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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินสมรรถนะและมาตรฐานการท างานของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประเทศไทยและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ตามกรอบแนวคิด IHOPE เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนวทางในการ
พัฒนาการประเมินสมรรถนะและมาตรฐานการท างานของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เหมาะสมของทั้งสอง
ประเทศ กลุ่มตัวอย่างในการส ารวจความคิดเห็นของประเทศไทย ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งคือ ผู้ที่มีอายุ 
18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วทุกภูมิภาคของประเทศบน
หลักความน่าจะเป็นทางสถิติ (Probability Sampling) และด าเนินการสุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการผสมผสาน 
(Multi-Stage Sampling) จ านวน 750 คน และ มีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 12 คน และ ประเทศ
ฟิลิปปินส์  เป็นกลุ่มตัวอย่างออนไลน์ จ านวน 42 คน เครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามความคิดเห็น
ของประชาชนต่อสมรรถนะและมาตรฐานการท างานของ กกต. เป็นการออกแบบร่วมกันระหว่างสถาบัน
พระปกเกล้าและ ADMU โดยค าถามประกอบด้วยตัวชี้วัดทั้ง 3 ระดับ คือ (1) ระดับภาพรวม (2) ระดับกลาง 
และ (3) ระดับย่อย จ านวน 35 ข้อ และ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าเฉลี่ย ร้อย
ละ การวิเคราะห์เนื้อหา และ การสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย 

 ผลการศึกษา พบว่า ภาพรวมประชาชนไม่พึงพอใจเท่าที่ควรต่อสมรรถนะและมาตรฐานการท างาน
ของ กกต. ทั้งสองประเทศ สะท้อนได้ทั้งจากผลการส ารวจความคิดเห็นของไทย ที่พบว่า ประชาชน ร้อยละ 46 
เชื่อมั่นในการท างานของ กกต. ในระดับ “ปานกลาง” (ให้คะแนน 5-6 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10) ซึ่งมี
ภาพรวมของการจัดการเลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุดในสายตาประชาชน อยู่ในระดับ “ปานกลาง” (ให้คะแนน 5-6 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 10) ทุกเรื่อง โดยเฉพาะอย่างในเรื่องการสร้างการมีส่วนร่วมและร่วมมือกับภาคส่วน
ต่าง ๆ ในสังคมที่อยู่ในระดับต่ า เช่นเดียวกับผลการศึกษาของประเทศฟิลิปปินส์ที่พบว่า ผู้มีสิทธิลงคะแนน
เลือกตั้งมีความเห็นค่อนข้างไปทางลบ (negative) ซึ่งเห็นจากการประมวลและค านวณค่าที่ได้จากดัชนีทั้ง 5 
ตัวจากระดับต่ าเริ่มต้นที่ -0.12 ไปจนถึงระดับต่ าที่สุดที่ -0.53 ในช่วงคะแนนระหว่าง -2.00 ถึง +2.00 โดยมี
ข้อเสนอแนะส าคัญในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่  (1) ควรต้องมีการเพ่ิมกระบวนการและความเข้มข้นให้กับ
กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง (2) ควรมีการสนับสนุนการพัฒนาแบบองค์รวม (3) ควรท ากระบวนการจัด
การศึกษาแบบองค์รวมให้กับผู้มีสิทธิลงคะแนน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจนให้กับผู้มีสิทธิ
ลงคะแนน (4) ควรมีการเพ่ิมจ านวนกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง (5) คณะกรรมการการเลือกตั้ง ควรมี
การจัดกิจกรรมและกระบวนการศึกษาให้กับผู้มีสิทธิลงคะแนน ผ่านทั้งสื่อ ช่องทางต่าง ๆ (6) คณะกรรมการ
การเลือกตั้งไม่ควรด าเนินภารกิจอ่ืนที่มิใช่ภาระหน้าที่หลัก จนไม่สามารถท าภาระหน้าที่หลักได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ (7) ควรมีการเสริมพลังให้กับองค์กรภาคประชาสังคม (CSOs) และช่วยเหลือผู้มีสิทธิ
ลงคะแนนที่เป็นผู้หญิงและกลุ่มเปราะบาง ให้สามารถเข้าถึงกระบวนการเลือกตั้งและการเมืองที่เป็นธรรมและ
มีความเสมอภาค 

ค าส าคัญ: คณะกรรมการการเลือกตั้ง; ประเทศไทย; ฟิลิปปินส์; สมรรถนะ; มาตรฐานการท างาน 



 

บทสรุปผู้บริหาร 

 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินสมรรถนะและมาตรฐานการท างานของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประเทศไทยและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ตามกรอบแนวคิด IHOPE เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนวทางในการ
พัฒนาการประเมินสมรรถนะและมาตรฐานการท างานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประเทศไท ยและ
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ที่เหมาะสม กลุ่มตัวอย่างในการส ารวจความคิดเห็นของประเทศไทย ได้แก่ ประชาชนผู้มี
สิทธิเลือกตั้งคือ ผู้ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วทุก
ภูมิภาคของประเทศบนหลักความน่าจะเป็นทางสถิติ (Probability Sampling) และด าเนินการสุ่มตัวอย่าง 
ด้วยวิธีการผสมผสาน (Multi-Stage Sampling) จ านวน 750 คน และ มีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 
12 คน และ ประเทศฟิลิปปินส์  เป็นกลุ่มตัวอย่างออนไลน์ จ านวน 42 คน เครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย 
แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อสมรรถนะและมาตรฐานการท างานของ กกต. เป็นการออกแบบ
ร่วมกันระหว่างสถาบันพระปกเกล้าและ ADMU โดยค าถามประกอบด้วยตัวชี้วัดทั้ง 3 ระดับ คือ (1) ระดับ
ภาพรวม (Macro Domain) (2) ระดับกลาง (Meso Domain) และ (3) ระดับย่อย (Micro Domain) จ านวน 
35 ข้อ และ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย 

 ผลการศึกษา พบว่า ภาพรวมประชาชนไม่พึงพอใจเท่าที่ควรต่อสมรรถนะและมาตรฐานการท างาน
ของ กกต. ทั้งสองประเทศ สะท้อนได้ทั้งจากผลการส ารวจความคิดเห็นของไทย ที่พบว่า ประชาชน ร้อยละ 
45.5 เห็นด้วยในระดับ “ปานกลาง” (ให้คะแนน 5-6 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10) ว่า การเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.
2562 ได้สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างครอบคลุม, ร้อยละ 41.8 เห็นด้วยในระดับ “ปานกลาง” (ให้
คะแนน 5-6 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10) ว่า การเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2562 สะท้อนเสียงความต้องการของ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิผล, ร้อยละ 43.3 เห็นด้วยว่า คุณภาพการบริหารจัดการเลือกตั้งของ กกต.ในการ
เลือกตั้งครั้งล่าสุด อยู่ในระดับ “ปานกลาง” (ให้คะแนน 5-6 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10), ร้อยละ 48.0 
ประเมินตนเองว่า รู้จัก กกต. (ในแง่บทบาทหน้าที่และผลการด าเนินงาน) อยู่ในระดับ “ปานกลาง” (ให้คะแนน 
5-6 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10) และ ร้อยละ 46 เชื่อมั่นในการท างานของ กกต. ในระดับ “ปานกลาง” (ให้
คะแนน 5-6 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10)  ซึ่งฉายภาพรวมของการจัดการเลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุดในสายตา
ประชาชน อยู่ในระดับ “ปานกลาง” (ให้คะแนน 5-6 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10) ทุกเรื่อง โดยเฉพาะอย่างใน
เรื่องการสร้างการมีส่วนร่วมและร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมที่อยู่ในระดับต่ า ดังปรากฏผลที่พบว่า 
องค์กรที่ กกต. มีการสื่อสารด้วยน้อยที่สุด คือ องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร องค์กรสาธารณะประโยชน์ องค์กร
พัฒนาเอกชน (NGOs) (ร้อยละ 37.2) และ หน่วยงานที่ท าหน้าที่สังเกตการณ์เลือกตั้งจากต่างประเทศ (ร้อยละ 
31.5)  ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เช่นเดี ยวกับผลการศึกษา



ของประเทศฟิลิปปินส์ที่พบว่า ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งมีความเห็นค่อนข้างไปทางลบ (negative) ซึ่งเห็นจาก
การประมวลและค านวณค่าที่ได้จากดัชนีทั้ง 5 ตัวจากระดับต่ าเริ่มต้นที่ -0.12 ไปจนถึงระดับต่ าที่สุดที่ -0.53 
ในช่วงคะแนนระหว่าง -2.00 ถึง +2.00 โดยในด้าน “สภาพแวดล้อม/บรรยากาศการเลือกตั้ง (electoral 
climate)” และ “การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร/ผู้ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม (fair officiating)” เป็นดัชนีที่
ได้รับการตอบแสดงผลเป็นที่พอใจมากที่สุดมีระดับที่ -0.12 ตามด้วย การบริหารจัดการกระบวนการเลือกตั้ง 
(electoral process management) มีระดับที่ -0.29 ในขณะที่ดัชนีที่ได้รับการตอบแสดงผลไม่เป็นที่พอใจ
มากที่สุด คือ “ผลลัพธ์การเลือกตั้ง (electoral results)” (ระดับที่ -0.53) และ “ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง 
และการลงคะแนนเลือกตั้ง (voters and voting)” (ระดับท่ี -0.42) 

 ข้อเสนอแนะส าคัญในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ (1) ควรต้องมีการเพ่ิมกระบวนการ และความเข้มข้น 
หรือความจริงจังให้กับกระบวนการมีส่วนร่วม การกระตุ้นชักชวน และการหนุนเสริมผู้แทนพลเมืองในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการทางเมืองและโครงสร้างการบริหารต่าง ๆ (2) ควรมีการสนับสนุนการพัฒนาแบบ
องค์รวม (inclusive development) (3) ควรท า “กระบวนการจัดการศึกษาแบบองค์รวมให้กับผู้มีสิทธิ
ลงคะแนน (Inclusive Voter Education)” เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจนให้กับผู้มีสิทธิ
ลงคะแนน ในการเลือกตั้งและกระบวนการมีส่วนร่วม รวมถึงการน าเสนอข้อความหลัก ๆ ในการเสริมพลังและ
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับประชากรชายขอบ (4) ควรมีการเพ่ิมจ านวนกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง 
และกระตือรือร้นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ในการติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(5) คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีหน้าที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมือง และ
การบริหารจัดการภาพรวม โดยการจัดกิจกรรม/กระบวนการศึกษาให้กับผู้มีสิทธิลงคะแนน และพลเมือง
โดยทั่วไป ผ่านทั้งสื่อ กิจกรรมพบปะ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อสังคมออนไลน์ โดยน าเสนอให้เห็ น
วิธีการต่าง ๆ ในเชิงปฏิบัติ (6) คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ควรด าเนินภารกิจอ่ืนที่มิใช่ภาระหน้าที่หลัก คือ 
การจัดการเลือกตั้งมากจนเกินไป จนไม่สามารถท าภาระหน้าที่หลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ (7) ควรมีการ
เสริมพลังให้กับองค์กรภาคประชาสังคม (CSOs) เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สนับสนุน รณรงค์การมีส่วนร่วมในการ
เลือกตั้ง รวมถึงการสนับสนุน ส่งเสริม และช่วยเหลือผู้มีสิทธิลงคะแนนที่เป็นผู้หญิงและประชากรกลุ่มชาย
ขอบ/เปราะบางอ่ืน ๆ ให้สามารถเข้าถึงกระบวนการเลือกตั้งและการเมืองที่เป็นธรรมและมีความเสมอภาค 
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1-1 รายงานฉบับสมบูรณ ์การศึกษาสมรรถนะและมาตรฐานการท างานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง: กรณีศึกษาเปรียบเทยีบฟิลปิปินส์และไทย 

บทที่ 1 

 

บทน ำ 

 

1.1 ที่มำและควำมส ำคัญ 

 “อ ำนำจอธิปไตย” เป็นอ ำนำจสูงสุดในกำรปกครองประเทศ ซึ่งมีที่มำจำกพลเมืองทุก ๆ คนภำยในรัฐ
นั้น ๆ โดยกำรแสดงออกถึงควำมเป็นเจ้ำของอ ำนำจอธิปไตยนั้น มักแสดงให้เห็นผ่ำนกำรที่ประชำชนไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งผู้แทน ซึ่งสิ่งนี้ได้ท ำให้ “กำรเลือกตั้ง” กลำยเป็นสิ่งจ ำเป็นขั้นพ้ืนฐำนในกำรแสดงออกซึ่งแนวคิด
ดังกล่ำวของประเทศเสรีประชำธิปไตย ไม่ว่ำจะเป็นระบบรัฐสภำ ระบบประธำนำธิบดี หรือ รูปแบบอื่นใดก็ตำม  
อีกทั้ง กำรจะให้ประชำชนทุกคนเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำตัดสินใจและก ำหนดนโยบำยของรัฐในกำร
แก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ที่มีควำมสลับซับซ้อนด้วยตนเองนั้นถือเป็นเรื่องยำก โดยเฉพำะในระดับประเทศที่
ประกอบด้วยประชำกรจ ำนวนมำก ดังนั้น จึงมีกำรก ำหนดให้ประชำชนเลือกผู้แทนเข้ำไปท ำหน้ำที่แทนตน 
หรือที่เรียกว่ำ ประชำธิปไตยแบบตัวแทน (representative democracy) (Beetham, 2005; Hague and 
Harrop, 2007) ซึ่งเป็นระบอบกำรปกครองโดยคนส่วนน้อยภำยใต้กำรควบคุมของคนส่วนใหญ่ ด้วยเหตุนี้ 
กระบวนกำรจัดเลือกตั้งจึงมีควำมส ำคัญและเป็นที่คำดหวังของสังคม เพ่ือน ำมำสู่กำรได้ตัวแทนที่มีคุณภำพ ไม่
ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งภำยหลังเสร็จสิ้นกำรเลือกตั้ง และประชำชนได้ประโยชน์สูงสุด ดังนั้น ประเทศ
ประชำธิปไตยต่ำง ๆ จึงได้จัดให้มีกลไกของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งขึ้น เพ่ือท ำให้กำรบริหำรจัดกำรกำร
เลือกตั้งผู้แทนเข้ำสู่อ ำนำจรัฐให้เป็นไปด้วยควำมสุจริต เที่ยงธรรม เสมอภำค เสรี และเป็นธรรม ซึ่งกำรจะ
บริหำรจัดกำรเลือกตั้งตำมแนวคิดดังกล่ำวจ ำเป็นที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจะต้องด ำเนินกำรบนหลักกำร
ของควำมมีอิสระในกำรท ำหน้ำที่ จึงต้องก ำหนดโครงสร้ำงกำรท ำงำนเป็นรูปแบบขององค์กรอิสระ 
 องค์กรอิสระเป็นองค์กรของรัฐที่ได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับภำรกิจของรัฐและคุ้มครองสิทธิ
เสรีภำพของประชำชน และปฏิบัติหน้ำที่ได้โดยอิสระ เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของประเทศเดินไป
ข้ำงหน้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ ปรำศจำกกำรแทรกแซงขององค์กรอ่ืนของรัฐหรือสถำบันกำรเมืองอ่ื น รวมทั้ง 
กำรอยู่เหนือกระแสและกำรกดดันใด ๆ ที่เกิดขึ้นภำยในสังคมในช่วงเวลำใดเวลำหนึ่ง ดังนั้น แนวคิดว่ำด้วยกำร
มีองค์กรอิสระจึงเป็นกลไกเพ่ือสร้ำงดุลยภำพระหว่ำงกำรบริหำรที่มีประสิทธิภำพกับกำรคุ้มครองสิทธิเสรีภำพ
ของประชำชน จึงเป็นเหตุผลควำมจ ำเป็นของกำรมีองค์กรอิสระที่ว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่รับผิดชอบกำรบริหำรจัดกำรกำรเลือกตั้ง อันน ำไปสู่กำรสร้ำงควำมชอบธรรมทำงกำรเมือง ภำยใต้
กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย (ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ , ไพฑูรย์ โพธิสว่ำง, และยุทธพร อิสรชัย, 2548; 
นพดล เฮงเจริญ, 2549; ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง, 2560) ดังนั้น ประเทศไทยและนำนำประเทศที่
มีกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อำทิ สหรัฐอเมริกำ สหรำชอำณำจักร เครือรัฐออสเตรเลีย สำธำรณรัฐ
ฟิลิปปินส์ เป็นต้น จึงได้ก ำหนดให ้“คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง” ด ำเนินกำรในรูปแบบขององค์กรอิสระ  



 
1-2 รายงานฉบับสมบูรณ ์การศึกษาสมรรถนะและมาตรฐานการท างานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง: กรณีศึกษาเปรียบเทยีบฟิลปิปินส์และไทย 

 คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ของไทย ถือก ำเนิดขึ้นตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
พุทธศักรำช 2540 มีอ ำนำจหน้ำที่บริหำรจัดกำรเลือกตั้งและควบคุมตรวจสอบกำรเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม และมีอ ำนำจหน้ำที่หลักในกำรจัดกำรกับกำรทุจริตกำรเลือกตั้งเพ่ือกำรปฏิรูปกำรเมืองอย่ำง
เป็นรูปธรรมและมีอ ำนำจเต็มในกำรสั่งให้มีกำรเลือกตั้งใหม่และสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งได้ ต่อมำ รัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 ยังคงบัญญัติหลักกำรขององค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญอย่ำงชัดเจน 
แต่เมื่อใช้ไประยะหนึ่ง ก็พบกับข้อจ ำกัดในเรื่องกำรใช้อ ำนำจและระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรของ กกต. ที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภำพกำรสืบสวนสอบสวนในกำรวินิจฉัยชี้ขำดของ กกต. ขณะเดียวกัน ผู้สมัครรับเลือกตั้งยังได้
อำศัยช่องว่ำงทำงกฎหมำยที่ก ำหนดให้ กกต. ต้องให้โอกำสผู้ถูกคัดค้ำนหรือผู้ถูกกล่ำวหำชี้แจงข้อเท็จจริงจึง
เกิดกำรหลีกเลี่ยงในกำรไปให้ถ้อยค ำ ส่งผลให้ กกต. ต้องประกำศผลกำรเลือกตั้งไปก่อน เนื่องจำกกำรสืบสวน
สอบสวนยังไม่แล้วเสร็จ ดังนั้น กรณีผู้สมัครที่ถูกกล่ำวหำ ผู้สมัครกล้ำกระท ำกำรทุจริตเพ่ือให้ชนะกำรเลือกตั้ง
และเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงกำรเมืองก่อน ส ำหรับเรื่องคดีควำมนั้นสำมำรถต่อสู้และแก้ไขภำยหลังได้ ส่งผลให้กำร
เลือกตั้งที่ในช่วงเวลำนั้นไม่เป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม กระทั่งต่อมำเกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง ในปี 
พ.ศ. 2557 และได้มีกำรประกำศใช้รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 ฉบับปัจจุบันขึ้น เมื่อ
วันที่ 6 เมษำยน 2560 คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ยังคงสถำนะเป็นองค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ โดยได้มีกำร
ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรท ำงำนในหลำยด้ำน ได้แก่ ก ำหนดจ ำนวน กกต. เพ่ิมจำก 5 คน เป็น 7 คน เพ่ิม
คุณสมบัติผู้ที่จะมำด ำรงต ำแหน่ง อีกทั้ง ได้เพ่ิมอ ำนำจให้กับ กกต. โดยมุ่งเน้นกระบวนกำรตรวจสอบและ
ควบคุมกำรใช้อ ำนำจรัฐให้มีประสิทธิภำพและโปร่งใส รวมถึงกระบวนกำรถอดถอนผู้ใช้อ ำนำจในทำงมิชอบให้
ออกจำกต ำแหน่ง (บุญส่ง น้อยโสภณ , 2560; ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง, 2560) ดังนั้น นับตั้งแต่ 
พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลำกว่ำ 23 ปีที่ กกต. มีบทบำท หน้ำที่ และอ ำนำจในกำรจัดกำรเลือกตั้ง 
โดยมีพันธกิจสร้ำงควำมเข้มแข็งของกระบวนกำรเลือกตั้ง เพ่ือให้ได้คนดีมำปกครองบ้ำนเมือง จึงเป็นองค์กรที่
ต้องมีสมรรถนะและมำตรฐำนกำรท ำงำนสูงเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว 
 ประเทศในอำเซียน นอกเหนือจำกประเทศไทยที่มีกำรใช้กลไก กกต. ในรูปแบบองค์กรอิสระแล้ว ยังมี
บำงประเทศที่ใช้รูปแบบคล้ำยกันและมีบริบทคล้ำยคลึงกับประเทศไทย คือ สำธำรณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งมีกำร
ปกครองในระบอบประชำธิปไตยด้วยระบบประธำนำธิบดี เป็นหนึ่งในประเทศอำเซียนที่มีควำมโดดเด่นด้ำน
ควำมหลำกหลำย ไม่ว่ำจะเป็นวัฒนธรรมประชำธิปไตยของชำวฟิลิปปินส์ กำรรณรงค์ส่งเสริมกำรใช้สิทธิ
เลือกตั้งของ กกต. กำรหำเสียงของผู้สมัคร พรรคกำรเมือง ตลอดจน กำรมีส่วนร่วมของภำคประชำสังคมทั้งใน
ด้ำนกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและกำรตรวจสอบกำรเลือกตั้ง ซึ่งนับเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรกระตุ้นให้
ประชำชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกผู้แทนอย่ำงเสรีและ เป็นธรรม (free and fair 
election) โดยกำรเลือกตั้งของสำธำรณรัฐฟิลิปปินส์มีกำรจัดเลือกตั้งใหญ่ทุก 6 ปี และจัดเลือกตั้งกลำงเทอม
ทุก 3 ปี โดยมีองค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ คือ Commission on Elections (COMELEC) นับตั้งแต่ พ.ศ. 
2483 เป็นต้นมำ ซ่ึงมีบทบำทอ ำนำจหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรและควบคุมตรวจสอบกำรเลือกตั้งทุกระดับใน
สำธำรณรัฐฟิลิปปินส์ (ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, 2562; สถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย , 2559; 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน, 2558; สีดำ สอนศรี, 2555; Romero et al., 2019) โดยที่
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รัฐธรรมนูญแห่งสำธำรณรัฐฟิลิปปินส์ คริสต์ศักรำช 1987 (พุทธศักรำช 2530) ได้ก ำหนด อ ำนำจหน้ำที่ ของ 
COMELEC ให้มีอ ำนำจในกำรบังคับใช้และด ำเนินกำรตำมกฎหมำยและกฎระเบียบเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง กำร
วินิจฉัยชี้ขำดเบื้องต้น ตัดสินกรณีเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง ยกเว้นเรื่องสิทธิเลือกตั้ง กำรด ำเนินกำรร่วมกับ
ประธำนำธิบดีและหน่วยงำนต่ำง ๆ เพ่ือให้กำรเลือกตั้งเป็นไปอย่ำงเสรี เป็นระเบียบ สงบเรียบร้อย ซื่อสัตย์ 
และน่ำเชื่อถือ กำรตรวจสอบและรับจดทะเบียนพรรคกำรเมือง กำรด ำเนินกำรไต่สวนและสรุปส ำนวนกรณีมีค ำ
ร้องเรียนและยื่นฟ้องต่อศำลเพ่ือตัดสิทธิเลือกตั้ง กำรให้ค ำแนะน ำต่อรัฐสภำในเรื่องค่ำใช้จ่ำยกำรเลือกตั้ง 
สถำนที่ห้ำมรณรงค์หำเสียง กำรให้ค ำแนะน ำต่อประธำนำธิบดีในเรื่องกำรย้ำยหรือปลดเจ้ำหน้ำที่ ตลอดจน
เสนอรำยงำนกำรจัดกำรเลือกตั้งต่อประธำนำธิบดีและรัฐสภำ (ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, 2562; สถำบันวิจัย
เพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย, 2559; Romero et al., 2019) เห็นได้ว่ำ แม้ในรำยละเอียดจะมีข้อแตกต่ำงในเชิง
ระบบและโครงสร้ำงของทั้งสองประเทศ แต่บทบำทกำรท ำหน้ำที่ของ COMELEC ในภำพรวมมีภำรกิจควำม
รับผิดชอบคล้ำยคลึงกับ กกต. ของไทย  
 ด้วยเหตุนี้ กำรศึกษำสมรรถนะและมำตรฐำนกำรท ำงำนของ กกต. ทั้งสองประเทศ จึงเป็นกรณีศึกษำ
เปรียบเทียบที่น่ำสนใจ โดยเมื่อปี พ.ศ. 2561 ได้มีกำรศึกษำเกี่ยวกับกำรพัฒนำกรอบสมรรถนะกำรท ำงำนและ
ตัวชี้วัดในกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ กกต. ของไทยและฟิลิปปินส์ขึ้น โดยมีข้อสรุปของกำรศึกษำ ในรูป
ของกรอบแนวคิดสมรรถนะและมำตรฐำนกำรท ำงำนของ กกต. ภำยใต้ชื่อ  “IHOPE” (Inclusive, Honest, 
Orderly, and Peaceful Elections) เพ่ือสะท้อนผลกำรด ำเนินงำนของ กกต. ทั้งในเรื่องของกระบวนกำร
เลือกตั้ง (Core Electoral Process) และกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม ควำมผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่ม 
ต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นพรรคกำรเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้ง สื่อมวลชน สถำบันกำรศึกษำ ตลอดจน ภำควิชำกำร 
(Engagement of Political Parties and Candidates, Mass Media, Academe and Think Tanks) โดย
กรอบแนวคิด IHOPE ได้แบ่งประเด็นศึกษำออกเป็น 10 ด้ำน ประกอบด้วย (1) กำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำม
บริสุทธิ์ ยุติ ธรรม : กำรอ ำนวยควำมสะดวกและกำรก ำกับดูแล (Fair Officiating: Facilitating and 
Regulating) (2) พรรคกำรเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้ง: กำรสร้ำงควำมผูกพันร่วมกัน (Political Parties and 
Candidates: Inclusive Engagement) (3) ทรัพยำกรที่ใช้ส ำหรับกำรรณรงค์หำเสียง: ระดับของกำรแข่งขัน
ในสนำมกำรแข่งขันกำรเลือกตั้ง (Campaign  Resources: Leveling the playing field) (4) แผนงำนส ำหรับ
กำรเป็นรัฐบำล: กำรก ำหนดและควำมชัดเจนของแผนงำน (Program of Government: Formulation and 
Articulation) (5) บรรยำกำศกำรเลือกตั้ง: กำรรักษำควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย (Electoral 
Climate: Maintaining Public Order and Safety) (6) สื่อมวลชนและวิชำกำร: ข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจ 
(Mass-media and Think Tanks: Information for Decision-making) (7 ) กำรจั ดกำรกระบวนกำร
เลือกตั้ง: กำรขนส่งตรงเวลำ (Electoral Process Management: Logistics in Place on Time) (8) ผู้มีสิทธิ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและกำรลงคะแนนเสียง: กำรลงทะเบียนและกำรมีส่วนร่วม (Voters and Voting: 
Registration and Participation) (9) กำรติดตำมและประเมินผล: กลไกภำยในและภำยนอก (Monitoring 
and Evaluation: Internal and External Mechanism) และ (10) ผลกำรเลือกตั้ง: ควำมโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ และน่ำเชื่อถือ (Electoral Results: Transparency, Accountability, and Credibility) (Romero et 
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al., 2019) ซึ่งได้มีกำรปรับปรุงชุดตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนให้ครอบคลุมมำกยิ่งขึ้น ประกอบด้วย ระดับ
ภำพรวมหรือระดับมหภำค (Macro Domain) ระดับกลำง (Meso Domain) และระดับย่อยหรือระดับจุลภำค 
(Micro Domain) ซึ่งเป็นกำรต่อยอดเพ่ือน ำมำใช้ส ำหรับประเมินผลกำรด ำเนินงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
ในปัจจุบัน จำกที่กล่ำวมำ จึงน ำมำสู่กำรวิจัยกำรศึกษำกำรประเมินสมรรถนะและมำตรฐำนกำรท ำงำนของ 
กกต. กรณีศึกษำเปรียบเทียบสำธำรณรัฐฟิลิปปินส์และประเทศไทยในครั้งนี้ โดยออกแบบและพัฒนำกำร
ประเมินให้สำมำรถน ำมำปรับใช้เพ่ือติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ กกต. ได้อย่ำงเป็น
รูปธรรม 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 

 1.2.1 เพ่ือประเมินสมรรถนะและมำตรฐำนกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประเทศไทยและ
สำธำรณรัฐฟิลิปปินส์ ตำมกรอบแนวคิด IHOPE 

 1.2.2 เพ่ือจัดท ำข้อเสนอแนวทำงในกำรพัฒนำกำรประเมินสมรรถนะและมำตรฐำนกำรท ำงำนของ
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประเทศไทยและสำธำรณรัฐฟิลิปปินส์ที่เหมำะสม 

 

1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 

 ขอบเขตกำรศึกษำของประเทศไทย 

 1) ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ ศึกษำสมรรถนะและมำตรฐำนกำรท ำงำนของ กกต. โดยน ำตัวชี้วัดที่พัฒนำขึ้น
ร่วมกันระหว่ำงสำธำรณรัฐฟิลิปปินส์และประเทศไทยมำปรับใช้ ตำมกรอบแนวคิด IHOPE เพ่ือประเมิน
สมรรถนะและมำตรฐำนกำรท ำงำนของ กกต. ประเทศไทย  

 2) ขอบเขตด้ำนพ้ืนที่ เก็บรวบรวมข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่ำง ๆ ได้แก่ กกต. 
พรรคกำรเมือง นักวิชำกำร ภำคประชำสังคม และสื่อมวลชน ประกอบกับกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก
แบบสอบถำมจำกประชำชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำกกำรสุ่มตัวอย่ำง 5 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพมหำนคร จังหวัดชลบุรี 
จังหวัดล ำปำง จังหวัดมุกดำหำร และจังหวัดกระบี่  

 3) ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ ศึกษำกำรประเมินสมรรถนะและมำตรฐำนกำรท ำงำนของ กกต. จำกผล
กำรจัดกำรเลือกตั้ง สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร (ส.ส.) เป็นกำรทั่วไป 24 มีนำคม พ.ศ. 2562 

 ขอบเขตกำรศึกษำของสำธำรณรัฐฟิลิปปินส์ 

 1) ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ ศึกษำสมรรถนะและมำตรฐำนกำรท ำงำนของ กกต. โดยน ำตัวชี้วัดที่พัฒนำขึ้น
ร่วมกันระหว่ำงสำธำรณรัฐฟิลิปปินส์และประเทศไทยมำปรับใช้ ตำมกรอบแนวคิด IHOPE เพ่ือประเมิน
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สมรรถนะและมำตรฐำนกำรท ำงำนของ กกต. สำธำรณรัฐฟิลิปปินส์  (Commission on Elections: 
COMELEC) 

 2) ขอบเขตด้ำนพ้ืนที่ เก็บรวบรวมข้อมูลจำกแบบส ำรวจต้นแบบ (prototype survey) จำกผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมสำธำรณะและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประกอบกับกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกกำรสัมมนำ
ออนไลน์ (webinar) โดยใช้แอปพลิเคชันออนไลน์ที่เรียกว่ำ poll everywhere  

 3) ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ ศึกษำสมรรถนะและมำตรฐำนกำรท ำงำนของ กกต. จำกกำรจัดกำร
เลือกตั้งประธำนำธิบดี พ.ศ. 2559 (the May 2016 presidential elections) และกำรเลือกตั้งกลำงเทอม 
พ.ศ. 2562 (the May 2019 midterm elections) 
  
 
1.4 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประเทศไทย หมำยถึง องค์กรอิสระที่จัดตั้งขึ้นตำมรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรและควบคุมตรวจสอบกำร
เลือกตั้ง ทั้งในระดับชำติและระดับท้องถิ่นของประเทศไทย 
 คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งสำธำรณรัฐฟิลิปปินส์ หมำยถึง องค์กรอิสระที่จัดตั้งขึ้นตำมรัฐธรรมนูญแห่ง
สำธำรณรัฐฟิลิปปินส์ คริสต์ศักรำช 1987 (พุทธศักรำช 2530) โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรและ
ควบคุมตรวจสอบกำรเลือกตั้ง ทั้งในระดับชำติและระดับท้องถิ่นของสำธำรณรัฐฟิลิปปินส์ 
 กำรประเมินสมรรถนะและมำตรฐำนกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง หมำยถึง กำรประเมิน
ควำมสำมำรถของ กกต. ในกำรบริหำรจัดกำรและควบคุมตรวจสอบกำรเลือกตั้งตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่บัญญัติไว้
ในรัฐธรรมนูญและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ให้กำรเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม เป็นระเบียบเรียบร้อย และ
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน เพ่ือให้ทุกภำคส่วนมีควำมเชื่อมั่นและมีส่วนร่วมในกระบวนกำรเลือกตั้ง
ตำมกรอบแนวคิด IHOPE ในสำมระดับ คือ (1) ระดับภำพรวม (Macro Domain) เป็นกำรประเมินบริบท
กำรเมืองภำพรวม (The Overall Political Context) ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรโดย กกต.และระบบกำร
เลือกตั้งในปัจจุบัน และกำรมีส่วนร่วมจำกภำคส่วนต่ำง ๆ (2) ระดับกลำง (Meso Domain) เป็นกำรประเมิน
ระบบกำรเลือกตั้ง (The Electoral System) ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรโดย กกต. และกำรติดตำมตรวจสอบ
กำรเลือกตั้งจำกภำคส่วนต่ำง ๆ และ (3) ระดับย่อย (Micro Domain) เป็นกำรประเมินระบบกำรลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งในปัจจุบัน (The Current Voting System) ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรโดย กกต. 
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1.5 ประโยชน์ที่ได้รับ 

 1.5.1 ได้ทรำบถึงสมรรถนะและมำตรฐำนกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประเทศไทยและ
สำธำรณรัฐฟิลิปปินส์  

 1.5.2 ได้ข้อเสนอแนวทำงในกำรพัฒนำสมรรถนะและมำตรฐำนกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้งประเทศไทยและสำธำรณรัฐฟิลิปปินส์ที่เหมำะสม 
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บทที่ 2 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

 

 การศึกษาสมรรถนะและมาตรฐานการท างานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง: กรณีศึกษาเปรียบเทียบ
ฟิลิปปินส์และไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินสมรรถนะและมาตรฐานการท างานของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประเทศไทยและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ตามกรอบแนวคิด IHOPE และเพ่ือจัดท าข้อเสนอแนวทางใน
การพัฒนาการประเมินสมรรถนะและมาตรฐานการท างานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประเทศไทยและ
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ที่เหมาะสม โดยผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

 การเลือกตั้งถือเป็นเครื่องมือหนึ่งในของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากการเลือกตั้งนั้น
ท าให้ประชาชนนั้นสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองได้ การออกเสียงเลือกตั้งถือเป็นสิทธิขั้นมูล
ฐานของมนุษย์อันจะเห็นได้เด่นชัดจากบทบัญญัติข้อ 21 (1) แห่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
(Universal Declaration of Human Rights) สรุปใจความ  ส าคัญได้ว่า “เจตจ านงของประชาชนย่อมเป็นมูล
ฐานแห่งอ านาจของรัฐบาลผู้ปกครองเจตจ านงดังกล่าว   ต้องแสดงออกโดยการเลือกตั้งอันสุจริต ซึ่งจัดขึ้นเป็น
ครั้งคราวตามก าหนดเวลาด้วยการลงคะแนนเสียงของชายหญิง โดยถือหลักคนละหนึ่งเสียงเท่ากันและกระท า
เป็นการลับด้วยวิธีการอ่ืนใดที่จะรับประกันในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เป็นไปโดยเสรี ” (กระมล 
ทองธรรมชาติ, 2541) หัวใจส าคัญของการเลือกตั้งนั้นคือ ผลลัพธ์ของการเลือกตั้งที่ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับ
กระบวนการตัดสินใจของผู้ลงคะแนนเสียง และความเป็นไปได้ในการใช้อ านาจที่จะก าหนดให้บุคคลหนึ่งมี
อ านาจในการบริหาร (Heywood,2000) ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับการให้ความหมายในเรื่องของการเลือกตั้ง
ของ Makinda (1996) ที่กล่าวว่า การเลือกตั้งนั้นเป็นข้อก าหนดเบื้องต้นของประชาธิปไตย อันเนื่องมาจาก
แนวคิดด้านการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยมีความเชื่อที่ว่าประชาชนนั้นมีอิสระในการก าหนดและ
ตัดสินใจในการเมือง เศรษฐกิจ ระบบสังคม วัฒนธรรมด้วยตนเอง กล่าวอีกนัยหนึ่ งคือการปกครองเน้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการของรัฐ และการเลือกตั้งนั้นเป็นทางเลือกหนึ่งของประชาชนในการ
มีส่วนร่วมทางการเมือง ผ่านการลงคะแนนเสียงเลือกผู้ที่จะใช้อ านาจในการบริหารประเทศนั่นเอง ทั้งนี้การ
เลือกตั้งที่สามารถแข่งขันได้สะท้อนให้เห็นถึงความชอบธรรมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการใช้
อ านาจสาธารณะ นอกจากนั้น การเลือกตั้งที่สามารถแข่งขันได้ยังรับรองความชอบธรรมของการตัดสินใจของ
ตัวแทนที่ได้รับการเลือกตั้งอีกด้วย (Wojtasik, 2013) นัยของการเลือกตั้ง อาจแบ่งเป็นสองนัย คือ การเลือกตั้ง
ในแง่มุมของกฎหมายซึ่งประกอบด้วยกฎหมายการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยทั่วไปจะมีสภาพ 3 ประการ คือ 
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(1) การเลือกตั้งที่เป็นสิทธิ (rights) ในแง่นี้การเลือกตั้งถือเป็นสิทธิที่มีความส าคัญประการหนึ่งที่รัฐจะต้องให้
ความคุ้มครอง (2) การเลือกตั้งในฐานะที่เป็นอภิสิทธิ์ (privilege)  เป็นการที่ผู้ลงคะแนนเสียงมีความเป็นอิสระ
ที่จะเลือกกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ ที่ได้รับการยอมรับจากกฎหมาย ปราศจากการแทรกแซงหรือ
เกี่ยวข้องกับบุคคลอ่ืนเป็นต้น และ (3) การเลือกตั้งในฐานะที่เป็นหน้าที่ (duty) อันหมายถึง การที่บุคคล
จ าเป็นต้องกระท าหรืองดเว้นการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่มีสภาพเป็นหน้าที่จึง
เป็นไปโดยที่กฎหมายได้ระบุหรือบังคับให้ผู้ลงคะแนนไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง อีกนัยหนึ่ง การเลือกตั้งใน
แง่มุมปรัชญา แบ่งออกได้เป็น 3 ประการเช่นกัน ประการแรก การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีสภาพเป็นสิทธิตาม
ธรรมชาติ (Natural Rights) กล่าวคือ เป็นสิทธิที่เกิดมากับบุคคลในฐานะที่เป็นหน่วยหนึ่งของรัฐ ทั้งนี้เพราะ
บุคคลย่อมเสมอภาคกัน อันเป็นลักษณะตามธรรมชาติของมนุษย์ ซึ่งหากบุคคลผู้ใดเป็นผู้บรรลุนิติภาวะมีความ
เป็นผู้ใหญ่และไม่มีลักษณะต้องห้ามแล้ว จะมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ประการที่สอง การลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งมีสภาพเป็นภารกิจสาธารณะ (Public Affairs) กล่าวคือ ความก้าวหน้าของสังคมย่อมขึ้นอยู่กับ
การปฏิบัติงานของบุคคลให้เป็นไปตามหน้าที่อย่างชาญฉลาด เมื่อเป็นดังนี้ การให้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
จงึจ ากัดเฉพาะแก่บุคคลที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยดีเท่านั้น การด าเนินการตามแนวนี้ บุคคล
จึงอาจถูกก าหนดสิทธิในการลงคะแนนได้เสมอ หากเมื่อปรากฏว่าบุคคลนั้นเข้าลักษณะที่ไม่สามารถใช้สิทธิ
เลือกตั้งได้อย่างถูกต้อง และ ประการที่สาม การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีสภาพเป็นสิทธิคัดค้านการกระท า 
กล่าวคือ ผู้ออกเสียงลงคะแนนที่คัดค้านการกระท าหรือนโยบายของรัฐ จะลงคะแนนให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
พรรคการเมืองที่ตรงกันข้ามกับผู้สมัครรับเลือกตั้งที่สนับสนุนรัฐบาลหรือร่วมรัฐบาล พรรครัฐบาลหรือพรรค
ร่วมรัฐบาล ในวันที่มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหรือวันเลือกตั้งเป็นส าคัญ (ธโสธร ตูทองค า, 2545) ดังนั้น การ
เลือกตั้งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สะท้อนซึ่งความต้องการระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน  คุณภาพของพรรค
การเมืองในการน าเสนอนโยบายสาธารณะ รวมทั้ง ความจริงใจของรัฐที่จะร่วมสร้างบรรยากาศประชาธิปไตย
ให้เกิดข้ึนอย่างแท้จริง 

 การเลือกตั้งเป็นกิจกรรมที่ประชาชนแสวงหาทางเลือกในการปกครองและบ าบัดความตองการของ
ตนเองเปนกิจกรรมทางการเมืองที่ประชาชนผูเปนเจาของอ านาจอธิปไตยไดมีสวนรวมทางการเมืองอันเปน  
กลไกที่แสดงออกซึ่งเจตจ านงของประชาชนที่เรียกรองหรือสนับสนุนใหมีการกระท าหรือละเวนการกระท า         
อยางใดอยางหนึ่งในทางการเมืองหรือการตัดสินใจในนโยบายสาธารณะที่จะมีผลกระทบตอประชาชนโดย
ประชาชนทั่วไปเลือกผูแทนหรือพรรคการเมืองที่มีอุดมการณนโยบายและวิสัยทัศนที่สอดคลองกับตนดวยความ
คาดหวังวาผูแทนหรือพรรคการเมืองที่ตนเลือกใหไปใชอ านาจอธิปไตยแทนตนนั้นจะน าอุดมการณและนโยบาย
ไปเปนแนวนโยบายในการบริหารประเทศ และท าหนาที่พิทักษผลประโยชนของตนเอง การเลือกตั้งจึงเปนกระ
บวนการแสวงหาทางเลือกในการเมืองการปกครองของประชาชน (ธีรภัทร เสรีรังสรรค์, 2548) หรือกล่าวอีกนัย
หนึ่งว่า การเลือกตั้งเป็นการเลือกบุคคลจากหลายๆ คน หรือ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งบัญชีหนึ่ง จาก
บัญชีรายชื่อหลายบัญชี เพ่ือให้ไปกระท าการอันใดอันหนึ่ง เป็นกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม
ทางการเมือง และแสดงถึงการให้ความชอบธรรมแก่รูปแบบการปกครอง หรือผู้ปกครอง อีกทั้งยังถือว่า เป็น
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กระบวนการควบคุมให้ผู้แทนของประชาชนต้องรับผิดชอบต่อประชาชน เป็นการติดต่อสื่อสารระหว่าง
ผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครอง เป็นกระบวนการสร้างการเรียนรู้ทางการเมืองและแสดงให้ทราบถึงเจตจ านงของ
ประชาชน (สุรพันธ์ ทับสุวรรณ์, 2552)  จึงอาจกล่าวได้ว่า การเลือกตั้งนั้น เป็นวิธีการที่อาจมีข้อเสียน้อยที่สุด
ในการที่จะให้คนส่วนใหญ่ได้มีส่วนร่วม และเป็นกระบวนการสรรหาผู้ปกครองโดยสันติวิธีซึ่งมีคุณประโยชน์
ส าคัญใน 2 ประการ ประการแรก การเลือกตั้งเป็นการสร้างความชอบธรรม (Legitimacy)  ให้กับอ านาจ
รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง เนื่องจากการเลือกตั้งนั้น เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการให้ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียง
เลือกตั้งได้มีโอกาสคัดเลือกตัวแทนไปเป็นรัฐบาลบริหารประเทศ และเมื่อรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศโดยผ่าน
การเลือกตั้งที่เป็นการแสดงเจตจ านงในการปกครองของประชาชนแล้ว นโยบายสาธารณะซึ่งพิจารณาได้ง่าย ๆ 
ว่าคือสิ่งที่รัฐบาลเลือกที่จะท าหรือไม่ท า ผู้ใช้อ านาจการเมืองการปกครองซึ่งได้รับอาณัติจากประชาชนย่อม
สามารถกระท าการต่างๆ ในนามประชาชนได้อย่างเต็มที่ เพราะได้รับอ านาจโดยความนิยมจากประชาชน
นั่นเอง ประการที่สอง การเลือกตั้ง เป็นกลไกแห่งการสืบทอดอ านาจโดยสันติ การเลือกตั้งแต่ละครั้งอาจท าให้มี
การเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรี หรือเปลี่ยนกลุ่มการเมืองที่เข้าท าหน้าที่เป็นรัฐบาล แต่การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นจากผลของการเลือกตั้งย่อมเป็นการเปลี่ยนตามครรลองและกระบวนการที่รัฐธรรมนูญก าห นด เป็น
ปรากฏการณ์ธรรมดาที่เกิดโดยสันติวิธี ไม่ท าให้มีปัญหาหรือวิกฤติการณ์ใดๆ เกิดขึ้น  (จุมพล หนิมพานิช, 
2554) กล่าวโดยสรุปได้ว่า การเลือกตั้ง เป็นกระบวนการและกิจกรรมทางการเมืองที่แสดงออกถึงการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชน (Political Participation) ผู้เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย ด้วยการไปออกเสียง
เลือกตั้งผู้แทนของตนเพ่ือเข้าไปท าหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร โดยการออกเสียงลงคะแนนเลือก
ตัวแทนตามความเห็นโดยอิสระว่า จะเลือกผู้ใดเป็นตัวแทนของตนไปใช้อ านาจอธิปไตย ซ่ึงผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง
นั้นจะเป็นผู้ที่สมัครใจเสนอตัวเข้ามาให้ประชาชนเลือก และผู้ที่ได้รับการเลือกด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่จะเป็น
ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้แทนของประชาชนทั้งหมด และจะมีสิทธิตามที่ได้รับมอบหมายจากประชาชนด้วย 
ท าให้เห็นว่า การจัดการเลือกตั้งมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งที่เป็นต้นทางไปสู่การเลือกผู้แทนที่มีคุณภาพ 

 หากกล่าวถึงความส าคัญและคุณค่าของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยนั้น พบว่า  การเลือกตั้ง
เป็นหลักการส าคัญของระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยเริ่มแรก ซึ่งก็คือ การให้พลเมืองจ านวนมาก
ที่สุด ใช้อ านาจอธิปไตยในการปกครอง ซึ่งก็มิอาจท าได้ในทางปฏิบัติเนื่องจากพลเมืองมีจ านวนมาก สุดวิสัยที่
จะจัดการปกครองตนเอง นอกจากนี้พลเมืองบางคนยังขาดความรู้ความเข้าใจทางการเมืองการปกครองที่
เพียงพอ ในขณะที่ประชาชนบางส่วนต้องมีภาระหน้าที่ในการระกอบอาชีพเพ่ือหาเลี้ยงครอบครัว การปกครอง
แบบประชาธิปไตยโดยตรงจึงได้ถูกเปลี่ยนมาเป็นการให้ประชาชนได้ใช้อ านาจอธิปไตย (Sovereignty Power)
ผ่านทางผู้แทน กล่าวคือ ให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งบุคคลจ านวนหนึ่งไปท าหน้าที่เป็นผู้แทนที่เขาเห็นว่าเป็นผู้
มีความรู้ความสามารถให้ไปท าหน้าที่ในการอ านาจรัฐแทนเขา (Cohen, 1971) ทั้งนี้ นักวิชาการบางท่าน ได้
จ าแนกความส าคัญของการเลือกตั้งไว้ 2 ลักษณะ ดังนี้ (พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, 2540; ธโสธร ตู้ทองค า, 2545) 

  (1) ความส าคัญของการเลือกตั้งในทางทฤษฎี  กล่าวได้ว่า ทฤษฎีการแบ่งอ านาจอธิปไตย
ออกเป็นสามส่วนคืออ านาจนิติบัญญัติ อ านาจบริหารและอ านาจตุลาการ มีความเชื่อมโยงกับปรัชญาการ
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เลือกตั้ง กล่าวคือ การเลือกตั้งจะเป็นที่มาของกลไกผู้ใช้อ านาจอธิปไตยในประเทศประชาธิปไตยในความหมาย
นี้ การเลือกตั้งจึงมีความส าคัญในฐานะที่เป็นการยอมรับในอ านาจของประชาชนในการเป็นเจ้าของอ านาจ
อธิปไตย ซึ่งได้มีการมอบอ านาจให้กับตัวแทนไปปฏิบัติการแทนตามกระบวนการและขั้นตอนที่ก าหนดไว้ การ
เลือกตั้งจึงเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ลงคะแนนเสียงได้มีส่วนร่วมทางการเมืองในการเป็นผู้ใช้อ านาจ
อธิปไตย ด้วยการเลือกตัวแทนเข้าไปท าหน้าที่ในทางนิติบัญญัติ และมีความสัมพันธ์กับอ านาจทางฝ่ายบริหาร 
ความส าคัญของการเลือกตั้งในทางทฤษฎีที่เป็นไปตามนัยแห่งทฤษฎีประชาธิปไตยแบบคลาสสิค (Classical 
Democratic Theory) นี้ บ่งชี้ให้เห็นว่า การเลือกตั้งเป็นการเลือกรัฐบาลที่จะเข้ามาปกครองประเทศ  

  (2) ความส าคัญของการเลือกตั้งในทางปฏิบัติ กล่าวได้ว่า ในทางปฏิบัตินั้น มีความส าคัญใน
ฐานะที่เป็นสิทธิขั้นมูลฐานของมนุษย์โดยเฉพาะในสังคมประชาธิปไตย อันเห็นได้เด่นชัดจากบทบัญญัติเชิง
บังคับข้อ 21 (1) แห่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ซึ่ง
สรุปใจความส าคัญไว้ว่า"เจตจ านงของประชาชนย่อมเป็นมูลฐานแห่งอ านาจการปกครองของรัฐบาล เจตจ านง
ดังกล่าวต้องแสดงโดยการเลือกตั้งอันสุจริต ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งคราวตามก าหนดเวลา ด้วยการลงคะแนนเสียง
ของชายหญิง โดยถือหลักคนละหนึ่งเสียงเท่ากัน และกระท าเป็นการลับ ด้วยวิธีการอื่นใดที่รับประกันได้ว่าการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจะเป็นไปโดยเสรี" ในแง่นี้ การเลือกตั้งจะเป็นกระบวนการทางปฏิบัติหรือขั้นตอนที่
ส าคัญของประเทศที่ปกครองด้วยระบอบเสรีประชาธิปไตย (Liberal Democracy) และในทางปฏิบัตินี้ อาจ
จัดแบ่งความส าคัญของการเลือกตั้งออกได้เป็น 6 ประการ ประกอบด้วย 

  ประการแรก การเลือกตั้งเป็นกระบวนการทางการเมืองที่เป็นการแสดงออกซึ่งเจตจ านงหรือ
ความต้องการของประชาชนในการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง การเลือกตั้งจึงเป็นส่วนส าคัญในการสร้าง
ความชอบธรรมให้เกิดข้ึนกับระบบการเมือง 

  ประการที่สอง การเลือกตั้งเป็นกระบวนการทางการเมืองที่มีผลต่อการจัดตั้งรัฐบาลและการ
เปลี่ยนแปลงรัฐบาล โดยเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยสันติวิธี ก่อให้เกิด
การหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านอ านาจ ป้องกันการผูกขาดอ านาจ และการฉ้อราษฎร์บังหลวง ในแง่นี้ การเลือกตั้ง
เป็นการตัดสินใจของ ผู้มีสิทธิออกเสียงหรือประชาชนในรัฐในอันที่จะก าหนดรัฐบาลนั่นเอง 

  ประการที่สาม การเลือกตั้งเป็นกลไกส าคัญที่เชื่อมโยงระหว่างสถาบันทางการเมืองกับ
ประชาชน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าเป็นกลไกที่สร้างความเชื่อมโยงระหว่างโครงสร้างส่วนบน(Super 
Structure) อันประกอบด้วยรัฐสภา รัฐบาลและศาล กับโครงสร้างส่วนล่าง ( Infra Structure) ซึ่งก็คือ
ประชาชน โดยผ่านการมีส่วนร่วมทางการเมือง ดังนั้นการลือกตั้งจึงเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความคิดความเชื่อ และ
ทัศนคติของประชาชน ที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาลและเป็นพันธะสัญญาที่รัฐบาลจ าต้องปฏิบัติตาม
นโยบายที่ให้ไว้ นโยบายของรัฐนี้ นับเป็นสัญญาประชาคม (Social Contract) ที่เป็นผลมาจากการเลือกตั้ง
ทั่วไปอันเป็นส่วนส าคัญต่อการตัดสินใจของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 
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  ประการที่ สี่  การเลือกตั้ งเป็นกระบวนการ กลไก และขั้นตอนที่แสดงถึงความเป็น
ประชาธิปไตย หรือเป็นสัญลักษณ์ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งท าให้การเลือกตั้งเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการป้องกันการใช้ความรุนแรงทางการเมือง การปฏิวัติ รัฐประหาร เมื่อการเมืองเกิดวิกฤตการณ์ การ
เลือกตั้งในแง่นี้จึงเป็นเครื่องมือประการหนึ่งที่จะใช้ลดความขัดแย้ง ลงได้ 

  ประการที่ห้า การเลือกตั้งก่อให้เกิดบูรณาการทางสังคม (Societal Integration) และ
ความรู้สึกในทางปฏิบัติที่ต่างต้องมีสิทธิหรือหน้าที่ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ ง การเลือกตั้งเป็นกลไกส าคัญ
ทั้งในทางการเมืองและสังคม ในการสร้างความรู้สึกร่วมกันในการเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย และการเป็น
เจ้าของประเทศของประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งหรือเป็นกิจของพลเมือง(Civic Duty) ที่พลเมืองใน
ประชาคมการเมืองจะต้องปฏิบัติ 

  ประการที่หก การเลือกตั้งก่อให้เกิดการกล่อมเกลาทางการเมือง (Political Socialization)
ทั้งนี้เพราะมีกิจกรรมทางการเมืองหลายประการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง โดยเฉพาะการรณรงค์หาเสียง 
(Vote-gaining Campaign) ซึ่งก่อให้เกิดการเรียนรู้ เกิดการสื่อสารถ่ายทอดความต้องการของผู้ มีส่วนได้ส่วน
เสีย และสร้างเสริมการเรียนรู้ระหว่างกันจนน าไปสู่การสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง(Political Culture) 
ร่วมกันในที่สุด 

  กล่าวโดยสรุปได้ว่า การเลือกตั้ง มีความส าคัญในการสร้างความชอบธรรมให้แก่ระบบการ
ปกครอง ท าให้รัฐบาลนั้นเป็นรัฐบาลของประชาชน เพราะได้รับความยินยอมให้เข้าปฏิบัติหน้าที่จากประชาชน 
และยังท าให้ประชาชนผู้อยู่ใต้การปกครองเกิดความผูกพันกับนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลที่ตนเลือกเข้าไป ท าให้
เกิดความรู้สึกว่าตนมีส่วนในการปฏิบัติตามนโยบายนั้น นอกจากนี้ การเลือกตั้ง ยังเป็นกลไกเชื่อมโยงที่สะท้อน
ทัศนคติของสาธารณชนต่อนโยบายของรัฐบาลและก าหนดแนวทางของนโยบายการบริหารออกมา หากการไป
ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งของประชาชนเกิดขึ้นอย่างพร้อมเพรียง ก็จะยิ่งท าให้ได้มาซึ่งผู้แทนราษฎรที่เป็น
ตัวแทนของประชาชนส่วนใหญ่อย่างแท้จริง  

 

2.2 การเลือกตั้งของประเทศไทยและระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

 ประเทศไทยจัดให้มีการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 โดยมีการ
เลือกตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่  15 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2476 วิธีการเลือกตั้งเป็นแบบทางอ้อม ซึ่งได้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวน 78 คน เป็นสมาชิกประเภทที่ 1 สมาชิกประเภทที่ 1 หมายถึงผู้ที่ราษฎร
เลือกตั้ง โดยราษฎรเลือกผู้แทนต าบลก่อน จากนั้นผู้แทนต าบลจึงไปเลือกตั้งผู้แทนราษฎรเป็นล าดับต่อไป 
ส าหรับสถิติการเลือกตั้งที่น่าสนใจของการเลือกตั้งครั้งแรกของประเทศไทยคือ มีประชาชนที่ มีสิทธิ์เลือกตั้ง
จ านวน 4,278,231 คน และประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจ านวน 1 ,773,532 คน จังหวัดที่มีผู้ใช้สิทธิ์มากที่สุด
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คือจังหวัดเพชรบุรี (มาลินี คงรื่น, 2552) โดยประเทศไทยได้มีการเลือกตั้งมาแล้วทั้งสิ้น 28 ครั้ง ซึ่งครั้งล่าสุด
คือวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา 

ตาราง 2.1 สถิติผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่ พ.ศ. 2476 - พ.ศ. 2562 

ล าดับ การเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

จ านวนผู้มีสิทธิออก
เสียงเลือกตั้ง 

จ านวนผู้มาใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 

คิดเป็นร้อยละ 

1 15 พฤศจิกายน 2476 4,278,231 1,773,532 41.45 

2 7 พฤศจิกายน 2480 6,123,239 2,462,535 40.22 

3 12 พฤศจิกายน 2481 6,310,172 2,210,332 35.05 

4 6 มกราคม 2489 6,431,827 2,091,827 32.52 

5 5 สิงหาคม 2489 5,819,662 2,026,823 34.92 

6 29 มกราคม 2491 7,176,891 2,177,464 29.50 

7 5 มิถุนายน 2492 3,518,276 870,208 24.27 

8 26 กุมภาพันธ์ 2495 7,602,591 2,961,191 38.95 

9 26 กุมภาพันธ์ 2500 9,859,039 5,668,666 57.50 

10 15 ธันวาคม 2500 9,917,417 4,370,789 44.07 

11 10 กุมภาพันธ์ 2512 14,820,400 7,289,837 49.16 

12 26 มกราคม 2518 20,243,791 9,549,924 47.17 

13 4 เมษายน 2519 20,623,430 9,072,629 43.69 

14 22 เมษายน 2522 21,283,790 9,344,045 43.90 

15 18 เมษายน 2526 24,224,470 12,295,339 50.76 

16 27 กรกฎาคม 2529 26,224,470 16,670,957 61.43 

17 24 กรกฎาคม 2531 26,658,638 16,944,931 63.56 

18 22 มีนาคม 2535 31,660,156 19,622,322 58.26  
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ล าดับ การเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

จ านวนผู้มีสิทธิออก
เสียงเลือกตั้ง 

จ านวนผู้มาใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 

คิดเป็นร้อยละ 

19 13 กันยายน 2535 31,660,156 19,622,322 61.59 

20 2 กรกฎาคม 2538 37,817,983 23,462,748 62.04 

21 17 พฤศจิกายน 2539 38,564,836 24,040,836 62.42 

22 6 มกราคม 2544 42,759,001 29,909,271 69.95 

23 6 กุมภาพันธ์ 2548 44,572,101 32,341,330 72.56 

24 2 เมษายน 2549 การเลือกตั้งเป็นโมฆะ 

25 23 ธันวาคม 2550 44,002,593 32,792,246 74.52 

26 3 กรกฎาคม 2554 46,939,549 35,220,208 75.03 

27 2 กุมภาพันธ์ 2557 การเลือกตั้งไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 

หมายเหตุ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญ เพราะไม่สามารถเลือกตั้งให้แล้วเสร็จทั่วประเทศ
ได้ภายในวันเดียวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 108 วรรคสอง  

28 24 มีนาคม 2562 51,239,638 38,268,375 74.69 

 

ระบบการเลือกตั้งในบริบทของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560 ตามมาตรา 91 ก าหนดให้
การเลือกตั้งเป็นระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

มาตรา 91 การค านวณหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองให้
ด าเนินการตามหลักเกณฑ ์ดังต่อไปนี้ 

(1) น าคะแนนรวมทั้งประเทศที่พรรคการเมืองทุกพรรคที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อได้รับ
จากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหารด้วยห้าร้อยอันเป็นจ านวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผู้แทนราษฎร 

(2) น าผลลัพธ์ตาม (1) ไปหารจ านวนคะแนนรวมทั้งประเทศของพรรคการเมืองแต่ละพรรคที่ได้รับ
จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทุกเขต  จ านวนที่ได้รับให้ถือเป็นจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้ 
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(3) น าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองจะพึงมีได้ตาม  (2) ลบด้วยจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั้งหมดที่พรรคการเมืองนั้นได้รับเลือกตั้งในทุกเขตเลือกตั้ง  
ผลลัพธ์คือจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองนั้นจะได้รับ 

(4) ถ้าพรรคการเมืองใดมีผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเท่ากับหรือ
สูงกว่าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้ตาม (2) ให้พรรคการเมืองนั้นมีสมาชิก
สภา ผู้แทนราษฎรตามจ านวนที่ได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  และไม่มีสิทธิได้รับการจัดสรร
สมาชิกสภา ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และให้น าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อทั้งหมด
ไปจัดสรรให้แก่พรรคการเมืองที่มีจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งต่ ากว่าจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้ตาม (2) ตามอัตราส่วน แต่ต้องไม่มีผลให้พรรคการเมือง
ใดดังกล่าวมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกินจ านวนที่จะพึงมีได้ตาม (2) 

(5) เมื่อได้จ านวนผู้ได้รับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองแล้ว  ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ตามล าดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นเป็นผู้ได้รับ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใดตายภายหลังวันปิดรับสมัครรับเลือกตั้งแต่ก่อนเวลาปิดการลงคะแนน
ในวันเลือกตั้ง ให้น าคะแนนที่มีผู้ลงคะแนนให้มาค านวณตาม (1) และ (2) ด้วย 

การนับคะแนน หลักเกณฑ์และวิธีการค านวณ การคิดอัตราส่วน และการประกาศผลการเลือกตั้งให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย, 2560) กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมนี้คือ หลักการที่จะท าให้ทุก
คะแนนเสียงเลือกตั้งนั้นถูกน าไปนับ เพ่ือน ามาค านวณและจัดสรรเป็นสัดส่วนที่นั่งอย่างเป็นธรรม และมีความ
มุ่งหวังที่จะเปลี่ยนสภาพทางการเมืองจากการแข่งขันทางการเมืองให้เป็นการร่วมพูดคุย ปรึกษา ร่วมกันท างาน
ในประเด็นทางการเมือง (ชงคชาญ สุวรรณมณี, 2561) ซึ่งจะเห็นได้ว่า มีความแตกต่างไปจากการเลือกตั้ง
ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550 เนื่องจากผู้ร่างรัฐธรรมนูญต้องการให้
พรรคการเมืองมีความเข้มแข็งและไม่ต้องการให้พรรคการเมืองที่มีขนาดใหญ่นั้นมีเสียงข้างมากในสภา
ผู้แทนราษฎรที่เป็นลักษณะเด่นของระบบพรรคเด่นพรรคเดียวจนท าให้ไม่สามารถท าการตรวจสอบหรือถ่วงดุล
อ านาจการด าเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ได้ (พรรณรัตน์ ดิษฐ์เจริญ, สมคิด เลิศไพฑูรย์ และอุดม รัฐอมฤต, 2563)  

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 ถือเป็นการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ส าหรับการเลือกตั้ง 
ครั้งนี้ มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งประเทศ จ านวนทั้งสิ้น 51,214,120 คน และมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จ านวนทั้งสิ้น 
38,341,644 คน คิดเป็นร้อยละ 74.87 โดยประชาชนที่ ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจากภาคใต้ มีผู้สิทธิ
ลงคะแนนเสียง จ านวน 5,444,561 คน จากประชาชน จ านวนทั้งสิ้น 6,972,887 คิดเป็นร้อยละ 78.08 
รองลงมาคือ ภาคเหนือ จ านวน 6,991,762 คน จากประชาชน จ านวนทั้งสิ้น 9,053,549 คน คิดเป็นร้อยละ 
77.23 ภาคกลาง จ านวน 13,690,531 คน จากประชาชน จ านวนทั้งสิ้น 18,003,830 คน คิดเป็นร้อยละ 
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76.04 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผู้ลงคะแนนเสียง จ านวน 12,214,790 คน จากประชาชน จ านวนทั้งสิ้น 
17,183,854 คน คิดเป็นร้อยละ 71.08 ตามล าดับ ทั้งนี้ จ านวนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2562 
เพ่ิมขึ้นจ านวน 4,274,571 คน จากผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2554 (ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง, 2562) ทั้งนี้ จ านวนประชาชนโดยเฉลี่ย 189,110 คนต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคน 

 ในการเลือกตั้ง ปี พ.ศ. 2562 มีพรรคการเมือง จ านวนทั้งสิ้น 81 พรรคที่ส่งผู้ ลงสมัครรับ
เลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และมีพรรคการเมือง จ านวนทั้งสิ้น 77 พรรคท่ีส่งผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชี
รายชื่อ โดยพรรคที่มีจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในแบบแบ่งเขตเลือกตั้งมากที่สุด คือ พรรคอนาคตใหม่ 
พรรคเสรีรวมไทย พรรครวมพลังประชาชาติไทย พรรคภูมิใจไทย พรรคพลังประชารัฐ พรรคประชาธิปัตย์ และ
พรรคที่มีจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในแบบบัญชีรายชื่อมากที่สุด คือ พรรครวมพลังประชาชาติไทย 
พรรคภูมิใจไทย พรรคเพื่อชาติ พรรคประชาธิปัตย์ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง, 2562) 

 

ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งระบบแบ่งเขตเลือกตั้ง มีจ านวนทั้งสิ้น 11,181 คน โดยแบ่งเป็นผู้ลงสมัครรับ
เลือกตั้งที่เป็นเพศหญิง จ านวน 2,479 คน คิดเป็นร้อยละ 22.17 โดยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.62 เมื่อเทียบกับจ านวน
ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเพศหญิงในระบบแบ่งเขตเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2554 และผู้สมัครรับเลือกตั้งที่เป็นเพศชาย 
จ านวน 8,702 คน คิดเป็นร้อยละ 77.83 โดยลดลงร้อยละ 4.62 เมื่อเทียบกับจ านวนผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเพศ
ชายในระบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ในปี พ.ศ. 2554 และผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อ มี จ านวนทั้งสิ้น 
2,917 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2554 มีจ านวนทั้งสิ้น 1,507 คน โดยแบ่งเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งที่เป็นเพศ
หญิง จ านวน 661 คน คิดเป็นร้อยละ 22.66  โดยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.60 เมื่อเทียบกับจ านวนผู้ลงสมัครรับ
เลือกตั้งเพศหญิงในระบบบัญชีรายชื่อ ในปี พ.ศ. 2554 และผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งที่เป็นเพศชาย จ านวน 2,256 
คน คิดเป็นร้อยละ 77.34 โดยลดลงร้อยละ 0.60 เมื่อเทียบกับจ านวนผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเพศชายในระบบ
บัญชีรายชื่อ ในปี พ.ศ. 2554 

ส าหรับผู้ลงสมัครที่ได้รับการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ มีจ านวนทั้งสิ้น 150 คน จะเห็นว่า ในจ านวนนี้
เป็นผู้ลงสมัครที่ได้รับการเลือกตั้งเพศหญิง จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00  โดยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.80  
เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนผู้ลงสมัครที่ได้รับการเลือกตั้งเพศหญิงแบบบัญชีรายชื่อในปี พ.ศ. 2554 และผู้ลง
สมัครที่ได้รับการเลือกตั้งเพศชายจ านวน 123 คน 82.00 โดยลดลงร้อยละ 2.80  เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนผู้
ลงสมัครที่ได้รับการเลือกตั้งเพศชายแบบบัญชีรายชื่อในปี พ.ศ. 2554 ในขณะเดียวกัน ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. 
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง มีจ านวนทั้งสิ้น 350 คน ในจ านวนนี้เป็นผู้ลงสมัครที่ได้รับการเลือกตั้งเพศหญิง จ านวน 
54 คน คิดเป็นร้อยละ 15.43 โดยลดลงร้อยละ 0.57 เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนผู้ลงสมัครที่ได้รับการเลือกตั้ง
เพศหญิงแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ในปี พ.ศ. 2554 และเป็นผู้ลงสมัครที่ได้รับการเลือกตั้งเพศชาย จ านวน 296 คน 
คิดเป็นร้อยละ 84.57 โดยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.57 เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนผู้ลงสมัครที่ได้รับการเลือกตั้งเพศ
ชายแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ในปี พ.ศ. 2554 (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง, 2562) 

ผู้ลงสมัครเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ส่วนมากมีอายุอยู่ในช่วง 51 - 60 ปี จ านวน 3,475 คน คิด
เป็นร้อยละ 31.08 รองลงมาคือ อายุ 61 - 70 ปี จ านวน 2,945 คน คิดเป็นร้อยละ 26.34  อายุ 41 - 50 ปี 
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จ านวน 2,459 คน คิดเป็นร้อยละ 21.99 อายุ 31 - 40 ปี จ านวน 1,438 คน คิดเป็นร้อยละ 12.86 อายุ 25 - 
30 ปี จ านวน 499 คน คิดเป็นร้อยละ 4.46 อายุ 71 - 80 ปี จ านวน 355 คน คิดเป็นร้อยละ 3.18 และผู้ลง
สมัครรับเลือกตั้งที่อายุมากกว่า 80 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 0.09 ในขณะที่ ผู้ลงสมัครเลือกตั้งแบบ
บัญชีรายชื่อ ส่วนมากมีอายุอยู่ในช่วง 61 - 70 ปี จ านวน 825 คน คิดเป็นร้อยละ 28.28 รองลงมาคือผู้ลง
สมัครเลือกตั้งในช่วงอายุ 51 - 60 ปี จ านวน 820 คน คิดเป็นร้อยละ 28.11 อายุ 41 - 50 ปี จ านวน 582 คน 
คิดเป็นร้อยละ 19.95 อายุ 31 - 40 ปี จ านวน 381 คน คิดเป็นร้อยละ 13.06 อายุ 71 - 80 ปี จ านวน 173 
คน ร้อยละ 5.93 อายุ 25 - 30 ปี จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 3.94 และผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งที่มีอายุ
มากกว่า 80 ปี จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 0.72 (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง, 2562) 

 

วุฒิการศึกษาของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จะเห็นได้ว่า ผู้ลงสมัครส่วนใหญ่มีระดับ  
วุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 4,290 คน คิดเป็นร้อยละ 38.37 รองลงมาคือ ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี จ านวน 4,187 คน คิดเป็นร้อยละ 37.45 ระดับการศึกษาปริญญาโท 2,324 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.79 และระดับปริญญาเอก จ านวน 380 คน คิดเป็นร้อยละ 3.40 ในขณะเดียวกัน วุฒิการศึกษาของผู้ลง
สมัครรับเลือกตั้งในแบบบัญชีรายชื่อนั้น จะเห็นได้ว่า ผู้ลงสมัครส่วนใหญ่มีระดับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 1,036 คน คิดเป็นร้อยละ 35.52 รองลงมาคือระดับปริญญาโท จ านวน 959 คน คิดเป็นร้อยละ 32.88 
ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 626 คิดเป็นร้อยละ 21.46 และระดับปริญญาเอก จ านวน 296 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.15 (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง, 2562) 

 

อาชีพและการท างานของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ จะเห็นได้ว่า ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง
ส่วนมากท าธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขาย จ านวน 826 คน คิดเป็นร้อยละ 28.32 รองลงมาคือผู้สมัครที่ประกอบ
อาชีพผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างบริษัทเอกชน จ านวน 293 คน คิดเป็นร้อยละ 10.04 และผู้ลงสมัครรับ
เลือกตั้งที่ประกอบอาชีพ ข้าราชการ พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ จ านวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 8.91 ใน
ขณะเดียวกันอาชีพและการท างานของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตการเลือกตั้ง จะเห็นได้ว่า ผู้ลงสมัคร
รับเลือกตั้งส่วนมากประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย จ านวน 3,180 คน คิดเป็นร้อยละ 28.44 รองลงมาคือ 
ผู้ลงสมัครที่ประกอบอาชีพเกษตรกร จ านวน 1,674 คน คิดเป็นร้อยละ 14.97 และผู้ลงสมัครที่ประกอบอาชีพ
รับจ้างอิสระ จ านวน 1,482 คน คิดเป็นร้อยละ 13.25 (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง, 2562) 

อย่างไรก็ตาม เมื่อจ าแนกอาชีพของผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งส าหรับแบบบัญชีรายชื่อ จะเห็นได้ว่า  ผู้ที่
ได้รับการเลือกตั้งประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขายมากที่สุด จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 รองลงมา
คือข้าราชการการเมือง/นักการเมือง จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 22.67 และข้าราชการ/พนักงาน/เจ้าหน้าที่
ของรัฐ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 11.33 และผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จะเห็นได้ว่า ผู้ที่
ได้รับเลือกตั้งประกอบอาชีพข้าราชการการเมือง/นักการเมืองมากท่ีสุด จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 39.71 
รองลงมาคือ ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 30 และผู้
ที่ ได้รับเลือกตั้ งที่ประกอบอาชีพเกษตร จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.71 ตามล าดับ (ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง, 2562) 
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ทั้งนี้ ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ในการเลือกตั้งแบบบัญชี
รายชื่อ พบว่า พรรคที่มีจ านวนผู้ได้รับเลือกตั้งมากที่สุดคือพรรคอนาคตใหม่ จ านวน 50 คน รองลงมาคือ 
พรรคประชาธิปัตย์ จ านวน 20 คน และพรรคพลังประชารัฐ จ านวน 19 คน แต่เมื่อพิจารณาถึงจ านวนผู้ได้รับ
เลือกตั้งมากท่ีสุดแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง พบว่า พรรคเพ่ือไทยมีจ านวนผู้ได้รับเลือกตั้งมากที่สุด จ านวน 136 คน 
รองลงมาคือ พรรคพลังประชารัฐ จ านวน 97 คน และพรรคอนาคตใหม่ จ านวน 31 คน เมื่อพิจารณาใน
ภาพรวม พบว่าพรรคที่มีจ านวนผู้ได้รับเลือกตั้งมากที่สุดจากทั้งสองระบบการเลือกตั้งคือ พรรคเพ่ือไทย 
จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 27.20 รองลงมาคือพรรคพลังประชารัฐ จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.20 และพรรคอนาคตใหม่ จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 16.20 ตามล าดับ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้ง, 2562)  
 

2.3 คณะกรรมการการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (The Election Commission of Thailand) เป็นองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ มีหนาที่ในการจัดการเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและควบคุมการเลือกตั้งระดับทองถิ่นใหมีความ
เรียบรอย บริสุทธิ์ยุติธรรม เพ่ือใหทุกภาคสวนของสังคมมีความเชื่อมั่นและมีสวนรวมในกระบวนการเลือกตั้ง
และการออกเสียงประชามติ ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งนี้ไดจัดตั้งขึ้นในรูปของคณะกรรมการ ที่มีหน้าที่และ
อ านาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ก าหนดไว โดยอาศัย
หลักการบริหารงานแบบรับผิดชอบรวมกัน ซึ่งกรรมการการเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งจะไมสามารถใชอ านาจ
กระท าการใดไดโดยล าพังเลย ทั้งนี้ เพ่ือปองกันมิใหเกิดการใชอ านาจในทางที่ใหคุณใหโทษแกบุคคลที่มีสวน
เกี่ยวของโดยความอคติของกรรมการการเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งได ซึ่งที่ผานมาจนถึงปจจุบันประเทศไทยมี
คณะกรรมการการเลือกตั้งมาแลวจ านวนทั้งสิ้น 4  คณะ ซึ่งตามมาตรา 222 ประกอบมาตรา 203 และมาตรา 
217 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสราง ของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งบางสวน โดยไดเพ่ิมจ านวนคณะกรรมการการเลือกตั้งจาก 5 คน เป็น 7 คน โดยให
คงที่มาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมาจากการสรรหาของที่ประชุมใหญศาลฎีกาจ านวน 2 คนไว แตที่มา
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เหลืออีก 5 คน ใหมาจากคณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบไปด้วยประธาน
ศาลฎีกา ประธานสภาผูแทนราษฎร ผูน าฝ่ายค้านในสภาผูแทนราษฎร ประธานศาลปกครองสูงสุด และองคกร
อิสระอ่ืน โดยแตงตั้งจากผูที่ไมเคยด ารงต าแหนงในศาลรัฐธรรมนูญ หรือองคกรอิสระมากอน 

 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
1. ควบคุมและด าเนินการในการจัดการเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติ ตามกรอบที่กฎหมายได้

ก าหนดไว้ เพ่ือให้การเลือกตั้งนั้นเป็นไปอย่างสุจริต และเท่ียงธรรม 
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2. ออกระเบียบ ประกาศ ข้อก าหนดทั้งหลายอันจ าเป็นแก่การปฏิบัติงาน  ตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. กฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง กฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ และกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

3. มีค าสั่งให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ ปฏิบัติการทั้งหลายอันจ าเป็นในการเลือกตั้ง 

4. ดูแลการด าเนินงานของพรรคการเมืองตามกฎหมาย 
5. ด าเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งส าหรับการเลือกตั้งที่ใช้วิธีการแบ่งเขตเลือกตั้ง และจัดให้มีบัญชีรายชื่อ 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
6. สืบสวนหรือไต่สวนเพื่อหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
7. สั่งระงับ ยับยั้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเลือกตั้ง การเลือก การออกเสียงประชามติ และ

สั่งให้มีการเลือกตั้ง เลือก ออกเสียงประชามติใหม่ในหน่วยเลือกตั้งบางหน่วยหรือทุกหน่วยเลือกตั้ง เมื่อมี
หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า มีการทุจริตการเลือกตั้ง 

8. เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและด าเนินคดีอาญากับผู้สมัคร หัวคะแนน และผู้เกี่ยวข้อง (ให้ใบเหลืองหรือ
ใบแดง) สั่งระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครไว้เป็นการชั่วคราวเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าผู้นั้น
กระท าหรือรู้เห็นกับการกระท าของบุคคลอ่ืนที่มีลักษณะเป็นการทุจริตหรือท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดย
สุจริตและเที่ยงธรรม 

9. การด าเนินคดีในศาลเกี่ยวกับความผิดการเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง 
10. ประกาศผลการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติ 
11. มีอ านาจแจ้งพนักงานสอบสวน เพ่ือด าเนินการสอบสวนและให้มีอ านาจฟ้องคดีต่อศาล ไม่ว่าใน

เรื่องทางแพ่ง หรืออาญา หรือทางปกครองแก่ผู้กระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตลอดจนให้ชดใช้
ค่าเสียหายในการเลือกตั้งใหม่แก่ผู้ถูกใบแดงและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

12. ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชนในการสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยฺ์ทรงเป็น
ประมุข การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน หรือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้ง
และความรู้ที่ถูกต้องเก่ียวกับรัฐธรรมนูญ 

13. การรับรองและการแต่งตั้งผู้แทนองค์กรเอกชนเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบการเลือกตั้ง 
14. ด าเนินการหรือประสานงานกับหน่วยราชการ ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือสนับสนุนองค์การ

เอกชนในการให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ระบุว่าหน้าที่ของ กกต. คือ 
การให้การศึกษาแก่ประชาชนเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 

15. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีและข้อสังเกตเสนอต่อรัฐสภา 
16. ด าเนินการเรื่องอ่ืน ๆ ตามที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายก าหนด 
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โครงสร้างองค์การของคณะกรรมการการเลือกตั้งปัจจุบัน สรุปได้ดังภาพ 2.2  

 

 
ภาพ 2.2 โครงสร้างองค์การของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 
นอกจากความเปลี่ยนแปลงตามที่กล่าวมา คณะกรรมการการเลือกตั้งที่มาจากการคัดเลือกและการ

สรรหายังจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
2.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มาจากการสรรหา จากบุคคลที่มีความรูความเชี่ยวชาญ

ในสาขาวิชาการตาง ๆ และมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ และตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้  
 
(1) รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหนงไมต่ ากวาอธิบดี ผูพิพากษา อธิบดีศาลปกครองชั้นตน 

ตุลาการพระธรรมนูญหัวหนาศาลทหารกลาง หรืออธิบดีอัยการมาแลวไมนอยกวา 5 ป 
(2) รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหนงไมต่ ากวาอธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการที่เทียบเทา

มาแลว้ไมนอยกวา 5 ป 
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(3) เปนหรือเคยเปนผูด ารงต าแหนงผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐที่ไมเปนส
วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมาแลวไมนอยกวา 5 ป 

(4) ด ารงต าแหนงหรือเคยด ารงต าแหนงศาสตราจารยของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแลวไมน
อยกวา 5 ป และยังมีผลงานทางวิชาการเปนที่ประจักษ 

(5) เปนหรือเคยเปนผูประกอบวิชาชีพที่มีกฎหมายรับรองการประกอบวิชาชีพโดยประกอบวิชาชีพอย
างสม่ าเสมอและตอเนื่องมาเปนเวลาไมนอยกวา 20 ปนับถึงวันที่ไดรับการเสนอชื่อ และไดรับการรับรองการ
ประกอบวิชาชีพจากองคกรวิชาชีพนั้น 

(6) เปนผูมีความรูความช านาญและประสบการณทางดานการบริหาร การเงิน การคลังการบัญชี หรือ
การบริหารกิจการวิสาหกิจในระดับไมต่ ากวาผูบริหารระดับสูงของบริษัทมหาชนจ ากัดมาแลวไมนอยกวา 10 ป 

(7) เคยเปน็ผู้ด ารงต าแหนงตาม (1) (2) (3) (4) หรือ (6) รวมกันไมนอยกวา 10 ป 
 

2.2 คุณสมบัติของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มาจากการคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญศาลฎีกาจากผูมี
ความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณดานกฎหมาย มีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ และเคยด ารงต า
แหนงไมต่ ากวาอธิบดี ผูพิพากษา หรือ ต าแหนงไมต่ ากวาอธิบดีอัยการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป (บุญสง 
นอยโสภณ, 2560) 

นอกจากนั้น ในโครงสร้างการท างานด้านการเลือกตั้งนี้ยังมีส่วนที่เพ่ิมขึ้นนั้นก็คือ ระบบผู้ตรวจการ
เลือกตั้ง เป็นระบบที่เพ่ิมข้ึนมาจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 
2560 แทนที่ระบบคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดที่มีอยู่เดิมที่ใช้เป็นกลไกในกระบวนการด้านการเลือกตั้ง 
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2541 เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านอิทธิพลในพ้ืนที่และปัญหาการถูกครอบง าในการด าเนินงานจนขาด
ความเป็นกลางของคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด ทั้งนี้  ผู้ตรวจการเลือกตั้ง หมายถึง บุคคลที่ผ่าน
กระบวนการสรรหาและคัดเลือก โดยมีผู้เกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วนเลือกกันเอง ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการ
จังหวัด อัยการจังหวัด ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด เป็นต้น โดยผู้ตรวจการเลือกตั้งนั้นจะมีประจ าจังหวัด
ประมาณ 5-8 คน ซึ่งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้มีการแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้ง จ านวน 413 
คน เพ่ือท าหน้าที่ในการตรวจสอบการด าเนินงานด้านการเลือกตั้ง เพ่ือให้การด าเนินงานนั้นเป็นไปอย่างถูกต้อง 
เรียบร้อย นอกจากนั้น ยังมีอ านาจในการตรวจสอบการกระท าที่ผิดกฎหมายและการทุจริตต่าง ๆ เกี่ยวกับ
กระบวนการเลือกตั้งในพ้ืนที่ (กานต์ วรฉัตร, 2563) 

 

2.3.1 การด าเนินงานของ กกต. (ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2560) 
1. การบริหารงานเลือกตั้ง (Election Administration) 
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจหน้าที่ในการบริหารงานเลือกตั้งในประเด็นของการควบคุมและ

ด าเนินการจัดการให้มีการเลือกตั้งตามที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น การออกเสียงประชามติ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ เพ่ือให้การเลือกตั้งภายในประเทศนั้น
เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่ในการ
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สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดและหน่วยงานที่อยู่ในภูมิภาคอีกด้วย 
และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

 

2. พรรคการเมือง (Political Parties Affairs) 
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวกับพรรคการเมืองในเรื่องของรับค าขอจดแจ้งในการ

จัดตั้งพรรคการเมือง ตรวจสอบและควบคุมเกี่ยวกับการด าเนินงานของพรรคการเมืองเพื่อให้พรรคการเมืองนั้น
สามารถด าเนินงานต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง นอกจากนั้น
คณะกรรมการการเลือกตั้งยังมีหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านธุรการให้แก่นายทะเบียนพรรคการเมือง ปฏิบัติงาน
สนับสนุนพรรคการเมือง การท างานเพ่ือพัฒนาพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ และการ
ประสานงานเพ่ือร่วมมือกันด าเนินงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวั ด และ
หน่วยงานของส านักงานในส่วนภูมิภาค  

 
3. การสืบสวน สอบสวน และวินิจฉัย (Investigation and Adjudication)  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติว่า กระบวนการด าเนินงานด้านการสืบสวน

หรือไต่สวนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งนี้ การบัญญัติไว้เช่นนี้
จะเป็นหลักประกันในแง่ของกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือท าการค้นหาความจริง
และรวบรวมหลักฐานก่อนการชี้ขาด เป็นไปเพ่ือการใช้ระบบไต่สวน ไม่ใช่ระบบกล่าวหาที่มีผู้วินิจฉัยชี้ขาดคดีที่
ท าหน้าที่ในฐานะคนกลางในการด าเนินคดีเท่านั้น กระบวนการสืบสวนสอบสวนนี้จะรับฟังพยานต่าง ๆ ทั้ง
พยานที่เป็นบุคคล เอกสาร เชี่ยวชาญ ประกอบการพิจารณาคดีตามที่เห็นสมควร อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของ
การสั่งระงับ ยับยั้ง แก้ไขการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเลือกตั้งนั้น ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจได้ เมื่อพบเห็นการกระท าความผิดที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง (บุญส ง        
นอยโสภณ , 2560) หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ และกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, ม.ป.ป.) 

 คณะกรรมการการเลือกตั้งยังมีอ านาจในการใบเหลือง ใบส้ม ใบแดง และใบด ากับผู้ที่ลงสมัครรับ
เลือกตั้งได้อีกด้วย โดยใบเหลือง ใบส้ม ใบแดง และใบด านี้มีความหมายแตกต่างกันออกไป ใบเห ลือง มี
ความหมายว่า สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ ซึ่งเป็นในกรณีที่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง มีหลักฐานที่สะท้อนให้เห็น
ว่า การเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นมีอ านาจในการ ให้ใบเหลือง 
เพ่ือที่จะท าให้เกิดการเลือกตั้งใหม่ นอกจากนั้น ในกรณีที่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้ง
ใด ไม่มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากกว่าคะแนนเสียงที่ ไม่เลือกผู้สมัครรายใด 
คณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นมีอ านาจในการให้ใบเหลืองได้ เพ่ือให้เกิดการเลือกตั้งใหม่ได้ด้วยเช่นกัน ใบส้ม มี
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ความหมายว่า สั่งระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ในกรณีที่ว่า 
คณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นพบผู้สมัครหรือผู้ที่รู้เห็นเป็นใจกับผู้สมัครท าการทุจริตเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
ใบแดงเป็นเรื่องของยื่นค าร้องต่อศาลฎีกา หรือศาลอุทธรณ์ เพ่ือเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรับ
เลือกตั้งเป็นระยะเวลา 10 ปี เป็นการวางโทษหลังประกาศผลการเลือกตั้ง ส าหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งที่กระท า
การทุจริตเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการการเลือกตั้ง  โดยจะต้องยื่นค าร้องผ่านศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์ในกา ร
พิจารณาตามกรณี และใบด า มีความหมายว่า การยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์ในการเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งของผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง โดยที่ไม่ได้ก าหนดระยะเวลา การเพิกถอนสิทธิในลักษณะนี้ ผู้ลง
สมัครรับเลือกตั้งจะไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งใดได้ตลอดชีวิต ทั้งนี้ หากผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งได้รับ
ใบด าจะมีผลลบล้างกับคะแนนเสียงที่ได้รับเลือกตั้ง โดยมีผลตามกฎหมายอีกด้วย (บุญสง นอยโสภณ, 2560)  

 

4. ด้านการมีส่วนร่วม (Public Participation) 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 นั้นได้มีการกล่าวถึงประเด็นการสนับสนุนการมีส่วน

ร่วมของประชาชน หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 78 ก าหนดให้รัฐส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชน ดังนี้ 
1) มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข 
2) มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ และการจัดบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับ

ท้องถิ่น 
3) มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมตลอดทั้ง

การตัดสินใจทางการเมืองและการอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนและชุมชน 
นอกจากนั้น ยังได้กล่าวถึงประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชนทางการเมืองในมาตราต่าง ๆ ดังนี้ 
มาตรา 133 (3) มาตรา 236 และมาตรา 256 (1) แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

ให้อ านาจแก่ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรง สามารถสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10,000 คน มีสิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามหมวด 3 สิทธิเสรีภาพของปวง

ชนชาวไทยหรือหมวด 5 หน้าที่รัฐ ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่า 20,000 คน มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภา พร้อมด้วย

หลักฐานพอสมควรเพ่ือกล่าวหาว่า กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ใดมีพฤติการณ์ร่ ารวย
ผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 50,000 คน มีสิทธิเข้าชื่อขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญตามกฎหมายว่าด้วย
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการทางการเมืองคือ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ซึ่ง
ถือเป็นสิทธิและหน้าที่ของประชาชนชาวไทย โดยประชาชนที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ สามารถลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งเพ่ือเลือกตัวแทนของตนในการท าหน้าที่บริหารประเทศ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมใน
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กระบวนการเลือกตั้งได้ ไม่เพียงแต่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง แต่ยังครอบคลุมถึงการด าเนินงานอ่ืน ๆ เช่น การ
สมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมือง เพ่ือท างานทางด้านการเมืองอย่างเต็มที่  สอดส่องดูแลกระบวนการเลือกตั้ง
ผ่านการแจ้งเหตุหรือเบาะแสที่เกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้ง ตรวจสอบการเลือกตั้งโดยเป็นสมาชิกหรือ
อาสาสมัครขององค์กรเอกชนที่ท าหน้าที่เก่ียวกับการตรวจสอบการเลือกตั้งที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง และการร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการด้านการเลือกตั้ง เช่น กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งใน
พ้ืนที่ของตน เจ้าหน้าที่ท่ีท าการนับคะแนน เป็นต้น (ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, ม.ป.ป.) 

ทั้งนี้ ด้านการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วนอื่น ๆ ถือเป็นภารกิจการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่ในการด าเนินงานด้านการ
เผยแพร่ความรู้ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการการเลือกตั้งให้แก่ประชาชน การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในทางการเมือง และการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเลือกตั้งได้โดยสุจริตและเที่ยงธรรม  

 

5. การบริหารกลาง (General Administration) 
อ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารทั่วไปของคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นไม่ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่

เฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง แต่เป็นการก ากับและดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เพ่ือให้การด าเนินงานนั้นเป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนปฏิบัติงานที่ ได้ก าหนดไว้ของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งนี้ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในด้านนี้ยังครอบคลุมถึงการเสนอ
และจัดท านโยบายให้สอดคล้องกับแผนต่าง ๆ ของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนพัฒนาการเมือง และครอบคลุมถึงการท าแผนแม่บท ในการประสานงานแผนปฏิบัติงาน การ
เสนอนโยบายต่าง ๆ การจัดสรรงบประมาณประจ า การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน การท ารายงาน
การด าเนินงานตามนโยบายและแผนของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง การท ารายงานการปฏิบัติงาน
ประจ าปี การตรวจสอบการท างานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด และการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่
ได้รับมอบหมายอีกด้วย  

 
 

2.4 สภาพและปัญหาของการจัดการเลือกตั้งท่ัวไป 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 

ปัญหาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปี พ.ศ. 2562 สามารถจ าแนกตามลักษณะของปัญหาได้
ดังนี้ 

 

2.4.1 ปัญหาในเชิงระบบการเลือกตั้ง 
 (1) การได้มาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้สอดคล้องกับความต้องการและเจตนารมณ์

ของประชาชน เนื่องด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ก าหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มี 
2 ประเภท คือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
ที่ มาของสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรแบบแบ่ งเขตเลือกตั้ งมาจากการเลือกตั้ ง ในขณ ะที่  ที่ มาของ
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สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาจากการค านวณคะแนนเสียงรวมทั้งประเทศที่ประชาชนได้เลือกแบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง จะเห็นได้ว่า ระบบการเลือกตั้งที่ออกแบบมาท าให้ประชาชนนั้นมีสิทธิเลือกตั้งคนละ 1 ค รั้ง เพ่ือ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง 2 ประเภท หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การเลือกของประชาชนในหนึ่งครั้งมี
ผลต่อคะแนนรวมในการค านวณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อด้วย ซึ่งในส่วนนี้มีความแตกต่างกับ
รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550 ที่ก าหนดให้ประขาชนสามารถเลือกตั้งได้สองครั้ง เพ่ือให้การ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อนั้น
แบ่งแยกกันอย่างชัดเจน เพ่ือให้สะท้อนความต้องการอันเป็นเจตนารมณ์ของประชาชนได้มากยิ่งขึ้น (พรรณ
รัตน์  ดิษฐ์ เจริญ , สมคิด เลิศไพฑู รย์  และ อุดม รัฐอมฤต , 2563) ท าให้ประชาชนไม่สามารถเลือก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อและแบ่งเขตเลือกตั้งที่แตกต่างกันได้ เนื่องจากการที่ประชาชนมี
สิทธิเลือกตั้งเพียงครั้งเดียวท าให้ผลการเลือกตั้งนั้นไม่ได้สะท้อนเจตนารมณ์อันเป็นความต้องการของประชาชน
ที่แท้จริง นอกจากนั้น โอกาสในการลงคะแนนเสียงเพียงครั้งเดียวนั้นยังท าให้เกิดความยุ่งยากในการค านวณ
จ านวน ส.ส. อีกด้วย เนื่องจากมีคะแนนเดียวแต่ต้องค านวณจ านวนที่นั่งที่ ส.ส. ในแต่ละพรรคนั้นจะได้รับ และ
จ านวน ส.ส. บัญชีรายชื่อ ท าให้มีความยุ่งยาก ซับซ้อนในกระบวนการค านวณมากกว่าการเลือกตั้งที่มีใบ
เลือกตั้ง 2 ใบ ซึ่งอาจเกิดเป็นความขัดแย้งภายในพรรคการเมืองได้ อันเนื่องมาจากคะแนนแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งนั้นจะต้องน ามาผ่านกระบวนการการค านวณเป็นจ านวน สส. พึงมีอีกด้วย (กรุงเทพธุรกิจ, 2562) 

ทั้งนี้ การเลือกตั้งในบริบทรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ที่ให้สิทธิการเลือกตั้งให้แก่ประชาชนเพียง 1 ครั้ง 
เพ่ือเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง 2 ประเภทนั้น ขัดกับหลักการเลือกตั้งอิสระอันเป็นหลักที่รัฐธรรมนูญ  
พ.ศ. 2560 มาตรา 85 วรรคแรก ได้กล่าวถึง เนื่องจากการให้สิทธิการเลือกตั้งแก่ประชาชนในการเลือกตั้งครั้ง
เดียวนั้นเป็นการบังคับให้ประชาชนนั้นเลือกพรรคการเมืองเดียวกันส าหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสอง
ประเภท ไม่สามารถเลือกต่างพรรคได้ในการเลือกครั้งหนึ่ง (พรรณรัตน์  ดิษฐ์เจริญ, สมคิด เลิศไพฑูรย์ และ 
อุดม รัฐอมฤต, 2563) นอกจากนั้น ยังไม่สอดคล้องกับแนวคิดประชาธิปไตยเชิงลึกอันเนื่องมาจากการมีสิทธิ
เลือกเพียงครั้งเดียวที่เปรียบเสมือนการบีบบังคับให้ลงคะแนนเสียงอีกด้วย (วีระพงศ์ เชาวลิต, 2562) 

 

 (2) สร้างผลกระทบต่อแนวทางการก าหนดนโยบายของพรรคการเมืองในการเลือกตั้ง  ระบบ
การเลือกตั้ งแบบจัดสรรปันส่ วนผสมภายใต้  รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณ าจักรไทย  ปี  พ .ศ . 2560  
ยังมีสามารถสร้างผลกระทบต่อแนวทางการก าหนดนโยบายของพรรคการเมือง อันเนื่องมาจากพรรคการเมือง 
จะให้ความส าคัญในเรื่องของตัวบุคคลมากกว่าความส าคัญในเชิงนโยบาย เพราะทุกคะแนนเสียงที่ถูกเชื่อมโยง
ในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งมีผลโดยตรงต่อแบบบัญชีรายชื่อ เนื่องมาจากมีการเลือกตั้งเพียงครั้งเดียว
ส าหรับการเลือกตั้งทั้งสองประเภท (วีระพงศ ์เชาวลิต, 2562)  

 

 (3) กระบวนการค านวณผลการเลือกตั้งเพ่ือคิดคะแนนเสียงเลือกตั้งนั้นค านวณตามทฤษฎีเศษ
เหลือ ในกรณี เรื่องของการมีที่นั่ งเกินส่วน อันขัดต่อหลักการเลือกตั้ งอย่างเที่ยงธรรม  การเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 มีจ านวนพรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับการเลือกตั้ง ทั้งหมด 26 พรรค 
ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่มาก เมื่อพิจารณาถึงพรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับการเลือกตั้งและมีคะแนนเสียงน้อย
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ที่สุดมีคะแนนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนเสียงเลือกตั้งต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1 คน อันเนื่องมาจาก
กระบวนการค านวณอ้างอิงการที่น าที่นั่งเกินส่วนไปปรับสัดส่วนและค านวณเฉลี่ยที่นั่งให้กับพรรคการเมืองที่ได้
มีการรับเลือกตั้งที่น้อยกว่าสัดส่วนค่าเฉลี่ย โดยไม่ได้พิจารณาถึงจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรค
การเมืองในแต่ละพรรคนั้นควรจะมี ซึ่งเป็นผลให้พรรคการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งเพ่ิมขึ้นมากกว่าการเลือกตั้ง
ในอดีต (พรรณรัตน์ ดิษฐ์เจริญ, สมคิด เลิศไพฑูรย์ และ อุดม รัฐอมฤต, 2563) 

 
2.4.2 ปัญหาในเชิงการบริหารจัดการการเลือกตั้ง 
 (1) การใช้ระบบเลขต่างกันกับผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่มาจากพรรคเดียวกัน ในการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ในบัตรเลือกตั้งไม่มีชื่อผู้สมัครในแต่ละพรรค มีเพียงหมายเลขที่มี
ความแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ ท าให้ประชาชนที่ท าหน้าที่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ งนั้นเกิดความสับสนในเรื่อง
ของหมายเลขผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง และอาจเกิดความคลาดเคลื่อนในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ 
นอกจากนั้น การใช้เลขที่แตกต่างกันนี้ยังส่งผลกระทบต่อกระบวนการหาเสียงของพรรคการเมืองอีกด้วย 
(กรุงเทพธุรกิจ, 2562) 

 

 (2) ระยะเวลาในการเลือกตั้ง จากประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง ก าหนดวันและ
เวลาออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง พ.ศ. 2562 ระบุเวลาในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ส าหรับออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง โดยก าหนดให้เปิดการออกเสียงลงคะแนน ตั้งแต่
เวลา 08.00 นาฬิกา ถึงเวลา 17.00 นาฬิกา ทั้งส าหรับในเขตเลือกตั้งและนอกเขตเลือกตั้ง เช่นเดียวกับวันออก
เสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางส าหรับคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุ กรุงเทพธุรกิจ
ได้รายงานผลการวิเคราะห์ถึงผลกระทบในการเปลี่ยนแปลงเวลา ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 
2562 จากเดิมเวลา 8.00 น. ถึง 15.00 น. เป็น 8.00 น. ถึง 17.00 น. ท าให้ระยะเวลาการนับคะแนนต้องท า
ในระยะเวลาใกล้ค่ า ท าให้ไม่สะดวกต่อผู้ที่นับคะแนนและกระบวนการนับคะแนน (กรุงเทพธุรกิจ, 2562) 

 

 (3) บัตรเลือกตั้ง ตามลักษณะบัตรเลือกตั้งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถูกระบุใน
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 หมวด 5 การ
ด าเนินการเลือกตั้ง ส่วนที่ 1 บัตรเลือกตั้ง โดยระบุไว้ดังนี้ 

 ข้อ 116 บัตรเลือกตั้งให้ใช้กระดาษที่มีขนาดกว้างยาวตามความจ าเป็น คณะกรรมการอาจ
ก าหนดให้มีรหัส หรือเครื่องหมาย หรือข้อความอ่ืนใดเพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษ ในบัตรเลือกตั้งโดยไม่ต้องแจ้ง
ล่วงหน้า เพ่ือป้องกันการปลอมแปลงบัตรเลือกตั้ง  

 ข้อ 117 บัตรเลือกตั้งและต้นขั้วบัตรเลือกตั้งให้เย็บเป็นเล่ม เล่มละไม่เกินยี่สิบบัตร มีรอยปรุ 
เพ่ือให้ฉีกบัตรเลือกตั้งออกจากต้นข้ัวบัตรเลือกตั้งได้ และให้มีปกหน้าและปกหลัง  

 ข้อ 118 ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งอย่างน้อยให้มีข้อความว่า “เล่มที่ .... เลขที่ .... ล าดับที่ ....” อยู่
ด้านบนของต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง และมีที่ลงลายมือชื่อกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง หรือกรรมการ ประจ าที่
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เลือกตั้งกลาง ผู้ที่จ่ายบัตรเลือกตั้งและมีที่ส าหรับให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือ เพ่ือเป็น
หลักฐานการรับบัตรเลือกตั้ง  

 ข้อ 119 บัตรเลือกตั้งอย่างน้อยมีลักษณะ ดังนี้ 
 (1) บัตรเลือกตั้งเมื่อพับแล้วด้านหน้ามีแถบสีอยู่บริเวณขอบขวา ถัดไปทางซ้ายมีตราครุฑ 

และถัดลงไปมีข้อความว่า “บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง”  
 (2) ด้านในของบัตรเลือกตั้งให้มีค าอธิบายเกี่ยวกับการท าเครื่องหมาย หมายเลขผู้สมัคร ช่อง

ท าเครื่องหมาย และช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 
 อย่างไรก็ตาม กรุงเทพธุรกิจได้รายงานเกี่ยวกับความเห็น ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร พ.ศ. 2562 มีจ านวนผู้สมัครรับเลือกตั้งมาก ส่งผลให้ตัวหนังสือนั้นมีขนาดเล็ก และท าให้ช่องกากบาท
นั้นอยู่ห่างจากหมายเลข ท าให้ผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีโอกาสลงคะแนนเสียงผิดพลาดได้ (กรุงเทพธุรกิจ , 
2562) 
 

2.5 ข้อมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับระบบเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

ระบบการเลือกตั้งของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นอีกหนึ่งประการที่มีความพิเศษ กล่าวคือ สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ได้ก าหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วๆ ซึ่งเป็นนับเป็นการเลือกตั้งใหญ่ทุกๆ 6 ปี และจะมีการเลือกตั้งกลาง
เทอมในทุก 3 ปี   ส าหรับการเลือกตั้งทั่วไปนั้น ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้ใช้สิทธิออกเสียงเลือกผู้แทน ทุก
ต าแหน่ง นับแต่ประธานาธิบดี  รองประธานาธิบดี  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา รวมไปถึง
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ระดับสูง    

ประธานาธิบดีซึ่งอยู่ในฐานะเป็นประมุขของประเทศและหัวหน้าฝ่ายบริหาร  มาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชน  มีวาระด ารงต าแหน่ง 6 ปี และไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้อีก1  

รัฐธรรมนูญก าหนดคุณสมบัติของประธานาธิบดีไว้ให้ต้องเป็นพลเมืองฟิลิปปินส์โดยการเกิด              
(a natural-born citizen of the Philippines), เป็นผู้ที่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง, สามารถอ่านออก
เขียนได้, อายุไม่น้อยกว่า 40 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง และอาศัยอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ไม่น้อยกว่า 10 ปี2  
นอกจากนี้ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งยังมีสิทธิเลือกตั้ง รองประธานาธิบดีโดยตรง พร้อม  ๆ กับการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีด้วย  โดยที่รัฐธรรมนูญก าหนดให้รองประธานาธิบดีมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระด ารง
ต าแหน่ง  รวมถึงการพ้นจากต าแหน่งเช่นเดียวกับประธานาธิบดี3  

บทบาทอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการและควบคุมตรวจสอบการเลือกตั้งประธานาธิบดี รอง
ประธานาธิบดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึง
                                                           

1 รัฐธรรมนญูสาธารณรัฐฟิลิปปินส ์หมวด 7  มาตรา 4 
2 รัฐธรรมนญูสาธารณรัฐฟิลิปปินส ์หมวด 7 มาตรา 2  
3 รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐฟลิิปปินส์ หมวด 7 มาตรา 3 
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เจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงอ่ืน ๆ รัฐธรรมนูญก าหนดให้อยู่ในความรับผิดชอบของ “คณะกรรมการการเลือกตั้ง” 
(COMELEC)  ซึ่งถือได้ว่าเป็นต้นแบบองค์กรอิสระดูแลตรวจสอบเกี่ยวกับการเลือกตั้งในหลายประเทศ รวมถึง
ประเทศไทยด้วย  นอกจากนี้ ความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาสังคม หรือภาคเอกชนตรวจสอบการเลือกตั้ง 
และความกระตือรือร้นของพลเมืองฟิลิปปินส์  เป็นประเด็นที่เราควรได้ศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 
เพ่ือก้าวไปจากจุดที่ผู้แทนของประชาชนผูกขาดอ านาจและการตัดสินใจ โดยละเลยและเพิกเฉยต่อความ
ต้องการหรือผลประโยชน์สาธารณะ แนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยแบบผู้แทนให้ตอบโจทย์และสนองตอบ
ความต้องการของสังคมได้อย่างแท้จริงคือสิ่งที่ทั้งสองประเทศต้องการในยุคสมัยต่อจากนี้ไป    

ในเชิงโครงสร้างสถาบัน  ฝ่ายนิติบัญญัติหรือรัฐสภาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประกอบด้ วย สภา
ผู้แทนราษฎร และวุฒิ สภา  เรียกได้ว่าเป็น “ระบบสองสภา” (Bicameral System)4  ซึ่ งแต่ละสภา                   
มีโครงสร้าง องค์ประกอบ และท่ีมาดังนี้  

 2.5.1 สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  โดยระบบเลือกตั้งเป็นระบบ
ผสม ที่คะแนนเสียงเลือกตั้งในแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (District Representatives) กับระบบเลือกตั้งแบบบัญชี
รายชื่อ (Party-list Representatives) แยกต่างหากจากกัน หรือเรียกว่าเป็นระบบคู่ขนาน (parallel 
systems)  มีวาระด ารงต าแหน่ง 3 ปี และด ารงต าแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ   

 

 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มาจากการเลือกตั้งจากสองระบบดังกล่าวข้างต้น ดังนี้   

(1) การเลือกตั้ งแบบแบ่ งเขตเลือกตั้ ง (District Representatives) แบบเขตเดียวคนเดียว                
มีจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่เกิน 250 คน 

 หลักการค านวณและแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งนี้  ยึดหลักความ
ต่อเนื่องของพ้ืนที่และหลักความใกล้เคียงกันของจ านวนประชากร  โดยที่แต่เขตเลือกตั้งต้อง มีจ านวน
ประชากรอย่างน้อย 250,000 คน   และแต่ละเขตเลือกตั้งนั้นมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน    

 การใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ ง  ผู้มีสิทธิเลือกตั้ งออกเสียงเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้ งซึ่งอยู่ ใน                 
เขต เลื อกตั้ งของตน ได้  1  คน  ผู้ สมั ครที่ ได้ รับคะแนน เสี ยงเลื อกตั้ งมากที่ สุ ดคื อผู้ ได้ รับ เลื อกตั้ ง                      
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งดังกล่าว หรือเรียกว่าเป็นระบบเสียงข้างมากธรรมดา (First Past 
The POST – FPTP) นั่นเอง   

 ทั้งนี้  เมื่อมีการส ารวจส ามะโนประชากร ต้องจัดเขตเลือกตั้งใหม่ภายใน 3 ปี  

                                                           
4 รัฐธรรมนญูสาธารณรัฐฟิลิปปินส ์หมวด 6 มาตรา 1 มาตรา 2 มาตรา 4 มาตรา 5 และ มาตรา 7 
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(2) การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (Party-list Representatives) มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวน
ไม่เกินร้อยละ 20 ของจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด รวมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งด้วย  ซึ่งหมายถึงก าหนดให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อนี้จ านวน 1 ใน 5 ของจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดนั่นเอง    

ในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อนั้น พรรคการเมือง องค์กรทางสังคม หรือกลุ่มสาขาอาชีพต่างๆ มีสิทธิ
เสนอรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งได้จ านวนไม่เกิน 5 รายชื่อ ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งพรรค
การเมือง องค์กรทางสังคม หรือกลุ่มสาขาอาชีพใดได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น   

ทั้งนี้  พรรคการเมือง องค์กรทางสังคม หรือกลุ่มสาขาอาชีพต่างๆ จะได้รับจัดสรรที่นั่งในสภา
ผู้แทนราษฎร จ านวน 1 ที่นั่ง เมื่อได้รับคะแนนเสียงอย่างน้อยร้อยละ 2 ของคะแนนเสียงรวมทั้งประเทศ โดย
ผู้สมัครที่อยู่ในล าดับแรกของบัญชีรายชื่อคือผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หากได้รับคะแนน
เสียงมากกว่าร้อยละ 2 ผู้สมัครล าดับถัดไปจะได้จัดสรรที่นั่งเพ่ิม ตามสัดสวนจ านวนคะแนนเสียงแต่จะมีที่นั่ง
จ านวนสูงสุดไม่เกิน 3 ที่นั่ง    

วุฒิสภา ประกอบด้วยสมาชิกจ านวน  24 คน  มาจากการเลือกตั้งของประชาชน โดยที่มีประเทศเป็น
เขตเลือกตั้ง  ซึ่งผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ 12 คน ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ที่ได้คะแนนเสียงสูงสุด 12 คนแรก ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์     

วาระด ารงต าแหน่ง 6 ปี  และด ารงต าแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ โดยสมาชิกวุฒิสภาจ านวน
ครึ่งหนึ่งพ้นจากต าแหน่งและเลือกตั้งเข้ามาใหม่ในทุกๆ 3 ปี   

 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  มีบทบาทอ านาจหน้าที่หลักในด้านต่างๆ  อันได้แก่ ด้าน
นิติบัญญัติ  ด้านการควบคุมการท างานของฝ่ายบริหาร และด้านถอดถอน ( Impeachment) บุคคลออกจาก
ต าแหน่ง ในส่วนของอ านาจถอดถอนบุคคลออกจากต าแหน่งนั้น  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีอ านาจริเริ่มเสนอ
ให้ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งส าคัญ เช่น  ประธานาธิบดี รองประธานาธิบดี ผู้พิพากษาศาลฎีกา กรรมาธิการรัฐ
ธรรม (The Constitutional Commissions) ผู้ตรวจการแผ่นดิน (Ombudsman)  ทั้งนี้ ตามรัฐธรรมนูญ 
หมวด 11 ข้อกล่าวหาให้ถอดถอน ได้แก่ การฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ การกบฏ การให้หรือเรียกรับสินบน               
การฉ้อโกงและทุจริตคอร์รัปชั่น การก่ออาชญากรรมที่ร้ายแรง หรือกระท าการอ่ืนอันเป็นการทรยศต่อความ
เชื่อถือหรือไว้วางใจของประชาชน วุฒิสภามีอ านาจหน้าที่ลงมติถอดถอน โดยต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 2 ใน 3 ของจ านวนสมาชิกวุฒิสภา      

 2.5.2 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (COMELEC)   



 
2-23 รายงานฉบับสมบูรณ ์การศึกษาสมรรถนะและมาตรฐานการท างานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง: กรณีศึกษาเปรียบเทยีบฟิลปิปินส์และไทย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ ง หรือ COMELEC เป็นองค์กรอิสระที่ จัดตั้ งขึ้น โดยรัฐธรรมนูญ                    
มีบทบาทอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการและควบคุมตรวจสอบการเลือกตั้งทุกระดับในสาธารณรัฐ   
ฟิลิปปินส์ 5    

คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ประกอบด้วย ประธาน และกรรมการการเลือกตั้ง 6 คน  มาจากการ
แต่ งตั้ งของประธานาธิบดี   โดยได้ รับความเห็ นชอบจาก “คณ ะกรรมการว่าด้วยการแต่ งตั้ ง”                     
(The Commission on Appointments) ทั้งนี้  คณะกรรมการว่าด้วยการแต่งตั้ง มีประธานวุฒิสภาเป็น
ประธานกรรมการโดยต าแหน่ ง สมาชิกวุฒิ สภา 12 คน  และสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร 12 คน                       
เป็นกรรมการ6 มีวาระด ารงต าแหน่ง 7 ปี  ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียวเท่านั้น    

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของประธานและกรรมการการเลือกตั้งก าหนดไว้โดยชัดแจ้งใน
รัฐธรรมนูญ  อย่างไรก็ตาม ศักยภาพส าคัญที่ต้องการส าหรับผู้ที่จะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง คือ 
รัฐธรรมนูญก าหนดให้กรรมการการเลือกตั้งอย่างน้อย 3 คน ต้องเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา (Members of 
the Philippine Bar) ซึ่งมีประสบการณ์ท างานด้านกฎหมายไม่น้อยกว่า 10 ปี7   บทบัญญัติดังกล่าว  แสดงให้
เห็นถึงความต้องการศักยภาพในด้านความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในด้านกฎหมายเป็นพิเศษ 
มากกว่าด้านอื่นๆ  

 

  

 (1) บทบาทอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  รัฐธรรมนูญ หมวด 9C มาตรา 2 
และมาตรา 4 ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งฟิลิปปินส์ อ านาจหน้าที่ดังนี้  

(1) บังคับใช้กฎหมายและด าเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง  การจัดรับฟังความคิดเห็น (Plebiscite) การออกเสียงประชามติ (Referendum) การจัดการเข้าชื่อ
โดยการริเริ่มเสนอของประชาชน (Initiative) และการถอดถอนบุคคลออกจากต าแหน่ง (Recall)  

(2) การวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ค่าตอบแทน และคุณสมบัติของผู้
ได้รับเลือกตั้ง 

(3) การตัดสินกรณีต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ยกเว้น เรื่องสิทธิเลือกตั้ง (The 
Right to Vote) ได้แก่ ประเด็นค าถามที่มีผลต่อการเลือกตั้ง  รวมถึงการก าหนดจ านวนและสถานที่ตั้งของ
หน่วยเลือกตั้ง  การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เลือกตั้ง  รวมถึงตรวจสอบและลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
                                                           

5 รัฐธรรมนญูสาธารณรัฐฟิลิปปินส ์หมวด 9C มาตรา 1 (1) และ (2)  คณะกรรมการการเลือกตั้งชุดแรกนั้น 
กรรมการ 3 คนอยู่ในต าแหน่ง 7 ปี กรรมการ 2 คน อยู่ในต าแหน่ง 5 ปี และกรรมการอีก 2 คน อยู่ในต าแหน่ง 3 ปี และมีการ
แต่งตั้งบุคคลที่มีคณุสมบัตเิหมาะสมเข้าไปแทนท่ีกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งดังกล่าว   

6 รัฐธรรมนญูสาธารณรัฐฟิลิปปินส ์หมวด 6 มาตรา 18 
7 รัฐธรรมนญูสาธารณรัฐฟิลิปปินส ์หมวด 9C มาตรา 1 (1) 
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(4) ด าเนินการร่วมกับประธานาธิบดี หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานของ
รัฐบาล รวมถึงกองทัพ เพ่ือท าให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างเสรี เป็นระเบียบ สงบเรียบร้อย เที่ยงตรง และ
น่าเชื่อถือ  

(5) ตรวจสอบและรับจดทะเบียนพรรคการเมือง  ซึ่งต้องน าเสนอนโยบายหรือแผนงาน
ของรัฐบาลด้วย (platform or program of government)  ให้การรับรององค์กรภาคประชาชน (accredit 
citizens’ arms of the Commission on Elections) โดยที่ องค์กรศาสนาหรือลัทธิความเชื่อ รวมถึง                 
ผู้มีเป้าหมายในการสร้างความรุนแรง  การกระท าผิดกฎหมายหรือปฏิเสธการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ  หรือผู้ที่
ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลต่างประเทศ ไม่มีสิทธิได้รับการจดทะเบียน 

การบริจาคโดยรัฐบาลต่างประเทศ และหน่วยงานของรัฐบาลแก่พรรคการเมือง องค์กร 
หรือกลุ่มพันธมิตร (coalitions) หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง เป็นการแทรกแซงในกิจการ
ของชาติ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ COMELEC มีค าสั่งให้ยกเลิกการจดทะเบียนได้ 
ทั้งนี้ ตามบทลงโทษที่กฎหมายก าหนด 

(6) ด าเนินการไต่สวนและจัดท าสรุปส านวนกรณีมีค าร้องเรียนหรือตรวจพบการ
กระท าความผิด และยื่นฟ้องต่อศาลเพ่ือตัดสิทธิเลือกตั้ง  สอบสวนกรณีมีข้อกล่าวหาว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมาย
เลือกตั้ง หรือการกระท าหรือละเว้นการกระท าอันเป็นการทุจริตเลือกตั้ง หรือการกระท าละเมิดกฎหมาย  

(7) ให้ค าแนะน าต่อรัฐสภาในเรื่องค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง รวมถึ งสถานที่ที่ห้าม
โฆษณา รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง และเสนอแนวทางการป้องกันและลงโทษการทุจริตเลือกตั้ง       

(8) ให้ค าแนะน าต่อประธานาธิบดีในการย้ายหรือปลดเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง 
(9) เสนอรายงานต่อประธานาธิบดีและรัฐสภาในการจัดการเลือกตั้ง การจัดรับฟัง

ความคิดเห็น การจัดออกเสียงประชามติ การจัดการริเริ่มเสนอของประชาชน และการจัดการถอดถอนบุคคล
ออกจากต าแหน่ง 

(10) ในระหว่างมีการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจก ากับและบริหาร
จัดการ (supervise and regulate) ให้ มี ก ารใช้ บริการขนส่ งสาธารณ ะและสาธารณู ป โภคของรัฐ 
(Transportation and other public utilities) สื่อสารมวลชนสาธารณะ เพ่ือท าให้เกิดหลักประกันในโอกาส
ที่เท่าเทียมกันและเท่าเทียมกันในอัตราค่าบริการ  และให้มีการเผยแพร่ข้อมูลหรือรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง  การ
จัดเวทีให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งหาเสียงโดยมีเสียค่าใช้จ่าย ให้เกิดความเป็นระเบียบ สงบเรียบร้อย  เที่ยงตรง และ
น่าเชื่อถือ       
 (2) ระบบการควบคุมตรวจสอบและวินิจฉัยชี้ขาดคดีเลือกตั้ง  

  ฟิลิปปินส์ต้องเผชิญกับปัญหาการเลือกตั้งที่ไม่สุจริต เที่ยงธรรม หรือมีการเข้าสู่อ านาจรัฐโดย                     
มิชอบเช่นเดียวกับประเทศไทย  ซึ่งนับเป็นปัญหาหลักที่บั่นทอนเสถียรภาพและประสิทธิภาพ รวมถึงคุณภาพ
ของประชาธิปไตยของประเทศโดยตรง  ในการออกแบบระบบการเข้าสู่อ านาจรัฐคือการเลือกตั้งจึงให้
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ความส าคัญกับการท าให้เกิดความสุจริต และมีความเป็นธรรมในการเลือกตั้ง เพ่ือเป้าหมายคือได้ผู้แทนของ
ประชาชนอยา่งแท้จริง   

  รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองหลักการดังกล่าวได้โดยชัดแจ้ง โดยก าหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐใน
การสร้างหลักประกันความเท่าเทียมกันในการเข้าสู่ต าแหน่งของรัฐ และห้ามมีการตระกูลการเมือง (political 
dynasties) ตามที่กฎหมายก าหนด8  ในการนี้  ศาลฎีกาเคยมีค าพิพากษารับรองหลักความเท่าเทียมกันนี้ในคดี 
Chavez v. COMELEC โดยแสดงเหตุผลและความจ าเป็นไว้ว่า “โอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการน าเสนอตัวเข้า
สู่ต าแหน่งสาธารณะ โดยปราศจากข้อจ ากัดหรือเงื่อนไขทางการเงิน คือ ประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างแท้จริง รัฐ
มีหน้าที่ต้องประกาศและบังคับใช้กฎเกณฑ์เพ่ือป้องกันประโยชน์ของสาธารณะ”9 (COMELEC, 2558)    
ดังนั้น  คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ COMELEC จึงเป็นเสมือนกรรมการกลางที่รับผิดชอบในการ
ด าเนินการ ก ากับติดตามและตรวจสอบเพ่ือการเลือกตั้งเป็นการแข่งขันกันอย่างยุติธรรมส าหรับทุกฝ่าย และ
เพ่ือมิให้ผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมมากกว่าได้เปรียบ ฟิลิปปินส์จึงออกกฎหมาย ก าหนดกฎเกณฑ์  
กติกา รวมถึงการควบคุมตรวจสอบเกี่ยวกับการรณรงค์และหาเสียงเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  รวมถึง
การสนับสนุนผู้สมัครและพรรคการเมืองโดยรัฐ  เพ่ือให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี เป็นธรรม โดยปราศจากความ
ได้เปรียบเสียเปรียบด้วยเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดด้านการเงิน ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการที่รัฐธรรมนูญ
ก าหนดไว้ข้างต้น   

   ในทางปฏิบัติ  ได้มีการก าหนดมาตรการหรือกลไกหลักในการสร้างความเป็นธรรมในการ
แข่งขันเลือกตั้ง  ซึ่งเป็นมาตรการควบคุมทางการเงินในการเลือกตั้ง มีดังนี้  

(1) การก าหนดจ านวนวงเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง (Expenditure Limit) ส าหรับผู้สมัคร
รับเลือกตั้งและพรรคการเมือง ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายเลือกตั้ง (Omnibus Election Code) มาตรา 
100 และมาตรา 101 คือ  ผู้สมัครรับเลือกตั้งใช้จ่ายเงินในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งได้ไม่เกิน 1.5 เปโซ ต่อผู้
มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ 1 คนส าหรับเขตเลือกตั้งนั้นๆ เช่นเดียวกับพรรคการเมืองที่ใช้จ่ายเงินในการ
รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งได้ไม่เกิน 1.5 เปโซ ต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ 1 คนส าหรับเขตเลือกตั้ง
นั้นๆ  

ต่อมา ค.ศ.1991 มีการปรับเพ่ิมจ านวนค่าใช้จ่ายส าหรับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง โดย
กฎหมายสาธารณรัฐ หมายเลข 7166 (Republic Act No.7166) มาตรา 13 ก าหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ประธานาธิบดี รองประธานาธิบดี ใช้จ่ายในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งได้ไม่เกิน 10 เปโซ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
อ่ืนๆ ใช้จ่ายในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งได้คนละไม่เกิน 3 เปโซ  ส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้งอิสระ ใช้จ่ายในการ
รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งได้คนละไม่เกิน 5 เปโซ และพรรคการเมืองใช้จ่ายเงินในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งได้
ไม่เกิน 5 เปโซ  ทั้งนี้ ต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ 1 คนในเขตเลือกตั้งนั้นๆ        

                                                           
8 รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐฟลิิปปินส์ หมวด 2  มาตรา 26 
9 G.R.No.162777, 31 August 2004  
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(2) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และโทษกรณีฝ่าฝืนไม่ยื่นบัญชีการรับบริจาคและค่าใช้จ่าย              
ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง (Statement of Contributions and Expenditures : SOCEs)10  

ผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองโดยเหรัญญิกของพรรคการเมืองมีหน้าที่ยื่นบัญชีฯ หรือ 
SOCEs ภายใน 30 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง ซึ่งบัญชีฯ ดังกล่าวต้องครบถ้วน ถูกต้อง และมีการลงรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับบริจาคและค่าใช้จ่ายในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งทั้งหมด   

(3) ผู้สมัครรับเลือกตั้งและเหรัญญิกมีหน้าที่ยื่นบัญชีฯ หรือ SOCEs แม้ว่าจะไม่ได้รับบริจาค
หรือไม่มีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง หรือไม่ได้รับเลือกตั้งก็ตาม หากฝ่าฝืนมีโทษคือต้องห้ามเข้าด ารงต าแหน่ง
สาธารณะใดๆ จนกว่าจะด าเนินการยื่นบัญชีฯ ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ทั้ งนี้   การไม่ยื่ นบัญ ชีฯ  ดั งกล่ าวถือว่า เป็ นการกระท าความผิดทางปกครอง (An 
Administrative Offense) มีโทษปรับทางปกครอง (An Administrative Fine) ระหว่าง 1,000 – 30,000 เป
โซ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด     

(4) หากมีการกระท าความผิดเป็นครั้งที่สองหรือกระท าความผิดเกี่ยวกับการยื่นบัญชีฯ ซ้ า
อีก กฎหมายก าหนดเพ่ิมโทษปรับทางปกครองขึ้นเป็น 2,000 – 60,000 เปโซ ตามดุลพินิจของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  และผู้กระท าผิดจะถูกตัดสิทธิ ในการด ารงต าแหน่งสาธารณะใดๆ ตลอดไป (Perpetual 
Disqualification) ซึ่งการตรวจสอบและสรุปข้อมูลเบื้องต้นนั้น ด าเนินการโดยส านักการเงินเพื่อรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้ง (Campaign Finance Office)  โดยสรุปรวบรวมและรายงานผลจากการเลือกตั้งทุกครั้ง เพ่ือ
ด าเนินการปรับและตัดสิทธิเลือกตั้งของผู้สมัครและพรรคการเมืองตามที่กฎหมายก าหนด  

ส าหรับการเลือกตั้งทั่วไปเดือนพฤษภาคม ค.ศ.2016  คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศ     
ว่ามีผู้สมัครรับเลือกตั้งฝ่าฝืนในการยื่นบัญชีการรับบริจาคและค่าใช้จ่ายในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง หรือ 
SOCEs จ านวนรวม 780 คน  และได้ประกาศตัดสิทธิผู้สมัครรับเลือกตั้ง จ านวน 92 ราย เนื่องจากกระท าผิด
ในการยื่นบัญชีการรับบริจาคและค่าใช้จ่ายในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง หรือ SOCEs เป็นครั้งที่สองและครั้งที่
สาม  ในการเลือกตั้งเมื่อ ค.ศ.2007, ค.ศ. 2010 และ ค.ศ.2013 โดยระบุ เป็นหมายเหตุ(Remarks) ไว้ว่าเป็น
บุคคลที่ต้องห้ามด ารงต าแหน่งสาธารณะเป็นการถาวร (For Perpetual Disqualification to Hold Public 
Office)11         

  ในการนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศ เลขที่ 9991 (Resolution No.9991) ว่า
ด้วยเรื่องค่าใช้จ่ายในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งและการเปิดเผยต่อสาธารณะ  ซึ่งในประกาศดังกล่าวก าหนด
หลักเกณฑ์  กระบวนการ วิธีการเกี่ยวกับการใช้จ่ ายเงินในการเลือกตั้ ง เพ่ือให้ผู้ สมัครรับ เลือกตั้ ง                  
พรรคการเมือง และกรรมการการเลือกตั้ง รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ทั้งนี้ จ านวนเงินค่าใช้จ่ายใน
การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนั้นสอดคล้องกับ มาตรา 13 แห่งกฎหมายสาธารณรัฐ หมายเลข 7166 (Republic 

                                                           

 10 กฎหมายสาธารณรัฐ หมายเลข 7166 (Republic Act No.7166) มาตรา 14       

 
11 http://newsinfo.inquirer.net/751432/92-bets-face-perpetual-disqualification 
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Act No.7166)  ส่วนวันสุดท้ายของการยื่นบัญชีการรับบริจาคและค่าใช้จ่ายในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง หรือ 
SOCEs คือวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559  และมีประกาศฉบับที่ 10 ก าหนดอัตราค่าปรับส าหรับการกระท า
ความผิดครั้งแรก และครั้งที่สองไว้ส าหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งต าแหน่งต่างๆด้วย (COMELEC, 2558)                                                      

 ระบบการควบคุมตรวจสอบและวินิจฉัยชี้ขาดการเลือกตั้งของฟิลิปปินส์ ส าหรับการควบคุมตรวจสอบ
และวินิจฉัยชี้ขาดคดีเลือกตั้ง พิจารณาได้ 2 ส่วนหลัก ดังนี้   

 (1)  การเลือกตั้งระดับท้องถิ่น    

 คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดได้ ยกเว้น  กรณีการทุจริต
เลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องเป็นผู้ฟ้องคดีต่อศาลเพ่ือตัดสินชี้ขาดคดี  โดยผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ในแต่ละเขตเลือกตั้งมีอ านาจสอบสวนกรณีการกระท าทุจริตเลือกตั้งก่อนฟ้องคดีต่อศาล  

 (2) การเลือกตั้งระดับชาติ   

 การควบคุมและตรวจสอบและวินิจฉัยชี้ขาดการเลือกตั้ งระดับชาติ ซึ่งหมายถึงการเลือกตั้ ง
ประธานาธิบดี รองประธานาธิบดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา  เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญ
ก าหนดดังนี้12   

(1)  “ศาลว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”  (An Electoral Tribunal of the House 
of Representatives) มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดคดีเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ประกอบด้วยสมาชิก 9 คน 
ซึ่ง 3 คนเป็นผู้พิพากษาจากศาลฎีกามาจากการแต่งตั้งโดยประธานศาลฎีกา และสมาชิก อีก 6 คน มาจากสภา
ผู้แทนราษฎร (ตามระบบสัดส่วนของพรรคการเมือง)    

(2) “ศาลว่ าด้ วยการ เลื อกตั้ งสม าชิ ก วุฒิ สภ า ”  (An Electoral Tribunal of the Senate)                 
มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดคดีเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วยสมาชิก 9 คน ซึ่ง 3 คน เป็นผู้พิพากษาศาลฎีกา
ที่มาจากการแต่งตั้งโดยประธานศาลฎีกา และอีก 6 คนมาจากวุฒิสภา ทั้งนี้  ผู้พิพากษาที่อาวุโสสูงสุดท าหน้าที่
เป็นประธานศาลว่าด้วยการเลือกตั้งดังกล่าว  

(3) ศาลฎีกา (The Supreme Court) มีบทบาทอ านาจหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดคดีเลือกตั้งประธานาธิบดี
และรองประธานาธิบดี13    
 

2.6 การพัฒนากรอบแนวคิด IHOPE 

 การศึกษาสมรรถนะและมาตรฐานการท างานของ กกต. ของประเทศไทยและฟิลิปปินส์ เป็น
กรณีศึกษาเปรียบเทียบที่น่าสนใจ โดยเมื่อปี พ.ศ. 2561 ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนากรอบสมรรถนะการ

                                                           
12 รัฐธรรมนญูสาธารณรัฐฟิลิปปินส ์หมวด 6 มาตรา 17 
13 รัฐธรรมนญูสาธารณรัฐฟิลิปปินส ์หมวด 7 มาตรา  4 
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ท างานและตัวชี้วัดในการประเมินผลการด าเนินงานของ กกต. ของไทยและฟิลิปปินส์ขึ้น โดยมีข้อสรุปของ
การศึกษา ในรูปของกรอบแนวคิดสมรรถนะและมาตรฐานการท างานของ กกต. ภายใต้ชื่อ “IHOPE” 
(Inclusive, Honest, Orderly, and Peaceful Elections) เพ่ือสะท้อนผลการด าเนินงานของ กกต. ทั้งใน
เรื่องของกระบวนการเลือกตั้ง (Core Electoral Process) และการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ความผูกพันกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกลุ่ม ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้ง สื่อมวลชน สถาบันการศึกษา 
ตลอดจน ภาควิชาการ (Engagement of Political Parties and Candidates, Mass Media, Academe 
and Think Tanks) โดยกรอบแนวคิด IHOPE ได้แบ่งประเด็นศึกษาออกเป็น 10 ด้าน ประกอบด้วย (Romero 
et al., 2019)   

 (1) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม: การอ านวยความสะดวกและการก ากับดูแล (Fair 
Officiating: Facilitating and Regulating) ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการการเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่
อย่างอิสระ, องค์ประกอบต่าง ๆ มีความสมดุล, การปฏิบัติหน้าที่ส าเร็จลุล่วง, กฎหมายและแนวทางการ
เลือกตั้งที่ชัดเจนและเป็นกลาง และ ค าสั่ง/อ านาจหน้าที่ที่มอบหมายและวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจน 

 (2) พรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้ง: การสร้างความผูกพันร่วมกัน (Political Parties and 
Candidates: Inclusive Engagement) ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การเคลื่อนไหวทางการเมืองของผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง, ประสบการณ์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับองค์กรทางการเมือง, การลงทะเบียนพรรคการเมือง และ การมีส่วน
ร่วมของพรรคการเมืองใหญ่ 

 (3) ทรัพยากรที่ใช้ส าหรับการรณรงค์หาเสียง: ระดับของการแข่งขันในสนามการแข่งขันการเลือกตั้ง 
(Campaign  Resources: Leveling the playing field) ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โอกาสในการสร้างชุมชนที่
เพ่ิมขึ้นเพ่ือให้ความรู้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เปิดโอกาสช่องทางการสื่อสารให้แก่พรรคการเมือง จัดเวทีเสวนาให้แก่
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง, การลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง, การแบ่งปันข้อมูลค่าใช้จ่ายการรณรงค์การ
เลือกตั้ง และ การน าเสนอของสื่อเพ่ือการรณรงค์เลือกตั้ง 

 (4) แผนงานส าหรับการเป็นรัฐบาล: การก าหนดและความชัดเจนของแผนงาน (Program of 
Government: Formulation and Articulation) ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พรรคการเมืองมีความชัดเจนและมี
ความสอดคล้องในอุดมการณ์ โครงการ และกลยุทธ์การเลือกตั้ง , ประเด็นทางการเมืองเกี่ยวกับอัตลักษณ์เชื้อ
ชาติเบาบางลง, พรรคการเมืองสนับสนุนงบประมาณเพียงพอส าหรับการรณรงค์การเลือกตั้ง, พรรคการเมือง
สามารถสร้างเทคนิคและความสามารถขององค์กร 

 (5) บรรยากาศการเลือกตั้ง: การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย (Electoral Climate: 
Maintaining Public Order and Safety) ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อิสรภาพในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
การเมือง, การจัดเลือกตั้งครอบคลุมทั้งประเทศ, ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงมีอิสระในการลงคะแนนเสียง ,
คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่ละพ้ืนที่สามารถปฏิบัติงานโดยอิสระ, บัญชีรายชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง, การ
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บริหารจัดการประเด็นความขัดแย้ง และ การแข่งขันระหว่างพรรคการเมืองแสดงให้เห็นถึงกลุ่มประชากร
เดียวกัน  

 (6) สื่อมวลชนและวิชาการ: ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ (Mass-media and Think Tanks: 
Information for Decision-making) ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  เสรีภาพของสื่อ, การฝึกอบรมสื่อเกี่ยวกับ
จริยธรรมการเลือกตั้ง, การรายงานของสื่อเกี่ยวกับประเด็นการเลือกตั้ง กระบวนการเลือกตั้ง และผลการ
เลือกตั้ง, สาระการศึกษาเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้งและบทบาทการเลือกตั้ง และ ผลส ารวจการเลือกตั้งและ
การเปรียบเทียบผู้สมัครและการประเมินผลพรรคการเมือง 

 (7) การจัดการกระบวนการเลือกตั้ง: การขนส่งตรงเวลา (Electoral Process Management: 
Logistics in Place on Time) ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความสามารถของคณะกรรมการการเลือกตั้ง , การ
เลือกตั้งมีความน่าเชื่อถือ, การฝึกอบรมและความสามารถที่พร้อม, ทรัพยากรเพียงพอส าหรับการจัดการ
เลือกตั้ง, การกระจายทรัพยากรครอบคลุมทั่วประเทศ และ ความเป็นกลางในการจัดการกับพรรคการเมือง
และผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

 (8) ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและการลงคะแนนเสียง: การลงทะเบียนและการมีส่วนร่วม 
(Voters and Voting: Registration and Participation) ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทุกเขตเลือกตั้งมีมาตรฐาน
เดียวกัน, การกระจายตัวของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง, กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติที่ชัดเจนส าหรับประชาชนทุก
กลุ่ม รวมถึงชนกลุ่มน้อยต่าง ๆ, ข้อก าหนดเกี่ยวกับบัตรประชาชนและอุปกรณ์ และ การลงคะแนนเสียงมีความ
เหมาะสม 

 (9) การติดตามและประเมินผล: กลไกภายในและภายนอก (Monitoring and Evaluation: Internal 
and External Mechanism) ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พันธะสัญญาและเสรีภาพในการเคลื่อนไหวและการ
สังเกตการณ์ของผู้สังเกตการณ์ต่างชาติ, การเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคม, การสนับสนุนและการช่วยเหลือ
เกี่ยวกับการเลือกตั้งจากภาคพลเมือง เช่น การรายงานเหตุการณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

  (10 ) ผลการ เลื อกตั้ ง : ค วาม โป ร่ ง ใส  ตรวจสอบ ได้  และน่ า เชื่ อ ถื อ  (Electoral Results: 
Transparency, Accountability, and Credibility) ปัจจัยที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระบวนการเลือกตั้ง, การ
ตรวจสอบผลคะแนนการเลือกตั้งอย่างเป็นระบบและโปร่งใส, ความน่าเชื่อถือและคุณภาพของผลการเลือกตั้ง, 
ความสอดคล้องระหว่างผลของภาวะผู้น าและผลการเลือกตั้ง , อัตลักษณ์ องค์กร และคุณภาพของรัฐบาล
หลังจากการเลือกตั้ง 

 ซึ่งต่อมา ได้มีการปรับปรุงชุดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นการต่อยอด
ส าหรับน ามาใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในปัจจุบัน ประกอบด้วย (1) ระดับ
ภาพรวม (Macro Domain) การประเมินบริบทการเมืองภาพรวม (The Overall Political Context) ภายใต้
การบริหารจัดการโดย กกต.และระบบการเลือกตั้งในปัจจุบัน และการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ  (2) 
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ระดับกลาง (Meso Domain) การประเมินระบบการเลือกตั้ง (The Electoral System) ภายใต้การบริหาร
จัดการโดย กกต. และการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งจากภาคส่วนต่าง ๆ  และ (3) ระดับย่อย (Micro 
Domain) การประเมินระบบการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในปัจจุบัน (The Current Voting System) ภายใต้
การบริหารจัดการโดย กกต. สรุปความสัมพันธ์ได้ดังภาพ 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 2.3 กรอบแนวคิด IHOPE (Inclusive, Honest, Orderly, and Peaceful Elections) 

ที่มา: (Romero et al., 2019) 

2.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

  สุกั ลยา โชคบ ารุ ง และ เอกพร รักความสุ ข  (2558) ได้ ศึ กษาบทบาทของคณ ะ
กรรมการบริหารการเลือกตั้งในภาวะวิกฤติทางสังคมในปี 2556–2557 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ท าการศึกษาถึงบทบาทการท าหน้าที่จัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปัญหาและอุปสรรคของ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมไปจนถึงประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งที่ส่งผลต่อประชาชน เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย 
ได้แก่ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้งผู้น าและแกนน าทางการเมืองและสังคม ผู้ที่มี
ส่วนร่วมในเหตุการณ์ นักกฎหมาย ผู้ที่ติดตามสถานการณ์การเกิดภาวะวิกฤติทางสังคม และประชาชนช่วง 
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พ.ศ. 2556 – 2557 ผลการศึกษา พบว่า ทางด้านบทบาทของคณะกรรมการการเลืองตั้งทุกฝ่ายจะมีการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามกรอบบัญญัติของกฎหมายการจัดการเลือกตั้ง ทางด้านปัญหาและอุปสรรค พบว่า การ
ด าเนินงานในขณะนั้นมีปัญหาที่ส่งผลกระทบกับการด าเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร สุดท้าย ทางด้านประสิทธิภาพการท างานที่ส่งผลกับประชาชน พบว่า คณะกรรมการการ
เลือกตั้งมีการน าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาสร้างแนวทางการแก้ไขปัญหา มีการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ใน
การจัดการเลือกตั้ง และมีการปรับตัวขององค์กรเพ่ือให้ท าหน้าที่การจัดการเลือกตั้งได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
ทางด้านการตัดสินใจท างานภายใต้เหตุการณ์วิกฤติทางสังคม พบว่า เจ้าหน้าที่ทุกคนได้มีการปฏิบัติตามหน้าที่
เพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับแห่งรัฐธรรมนูญไทย มีความพยายามในการหาแนวทางเพ่ือ
น ามาใช้เป็นข้อสรุปและเป็นทางออกในการแก้ปัญหาที่ดีให้กับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ฝ่ายยุติธรรมการมีการจัดให้มีการปฏิรูปทางการเมือง การท าความเข้าใจกับสถานการณ์ในการแก้ปัญหา การ
ท าความเข้าใจร่วมกันกับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นประชาชนสื่อมวลชน ฝ่ายการเมือง องค์กรทางการเมืองหรือ
องค์กรอิสระต่างๆ ส่วนแนวทางการแก้ไข ป้องกันและผลักดันกระบวนการท างานภายใต้ภาวะวิกฤติสังคม 
คณะกรรมการการเลือกตั้งควรเน้นการบริหารจัดการองค์กร และสื่อสารองค์กร โดยเน้นที่ความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และหมั่นสื่อสารก็จะช่วยให้องค์กรด าเนินไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 พงษ์นิรันดร์ อุทัยกาญจนกุล (2552) ได้ศึกษาอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2550 กรณีศึกษาการสรรหา
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด โดยงานวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งเพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ในการวิจัย
ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการวิจัยเชิงคุณภาพโดยสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จากประชากรกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือหาสาเหตุของ
สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งในการเลือกตั้งระดับชาติ และระดับท้องถิ่นจากการวิจัย
พบว่า การจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยังมีปัญหามากมาย บุคคลากรที่จัดการเลือกตั้ง ยังมี
ไม่เพียงพอ ประชาชนเกิดความสับสนในข้อระเบียบกฎหมาย จึงไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควรจัดอบรมความรู้
ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสม่ าเสมอ ในด้านการสืบสวนสอบสวน คณะอนุกรรมการสืบสวน
สอบสวนบางคน ยังไม่เข้าใจหลักการสืบสวนสอบสวน ซึ่งจากการวิจัยครั้งนี้พบแนวทางแก้ไขปัญหาหลาย
ประการ ควรพัฒนาแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจน ควรจัดตั้งสถาบัน เพ่ือพัฒนาและ
ฝึกอบรมบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ให้มีความรู้เข้าใจในหลักกฎหมาย ให้อ านาจคณะกรรมการการ
เลือกตั้งในการตรวจค้น จับกุม การขอหมายเรียก และมีมาตรการคุ้มครองพยาน ในคดีเลือกตั้ง เพ่ือให้การ
บังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นการคัดกรองนักการเมืองให้ได้นักการเมืองดี 
เข้าไปสร้างความเจริญรุ่งเรืองที่ยั่งยืนให้แก่ ประชาชนและประเทศชาติตามเจตนารมณ์ของกฎหมายสืบไป 

 ฉัตรชัย รือหาร (2559) ได้ศึกษาบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการด าเนินคดีเลือกตั้ง 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับประชาธิปไตยการเลือกตั้ง บทบาทอ านาจหน้าที่ หลักการ
สืบสวนสอบสวนและการด าเนินคดีเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งของไทยและต่างประเทศ และ
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ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสภาพปัญหาและอุปสรรคในการสืบสวนสอบสวนและการด า เนินคดีเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และแนวทางแก้ไขปรับปรุง
กระบวนการสืบสวนสอบสวนและการด าเนินคดีเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยท าการวิจัยเชิงคุณภาพและสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากกลุ่มประชากรตัวอย่างที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ กลุ่มคณะกรรมการการเลือกตั้ง กลุ่มนักวิชาการ กลุ่มทนายความ กลุ่มนักการเมืองและกลุ่ ม
ประชาชนทั่วไปที่มีสิทธิเลือกตั้งเพ่ือหาสาเหตุของสภาพปัญหาและอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
รวมทั้ง น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยไปวิเคราะห์สรุปผล เพ่ือใช้เป็นแนวทางพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งต่อไปผลจากการวิจัยพบว่า กฎหมายมิได้บัญญัติให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการสืบสวนสอบสวนและด าเนินคดี
เลือกตั้งให้มีบทบาทอ านาจหน้าที่ตามที่ควรจะเป็น กล่าวคือ มีระยะเวลาในการด าเนินการที่จ ากัด ไม่มีอ านาจ
ออกหมายเรียก ตรวจค้น หรือจับกุม ไม่มีกฎหมายคุ้มครองพยาน ไม่มีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ไม่มีกฎหมายให้ยึดถือส านวนของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเป็นหลักในการดาเนินคดีอาญาและคดีแพ่ง ไม่มีกฎหมายให้ผู้ร้องคัดค้านหรือผู้มีส่วนได้เสียยื่นค า
ร้องต่อศาลกรณีภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งแล้วหากคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ยกค า ร้อง ไม่มี
กฎหมายให้คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องยื่นค าร้องต่อศาลภายในก าหนดระยะเวลาใด การจัดระบบโครงสร้าง
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นแบบรวมศูนย์อ านาจที่ส่วนกลางเพียงแห่งเดียว และสัดส่วนของ
ผู้ปฏิบัติงานและปริมาณงานไม่มีความสัมพันธ์กัน และผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการสืบสวน
สอบสวนและการด าเนินคดีเลือกตั้งท างานเชิงรับมากกว่าเชิงรุก ระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้ง
และการข่าวไม่เพียงพอ ตลอดจนไม่มีการน าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ส่งผลให้กระบวนการเกิด
ความล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพส าหรับข้อเสนอแนะเห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยให้ก าหนด
ระยะเวลาการสืบสวนสอบสวนให้มีระยะเวลาที่เหมาะสม ให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการสืบสวนสอบสวนและการ
ด าเนินคดีเลือกตั้ง มีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามีอ านาจออกหมายเรียก ตรวจค้น หรือจับกุมให้มีกฎหมายคุ้มครองพยานในคดีเลือกตั้ง ให้ยึดถือส านวน
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในคดีเลือกตั้งเป็นหลักในการด าเนินคดีอาญาและคดีแพ่ง ให้ผู้ร้องคัดค้านหรือผู้
มีส่วนได้เสียยื่นคาร้องต่อศาลได้กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าวินิจฉัยชี้ขาดให้ยกค าร้องภายหลังประกาศ
ผลการเลือกตั้งแล้ว ให้มีกฎหมายก าหนดระยะเวลาในการยื่นค าร้องต่อศาล ปรับปรุงโครงสร้างของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ปรับอัตราก าลังคนให้สัมพันธ์กับสัดส่วนปริมาณงาน จัดให้มีกฎหมายว่าด้วย
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้ทันสมัย รวมทั้ง พัฒนา
ศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบด้วย 

 วงศ์วริศ ศุภปฐวีพงศ์  (2558) ศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการเลือกตั้งด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากฎระเบียบและวิธีการปฏิบัติของการเลือกตั้งแบบเดิม และศึกษา
กฎระเบียบและวิธีการปฏิบัติของการเลือกตั้งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการ
เลือกตั้งแบบเดิมกับการเลือกตั้งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการ
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เลือกตั้งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การศึกษาในครั้งนี้ได้เลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Methodology) คือ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In depth interview) โดยประชากรกลุ่มเป้าหมายใน
การศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเลือกตั้ง ข้าราชการประจ า ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ส านักงาน กกต.) รวม 5 ท่าน ผลการศึกษาพบว่า การเลือกตั้งด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบการเลือกตั้งที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการเลือกตั้งแบบเดิม เนื่องจากการเลือกตั้งด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบการเลือกตั้งที่ไม่มีบัตรเสีย , ประหยัดงบประมาณในระยะยาว, ลดปัญหาการ
ท าลายสิ่งแวดล้อม, มีความสะดวก รวดเร็ว รู้ผลไว, มีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องระหว่างจ านวนคน
ที่มาลงคะแนนกับจ านวนคะแนนเสียงที่ได้จากการประมวลผล รวมทั้งมีระบบที่ช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้
พิการทางสายตา และส าหรับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในรูปแบบ Overseas แล้ว ยิ่งจะช่วยเพ่ิมจ านวน
ประชาชนในการลงคะแนนเสียงให้มากขึ้น ในส่วนของการเตรียมความพร้อมส าหรับการน าระบบเลือกตั้ง
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในประเทศไทยนั้น ควรด าเนินการอย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ (1) การเตรียมความพร้อมของ
หน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง (2) การเตรียมความพร้อมของประชาชน (3) การเตรียมความพร้อมด้าน
งบประมาณ (4) การเตรียมความพร้อมด้านกฎหมาย และ (5) การก ากับดูแลที่ดี ทั้งนี้ เพ่ือให้การน าระบบ
เลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในประเทศไทยเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 

 รชยา สิทธิสิน (2558) ได้ศึกษามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมดูแลการหาเสียงเลือกตั้งผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้ควบคุมการหาเสียงเลือกตั้งผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ โดยเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายและวิธีการแก้ไขปัญหาของประเทศสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็น
ประเทศแรก ๆ ที่มีกฎหมายเพื่อจัดการเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และเปรียบเทียบกับ
ประเทศญี่ปุ่นที่มีการแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ส าหรับประเทศไทยจาก
การศึกษาพบว่าบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิ กวุฒิสภา ใน
ส่วนที่บัญญัติไว้เกี่ยวกับระยะเวลาที่อนุญาตให้หาเสียงเลือกตั้งและส่วนที่บัญญัติไว้เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการหา
เสียงเลือกตั้ง ไม่ได้มีรายละเอียดการค านวณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพ่ือวัตถุประสงค์ในการ
หาเสียงเลือกตั้ง ดังนั้น เพ่ือแก้ไขกรณีปัญหาดังกล่าว ผู้เขียนเห็นควรเสนอให้มีการแก้ไขบทบัญญัติของ
กฎหมายให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสามารถหาเสียงเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้เช่นเดียวกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยไม่ถูกจ ากัดด้วยเวลา แต่ให้น าค่าใช้จ่ายมารวมเป็นค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้ง ส่วนของ
การติดตามการกระท าความผิดในสื่อสังคมออนไลน์ก็ควรให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
เทคโนโลยีและการสื่อสารโดยเฉพาะเพียงหน่วยงานเดียว โดยขึ้นตรงต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพ่ือให้มี
แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกันและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพ่ือแก้ไขกรณีปัญหาดังกล่าว ผู้เขียนเห็นควรเสนอให้มี
การแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสามารถหาเสียงเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้
เช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา โดยไม่ถูกจ ากัดด้วยเวลา แต่ให้น าค่าใช้จ่ายมารวมเป็นค่าใช้จ่ายในการหา
เสียงเลือกตั้ง ส่วนของการติดตามการกระท าความผิดในสื่อสังคมออนไลน์ก็ควรให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่
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เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารโดยเฉพาะเพียงหน่วยงานเดียว โดยขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เพ่ือให้มีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกันและมีประสิทธิภาพ 

 

 ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม (2556) ได้ศึกษาบทบาทคณะกรรมการการเลือกตั้งในการสร้างความเป็นธรรมต่อ
กระบวนการการเลือกตั้งในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
บทบาทและหน้าที่คณะกรรมการเลือกตั้งและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสภาพ ปัญหาข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมายเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่คณะกรรมการเลือกตั้ง ในการสร้างความเป็นธรรมต่อกระบวนการการ
เลือกตั้งในประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบัน มีประเด็นปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมายอยู่หลายประการ 
ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัญหาอ านาจการสืบสวนสอบสวนทีมี่ รวมอ านาจแบบเบ็ดเสร็จในองค์กรเดียว ท าให้เกิด 
กล่าวคือคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจการบริหารจัดการในตัวเอง ด้วยการออกกฎระเบียบต่าง ๆ ได้เอง 
มีอ านาจตัดสินให้คุณให้โทษผู้สมัครรับเลือกตั้ง และพรรคการเมืองได้ด้วยอ านาจที่ตนเองมี 2. สภาพปัญหา
และกฎหมายการตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคการเมือง ปัญหานี้ สืบเนื่องจากอ านาจการสืบสวนสอบสวนท า
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถใช้อ านาจตนเองตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคการเมืองคนอ่ืน ๆ ได้  แม้
จะไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับการกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้งซึ่งถือเป็นการใช้อ านาจที่มากเกินจริง 3. ปัญหาในด้าน
ความไม่โปร่งใสในการท าหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปัญหาความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมถึงประชาชนและสังคมไม่สามารถตรวจสอบ
ความถูกต้อง กระบวนการปฏิบัติงานได้อีกทั้งหากเกิดความผิดพลาดจากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเองบุคคลภายนอกจะไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ 4. การพิจารณาตัดสินประกาศผลการเลือกตั้ง
ล่าช้า สืบเนื่องจากปัญหาการรวมอ านาจการบริหารทั้งหมดไว้ที่องค์กรเดียวท าให้การประกาศผลเลือกตั้งต้อง
สืบสวน สอบสวนไปตามก าลังทรัพยากรขององค์กรที่มีอยู่การตัดสินที่ล่าช้า ท าให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรค
การเมืองต้องรอเป็นเวลานานและเสียโอกาสทางการเมือง 5. ปัญหาการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ปัญหานี้เกิดจาก
รัฐธรรมนูญให้อ านาจ คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
มาตรา 237 ให้อ านาจคณะกรรมการการเลือกตั้งยุบพรรคการเมืองและเพิกถอนสิทธิ เลือกตั้งกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองได้ จากสภาพปัญหาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและหน้าที่คณะกรรมการเลือกตั้งในการ
สร้างความเป็นธรรมต่อกระบวนการเลือกตั้ง โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ปัญหาต่าง ๆ ดังนี้ 1. ควรต้องแยก
อ านาจแจกใบเหลือง-ใบแดงออกจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยให้เป็นอ านาจศาลเลือกตั้งเป็นผู้วินิจฉัยสั่ง
การ 2. ควรแกไ้ขเพ่ิมเติมระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน สอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด 
พุทธศักราช 2545 ให้สอดคล้องกับหลักการแสวงหาพยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 3. ควรมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามหลัก  การถ่วงดุลอ านาจ 
(check and balance) ก าหนดให้มีการตัดสินโดยเร็วเพราะเท่าที่ผ่านมา มีปัญหาการตัดสินการเลือกตั้งล่าช้า
คลาดเคลื่อน ประกาศผลล่าช้าและที่ส าคัญหากคณะกรรมการการเลือกตั้งท าหน้าที่ผิดพลาดก็ไมม่ีหน่วยงานใด
ตรวจสอบ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ 4. ให้มูลนิธิองค์กรกลางเพ่ือประชาธิปไตยมีบทบาทตรวจสอบการ
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ปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรอิสระ เช่น ตรวจสอบการใช้อ านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามกรอบเวลาที่
ก าหนดหรือการใช้อ านาจวินิจฉัยและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนั้น เป็นการเพ่ิมความรอบคอบในการ
ด าเนินการ 5. ควรส่งเสริมองค์กรภาคประชาชนที่มาช่วยเหลือด้านการเลือกตั้งจ าเป็นต้องมี โครงสร้างที่มี
เครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศเพ่ือประสานกิจกรรมและผนึกทรัพยากร และพลังความร่วมมือให้เป็นที่
น่าเชื่อถือ 6. ควรจะมีการพัฒนาองค์กรเอกชนขึ้นมาเพ่ือท าหน้าที่ในการตรวจสอบการทุจริตการเลือกตั้ง 
 

 กนกรักษ์ น้อยสัมฤทธิ์ (2555) ได้ศึกษาปัญหาการใช้อ านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรณีการ
สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง โดยมุ่งศึกษาเกี่ยวกับการใช้อ านาจของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งในการท าหน้าที่ควบคุมจัดการการเลือกตั้งและวินิจฉัยชี้ขาดคดีเลือกตั้ง รูปแบบขององค์กรที่ท าหน้าที่
ในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีเลือกตั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งศึกษาขอบเขตและเปรียบเทียบอ านาจ
การตรวจสอบการใช้อ านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยองค์กรตุลาการในประเทศไทยและต่างประเทศ 
ทั้งนี้เพ่ือหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการใช้อ านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการสั่ง
ให้เลือกตั้งใหม่ หรือการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ผลการศึกษาพบว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งในฐานะองค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ มีการใช้อ านาจกระท าการในลักษณะผสมผสานตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญ ทั้งในส่วนของการใช้อ านาจนิติบัญญัติในการออกประกาศหรือระเบียบ การใช้อ านาจ
บริหารจัดการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการใช้อ านาจกึ่งตุลาการในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีเลื อกตั้ง ซึ่งการให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถใช้อ านาจอธิปไตยทั้งสามก่อให้เกิดปัญหาในทางทฤษฎีเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจวินิจฉัยให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา และให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเป็นที่สุด ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 239 
วรรคหนึ่ง เป็นการขัดกับการแบ่งแยกอ านาจที่ประเทศไทยยึดถือเป็นหลักในการปกครองประเทศ และท าให้
หลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลตาม มาตรา 28 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญจึงไม่มีผลบังคับใช้ในทาง
ปฏิบัติ เนื่องจากบุคคล ผู้ถูกกระทบสิทธิจากการใช้อ านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่สามารถตรวจสอบ
การใช้อ านาจโดยองค์กรตุลาการได้ ข้อเสนอแนะของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ได้น าเสนอเห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 239 วรรคหนึ่ง จึงจะท าให้การใช้อ านาจของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ขัดแย้งกับหลักการแบ่งแยกอ านาจและมีการตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจโดย
องค์กรตุลาการ อันจะท าให้หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตาม มาตรา 28 วรรคสอง ของ
รฐัธรรมนูญฯ มีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติ 

 ชุลีพร ชาญใบพัด (2561) ได้ศึกษาเรื่อง อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการสืบสวน
สอบสวน หรือไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาดคดีเลือกตั้ง: ศึกษาเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 พุทธศักราช 2550 และพุทธศักราช 2560 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบ อ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการสืบสวนสอบสวนหรือไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาด คดีเลือกตั้ง ตาม
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พุทธศักราช 2550 และ พุทธศักราช 2560 ว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างไร เหตุใดจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงอ านาจหน้าที่ของ คณะกรรมการการเลือกตั้งในการสืบสวน
สอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาดคดีเลือกตั้ง และการ เปลี่ยนแปลงอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ดังกล่าว จะส่งผลอย่างไรในการแก้ปัญหา การทุจริตเลือกตั้ง จากการศึกษาพบว่า อ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งในการสืบสวนสอบสวน หรือไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาดคดีเลือกตั้ง ตามที่ก าหนด
ไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้น มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยน า เอาหลักการในมิตินิติศาสตร์ทั้งใน
ประเด็นปัญหาความชอบด้วย กฎหมาย หลักการแบ่งแยกอ านาจ และความสอดคล้องกับหลักกฎหมายสิทธิ
เสรีภาพมาใช้ในการ ก าหนดแนวทางในการลงโทษผู้สมัคร พรรคการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ด้วยการให้อ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีเลือกตั้งของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีการตรวจสอบถ่วงดุลโดยศาลยุติธรรม และคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะมีอ านาจ
ในการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และระงับการใช้สิทธิสมัครชั่วคราว ซึ่งจะกระทบต่อการจ ากัดสิทธิของผู้สมัครใน
การเลือกตั้งครั้งนั้น ๆ เท่านั้น และหากคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า ผู้สมัคร พรรค
การเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิก สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ใดกระท าการ
อันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือ เที่ยงธรรม หรือกระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 
หรือมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัคร พรรคการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ก่อให้ผู้อ่ืนกระท าสนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลอ่ืนกระท าการดังกล่าว 
คณะกรรมการการ เลือกตั้งจะต้องยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์ แล้วแต่กรณี เพ่ือสั่งให้เพิกถอนสิทธิ
สมัคร รับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น อีกทั้งรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้มีการ 
ปรับปรุงกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริง และพยานหลักฐาน ทั้งกระบวนการสืบสวนสอบสวน การไต่สวน เพ่ือ
น ามาซึ่งการลงโทษผู้กระท าความผิด มีกลไกในการป้องปรามการทุจริตการ เลือกตั้งในเชิงรุก รวมทั้งการ
ปรับปรุงกระบวนการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม นอกจากนี้  รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องยัง
เปลี่ยนแปลงกระบวนการตรวจสอบการเลือกตั้ง ตั้งแต่การตรวจสอบในพ้ืนที่ โดยเปลี่ยนจากคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัด มาเป็นกลไกการตรวจสอบการเลือกตั้ง โดยผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด เพ่ือ
ลดปัญหาการวางตัวไม่เป็นกลาง ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด มุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
รว่มในการตรวจสอบการเลือกตั้งมากยิ่งขึ้น เพ่ือขจัดปัญหาการทุจริตการเลือกตั้งที่มีมาอย่างยาวนาน จนเป็น  
“วงจรอุบาทว์” แต่อย่างไรก็ตาม การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในส่วนของอ านาจ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการสืบสวนสอบสวนหรือไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาดคดี  เลือกตั้ง คงเป็น
เพียงส่วนหนึ่งที่จะแก้ไขปัญหาทุจริตการเลือกตั้งได้เท่านั้น การสร้างวัฒนธรรม ประชาธิปไตยแก่ประชาชน 
และการส่งเสริมให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็ง ควบคู่ไปด้วยจึงจะสามารถแก้ไขปัญหา
การทุจริตการเลือกตั้งได้ในระยะยาว 
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บทที่ 3 
 

วิธีการศึกษา 

  

 การศึกษาสมรรถนะและมาตรฐานการท างานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง: กรณีศึกษาเปรียบเทียบ
ฟิลิปปินส์และไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการประเมินสมรรถนะและมาตรฐานการท างานของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประเทศไทยและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ตามกรอบแนวคิด IHOPE และเพ่ือจัดท า
ข้อเสนอแนวทางในการพัฒนาการประเมินสมรรถนะและมาตรฐานการท างานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประเทศไทยและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ที่เหมาะสม ซ่ึงมีขั้นตอนและวิธีการศึกษา ดังนี้ 
 

3.1 การวิจัยเชิงปริมาณ 
 
 3.1.1 ขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือส ารวจความคิดเห็นของประชาชน 
 การศึกษาครั้งนี้ ประเทศไทยและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ได้ร่วมกันออกแบบและพัฒนากรอบการส ารวจ
ความคิดเห็นของประชาชน ด้วยการน าเอาตัวชี้วัดบางส่วนที่พัฒนาขึ้นร่วมกันในโครงการวิจัยก่อนหน้านี้มาใช้
เพ่ือประเมินสมรรถนะและมาตรฐานการท างานของ กกต. ในบริบทประเทศไทยและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่ง
ได้ก าหนดชุดตัวชี้วัดร่วมกันระหว่างสองประเทศ โดยมีการประชุมร่วมกันทางออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom 
Cloud Meetings และติดต่อประสานการขับเคลื่อนโครงการผ่านทางอีเมลอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ได้มีการด าเนิน
กิจกรรมโครงการร่วมกัน จากการประชุมร่วมกันระหว่างสถาบันพระปกเกล้าและ ADMU ทั้งนี้ แต่ละประเทศ
ได้มีการด าเนินโครงการ โดยมีขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ 

1. ประชุมร่วมกันระหว่างสถาบันพระปกเกล้าและ ADMU เพ่ือร่วมวางแผน ออกแบบ และหา
ข้อสรุปเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล และผลผลิตที่ได้จากโครงการ 

2. ก าหนดรูปแบบและสรุปความเห็นชอบร่วมกันเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยออกแบบและพัฒนาร่วมกันระหว่างสองประเทศ  

3. สร้างเครื่องมือต้นแบบส ารวจความคิดเห็นของประชาชนส าหรับใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ระหว่างสองประเทศ ทั้งนี้ คณะวิจัย ADMU ได้จัดท าแบบส ารวจ ฉบับภาษาอังกฤษ ส าหรับเก็บข้อมูลและ
จัดสัมมนาออนไลน์เพ่ือน าเสนอผลการศึกษาเบื้องต้นที่ได้จากแบบส ารวจต้นแบบ (The Prototype 
Survey) และรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมฟังในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ส าหรับคณะวิจัย สถาบัน
พระปกเกล้า ได้จัดท าแบบสอบถาม ฉบับภาษาไทย ซึ่งประกอบด้วยค าถามที่ เป็นตัวชี้วัดร่วมกับ
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และค าถามที่เป็นตัวชี้วัดเฉพาะในบริบทประเทศไทย โดยได้มีการทดสอบเครื่องมือ 
โดยแจกแบบสอบถามเพ่ือทดสอบเครื่องมือ จ านวน 30 ชุด ได้รับแบบสอบถามกลับมาในวันเดียวกัน เป็น
จ านวนทั้งสิ้น 23 ชุด โดยผู้วิจัยได้รวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดในแต่ละประเด็นค าถามและน ามาปรับปรุง
แก้ไขเครื่องมือเพ่ือให้ได้แบบสอบถามที่สามารถน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างต่อไป  
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4. น ำเสนอผลกำรศึกษำเบื้ องต้น  ในงำนสัมมนำออนไลน์  “ Independent Electoral 

Commission Performance in Thailand and the Philippines” เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นเพ่ิมเติมจำก

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำของทั้งสองประเทศ 

5. ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและน ำผลที่ได้มำประมวล วิเครำะห์ และสังเครำะห์ข้อมูล 

      6. จัดท ำรำยงำนฉบับสมบูรณ์  
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ภาพ 3.1 ตัวอย่างภาพการประชุมออนไลน์ร่วมกันระหว่างสถาบันพระปกเกล้าและ ADMU 
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ภาพ 3.2 ตัวอย่างภาพการจัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
 
 
 ส าหรับตัวชี้วัดที่ทบทวนและพัฒนาร่วมกันระหว่างสาธารณรัฐฟิลิปปินส์และประเทศไทย ได้มีการแบ่ง
การศึกษาเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับภาพรวม (Macro Domain) 2) ระดับกลาง (Meso Domain) และ  
3) ระดับย่อย (Micro Domain) โดยอธิบายลักษณะการวัดผลในแต่ละประเด็นตัวชี้วัด ดังตาราง 3.2 ตาราง 
3.3 และตาราง 3.4 ตามล าดับ ดังนี้ 
 
 

ตาราง 3.2 ระดับภาพรวม (Macro Domain) 
 

เสาหลัก ประเด็นตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ เพิ่มเติม 

1 . การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

1.1 การสร้างความ
ผูกพันกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ  
มีความเข้มแข็งในการเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการติดตามผลการ
ด าเนินงานของ กกต . 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กลุ่มต่าง ๆ มีจ านวนเพ่ิมข้ึน 

1. 2 การให้ความรู้แก่ 
ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง  

ช่องทางการเข้าถึงข้อมูล 
การเลือกตั้ง การให้ความรู้ และ
การรณรงค์หาเสียงมีจ านวน
เพ่ิมข้ึน  

ผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งมีจ านวนเพิ่มขึ้น 

1.3 กรอบกฎหมาย
และการมีส่วนร่วม 

ผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีอิสระ
ในการลงคะแนนเสียง 

ผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งมีจ านวนเพิ่มขึ้น 
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1.4 ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและ 
ความปลอดภัย 

การเข้าร่วมกิจกรรมทาง 
การเมืองได้อย่างอิสระและ
ปลอดภัย 

สถานการณ์ความรุนแรง
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
มีจ านวนน้อยลง 

2 .พรรคการเมือง
และผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง  

    

2.1 พรรคการเมือง
และผู้สมัครรับเลือกตั้ง: 
การสร้างความผูกพัน
ร่วมกัน 

สัดส่วนของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ของแต่ละพรรคการเมืองและ
ความเสมอภาคระหว่างเพศ 

ความเสมอภาคระหว่างเพศ
ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
มีจ านวนเพิ่มขึ้น 

2.2 แผนงานส าหรับ 
การเป็นรัฐบาล:  
การก าหนดและความ
ชัดเจนของแผนงาน 

พรรคการเมืองมีโครงการ 
กิจกรรม และกลยุทธ์ใน 
การเลือกตั้ง 

รายงานโครงการและ
กิจกรรมของพรรคการเมือง 

2.3 ทรัพยากรที่ใช้
ส าหรับการรณรงค์ 
หาเสียง: ระดับของ 
การแข่งขันในสนาม
การแข่งขันการเลือกตั้ง 

ความโปร่งใสในการรณรงค์ 
หาเสียงของพรรคการเมืองและ
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

 

- การได้รับเงินอุดหนุน  
พรรคการเมืองในการจัด
กิจกรรมการรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้ง 

- ความสามารถในการ
ตรวจสอบและส านึก
รับผิดชอบของ กกต  .. และ
ศาล ต่อการละเมิด
กฎระเบียบการใช้จ่ายเงิน 
ในการรณรงค์หาเสียงของ
พรรคการเมืองและผู้สมัคร
รับเลือกตั้ง  

3 .สื่อมวลชนและ
วิชาการ :ข้อมูล
ประกอบการ
ตัดสินใจ  
    
 

3.สื่อกระแสหลัก1  
 

สื่อมีเสรีภาพในการติดตามและ
รายงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

- ช่องทางการเข้าถึงสื่อ  
ต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสารและกิจกรรม 
การเลือกตั้งมีจ านวนเพ่ิมข้ึน 

- ช่องทางการเข้าถึงสื่อ  
และการเปิดเผยต่าง ๆ 

ข้อมูลของทุกพรรคการเมือง
และผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
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3.2 สื่อสังคมออนไลน์ การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมี
ส านึกรับผิดชอบและมีจริยธรรม 

 

- การติดตามและตรวจสอบ
ข้อมูลที่มีการเผยแพร่ทาง 
สื่อสังคมออนไลน์ 

- การใช้สื่อสังคมออนไลน์
อย่างมีจริยธรรม 

3.3 กลุ่มนักคิด/
นักวิชาการ 

ข้อมูลด้านนโยบายมี 
ความหลากหลาย 

กลุ่มนักคิด /นักวิชาการ  
มีการวิจัยและประเมินผล
การเลือกตั้งจ านวนเพิ่มข้ึน 

3.4 สถาบันการศึกษา การเปิดพ้ืนที่เวทีอภิปราย
สาธารณะ 

สถาบันการศึกษามีการจัด
เวทีกิจกรรมการเลือกตั้ง
จ านวนเพิ่มขึ้น 

 
ตาราง 3.4 ระดบักลาง (Meso Domain) 
 

เสาหลัก ประเด็นตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 

1  .การสืบสวน  
สวบสวน และ
วินิจฉัยข้อพิพาท 
การเลือกตั้ง  

 จ านวนข้อพิพาทการเลือกตั้งได้รับการแก้ไข
อย่างรวดเร็วและยุติธรรม 

2  .การบริหาร
จัดการเลือกตั้ง 
 

 

2.1 การจัดการกระบวนการเลือกตั้ง :
การขนส่งตรงเวลา  

ร้อยละของการนับคะแนนเสียงอย่างถูกต้อง 

2.2 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์
ยุติธรรม  :การอ านวยความสะดวกและ
การก ากับดูแล 

ร้อยละของผู้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  
)ผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมือง ( 
มีความพึงพอใจกับกฎหมายเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง ขั้นตอนการปฏิบัติ และผลการเลือกตั้ง 

2.3 ผลการเลือกตั้ง :ความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และน่าเชื่อถือ 

ร้อยละของการลงคะแนนเสียงอย่างโปร่งใส
และถูกตรวจสอบอย่างเหมาะสม 

2.4 การติดตามและประเมินผล :  
กลไกภายในและภายนอก 

จ านวนของการติดตาม ตรวจอบ และรายงาน
การประเมินผลการเลือกตั้งจากผู้สังเกตการณ์
ต่างชาติว่า การเลือกตั้งเกิดความสุจริต  

เที่ยงธรรม และสงบสุข   
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3  .ผู้มีสิทธิ
ลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งและ 
การลงคะแนนเสียง : 
การลงทะเบียนและ
การมีส่วนร่วม 

3.1 การลงทะเบียนมีความเป็นระบบ
ะมีการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มีแล

สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  

ร้อยละของผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ล่วงหน้า 

3.2 การให้ความรู้แก่ผู้มีสิทธิลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งอย่างเพียงพอ 

ร้อยละของผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
สามารถระบุผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมือง
กับนโยบาย ประเด็นการรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้ง 

 
 
ตาราง 3.5 ระดับย่อย (Micro Domain) 
 

ประเด็นตัวช้ีวัด 

1. บัตรเลือกตั้งแต่ละพ้ืนที่ การเตรียมพร้อมในการแสดงตัวอย่างบัตรเลือกตั้งและรายชื่อผู้สมัครรับ 
เลือกตั้งในแต่ละพ้ืนที่ มีแผนการเตรียมบัตรเลือกตั้งและการส่งบัตรเลือกตั้ง 
ไปยังแต่ละพ้ืนที่ได้อย่างถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

2. คู่มือการเลือกตั้ง การเตรียมการและเผยแพร่คู่มือการเลือกตั้ง และมีการขอข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ 

3. การให้ความรู้และฝึกอบรม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ 

การเตรียมการให้ความรู้และฝึกอบรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ  
มีแผนการให้ความรู้และฝึกอบรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนของผู้มีสิทธิ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  

4. การตรวจสอบการนับ
คะแนนเสียง 

การตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในแต่ละเขตเลือกตั้ง การตรวจสอบกรณี
ร้องเรียน ให้นับคะแนนใหม่ 

5. แผนการรับมือสถานการณ์
ต่าง ๆ 

การเตรียมการรับมือกับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึน อาทิ การขนส่งหีบ
เลือกตั้ง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

6. กลไกการรับมือกับ 
การคัดค้านการเลือกตั้ง  

การเตรียมการรับมือและแนวทางการแก้ไขสถานการณ์การคัดค้าน ประท้วง
ผลการเลือกตั้งจากผู้สมัครรับเลือกตั้งและกลุ่มต่าง ๆ  
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 3.1.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  3.1.2.1 ประเทศไทย 
  จากการพัฒนาเครื่องมือส ารวจความคิดเห็นของประชาชนจึงได้เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ 
(Primary Data) จากแบบสอบถาม โดยสอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อสมรรถนะและมาตรฐานการ
ท างานของ กกต. จากการเลือกตั้ง ส.ส. ปี พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ได้ก าหนดประชากรและการสุ่มตัวอย่าง ประชากร
คือ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งคือ ผู้ที่มีอำยุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมผู้มี

สิทธิเลือกตั้งทั่วทุกภูมิภาคของประเทศบนหลักความน่าจะเป็นทางสถิติ (Probability Sampling) และ
ด าเนินการสุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการผสมผสาน (Multi-Stage Sampling) โดยแบ่งพ้ืนที่การศึกษา ออกเป็น 5 
พ้ืนที่ ดังตาราง 3.5 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละภาค ดังนี้ 
 
ตาราง 3.5 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละภาค 
 

พื้นที่ จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

ภาคเหนือ 150 

ภาคใต้ 150 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 150 

ภาคกลาง 150 

กรุงเทพมหานคร 150 

รวมทั้งสิ้น 750 

 
 จะเห็นได้ว่า จ านวนกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่การศึกษาทั้ง 5 พื้นที่ข้างต้น ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างพ้ืนที่
ละ 150 คน โดยทุกพ้ืนที่สุ่มตัวอย่างจ านวนเท่ากัน รวมจ านวนทั้งสิ้น 750 คน โดยในแต่ละภาคใช้วิธีการสุ่มจับ
ฉลาก (Simple Random Sampling) เลือกจังหวัด 1 จังหวัด จากนั้น ใช้วิธีการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างในระดับ
อ าเภอต่อไป โดยสุ่มเลือก 1 อ าเภอต่อ 1 จังหวัด ทั้งนี้ ส าหรับพ้ืนที่กรุงเทพมหานครได้ใช้วิธีสุ่มเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยการจับฉลาก 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) เขตชั้นนอก 2) เชตชั้นกลาง และ 3) เขตชั้นใน ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่าง
ทั้ง 5 พื้นที่ ได้แบ่งตามช่วงอายุและเพศก าเนิดในจ านวนเท่ากัน เพื่อให้ได้ข้อมูลจากประชาชนอย่างครอบคลุม 
ดังตาราง 3.7 แสดงรายละเอียดกลุ่มตัวอย่างในแต่ละภาค ทั้งนี้ หากไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ตามจ านวนที่
ก าหนดไว้ในแต่ละพ้ืนที่ สามารถเก็บข้อมูลจากพ้ืนที่ใกล้เคียงได้ในจังหวัดเดียวกัน  
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ตาราง 3.7 แสดงรายละเอียดกลุ่มตัวอย่างในแต่ละภาค 
 

พื้นที่ จังหวัด อ าเภอ/เขต ต าบล/แขวง อาย ุ(ปี) หญิง ชาย 
เหนือ ล าปาง งาว หลวงใต้ 18-25 6 6 

26-40 6 6 
41-60 7 7 
60 ขึ้นไป 6 6 

บ้านโป่ง 18-25 6 6 
26-40 7 7 
41-60 7 7 
60 ขึ้นไป 5 5 

บ้านร้อง 18-25 6 6 
26-40 7 7 
41-60 7 7 
60 ขึ้นไป 5 5 

 

ใต้ กระบี่ อ่าวลึก อ่าวลึกใต้ 18-25 7 7 
26-40 6 6 
41-60 7 7 
60 ขึ้นไป 5 5 

แหลมสัก 18-25 7 7 
26-40 6 6 
41-60 7 7 
60 ขึ้นไป 5 5 

นาเหนือ 18-25 7 7 
26-40 6 6 
41-60 7 7 
60 ขึ้นไป 5 5 

 

ตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร หนองสูง ภูวง 18-25 10 10 
26-40 9 9 
41-60 10 10 
60 ขึ้นไป 9 9 

   โนนยาง 18-25 10 10 
26-40 9 9 
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พื้นที่ จังหวัด อ าเภอ/เขต ต าบล/แขวง อาย ุ(ปี) หญิง ชาย 
41-60 9 9 
60 ขึ้นไป 9 9 

กลาง ชลบุร ี พนัสนิคม ท่าข้าม 18-25 4 4 
26-40 4 4 
41-60 4 4 
60 ขึ้นไป 3 3 

หน้าพระธาตุ 18-25 4 4 
26-40 4 4 
41-60 4 4 
60 ขึ้นไป 3 3 

วัดหลวง 18-25 4 4 
26-40 4 4 
41-60 4 4 
60 ขึ้นไป 3 3 

นาเริก 18-25 4 4 
26-40 4 4 
41-60 4 4 
60 ขึ้นไป 3 3 

บ้านสี่เหลี่ยม 18-25 4 4 
26-40 4 4 
41-60 4 4 
60 ขึ้นไป 3 3 

 

กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต แขวงดุสิต 18-25 6 6 
26-40 6 6 
41-60 7 7 
60 ขึ้นไป 6 6 

เขตภาษีเจริญ แขวงคลองขวาง 18-25 6 6 
26-40 6 6 
41-60 7 7 
60 ขึ้นไป 6 6 

เขตตลิ่งชัน แขวงบางระมาด 18-25 6 6 
26-40 6 6 
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พื้นที่ จังหวัด อ าเภอ/เขต ต าบล/แขวง อาย ุ(ปี) หญิง ชาย 
41-60 7 7 
60 ขึ้นไป 6 6 

 

 
 ส าหรับประเด็นค าถามส าหรับการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อสมรรถนะและ
มาตรฐานการท างานของ กกต. เป็นการออกแบบร่วมกันระหว่างสถาบันพระปกเกล้าและ ADMU โดยค าถาม
ประกอบด้วยตัวชี้วัดทั้ง 3 ระดับ คือ 1) ระดับภำพรวม (Macro Domain) 2) ระดับกลำง (Meso Domain) 

และ 3) ระดับย่อย (Micro Domain) จ านวน 35 ข้อ และ ค าถามเพ่ิมเติม 8 ข้อ รวม 43 ข้อ  

 
  3.1.2.2 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
  จากการพัฒนาเครื่องมือส ารวจความคิดเห็นของประชาชน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ได้ใช้แบบ

ส ำรวจสอบถำมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมสำธำรณะและผู้มีสิทธิเลือกตั้งในชุมชน โดยแบบส ำรวจนี้เป็นการ

ส ารวจย้อนหลังหรือทบทวน (Retrospective Survey) เพ่ือประเมินตัวแปรการปฏิบัติงานต่าง (Performance 
Variables) ของระบบการเลือกตั้งจำกกำรเลือกตั้งกลำงเทอม เดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2562 โดยประเมิน

ภำพรวมกำรปฏิบัติงำนของ COMELEC ทั้งในระดับภำพรวม ระดับกลำง และระดับย่อย โดยใช้วิธีกำรส ำรวจ 

ทั้งระบบออนไลน์ (Online Method) และระบบพบปะ (Face-to-Face Method) และมีผู้ตอบแบบส ำรวจ 

รวมจ ำนวนทั้งสิ้น 42 คน ทั้งนี้ จำกกำรท ำแบบส ำรวจได้มุ่งเน้นในเรื่องกำรปฏิบัติงำนของ COMELEC เพ่ือ

เสนอแนวทำงในกำรปรับปรุงระบบกำรเลือกตั้งในกำรเลือกตั้งทั่วไป  

 
 3.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล  
  3.1.3.1 ประเทศไทย 
  การวิเคราะห์ข้อมูลได้ใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ที่ได้จาก
ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากข้อมูลมีลักษณะเป็นประเภทหรือกลุ่ม (Categorical Data) 
ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ (Frequency) และการหาค่าร้อยละ (Percentage) อีกทั้ง วิเคราะห์ข้อมูลที่
ได้จากความคิดเห็นของประชาชนต่อสมรรถนะและมาตรฐานการท างานของ กกต. ในประเด็นต่าง ๆ จากการ
เลือกตั้ง ส.ส. ปี พ.ศ. 2562 โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่และการหาร้อยละ และ
การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  
  3.1.3.2 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ได้มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกแบบส ำรวจ โดยน ำข้อมูลที่

ได้มำประมวลผลด้วยวิธีกำรทำงสถิติ โดยน ำเสนอผลส ำรวจที่ได้ในรูปแบบของและสังเครำะห์ผลลัพธ์ที่ได้ จำก
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กำรส ำรวจข้อมูลโดยใช้แบบส ำรวจต้นแบบและกำรรับฟังควำมเห็นของจำกกำรสัมมนำออนไลน์จำกผู้ที่ม ี

ส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมสำธำรณะและผู้มีสิทธิเลือกตั้งในชุมชน  

 
 3.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ประเทศไทย 
  ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพของประเทศไทย ได้เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งในส่วนข้อมูลปฐมภูมิ 
(Primary Data) จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ และข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   3.2.1.1 การศึกษาเอกสาร เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัย งานวิชาการ 
และข้อมูลเชิงสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับความเป็นมาของ กกต. ประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ 
กกต. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ส.ส. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ มุมมองและความเชื่อมั่นต่อ กกต. ของสาธารณชนในการจัดการเลือกตั้ง
ทั่วไป 24 มีนาคม 2562 ผลการศึกษางานวิจัยเดิมเรื่องพัฒนาตัวชี้วัด ความเป็นมา โครงสร้าง บทบาท อ านาจ 
หน้าที่ของ COMELEC กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ COMELEC มุมมองและความเชื่อมั่นต่อ COMELEC ของ
สาธารณชนในการจัดการเลือกตั้ง ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของไทยและต่างประเทศ 
   3.2.1.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มต่าง ๆ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ประกอบด้วย ส านักงาน กกต. พรรคการเมือง ทั้งใน
ส่วนของผู้แทนพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน นักวิชาการ ภาคประชาสังคม ตลอดจนสื่อมวลชน รวม
จ านวนทั้งสิ้น 12 คน ดังนี้ 
 

กลุ่ม/วิชาชีพ รายชื่อ ต าแหน่ง 

นักการเมือง 

1. นายนิกร จ านง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคชาติไทยพัฒนา 
2. นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ 
3. นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย 
4. นายวิรัตน์ วรศสิริน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และรองหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย 
5. นายสุรพล นาควานิช นายทะเบียนพรรคประชาชาติ 

นักวิชาการ 
ประชาสังคม

และ
สื่อมวลชน 

6. ดร.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ เลขาธิการมูลนิธิองค์กรกลางเพ่ือประชาธิปไตย (PNET) 
7. นายธนกร  วงษ์ปัญญา The Standard 
8. ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
9. รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อาจารย์ประจ าหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒน  
บริหารศาสตร์ 

10. รศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา 



 
3-13 รายงานฉบับสมบูรณ ์การศึกษาสมรรถนะและมาตรฐานการท างานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง: กรณีศึกษาเปรียบเทยีบฟิลปิปินส์และไทย 

กลุ่ม/วิชาชีพ รายชื่อ ต าแหน่ง 

กกต. 
11. นายภุชงค์ นุตราวงศ์   อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
12. พันต ารวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา   เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

 ส าหรับประเด็นค าถามในการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ได้ก าหนดประเด็นค าถามตาม
ภารกิจงาน 5 ด้านของ กกต. ประกอบด้วย 1) การบริหารงานเลือกตั้ง (Election Administration) 2) พรรค
ก าร เมื อ ง  (Political Party Affairs) 3 ) ก า รสื บ ส วน  ส อบ ส วน  แ ล ะวิ นิ จ ฉั ย  ( Investigation and 
Adjudication) 4 ) ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม  (Public Participation)  แ ล ะ  5 ) ก า ร บ ริ ห า ร ก ล า ง  (General 
Administration) โดยประเมินผลการท างานของ กกต. จากการเลือกตั้ง ส.ส. ปี พ.ศ. 2562 เป็นส าคัญ และใน
แต่ละด้าน ตัวอย่างประเด็นค าถามในการสัมภาษณ์ ดังตาราง 3.7 
 
 

ตาราง 3.7 ตัวอย่างค าถามหลักที่ใช้ในการสัมภาษณ์  
 
 

ประเด็น แนวค าถามหลัก 

1. การบริหารงาน
เลือกตั้ง  

- จากการเลือกตั้ง ส.ส. ปี พ.ศ. 2562 การบริหารจัดการเลือกตั้งในภาพรวมของ 
กกต. ในมุมมองของท่านเป็นอย่างไร  

- การบริหารจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือไม่  
มีปัญหาอะไรหรือไม่ เช่น การบริหารจัดการหน่วยเลือกตั้งหลายหมื่นหน่วย สถานที่
ในการจัดการเลือกตั้ง เช่น วัด โรงเรียน การเปิด-ปิดหีบเลือกตั้ง การนับคะแนน
เสียง การประกาศผลเลือกตั้งเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

- หากน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพ่ือให้ระบบการเลือกตั้งเป็นไปอย่าง
โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรมยิ่งขึ้น ท่านมองว่า เป็นอย่างไร เช่น การใช้แอพพลิเคชันใน
การลงคะแนนเสียง 

- ความเป็นอิสระในการท างานของ กกต. เป็นอย่างไร อิทธิพลทางการเมืองส่งผล
ต่อการท างานของ กกต. มากน้อยเพียงใด เพราะอะไร 

- กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่บังคับใช้ในปัจจุบันส่งผลท าให้การบริหารจัดการ
เลือกตั้งของ กกต. มีปัญหาหรือไม่ เพราะอะไร 

- หากจะวัดสมรรถนะการท างานของ กกต. ในด้านการบริหารงานเลือกตั้งสามารถ
วัดจากอะไรได้บ้าง เช่น บัตรดี บัตรเสีย ความผิดพลาดในการนับคะแนน  

2. พรรคการเมือง  - บทบาทของ กกต. ในการมีส่วนร่วมพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันการเมือง
ของประชาชนเป็นอย่างไร นอกเหนือจากการสนับสนุนทางการเงินแก่พรรค
การเมืองในการด าเนินกิจกรรม เช่น การอบรมให้ความรู้แก่พรรคการเมือง  
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ประเด็น แนวค าถามหลัก 

- การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมเป็นอย่างไร เช่น 
ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งหญิง ชาย เพศทางเลือก คนกลุ่มน้อย  

- หากจะวัดสมรรถนะการท างานของ กกต. ในด้านพรรคการเมือง สามารถวัดจาก
อะไรได้บ้าง เช่น การประเมินความพึงพอใจของพรรคการเมืองต่อการท างานของ 
กกต.  

3. การสืบสวน สอบสวน 
และวินิจฉัย 

- การสืบสวน สอบสวน วินิจฉัยข้อร้องเรียนหรือร้องคัดค้านการเลือกตั้งของ กกต. 
เป็นอย่างไร เช่น การให้ใบเหลือง ใบส้ม ใบแดง ใบด าของ กกต. 

- กระบวนการในการร้องเรียน คัดค้านผลการเลือกตั้งเป็นอย่างไร เช่น ความล่าช้า
ในการด าเนินการแต่ละกระบวนการ ความรู้สึกไม่ปลอดภัยในการร้องเรียน  

- การสืบสวน สอบสวน วินิจฉัยควรเป็นเรื่องของศาลหรือองค์กรอ่ืน ๆ เข้ามา
ด าเนินการจัดการหรือไม่ เพราะอะไร 

- หากจะวัดสมรรถนะการท างานของ กกต. ในด้านการสืบสวน สอบสวน และ
วินิจฉัย สามารถวัดจากอะไรได้บ้าง เช่น การก าหนดระยะเวลาแต่ละกระบวนการ
อย่างชัดเจน จ านวนเรื่องร้องเรียนต่อ กกต. 

4. การมีส่วนร่วม - การให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
แก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นอย่างไร เช่น ความส าคัญของการเลือกตั้ง  
บัตรเลือกตั้ง การใช้สิทธิเลือกตั้ง  

- การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ช่องทางการติดตามตรวจสอบการ
ท างานของ กกต. เป็นอย่างไร กกต. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมาก
น้อยเพียงใด 

- ประสิทธิภาพในการท างานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ เป็นอย่างไร เช่น ภาคประชา
สังคม สื่อมวลชน พรรคการเมือง ประชาชน  

- หากจะวัดสมรรถนะการท างานของ กกต. ในด้านการมีส่วนร่วม สามารถวัดจาก
อะไรได้บ้าง เช่น จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาค
ส่วนต่าง ๆ ให้เข้ามามีบทบาทในการจัดการเลือกตั้งอย่างเป็นรูปธรรม 

5. ค าถามเพ่ิมเติม  - ความพร้อมของบุคลากรเป็นอย่างไร เช่น การอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ 
ความสามารถของบุคลากร การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
ผู้ตรวจการเลือกตั้ง การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ในวันเลือกตั้ง การชี้แจง
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ประเด็น แนวค าถามหลัก 

ข้อมูล ระเบียบปฏิบัติให้แก่ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 

- ท่านคิดว่า การท างานของ กกต. ในภาพรวมเป็นอย่างไร  
(หากให้ท่านประเมินและให้คะแนนการท างาน กกต. จากระดับ 1 ถึง 10) 

- ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เพ่ือให้ กกต. สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น  

 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป โดยใช้
วิธีการจ าแนกประเภทข้อมูล (Typological Analysis) เป็นการจัดข้อมูลเป็นประเภทหรือหมวดหมู่โดยใช้
เกณฑ์ตามคุณลักษณะที่ข้อมูลนั้นมีอยู่ร่วมกันเป็นตัวจ าแนก (สุภางค์ จันทวานิช , 2556, น. 69) และวิธีการ
เปรียบเทียบข้อมูล (Comparison) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาความเหมือนและความต่างที่มีอยู่ในชุดข้อมูล
ต่าง ๆ เพ่ือสร้างข้อสรุปที่กล่าวถึงลักษณะร่วมและแตกต่างของข้อมูล (สุภางค์ จันทวานิช , 2556, น. 91) และ
การสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (Analytic Induction) เป็นการตีความเพ่ือสร้างข้อสรุปข้อมูล โดยแสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงของข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเฉพาะจ านวนหนึ่งเป็นหลัก และกล่าวอ้างถึงความจริงทั่วไปจากความ
จริงเฉพาะของข้อมูลดังกล่าว โดยข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์เป็นเชิงพรรณนา (Descriptive) ซึ่งการวิเคราะห์
ข้อมูลนี้เป็นการพรรณารายละเอียดที่เกิดขึ้นจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการศึกษาเอกสารมาอธิบายเพ่ือตอบ
วัตถุประสงค์การวิจัย (สุภางค์ จันทวานิช, 2555, น. 131-133 และ สุภางค์ จันทวานิช, 2556, น. 106)  
 
  3.2.2 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
  ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ได้มีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกำร

สอบถำมควำมคิดเห็นจำกกำรอภิปรำยในประเด็นต่ำง ๆ โดยใช้วิธีกำรสัมมนำออนไลน์ ด้วยแอปพลิเคชันที่

เรียกว่า poll everywhere ซึ่งเป็นกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกแอปพลิเคชันสำมำรถบันทึกควำมคิดเห็นและ

ข้อมูลต่ำง ๆ ของผู้ตอบแบบส ำรวจแต่ละคนได้อย่ำงทันทีทันใด  
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บทที่ 4 

 

ผลการศึกษา 

 

 การศึกษาสมรรถนะและมาตรฐานการท างานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง: กรณีศึกษาเปรียบเทียบ
ฟิลิปปินส์และไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินสมรรถนะและมาตรฐานการท างานของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประเทศไทยและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ตามกรอบแนวคิด IHOPE และเพ่ือจัดท าข้อเสนอแนวทางใน
การพัฒนาการประเมินสมรรถนะและมาตรฐานการท างานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประเทศไทยและ
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ที่เหมาะสม โดยมีผลการศึกษาจ าแนกตามแต่ละประเทศ ดังนี้ 
 
4.1 ผลการศึกษาในส่วนของประเทศไทย 
 
 4.1.1 สรุปความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสมรรถนะและมาตรฐานการท างานของ กกต. ในการ
เลือกตั้งท่ัวไป พ.ศ. 2562 

  4.1.1.1 สมรรถนะและมาตรฐานการท างานของ กกต. ด้านการบริหารงานเลือกตั้ง 

  ในภาพรวมผู้เชี่ยวชาญทุกกลุ่มเห็นตรงกันว่า กกต. มีสมรรถนะและมาตรฐานการท างานด้าน
การบริหารงานเลือกตั้ง ในลักษณะคาบเส้น บางท่านเห็นว่า ยังไม่มีประสิทธิภาพมากเท่าที่ควร คือ มีการ
ด าเนินการที่กระท าไปตามกฎหมาย ในขณะที่ยังพบปัญหาในการบริหารจัดการเลือกตั้งในหลายเรื่อง และมีต้น
ตอปัญหามาตั้งแต่การออกแบบกลไกการท างานของ กกต. ตามรัฐธรรมนูญที่มีการออกแบบให้ท างานเพ่ิมขึ้น 
ท าให้ กกต.มีภาระอ่ืนด้วย รวมทั้ง กกต. เองก็ไม่มีความเชี่ยวชาญในบางภารกิจ ท าให้เจ้าหน้าที่ในการ
ด าเนินงานในประเด็นดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ กกต. ไม่สามารถด าเนินงานตามภารกิจหลัก 
ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญกลุ่ม กกต. บางท่าน สะท้อนว่า กกต.เอง ได้พยายามอย่างเต็มที่ ในการบริหารจัดการการ
เลือกตั้ง แต่ก็ยอมรับว่า ยังมีความผิดพลาดเกิดขึ้น ซึ่งเกิดขึ้นจากท้ังฝั่ง กกต.เอง และ ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 

  “เต็ม 10 ให้ 6.5 คือ เขามีกรรมการตั้งแต่เดิมการตั้งบอร์ดขึ้นมา กฎหมาย รัฐธรรมนูญดีไซน์
  ให้คุณท าบางอย่าง มันเป็นตัวบังคับ อันที่สอง คุณเป็นหน่วยงานที่ maximize expectation 
  สังคมไทยจะโยนใส่คุณก่อน สังคมเราเป็นแบบนี้เอง หาแพะ เขาจะโยนให้ กกต. หมด เขาไม่
  รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นบ้าง อันต่อมาก็คือผู้บริหารของคุณ 7 คน ณ ขณะนี้ มาในคล้าย ๆ ว่า ผิดที่
  ผิดเวลา ซึ่งมันแก้ไม่ได้ เพราะว่าถูกตั้งมาโดย คสช. เพราะฉะนั้น ต้องอยู่ไปจนกว่าจะมีชุด
  ใหม่ เพราะฉะนั้น สมรรถนะของเขาค่อนข้างมีข้อจ ากัด งบประมาณก็จะให้ตอนมีการเลือกตั้ง 
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  ก่อนการเลือกตั้งเขาก็ไม่ให้ พรรคการเมือง กองทุนพรรคการเมืองก็ให้จ ากัด ในระบบเป็น
  เหมือนระบบอเมริกันฟุตบอล ตัวดีต้องไปเข้าอีกทีมหนึ่ง ของเราเนี่ยระบบโครงสร้างของ
  กองทุนพรรคการเมือง ใครมีคะแนนมาก ใครได้ส.ส. เยอะจะได้มาก มันก็เงินต่อเงิน พรรค
  เล็ก ๆ ยิ่งไม่ได้ก็ยิ่งตาย แทนที่จะพิจารณาตรงนี้ครึ่งหนึ่ง และอีก 50 % ดูจากโครงการ ใครมี
  โครงการดีเราจะให้ กรรมการพรรคการเมือง nothing to do ถูกล็อคเลยตั้งแต่ต้น คือตัวเอง
  ถูกล็อคแล้ว ก็ล็อคคนอ่ืนต่อ และงบที่รัฐให้ก็น้อย ก็เป็นแบบนั้น...แถมไปเขียนรัฐธรรมนูญ
  ซ้อนขึ้นไปอีกว่า กกต. จะต้องพิจารณาเรื่องหน้าที่ของรัฐ นโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ ไปเขียนไว้
  ในรัฐธรรมนูญเรื่องการปฏิรูปประเทศ เขียนไว้เยอะมาก มันเลยคล้ายว่า กกต. ต้องกลายเป็น 
  instrument ต้องท าสิ่งนั้นให้เกิดข้ึน ไม่ใช่เรื่องท่ี กกต. จะท าได้ บุคลากรของกกต. ไม่มี 
  นักวิเคราะห์ที่จะวิเคราะห์ว่า นโยบายตรงนี้จะใช้เงินเท่าไร คุณวิเคราะห์ไม่ได้ มันเลย 
  กลายเป็นว่า สิ่งที่ กกต. ถูกดีไซน์ให้ท า กกต. ไม่มีสมรรถนะที่จะท าได้” 

  สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ A1  
กลุ่มนักการเมือง  

 

  “มันเป็นเรื่องที่ละเอียด เรื่องของระเบียบและการจัดการมันไม่ชัดเจน กฎหมายนั่นแหละที่
  มันมีปัญหาที่มันมีการแก้ใหม่หลังจากที่ออกรัฐธรรมนูญด้วย หลังจากที่เขาเลือกกกต. ชุดใหม่
  ด้วยพอเข้ามาก็มีความที่ไม่ค่อยเข้าใจกัน ในด้านการบริหารเจ้าหน้าที่เองมีการรับเจ้าหน้าที่
  ใหม่เข้ามาเยอะพูดถึงเรื่องความเข้าใจแล้วก็เรื่องส านึกในการรับผิดชอบต่อการเลือกตั้ง  
  ความส าคัญของการเลือกตั้ง ความเป็นกลางทางการวางตัวทั้งหลายพวกเขาไม่ค่อยเข้าใจ 
  แม้กระทั่งเรื่องการหาเสียงออนไลน์ทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายมันไม่สามารถตรวจสอบได้ แต่
  มีการก าหนดกติกาไว้มากมายเลย คุณลักษณะและจ านวนของผู้ช่วยหาเสียงว่าคุณจะก าหนด
  อย่างไรค านวณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งไม่ตรงกับความเป็นจริง แล้วมาตรการการตรวจสอบ
  การแจ้งค่าใช้จ่ายเท็จของกกต. ที่จริงมันไม่เคยเป็นจริงมาทุกสมัย...การบริหารจัดการของ
  กกต.ท าไม่ค่อยได้ เรียกว่าล้มเหลวเลย แล้วนี่เป็นกกต.หน้าใหม่กับรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
  ใหม่ อย่างเรื่องการนับคะแนนสับสนในการตีความกฎหมายใหม่ การนับคะแนนเมื่อ 
  รัฐธรรมนูญเปลี่ยนเป็นการใช้บัตรใบเดียว เพราะเวลากับคะแนนจะเห็นว่าคะแนนแบบปาร์ตี้
  ลิสต์ คะแนนเขตไม่มีปัญหา ใครได้คนนั้นก็ได้ แต่พอเอาคะแนนทั้งหมดมารวมแล้วก็มา 
  ค านวณปาร์ตี้ลิสต์ มันไม่มีใครรู้เลยว่าคุณใช้สูตรอะไร แล้วคุณสามารถที่จะเปลี่ยนจ านวนคน
  ได้ทันที ที่จริงเมื่อก่อนมันง่ายถ้าคุณบอกว่าเฉลี่ย ส.ส. 1 คนต่อ 1 เขต  1 คนได้คะแนนเฉลี่ย 
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   สองแสน เพราะฉะนั้น เมื่อคะแนนออกมาในกรณีที่เป็นบัตร 2 ใบมันง่าย เพราะคุณแค่หาร
  จ านวนเข้าไปมันก็ได้เลย แต่แบบใหม่หารไปหารมาเปลี่ยนได้หลายรอบ” 

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ A2  
กลุ่มนักการเมือง  

 

  “ในเรื่องของการจัดการเลือกตั้งจะมีบังคับไว้ในกฎหมายหลายประเด็นให้คณะกรรมการการ
  เลือกตั้งทั้ง 7 ท่านที่ถูกแต่งตั้งมา ซึ่งมักจะถูกกล่าวหาว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ไม่ได้
  เลือกมาจากประชาชนมักมีปัญหาในการใช้ดุลพินิจในการจัดการเลือกตั้ง ท าให้ฝ่ายที่อยู่ใน
  กลุ่มที่มีอ านาจก็จะได้เปรียบนิดหน่อย อีกฝ่ายหนึ่งก็จะเห็นว่าท าไมถึงไม่ใช้ดุลพินิจให้มีการ
  จัดการเลือกตั้งอย่างยุติธรรม ซึ่งการใช้ดุลพินิจที่มันไม่เหมาะควรกับการส่งเสริมให้มีการใช้
  สิทธิ์ของพ่ีน้องประชาชนจ านวนมาก มันขึ้นอยู่กับกลไกการเลือกคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  ทั้งสิ้น อีกเรื่องคือเรื่องของการพิมพ์บัตร ถูกกล่าวหาว่ามีกระบวนการที่ไม่ชอบ ทั้งในเรื่องของ
  จ านวนและเรื่องของรูปแบบ มีข้อครหาจากคณะกรรมการเลือกตั้งประจ าหน่วย โดยเฉพาะ
  การเลือกตั้งซ่อมของ ส.ส.ระดับชาติที่ผ่านมา มีการจัดเอาข้าราชการที่อาจจะมีส่วนได้ส่วน
  เสียจากผู้มีอิทธิพลที่เอ้ือประโยชน์ซึ่งกันและกัน ซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นและเป็น
  ข้อเท็จจริง หรือแม้แต่การจัดตั้งคณะกรรมการประจ าหน่วยที่เห็นได้ชัดเลยว่ามันเป็นเอ้ือกับ
  ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ซึ่งมีเรื่องร้องเรียนเยอะแยะมากมาย...ในด้านการป้องกันการซื้อเสียงอะไร    
  ก็ตามแต่มักไม่ค่อยได้ผล แต่เห็นว่าวิธีการของผู้ที่ประสงค์จะใช้วิธีทางไม่ชอบในการหาเสียง
  มักจะมีความแยบยลมากขึ้นเรื่อย ๆ  แต่กระบวนการในการยุติธรรมเพ่ือสืบหาข้อมูลกับมี
  ความล้มเหลวและไม่ค่อยทันกับวิธีพวกนี้ คือ มันเป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะคนอ่ืนเขารู้กัน
  ทั่วไป แต่การสืบสวนกลับไม่เจอ สุดท้ายในเรื่องของการผดุงความยุติธรรมอันนี้ยิ่งแย่หนักเลย 
  มันต้องดูที่กฎหมายข้อบังคับ ความไม่ชัดเจนของลายลักษณ์ อักษรที่ออกมาเป็นในเรื่องของ
  กฎหมาย มันกลายเป็นการให้อ านาจกับคนบางกลุ่ม” 

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ A3  
กลุ่มนักการเมือง 

 

  “การเลือกตั้ง ปี 62 ที่ผ่านมา ต้องยอมรับว่า เป็นการจัดการการเลือกตั้งที่เป็นแบบใหม่  
  รัฐธรรมนูญใหม่ มันท าให้วุ่นวาย ไม่เหมือนเดิม กกต. เองก็นับคะแนน ทุ่มสองทุ่ม นับ ๆ ไป
  ได้หมื่นกว่า พอเช้าก็ปิดการนับคะแนน ไม่ได้ถ่ายทอด ก็เหลือพันกว่า ตัวเลขเปลี่ยนแปลงไป 
  จะอ้างว่า ระบบมันไม่ถูกต้องอะไรก็ว่าไป มันก็เป็นแบบนี้เยอะมาก...การเลือกตั้งที่ผ่านมา ไม่
  ว่าจะเป็นการเลือกตั้งซ่อมที่ล าปางก็ตาม หรือการเลือกตั้งที่เพ่ิงผ่านมา นครศรีธรรมราช 



 
4-4 รายงานฉบับสมบูรณ ์การศึกษาสมรรถนะและมาตรฐานการท างานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง: กรณีศึกษาเปรียบเทยีบฟิลปิปินส์และไทย 

  หรือ สมุทรปราการ ก็เห็น กกต. ก็ไปเดิน ถ่ายรูป ท่านไปบริหารงานเลือกตั้ง ไปถ่ายรูป แต่ไม่
  เห็นว่า เคยจับอะไรได้สักอย่าง ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
  บังคับการใช้กฎหมายนั้น ตั้งแต่เลือกตั้งทั่วไปมา มีจับการทุจริตการเลือกตั้ง ก็เพียงเชียงใหม่ 
  เขต 8 ซึ่งสุดท้ายศาลก็พิพากษายกฟ้อง ซึ่งก็รายอ่ืน ๆ ก็ไม่เคยเห็น มี กกต. ก็เหมือนไม่มี
  กกต....เรื่องการปิดหน่วยเลือกตั้ง เปลี่ยนจาก 15.00 น. เป็น 17.00 น. เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง 
  เดิมทีเราเลือกตั้งมา 80 กว่าปี ก็ปิด 15.00 น. จะยืดเวลาไปท าไม 2-3 ชั่วโมง ยืดเวลาเพ่ือให้
  ฟ้ามืด การโกงคะแนน การนับคะแนนมันท าได้ ที่ผ่านมา หน่วยการเลือกตั้งที่บ้าน ก็ตั้งใน
  หมู่บ้าน แต่เที่ยวนี้ไม่ ตั้งอยู่ข้างในซอกในหลืบ ในที่ดินว่างเปล่าของใคร ก็ไปตั้ง มันก็มืด ๆ 
  หลัง 5 โมง มันก็ไม่มีใครไปดูหรอก เราจะเดินไปดูไหม ก็เป็นไปไม่ได้ ถ้าอยู่ในหมู่บ้านก็ 
  อาจจะเป็นไปได้ แต่พอไปอยู่ข้างนอก ก็ไม่มีประโยชน์ไปตรวจอะไรหรอก เกือบทั้งนั้นเลย
  เป็นการเตรียมการมา ท าให้การเลือกตั้งนั้นเป็นไปโดยไม่สุจริต ยุติธรรม ไม่เป็นธรรม” 

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ A4  
กลุ่มนักการเมือง 

 

  “การเลือกตั้งของ กกต. ชุดนี้ ก็เป็นงานใหม่ แล้วก็เป็นหน่วยงานใหม่ เป็นกฎหมายใหม่  
  รัฐธรรมนูญใหม่ เจ้าหน้าที่ก็เรียนรู้ใหม่ อ่านกฎหมายพอ ๆ กับชาวบ้าน แม้ว่า ตัวเองจะมี
  ส่วนร่วมในการร่างกฎหมาย กกต. กฎหมายพรรคการเมือง กฎหมายเลือกตั้ง แต่ว่า  
  ภาคปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ก็เรียนรู้พร้อม ๆ กับพรรคการเมือง เวลาปฏิบัติงานก็ต้องเอา 
  เอกสารมาดู ต้องมาแลกเปลี่ยนกัน เพราะฉะนั้น มันมีลักษณะการลองถูกลองผิดกัน 
  พอสมควร...คนของ กกต. ไม่เหมือนกับข้าราชการอ่ืน ๆ เขาก็ท าตามตัวอักษรเลยนะ เพราะ
  ต้องเอาตัวรอด เพราะไม่รู้ว่าจะโดนฟ้องเมื่อไร เขาต้องท าตามกติกา ตรวจเอกสารก็ต้องว่า 
  หลายขั้นตอน เขาก็ตรวจละเอียด เพราะกลัวถูกด าเนินคดีเหมือนกัน แล้วก็บอร์ดให้นโยบาย
  แบบฟิต ๆ ไม่ยืดหยุ่น  เจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาตัวรอด เพราะฉะนั้น การด าเนินงานของ กกต. 
  โดย concept ท าให้ระบบมันยังตึงไป การวินิจฉัยแนวทางปฏิบัติ บางครั้งการด าเนินคดีกับ
  ผู้สมัครบางคน ต้องดูเจตนา ไม่ได้เป็นอาชญากรคดีอาญา อนุโลมเขาหน่อย ไม่ใช่ให้นักรบ
  ประชาธิปไตยเดือดร้อน แต่เขาก็มองว่า ผู้สมัครเป็นผู้ร้ายก็มี ในฐานะประชาธิปไตยมองว่า 
  ท าเพ่ือเกียรติยศบ้าง” 

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ A5  
กลุ่มนักการเมือง 
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  “คือ ต้องเข้าใจอย่างนี้ว่า กกต. ตั้งมา 20 ปี ระบบการจัดการเลือกตั้งถูกพัฒนามาโดยตลอด 
  มีความเป็นมืออาชีพ เขามีความสามารถ ถามว่า ถ้าสามารถท างานโดยอิสระตามศักยภาพ 
  เราจะไม่เห็นปรากฎการณ์การเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปที่มีปัญหาเยอะมาก ที่ไม่น่าจะเกิด 
  คนท างานกกต. ยังแปลกใจว่าเกิดปัญหาได้อย่างไร แปลกประหลาดใจอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น
  บัญชีรายชื่อ การเลือกตั้งล่วงหน้า ถามว่า อบจ. ปรับเนื้อปรับตัวดีขึ้นไหม อบจ. ตัดปัญหา 
  อันนี้ก็ไม่ทราบว่าตัดปัญหาไม่ให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้า เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้ง
  ทั่วไป อันนี้เป็นข้อกฎหมาย กกต. มีส่วนร่วมในการร่างกฎหมายนี้ด้วย อันนี้ต้องยอมรับ  
  เพราะฉะนั้น เลยไม่ทราบว่าวิธีการเหล่านี้จะเป็นวิธีการแก้ปัญหาน าไปสู่การเลือกตั้งที่สะท้อน
  เจตนารมณ์  หากไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าบริบทสังคมปัจจุบัน คนมันเคลื่อนย้าย ไปเลือกตั้ง
  อบจ. แล้วต้องเดินทางกลับบ้าน ค่าใช้จ่ายมันสารพัด โอกาสที่จะเดินทางกลับและโอกาสที่ไม่
  มีการเลือกตั้งล่วงหน้า  ท าให้การเลือกตั้งนั้นยากขึ้นไป อันนี้เป็นอุปสรรค จัดการเลือกตั้งแล้ว
  มีปัญหาบัญชีรายชื่อไหม มีการซ้ าซ้อน ไหม มีปัญหาบัตรเขย่งไหม อันนี้ก็ลดน้อยลง แต่ก็เริ่ม
  มีปัญหาเรื่องการตัดสิทธิผู้มีสิทธิเลือกตั้งเนื่องจากย้ายทะเบียนบ้านตามข้อกฎหมาย  
  โดยทั่วไปก็เรียบร้อยดี การเลือกตั้งทั่วไปถือว่าใช้ได้  ดีขึ้น สามารถจัดการได้ แต่ไม่รวมถึง
  ปัญหาการทุจริตการเลือกตั้ง การนับคะแนนต่าง ๆ ตรงนี้ พอใช้ได้” 

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ B1  
กลุ่มนักวิชาการ ประชาสังคม และสื่อมวลชน 

 

  “การเลือกตั้งใหญ่ที่เป็นการเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมา ก็คิดว่ามันมีปัญหาอยู่หลายจุด ซึ่งมันมี
  ความตื่นตัวของประชาชนในการที่จะได้กลับมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง แต่อีกมุมหนึ่งก็คิด
  ว่า มันมีความคาดหวังกับคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดนี้อยู่มากพอสมควร เพราะเนื่องจาก
  มันเป็นรอยต่อของความเปลี่ยนผ่าน เพราะก่อนหน้ามันมีกรรมการชุดเดิมอยู่แล้วก็สลับมา
  เป็นกรรมการชุดใหม่ที่มีประธานเป็นคนปัจจุบันนี้ ก็เลยกลายเป็นช่วงรอยต่อ ซึ่งในตอนนั้น
  มีความเห็นทางสื่อสองแนวเหมือนกันว่าชุดใหม่มาจะส่งต่อจากชุดเดิมได้ไหม กับอันที่ สองก็
  คือ ต้องมาพิสูจน์กันต่อว่าที่ต้องมาท าหน้าที่รับภารกิจอันนี้มันค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่หนักหนา
  สาหัส เพราะทุกสายตาต้องหันมาจับจ้องที่ กกต.แน่นอน เพ่ือดูความเป็นธรรมและเป็นกลาง
  ในการท าหน้าที่ ผมคิดว่าการบริหารจัดการส่วนหนึ่งมันเกิดขึ้นจากตัวรัฐธรรมนูญเองด้วยที่
  มันเปลี่ยนระบบการเลือกตั้งในแง่ของความเข้าใจของประชาชน จากเดิมที่มันคุ้นชินกับระบบ
  บัตร 2 ใบมาเป็นบัตรใบเดียว ก็ค่อนข้างจะมีขั้นตอนเยอะมาก แล้วก็มีการยกเว้นข้อกฎหมาย
  สารพัด ก่อนหน้าที่จะมีการเดินเข้าสู่ขบวนการเป็นนักการเมือง มีการแบ่งเขตพ้ืนที่ที่มันรู้สึก
  จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ในลักษณะหลายพ้ืนที่ที่เราก็เห็นว่านักการเมืองหลายพรรคไปยื่น
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  จดหมายถึงกกต.ว่า พอดูเรื่องการแบ่งเขตแล้วมันมีความไม่ต่อเนื่อง หรือความรู้สึกแปลก ๆ 
  ในแง่ของทางการเมืองที่เขารู้สึก ทั้งหมดทั้งมวลนี้มันท าให้คิดอยู่เหมือนกันว่า กกต.ท าหน้าที่
  แบบไหนอย่างไร ถ้าเอาแบบภาพรวม ผมก็คิดว่ามันมีข้อกังขาอยู่หลายจุด โดยเฉพาะเรื่อง
  ของการค านวณเรื่องของสัดส่วนคะแนน ซึ่งน่าจะเป็นครั้งแรกท่ีมีการค านวณอะไรแบบนี้ ซึ่งก็
  มีความสับสนเช่นกัน สรุปว่าจะเอาแบบไหน จะค านวณอย่างไร ตัวเลขจะมีการปัดเศษตัวเลข
  แบบไหน เราก็สอบถามไปหลายครั้งแล้วก็พยายามหาค าตอบจากกกต.เราก็เห็นความผิด 
  สังเกตจากกกต.แต่ก็ไม่สามารถตอบค าถามเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนอย่างทันท่วงที โดยที่เขาต้อง
  มีการปรึกษาหารืออะไรกันอยู่บางอย่าง ท าให้เราตั้งข้อสังเกตได้อยู่เหมือนกันว่ามันควรจะ
  เป็นระบบที่เสถียรมาแล้วหรือเปล่าหรือเป็นระบบที่มีการคิดมาแล้วแล้วก็ตกผลึกแล้วว่ามัน
  ควรจะออกมาในรูปแบบการค านวณแบบไหน แล้วถ้าสังเกตปฏิกิริยาทางสังคมก็มีการตั้ง
  ค าถามกับบทบาทหน้าที่ของกกต. ในเรื่องของเกณฑ์ตรงนี้อยู่เยอะ จนกระทั่งมันออกมาเป็น
  พรรคเล็กพรรคน้อยคะแนนเขตบางคนได้น้อยกว่าคะแนนพรรค แต่ได้เป็น ส.ส. ก็มีความ
  คาใจกับตัวระบบแบบนี้อยู่เหมือนกันในแง่ของการเปลี่ยนผ่านกติกา ซึ่งผมก็มองว่าอันนี้แหละ
  ที่มันไปท าให้ กกต. ถูกตั้งค าถามเรื่องความน่าเชื่อถืออยู่พอสมควร” 

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ B2  
กลุ่มนักวิชาการ ประชาสังคม และสื่อมวลชน 

 

  “ผมว่า ปริ่มนะ เต็ม 10 ผมให้ 5 คือ จะบอกว่าสอบตก ถ้าปกติเป็นกฎหมาย คนสอบผ่าน
  ต้องได้ 6 หรือ 60 จาก 100 ผม่ไม่รู้ว่าสังคมคิดอย่างไร ในความเห็นผมคิดว่า ต้องยอมรับว่า 
  คนออกแบบและคนที่ไปใช้นั้นมันคนละคน คือถ้าลองคิดว่า เราเป็นคนออกแบบและเราไป
  เลือกคนที่มาเป็น กกต. เราคงจะไม่เลือกคนที่มีลักษณะจ ากัด คือ เราไม่ได้บอกว่าเขาทุจริต 
  หรือเขาไม่เก่ง เขาอาจจะไม่เหมาะกับงานลักษณะนี้ คือบางคนก็พูดท านองว่า เพราะ 
  การเมืองที่เป็นอยู่ในปัจจุบันท าให้เราได้ กกต. หน้าตาประมาณนี้ มันพูดยากคือว่า เขาอิง
  แอบกับกลุ่มการเมือง ถ้าเวลามีปัญหาค าวินิจฉัย มันจะอิงกับทางนี้ คือ ผมคิดว่า  ผมไม่ไป
  กล่าวหา ผมคิดว่าการใช้ดุลยพินิจต่อการตัดสินใจในกิจกรรมหรือในหน้าที่ที่เขามีมันไม่คล่อง 
  หรือว่าการให้เหตุผลต่าง ๆ มันยังไม่ค่อยจับใจ คือหมายถึงว่า การตัดสินใจว่าท าอะไรถูกหรือ
  ผิด มันยังดูไม่ค่อยดีมาก ประมาณนั้น มันท าให้เรารู้สึกว่า มันใช่ไหม ...นอกจากนั้น ในเรื่อง
  ความล่าช้า อย่างเช่น คนมาบอกว่า การเลือกตั้งที่เกิดขึ้น ท าไมถึงประกาศผลช้า กกต. ก็โยน
  ว่ากฎหมาย ถ้าความช้าของคุณตามมาด้วยผลของการตรวจสอบว่าการอุทธรณ์ ทุจริตการ
  เลือกตั้งระนาว มันโอเคนะ ปรากฏว่า มันมีคนที่มีปัญหาอยู่ไม่กี่ราย มันสะท้อนความไม่มี
  ประสิทธิภาพ และเขาก็ไม่เข้าใจตัวกฎหมายว่า ท าอย่างไรเขาถึงจะบริหาร ทุกคนกลัวอย่าง
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  เดียว คือ กลัวติดคุก กลัวคนนั้นคนนี้จะมาฟ้อง สภาพความเป็นจริง คือว่า กกต. ถูก 
  นักการเมืองไปฟ้อง ...ต้องพูดอย่างงี้ว่า เขาไม่มีอิสระในการก าหนดกลไกที่จะใช้ในการท างาน
  มาก จริงอยู่ที่ว่า การที่เราไปเลือกใครเข้ามา เราเลือกคนดี แต่เราอาจจะเลือกได้คนที่ไม่มี
  ทักษะ” 

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ B3  
กลุ่มนักวิชาการ ประชาสังคม และสื่อมวลชน 

 

 

  “คือ เขาก็สามารถจัดการเลือกตั้งได้ แต่เราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่
  เพราะว่ามันมีการออกบัตรใบแดงใบเหลืองหรือใบส้มมันน้อยเกินกว่าที่คาดการณ์ เพราะโดย
  ปกติการเลือกตั้งไทยมักจะมีการทุจริตในการเลือกตั้งอย่างแพร่หลาย และในการเลือกตั้งครั้ง
  นี้ ก็ไม่น่าจะมีน้อยกว่าครั้งก่อน ๆ แต่ว่าการแจ้งเรื่องร้องเรียนเท่าที่ติดตามดูค่อนข้างน้อย ซึ่ง
  นั่นหมายความว่า กลไกที่ใช้ในการรับแจ้งเบาะแสหรือว่ากลไกตรวจสอบอ่ืน ๆ ที่เขามีระบบ
  ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ไม่มีข่าวรายงานให้กับสาธารณะทราบอย่างกว้างขวาง ทุกอย่างมันดูเงียบ
  เกินปกติ ซ่ึงการเงียบเกินปกติมันมีนัยยะ อาจจะตีความได้ 2 อย่าง ก็คือ อย่างแรกการ 
  ท างานอาจจะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร จึงไม่สามารถที่จะไปจับการทุจริตอะไรต่าง ๆ ได้ 
  ส่วนอีกด้านหนึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่ากลไกเหล่านั้นอาจจะไม่มีประสบการณ์ เลยอาจจะท าให้
  ไม่สามารถท างานได้อย่างที่สังคมคาดหวังเอาไว้” 

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ B4  
กลุ่มนักวิชาการ ประชาสังคม และสื่อมวลชน 

 

  “การท างานของ กกต. เมื่อเปรียบเทียบหลายชุด มีลักษณะการท างานที่อิงกับระบบราชการ 
  ท าให้การท างานเกิดล่าช้า เพราะระบบราชการเต็มไปด้วยกฎระเบียบมาก ซึ่งกฎระเบียบ
  จริง ๆ แล้วเป็นสิ่งที่ดี แต่การใช้อิงกับกฎระเบียบมากไปจนท าให้กระบวนการนั้นน ามาสู่ 
  ความล่าช้า และน ามาสู่ปัญหาการบริหารจัดการเลือกตั้ง นอกจากนั้น กกต. อยู่ภายใต้การ
  เปลี่ยนแปลง ระยะเปลี่ยนผ่าน การเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ เมื่อรัฐธรรมนูญเปลี่ยน  
  ข้อบังคับเปลี่ยน เมื่อข้อบังคับเปลี่ยน มันท าให้วิธีการท างานไม่ชัดเจน ท าให้นักการเมืองหรือ 
  ส.ส.ต่าง ๆ จะต้องมีทีมที่ปรึกษากฎระเบียบอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เข้าใจและรับรู้การ 
  เปลี่ยนแปลง กฎ วิธีการต่าง ๆ ของ กกต. สร้างความยุ่งยากซับซ้อนมาก ท าให้ประชาชนเอง
  ก็รู้สึกงง และเห็นว่า ความยุ่งยากซับซ้อนนี้ สร้างข้อจ ากัดการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการ
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  เลือกตั้ง ถ้าดูการเลือกตั้งที่ผ่านมา มีกฎระเบียบเยอะแยะไปหมดเลย ซึ่งกฎระเบียบแบบนี้
  มันดี ที่ท าให้การเลือกตั้งมันอยู่ภายใต้กฎกติกา แต่อีกนัยหนึ่งเป็นการผลักภาระให้ผู้สมัครรับ
  เลือกตั้ง โดยมากผู้สมัครรับการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นเป็นชาวบ้านส่วนใหญ่ ซึ่งถ้าเปรียบเทียบ
  กับนักการเมืองที่มีความช านาญที่เป็นนักการเมืองอาชีพที่มีความพร้อมและมีคนท างาน  
  บางครั้งตัวเขาเองอาจจะเสียเปรียบได้ เนื่องด้วยภาษาที่ยาก รายละเอียดที่เต็มไปหมด ท าให้
  มีข้อจ ากัดอย่างมาก ตั้งแต่การสมัคร รวมถึงการหาเสียงเลือกตั้ง ทุกวันนี้ เขายังไม่มั่นใจเรื่อง
  การหาเสียงออนไลน์ว่าจะท าอย่างไร เรื่องการใช้เงิน เรื่องการบริหารว่า เรื่องนี้จะมีคุณภาพ
  ไหม การท าโปสเตอร์ การซื้อพวงมาลัย จะเป็นค่าใช้จ่ายไหม เป็นผลจากระบบราชการที่คุม 
  กกต. ซึ่งผมมองว่า กกต. ควรเป็นหน่วยงานที่มีความยืดหยุ่นพอสมควรในการบริหารดูแลการ
  เลือกตั้ง การท าให้อยู่ในกรอบราชการ มันก็ต้องเดินไปตามกรอบราชการ ท าให้มันสร้าง 
  ข้อจ ากัดเพราะว่าในทางการเมือง กกต. ควรมีความยืดหยุ่นมากกว่านี้” 

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ B5  
กลุ่มนักวิชาการ ประชาสังคม และสื่อมวลชน 

 

  “กกต. ชุดนี้ 7 คน เพ่ิงเข้ามา มาได้ไม่กี่เดือนก็จ าเป็นต้องกระโจนเข้าสู่สนามการเลือกตั้งมัน
  ต้องมีข้อบกพร่องอยู่แล้ว ซึ่งข้อบกพร่องเหล่านี้ท าให้คนในโลก social ส่วนใหญ่เข้าไป 
  ระดมว่าโดยไม่มีค าชี้แจง กกต.เดิมทีจะมีต าแหน่งโฆษก ก็คือ เลขาธิการหรือรองเลขาธิการที่
  ได้รับมอบหมาย พอโดนหนัก ๆ กกต. ไม่เคยมีการแถลงเลย แต่ที่เรามองคือเรื่องของความ
  เชื่อถือ คนเป็นแสนคน ลงชื่อเพ่ือท าการถอดถอน ถึงมันจะไม่มีผลอะไรแต่มันสะท้อนว่าให้
  เห็นว่า เขาเชื่อถือเราไหมว่าเขาได้ตัดสินไปแล้วหรือยังเพราะว่าธรรมดาทัศนคติหรือ 
  แนวความคิดของแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน แต่คนเป็นแสนคนเห็นพ้องต้องกันว่า สิ่งที่กกต.ท า
  มันไม่ถูกต้องและไม่ถูกใจด้วย ประกาศผลช้า พอประกาศเสร็จแล้วมีใบเหลือง 2 ใบ สิ่ง 
  เหล่านี้มันกระทบกับความรู้สึกของประชาชน ความเชื่อมั่น ...ในเรื่องของการให้คะแนนว่า
  เต็ม 10 ให้เท่าไหร่ผมไม่กล้าพูด แต่จะบอกว่า คนข้างนอกเขามอง กกต.อย่างไร โดยเฉพาะ
  บทบาทในการยุบพรรคเหตุผลเพียงพอไหม กกต.บอกพอตามกฎหมาย กระบวนการที่เขา
  แย้งมาออกมาเป็นหลักฐานเช่นกัน หลักฐานยังไม่ครบเลยไปถึงเวลาส่งไปแล้ว คนข้างนอกเขา
  เชื่อแล้วกกต.จะไปชี้แจงอย่างไรในเรื่องนี้ ถ้าให้คนข้างนอกเขาให้คะแนน เขาจะให้อย่างไร 
  ผมว่ามันค่อนข้างยับเยิน” 

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ C1  
กลุ่ม กกต. 
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  “มันมีหลายปัจจัย ตัวผู้สมัครเองนั่นแหละ เป็นตัวกระตุ้นให้พวกเขาเข้ามา นโยบายต่าง ๆ 
  มันมีหลายปัจจัย มันไม่ใช่ว่า มีคนมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากเป็นผลงานของ กกต. แต่เวลาคนมา
  ใช้สิทธิเลือกตั้งน้อย คนจะโจมตี กกต. เท่านั้นเอง เราก็ไม่อยากให้โจมตี แต่เราก็ไม่อยากแย่ง
  ผลงานที่ดี เพราะมีหลายปัจจัยที่คนเข้ามาใช้สิทธิเลือกตั้ง การที่คนมาใช้สิทธิเลือกตั้งมาก 
  ไม่ใช่ว่าเป็นการท างานของ กกต. ส่วนหนึ่ง อาจจะสักประมาณ 30-40 เปอร์เซ็นต์ แต่ตัวผู้
  สมัครที่เขาไปรณรงค์ค่อนข้างจะเยอะหน่อย มันประกอบกันหลาย ๆ อย่าง อย่างหน่วย 
  เลือกตั้งโควิดของเราในการสร้างความมั่นใจให้เขาออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ท าให้เขาออกมาใช้
  สิทธิเลือกตั้ง ตัวชี้วัดจริง ๆ ของ กกต. มันมีอยู่แล้ว เช่น บัตรเสีย ถ้าบัตรเสียมาก แสดงว่า 
  กกต.นั้นประชาสัมพันธ์ไม่ดี แต่ว่าประชาสัมพันธ์ไป คนก็ไม่ฟังใช่ไหม เพราะคนไม่สนใจเท่าไร 
  แต่ละหน้าหน่วยมันก็มีติดอยู่แล้ว กาแบบนี้ ๆ เราก็ประชาสัมพันธ์ แต่ก็ยังมีบัตรเสีย เราก็ไม่รู้
  จะท าอย่างไร ทั้งออกทางสื่อ ทั้งหน้าหน่วย ก็ยังเกิดบัตรเสียอยู่ประมาณ 3% - 5% ซึ่งมัน
  ไม่ได้น่าพอใจ เพราะมันไม่ควรเกิน 2 %” 

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ C2  
กลุ่ม กกต. 

 
  4.1.1.2 สมรรถนะและมาตรฐานการท างานของ กกต. ด้านกิจการพรรคการเมือง 

  ในภาพรวมผู้เชี่ยวชาญทุกกลุ่มเห็นตรงกันว่า กกต. มีสมรรถนะและมาตรฐานการท างานด้าน
กิจการพรรคการเมืองตามสภาพของกฎหมาย กล่าวคือ เป็นการปฏิบัติในเรื่องของการสนับสนุนทุนในการจัด
กิจกรรมของพรรคการเมืองตามที่กฎหมายก าหนด และเป็นประโยชน์ส าหรับพรรคเล็กที่ไม่มีผู้สนับสนุน ซึ่ง
ผู้เชี่ยวชาญบางท่านเห็นว่า การพัฒนาพรรคการเมือง อาจไม่ใช่ภารกิจหลักของ กกต. ที่ต้องท า เนื่องจาก 
บทบาทของ กกต. มีหน้าที่เป็นผู้ก ากับควบคุมการด าเนินงานของพรรคการเมือง ในขณะที่พรรคการเมืองเอง ก็
ไม่ประสงค์ให้ กกต. เข้ามาพัฒนา โดยมองว่า การพัฒนาพรรคการเมืองโดย กกต. นั้น กกต. ควรไปพัฒนา
ประชาชน โดยการสร้างองค์ความรู้และให้การศึกษาอบรมในเรื่องการเมืองและพรรคการเมืองให้แก่ประชาชน 
เพ่ือให้ประชาชนเข้ามาพัฒนาพรรคการเมือง จึงจะเป็นภารกิจที่เหมาะสมและเป็นการพัฒนาพรรคการเมืองที่
ต้นทาง 

  “ต้องพัฒนาประชาชน แล้วการเมืองจะพัฒนา และพรรคการเมืองคือสิ่งที่เกิดจากประชาชน 
  เหมือนประชาชนเป็นเจ้าของ ประชาชนเป็นคน control พรรคการเมือง พรรคการเมืองไม่ใช่
  น าประชาชน ประชาชนจะต้องก าหนดพรรคการเมือง วิธีแก้ก็คือประชาชนอยู่ต้นน้ า ต้องแก้
  ประชาชนให้เข้าใจ ต้องชี้น าประชาชนว่า พรรคการเมืองคืออะไร คุณมีหน้าที่อะไร ให้ 
  ประชาชนรู้จักใช้พรรคการเมือง...กกต. ดูแลพรรคการเมืองในลักษณะขององค์กรได้ คอยตาม
  ไล่จับพรรคการเมืองได้ ท าให้พรรคการเมืองพัฒนาไม่ได้ พรรคการเมืองไม่ยอม ไม่ยอมให้เข้า
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  ใกล้ เพราะ กกต. เป็นองค์กรที่คอยตรวจสอบเขา เป็น regulator มากกว่า controller ไม่ได้
  จะมาช่วย improver” 

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ A1  
กลุ่มนักการเมือง  

 
  “ถ้าเป็นพรรคการเมืองที่มีนายทุนก็จะมีการจัดการเรื่องเงินทุนของเขาอยู่แล้ว แต่ถ้าเป็น
  พรรคการเมืองโดยทั่ว ๆ ไป อย่างไรก็จ าเป็นต้องใช้เงิน ถ้าต้องการให้เขาไปพัฒนาสมาชิก
  ไปอบรมเขา...การมีเงินกองกลางส าหรับตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ดี เพราะมันท าให้พรรคไม่ต้องไป
  หาเงิน ส าหรับพรรคที่ไม่มีนายทุนก็สามารถที่จะตั้งพรรคได้และมีเงินมาเคลื่อนไหวกิจกรรม
  ต่าง ๆ ได้ แล้วกลุ่มพวกท่ีไม่มีเงินนั่นแหละคือของพวกท่ีท างานการเมืองอย่างจริงจัง” 

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ A2  
กลุ่มนักการเมือง  

 
  “ด้วยกรอบของกฎหมายท าให้ Active activity ของพรรคการเมืองมันถูกจ ากัด ตรงนี้มันเลย
  กลายเป็นตัวสะท้อนที่ชี้ แปลว่ามันเป็นอุปสรรค คุณมีหน้าที่ในการท าให้กิจกรรมทางการ
  เมืองผ่านระบบทางการเมืองผ่านกฎหมายการเมืองที่ควรจะท านุบ ารุงฝ่ายกันและพรรค 
  การเมือง แต่กลับกลายเป็นว่าทั้งหมดกลายเป็นอุปสรรคแทน...กกต. และพรรคการเมืองมัน
  ไม่สัมพันธ์กัน เพราะมันมีเงื่อนไขมาก าหนดไว้อยู่ มองว่า ถ้ามีกฎหมายที่ดีที่มันเอ้ือกว่านี้จะ
  ท าให้กกต. และพรรคการเมืองมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพียงแต่ว่าตัวกฎหมายที่ออกมาเป็น
  ลายลักษณ์อักษรในตอนนี้ เป็นอุปสรรคส าคัญอย่างที่สุดที่กลายเป็นตัวก าหนดบทบาท 
  ความสัมพันธ์ระหว่างกกต.และพรรคการเมือง ซึ่งความจริงแล้วทาง กกต.เองเขาก็พยายามที่
  จะเปิดโอกาสให้ทางพรรคการเมืองได้เสนอกิจกรรม เพ่ือที่จะได้ให้ทุนจะเห็นว่า บทบาท 
  ความสัมพันธ์ที่เราเห็นใหญ่ ๆ จะมีอยู่ประมาณนี้” 

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ A3  
กลุ่มนักการเมือง  

 
 

  “เรื่องให้เงินมา ให้เงินก็เงินจากการมีสมาชิกมากเท่าไร ถึงได้จ านวนเงินมากเท่านั้น บางส่วน
  เล็กน้อย มาแล้วก็บังคับจะให้จัดการท าประชุม เอามาให้ใช้ประชุมให้หมด ๆ ไป แทนที่จะให้
  ท ากิจกรรมพรรค ไม่ได้ ต้องเอาไปประชุม สัมมนา มันจะได้ประโยชน์อะไร แทนที่จะเอามา
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  เก็บไว้ และบริหารพรรค จ่ายเงินค่าอะไรต่าง ๆ แต่เอามาให้ประชุม ไม่รู้จะประชุมท าไม ใช้
  เงินให้หมด ๆ ไป เรื่องของพรรคการเมือง มันท าให้พรรคการเมืองอ่อนแอลง” 

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ A4  
กลุ่มนักการเมือง  

 
  “การพัฒนาพรรคการเมืองเอง พรรคการเมืองทุกพรรคพยายามที่จะพัฒนาพรรคของตัวเอง 
  ถามว่า กกต. มีส่วนไหม มันก็มีส่วน แต่คุณคิดว่า กกต. สร้างข้อจ ากัดโดยอ านาจมากกว่า มี
  ข้อจ ากัดมาก และไม่ก าหนดข้อเท็จจริงที่ควรจะเป็น และบริบทสังคมเอ้ือให้กับพรรค 
  การเมืองเล็ก พรรคการเมืองน้อยได้เจริญเติบโตไป...ที่เป็นอยู่นี้ กฎหมายของพรรคการเมือง 
  มันกีดกันพรรคการเมืองเสียมากกว่า ถ้า กกต. ช่วยสนับสนุนในฐานะการเป็นองค์กรที่พรรค
  การเมืองต้องขึ้นอยู่กับระบบราชการ แล้วให้พรรคการเมืองด าเนินงานตามปรัชญา ตาม 
  ความคิดของเขา ไม่ใช่มาจับผิด ไม่รายงานช้าก็ปรับ มันมีบทลงโทษของ กกต. ในกฎหมายที่
  ลงโทษกับหัวหน้าพรรค นายทะเบียนพรรคอยู่ในนี้ กรรมการบริหารเยอะ คดีต่าง ๆ  
  เยอะแยะ ซึ่งผมว่า เป็นเรื่อง concept ที่มันผิดพลาด ท าผิดจับ ต้องป้องกันตัวอย่างเดียว แต่
  ที่เปิดโอกาสให้เขาพัฒนาตัวเอง ก็ดูมีหลากหลาย วิธีการหลากหลาย ให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
  ซึ่งมีหลายวิธี เรื่องอ่ืน ๆ เป็นเรื่องหยุมหยิม ต้องมาสร้างงาน ท านี้ท านั่น มันเสียเวลา ต้อง
  เป็นแบบนี้ แบบฟอร์มนี้ แบบฟอร์มเหมือนกันทุกอย่าง แต่หมายเหตุข้างล่าง เด็กลืมไปว่า 
  ต้องส่งภายใน 3 วัน มันต้องมาแก้อีก เพราะฉะนั้น สิ่งที่ว่า ภายในองค์กรต้องเอาตัวรอ ด
  ใช่ไหม ถ้าเกิดเราผิดไปก็เป็นความผิดเขาด้วย เพราะว่าเขาตรวจไม่ดี เพราะฉะนั้น มันจะร้อน
  ถึง concept ของบอร์ด วิธีคิด ซึ่งเขาก็ต้องเอาตัวรอดเหมือนกัน” 

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ A5  
กลุ่มนักการเมือง  

 

  “การท างานของกกต.กับพรรคการเมือง เขาก็ท าตามข้อกฎหมาย ในทางกลับกัน ตามที่ได้
  บอกไป ก็บอกว่ากกต.ก็ยังมีส่วนในการออกแบบ เฉลี่ยแล้วกกต. ก็มีกฎหมาย ของบังคับ 
  ระเบียบอะไรต่าง ๆ ที่บางครั้งมีข้อสงสัยว่า ใช้ดุลยพินิจเกินเลยหรือไม่ พยายามเปิดช่องให้
  อ านาจเจ้าหน้าที่ กกต.ในการด าเนินงานบางอย่าง อย่างเช่น การตั้งชื่อ การเซนเซอร์ชื่อพรรค
  หรือโลโก้พรรค ทีนี้มันก็ค่อนข้างจะเป็นข้อสงสัยในการให้สิทธิพิเศษเกินเลยหรือไม่ ให้กกต.
  เซนเซอร์ชื่อพรรค อันนี้ยกตัวอย่างเล็ก ๆ  เรื่องสมาชิก เรื่องสาขาพรรค ตามความต้องการ
  ของสมาชิก เรื่องการตรวจสอบการด าเนินงาน ก็ยังคิดว่าเป็นเรื่องที่หยุมหยิมเกินไป  
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  โดยเฉพาะเรื่องสมาชิกที่ต้องมีภาคนั้นนี้กี่คน ต้องกระจายตัวให้ครบทุกภาค เอาข้อกฎหมาย
  บังคับไว้ ไม่ต้องไปแก้ข้อกฎหมาย” 

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ B1  
กลุ่มนักวิชาการ ประชาสังคม และสื่อมวลชน 

 

  “ถ้าในแง่ตามข้อมูลหรือที่ไปตามข่าวมา ก็จะเห็นว่า กกต.มีการให้กองทุนสนับสนุนพรรค
  การเมือง กับ อีกส่วนก็คือจะเป็นการบริจาคโดยประชาชนผ่านระบบภาษี บอกว่าสถาบันทาง
  การเมืองดูอ่อนแอมากในสังคมสมัยนี้ เราเลยมองไม่เห็นภาพบทบาทของพรรคการเมืองว่ามัน
  จะท าตัวเป็นสถาบันทางการเมืองได้เข้มแข็งแบบไหน เพราะตัวระบบเองมันก็เหมือนกับ 
  ออกแบบให้พรรคการเมืองดูอ่อนแออย่างไรก็ไม่รู้ พูดเอาตามความเข้าใจและตามความ 
  คิดเห็นของตนเอง มันยาก ถ้าดูในเชิงกฎหมายด้วยความซับซ้อนและความยุ่งยากอันนี้แค่จะ
  เป็นพรรคการเมืองแค่จะต้องหาสมาชิกถ้าจะเปิดสูตรแต่ละสาขามันเป็นงานในเชิงบูรณาการ
  มากกว่าการที่จะออกไปให้ความรู้แก่ประชาชนเชิงรุก บทบาท กกต. ผมก็เห็นแค่ในเรื่องของ
  เงินทุนพรรคการเมือง ในส่วนอ่ืนผมก็ไม่แน่ใจ แต่ถ้ามองจากในเมืองของประชาชนเข้าไปผม
  คิดว่ามันเป็นหน่วยที่คอยตรวจสอบพรรคการเมืองอยู่ตลอดเวลา มันเห็นภาพความ 
  ประหัตประหารมากกว่าการส่งเสริม เราเลยเห็นบทบาทน้อยมาก แล้วผมก็คิดว่ากกต. ชุดนี้ก็
  มีการพูดที่น้อยด้วย ไม่ค่อยให้สัมภาษณ์หรือออกสื่อสักเท่าไหร่ ในหลายครั้งควรเป็นเรื่องของ
  การให้ข้อมูลประชาชน มันมีความเป็นราชการสูงควรที่จะต้องเข้าหาประชาชนมากกว่านี้ ไม่รู้
  อาจจะกลัวการถูกถามอะไรหรือเปล่า” 

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ B2  
กลุ่มนักวิชาการ ประชาสังคม และสื่อมวลชน 

 

  “เราอาจจะเห็นภาพที่ชัดของ กกต. ในเรื่องจ่ายเงินสนับสนุน หรือว่าตรวจสอบกิจกรรมของ
 พรรคตามที่กฎหมายก าหนดเพราะว่าหน้าที่นี้ เป็นสิ่งที่ เขาต้องท า ปี ๆ หนึ่งจะต้องรายงานผล
 ประกอบการ ค่าใช้จ่าย มีเงินเข้าเงินออก ไปจนถึงเลือกตั้งทีมาค านวณว่าพรรคจะได้เงินสนับสนุน
 เท่าไร มีการรายงานพรรคการเมือง รายงานสมาชิกเข้ามา ซึ่งมันเป็น routine จริง ๆ การท าหน้าที่
 เกี่ยวกับพรรคการเมือง ส าหรับผม ผมมองว่า มันสัมพันธ์กับเรื่องการท างานของภาคประชาชน สิ่งที่
 เราเห็นข้อจ ากัดพรรคการเมืองในบ้านเราคือเรื่องขององค์กรที่ถูกผูกขาดโดยอ านาจ ซึ่งถ้า กกต. เห็น
 ภาพแบบนี้ กกต. ก็ต้องมานั่งคิดแล้วว่า ท าอย่างไรให้พรรคการเมืองมีลักษณะเป็นมวลชนมากขึ้น ให้
 อิทธิพลของนายทุนหรือคนที่เป็นสปอนเซอร์ของพรรคมันลดน้อยลงไป โดยระเบียบกฎเกณฑ์อะไรที่
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 มันท าให้คนตระหนักว่า คนแค่จ่ายร้อยเดียวห้าสิบบาท คุณมีความเป็นเจ้าของพรรคเท่ากับคนจ่ายห้า
 ล้านหรือสิบล้าน อันนี้คืออีกสิ่งหนึ่งที่เราพยายามจะสร้างตรงนี้ขึ้นมา” 

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ B3  
กลุ่มนักวิชาการ ประชาสังคม และสื่อมวลชน 

 

  “ไม่ค่อยได้เห็นบทบาทตรงนี้สักเท่าไร เห็นแต่การตรวจสอบพรรคการเมืองมากกว่าเป็นหลัก 
  การได้งบสนับสนุนน่าจะเป็นเรื่องภายใน ถ้าหากว่าไปถามพรรคการเมืองอาจจะได้ข้อมูล
  มากกว่าที่เห็นจากภายนอก กกต.ไม่มีโครงการอะไรที่เขาประกาศออกไปยังสาธารณะว่า เขา
  จะมีการพัฒนาโครงการทางการเมืองว่าจะท าอย่างไรบ้างไม่เคยได้ยินเลย ประชาชนคนทั่วไป
  ก็น่าจะไม่เคยได้ยินเลย ถ้ามีจริงก็แปลว่าการประชาสัมพันธ์มันอ่อน แต่ถ้าไม่มีมันก็ยิ่งสะท้อน
  ว่าเขาไม่ค่อยให้ความสนใจในเรื่องนั้นสักเท่าไร มัวแต่ไปสนใจเรื่องการจับผิดพรรคการเมือง
  เป็นหลัก” 

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ B4  
กลุ่มนักวิชาการ ประชาสังคม และสื่อมวลชน 

 

  “ถ้าดูจากจังหวัด ก็ท าได้ แต่ยังมีข้อจ ากัดอยู่ พรรคการเมืองก็รู้ว่า ต้องมีทีมกฎหมาย จะฟัง 
  กกต. บางเรื่อง บางเรื่อง กกต. ก็ยังไม่ชัดเจนในการให้ค าตอบเช่นเดียวกัน เช่น ตัว กกต. 
  จังหวัดให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งซ้ า ปรากฏว่า พอไปถาม ส.ส. บางทีก็ไม่เข้าใจ ต้องพ่ึงพา
  ทีมงานของเขาในการศึกษาข้อมูล ให้ท าการบ้านเอง ภายใต้กฎระเบียบนิติศาสตร์มันกันคน
  จ านวนมากออกจากการรับรู้เพราะภาษาที่ใช้เป็นภาษาที่ยาก พอตัวเราเองอ่าน เราจะงง 
  สามารถตีความได้หลากหลาย ในสนามการเมืองมีคนหลากหลาย คนที่จบรัฐศาสตร์ วิศวกร 
  แพทย์ มีหมด ท าให้การสื่อสารนั้นคลาดเคลื่อน ท าให้พรรคการเมืองรู้สึกว่า กกต. ไม่ได้สร้าง
  การเรียนรู้อะไรมาก ท าให้เขาไม่ได้เกิดการเรียนรู้ สุดท้ายกลายเป็นภาระของเขา ทุกพรรค
  ต้องมีหน่วยย่อยกฎหมายที่จะย่อยเป็นภาษามนุษย์ให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเรียนรู้ ให้ 
  กกต. ส่วน กกต. เอง ไม่มีการยืดหยุ่น ไม่มีการถอดบทเรียนเรื่องนี้เลย เวลามีการเลือกตั้งก็
  ค่อยเรียกทุกพรรคเข้ามา บรรยายอ่านให้ฟัง นอกจาก กกต. ที่มีประสบการณ์ที่จะย่อยภาษา
  ได้ หรือมีการตอบค าถามได้...การพัฒนาการเมืองจะต้องพัฒนาประชาชนที่มีอุดมการณ์ที่
  คล้ายคลึงกัน ภายใต้กติกากว้าง ๆ ของการสร้างพรรค ให้ กกต. เข้ามาจัดการ คือ  
  มันก๊องแก๊งมาก ตอนนั้นที่ผมไปช่วยพรรคหนึ่ง ก็เล่าให้ผมฟังว่า ตอนนั้น กกต. ให้เงินมาหก
  หมื่นในการท ากิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ บางครั้งการจัดกิจกรรมไม่ได้ท าแบบสร้างพรรค 
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  พอเป็นพิธีกรรมเอาหลักฐานไปให้ กกต. ให้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน แต่จริง ๆ 
  กกต. ไม่สมควรเข้าไปยุ่งเกี่ยว หรือพัฒนา เพราะการพัฒนาจะมีกรอบของคุณ ธงของคุณ 
  และแนวคิดของคุณ ซึ่งเขาอาจจะไม่ได้มีวิธีคิดแบบเดียวกัน มันเป็นการบังคับ ถ้าเอาหลักการ
  นี้มาเป็นโครงการ พรรคมันต้องเติบโตบนจุดยืน และความต้องการของเขาเอง” 

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ B5  
กลุ่มนักวิชาการ ประชาสังคม และสื่อมวลชน 

 

  “พรรคการเมืองเองในมิติหนึ่งเขาก็อยากท างานร่วมกับกกต. อีกใจหนึ่งเขาก็กลัว มันต้องมี
  การพัฒนาแต่เนื่องจากแนวความคิดในด้านการพัฒนาพรรคการเมืองเราไปเอาแนวจาก 
  ตะวันตก ยุโรป อเมริกามาเขามีฐานรากที่ก่อตัวมาเรื่อย ๆ  แต่เราแค่ไปเอาระบบมาที่การ
  เลือกตั้งที่ต้องยกเว้นในเรื่องของผู้สมัคร ซึ่งประเทศไทยมันท าไม่ได้ก็ไปเขียนใส่ลงไป ผมถึง
  มองว่าในจุดนี้ กกต.ท าหน้าที่ธุรการถูกต้องแล้วในเรื่องของการอ านวยความสะดวกให้กับ
  พรรคการเมือง  แต่เรื่องของการพัฒนาพรรคการเมืองมันก็ต้องมีทั้ง 2 ส่วนคือ พรรค 
  การเมืองเข้ามาร่วม แล้วตัว กกต.เองต้องมีหน่วยงานวิชาการ หรือสถาบันอะไรก็ตามแต่ที่
  คอยช่วยอยู่แล้วต้องเปิดใจอย่างเป็นกลาง ไม่ใช่ว่าเขาไม่เห็นด้วยกับเราก็ตั้งเขาเป็นศัตรู มัน
  ต้องฝังแนวความคิดให้กับเจ้าหน้าที่ว่าเราเป็นผู้ให้บริการและให้ความช่วยเหลือแก่ เขา ไม่ใช่
  คอยจับผิดเขา ปัจจุบันนี้ในเรื่องของการท างานด้านกองทุนพรรคการเมืองแต่ละปีเราให้ 
  สถาบันต่าง ๆ เปลี่ยนกันไป ประเมินโครงการต่าง ๆ ที่กกต.ให้กองทุน บทสรุปหรือบทเสนอ
  อะไรต่าง ๆ ผมไม่เคยเห็นพรรคการเมืองไหนเสนอขึ้นมาแล้วท าปีต่อปี มันเหมือนท าไปให้
  จบ ๆ แล้วส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่าไร มันต้องประเมินแบบมีตัวชี้วัดไม่ใช่แค่โฟกัสแค่
  เรื่องการเบิกเงินตามจ านวนเท่านั้น ซึ่งมันเป็น Performance ในเชิงปริมาณเพียงอย่างเดียว
  แต่ไม่ได้ดูว่าเงินที่เอาไปพัฒนาเชิงคุณภาพนั้นได้อะไรบ้าง มันกลายเป็นว่าข้างบนจะเป็นคนสั่ง
  การอะไรได้หมด...ผมว่าเรื่องพรรคการเมืองเราต้องเปิดใจ ในเรื่องของระเบียบเรื่องกฎอะไร
  ต่าง ๆ มันควรจะมีการลดลงไปบ้าง แต่เห็นว่ากฎระเบียบบางอันมีการเขียนที่ก ากวม” 

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ C1  
กลุ่ม กกต. 

 

  “เรามีการติดตามว่า เขาเอาเงินไปท ากิจกรรมอะไร เสร็จแล้วก็มีการรายงาน การติดตามก็คือ
  ว่า ไปดูว่า เขาไปใช้เงินอย่างไร ถ้าไม่ใช้ต้องคืน บังคับ ไม่ท า ก็แล้วแต่เขา เขาไม่ท ากิจกรรม 
  เขาก็ต้องคืนเงินตามเงื่อนไขกฎหมาย แต่พรรคที่ใช้ก็มี เยอะพอสมควร เขาเอากิจกรรม โดย
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  การเสนอนโยบายอะไรก็ตาม มันก็ดีกับระบอบประชาธิปไตย เพราะว่าพรรคการเมืองและ
  การเป็นสถาบันทางการเมืองก็คือว่า ลงไปดูแลประชาชน ไม่ใช่การส่งตัวแทน...เราไม่ได้ 
  พัฒนาพรรคการเมือง เพียงแต่ว่า เรามีการด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองต่าง ๆ ในการมี
  ส่วนร่วมด้านการรายงานสมาชิก การประชุมพรรคต้องมีการรายงาน กกต. ภายใน 15 วัน 
  เป็นการบังคับ ถ้าไม่ใช่ 15 วัน จะมีโทษทางอาญา พวกนี้คือการท าให้พรรคการเมืองนั้น 
  ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด สร้างศรัทธา สร้างความเป็นสถาบันให้กับพรรคการเมือง
  มากยิ่งขึ้น เพราะว่าถ้าท าอย่างครบถ้วนทุกอย่าง ความศรัทธาจะเกิดขึ้น เราจะมองมุมที่มัน
  ต่อเนื่อง เพราะฉะนั้น ในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย การให้พรรคการเมืองท าตาม 
  กฎหมายทุกอย่าง ซึ่งมันก็ท าให้เขาเป็นสถาบันทางการเมือง เคร่งครัดมากเลย เงินสนับสนุน
  พรรค เงินบริจาคพรรคต้องรายงานให้เราว่าไม่เกินเท่าไร ตั้งแต่หลังเลือกตั้งไปท าบุญวัดไหน 
  ต้องมีการเก็บเสร็จมาเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง และช่วงเลือกตั้งก็ไม่สามารถท าผิดได้เลย
  คือกฎหมายมันออกมาแล้วต้องมีการบังคับใช้ บังคับใช้แล้ว คนที่ปฏิบัติตามระเบียบ ตามวินัย 
  ตามกฎหมาย จะเกิดความเชื่อมั่นศรัทธา” 

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ C2  
กลุ่ม กกต. 

 

  4.1.1.3 สมรรถนะและมาตรฐานการท างานของ กกต. ด้านการสืบสวนสอบสวนและ
วินิจฉัย 

  ในภาพรวมผู้เชี่ยวชาญทุกกลุ่มเห็นตรงกันว่า กกต. มีสมรรถนะและมาตรฐานการท างานด้าน
การสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยไม่เด่นชัดเท่าที่ควร ไม่ปรากฏผลงานเป็นที่ประจักษ์ที่สะท้อนถึงความสามารถ
ในการท างานด้านนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง กระบวนการสืบสวนสอบสวนมีความล่าช้า การร้องเรียนถูก
ใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองระหว่างพรรคคู่แข่ง มีการใช้ดุลพินิจที่เอนเอียง ส่งผลต่อภาพลักษณ์และความ
น่าเชื่อถือในการท างานของ กกต.  

 
  “เรื่องนี้สะท้อนไม่ได้เพราะที่ผ่านมามันตีตกเยอะมาก เรื่องส าคัญถ้าเราจะพูดถึงเรื่อง 
  สอบสวนสืบสวนกระบวนการร้องคัดค้านเขาบอกว่าจะมีการก าหนดระยะเวลาในการร้อง
  คัดค้าน 30 วันหลังจากวันเลือกตั้ง ถ้าไม่มีคนคัดค้านกกต.จะประกาศผลภายใน 60 วัน  
  เหมือนที่เขาบอกว่าที่นครศรีธรรมราช ภายใน 3 วันก็รับรองแสดงว่าไม่มีคนคัดค้านใช่ไหม 
  มันไม่มีคนคัดค้านหรือมันคัดค้านไม่ทัน ท าไมคุณไม่รอถึง 60 วันที่คุณจะประกาศผล... 
  บางครั้งหลักฐานมันไม่สามารถหาได้โดยทันทีเพียงแต่ว่าถ้ามีคนร้องเรียนคุณกล้าประกาศไหม
  รับรองคนนี้แต่ยังมีเรื่องร้องเรียนอยู่เท่านี้ คือให้รู้ว่ามันไม่ใช่สะอาดบริสุทธิ์มันอาจจะมีการ
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  เปลี่ยนแปลงก็ได้ อย่างที่เชียงใหม่ที่สุดท้ายผลปรากฏออกมาว่าเขาไม่ผิดแต่มันมีการเลือกตั้ง
  ใหม่ไปแล้วจะท าอย่างไร เพราะฉะนั้นถ้าคุณตรงไปตรงมาเมื่อคุณประกาศรับรองคุณต้องบอก
  ก่อนหน้านี้ว่าถ้าใครมีหลักฐานอะไรให้ส่งเข้ามา คุณต้องประกาศเลยว่าถ้าหากมีใครมีข้อ 
  ร้องเรียนอะไรให้ส่งเข้ามา ต้องท าให้คนเขารู้เพราะบางครั้งคนเขาไม่รู้ เพราะชาวบ้านบางคน
  เขายังใช้เวลาท าใจเพ่ือจะรวบรวมความกล้าที่จะไปแกล้ง เวลาสอบสวนคุณสอบสวนคดีเปิด 
  คนที่จะไปเป็นพยานไม่กล้าไปคุณต้องปิดเป็นความลับ เพราะเคยมีเรื่องเมื่อเปิดตัวคนร้องถูก
  ฆ่าตาย คุณต้องท าให้คนเขาเชื่อใจ เพราะถ้าเขาไม่เชื่อใจเขาก็จะไม่มาร้อง เพราะเขารู้สึกว่า
  คุณเป็นพวกเดียวเป็นพวกเดียวกับรัฐบาล เวลาหาเสียงแจ้งแล้วก็ไม่จับ” 

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ A2  
กลุ่มนักการเมือง  

 
  “ตัวกฎหมายมีมาตรฐาน เพียงแต่มาตรฐานมันขึ้นอยู่กับดุลพินิจ มาตรฐานคุณกับพรรค 
  การเมืองนี้ กับ มาตรฐานของคุณต่อพรรคการเมืองนั้น มันไม่มีกรอบชัดเจนมันเป็นการมอบ
  อ านาจโดยตรงโดยให้ผู้ก ากับบังคับใช้กฎหมายใช้ดุลพินิจในการพิจารณา...มันไม่ส าเร็จแล้ว
  มันก็ไม่ realistic เช่น กกต.บอกว่าห้ามมีป้ายหาเสียงในเขตของตนเองเกิน 200 ป้าย เมื่อมี
  คนตรวจสอบแล้วไปร้องเรียนก็มักจะบอกว่า มันไม่ใช่ มันไม่ครบ มันไม่ชัด” 

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ A3  
กลุ่มนักการเมือง  

 
 

  “การเลือกตั้งปี พ.ศ. 2562 ก็มีแค่รายเดียว ศาลก็พิพากษายกฟ้องด้วยซ้ าไป เรื่องไม่เป็นเรื่อง 
  เรื่องที่เป็นเรื่องจริง ๆ ก็ไม่มี พอใจจะจับคู่แข่ง หาเรื่องคู่แข่ง เลือกตั้งซ่อมล าปาง หลักฐาน
  ชัดเจน มีทั้งชื่อผู้ให้ มีทั้งชื่อผู้รับ มีทั้งเบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ ทุกอย่างครบแล้ว ก็ยังรับรองไป ไม่
  รู้ร้อนรู้หนาว ขอแค่ช่วยผู้มีอ านาจ ก็คงหวังว่าการสืบสวนสอบสวนของ กกต. ทั้งหมดก็เพ่ือ
  เป็นไปตามนโยบายช่วยเหลือพรรคการเมือง หวังพ่ึงอะไรไม่ได้เลยใน กกต. ชุดนี้ การสืบสวน
  สอบสวนการซื้อสิทธิขายเสียงเต็มไปหมด เยอะแยะไปหมด แล้วจับใครได้ไหม ขนาดมี 
  หลักฐาน ก็ยังรับรองไป ก็แสดงความชัดเจนแล้ว การเลือกตั้งที่ล าปาง มันก็ชัดยิ่งกว่าชัดแล้ว 
  ทุกอย่างก็ชัดเจน หลักฐานก็ส่งให้เต็มไปหมด ก็ยังรับรองไป ไม่ได้ท าอะไร นั่งเฉย ๆ  
  เหมือนกันทุกที่ สมุทรปราการก็เหมือนกัน ซื้อขายเสียง นครศรีธรรมราชหนักขึ้นไป หนัก
  หมายความว่า จ านวนเงินแพงขึ้นไปอีก เพราะว่าพรรคคู่แข่งไม่ยอม ทั้งที่ไม่เคยซื้อ แต่ก็ต้อง
  ซื้อ ซื้อสู้เพราะว่าถ้าไม่สู้ตัวเองจะเสียตลอดไป สุดท้ายก็แพ้เพราะว่าอ านาจรัฐ” 
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สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ A4  
กลุ่มนักการเมือง  

  “ผมคิดว่ามีการร้องนะ เป็นเรื่องของพรรคการเมืองร้องกันเอง แต่ประชาชนร้องน้อยเพราะ
  ไม่ได้หวัง เขาไม่ได้หวังว่า จะส าเร็จจากการร้องเอง อันนี้คิดว่าอย่างนั้น เขาไม่ได้หวังพ่ึงความ
  สุจริตหรือความจริงของระบบ แต่ถ้าหากว่า พรรคการเมืองร้องกันเอง มันก็สู้กันก็ว่าไป  
  เพราะฉะนั้น ตัวเลขที่ประชาชนร้องผมคิดว่า มากน้อยมันแสดงไม่ได้ เพราะจริง ๆ การ 
  เลือกตั้งเขาติดกันเยอะ แต่ว่าไม่ร้อง จ่ายเงิน ๆ ทั้งหมดแหละเพราะทุกอย่างกระบวนการ
  เลือกตั้งนั้นไม่สุจริตทั้งหมด เพียงแต่ว่า จะเอากันแค่ไหน ซื้อกันหมด มากหรือน้อย จะซื้อ
  ด้วยวิธีการแบบไหน อะไรยังไง หรือจะซื้อแบบจ้างไปเลย ผู้สมัครอาจไม่รู้เรื่อง แต่ข้างล่างนั้น
  จ่ายเงินไปหมด เบ็ดเสร็จ ผู้สมัครไม่รู้คะแนนออกมาได้ยังไง ประจ า พอถามก็บอกไม่รู้ ๆ ใคร
  มาซื้อ จริง ๆ คือ เขาจ่ายกันมากกว่านั้น เพราะฉะนั้น ข้อเท็จจริง กับความยุติธรรมและ 
  กระบวนการ ตรวจสอบ เชื่อถือไม่ได้ เพราะฉะนั้น เมื่อเชื่อถือไม่ได้ คนมีอ านาจจึงได้เปรียบ 
  มีพวก มีนายอ าเภอ มีต ารวจ จึงได้เปรียบเพราะพวกนี้มีเครือข่าย มีอิทธิพลอยู่ในพื้นที่” 

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ A5  
กลุ่มนักการเมือง  

 

  “ยังไม่ปรากฎเป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนได้ ในการเลือกตั้ง 62 ที่ผ่านมา ช่วงการร้องเรียนเป็น 
  ภารกิจที่ กกต. ตั้งออกมาอยู่แล้ว ซึ่งก็ยังไม่เห็นเท่าที่เป็นที่ประจักษ์ ไม่มีการชี้แจง ยังไม่เห็น
  ผล ส่งเข้าไปก็เงียบ ผลของการด าเนินงาน ข้อมูลยังไม่ชัดเจน ไม่มีค าตอบ มีการติดขัดตรงนี้ 
  สืบสวนสอบสวนอย่างไร คือไม่มีค าตอบ เราก็คิดว่าเนื่องจากการท างานที่มีจุดอ่อน 
  ค่อนข้างมากเช่นนี้ ภาคประชาสังคมก็ไม่ได้หวังพ่ึง กกต. อย่างเดียว กกต. เราก็ไม่ได้คิดว่า
  อย่างนั้น ซึ่งมันเป็นอ านาจหน้าที่ของ กกต. ถ้าไม่ใช้จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น การตื่นตัวของ
  ประชาชนเองที่เห็นความส าคัญของการเลือกตั้ง ถ้าเราฟังการอภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วงนี้จะ
  เห็นว่า ที่มันเกิดขึ้นสด ๆ ร้อนๆ นั่น มันเป็นผลมาจากการเลือกตั้ง ที่ไม่สุจริตเที่ยงธรรม ก็เอา
  คืน ไม่สุจริตมากเท่าไรก็มีระบบการเอาคืนมาขึ้นเท่านั้น เชื่อว่าประชาชนเข้าใจและอยากให้
  เกิดการเปลี่ยนแปลง นี่ก็เป็นผลจากการเลือกตั้งที่ไม่สุจริต เที่ยงธรรม คิดว่าประชาชนเข้าใจ
  และก็อยากจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลง” 

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ B1  
กลุ่มนักวิชาการ ประชาสังคม และสื่อมวลชน 
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  “กกต. มักจะอ้างอยู่ตลอดเวลาว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ที่มีการร้องเรียนน้อยกว่าเพราะว่าตัวเอง
  จากการเลือกตั้งได้อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม แต่ถ้าถามผม ผมมองว่ามันไม่ใช่ตัวชี้วัดหรอก 
  ส่วนใหญ่เราเห็นการร้องเรียนมักจะเกิดขึ้นกับตัวนักการเมืองเองมากกว่าที่เป็นคู่แข่งกัน  
  เห็นชัดเจนว่าการร้องเรียนมันถูกใช้เป็นเครื่องมือในการขัดแข้งขัดขาคู่แข่ง เพราะฉะนั้นถ้ามัน
  เป็นข้อร้องเรียนที่ประชาชนเป็นคนสอดส่องร้องเรียนขึ้นมาผมจะให้น้ าหนักมากกว่าที่พรรค
  การเมืองเป็นร้องกันเอง ถ้าเป็นพรรคการเมืองร้องเรียนกันเอง จะอนุมานได้ว่ามันเป็นการ
  ต่อสู้กันเวลาที่คะแนนสูสีกันมาก ๆ  แต่เรื่องการร้องเรียนมันเป็นเรื่องที่เอามาตัดสินไม่ได้
  มันขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจัยขึ้นอยู่กับแต่ละพ้ืนที่ว่ามันมีการตกลงผลประโยชน์กันลงตัว 
  แบบไหน บางทีผมก็อยากจะเชื่อว่าการที่ไม่มีข้อร้องเรียนเลยแปลว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไป
  อย่างสุจริตเที่ยงธรรม ไม่มีการทุจริตในเกิดขึ้น แต่เรามักจะเห็นว่าในพ้ืนที่ที่มีการแข่งขันกัน
  สูง มักจะมีข้อร้องเรียนทุกครั้ง ไม่มีครั้งไหนที่ไม่มีการร้องเรียน” 

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ B2  
กลุม่นักวิชาการ ประชาสังคม และสื่อมวลชน 

 

 

  “ตรงส่วนนี้ ไม่มีข้อมูลเลยเกี่ยวกับกกต.ชุดนี้มันดูเงียบผิดปกติในเรื่องของคดีทุจริตใบเหลือง
  ใบแดงมันเงียบมากเหมือนกับมันไม่มีผลงานอะไรเลย ทั้ง ๆ ที่มีการทุจริตเลือกตั้งมันก็ไม่ได้
  แพ้ครั้งก่อน ๆ  เหมือนกับเขาท างานไม่เป็นหรืออย่างไร...การบอกว่า ไม่มีการร้องเรียน คิดว่า
  อ้างได้ แต่คนภายนอกจะเชื่อหรือเปล่า เพราะมันสามารถตีความได้หลายอย่าง สามารถ 
  ตีความได้ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียนเลยแปลว่าคุณท างานไม่เป็นหรือคุณกลบเกลื่อนเรื่องสามารถ
  ตีความในลักษณะนี้ได้เช่นกัน เพราะฉะนั้นการที่ไม่มีคดีร้องเรียนไม่ได้หมายความว่าเข้า 
  ท างานป้องปรามได้ดี ไปอาจจะเป็นตัวที่ชี้ว่าเครื่องมือของคุณไม่ sensitive พอที่จะไป 
  ตรวจจับการทุจริต มันก็เลยไม่เห็นการทุจริต” 

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ B4  
กลุ่มนักวิชาการ ประชาสังคม และสื่อมวลชน 

 

  “เรื่องนี้ยังไม่เห็น แต่เห็นอยู่ก็สัดส่วนน้อย แบบส่วนน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบปรากฏการณ์
  เลือกตั้งก่อน ๆ  ด้วยวิธีการแบบนี้ เปิดช่อง ล่าสุด สจ. จ านวนมากที่ถูกแขวน การรับรอง
  ล่วงหน้ายังไม่แล้วเสร็จ และกระบวนการที่ไม่แล้วเสร็จ บางครั้งท าให้เกิดกระบวนการ 
  การวิ่งเต้น นาน ๆ ไปประชาชนลืม สุดท้ายก็ผ่านหมด ท าให้ กกต. กลายเป็นเสือกระดาษ ถ้า
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  ท าแบบเดิมแจกใบเหลือง ใบแดง ท าให้ประชาชนเบื่อกระบวนการเลือกตั้ง ทุกวันนี้ก็มีแจก
  ใบเหลือง ใบแดง ระบบเป็นระบบราชการ แต่การเมืองเป็นนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ บางครั้ง
  มันดูเหมือนจะเป็นคู่ขนานกัน การจัดการแบบนิติศาสตร์ แต่คุณต้องบริหารแบบรัฐศาสตร์...
  ถามว่า ผู้สมัครกลัวไหม กลัวกฎหมาย กลัวการร้องเรียน กลัวระเบียบ กกต. มาก หลาย ๆ 
  คนถามผมกินข้าวกับภรรยาหน้าบ้านได้ไหม แล้วเกิดว่า ตัวเองนั่งกินเบียร์อยู่ด้วย แล้วมันมี
  คนผ่านไปผ่านมา มีการทักทาย ได้ไหม มันแสดงว่าคนกลัว ไปงานศพแล้วเอาการ์ดไปได้ไหม 
  ทุกอย่างคือสะท้อนว่า ผู้สมัครนั้นกลัว กกต. มาก กกต. ให้ความรู้ไม่ครอบคลุมทั่วถึง อะไรได้
  ไม่ได้ ท าให้เกิดความกังวลใจ เขาไม่ได้กลัวเรื่องท าความผิด เขากลัวว่าจะโดนแกล้ง จากการ
  จัดฉาก บวกกับกระบวนการที่ล้าช้า เลยเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้” 

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ B5  
กลุ่มนักวิชาการ ประชาสังคม และสื่อมวลชน 

 

  “ผมว่าปี 62 เลือกตั้ง อบจ. มันก็ยังไม่หมด เพราะว่ามันมีเยอะ อันที่จริงแล้วตัวชี้วัดตรงนี้มัน
  ต้องไปเร่งดูเพราะระเบียบมันมีการก าหนดระยะเวลาเอาไว้ว่ าวันไหนจะต้องไปอยู่ที่จุดไหน 
  ต้องไปดูว่ากระบวนการมันช้าตรงไหน เรื่องพวกนี้ที่ผ่านมามันใช้ระยะเวลานาน การสืบสวน
  สอบสวน มันต้องท าด้วยความเป็นธรรมโดยเฉพาะที่จังหวัดในเรื่องกระบวนการสืบสวน 
  สอบสวนการฟ้องร้องต่าง ๆ การกล่าวหากัน  ร้อยละ 99 มาจากคู่ต่อสู้ทั้งสองฝ่าย ไม่ใช่มา
  จากของกกต. กกต.มีส่วนน้อยมากที่จะไปเป็นผู้กล่าวหา หน้าที่ของกกต.คือต้องไม่ช่วยใคร
  และไม่แกล้งใครต้องยืนเป็นกลางเท่านั้น นั่นคือ สิ่งที่กกต.ต้องท า” 

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ C1  
กลุ่ม กกต. 

 

  “ในเรื่องของการแจ้ง ร้องเรียนการเลือกตั้งนั้นมีฮอตไลน์ ก็จะส่งมาที่จังหวัด จังหวัดก็จะแจ้ง
  ผู้ตรวจการเลือกตั้ง มีกระบวนการตรงนี้อยู่ มีเป็นหมื่นนะ ซึ่งเรื่องร้องบางทีก็เป็นสาระบางที
  ก็ไม่เป็นสาระ เรามีสถิติว่า เป็น 40,000 กว่าครั้งที่ โทร. เข้า เราไม่ได้มีการขีดว่า มันไม่ควร
  เกินยอดเท่าไร เพราะมันจะกลายเป็นว่าไปดันไม่ให้เกินยอดเท่านี้ คือ ปล่อยไปตามธรรมชาติ 
  แต่เราป้องกันในพ้ืนที่เอา เสียงสะท้อนเป็นอย่างไร เรื่องร้องด้วย เรื่องคดี เรื่องร้องเรียนด้วย
  ... นอกจากจ านวนคดียังดูคุณภาพของส านวน ทางกรรมการก็จะรู้อ่านส านวนแล้วมันขาด
  อะไร เขาก็ต้องพยายามที่จะตัดสินเพราะว่าไม่ไป ไม่ถึงพยานหลักฐานที่แท้จริง หลักฐานที่มัน
  ยืนยันได้ในความเป็นจริง ซึ่งปัจจุบันนี้ยากมาก ... เนื้อหาในส านวน ถ้า กกต. จะต้องสั่ง 
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  ใบแดง ซึ่งยากมากในการที่จะหาพยานหลักฐานให้ถึงขั้นนั้น โดยจบก็คือ อภิปรายให้ถึ งขั้น
  สิ้นสุดที่เขาร้องให้ชดใช้ ก็ไม่ต้องชดใช้ เขาก็ฟ้องศาลแพ่งไป เราก็สู้ว่าเราตัดสินแบบนี้นั้น
  ถูกต้อง ของเรานั้นครบถ้วนทุกอย่าง ทั้งนี้ เรื่องความปลอดภัยของคนที่จะให้เบาะแส เขาต้อง
  ค านึงเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าบ้านเขาอยู่ในเขต เขาต้องเจอนายกเดินผ่านบ้าน ต้องสร้าง
  ความมั่นใจ สามารถใช้โทรศัพท์ได้ เข้าไปหา เข้าไปให้ข้อมูลการซื้อเสียงต่าง ๆ เรามีการ 
  คุ้มครองพยาน ซึ่งบ้านเขาก็อยู่ในพ้ืนที่ ตรงนี้ก็เป็นอุปสรรคเป็นปัญหา ถึงแม้จะมีข้อกฎหมาย
  คุ้มครองพยาน” 

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ C2  
กลุ่ม กกต. 

  4.1.1.4 สมรรถนะและมาตรฐานการท างานของ กกต. ด้านการมีส่วนร่วม 

  ในภาพรวมผู้เชี่ยวชาญทุกกลุ่มเห็นตรงกันว่า กกต. มีสมรรถนะและมาตรฐานการท างานด้าน
การมีส่วนร่วมปานกลาง และถือเป็นจุดอ่อนส าคัญที่ท าให้คุณภาพของการจัดการเลือกตั้งของ กกต. ประสบ
ปัญหาในการจัดการเลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุด โดยมองว่า การให้ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชน 
ภาคประชาสังคม และภาคส่วนต่าง ๆ จะเป็นพลังส าคัญในการเพ่ิมสมรรถนะและประสิทธิภาพการท างานของ 
กกต. ให้เกิดขึ้นได้ ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญบางท่านมองว่า การสร้างการมีส่วนร่วมและการให้ความรู้พ้ืนฐานทาง
การเมืองอาจมิควรเป็นภารกิจหลักของ กกต. ที่ควรจะให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการเลือกตั้งให้มีคุณภาพ
มากกว่า 

  “คนต้องเข้าใจพรรคการเมือง เข้าใจการเมืองถึงจะพัฒนา ต้องเริ่มตั้งแต่เด็ก ในระบบ 
  โรงเรียนไม่มีใครสอนเขา claim เขา วิชาที่ใช้อยู่มันไม่ใช่ เจออีกทีก็เข้าป่าเข้าพงไปแล้ว เวลา
  ที่เขาอยู่กับเรา เราไม่ให้ความรู้เข้า แล้วระบบการซื้อเสียงมันเข้าไปตั้งแต่ในโรงเรียนแล้ว ซึ่ง
  ตรงนี้ กกต. ไม่เคยสอนเลย ไม่มีการประเมินผล ไม่มีเป้าหมาย มันต้องเป็นหลักสูตร มันต้องมี
  การฝึกการเข้าเป็นผู้ใหญ่ในโรงเรียนก่อนที่จะข้ามเป็น 18 ปี เข้าสู่การเลือกตั้ง เขาเหมือน
  ได้รับการ orientation เรื่องการเมือง จังหวะนั้นเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องสร้างความเข้าใจ 
  ไม่ใช่ใครจะให้ความรู้ก็ได้ เขามีสิทธิในโรงเรียน แต่โรงเรียน nothing to do กับเรื่องนี้ มัน
  เป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษา มันควรเป็นหน้าที่ของรัฐสภา หรือสถาบันพระปกเกล้า ...เรา
  อย่าหวังอะไร กกต. ให้มากไปกว่าที่เขาควรจะเป็น เราไปเอาหน้าที่อ่ืนใส่ให้เขา ทั้งที่การให้
  ความรู้ทั่วไปไม่ใช่หน้าที่ กกต. มันควรเป็นหน้าที่กระทรวงศึกษา รัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า 
  อะไรพวกนี้ กกต. แค่เลือกตั้งก็แย่แล้ว ลึกไปถึงระดับต าบลแล้ว งานมันเยอะ จะมีเวลาไหน 
  พรรคการเมืองก็ดูแล การให้ความรู้ประชาชนก็หนักหนาอยู่แล้ว ควรให้เขาเป็นเจ้านายพรรค
  การเมือง ให้เขารู้จักใช้พรรคการเมือง” 

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ A1  
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กลุ่มนักการเมือง  
 
 

  “อย่างที่ได้พูดไปข้างต้นว่าคุณไม่ได้ไปให้ความรู้อะไรกับประชาชน เเมื่อถึงช่วงเลือกตั้งคุณก็
  รณรงค์ออกสื่อทั้งหลายแล้วคุณก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง คุณก็บอกแค่วันเวลาเลือกตั้งสถานที่ต่าง ๆ   
  ส่วนตัวมองว่าควรจะมีการจัดให้มีการโต้วาทีดีกว่าที่จะให้ตัวแทนพรรคออกไปพูดคนละ 5 
  นาที แล้วก็มีเวลาตอบกันเป็นช่วง ๆ  เพราะเมื่อเวลาพูดถึงนโยบายคนก็ไม่ค่อยฟังคุณควรจัด
  ให้มีการโต้วาทีมากกว่า...โดยส่วนตัวพ่ีคิดว่ามันเป็นนโยบายของทางรัฐบาลด้วย มันอาจจะ
  เป็นวิธีคิดของ กกต.ด้วยที่ส่วนใหญ่เลือกมาก็จะเป็นอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ซึ่งมอง 
  ประชาชนไม่ขึ้นอยู่แล้วและไม่เห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือของ 
  หน่วยงานอ่ืน ๆ ไม่พร้อมที่จะเปิดให้ทุกคนเข้ามาดูการท างานของพวกคุณ...ในสมัยแรกสุด 
  ในกฎหมายได้ระบุเอาไว้ว่าให้องค์กรหรือประชาชนสามารถเข้ามาช่วยได้ มีงบสนับสนุนให้
  ด้วย ต้องน าคนกลุ่มนี้มาอบรมให้เขาท าหน้าที่อะไรได้แค่ไหนมีขอบเขตอยู่ตรงไหน แล้วยิ่งให้
  เขาช่วยไปรณรงค์ให้ประชาชนเข้าใจการเลือกตั้งด้วยยิ่งดี ช่วยกันน างบมาสนับสนุนน าบัณฑิต
  ทั้งหลายที่จบใหม่มาอบรมให้เป็นอาสาสมัครเผยแพร่ประชาธิปไตย ทีมพวกเราก็ได้ไปท าทั่ว
  ประเทศ มีกลุ่มอสร.ทั่วประเทศ มีเขตละคนแล้วก็มีทุกเขตเลย 500 เขตทั่วประเทศ พวกนี้มี
  หน้าที่ไปเผยแพร่ความรู้ให้กับพวกพ่ีน้องประชาชน เป็นการสร้างภาคีเครือข่ายขึ้นมาเพ่ือเป็น
  การเสริมการให้ความรู้ แล้วพอถึงวันเลือกตั้งก็ให้ไปช่วยดูแลด้วยมอบหมายภารกิจให้ท า พอ
  ยุคหลังมานี้เรามีการเสนอเข้าไปแต่สุดท้ายก็ไม่ผ่าน” 

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ A2  
กลุ่มนักการเมือง  

 
  “ต้องบอกว่าไม่เท่าช่วงที่มีรัฐธรรมนูญปี 40 ด้อยกว่ามาก ตอนนั้นมันอาจจะมีข้อบังคับที่เป็น
  กฎหมายเฉพาะก็ได้ ผมก็ไม่กระจ่างตรงนี้เหมือนกัน แต่มีความรู้สึกว่าองค์กรประชาสังคมก็
  ไม่ได้มีความเข้มแข็งอยู่แล้ว แต่ที่ผมไม่แน่ใจว่าความไม่เข้มแข็งของเขาเกิดจากตัวเขาเองหรือ
  ปัจจัยภายนอกกันแน่ เราเองในฐานะที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็ต้องมีความพยายามที่จะไป
  เข้าร่วมกับภาคประชาสังคมที่เขาช่วยกันเข้าไปตรวจสอบเพียงแต่ว่าตอนนี้พลังเขาน้อย” 

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ A3  
กลุ่มนักการเมือง  

 
  “เรื่องส่วนร่วม คิดว่า เขาควรให้บทบาทขององค์กรประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วม มันมี 
  มากมายนะ องค์กรประชาชนที่เขาอยากจะมีส่วนร่วม แต่ว่า กกต. จะปิดกั้น ก็คงพูดไม่ได้ แต่
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  ว่าหลายอย่างมันก็เป็นไปโดยไม่สุจริตใจ เช่น การไม่ให้เข้าใกล้หน่วย ไม่ให้เขาถ่ายรูป เวลา
  เขาจะตั้งกล้องถ่ายวิดีโอก็ไม่ให้เขาถ่าย หรือการที่หน่วยการเลือกตั้งนั้นไปอยู่ในที่ไกล ๆ จาก
  ที่ผมว่า เลือกตั้งใหญ่นั้นมีปัญหามาก หน่วยเลือกตั้งมีตั้งกี่หน่วย 70,000-80,000 หน่วย 
  เยอะมาก เพราะฉะนั้น องค์กรประชาชนจะเข้าตรวจสอบคงเป็นไปได้ยากล าบาก กกต. เอง
  ควรต้องท างานอย่างโปร่งใส... ผมว่า มันก็ยังมีองค์กรภาคประชาชนอยู่ PNET อะไรก็มีอยู่ 
  แต่เขาเข้าไปตรวจสอบอะไรไม่ได้ตามที่ผมว่า การตั้งองค์กรที่ว่ามานี้ ส่วนตัว ผมอาจจะคิด
  เป็นลบ ผมว่า มันเป็นองค์กรของเขา ไม่ใช่ของประชาชน ก็ต้องดูนะว่า มีองค์กรภาค 
  ประชาชนที่ไหนบ้าง สามารถให้ประชาชนมีส่วนร่วมมาก ๆ มันก็จะช่วยได้เยอะ” 

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ A4  
กลุ่มนักการเมือง  

  “การที่คนออกมาท าการเลือกตั้งมาก มันไม่เก่ียวกับ กกต. คนมาเลือกตั้งก็แสดงว่าความ 
  ปรารถนาในการเปลี่ยนแปลงและการเลือกตั้งของรัฐบาลมากกว่าที่ กกต. ที่บทบาท คน 
  กระหายที่จะมาเลือกตั้ง มันอ้ัน ไม่เก่ียวกับการรณรงค์ของ กกต. กกต. เขารณรงค์กติกา 
  ทั้งหลาย ไม่ได้ชักชวนอะไร คนไปเลือกตั้งเพราะว่าผู้แทนชักชวนไปอิทธิพลของพรรค 
  การเมืองและผู้แทนนั้นมีมากกว่าในการที่ชักชวนให้ประชาชนนั้นมาลงคะแนนเสียง มันไม่ใช่ 
  กกต.” 

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ A5  
กลุ่มนักการเมือง  

 

  “กกต. ยังไปไม่ถึง ไปแค่ว่าไปลงคะแนนยังไง วันเลือกตั้งวันอะไร เวลาเท่าไหร่ สถานที่อยู่ที่
  ไหน ขั้นตอนการลงคะแนนเป็นอย่างไร แต่ยังไม่พูดถึงความหมาย สร้างความเข้าใจให้กับ
  ประชาชน นัยยะส าคัญของการไปลงคะแนนเสียง ตรงนี้แทบจะไม่ได้ยิน กกต. จะพยายาม
  สร้างความตื่นรู้ โดยเฉพาะคนชายขอบ ให้เขาได้เห็นความส าคัญ คะแนนเขามีคุณค่าหรือมี
  ความหมายต่อประชาธิปไตยอย่างไร ตรงนี้ยังไม่ค่อยได้ท า ตรงนี้เป็นหัวใจส าคัญ ช่วงหลังมี
  ศูนย์ประชาธิปไตยเยอะแยะไปหมด แต่ว่าไม่ท างาน การอยู่ในระดับ macro ในระดับใหญ่ ๆ 
  หรือในระดับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะก็ไม่ได้ท าเลย ดิฉันมีเพ่ือนในกกต.รุ่นแรก ๆ มีความ 
  พยายามที่จะให้ความส าคัญกับเรื่องนี้ มีการจะจัดเสวนา ซึ่งท าได้ไม่ยากเลย ร่วมกับสภา 
  องค์กรชุมชน ตอนนี้สภาองค์กรชุมชน เป็นกลไกส าคัญ เขียนไว้อยู่ในกฎหมาย องค์กรชุมชน
  มีอยู่ทั่วทุกประเทศ ทุกต าบล กกต. ก็ไม่ใช้ ทั้งท่ีมีความพร้อมและความสนใจที่อยากท า  
  เพราะว่าองค์กรชุมชนองค์กรที่เกือบ 10 กว่าปี 20 กว่าปีแล้ว  องค์กรชุมชนเป็นองค์กรที่มี
  อายุยาวนาน ผ่านกระบวนการเข้ามามีส่วนร่วมในสภาพัฒนาการเมือง โดยมีผู้แทนจาก 77 
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  จังหวัด เข้ามานั่งเป็นสมาชิกในสภาพัฒนาการเมือง มีกระบวนการเรียนรู้ จัดกิจกรรมเรื่อง
  ของประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  มีความสนใจ ความกระตือรือร้นที่อยากจะท า แต่
  กกต. ไม่สนใจสภาองค์กรชุมชน อันนี้ก็น่าเศร้า น่าแปลกใจ เป็นพ้ืนที่ที่สามารถร่วมมือกัน
  ท างานได้ง่ายๆเลย กกต. ไม่ท าเลย มีแต่ตัวกลางไปท า เราท า MOU ตั้งแต่เลือกตั้ง 2562 มา
  เรื่อย ร่วมมือกันท างาน กกต. ไม่สนใจไม่เป็นไร แต่ภาคประชาสังคมเราท า ผนึกก าลังกันใน
  การด าเนินงานด้านการเลือกตั้ง กกต ไม่ได้ท าเลย ในเรื่องของบทบาทภาคประชาสังคม ทั้งที่
  เป็นอ านาจหน้าที่ แต่เขาไม่ท า” 

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ B1  
กลุ่มนักวิชาการ ประชาสังคม และสื่อมวลชน 

 

  “นึกไม่ออกเลย เห็นการมีส่วนร่วมน้อยมาก เพราะว่ากว่าจะได้เลือกตั้งก็ล าบากมากต้องไป
  ประชุมกันที่สโมสรต่าง ๆ ซึ่งมันมีหลายขั้นตอนมากแล้วสุดท้ายมันก็เป็นการรวมตัวขึ้นมาของ
  กลุ่มคน People Watch แล้วก็มีตัวสื่อมวลชนที่พยายามท าหน้าที่ตรงนี้อย่างแข็งขัน 
  เหมือนกันในเรื่องของการเข้าไปเป็นเครือข่าย กกต.ด้วยก็ว่าได้ในเรื่องของการได้ข้อมูลแล้ว
  สุดท้ายมันก็มีปัญหาอย่างที่เล่าให้ฟังว่า การรายงานผลการเลือกตั้งนานมาก ทุกวันนี้คะแนน
  รายเขตยังไม่สามารถขอดูคะแนนได้เลยด้วยซ้ า บอกว่าการเข้าถึงในรอบนี้ไม่รู้ว่าท าไมมันถึง
  ได้ยากนักในเรื่องของคะแนนการเลือกตั้งโดยหลักทั่วไปควรจะเปิดเผยโปร่งใสและเข้าถึงได้ 
  ตรวจสอบได้ แต่ถ้าการเลือกตั้งมันมีข้อที่ติดอยู่ในใจและเป็นการตั้งค าถามของเรา ผมว่ามัน
  จะเป็นความขัดแย้งที่มีความหนักหนาสาหัสพอควรในสังคมไทย ผมคิดว่าการท างานใน 
  เครือข่ายครั้งนี้ถือว่าน้อย ส าหรับผมไม่เห็นอะไรที่มันเป็นทางการเลย เราไม่เห็นการจับมือกับ
  ภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคมแบบไหนอย่างไร เห็นแค่กลุ่มลูกเสือ กกต.มาอ านวย
  ความสะดวกในวันเลือกตั้งหรือพวก ร.ด. ต่าง ๆ  และวิธีการประชาสัมพันธ์ก็ค่อนข้างจะมี
  ความเชยและโบราณ มันดูไม่ปรับตัวเข้ากับยุคสมัย” 

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ B2  
กลุ่มนักวิชาการ ประชาสังคม และสื่อมวลชน 

 

  “การท าให้การเมืองมีคุณภาพ ไม่ใช่บทบาทโดยตรงของพรรคการเมือง แต่กลับเป็นกลุ่มของ 
  NGOs กลุ่มภาคประชาสังคมหรืออะไรต่าง ๆ ที่น่าจะมีบทบาทในส่วนเหล่านี้ เขายืนอยู่บน
  ผลประโยชน์ประชาชนจริง ๆ ไม่ใช่บทบาทของพรรคการเมือง การพัฒนาในการเมืองเปิด
  กว้างแท้ ๆ หวังพ่ึงแต่พรรคการเมืองไม่ได้ พรรคการเมืองเป็นเพียงแต่ตัวเล่น คนที่จะมี 
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  บทบาทจริง ๆ คือภาคประชาสังคม หรือกลุ่มคนที่ดูแลประโยชน์ของชาวบ้าน เพราะเขาไม่ได้
  เสียกับต าแหน่ง แล้วการเมืองมันเปลี่ยนได้ บางเรื่องดี บางเรื่องไม่ดี พอเราไปหวังพ่ึงพรรค
  การเมือง เราจะให้เข้าวิจารณ์ตัวเองว่า เขาดีหรือไม่ดีมันไม่ได้ นี่คือสภาพความเป็นจริง จะให้
  พรรคการเมืองฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาลมานั่งข้างสมดุลในระบบการเมืองไทย หลายครั้งต้อง 
  ยอมรับว่า เขาก็ค านึงถึงส่วนได้ส่วนเสียของเขาเองด้วย ที่บอกว่า ผลัดกันมันไม่ได้ ต้องให้ภาค
  ประชาสังคมนั้นดูแล กกต. ต้องนึกประเด็นส่วนนี้ให้มาก เพราะ กกต. เองมีข้อจ ากัดส่วนหนึ่ง 
  จะไปท าก็เจอทั้งรัฐบาลและคนที่เสียประโยชน์และกลุ่มการเมืองที่จะมาโจมตี  ถ้าให้เป็น
  บทบาทของภาคประชาชน ภาคประชาสังคมเขา...อาจจะต้องไปนั่งคิดว่าบทบาทในการ 
  ส่งเสริมคุณภาพของการเลือกตั้งก็ดี บทบาทของคุณภาพการเมืองก็ดี มันจ าเป็นต้องอาศัย
  กลไกภาคประชาชนให้มากขึ้น ให้ผลักดันหรือมีข้อเสนอการพัฒนาประชาธิปไตยไม่ใช่เลือก
  การจับผิดคน แต่การพัฒนาการเมืองจริง ๆ คือการท าอย่างไรที่จะสร้างส านึกตน ในขณะที่ 
  การเชื่อมโยงส านึกและความสามารถท่ีจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในมิติชีวิตของเขาได้” 

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ B3  
กลุ่มนักวิชาการ ประชาสังคม และสื่อมวลชน 

 

  “ต้องบอกว่า กกต.ชุดนี้ละเลยการมีส่วนร่วม ไม่ค่อยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม การมีส่วน
  ร่วมกกต.ต้องเป็นผู้จัดท า ต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ในหน่วย 
  เลือกตั้งให้มากและควรจะท าให้ครบทุกหน่วยที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
  การสังเกตตั้งแต่ในตอนเช้าที่มีการลงคะแนนจนถึงขั้นของการนับคะแนนเสร็จ จะต้องมีการ
  จดัสรรงบประมาณการเชิญองค์กรต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน และต้องให้ 
  ประชาชนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ ดังนั้นตัวชี้วัดหลักก็คือว่าองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนที่
  จะมารับงบประมาณจากกกต.ในแต่ละเขตเลือกตั้งมันจะต้องมีไม่ต่ ากว่า  5 เครือข่ายหรือ 10 
  เครือข่ายอันนี้คือที่สมมุติขึ้นมา และต้องครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ดังนั้นมันจะมีอยู่ 2 ด้าน 1 ก็คือ
  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งซึ่งตัวชี้วัด
  ก็คือจ านวนองค์กรภาคประชาชนจ านวนประมาณที่องค์กรเหล่านั้นได้รับการสนับสนุนจาก
  กกต. จ านวนพื้นที่ท่ีมีความครอบคลุม เรื่องท่ี  2 ก็คือ การมีส่วนร่วมในการสังเกตหน่วย 
  เลือกตั้งอันนี้ก็เช่นเดียวกัน ก็ดูในเรื่องของจ านวนพ้ืนที่ในการครอบคลุมจ านวนคนที่ได้เข้าไป
  เพราะฉะนั้น จึงมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 2 ส่วนที่จะท าให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมได้ ซึ่งกกต.
  ชุดนี้ไม่ได้ท า ซึ่งความจริงแล้วมันควรจะมี 4 ส่วนด้วยซ้ าก็คือ 1 ก็คือร่วมให้ความรู้  2 ก็คือ 
  ร่วมที่จะให้มีการสืบเสาะรายงานการทุจริต  3 คือ ร่วมสังเกตการณ์ตอนเลือกตั้ง และอันที่ 4 
  ก็คือการให้มีการร่วมที่จะเป็นพยานซึ่งก็จะต้องมีระบบที่จะคุ้มครองพยานด้วย” 
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สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ B4  
กลุ่มนักวิชาการ ประชาสังคม และสื่อมวลชน 

 

  “การท างาน กกต. ในระดับจังหวัดเต็มไปด้วยระบบราชการเวลาการจัดการเลือกตั้ง จะอาศัย
  ครู ต ารวจ หรือสนับสนุนการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคม การมีส่วนร่วมของนักวิชาการ การ
  มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่จะให้มาร่วมด้วยช่วยกัน แต่ปรากฏว่า กกต. พยายามตัดคน
  เหล่านี้ออกจากกระบวนการเลือกตั้ง ท าให้เกิดข้อจ ากัดและท าให้การบริหารนั้นอยู่ภายใต้
  กลุ่มบุคคลเดียว ซึ่งท าให้การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนมันน้อยลง แทนที่จะท าให้เห็น
  ว่า กกต. เปิดกว้าง ซึ่งการเลือกตั้งมันควรมีมากกว่า กกต. ถ้าสามารถสร้างการมีส่วนร่วมใน 
  กกต. นี้ได้ จะท าให้เกิดการบริหารการเลือกตั้งที่โปร่งใส กกต. กลับมองการมีส่วนร่วมของ
  หน่วยงาน NGOs ว่า เป็นการสร้างความวุ่นวาย จะมาจับผิด กกต. การมีความเห็นว่าจับผิด 
  ท าให้เราขาดพันธมิตรในการช่วยเหลือการเลือกตั้ง สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองภาคประชาชน
  สังคมท่ีไม่ค่อยดีเท่าไร นอกจากนั้น วิธีคิดแบบระบบราชการของ กกต. ที่ไม่อยากให้คนเข้ามา
  มีส่วนร่วมมากนักเพราะกลัวว่า การมีส่วนร่วมนั้นจะจับผิดตัวเองซึ่งเป็นข้อขัดแย้งตลอดเวลา 
  จะมีวิวาทะและข้อขัดแย้งตลอด ท าให้กระบวนการจัดการเลือกตั้งนั้นขาดการมีส่วนร่วมของ
  กลุ่มอ่ืน ๆ ท าให้การบริหารส่วนใหญ่นั้นอยู่ภายใต้ระบบราชการ” 

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ B5  
กลุ่มนักวิชาการ ประชาสังคม และสื่อมวลชน 

 

  “องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาก าไรพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นของต่างประเทศหรือในประเทศไทยถ้าเรา
  มีเครือข่ายหรือสาขาในจังหวัดมันก็เป็นหูเป็นตาทั้งในตอนของการก่อนเลือกตั้งและหลัง หรือ
  แม้หน้าขณะเลือกตั้งและยังช่วยเราเผยแพร่ สมัยก่อนเราท างานร่วมกันกับพวกองค์กรใน
  ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศในการเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ แล้วเขาก็เหมือนเป็นหูเป็น
  ตา...การมีส่วนร่วมเป็นเรื่องที่ส าคัญที่สุด เพราะมันจะท าให้เรื่องการเผยแพร่แนวความคิด
  ประชาธิปไตยและการเมืองการปกครองการเมือง การเลือกตั้ง มีการจัดท าโครงการลูกเสือ
  อาสากกต.เพ่ือเข้าไปช่วยเหลือในการเลือกตั้งซึ่งประสบความส าเร็จมาก ซึ่งตอนนั้นการมีส่วน
  ร่วมมีค่อนข้างเข้มข้น ซึ่งต่างจากตอนนี้ที่เริ่มจะลดน้อยถอยลง คือเขาบอกว่าถ้าจะมาช่วยก็
  มาช่วยแบบอเมริกาคือไม่ต้องจ่ายเงิน แต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้หรอก เพราะว่าค่ารถค่ากิน
  อย่างไรก็ต้องให้เขา เล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ควรจะจ่ายไป ถึงแม้ว่าเขาจะอาสามาด้วยใจแต่เราก็ต้อง
  สนับสนุนบางส่วน ส าหรับตัวชี้วัดในเรื่องของการที่ดูจ านวนองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ ว่ามี 
  จ านวนมันก็อาจจะเป็นเพียงส่วนหนึ่ง” 
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สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ C1  
กลุ่ม กกต. 

 

  “ถ้ากฎหมายเขียนให้ว่า มีการตรวจสอบการเลือกตั้ง เราก็ต้องมีงบประมาณให้ อันนี้กฎหมาย
  ไม่เปิด ไม่มีงบประมาณ ถ้ามีงบประมาณก็ดี ไม่มีก็ไม่ท า ท าเป็นรายงานแล้วก็ส่งเขามา เพ่ือ
  สะท้อนการเลือกตั้ง เมื่อก่อนมีการตั้งเกณฑ์ในเรื่องของจ านวนองค์กรเอกชนในการมีส่วนร่วม
  ในการเลือกตั้ง เมื่อก่อนเรามีองค์กรเอกชนเป็นร้อย แต่ตอนนี้หยุดหมดเลยเพราะว่ากฎหมาย
  มันเปลี่ยน ไม่รู้จะไปทางไหน การตรวจสอบการเลือกตั้งไม่ได้ เขาต้องไปตรวจสอบประชาชน 
  ถามว่า วิธีการอบรมเข้ามีความพร้อมแค่ไหน เพราะเรื่องการอบรมประชาชนนั้นเป็นเรื่อง
  ยาก” 

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ C2  
กลุ่ม กกต. 

 4.1.2 ผลการส ารวจความเห็นของประชาชนต่อสมรรถนะและมาตรฐานการท างานของ กกต. จาก
การจัดการเลือกตั้งท่ัวไป พ.ศ. 2562 

  4.1.2.1 ภาพรวมของการจัดการเลือกตั้ง 

  (1) ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 75.5 เห็นด้วย ในระดับ “เห็นด้วย-เห็นด้วยอย่างยิ่ง”ว่า มี
ข้อมูลของผู้สมัครรับเลือกตั้งอย่างเพียงพอ  

  (2) ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 84.5 เห็นด้วย ในระดับ “เห็นด้วย-เห็นด้วยอย่างยิ่ง”ว่า มีคน
ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นจ านวนมาก 

  (3) ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 45.5 เห็นด้วยในระดับ “ปานกลาง” ว่า การเลือกตั้งทั่วไป 
พ.ศ.2562 ได้สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างครอบคลุม รองลงมา ร้อยละ 38.6 เห็นด้วยในระดับ 
“มาก” 

  (4) ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 41.8 เห็นด้วยในระดับ “ปานกลาง” ว่า การเลือกตั้งทั่วไป 
พ.ศ.2562 สะท้อนเสียงความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิผล รองลงมา ร้อยละ 37.7 เห็นด้วยใน
ระดับ “มาก” นอกจากนี้ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.7 ยังมองว่า หากมีการเลือกตั้งทั่วไปในครั้งต่อไป ความมี
ประสิทธิผลในการสะท้อนเสียงความต้องการของประชาชนยังคงเหมือนเดิม 

  (5) ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 43.3 เห็นด้วยว่า คุณภาพการบริหารจัดการเลือกตั้งของ กกต.
ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด อยู่ในระดับ “ปานกลาง” รองลงมา ร้อยละ 35.4 เห็นว่ามีคุณภาพในระดับ “มาก” 
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นอกจากนี้ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 66 ยังมองว่า หากมีการเลือกตั้งทั่วไปในครั้งต่อไป คุณภาพการบริหารจัดการ
เลือกตั้งของ กกต. ยังคงเหมือนเดิม 

  (6) ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 48.0 ประเมินตนเองว่า รู้จัก กกต. (ในแง่บทบาทหน้าที่และ
ผลการด าเนินงาน) อยู่ในระดับ “ปานกลาง” รองลงมา ร้อยละ 31.6 ประเมินตนเองว่ารู้จัก กกต. ในระดับ 
“มาก” 

  (7) ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 46 เชื่อมั่นในการท างานของ กกต. ในระดับ “ปานกลาง” 
รองลงมา ร้อยละ 28.6 เชื่อมั่นในการท างานของ กกต. ในระดับ “มาก” และ พบว่า ร้อยละ 8 ไม่เชื่อมั่นใน
การท างานของ กกต. เลย ซึ่งเป็นแนวโน้มเดียวกับความเชื่อมั่นต่อความสามารถในการจัดการกับผู้ที่ทุจริต
เลือกตั้งของ กกต. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งพบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 40.6 เชื่อมั่นในระดับ “ปานกลาง” ร้อย
ละ 30.6 เชื่อมั่นมาก โดยร้อยละ 9.1 ไม่เชื่อม่ันเลย 

  (8) ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.3 ทราบว่า มีผู้ตรวจการเลือกตั้ง ในขณะที่ มีถึงร้อยละ 
43.7 ที่ไม่ทราบว่า มีผู้ตรวจการเลือกตั้ง 

  (9) ประชาชน ร้อยละ 34 เคยพบเห็นการทุจริตในการเลือกตั้ง โดยในบรรดาผู้ที่เคยพบเห็น
การทุจริตการเลือกตั้งนี้ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 44.9 เป็นการทราบโดยการได้รับฟังจากคนอ่ืนเล่ามา รองลงมา ร้อย
ละ 27.6 พบเห็นการทุจริตด้วยตนเอง 

  (10) ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 65.1 “ยินดี-ยินดีอย่างยิ่ง” ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการเลือกตั้ง ในขณะที่ร้อยละ 34.9 “ไม่ยินดี-ไม่ยินดีอย่างยิ่ง” ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การเลือกตั้ง   

  4.1.2.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน 
  (1) ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 90.4 เห็นด้วยในระดับ “เห็นด้วย-เห็นด้วยอย่างยิ่ง” ว่า 
ประชาชนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีอิสระในการตัดสินใจลงคะแนน  

  (2) ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 41.8 เห็นด้วยว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามติดตาม
ข้อมูลข่าวสารการไปใช้สิทธิเลือกตั้งและการร่วมฟังปราศรัย ในระดับ “ปานกลาง” รองลงมา ร้อยละ 35.5 
เห็นด้วยในระดับ “มาก” 

  4.1.2.3 พรรคการเมืองและผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง 

  (1) องค์กร/บุคคลที่มีอิทธิพลต่อผู้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 
ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง (ร้อยละ 53.6) รองลงมา คือ ผู้รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมือง (ร้อยละ 34) 
และ สมาชิกในครอบครัว (ร้อยละ 30.3) ในขณะที่ ผู้ที่มีอิทธิพลน้อยที่สุด คือ ผู้น าศาสนา (ร้อยละ 1.8) 
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  (2) ในภาพรวมของสัดส่วนการส่งผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง จ าแนกตามกลุ่มประเภทต่าง ๆ พบว่า 
แนวโน้มยังคงเป็นดังเช่นในอดีต กล่าวคือ สัดส่วนของผู้สมัครเพศชายมากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 72.6: 16.4) 
เป็นคนมีอายุมากกว่าคนหนุ่มสาว (ร้อยละ 67:26) เป็นเพศก าเนิดมากกว่าเพศทางเลือก (ร้อยละ 80.5:4.1) 
เป็นกลุ่มคนทั่วไปมากกว่าชนกลุ่มน้อย (ร้อยละ 69.3:9.7) และ เป็นผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูง
มากกว่าผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่ า (ร้อยละ 71.2:14.8)  แต่อย่างไรก็ตาม ประชาชนมองเห็นการ
ได้รับโอกาสของคนหนุ่มสาวในการเข้าสู่สนามการเลือกตั้งมากข้ึน 

  (3) ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 40.4 เห็นว่า ในภาพรวมของประเทศ มีสัดส่วนของผู้ลงสมัคร
รับเลือกตั้ง ที่ได้น าเสนอโครงการหรือประเด็นปัญหาต่าง ๆ ในระดับประเทศ เป็นส่วนมาก (ประมาณร้อยละ 
60)  

  (4) ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.4  เห็นด้วยในระดับ “เห็นด้วย-เห็นด้วยอย่างยิ่ง” ว่า ผู้ลง
สมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่ที่หาเสียงมากท่ีสุด เป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง และ ร้อยละ 36.5 4  เห็นด้วยในระดับ “ไม่
เห็นด้วย-ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง” ว่า ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในพ้ืนที่ที่หาเสียงมากท่ีสุด เป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง 

  (5) ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 48.8 มีการมีส่วนร่วมของพรรคการเมืองและผู้ลงสมัครรับ
เลือกตั้ง (เช่น การหาเสียงเลือกตั้ง การขึ้นเวทีอภิปรายนโยบาย/โครงการต่าง ๆ) ในการเลือกตั้งที่ผ่านมา ใน
ระดับ “ปานกลาง” และ พบว่า ร้อยละ 5.6 เห็นว่า ไม่มีการมีส่วนร่วมของพรรคการเมืองและผู้ลงสมัครรับ
เลือกตั้ง 

  4.1.2.4 สื่อมวลชนและสถาบันวิชาการ 

  (1) แหล่งข้อมูลที่ให้ข้อมูลเรื่องการเลือกตั้งแก่ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ดีที่สุด  คือ 
โทรทัศน์ (ร้อยละ 47.5) รองลงมา คือ เฟสบุ๊ค (ร้อยละ 32.4)  

  (2) ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 65.4 เห็นด้วยในระดับ “เห็นด้วย-เห็นด้วยอย่างยิ่ง” ว่า 
สื่อมวลชนกระแสหลักที่เป็นรูปแบบสิ่งพิมพ์และกระจายเสียง (เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์) ได้ให้ข้อมูลที่
เป็นกลางและเป็นธรรมมากที่สุดในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุด รองลงมา ร้อยละ 64.6 คือ สถาบันวิชาการ 
สถาบันด้านการวิจัย สถาบันนโยบาย ตลอดจนองค์กรด้านการจัดการความรู้ และ ร้อยละ 61.2 คือ หน่วยงาน
ด้านการศึกษา (มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และโรงเรียน) 

  (3) ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 47.3 เห็นว่า สื่อมวลชนและสถาบันวิชาการ มีส่วนร่วมในการ
น าเสนอข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุด ในระดับ “ปานกลาง” 
รองลงมา ร้อยละ 37 เห็นว่า สื่อมวลชนและสถาบันวิชาการ มีส่วนร่วมในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารและ
ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุด ในระดับ “มาก” และ พบว่า ร้อยละ 3.3 เห็นว่า 
สื่อมวลชนและสถาบันวิชาการ มีส่วนร่วมในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ในการ
เลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุด ในระดับ “น้อยที่สุด” 
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  4.1.2.5 การสืบสวน สอบสวน และ วินิจฉัย 

  (1) ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.2 มีความพึงพอใจกับวิธีการที่ใช้ในการแก้ปัญหาข้อพิพาท 
(เช่น การแก้ปัญหาของ กกต. ในเรื่องของการมีข้อร้องเรียน ผลการเลือกตั้ง การทุจริตการเลือกตั้ง) ที่เกิดจาก
การเลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุด ในระดับ “พึงพอใจ” รองลงมา ร้อยละ 21.9 มีความพึงพอใจกับวิธีการที่ใช้ในการ
แก้ปัญหาข้อพิพาท (เช่น การแก้ปัญหาของ กกต. ในเรื่องของการมีข้อร้องเรียน ผลการเลือกตั้ง การทุจริตการ
เลือกตั้ง) ที่เกิดจากการเลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุด ในระดับ “ไม่พึงพอใจ” 

  (2) ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 44.8 เห็นด้วยว่า การได้มาซึ่ง ส.ส. ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้ง
ล่าสุดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก ในระดับ “เห็นด้วย” รองลงมา ร้อยละ 28 เห็นด้วยว่า การได้มาซึ่ง 
ส.ส. ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก ในระดับ “ไม่เห็นด้วย” 

  (3) ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 70.9 คิดว่า การเปิดหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งของตนเอง 
สามารถเปิดได้ตรงเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

  (4) ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 65.2 เห็นว่า การสังเกตการณ์จากหน่วยงานต่างชาติและทีม
สังเกตการณ์เลือกตั้งมีส่วนท าให้การเลือกตั้ง ส.ส. ในปี พ.ศ. 2562 เกิดความสุจริต เที่ยงธรรม และสงบสุข 

  (5) ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 41.4 เห็นว่า หน่วยงานต่างชาติและทีมสังเกตการณ์เลือกตั้ง 
(เช่น สังเกตความเรียบร้อยเกี่ยวกับการเลือกตั้ง) มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุด ในระดับ “ปาน
กลาง” รองลงมา ร้อยละ 29 เห็นว่า หน่วยงานต่างชาติและทีมสังเกตการณ์เลือกตั้ ง (เช่น สังเกตความ
เรียบร้อยเกี่ยวกับการเลือกตั้ง) มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุด ในระดับ “มาก” และ พบว่า ร้อยละ 
11.1 เห็นว่า หน่วยงานต่างชาติและทีมสังเกตการณ์เลือกตั้ง (เช่น สังเกตความเรียบร้อยเกี่ยวกับการเลือกตั้ง) 
มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุด ในระดับ “น้อยที่สุด” 

  4.1.2.6 การลงทะเบียนส าหรับผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม 

  (1) ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.4 เห็นด้วยว่า การเลือกตั้ง ส.ส. ในปี พ.ศ. 2562 กกต. มี
การบริหารจัดการกระบวนการลงทะเบียนของผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (เช่น การเลือกตั้งนอกเขต)  ใน
ระดับ “เห็นด้วย” 

  (2) ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.5 เห็นด้วยว่า การเลือกตั้ง ส.ส. ในปี พ.ศ. 2562 ผู้มีสิทธิ
ลงคะแนนเสียง  เลือกตั้งไม่ประสบปัญหาความล่าช้า ความไม่สะดวก เนื่องจากการขาดแคลนสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการลงคะแนนเสียง ในระดับ “เห็นด้วย” 
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  (3) ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 57.7 เห็นด้วย กับการก าหนดว่า กกต. ต้องมีการสุ่มนับ
คะแนนการเลือกตั้งใหม่เพ่ือความถูกต้อง ในระดับ “เห็นด้วย” 

  (4) ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 60.3 เห็นด้วยว่า กกต. มีกระบวนการวางแผนการจัดการ
เลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง ในระดับ “เห็นด้วย” 

  (5) ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 57.2 เห็นด้วยว่า กกต. มีแผนการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในเรื่อง
การสื่อสารข้อมูลและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ในระดับ “เห็นด้วย” 

  (6) ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 64.7 เห็นด้วยว่า กกต. มีสิ่งอ านวยความสะดวกและ
เครื่องมือในพ้ืนที่ต่าง ๆ อย่างเพียงพอ ในระดับ “เห็นด้วย” 

  (7) ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า กกต. มีการสื่อสารถึงบทบาทการท างานของ กกต. กับ  ผู้
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมากที่สุด (ร้อยละ 82.2) รองลงมา คือ การสื่อสารกับพรรคการเมืองและผู้ลงสมัครรับ
เลือกตั้ง (ร้อยละ 79.1) และ การสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ร้อยละ 77.3) โดย 2 องค์กรที่ ประชาชนเห็นว่า
กกต . มี การสื่ อสารด้ วยน้ อยที่ สุ ด  คื อ  องค์ กรไม่ แสวงห าผลก าไร องค์ กรสาธารณ ะประโยชน์  
 องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) (ร้อยละ 37.2) และ หน่วยงานที่ท าหน้าที่สังเกตการณ์เลือกตั้งจากต่างประเทศ 
(ร้อยละ 31.5)  

 
4.2 ผลการศึกษาในส่วนของประเทศฟิลิปปินส์ 

ในส่วนนี้เป็นการน าเสนอรายงานผลการศึกษาของทีมนักวิจัยประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งได้แปลรายงานเป็น
ภาษาไทย ซึ่งเป็นการประเมินสมรรถนะและมาตรฐานการท างานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประเทศ
ฟิลิปปินส์ หรือ  COMELEC จากการจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดี พ.ศ. 2559 (the May 2016 presidential 
elections) และการเลือกตั้งกลางเทอม พ.ศ. 2562 (the May 2019 midterm elections) โดยสรุปผลได้ 
ดังนี้ 

4.2.1 การบริหารงานเลือกตั้ง (Election Administration) และ พรรคการเมือง (Political 
Party Affairs) 

 เสาหลักท่ี 1: การปฏิบัติหน้าที่ การเอ้ืออ านวย และการก ากับดูแลด้วยความเป็นธรรม 
 เสาหลักส่วนนี้พิจารณาว่า ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองต่าง ๆ มีการปฏิบัติที่

เป็นไปตามกฎหมาย ขั้นตอน และผลการเลือกตั้ง หรือไม่ โดยในส่วนนี้ เป็นการดูแลให้เกิดความเป็นธรรมของ
การท ากิจกรรมรณรงค์ หรือการหาเสียงของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง ซึ่งตามพระราชบัญญัติแห่งสาธารณรัฐ  
ที่ 11207  แก้ไขมาตรา 11 ของพระราชบัญญัติ “การเลือกตั้งที่เป็นธรรม (Fair Election Act)” ที่ 9006 
อย่างไรก็ตาม กฎหมายฉบับนี้ยังมีเนื้อหาก ากับเกี่ยวกับการผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งที่ใช้เงินในการจัดหา 
ด าเนินการ และเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ในช่วงเวลาหลาย ๆ เดือนก่อนการเลือกตั้ง 
นอกจากนั้น ยังไม่สามารถลบล้างข้อได้เปรียบของการด าเนินการดังกล่าวได้แต่อย่างใด 
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 เสาหลักท่ี 4: แผนงานของรัฐบาล: การจัดท าโครงสร้าง และการอธิบาย/น าเสนอ  
 ส าหรับเสาหลักในด้านนี้ เป็นสิ่งส าคัญที่พรรคการเมืองจ าเป็นต้องมี และท าให้สอดคล้อง

เหมาะสม กับอุดมการณ์ แผนงานของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ด้านการเลือกที่มีอยู่ โดยมีตัวชี้วัดผลลัพธ์หลักที่
ใช้ในการตรวจ ติดตาม และประเมิน คือ จ านวนรายงานที่แท้จริงของพรรคการเมือง ในส่วนที่เก่ียวกับแผนงาน
และกิจกรรมต่าง ๆ 

 การการรณรงค์หาเสียงการเลือกตั้งทั่วไป ปี 2562 ในประเทศฟิลิปปินส์ ยังคงเป็นกิจกรรม
การแข่งขันเพ่ือชิงความได้เปรียบและสร้างการยอมรับหรือรับรู้ของสาธารณชน โดยใช้กลยุทธ์ทั้งการย้ าชื่อของ
ผู้สมัคร หรือพรรคการเมือง และการใช้ดารา นักแสดง หรือบุคคลที่ มีชื่อเสียงเข้าร่วมการรณรงค์หาเสียง 
เพ่ือให้สามารถชนะการเลือกตั้งได้ ทั้งนี้ โดยทั่วไปแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งจะไม่ใช้เวทีของรัฐบาลในการ
รณรงค์หาเสียง แต่อาจจะผลิตสื่อกระตุ้นเตือนเป็นเสียงสั้น ๆ ค าขวัญ และการรับรองต่าง ๆ มาใช้ประกอบ 
โดยแม้ว่า ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพรรคการเมือง หรือกลุ่มขั้วตรงข้ามกับรัฐบาล จะ
พยายามน าเสนอตนเองให้เป็นทางเลือกในของการเมือง แต่สถานการณ์การแข่งขันทางการเมืองต่าง ๆ ยังคง
ขยายตัวออกไปในวงกว้าง ผ่านรูปแบบทั้งขบวนรณรงค์หาเสียง การน าสื่อบันเทิงและการโฆษณาที่สร้างการ
รับรู้มาปรับใช้ ในขณะที่ผู้สมัครเข้ารับการแข่งขันมักได้รับการเชื้อเชิญให้เข้าร่วมเวทีการรณรงค์การเลือกตั้งที่
จัดโดยรัฐบาล แต่ทว่า พระราชบัญญัติสาธารณรัฐ ที่ 7941 – พระราชบัญญัติระบบบัญชีรายชื่อของพรรค
การเมือง (Party List System Act) ยังคงเป็นแหล่งการแสวงประโยชน์และแสดงอ านาจสืบทอดเครือข่ายทาง
การเมือง และบรรดาชนชั้นน าในระดับท้องถิ่น เพ่ือสืบทอด และรักษาอ านาจและอิทธิพลทางการเมืองมาก
ยิ่งขึ้น 

4.2.2 การสืบสวน สอบสวน และวินิจฉัย (Investigation and Adjudication) 
 เสาหลักที่  2: พรรคการเมือง และผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง : การพัฒนาร่วมกัน 

(inclusive development) 
 กระบวนการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยที่เป็นจริง มีส่วนส าคัญของการด าเนินการที่

เกี่ยวกับการเกี่ยวข้อง หรือการมีส่วนร่วมของพรรคการเมือง รวมถึงผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง และผู้ใช้  
สิทธิลงคะแนนต่าง ๆ อย่างจริงจัง โดยระบบประชาธิปไตยจากการเลือกตั้งจะสมบูรณ์แบบ และเป็นจริง  
มากยิ่งขึ้น หากประชาชนส่วนใหญ่ โดยอาจจะไม่ใช่ทุก ๆ กลุ่ม ได้มีสัดส่วนผู้แทนเข้าร่วมการบริหารจัดการ   
ต่าง ๆ  

 ในกรณีท่ีไม่มี หรือขาดการจัดระบบพรรคการเมืองเป็นแผนงานที่ชัดเจนในประเทศฟิลิปปินส์ 
ท าให้พรรคการเมืองและผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง ยังคงน าเครื่องมือการหาเสียงรณรงค์ต่าง ๆ ที่ ใช้
งบประมาณจ านวนมาก และนิยมน ามาใช้ตาม ๆ กัน มาใช้ปฏิบัติ ในขณะที่ตามข้อเท็จจริงแล้ว พบว่า การ
บริหารจัดการร่วมกันอย่างจริงจังส่งผลให้สามารถเอาชนะการหาเสียงเลือกตั้งแบบใช้ความรู้สึก หรือ
ความสัมพันธ์ โดยมีสถิติการชนะทั้งหมดใน 10 จาก 12 คูหาเลือกตั้ง ในขณะที่หากเป็นต าแหน่งผู้แทนในระดับ
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ท้องถิ่น ผู้ชนะการเลือกตั้งโดยส่วนใหญ่มักจะเป็นนักการเมืองที่สืบทอดอ านาจจากเครือข่าย หรือฐานเสียงเดิม 
ๆ ในพื้นที ่

 ระบบกระบวนการเลือกตั้งของประเทศไทย และประเทศฟิลิปปินส์  ยังคงขาดกระบวนการ
ท างานร่วม และการมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง ตามที่เห็นได้จากกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มสตรี และคนชาย
ขอบในต าแหน่งการเลือกตั้งที่แตกต่างกันไม่มากนัก ในขณะที่ ตัวชี้วัดหลักหนึ่งของเสาหลักด้านนี้ คื อ ความ
เสมอภาคระหว่างเพศ (gender equality) ระหว่างผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง ในต าแหน่งการเมืองต่าง ๆ กัน    

4.2.3 การมีส่วนร่วม (Public Participation) 
 เสาหลักท่ี 3: ทรัพยากรที่ใช้ส าหรับการรณรงค์หาเสียง : ระดับของการแข่งขันใน

สนามแข่งขันการเลือกตั้ง (playing field) 
 ประชาชนผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งโดยทั่วไปมักจะมีค าถาม หรือความสงสัยเกี่ยวกับการ

ความโปร่งใสในการระดมทุน และการใช้จ่ายงบประมาณเงินทุนต่าง ๆ ทั้งโดยพรรคการเมืองและผู้สมัครเข้ารับ
การเลือกตั้ง ดังนั้น เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชนผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ที่ประชุมสภาสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ สมัยที่ 8 จึงประกาศใช้พระราชบัญญัติสาธารณรัฐ ที่ 7166 i ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2534 เพ่ือ
เชื่อมโยงการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นกับระดับประเทศ และเพ่ือการปฏิรูปการเลือกตั้งในภาพรวม การก าหนด
และมอบอ านาจในสัดส่วนที่ เหมาะสม และสอดคล้อง หรือเป็นไปตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ โดย
พระราชบัญญัติฉบับนี้ก าหนดพ้ืนฐานข้อปฏิบัติต่าง ๆ ทางการเงินในกิจกรรมการรณรงค์หาเสียงในประเทศ
ฟิลิปปินส์ รวมถึงค่าใช้จ่ายสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้ได้ และก าหนดให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง จัดส่งเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ของ “รายงานค่าใช้จ่ายและงบประมาณ/กิจกรรมสนับสนุนทั้งหมด (Statement of all 
Contributions and Expenditures: SOCE) จ าแนกเป็นรายการตามข้อเท็จจริง” ภายใน 30 วัน นับถัดจาก
วันเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม รูปแบบหรือวิธีการด าเนินการต่าง ๆ ยังเป็นแบบเดิม เหมือนกับมาตรฐานการ
ด าเนินงานในปี 2534 ในขณะที่ COMELEC ยังไม่มีการด าเนินการตามเจตนารมณ์ของกฎหมายใหม่แต่อย่างใด 

 อนึ่ง ตัวชี้วัดร่วมที่น ามาใช้ทั้งในประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศไทย คือ การเพ่ิมขึ้นของ
งบประมาณภาครัฐที่ใช้สนับสนุนกิจกรรมการรณรงค์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นส่วนที่ท าให้ศักยภาพของ
คณะกรรมการอิสระเพ่ือการเลือกตั้ง (IEC) เพ่ิมมากยิ่งขึ้น และส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของศาลยุติธรรมในการ
ตรวจสอบ และธ ารงความรับผิดชอบของพรรคการเมือง ตลอดจนผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง ที่กระท าการใด ๆ 
ละเมิด หรือฝ่าฝืนข้อปฏิบัติต่าง ๆ ทางการเงินในกิจกรรมการรณรงค์หาเสียง 
 เสาหลักท่ี 9: การติดตามและประเมินผล (กลไกภายในและภายนอก) 
  การติดตามและประเมินผลการด าเนินการเลือกตั้งของประเทศฟิลิปปินส์ ในปี 2562 โดย 
COMELEC ได้ก าหนด และให้การรับรององค์กรการเคลื่อนไหวของพลเมืองแห่งชาติเพ่ือการเลือกตั้งเสรี (the 
National Citizens’ Movement for Free Elections: NAMFREL) และสภาปาริสปาสโตรัลเพ่ือความ
รับผิดชอบต่อการใช้สิทธิลงคะแนนเสียง (the Parish Pastoral Council for Responsible Voting: PPCRV) 
ในฐานะพลเป็นกลุ่มพลเมือง ซึ่งท าให้องค์กรดังกล่าวได้รับส าเนาเอกสารรายงานการเลือกตั้งต่าง ๆ โดยตลอด 
ทั้ง NAMFREL และ PPCRV  ท าหน้าที่เป็นองค์กรติดตาม เฝ้าระวังการเลือกตั้งของประเทศ โดยนอกจาก
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องค์กรที่ได้รับการรับรอง 2 แห่งนี้แล้ว ยังมีกลุ่มผู้สื่อข่าวต่างประเทศที่ท าหน้าที่ติดตาม สังเกตการณ์การ
ด าเนินการเลือกตั้งของประเทศฟิลิปปินส์ ปี 2562 
  ทั้งนี้ รายงานการติดตามและประเมินผลการเลือกตั้งทั่วไป ปี 2562 ซึ่งด าเนินการโดย 
NAMFREL PPCRV และกลุ่มผู้สื่อข่าวต่างประเทศสามารถสืบค้นได้จากช่องทางออนไลน์ นอกจากนั้น ยัง มี
รายงานการติดตามและประเมินผลการเลือกตั้งอีกหลายฉบับที่จัดท าโดยกลุ่มผู้สังเกตการณ์ระหว่างประเทศ ซึ่ง
ล้วนให้ข้อมูลว่า การเลือกตั้งทั่วไปปี 2562 ด าเนินการด้วยความซื่อสัตย์ เป็นระเบียบ และปราศจากความ
รุนแรง 

4.2.4 การบริหารกลาง (General Administration)  
 เสาหลักท่ี 5: การดูแลรักษาสภาพโดยรวมของการเลือกตั้ง ความเป็นระเบียบ และความ

ปลอดภัย 
 การดูแลให้กิจกรรมทางการเมืองต่าง ๆ มีอิสระและความปลอดภัย รวมถึงการลดหรือรักษามิ

ให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ถือเป็นตัวชี้วัดร่วมในเสาหลัก (pillar) ด้านนี้ ทั้งของ
ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศไทย 

 โดยส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประเทศฟิลิปปินส์ (the Philippine National Police: PNP) 
ให้ข้อมูลจ านวนเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ในช่วงการเลือกตั้งปี 2562 ในประเทศ
ฟิลิปปินส์ลดลง ประมาณร้อยละ 55 หากเปรียบเทียบกับตัวเลขที่ได้น าเสนอในรายงานการเลือกตั้งปี 2559 
โดยทาง PNP ได้ลงบันทึกเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม ซึ่งท าให้มี
บุคคลเสียชีวิต 20 ราย และได้รับบาดเจ็บ 24 ราย ในขณะที่มีการณรงค์หาเสียงไปจนถึงวันที่  12 พฤษภาคม 
โดยหลังจากนั้นอีก 2 วัน คือ ก าหนดวันเลือกตั้งทั่วไป ปี 2562 อย่างไรก็ตาม PNP เน้นย้ าให้เห็นว่า เหตุการณ์
ก่อนการเลือกตั้ง มีจ านวนน้อยลงกว่าในปี 2556 (รายงานระบุว่า มีเหยื่อ 142 ราย จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 94 
ครั้ง) และในปี 2559 (รายงานระบุว่า มี เหยื่อ 192 ราย จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 106 ครั้ง) ทั้งนี้ PNP และ 
COMELEC ได้ติดตามจุดปะทะ หรือมีโอกาสปะทะจนเกิดความรุนแรงอันเนื่องจากการเลือกตั้งทั่วประเทศ 
ทั้งสิ้น 94 จุด 

 เสาหลักท่ี 6: สื่อมวลชน และกลุ่มนักคิด/นักวิชาการ: ข้อมูลส าหรับการตัดสินใจ 
 สื่อกระแสหลัก 
 สื่อเป็นสิ่งจ าเป็นในการสร้าง และธ ารงรักษาบรรยากาศและกระบวนการประชาธิปไตย ซึ่ง

เป็นเหตุที่ท าให้มักจะกล่าวอ้างว่า สื่อเป็นฐานันดรที่สี่  อาทิ การเลือกตั้งที่มีการเฝ้าระวัง หรือติดตาม
สถานการณ์จากสื่อมวลชนอย่างใกล้ชิด ท าให้มีแนวโน้มที่จะเป็นการเลือกตั้งที่มีความเป็นธรรม และเป็นอิสระ
ปราศจากการควบคุม หรือสั่งการ ในขณะที่ค าว่า “การเลือกตั้งที่เป็นธรรมและเป็นอิสระ (free and fair 
election)” มิได้หมายถึงเสรีภาพในการลงคะแนน และความรู้เกี่ยวกับการใช้บัตรลงคะแนนเท่านั้น แต่ยัง
หมายถึงกระบวนการมีส่วนร่วม ซึ่งผู้ใช้สิทธิลงคะแนนสามารถเข้าร่วมได้ทั้งการอภิปราย หรือโต้วาทีทั่วไป เพื่อ
แสวงหาข้อมูลต่าง ๆ ให้มากพอเกี่ยวกับพรรคการเมือง นโยบาย ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง และกระบวนการ
เลือกตั้ง เพ่ือท าความเข้าใจวิธีการ แนวทาง ช่องทาง และตัวเลือกต่าง ๆ ที่มีอยู่ นอกจากนั้น สื่อมวลชนยังท า
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หน้าที่ส าคัญในการติดตาม เฝ้าระวังให้กระบวนการเลือกตั้งเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย การดูแล และ
สร้างความโปร่งใสของกระบวนการ 

 ทั้งนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นไปได้ด้วยดี สื่อจ าเป็นต้องรักษาระดับความเป็นมือ
อาชีพ หรือนักวิชาชีพต่าง ๆ รวมถึงความถูกต้องแม่นย า และความเป็นกลางในการน าเสนอข้อมูลต่าง ๆ ไว้โดย
ตลอด โดยมีการจัดท ากรอบก ากับการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพ่ือดูแลให้การด าเนินการเป็นไปตามมาตรฐาน
ระดับสูง ในขณะที่กฎหมายและระเบียบการปฏิบัติต่าง ๆ ช่วยดูแลให้เกิดเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับ
ประชาธิปไตย รวมถึงเสรีภาพต่อข้อมูลข่าวสาร และการแสดงออกต่าง ๆ ตลอดจนการมีส่วนร่วม ใน
ขณะเดียวกัน บทบัญญัติในบางด้าน อาทิ ที่เกี่ยวกับการใช้สื่อของรัฐบาล การสนับสนุนงบประมาณให้กับ
กิจกรรมสาธารณะ การสร้างช่องทาง หรือโอกาสในการเข้าถึงที่เสมอภาคกันของพรรคการเมืองฝ่ ายค้าน และ
การช่วยควบคุมดูแลให้สื่อต่าง ๆ มีพฤติกรรมที่เหมาะสมในระหว่างการเลือกตั้ง 

 โดยพ้ืนฐานความเข้าใจเดิมของสื่อมวลชน มักจะท าให้นึกถึงวิทยุกระจายเสียง และวิทยุ
โทรทัศน์ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์เท่านั้น แต่ในหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา ค าจ ากัดความของสื่อขยายออกไปถึงสื่อสังคม 
บล็อกออนไลน์ โดยน าเสนอข้อมูลทั้งในรูปแบบรายงานการเขียน และภาพเคลื่อนไหว หรือสื่อวีดีทัศน์ ซึ่งสื่อ
ใหม่ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นพ้ืนฐานท าให้เกิดนักข่าวภาคพลเมือง โดยอาจจะเรียกกันว่า “พลเมืองในโลก
อินเทอร์เน็ต (netizen)” ซ่ึงในทางปฏิบัติแล้ว พลเมืองในโลกอินเทอร์เน็ตที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีข้อมูล
ต่าง ๆ ที่ถูกต้อง ชัดเจน จะท าหน้าที่ผลิตสื่อบทความ และวีดีทัศน์น าเสนอประเด็นส าคัญ ๆ ที่ชุมชน หรือ
ประเทศของเขาควรให้ความส าคัญ และท าความเข้าใจ 

 สื่อมวลชนท าหน้าที่หลักในการเก็บบันทึก ติดตาม และอยู่เคียงข้างความเป็นพลเมือง ใน
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงช่วยสร้างความตระหนักรู้ตามประเด็นที่แตกต่างหลากหลายของสังคมนั้น ๆ 
ด้วย อีกทั้ง สื่อยังสร้างผลกระทบส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อทัศนคติ มุมมอง และวิธีคิดของสาธารณชน สื่อมวลชน
ท าหน้าที่เป็นช่องทางหลักเพ่ือน าเสนอ ปรับปรน และรื้อสร้างความเห็นสาธารณชนตามช่วงเวลาที่มีเหตุต่าง ๆ 
เกิดขึ้น ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ถือเป็นบทบาทของสื่อที่มีต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยทั่วไป แต่จะยิ่งขยาย หรือมี
ความส าคัญเพ่ิมเติมมากยิ่งขึ้นในบางช่วงเวลาหรือเหตุการณ์ที่มีข้อยกเว้นต่าง ๆ โดยหนึ่งในนั้น คือ ช่วงหัว
เลี้ยวหัวต่อของการเลือกตั้ง ซึ่งสื่อมวลชนยิ่งมีบทบาทและส าคัญมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ตามธรรมชาติของการเลือกตั้ง
มักสร้างข้อท้าทายหลัก ๆ ให้กับสื่อมวลชน ทั้งในส่วนของการทดสอบการน าเสนอหรือท าข่าวในแนวภาวะวิสัย 
(objectivity) และมีความเป็นกลาง (impartiality) ภารกิจของสื่อมวลชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อที่น าเสนอข่าว
ในภาพรวมของประเทศ ไม่ควรท าหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้กับหน่วยงานภาครัฐ หรือผู้สมัครเข้ารับการ
เลือกตั้งหน่วยใดหน่วยหนึ่งเท่านั้น แต่ให้ท าหน้าที่หลักในการสร้างความตื่นรู้ และให้การศึกษาเกี่ยวกับ
สาธารณะชน รวมถึงการปฏิบัติต่าง ๆ ด้วยความเป็นกลาง การเป็นเวทีกลางที่ให้อิสรภาพในการน าเสนอ 
สื่อสารมุมมอง ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน 

 โดยทั่วไปแล้ว สื่อมีวิธีการที่แตกต่างหลากหลาย ในการน ามาใช้เพ่ือสร้างหรือธ ารง
กระบวนการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตย โดยเป็นตามลักษณะหรือประเภทใด ๆ ดังต่อไปนี้ 
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 สื่อในฐานะที่สร้างความโปร่งใส (transparency)/ หน่วยติดตามและเฝ้าระวัง 
(watchdog) 

 สื่อในฐานะเป็นเวทีกลางส าหรับการสื่อสารรณรงค์ (campaign platform) 
 สื่อในฐานะเป็นเวทีเปิดกว้างส าหรับการน าเสนอ แลกเปลี่ยน และรับฟังความคิดเห็น

ต่างๆ ของสาธารณชน 
 สื่อในฐานะที่เป็นผู้สร้างการศึกษาให้กับสาธารณชนวงกว้าง (public educator) 

 
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 

 ในช่วงการรณรงค์หาเสียงในการแข่งขันการเลือกตั้งในปี 2562 ในประเทศฟิลิปปินส์มีการน า
สื่อสังคมออนไลน์และสื่อดิจิทัลต่าง ๆ มาใช้มากยิ่งขึ้น โดยผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งน าสื่อสังคมออนไลน์
ช่องทางที่แตกต่างหลากหลายมาปรับใช้ ทั้งในส่วนของเฟ๊ซบุ๊ก (Facebook) และทวิตเตอร์ (Twitters) รวมถึง
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์ เพ่ือสนับสนุนผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งแต่ละราย เวที หรือ
ช่องทางต่าง ๆ เหล่านี้ มีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อการรณรงค์หาเสียงในการแข่งขันการเลือกตั้ง แต่ทว่า การ
ได้รับความนิยม หรือการสื่อสารในโลกออนไลน์อาจจะคาดการณ์ หรือสะท้อนผลลัพธ์ที่เป็นจริงได้อย่างชัดเจน 
หรือแน่นอน เนื่องจากพบว่า ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ งที่มีผู้สนับสนุนหรือติดตามผ่านเว็บไซต์ หรือสื่อสังคม
ออนไลน์ (social media-savvy1) จ านวนมาก กลับไม่ประสบความส าเร็จในการแข่งขัน เช่นตัวอย่างของ เชล 
ไดโอคโน (Chel Diokno) ผู้ใช้งานทวิตเตอร์ ซึ่งมีผู้ติดตามจ านวนมาก ไม่สามารถเอาชนะได้รับการเลือกตั้งเป็น
วุฒิสมาชิกได้ เนื่องจากยังขาดความเชื่อถือหรือการได้รับการยอมรับ จนท้ายที่สุด บุคคลศิลปินที่มีชื่อเสียง ผู้ที่
เป็นที่ที่รู้จักกันในวงกว้าง รวมถึงผู้มีอิทธิพล และผู้สืบทอดอ านาจทางการเมืองกลับได้รับชัยชนะในการ
เลือกตั้ง! 

 ในขณะที่ สื่อท้องถิ่นแสดงให้เห็นถึงการที่บุคคลมีความรู้ มีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับ
การเมือง และมีการชุมนุมรวมตัวกันของบรรดาผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งต่าง ๆ เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลก ซึ่ง
สื่อมวลชนอาจจะกลายเป็นเครื่องมือควบคุมของนักการเมือง ซึ่งย่อมท าให้เกิด หรือไม่ให้เกิดผลกระทบเหล่านี้
ได ้

กลุ่มนักคิด/นักวิชาการ (Think Tanks)  
 นักคิด/นักวิชาการ (Think Tanks) เป็นส่วนที่ช่วยขับเคลื่อนความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ

แนวคิดต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อกระบวนการคิด ก าหนด และตัดสินใจเชิงนโยบาย โดยถือเป็นกลไกส าคัญในการ
กระตุ้นความคิดและการด าเนินการต่าง ๆ ในขณะที่กลุ่มบุคคลดังกล่าว มีความสามารถในการสร้างจินตนาการ
ทางการเมือง โดยการเจรจาต่อรองทางความคิด การกระตุ้น หรือสร้างวาทกรรมสาธารณะ และการน าเสนอ
แนวทาง หรือค าตอบเชิงปฏิบัติที่สร้างสรรค์ เพ่ือใช้ด าเนินการกับปัญหาความกดดันต่าง ๆ ของโลก โดยใน
ประเทศฟิลิปปินส์ มีการส ารวจความคิดของกลุ่มนักคิด/นักวิชาการโดยบริษัท และหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านการ
                                                           
1 บุคคลที่รู้ว่าสื่อท างานอย่างไร และรู้ว่าจะน าสื่อมาใช้เพ่ือสร้างข้อได้เปรียบของตนเองได้อย่างไร 
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ท าแบบส ารวจก่อนการเลือกตั้ง (pre-election surveys) หลาย ๆ ครั้ง เพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับ
การแข่งขันที่น ายุทธศาสตร์การรณรงค์หาเสียงมาใช้ เพ่ือกระตุ้นการอภิปรายต่าง ๆ ที่เ กี่ยวกับการเลือกตั้ง 
อย่างไรก็ตาม ยังมีความจ าเป็นที่จะต้องท าให้กลุ่มนักคิด/นักวิชาการต่าง ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจัย และ
การประเมินผลการเลือกตั้งมากยิ่งขึ้น 
  เสาหลักท่ี 7: การบริหารจัดการการเลือกตั้ง – การบริหารจัดการในสถานที่ตามระยะเวลา 

 พระราชบัญญัติสาธารณรัฐ ที่ 8436 ก าหนดให้ COMELEC น าระบบการเลือกตั้งอัตโนมัติ 
(Automated Election System: AES) มาปรับใช้  โดยให้เริ่มต้นตั้งแต่การเลือกตั้งทั่วไป เดือนพฤษภาคม 
2563 โดยแม้ว่าบรรดาประชาชนชาวฟิลิปปินส์ที่มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งจะให้การยอมรับระบบดังกล่าว แต่
ยังคงพบข้อบกพร่องของ AES อยู่บ้ าง ทั้ งนี้  พบว่า เครื่องมือการตรวจนับคะแนน (vote-counting 
machines: VCMs) ที่น ามาใช้ในปี 2562 หลาย ๆ เครื่อง มีปัญหาการนับคะแนนซ้ า ผิดพลาดถึง 3 เท่า เมื่อ
เทียบกับการเลือกตั้งในปี 2559 อย่างไรก็ตาม ข้อบกพร่องทางเทคนิคต่าง ๆ ยังเป็นเรื่องเล็กน้อย และไม่
สามารถท าลายความน่าเชื่อถือให้กับ AES แต่อย่างใด และแม้ว่า ในการเลือกตั้งเดือนพฤษภาคม 2562 พบว่า 
มีข้อบกพร่องต่าง ๆ บ้าง แต่ก็ยังได้รับการยอมรับ หรือถือว่าเป็นหนึ่งในการเลือกตั้งที่มีความเชื่อถือได้มากท่ีสุด 
ตามข้อมูล ณ ปัจจุบัน เท่าที่บริษัทผู้ท าแบบส ารวจ 2 แห่ง – สถานีสภาวะสังคม (Social Weather Station: 
SWS) และชีพจรเอเชีย (Pulse Asia)  
  เจมส์ ไจม์เน็ซ (James Jimenez) โฆษกของ COMELEC กล่าวว่า “แม้ว่าในช่วงเวลาที่
แสดงออกถึงสันติภาพและความสงบต่าง ๆ ตามปกติทั่วไป แต่ก็เป็นสิ่งที่ดีในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับระบบ
การเลือกตั้งต่าง ๆ ซึ่งในส่วนนี้ เป็นผลลัพธ์จากความร่วมมือระหว่าง COMELEC และหน่วยงานที่แตกต่าง
หลากหลาย” 
  เสาหลักท่ี 8: ผู้มีสทิธิเลือกตั้ง และการลงคะแนนเสียง (การจดแจ้ง และการมีส่วนร่วม) 
  ประเทศฟิลิปปินส์มีประชากรผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง จ านวน 
61,843,771 คน ในขณะที่มีผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสัญชาติฟิลิปปินส์ที่อยู่นอกประเทศ อีก 1,822,173 
คน โดยในการเลือกตั้งทั่วไป ปี 2562 มีประชากรที่มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละ 
75.9 โดยคิดเป็นจ านวนประชากร 46,937,139 คน จากประชากรผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง จ านวน 61,843,771 คน ที่เข้าคูหา และหย่อนบัตรเลือกตั้ง ซึ่งในจ านวนนี้รวมถึงผู้มีสิทธิลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งสัญชาติฟิลิปปินส์ที่อยู่นอกประเทศ จ านวน 680,339 คนด้วยii 
 ทั้งนี้ ระหว่างกระบวนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งแรก 
พบว่า ข้อก าหนดเกี่ยวกับเอกสารส่วนบุคคลที่ COMELEC น ามาใช้ สร้างภาระเกินความจ าเป็น อีกทั้งท าให้
ต้องใช้เงินจ านวนมากกว่า 500 เปโซ (ประมาณ 10 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา หรือราว ๆ 300 บาท) ต่อคน แม้ว่า 
บรรดาผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งแรกพยายามมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง ปี 2562 เพียงใดก็ตาม 
 นอกจากนั้น ยังพบปัญหาโดยทั่วไปในช่วงวันที่เลือกตั้ง ได้แก่ 

 การเข้าคิวยาวนอกเขตคูหาการเลือกตั้ง เนื่องจาก (1) เดินทางมาถึงคูหาเลือกตั้งช้า และ (2) 
ความผิดปกติในการท างานของเครื่องมือในการลงคะแนน 
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 ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งบางรายตรวจสอบบัญชีรายชื่อ และไม่พบชื่อของตนเองในคูหา
เลือกตั้ง เนื่องจาก COMELEC เปลี่ยนหมายเลขคูหาเลือกตั้งของพวกเขา โดยไม่แจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า 

นอกจากนั้น ยังมีความจ าเป็นในการดูแลระบบ และขั้นตอนการลงทะเบียน และการใช้สิทธิเลือกตั้ง 
เพ่ือดูแลการมีส่วนร่วมของผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ที่เป็นพลวัตผ่านทาง 

 การลงทะเบียนอย่างเป็นระบบ และมีการเอ้ืออ านวยส าหรับผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เพ่ือ
เพ่ิมจ านวนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่ผ่านการลงทะเบียนก่อนการเลือกตั้ง 

 การที่ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีการศึกษาที่ดี และมากพอ ท าให้ร้อยละของผู้มีสิ ทธิ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีจ านวนสูงขึ้น โดยสามารถก าหนด หรือเลือกผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง และพรรค
การเมือง รวมถึงการเชื่อมโยงผู้สมัคร หรือพรรคการเมืองนั้น ๆ กับประเด็น และต าแหน่งในการเลือกตั้ง 
 

 เสาหลักที่ 10: ผลลัพธ์การเลือกตั้ง: ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และความน่าเชื่อถือ
  ความโปร่งใส (Transparency) 

 ตราสัญลักษณ์ความโปร่งใสของ COMELEC เป็นรูปไข่มุกที่ฝังไว้ในหอยที่ปิดฝาแน่นสนิท 
แสดงให้เห็นว่า การปิดสนิทของฝาหอยในทางปฏิบัติไม่มีผลใด ๆ เลย เช่นเดียวกันหากเปรียบเปรยข้อมูล
ภาครัฐ คือ ไข่มุก ก็หมายความว่า การน าเสนอข้อมูลภาครัฐให้กับสาธารณชนรับรู้ เป็นส่วนที่ช่วยขยายคุณค่า
หลักของข้อมูลนั้น ๆ ออกไปมากยิ่งขึ้น ตราสัญลักษณ์ความโปร่งใสนี้ แสดงให้เห็นว่า ประกายของไข่มุกส่งแสง
ให้เห็นได้ตอนที่ฝาหอยเปิดออก เป็นลักษณะของการสร้างนโยบายเพ่ือเน้นการให้การเข้าถึงข้อมูลภาครัฐเป็น
เรื่องโดยทั่วไป (เปิดเผยเป็นเรื่องหลัก) ในขณะที่ หวังช่วยกระตุ้นให้งานภาครัฐของประเทศฟิลิปปินส์ จะให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมากยิ่งขึ้น ควบคู่กับการเชื้อเชิญให้พลเมืองชาวฟิลิปปินส์มี
ความตื่นตัวการใช้สิทธิในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการต่าง ๆ มากยิ่งข้ึน 

 ผลลัพธ์ของความโปร่งใสที่พบในการเลือกตั้งทั่วไป ปี 2562 อยู่ในระดับที่พอรับได้ ตามข้อมูล
จริงของพ้ืนที่ซึ่งได้รับ และน าเสนอข้อมูลตามระบบจากสื่อมวลชน คณะผู้สังเกตการณ์ และพรรคการเมืองต่าง 
ๆ ที่ผ่านการรับรอง ในช่วง 10 ชั่วโมงแรกของการนับคะแนน อย่างไรก็ตาม พบว่า ยังมีประเด็นการถ่ายโอน
หรือขนส่งบัตรลงคะแนน และความโปร่งใสอยู่บ้าน ในช่วงแรก ๆ ของการเริ่มต้นการเลือกตั้งทั่วไปในครั้งนี้ 
เป็นครั้งแรกที่ COMELEC ได้อนุญาตให้คณะผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งได้เป็นพยานตรวจการปิดและรักษา
หน่วยบันทึกและประมวลผลข้อมูล (server) พร้อม ๆ กับการตรวจสอบหีบ และบัตรลงคะแนน เพ่ือให้มั่นใจว่า 
ไม่มีการท าบัตรลงคะแนนที่กากบาท หรือเลือกผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งไว้ก่อนล่วงหน้า พร้อมกับตรวจสอบ
การปิดผนึกอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งลักษณะการด าเนินการเช่นนี้มิได้มีในการเลือกตั้งก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ ในส่วนนี้เป็น
ประเด็นที่เกิดข้ึนในพื้นที่ด าเนินการทดสอบผลลัพธ์แทนการตรวจสอบผลลัพธ์ที่เป็นจริงเท่านั้น นอกจากนั้น ยัง
ถือเป็นครั้งแรกที่ COMELEC ได้น าเสนอ และเปิดข้อมูลการไร้การลงคะแนนเสียงมาก่อน (zero vote files) 
ให้กับกลุ่มต่าง ๆ ที่ผ่านการรับรอง เพ่ือให้เข้าดู และตรวจสอบข้อมูลของหน่วยบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
(server) ตั้งแต่เริ่มต้น ในส่วนของการดูแลระบบที่อาจจะมีปัญหาการปฏิบัติงาน COMELEC อนุญาตให้สื่อต่าง 
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ๆ ท าหน้าที่ถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด และนอกจากการด าเนินการภาพรวมกับสาธารณชนแล้ว 
COMELEC ยังพยายามน าปัจจัยต่าง ๆ จากบทเรียนการเลือกตั้งก่อนหน้านี้มาปรับใช้ โดยมีการประ เมินผล
ความพึงพอใจ และพบว่าอย่างน้อยในทุก ๆ ด้านก็ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ทว่า ยังจ าเป็นต้องดูแลให้ระบบมี
ความโปร่งใสต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น ในขณะที่  ควรน าประเด็นเว็บไซต์ข้อมูลเปิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามที่ 
NAMFREL น าเสนอในตอนแรกกลับมาพิจารณาด้วย ซึ่งส่วนนี้  จะยิ่งท าให้เกิดความโปร่งใส่มากยิ่งขึ้น และ 
COMELEC สามารถก าจัดความกังขาต่าง ๆ เกี่ยวกับกระบวนการดังกล่าวได้เป็นอย่างดียิ่งข้ึน 
 

 ความรับผิดชอบ (Accountability) 
 การน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการผ่านสื่อต่าง ๆ ช่วยให้เกิด

กระบวนการดูแลและความรับผิดชอบต่าง ๆ เป็นอย่างดีมากยิ่งขึ้น โดยพบว่า มีหลักฐานหากมีการแข่งขันของ
สื่ออย่างจริงจังในการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง จะยิ่งสนับสนุนให้เกิดความรับผิดชอบต่อการเลือกตั้ง 
อีกทั้งยังเอ้ืออ านวยให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทลงโทษต่อผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วน
ที่เก่ียวกับนักการเมืองที่มีชื่อเสียงไม่ค่อยดี 

 ทั้งนี้ แม้ว่า ในการเลือกตั้งทุก ๆ ครั้ง มักจะมีการประท้วงผลการเลือกตั้งเกิดขึ้น แต่ผู้ใช้สิทธิ
เลือกตั้งประเทศฟิลิปปินส์โดยทั่วไปมักจะยอมรับผลของการเลือกตั้งในทุก ๆ ครั้ง 

 
 ผลการส ารวจกรณีศึกษาจากประเทศฟิลิปปินส์  

 การส ารวจและตรวจสอบโดยใช้ชุดดัชนี 5 ตัว เพ่ือขอความเห็นของผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้งทั่วไป เดือนพฤษภาคม 2562 ด าเนินการผ่านเครื่องมือในการส ารวจ คือ 1) สภาพแวดล้อม/
บรรยากาศการเลือกตั้ง (electoral climate) 2) การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร/ผู้ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม 
(fair officiating) 3) ผลลัพธ์การเลือกตั้ง (electoral results) 4) การบริหารจัดการกระบวนการเลือกตั้ง 
(electoral process management) และ 5) ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง และการลงคะแนนเลือกตั้ง (voters 
and voting) ทั้งนี้ เนื่องจากการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของไวรัสโคโรนา (โควิด -19) ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ท าให้มี
ผู้ตอบแบบส ารวจเพียง 42 คนเท่านั้น ที่ตอบแบบส ารวจครบทุก ๆ เรื่อง 

การท าแบบส ารวจครั้งนี้ เป็นการน าเสนอข้อมูลภาพรวม โดยผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งมีความเห็น
ค่อนข้างไปทางลบ (negative) ซึ่งเห็นจากการประมวลและค านวณค่าที่ได้จากดัชนีทั้ง 5 ตัวจากระดับต่ า
เริ่มต้นที่  -0.12 ไปจนถึงระดับต่ าที่สุดที่  -0.53 ในช่วงคะแนนระหว่าง -2.00 ถึง +2.00 โดยในด้าน 
“สภาพแวดล้อม/บรรยากาศการเลือกตั้ง (electoral climate)” และ “การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร/
ผู้ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม (fair officiating)” เป็นดัชนีที่ได้รับการตอบแสดงผลเป็นที่พอใจมากที่สุดมีระดับที่ 
-0.12 ตามด้วย “การบริหารจัดการกระบวนการเลือกตั้ง (electoral process management)” มีระดับที่ -
0.29 ในขณะที่ดัชนีที่ได้รับการตอบแสดงผลไม่เป็นที่พอใจมากที่สุด คือ “ผลลัพธ์การเลือกตั้ง (electoral 
results)” (ระดับที่  -0.53) และ “ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง และการลงคะแนนเลือกตั้ง (voters and 
voting)” (ระดับที่ -0.42) โดยแสดงตามแผนผังที่ 2 ด้านล่างนี้  
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ส่วนแผนผังที่ 3 ด้านล่าง แสดงข้อมูลประมวลและค านวณค่าเฉลี่ยส าหรับตัวชี้วัดแต่ละตัวตามดัชนีทั้ง 5 ตัว  
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 ข้อท้าทายของระบบการเลือกตั้งในประเทศฟิลิปปินส์  
แม้ว่ารัฐบาลของประเทศฟิลิปปินส์ ได้น ามาตรการต่าง ๆ มาใช้ด าเนินการเพ่ือสร้างการเลือกตั้งที่มี

ส่วนร่วม มีความสัตย์ซื่อ เป็นระเบียบ และมีสันติสุข แต่ทว่า ยังพบข้อท้าทายต่อระบบการเลือกตั้งเหล่านี้อยู่
บ้าง กล่าวคือ   

 การกีดกัน หรือปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ จากการเลือกตั้งอย่างเต็มที่ ในระบบการเลือกตั้ง 
เนื่องจากสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ 

o การขาดพรรคการเมืองตามแผนภาพรวม (programmatic political 
parties) ท าให้ไม่มีตัวเลือกนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ที่เป็นจริง 

o การควบคุม และความเฉื่อยชาของพลังขับเคลื่อนทางการเมือง (political 
dynasties) 

o ความไม่เสมอภาค หรือความเหลื่อมล้ าจากการใช้งบประมาณในการรณรงค์
หาเสียงต่าง ๆ ส าหรับผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งที่ร่ ารวย 

o ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ การไม่รู้หนังสือ หรือการได้รับ
การศึกษาในระดับต่ า ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

o ความสามารถในการเข้าถึงสื่อมวลชนที่แตกต่างกัน และ 
o ข้อจ ากัดเชิงภูมิศาสตร์ต่อการเข้าถึงประชาชน และการเข้าถึงพรรค

การเมือง และผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง 
 การขาดการน ากรอบการปฏิบัติงาน IEC ท าให้ไม่มีการตรวจติดตาม และการบริหาร

จัดการต่าง ๆ 
 การขาดการเน้นย้ าไปที่ “ภาพรวม (big picture)” ของ “การปฏิบัติเชิงระบบ

การเมืองและการเลือกตั้ง (political and electoral system performance)” 
 การเน้นไปที่วิธีและกรอบการปฏิบัติการเลือกตั้งในส่วนของ “อุปทาน (supply 

side)” ไม่ใช่การประเมินการปฏิบัติในส่วนของ “อุปสงค์ (demand side)”  
 
การเลือกตั้งเป็นหนึ่งในกระบวนการและวิธีการส าคัญที่สุด ส าหรับพลเมืองมีส่วนร่วมในการพิจารณา 

และตัดสินใจ หรือก าหนดนโยบาย และการด าเนินการต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของตนเอง รวมถึงการ
ติดตาม ควบคุม และดูแลให้ผู้แทนของตนเองปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดชอบในการด าเนินการสร้างผลลัพธ์ต่าง ๆ 
ดังนั้น การเลือกตั้ง จึงเป็นข้อต่อส าคัญระหว่างพลเมืองและเป้าหมายเชื่อมโยงระหว่างการลดทอนความยากจน 
การพัฒนามนุษย์ และการด าเนินการสร้างผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 

ปัจจุบันนี้ จากการด าเนินโครงการศึกษาวิจัย IHOPE ได้รับชุดประสบการณ์ และบทเรียนการ
ปฏิบัติงานที่มีคุณค่าเกี่ยวกับเสาหลัก (pillar) ทั้ง 10 ด้าน รวมถึงการสนับสนุนกลไกการบริหารจัดการเลือกตั้ง 
อาทิ COMELEC และ กกต. ซึ่งยังพบข้อจ ากัด หรือปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกังวลต่าง ๆ เหล่านี้  
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 การพัวพัน หรือโยงใยของการเมืองแบบอุปถัมภ์  (patronage politics) การสืบทอดขั้ว
อ านาจทางการเมือง (political dynasties) และระบบพรรคการเมืองที่ควบคุมโดยกลุ่มชนชั้นน าที่มี
อ านาจ (powerful elite group) ซึ่งตามข้อมูลประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาพบว่า เป็นข้อท้าท้ายทางสังคม -
การเมือง และปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอิสระเพ่ือการเลือกตั้ง ( IECs) 
ทั้งในประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศไทย 

 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานถือเป็นหลักของการพัฒนาและปฏิรูปเชิงสถาบัน
ของกลไกของคณะกรรมการอิสระเพ่ือการเลือกตั้ง และการประสานความร่วมมือ และสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมกับภาคีความร่วมมือและผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงในการประเมินผลเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือขอรับความ
คิดเห็นส าคัญ ซึ่งช่วยให้สามารถจัดการเลือกตั้งที่มีความครอบคลุม ซื่อสัตย์ เป็นระเบียบ และสร้างสันติสุข 
(inclusive, honest, orderly, and peaceful) มากยิ่งขึ้น 

 ยังพบว่า มีข้อมูลที่เข้าไม่ถึงในบางประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้ง ณ ปัจจุบัน โดยใน
ส่วนของคนพิการ (ตาบอด หูหนวก และเป็นใบ้) และบุคคลต่าง ๆ ที่ได้รับการศึกษาในระดับต่ า (เป็นผลมา
จากการเป็นคนชายขอบ หรือผู้ด้อยโอกาสในสังคม) มักเป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยได้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งใด ๆ 
ในขณะที่พรรคการเมือง และผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง มักจะมองข้ามความส าคัญในการท างานกับกลุ่มผู้
มีสิทธิลงคะแนนดังกล่าวด้วย 

 ระหว่างการเลือกตั้ง เดือนพฤษภาคม 2562 พรรคการเมือง และผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งใช้
เฟสบุ๊ก (Facebook) เป็นช่องทางราคาถูกเพ่ือสื่อสารกับบรรดาผู้มีสิทธิลงคะแนนต่าง ๆ ในระหว่างการ
รณรงค์หาเสียง โดยกระบวนการเคลื่อนไหวในลักษณะดังกล่าวเรียกว่า “การสร้างภาวะประชาธิปไตย
ส าหรับพลเมือง และการเข้าถึงสื่อ (democratizing citizens and media access)” ซึ่งในส่วนนี้ ยังมี
ปัญหา หรือข้อท้าทายกับกลุ่มผู้มีสิทธิลงคะแนนที่เป็นชายขอบ ไม่สามารถเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ 

 
 

4.3 ข้อเสนอแนวทางในการพัฒนาการประเมินสมรรถนะและมาตรฐานการท างานของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประเทศไทยและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ที่เหมาะสม 
 จากการประเมินสมรรถนะและมาตรฐานการท างานของคณะกรรมการการเลือกตั้งของประเทศไทยใน
การจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นการทั่วไป 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ คณะกรรมการ
การเลือกตั้งของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในการจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดี พ.ศ. 2559 (the May 2016 
presidential elections) และการเลือกตั้งกลางเทอม พ.ศ. 2562 (the May 2019 midterm elections) 
คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังนี้ 
 (1) ควรต้องมีการเพ่ิมกระบวนการ และความเข้มข้น หรือความจริงจังให้กับกระบวนการมีส่วนร่วม 
การกระตุ้นชักชวน และการหนุนเสริมผู้แทนพลเมืองในการปฏิบัติงานตามกระบวนการทางเมืองและโครงสร้าง
การบริหารต่าง ๆ ทั้งในประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศไทย 



 
4-42 รายงานฉบับสมบูรณ ์การศึกษาสมรรถนะและมาตรฐานการท างานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง: กรณีศึกษาเปรียบเทยีบฟิลปิปินส์และไทย 

 (2) ควรมีการสนับสนุนการพัฒนาแบบองค์รวม (inclusive development) ทั้งนี้ ขอให้พึงระมัดระวัง
และให้ความส าคัญกับการสร้างพ้ืนที่การมีส่วนร่วมอย่างจริงจังให้กับกลุ่มที่มักจะถูกละเลย หรือมองข้าม
เนื่องจากการปฏิบัติที่สืบทอดกันในระบบกระบวนการเลือกตั้งทั้งในประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศไทย อาทิ 
กลุ่มผู้หญิง กลุ่มชนพ้ืนเมือง ชนกลุ่มน้อยทั้งในกลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มผู้นับถือศาสนาต่าง ๆ รวมถึงคนพิการ 
และบุคคลที่มีอัตลักษณ์ทับซ้อนของการเป็นชายขอบ  
 (3) ความจ าเป็นในการท า “กระบวนการจัดการศึกษาแบบองค์รวมให้กับผู้มีสิทธิลงคะแนน 
(Inclusive Voter Education)” เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจนให้กับผู้มีสิทธิลงคะแนน ในการ
เลือกตั้งและกระบวนการมีส่วนร่วม รวมถึงการน าเสนอข้อความหลัก ๆ ในการเสริมพลังและสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมกับประชากรชายขอบ โดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อความหลัก ในขณะที่สื่อการเรียนรู้ในกระบวนการจัด
การศึกษาให้กับผู้มีสิทธิลงคะแนน ควรจัดท าในรูปแบบที่เข้าถึงได้ และ COMELEC ควรเพ่ิมช่องทางทั่วไปใน
การเข้าถึงข้อมูล สื่อและแผนงานการณรงค์ รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับการเลือกตั้งมากยิ่งขึ้น เนื่องจากภาวะ
ความเป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ข้อมูล และได้รับการเสริมพลังอย่างต่อเนื่อง เป็นองค์ประกอบส าคัญของระบบ
กระบวนการเลือกตั้งที่ปรับปรนรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ (resilient electoral process system) 
 (4) ควรมีการเพ่ิมจ านวนกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง และกระตือรือร้นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก ในการติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 (5) คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีหน้าที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกระบวนการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง และการบริหารจัดการภาพรวม โดยการจัดกิจกรรม/กระบวนการศึกษาให้กับผู้มีสิทธิลงคะแนน และ
พลเมืองโดยทั่วไป ผ่านทั้งสื่อ กิจกรรมพบปะ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อสังคมออนไลน์ โดยน าเสนอ
ให้เห็นวิธีการต่าง ๆ ในเชิงปฏิบัติ 
 (6) การจัดการเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ควรด าเนินภารกิจอ่ืนที่มิใช่
ภาระหน้าที่หลักมากจนเกินไป เนื่องจากการจัดการเลือกตั้งถือเป็นภาระหลักของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ซึ่ งเป็นกระบวนการที่ด าเนินงานระดับมหภาค มีความยาก และซับซ้อน หากเพ่ิมภาระหน้าที่ของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งในด้านอ่ืน ๆ จะท าให้ภาระหน้าที่ของ กกต. นั้นมีมากจนเกินไป จนไม่สามารถท า
ภาระหน้าที่หลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (7) ควรมีการเสริมพลังให้กับองค์กรภาคประชาสังคม (CSOs) เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สนับสนุน รณรงค์การ
มีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง รวมถึงการสนับสนุน ส่งเสริม และช่วยเหลือผู้มีสิทธิลงคะแนนที่เป็นผู้หญิงและ
ประชากรกลุ่มชายขอบ/เปราะบางอ่ืน ๆ ให้สามารถเข้าถึงกระบวนการเลือกตั้งและการเมืองที่เป็นธรรมและมี
ความเสมอภาค 
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บทที่ 5 

 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษาสมรรถนะและมาตรฐานการท างานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง: กรณีศึกษาเปรียบเทียบ
ฟิลิปปินส์และไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินสมรรถนะและมาตรฐานการท างานของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประเทศไทยและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ตามกรอบแนวคิด IHOPE และเพ่ือจัดท าข้อเสนอแนวทางในการ
พัฒนาการประเมินสมรรถนะและมาตรฐานการท างานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประเทศไทยและ
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ที่เหมาะสม สามารถสรุป อภิปราย และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา  

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการประเมินสมรรถนะและมาตรฐานการท างานของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประเทศไทยและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ตามกรอบแนวคิด IHOPE เพ่ือจัดท าข้อเสนอ
แนวทางในการพัฒนาการประเมินสมรรถนะและมาตรฐานการท างานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประเทศ
ไทยและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ที่เหมาะสม โดยสรุปผลการศึกษา พบว่า ภาพรวมประชาชนไม่พึงพอใจเท่าที่ควร
ต่อสมรรถนะและมาตรฐานการท างานของ กกต. ทั้งสองประเทศ สะท้อนได้ทั้งจากผลการส ารวจความคิดเห็น
ของไทย ที่พบว่า ประชาชน ร้อยละ 45.5 เห็นด้วยในระดับ “ปานกลาง” (ให้คะแนน 5-6 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 10) ว่า การเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2562 ได้สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างครอบคลุม, ร้อยละ 41.8 
เห็นด้วยในระดับ “ปานกลาง” (ให้คะแนน 5-6 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10) ว่า การเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2562 
สะท้อนเสียงความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิผล , ร้อยละ 43.3 เห็นด้วยว่า คุณภาพการบริหาร
จัดการเลือกตั้งของ กกต.ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด อยู่ในระดับ “ปานกลาง” (ให้คะแนน 5-6 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 10), รอ้ยละ 48.0 ประเมินตนเองว่า รู้จัก กกต. (ในแง่บทบาทหน้าที่และผลการด าเนินงาน) อยู่ใน
ระดับ “ปานกลาง” (ให้คะแนน 5-6 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10) และ ร้อยละ 46 เชื่อมั่นในการท างานของ 
กกต. ในระดับ “ปานกลาง” (ให้คะแนน 5-6 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10)  ซึ่งฉายภาพรวมของการจัดการ
เลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุดในสายตาประชาชน อยู่ในระดับ “ปานกลาง” (ให้คะแนน 5-6 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
10) ทุกเรื่อง โดยเฉพาะอย่างในเรื่องการสร้างการมีส่วนร่วมและร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมที่อยู่ใน
ระดับต่ า ดังปรากฏผลที่พบว่า องค์กรที่ กกต. มีการสื่อสารด้วยน้อยที่สุด คือ องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร องค์กร
สาธารณะประโยชน์ องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) (ร้อยละ 37.2) และ หน่วยงานที่ท าหน้าที่สังเกตการณ์
เลือกตั้งจากต่างประเทศ (ร้อยละ 31.5)  ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ เช่นเดียวกับผลการศึกษาของประเทศฟิลิปปินส์ที่พบว่า ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งมีความเห็น
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ค่อนข้างไปทางลบ (negative) ซึ่งเห็นจากการประมวลและค านวณค่าที่ได้จากดัชนีทั้ง 5 ตัวจากระดับต่ า
เริ่มต้นที่ -0.12 ไปจนถึงระดับต่ าที่สุดที่ -0.53 ในช่วงคะแนนระหว่าง -2.00 ถึง +2.00 โดยในด้าน 
“สภาพแวดล้อม/บรรยากาศการเลือกตั้ง (electoral climate)” และ “การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร/
ผู้ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม (fair officiating)” เป็นดัชนีที่ได้รับการตอบแสดงผลเป็นที่พอใจมากที่สุดมีระดับที่ 
-0.12 ตามด้วย การบริหารจัดการกระบวนการเลือกตั้ง (electoral process management) มีระดับที่ -0.29 
ในขณะที่ดัชนีที่ได้รับการตอบแสดงผลไม่เป็นที่พอใจมากที่สุด คือ “ผลลัพธ์การเลือกตั้ง (electoral results)” 
(ระดับที่ -0.53) และ “ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง และการลงคะแนนเลือกตั้ง (voters and voting)” (ระดับที่ 
-0.42) 

 ข้อเสนอแนะส าคัญ ได้แก่ (1) ควรต้องมีการเพ่ิมกระบวนการ และความเข้มข้น หรือความจริงจังให้กับ
กระบวนการมีส่วนร่วม การกระตุ้นชักชวน และการหนุนเสริมผู้แทนพลเมืองในการปฏิบัติงานตามกระบวนการ
ทางเมืองและโครงสร้างการบริหารต่าง ๆ (2) ควรมีการสนับสนุนการพัฒนาแบบองค์รวม (inclusive 
development) (3) ควรท า “กระบวนการจัดการศึกษาแบบองค์รวมให้กับผู้มีสิทธิลงคะแนน ( Inclusive 
Voter Education)” เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจนให้กับผู้มีสิทธิลงคะแนน ในการเลือกตั้งและ
กระบวนการมีส่วนร่วม รวมถึงการน าเสนอข้อความหลัก ๆ ในการเสริมพลังและสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมกับประชากรชายขอบ (4) ควรมีการเพ่ิมจ านวนกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง และกระตือรือร้นให้กับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ในการติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง(5) คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง มีหน้าที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมือง และการบริหารจัดการ
ภาพรวม โดยการจัดกิจกรรม/กระบวนการศึกษาให้กับผู้มีสิทธิลงคะแนน และพลเมืองโดยทั่วไป ผ่านทั้งสื่อ 
กิจกรรมพบปะ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อสังคมออนไลน์ โดยน าเสนอให้เห็นวิธีการต่าง ๆ ในเชิง
ปฏิบัติ (6) คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ควรด าเนินภารกิจอ่ืนที่มิใช่ภาระหน้าที่หลัก คือ การจัดการเลือกตั้ง
มากจนเกินไป จนไม่สามารถท าภาระหน้าที่หลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ (7) ควรมีการเสริมพลังให้กับ
องค์กรภาคประชาสังคม (CSOs) เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สนับสนุน รณรงค์การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง รวมถึงการ
สนับสนุน ส่งเสริม และช่วยเหลือผู้มีสิทธิลงคะแนนที่เป็นผู้หญิงและประชากรกลุ่มชายขอบ/เปราะบางอ่ืน ๆ 
ให้สามารถเข้าถึงกระบวนการเลือกตั้งและการเมืองที่เป็นธรรมและมีความเสมอภาค 

5.2 อภิปรายผล 

 5.2.1 จากผลการศึกษาครั้งนี้ ที่พบว่า ประชาชน ร้อยละ 45.5 เห็นด้วยในระดับ “ปานกลาง” ว่า การ
เลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2562 ได้สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างครอบคลุม , ร้อยละ 41.8 เห็นด้วยใน
ระดับ “ปานกลาง” ว่า การเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2562 สะท้อนเสียงความต้องการของประชาชนอย่างมี
ประสิทธิผล, ร้อยละ 43.3 เห็นด้วยว่า คุณภาพการบริหารจัดการเลือกตั้งของ กกต.ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด 
อยู่ในระดับ “ปานกลาง”, ร้อยละ 48.0 ประเมินตนเองว่า รู้จัก กกต. (ในแง่บทบาทหน้าที่และผลการ
ด าเนินงาน) อยู่ในระดับ “ปานกลาง” และ ร้อยละ 46 เชื่อมั่นในการท างานของ กกต. ในระดับ “ปานกลาง”  
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ซึ่งฉายภาพรวมของการจัดการเลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุดในสายตาประชาชน อยู่ในระดับ “ปานกลาง” ทุกเรื่อง 
โดยเฉพาะอย่างในเรื่องการสร้างการมีส่วนร่วมและร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมที่อยู่ในระดับต่ า อาจเกิด
จากปัจจัยหลายด้าน เริ่มต้นจากการที่การเลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุด 24 มีนาคม 2562 โดยห่างจากการเลือกตั้ง
ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 5 ปี และหากนับย้อนไปถึงการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 26 วันที่ 3 
กรกฎาคม 2554 พบว่า มีระยะเวลาห่างกันถึง 8 ปี ซึ่งส่งผลต่อความตื่นตัวทางการเมืองของประชาชน ณ 
ขณะนั้น โดยเฉพาะกลุ่มที่เรียกร้องความเป็นประชาธิปไตยที่ต้องการให้มีการจัดการเลือกตั้งโดยเร็ว ภายหลัง
จากการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งส าคัญโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อกลางปี 
พ.ศ. 2557 ประกอบกับความรู้สึกทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อความจริงใจของรัฐบาลในการก าหนดกติกา
ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ การสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ประสบกับข้อครหาต่าง ๆ ที่ที่มาและความ
เหมาะสม รวมถึง กระแสสังคมที่คนรุ่นใหม่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองในทางที่ดีขึ้นและสังคม
ในยุคปั่นป่วนของโลกเทคโนโลยี (Technological disruption) ท าให้เมื่อเกิดการก าหนดวันจัดการเลือกตั้ง
ทั่วไปครั้งล่าสุด กระแสแห่งความหวังและการมีส่วนร่วมทางการเมืองจึงอยู่ในระดับสูง สะท้อนจากตัวเลขของผู้
ออกมาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทีม่ากท่ีสุด รองจากการจัดการเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 26 เพียงร้อยละ 0.34
แต่ในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการจัดการเลือกตั้ง ผลการด าเนินการของ กกต. กลับถูกสังคมตั้งค าถามถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมทั้ง ความสุจริตยุติธรรมของกระบวนการต่าง ๆ อย่างหนัก อีกทั้ง ภาคส่วนต่าง 
ๆ ในสังคมไม่ได้รับโอกาสให้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการท างานของ กกต. มากเท่าที่ควรจะเป็น เมื่อเทียบ
กับการจัดการเลือกตั้งในอดีต รวมไปถึง กติการค านวณคะแนน ส.ส. พึงมีในระบบการเลือกตั้งแบบ
แบ่งสันปันส่วน ซึ่งเป็นกติกาใหม่ และเมื่อน ามาใช้ ก่อให้เกิดปัญหานานัปการ โดยเฉพาะในเรื่องสูตรการ
ค านวณ ที่เปลี่ยนไปมาจนท าให้เกิดความรู้สึกไม่เป็นธรรมและเอ้ือต่อความได้เปรียบของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอย่าง
ชัดเจน ข้อมูลต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาได้ถูกตีแผ่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ และสื่อสังคมออนไลน์สู่งสังคมอย่าง
กว้างขวาง จึงอาจส่งผลต่อการรับรู้และทัศนคติของประชาชนในสังคม ส่งผลให้ระดับการประเมินสมรรถนะ
และมาตรฐานการท างานของ กกต. ไทย ไม่เป็นที่เข้าตาประชาชนมากเท่าท่ีควร 

 ในขณะที่ สถานการณ์ทางการเมืองของประเทศฟิลิปปินส์ในการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 
พ.ศ.2559 ก็มีบรรยากาศทางการเมืองในช่วงเวลานั้น ไม่แตกต่างจากสถานการณ์ของประเทศไทย การเลือกตั้ง
ครั้งดังกล่าว เป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดี คนที่ 16 ของฟิลิปปินส์ ซึ่งในขณะนั้น เบนิกโน อากีโนที่ 3 เป็น
ประธานาธิบดีอยู่ ซึ่งเป็นตระกูลการเมืองเก่าแก่ที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน แม้ว่า 6 ปีภายใต้การบริหาร
ประเทศของประธานาธิบดีเบนิกโน อากีโน จะเป็นช่วงเวลาที่ฟิลิปปินส์มีความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจกระทั่ง
ได้รับการขนานนามว่าเป็น rising tiger แห่งภูมิภาค แต่ประชาชนจ านวนมากก็รู้สึกว่าผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจไม่ตกมาถึงมือพวกเขา และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตามประวัติศาสตร์ทางการเมืองของฟิลิปปินส์
ผู้น ายุคก่อนๆ มักจะมาจากตระกูลเศรษฐีชั้นแนวหน้าของประเทศซึ่งเป็นคนกลุ่มเพียงน้อยนิดของประเทศ 
กระแสที่ต้องการเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจึงเข้มข้นมากในช่วงเวลานั้น ประกอบกับปัจจัยภาคประชา
สังคมและผู้น าทางศาสนาในฟิลิปปินส์ก็มีบทบาทมากในการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม ท าให้เ กิดความ
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คาดหวังสูงต่อผลการเลือกตั้ง เมื่อผลการเลือกตั้งประกาศออกมา ก็มีค าถามจากประชาชนในหลายเรื่องเช่นกัน 
อาทิ ระบบการนับคะแนนเสียงเลือกตั้งด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ก าหนดให้ผู้ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งใส่บัตร
เลือกตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วเครื่องจะส่งคะนนไปรวมกัน โดยให้ผู้ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตรวจสอบการ
เลือกตั้งของตนได้กับสลิปที่ปริ๊นออกจากเครื่องและต้องเก็บไว้ ณ หน่วยเลือกตั้ง โดยไม่สามารถน าออกมานอก
หน่วยเลือกตั้งได้นั้น ในด้านหนึ่งเป็นส่วนท าให้การนับคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นไปโดยรวดเร็ว สะดวก และมี
ประสิทธิภาพ  เนื่องจากฟิลิปปินส์เป็นประเทศหมู่เกาะที่การเดินทางยากล าบาก ดังนั้น การใช้เครื่องนับ
คะแนน ณ หน่วยเลือกตั้งเลย  แต่อีกด้านก็มีค าถามถึงความถูกต้องแม่นย า และเที่ยงตรงของคะแนนเสียง
เลือกตั้ง  เกิดเป็นประเด็นโต้แย้งหลักคือการได้รับเลือกตั้ งโดยเครื่อง หรือ “ Elected by Machine”  ที่เป็น
การยากส าหรับการติดตามตรวจสอบโดยสาธารณะ  กระทบต่อความเชื่อมั่นสาธารณะ  (Public Trust)  
รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายส าหรับค่าเช่าเครื่องจากบริษัทเอกชนต่างประเทศที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับศักยภาพในการ
ท างานของเครื่องดังกล่าว (ถวิลวดี บุรีกุล และ คณะ, 2560) 

 5.2.2 ตามข้อเสนอหลายข้อของผู้วิจัยที่เน้นเรื่องของการเพ่ิมกระบวนการ และความเข้มข้น ให้กับ
กระบวนการมีส่วนร่วม การกระตุ้นชักชวน และการหนุนเสริมผู้แทนพลเมืองในการปฏิบัติงานตามกระบวนการ
ทางเมืองและโครงสร้างการบริหารต่าง ๆ เพ่ิมจ านวนกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง และกระตือรือร้น
ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ในการติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง   รวมทั้ง เสริม
พลังให้กับองค์กรภาคประชาสังคม (CSOs) เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สนับสนุน รณรงค์การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง นั้น 
เป็นเพราะ “การขาดการมีส่วนร่วม” ปัญหาส าคัญของ กกต. ทั้งสองประเทศ ส่งผลให้ได้รับผลประเมิน
สมรรถนะและมาตรฐานการท างานปานกลางถึงน้อย และส าหรับ กกต. ไทย อาจเป็นเพราะ สังคมคาดหวังว่า 
จะท าหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งได้อย่างเป็นอิสระ ปลอดจากอ านาจครอบง าทางการเมืองของผู้มีอ านาจ และ
สามารถเป็นที่พ่ึงของประชาชนได้ แต่หลังจากการจัดการเลือกตั้ง กกต. ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในการท างานที่
ขาดการมีส่วนร่วม และ กกต. มีปัญหาด้านบทบาทการท างานจนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้ามามีส่วนร่วมจาก
ภาคประชาชน ซึ่งเป็นปัจจัยตามกรอบแนวคิดในเรื่อง ความเชื่อมั่นทางการเมือง และสอดคล้องดังที่ ปริญญา 
เทวานฤมิตรกุล (2562) ได้เสนอเสนอผลการวิจัย ปัญหาระบบเลือกตั้งตาม รธน.2560 และปัญหาการจัดการ
เลือกตั้ง: ศึกษาจากการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 โดยพบปัญหาส าคัญหนึ่งในห้าเรื่อง คือ ด้านความพึงพอใจ
และความเชื่อมั่นของประชาชน ที่มีต่อ กกต. ที่ประชาชนเชื่อมั่น 52.73 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถามในวันเมื่อเลือกตั้ง 
แต่ถ้าถามหลังการเลือกตั้งตัวเลขอาจน้อยกว่านี้ และ ผลการศึกษาของณัฐวุฒิ วงศ์เนียม (2556) ที่ได้ศึกษา
บทบาทคณะกรรมการการเลือกตั้งในการสร้างความเป็นธรรมต่อกระบวนการการเลือกตั้งในประเทศไทย  ซึ่ง
พบว่า กกต.มีปัญหาในด้านความไม่โปร่งใสในการท าหน้าที่ ปัญหาความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมถึงประชาชนและสังคมไม่สามารถตรวจสอบ
ความถูกต้อง กระบวนการปฏิบัติงานได้อีกทั้งหากเกิดความผิดพลาดจากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเองบุคคลภายนอกจะไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้  ซึ่งได้มีข้อเสนอที่สอดคล้องกันว่า ควรมีการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามหลัก การถ่วงดุลอ านาจ (check and balance) 
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ก าหนดใหม้ีการตัดสินโดยเร็วเพราะเท่าที่ผ่านมา มีปญัหาการตัดสินการเลือกตั้งล่าช้าคลาดเคลื่อน ประกาศผล
ล่าช้าและท่ีส าคัญหากคณะกรรมการการเลือกตั้งท าหน้าที่ผิดพลาดก็ไมม่ีหน่วยงานใดตรวจสอบ คณะกรรมการ
การเลือกตั้งได้, ให้มูลนิธิองค์กรกลางเพ่ือประชาธิปไตยมีบทบาทตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรอิสระ 
เช่น ตรวจสอบการใช้อ านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามกรอบเวลาที่ก าหนดหรือการใช้อ านาจวินิจฉัย
และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนั้น เป็นการเพ่ิมความรอบคอบในการด าเนินการ, ควรส่งเสริมองค์กรภาค
ประชาชนที่มาช่วยเหลือด้านการเลือกตั้งจ าเป็นต้องมี โครงสร้างที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศเพ่ือ
ประสานกิจกรรมและผนึกทรัพยากร และพลังความร่วมมือให้เป็นที่น่าเชื่อถือ และ ควรจะมีการพัฒนาองค์กร
เอกชนขึ้นมาเพ่ือท าหน้าที่ในการตรวจสอบการทุจริตการเลือกตั้ง รวมทั้ง ข้อเสนอจากงานของ สุกัลยา โชค
บ ารุง และ เอกพร รักความสุข (2558) คณะกรรมการการเลือกตั้งควรเน้นการบริหารจัดการองค์กร และ
สื่อสารองค์กร โดยเน้นที่ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และหมั่นสื่อสารก็จะช่วยให้องค์กรด าเนินไปอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

 5.2.3 อีกข้อเสนอหนึ่งที่ส าคัญ คือ การเสนอให้ท า “กระบวนการจัดการศึกษาแบบองค์รวมให้กับผู้มี
สิทธิลงคะแนน (Inclusive Voter Education)” เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจนให้กับผู้มีสิทธิ
ลงคะแนน ในการเลือกตั้งและกระบวนการมีส่วนร่วมนั้น เป็นเพราะเรื่องดังกล่าวมีความส าคัญ และเป็นปัจจัย
ที่ส่งผลต่อบทบาทการมีส่วนร่วมของพลเมืองในทางการเมือง เป็นการส่งเสริมด้านการรู้เรื่องการเมือง 
(Political Literacy) คือ ความรู้ความเข้าใจ และ การรู้ถึงผลกระทบ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญต่อการมีบทบาทของ
พลเมืองในเรื่องต่าง ๆ ทั้งการมีส่วนร่วม และ การมีบทบาทเป็นพลเมืองที่มีการตัดสินใจเลือกผู้แทนที่มีคุณภาพ 
ซึ่งถือเป็นจุดหมายปลายทางตามภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง คือ การพัฒนาการเมืองและการ
เลือกตั้ง เพ่ือความเป็นประชาธิปไตยที่ยั่งยืน ด้วยการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม และ เพ่ิมอ านาจให้แก่
ประชาชนในการควบคุมทางสังคม อันเป็นแนวทางในการควบคุมและตรวจสอบการเลือกตั้งที่มีประสิทธิภาพ 
โดยผ่านกระบวนการให้ความรู้ การสร้างจิตส านึก การพัฒนาเครือข่าย และการส่งเสริมการมีส่วนร่วม (ศุภชัย 
สมเจริญ, 2558) 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

 5.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

  (1) เนื่องจากโครงการวิจัยนี้ ด าเนินการภายใต้ข้อจ ากัดของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการระบาดอย่างหนัก จึงได้รับผลกระทบในแง่ของความสมบูรณ์ในการด าเนินการ
ประเมินสมรรถนะการท างานของทั้งสองประเทศอย่างรอบด้าน 

  (2) บริบทการท างานบางภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งสองประเทศอาจคลายคลึง
กันและสามารถเปรียบเทียบการท างานกันได้อย่างชัดเจน เช่น ด้านการมีส่วนร่วม ในขณะที่การบริหารจัดการ
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เลือกตั้งของทั้งสองประเทศมีความแตกต่างในเชิงระบบค่อนข้างมาก รวมถึงสภาพทางภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์
เพ่ือประเมินและเปรียบเทียบสมรรถนะและมาตรฐานการท างานของคณะกรรมการการเลือกตั้งของทั้งสอง
ประเทศ จึงจ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลประกอบอีกหลายส่วน จึงจะสามารถเปรียบเทียบกันได้ หรือ ควรพิจารณา
เปรียบเทียบในเรื่องที่บริบทคล้ายคลึงกันเท่านั้น  

 5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

  (1) ควรมีการศึกษาและจัดท าเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัดต่าง ๆ ที่ทั้งผู้ปฏิบัติงาน คือ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และ ผู้เกี่ยวข้องเห็นร่วมกันในการก าหนดค่ามาตรฐานส าหรับใช้ประเมินสมรรถนะ
และมาตรฐานการท างานของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามกรอบภารกิจการท างาน และมีวิธีเก็บข้อมูลตาม
ตัวชี้วัดดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม 

  (2) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบในเชิงลึกถึงปัจจัยเชิงสาเหตุของสมรรถนะและมาตรฐานการ
ท างานในการบริหารจัดการเลือกตั้งที่มีผลจากการศึกษาครั้งนี้ว่า อยู่ในระดับปานกลางนั้น เกิดจาก
ประสิทธิภาพของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ ฝ่ายเจ้าหน้าที่ประจ าของส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ในเรื่องใด อย่างไร 

  (3) ควรมีการศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของอ านาจทางการเมือง รัฐธรรมนูญ และ 
กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อสมรรถนะและมาตรฐานการท างานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

   

  



 
6-1 ร่างรายงาน การศึกษาสมรรถนะและมาตรฐานการท างานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง: กรณีศึกษาเปรียบเทียบฟิลิปปินส์และไทย 

บรรณานุกรม 

กนกรักษ์ น้อยสัมฤทธิ์.  (2555).  ปัญหาการใช้อ านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง : ศึกษากรณีการสั่งให้มี
การเลือกตั้งใหม่หรือการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง.  (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต).  มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิต.  กรุงเทพฯ 

กานต์ วรฉัตร.  (2563).  ผู้ตรวจการเลือกตั้ง: บทเรียนจากการท าหน้าที่ตรวจสอบการเลือกตั้ง. กรุงเทพฯ: 
สถาบันพระปกเกล้า. 

กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ.  (2541).  การกอตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง: การศึกษาเปรียบเทียบกรณี
อินเดียและฟลิปปนส เพ่ือเปนแนวทางส าหรับไทย.  กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. 

กรุงเทพธุรกิจ.  (2562).  เปิดผลวิจัยเลือกตั้ง 24 มี.ค.62 ปัญหาระบบ“จัดสรรปันส่วนผสม”.  สืบค้นจาก 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/848791 

จุมพล หนิมพานิช.  (2554).  การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ.  กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

ฉัตรชัย รือหา.  (2559).  บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการด าเนินคดีเลือกตั้ง.  วารสาร
วิทยาลัยนครราชสีมา, 10(1), 118-134. 

ชงคชาญ สุวรรณมณี.  (2561).  การเลือกตั้งครั้งแรก ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560.  สืบค้นจาก https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_ parcy/ 
ewt_dl_link.php?nid=49582&filename=index 

ชุลีพร ชาญใบพัด.  (2561).  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการสืบสวนสอบสวน หรือไต่สวน
และการวินิจฉัยชี้ขาดคดีเลือกตั้ง: ศึกษาเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540 พุทธศั กราช  2550 และพุทธศั กราช  2560.  ( วิ ทยานิพนธ์ รั ฐศาสตรมหาบัณฑิ ต ) .  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  กรุงเทพฯ 

ฐิติพร สุขสัมพันธ์.  (ม.ป.ป.).  กกต. เชิญชวนตรวจสอบสิทธิการเลือกตั้งทาง Smart Vote.  สืบค้นจาก 
https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=10097&filename= 

ฐิติพร สุขสัมพันธ์.  (ม.ป.ป.).  กกต. เปิดตัว Application Civic Education เพ่ิมช่องทางถ่ายทอดความรู้สู่
กลุ่มเป้าหมาย.  สืบค้นจาก https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid 
=10098&filename= 

ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม.  (2556).  บทบาทคณะกรรมการการเลือกตั้งในการสร้างความเป็นธรรมต่อกระบวนการการ
เลือกตั้งในประเทศไทย.  (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต).  มหาวิทยาลัยรามค าแหง.  กรุงเทพฯ 

ณัฐสุดา เวียงอ าพล.  (2558).  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของไทยกับแนวคิดความเป็นตัวแทนระดับชาติ.  
วารสารสถาบันพระปกเกล้า, 13(3), 59-82. 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/848791
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_%20parcy/ewt_dl_link.php?nid=49582&filename=index
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_%20parcy/ewt_dl_link.php?nid=49582&filename=index
https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid%20=10098&filename
https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid%20=10098&filename


 
6-2 ร่างรายงาน การศึกษาสมรรถนะและมาตรฐานการท างานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง: กรณีศึกษาเปรียบเทียบฟิลิปปินส์และไทย 

ถวิลวดี บุรีกุล, ปัทมา สูบก าปัง, เลิศพร อุดมพงษ์ และณัฏฐกาญจน์ ศุกลรัตนเมธี.  (2560).  เกาะขอบสนาม
 เลือกตั้งฟิลิปปินส์ 2559.  กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า. 

ธโสธร ตูทองค า.  (2545).  “กระบวนการการเลือกตั้ง” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาสถาบันและกระบวนการ
ทางการเมืองไทย.  (วิทยานิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , บัณฑิต
วิทยาลัย.  นนทบุรี  

ธีรภัทร เสรีรังสรรค.  (2548).  การประเมินผลการท างานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ: คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง. กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกลา. 

บุญสง นอยโสภณ.  (2560).  บทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560.  สืบค้นจาก https://www.constitutionalcourt.or.th/occ_web/ 
ewt_dl_link.php?nid=9647 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัด
จะพึงมีและจ านวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด.  (2562, 24 มกราคม).  
ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 136.  ตอน 10ก. น. 2-67. 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ก าหนดวันและเวลาออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้ง
กลาง.  (2562, 24 มกราคม).  ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 136.  ตอน 10ก.  น. 71. 

ปริญญา เทวานฤมิตรกุล.  (2562).  เลือกตั้งตาม ‘รธน.’ ฉบับ 2560 สารพัดปัญหา-ข้อเสนอแนะ.  สืบค้นจาก 
https://www.matichon.co.th/politics/news_1688130 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561. (2561, 12 
กันยายน).  ราชกิจจานุเบกษา.  เล่ม 135.  ตอน 68ก.  น. 40-97. 

พรรณรัตน์ ดิษฐ์เจริญ.  (2562).  ระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบผสม ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560.  (ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต). 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะนิติศาสตร์. กรุงเทพฯ 

พรรณรัตน์ ดิษฐ์เจริญ, สมคิด เลิศไพฑูรย์ และ อุดม รัฐอมฤต. (2563).  ปัญหาระบบการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบผสมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560.  
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 13(2), น. 169-197.  

รชยา สิทธิสิน.  (2558).  มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมดูแลการหาเสียงเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์. 
วารสาร มฉก.วิชาการ, 19(37), 141-152. 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย.  (2560, 6 เมษายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134.  ตอน 40ก. น. 1-90. 

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561. (2561, 26 
(ธันวาคม).  ราชกิจจานุเบกษา.  เล่ม 135.  ตอน 110ก.  น. 1-69. 

https://www.constitutionalcourt.or.th/occ_web/


 
6-3 ร่างรายงาน การศึกษาสมรรถนะและมาตรฐานการท างานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง: กรณีศึกษาเปรียบเทียบฟิลิปปินส์และไทย 

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2561. 
(2562, 3 มกราคม).  ราชกิจจานุเบกษา.  เล่ม 136. 

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการด าเนินคดีเลือกตั้ง พ.ศ. 2562. (2562, 8 กุมภาพันธ์).   
ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 136.  ตอน 16ก.  น. 28-30. 

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้จ่ายเงินในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561.  
(2562, 3 มกราคม).  ราชกิจจานุเบกษา.  เล่ม 136.  ตอน 2ก.  น. 58-65. 

รัตนะ บัวสนธ์.  (2556).  วิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา .  (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่ง
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  

มาลินี คงรื่น.  (2552).  การเลือกตั้ง.  สืบค้นจาก http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=การเลือกตั้ง  

วงศ์วริศ ศุภปฐวีพงศ์.  (2558).  แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการเลือกตั้งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์. 
 (วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์.  กรุงเทพฯ 

วีระพงศ์ เชาวลิต. (2562). บทบาทของพรรคการเมืองไทยกับการเลือกตั้งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560.  วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ.  4(ฉบับพิเศษ), 431-443. 

ศุภชัย สมเจริญ.  (2558).  บทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพ่ือการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยไทย.  
เอกสารวิชาการส่วนบุคคล หลักสูตรหลักนิติธรรมเพ่ือประชาธิปไตย รุ่นที่ 3.  กรุงเทพฯ: ส านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.  (2559).  แอพพลิเคชั่น ฉลาดเลือก.  สืบค้นจาก 
https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=963&filename= 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.  (2560).  ส านักงานกกต.  สืบค้นจากhttps://www.ect.go.th/ 
ect_th/news_page.php?nid=2387 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.  (2560).  อ านาจหน้าที่ของ กกต.  สืบค้นจาก https://www. 
ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=2384 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.  (2562).  ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562. 
กรุงเทพฯ: ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม.  

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.  (2564).  กกต. เปิดตัว Application Civic Education เพ่ิมช่องทาง
ถ่ายทอดความรู้สู่กลุ่มเป้าหมาย.  สืบค้นจาก https://www.ect.go.th/dlc5/ewt_news.php?nid= 
10098&ewt=ZGJfMTE5X2VjdF90aA== 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.  (ม.ป.ป.).  การมีส่วนร่วม. สืบค้นจาก https://www.ect.go.th/ 
ect_th/Ewt_w3c/ewt_news.php?nid=767&filename= 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=การเลือกตั้ง
https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=2387
https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=2387
https://www/
https://www.ect.go.th/
https://www.ect.go.th/ect_th/Ewt_w3c/ewt_news.php?nid=767&filename
https://www.ect.go.th/ect_th/Ewt_w3c/ewt_news.php?nid=767&filename


 
6-4 ร่างรายงาน การศึกษาสมรรถนะและมาตรฐานการท างานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง: กรณีศึกษาเปรียบเทียบฟิลิปปินส์และไทย 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.  (ม.ป.ป.).  ส านักงาน กกต.  สืบค้นจากhttps://party.ect.go.th/ 
page/4 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.  ส านักวิชาการ.  (2562).  รัฐธรรมนูญกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร 62. กรุงเทพฯ: ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. 

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  (2563).  โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580).  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

สุรพันธ์ ทับสุวรรณ์.  (2552).  เอกสารประกอบการสอนการมีส่วนร่วมทางการเมืองในเมืองไทย .  กรุงเทพฯ: 
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง.  

สุภางค์ จันทวานิช.  (2542).  วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

Diskin, A., & Koppel, M.  (2010).  Voting Power: An Information Theory Approach.  Social 
Choice and welfare, 1-31. 

Heywood A.  (2000).  Key Concepts in Politics. New York: Palgrave. 

Makinda, S.  (1996).  Democracy and multiparty politics in Africa.  The Journal of Modern 
African Studies, 34(4), 555-573. 

Nurmi, H.  (2010).  Voting theory. In Insua, D.R., & French, S.  e-Democracy A Group Decision 
and Negotiation Perspective (pp. 101-123).  Dordrecht: Springer. 

Wojtasik, W.  (2013).  Functions of Elections in Democratic Systems. Political Preferences. 4, 
25-38. 

Young, H. P.  (1988).  Condorcet’s theory of voting.  American Political Science Review, 82(4), 
1232-1244.  

 
 

****************************** 
 



 
7-1 ร่างรายงาน การศึกษาสมรรถนะและมาตรฐานการท างานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง: กรณีศึกษาเปรียบเทียบฟิลิปปินส์และไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
7-2 ร่างรายงาน การศึกษาสมรรถนะและมาตรฐานการท างานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง: กรณีศึกษาเปรียบเทียบฟิลิปปินส์และไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน 

ต่อสมรรถนะและมาตรฐานการท างานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อสมรรถนะและมาตรฐานการท างานของ                                                 แบบสอบถามชุดที่                                               
คณะกรรมการการเลือกตั้งจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2562                                                                                                                                                                           
 

1 
 

 

แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน 
ต่อสมรรถนะและมาตรฐานการท างานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2562  

ค าชี้แจง โปรดท ำเครื่องหมำย  X  ลงในช่อง   และตอบค ำถำมในช่องว่ำงให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในปี พ.ศ. 2562 
 

ท่ำนเห็นด้วยกับประเด็นเหล่ำนี้หรือไม่  
ประเด็น เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง ไม่ทรำบ 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1. กำรเลือกตั้ง ส.ส. ในปี พ.ศ. 
2562 ประชำชนมีข้อมูลผู้ลงสมัคร
รับเลือกตั้งอย่ำงเพียงพอ (Q1) 

     

2. กำรเลือกตั้ง ส.ส. ในปี พ.ศ. 
2562 คนออกไปใช้สิทธิลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งเป็นจ ำนวนมำก (Q2)  

     
   

 

 
 

ค าแนะน า : สวัสดีครับ/ค่ะ ผม/ดิฉัน มำจำกสถำบันพระปกเกล้ำ วันนี้ ผม/ดิฉัน ขออนุญำตมำสอบถำม  
ควำมคิดเห็นของท่ำนเกี่ยวกับสมรรถนะและมำตรฐำนกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.)  
จำกกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร (ส.ส.) ทั่วไป ปี พ.ศ. 2562 ในโครงกำรวิจัยกำรศึกษำสมรรถนะและ
มำตรฐำนกำรท ำงำนของ กกต. กรณีศึกษำเปรียบเทียบสำธำรณรัฐฟิลิปปินส์และประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือ 1) ศึกษำกำรน ำตัวชี้วัดที่พัฒนำขึ้นร่วมกันระหว่ำงสำธำรณรัฐฟิลิปปินส์และประเทศไทยมำใช้ประเมิน
สมรรถนะและมำตรฐำนกำรท ำงำนของ กกต. และ 2) เสนอแนะแนวทำงกำรปรับปรุงกำรท ำงำนของ กกต. 
กำรศึกษำครั้งนี้จะสัมภำษณ์กลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นตัวแทนของประชำชนที่มีอำยุ 18 ปีขึ้นไป โดยผู้วิจัยจะไม่บันทึกชื่อ
หรือข้อมูลบ่งชี้ใด ๆ เกี่ยวกับท่ำนในแบบสอบถำมนี้ ทั้งนี้ กำรมีส่วนร่วมในกำรตอบแบบสอบถำมของท่ำนจะเป็นไป
ด้วยควำมสมัครใจ ท่ำนสำมำรถยุติกำรสัมภำษณ์เมื่อใดก็ได้ 
 

ท่ำนเต็มใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของกำรส ำรวจหรือไม่ครับ/คะ? 
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3.  กำรเลือกตั้ง ส.ส. ในปี พ.ศ. 2562 ท่ำนคิดว่ำ องค์กรหรือบุคคลต่อไปนี้ มีอิทธิพลต่อผู้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียง    
    เลือกตั้งมำกที่สุด (โปรดเรียงล ำดับ ตั้งแต่ 1 ถึง 10 โดยล ำดับ 1 หมำยถึง มีอิทธิพลมำกท่ีสุด และล ำดับ 10    
    หมำยถึง มีอิทธิพลน้อยที่สุด) (Q3) 
[    ]   1) ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง [    ]   6) เพ่ือนบ้ำน 

[    ]   2) ผู้รณรงค์หำเสียงเลือกตั้งของพรรคกำรเมือง [    ]   7) ผู้น ำศำสนำ 

[    ]   3) เจ้ำหน้ำที่รัฐ [    ]   8) เพ่ือนร่วมงำน/เพ่ือนร่วมห้องเรียน 

[    ]   4) สื่อมวลชน [    ]   9) ผู้น ำทำงสังคม/ผู้น ำชุมชน 
[    ]   5) สมำชิกครอบครัว [    ]   10) อ่ืน ๆ (เช่น ครู) โปรดระบุ ________ 

 

การมีส่วนร่วมของประชาชน 
4.  กำรเลือกตั้ง ส.ส. ในปี พ.ศ. 2562 ประชำชนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีอิสระในกำรลงคะแนน (Q4)  

 

 

1) 
 

เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง (ข้ำมไปข้อ 6)  
 

3) 
 

ไม่เห็นด้วย (ตอบข้อ 5) 

 

 

2) 
 

เห็นด้วย (ข้ำมไปข้อ 6)  
 

4) 
 

ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง (ตอบข้อ 5) 
 

5. ถ้ำท่ำนเห็นว่ำ ในกำรเลือกตั้งนั้น ประชำชนไม่มีอิสระในกำรลงคะแนนเสียงกำรเลือกตั้ง ท่ำนเห็นด้วยหรือไม่ว่ำ  
   กำรเลือกตั้งเป็นไปด้วยควำมสงบสุข เรียบร้อย (Q4) 

 
1) เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง  

 
4) ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง 

 
2) เห็นด้วย  

 
5) ไมท่รำบ 

 3) ไม่เห็นด้วย    

 

6.  กำรเลือกตั้ง ส.ส. ในปี พ.ศ. 2562 ท่ำนคิดว่ำ กำรมีส่วนร่วมของประชำชน (เช่น กำรติดตำมข้อมูลข่ำวสำร    
    กำรไปใช้สิทธิเลือกตั้ง กำรเข้ำร่วมในกำรฟังปรำศรัย) อยู่ในระดับใด (จำกระดับ 1 ถึง 10 โดยระดับ 1 หมำยถึง  
    มีส่วนร่วมน้อยที่สุด และระดับ 10 หมำยถึง มีส่วนร่วมมำกที่สุด) (Q5) 
 

มีส่วนร่วมน้อยท่ีสุด       มีส่วนร่วมมากที่สุด  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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พรรคการเมืองและผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง 

7. กำรเลือกตั้ง ส.ส. ในปี พ.ศ. 2562 ท่ำนเห็นว่ำ สัดส่วนของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในพ้ืนที่ของท่ำนเป็นอย่ำงไร (Q6)  
 

ประเด็น ใช่ ไม่ใช่ ไมส่ำมำรถตอบได้ 
(1) (0) (99) 

1) เป็นผู้หญิงมำกกว่ำผู้ชำย 
   

2) เป็นคนหนุ่มสำวมำกกว่ำคนที่มีอำยุ 
   

3) เป็นเพศทำงเลือก (LGBTQIA) มำกกว่ำเพศก ำเนิด 
   

4) เป็นชนกลุ่มน้อยมำกกว่ำกลุ่มทั่วไป 
   

5) เป็นผู้ที่มฐีำนะทำงเศรษฐกิจและสังคมต่ ำมำกกว่ำผู้ที่มฐีำนะ
ทำงเศรษฐกิจและสังคมสูง 
 

   

 

โปรดแสดงควำมคิดเห็นของท่ำนเกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้  
 

ประเด็น ทั้งหมด 
(100 %) 

เกือบจะทั้งหมด 
(80 %) 

ส่วนมำก 
(60 %) 

บำงส่วน  
(40 %) 

ส่วนน้อย 
(20 %) 

ไม่มีเลย 
(0 %) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
8. กำรเลือกตั้ง ส.ส. ในปี พ.ศ. 2562 
ท่ำนคิดว่ำ ในภาพรวมของประเทศ 
มีสัดส่วนของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งที่ได้
น ำเสนอโครงกำรหรือประเด็นปัญหำ 
ต่ำง ๆ ในระดับประเทศมำกหรือน้อย
เพียงใด (Q7) 

      

9. กำรเลือกตั้ง ส.ส. ในปี พ.ศ. 2562 
ท่ำนคิดว่ำ ในเขตเลือกตั้งของท่าน  
มีสัดส่วนของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งที่ได้
น ำเสนอโครงกำรหรือประเด็นปัญหำ 
ต่ำง ๆ ในระดับประเทศมำกหรือน้อย
เพียงใด (Q8) 
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10. กำรเลือกตั้ง ส.ส. ในปี พ.ศ. 2562 ในพ้ืนที่ของท่ำน ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทีห่ำเสียงมำกท่ีสุด 
     เป็นผู้ทีไ่ด้รับกำรเลือกตั้ง (Q9)  

 1) เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง  4) ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง 

 2) เห็นด้วย  5) ไม่ทรำบ 

 3) ไม่เห็นด้วย    

 

11. กำรเลือกตั้ง ส.ส. ในปี พ.ศ. 2562 ท่ำนคิดว่ำ กำรมีส่วนร่วมของพรรคกำรเมืองและผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง (เช่น  
     กำรหำเสียงเลือกตั้ง กำรขึ้นเวทีอภิปรำยนโยบำย/โครงกำรต่ำง ๆ) อยู่ในระดับใด (จำกระดับ 1 ถึง 10 โดยระดับ 1  
     หมำยถึง มีส่วนร่วมน้อยที่สุด และระดับ 10 หมำยถึง มีส่วนร่วมมำกท่ีสุด) (Q10) 
 

มีส่วนร่วมน้อยท่ีสุด       มีส่วนร่วมมากที่สุด  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

สื่อมวลชนและสถาบันวิชาการ 
12. กำรเลือกตั้ง ส.ส. ในปี พ.ศ. 2562 ท่ำนคิดว่ำ แหล่งข้อมูลใดทีใ่ห้ข้อมูลเรื่องกำรเลือกตั้งแก่ผู้มีสิทธิลงคะแนน   
     เสียงเลือกตั้งได้ดีที่สุด (โปรดเรียงล ำดับให้มำกท่ีสุด หำกท่ำนไม่รู้จักแหล่งใด ไม่จ ำเป็นต้องเลือกแหล่งนั้น โดย  
     ล ำดับ 1 หมำยถึง เป็นแหล่งข้อมูลที่ให้ข้อมูลเรื่องกำรเลือกตั้งมำกที่สุด และล ำดับ 9 หมำยถึง เป็นแหล่งข้อมูล 
     ที่ให้ข้อมูลเรื่องกำรเลือกตั้งน้อยที่สุด) (Q11) 
 

[    ]   1) เฟสบุ๊ค (Facebook) [    ]   6) หนังสือพิมพ์ 

[    ]   2) ทวิตเตอร์ (Twitter) [    ]   7) โทรทัศน์ 
[    ]   3) อินสตำแกรม (Instagram)   [    ]   8) วิทยุ 
[    ]   4) ยูทูบ (Youtube) [    ]   9) อ่ืน ๆ โปรดระบุ ___________ 

[    ]   5) บล็อก (Blogs)    

 

 

 

 

 



 
แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อสมรรถนะและมาตรฐานการท างานของ                                                 แบบสอบถามชุดที่                                               
คณะกรรมการการเลือกตั้งจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2562                                                                                                                                                                           
 

5 
 

ท่ำนเห็นด้วยกับประเด็นเหล่ำนี้หรือไม่  
 

ประเด็น เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง ไม่ทรำบ 
(1) (2) (3) (4) (5) 

13. กำรเลือกตั้ง ส.ส. ในปี พ.ศ. 
2562 สื่อมวลชนกระแสหลัก 
ที่เป็นรูปแบบสิ่งพิมพ์และ 
กระจายเสียง (เช่น โทรทัศน์ วิทยุ 
หนังสือพิมพ์) ได้ให้ข้อมูลที่เป็น
กลำงและเป็นธรรมมำกที่สุด (Q12) 
 

     

14. กำรเลือกตั้ง ส.ส. ในปี พ.ศ. 
2562 สถาบันวิชาการ สถาบัน
ด้านการวิจัย สถาบันนโยบาย 
ตลอดจนองค์กรด้านการจัดการ
ความรู้ ได้มีส่วนช่วยในกำรให้
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเลือกตั้งต่อ
สำธำรณชน (Q14) 
 

     

15. กำรเลือกตั้ง ส.ส. ในปี พ.ศ. 
2562 มหาวิทยาลัย วิทยาลัย 
โรงเรียน ไดม้ีส่วนส ำคัญในกำรให้
ข้อมูล มุมมองที่ส ำคัญต่อผู้มีสิทธิ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (Q15) 
 

     

 

16. กำรเลือกตั้ง ส.ส. ในปี พ.ศ. 2562 ท่ำนบอกไดว้่ำ ผู้ที่รณรงค์หำเสียงเลือกตั้งให้แก่ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งและ 
     พรรคกำรเมืองโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นไปอย่ำงมีจริยธรรม (Q13)  

 1) ทั้งหมด (100 %)  4) บำงส่วน (ประมำณ 40 %) 

 2) เกือบจะทั้งหมด (ประมำณ 80 %)  5) ส่วนน้อย (ประมำณ 20 %) 

 3) ส่วนมำก (ประมำณ 60 %)  6) ไม่มีเลย (0 %) 
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17. กำรเลือกตั้ง ส.ส. ในปี พ.ศ. 2562 ท่ำนคิดว่ำ กำรมีส่วนร่วมของสื่อมวลชนและสถำบันวิชำกำร  
     (เช่น กำรน ำเสนอข้อมูลข่ำวสำร ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง) ในภำพรวมอยู่ในระดับใด (จำกระดับ 1 ถึง 10  
      โดยระดับ 1 หมำยถึง มีส่วนร่วมน้อยที่สุด และระดับ 10 หมำยถึง มีส่วนร่วมมำกท่ีสุด) (Q16)  
 

มีส่วนร่วมน้อยท่ีสุด       มีส่วนร่วมมากที่สุด  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
การสืบสวน สวบสวน วินิจฉัย 
18. ท่ำนพึงพอใจกับวิธีกำรที่ใช้ในกำรแก้ปัญหำข้อพิพำท (เช่น กำรแก้ปัญหำของ กกต. ในเรื่องของกำรมีข้อร้องเรียน  
     ผลกำรเลือกตั้ง กำรทุจริตกำรเลือกตั้ง) ที่เกิดจำกกำรเลือกตั้ง ส.ส. ในปี พ.ศ. 2562 หรือไม่ (Q17) 

 1) พึงพอใจอย่ำงมำก  4) ไม่พึงพอใจอย่ำงมำก 

 2) พึงพอใจ  5) ไม่ทรำบ 

 3) ไม่พึงพอใจ    

 

19. ท่ำนเห็นด้วยหรือไม่ว่ำ กำรเลือกตั้ง ส.ส. ในปี พ.ศ. 2562 กำรได้มำซึ่ง ส.ส. มีประสิทธิภำพและ 
     ประสิทธิผลมำก (Q18)  

 1) เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง  4) ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง 

 2) เห็นด้วย  5) ไม่ทรำบ 

 3) ไม่เห็นด้วย    

 

20. กำรเลือกตั้ง ส.ส. ในปี พ.ศ. 2562 ท่ำนคิดว่ำ ในเขตเลือกตั้งของท่ำน มีหน่วยเลือกตั้งทีเ่ริ่มต้นกระบวนกำร   
     เลือกตั้งได้ตรงเวลำมำกหรือน้อยเพียงใด (Q19)  

 1) ทั้งหมด (100 %)  4) บำงส่วน (ประมำณ 40 %) 

 2) เกือบจะทั้งหมด (ประมำณ 80 %)  5) ส่วนน้อย (ประมำณ 20 %) 

 3) ส่วนมำก (ประมำณ 60 %)  6) ไม่มีเลย (0 %) 
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21. ท่ำนคิดว่ำ กำรสังเกตกำรณ์จำกหน่วยงำนต่ำงชำติและทีมสังเกตกำรณ์เลือกตั้งมีส่วนท ำให้กำรเลือกตั้ง ส.ส.  
     ในปี พ.ศ. 2562 เกิดควำมสุจริต เที่ยงธรรม และสงบสุข (Q20)  

 1) มีส่วนอย่ำงมำก  3) ไม่มีส่วน 

 2) มีส่วน  4) ไม่มีส่วนเลย 

 
22. กำรเลือกตั้ง ส.ส. ในปี พ.ศ. 2562 ท่ำนคิดว่ำ กำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำนต่ำงชำติและทีมสังเกตกำรณ์เลือกตั้ง 

(เช่น สังเกตควำมเรียบร้อยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง) อยู่ในระดับใด (จำกระดับ 1 ถึง 10 โดยระดับ 1 หมำยถึง  
มีส่วนร่วมน้อยที่สุด และระดับ 10 หมำยถึง มีส่วนร่วมมำกท่ีสุด) (Q21)  

มีส่วนร่วมน้อยท่ีสุด       มีส่วนร่วมมากที่สุด  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและการลงคะแนนเสียง: การลงทะเบียนและการมีส่วนร่วม 
ท่ำนเห็นด้วยกับประเด็นเหล่ำนี้หรือไม่ 
 
 

ประเด็น เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง ไม่ทรำบ 
(1) (2) (3) (4) (5) 

23. กำรเลือกตั้ง ส.ส. ในปี  
พ.ศ. 2562 กกต. มีกำรบริหำร
จัดกำรกระบวนกำรลงทะเบียน 
ของผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
(เช่น กำรเลือกตั้งนอกเขต)  
อย่ำงมืออำชีพ (Q22) 
 

     

24. กำรเลือกตั้ง ส.ส. ในปี  
พ.ศ. 2562 ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง   
เลือกตั้งไม่ประสบปัญหำควำมล่ำช้ำ 
ควำมไม่สะดวก เนื่องจำกกำร 
ขำดแคลนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
ในกำรลงคะแนนเสียง (Q23) 
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ประเด็น เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง ไม่ทรำบ 
(1) (2) (3) (4) (5) 

25. ตำมกฎหมำย กรณีท่ีมีกำรคัดค้ำน    
ผลกำรเลือกตั้ง กกต. จะต้องสั่งให้มี
กำรสุ่มนับคะแนนกำรเลือกตั้ง 
ในเขตนั้น ๆ ท่ำนเห็นด้วยหรือไม่ว่ำ 
กกต. มีกำรสุ่มนับคะแนนกำรเลือกตั้ง
ใหมเ่พ่ือควำมถูกต้อง (Q25) 

     

26. กกต. มีกระบวนกำรวำงแผน 
กำรจัดกำรเลือกตั้งอย่ำงต่อเนื่อง (Q26)      

27. กกต. มีแผนกำรฝึกอบรม
เจ้ำหน้ำที่ในเรื่องกำรสื่อสำรข้อมูลและ
เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม (Q27) 

     

28. กกต. มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
และเครื่องมือในพ้ืนที่ต่ำง ๆ อย่ำง
เพียงพอ (Q28) 

     

 
29. กำรเลือกตั้ง ส.ส. ในปี พ.ศ. 2562 กกต. มีกำรสื่อสำรถึงบทบำทขององค์กรหรือบุคคลเหล่ำนี้หรือไม่ (Q24)  
 

ประเด็น ใช่ ไม่ใช่ ไมส่ำมำรถตอบได้ 
(1) (0) (99) 

1) พรรคกำรเมืองและผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง 
   

2) ผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
   

3) สื่อมวลชน 
   

4) สื่อสังคมออนไลน์ (เช่น เฟสบุ๊ค ยูทูบ ทวิตเตอร์) 
   

5) ผู้ทีส่นับสนุนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเลือกตั้ง  
   

6) หน่วยงำนเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมปลอดภัย  
(เช่น ต ำรวจ)    
7) สถำบันกำรศึกษำ 
    
8) ประชำชนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรเลือกตั้ง (เช่น อำสำสมัคร) 
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ประเด็น ใช่ ไม่ใช่ ไมส่ำมำรถตอบได้ 
(1) (0) (99) 

9) หน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่สังเกตกำรณ์เลือกตั้งจำกต่ำงประเทศ 
   

10) เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น 
   

11) องค์กรไม่แสวงหำผลก ำไร องค์กรสำธำรณะประโยชน์  
 องค์กรพัฒนำเอกชน (NGOs) 

   
 

สรุปภาพรวม 
30. กำรเลือกตั้ง ส.ส. ในปี พ.ศ. 2562 ได้สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน (ผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ผู้ลงสมัคร 
     รับเลือกตั้ง พรรคกำรเมือง สื่อมวลชน สถำบันกำรศึกษำ และสถำบันวิชำกำร) อย่ำงครอบคลุม อยู่ในระดับใด  
     จำกระดับ 1 ถึง 10 โดยระดับ 1 หมำยถึง ครอบคลุมน้อยที่สุด และระดับ 10 หมำยถึง ครอบคลุมมำกท่ีสุด (Q29)     
 

ครอบคลุมน้อยท่ีสุด       ครอบคลุมมากที่สุด  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

31. กำรเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งต่อไป ท่ำนคิดว่ำ ภำคส่วนต่ำง ๆ จะเข้ำมำมีส่วนร่วมมำกหรือน้อยเพียงใด (Q30)  

 1) มำกขึ้น                  2) เหมือนเดิม  3) น้อยลง 
 

32. ประสิทธิผลของกำรเลือกตั้ง ส.ส. ในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งได้สะท้อนเสียงควำมต้องกำรของประชำชนนั้น อยู่ในระดับใด  
     จำกระดับ 1 ถึง 10 โดยระดับ 1 หมำยถึง มีประสิทธิผลน้อยที่สุด และระดับ 10 หมำยถึง มีประสิทธิผลมำกที่สุด (Q31)  
 

มีประสิทธิผลน้อยท่ีสุด       มีประสิทธิผลมากที่สุด  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

33. ประสิทธิผลของกำรเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งต่อไป ท่ำนคิดว่ำ จะสะท้อนเสียงควำมต้องกำรของประชำชนมำกหรือน้อย     
     เพียงใด (Q32)  

 1) มำกขึ้น                  2) เหมือนเดิม  3) น้อยลง 
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34. ในภำพรวม ท่ำนคิดว่ำ คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรกำรเลือกตั้งของ กกต. ในกำรเลือกตั้ง ส.ส. ในปี พ.ศ. 2562    
     อยู่ในระดับใด จำกระดับ 1 ถึง 10 โดยระดับ 1 หมำยถึง มีคุณภำพน้อยที่สุด และระดับ 10 หมำยถึง มีคุณภำพ 
     มำกที่สุด (Q33) 
 

มีคุณภาพน้อยท่ีสุด       มีคุณภาพมากที่สุด  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
35. กำรเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งต่อไป ท่ำนคิดว่ำ คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรกำรเลือกตั้งของ กกต. จะดีขึ้น เหมือนเดิม  
     หรือแยล่ง (Q34) 

 1) ดีขึ้น                   2) เหมือนเดิม  3) แยล่ง 
 

36. กำรเลือกตั้ง ส.ส. ในปี พ.ศ. 2562 ท่ำนพบเห็นกำรทุจริตกำรเลือกตั้งหรือไม่ (TH1) 

 1) ไม่เคย  2) เคย จำกแหล่งใด (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)    

    
 1) พบเห็นด้วยตัวเอง  6) โทรทัศน์ 

    
 2) ได้ฟังจำกคนอ่ืน  7) วิทยุ 

    

 3) หนังสือพิมพ์  
 

8) 
 

อินเทอร์เน็ต  
สื่อสังคมออนไลน์ 

    
 4) นิตยสำร/วำรสำร  9) อ่ืน ๆ ระบุ_____ 

 
 

    
 5) 

 
สมำชิกในครอบครัวหรือเพ่ือน 
ที่เคยพบเห็นเล่ำให้ฟัง   

 

 
37. กำรเลือกตั้งนำยก อบจ. และสมำชิก อบจ. ในปี พ.ศ. 2563 ท่ำนไปเลือกตั้งหรือไม่ (TH2)   

 1) ไปเลือกตั้ง (ตอบข้อ 38)    2) ไม่ไปเลือกตั้ง (ข้ำมไปข้อ 39)  
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38. กำรเลือกตั้งนำยก อบจ. และสมำชิก อบจ. ในปี พ.ศ. 2563 ท่ำนพบเห็นกำรทุจริตกำรเลือกตั้งหรือไม่ (TH3) 

 
1) ไม่เคย 

 
2) เคย จำกแหล่งใด (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)    

    
 

1) พบเห็นด้วยตัวเอง 
 

6) โทรทัศน์ 

    
 

2) ได้ฟังจำกคนอ่ืน 
 

7) วิทยุ 

    
 

3) หนังสือพิมพ์ 
 

8) อินเทอร์เน็ต  
สื่อสังคมออนไลน์ 

    
 4) นิตยสำร/วำรสำร 

 9) อ่ืน ๆ ระบุ 
____________ 

    
 5) สมำชิกในครอบครัวหรือเพ่ือน 

ที่เคยพบเห็นเล่ำให้ฟัง   

 
39. โดยภำพรวม ท่ำนคิดว่ำ ท่ำนรู้จัก กกต. (เช่น บทบำทหน้ำที่ของ กกต. ผลกำรด ำเนินงำนของ กกต.) อยู่ในระดับใด  
     จำกระดับ 1 ถึง 10 โดยระดับ 1 หมำยถึง รู้จักน้อยที่สุด และระดับ 10 หมำยถึง รู้จักมำกที่สุด (TH4) 
 

รู้จักน้อยท่ีสุด       รู้จักมากที่สุด  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

40. ท่ำนเชื่อมั่นในกำรท ำงำนของ กกต. (เช่น กำรจัดกำรเลือกตั้ง กำรตรวจสอบผลกำรเลือกตั้ง กำรให้ใบเหลือง ใบแดง)  
     มำกหรือน้อยเพียงใด จำกระดับ 1 ถึง 10 โดยระดับ 1 หมำยถึง ไม่เชื่อมั่นเลย และระดับ 10 หมำยถึง เชื่อมั่นมำกที่สุด    
     (TH5) 
   

ไม่เชื่อม่ันเลย       เชื่อม่ันมากที่สุด  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

41. ท่ำนทรำบหรือไมว่่ำ มีผู้ตรวจกำรเลือกตั้ง (TH6)  

 1) ทรำบ     2) ไม่ทรำบ 
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42. ในอนำคต ท่ำนยินดีเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรเลือกตั้งหรือไม่ (TH7)  

 1) ยินดีอย่ำงยิ่ง  3) ไม่ยินดี 

 2) ยินดี  4) ไม่ยินดีอย่ำงยิ่ง 
 

 

43. ท่ำนเชื่อมั่นว่ำ กกต. สำมำรถจัดกำรกับผู้ที่ทุจริตกำรเลือกตั้งได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (เช่น กำรสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  
     ด ำเนินคดีอำญำกับผู้สมัคร หัวคะแนน และผู้เกี่ยวข้องที่ท ำผิดกฎหมำยเลือกตั้ง) อยู่ในระดับใด จำกระดับ 1 ถึง 10  
     โดยระดับ 1 หมำยถึง ไม่เชื่อมั่นเลย และระดับ 10 หมำยถึง เชื่อมั่นมำกท่ีสุด (TH8)  
 

ไม่เชื่อม่ันเลย       เชื่อม่ันมากที่สุด  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบ 
  

 

1. วันเดือนปีเกิด วันที่_____ เดือน__________ พ.ศ.________ ท่ำนอำยุ__________ ปี 

2. เพศก ำเนิด           1) หญิง                2) ชำย 
 

 
 

3. ระดับกำรศึกษำ    
   สูงสุด   1) ไม่ได้เรียน                         4) ระดับอำชีวะหรือเทียบเท่ำ (ปวช./ปวส.) 

 
 2) ระดับประถมศึกษำ   5) ระดับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 

 
 3) ระดับมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ   
            

  6) สูงกว่ำระดับปริญญำตรี 

 

4. อำชีพ 
 

  1) ข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ/    
            พนักงำนของรัฐ                       

 

  6) เกษตรกร 

 
 2) ค้ำขำยเล็ก ๆ น้อย ๆ   7) รับจ้ำงทั่วไป                 

 
 3) ธุรกิจส่วนตัว                  8) ไม่ได้ท ำงำน/ว่ำงงำน 

 
 4) นักเรียน/นักศึกษำ   9) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ________ 

 
  5) พนักงำนบริษัทเอกชน         
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5. ที่อยู่ตำม   
 ทะเบียนบ้ำน  1) เขต อบต.  3) เขตเทศบำลต ำบล  5) เขตเทศบำลเมือง 

 
 2) เขตเทศบำลนคร  4) กทม. และเมืองพัทยำ  6) อ่ืน ๆ (ระบุ) _______ 

   ต ำบล/แขวง___________        อ ำเภอ/เขต_______________              จังหวัด_______________        ภำค_______________   

 
6. ที่อยู่   
    ปัจจุบัน 

 

     
 
 

 
 

ที่อยู่เหมือนกับข้อ 5  
 

ที่อยู่แตกต่ำงจำกข้อ5 
 

1) เขต อบต. 

 
 
 

 

 
 
 
 
3) เขตเทศบำลต ำบล 

 
 
 
 

 
 
 
 
5) เขตเทศบำลเมือง 

 
 2) เขตเทศบำลนคร   4) กทม. และเมืองพัทยำ  6) อ่ืน ๆ (ระบุ) _________ 

   

  ต ำบล/แขวง____________     อ ำเภอ/เขต_______________      จังหวัด_______________   ภำค  _______________                      
 

 

 

 7. ท่ำนได้ไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ในปี พ.ศ. 2562 หรือไม่  

   1) ไปใช้สิทธิ (ตอบข้อ 9)        2) ไมไ่ปใช้สิทธิ (ข้ำมไปข้อ 10)   3) ยังไม่มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้ำมไปข้อ 10) 
 

 8. ท่ำนไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ในปี พ.ศ. 2562 ในรูปแบบใด 

   1) ใช้สิทธิวันเลือกตั้ง                    
 

 

2) เลือกตั้งล่วงหน้ำ   3) จ ำไม่ได้ 
ประเด็น ใช้เวลำ 

เกือบทั้งวัน 
มำกกว่ำ
ครึ่งวัน 

ประมำณ
ครึ่งวัน 

บ่อยครั้ง 
แต่ไม่ถึงครึ่งวัน 

นำน ๆ  
ครั้ง 

ไม่เคย 
เลย 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
9. ในแต่ละวัน ท่ำนคิดถึงเรื่อง
กำรเมืองบ่อยแค่ไหน 
 

      

10. ในแต่ละวัน ท่ำนพูดคุยเรื่อง
กำรเมืองกับคนอ่ืนบ่อยแค่ไหน 
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ประเด็น ใช้เวลำ 
เกือบทั้งวัน 

มำกกว่ำ
ครึ่งวัน 

ประมำณ
ครึ่งวัน 

บ่อยครั้ง 
แต่ไม่ถึงครึ่งวัน 

นำน ๆ  
ครั้ง 

ไม่เคย 
เลย 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
11. ในแต่ละวัน ท่ำนได้ท ำ/เข้ำร่วม
ในกิจกรรมทำงกำรเมืองบ่อยแค่ไหน 
(เช่น โพสต์แสดงควำมเห็นทำง
กำรเมืองทำงสื่อสังคมออนไลน์  
เข้ำร่วมชุมนุมทำงกำรเมือง) 

      

 

12. ท่ำนคิดว่ำ ปัญหำที่ส ำคญัที่สุดของประเทศไทย ขอให้ท่ำนตอบ 3 - 5 ปัญหำ  
 

1) _________________________________________________________________________________ 
 

2) _________________________________________________________________________________ 
 
3) _________________________________________________________________________________ 
 
4) _________________________________________________________________________________ 
 
5) _________________________________________________________________________________ 

 

13. ภำษำท่ีท่ำนพูดบ่อยที่สุด (หำกท่ำนพูดมำกกว่ำ 1 ภำษำ ขอให้ท่ำนเรียงล ำดับภำษำที่พูดบ่อยที่สุด  
   โดยล ำดับ 1 หมำยถึง ภำษำท่ีท่ำนพูดบ่อยที่สุด และล ำดับ 3 หมำยถึง ภำษำท่ีท่ำนพูดน้อยที่สุด) 

    1) ภำษำกลำง 

    2) ภำษำถ่ิน 

    3) อ่ืน ๆ โปรดระบุ ________________________ 
 

14. ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศในทวีปใดบ้ำง (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)  

 
 

1) ทวีปเอเชีย                                     
 

5) ทวีปออสเตรเลีย 

 
 

2) ทวีปยุโรป                                      
 

6) ทวีปแอนตำร์กติกำ 

 
 

3) ทวีปอเมริกำเหนือ                            
 

7) ทวีปแอฟริกำ 

 
 

4) ทวีปอเมริกำใต้  
 

8) ไม่เคยเดินทำงไปต่ำงประเทศ 
 

ขอบคุณครับ/ค่ะ 


