทานั้น สวน
การจัดการเลือกตั้งในองคกรปกครองทองถิ่นขนาดเล็กยังควรเปนหนาที่ของกระทรวงมหาดไทย 
โดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนฝายอํานวยการ (ประมวลจากการสัมภาษณนายอําเภอ) 

 หากพิจารณาจากแบบสอบถามจากกลุมประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง (กลุม 1) ในสวน
ความคิดเห็นตอการบริหารจัดการเลือกตั้ง จะปรากฏผลดังตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 5.7    ผลการสอบถามความคิดเห็นตอการบริหารจัดการเลือกต้ังจากกลุมประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ัง  (กลุม 1) 
ผลการสอบถามความคิดเห็น  

ประเด็นทางการบริหาร มากที่สุด%
(จํานวน) 

มาก%     
(จํานวน) 

ปาน
กลาง%
(จํานวน) 

นอย%
(จํานวน) 

นอยที่สุด%
(จํานวน) 

รวม คาเฉลีย่ 

(mean) 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

การบริหารจัดการการเลือกตั้ง 

1.  ทานคิดวา การแบงเขตเลือกตั้งมีความ
เหมาะสมดี 

 

26.76 

(266) 

 

50.10 

(498) 

 

18.11 

(180) 

 

1.31 

(13) 

 

0.20 

(2) 

 

96.48 

(959) 

 

4.06 

 

0.73 

2.  ทานคิดวา ไดรับความสะดวกในการ
เลือกตั้งครั้งน้ีดีกวาครั้งกอน ๆ 

21.93 

(218) 

44.47 

(442) 

29.78 

(296) 

2.11 

(21) 

0.70 

(7) 

98.99 

(984) 

3.86 0.81 

3.  ทานคิดวา หนวยเลือกตั้งหางายและมี
ความสะดวกในการเดินทาง 

39.84 

(396) 

42.56 

(423) 

13.38 

(133) 

2.82 

(28) 

0.30 

(3) 

98.89 

(983) 

4.20 0.80 

4.  ทานคิดวา สามารถหาชื่อในบัญชีรายชื่อ
ผูมีสิทธิเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว 

31.29 

(311) 

46.28 

(460) 

19.32 

(192) 

1.91 

(19) 

0.70 

(7) 

99.50 

(989) 

4.06 0.80 

5.  ทานคิดวา ข้ันตอนการใชสิทธิเลือกตั้ง
เขาใจงายและสามารถปฏิบัติดวยตนเองได 

27.06 

(269) 

41.55 

(413) 

25.55 

(254) 

3.92 

(39) 

0.60 

(6) 

98.69 

(981) 

3.92 0.86 

6.   ทานคิดวา  เจาหนาที่ประ จําหนวย
เลือกตั้งปฏิบัติหนาที่ไดอยางถูกตอง 

21.83 

(217) 

47.08 

(468) 

26.06 

(259) 

3.22 

(32) 

0.91 

(9) 

99.09 

(985) 

3.86 0.82 

7.  ทานคิดวา การนับคะแนนเปนไปอยาง
เปดเผยและเที่ยงธรรม 

26.46 

(263) 

42.45 

(422) 

24.65 

(245) 

3.52 

(35) 

1.91 

(19) 

98.99 

(984) 

3.89 0.91 

8.  ทานคิดวา เจาหนาที่ กกต. ใหความเปน
ธรรมแกทุกฝาย 

18.41 

(183) 

40.44 

(402) 

30.68 

(305) 

4.83 

(48) 

3.02 

(30) 

97.38 

(968) 

3.68 0.94 
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9.  ทานคิดวา ทุกคนเขาถึงบริการของ
เจาหนาที่ กกต. อยางเทาเทียมกัน 

11.37 

(113) 

29.88 

(297) 

40.44 

(402) 

13.68 

(136) 

3.72 

(37) 

99.09 

(985) 

3.32 0.97 

10.   ทานคิดว า  เจ าหน าที่  กกต .  เอื้ อ
ประโยชนเปนพิเศษใหกับผูสมัครบางคน 
หรือ พรรคการเมืองบางพรรค (-) 

17.61 

(175) 

24.14 

(240) 

31.69 

(315) 

17.71 

(176) 

7.24 

(72) 

98.39 

(978) 

2.72 1.17 

11.  ทานคิดวา เจาหนาที่ กกต. มุงจับผิด
ผูสมัครบางคน หรือ พรรคการเมืองบาง
พรรค (-) 

16.00 

(159) 

25.65 

(255) 

32.80 

(326) 

16.50 

(164) 

7.65 

(76) 

98.59 

(980) 

2.73 1.15 

12.  ทานคิดวา เจาหนาที่ กกต. ละเวนการ
เอาผิดผูสมัครบางคน หรือ พรรคการเมือง
บางพรรค (-) 

18.51 

(184) 

25.75 

(256) 

32.60 

(324) 

14.69 

(146) 

6.54 

(65) 

98.09 

(975) 

2.64 1.14 

13.  ทานคิดวา การบริหารงานเลือกตั้ง
เปนไปดวยความสุจริตและยุติธรรม หรือ
เปนไปตามกฏหมายเลือกตั้ง 

13.58 

(135) 

34.91 

(347) 

39.24 

(390) 

8.75 

(87) 

3.02 

(30) 

99.50 

(989) 

3.48 0.94 

14.  ทานคิดวา กกต. บริหารงานเลือกตั้งได
อยางมีประสิทธิภาพ 

11.87 

(118) 

34.61 

(344) 

41.05 

(408) 

8.45 

(84) 

3.02 

(30) 

98.99 

(984) 

3.44 0.92 

15.  ทานคิดวา กกต. อํานวยความสะดวก
ใหแกประชาชนอยางนาพอใจ 

10.46 

(104) 

35.01 

(348) 

42.45 

(422) 

8.45 

(84) 

3.22 

(32) 

99.60 

(990) 

3.41 0.90 

16.   ทานคิดวา  กกต .  นับคะแนนและ
ประกาศผลการเลือกตั้งรวดเร็ว ทันเวลา 

12.07 

(120) 

33.20 

(330) 

37.83 

(376) 

10.97 

(109) 

4.93 

(49) 

98.99 

(984) 

3.37 1.00 

17.  ทานคิดวา กกต. ใชทรัพยากรตาง ๆ 
เชน คน งบประมาณ ส่ิงของเคร่ืองใชอยาง
เหมาะสม 

7.44 

(74) 

28.47 

(283) 

47.28 

(470) 

11.97 

(119) 

4.02 

(40) 

99.20 

(986) 

3.24 0.90 

18.  ทานคิดวา กกต. มีประสิทธิภาพในการ
ประสานงานกับผู มีสวนเกี่ยวของ  เชน 
หนวยงานราชการ องคกรเอกชน ตรวจสอบ
การเลือกตั้ง 

9.76 

(97) 

37.12 

(369) 

38.63 

(384) 

10.16 

(101) 

3.42 

(34) 

99.09 

(985) 

3.40 0.92 

19.  ทานคิดวา การบริหารงานเลือกตั้งครั้ง
น้ีบรรลุเปาหมายในการปฏิรูปการเมืองตาม
เจตนารมยของรัฐธรรมนูญ 

13.28 

(132) 

33.50 

(333) 

38.23 

(380) 

7.95 

(79) 

4.93 

(49) 

97.89 

(973) 

3.43 0.99 

20.  กกต. บริหารงานเลือกตั้งที่มีคุณภาพ 10.87 

(108) 

31.29 

(311) 

43.66 

(434) 

6.54 

(65) 

4.63 

(46) 

96.98 

(964) 

3.38 0.94 

21.  ผลการบริหารและจัดการเลือกตั้งของ 
กกต. ในครั้งน้ีดีกวาการเลือกตั้ง สว. และ 
สส. ที่ผานมา 

12.88 

(128) 

34.21 

(340) 

41.85 

(416) 

5.94 

(59) 

3.62 

(36) 

98.49 

(979) 

3.47 0.92 
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22.  ผลการบริหารงานเลือกตั้งครั้งน้ีเปนที่
ยอมรับของประชาชน 

14.29 

(142) 

39.24 

(390) 

38.33 

(381) 

5.84 

(58) 

1.91 

(19) 

99.60 

(990) 

3.58 0.87 

23.  ผลการบริหารงานเลือกตั้งครั้งน้ีคุมคา
กับการลงทุนที่ใชไป 

8.95 

(89) 

29.38 

(292) 

46.48 

(462) 

10.56 

(105) 

3.12 

(31) 

98.49 

(979) 

3.31 0.89 

24.  ภาพลักษณของ กกต. ในสายตาของ
ทานนับวาดี 

9.36 

(93) 

34.81 

(346) 

43.16 

(429) 

6.24 

(62) 

4.02 

(40) 

97.59 

(970) 

3.40 0.90 

25.  ผลการบริหารงานเลือกตั้งครั้งน้ี ทําให
ประชาชนมีทัศนคติที่ดีตอ กกต. 

9.56 

(95) 

33.80 

(336) 

44.27 

(440) 

7.65 

(76) 

3.12 

(31) 

98.39 

(978) 

3.40 0.88 

26.  ผลการบริหารงานเลือกตั้งครั้งน้ี ทําให
ผูที่มีสวนเกี่ยวของเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ในทางที่ดีข้ึน 

10.66 

(106) 

36.72 

(365) 

39.94 

(397) 

8.05 

(80) 

2.82 

(28) 

98.19 

(976) 

3.45 0.90 

รวม       3.48 0.62 

 จากตารางที่ 5.7 จะเห็นไดวากลุมประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งมีความคิดเห็นตอการ
บริหารจัดการเลือกตั้งโดยรวมอยูในระดับ 3.48 หรือมีความพอใจการทํางานของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งในดานนี้อยูในเกณฑระดับปานกลางเกือบดี  ตามเกณฑที่ไดกําหนดไวลวงหนาแลว
คือ อยูระหวาง 2.50–3.49  นอกจากนั้นหากพิจารณารวมขอที่ถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
เลือกตั้งอยางตรงประเด็นแลวอาทิ เชน ขอ 13,14,19,20,22,23,24,25 และ 26  จะพบวาแตละ
ขอคําถามไดรับคําตอบเมื่อคํานวณแลว  มีคาเฉลี่ยอยูในเกณฑระดับปานกลางเกือบดีคือ  มีคา
เทากับ 3.48, 3.44, 3.43, 3.38, 3.58, 3.31, 3.40 และ 3.45 ตามลําดับ   ในจํานวนนี้มีขอ 22 ที่
พบวาคาเฉลี่ยอยูที่ 3.58  ซ่ึงแปลความไดวา  ผลการเลือกตั้งเปนที่ยอมรับของประชาชนอยูใน
ระดับดี  หรือความพึงพอใจของประชาชนอยูในระดับที่พอใจ  

 หากพิจารณาจากแบบสอบถามจากกลุมผูที่มีสวนเกี่ยวของกับจัดการการเลือกตั้ง (กลุม 
2) ในสวนความคิดเห็นตอการบริหารจัดการเลือกตั้ง จะปรากฏผลดังตอไปน้ี 
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ตารางที่ 5.8   ผลการสอบถามความคิดเห็นตอการบริหารจัดการเลือกต้ังจากกลุมผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการจัดการ  

                      เลือกต้ัง (กลุม 2) 
ผลการสอบถามความคิดเห็น รวม  

ประเด็นทางการบริหาร มากที่สุด%
(จํานวน) 

มาก%
(จํานวน) 

ปานกลาง%
(จํานวน) 

นอย%
(จํานวน) 

นอยที่สุด% 
(จํานวน) 

 

คาเฉลีย่ 

(mean) 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

 การบริหารจัดการการเลือกตั้ง 

1.  ทานคิดวา นโยบายการเลือกตั้งของ 
กกต.มีความชัดเจนเหมาะสมดี 

 

3.45 

(2) 

 

55.17 

(32) 

 

32.76 

(19) 

 

5.17 

(3) 

 

3.45 

(2) 

 

100.00 

(58) 

 

3.50 

 

 

0.80 

2.  ทานคิดวา โครงสรางการบริหารงานใน
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดของทานมีความเหมาะสมดี 

1.72 

(1) 

27.59 

(16) 

58.62 

(34) 

6.90 

(4) 

3.45 

(2) 

98.28 

(57) 

3.18 0.73 

3.  ทานคิดวา การกระจายอัตรากําลังใน
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดของทานมีความเหมาะสมดี 

5.17 

(3) 

31.03 

(18) 

43.10 

(25) 

15.52 

(9) 

5.17 

(3) 

100.00 

(58) 

3.16 0.93 

4.  ทานคิดวา งบประมาณที่ไดรับจัดสรรใน
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดของทานมีความเหมาะสมดี 

3.45 

(2) 

29.31 

(17) 

44.83 

(26) 

15.52 

(9) 

5.17 

(3) 

98.28 

(57) 

3.11 0.90 

 

5 .   ทานคิดวา  ผูบ ริหารในสํ า นักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ของทานเปนผูที่มีประสิทธิภาพ 

1.71 

(1) 

36.21 

(21) 

51.72 

(30) 

8.62 

(5) 

1.71 

(1) 

100.00 

(58) 

3.28 0.72 

6 .   ทานคิดว า  บุคลากรในสํ า นักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ของทานเปนผูที่มีประสิทธิภาพ 

3.45 

(2) 

36.21 

(21) 

44.83 

(26) 

15.52 

(9) 

- 100.00 

(58) 

3.28 0.77 

7.  ทานคิดวา การแบงเขตเลือกตั้งมีความ
เหมาะสมดี 

15.52 

(9) 

41.38 

(24) 

20.69 

(12) 

3.45 

(2) 

- 100.00 

(58) 

3.81 0.78 

8.  ทานคิดวา ประชาชนไดรับจดหมายแจง
รายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งตามเวลาที่กําหนด
ไว 

15.52 

(9) 

41.38 

(24) 

29.31 

(17) 

5.17 

(3) 

8.62 

(5) 

100.00 

(58) 

3.50 1.10 

9.  ทานคิดวา ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการเลือกตั้งครั้งน้ีดีกวาครั้งกอนๆ 

3.45 

(2) 

39.66 

(28) 

44.83 

(26) 

10.34 

(6) 

1.72 

(1) 

100.00 

(58) 

3.33 0.78 

10.  ทานคิดวา หนวยเลือกตั้งหางายและมี
ความสะดวกสําหรับการเดินทางของ
ประชาชน 

10.34 

(8) 

48.28 

(28) 

36.21 

(21) 

5.17 

(3) 

- 100.00 

(58) 

3.64 0.74 
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11.  ทานคิดวา  ประชาชนสามารถหาชื่อ
ในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกตั้งในหนวย
เลือกตั้งไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

13.79 

(8) 

48.28 

(28) 

32.76 

(19) 

3.45 

(2) 

1.71 

(1) 

100.00 

(58) 

3.69 0.82 

12.  ทานคิดวา ข้ันตอนการใชสิทธิเลือกตั้ง
เขาใจงายและประชาชนสามารถปฏิบัติดวย
ตนเองได 

6.90 

(4) 

43.10 

(25) 

 

34.48 

(20) 

8.62 

(5) 

6.90 

(4) 

100.00 

(58) 

3.34 0.98 

13.  ทานคิดวา เจาหนาที่ประจําหนวย
เลือกตั้งปฏิบัติหนาที่ไดอยางถูกตอง 

12.07 

(7) 

48.28 

(28) 

32.76 

(19) 

6.90 

(4) 

- 100.00 

(58) 

3.66 0.78 

14.  ทานคิดวา การนับคะแนนเปนไปอยาง
เปดเผยและเที่ยงธรรม 

13.79 

(8) 

50.00 

(29) 

32.76 

(19) 

3.45 

(2) 

- 100.00 

(58) 

3.74 0.74 

15.  ทานคิดวา เจาหนาที่ กกต.ใหความ
เปนธรรมแกทุกฝาย 

8.62 

(5) 

43.10 

(25) 

39.66 

(23) 

1.72 

(1) 

5.17 

(3) 

98.28 

(57) 

3.49 0.89 

16.  ทานคิดวา ทุกคนเขาถึงบริการของ
เจาหนาที่ กกต. อยางเทาเทียมกัน 

5.17 

(3) 

34.48 

(20) 

39.66 

(23) 

18.97 

(11) 

1.72 

(1) 

100.00 

(58) 

3.22 0.88 

17.  ทานคิดวา เจาหนาที่ กกต.บางคนเอื้อ
ประโยชนเปนพิเศษใหกับผูสมัครบางคน 
หรือพรรคการเมือง  บางพรรค (-) 

12.07 

(7) 

32.76 

(19) 

32.76 

(19) 

17.24 

(10) 

5.17 

(3) 

100.00 

(58) 

2.7 1.06 

18.  ทานคิดวา เจาหนาที่ กกต.บางคนมุง
จับผิดผูสมัครบางคนหรือพรรคการเมือง
บางพรรค (-) 

10.34 

(6) 

36.21 

(21) 

36.21 

(21) 

15.52 

(9) 

1.72 

(1) 

100.00 

(58) 

2.62 0.93 

19.  ทานคิดวา เจาหนาที่ กกต. บางคน 
ละเวนการเอาผิดผูสมัครบางคน หรือพรรค
การเมืองบางพรรค (-) 

15.52 

(9) 

25.86 

(15) 

34.48 

(20) 

17.24 

(10) 

5.17 

(3) 

98.28 

(57) 

2.7 1.10 

20.  ทานคิดวา การบริหารงานเลือกตั้ง
เปนไปดวยความสุจริตและยุติธรรมหรือ
เปนไปตามกฎหมายเลือกตั้ง 

8.62 

(5) 

29.31 

(17) 

53.45 

(31) 

8.62 

(5) 

- 100.00 

(58) 

3.38 0.77 

21.  ทานคิดวา กกต. บริหารงานเลือกตั้ง
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5.17 

(3) 

29.31 

(17) 

50.00 

(29) 

12.07 

(7) 

3.45 

(2) 

100.00 

(58) 

3.21 0.85 

22.  ทานคิดวา กกต. อํานวยความสะดวก
ใหแกประชาชนอยางนาพอใจ 

5.17 

(3) 

34.48 

(20) 

43.10 

(25) 

17.24 

(10) 

- 100.00 

(58) 

3.28 0.81 

23.  ทานคิดวา  กกต .  นับคะแนนและ
ประกาศผลการเลือกตั้งรวดเร็ว ทันเวลา 

6.90 

(4) 

22.41 

(13) 

46.55 

(27) 

17.24 

(10) 

6.90 

(4) 

100.00 

(58) 

3.05 0.98 



 132

24.  ทานคิดวา กกต. ใชทรัพยากรตางๆ 
เชน คน งบประมาณ  ส่ิงของ เคร่ืองใชได
อยางเหมาะสม 

1.72 

(1) 

20.69 

(12) 

56.90 

(33) 

18.97 

(11) 

1.72 

(1) 

100.00 

(58) 

3.02 0.74 

25.  ทานคิดวา กกต. มีประสิทธิภาพใน
การประสานงานกับผูมีสวนเกี่ยวของ เชน 
หนวยงานราชการ องคกรเอกชนตรวจสอบ
การเลือกตั้ง  เปนตน 

6.90 

(4) 

31.03 

(18) 

39.66 

(23) 

18.97 

(11) 

1.72 

(1) 

98.28 

(57) 

3.23 0.91 

26.  ทานคิดวา การบริหารงานเลือกตั้งครั้ง
น้ีบรรลุเปาหมายในการปฏิรูปการเมืองตาม
เจตนารมยของรัฐธรรมนูญ 

5.17 

(3) 

29.31 

(17) 

41.38 

(24) 

18.97 

(11) 

3.45 

(2) 

98.28 

(57) 

3.14 0.91 

27.  ทานคิดวา กกต.บริหารงานเลือกตั้งที่
มีคุณภาพ 

3.45 

(2) 

31.03 

(18) 

44.83 

(26) 

20.69 

(12) 

- 100.00 

(58) 

3.17 0.80 

28.  ทานคิดวา ผลการบริหารและจัดการ
เลือกตั้ งของ  กกต .  ในครั้ ง น้ีดีกวาการ
เลือกตั้ง สว. และ สส. ที่ผานมา 

5.17 

(3) 

32.76 

(19) 

48.28 

(28) 

10.34 

(6) 

3.45 

(2) 

100.00 

(58) 

3.26 0.85 

29.  ทานคิดวา ผลการบริหารงานเลือกตั้ง
คร้ังน้ีเปนที่ยอมรับของประชาชน 

3.45 

(2) 

32.76 

(19) 

46.55 

(27) 

13.79 

(8) 

3.45 

(2) 

100.00 

(58) 

3.19 0.85 

30.  ทานคิดวา ผลการบริหารงานเลือกตั้ง
คร้ังน้ีคุมคากับการลงทุนที่ใชไป 

5.17 

(3) 

31.03 

(18) 

32.76 

(19) 

20.69 

(12) 

10.34 

(6) 

100.00 

(58) 

3.00 1.08 

31.  ทานคิดวา ภาพลักษณของ กกต.ใน
สายตาของทานนับวาดี 

6.90 

(4) 

36.21 

(21) 

39.66 

(23) 

12.07 

(7) 

5.17 

(3) 

100.00 

(58) 

3.28 0.95 

32.  ทานคิดวา ผลการบริหารงานเลือกตั้ง
คร้ังน้ีทําใหประชาชนมีทัศนคติที่ดีตอ กกต. 

1.72 

(1) 

36.21 

(21) 

41.38 

(24) 

17.24 

(10) 

3.45 

(2) 

100.00 

(58) 

3.16 0.85 

33.  ทานคิดวา ผลการบริหารงานเลือกตั้ง
ค ร้ั ง น้ี  ทํ า ใ ห ผู ที่ มี ส ว น เ กี่ ย ว ข อ ง
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีข้ึน 

8.62 

(5) 

31.03 

(18) 

46.55 

(27) 

12.07 

(7) 

1.72 

(1) 

100.00 

(58) 

3.33 0.87 

34.  ทานไปออกเสียงเลือกตั้งทุกครั้งที่ผาน
มา 

70.69 

(41) 

18.97 

(11) 

6.90 

(4) 

2.45 

(2) 

- 100.00 

(58) 

4.57 0.77 

35.  ทานได รับทราบนโยบายจากจาก 
กกต.เปนประจํา 

13.79 

(8) 

25.86 

(15) 

36.21 

(21) 

13.79 

(8) 

10.34 

(6) 

100.00 

(58) 

3.19 1.16 

36.  ทานไดรับทราบกําหนดการและขอมูล
เกี่ยวกับการเลือกตั้งทุกครั้ง 

27.59 

(16) 

41.38 

(24) 

18.97 

(11) 

6.90 

(4) 

5.17 

(3) 

100.00 

(58) 

3.79 1.09 

รวม       3.31 0.56 
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 จากตารางที่ 5.8 จะเห็นไดวากลุมผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้งมีความ
คิดเห็นตอการบริหารจัดการเลือกตั้งอยูในระดับ 3.31 หรือมีความพอใจการทํางานของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งในดานนี้อยูในเกณฑปานกลางคอนขางดี  เพราะมีคาคะแนนอยู
ระหวาง 2.50-3.49  และถาจะพิจารณารายขอที่เปนคําถามในภาพรวม ๆ ที่ตรงประเด็นก็อาจจะ
ดูไดจากขอ 21,27,29,30 และ 31  ซ่ึงมีคาเฉลี่ยอยูในเกณฑระดับปานกลางคือมีคาเทากับ 3.21, 
3.17, 3.19, 3.00, 3.28 ตามลําดับ 

 หากพิจารณาจากแบบสอบถามจากกลุมเจาหนาที่ประจําหนวยเลือกตั้ง (กลุม 3) ใน
สวนความคิดเห็นตอการบริหารจัดการเลือกตั้ง จะปรากฏผลดังตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 5.9  ผลการสอบถามความคิดเห็นตอการบริหารจัดการเลือกต้ังจากกลุมเจาหนาที่ประจําหนวยเลือกต้ัง   

     (กลุม 3) 
ผลการสอบถามความคิดเห็น รวม  

ประเด็นทางการบริหาร มากที่สุด%
(จํานวน) 

มาก%
(จํานวน) 

ปานกลาง%
(จํานวน) 

นอย%
(จํานวน) 

นอยที่สุด% 
(จํานวน) 

 

คาเฉลีย่ 

(mean) 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

การบริหารจัดการการเลือกตั้ง 

1.  ทานคิดวา กกต.ออกคําสั่งมอบหมายให
บุคลากรปฏิบัติหนาที่ประจําหนวยเลือกตั้ง
เหมาะสมดี 

19.27 

(21) 

42.20 

(46) 

29.36 

(32) 

6.42 

(7) 

2.75 

(3) 

100.00 

(109) 

3.69 

 

0.95 

 

2.  ทานคิดวา  กกต .ออกขอกําหนดเปน
แนวทางปฏิบัติใหบุคลากรปฏิบัติหนาที่ประจํา
หนวยเลือกตั้งเหมาะสมดี 

13.76 

(15) 

49.54 

(54) 

27.52 

(30) 

7.34 

(8) 

1.83 

(2) 

100.00 

(109) 

3.66 

 

0.87 

 

3.  ทานมีโอกาสเขารวมประชุมเพื่อซักซอม
ความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนวย
เลือกตั้ง 

21.10 

(23) 

49.54 

(54) 

19.27 

(21) 

7.34 

(8) 

2.75 

(3) 

100.00 

(109) 

3.79 

 

0.95 

 

4.  ทานคิดวา การแบงเขตเลือกตั้งมีความ
เหมาะสมดี 

33.94 

(37) 

49.54 

(54) 

11.93 

(13) 

0.92 

(1) 

0.92 

(1) 

97.25 

(106) 

4.18 

 

0.75 

 

5.  ทานคิดวา ประชาชนไดรับความสะดวกใน
การเลือกตั้งครั้งน้ีดีกวาครั้งกอน ๆ 

14.68 

(16) 

58.72 

(64) 

20.18 

(22) 

4.59 

(5) 

1.83 

(2) 

100.00 

(109) 

3.80 

 

0.81 

 

6.  ทานคิดวา หนวยเลือกตั้งหางายและมี
ความสะดวกในการเดินทาง 

27.52 

(30) 

57.80 

(63) 

11.01 

(12) 

2.75 

(3) 

0.92 

(1) 

100.00 

(109) 

4.08 

 

0.76 

 

7.  ทานคิดวา ประชาชนสามารถหาชื่อใน
บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้ง
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

22.94 

(25) 

56.88 

(62) 

14.68 

(16) 

3.67 

(4) 

1.83 

(2) 

100.00 

(109) 

3.95 

 

0.83 
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8.  ทานคิดวา ข้ันตอนการใชสิทธิเลือกตั้ง
เขาใจงายและสามารถปฏิบัติดวยตนเองได 

13.76 

(15) 

38.53 

(42) 

40.37 

(44) 

6.42 

(7) 

0.92 

(1) 

100.00 

(109) 

3.58 

 

0.84 

 

9.  ทานคิดวา เจาหนาที่ประจําหนวยเลือกตั้ง
ปฏิบัติหนาที่ไดอยางถูกตอง 

26.61 

(29) 

37.61 

(41) 

29.36 

(32) 

5.50 

(6) 

0.92 

(1) 

100.00 

(109) 

3.83 

 

0.92 

 

10.  ทานคิดวา การนับคะแนนเปนไปอยาง
เปดเผยและเที่ยงธรรม 

35.78 

(39) 

44.04 

(48) 

13.76 

(15) 

4.59 

(5) 

0.92 

(1) 

99.08 

(108) 

4.10 

 

0.87 

 

11.  ทานคิดวา เจาหนาที่ กกต.ใหความเปน
ธรรมแกทุกฝาย 

21.10 

(23) 

52.29 

(57) 

17.43 

(19) 

5.50 

(6) 

3.67 

(4) 

100.00 

(109) 

3.82 

 

0.95 

 

12.  ทานคิดวา ทุกคนเขาถึงบริการของ
เจาหนาที่ กกต. อยางเทาเทียมกัน 

11.93 

(13) 

37.61 

(41) 

36.70 

(40) 

11.01 

(12) 

2.75 

(3) 

100.00 

(109) 

3.45 

 

0.94 

 

13.  ทานคิดวา เจาหนาที่ กกต. เอื้อ
ประโยชนเปนพิเศษใหกับผูสมัครบางคน หรือ
พรรคการเมืองบางพรรค (-) 

22.94 

(25) 

34.86 

(38) 

11.01 

(12) 

25.69 

(28) 

5.50 

(6) 

100.00 

(109) 

2.55 

 

1.25 

 

14.  ทานคิดวา เจาหนาที่ กกต. มุงจับผิด
ผูสมัครบางคน หรือ พรรคการเมืองบางพรรค 

(-) 

17.43 

(19) 

22.02 

(24) 

22.94 

(25) 

31.19 

(34) 

6.42 

(7) 

100.00 

(109) 

2.87 

 

1.22 

 

15.  ทานคิดวา เจาหนาที่ กกต. ละเวนการ
เอาผิดผูสมัครบางคน หรือ พรรคการเมือง
บางพรรค (-) 

27.52 

(30) 

22.02 

(24) 

19.27 

(21) 

22.94 

(25) 

6.42 

(7) 

98.17 

(107) 

2.58 

 

1.30 

 

16.  ทานคิดวา การบริหารงานเลือกตั้งเปนไป
ดวยความสุจริตและยุติธรรม หรือเปนไปตาม
กฎหมายเลือกตั้ง 

14.68 

(16) 

42.20 

(46) 

31.19 

(34) 

7.34 

(8) 

4.59 

(5) 

100.00 

(109) 

3.55 

 

0.99 

 

17.  ทานคิดวา กกต. บริหารงานเลือกตั้งได
อยางมีประสิทธิภาพ 

20.18 

(22) 

34.86 

(38) 

33.94 

(37) 

7.34 

(8) 

3.67 

(4) 

100.00 

(109) 

3.61 

 

1.01 

 

18.  ทานคิดวา กกต. อํานวยความสะดวก
ใหแกประชาชนอยางนาพอใจ 

22.94 

(25) 

33.94 

(37) 

34.86 

(38) 

4.59 

(5) 

2.75 

(3) 

99.08 

(108) 

3.70 

 

0.97 

 

19.  ทานคิดวา กกต.นับคะแนนและประกาศ
ผลการเลือกตั้งรวดเร็ว ทันเวลา 

13.76 

(15) 

33.94 

(37) 

39.45 

(43) 

7.34 

(8) 

5.50 

(6) 

100.00 

(109) 

3.43 

 

1.00 

 

20.  ทานคิดวา กกต. ใชทรัพยากรตาง ๆ 
เชน คน งบประมาณ ส่ิงของเคร่ืองใชไดอยาง
เหมาะสม 

6.42 

(7) 

38.53 

(42) 

42.20 

(46) 

11.01 

(12) 

0.92 

(1) 

99.08 

(108) 

3.39 

 

0.81 
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21.  ทานคิดวา กกต. มีประสิทธิภาพในการ
ประสานงานกับ ผู มี ส วน เกี่ ยวข อง  เชน 
หนวยงานราชการ องคกรเอกชนตรวจสอบ
การเลือกตั้ง เปนตน 

12.84 

(14) 

39.45 

(43) 

33.03 

(36) 

12.84 

(14) 

1.83 

(2) 

100.00 

(109) 

3.49 

 

0.94 

 

22.  ทานคิดวา การบริหารงานเลือกตั้งครั้งน้ี
บรรลุเปาหมายในการปฏิรูปรูปการเมืองตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 

16.51 

(18) 

39.45 

(43) 

34.86 

(38) 

7.34 

(8) 

1.83 

(2) 

100.00 

(109) 

3.61 

 

0.91 

 

23.  กกต. บริหารงานเลือกตั้งที่มีคุณภาพ 15.60 

(17) 

41.28 

(45) 

31.19 

(34) 

8.26 

(9) 

3.67 

(4) 

100.00 

(109) 

3.57 

 

0.98 

 

24.  ผลการบริหารและจัดการเลือกตั้งของ 
กกต.  ในครั้งน้ีดีกวาการเลือกตั้ง สว. และ 
สส.ที่ผานมา 

14.68 

(16) 

42.20 

(46) 

32.11 

(35) 

9.17 

(10) 

1.83 

(2) 

100.00 

(109) 

3.59 

 

0.92 

 

25.  ผลการบริหารงานเลือกตั้งครั้งน้ีเปนที่
ยอมรับของประชาชน 

13.76 

(15) 

44.95 

(49) 

29.36 

(32) 

8.26 

(9) 

3.67 

(4) 

100.00 

(109) 

3.57 

 

0.96 

 

26.  ผลการบริหารงานเลือกตั้งครั้งน้ีคุมคากับ
การลงทุนที่ใชไป 

9.17 

(10) 

39.45 

(43) 

37.61 

(41) 

11.01 

(12) 

2.75 

(3) 

100.00 

(109) 

3.41 

 

0.90 

 

27.  ภาพลักษณของ กกต. ในสายตาของ
ทานนับวาดี 

8.26 

(9) 

44.04 

(48) 

33.03 

(36) 

8.26 

(9) 

2.75 

(3) 

96.33 

(105) 

3.49 

 

0.88 

 

28.  ผลการบริหารงานเลือกตั้งครั้งน้ี ทําให
ประชาชนมีทัศนคติที่ดีตอ กกต. 

10.09 

(11) 

35.78 

(39) 

42.20 

(46) 

10.09 

(11) 

1.83 

(2) 

100.00 

(109) 

3.42 

 

0.87 

 

29.  ผลการบริหารงานเลือกตั้งครั้งน้ี ทําใหผู
ที่ มีสวนเกี่ยวของเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ในทางที่ดีข้ึน 

9.17 

(10) 

55.05 

(60) 

27.52 

(30) 

6.42 

(7) 

1.83 

(2) 

100.00 

(109) 

3.63 

 

0.81 

 

30.  ทานใชสิทธิเลือกตั้งทุกครั้งที่ผานมา 
60.55 

(66) 

23.85 

(26) 

10.09 

(11) 

3.67 

(4) 

0.92 

(1) 

99.08 

(108) 

4.41 

 

0.89 

 

รวม       3.59 0.77 

 จากตารางที่ 5.9 จะเห็นไดวากลุมเจาหนาที่ประจําหนวยเลือกตั้งมีความคิดเห็นตอการ
บริหารจัดการเลือกตั้งอยูในระดับ 3.59 หรือมีความพอใจการทํางานของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งในดานนี้อยูในเกณฑดี  แตถาจะพิจารณาเปนรายขอโดยเลือกขอคําถามที่ตรงประเด็น
ในภาพรวม ๆ ก็อาจเลือกขอ 16,17,23,25,26,27 และ 29 ซ่ึงมีคาเฉลี่ยรายขอเปน 3.55, 3.61, 
3.57, 3.41, 3.49 และ 3.63 ตามลําดับ  ซ่ึงเม่ือแปลความแลวแสดงใหเห็นวา  อยูในเกณฑดี
หรือพอใจเปนสวนใหญตามเกณฑที่ไดกําหนดไวแลวคือ คาคะแนนอยูระหวาง 2.50 – 3.49 
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แปลวาอยูในเกณฑปานกลาง  คาคะแนนอยูระหวาง 3.50 – 4.49 แปลวาอยูในเกณฑดีหรือ
พอใจ 

มิติที่ 2 กระบวนการสืบสวน สอบสวน วินิจฉัยและการดําเนินคดี 

1. องคประกอบดานการบริหารจัดการดานการสืบสวน สอบสวน วินิจฉัยและการ
ดําเนินคดีอยางมีประสิทธิภาพ 

1.1 ผลการศึกษาโดยการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของพบวา  คณะกรรมการการ
เลือกตั้งมีนโยบายและแผนกลยุทธการบริหารจัดการ โดยมีการรวมมือกับหนวยงานนอก 
เชน ตํารวจในพื้นที่ มีการสอบสวนวินิจฉัยทุกๆ คํารองที่มีมูล เพ่ือใหการเลือกตั้งเปนไปตามตัว
บทกฎหมาย และมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมมากที่สุด นอกจากนี้ ในปจจุบันมีนโยบายที่จะให มีคํา
รองกอนมีการลงคะแนน เพราะถือวาคํารองตรงน้ีคอนขางมีนํ้าหนักและมีเหตุผล สวนหลังจาก
นับคะแนนแลวมีการรองขึ้นมาอีกถือวาเปนรองคัดคาน เน่ืองจากคํารองครั้งแรกคอนขางมี
นํ้าหนัก ก็จะสืบสวนมากกวาและคอนขางละเอียด ทําใหพิจารณาไดเร็วขึ้น สวนการรองคัดคาน
ก็จะสอบอีกทีวาเหตุผลเพียงพอใหเพิกถอนทีหลังหรือไม (สัมภาษณ, ธนพันธ ศรีสาคร อาง
แลว) 

 1.2 ผลการศึกษาพบวา  คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีกระบวนการสืบสวน 
สอบสวนและวินิจฉัย และการดําเนินคดีที่ยังขาดความชัดเจน แมวาจะทําการสืบสวนสอบสวน
และวินิจฉัยเรื่องรองเรียนทุกเรื่องที่มีมูล และมีกระบวนการเปนไปตามตัวบทกฎหมาย แตการ
ยังขาดระเบียบ หรือวิธีการสืบสวน สอบสวน การสืบพยานที่ชัดเจนมีมาตรฐาน โปรงใส และ
เปดเผย รวมทั้งยังขาดการเผยแพรประชาสัมพันธตอสาธารณะ 

 นอกจากนี้ จากการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของยังพบวา กระบวนการสืบสวน สอบสวน และ
วินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งยังมีความลาชา (สัมภาษณ, พลเอก จารุภัทร เรือง
สุวรรณ อางแลว, ธวัชวงศ ณ เชียงใหม อางแลว) ซ่ึงอาจเกิดจากการบริหารงานบุคคลของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (สัมภาษณ, ธนิต แบบประเสริฐ นายอําเภอ, เกษม อินทรพยุง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครสวรรค, ไพฑูรย จันทรสิงห ผอ.คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัด) อยางไรก็ตาม มีความเห็นที่เสนอแนะใหกําหนดระยะเวลาในการ
รองเรียนการเลือกตั้งสิ้นสุดลงกอนปดหีบเลือกตั้งเทานั้น (สัมภาษณ, สุรสิทธิ์ ตรีทอง นายก
องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน) 

 1.3 ผลการศึกษาโดยการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของพบวา  คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง มีการวางระเบียบหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสืบสวน สอบสวนและวินิจฉัย และการ
ดําเนินคดีที่ชัดเจน โดยปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายเลือกตั้ง 
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 2. องคประกอบดานการบริหารจัดการดานการสืบสวน สอบสวน วินิจฉัยและ
การดําเนินคดีอยางมีคุณภาพ 

 2.1 ผลการศึกษาพบวา จากการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไดจัดการเลือกตั้งทองถิ่น 
1,468 แหง (ขอมูลตั้งแตวันที่ 4 มีนาคม 2546 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2547) มีจํานวนคํา
รองเรียนหลังการเลือกตั้งมีจํานวน 2,685 เรื่อง (www.ect.go.th) 

 2.2 ผลการศึกษาพบวา จากการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไดจัดการเลือกตั้งทองถิ่น 
1,468 แหง (ขอมูลตั้งแตวันที่ 4 มีนาคม 2546 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2547) มีจํานวนคํารอง
คัดคานการประกาศผลเลือกตั้งมีจํานวน 165 เรื่อง (www.ect.go.th) 

 3. องคประกอบดานการใหบริการดานการสืบสวน  สอบสวน วินิจฉัยและการ
ดําเนินคดีอยางมีคุณภาพ 

 3.1 ผลการศึกษาโดยการสัมภาษณพบวา กลุมตัวอยางที่เปนผูสมัครมีความพึง
พอใจในการใหบริการดานการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยคดีของคณะกรรมการการเลือกตั้งมี
ระดับปานกลางคอนไปทางนอย คือ กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอการสืบสวน สอบสวน และ
วินิจฉัยการดําเนินคดีวา มีบุคลากรนอยในการสืบสวนสอบสวน ทําใหการรับรองลาชา สงผลให
ผูไดรับเลือกตั้งสามารถทํางานไดอยางลาชาไปอีก มีผลเสียตอประชาชนโดยตรง 

 หากพิจารณาจากแบบสอบถามจากกลุมประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ในสวนความคิดเห็น
ตอการสืบสวน สอบสวน วินิจฉัยและการดําเนินคดีจะปรากฏผลดังตอไปน้ี 
 

ตารางที่ 5.10   ผลการสอบถามความคิดเห็นตอการสืบสวน สอบสวน วินิจฉัยและการดําเนินคดีจากกลุม
ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ัง (กลุม 1) 

ผลการสอบถามความคิดเห็น ประเด็นทางการบริหาร 

มากที่สุด%
(จํานวน) 

มาก%
(จํานวน) 

ปานกลาง%
(จํานวน) 

นอย%
(จํานวน) 

นอยที่สุด%
(จํานวน) 

รวม คาเฉลีย่ 

(mean) 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

การสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยกรณีมีขอ
โตแยง 

27.  ทานคิดวา การเลือกตั้งครั้งน้ีชวยลดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหนาที่ของ
เจาหนาที่ กกต. 

 

 

9.15 

(91) 

 

 

23.24 

(231) 

 

 

38.03 

(378) 

 

 

16.20 

(161) 

 

 

9.86 

(98) 

 

 

96.48 

(959) 

 

 

3.06 

 

 

1.09 

28.  ทานคิดวา การเลือกตั้งครั้งน้ีชวยลดการ
ทุจริตในการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้ง 

10.36 

(103) 

27.16 

(270) 

34.41 

(342) 

17.40 

(173) 

8.15 

(81) 

97.48 

(969) 

3.15 1.09 

ผลการวิเคราะหภาพรวม       3.10 1.08 
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 จากตารางที่ 5.10 จะเห็นไดวากลุมประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง (กลุม 1) มีความคิดเห็น
ตอการสืบสวน สอบสวน วินิจฉัย และการดําเนินคดีของ กกต. อยูในระดับ 3.10 หรือมีความ
พอใจการทํางานของ กกต. ในดานนี้อยูในเกณฑปานกลาง 

 หากพิจารณาจากแบบสอบถามจากกลุมผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้ง (กลุม 
2)  ในสวนความคิดเห็นตอการสืบสวน สอบสวน วินิจฉัยและการดําเนินคดีจะปรากฏผล
ดังตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 5.11  ผลการสอบถามความคิดเห็นตอการสืบสวน สอบสวน วินิจฉัยและการดําเนินคดีจากกลุม  

                       ผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการจัดการเลือกต้ัง (กลุม 2) 

ผลการสอบถามความคิดเห็น ประเด็นทางการบริหาร 

มากที่สุด%
(จํานวน) 

มาก%
(จํานวน) 

ปานกลาง%
(จํานวน) 

นอย%
(จํานวน) 

นอยที่สุด% 
(จํานวน) 

รวม คาเฉลีย่ 

(mean) 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

การสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยกรณีมี
ขอโตแยง 

37.  ทานคิดวา การเลือกตั้งคร้ังน้ีชวยลด
การทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
หนาที่ของเจาหนาที่ กกต. 

 

 

6.90 

(4) 

 

 

27.59 

(16) 

 

 

29.31 

(17) 

 

 

24.14 

(14) 

 

 

8.62 

(5) 

 

 

96.55 

(56) 

 

 

3.00 

 

 

1.10 

38.  ทานคิดวา การเลือกตั้งคร้ังน้ีชวยลด
การทุจริตในการเลือกตั้งของผูสมัครรับ
เลือกตั้ง 

8.62 

(5) 

24.14 

(14) 

37.93 

(22) 

15.52 

(9) 

12.07 

(7) 

98.28 

(57) 

3.02 1.13 

ผลการวิเคราะหภาพรวม       3.01 1.09 

 

 จากตารางที่ 5.11 จะเห็นไดวากลุมผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้งมีความ
คิดเห็นตอการสืบสวน สอบสวน การวินิจฉัย และการดําเนินคดีของ กกต. อยูในระดับ 3.01 
หรือมีความพอใจการทํางานของ กกต. ในดานนี้อยูในเกณฑปานกลาง 

 หากพิจารณาจากแบบสอบถามจากกลุมเจาหนาที่ประจําหนวยเลือกตั้ง (กลุม 3) ใน
สวนความคิดเห็นตอการสืบสวน สอบสวน วินิจฉัยและการดําเนินคดีจะปรากฏผลดังตอไปน้ี 

 

 

 



 139

 

ตารางที่ 5.12   ผลการสอบถามความคิดเห็นตอการสืบสวน สอบสวน วินิจฉัยและการดําเนินคดีจาก  

                        กลุมเจาหนาท่ีประจําหนวยเลือกต้ัง (กลุม 3) 

ผลการสอบถามความคิดเห็น ประเด็นทางการบริหาร 

มากที่สุด%
(จํานวน) 

มาก%
(จํานวน) 

ปานกลาง%
(จํานวน) 

นอย%
(จํานวน) 

นอยที่สุด%
(จํานวน) 

รวม คาเฉลีย่ 

(mean) 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

การสืบสวนและการวินิจฉัยกรณีมีขอโตแยง 

31.  ทานคิดวา การเลือกตั้งครั้งน้ีชวยลดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหนาที่ของ
เจาหนาที่ กกต. 

6.42 

(7) 

28.44 

(31) 

44.04 

(48) 

11.93 

(13) 

7.34 

(8) 

98.17 

(107) 

3.15 

 

0.98 

 

32.  ทานคิดวา การเลือกตั้งครั้งน้ีชวยลดการ
ทุจริตในการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้ง 

10.09 

(11) 

30.28 

(33) 

32.11 

(35) 

22.02 

(24) 

4.59 

(5) 

99.08 

(108) 

3.19 

 

1.05 

 

ผลการวิเคราะหภาพรวม       3.17 0.92 

 

 จากตารางที่ 5.12 จะเห็นไดวากลุมเจาหนาที่ประจําหนวยเลือกตั้งมีความคิดเห็นตอการ
สืบสวน สอบสวน  วินิจฉัย และการดําเนินคดีของ กกต. อยูในระดับ 3.17 หรือมีความพอใจการ
ทํางานของ กกต. ในดานนี้อยูในเกณฑปานกลาง 
 

 มิติที่ 3 กระบวนการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพรรคการเมือง 

 1. องคประกอบดานการพัฒนาพรรคการเมือง 

 1.1 ผลการศึกษาจากรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปพบวา คณะกรรมการการ
เลือกตั้งมีการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพรความรูใหแกพรรคการเมืองอยางตอเน่ือง เชน การจัด
ประชุมสัมมนาผูบริหารพรรคการเมือง การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการแกผูบริหารสาขาพรรค
การเมืองที่ตั้งขึ้นใหม การจัดประชุมผูอํานวยการพรรคการเมือง การจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการจัดทําบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง 

 อยางไรก็ตาม  จากการสัมภาษณผูที่ เกี่ ยวของมีความเห็นวา  เ ร่ืองของการ
ประชาสัมพันธเชิงรุกเพราะประชาชนยังไมเขาใจวา ถาเกิดเขาไมมีปญหาอะไรเขาก็ไมตองไป
ราชการก็ไดใหพรรคการเมืองเขาชวยก็ได เพราะฉะน้ันนโยบายในสวนนี้ก็พยายามจะทําให
พรรคการเมืองเปนสถาบันการเมืองที่เขมแข็ง โดยการกําหนดใหมีคาใชจายในการดําเนินการ
ทั้งของพรรคและสาขาพรรค มีการฝกอบรม มีการแกไขกฎระเบียบตางๆ ที่เปนอุปสรรคไมให
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พรรคการเมืองเติบโต ไมอยากใหตั้งมาแลวตองถูกยุบแตตั้งแลวสามารถเปนสถาบันการเมืองที่
สะทอนปญหาของประชาชนได (สัมภาษณ, สมชาติ เจศรีชัย อางแลว) 

 1.2 ผลการศึกษาจากรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปพบวา คณะกรรมการการ
เลือกตั้งมีการจัดทําเอกสารเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับพรรคการเมืองอยางตอเน่ือง เชน การ
จัดทําวารสารพรรคการเมืองสัมพันธ การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของพรรคการเมืองและสาขา
พรรค การจัดทําหนังสือรายงานปฏิบัติงานของพรรคการเมืองและสาขาพรรคประจําป การ
จัดทําหนังสือรายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบป การจัดทําหนังสือขอมูล
พรรคการเมืองและสาขาพรรค 

 1.3 ผลการศึกษาจากรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปพบวา คณะกรรมการการ
เลือกตั้งมีการสนับสนุนการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาพรรคการเมืองพอสมควร เชน 
โครงการพัฒนาระบบบริหารฐานขอมูลพรรคการเมือง ทั้งทางดานฐานขอมูลพรรคการเมือง 
ฐานขอมูลสาขาพรรคการเมือง และฐานขอมูลบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน 

 นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนการวิจัยที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เชน การวิจัยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2543 การวิจัยปจจัยที่เปนมูลเหตุให
เกิดบัตรเสียในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ.2544 เปนตน 

 2. องคประกอบดานการดําเนินการเกี่ยวกับการเงินของพรรคการเมือง 

 2.1 ผลการศึกษาจากรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปพบวา คณะกรรมการการ
เลือกตั้งมีการตรวจสอบงบการเงินของพรรคการเมืองประจําปเพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด และเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทั่วไป เชน มีการประกาศรายชื่อพรรคการเมืองที่จัดทํางบการเงินประจําป นายทะเบียน
พรรคการเมืองมีการรองทุกขกลาวโทษกับหัวหนาพรรคการเมืองที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับ
การเงินของพรรคการเมืองไมเปนไปตามกฎหมาย รวมทั้งนายทะเบียนพรรคการเมืองไดให
พรรคการเมืองที่มีขอบกพรองในการประชุมใหญสามัญประจําปของพรรค ซ่ึงทําใหการอนุมัติงบ
การเงินไมถูกตองไปดวย ดําเนินการชี้แจงขอเท็จจริงหรือแกไข พรอมทั้งสงเอกสารเพิ่มเติม 

 2.2 การตรวจสอบการบริจาคเงินแกพรรคการเมือง ผลการศึกษาจากรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําปพบวา คณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีการจัดทํารายงานการบริจาคเงินแก
พรรคการเมืองในทุกรอบปอยางตอเน่ือง 

 2.3 ดานการติดตามการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของพรรค
การเมือง ผลการศึกษาจากรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปพบวา คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ไดดําเนินการแจงใหกรรมการบริหารพรรคการเมืองและกรรมการสาขาพรรคการเมืองที่มีหนาที่
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ตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอนายทะเบียนพรรคการเมือง โดยแจงที่พรรค
การเมืองสําหรับกรรมการบริหารพรรค และแจงเปนรายบุคคลสําหรับกรรมการสาขาพรรคอยาง
ตอเน่ือง 

 นอกจากนี้ ยังมีการกําหนดใหหัวหนาพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง 
และกรรมการสาขาพรรคการเมืองตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน 

 หากมิไดมีการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน และคณะกรรมการการ
เลือกตั้งไดมีหนังสือแจงเตือนไปยังผูมีหนาที่แลว แตปรากฏวายังมิไดมีการปฏิบัติใหเปนไป
ตามที่กฎหมายกําหนด คณะกรรมการการเลือกตั้งก็ไดดําเนินการแจงความรองทุกขกลาวโทษ
บุคคลดังกลาวตามมาตรา 42 และมีบทกําหนดโทษตามมาตรา 84 แหง พรบ.ประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2541 

 2.4 การตรวจสอบคาใชจายในการเลือกตั้งของพรรคการเมือง ผลการศึกษาจาก
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปพบวา การดําเนินการจัดทําบัญชีแสดงคาใชจายในการ
เลือกตั้ง สวนใหญไมเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด แต
เน่ืองจากมีปจจัยอ่ืนๆ เขามาเกี่ยวของ เชน ความเขาใจในหลักเกณฑตางๆ ของสมุหบัญชีหรือ
ผูที่เกี่ยวของมีไมเพียงพอ 

 3. องคประกอบดานการดําเนินการเกี่ยวกับกิจการพรรคการเมือง 

 3.1 การบริหารจัดการดานการตรวจติดตามและแนะนํากิจการของพรรคการเมือง ผล
การศึกษาจากรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปพบวา คณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีการ
ดําเนินการอยางตอเน่ืองในเร่ืองของการรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง การรับรองการจัดตั้ง
สาขาพรรคการเมือง การตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคการเมือง การตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคการเมืองหรือนโยบายพรรคการเมือง การตอบรับการยุบพรรค
การเมือง 

 3.2 การตรวจสอบคุณสมบัติความเปนสมาชิกพรรคหรือผูดํารงตําแหนงอ่ืนของพรรค
การเมือง ผลการศึกษาจากรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปพบวา คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ไดมีการตรวจสอบติดตามคุณสมบัติอยูตลอดเวลา และมีการดําเนินคดีแกพรรคการเมืองที่ฝาฝน
บทบัญญัติของ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.2541 เชน การรับบุคคลผู
ไมมีสัญชาติไทยโดยการเกิดเขาเปนสมาชิกพรรคการเมือง 

 3.3 ผลการศึกษาจากรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปพบวา นายทะเบียนพรรค
การเมืองไดมีการประสานงานการจัดสรรเวลาออกอากาศแถลงผลงานใหแกพรรคการเมือง 
ตามที่กําหนดในมาตรา 60 พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.2541 เพ่ือให
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แถลงผลงานของพรรคการเมืองไมนอยกวาปละ 3 ครั้ง โดยไมคิดคาใชจายใดๆ การแบงสัดสวน
การออกอากาศผานทางสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศนของรัฐสลับกันไปในแตละชวงของปจะ
คํานึงถึงจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละพรรคการเมือง 

 4. องคประกอบดานการดําเนินงานของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 

 4.1 การบริหารจัดการดานการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ผล
การศึกษาจากรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปพบวา คณะกรรมการการเลือกตั้งไดดําเนินการ
บริหารการจัดสรรเงินกองทุนในดานตางๆ คือ การสนับสนุนพรรคการเมืองและสาขาพรรค การ
สนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคแกพรรคการเมือง โครงการพัฒนาพรรค
การเมือง เชน การสัมมนา การฝกอบรม การจัดทําสื่อเผยแพร นอกจากนี้ ยังมีการใหทุนในการ
วิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาพรรคการเมืองดวย 

อยางไรก็ตาม จากการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของพบวา แมกองทุนพรรคการเมืองมีเพ่ือ
สงเสริมพรรคการเมือง แตโดยหลักๆ ก็จะมีเร่ืองของการพัฒนาศักยภาพของพรรคและสาขา
พรรค เพราะวาจริงๆ พรรคการเมืองเปนนิติบุคคล แตเปนนิติบุคคลซึ่งคนไมคอยเห็น
ความสําคัญเน่ืองจากการเลือกตั้งบานเราเนนคนมากกวาตัวสถาบันคือพรรคการเมือง 
นอกจากนั้นเรายังตองการใหพรรคการเมืองเปนพรรคการเมืองของมวลชนไมใชของคนกลุมใด
กลุมหน่ึงตระกูลใดตระกูลหน่ึง แตเปนเรื่องของประชาชนที่มีความคิดเห็นรวมกันในการที่จะ
ผลักดันนโยบายก็ดีหรือกําหนดแนวทางดําเนินงานของพรรคการเมืองก็ดี (สัมภาษณ, สมชาติ 
เจศรีชัย อางแลว) หรือกลาวอีกนัยหน่ึงไดวา พรรคการเมืองยังไมมีฐานจากประชาชน 
(สัมภาษณ, พลเอก จารุภัทร เรืองสุวรรณ อางแลว) 

ปญหาเวลานี้ คือ กฎหมายกําหนดเวลาไวตายตัว ถาพรรคการเมืองยื่นคํารองขอจัดตั้ง
แลวเราตองดําเนินการใหเสร็จภายใน 30 วัน จึงมีเวลาจํากัดเพราะเราตองสงหนังสือไปใหทาง
จังหวัดตรวจสอบ เชน ผูที่มายื่นเปนตัวจริงหรือไม มีการจัดประชุมจริงหรือไม จัดทํานโยบาย 
ขอบังคับพรรคอยางไร  มีวิสัยทัศนในการจัดตั้งพรรคการเมืองเพ่ืออะไรบาง แตทุกคนรูสึกเวลา
จัดตั้งก็พูดดีๆ กันทั้งนั้น มีโครงการอยางโนนอยางนี้ เพ่ือทําใหประเทศชาติเจริญขึ้น แตพอตั้ง
มาแลวยังไมทันผานเพียงเราเสนอใหนายทะเบียนรับรอง พอเขารูแคน้ีก็มาถามวาเม่ือนาย
ทะเบียนรับรองแลวเขาจะเบิกเงินไดทันทีหรือเปลา คือกองทุนพัฒนาพรรคการเมืองมันมีปญหา
อยูวา กฎหมายกําหนดใหมีแตไมไดบอกวา จัดตั้งแลวจะไดเงินทันทีหรือไม แตจริงๆ ถาตีความ
ตามกฎหมายก็นาจะเปนอยางนั้น แตเราเห็นวาหากเขารับเงินไปตอนนี้ ตอไปเขาตอง
ดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคใหครบ 4 สาขา สาขาละภาค และตองหาสมาชิกใหได 5,000 คน 
ซ่ึงหากทําไมไดตองเสนอศาลรัฐธรรมนูญใหยุบ ปญหาคือเม่ือรับเงินไปแลวไมสามารถ
ดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนดได ก็ตองยุบ พอยุบแลวทางกองทุนก็ตองเรียกเงินคืน ซ่ึง
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เรียกลําบาก เพราะเขาอางวาเงินเปนของเขาแลวตั้งแตไดรับไป จะเรียกคืนไดอยางไร เราก็
อาศัย มาตรา 62 แตก็ยังไมมีประกาศออกมาใหชัดวาจะเรียกเงินคืนไดในกรณีใดบาง กฎหมาย
ก็กําหนดไวเพียงกวางๆ (สัมภาษณ, ธนพันธ ศรีสาคร อางแลว) 

 4.2 การพัฒนาหลักเกณฑการจัดสรรเงินใหแกพรรคการเมือง ผลการศึกษาจาก
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปพบวา คณะกรรมการการเลือกตั้งมิไดมีการพัฒนาหลักเกณฑ
ในการจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองซึ่งใชบังคับตั้งแต พ.ศ.2542 แตอยางใด 

 อยางไรก็ตาม คณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีการปรับเปลี่ยนการใหความสําคัญกับ
เกณฑการจัดสรรเงินสนับสนุนพรรคการเมืองที่แตกตางไปจากเดิม 

 

 มิติที่ 4 กระบวนการสงเสริมการมีสวนรวมในการปกครอง และการตรวจสอบ
อํานาจรัฐ 

 1. องคประกอบดานการสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการทาง
การเมืองและการเลือกตั้ง 

 1.1 การจัดทําโครงการความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน ผลการศึกษาจาก
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปพบวา คณะกรรมการการเลือกตั้งไดจัดทําโครงการรวมกับ
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เชน กรมประชาสัมพันธ สถาบันพระปกเกลา สื่อมวลชน และ
กระทรวง ทบวง กรมตางๆ 

 อยางไรก็ตาม ปญหาระดับยุทธศาสตรในการดําเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
คือ การเมืองภาคพลเมืองยังไมมีความเขมแข็ง (สัมภาษณ, พลเอก จารุภัทร เรืองสุวรรณ อาง
แลว) 

 1.2 การจัดกิจกรรมเพื่อสรางความรูและความเขาใจแกประชาชนในเรื่องการเมือง ผล
การศึกษาจากรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปพบวา คณะกรรมการการเลือกตั้งไดจัดกิจกรรม 
เชน โครงการนักขาวสังเกตการณ จัดทําปายประกาศชวนเลือกตั้ง จัดทําตราประทับบนซอง
จดหมาย เผยแพรบทความตางๆ ผานทางสื่อมวลชน 

 1.3 การพัฒนาการมีสวนรวม ผลการศึกษาจากรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปพบวา 
คณะกรรมการการเลือกตั้งไดใชสื่อบุคคลเพื่อพัฒนาการมีสวนรวม เชน อาสาสมัครรัฐธรรมนูญ 
(อสร.) ผูประสานงานอาสาสมัครรัฐธรรมนูญ (ปอร.) วิทยากรการเลือกตั้ง และบัณฑิตอาสาเพื่อ
การเลือกตั้ง (บอ.) 
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 นอกจากนี้ ยังมีอาศัยความรวมมือกับสวนราชการตางๆ ในการจัดทําโครงการให
การศึกษาแกประชาชนรวมกันอีกดวย เชน โครงการโรงเรียนเลือกตั้ง โครงการเทศบาลและ
ตําบลปลอดการซื้อเสียง โครงการเมืองไทยใสสะอาด โครงการประชาคมพรอมใจเลือกตั้ง 
รวมทั้งมีการสนับสนุนองคกรเอกชนตรวจสอบการเลือกตั้งอีกดวย  

 2. องคประกอบดานการพัฒนาสื่อเพื่อรณรงคเผยแพร 

 2.1 การพัฒนาสื่อในการเผยแพรขอมูลขาวสารไปสูประชาชนในวงกวาง ผลการศึกษา
จากรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปพบวา คณะกรรมการการเลือกตั้งมีการพัฒนาสื่อในการ
เผยแพรขอมูลขาวสาร เชน หนังสือ โปสเตอร สติ๊กเกอร แผนพับ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน สายดวน
เลือกตั้ง 1171 และสื่ออินเตอรเน็ต 

 อยางไรก็ตาม จากการสัมภาษณพบวา การจัดสงแผนพับตางๆ ในเขตภูมิภาค
กอใหเกิดภาระแกอําเภอที่จะตองแจกจาย และปดประกาศแผนพับ เอกสารดังกลาว ทั้งที่ไมมี
งบประมาณแตอยางใด อีกทั้งบุคลากรของอําเภอยังมีนอยดวย (สัมภาษณ, สมศักดิ์ อินทร
วัฒนา นายอําเภอสระโบสถ) 

 3. องคประกอบดานการใหบริการดานการสงเสริมสงเสริมการมีสวนรวมในการ
ปกครองและตรวจสอบอํานาจรัฐอยางมีคุณภาพ 

 หากพิจารณาจากแบบสอบถามจากกลุมประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ในสวนความคิดเห็น
ตอการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน จะปรากฏผลดังตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 5.13  ผลการสอบถามความคิดเห็นตอการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนจากกลุมประชาชนผูมี 

                       สิทธิเลือกต้ัง (กลุม 1) 
ผลการสอบถามความคิดเห็น  

ประเด็นทางการบริหาร มากที่สุด%
(จํานวน) 

มาก%
(จํานวน) 

ปานกลาง%
(จํานวน) 

นอย%
(จํานวน) 

นอยที่สุด% 
(จํานวน) 

รวม คาเฉลีย่ 

(mean) 

 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

29.  ทานไดทราบขาวสารเกี่ยวกับการเมือง
อยางสม่ําเสมอ 

 

24.95 

(248) 

 

35.92 

(357) 

 

29.07 

(289) 

 

7.55 

(75) 

 

2.11 

(21) 

 

99.60 

(990) 

 

3.74 

 

0.99 

30.  ทานไดรับแจงกําหนดการและขอมูล
เกี่ยวกับการเลือกตั้งทุกครั้ง 

29.18 

(290) 

40.44 

(402) 

21.33 

(212) 

6.04 

(60) 

2.31 

(23) 

99.30 

(987) 

3.89 0.97 
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31.  ทานไดรับส่ือส่ิงพิมพในรูปแบบตาง ๆ 
จาก กกต. อยางสม่ําเสมอ 

9.76 

(97) 

24.35 

(242) 

34.61 

(344) 

18.41 

(183) 

11.97 

(119) 

99.09 

(985) 

3.02 1.14 

32.  ทานไดรับส่ือส่ิงพิมพในรูปแบบตาง ๆ 
จากพรรคการเมืองอยางสม่ําเสมอ 

7.14 

(71) 

21.73 

(216) 

35.21 

(350) 

20.72 

(206) 

14.19 

(141) 

98.99 

(984) 

2.87 1.13 

33.  ทานไดรับส่ือส่ิงพิมพในรูปแบบตาง ๆ 
จากองคกรเอกชนอยางสม่ําเสมอ 

5.13 

(51) 

15.49 

(154) 

36.72 

(365) 

24.45 

(243) 

16.50 

(164) 

98.29 

(977) 

2.68 1.09 

34.  ทานไดรับฟงขาวสารทางการเมืองจาก
รายการวิทยุ  รายการ โทรทั ศน และสื่ อ
อิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ ที่ จัดโดย กกต.อยาง
สมํ่าเสมอ 

13.88 

(138) 

25.25 

(251) 

37.63 

(374) 

14.99 

(149) 

7.44 

(74) 

99.20 

(986) 

3.23 1.10 

35.  ทานไดรับฟงขาวสารทางการเมืองจาก
รายการวิทยุ  รายการ โทรทั ศน และสื่ อ
อิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ ที่จัดโดย พรรคการเมือง 
อยางสม่ําเสมอ 

9.86 

(98) 

23.84 

(237) 

40.85 

(406) 

16.30 

(162) 

8.65 

(86) 

99.50 

(989) 

3.10 1.07 

36.  ทานไดรับฟงขาวสารทางการเมืองจาก
รายการวิทยุ  รายการ โทรทั ศน และสื่ อ
อิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ ที่จัดโดย องคกรเอกชน 
อยางสม่ําเสมอ 

9.26 

(92) 

22.54 

(224) 

39.44 

(392) 

18.51 

(184) 

9.36 

(93) 

99.09 

(985) 

3.04 1.08 

37.  ทานมีโอกาสเขารวมประชุม อบรม 
สัมมนาทางการเมืองและการเลือกตั้ง ที่เปน
โครงการความรวมมือระหวาง กกต . กับ
หนวยงานราชการ 

7.95 

(79) 

15.59 

(155) 

23.94 

(238) 

18.61 

(185) 

32.39 

(322) 

98.49 

(979) 

2.47 1.31 

38.  ทานมีโอกาสเขารวมประชุม อบรม 
สัมมนาทางการเมืองและการเลือกตั้ง ที่จัด
โดยพรรคการเมือง 

5.03 

(50) 

8.55 

(85) 

21.63 

(215) 

19.62 

(195) 

41.75 

(415) 

96.58 

(960) 

2.13 1.21 

39.  ทานมีโอกาสเขารวมประชุม อบรม 
สัมมนาทางการเมืองและการเลือกตั้ง ที่จัด
โดยองคการเอกชน 

3.92 

(39) 

7.85 

(78) 

21.53 

(214) 

22.13 

(220) 

40.85 

(406) 

96.28 

(957) 

2.08 1.16 

40.  ทานมีสวนรวมในการตรวจสอบการ
เลือกตั้งในการเลือกตั้งที่ผานมา 

4.53 

(45) 

12.78 

(127) 

16.20 

(161) 

19.01 

(189) 

42.25 

(420) 

94.77 

(942) 

2.14 1.25 

41.  ทานคิดวา หอกระจายขาวมีสวนเผยแพร
ขอมูลไปสูประชาชนในวงกวาง 

27.87 

(277) 

33.90 

(337) 

25.75 

(256) 

7.04 

(70) 

4.43 

(44) 

98.99 

(984) 

3.74 1.08 

42.  ทานคิดวา ส่ือส่ิงพิมพที่ กกต.จัดทําข้ึน
สงเสริมการมีสวนรวมในการปกครองและการ
ตรวจสอบอํานาจรัฐไดมากที่สุด 

12.58 

(125) 

32.39 

(322) 

38.63 

(384) 

11.07 

(110) 

4.63 

(46) 

99.30 

(987) 

3.37 1.00 



 146

43.  ทานคิดวา ส่ือวิทยุโทรทัศนที่ กกต.จัดทํา
ข้ึนสงเสริมการมีสวนรวมในการปกครองและ
การตรวจสอบอํานาจรัฐไดมากที่สุด 

17.20 

(171) 

35.21 

(350) 

34.31 

(341) 

7.85 

(78) 

4.63 

(46) 

99.20 

(986) 

3.53 1.02 

44.  ทานคิดวา การบริหารงานการเลือกตั้ง
ของ กกต. มีสวนสนับสนุนการพัฒนาการมี
สวนรวมและสงเสริมใหผูที่เกี่ยวของ เขามามี
สวนรวมในทางการเมืองมากขึ้น 

16.60 

(165) 

39.44 

(392) 

32.80 

(326) 

7.14 

(71) 

3.32 

(33) 

99.30 

(987) 

3.59 0.96 

รวม       3.04 0.74 

 จากตารางที่ 5.13 จะเห็นไดวากลุมประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งมีความคิดเห็นตอการ
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนอยูในระดับ 3.04 หรือมีความพอใจการทํางานของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งในดานนี้อยูในเกณฑปานกลาง  อยางไรก็ตามหากพิจารณาเปนราย
ขอแลว  ขอที่ตรงประเด็นและเปนการแสดงถึงภาพรวมของ กกต. ในดานการสนับสนุนและ
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทางการเมืองคือ ขอ 44  ซ่ึงมีคาคะแนนเฉลี่ยรายขอ
เทากับ 3.59  แปลวาประชาชนเห็นวา กกต. ทําหนาที่ดานนี้อยูในเกณฑดี หรือ ระดับที่พอใจ 

 หากพิจารณาจากแบบสอบถามจากกลุมผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้ง (กลุม 
2)  ในสวนความคิดเห็นตอการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน จะปรากฏผลดังตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 5.14   ผลการสอบถามความคิดเห็นตอการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนจากกลุมผูท่ีมีสวน 

                        เก่ียวของกับการจัดการเลือกต้ัง (กลุม 2) 
ผลการสอบถามความคิดเห็น  

ประเด็นทางการบริหาร มากที่สุด%
(จํานวน) 

มาก%
(จํานวน) 

ปานกลาง%
(จํานวน) 

นอย%
(จํานวน) 

นอยที่สุด% 
(จํานวน) 

รวม คาเฉลีย่ 
(mean) 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

39.  ทานไดรับส่ือส่ิงพิมพในรูปแบบตางๆ 
จาก กกต.อยางสม่ําเสมอ 

 

17.24 

(10) 

 

17.24 

(10) 

 

29.31 

(17) 

 

18.97 

(11) 

 

13.79 

(8) 

 

96.55 

(56) 

 

3.05 

 

1.30 

40.  ทานไดรับส่ือส่ิงพิมพในรูปแบบตางๆ
จากพรรคการเมืองอยางสม่ําเสมอ 

6.90 

(4) 

3.45 

(2) 

43.10 

(25) 

22.41 

(13) 

22.41 

(13) 

98.28 

(57) 

2.49 1.10 

41.  ทานไดรับส่ือส่ิงพิมพในรูปแบบตางๆ
จากองคกรเอกชนอยางสม่ําเสมอ 

3.45 

(2) 

5.17 

(3) 

43.10 

(25) 

22.41 

(13) 

24.14 

(14) 

98.28 

(57) 

2.40 1.03 
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42.  ทานไดรับฟงขาวสารทางการเมือง
จากรายการวิทยุ รายการโทรทัศนและสื่อ
อิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ที่จัดโดย กกต.อยาง
สมํ่าเสมอ 

15.52 

(9) 

12.07 

(7) 

53.45 

(31) 

10.34 

(6) 

8.62 

(5) 

100.00 

(58) 

3.16 1.09 

43.  ทานไดรับฟงขาวสารทางการเมือง
จากรายการวิทยุ รายการโทรทัศนและสื่อ
อิ เ ล็ กท รอนิ กส อื่ นๆ  ที่ จั ด โ ดยพรรค
การเมืองอยางสม่ําเสมอ 

6.90 

(4) 

13.79 

(8) 

55.17 

(32) 

10.34 

(6) 

12.07 

(7) 

98.28 

(57) 

2.93 1.02 

44.  ทานไดรับฟงขาวสารทางการเมือง
จากรายการวิทยุ รายการโทรทัศนและสื่อ
อิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ที่จัดโดยองคกรเอกชน
อยางสม่ําเสมอ 

8.62 

(5) 

12.07 

(7) 

48.28 

(28) 

20.69 

(12) 

8.62 

(5) 

98.28 

(57) 

2.91 1.02 

45.  ทานมีโอกาสเขารวมประชุม อบรม 
สัมมนาทางการเมืองและการเลือกตั้งที่เปน
โครงการความรวมมือระหวาง กกต.กับ
หนวยงานราชการ 

10.34 

(6) 

15.52 

(9) 

34.48 

(20) 

18.97 

(11) 

18.97 

(11) 

98.28 

(57) 

2.79 1.24 

46.  ทานมีโอกาสเขารวมประชุม อบรม 
สัมมนาทางการเมืองและการเลือกตั้งที่จัด
โดยพรรคการเมือง 

5.17 

(3) 

8.62 

(5) 

18.97 

(11) 

25.86 

(15) 

39.66 

(23) 

98.28 

(57) 

2.12 1.20 

47.  ทานมีโอกาสเขารวมประชุม อบรม 
สัมมนาทางการเมืองและการเลือกตั้งที่จัด
โดยองคการเอกชน 

6.90 

(4) 

10.34 

(6) 

22.41 

(13) 

20.69 

(12) 

37.93 

(22) 

98.28 

(57) 

2.26 1.28 

48.  ทานมีสวนรวมในการตรวจสอบการ
เลือกตั้งในการเลือกตั้งที่ผานมา 

12.07 

(7) 

18.97 

(11) 

18.97 

(11) 

17.24 

(10) 

27.59 

(16) 

94.83 

(55) 

2.69 1.41 

49.  ทานคิดวา หอกระจายขาวมีสวน
เผยแพรขอมูลไปสูประชาชนในวงกวาง 

24.14 

(14) 

34.48 

(20) 

22.41 

(13) 

13.79 

(8) 

5.17 

(3) 

100.00 

(58) 

3.59 1.16 

50.  ทานคิดวา ส่ือส่ิงพิมพที่ กกต.จัดทําข้ึน
สงเสริมการมีสวนรวมในการปกครองและ
การตรวจสอบอํานาจรัฐไดมากที่สุด 

12.07 

(7) 

39.66 

(23) 

32.76 

(19) 

8.62 

(5) 

6.90 

(4) 

100.00 

(58) 

3.41 1.04 

51.  ทานคิดวา ส่ือวิทยุโทรทัศนที่ กกต.
จัดทํา ข้ึนสงเสริมการมีสวนรวมในการ
ปกครองและการตรวจสอบอํานาจรัฐไดมาก
ที่สุด 

10.34 

(6) 

37.93 

(22) 

43.10 

(25) 

3.45 

(2) 

5.17 

(3) 

100.00 

(58) 

3.45 0.92 

51.  ทานคิดวา การบริหารงานเลือกตั้งของ 
กกต.มีสวนสนับสนุนการพัฒนาการมีสวน
รวมและสงเสริมใหผูที่เกี่ยวของเขามามีสวน
รวมในทางการเมืองมากขึ้น 

18.97 

(11) 

32.76 

(19) 

32.76 

(19) 

12.07 

(7) 

3.45 

(2) 

100.00 

(58) 

3.52 1.05 
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รวม       2.91 0.68 

 จากตารางที่ 5.14 จะเห็นไดวากลุมผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้งมีความ
คิดเห็นตอการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนอยูในระดับ 2.91 หรือมีความพอใจการ
ทํางานของคณะกรรมการการเลือกตั้งในดานนี้อยูในเกณฑปานกลาง   

อยางไรก็ตามหากพิจารณาเปนรายขอโดยเฉพาะขอที่ตรงประเด็นและเปนคําถาม
เกี่ยวกับภาพรวมของ กกต. ในเรื่องการสงเสริมการมีสวนรวมแลวก็จะพบวามีขอ 52 ที่มีคา
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.52  ซ่ึงแปลวา การสงเสริมการมีสวนรวมในทางการเมืองของ กกต.  อยู
ในเกณฑดี หรือ อยูในระดับพอใจ ตามความคิดเห็นของผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการ
เลือกตั้ง (กลุม 2) 

 หากพิจารณาจากแบบสอบถามจากกลุมเจาหนาที่ประจําหนวยเลือกตั้ง (กลุม 3)   ใน
สวนความคิดเห็นตอการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน จะปรากฏผลดังตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 5.15   ผลการสอบถามความคิดเห็นตอการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนจากกลุมเจาหนาที่ประจํา
หนวยเลือกต้ัง  (กลุม 3) 

ผลการสอบถามความคิดเห็น  

ประเด็นทางการบริหาร มากที่สุด%
(จํานวน) 

มาก%
(จํานวน) 

ปานกลาง%
(จํานวน) 

นอย%
(จํานวน) 

นอยที่สุด% 
(จํานวน) 

รวม คาเฉลีย่ 

(mean) 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

33.  ทานไดรับแจงกําหนดการและขอมูล
เกี่ยวกับการเลือกตั้งทุกครั้ง 

25.69 

(28) 

51.38 

(56) 

15.60 

(17) 

5.50 

(6) 

1.83 

(2) 

100.00 

(109) 

3.94 

 

0.90 

 

34.  ทานไดรับส่ือส่ิงพิมพในรูปแบบตาง ๆ 
จาก กกต. อยางสม่ําเสมอ 

10.09 

(11) 

24.77 

(27) 

38.53 

(42) 

10.09 

(11) 

15.60 

(17) 

99.08 

(108) 

3.04 

 

1.18 

 

35.  ทานไดรับส่ือส่ิงพิมพในรูปแบบตาง ๆ 
จาก พรรคการเมืองอยางสม่ําเสมอ 

4.59 

(5) 

26.61 

(29) 

33.03 

(36) 

26.61 

(29) 

7.34 

(8) 

98.17 

(107) 

2.94 

 

1.02 

 

36.  ทานไดรับส่ือส่ิงพิมพในรูปแบบตาง ๆ 
จาก องคกรเอกชนอยางสม่ําเสมอ 

2.75 

(3) 

18.35 

(20) 

32.11 

(35) 

29.36 

(32) 

13.76 

(15) 

96.33 

(105) 

2.66 

 

1.04 

 

37.  ทานไดรับฟงขาวสารทางการเมือง
จากรายการวิทยุ รายการโทรทัศนและสื่อ
อิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ ที่จัดโดย กกต.อยาง
สมํ่าเสมอ 

14.68 

(16) 

26.61 

(29) 

32.11 

(35) 

23.85 

(26) 

2.75 

(3) 

100.00 

(109) 

3.27 

 

1.07 
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38.  ทานไดรับฟงขาวสารทางการเมือง
จากรายการวิทยุ รายการโทรทัศนและสื่อ
อิ เ ล็ กทรอนิ กส อื่ น  ๆ  ที่ จั ด โดยพรรค
การเมืองอยางสม่ําเสมอ 

11.93 

(13) 

18.35 

(20) 

37.61 

(41) 

28.44 

(31) 

3.67 

(4) 

100.00 

(109) 

3.06 

 

1.05 

 

39.  ทานไดรับฟงขาวสารทางการเมือง
จากรายการวิทยุ รายการโทรทัศนและสื่อ
อิ เล็กทรอนิกสอื่น  ๆ  ที่ จัดโดยองคกร
เอกชนอยางสม่ําเสมอ 

7.34 

(8) 

19.27 

(21) 

47.71 

(52) 

22.94 

(25) 

2.75 

(3) 

100.00 

(109) 

3.06 

 

0.91 

 

40.  ทานมีโอกาสเขารวมประชุม อบรม 
สัมมนาทางการเมืองและการเลือกตั้งที่เปน
โครงการความรวมมือระหวาง กกต. กับ
หนวยราชการ 

8.26 

(9) 

24.77 

(27) 

43.12 

(47) 

14.68 

(16) 

7.34 

(8) 

98.17 

(107) 

3.12 

 

1.02 

 

41.  ทานมีโอกาสเขารวมประชุม อบรม 
สัมมนาทางการเมืองและการเลือกตั้งที่จัด
โดยพรรคการเมือง 

2.75 

(3) 

13.76 

(15) 

26.61 

(29) 

38.53 

(42) 

16.51 

(18) 

98.17 

(107) 

2.47 

 

1.02 

 

42.  ทานมีโอกาสเขารวมประชุม อบรม 
สัมมนาทางการเมืองและการเลือกตั้งที่จัด
โดยองคการเอกชน 

2.75 

(3) 

10.09 

(11) 

28.44 

(31) 

38.53 

(42) 

16.51 

(18) 

96.33 

(105) 

2.42 

 

0.99 

 

43.  ทานคิดวา หอกระจายขาวมีสวน
เผยแพรขอมูลไปสูประชาชนในวงกวาง 

29.36 

(32) 

42.20 

(46) 

21.10 

(23) 

5.50 

(6) 

1.83 

(2) 

100.00 

(109) 

3.92 

 

0.94 

 

44.  ทานคิดวา ส่ือส่ิงพิมพที่ กกต. จัดทํา
ข้ึนสงเสริมการมีสวนรวมในการปกครอง
และการตรวจสอบอํานาจรัฐไดมากที่สุด 

12.84 

(14) 

33.94 

(37) 

44.04 

(48) 

7.34 

(8) 

1.83 

(2) 

100.00 

(109) 

3.49 

 

0.88 

 

45.  ทานคิดวา ส่ือวิทยุโทรทัศนที่ กกต. 
จัดทํา ข้ึนสงเสริมการมีสวนรวมในการ
ปกครองและการตรวจสอบอํานาจรัฐไดมาก
ที่สุด 

17.43 

(19) 

43.12 

(47) 

30.28 

(33) 

8.26 

(9) 

0.92 

(1) 

100.00 

(109) 

3.68 

 

0.89 

 

46.  ทานคิดวา การบริหารงานเลือกตั้งของ 
กกต. มีสวนสนับสนุนการพัฒนาการมีสวน
รวมและสงเสริมใหผูที่เกี่ยวของเขามามี
สวนรวมในทางการเมืองมากขึ้น 

18.35 

(20) 

43.12 

(47) 

33.03 

(36) 

5.50 

(6) 

0.00 

(0) 

100.00 

(109) 

3.74 

 

0.82 

 

รวม       3.20 0.67 

 จากตารางที่ 5.15 จะเห็นไดวากลุมเจาหนาที่ประจําหนวยเลือกตั้งมีความคิดเห็นตอการ
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนอยูในระดับ 3.20 หรือมีความพอใจการทํางานของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งในดานนี้อยูในเกณฑปานกลาง  แตถาหากพิจารณาเปนรายขอ  จะ
พบวาขอที่เปนนภาพรวมและตรงประเด็นที่สุดคือ ขอ 46  ที่ถามถึงการที่ กกต. มีสวนในการ
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สงเสริมการมีสวนรวมในทางการเมืองของประชาชนมากนอยเพียงใด  คําตอบที่ไดรับออกมา
เปนคะแนนเฉลี่ยมีคาเทากับ 3.74  ซ่ึงแปลวา กกต. ปฏิบัติขอน้ีอยูในเกณฑดี หรือ พอใจ ตาม
ความคิดเห็นของเจาหนาที่ประจําหนวยเลือกตั้งเพราะมีคาคะแนนอยูระหวาง 3.50-4.49   

 กลาวโดยสรุปแลว ในดานกระบวนการจัดการเลือกตั้ง กลุมประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
และกลุมผูที่มีสวนเก่ียวของกับการจัดการเลือกตั้ง มีความเห็นตอการทํางานของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งอยูในเกณฑปานกลาง  สวนกลุมเจาหนาที่ประจําหนวยเลือกตั้งมีความเห็นตอการ
ทํางานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  อยูในเกณฑดี หรือ อยูในระดับที่พอใจ ในดาน
กระบวนการสืบสวน สอบสวน วินิจฉัยและการดําเนินคดี กลุมประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง  กลุมผู
ที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้ง และกลุมเจาหนาที่ประจําหนวยเลือกตั้งมีความเห็นตอ
การทํางานของคณะกรรมการการเลือกตั้งอยูในเกณฑปานกลาง ในดานกระบวนการสงเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาพรรคการเมือง คณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีการจัดกิจกรรมเพื่อ
เผยแพรความรูใหแกพรรคการเมือง และประชาชนอยางตอเน่ือง แตยังขาดการประชาสัมพันธ
ในเชิงรุก นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบงบการเงินและบัญชีของพรรคการเมือง รวมทั้งตรวจ
ติดตามและแนะนํากิจการของพรรคการเมือง รวมทั้งบริหารจัดการกองทุนพัฒนาพรรคการเมือง
และพัฒนาหลักเกณฑการจัดสรรเงินใหแกพรรคการเมือง ในดานกระบวนการสงเสริมการมีสวน
รวมในการปกครอง และการตรวจสอบอํานาจรัฐ กลุมประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง และกลุมผูที่มี
สวนเก่ียวของกับการจัดการเลือกตั้ง และกลุมเจาหนาที่ประจําหนวยเลือกตั้งมีความเห็นตอการ
ทํางานของคณะกรรมการการเลือกตั้งอยูในเกณฑปานกลาง  



บทที่ 6 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

สรุปผลการศึกษา 

 จากการเก็บรวบรวมขอมูลการสอบถามและสัมภาษณกลุมตัวอยาง ประกอบกับผลการ
ศึกษาวิจัยเอกสาร  โดยการพิจารณากระบวนการทํางานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
สามารถที่จะสรุปไดดังตอไปน้ี ในดานการบริหารจัดการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ยังขาดหลักปรัชญา ซ่ึงเปนฐานในการกําหนดเกณฑตางๆ ที่เปนธรรม แมวาระบบการบริหาร
จัดการเลือกตั้งจะเปนที่พอใจของผูมีสิทธิเลือกตั้ง แตรายละเอียดหลายประการในการบริหาร
จัดการเลือกตั้งควรมีการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการคํานึงถึงความสะดวก
ของประชาชนเปนหลัก ตลอดจนการประชาสัมพันธวิธีการใชสิทธิแกประชาชนควรจะมีการเพิ่ม
มากขึ้น และยังไมมีการอํานวยความสะดวกแกบุคคลทุกกลุมอยางเทาเทียมกัน นอกจากนี้ การ
ใชคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งจากประชาชนทั่วไป กอใหเกิดปญหาเม่ือตองดําเนินคดี
กับกรรมการที่กระทําความผิด เพราะไมสามารถลงโทษทางวินัย หรือหาตัวกรรมการประจํา
หนวยเลือกตั้งที่ทุจริตมาลงโทษไดหลังจากเสร็จสิ้นการเลือกตั้งแลว 

 ในดานการสืบสวน สอบสวน วินิจฉัยและดําเนินคดี ยังขาดการกําหนดกรอบระยะเวลา
ในการสืบสวนสอบสวน วินิจฉัยใหเกิดความรวบรัด รวดเร็ว นอกจากนี้ ยังขาดการกําหนด
กฎหมายหรือระเบียบที่มีมาตรฐานชัดเจน โปรงใส เปนธรรม และเปดเผยตอสาธารณะ รวมทั้ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งยังขาดการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลที่เกี่ยวกับการสืบสวน 
สอบสวน วินิจฉัยและดําเนินคดีเลือกตั้งทุกกระบวนการตอสาธารณะ และระบบการบริหารงาน
บุคคลยังคงเปนปญหา ทําใหการบังคับใช กฎ ระเบียบเก่ียวกับการเลือกตั้งของเจาหนาที่ที่ไม
เปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย  อีกทั้งยังไมมีหลักประกันสิทธิ เสรีภาพ และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนที่แจงเหตุการณทุจริตเลือกตั้ง หรือรองคัดคานการ
เลือกตั้ง 

 ในดานการพัฒนาพรรคการเมือง ยังขาดการใหความสําคัญกับงานดานการควบคุมดูแล
กิจการพรรคการเมือง และการสงเสริมการพัฒนาพรรคการเมืองขนาดเล็ก  

 ในดานการมีสวนรวมและการตรวจสอบอํานาจรัฐ ยังขาดการประสานความรวมมือและ
เปดโอกาสใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 ทางดานความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ที่มีตอการทํางานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ปรากฏผลดังตอไปน้ี 
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ตารางที่ 6.1  สรุปภาพรวมของผลการประเมินเชิงปริมาณจากกลุมตาง ๆ  
ผลการประเมินภาพรวม 

คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน การตีความ กลุมที่แสดงความคิดเห็น 

(Mean) มาตรฐาน (S.D.) ผลการประเมิน 
1.  ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง (กลุม 1) 3.26 0.60 ปานกลาง 
2.  ผูที่เกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้ง    
    (กลุม 2) 3.08 0.55 ปานกลาง 
3.  เจาหนาที่ประจําหนวยเลือกตั้ง  
    (กลุม 3) 3.32 0.68 ปานกลาง 

 จากตารางที่ 6.1  จะเห็นไดวาผลการประเมินเชิงปริมาณโดยการสอบถามคน 3 กลุม 
ในภาพรวมของการบริหารงานเลือกตั้งของ กกต.  ปรากฏผลตรงกันคือ ทุกกลุมเห็นวา การ
บริหารงานอยูในระดับปานกลาง หรือมีความพึงพอใจอยูในระดับที่ปานกลาง 

 
ตารางท่ี 6.2 สรุปความคิดเห็นของกลุมประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ัง (กลุม 1)  ท่ีมีตอกระบวนการ  

                       ทํางานของ กกต. 

การทําหนาที่ของ กกต.ตามอํานาจหนาที่ คาเฉล่ีย 
(Mean) 

S.D. การตีความ 
ผลการประเมิน 

1. การบริหารจัดการเลือกตั้งใหเรียบรอย 
และมีประสิทธิภาพ 

2. การสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยกรณีที่มี
ขอโตแยง 

3. การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

3.48 

 

3.10 

 

3.04 

0.62 

 

1.08 

 

0.74 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

รวม 3.26 0.60 ปานกลาง 

 จากตารางที่ 6.2 จะเห็นไดวากลุมประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งมีความคิดเห็นตอ
กระบวนการทํางานของคณะกรรมการการเลือกตั้งอยูในระดับ 3.26 หรือมีความพอใจการ
ทํางานของคณะกรรมการการเลือกตั้งอยูในเกณฑปานกลาง 
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ตารางท่ี 6.3 สรุปความคิดเห็นของกลุมผูท่ีเกี่ยวของกับการจัดการเลือกต้ัง (กลุม 2) ท่ีมีตอ 

                      กระบวนการทํางานของ กกต. 

การทําหนาที่ของ กกต.ตามอํานาจหนาที่ คาเฉล่ีย 
(Mean) 

S.D. การตีความ 
ผลการประเมิน 

1. การบริหารจัดการเลือกตั้งใหเรียบรอย 
และมีประสิทธิภาพ 

2. การสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยกรณีที่
มีขอโตแยง 

3. การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

3.31 

 

3.01 

 

2.91 

0.55 

 

1.09 

 

0.67 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

รวม 3.08 0.54 ปานกลาง 

 จากตารางที่ 6.3 จะเห็นไดวากลุมผูมีที่เกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้งมีความคิดเห็น
ตอกระบวนการทํางานของคณะกรรมการการเลือกตั้งอยูในระดับ 3.08 หรือมีความพึงพอใจการ
ทํางานของคณะกรรมการการเลือกตั้งอยูในเกณฑปานกลาง 
 

ตารางที่ 6.4  สรุปความคิดเห็นของเจาหนาท่ีประจําหนวยเลือกต้ัง (กลุม 3)  ท่ีมีตอกระบวนการ
ทํางานของ กกต. 

การทําหนาที่ของ กกต.ตามอํานาจหนาที่ คาเฉล่ีย 
(Mean) 

S.D. การตีความ 
ผลการประเมิน 

1. การบริหารจัดการเลือกตั้งใหเรียบรอย 
และมีประสิทธิภาพ 

2. การสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยกรณีที่
มีขอโตแยง 

3. การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

3.59 

 

3.17 

 

3.20 

0.77 

 

0.92 

 

0.67 

ดีหรือพอใจ 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

รวม 3.32 0.68 ปานกลาง 

 จากตารางที่ 6.4 จะเห็นไดวากลุมเจาหนาที่ประจําหนวยเลือกตั้งมีความคิดเห็นตอ
กระบวนการทํางานของคณะกรรมการการเลือกตั้งอยูในระดับ 3.32 หรือมีความพอใจการ
ทํางานของคณะกรรมการการเลือกตั้งอยูในเกณฑปานกลาง 
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ขอเสนอแนะ 

1. ในดานการบริหารจัดการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งยังขาดหลักปรัชญา ซ่ึงเปน
ฐานในการกําหนดเกณฑตางๆ ที่เปนธรรม เชน งบประมาณในการหาเสียงเลือกตั้งของ
ผูสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งแตละระดับ 

2. ในดานการบริหารจัดการเลือกตั้ง แมวาระบบการบริหารจัดการเลือกตั้งจะเปนที่พอใจ
ของเจาหนาที่ประจําหนวยเลือกตั้งและของผูมีสิทธิเลือกตั้ง แตรายละเอียดหลาย
ประการในการบริหารจัดการเลือกตั้งควรมีการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
โดยเฉพาะการคํานึงถึงความสะดวกของประชาชนเปนหลัก เชน ในปจจุบันยังไมมีระบบ
การตอบรับการแจงเหตุของการไมสามารถไปใชสิทธิเลือกตั้งใหกับประชาชนทาง
ไปรษณีย ทําใหขาดหลักประกันแกผูแจงเหตุ ที่อาจเกรงวาจะเสียสิทธิตามกฎหมายได 
นอกจากนี้ ระบบการตรวจสอบรายชื่อยังคงมีความยุงยาก มีรายชื่อซํ้าซอนและ
ผิดพลาด รวมทั้งความสะดวกในการไปใชสิทธิ ไมวาจะเปนการมีคูหาเลือกตั้งที่สะดวก 
ตลอดจนการประชาสัมพันธวิธีการใชสิทธิแกประชาชนควรจะมีการเพิ่มมากขึ้น 

3. ในดานการบริหารจัดการเลือกตั้ง ควรมีการอํานวยความสะดวกแกบุคคลทุกกลุมอยาง
เทาเทียมกัน เชน บุคคลที่ตองทํางานในเวลากลางคืนอาจจะตองมีการขยายเวลาในการ
ลงคะแนน หรือเหลื่อมเวลาในการลงคะแนน นอกจากนี้ อาจมีการลงทะเบียนลวงหนา 
(register vote) สําหรับบุคคลที่ตองการใชสิทธิลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู
ในทะเบียนบาน 

4. ในดานการบริหารจัดการเลือกตั้ง โดยใชคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งจาก
ประชาชนทั่วไป กอใหเกิดปญหาเม่ือตองดําเนินคดีกับกรรมการที่กระทําความผิด 
เพราะไมสามารถลงโทษทางวินัย หรือหาตัวกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งที่ทุจริตมา
ลงโทษไดหลังจากเสร็จสิ้นการเลือกตั้งแลว 

5. ในดานการสืบสวน สอบสวน วินิจฉัยและดําเนินคดี ควรมีการกําหนดกรอบระยะเวลาใน
การสืบสวนสอบสวน วินิจฉัยใหเกิดความรวบรัด รวดเร็ว นอกจากนี้ยังควรมีการ
กําหนดกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับ “วิธีการสืบพยาน” ที่มีมาตรฐานชัดเจน โปรงใส 
เปนธรรม และเปดเผยตอสาธารณะ รวมทั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งควรมีการเผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูลที่เกี่ยวกับการสืบสวน สอบสวน วินิจฉัยและดําเนินคดีเลือกตั้งทุก
กระบวนการตอสาธารณะ โดยไมจําตองมีศาลเลือกตั้ง เพราะหากเปนระบบศาลแลวจะ
พิจารณาคดีไดก็ตอเม่ือตองมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนเทานั้น อีกทั้งเจตนารมณของการ
ตรวจสอบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ เปนการตรวจสอบในทางการเมือง มิใชการ
ตรวจสอบในทางกฎหมาย 
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6. ในดานการสืบสวน สอบสวน วินิจฉัยและดําเนินคดี ควรมีการปรับปรุงระบบการ
บริหารงานบุคคล โดยมี “ผูชวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง” ในการวินิจฉัยคดีเลือกตั้งซ่ึง
อาจใหที่ปรึกษากรรมการการเลือกตั้งเปนผูทําหนาที่น้ี เน่ืองจากการประกาศรับรองผล
การเลือกตั้งที่มีความลาชาอาจกอใหเกิดผลกระทบกับการบริหารราชการแผนดินได 
และปญหาดังกลาวเกิดจากบุคคลมากกวาระบบการทํางานของคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง  

7. ในดานการสืบสวน สอบสวน วินิจฉัยและดําเนินคดี การบังคับใช กฎ ระเบียบเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งของเจาหนาที่ที่ไมเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย อาจทําใหประชาชน
ที่รูเทาไมถึงการณกลายเปนผูกระทําความผิด แตในทางกลับกันอาจไมสามารถลงโทษ 
ผูที่กระทําการทุจริตเลือกตั้งอยางแทจริงได จึงควรมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่
ชัดเจนวาการกระทําใดทําได หรือการกระทําใดไมสามารถทําได 

8. ในดานการสืบสวน สอบสวน วินิจฉัยและดําเนินคดี ควรมีหลักประกันสิทธิ เสรีภาพ 
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนที่แจงเหตุการณทุจริตเลือกตั้ง 
หรือรองคัดคานการเลือกตั้ง ในลักษณะเดียวกันกับกฎหมายคุมครองพยานที่มีอยูใน
ปจจุบัน 

9. ในดานการพัฒนาพรรคการเมือง ควรเปดโอกาสใหแกพรรคการเมืองขนาดเล็ก โดย
ควรแกไขกฎ ระเบียบที่ปดพื้นที่ทางการเมืองของพรรคการเมืองขนาดเล็ก เชน 
ขอกําหนดในการจัดตั้งพรรคการเมืองที่กําหนดใหพรรคการเมืองตองจัดตั้งสาขาพรรค
ครบทั้ง 4 ภาค และมีจํานวนสมาชิกไมนอยกวา 5,000 คน ภายใน 180 วันนับแตวันที่
จดทะเบียนจัดตั้งพรรค 

10. ในดานการพัฒนาพรรคการเมือง ควรมีการใหความสําคัญกับงานดานการควบคุมดูแล
กิจการพรรคการเมือง เชน หามการจดทะเบียนในชื่อพรรคเดิมที่ถูกสั่งยุบเลิกไปแลว 
เน่ืองจากอาจกอใหเกิดความสับสนแกประชาชน รวมทั้งการหามมีชื่อสมาชิกที่ซํ้าซอน
กันในแตละพรรค เน่ืองจากเจตนารมณอันแทจริงของพรรคการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย คือการเปนศูนยรวมของคนที่มีอุดมการณ ความเชื่อในนโยบายเดียวกัน
หรือคลายคลึงกันจึงไมควรที่จะสังกัดหลายพรรคในเวลาเดียวกัน 

11. ในดานการมีสวนรวมและการตรวจสอบอํานาจรัฐ ควรมีการประสานความรวมมือและ
เปดโอกาสใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มากขึ้น 

12. ควรมีการแบงอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพ่ือใหเปนไปตามหลักการถวงดุล
อํานาจ จากเดิมที่มีอํานาจทั้ง 3 ฝาย คือ อํานาจบริหารซึ่งเปนอํานาจในการบริหาร
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จัดการเลือกตั้ง อํานาจนิติบัญญัติซ่ึงเปนอํานาจในการออกกฎ ระเบียบเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง และอํานาจตุลาการซึ่งเปนอํานาจในการสืบสวน สอบสวน วินิจฉัย และ
ดําเนินคดีเลือกตั้งครบถวนอยูในองคกรเดียว 

13. ควรมีการนํากฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เปนอุปสรรคตอการทํางานของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งในแตละดาน เชน พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น ที่เปนอุปสรรคตอการสืบสวน สอบสวน วินิจฉัยและ
ดําเนินคดีเลือกตั้ง เพ่ือทําการปรับปรุงแกไขตอไป โดยใหมีการประชาพิจารณหรือจัด
สัมมนาวิชาการเพื่อพิจารณาขอบกพรองของบรรดากฎหมายตางๆ ดังกลาว จาก
ตัวแทนของฝายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง  
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แบบสอบถามชุดที่ 1 สําหรับถามประชาชนผูมีสิทธิเลือกตัง้ 

ผูใหขอมูล ................................................................. อยูบานเลขที่ ........................... หมูที่ ..................... 
ถนน/ ซอย ....................................... ตําบล /แขวง .......................................อําเภอ/เขต............................ 
เทศบาล ..................................................... จังหวัด................................รหัสไปรษณีย......................
หนวยเลือกตั้ง …………. เขตเลือกตั้ง …………………………………………………………………..   

   อยูในเขตเทศบาล        อยูนอกเขตเทศบาล 
-------------------------------------------------------- 

สวนท่ี 1  ขอมูลสวนบุคคล  
1. เพศ      ชาย    หญิง 
2. ทานมีอายุ .................... ป 
3. ทานจบการศึกษาขั้นสูงสุดขั้นใด ........................................................ 
4. ทานมีอาชีพอะไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
   เกษตรกร (ทํานา, ทําสวน, ทําไร) 
   แมบาน 
   รับจางทั่วไป/ผูใชแรงงาน 
   คาขาย /หาบเร / แผงลอย 
   คาขาย/ ตึกแถว/ บริษัท/ หางราน 
   ผูประกอบการ 
   พนักงานบริษัท/ หางราน 
   ขาราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  

โปรดระบุ(ลักษณะงาน) ………………………………. ระดับ ซี ………….  
   กํานัน/ผูใหญบาน/อบต./สท./ส.อบจ. 
   สื่อมวลชนทองถิ่น 
   อ่ืนๆ ……………………………………………………………….. 
5.ทานเปนสมาชิกองคกรเอกชนตรวจสอบการเลือกตั้งหรือไม  
   ไมเปน   

 เปน  โปรดระบุ ……………………………………….. 
6.ทานมีรายไดเดือนละเทาใด 
   รายไดจากอาชีพหลัก ..........................................บาท 
   รายไดจากอาชีพรอง 1 ……………………...บาท 
   รายไดจากอาชีพรอง 2 ........................................บาท 
   รายไดอ่ืนๆ   ระบุ ..................................................ประมาณ ........................บาท 
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จากการทีท่านมีสวนรวมในการเลือกตั้งนายก อบจ. และ ส.อบจ. เมื่อวันที ่              
14 มีนาคม 2547 ที่ผานมา จงกาเครือ่งหมาย หรือ X อยางใดอยางหนึง่ ในชองวางของ
หมายเลขที่ตรงกบัความคดิเห็นของทานมากที่สุดเพียงชองเดียว 

 

 ระดับความคิดเห็น 
การวัด มากที่สดุ 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยที่สุด 
(1) 

1.  ทานคิดวา การแบงเขตเลือกตัง้มีความเหมาะสมด ี      
2.  ทานคิดวา ไดรับความสะดวกในการเลือกตั้งครั้งนี้ดีกวา
ครั้งกอนๆ 

     

3. ทานคิดวา หนวยเลือกตั้งหางายและมีความสะดวกใน
การเดินทาง 

     

4.  ทานคิดวา  สามารถหาชื่อในบัญชีรายชื่อผูมสีิทธิ
เลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

     

5.  ทานคิดวา ขั้นตอนการใชสิทธิเลือกตั้งเขาใจงายและ
สามารถปฏิบตัิดวยตนเองได 

     

6.  ทานคิดวา เจาหนาที่ประจําหนวยเลือกตั้งปฏิบัติหนาที่
ไดอยางถกูตอง 

     

7.  ทานคิดวา การนับคะแนนเปนไปอยางเปดเผยและเที่ยง
ธรรม 

     

8.  ทานคิดวา เจาหนาที่ กกต.ใหความเปนธรรมแกทุกฝาย      
9. ทานคิดวา ทุกคนเขาถึงการบรกิารของเจาหนาที่ กกต. 
อยางเทาเทียมกนั 

     

10.  ทานคิดวา เจาหนาที่ กกต. เอ้ือประโยชนเปนพิเศษ
ใหกับผูสมคัรบางคน หรือพรรคการเมือง  บางพรรค 

     

11.  ทานคิดวา เจาหนาที่ กกต. มุงจับผิดผูสมัครบางคน
หรือพรรคการเมอืงบางพรรค 
 

     

คําช้ีแจง 
 แบบสอบถามนี้มีวัตถปุระสงคเพ่ือประเมินผลการบริหารจัดการการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) ตามกรอบของรัฐธรรมนูญฯ   ซึ่งนับตั้งแตการจัดตั้งองคกร  กกต.ไดทําหนาท่ีในการจัดการเลือกตั้ง 3 คร้ัง ไดแก     
 1.การเลือกตั้งสมาชิกวฒุสิภา (สว.)  เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2543  
 2.การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (สส.)  เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2544  
 3.การเลือกตั้งสมาชิกองคการบริหารทองถ่ินและผูบริหารทองถิ่น ไดแก  นายก อบจ.
และ ส.อบจ. เมื่อวันที ่14 มีนาคม 2547 
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ระดับความคิดเห็น  
การวัด มากที่สดุ 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยที่สุด 
(1) 

12.  ทานคิดวา เจาหนาที่ กกต. ละเวนการเอาผิดผูสมัคร
บางคน หรือพรรคการเมืองบางพรรค 

     

13.  ทานคิดวา การบริหารงานเลอืกตั้งเปนไปดวยความ
สุจริตและเที่ยงธรรมหรือเปนไปตามกฎหมายเลอืกตั้ง 

     

14.  ทานคิดวา กกต. บริหารงานเลือกตั้งไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

     

15.  ทานคิดวา กกต. อํานวยความสะดวกใหแกประชาชน
อยางนาพอใจ 

     

16.  ทานคิดวา กกต. นับคะแนนและประกาศผลการ
เลือกตั้งไดรวดเร็ว ทันเวลา 

     

17.  ทานคิดวา กกต. ใชทรัพยากรตางๆ เชน คน 
งบประมาณ  สิ่งของ เครื่องใชไดอยางเหมาะสม 

     

18.  ทานคิดวา กกต. มีประสิทธิภาพในการประสานงาน
กับผูมสีวนเกี่ยวของ เชน หนวยงานราชการ องคกรเอกชน
ตรวจสอบการเลอืกตั้ง  เปนตน 

     

19.  ทานคิดวา การบริหารงานเลอืกตั้งครั้งนี้บรรลุ
เปาหมายในการปฏิรูปการเมืองตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญฯ 

     

20.  กกต. บริหารงานเลือกตั้งไดอยางมีคุณภาพ      
21.  ผลการบริหารและจัดการเลอืกตั้งของ กกต. ในครั้งนี้
ดีกวาการเลือกตัง้ สว. และ สส. ที่ผานมา 

     

22.  ผลการบริหารงานเลือกตั้งครั้งนี้เปนที่ยอมรับของ
ประชาชน 

     

23.  ผลการบริหารงานเลือกตั้งครั้งนี้คุมคากับการลงทุนที่
ใชไป 

     

24.  ภาพลักษณของ กกต. ในสายตาของทานนับวาด ี      
25.  ผลการบริหารงานเลือกตั้งครั้งนี้ ทําใหประชาชนมี
ทัศนคติทีด่ีตอ กกต. 

     

26.  ผลการบริหารงานเลือกตั้งครั้งนี้ ทําใหผูที่มีสวน
เกี่ยวของเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมในทางที่ดีขึ้น 

     

27.  ทานคิดวา การเลือกตั้งครั้งนี้ชวยลดการทุจรติ
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที ่กกต. 
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 ระดับความคิดเห็น 

การวัด มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยที่สุด 
(1) 

28.  ทานคิดวา การเลือกตั้งครั้งนี้ชวยละการทุจรติในการ
เลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้ง 

     

29.  ทานไดรับทราบขาวสารเกี่ยวกับการเมืองอยาง
สม่ําเสมอ 

     

30.  ทานไดรับแจงกําหนดการและขอมูลเกี่ยวกบัการ
เลือกตั้งทุกครั้ง 

     

31.  ทานไดรับสือ่สิ่งพิมพรูปแบบตาง ๆ จาก  กกต. อยาง
สม่ําเสมอ 

     

32.  ทานไดรับสือ่สิ่งพิมพในรูปแบบตาง ๆ จากพรรค
การเมืองอยางสม่ําเสมอ 

     

33.  ทานไดรับสือ่สิ่งพิมพในรูปแบบตาง ๆ จาก องคกร
เอกชนอยางสม่าํเสมอ 

     

34.  ทานไดรับฟงขาวสารทางการเมืองจากรายการวิทยุ 
รายการโทรทศันและสื่ออิเลก็ทรอนิกสอื่น ๆ ที่จัดโดย 
กกต. อยางสม่ําเสมอ 

     

35.  ทานไดรับฟงขาวสารทางการเมืองจากรายการวิทยุ 
รายการโทรทศันและสื่ออิเลก็ทรอนิกสอื่น ๆ ที่จัดโดย
พรรคการเมืองอยางสม่ําเสมอ 

     

36.  ทานไดรับฟงขาวสารทางการเมืองจากรายการวิทยุ 
รายการโทรทศันและสื่ออิเลก็ทรอนิกสอื่น ๆ ที่จัดโดย
องคกรเอกชนอยางสม่ําเสมอ 

     

37.   ทานมีโอกาสเขารวมประชุม อบรม สัมมนาทาง
การเมืองและการเลือกตั้งที่เปนโครงการความรวมมือ
ระหวาง กกต. กับหนวยงานราชการ 

     

38.  ทานมีโอกาสเขารวมประชุม อบรม สัมมนาทาง
การเมืองและการเลือกตั้งที่จัดโดยพรรคการเมือง 

     

39.  ทานมีโอกาสเขารวมประชุม อบรม สัมมนาทาง
การเมืองและการเลือกตั้งที่จัดโดยองคกรเอกชน 

     

40.  ทานมีสวนรวมในการตรวจสอบการเลือกตั้งในการ
เลือกตั้งที่ผานมา 

     

41.  ทานคิดวา  หอกระจายขาวมีสวนเผยแพรขอมูลไปสู
ประชาชนในวงกวาง 

     

42.  ทานคิดวา สื่อสิ่งพิมพที่ กกต. จัดทาํขึ้นสงเสริมการมี
สวนรวมในการปกครองและการตรวจสอบอํานาจรัฐ
ไดมากที่สดุ 

     



 5
 ระดับความคิดเห็น 

การวัด มากที่สดุ 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยที่สุด 
(1) 

43.  ทานคิดวา  การบริหารงานเลือกตั้งของ กกต.  มีสวน
รวมในการปกครองและการตรวจสอบอํานาจรัฐไดมาก
ที่สุด 

     

44.  ทานคิดวา  การบริหารงานเลือกตั้งของ กกต. มีสวน
สนับสนุนการพฒันาการมีสวนรวมและสงเสริมใหผูที่
เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการเมืองมากขึ้น 

     

 
 

ขอขอบคุณทีท่านกรุณาใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม 
 
          คณะผูวิจัย 
 



 
แบบสอบถามชุดที่ 2 สําหรับถามกลุมที่เก่ียวของกับการจัดการเลือกตั้ง 

ผูใหขอมูล ................................................................. อยูบานเลขที่ ........................... หมูที่ ..................... 
ถนน/ ซอย ....................................... ตําบล /แขวง .......................................อําเภอ/เขต............................ 
เทศบาล ...................................….... จังหวัด........................……… รหัสไปรษณีย ……………………. 
หนวยเลือกตั้ง …………. เขตเลือกตั้ง ………   

   อยูในเขตเทศบาล        อยูนอกเขตเทศบาล 
                                          --------------------------------------------------------------------- 
สวนท่ี 1  ขอมูลสวนบุคคล  
1. เพศ      ชาย    หญิง 
2. ทานมีอายุ ......................................... ป 
3. ทานจบการศึกษาขั้นสงูสุดขั้นใด ........................................................ 
4. ทานมีคุณสมบัติใดดังตอไปนี้ 
   เปนสื่อมวลชน 
  โปรดระบุ ……………………………………………………………………. 
   เปนอาจารย 

สถาบันการศึกษา……..…………………….…ตําแหนง…………………….. 
   เปนขาราชการพลเรือนระดับ 7 ข้ึนไป 
  สถานที่ทํางาน ………………………………ตําแหนง…….….……………. 
   เปนทหารยศพันโทขึ้นไป หรือตํารวจยศพันตํารวจโทขึ้นไป 
  สังกัด…………………………………………………………………………. 
   เปนสมาชิกองคกรเอกชนตรวจสอบการเลือกตั้ง 
  ช่ือองคกร……………………………………………………………………. 
   เปนกํานัน/ผูใหญบาน/อบต./สท. 
5.ทานมีรายไดเดือนละเทาใด 
   รายไดจากอาชีพหลัก ..........................................บาท 
   รายไดจากอาชีพรอง 1 ……………………...บาท 
   รายไดจากอาชีพรอง 2 ........................................บาท 
   รายไดอ่ืนๆ   ระบุ ..................................................ประมาณ ........................บาท 
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คําถามมี 2 สวน สวนท่ี 1 เปนคาํถามปลายปด จํานวน 52 ขอ  และสวนท่ี 2 เปนสวนท่ีแสดงความคิดเห็น
ของผูตอบแบบสอบถามโดยอิสระ 
สวนที่ 1  จากการทีท่านมีสวนรวมในการจัดการเลือกตั้งนายก อบจ. และ ส.อบจ. เมื่อวันที่ 
14 มีนาคม 2547 ที่ผานมา   จงกาเครื่องหมาย  √  ในชองวางของหมายเลขที่ตรงกบัความ
คิดเห็นของทานมากที่สดุเพียงชองเดียว 
 
 ระดับความคิดเห็น 

การวัด มากที่สดุ 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยที่สุด 
(1) 

1.  ทานคิดวา นโยบายการเลือกตั้งของ กกต.มีความชัดเจน
เหมาะสมด ี

     

2.  ทานคิดวา โครงสรางการบริหารงานในสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจังหวัดของทานมีความ
เหมาะสมด ี

     

3.  ทานคิดวา การกระจายอตัรากาํลังในสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจังหวัดของทานมีความ
เหมาะสมด ี

     

4.  ทานคิดวา งบประมาณที่ไดรับจัดสรรในสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจังหวัดของทานมีความ
เหมาะสมด ี

     

5.  ทานคิดวา ผูบริหารในสํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจําจงัหวัดของทานเปนผูที่มีประสิทธิภาพ 

     

6.  ทานคิดวา บุคลากรในสํานกังานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจําจงัหวัดของทานเปนผูที่มีประสิทธิภาพ 

     

7.  ทานคิดวา การแบงเขตเลือกตัง้มีความเหมาะสมด ี      
8.  ทานคิดวา ประชาชนไดรับจดหมายแจงรายชือ่ผูมีสิทธิ
เลือกตั้งตามเวลาที่กําหนดไว 

     

9.  ทานคิดวา ประชาชนไดรับความสะดวกในการเลือกตั้ง
ครั้งนี้ดีกวาครั้งกอนๆ 

     

 
 

คําชี้แจง 
 แบบสอบถามนี้มีวัตถปุระสงคเพื่อประเมินผลการบริหารจัดการการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) ตามกรอบของรัฐธรรมนูญ   ซึ่งนับตั้งแตการจัดตั้งองคกร  กกต.ไดทําหนาท่ีในการจัดการเลือกตั้ง 3 คร้ัง ไดแก     
 1.การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (สว.)  ระหวางวันท่ี 4 มีนาคม 2543  
 2.การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (สส.) ระหวางวันท่ี 6 มกราคม 2544  
 3.การเลือกตั้งสมาชิกองคการบริหารทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น ไดแก  นายก อบจ.และ ส.อบจ. เมื่อวันท่ี 14 
มีนาคม 2547 
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ระดับความคิดเห็น  
การวัด มากที่สดุ 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยที่สุด 
(1) 

10. ทานคิดวา หนวยเลือกตั้งหางายและมีความสะดวก
สําหรับการเดินทางของประชาชน 

     

11.  ทานคิดวา  ประชาชนสามารถหาชื่อในบัญชีรายชื่อผูมี
สิทธิเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

     

12.  ทานคิดวา ขั้นตอนการใชสิทธิเลือกตั้งเขาใจงายและ
ประชาชนสามารถปฏิบัตดิวยตนเองได 

     

13.  ทานคิดวา เจาหนาที่ประจําหนวยเลือกตั้งปฏิบัติหนาที่
ไดอยางถกูตอง 

     

14.  ทานคิดวา การนับคะแนนเปนไปอยางเปดเผยและ
เที่ยงธรรม 

     

15.  ทานคิดวา เจาหนาที่ กกต.ใหความเปนธรรมแกทุกฝาย      
16.  ทานคิดวา ทุกคนเขาถึงบริการของเจาหนาที่ กกต. 
อยางเทาเทียมกนั 

     

17.  ทานคิดวา เจาหนาที่ กกต.บางคนเอื้อประโยชนเปน
พิเศษใหกับผูสมคัรบางคน หรือพรรคการเมือง  บางพรรค 

     

18.  ทานคิดวา เจาหนาที่ กกต.บางคนมุงจับผิดผูสมัครบาง
คนหรือพรรคการเมืองบางพรรค 

     

19.  ทานคิดวา เจาหนาที่ กกต. บางคน ละเวนการเอาผดิ
ผูสมัครบางคน หรือพรรคการเมอืงบางพรรค 

     

20.  ทานคิดวา การบริหารงานเลอืกตั้งเปนไปดวยความ
สุจริตและยุติธรรมหรือเปนไปตามกฎหมายเลือกตั้ง 

     

21.  ทานคิดวา กกต. บริหารงานเลือกตั้งไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

     

22.  ทานคิดวา กกต. อํานวยความสะดวกใหแกประชาชน
อยางนาพอใจ 

     

23.  ทานคิดวา กกต. นับคะแนนและประกาศผลการ
เลือกตั้งรวดเร็ว ทันเวลา 

     

24.  ทานคิดวา กกต. ใชทรัพยากรตางๆ เชน คน 
งบประมาณ  สิ่งของ เครื่องใชไดอยางเหมาะสม 

     

25.  ทานคิดวา กกต. มีประสิทธิภาพในการประสานงาน
กับผูมสีวนเกี่ยวของ เชน หนวยงานราชการ องคกรเอกชน
ตรวจสอบการเลอืกตั้ง  เปนตน 
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ระดับความคิดเห็น  

การวัด มากที่สดุ 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยที่สุด 
(1) 

26.  ทานคิดวา  การบริหารงานเลือกตั้งครั้งนี้บรรลุ
เปาหมายในการปฏิรูปการเมืองตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญ 

     

27.  ทานคิดวา กกต.บริหารงานเลือกตั้งที่มีคุณภาพ      
28.  ทานคิดวา ผลการบริหารและจัดการเลือกตั้งของ กกต. 
ในครั้งนี้ดีกวาการเลือกตั้ง สว. และ สส. ที่ผานมา 

     

29.  ทานคิดวา ผลการบริหารงานเลือกตั้งครั้งนี้เปนที่
ยอมรับของประชาชน  

     

30.  ทานคิดวา ผลการบริหารงานเลือกตั้งครั้งนี้คุมคากับ
การลงทุนที่ใชไป 

     

31.  ทานคิดวา ภาพลกัษณของ กกต.ในสายตาของทาน
นับวาดี 

     

32.  ทานคิดวา ผลการบริหารงานเลือกตั้งครั้งนี้ทําให
ประชาชนมีทศันคติที่ดีตอ กกต. 

     

33.  ทานคิดวา ผลการบริหารงานเลือกตั้งครั้งนี้ ทําใหผูที่มี
สวนเกี่ยวของเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมในทางที่ดขีึ้น 

     

34.  ทานไปออกเสียงเลือกตั้งทกุคร้ังที่ผานมา      
35.  ทานไดรับทราบนโยบายจากจาก กกต.เปนประจํา      
36.  ทานไดรับทราบกําหนดการและขอมูลเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งทุกครั้ง 

     

37.  ทานคิดวา การเลือกตั้งครั้งนี้ชวยลดการทุจรติ
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที ่ กกต. 

     

38.  ทานคิดวา การเลือกตั้งครั้งนี้ชวยลดการทุจรติในการ
เลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้ง 

     

39.  ทานไดรับสือ่สิ่งพิมพในรูปแบบตางๆ จาก กกต.อยาง
สม่ําเสมอ 

     

40.   ทานไดรับสื่อสิ่งพิมพในรูปแบบตางๆจากพรรค
การเมืองอยางสม่ําเสมอ 

     

41.  ทานไดรับสือ่สิ่งพิมพในรูปแบบตางๆจากองคกร
เอกชนอยางสม่าํเสมอ 

     

42.  ทานไดรับฟงขาวสารทางการเมืองจากรายการวิทยุ 
รายการโทรทศันและสื่ออิเลก็ทรอนิกสอื่นๆ ที่จัดโดย 
กกต.อยางสม่ําเสมอ 
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ระดับความคิดเห็น  

การวัด มากที่สดุ 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยที่สุด 
(1) 

43.  ทานไดรับฟงขาวสารทางการเมืองจากรายการวิทยุ 
รายการโทรทศันและสื่ออิเลก็ทรอนิกสอื่นๆ ที่จัดโดย
พรรคการเมืองอยางสม่ําเสมอ 

     

44.    ทานไดรับฟงขาวสารทางกรเมืองจากรายการวิทยุ 
รายการโทรทศันและสื่ออิเลก็ทรอนิกสอื่น ๆ ที่จัดโดย
องคกรเอกชนอยางสม่ําเสมอ 

     

45.  ทานมีโอกาสเขารวมประชุม อบรม สัมมนาทาง
การเมืองการเลือกตั้งที่เปนโครงการความรวมมือระหวาง 
กกต. กับหนวยงานราชการ 

     

46.  ทานมีโอกาสเขารวมประชุม อบรม สัมมนาทาง
การเมืองและการเลือกตั้งที่จัดโดยพรรคการเมือง 

     

47.  ทานมีโอกาสเขารวมประชุม  อบรม สัมมนาทาง
การเมืองการเลือกตั้งที่จัดโดยองคกรเอกชน 

     

48.  ทานมีสวนรวมในการตรวจสอบการเลือกตั้งในกร
เลือกตั้งที่ผานมา 

     

49.  ทานคิดวา หอกระจายขาวมีสวนเผยแพรขอมูลไปสู
ประชาชนในวงกวาง 

     

50.  ทานคิดวา สื่อสิ่งพิมพที่ กกต. จัดทําขึ้นสงเสริมการมี
สวนรวมในการปกครองและการตรวจสอบอํานาจรัฐ
ไดมากที่สดุ 

     

51.  ทานคิดวา สื่อวิทยุโทรทัศนที่  กกต. จัดทําขึ้นสงเสริม
การมีสวนรวมในการปกครองและการตรวจสอบอํานาจรัฐ
ไดมากที่สดุ 

     

52.  ทานคิดวา การบริหารงานเลอืกตั้งของ กกต. มีสวน
สนับสนุนการพฒันาการมีสวนรวมและสงเสริมใหผูที่
เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในทางการเมืองมากขึ้น 
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สวนท่ี 2 โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามประสบการณตรง (หากพื้นท่ีตอบไมเพียงพอ  สามารถใช
กระดาษอ่ืนเปนใบแทรกได) 
1.ทานคิดวา การเลือกตั้งในทองถิ่นที่ผานมามีปญหาและอุปสรรคสําคัญในดานตางๆตอไปนี้เรื่องใดบาง   อธิบายพอ
สังเขป 

1.1 ดานผูสมัครรับเลือกตั้ง (นายก อ.บ.จ. และ ส.อบจ.) และพรรคการเมือง 
………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

1.2 ดานคณะกรรมการการเลอืกตั้งประจําจังหวัดและบุคลากรประจําหนวยเลือกตั้ง  
………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 1.3 ดานการบรหิารจดัการเลือกตั้งซึ่งดําเนินการโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 1.4 ดานประชาชนผูมาใชสิทธิเลอืกตั้ง 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.เมื่อเปรียบเทียบกับการเลือกตัง้ สว.และ สส.ที่ผานมาในอดตี  ทานคิดวา การเลือกตั้งครั้งนี้มีพัฒนาการดานความ
สุจริตและเที่ยงธรรมเปนอยางไร  เพราะเหตุใด 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.ทานคิดวา กิจกรรมใดของคณะกรรมการการเลือกตั้งมีสวนชวยพัฒนาการมีสวนรวมในทางการเมืองของประชาชน
มากที่สดุ  เพราะเหตุใด 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………... 
4.ขอทราบขอเสนอแนะแนวทางและมาตรการในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางานของคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในสถานการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
 
 



 
แบบสอบถามชุดที่ 3 สําหรับถามเจาหนาทีป่ระจาํหนวยเลือกตั้ง 

 
ผูใหขอมูล ................................................................. อยูบานเลขที่ ........................... หมูที่ ..................... 
ถนน/ ซอย ....................................... ตําบล /แขวง .......................................อําเภอ/เขต............................ 
เทศบาล ...................................….... จังหวัด........................……… รหัสไปรษณีย ……………………. 

----------------------------------------------------------- 
สวนท่ี 1  ขอมูลสวนบุคคล  
1. เพศ      ชาย    หญิง 
2. ทานมีอายุ ......................................... ป 
3. ทานจบการศึกษาขั้นสูงสุดขั้นใด ........................................................ 
4. ทานมีอาชีพอะไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  เกษตรกร (ทํานา, ทําสวน, ทําไร) 
  แมบาน 
  รับจางทั่วไป 
  คาขาย / หาบแร / แผงลอย 
  ผูประกอบการ 
  พนักงานบริษัท / หางราน 
  ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   โปรดระบุ.....................................................................ระดับ ซี ...................... 
  กํานัน / ผูใหญบาน / อบต. / สท. 
  ส่ือมวลชนทองถิ่น 
  อ่ืน ๆ .......................................................................................................................... 
5.  ทานเปนสมาชิกองคกรเอกชนตรวจสอบการเลือกตั้งหรือไม 
  ไมเปน 
  เปน  โปรดระบุ........................................................................................................... 
6.  ทานมีรายไดเดือนละเทาใด 
  รายไดจากอาชีพหลัก.................................................บาท 
  รายไดจากอาชีพรอง 1 ..............................................บาท 
  รายไดจากอาชีพรอง 2 ..............................................บาท 
  รายไดอ่ืน ๆ ระบุ.................................................ประมาณ..................................บาท 
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จากการทีท่านมีสวนรวมในการปฏิบตัิหนาที่เปนเจาหนาทีป่ระจําหนวยเลือกตั้งใน
การเลือกตั้งนายก อบจ. และ ส.อบจ. เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2547 ที่ผานมา  จงกาเครื่  √  ใน
ชองวางของหมายเลขที่ตรงกบัความคิดเห็นของทานมากที่สุดเพียงชองเดียว 
 ระดับความคิดเห็น 

การวัด มากที่สดุ 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยที่สุด 
(1) 

1.  ทานคิดวา กกต.ออกคําสั่งมอบหมายใหบุคลากรปฏิบตัิ
หนาที่ประจําหนวยเลือกตั้งเหมาะสมดี 

     

2.  ทานคิดวา กกต.ออกขอกาํหนดเปนแนวทางปฏิบัติให
บุคลากรปฏิบตัหินาที่ประจําหนวยเลือกตั้งเหมาะสมดี 

     

3.  ทานมีโอกาสเขารวมประชุมเพื่อซักซอมความเขาใจ
เกี่ยวกับการปฏบิัติงานในหนวยเลือกตั้ง 

     

4.  ทานคิดวา การแบงเขตเลือกตัง้มีความเหมาะสมด ี      
5.  ทานคิดวา ประชาชนไดรับความสะดวกในการเลือกตั้ง
ครั้งนี้ดีกวาครั้งกอน ๆ 

     

6.  ทานคิดวา หนวยเลือกตั้งหางายและมีความสะดวกใน
การเดินทาง 

     

7.  ทานคิดวา ประชาชนสามารถหาชื่อในบัญชีรายชื่อผูมี
สิทธิเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

     

8.  ทานคิดวา ขั้นตอนการใชสิทธิเลือกตั้งเขาใจงายและ
สามารถปฏิบตัิดวยตนเองได 

     

9.  ทานคิดวา เจาหนาที่ประจําหนวยเลือกตั้งปฏิบัติหนาที่
ไดอยางถกูตอง 

     

10.  ทานคิดวา การนับคะแนนเปนไปอยางเปดเผยและ
เที่ยงธรรม 

     

11.  ทานคิดวา เจาหนาที่ กกต.ใหความเปนธรรมแกทุกฝาย      
12.  ทานคิดวา ทุกคนเขาถึงบริการของเจาหนาที่ กกต. 
อยางเทาเทียมกนั 

 

     

คําช้ีแจง 
 แบบสอบถามนี้มีวัตถปุระสงคเพ่ือประเมินผลการบริหารจัดการการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) ตามกรอบของรัฐธรรมนูญ   ซึ่งนับตั้งแตการจัดตั้งองคกร  กกต.ไดทําหนาท่ีในการจัดการเลือกตั้ง 3 คร้ัง ไดแก     
 1.การเลือกตั้งสมาชิกวฒุสิภา (สว.)  ระหวางวันที่ 4 มีนาคม 2543  
 2.การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (สส.) ระหวางวันที่ 6 มกราคม 2544  
 3.การเลือกตั้งสมาชิกองคการบริหารทองถ่ินและผูบริหารทองถิ่น ไดแก  นายก อบจ.
และ ส.อบจ. เมื่อวันที ่14 มีนาคม 2547 



 3
 ระดับความคิดเห็น 

การวัด มากที่สดุ 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยที่สุด 
(1) 

13.  ทานคิดวา เจาหนาที่ กกต. เอ้ือประโยชนเปนพิเศษ
ใหกับผูสมคัรบางคน หรือพรรคการเมืองบางพรรค 

     

14.  ทานคิดวา เจาหนาที่ กกต. มุงจับผิดผูสมัครบางคน 
หรือ พรรคการเมืองบางพรรค 

     

15.  ทานคิดวา เจาหนาที่ กกต.  
ละเวนการเอาผดิผูสมัครบางคน หรือ พรรคการเมืองบาง
พรรค  

     

16.  ทานคิดวา การบริหารงานเลอืกตั้งเปนไปดวยความ
สุจริตและยุติธรรม หรือเปนไปตามกฎหมายเลอืกตั้ง 

     

17.  ทานคิดวา กกต. บริหารงานเลือกตั้งไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

     

18.  ทานคิดวา กกต. อํานวยความสะดวกใหแกประชาชน
อยางนาพอใจ 

     

19.  ทานคิดวา กกต.นับคะแนนและประกาศผลการ
เลือกตั้งรวดเร็ว ทันเวลา 

     

20.  ทานคิดวา กกต. ใชทรัพยากรตาง ๆ เชน คน 
งบประมาณ สิ่งของเครื่องใชไดอยางเหมาะสม 

     

21.  ทานคิดวา กกต. มีประสิทธิภาพในการประสานงาน
กับผูมสีวนเกี่ยวของ เชน หนวยงานราชการ องคกรเอกชน
ตรวจสอบการเลอืกตั้ง เปนตน 

     

22.  ทานคิดวา การบริหารงานเลอืกตั้งครั้งนี้บรรลุ
เปาหมายในการปฏิรูปรูปการเมืองตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญ 

     

23.  กกต. บริหารงานเลือกตั้งที่มีคุณภาพ      
24.  ผลการบริหารและจัดการเลอืกตั้งของ กกต.  ในครั้งนี้
ดีกวาการเลือกตัง้ สว. และ สส.ที่ผานมา 

     

25.  ผลการบริหารงานเลือกตั้งครั้งนี้เปนที่ยอมรับของ
ประชาชน 

     

26.  ผลการบริหารงานเลือกตั้งครั้งนี้คุมคากับการลงทุนที่
ใชไป 

     

27.  ภาพลักษณของ กกต. ในสายตาของทานนับวาด ี      
28.  ผลการบริหารงานเลือกตั้งครั้งนี้ ทําใหประชาชนมี
ทัศนคติทีด่ีตอ กกต. 
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ระดับความคิดเห็น 

การวัด มากที่สดุ 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยที่สุด 
(1) 

29.  ผลการบริหารงานเลือกตั้งครั้งนี้ ทําใหผูที่มีสวน
เกี่ยวของเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมในทางที่ดีขึ้น 

     

30.  ทานใชสิทธิเลือกตั้งทุกครั้งที่ผานมา      
31.  ทานคิดวา การเลือกตั้งครั้งนี้ชวยลดการทุจรติ
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที ่กกต. 

     

32.  ทานคิดวา การเลือกตั้งครั้งนี้ชวยลดการทุจรติในการ
เลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้ง 

     

33.  ทานไดรับแจงกําหนดและขอมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ทุกครั้ง 

     

34.  ทานไดรับสือ่สิ่งพิมพในรูปแบบตาง ๆ จาก กกต. 
อยางสม่ําเสมอ 

     

35.  ทานไดรับสือ่สิ่งพิมพในรูปแบบตาง ๆ จากพรรค
การเมืองอยางสม่ําเสมอ 

     

36.  ทานไดรับสือ่สิ่งพิมพในรูปแบบตาง ๆ จากองคกร
เอกชนอยางสม่าํเสมอ 

     

37.  ทานไดรับฟงขาวสารทางการเมืองจากรายการวิทยุ 
รายการโทรทศันและสื่ออิเลก็ทรอนิกสอื่น ๆ ที่จัดโดย 
กกต. อยางสม่ําเสมอ 

     

38.  ทานไดรับฟงขาวสารทางการเมืองจากรายการวิทยุ 
รายการโทรทศันและสื่ออิเลก็ทรอนิกสอื่นๆ ที่จัดโดย
พรรคการเมืองอยางสม่ําเสมอ 

     

39.  ทานไดรับฟงขาวสารทางการเมืองจากรายการวิทยุ 
รายการโทรทศันและอิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ ที่จัดโดยองคกร
เอกชนอยางสม่าํเสมอ 

     

40.  ทานมีโอกาสเขารวมประชุม อบรม สัมมนาทาง
การเมืองและการเลือกตั้งที่เปนโครงการความรวมมือ 

     

41.  ทานมีโอกาสเขารวมประชุม อบรม สัมมนาทาง
การเมืองและการเลือกตั้งที่จัดโดยพรรคการเมือง 

     

42.  ทานมีโอกาสเขารวม อบรม สัมมนาทางการเมืองและ
การเลือกตั้งที่จัดโดยองคกรเอกชน 

     

43.  ทานคิดวา หอกระจายขาวมีสวนเผยแพรขอมูลไปสู
ประชาชนในวงกวาง 
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 ระดับความคิดเห็น 

การวัด มากที่สดุ 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยที่สุด 
(1) 

44.  ทานคิดวา สื่อสิ่งพิมพที่ กกต. จัดทาํขึ้นสงเสริมการมี
สวนรวมในการปกครองและการตรวจสอบอํานาจรัฐ
ไดมากที่สดุ 

     

45.  ทานคิดวา สื่อวิทยุโทรทัศนที่ กกต. จัดทําขึ้นสงเสริม
การมีสวนรวมในการปกครองและการตรวจสอบอํานาจรัฐ
ไดมากที่สดุ 

     

46.  ทานคิดวา การบริหารงานเลือกตั้งของ กกต. มีสวน
สนับสนุนการพฒันาการมีสวนรวมและสงเสริมใหผูที่
เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในทางการเมืองมากขึ้น 

     

 
 



โครงการวิจัยเร่ือง การประเมินผลการทํางานขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ: คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
 

แบบสอบถาม  ชุดที่  2 
 

สําหรับกลุมผูที่เก่ียวของกับการจัดการเลือกตั้ง 



 
แบบสัมภาษณชุดที่ 1 สําหรบัคณะกรรมการการเลอืกตั้งสวนกลาง 

 
ช่ือผูใหสัมภาษณ ....................................................................................................................................... 
ตําแหนง..................................................................................................................................................... 
ฝาย/สํานักที่ดแูล/รับผิดชอบ ..................................................................................................................... 
การดํารงตําแหนง ...............................ป นับแตวนัที่ไดรับการแตงตั้ง     

------------------------------------------------------------------------------- 
1.การกําหนดปรัชญา  ปณธิาน วิสัยทัศน วัตถุประสงค นโยบายและแผนพัฒนาการจัดการเลือกตัง้ 
 1.1  มีการกําหนดปรัชญา  ปณิธาน วิสัยทัศน วัตถุประสงค ของคณะกรรมการการเลือกตั้งชุด
ปจจุบันหรือไม อยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
 1.2 สอดคลองกับคณะกรรมการการเลือกตัง้ชุดเดิมหรือไม อยางไร   
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
 1.3 สอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนญู พ.ศ. 2540 และวัตถุประสงคของการจดัตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือไม อยางไร   
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
 1.4 แผนพัฒนาการจัดการเลอืกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดปจจุบันมีหรือไม อยางไร  
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 1.5 การจัดทําแผนปฏิบัตกิารประจาํปหรือไม และทานคดิวาแผนดังกลาวจะชวยใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธภิาพหรอืไม อยางไร  
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
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2.นโยบายดานการบริหารและจัดการการเลือกตั้ง 
 2.1 มีการกําหนดนโยบายและแผนกลยุทธดานการบริหารจัดการการเลือกตั้งหรือไม  อยางไร 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
 2.2 มีนโยบายดานการบริหารเงินงบประมาณหรือไม  อยางไร 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
 2.3 มีนโยบายดานการบริหารบุคลากรที่เกีย่วของกับการจัดการเลือกตัง้หรือไม  อยางไร 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
 2.4 มีนโยบายดานกิจการการมีสวนรวมของประชาชน   และสนับสนนุใหองคการเอกชน 
ชวยเหลือตรวจสอบการเลือกตั้งหรือไม อยางไร 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
 2.5 มีนโยบายในการปรับปรงุแกไขกฎหมายรวมทั้งระเบยีบ  ประกาศทีจ่ําเปนในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง,  การเลือกตั้ง ส.ส.   ส.ว. และ
กฎหมายที่เกีย่วกับการเลือกตั้งในระดับทองถิ่นหรือไม อยางไร 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
 2.6 มีนโยบายดานการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพรรคการเมืองหรือไม  อยางไร 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
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2.7 มีนโยบายดานการสืบสวน สอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงและวินิจฉัยปญหา หรือขอโตแยงท่ี
เกิดขึ้นภายหลงัการจัดการเลอืกตั้งมีหรือไม อยางไร 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
3.ทานคิดวา  การดําเนินการบริหารจดัการเลือกตั้งนายกอบจ. และ ส.อบจ. เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2547  
มีประสิทธิภาพเปนที่นาพอใจของทานหรอืไม  เพราะเหตุใด 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
4.ปญหาและอปุสรรคของการดําเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตัง้มีหรือไม อยางไร    
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
5.ปญหาและอปุสรรคของการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหรือไม อยางไร   
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
6.ทานมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกปญหาการบรหิารจัดการเลือกตั้งที่ถือวาเปนเรือ่งเรงดวน 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
7.ขอทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการดาํเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งและ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในดานตาง ๆ เพ่ือใหสอดคลองและเปนไปตามเจตนารมณของ 
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสัมภาษณ ชุดท่ี 4 สําหรับผูสมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ./ส.อบจ. 
 

ช่ือผูใหสัมภาษณ ....................................................................................................................................... 
ตําแหนง..................................................................................................................................................... 
ฝาย/สํานักที่ดแูล/รับผิดชอบ ..................................................................................................................... 
การดํารงตําแหนง ...............................ป นับแตวนัที่ไดรับการแตงตั้ง     

------------------------------------------------------------------------------- 
1.นโยบายดานการบริหารและจัดการการเลือกตั้ง 
 1.1 มีนโยบายดานกิจการการมีสวนรวมของประชาชน   และสนับสนนุใหองคการเอกชน 
ชวยเหลือตรวจสอบการเลือกตั้งหรือไม อยางไร 
................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
 1.2 มีนโยบายในการปรับปรงุแกไขกฎหมายรวมทั้งระเบยีบ  ประกาศทีจ่ําเปนในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง,  การเลือกตั้ง ส.ส.   ส.ว. และ
กฎหมายที่เกีย่วกับการเลือกตั้งในระดับทองถิ่นหรือไม อยางไร 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................
 1.3 มีนโยบายดานการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพรรคการเมืองหรือไม  อยางไร 
................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
 1.4 มีนโยบายดานการสืบสวน สอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงและวินิจฉัยปญหา หรือขอโตแยงท่ี
เกิดขึ้นภายหลงัการจัดการเลอืกตั้งมีหรือไม อยางไร 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
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2.ทานคิดวา  การดําเนินการบริหารจดัการเลือกตั้งนายกอบจ. และ ส.อบจ. เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2547  
มีประสิทธิภาพเปนที่นาพอใจของทานหรอืไม  เพราะเหตุใด 
................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
3.ปญหาและอปุสรรคของการดําเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตัง้มีหรือไม อยางไร    
…………………………………………………………………………………………………………...
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
4.ทานมีขอเสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงแกปญหาการบรหิารจัดการเลือกตั้งที่ถือวาเปนเรือ่งเรงดวน 
................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
5.ขอทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการดาํเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งและ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในดานตาง ๆ เพ่ือใหสอดคลองและเปนไปตามเจตนารมณของ 
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540  
................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 

 



แบบสัมภาษณชุดที ่2 สําหรบัประธาน กกต.จว./กกต.จว. /ผอ.กกต.จว. 
 

ช่ือผูใหสัมภาษณ ....................................................................................................................................... 
ตําแหนง..................................................................................................................................................... 
ฝาย/สํานักที่ดแูล/รับผิดชอบ ..................................................................................................................... 
การดํารงตําแหนง ...............................ป นับแตวนัที่ไดรับการแตงตั้ง     

------------------------------------------------------------------------------- 
1.การกําหนดปรัชญา  ปณธิาน วิสัยทัศน วัตถุประสงค นโยบายและแผนพัฒนาการจัดการเลือกตัง้ 
 1.1  มีการกําหนดปรัชญา  ปณิธาน วิสัยทัศน วัตถุประสงค ของคณะกรรมการการเลือกตั้งชุด
ปจจุบันหรือไม อยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
 1.2 สอดคลองกับคณะกรรมการการเลือกตัง้ชุดเดิมหรือไม อยางไร   
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
 1.3 สอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนญู พ.ศ. 2540 และวัตถุประสงคของการจดัตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือไม อยางไร   
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
 1.4 แผนพัฒนาการจัดการเลอืกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดปจจุบันมีหรือไม อยางไร  
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 1.5 การจัดทําแผนปฏิบัตกิารประจาํปหรือไม และทานคดิวาแผนดังกลาวจะชวยใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธภิาพหรอืไม อยางไร  
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
2.นโยบายดานการบริหารและจัดการการเลือกตั้ง 
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 2.1 มีการกําหนดนโยบายและแผนกลยุทธดานการบริหารจัดการการเลือกตั้งหรือไม  อยางไร 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
 2.2 มีนโยบายดานการบริหารเงินงบประมาณหรือไม  อยางไร 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
 2.3 มีนโยบายดานการบริหารบุคลากรที่เกีย่วของกับการจัดการเลือกตัง้หรือไม  อยางไร 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
 2.4 มีนโยบายดานกิจการการมีสวนรวมของประชาชน   และสนับสนนุใหองคการเอกชน 
ชวยเหลือตรวจสอบการเลือกตั้งหรือไม อยางไร 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
 2.5 มีนโยบายในการปรับปรงุแกไขกฎหมายรวมทั้งระเบยีบ  ประกาศทีจ่ําเปนในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง,  การเลือกตั้ง ส.ส.   ส.ว. และ
กฎหมายที่เกีย่วกับการเลือกตั้งในระดับทองถิ่นหรือไม อยางไร 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
 2.6 มีนโยบายดานการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพรรคการเมืองหรือไม  อยางไร 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 2.7 มีนโยบายดานการสืบสวน สอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงและวินจิฉัยปญหา หรือขอโตแยงท่ี
เกิดขึ้นภายหลังการจัดการเลอืกตั้งมีหรือไม อยางไร 
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...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 
3.ทานคิดวา  การดําเนินการบริหารจดัการเลือกตั้งนายกอบจ. และ ส.อบจ. เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2547  
มีประสิทธิภาพเปนท่ีนาพอใจของทานหรอืไม  เพราะเหตุใด 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
4.ปญหาและอปุสรรคของการดําเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตัง้มีหรือไม อยางไร    
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
5.ปญหาและอปุสรรคของการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหรือไม อยางไร   
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
6.ทานมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกปญหาการบรหิารจัดการเลือกตั้งที่ถือวาเปนเรือ่งเรงดวน 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
7.ขอทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการดาํเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งและ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในดานตาง ๆ เพ่ือใหสอดคลองและเปนไปตามเจตนารมณของ 
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 

 



แบบสัมภาษณชุดที ่2 สําหรบัประธาน กกต.จว./กกต.จว. /ผอ.กกต.จว. 
 

ช่ือผูใหสัมภาษณ ....................................................................................................................................... 
ตําแหนง..................................................................................................................................................... 
ฝาย/สํานักที่ดแูล/รับผิดชอบ ..................................................................................................................... 
การดํารงตําแหนง ...............................ป นับแตวนัที่ไดรับการแตงตั้ง     

------------------------------------------------------------------------------- 
1.การกําหนดปรัชญา  ปณธิาน วิสัยทัศน วัตถุประสงค นโยบายและแผนพัฒนาการจัดการเลือกตัง้ 
 1.1  มีการกําหนดปรัชญา  ปณิธาน วิสัยทัศน วัตถุประสงค ของคณะกรรมการการเลือกตั้งชุด
ปจจุบันหรือไม อยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
 1.2 สอดคลองกับคณะกรรมการการเลือกตัง้ชุดเดิมหรือไม อยางไร   
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
 1.3 สอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนญู พ.ศ. 2540 และวัตถุประสงคของการจดัตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือไม อยางไร   
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
 1.4 แผนพัฒนาการจัดการเลอืกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดปจจุบันมีหรือไม อยางไร  
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 1.5 การจัดทําแผนปฏิบัตกิารประจาํปหรือไม และทานคดิวาแผนดังกลาวจะชวยใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธภิาพหรอืไม อยางไร  
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
2.นโยบายดานการบริหารและจัดการการเลือกตั้ง 
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 2.1 มีการกําหนดนโยบายและแผนกลยุทธดานการบริหารจัดการการเลือกตั้งหรือไม  อยางไร 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
 2.2 มีนโยบายดานการบริหารเงินงบประมาณหรือไม  อยางไร 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
 2.3 มีนโยบายดานการบริหารบุคลากรที่เกีย่วของกับการจัดการเลือกตัง้หรือไม  อยางไร 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
 2.4 มีนโยบายดานกิจการการมีสวนรวมของประชาชน   และสนับสนนุใหองคการเอกชน 
ชวยเหลือตรวจสอบการเลือกตั้งหรือไม อยางไร 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
 2.5 มีนโยบายในการปรับปรงุแกไขกฎหมายรวมทั้งระเบยีบ  ประกาศทีจ่ําเปนในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง,  การเลือกตั้ง ส.ส.   ส.ว. และ
กฎหมายที่เกีย่วกับการเลือกตั้งในระดับทองถิ่นหรือไม อยางไร 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
 2.6 มีนโยบายดานการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพรรคการเมืองหรือไม  อยางไร 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 2.7 มีนโยบายดานการสืบสวน สอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงและวินจิฉัยปญหา หรือขอโตแยงท่ี
เกิดขึ้นภายหลังการจัดการเลอืกตั้งมีหรือไม อยางไร 
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...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 
3.ทานคิดวา  การดําเนินการบริหารจดัการเลือกตั้งนายกอบจ. และ ส.อบจ. เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2547  
มีประสิทธิภาพเปนท่ีนาพอใจของทานหรอืไม  เพราะเหตุใด 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
4.ปญหาและอปุสรรคของการดําเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตัง้มีหรือไม อยางไร    
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
5.ปญหาและอปุสรรคของการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหรือไม อยางไร   
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
6.ทานมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกปญหาการบรหิารจัดการเลือกตั้งที่ถือวาเปนเรือ่งเรงดวน 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
7.ขอทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการดาํเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งและ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในดานตาง ๆ เพ่ือใหสอดคลองและเปนไปตามเจตนารมณของ 
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 

 



 
 

แบบสัมภาษณชุดที่ 3 สําหรบันายอําเภอ 
 
ช่ือผูใหสัมภาษณ ....................................................................................................................................... 
ตําแหนง..................................................................................................................................................... 
ฝายทีดู่แล/รับผิดชอบ ..................................................................................................................... 
การดํารงตําแหนง ...............................ป นับแตวนัที่ไดรับการแตงตั้ง     

------------------------------------------------------------------------------- 
1.การกําหนดปรัชญา ปณธิาน วิสัยทัศน วตัถุประสงค นโยบายและแผนพัฒนาการจดัการเลือกตั้ง 
 1.1 ทานเห็นวาคณะกรรมการการเลือกตั้งมีการกําหนดปรัชญา ปณธิาน วิสัยทัศน 
วัตถุประสงค หรือไม อยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
 1.2 ทานเห็นวาปรัชญา  ปณธิาน วิสัยทัศน วัตถุประสงค ดังกลาวสอดคลองกับคณะกรรมการ
การเลือกตั้งชดุเดิมหรือไม อยางไร   
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
 1.3 ทานเห็นวาปรัชญา  ปณธิาน วิสัยทัศน วัตถุประสงค ดังกลาวสอดคลองกับเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และวัตถุประสงคของการจดัตั้งสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือไม 
อยางไร   
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
 1.4 ทานเห็นวาแผนพัฒนาการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลอืกตั้งชุดปจจบุันมี
หรือไม อยางไร  
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
  
 



  
 

2 
 
1.5 ทานเห็นวาคณะกรรมการการเลือกตั้งมีการจัดทําแผนปฏิบัตกิารประจําปหรือไม และทาน

คิดวาแผนดังกลาวจะชวยใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่องและมปีระสิทธิภาพหรือไม อยางไร  
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
2.นโยบายดานการบริหารและจัดการการเลือกตั้ง 
 2.1 ทานเห็นวาคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีการกําหนดนโยบายและแผนกลยุทธดานการ
บริหารจดัการการเลือกตั้งหรือไม  อยางไร 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
 2.2 ทานเห็นวาคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีนโยบายดานการบริหารเงนิงบประมาณหรือไม  
อยางไร 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
 2.3 ทานเห็นวาคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีนโยบายดานการบริหารบุคลากรที่เกี่ยวของกับการ
จัดการเลือกตัง้หรือไม  อยางไร 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
 2.4 ทานเห็นวาคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีนโยบายดานกิจการการมีสวนรวมของประชาชน   
และสนับสนนุใหองคการเอกชนชวยเหลอืตรวจสอบการเลือกตั้งหรือไม อยางไร 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................  
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2.5 ทานเห็นวาคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีนโยบายในการปรับปรุงแกไขกฎหมายรวมทั้ง

ระเบียบ  ประกาศที่จําเปนในการปฏิบัติตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง,  การเลือกตั้ง ส.ส.   ส.ว. และกฎหมายที่เกีย่วกับการเลือกตั้งในระดับทองถิน่หรือไม อยางไร 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
 2.6 ทานเห็นวาคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีนโยบายดานการสงเสริมและสนับสนนุการพฒันา
พรรคการเมืองหรือไม  อยางไร 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
 2.7 ทานเห็นวาคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีนโยบายดานการสืบสวน สอบสวนเพื่อหา
ขอเท็จจรงิและวินิจฉัยปญหา หรือขอโตแยงที่เกิดขึน้ภายหลังการจดัการเลือกตั้งมีหรือไม อยางไร 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
3.ทานคิดวา  การดาํเนินการบริหารจดัการเลือกตั้งนายกอบจ. และ ส.อบจ. เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2547  
มีประสิทธิภาพเปนที่นาพอใจของทานหรอืไม  เพราะเหตุใด 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
4.ปญหาและอปุสรรคของการดําเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตัง้มีหรือไม อยางไร    
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
5.ปญหาและอปุสรรคของการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหรือไม อยางไร   
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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6.ทานมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกปญหาการบรหิารจัดการเลือกตั้งที่ถือวาเปนเรือ่งเรงดวน 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
7.ขอทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการดาํเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งและ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในดานตาง ๆ เพ่ือใหสอดคลองและเปนไปตามเจตนารมณของ 
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
8. ขอใหทานเปรียบเทียบการจัดการเลือกตั้งโดย “คณะกรรมการการเลือกตั้ง” และการจัดการเลือกตั้ง
โดย “กระทรวงมหาดไทย” วามี ประสิทธิภาพ ประสิทธผิลท่ีเหมือนกนั หรอืแตกตางกนั อยางไร และ  
มี ขอดี ขอเสีย อยางไร และทานเห็นวา หนวยงานใดควรมีหนาที่ในการจัดการเลือกตั้ง เพราะเหตใุด 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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