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บทคัดย�อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือ 1) ศึกษาสัมฤทธิผลการบริหารจัดการการเลือกต้ังให สุจริต
และเท่ียงธรรมในประเทศไทย 2) ศึกษาป=จจัยท่ีมีอิทธิพลต>อสัมฤทธิผลการบริหารจัดการการเลือกต้ัง
ให สุจริตและเท่ียงธรรม 3) เสนอแนะให มีการปรับปรุงการบริหารจัดการการเลือกต้ังให สุจริตและ
เท่ียงธรรม เพ่ือให มีผลการเลือกต้ังท่ีดียิ่งข้ึน การวิจัยนี้เป?นการวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบด วย การวิจัยเชิง
ปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณได ทําการศึกษากลุ>มตัวอย>าง จํานวน 400 คน 
ตามสูตรของทาโร ยามาเน> แต>เก็บข อมูลได แบบสอบถามท่ีสมบูรณ� 480 คน ท่ีเลือกมาจากผู มีสิทธิ
เลือกต้ังท่ัวประเทศ 4 ภาค ภาคละ 4 จังหวัด จังหวัดละ 30 คน ท่ีได มาด วยการสุ>มแบบหลาย
ข้ันตอนเก็บข อมูลด วยแบบสอบถามแบบมาตราส>วนประมาณค>า 5 ระดับ ท่ีความเชื่อม่ัน 0.77 
วิเคราะห�ข อมูลด วยสถิติ ค>าร อยละ ค>าความถ่ี ค>าเฉลี่ย ค>าส>วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมุติฐานด วยการวิเคราะห�การถดถอยแบบข้ันตอน การวิจัยเชิงคุณภาพได ดําเนินการโดยศึกษา
เอกสารข อมูลท่ีเก่ียวกับกฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวข องกับการบริหารจัดการการเลือกต้ัง ท้ังในและ
ต>างประเทศ และได สัมภาษณ�เชิงลึกผู ให ข อมูลสําคัญ จํานวน 36 คน จากบุคคล 6 กลุ>ม กลุ>มละ 
6 คน คือ สมาชิกสภาผู แทนราษฎร ผู นําชุมชน เจ าหน าท่ีของคณะกรรมการการเลือกต้ัง สื่อมวลชน 
อาจารย�ในสถาบันการศึกษา และผู นํากลุ>มทางการเมือง ซ่ึงเลือกแบบเจาะจง และวิเคราะห�ข อมูล
ด วยการวิเคราะห�เชิงเนื้อหาและการตีความ 

ผลการวิจัยพบว>า 
1) สัมฤทธิผลการบริหารจัดการการเลือกต้ังให สุจริตและเท่ียงธรรม มีค>าเฉลี่ยโดยรวมอยู>

ในระดับมาก ( X =3.98, S.D.=0.23) เม่ือพิจารณาเป?นรายด าน พบว>า ด านความเท่ียงธรรมอยู>ใน
ระดับสูงสุด ( X =4.00, S.D.=0.29) รองลงมา คือ ด านความสุจริต ( X =3.95, S.D.=0.32) โดย
สัมฤทธิผลการบริหารจัดการการเลือกต้ังในด านความเท่ียงธรรมท่ีมีค>าสูงสุดมีการบริหารท่ียึดม่ันใน
หลักธรรมาภิบาลท่ีสอดคล องกับระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเป?นหลัก ส>วนด านความสุจริต
ท่ีอยู>ในระดับตํ่า โดยการเลือกต้ังต องใช เจ าหน าท่ีปฏิบัติงานเป?นจํานวนมากซ่ึงยากต>อการควบคุมให ท่ัวถึง  

2) ป=จจัยท่ีมีอิทธิพลต>อสัมฤทธิผลการบริหารจัดการการเลือกต้ังให สุจริตและเท่ียงธรรม
ประกอบด วยป=จจัยท่ีสําคัญ 5 ป=จจัย เรียงตามลําดับจากมากไปน อย คือ (1) ป=จจัยการกํากับดูแล
วิธีการหาเสียงเลือกต้ัง (2) ป=จจัยการกํากับดูแลเจ าพนักงานผู ดําเนินการเลือกต้ัง (3) ป=จจัย



ข 

กระบวนการบริหารจัดการการเลือกต้ังท่ัวไป (4) ป=จจัยการกํากับดูแลการลงคะแนนเลือกต้ัง และ      
(5) ป=จจัยการสมัครรับเลือกต้ัง โดย 5 ป=จจัยดังกล>าวสามารถร>วมกันอธิบายความแปรปรวนของ
สัมฤทธิผลการเลือกต้ังท่ีสุจริตและเท่ียงธรรมได  ร อยละ 24.40 (R2=0.244) อย>างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 โดยด านการกํากับดูแลวิธีการหาเสียงเลือกต้ังมีอิทธิพลต>อสัมฤทธิการบริหารจัดการ 
การเลือกต้ังระดับสูงสุด เป?นสิ่งท่ีประชาชนสนใจมากท่ีสุด และผลจากการบริหารจัดการเพ่ือปQองกัน
ไม>ให เกิดการซ้ือสิทธิขายเสียงนั้นได ทําให เกิดสัมฤทธิผลการเลือกต้ังท่ีสุจริตและเท่ียงธรรมมากข้ึน 
และด านการสมัครรับเลือกต้ังมีอิทธิพลต>อสัมฤทธิการบริหารจัดการการการเลือกต้ังระดับตํ่าสุด โดย
กระบวนการรับสมัครได ถูกกําหนดเป?นกฎระเบียบได โดยชัดเจนแล ว จึงมีผลต>อการสร างสัมฤทธิผล
การบริหารจัดการการเลือกต้ังน อยมาก 
 3) ข อเสนอแนะในการปรับปรุงสัมฤทธิผลการบริหารจัดการการเลือกต้ังให สุจริตและ      
เท่ียงธรรม ซ่ึงสังเคราะห�มาจากผลการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประกอบด วยการปฏิบัติ       
5 ประการ คือ (1) การกํากับดูแลวิธีการหาเสียงเลือกต้ังนั้น ควรจัดการให มีความเท>าเทียมกัน
ระหว>างผู สมัคร เพ่ือให เกิดความยุติธรรม โปร>งใส สามารถตรวจสอบได  และเกิดการแข>งขันอย>าง      
เท>าเทียมกันระหว>างผู สมัคร (2) ควรลดเจ าหน าท่ีเลือกต้ังของรัฐให น อยลง โดยเพ่ิมประชาชนให มี
ส>วนร>วมในการเข ามาเป?นเจ าหน าท่ีมากข้ึน และอบรมข อกฎหมายให สามารถปฏิบัติหน าท่ีแทน
เจ าหน าท่ีของรัฐได  (3) การบังคับใช กฎหมายการเลือกต้ังท้ังในด านการอํานวยการเลือกต้ังและ
กระบวนการรับสมัครเลือกต้ัง ต องบังคับใช กฏหมายอย>างเคร>งครัด มีมาตรฐานเดียวกันและไม>ตีความ
ผิดจากเจตนารมณ�ของกฎหมาย เพ่ือให เกิดความยุติธรรมแก>ผู สมัคร (4) ใช เครื่องลงคะแนนเลือกต้ัง
ในการควบคุมการนับคะแนนและประกาศผลการเลือกต้ัง และควรนับคะแนนออนไลน�ตามเวลาจริง 
เพ่ือไม>ให ต องมีการเคลื่อนย ายหีบบัตร ซ่ึงอาจมีผลต>อการทุจริตการเลือกต้ังของเจ าหน าท่ีได               
(5) ควรส>งเสริมการมีส>วนร>วมของประชาชน ให ประชาชนเห็นความสําคัญของการเลือกต้ัง ซ่ึงเป?น
เง่ือนไขข้ันตํ่าของระบอบประชาธิปไตย โดยใช หลักสูตรส>งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย รวมท้ังการ
ส>งเสริมให เยาวชนมีความเข าใจในระบบการเลือกต้ังต้ังแต>เด็ก เม่ือมีสิทธิเลือกต้ังจะเข าใจและยอมรับ
ผลการตัดสินใจของประชาชนทุกคนในประเทศ 



Thesis Title Achievement of Honest and Equitable Election Management in 
Thailand 

Student  Captain Charukris  Ruangsuwan  
Student ID     54B73330101 
Degree   Doctor of Public Administration 
Field of Study  Public Administration 
Thesis Advisor  Professor Dr.Boonton  Dockthaisong 
Thesis Co-Advisor Dr.Boonrueng  Sriharun 
 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were to 1) study the achievement of honest 
and equitable election management in Thailand 2) study the factors influencing the 
achievement of honest and equitable elections and 3) propose approaches for 
improving  honest and equitable election management in Thailand. This study used 
mixed methods of research which combined both quantitative and qualitative 
approaches. The quantitative research was conducted by studying a sample of 400 
individuals following Taro Yamane’s formula but in the end, the completed 
questionnaires for 480 respondents were collected. They were selected from the 
eligible voters nationwide in the 4 regions, from which 4 provinces were selected for 
each region, with 30 persons from each selected province. They were selected by 
multistage random sampling. The research tool for data collection was a 5 level 
rating scale questionnaire with a reliability of 0.77. The statistics used for data 
analysis were percentage, frequency, mean, standard deviation and the hypothesis 
were tested by stepwise regression analysis. The qualitative research was conducted 
by studying the relevant documents concerning the laws and policies of election 
management both in Thailand and in foreign countries. The data were collected by 
in-depth interviews with 36 key informants divided into 6 groups of 6 persons each. 
These informants were representatives, members community leaders, election 
commission officials, mass media personnel, instructors in academic institutes and 
members of political interest groups. They were purposively selected and the data 
were analyzed by content analysis and interpretation.  
 The research results were as follows:  
 1) The achievement of honest and equitable election management in 

Thailand was, overall, at a high level ( X =3.98, S.D.= 0.23). Considering  each aspect 



ง 
 

individually, we found that the equity aspect was at the highest ( X =4.00, S.D.=0.29), 

followed by the honesty aspect ( X =3.95, S.D.=0.32). The equity aspect was at the 
highest as the election management was performed based on the principles of good 
governance which complied with democratic regimes. The honesty aspect was at the 
lowest level because organizing the elections required too many officials to run the 
process, and as it was quite difficult to control all of them.   
 2) The factors influencing the achievement of honest and equitable 
elections consisted of 5 aspects (1) the aspect of voting campaign monitoring was at 
the highest, followed by (2) the aspect of election officials monitoring, (3) the aspect 
of election management process, (4) the aspect of vote monitoring and (5) the 
aspect of candidate registration. These 5 variables explained 24.40 percent (R2=0.244) 
of the variation of the achievement of honest and equitable election management in 
Thailand at the level of significance of 0.05. The aspect of voting campaign 
monitoring was at the highest as the people were very interested in the general 
elections and the results of preventing vote buying were very good which helped to 
increase the achievement of honest and equitable management in Thailand. The 
aspect of candidate registration was at the lowest as the registration process was 
clearly defined, and so it had less influence on the achievement of election 
management. 
 3) The proposed approaches for improving  honest and equitable election 
management in Thailand were synthesized from the quantitative and qualitative 
research and were composed of 5 principles: (1) the voting campaign should be 
equitable among the candidates to promote equality, justice, transparency and 
accountability and fair competition, (2) the number of governmental officials 
involved should be reduced by increasing the people’s participation,  following 
allowing for this to be done, (3) the law concerning voting management and 
candidate registration should be strictly enforced using set standards and without 
allowing any wrong interpretations, (4) voting machines should be utilized and the 
vote counting should be on-line in real-time to prevent vote box transferring and to 
avoid corruption from the officials, (5) the people’s participation should be enhanced 
to strengthen the value of elections as a democratic requisite. The promotion of 
democratic development should be utilized as were as well to promote the 
necessary knowledge to the younger generation so that they can better understand 
and accept the country’s voting system when they become eligible to vote.  



กิตติกรรมประกาศ 

 
งานวิจัยเรื่องสัมฤทธิผลการบริหารจัดการการเลือกต้ังให�สุจริตและเท่ียงธรรมในประเทศ

ไทย สําเร็จด�วยดี โดยได�รับความช*วยเหลือและสนับสนุนจากผู�ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ เอกชน 
นักการเมือง อาจารย0 และผู�นํามวลชน ตลอดจนสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ท่ีให�ความ
อนุเคราะห0 ช*วยเหลือในการเก็บรวบรวมข�อมูล ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย0 ดร.บุญทัน ดอกไธสง 
ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ0 อาจารย0 ดร.บุญเรือง ศรีเหรัญ กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ0 ท่ีเป7น
ครูผู�คอยให�คําแนะนํา และช*วยแก�ไขในงานวิจัยให�ตลอดจนจบงานวิจัยชิ้นนี้ รวมท้ังคณาจารย0ทุกท*าน
ท่ีคอยช*วยเหลือ รวมท้ังให�คําปรึกษาท่ีมีคุณค*าต*องานวิจัยชิ้นนี้ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค0เพ่ือศึกษาสัมฤทธิผล ป9จจัยท่ีมีอิทธิพลต*อสัมฤทธิผลการ
บริหารจัดการการเลือกต้ังให�สุจริตและเท่ียงธรรม รวมท้ังเสนอแนะให�มีการปรับปรุงเพ่ือให�มีผลการ
เลือกต้ังท่ีดียิ่งข้ึน นําไปสู*ความม่ันคงของระบอบประชาธิปไตย  

งานวิจัยชิ้นนี้สําเร็จได�ต�อง ขอบคุณและขอบใจเพ่ือนๆ รปด. รุ*นท่ี 14 ท่ีคอยช*วยเหลือ  
เรื่องงานและสนับสนุนเรื่องข�อมูลในการเรียน รวมถึงประสบการณ0ชีวิตท่ีได�เรียนรู�ร*วมกันด�วย  

สุดท�ายนี้ ขอขอบพระคุณ พ*อ แม* และครอบครัวท่ีคอยให�คําแนะนํา เป7นท่ีปรึกษา ให�
กําลังใจ เพ่ือนผู�คอยให�ความช*วยเหลือด�านข�อมูล รวมถึงผู�บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ท่ีให�การสนับสนุน
ในเรื่องงานและเวลาจนงานวิจัยชิ้นนี้สําเร็จ รวมท้ังทุกท*านท่ีให�ความร*วมมือช*วยเหลือทุกด�านจนเป7น
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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา  

กระบวนการการคัดเลือกผู�นําหรือผู�ท่ีจะใช�อํานาจใดๆ แทนตนนั้น เป นพฤติกรรมของมนุษย*
ท่ีมีมานานต้ังแต+บรรพกาล เม่ือมนุษย*วิวัฒนาการและอยู+ร+วมกันเป นสังคม เพ่ือจุดประสงค*ในการ
ดํารงเผ+าพันธุ*นั้น ย+อมมีท้ังความสามัคคี และความขัดแย�ง กระบวนการซ่ึงใช�แก�ป1ญหาความขัดแย�ง
นั้น ยกตัวอย+างในสมัยพุทธกาลนั้นจะใช�วิธีในการคัดเลือกผู�แทนปวงชนข้ึนมา เพ่ือหาข�อยุติ  
แก�ป1ญหา โดยจะงดเว�นสําหรับบุคคลผู�นั้นไม+ต�องหาเลี้ยงชีพ แต+จะทําหน�าท่ีในฐานะผู�ไกล+เกลี่ยข�อ
พิพาทต+างๆ ในสังคมนั้นๆ (พระไตรป7ฎก ฉบับสําหรับประชาชน, 2550) เม่ือระบบนี้พัฒนาข้ึนจึง
กลายเป นระบอบท่ีเรียกว+า สมบูรณาญาสิทธิราชย*ข้ึน เช+นเดียวกันกับในสังคมตะวันตกท่ีพัฒนา
ต+อเนื่องจากสังคมสมบูรณาญาสิทธิราชย* เม่ือผู�ไกล+เกลี่ยนั้นใช�อํานาจเกินเลยกว+าท่ีประชาชนจะ
ยอมรับได� จึงได�เกิดการลุกข้ึนสู�ของประชาชนจนเกิดคําสัญญาระหว+างพระมหากษัตริย*กับประชาชน
ข้ึน เป นสิ่งท่ีเรียกว+า “แมคนาคาตา” เช+นเดียวกับการเกิดแนวคิดสัญญาประชาคมของ ฌอง ฌากส*  รุสโซ 
(Rousseau, Du Contrat Social, 1762) ในฝรั่งเศส ซ่ึงต+อมาเป นแนวคิดท่ีก+อให�เกิดการปฏิวัติพระ
เจ�าหลุยส*ท่ี 16 ในปX ค.ศ. 1789 และเป นจุดเริ่มต�นของกระแส “ประชาธิปไตย” ข้ึนท่ัวโลกในเวลา
ต+อมา 

ในระบอบประชาธิปไตย อํานาจอธิปไตยซ่ึงเป นอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ ได�แก+ 
อํานาจนิติบัญญัติ โดยรัฐสภา อํานาจบริหารโดยรัฐบาล อํานาจตุลาการโดยศาลนั้น เป นของ
ประชาชน โดยประชาชน เพ่ือประชาชน (Abraham Lincoln, 1963) ประชาชนได�มอบความไว�วางใจ
ให�ท้ังสามสถาบันของรัฐเป นผู�ใช�อํานาจนั้นแทนตนเป นสัญญาประชาคม ท่ีรัฐจะต�องนําไปปฏิบัติใน
นามของประชาชน กล+าวคือ ประชาชนได�ให�รัฐ “ยืมอํานาจอธิปไตย” หรือ มอบอํานาจให�ตาม
ขอบเขตและช+วงเวลาท่ีกําหนดให� ดังนั้น เจ�าหน�าท่ีรัฐจะต�องตระหนักว+า “อํานาจอธิปไตยเป นของ
ปวงชน” จึงต�องเคารพสิทธิอันชอบธรรมและจัดการบริการต+อประชาชนอย+างถูกต�องและชอบธรรม
ในทุกๆ กระบวนการของประชาธิปไตย สิ่งเหล+านี้เราเรียกว+า การจัดการบริการตามหลักนิติรัฐ และ
นิติธรรม ท่ีสอดคล�องกับระบอบประชาธิปไตย 

จะเห็นได�ว+าประชาธิปไตยนั้นไม+ใช+เป นเพียงแค+ระบอบท่ีใครคนใดคนหนึ่งสถาปนาข้ึนมา แต+
เป นการพัฒนาการของสังคมท่ีประกอบไปด�วยป1จเจกบุคคลท่ีตระหนักในสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอ
ภาค และภราดรภาพของตน รวมถึงตระหนักถึงความสําคัญของสังคมท่ีตนเองอาศัยอยู+ สิทธิเสรีภาพ  
หมายถึง สิทธิของบุคคลท่ีติดตัวมาแต+กําเนิดส+งผลในการให�อิสระแก+บุคคลนั้นๆ ในการกระทําการใดๆ  
ตราบเท+าท่ีไม+ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู�อ่ืน ความเสมอภาคเช+นเดียวกัน คือการท่ีทุกคนมีอํานาจท่ี
เท+าเทียมกัน ความเสมอภาคของอํานาจในระบอบประชาธิปไตย คือ อํานาจสูงสุดนั้นเป นของ
ประชาชนทุกคนเท+าเทียมกัน สิ่งท่ีแสดงซ่ึงอํานาจของเสรีภาพ ความเสมอภาค และเป นเง่ือนไขข้ันตํ่า
ของการเป นประชาธิปไตยในชุมชนนั้นๆ คือ อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ ท่ีเรียกว+า “อํานาจ
อธิปไตย” ต�องเป นของประชาชนและแสดงออกผ+านสิ่งท่ีเรียกว+า “การเลือกต้ัง” 
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ในสภาพสังคมป1จจุบัน มีแนวคิดในการพยายามลดทอนคุณค+าของระบอบประชาธิปไตยท่ี
กระทําผ+านการเลือกต้ังนั้น ด�วยการทําลายความน+าเชื่อถือ เช+น การกล+าวหาว+าผู�แทนนั้นได�มาจาก
การซ้ือสิทธิ ขายเสียงของประชาชน ระบบหัวคะแนนท่ีมีผลมากกว+าการแสดงนโยบายของพรรค
การเมือง ระบบนายทุน ระบบพวกพ�อง ระดับการศึกษาของประชาชนในประเทศท่ีไม+เท+าเทียมกัน  
หรือแม�กระท่ังอ�างความไม+เท+าเทียมทางเศรษฐกิจ เพ่ือใช�เป นเหตุผลในการทําลายคุณค+าของการ
เลือกต้ัง ให�ลดความน+าเชื่อถือและบั่นทอนความสําคัญของระบอบประชาธิปไตยลง เรามักเรียกกลุ+ม
ความคิดแบบนี้ว+า ประชาธิปไตยทางศีลธรรม หรือกลุ+มอนุรักษ*นิยม 

รัฐธรรมนูญปX พ.ศ. 2540 ซ่ึงเป นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน โดยจุดประสงค*ของการจัดทํา
รัฐธรรมนูญฉบับนี้คือเพ่ือสัญลักษณ*แห+งชัยชนะเหนือเผด็จการทหาร และลบล�างทัศนคติแนวคิด
ประชาธิปไตยท่ีไม+ไว�วางใจประชาชน รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงได�จัดต้ังระบบตรวจสอบ และบริหาร
จัดการการเลือกต้ังข้ึนท่ีเรียกว+า “คณะกรรมการการเลือกต้ัง” หลังจากเกิดเหตุการณ*รัฐประหาร พ.ศ. 
2549 เพ่ือล�มรัฐบาลและฉีกรัฐธรรมนูญปX พ.ศ. 2540 คณะรัฐประหารได�ทําการร+างรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม+ ผ+านการลงมติ เป นรัฐธรรมนูญปX พ.ศ. 2550 มีการร+างกฎกติกาเพ่ิมเติม ทําให�ป1จจุบัน
คณะกรรมการการเลือกต้ังอาศัยอํานาจตามกฎหมายพระราชบัญญัติปX พ.ศ. 2550 โดยมีจุดประสงค*
เพ่ือดําเนินการบริหารจัดการการเลือกต้ังให�มีความสุจริตและเท่ียงธรรม สัมฤทธิผลสูงสุด คือ การ
บริหารจัดการการเลือกต้ังตามกฎหมายท่ีเป นไปตามหลักนิติรัฐและนิติธรรม จนประชาชนเกิดความ
เชื่อถือ และยอมรับในผลการเลือกต้ัง จะไม+นําไปสู+ความขัดแย�งและสงครามกลางเมือง  

นอกจากคณะกรรมการการเลือกต้ังแล�ว สิ่งท่ีจะทําให�ระบอบประชาธิปไตยเกิดความเข�มแข็ง
ยั่งยืน รวมถึงตรงตามแนวคิดการบริหารองค*การสมัยใหม+และธรรมาภิบาล คือ การมีส+วนร+วมและ
สามารถตรวจสอบได� ขององค*กรท่ีมีอิทธิพลต+อการเลือกต้ัง คือ พรรคการเมืองท่ีเป นส+วนท่ีนําเสนอ
นโยบายต+อสาธารณะชน สื่อสารมวลชนเป นตัวกลางในการสื่อสารระหว+างรัฐบาลกับประชาชน 
มหาวิทยาลัยเป นแหล+งเผยแพร+ความรู�และสอดแทรกแนวคิดด�านประชาธิปไตยแก+ผู�ท่ีสนใจ รวมถึง
องค*กรภาคประชาสังคมท่ีเป นตัวแทนของสังคมในการทําหน�าท่ีตรวจสอบการทํางานขององค*กรต+างๆ 
ทางการเมือง 

รัฐธรรมนูญปX พ.ศ. 2550 ได�ปfองกันการผูกขาดอํานาจแบบเบ็ดเสร็จ โดยกําหนดให�สมาชิก
ภาพของฝgายนิติบัญญัติ คือ สมาชิกสภาผู�แทนราษฎร อยู+ในวาระไม+เกิน 4 ปX รัฐต�องจัดให�มีการ
เลือกต้ัง เพ่ือให�มีผู�ท่ีมีคุณสมบัติครบถ�วนได�ลงสมัครรับเลือกต้ังเป นสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร ให�
ประชาชนท่ีมีสิทธิเลือกต้ังได�กาบัตรเลือกต้ังผู�ท่ีมีความรู�ความสามารถด�านการร+างกฎหมาย การ
พิจารณาร+างกฎหมาย และลงมติผ+านวาระกฎหมาย ออกมาบังคับใช�เพ่ือให�เกิดความสงบสุขในสังคม
ได� 

จากการบริหารจัดการการเลือกต้ังของคณะกรรมการการเลือกต้ังในครั้งท่ีผ+านๆ มา พบ
ประเด็นป1ญหาโดยรวม ประการแรก ได�แก+ ป1ญหาการลอบสังหาร หรือใช�อิทธิพลข+มขู+ผู�สมัครหรือ
หัวคะแนนผู�สมัครฝgายตรงข�าม ผลเสียท่ีเกิดข้ึนคือ การเสียชีวิตหรือการหวาดกลัวผู�มีอิทธิพล เกิด
ความไม+เป นธรรมในการหาเสียงเลือกต้ังเพ่ือชี้แจงนโยบายในอนาคต ป1ญหาท่ีสองคือป1ญหาความไม+
เป นกลางของเจ�าหน�าท่ีรัฐ ปรากฏว+าเจ�าหน�าท่ีรัฐบางคนได�จัดการอํานวยความสะดวกให�แก+ผู�สมัคร



 3 

บางพรรคบางคน เพ่ือรับผลประโยชน*ตามท่ีตนต�องการ ทําให�เกิดความไม+เป นธรรมต+อผู�สมัครคนอ่ืน 
ประการท่ีสาม ป1ญหาการซ้ือสิทธิขายเสียง การให�หรือสัญญาว+าจะให�เงินหรือผลประโยชน*ใดๆ หรือ
จัดมหรสพรื่นเริง เพ่ือชักจูงให�ผู�มีสิทธิเลือกต้ังเลือกตน ทําให�ได�รับผู�แทนท่ีไม+มีความรู�ความสามารถ
เข�าไปในสภา ประการท่ีสี่ การขัดขวางการเลือกต้ังของกลุ+มอิทธิพล ทําให�เจ�าหน�าท่ีจัดการเลือกต้ังไม+
สามารถจัดการเลือกต้ังได�ตามกระบวนการหรือขาดเสรีในการปฏิบัติ ป1ญหาต+างๆ เหล+านี้ เจ�าหน�าท่ี
ของคณะกรรมการการเลือกต้ังจะต�องนํามาวิเคราะห*และวางแผนแก�ป1ญหาการบริหารจัดการการ
เลือกต้ัง จัดต้ังองค*กรย+อย จัดบุคลากร สถานท่ี การมอบงาน การประสานงาน การอํานวยการ 
การงบประมาณ และการประเมินผล เพ่ือให�เกิดประโยชน*ต+อประชาชนสูงสุด 

จากป1ญหาดังกล+าวได�สรุปเป นคําถามวิจัย คือ รูปแบบและสัมฤทธิผลในการบริหารจัดการ
การเลือกต้ังให�สุจริตและเท่ียงธรรม จะต�องมีกระบวนการอย+างไรบ�าง จากคําถามการวิจัย ผู�วิจัยได�
ศึกษาปรัชญาการเมือง กรอบทฤษฎี หลักกฎหมาย หลักศีลธรรมจรรยาบรรณ เพ่ือนํามาใช�แก�ป1ญหา 
และสร�างรูปแบบ (Model) ให�สอดคล�องกับสังคมไทยต+อไป 

ผลท่ีเกิดจากกระบวนการนี้ จะทําให�เกิดรูปแบบและสัมฤทธิผลกระบวนการทางการเลือกต้ัง 
ท่ีมีความเสมอภาคเท+าเทียม สุจริตและเท่ียงธรรม ส+งผลต+อความน+าเชื่อถือในการเป นตัวแทนในการใช�
อํานาจของประชาชนต+อไป โดยมีเปfาหมายเพ่ือสร�างคุณค+าของการเลือกต้ัง ว+ามีความสําคัญในการ
เสริมสร�างและพัฒนาระบอบประชาธิปไตยต+อไป 

 
1.2 คําถามในการวิจัย  

เพ่ือให�งานวิจัยบรรลุผลและครอบคลุมเปfาหมายท่ีต้ังไว� ผู�วิจัยจึงได�กําหนดคําถามการวิจัยไว� 
2 ประการ ดังนี้ 

1.2.1 สัมฤทธิผลในการบริหารจัดการเลือกต้ังให�เกิดสุจริตและเท่ียงธรรมในประเทศไทยเป น
อย+างไร 

1.2.2 มีป1จจัยใดบ�างท่ีมีอิทธิพลโดยตรงต+อสัมฤทธิผลในการบริหารจัดการเลือกต้ังให�สุจริต
และเท่ียงธรรม 

 
1.3 วัตถุประสงค'ของการวิจัย   

เพ่ือตอบคําถามของงานวิจัย ผู�วิจัยจึงได�กําหนดวัตถุประสงค*ในการวิจัยไว� 3 ประการ ดังนี้ 
1.3.1 ศึกษาสัมฤทธิผลในการบริหารจัดการเลือกต้ังให�สุจริตและเท่ียงธรรมในประเทศไทย  
1.3.2 ศึกษาป1จจัยท่ีมีอิทธิพลต+อสัมฤทธิผลในการบริหารจัดการเลือกต้ังให�สุจริตและเท่ียง

ธรรม  
1.3.3 เสนอแนะให�มีการปรับปรุงการบริหารจัดการการเลือกต้ังให�สุจริตและเท่ียงธรรม 

เพ่ือให�มีผลการเลือกต้ังท่ีดียิ่งข้ึน 
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1.4 สมมติฐานของงานวิจัย 
เพ่ือให�การวิจัยบรรลุผลตามวัตถุประสงค*ท่ีกําหนดไว� ผู�วิจัยได�กําหนดสมมติฐานในการวิจัยไว� 

2 ประการดังนี้ 
1.4.1 การบริหารจัดการเลือกต้ังของคณะกรรมการการเลือกต้ัง จะทําให�เกิดสัมฤทธิผลการ

เลือกต้ังท่ีสุจริตและเท่ียงธรรม   
1.4.2 การปฏิบัติตามกฎหมายขององค*กรท่ีเก่ียวข�องกับการเลือกต้ัง จะทําให�เกิดสัมฤทธิผล

การเลือกต้ังท่ีสุจริตและเท่ียงธรรม 
 

1.5 ขอบเขตของการวิจัย  
เพ่ือให�การวิจัยบรรลุผลตามวัตถุประสงค*ท่ีกําหนดไว� ผู�วิจัยได�กําหนดขอบข+ายของการศึกษา

ไว� 3 ประการ ดังนี้  
1.5.1 ขอบเขตด�านเนื้อหา   

ศึกษาลักษณะเฉพาะการเลือกต้ังท่ัวไปในประเทศไทย ในการเลือกสมาชิกสภาผู�แทน
ราษฎร ต้ังแต+ พ.ศ. 2544 จนถึง พ.ศ. 2557  

ศึกษาเก่ียวกับองค*กรท่ีมีหน�าท่ีรับผิดชอบด�านการบริหารจัดการการเลือกต้ัง รวมถึง
การทุจริต  และการไม+ปฏิบัติตามกฎหมายเลือกต้ัง  

ศึกษาถึงสถานภาพส+วนบุคคล และป1จจัยต+างๆ ทุกป1จจัยท่ีมีผลกระทบต+อการบริหาร
จัดการเลือกต้ังเพ่ือนําไปสู+การเลือกต้ังท่ีมีความสุจริตและเท่ียงธรรม โดยตรวจสอบความสัมพันธ* 
ระหว+างตัวแปรอิสระ กับตัวแปรตาม ตรวจสอบน้ําหนักป1จจัยจากมากไปหาน�อย นํามากําหนดเป น
รูปแบบความสัมพันธ* 

สังเคราะห*รูปแบบ (Model) ความสัมพันธ*ของกระบวนการบริหารจัดการการเลือกต้ัง 
โดยลงความเห็น (Generalization) จากการวิจัยเชิงปริมาณท่ีใช�ข�อมูลตามหลักสถิติ ใช�การวิจัยเชิง
คุณภาพ เพ่ือสัมภาษณ*เชิงลึก เก่ียวกับการบริหารจัดการการเลือกต้ัง นําไปสู+สัมฤทธิผลของการ
บริหารจัดการเลือกต้ังให�สุจริตและเท่ียงธรรม 

1.5.2 ขอบเขตด�านพ้ืนท่ี การวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยได�เลือกศึกษาประชาชนผู�ท่ีมีสิทธิลงคะแนนใน
การเลือกต้ังท่ัวไปในการเลือกสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร โดยเลือกจากจังหวัดใหญ+ในด�านของ
ประชากร 4 จังหวัด ใน 4 ภาคของประเทศไทย ภาคเหนือ ได�แก+ 1) เชียงใหม+ 2) เชียงราย 3) ลําปาง 
4) พะเยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได�แก+ 1) นครราชสีมา 2) อุดรธานี 3) ขอนแก+น 4) อุบลราชธานี 
ภาคกลาง ได�แก+ 1) กรุงเทพมหานคร 2) ชลบุรี 3) สมุทรปราการ 4) ราชบุรี และภาคใต� ได�แก+         
1) นครศรีธรรมราช 2) สงขลา 3) สุราษฎร*ธานี 4) นราธิวาส      

1.5.3 ขอบเขตระยะเวลาในการวิจัย ช+วงระยะเวลาของการศึกษาและค�นคว�าข�อมูล เริ่มต�น
ต้ังแต+ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
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1.6 คําจํากัดความท่ีใช.ในการวิจัย 
เพ่ือให�การวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงค*ท่ีกําหนดไว� ผู�วิจัยได�กําหนดนิยามศัพท*เฉพาะในการ

วิจัยไว�ดังนี้ 
สัมฤทธิผลในการบริหาร หมายถึง ผลจากวิธีการในการปรับปรุงการบริหารให�เกิด

ประสิทธิผล (Effectiveness) และโปร+งใสสามารถตรวจสอบได� (Accountability) โดย ท่ีผู�มีส+วนได�
ส+วนเสียเข�ามามีส+วนร+วมในการกําหนดเปfาหมาย ประเมินความเสี่ยง กํากับติดตามกระบวนการ
ดําเนินงานเพ่ือการบรรลุผลตามเปfาหมายท่ีกําหนดไว� รวมถึงการมีส+วนร+วมในการตัดสินใจทางบริหาร
และการรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยจะเน�นท่ีผลลัพธ* และให�ความสําคัญท่ีการกําหนดพันธกิจและ
วัตถุประสงค*ของโครงการ เปfาหมายท่ีชัดเจน การกําหนดผลผลิตและผลลัพธ*ท่ีต�องการของทุก
โครงการในองค*การให�สอดคล�องเป น ไปในทางเดียวกับภารกิจและวัตถุประสงค*ขององค*การ 

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเลือกต้ัง หมายถึง การบริหารจัดการเลือกต้ังให�สุจริตและ
เท่ียงธรรม โดยปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว+าด�วยพรรคการเมือง 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว+าด�วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว+าด�วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรและการได�มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา ตาม
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 แก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2554 

ประสิทธิผลในการบริหารจัดการเลือกต้ัง หมายถึง การบริหารจัดการเลือกต้ังแล�วได�ผลลัพธ*
ตามท่ีวางแผนหรือกําหนดกติกาไว�คือ เกิดการบริหารจัดการเลือกต้ังท่ีมีความสุจริตและเท่ียงธรรม ผล
การเลือกต้ังท่ีเกิดข้ึนได�รับการยอมรับ และเกิดเสถียรภาพทางการเมือง 

ระบบการลงคะแนน หรือ ระบบการเลือกต้ัง หมายถึง วิธีการท่ีผู�ลงคะแนนเสียงทําการเลือก 
ซ่ึงมักจะใช�ในการเลือกต้ังหรือการลงประชามติท่ีสําคัญ เป นสาขาย+อยของวิชารัฐศาสตร* 
เศรษฐศาสตร*  ระบบการออกเสียงมีกฎสําหรับการออกเสียงท่ีถูกต�อง และวิธีการโหวตจะเป นการนับ
รวมถึงผลคะแนนและผลสุดท�าย ระบบการออกเสียงสามัญมีการปกครองโดยเสียงข�างมาก ระบบ
ผู�แทนสัดส+วน กับการปกครองโดยเสียงข�างมาก ผู�ท่ีไม+คุ�นเคยกับทฤษฎีการลงคะแนนมักจะรู�สึกแปลก
ใจท่ีมีระบบการออกเสียงอ่ืนอยู+ หรือว+า “การปกครองโดยเสียงข�างมาก” สามารถให�ผลลัพธ*ไม+
สนับสนุนเสียงส+วนใหญ+ได� หากการเลือกต้ังครั้งใดมีเพียงสองตัวเลือก ผู�ชนะจะถูกตัดสินโดยใช�เสียง
ข�างมากเพียงอย+างเดียว อย+างไรก็ตาม เม่ือมีตัวเลือกสามหรือมากกว+า อาจไม+มีตัวเลือกเดียวท่ี
ต�องการโดยส+วนใหญ+ก็เป นได� ระบบการออกเสียงท่ีแตกต+างกันอาจให�ผลลัพธ*แตกต+างกันมาก 
โดยเฉพาะในกรณีท่ีมีการต้ังค+าส+วนใหญ+ไม+ชัดเจน 

การเลือกต้ัง หมายถึง กระบวนการทางประชาธิปไตยแบบทางอ�อม (Indirect Democracy) 
ท่ีเป7ดโอกาสให�ประชาชนได�เลือกตัวแทนของตนเข�ามาดํารงตําแหน+งต+างๆ โดยส+วนใหญ+จะหมายถึง 
ตําแหน+งทางการเมือง เป นกิจกรรมการมีส+วนร+วมทางการเมืองของประชาชน ด�วยการเลือกต้ังผู�แทน
ของตน เพ่ือทําหน�าท่ีในรัฐสภาและในรัฐบาลเป นกิจกรรมท่ีประชาชนแสวงหาทางเลือกและ
ตอบสนองความต�องการของตนเอง 
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การเลือกต้ังท่ัวไป หมายถึง การเลือกต้ัง ส.ส.ของทุกจังหวัด ในวัน เวลา เดียวกันท่ัวประเทศ 
มีข้ึนเม่ือสมาชิกภาพของสภาผู�แทนราษฎรสิ้นสุดลงท้ังสภา คือ สภาผู�แทนราษฎรครบวาระ หรือมี
การยุบสภาผู�แทนราษฎร หรือเพ่ิงมีการประกาศใช�รัฐธรรมนูญใหม+  

คณะกรรมการการเลือกต้ัง หมายถึง คณะบุคคลซ่ึงรัฐธรรมนูญกําหนดให�มีอํานาจหน�าท่ีใน
การบริหารจัดการเลือกต้ังให�เป นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 

เลขาธิการ หมายถึง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง หมายถึง หน+วยงานท่ีเป นอิสระตามรัฐธรรมนูญมีฐานะ

เป นนิติบุคคล  
ผู�มีสิทธิเลือกต้ัง หมายถึง ผู�มีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร 
ผู�สมัคร หมายถึง ผู�สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร 
วันเลือกต้ัง หมายถึง วันท่ีกําหนดให�เป นวันเลือกต้ังตามพระราชกฤษฎีกาให�มีการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาผู�แทนราษฎร 
เขตเลือกต้ัง หมายถึง ท�องท่ีท่ีกําหนดเป นเขตเลือกต้ังแบบแบ+งเขตเลือกต้ัง แบบบัญชีรายชื่อ 
หน+วยเลือกต้ัง หมายถึง ท�องถ่ินท่ีกําหนดให�ทําการลงคะแนนเลือกต้ัง 
การบริหาร หมายถึง การใช�ศาสตร*และศิลปะการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน*ตามกระบวนการ

บริหาร ท่ีให�ความสําคัญต+อทรัพยากร หรือป1จจัยนําเข�า โดยอาศัยกฎหมาย ระเบียบข�อบังคับ เป น
เครื่องมือในการดําเนินงานเพ่ือให�เกิดความถูกต�อง สุจริต และเท่ียงธรรม มุ+งเน�นสัมฤทธิ์ผลของการ
ดําเนินงานในแง+ของผลผลิต ผลลัพธ* และความคุ�มค+า ตามวัตถุประสงค* ท่ีกําหนดไว�อย+างมี
ประสิทธิภาพ 

การจัดการเลือกต้ังโดยสุจริต หมายถึง การดําเนินการให�มีการเลือกต้ังตามกฏหมาย
รัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว+าด�วยการเลือกต้ัง และ การบริหารจัดการหาร
เลือกต้ังของเจ�าหน�าท่ีอย+างเป นกลางไม+เอนเอียงเข�าข�างฝgายใด 
 การจัดการเลือกต้ังโดยเท่ียงธรรม หมายถึง การจัดการเลือกต้ังท่ีมีการบริหารเป นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยมีการจัดการเลือกต้ังการเลือกต้ังสอดคล�องกับหลักประชาธิปไตย 

ความสุจริต หมายถึง ผู�ใช�สิทธิเลือกต้ังสามารถแสดงเจตจํานงในการเลือกต้ังได�อย+างอิสรเสรี 
ปราศจากการบีบบังคับ ข+มขู+ ด�วยประการใดๆ ไม+ว+าจะเป นการให�อามิสสินจ�างหรือการใช�อิทธิพลใด
บีบบังคับ การใช�สิทธิเลือกต้ังมีรากฐานมาจากความเชื่อท่ีว+าสิทธิในการมีส+วนร+วมใช�อํานาจอธิปไตย
เป นของประชาชนทุกคน ซ่ึงประชาชนผู�ทรงสิทธิย+อมใช�วิจารณญาณหรือดุลพินิจของตนเองว+า
ต�องการใช�สิทธิของตนมากน�อยเพียงใด องค*กรของรัฐไม+อาจแทรกแซงหรือสั่งการให�ประชาชนต�อง
กระทําการอย+างใดอย+างหนึ่ง หมายความว+า องค*กรของรัฐหรือบุคคลบุคคลหนึ่งไม+สามารถใช�อํานาจ
บีบบังคับให�ประชาชนคนใดคนหนึ่งไปออกเสียงเลือกต้ังหรือไม+ไปออกเสียงเลือกต้ัง และหมายรวมถึง
การท่ีประชาชนมีโอกาสเลือกบุคคล หรือพรรคการเมืองตามใจชอบอีกด�วย กล+าวคือ ในการเลือกต้ัง
ครั้งหนึ่งๆ ประชาชนสามารถผู�ปกครองจํานวนหนึ่งจากหลายจํานวน หรือจากพรรคการเมืองท่ีเสนอ
ตัวเข�าแข+งขันอย+างน�อยสองพรรคข้ึนไป การท่ีประชาชนจําต�องเลือกต้ังผู�ปกครองจากพรรคการเมือง
พรรคเดียวหรือบุคคลจํานวนเดียวโดยไม+มีโอกาสเลือกจากแหล+งอ่ืน การเลือกต้ังนั้นปราศจาก
ความหมายท่ีแท�จริงและมิได�ชี้ถึงเจตนารมณ*ของประชาชนแต+อย+างใด 
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ความเท่ียงธรรม หมายถึง การเลือกต้ังท่ีบริสุทธิเป นไปตามตัวบทกฎหมาย และเจตนารมณ*
ของกฎหมาย ประกาศ และระเบียบ ของคณะกรรมการท่ีมีความซ่ือสัตย*  สุจริต เป นท่ีประจักษ* 
ปราศจากการครอบงําและเล+ห*ทางการเมือง ปราศจากการใช�อิทธิพลทางการเมืองทางเศรษฐกิจและ
สถานการณ*ทางสังคม นอกจากนี้ภารกิจผู�เข�าแข+งขันระหว+างผู�สมัครรับเลือกต้ังหรือพรรคการเมือง
จะต�องเป นไปอย+างอิสระ เสรีภาพ ในขอบเขตและเจตนารมณ*ของกฎหมายท่ีมีพ้ืนฐานบนความ
ยุติธรรมและความเสมอภาค คะแนนเสียงทุกคะแนนมีความสําคัญเท+าเทียมกัน มีองค*กรท่ีเป นกลาง
ทางการเมืองทําหน�าท่ีเป นกรรมการกลาง ควบคุมดูแลจัดการการเลือกต้ังให�เป นไปตามบทบัญญัติ
ของกฎหมาย และกรณีท่ีมีป1ญหาความไม+ชอบด�วยกฎหมาย อาจถูกตรวจสอบได�ด�วยองค*กรตุลาการ 

ธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการการควบคุมดูแล กิจการต+างๆ  
ให�เป นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการท่ีดี ซ่ึงสามารถนําไปใช�ได�ท้ังภาครัฐ
และเอกชน ธรรมท่ีใช�ในการบริหารงานนี้ มีความหมายอย+างกว�าง กล+าวคือ หาได�มีความหมายเพียง
หลักธรรมทางศาสนาเท+านั้น แต+รวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกต�องชอบธรรมท้ังปวง 
ซ่ึงวิญrูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร+งใสตรวจสอบได� การปราศจากการแทรกแซง
จากองค*กรภายนอก เป นต�น 

 
1.7 ความสําคัญในการวิจัย 

เพ่ือให�การวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงค*ท่ีกําหนดไว� ผู�วิจัยได�กําหนดความสําคัญในการวิจัยไว� 
3 ประการดังนี้ 

1.7.1 การศึกษานี้ได�ทําให�ทราบถึงการจัดการเลือกต้ังของคณะกรรมการการเลือกต้ังตาม
หลักธรรมาภิบาล  

1.7.2 การศึกษานี้ทําให�ทราบถึงบทบาทและการปฏิบัติตามกฎหมายขององค*กรท่ีเก่ียวข�อง
กับการเลือกต้ัง 

1.7.3 การศึกษานี้ทําให�ทราบถึงสัมฤทธิผลการบริหารจัดการการเลือกต้ังให�เกิดความสุจริต
และเท่ียงธรรมในประเทศไทย 

 
1.8 ประโยชน'ท่ีคาดว2าจะได.รับจากการวิจัย   

เพ่ือให�การวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงค*ท่ีกําหนดไว� ผู�วิจัยได�กําหนดประโยชน*ท่ีได�รับจากการ
วิจัยไว� 2 ประการดังนี้ 

1.8.1 สามารถนําข�อมูลผลการวิจัย ไปประกอบการวางแผน ควบคุม อํานวยการ ในการ
จัดการเลือกต้ัง ก+อนและระหว+างการรณรงค*หาเสียงเลือกต้ัง เพ่ือให�เกิดมีความสุจริต เท่ียงธรรม และ
เกิดประสิทธิผลความพึงพอใจสูงสุดของประชาชน   

1.8.2 หน+วยงานท่ีเก่ียวข�องสามารถนํารูปแบบ และผลการวิจัยไปประยุกต*ใช�ในการ
อํานวยการจัดการเลือกต้ังท้ังระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับเขตเลือกต้ังได� 
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1.9 การนําเสนอบทวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มี 5 บท ซ่ึงบทท่ี 1 กล+าวถึงความเป นมาของป1ญหา วัตถุประสงค*และ
ความสําคัญของการวิจัย บทท่ี 2 เป นการทบทวนศึกษาทฤษฎี แนวคิด วรรณกรรม และผลงานวิจัยท่ี
เก่ียวข�องง รวมถึงกรอบแนวคิดในการวิจัย บทท่ี 3 ระเบียบวิธีวิจัย วิธีการศึกษาเป นการศึกษา
รูปแบบผสมระหว+างเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ บทท่ี 4 ผลการวิจัยท่ีได�จากการเก็บข�อมูลจากกลุ+ม
ตัวอย+างและการสัมภาษณ*กลุ+มตัวอย+าง บทท่ี 5 เป นการนําเสนอบทสรุปของการวิจัย การอภิปรายผล 
รูปแบบท่ีได� และข�อเสนอแนะจากการวิจัย 



 

บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 

 
การศึกษาวิจัยเรื ่อง “สัมฤทธิผลในการบริหารจัดการการเลือกตั้งให!สุจริตและเที่ยง

ธรรมในประเทศไทย” ผู !ว ิจ ัยจะนํา เสนอการทบทวนวรรณกรรม แนวค ิด ทฤษฎ ี และ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข!องเข!ามาประกอบการทําวิจัยให!เกิดความเชื่อมั่นเที่ยงตรงตามหลักระเบียบ
วิธีวิจัย มีประเด็นท่ีศึกษาประกอบไปด!วย 1) การบริหารจัดการ 2) แนวคิดว4าด!วยการเมืองระบอบ
ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา 3) การบริหารจัดการการเลือกต้ัง 4) องค9กรท่ีเก่ียวข!องกับการเลือกต้ัง 
5) สัมฤทธิผลการบริหารจัดการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 6) งานวิจัยท่ีเก่ียวข!อง และ 7) กรอบ
แนวคิดในการวิจัย 
 
2.1 ทฤษฎีการบริหารจัดการ 

วิชาการบริหารงานภาครัฐนั้น เราจะใช!ศาสตร9ท่ีเรียกว4า รัฐประศาสนศาสตร9 (บุญทัน ดอกไธสง, 
2553) คําว4า ประศาสน มาจากภาษาสันกฤต หมายถึง การประสาทหรืออํานวย รัฐประศาสนศาสตร9
เปAนวิชาท่ีมีรากเชื่อมเดียวกันกับวิชารัฐศาสตร9 (Politics) ซ่ึงคือศาสตร9แห4งอํานาจรัฐ ส4วนรัฐ
ประศาสนศาสตร9 (Public Administration) คือการบริหารอํานาจเพ่ือสาธารณะ ซ่ึงจากโครงสร!าง
ระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยนั้น อํานาจเปAนของประชาชน และการใช!อํานาจท่ีมาจากประชาชน
นั้นมอบสิทธิไปให!แก4รัฐธรรมนูญ ผ4านฝUายนิติบัญญัติในการออกกฎหมาย และให!สภาใช!อํานาจใน
คัดเลือกคณะรัฐมนตรีเพ่ือทําหน!าท่ีบริหาร ในขณะท่ีตุลาการซ่ึงเปAนข!าราชการนั้น มีอํานาจในการ
ตัดสินคดีตามท่ีกฎหมายกําหนด ในขณะท่ีระบบราชการเปAนระบบท่ีมีหน!าท่ีปฏิบัติตามอํานาจบริหาร 
เพ่ือบริการประชาชน แต4เพราะระบบราชการโดยเฉพาะกองทัพนั้นมีอาวุธเปAนเครื่องมือในการยึด
อํานาจ ทําให!อํานาจนั้นถูกบิดให!เปAนของกลุ4มเผด็จการ และใช!อํานาจการออกกฎหมายและบริหาร
ตามใจชอบ 

รัฐประศาสนศาสตร9และรัฐศาสตร9นั้นเปAนศาสตร9ท่ีต!องใช!ร4วมกันในการบริหารเพ่ือเปAนการ
ขับเคลื่อนไปสู4อนาคต ซ่ึงแนวคิดท่ีพัฒนาของโลก ทําให!ท้ังองค9กรรัฐและเอกชนจะต!องพัฒนาไปสู4การ
ตอบสนองความต!องการสาธารณะ ดังนั้นองค9การท่ัวโลกต!องมีการปรับตัวและคิดค!นรูบแบบใหม4ใน
การบริหารจัดการจากเดิมท่ีเปAนยุคข!าราชการเปAนใหญ4เปลี่ยนแปลงไปสู4สิ่งท่ีเรียกว4า การจัดการโดย
ประชาชน (People Power)    

2.1.1 ความหมายของการบริหาร  
คําว4า การบริหาร (Administration) มีรากศัพท9มาจากภาษาละติน (Administratage) 

หมายถึง ช4วยเหลือ (Assist) หรือ อํานวยการ (Direct) การบริหารมีความสัมพันธ9หรือมีความหมาย
ใกล!เคียงกับคําว4า Minister หมายถึง การรับใช!หรือผู!รับใช!รัฐ คือ รัฐมนตรี สําหรับความหมายคําเดิม
ของคําว4า Administer หมายถึง การติดตามดูแลสิ่งต4างๆ  

ส4วนคําว4า การจัดการ (Management) นิยมใช!ในภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซ่ึงมี
วัตถุประสงค9ในการจัดต้ัง มีเปaาหมายเพ่ือมุ4งแสวงหากําไร (Profits) หรือกําไรสูงสุด (Maximum 
Profits) สําหรับภาครัฐนั้น การสร!างผลประโยชน9ให!แก4สาธารณะและการให!บริการแก4ประชาชน 



10 

(Public Service) นั้นถือเปAนเปaาหมายสูงสุด การบริหารภาครัฐ หรือท่ีเราเรียกกันว4า การบริหาร
จัดการ (Public Administration) นั้น เปAนแนวคิดในการนําองค9ความรู!ท่ีใช!ในภาคธุรกิจ นํามา
ประยุกต9ใช!กับภาครัฐมากข้ึน เช4น การนําแนวคิดเรื่องผู!บริหารสูงสุด (Chief Executive Officer หรือ 
CEO) มาปรับใช!ในการบริหารงานราชการ เพ่ือความรวดเร็วและลดพิธีการท่ีไม4จําเปAนลง ลดข้ันตอน
ในการปฏิบัติงาน และการจูงใจโดยใช!รางวัลตอบแทน เปAนต!น นอกจากนั้น มีการท่ีภาครัฐได!เปkด
โอกาสให!ภาคเอกชนเข!ามาประมูลเพ่ือรับสัมทานจากรัฐ เช4น การสัมปทานเความถ่ีในการให!บริการ
โทรศัพท9เคลื่อนท่ี การขนส4งมวลชน เพ่ือให!เกิดประสิทธิภาพในการทํางานสูงสุด เกิดการพัฒนา และ
เปAนประโยชน9แก4ประชาชน 

การบริหาร ในบางครั้งเราเรียกว4า การบริหารจัดการ หมายถึง การดําเนินงานหรือปฏิบัติงานใด  ๆ
ของหน4วยงานรัฐหรือเจ!าหน!าท่ีของรัฐ ท่ีคลอบคลุมด!านต4างๆ  เช4น การบริหารนโยบาย (Policy) การบริหารอํานาจ
หน!าท่ี (Authority) การบริหารด!วยคุณธรรม (Morality)    การบริหารท่ีเก่ียวข!องกับสังคม (Society) โดยใช!ทฤษฎีการ
บริหารแนวใหม4 เช4น การวางแผน (Planning) การจัดองค9กร (Organizing) การอํานวยการ (Staffing) การกําหนดทิศทาง 
(Directing) การประสานงาน (Co-ordinating) การรายงาน (Reporting) และด!านการเงินงบประมาณ (Budgeting) ดังนั้น
เม่ือมีการพูดถึงการบริหารงานท่ัวไปหรือการบริหารราชการ จึงนิยมใช!คําว4า Administration โดยมีผู!ให!ความหมายไว!
ต4างๆ  กัน 

นักวิชาการจากต4างประเทศให!ความหมายของการบริหารไว!ดังนี้ เทเลอร9 (Taylor, 
1942) ให!ความหมายการบริหารไว!ว4า งานบริหารทุกอย4างจําเปAนต!องกระทําอย4างมีหลักเกณฑ9 ซ่ึง
กําหนดจากการวิเคราะห9และศึกษาโดยรอบคอบ ท้ังนี้เพ่ือให!มีวิธีการท่ีดีท่ีสุดในอันท่ีจะก4อให!เกิด
ประสิทธิภาพในการผลิตมากยิ่งข้ึน เพ่ือประโยชน9ในทุกอย4างท่ีเก่ียวข!อง ในขณะท่ีไซมอนด9 (Simon, 
1947) ให!ความหมายว4าการบริหารหมายถึง กิจกรรมท่ีบุคคลต้ังแต4 2 คนข้ึนไปร4วมกันดําเนินการ
เพ่ือให!บรรลุวัตถุประสงค9 ขณะเดียวกัน ปtเตอร9 เอฟ. ดรักเกอร9 (Peter F. Drucker) กล4าวถึงการ
บริหารไว!ว4า คือศิลปะในการทํางานให!บรรลุเปaาหมายร4วมกับผู!อ่ืนให!ลุล4วงไปโดยอาศัยความเปAนผู!นํา
ในสภาพองค9กรดังกล4าวนั้น ในการใช!งานทรัพยากรด!านบุคคลเปAนทรัพยากรหลักขององค9กรเพ่ือเข!า
มาทํางานและเปAนผู!ใช!ทรัพยากรอ่ืนๆ ต4อไป เช4น เครื่องจักร อุปกรณ9 วัตถุดิบ เงินทุน รวมท้ังข!อมูล
สารสนเทศต4างๆ จุดมุ4งหมายเพ่ือผลิตสินค!าและบริการออกจําหน4ายหรือตอบสนองความพึงพอใจของ
สังคม และกรูลิค (Gulick, 1937) ให!ความหมายของการบริหารไว!ว4า หมายถึง กิจกรรมต4างๆ ท่ีบุคคล
ต้ังแต4 2 คนข้ึนไปร4วมมือกันดําเนินการเพ่ือให!บรรลุวัตถุประสงค9อย4างใดอย4างหนึ่ง หรือหลายอย4าง
ร4วมกัน  

ในขณะท่ีนักวิชาการในประเทศไทยให!ความหมายไว! คือ บุญทัน ดอกไธสง (2537) ให!
ความหมายและสรุปความการบริหารไว!ว4า การบริหาร คือ การจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู4ให!มี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพ่ือตอบสนองความต!องการของบุคคล องค9การ หรือประเทศ หรือการจัดการ
เพ่ือผลกําไรของทุกคนในองค9การ สมพงศ9 เกษมสิน (2514) ให!ความเห็นว4า การบริหาร หมายถึง การ
ใช!ศาสตร9และศิลปyนําเอาทรัพยากรบริหาร (Administrative Resource) เช4น คน เงิน วัสดุสิ่งของ 
และการจัดการ มาประกอบการตามกระบวนการบริหาร (Process of Administration) เช4น 
POSDCoRB Model ให!บรรลุวัตถุประสงค9ท่ีกําหนดไว!อย4างมีประสิทธิภาพ อนันต9 เกตุวงศ9 (2523) 
ให!ความหมายการบริหาร ว4าเปAนการประสานความพยายามของมนุษย9 (อย4างน!อย 2 คน) และ
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ทรัพยากรต4างๆ เพ่ือทําให!เกิดผลตามต!องการ ในขณะท่ีไพบูลย9 ช4างเรียน (2532) ให!ความหมายการ
บริหารว4า หมายถึง ระบบท่ีประกอบไปด!วยกระบวนการในการนําทรัพยากรทางการบริหารท้ังทาง
วัตถุและคน มาดําเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค9 ท่ีกําหนดไว!อย4างมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล และ ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2535) มองการบริหารในลักษณะท่ีเปAนกระบวนการโดยหมายถึง
กระบวนการนําเอาการตัดสินใจ และนโยบายไปปฏิบัติ ส4วนการบริหารรัฐกิจหมายถึงเก่ียวข!องกับการ
นําเอานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ  

สรุปได!ว4าการบริหาร บางครั้งเรียกว4า การบริหารจัดการ หมายถึง การดําเนินงานหรือ
การปฏิบัติงานใดๆ ของหน4วยงานของรัฐหรือเจ!าหน!าท่ีของรัฐ (ถ!าเปAนหน4วยงานภาคเอกชน หมายถึง
ของหน4วยงานหรือบุคคล) ท่ีเก่ียวข!องกับคน สิ่งของและหน4วยงาน การบริหารและการบริหารจัดการ
มีแนวคิดมาจากธรรมชาติของมนุษย9ท่ีเปAนสัตว9 สังคมซ่ึงจะต!องอยู4รวมกันเปAนกลุ4ม โดยจะต!องมีผู!นํา
กลุ4มและมีแนวทางหรือวิธีการควบคุมดูแลกันภายในกลุ4มเพ่ือ ให!เกิดความสุขและความสงบเรียบร!อย 
ซ่ึงอาจเรียกว4าผู!บริหารและการบริหาร ตามลําดับ ดังนั้น ท่ีใดมีกลุ4มท่ีนั่นย4อมมีการบริหาร  

2.1.2 ท่ีมาและวิวัฒนาการทางการบริหาร   
วิวัฒนาการทางการบริหารนั้น มีหลักฐานท่ีย!อนไปในอดีต (บุญทัน ดอกไธสง, 2553) 

คือ กรณีท่ีอียิปต9บริหารชลประทานจากภาวะน้ําท4วมของแม4น้ําไนล9 การสร!างปkรามิด และการสร!าง
กําแพงเมืองจีนในยุคราชวงศ9ฮ่ัน (Han Dynasty, 206 B.C. to A.D. 220) ประเทศจีนนั้นยอมรับลัทธิ
ขงจื้อ (Confucian Percept) ซ่ึงถือเปAนหลักในการบริหารยุคแรกๆ ท่ีมีประเด็นว4า รัฐบาลจะต!อง
บริหารด!วยบุคคลท่ีถูกคัดเลือก (Men Chosen, Not by Birth) ไม4ใช4จากตระกูลหรือการเกิด แต4โดย
คุณธรรม (Virtue) และความสามารถ (Ability) นั้นคือเปaาหมายหลัก เพ่ือความสุขของประชาชน 
ในขณะท่ีในยุโรป อาณาจักรกรีกและโรมัน การบริหารยังใช!รูปแบบการกําหนดกฎเกณฑ9และหลักการ 
โดยการควบคุมจากส4วนกลางคือกษัตริย9 ดังนั้นในยุคเกษตรกรรมนั้น สภาพ เศรษฐกิจและสังคมเปAน
สังคมแบบด้ังเดิม การผลิตด!าน การเกษตร เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว9 พ่ึงพาธรรมชาติ สังคมเรียบง4ายไม4
ซับซ!อน จนเกิดการปฏิวัติเปลี่ยนมาเปAนยุคอุตสาหกรรม มีการนําเครื่องจักรไอน้ํามาพัฒนาไปสู4
เครื่องจักรกลมาใช!เปAนพลังการผลิตแทนแรงงานคน และสัตว9 ก4อให!พลังการผลิตจํานวนมาก (Mass 
Production) สภาพสังคมเปลี่ยนไปสู4 การตลาดและการบริโภคนิยม ก!าวเข!าสู4ความทันสมัย สภาพ
สังคมซับซ!อน หลากหลายมากข้ึน  

ช4วงของการพัฒนารัฐในสมัยใหม4 แมกซ9 เวเบอร9 (Max Weber, 1864-1920) (โกวิท 
วงศ9สุรวัฒน9, 2556) นักคิดชาวเยอรมัน ได!เสนอหลักการโครงสร!างของระบบราชการ โดยได!เสนอ
ทฤษฎีการจัดการตามระบบราชการ (Bureaucratic Management) โดยมีหลักการ 2 ประการว4า 
องค9การมีความเปAนทางการ (Formal) และไม4เปAนส4วนตัว (Impersonal) เปAนแนวคิดการจัดการท่ีใช!
กับองค9การขนาดใหญ4 แต4เนื่องจากยุคของเวเบอร9นั้น องค9การท่ีมีขนาดใหญ4ท่ีเหมาะจะใช!ทฤษฎีนี้ คือ 
กองทัพและระบบราชการ โดยทฤษฎีนี้มุ4งเน!นในการจัดรูปแบบขององค9การให!เปAนไปอย4างมีแบบแผน 
เพ่ือให!การปฏิบัติงานขององค9การเปAนไปอย4างมีประสิทธิภาพ โดยการอ!างถึงท่ีมาของอํานาจอย4าง
ชอบธรรม 3 ประการ คือ อํานาจท่ีเกิดจากจารีตประเพณี อํานาจท่ีเกิดจากบารมี และอํานาจท่ีเกิด
จากการอ!างตามหลักเหตุผล โดยเวเบอร9เห็นว4าอํานาจท่ีเกิดจากการอ!างตามหลักเหตุผลหรือท่ีเรียกว4า
อํานาจตามกฎหมายนั้นมีความชอบธรรมมากท่ีสุดและเปAนกลไกในการบริหารจัดการด!วยระบบ
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ราชการ เนื่องจากอํานาจหน!าท่ีตามกฎหมายสามารถให!อํานาจแก4ข!าราชการได! ระบบนี้จึงมีความ
เท่ียงตรง ม่ันคง เข!มงวดกวดขัน มีระเบียบวินัย และความน4าเชื่อถือ ทําให!เกิดผลลัพธ9เปAนการ
ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง  

ระบบราชการมีลักษณะ 6 ประการ (บุญทัน ดอกไธสง, 2553) คือ หลักอํานาจตาม
กฎหมาย (Authority from Law) คือ อํานาจหน!าท่ีต4างๆ ของบุคคลในองค9การนั้นต!องมีการกําหนด
ไว!ในกฎหมายลายลักษณ9อักษรท่ีชัดเจน หลักสายการบังคับบัญชา (Hierarchy) คือ มีการระบุลําดับ
ชั้นสายการบังคับบัญชา เพ่ือความชัดเจนในการสั่งการ หลักการยึดปฏิบัติกฎเกณฑ9ตายตัว (Rules 
and Regulation) เพ่ือความแน4นอนในการปฏิบัติการ ความรวดเร็ว ลดการสื่อสารท่ีไม4จําเปAน และ
สร!างความเปAนแบบแผนเดียวกันในองค9การ หลักเชี่ยวชาญเฉพาะด!าน (Professional) คือ แบ4งงาน
กันทําเฉพาะด!าน เพ่ือให!เกิดความชํานาญ ลดการซํ้าซ!อน เกิดประสิทธิภาพสูงและมีความถูกต!อง
แม4นยํา หลักการทําเปAนงานประจํา (Full Time) การแยกพ้ืนท่ีงานกับพ้ืนท่ีส4วนตัวเพ่ือให!บุคคล
คํานึงถึงผลประโยชน9ขององค9การเปAนหลัก หลักการยึดหลักความสามารถในการทํางาน หลักการ
ปฏิบัติงานแบบลายลักษณ9อักษร (Formal Written Records) คือ มีการกําหนดกฎและระเบียบวิธี
ปฏิบัติการไว!อย4างเปAนทางการ เพ่ือให!การปฏิบัติงานมีความแน4นอน ต4อเนื่อง มีหลักฐานยืนยันใช!เปAน
หลักฐานอ!างอิงในการทํางาน จึงสามารถสรุปเปAนหลักการได!ตามภาพท่ี 2.1 

 
 
 
 

 
หลักการ ผลลัพธ#ท่ีได� 

Authority from law ทําตามท่ีกฎหมายรองรับให!ทํา 

Hierarchy การตัดสินใจ การกํากับดูแลงานเปAนระเบียบ 

Rules and Regulations การทํางานเกิดความแน4นอน 

Professional บุคลากรเกิดความชํานาญ และมีประสิทธิภาพ 

Full time การทํางานเพ่ือส4วนรวม องค9การ 

Formal written records งานต4อเนื่อง ไม4ข้ึนกับคน มีหลักฐานอ!างอิงได! 
 
ภาพท่ี 2.1 สรุปหลักการและผลลัพธ9การดําเนินการตามทฤษฎีระบบราชการของแมกซ9 เวเบอร9 
ท่ีมา: โกวิท วงศ9สุรวัฒน9 (2556) 
 

หลักการและผลลัพธ9ของระบบราชการตามแนวคิดของแมกซ9 เวเบอร9 
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อย4างไรก็ตาม ทฤษฎีระบบราชการได!ถูกวิพากษ9วิจารณ9อย4างมาก โดยนักวิชาการท่ีชื่อ 
เบนนิส (W. G. Bennis) ได!วิจารณ9จุดอ4อนของระบบราชการว4า การท่ีบุคลากรต!องคอยแต4ปฏิบัติตาม
คําสั่งของผู!บังคับบัญชาเท4านั้น เปAนการปkดก้ันโอกาสในการพัฒนาตนเองในการพัฒนาความเปAน
ผู!ใหญ4 การสร!างกรอบของงานทําให!ขาดความคิดสร!างสรรค9 ตกอยู4ในอิทธิพลของกลุ4มความคิดได!ง4าย 
ระบบราชการมองบุคลากรเปAนเหมือนเครื่องจักรไม4สนใจในการปรับปรุงความเปAนอยู4ของบุคลากร 
ยากต4อการปรับตัวต4อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล!อมท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา การตัดสินถูกผิดทําได!
ยาก ไม4สามารถแก!ป�ญหาความขัดแย!งระหว4างผู!บังคับบัญชากับผู!ไต!บังคับบัญชาได! ใช!งานทรัพยากร
มนุษย9อย4างไม4เต็มประสิทธิภาพ ตอบสนองต4อเทคโนโลยีใหม4ช!า และครอบงําให!บุคลากรกลายเปAนคน
ท่ีขาดความกระตือรือร!น สิ้นหวัง ท!อถอยในการปฏิบัติงาน แม!ว4าทฤษฎีระบบราชการจะมีข!อบกพร4อง
ในจุดต4างๆ แต4ในป�จจุบันองค9การขนาดใหญ4ยังนิยมใช!การบริหารตามระบบราชการอยู4นั่นเอง เพราะ
ขาดการปรับปรุงองค9การท่ีมีประสิทธิภาพ 

ต4อมา เทย9เลอร9 (Frederick W. Taylor, 1856-1915)  ได!เสนอทฤษฎีการจัดการตาม
หลักวิทยาศาสตร9 เขาเชื่อว4าการประกอบกิจกรรมอย4างใดอย4างหนึ่งต!องมีทางท่ีดีท่ีสุด (One Best 
Way) และการท่ีจะคํานวณหาหนทางท่ีดีท่ีสุดนั้นต!องดําเนินการตามกรรมวิธีท่ีเรียกว4า การวิเคราะห9
งาน เพ่ือแยกแยะงานและกําหนดว4าสิ่งใดเปAนผลท่ีเกิดจากงานนั้น และสิ่งใดท่ีไม4มีความจําเปAน การ
วิเคราะห9งานนี้เองท่ีเรียกว4า กระบวนการทางวิทยาศาสตร9 โดยออกมาเปAนการกําหนดมาตรฐานของ
งาน หลักการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารของเทย9เลอร9 ได!แก4 1) การศึกษาเวลาและการ
เคลื่อนไหว (Time & Motion) เพ่ือกําหนดมาตรฐานการทํางาน 2) ใช!ระบบค4าจ!างเปAนแรงจูงใจโดย
ปรับวิธีการทํางานท่ีได!รับค4าจ!างเปAนชิ้น (Piece work method) 3) ปรับเปลี่ยนการจัดองค9การตาม
ภาระหน!าท่ีตามความถนัด (Specialization) การคัดเลือก การฝ�กอบรม และมอบหมายความ
รับผิดชอบให!ทํางานตามท่ีกําหนด ซ่ึงสามารถอธิบายแบบจําลองการวิเคราะห9งานได!ตามภาพท่ี 2.2 

 

 
 

ภาพท่ี 2.2 แบบจําลองการวิเคราะห9งาน  
ท่ีมา: โกวิท วงศ9สุรวัฒน9 (2556) 
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หลักการบริหารเชิงวิทยาศาสตร9มีความสําคัญมากต4อการบริหารภาครัฐและเอกชน ซ่ึง
สนับสนุนโดย Deming Theory ท่ีเน!นการวัดปริมาณในการบริหาร (Measuring Management) 
แนวคิดการบริหารของเทเลอร9ได!ถูกวิจารณ9และนํามาซ่ึงการต4อต!านจากหลายฝUาย ข!อโต!แย!งได!แก4 
การปฏิเสธจากสหภาพการค!าของสหรัฐอเมริกาในเรื่องท่ีเปAนการลดทอนคุณค4าของมนุษย9ลงให!เปAน
แค4เครื่องจักร คนงานสูญเสียความรู!สึกในการเปAนมนุษย9 กรณีตัวอย4างของบริษัท ฟอกซ9คอนน9ไต!หวัน 
ท่ีกําหนดข!อห!ามในการเคลื่อนไหวท่ีไม4จําเปAนในการทํางาน ทําให!คนงานมีสถิติฆ4าตัวตายสูงมาก จึง
นํามาซ่ึงการหาจุดสมดุลระหว4างวิทยาศาสตร9และความเปAนมนุษย9 

เฮนรี่ ฟาโยล9 (Henri Fayol, 1841-1925) เปAนชาวฝรั่งเศส ผู!บุกเบิกทฤษฎีการจัดการ
การปฏิบัติการ (Operational Management Theory) หรือผู!บุกเบิกทฤษฎีการบริหารจัดการ
สมัยใหม4 เขาเชื่อว4าการบริหารนั้นเปAนเรื่องของทักษะ ท่ีต!องมีการเรียนรู!และเปAนสากลสามารถใช!ได!
ท้ังหน4วยงานรัฐและเอกชน ฟาโยล9ได!กําหนดทฤษฎีการบริหารท่ีว4า หลักการบริหาร 14 ข!อ คือ การ
แบ4 ง ง าน กันทํา  (Division of Work)  อํ านาจหน! า ท่ี และความรับผิดชอบ  (Authority and 
Responsibility) วินัย (Discipline) เอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command) เอกภาพใน
การอํานวยการ (Unity of Direction) การคํานึงถึงผลประโยชน9ส4วนรวมมากกว4าผลประโยชน9ส4วนตัว 
(Subordination of Individual Interest to General Interest) การให!ผลประโยชน9ตอบแทน 
(Remuneration) การรวมอํานาจ (Centralization) สายการบังคับบัญชา (Scalar Chain) การจัด
ระเบียบ (Order) ความเสมอภาค (Equity) ความม่ันคงในหน!าท่ีการงาน (Stability of Tenure of 
Personnel) ความคิดริเริ่ม (Initiative) ความสามัคคี (Esprit de Corps of Union is Strength) ซ่ึง
หลักการบริหารของฟาโยล9ให!ความสําคัญเก่ียวกับประสิทธิภาพในการทํางานและพยายามวางหลักใน
การบริหารท่ีเปAนสากล 

หลังจากนั้น ลูเธอร9 เอช กูลิค และ แลนดอลล9 อูร9วิค (Luther H. Gulick & Lyndall 
Urwick) ได!เสนอหลักการบริหารในหนังสือ เอกสารว4าด!วยศาสตร9การบริหาร (Papers on the 
Science of Administration) ได!สรุปหลักการสําหรับการบริหาร 7 ประการเพ่ือนําไปสู4ความสําเร็จ
ของงาน ท่ีรู!จักกันในนามของ “POSDCoRB” คือ  

การวางแผน (Planning) คือ การกําหนดเปaาหมายหรือวัตถุประสงค9ขององค9การว4าจะ
ดําเนินการไปเพ่ืออะไร และวิธีการปฏิบัติท่ีจะทําให!บรรลุเปaาหมายนั้นต!องดําเนินการอย4างไรบ!าง การ
จัดองค9การ (Organizing) คือ การจัดต้ังโครงสร!างอํานาจอย4างเปAนทางการภายในองค9การ เพ่ือให!การ
ปฏิบัติงานและการประสานงานต4างๆ ระหว4างหน4วยงานภายในองค9การสามารถดําเนินไปได!อย4างมี
ระบบ การบริหารงานบุคคล (Staffing) คือ การดําเนินการเก่ียวกับการสรรหา บรรจุ พัฒนา รักษา
บุคลากรขององค9การ รวมไปถึงการสร!างบรรยากาศท่ีดีต4อการทํางานภายในองค9การ การอํานวยการ 
(Directing) คือ การตัดสินใจดําเนินการในเรื่องต4างๆ แปลงการตัดสินใจนั้นออกมาเปAนคําสั่งการ และ
แนะนําให!แก4บุคลากรในองค9การ  นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการสร!างภาวะผู!นําของผู!บริหารหรือ
ผู!บังคับบัญชาอีกด!วย การประสานงาน (Co-Ordinating) คือ การเชื่อมโยงการทํางานของหน4วยงาน
ต4างๆ ภายในองค9การเข!าด!วยกัน เพ่ือให!เกิดการทํางานท่ีมีความสอดคล!องสัมพันธ9และเปAนไปใน
ทิศทางเดียวกันกับเปaาหมายขององค9การ การรายงาน (Reporting) คือ การแจ!งข!อมูล รายละเอียด 
ความเคลื่อนไหวขององค9การให!บัง คับบัญชาหรือบุคลากรท่ี มีหน!า ท่ีเ ก่ียวข!องได!รับทราบ            
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และการงบประมาณ (Budgeting) คือการวางแผนรายรับรายจ4าย รวมท้ังการทําบัญชีขององค9การ 
ถือว4าเปAนหลักการพ้ืนฐานในการบริหารองค9กรในป�จจุบัน 

ในขณะเดียวกันนี้ได!มีแนวคิดทฤษฎีการศึกษาการจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตร9 
(Behavioral Management Approach) จะมุ4งการเพ่ิมประสิทธิภาพโดยการทําความเข!าใจมนุษย9 
ถ!าผู!บริหารได!เข!าใจพฤติกรรมของบุคคลและปรับองค9การให!สอดคล!องกับพวกเขาแล!วความสําเร็จ
ขององค9การก็จะตามมาเองการศึกษาทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Psychology 
Approach) ทฤษฎีลําดับข้ันความต!องการ (Hierarchy of Needs Theory) หรือทฤษฎีการจูงใจของ 
มาสโลว9 (Maslow's Theory of Motivation) Abraham Maslow (1908-1970) มาสโลว9 เปAน
นักจิตวิทยาผู!เสนอแนวความคิดว4าบุคคลได!รับการกระตุ!นโดยความต!องการ และจะกระทําเพ่ือให!
ได!รับการตอบสนองความต!องการตามลําดับข้ันทฤษฎีลําดับข้ัน ความต!องการ (Hierarchy of Needs 
Theory) ได!แบ4งความต!องการของมนุษย9ออกเปAน 5 ข้ันตามลําดับต้ังแต4ความต!องการพ้ืนฐานตํ่าสุด
ไปถึงสูงสุด คือความต!องการทางกายภาพ (Physiological Needs) ความต!องการความปลอดภัย 
(Safety Needs) ความต!องการทางสังคม (Social Needs) ความต!องการยกย4องชื่อเสียง( Esteem 
Needs) ความต!องการความสมหวังและความสําเร็จของชีวิต (Self-Actualization Needs)    

เช4นเดียวกันทฤษฎี  X และทฤษฎี Y ของ ดักกลาส แมกเกรเกอร9 (Douglas 
McGregor) (1906-1964) ผลงานท่ีสําคัญคือ หนังสือเรื่อง The Human Side of Enterprise สรุป
สาระสําคัญว4า ผู!บริหารจะสร!างแรงจูงใจในการทํางานแก4พนักงานอย4างไรนั้นข้ึนอยู4กับเจตคติของ
ผู!บริหารท่ีมีต4อพนักงานองค9การ ดักกลาสได!แบ4งเจตคติผู!บริหารออกเปAน 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎี X 
(Theory X) เปAนปรัชญาการบริการจัดการแบบด้ังเดิมซ่ึงมองบุคลากรในด!านลบ โดยมองว4าพนักงาน
เกียจคร!าน ไม4กระตือรือร!น ไม4รับผิดชอบงานและพยายามหลีกเลี่ยงงาน ผู!บริหารจึงใช!การบริหารงาน
ด!วยการออกคําสั่งให!ปฏิบัติงานต4างๆ พร!อมท้ังระบุวิธีการ ข้ันตอน ท่ีค4อนข!างชัดเจน และกําหนดให!มี
การตรวจสอบ ควบคุม ติดตามผลงานอย4างสมํ่าเสมอ ใช!การลงโทษผู!ท่ีทํางานผิดพลาด ผลงานย่ําแย4 
และให!รางวัลแก4ผู!ท่ีทําผลงานได!ดี แม!ว4าพฤติกรรมของผู!บริหารตามทฤษฎี X จะสามารถใช!ได!ในบาง
สถานการณ9 แต4ยังเปAนอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เนื่องจากเน!นไปท่ีการสั่งการและ
ควบคุมคนเหมือนเครื่องจักร ในขณะท่ีทฤษฎี Y (Theory Y) เปAนปรัชญาการบริหารจัดการของ
ผู!บริหารท่ีมองพนักงานในด!านบวก โดยมองว4าพนักงานมีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสร!างสรรค9 
ในการแก!ป�ญหาในการทํางาน และมีแรงจูงใจไม4มีความเบื่อหน4ายในการทํางาน ผู!บริหารท่ีมีมุมมอง
เช4นนี้จะพยายามสร!างบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน ให!พนักงานทําความเข!าใจกับเปaาหมายหลักของ
องค9การ แล!วให!อิสระแก4พนักงานในเรื่องข้ันตอนการทํางาน วิธีการทํางาน เพ่ือให!สร!างสรรค9แนวทาง
ในการทํางานข้ึนเองแล!วให!รางวัลเปAนแรงจูงใจในการทํางาน ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบได!ตามตารางท่ี 2.1 
 
 
 
 
 
 



16 

ตารางท่ี 2.1 เปรียบเทียบลักษณะองค9การตามทฤษฎี X และ Y  
 

ลักษณะ ทฤษฎี X ทฤษฎี Y 
มุมมองของผู!บริหารในการ

ทํางานของพนักงาน 
- หลีกเลี่ยงงาน 
- ต!องใช!การบีบบังคับ 
- ไม4มีความรับผิดชอบ 
- ต!องออกคําสั่ง 
- ต!องการความม่ันคง 
- เฉ่ือยชา 

- ขยันขันแข็งในการทํางาน 
- มีความริเริ่มสร!างสรรค9 
- มีการควบคุมตนเอง 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีแนวทางการทํางานของตน 
- มีความกระตือรือร!น 

พันธกรณี พนักงานกับองค9การไม4มี
พันธกรณีแก4กันนอกจาก
สัญญาการจ!างงาน 

พนักงานมีพันธกรณีท่ีต!อง
ทุ4มเทให!กับองค9การ 

 
ท่ีมา: โกวิท วงศ9สุรวัฒน9 (2556) 
 

จนมาถึงในยุคป�จจุบันต้ังแต4ยุคหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ทฤษฎีทางการบริหารท่ี
นํามาใช! คือ ทฤษฎี Kai Zen Demming Philosophy QC Circle ปรัชญาทางการบริหารมุ4งสู4การ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน การควบคุมคุณภาพสินค!าและบริการ ตลอดจนการตรวจสอบทุก
ข้ันตอนการผลิต เพ่ือนําไปสู4การแก!ไขข!อบกพร4องในการทํางาน ยุคหลังปt ค.ศ. 1980 ทฤษฎีการ
บริหารงานท่ีนํามาใช! คือ Total Quality Management ISO 9000 Business Process 
Reengineering ปรัชญาการทํางานมุ4งไปสู4การสร!างสรรค9ประสิทธิภาพการทํางานทุกข้ันตอน การ
ควบคุมคุณภาพสินค!าและบริการตามมาตรฐานท่ีกําหนด การผลิตท่ีไม4กระทบต4อสิ่งแวดล!อม และการ
รื้อปรับระบบการทํางานใหม4ของระบบธุรกิจ เอกชน แนวคิดการรื้อปรับระบบ (Reengineering) เปAน
การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีทํางานใหม4 ท่ีไม4สนใจการทํางานแบบเดิมท่ีผ4านมา เพ่ือมุ4งเปลี่ยนแปลงอย4าง
รุนแรงและก4อให!เกิดผลงานเพ่ิมข้ึนกว4า 10 เท4า เพ่ือเพ่ิมผลผลิตลดเวลา ลดข้ันตอน ลดเอกสาร และ
ลดค4าใช!จ4ายในการทํางาน ซ่ึงระบบธุรกิจเอกชนนํามาใช!ปรับปรุงองค9กรในช4วงทศวรรษท่ีผ4านมาและ
เริ่มต!น นํามาใช!ในระบบราชการ (Globalization) 

ในขณะท่ีเทคโนโลยีข4าวสารข!อมูล มีการนําระบบคอมพิวเตอร9มาเชื่อมโยงระบบ
โทรศัพท9 โทรสารติดต4อท่ัวโลก เปAนยุคโลกไร!พรมแดนการติดต4อสื่อสารรวดเร็วเปAนยุคโลกาภิวัฒน9ท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงอย4างมากมายจนคนในสังคมปรับตัวไม4ทันกับคลื่นการเปลี่ยนแปลงสังคมโลก 
(Future Shock) เปAนยุคศตวรรษท่ีผ4านมาถึงป�จจุบัน ยุคโลกาภิวัฒน9เปAนยุคท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจและสังคมอย4างรวดเร็ว ด!วยพลังแห4งเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ซ่ึงส4งผลให!เกิด
ปรากฏการณ9โลกไร!พรมแดน เศรษฐกิจเสรี เกิดธุรกิจข!ามชาติ และมีความเปAนหมู4บ!านโลก 
ปรากฏการณ9ดังกล4าวนําไปสู4การเปลี่ยนแปลงขององค9กรจากองค9กรขนาดใหญ4เปAน องค9กรขนาดเล็ก 
ลดข้ันตอนการทํางานลดเอกสารท่ีใช! ลดจํานวนบุคลากร มีการแข4งขันขององค9กร เพ่ือตอบสนอง
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ความต!องการของลูกค!าวิวัฒนาการทางการบริหาร การบริหารงานขององค9กรในอดีตจนถึงป�จจุบันมี
การปรับ เปลี่ยนหลักทฤษฎีการบริหารมาตามลําดับ  

ทฤษฎีใหม4 ยกตัวอย4างเช4น การศึกษาการจัดการเชิงปริมาณ (The Quantitative 
Management Approach) เปAนทัศนะการบริหารเชิงปริมาณซ่ึงประยุกต9ใช!คณิตศาสตร9ในการ
ตัดสินใจในสถานการณ9ต4างๆ ผู!ตัดสินใจจะใช!หลักเกณฑ9เชิงปริมาณในการเลือกระหว4างทางเลือกต4างๆ ท่ีมี
อยู4 โดยเฉพาะในการวางแผนการจัดการปฏิบัติการ (Operations Management) เปAนการบริหารซ่ึง
ใช!เทคนิคเชิงปริมาณเพ่ือปรับปรุงผลผลิต และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค!าและบริการเช4น การ
จัดการสินค!าคงเหลือ (Inventory Management) เพ่ือปรับปรุงการตัดสินใจเก่ียวกับการจัดจําหน4าย
สินค!าและบริการ ระบบข!อมูลการจัดการ (Management System: MIS) เปAนการบริหารจัดการท่ีมุ4ง
การเก็บรวบรวมข!อมูล และการส4งข!อมูล เพ่ือสนับสนุนหน!าท่ีการจัดการ เช4น การใช!โปรแกรม
คอมพิวเตอร9 

กลุ4 มทฤษฎีการบริการ ท่ี เ พ่ิง ได!รับการพัฒนา ข้ึนมาในระยะหลั งๆ (Recent 
Development in Management Theory) ทฤษฎีระบบ (System Theory) ทฤษฎีนี้เปAนทัศนะ
การบริหารท่ีมองว4าองค9การเปAนระบบท่ีดําเนินงานอยู4ในสภาพแวดล!อมหมายถึงการรวมกันของส4วน
ต4างๆ ท่ีดําเนินงานอยู4ระหว4างกันเพ่ือท่ีจะบรรลุเปaาหมายร4วมกันระบบองค9การจะดําเนินอยู4บน
พ้ืนฐานของส4วนประกอบห!าส4 วน คือ  ป�จจัยนํ า เข! า  ( Input) กระบวนการเปลี่ ยนแปลง 
(Transformation Process) ป�จจัยส4งออก (Outputs) สิ่งปaอนกลับ (Feedback) สภาพแวดล!อม 
(External Environment) 

ศิริวรรณ เสรีรัตน9 สมชาย หิรัญกิตติ สุดา สุวรรณาภิรมย9 ลัทธิกาล ศรีวะรมย9 และ 
ชวลิต ประภวานนท9 (2539) ให!ความหมายของระบบว4า เปAนกลุ4มของส4วนท่ีเก่ียวข!องซ่ึงกัน ต!องการ
บรรลุจุดมุ4งหมายร4วมกัน 

ประชุม รอดประเสริฐ (2543) ได!ให!รายละเอียดของระบบไว!ใน 2 ลักษณะ กล4าวคือ 
ความหมายท่ีเปAนนามธรรม และ รูปธรรม โดยความหมายท่ีเปAนนามธรรมของระบบ หมายถึง วิธีการ 
(Method) การปฏิบัติงานท่ีมีรูปแบบและข้ันตอนท่ีไม4ตายตัว อาจผันแปรตามสภาพแวดล!อมและ
ป�จจัยท่ีกําหนดให! ส4วน ความหมายท่ีเปAนรูปธรรม หมายถึง สรรพสิ่ง (Entity) ท่ีประกอบด!วยส4วน
ต4าง ๆ ท่ีมีความสัมพันธ9และพ่ึงพาอาศัยกัน โดยมีส4วนหนึ่งเปAนศูนย9กลางของระบบ 

Hicks (1972) Semprevivo (1976) Kindred (1980) กล4าวว4า ระบบ คือการรวมตัว
ของสิ่งหลายสิ่ง เพ่ือความเปAนอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยแต4ละสิ่งนั้นมีความสัมพันธ9ซ่ึงกันและกัน หรือ
ข้ึนต4อกันและกัน หรือมีผลกระทบต4อกันและกัน เพ่ือให!เกิดผลอย4างใดอย4างหนึ่ง 

สําหรับ Robbins Bergman Stagg & Coulter (2006) ให!นิยาม ระบบ คือ สิ่งท่ี
เก่ียวพันและสัมพันธ9ซึ่งกัน ซ่ึงกําหนดวิธีการปฏิบัติให!เปAนเอกภาพ หรือ บรรลุวัตถุประสงค9   

กล4าวโดยสรุป ระบบ หมายถึง องค9ประกอบต4างๆ ท่ีมีความสัมพันธ9กัน และข้ึนต4อกัน 
โดยส4วนประกอบต4างๆ ร4วมกันทํางานอย4างผสมผสานกัน เพ่ือให!บรรลุถึงเปaาหมายท่ีกําหนดไว! 

ประเภทของระบบโดยท่ัวไประบบ จําแนกออกได!เปAน 2 ประเภท กล4าวคือ ระบบปkด 
และระบบเปkดในองค9การแบบปkด (Closed System) จะไม4เก่ียวข!องและไม4ได!รับผลกระทบจาก
สิ่งแวดล!อม ส4วนในองค9การแบบเปkด (Open System) จะได!รับอิทธิพลอย4างมากจากสิ่งแวดล!อม 
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หากพิจารณาโดยรายละเอียด พบว4า ระบบปkด (Closed System) คือ ระบบท่ีมีความสมบูรณ9ภายใน
ตัวเอง ไม4พยายามผูกพันกับระบบอ่ืนใด และแยกตนเองออกจากสภาพแวดล!อมต4างๆ ในสังคม 
ในขณะท่ีระบบเปkด (Open System) คือ ระบบท่ีต!องอาศัยการติดต4อสัมพันธ9กับบุคคล องค9การหรือ
หน4วยงานอ่ืนๆ ในลักษณะเปAนการแลกเปลี่ยนผลประโยชน9ซ่ึงกันและกัน และผลประโยชน9ท่ีเกิดข้ึนมี
ความสมดุล รวมท้ังสภาวการณ9ท่ีเปลี่ยนแปลงไปก็มีผลหรืออิทธิพลต4อการทํางานขององค9การเช4นกัน 
(ประชุม รอดประเสริฐ (2543) วิโรจน9 สารรัตนะ (2545) French & Bell (1990) Robbins & et al. 
(2006) Kinichi & Kreitner (2003) 

หลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง แนวคิดในเรื่องระบบได!ส4งผลให!เกิดทฤษฎีการเมืองท่ี
เรียกว4า “ตัวแบบระบบทางการเมือง” (Political Systems Model) ซ่ึงเดวิด อีสตัน (David 
Easton) เสนอเปAนแนวคิดโดยอิงความเปAนจริง โดยเทียบเคียงความซับซ!อนของระบบเช4นเดียวกับ
วิทยาศาสตร9ธรรมชาติท่ีเรียกว4า ชีววิทยา  โดยอีสตัน (Easton) เปรียบเทียบระบบทางการเมือง
เหมือนร4างกายสัตว9โลก การทํางานหรือแบ4งงานกันทําโดยประสานกันท้ังระบบของร4างกายคือ
กิจกรรมท่ีส4วนต4างๆ ในร4างกายของสัตว9เปAนอยู4 แต4ละส4วนของร4างกาย ไม4ว4าจะเปAนสมอง ระบบการ
ย4อยอาหาร หรืออ่ืนใดถ!าไม4ทํางานประสานกันแล!วสัตว9นั้นก็จะตายเพราะมีผลกระทบต4อหน4วยอ่ืนๆ 
หรือถ!าจะเปลี่ยนชิ้นส4วนและหน!าท่ี ต!องเปลี่ยนท้ังระบบจึงจะทําให!มีชีวิตอยู4ได!  อีสตัน (Easton) ได!
ให!ตัวแบบของระบบไว!ว4า ป�จจัยนําเข!า (Inputs) เปAนความต!องการของประชาชน ซ่ึงถูกนําเข!า
กระบวนการทางการเมืองเพ่ือการตัดสินใจของรัฐบาลโดยเจ!าหน!าท่ีของรัฐ แล!วออกมาเปAนผลผลิต 
(Outputs) ผลท่ีออกมานั้นมีผลกระทบทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมและสิ่งแวดล!อมซ่ึงประชาชน
อาจพึงพอใจหรือไม4ก็ได! หากประชาชนพอใจหรือไม4ก็เสนอความต!องการใหม4 (Demands a New) 
โดยช4องทางข!อมูลย!อนกลับเพ่ือปรับการตัดสินใจครั้งก4อนได! ดังภาพท่ี 2.3 จากการล4มสลายของอดีต
สหภาพโซเวียตทําให!มีการพิจารณาปรับแนวคิดตัวแบบระบบของอีสตัน (Easton) ถ!าระบบสามารถ
ปรับตัวเองตามตัวแบบท่ีว4านั้นแล!วอดีตสหภาพโซเวียตควรจะได!ปรับตัวเองและคงอยู4ได! จึงได!ปรับตัว
แบบระบบดังนี้ 

 
ภาพท่ี 2.3 ตัวแบบระบบการเมือง 
ท่ีมา: เดวิด อีสตัน (David Easton, 1965) 
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จากความหมายของระบบท่ีได!ให!คํานิยามนั้น ย4อมแสดงให!เห็นว4า ทุกระบบต!องมี
องค9ประกอบหรือสิ่งต4างๆ เพ่ือดําเนินงานสัมพันธ9กันเปAนกระบวนการ เพ่ือให!ได!ผลลัพธ9ตาม
วัตถุประสงค9 ท่ีองค9การได! ต้ังไว!  ดังนั้นภายในระบบจึงมีองค9ประกอบดังนี้  สิ่ ง ท่ีปaอนเข!าไป 
(Input) หมายถึง ป�จจัยต4างๆ และองค9ประกอบแรกท่ีจะนําไปสู4การดําเนินงานของระบบ โดยรวมไป
ถึงสภาพแวดล!อมต4างๆ อันเปAนท่ีต!องการของระบบนั้นด!วย กระบวนการ (Process) เปAน
องค9ประกอบท่ีสองของระบบ หมายถึง วิธีการต4างๆ ท่ีจะนําไปสู4ผลงานหรือผลผลิตของระบบ ผลงาน 
(Output) หรือ ผลิตผล (Product) ซ่ึงเปAนองค9ประกอบสุดท!ายของระบบหมายถึง ความสําเร็จใน
ลักษณะต4างๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ หรือประสิทธิผล  

ท้ัง 3 องค9ประกอบ มีความสัมพันธ9ซ่ึงกันและกัน ขาดสิ่งใดไม4ได! นอกจากนั้นท้ัง       
3 องค9ประกอบยังมีความสัมพันธ9กับสิ่งแวดล!อม ซ่ึงจะส4งผลกระทบต4อการดําเนินงานขององค9การด!วย 
ในขณะท่ีองค9การต!องดําเนินกิจกรรมนั้น สิ่งท่ีช4วยให!องค9การสามารถตรวจสอบว4ากิจกรรมต4างๆ นั้น
บรรลุวัตถุประสงค9 หรือไม4 มีส4วนใดท่ีต!องแก!ไขปรับปรุง จึงต!องอาศัย ข!อมูลปaอนกลับ (Feedback) 
ซ่ึงจะช4วยให!องค9การสามารถปรับปรุง ตัวปaอน (Input) กระบวนการ (Process)  

โดยสรุปแล!ว ทฤษฎีระบบการปฏิบัติงานขององค9การนั้นจะประกอบไปด!วยส4วนสําคัญ 
3 ส4วน คือ สิ่งท่ีปaอนเข!าไป (Input) กระบวนการ (Process) และผลงาน (Output) โดยแต4ละส4วน
จะต!องมีความสัมพันธ9และผสมผสานเปAนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพ่ือให!บรรลุถึงเปaาหมายขององค9การ 

ทฤษฎีจัดการเชิงสถานการณ9 (Contingency Theory) การบริหารจัดการเชิง
สถานการณ9  จะมุ4งเน!นการปรับปรุงพฤติกรรมทางการบริหารให!เข!ากับสถานการณ9ขององค9การ 
ความสําเร็จหลักของการบริหารจะถูกกําหนดโดยสถานการณ9ไม4มีกลยุทธ9การบริหาร อย4างเดียวท่ี
สามารถใช!ได!กับสถานการณ9ทุกอย4าง TQM: Total Quality Management TQM เปAนกลยุทธ9ของ
องค9การอย4างหนึ่งท่ีส4งมอบผลิตภัณฑ9และบริการท่ีมีคุณภาพให!แก4ลูกค!าการบริหารคุณภาพโดยรวม
ของ TQM จะมุ4งท่ีลูกค!าอย4างแรงกล!าการปรับปรุงอย4างต4อเนื่องนี้ถือว4าเปAนกระบวน การท่ีไม4จบสิ้น 
จะมีการทํางานเปAนวงจร ท่ีเรียกว4า วงจร เดม่ิง คือ วงจรของการวางแผน-ปฏิบัติ-ตรวจสอบ-แก!ไข 
(Plan-Do-Check-Action: PDCA) 

2.1.3 แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผล    
 คําว4าประสิทธิผล (Effectiveness) กับคําว4าประสิทธิภาพ (Efficiency) เปAนคําท่ีใช!กัน

อย4างกว!างขวาง จนบางครั้งให!เกิดความสับสนและใช!ผิดความหมาย จึงได!เสนอความหมายของคําท้ัง
สองเพ่ือทําให!เกิดความชัดเจนและเข!าใจอย4างถูกต!อง ดังนี้ “ประสิทธิผล” หมายถึง การปฏิบัติการท่ี
ทําให!เกิดปริมาณและคุณภาพสูงสุด ท้ังนี้เพราะแต4ละกิจกรรมหรือกิจการจะมีวัตถุประสงค9 หรือ
เปaาหมาย ซ่ึงการปฏิบัติการท่ีบรรลุถึงวัตถุประสงค9หรือเปaาหมายท่ีกําหนดไว! ท้ังในด!านปริมาณ และ
คุณภาพ ก็คือการปฏิบัติการท่ีมีประสิทธิผล นั่นเอง ส4วนคําว4า “ประสิทธิภาพ” จะต!องคํานึงถึง
ทรัพยากรท่ีมีอยู4สําหรับการปฏิบัติการนั้นด!วย เนื่องจากทรัพยากรท่ีมีจํากัดผู!ปฏิบัติงานจะประสบ
ความสําเร็จได!จะต!องใช!ทรัพยากรท่ีมีอยู4อย4างจํากัดให!เกิดประโยชน9สูงสุด 

 ธงชัย สันติวงษ9 และชัยยศ สันติวงษ9 (2533) เห็นว4าประสิทธิผลขององค9การจะมีข้ึนได!
ย4อมข้ึนอยู4กับเง่ือนไขท่ีว4า องค9การสามารถทําประโยชน9จากสภาพแวดล!อมบรรลุผลสําเร็จตาม
เปaาหมายท่ีต้ังไว! แต4สิ่งสําคัญท่ีสุดอยู4 เบื้องหลังควบคู4กับประสิทธิผลคือ ความมีประสิทธิภาพ 
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(Efficiency) ซ่ึงหมายถึงการมีสมรรถนะสูง สามารถมีระบบการทํางานท่ีก4อให!เกิดผลสูงสุด โดยได!
ผลผลิตท่ีมีมูลค4าสูงกว4าทรัพยากรท่ีใช!ไป 

  เทพศักด์ิ บุณยรัตพันธุ9 (2536) ได!ให!แนวคิดเก่ียวกับการวัดประสิทธิผลไว! 2 แนวทาง
คือ 1) การวัดประสิทธิผลจากกรอบของหน4วยงาน โดยเปรียบเทียบระหว4างผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึน
จริงกับเปaาหมายท่ีต้ังไว!ในแผนงานเท4านั้น แต4ไม4ได!ก!าวล4วงไปถึงการตอบสนองความต!องการของ
ผู!รับบริการ 2) การวัดประสิทธิผลในแง4การตอบสนองต4อความต!องการของผู!รับบริการโดยพิจารณา
ในแง4เชิงปริมาณ คุณภาพ ความรวดเร็ว ตลอดจนการมีมนุษย9สัมพันธ9ท่ีดีของผู!ท่ีทําหน!าท่ีให!บริการ
ด!วย 

  วรเดช จันทรศร และไพโรจน9 ภัทรนรากุล ( 2541) ได!เสนอแนวคิดและหลักในการ
ประเมินผลหน4วยงานภาครัฐในระบบเปkด ไว!ดังนี้ 1) เปAนเครื่องมือวัดความสําเร็จหรือความล!มเหลวใน
การนํานโยบายไปปฏิบัติโดยให!ความสําคัญกับการมีส4วนร4วมของประชาชน 2) มุ4งเสนอผลลัพธ9ท่ีได!
จากการประเมินผลเพ่ือใช!เปAนแนวทางในการตัดสินใจดําเนินนโยบายหรือทบทวนปรับปรุงมาตรการ
ตามกระบวนการรับฟ�งความคิดเห็นของประชาชน 3) เปAนเครื่องมือหรือกลไกในการปฏิรูปการบริหาร
ภาครัฐเพ่ือมุ4งหรือตอบสนองความต!องการของประชาชน และให!หลักประกันเรื่องความเสมอภาค 
ความเปAนธรรมและคุณภาพความพึงพอใจ และมุ4งหวังให!ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 4) เปAนกิจกรรม
ทางการเมืองท่ีเปkดโอกาสให!ประชาชนมีส4วนร4วมในการกําหนดนโยบาย การดําเนินนโยบายและ
ตรวจสอบผลการดําเนินนโยบายของรัฐ 5) เปAนการส4งเสริมสิทธิของประชาชนในการรับทราบข!อมูล
ข4าวสารสาธารณะตลอดจนสิทธิในการรับรู!ข!อมูล คําชี้แจงและเหตุผลจากหน4วยงานของรัฐ ก4อนท่ีจะ
ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจมีผลกระทบต4อสิ่งแวดล!อม สุขภาพและอนามัยและคุณภาพชีวิต
ของประชาชนหรือชุมชน 

 หลักการพ้ืนฐานของการประเมินผลในระบบเปkด มีดังนี้ 1) การมีส4วนร4วมของ
ประชาชนเปAนหลักการท่ีมีความสําคัญมากท้ังนี้เพ่ือให!ประชาชนมีบทบาทในการตัดสิน รับทราบ
ป�ญหา และติดตามผลความก!าวหน!าในการปฏิบัติงานตลอดจนการควบคุมการปฏิบัติงานของ
เจ!าหน!าท่ี เพ่ือเปAนหลักประกันว4าประชาชนจะได!รับบริการท่ีดีและสามารถตอบสนองความต!องการท่ี
แท!จริงของประชาชนได!อย4างแท!จริง 2) ความชัดเจนและโปร4งใส เปAนหลักการพ้ืนฐานในการสร!าง
ความม่ันใจและความน4าเชื่อถือให!กับสาธารณชน และผู!เก่ียวข!องทุกฝUาย เพ่ือให!ผลลัพธ9จากการ
ประเมินมีความถูกต!องชัดเจนเปAนท่ียอมรับ และสามารถใช!เปAนแนวทางในการตัดสินใจนโยบาย 
รวมท้ังการปรับปรุงแก!ไขป�ญหาอุปสรรคในการบริหารภาครัฐ 3) ระบบข!อมูลท่ีถูกต!องชัดเจน การ
ประเมินผลระบบเปkดจําเปAนต!องมีข!อมูลท่ีถูกต!องชัดเจน มีฐานข!อมูลท่ีครบถ!วนสมบูรณ9 และสามารถ
เข!าถึงข!อมูลได!ง4าย ซ่ึงอาจเปAนข!อมูลเพ่ือการบริหาร และมีชุดข!อมูลท่ีได!รับการพัฒนาเพ่ือการ
ประเมินผลโดยเฉพาะ 4) การตรวจสอบสาธารณะ กําหนดให!มีกระบวนการรับฟ�งสาธารณะและเปkด
โอกาสให!ผู!มีส4วนได!เสีย หน4วยงานท่ีเก่ียวข!อง และประชาชนได!รับทราบข!อมูลผลการปฏิบัติงาน
ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นและข!อเสนอแนะ ท้ังนี้ควรจัดให!มีเวทีประชาชน (People Forum)
เพ่ือให!มีการแสดงความคิดเห็นโดยเสรี เปkดโอกาสให!นักวิชาการและสื่อมวลชนและชุมชนเข!ามามีส4วน
ร4วมตรวจสอบอย4างเปkดเผย 5) ความถูกต!องและความเปAนกลาง ซ่ึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน
จะต!องยึดความเปAนกลางท่ีต้ังอยู4บนพ้ืนฐานของข!อมูลและข!อเท็จจริง ท้ังนี้อาจให!หน4วยงานหรือ
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สถาบันท่ีเปAนกลางทําหน!าท่ีประเมิน โดยมีนักวิชาการและผู!เชี่ยวชาญ พร!อมด!วยตัวแทนประชาชน
หน4วยงานผู!ปฏิบัติและสื่อมวลชนเปAนผู!ดําเนินการเพ่ือให!ได!ผลลัพธ9ท่ีถูกต!อง 6) ความเสมอภาคและ
ความเปAนธรรม การประเมินในระบบเปkด ควรมีหลักประกันเรื่องความเสมอภาค และเปAนธรรมให!กับ
ประชาชน โดยเฉพาะอย4างยิ่งผู!ยากไร! ผู!ด!อยโอกาส และผู!เสียเปรียบในสังคม ท้ังนี้เปaาหมายของการ
ประเมินจะต!องมุ4งตรวจสอบผลการปฏิบัติงานว4าบรรลุตามวัตถุประสงค9หรือไม4และจะต!องไม4ถูกใช!
เปAนเครื่องมือทางการเมือง หรือมีลักษณะบิดเบือนและมีผลประโยชน9เข!ามาเก่ียวข!อง 7) ปราศจาก
อคติและการเลือกปฏิบัติ การประเมินผลในระบบเปkดจําเปAนต!องมีการดําเนินงานโดยปราศจากอคติ 
และการเลือกปฏิบัติ โดยหยิบยกและเลือกประเมินแบบเข!าข!างตนเอง หรือหวังผลเพ่ือนําเสนอแง4มุม
ความสําเร็จในบางด!านและกลบเกลื่อนซ4อนเร!นความล!มเหลวในการปฏิบัติงาน เพ่ือขอรับงบประมาณ
ในการดําเนินงานต4อไป นอกจากนี้จะต!องไม4เปAนการประเมินท่ีมีเจตนาไม4บริสุทธิ์เพ่ือทําลายชื่อเสียง 
ความเชื่อม่ัน และความเชื่อถือของหน4วยงานอ่ืน 

 สําหรับการวัดประสิทธิผลนั้น มีนักวิชาการเสนอไว!หลายท4าน ริชาร9ด เอ็ม เสตียร9 
(Richard M. Steers, 1977) ได!เสนอว4าการวัดประสิทธิผลสามารถทําได!ดีท่ีสุดด!วยการพิจารณา
แนวความคิด 3 ประการ คือ การบรรลุเปaาหมาย (Goal Optimization) ซ่ึงประสิทธิผลในท่ีนี้ 
หมายถึงความสามารถขององค9กรในการได!มา และใช!ประโยชน9จากทรัพยากรท่ีมีจํากัดและมีคุณค4าให!
เปAนประโยชน9ท่ีสุดเท4าท่ีจะเปAนไปได! ในการปฏิบัติตามเปaาหมาย ประการท่ี 2 คือแนวความคิดด!าน
ระบบ การวิเคราะห9เปaาหมายตามแนวความคิดนี้มุ4งท่ีการกระทํา ในรูประบบ ซ่ึงหมายความว4า 
เปaาหมายไม4ได!อยู4นิ่งกับท่ีเปลี่ยนแปลงได!ตามเวลา ประการสุดท!าย คือการเน!นเรื่องพฤติกรรม เปAน
การเน!นบทบาทของพฤติกรรมของบุคคลในองค9กรท่ีมีต4อความสําเร็จขององค9กรในระยะยาว หรือการ
ยอมรับว4าเปaาหมายองค9กรจะสามารถบรรลุถึงได!โดยอาศัยพฤติกรรมของสมาชิกในองค9กร 

 พิทยา บวรพัฒนา (2541) ได!ให!ความเห็นเก่ียวกับการวัดประสิทธิผลขององค9กร แบ4งเปAน    
4 วิธี คือ 1) ความสามารถในการบรรลุเปaาหมาย และประสิทธิผลควรวัดได!จากความสามารถขององค9กรใน
การดําเนินงานให!บรรลุเปaาหมาย ใช!วิธีวัดประสิทธิผลขององค9กรได!ก็ต4อเม่ือลักษณะขององค9กรและเปaาหมาย
มีลักษณะตามข!อสันนิษฐาน คือ องค9กรมีเปaาหมายท่ีแท!จริง มีปริมาณไม4มากจนเกินความสามารถท่ีเราจะวัด
ได! สามารถมองเห็นและเข!าใจเปaาหมายเหล4านั้น ตลอดจนสามารถวัดได!ว4าองค9กรบรรลุเปaาหมายเพียงใด     
2) โดยใช!ความคิดระบบ การวัดประสิทธิผลขององค9กรจากเปaาหมายนั้นจําเปAนต!องพิจารณา ถึงป�จจัยนําออก
ขององค9กรเปAนสําคัญ การวัดประสิทธิผลจากส4วนอ่ืนขององค9กร เช4นป�จจัยนําเข!า กระบวนการแปรป�จจัย
นําเข!าให!เปAนป�จจัยนําออก จะทําให!สามารถสร!างกฎเกณฑ9 การวัดประสิทธิผลเกณฑ9ใหม4ข้ึน 3) โดยดูจาก
ความสามารถขององค9กร ซ่ึงเปaาหมายขององค9กรให!สอดคล!องกับความต!องการของบุคคลและกลุ4ม
ผลประโยชน9ในสภาพแวดล!อม 4) จากค4านิยม เกณฑ9การวัดประสิทธิผลในเรื่องของแต4ละบุคคล หรือจิตวิสัย
ซ่ึงจะเลือกเกณฑ9การวัดประสิทธิผลขององค9กรเปAนเรื่องของแต4ละบุคคลนั้น ผลประโยชน9ท่ีได!รับเปAนต!น จึง
วัดจากผู!ประเมินเปAนต้ังเกณฑ9การวัด เช4นการประเมินการปฏิบัติงานของข!าราชการในระดับผู!บริหาร และ
ผู!ปฏิบัติงาน 

 จากแนวคิดการวัดประสิทธิผลผู!วิจัยสามารถสรุปได!ว4า การวัดประสิทธิผล ทําได!หลายด!าน 
ได!แก4 การวัดการบรรลุเปaาหมาย การวัดแนวความคิดด!านระบบและการวัดพฤติกรรมของบุคคล ใน
เรื่องสมรรถนะ เปAนการเปรียบเทียบความแตกต4างของบุคคล ท่ีสามารถพัฒนาได!ยากและง4าย    



22 

ข้ึนอยู4กับความรู!และทักษะของแต4ละคน และได!ใช!วิธีวัดพฤติกรรมในการทํางาน เปAนการวัดส4วนของ
ความรู! ความสามารถ โดยการวิจัยครั้งนี้ ผู!วิจัยมุ4งเน!นการวัดพฤติกรรมของบุคคลในด!านความรู! 
ทักษะ และเจตคติ และผลสําเร็จอันเกิดข้ึนตามเปaาหมายของโครงการ 4 ด!าน ได!แก4 ความรวดเร็วใน
การบริการ ด!านลดข้ันตอนการทํางาน ด!านความประหยัด และด!านความสะดวก 
 2.1.4 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม4 
  คําว4า “การจัดการภาครัฐแนวใหม4” ถือได!ว4าเปAนกรอบแนวคิดท่ีครอบคลุมทฤษฎี
แนวคิด และเทคนิควิทยาการทางการจัดการอย4างกว!างขวางและหลากหลาย จนนําไปสู4ความสับสน
ในการจํากัดความหมายและขอบข4ายเปAนอย4างมาก อย4างไรก็ดี การจัดการภาครัฐแนวใหม4มี
ลักษณะร4วมท่ีสําคัญ คือ การสะท!อนถึงการมุ4งเน!น “การปฏิรูป” การบริหารงานในภาครัฐ เพ่ือเข!ามา
แก!ไขป�ญหาทางการบริหารท่ีตัวแบบด้ังเดิมหรือระบบบริหารแบบเดิม มิอาจจัดการได!อย4างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังเช4นในอดีต โดยมี จุดเน!นท่ีสําคัญคือ การเน!นความสําคัญไปท่ีระบบ
การจัดการมากกว4านโยบาย การมุ4งเน!นผลงานและประสิทธิภาพ การมุ4งปรับโครงสร!างในแบบระบบ
ราชการท่ีมีความเทอะทะและใหญ4โตไปสู4องค9การ ท่ีมีขนาดเล็ก การปรับระบบการบริหารจัดการท่ี
วางอยู4บนกลไกทางการตลาดมากข้ึน เพ่ือกระตุ!นการแข4งขัน การตัดทอนและลดค4าใช!จ4ายของภาครัฐ 
และสุดท!าย ได!แก4 การปรับรูปแบบการจัดการท่ีเน!นเปaาหมาย การใช!ระบบสัญญาว4าจ!างระยะสั้น 
และการให!แรงจูงใจทางการเงินและความเปAนอิสระทางการจัดการ (วสันต9 เหลืองประภัสร9, 2548) 
  องค9ประกอบหลักของ การจัดการภาครัฐแนวใหม4 (ทิพาวดี เมฆสวรรค9, 2541) คือ   
1) การให!บริการท่ีมีคุณภาพแก4ประชาชน 2) การลดการควบคุมจากส4วนกลางและเพ่ิมอิสระในการ
บริหารให!แก4หน4วยงาน 3) การกําหนด วัด และให!รางวัลแก4ผลการดําเนินงานท้ังในระดับองค9กรและ
ในระดับบุคคล 4) การสร!างระบบสนับสนุนท้ังในด!านบุคลากร (เช4น การฝ�กอบรม ระบบค4าตอบแทน
และระบบคุณธรรม) และเทคโนโลยี (เช4น ระบบข!อมูลสารสนเทศ) เพ่ือช4วยให!หน4วยงานสามารถ
ทํางานได!บรรลุวัตถุประสงค9 5) การเปkดกว!างต4อแนวคิดการแข4งขัน ท้ังการแข4งขันระหว4างหน4วยงาน
ของรัฐด!วยกันเองและระหว4างหน4วยงานของรัฐกับ หน4วยงานของภาคเอกชน ในขณะเดียวกันภาครัฐ
ก็หันมาทบทวนตัวเองว4าสิ่งใดควรทํา และสิ่งใดควรปล4อยให!เอกชนทํา 
  ถึงแม!ว4าการจัดการภาครัฐแนวใหม4จะถือ ได!ว4าเปAนกระแสหลักของการปฏิรูประบบ
ราชการท่ัวโลกในป�จจุบัน แต4ในการนําแนวคิดมาปรับใช! ควรพิจารณาถึงการนําไปปฏิบัติอย4าง
ละเอียด เพ่ือให!มีความเหมาะสมกับความต!องการ ค4านิยมและวัฒนธรรมของแต4ละประเทศลักษณะ
เด4นของการบริหารจัดการภาครัฐแนว ใหม4 จึงอยู4ท่ีความพยายามแก!ป�ญหาของระบบราชการแบบ
ด้ังเดิม โดยเฉพาะอย4างยิ่งการปรับปรุงในด!านประสิทธิภาพและการให!บริการประชาชน อย4างไรก็ดี 
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม4แยกไม4ออกจากบริบทของวิกฤตการคลังท่ีร!ายแรง เพราะวิกฤตการ
คลังเปAนต!นเหตุสําคัญท่ีทําให!เกิดการปฏิรูประบบราชการตามแนว คิดการจัดการภาครัฐแนวใหม4 อีก
ท้ังการปฏิรูประบบราชการยังเปAนหัวใจของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม4 เนื่องจากเหตุผล        
4 ประการ คือ (เรืองวิทย9 เกษสุวรรณ, 2545) คือ 1) ระบบราชการเปAนกลไกหลักท่ีจะทําให!รัฐเล็กลง 
ซ่ึงจะช4วยให!การขาดดุลการคลังลดลง 2) การทําให!ระบบราชการมีความยืดหยุ4นมากข้ึน เปAนวิธีการ
สําคัญท่ีจะทําให!ผู!บริหารสามารถบริหารงานได!สําเร็จ 3) การวัดผลงานเปAนหลักในการคิดและ
วิเคราะห9ของการจัดการภาครัฐแนวใหม4 ดังนั้นการทํางานของระบบราชการใหม4 จะเปลี่ยนไปอยู4
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ภายใต!สัญญาการทํางานตามผลงาน ซ่ึงจะต!องสามารถวัดผลงานท่ีให!แก4ประชาชนได! ส4วนความ
รับผิดชอบก็ต!องระบุเอาไว!อย4างชัดเจนและเปAนท่ีเข!าใจตรงกันท้ัง ฝUายผู!บริหารและพนักงาน จะต!อง
ไม4กําหนดไว!กว!างๆ เหมือนเม่ือก4อน 4) ประเด็นทางการเมือง ท่ีเกิดจากการนําการจัดการภาครัฐแนว
ใหม4ไปปฏิบัติ กลับปรากฏว4า ป�ญหาไม4ได!อยู4ท่ีการต4อต!านของฝUายการเมือง แต4ป�ญหาอยู4ท่ีการต4อต!าน
ของระบบราชการเอง โดยเฉพาะการต4อต!านการลดขนาดองค9การ และการต4อต!านสิ่งท่ีจะมาทําลาย
ความม่ันคงในการทํางานของข!าราชการ 
  ดังนั้นอาจกล4าวได!ว4า การจัดการภาครัฐแนวใหม4เปAนแนวคิดหลักในการปฏิรูประบบ
ราชการโดยการนําเอาหลัก การจัดการสมัยใหม4มาประยุกต9ใช! เพ่ือการพัฒนาระบบราชการให!เปAน
ระบบราชการยุคใหม4 ซ่ึงสามารถทํางานตอบสนองการเปลี่ยนแปลงต4างๆ ในศตวรรษท่ี 21 ได!อย4างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงระบบราชการตามแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม4ในป�จจุบันจะมี
ลักษณะ ดังต4อไปนี้ (ทวีศักด์ิ สูทกวาทิน, 2550) 
  1) เปAนระบบราชการท่ีมีความหลากหลาย แต4ยึดถือค4านิยมหลักเดียวกัน ซ่ึงแตกต4าง
จากระบบราชการในอดีตท่ีพยายามทําทุกอย4างในระบบราชการให!เปAนโหล เดียวกันท้ังหมด 
  2) นิยามความหมายของระบบคุณธรรมใหม4 ให!หมายถึง ระบบคุณธรรมท่ีเน!นให!
ข!าราชการทํางานมีประสิทธิผลสูงข้ึนและยอมรับความแตกต4างท่ีเกิดข้ึนจากการมีขีดความสามารถท่ี
ไม4เท4าเทียมกัน ซ่ึงแตกต4างจากระบบคุณธรรมของระบบราชการในอดีต ท่ีเน!นการปกปaองสิทธิ
ประโยชน9ตอบแทนให!กับข!าราชการท่ีปฏิบัติหน!าท่ีแตก ต4างกันและมีขีดความสามารถแตกต4างกันได! 
  3) มุ4งเน!นสัมฤทธิผลของการปฏิบัติงาน โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานอย4างชัดเจน ซ่ึง
แตกต4างจากระบบราชการในอดีตท่ีเน!นการทํางานตามกฎระเบียบตามกระบวนการและ ข้ันตอนการ
ทํางานท่ีกําหนดไว! 
  4) การจ!าง การถนอมรักษา ตลอดจนการส4งเสริมความก!าวหน!าของข!าราชการ เน!นท่ี
การแสวงหาผู!ท่ีมีขีดความสามารถสูงและส4งเสริมให!มีความก!าวหน!า โดยเปkดโอกาสให!ได!ทํางานท่ีมี
ความท!าทาย ซ่ึงตรงกันข!ามกับระบบราชการแบบเดิม ซ่ึงเน!นให!ข!าราชการมีความรู!ความสามารถทาง
เทคนิคท่ีตรงกับตําแหน4งงานเปAนสําคัญ 
  5) มีมุมมองต4อข!าราชการท่ีมีขีดความสามารถว4า เปAนสินทรัพย9หรือเปAนทุนมนุษย9ท่ีมี
ค4าขององค9การ ยิ่งลงทุนให!ได!รับการพัฒนา ยิ่งสามารถทํางานสร!างประโยชน9ให!กับระบบราชการได!
มากยิ่งข้ึน ซ่ึงแตกต4างจากระบบราชการในอดีตท่ีมองข!าราชการในฐานะท่ีเปAนส4วนหนึ่งของ ป�จจัย
การผลิต รายจ4ายต4างๆ เก่ียวกับข!าราชการ จึงถือว4าเปAนค4าใช!จ4ายท่ีสิ้นเปลืองของระบบราชการ 
  6) การจ!างงานมีหลากหลายรูปแบบ มีท้ัง (1) กลุ4มท่ีเปAนข!าราชการประจําภายใต!
ระบบ การจ!างงานจนถึงการเกษียณอายุ (2) กลุ4มพนักงานราชการหรือพนักงานของรัฐ ภายใต!
รูปแบบการจ!างงานตามสัญญาจ!างท่ีมีกําหนดระยะเวลาจ!าง (3) กลุ4มท่ีจ!างเหมาแรงงานมาจากเอกชน 
เปAนต!น ซ่ึงแตกต4างจากระบบราชการแบบเดิม ท่ีมีรูปแบบการจ!างงานแบบเดียว คือ ข!าราชการ
ประจํา ซ่ึงจ!างจนเกษียณอายุราชการ แม!ว4าจะมีลักษณะการจ!างงานท่ีหลากหลาย แต4ทุกกลุ4มต!อง
ยึดถือค4านิยมหลักของระบบราชการเปAนแบบเดียวกัน 
  7) ลักษณะการจ!างงานไม4เน!นท่ีความม่ันคงในการจ!างงาน แต4เน!นท่ีผลการปฏิบัติงาน
ถ!าผลการปฏิบัติงานอยู4ในระดับท่ีไม4น4าพอใจ ก็สามารถยกเลิกการจ!างได! ท้ังนี้เพราะระบบราชการเอง
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ก็มีข!อจํากัดในการหารายได!ไม4แตกต4างจากภาคเอกชน จึงต!องคํานึงถึงความสามารถในการจ!างงาน
ของภาครัฐเองด!วย ซ่ึงแตกต4างจากระบบราชการในอดีตท่ีเน!นความม่ันคงของการจ!างงานเปAนหลักท่ี 
สําคัญ การจ!างงานของภาครัฐแบบเดิมจึงมีลักษณะเหมือนกับการให!สังคมสงเคราะห9แก4ข!า ราชการ 
  8) การประเมินผลการปฏิบัติงานของข!าราชการมีส4วนต4อความสําเร็จของเปaาหมาย
ขององค9การ ซ่ึงแตกต4างจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของข!าราชการในแบบเดิมท่ีประเมิน ตาม
กิจกรรมการทํางานของข!าราชการแต4ละคน 
  9) ความสัมพันธ9ระหว4างข!าราชการกับฝUายบริหารอยู4บนพ้ืนฐานความร4วมมือระหว4าง 
กันในการผลักดันให!องค9การบรรลุเปaาหมาย ในขณะเดียวกันองค9การก็ใส4ใจความพึงพอใจการทํางาน
ของข!าราชการ รวมท้ังการเปkดโอกาสให!มีส4วนร4วมในกระบวนการทํางาน ซ่ึงแตกต4างจาก
ความสัมพันธ9ระหว4างข!าราชการกับฝUายบริหาร ภายใต!ระบบราชการแบบเดิม ท่ีมีลักษณะเปAนการ
ทํางานตามสายการบังคับบัญชา การทํางานตามกฎระเบียบและระบบงาน ซ่ึงมักก4อให!เกิดความ
ขัดแย!งในประเด็นต4างๆ ระหว4างกัน เช4น ข!าราชการมีเปaาหมายท่ีไม4สอดคล!องกับองค9การ ทําให!เกิด
ข!อพิพาทท่ีต!องแสวงหาแนวทางการแก!ไข 
  10) องค9การกลางบริหารงานบุคคลกระจายอํานาจให!หัวหน!าส4วนราชการต4างๆ มี
อํานาจและหน!าท่ีบริหารงานบุคคลได!อย4างเต็มท่ี ซ่ึงแตกต4างจากระบบราชการแบบเดิมท่ีองค9กรกลาง
บริหารงานและสงวนอํานาจและ หน!าท่ีงานด!านการบริหารบุคคล เพ่ือดําเนินการเองเปAนส4วนใหญ4 

2.1.5 การบริหารแบบมุ4งผลสัมฤทธิ์  
ในช4วงเวลาต้ังแต4ปt ค.ศ. 1980 เปAนต!นมา (วีระยุทธ ชาตะกาญจน9, 2547) รัฐบาลของ

ประเทศต4างๆ ได!มีความพยายามท่ีจะทําการปฏิรูประบบราชการ โดยต!องการท่ีจะปรับปรุงระบบการ
บริหารงานราชการให!มีความทันสมัย ขจัดความไม4คล4องตัวทางการบริหาร ตลอดจนได!เปลี่ยนแปลง
กระบวนทัศน9การบริหารแบบเดิมท่ีมุ4งเน!นให!ความสําคัญต4อป�จจัยนําเข!าและกฎระเบียบ มาใช!วิธีการ
บริหารแบบมุ4งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management ; RBM) เพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารรัฐ
กิจให!มีลักษณะเปAนอย4างภาคธุรกิจเอกชน (ทศพร ศิริสัมพันธ9, 2543) โดยมุ4งเน!นถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการบริหารงาน กําหนดยุทธศาสตร9 วัตถุประสงค9และเปaาหมายขององค9การ พร!อมท้ัง
ต!องสร!างตัวบ4งชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงานท่ีชัดเจนและสามารถตรวจสอบได! 

1) ความหมายและแนวความคิดของการบริหารแบบมุ4งผลสัมฤทธิ์ 
ระบบการบริหารแบบมุ4งผลสัมฤทธิ์นั้น มักจะมีชื่อเรียกท่ีแตกต4างกันออกไป เช4น 

การบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค9 (Management by Objective; MBO) การบริหารแบบเน!น
ผลสําเร็จ (Managing for Results)   การบริหารท่ีเน!นผล (Results-Oriented Management) หรือ
การบริหารผลการดําเนินงาน (Performance Management) ซ่ึงนักวิชาการได!ให!ความหมายของ
การบริหารแบบมุ4งผลสัมฤทธิ์ไว!ดังต4อไปนี้ 

Canadian International Development Agency; CIDA (1999) กล4าวว4า การบริหาร
แบบมุ4งผลสัมฤทธิ์ เปAนวิธีการในการปรับปรุงการบริหารให!เกิดประสิทธิผล (Effectiveness) และโปร4งใส
สามารถตรวจสอบได! (Accountability) โดยท่ีผู!มีส4วนได!ส4วนเสียเข!ามามีส4วนร4วมในการกําหนดเปaาหมาย 
ประเมินความเสี่ยง กํากับติดตามกระบวนการดําเนินงานเพ่ือการบรรลุผลตามเปaาหมายท่ีกําหนดไว! รวมถึง
การมีส4วนร4วมในการตัดสินใจทางบริหารและการรายงานผลการปฏิบัติงาน 



25 

ทศพร ศิริสัมพันธ9 (2543) กล4าวว4า การบริหารแบบมุ4งผลสัมฤทธิ์ เปAนการบริหารท่ี
เน!นการวางแผน การกําหนดวัตถุประสงค9 เปaาหมาย และกลยุทธ9การดําเนินงานแบบมีส4วนร4วม 
ผู!บริหารในแต4ละระดับขององค9การต!องยอมรับและคํานึงถึงผลงาน รวมท้ังต!องให!ความสําคัญกับจัด
วางระบบการตรวจสอบผลงานและการให!รางวัลตอบแทนผลงาน (Performance Related Pay) 

ทิพาวดี  เมฆสวรรค9 (2543) ได!ให!ความหมายของการบริหารแบบมุ4งผลสัมฤทธิ์ ว4า
เปAนการบริหารโดยมุ4งเน!นท่ีผลลัพธ9หรือความสัมฤทธิผลเปAนหลัก ใช!ระบบการประเมินผลงานท่ีอาศัย
ตัวบ4งชี้เปAนตัวสะท!อนผลงานให!ออกมาเปAนรูปธรรม เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให!
ดียิ่งข้ึนและแสดงผลงานต4อสาธารณะ 

จากท่ีกล4าวมาสามารถสรุปได!ว4า การบริหารแบบมุ4งผลสัมฤทธิ์ (Results Based 
Management; RBM) เปAนการบริหารท่ีให!ความสําคัญต4อผลการดําเนินงานและการตรวจวัด
ผลสําเร็จในการดําเนินงานขององค9การ ท้ังในแง4ของป�จจัยนําเข!า กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ9 
ซ่ึงจะต!องมีการกําหนดตัวบ4งชี้วัดผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators; KPIs) รวมท้ัง
การกําหนดเปaาหมาย (Targets) และวัตถุประสงค9 (Objectives) ไว!ล4วงหน!า โดยอาศัยการมีส4วนร4วม
ระหว4างผู!บริหาร สมาชิกขององค9การ และตลอดถึงผู!ท่ีมีส4วนได!ส4วนเสียกลุ4มต4างๆ (Stakeholders) ท่ี
เก่ียวข!องกับการปฏิบัติงานขององค9การ 

การบริหารงานของภาครัฐในอดีตจะเน!นท่ีการการบริหารป�จจัยนําเข!า (Inputs) 
ซ่ึงได!แก4 ทรัพยากรต4างๆ ท่ีรัฐจะนํามาใช!ในการปฏิบัติงาน คือ เงิน คน วัสดุ ครุภัณฑ9ต4างๆ โดยเน!น
การทํางานตามกฎ ระเบียบ และความถูกต!องตามกฎหมาย และมาตรฐาน แต4การบริหารแบบมุ4ง
ผลสัมฤทธิ์จะเน!นท่ีผลลัพธ9 (Outcomes) ของงาน โดยจะให!ความสําคัญท่ีการกําหนดพันธกิจและ
วัตถุประสงค9ของโครงการ/งาน เปaาหมายท่ีชัดเจน การกําหนดผลผลิตและผลลัพธ9ท่ีต!องการของทุก
โครงการในองค9การให!สอดคล!องเปAนไปในทางเดียวกับภารกิจและวัตถุประสงค9ขององค9การ มีการ
กําหนดตัวบ4งชี้วัดผลการทํางานหลัก (Key Performance Indicators) ไว!อย4างชัดเจน เปAนท่ีเข!าใจ
ของทุกคนในองค9การ การวัดความก!าวหน!าของการปฏิบัติงานโดยใช!ตัวบ4งชี้ การยืดหยุ4นทางการ
บริหารและสนับสนุนทรัพยากรแก4ผู!บริหารระดับล4างอย4างเหมาะสม การประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการให!ค4าตอบแทนตามผลงาน ตลอดจนถึงการปรับปรุงพัฒนางานให!มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงข้ึน เพ่ือให!สามารถสนองตอบต4อป�ญหาและความต!องการของประชาชนในฐานะ
ผู!รับบริการจากองค9กรของรัฐได!เปAนอย4างดี 

ดังนั้นการบริหารแบบมุ4งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management; RBM) จึง
เปAนการบริหารเพ่ือการจัดหาให!ได!ทรัพยากรการบริหารมาอย4างประหยัด (Economy) เน!นใช!
ทรัพยากรอย4างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และการได!ผลงานท่ีบรรลุเปaาหมายขององค9การ 
(Effectiveness) 

2) กระบวนการของการบริหารแบบมุ4งผลสัมฤทธิ์ 
การบริหารแบบมุ4งผลสัมฤทธิ์จะประกอบด!วยข้ันตอนท่ีสําคัญๆ 4 ข้ันตอน 

(Richard S. Williams, 1998 และทศพร ศิริสัมพันธ9, 2543) ซ่ึงมีรายละเอียดดังต4อไปนี้  
ข้ันตอนแรก การวางแผนกลยุทธ9ขององค9การ ซ่ึงองค9การจะต!องทําการกําหนด

ทิศทางโดยรวมว4าต!องการท่ีจะทําอะไรอย4างไร ซ่ึงเปAนเรื่องของการวางยุทธศาสตร9หรือวางแผนกลยุทธ9 
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เพ่ือทําการวิเคราะห9สภาพแวดล!อมท้ังภายนอกและภายในองค9การ (SWOT Analysis) และให!ได!มา
ซ่ึงเปaาประสงค9สุดท!ายท่ีต!องการขององค9การหรือวิสัยทัศน9 (Vision) อันจะนําไปสู4การกําหนดพันธกิจ 
(Mission) วัตถุประสงค9 (Objective) เปaาหมาย (Target) และกลยุทธ9การดําเนินงาน (Strategy) 
รวมท้ังพิจารณาถึงป�จจัยสําคัญแห4งความสําเร็จขององค9การ (Critical Success Factors) และสร!าง
ตัวบ4งชี้วัดผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) ในด!านต4างๆ 

ข้ันตอนท่ีสอง การกําหนดรายละเอียดของตัวบ4งชี้วัดผลดําเนินงาน เม่ือผู!บริหาร
ขององค9การได!ทําการตกลงร4วมเก่ียวกับตัวบ4งชี้วัดผลการดําเนินงานแล!ว จะเริ่มดําเนินการสํารวจเพ่ือ
หาข!อมูลหลักฐานเก่ียวกับสภาพในป�จจุบัน (Baseline Data) เพ่ือนํามาช4วยในการกําหนดความ
ชัดเจนของตัวบ4งชี้ดังกล4าว ท้ังในเชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) เวลา (Time) และ
สถานท่ีหรือความครอบคลุม (Place) อันเปAนเปaาหมายท่ีต!องการของแต4ละตัวบ4งชี้ 

ข้ันตอนท่ีสาม การวัดและการตรวจสอบผลการดําเนินงาน ผู!บริหารจะต!องจัดให!มี
การตรวจสอบและรายงานผลการดําเนินงานของแต4ละตัวบ4งชี้ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว! เช4น รายเดือน 
รายไตรมาส รายปt เปAนต!น เพ่ือแสดงความก!าวหน!าและสัมฤทธิ์ผลของการดําเนินงานว4าเปAนไปตาม
เปaาหมายท่ีต!องการหรือไม4 อย4างไร นอกจากนี้ในบางกรณีอาจจะจัดให!มีคณะบุคคลเพ่ือทําการ
ตรวจสอบผลการดําเนินงานเปAนเรื่องๆ ไปก็ได! 

ข้ันตอนท่ีสี่ การให!รางวัลตอบแทน หลังจากท่ีได!พิจารณาผลการดําเนินงานแล!ว 
ผู!บริหารจะต!องมีการให!รางวัลตอบแทนตามระดับของผลงานท่ีได!ตกลงกันไว! นอกจากนี้อาจจะมีการ
ให!ข!อเสนอแนะหรือกําหนดมาตรการบางประการเพ่ือให!มีการปรับปรุงผลงานให!เปAนไปตามเปaาหมาย
ท่ีกําหนดไว! 

จากรายละเอียดของกระบวนการบริหารแบบมุ4งผลสัมฤทธิ์นั้นสามารถจะสรุปได!
ตามภาพท่ี 2.4 เพ่ือเพ่ิมความเข!าใจได!ดังนี้ 
 

 
 
ภาพท่ี 2.4 กระบวนการของการบริหารแบบมุ4งผลสัมฤทธิ์  
ท่ีมา: วีระยุทธ ชาตะกาญจน9 (2547) 
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3) ลักษณะขององค9การท่ีบริหารงานแบบมุ4งเน!นผลสัมฤทธิ์ 
องค9การท่ีได!ใช!ระบบการบริหารงานแบบมุ4งเน!นผลสัมฤทธิ์จะมีลักษณะท่ัวๆ ไป 

ดังต4อไปนี้ (ทิพาวดี เมฆสวรรค9, 2543)  
ลักษณะแรก มีพันธกิจ วัตถุประสงค9ขององค9การท่ีชัดเจน และมีเปaาหมายท่ีเปAน

รูปธรรม โดยเน!นท่ีผลผลิตและผลลัพธ9 ไม4เน!นกิจกรรมหรือการทํางานตามกฎระเบีย  
ลักษณะท่ีสอง ผู!บริหารทุกระดับในองค9การต4างมีเปaาหมายของการทํางานท่ีชัดเจน 

และเปaาหมายเหล4านั้นสั้นกระชับ ไม4คลุมเครือ และเปAนเปaาหมายท่ีมีฐานมาจากพันธกิจขององค9การ
นั้น  

ลักษณะท่ีสาม เปaาหมายจะวัดได!อย4างอย4างเปAนรูปธรรมโดยมีตัวบ4งชี้ท่ีสามารถวัด
ได! เพ่ือให!สามารถติดตามผลการปฏิบัติงานได! และสามารถเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับองค9กร
อ่ืนท่ีมีลักษณะงานท่ีเทียบเคียงกันได!  

ลักษณะท่ีสี่ การตัดสินในการจัดสรรงบประมาณให!หน4วยงานหรือโครงการต4างๆ 
จะพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของงานเปAนหลัก ซ่ึงจะสอดคล!องกับการให!ค4าตอบแทน สวัสดิการและ
รางวัลแก4เจ!าหน!าท่ีท่ีจะประเมินจากผลการปฏิบัติงานเปAนหลัก  

ลักษณะท่ีห!า เจ!าหน!าท่ีทุกคนรู!ว4างานท่ีองค9การคาดหวังคืออะไร ทุกคนในองค9การ
จะคิดเสมอว4างานท่ีตนทําอยู4นั้นเพ่ือให!เกิดผลอย4างไร ผลท่ีเกิดข้ึนจะช4วยให!บรรลุเปaาหมายของ
โครงการและองค9การอย4างไร และทุกคนรู!สึกรับผิดชอบต4อผลงานท่ีได!กําหนดไว!อย4างเหมาะสมกับ
กําลังความสามารถของแต4ละคน 

ลักษณะท่ีหก มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ การบริหารเงิน บริหารคน สู4
หน4วยงานระดับล4างเพ่ือให!สามารถทํางานบรรลุผลได!อย4างเหมาะสม เปAนการเปkดโอกาสให!ผู!บริหาร
ระดับต!นและ ระดับกลาง ซ่ึงเข!าใจป�ญหาเปAนอย4างดีได!เปAนผู!แก!ป�ญหาและสะสมประสบการณ9เพ่ือ
ก!าวสู4ผู!บริหารระดับท่ีสูงข้ึนต4อไป ซ่ึงนอกจากช4วยลดข้ันตอนในการทํางาน แก!ป�ญหาการทํางานท่ี
ล4าช!าแล!ว ยังเปAนการเพ่ิมความยืดหยุ4นและประสิทธิภาพในการทํางานอีกด!วย 

ลักษณะท่ีเจ็ด มีวัฒนธรรมและอุดมการณ9ร4วมกันเพ่ือการทํางานท่ีสร!างสรรค9 เปAน
องค9การท่ีมุ4งม่ันจะทํางานร4วมกันเพ่ือให!บรรลุเปaาหมายท่ีกําหนดไว! เปAนองค9การเอ้ือการเรียนรู!ท่ีเปkด
กว!างต4อความคิดและความรู!ใหม4ๆ สามารถปรับตัวให!เข!ากับสถานการณ9ต4างๆ ได!ดี 

ลักษณะท่ีแปด เจ!าหน!าท่ีมีขวัญและกําลังใจดี เนื่องได!มีโอกาสปรับปรุงงานและใช!
ดุลยพินิจในการทํางานท่ีกว!างขวางข้ึน ทําให!ผู!รับบริการได!รับความพึงพอใจ ส4วนเจ!าท่ีผู!ปฏิบัติงานเอง
ก็จะได!การตอบแทนตามผลการประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของงาน 

4) การวัดผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารแบบมุ4งผลสัมฤทธิ์ 
การวัดผลการปฏิบัติงานเปAนกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการกําหนดเปaาหมาย ตัวบ4งชี้วัดผล

สําเร็จของกิจกรรม การจัดเก็บข!อมูลและเปรียบเทียบผลงานกับเปaาหมายท่ีกําหนดไว!ล4วงหน!า การวัดผลการ
ปฏิบัติงานจะช4วยให!องค9การและผู!ปฏิบัติงานได!รับข!อมูลและสารสนเทศย!อนกลับท่ีแสดงถึงผลสําเร็จของ
การดําเนินงาน ป�ญหาหรือความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน เพ่ือนําไปสู4การแสดงถึงการมีพันธะ หน!าท่ีและความ
รับผิดชอบต4อสาธารณะ ผู!กําหนดนโยบาย แหล4งสนับสนุนงบประมาณ ฯลฯ การเสริมสร!างการเรียนรู!ให!แก4
บุคลากรและองค9การเพ่ือนําไปสู4การปรับปรุงการบริหาร การพัฒนาองค9การ การออกแบบ ทบทวนโปรแกรม 
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กระบวนการดําเนินงานขององค9การหรือของทีมงานท่ีรับผิดชอบกิจกรรมการดําเนินงาน รวมท้ังช4วยให!การ
จัดสรรทรัพยากรเพ่ือการสนับสนุนการดําเนินงานให!เปAนไปอย4างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน การวัดผลการ
ปฏิบัติงานเปAนกระบวนการท่ีพึงต!องดําเนินการคู4ขนานหรือเปAนส4วนหนึ่งของกระบวนการจัดการผลงาน มี
กิจกรรม หรือกระบวนการท่ีสําคัญ สรุปได!ตามภาพท่ี 2.5  

 

 
 
ภาพท่ี 2.5 กระบวนการวัดผลการปฏิบัติงาน  
ท่ีมา: วีระยุทธ ชาตะกาญจน9 (2547) 
 

การกําหนดผลลัพธ9 (ตัวบ4งชี้วัดผลงานและมาตรฐาน) ซ่ึงเปAนข้ันตอนแรกของการ
วัดผลการปฏิบัติงาน ผู!ดําเนินการหรือองค9การจะต!องระบุหรือคัดเลือกกิจกรรมหลักท่ีมีความสัมพันธ9
กับวัตถุประสงค9 และพันธกิจขององค9การ พร!อมท้ังระบุหรือกําหนดตัวบ4งชี้วัดผลงานและมาตรฐานท่ี
ต!องการบรรลุถึงของแต4ละกิจกรรม การกําหนดตัวบ4งชี้วัดผลงานเพ่ือดําเนินการวัดผลการปฏิบัติงานจะ
ดําเนินการภายใต!กรอบของระบบการดําเนินงานท่ัวไป โดยมีจุดเน!นในการดําเนินการ สรุปได!ตามภาพท่ี 2.6 
ดังนี้ 
 

 
  
ภาพท่ี 2.6 หลักการพ้ืนฐานของการวัดผลการปฏิบัติงานขององค9การ  
ท่ีมา: วีระยุทธ ชาตะกาญจน9 (2547) 
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จากแผนภาพจะเห็นได!ว4า การดําเนินกิจกรรมจะมีจุดเริ่มต!นท่ีวัตถุประสงค9การ
ดําเนินงาน ซ่ึงได!แก4 การระบุถึงรายละเอียดของผลงาน (ผลผลิตและผลลัพธ9) ท่ีคาดหวัง ท่ีส4วนใหญ4
จะต!องพัฒนามาจากวิสัยทัศน9และวัตถุประสงค9เชิงกลยุทธ9ขององค9การ ซ่ึงมีป�จจัยนําเข!า อันได!แก4 
ทรัพยากรท่ีจะเปAนสําหรับการดําเนินกิจกรรมท่ีจะเปลี่ยนแปลงป�จจัยนําเข!าให!เปAนผลผลิตและผลลัพธ9 
การวัดผลการปฏิบัติงานโดยท่ัวไปจะมีจุดเน!นของการดําเนินการ 3 ด!าน อันได!แก4 1) ความประหยัด 
(Economy) หมายถึง การใช!ทรัพยากรน!อยท่ีสุดในการผลิตหรือการดําเนินกิจกรรม 2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การสร!างผลผลิตในระดับท่ีสูงกว4าป�จจัยนําเข!า ความมี
ประสิทธิภาพสามารถวัดได!โดยนําป�จจัยนําเข!าจริงหารด!วยผลผลิตจริง หากได!ค4าน!อยแสดงว4ามี
ผลผลิตเพ่ิมข้ึนมากกว4าการเพ่ิมข้ึนของป�จจัยนําเข!า ซ่ึงหมายถึงการดําเนินกิจกรรมหรือองค9กรมี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ระดับการบรรลุ
วัตถุประสงค9ท่ีกําหนดไว!ล4วงหน!า ว4าได!ก4อให!เกิดผลผลิต ผลลัพธ9ตามวัตถุประสงค9ท่ีต้ังไว!มากน!อย
เพียงใด 

ตัวบ4งชี้วัดผลงานตามแนวทางการบริหารแบบมุ4งผลสัมฤทธิ์ จะประกอบด!วยตัว
บ4งชี้ท่ีสําคัญดังต4อไปนี้ (ทศพร ศิริสัมพันธ9, 2543 และสุพจน9 ทรายแก!ว, 2543) 

ตัวบ4งชี้วัดป�จจัยนําเข!า (Input Indicators) ได!แก4 จํานวนทรัพยากรโดยรวมท่ีใช!ใน
การดําเนินกิจกรรมหรือบริการ เพ่ือก4อให!เกิดผลผลิตผลลัพธ9 เช4น จํานวนเงินท่ีใช! จํานวนบุคลากรท่ี
จําเปAนในการให!บริการ จํานวนวัตถุดิบและอุปกรณ9การผลิต เปAนต!น 

ตัวบ4งชี้วัดผลผลิต (Output Indicators) เปAนตัวบ4งชี้ท่ีแสดงถึงปริมาณ จํานวน
สิ่งของท่ีผลิตได!จากการดําเนินกิจกรรม เช4น จํานวนผู!เข!ารับอบรมการพัฒนาอาชีพ จํานวนนักเรียนท่ี
รับเข!าเรียน จํานวนบัณฑิตท่ีจบการศึกษา เปAนต!น 

ตัวบ4งชี้วัดผลลัพธ9 (Outcome Indicators) หมายถึง ตัวชี้วัดท่ีแสดงถึงผลสัมฤทธิ์
ของกิจกรรม เช4น จํานวนผู!จบการศึกษาท่ีมีงานทํา จํานวนกิโลเมตรของทางด4วนท่ีมีสภาพอยู4ในเกณฑ9
ดี และยังรวมถึงตัวบ4งชี้วัดผลลัพธ9คุณภาพของการบริการ (Quality Indicators) เช4น จํานวนสินค!าท่ี
บกพร4อง จํานวนใบแจ!งหนี้ท่ีผิดพลาด จํานวนหนี้ค!างชําระ ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต4อ
การทํางานขององค9การ เปAนต!น 

ตัวบ4งชี้วัดประสิทธิภาพ (Efficiency Indicators) หมายถึง ตัวบ4งชี้วัดผลงานท่ี
แสดงค4าใช!จ4ายต4อหน4วยของผลผลิต หรือระยะเวลาในการให!บริการต4อรายการ เช4น ค4าใช!จ4ายต4อหัว
ของนักเรียนสําเร็จการศึกษา เวลาการทํางานในการปรับสภาพพ้ืนผิวถนน 1 กิโลเมตร 

ตัวบ4งชี้วัดความคุ!มค4า (Cost-Effectiveness) หมายถึง ตัวบ4งชี้ท่ีแสดงค4าใช!จ4าย
ของผลลัพธ9ท่ีแสดงถึงความคุ!มค4า (Value for Money) ท่ีเกิดจากการดําเนินกิจกรรม เช4น ต!นทุน
เฉลี่ยในการช4วยให!ผู!ว4างงานได!งานภายหลังการฝ�กอบรมพัฒนาฝtมือแรงงาน ค4าใช!จ4ายเฉลี่ยในการ
ซ4อมบํารุงรถยนต9ให!พร!อมใช!งาน 

ตัวบ4งชี้วัดปริมาณงาน (Workload Indicators) หมายถึง ข!อมูลท่ีแสดงถึงความ
ต!องการในการใช!บริการ หรือภาระงานในหน!าท่ีของบุคลากร เช4น จํานวนแพทย9ต4อประชากร จํานวน
พยาบาลต4อคนไข!ใน จํานวนใบสมัครงานท่ีได!รับในแต4ละวัน เปAนต!น 
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ตัวบ4งชี้สารสนเทศเชิงอธิบาย (Explanatory Information) หมายถึง ข!อมูลท่ี
อธิบายถึงองค9ประกอบท่ีมีผลกระทบต4อผลการปฏิบัติงานขององค9การ ซ่ึงอาจจะอยู4ภายใต!หรืออยู4
นอกเหนือการควบคุมขององค9การก็ได! เช4น อัตราส4วนของนักเรียนต4อครู อายุการใช!งานของอุปกรณ9
ท่ีใช!ในการซ4อมถนน ร!อยละของนักเรียนท่ีนับถือศาสนาพุทธ เปAนต!น 

ในกระบวนการบริหารงานแบบมุ4งเน!นผลสัมฤทธิ์ การวัดผลการปฏิบัติงานจะมี
วัตถุประสงค9หลักอยู4ท่ีการทําให!ได!มาซ่ึงข!อมูลสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู!บริหาร เพ่ือ
นําไปสู4การปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค9การให!มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน ระบบการ
วัดผลการปฏิบัติงานท่ีดีจึงควรเปAนระบบท่ีสามารถผลิตข!อมูลสารสนเทศท่ีแสดงถึงความก!าวหน!าของ
ผลการดําเนินงานท่ีมีความครอบคลุม ครบถ!วน สมบูรณ9และทันกาล  

กระบวนการวัดผลการปฏิบัติงานในป�จจุบันได!รับการพัฒนาให!สอดรับกับบริบท
ทางบริหารมากข้ึน โดยเปลี่ยนมาใช!แนวทางในการวัดผลการปฏิบัติงานในเชิงกลยุทธ9 (Strategic 
Performance Approach) ท่ีเน!นการวัดผลการปฏิบัติงานแบบองค9รวม กล4าวคือ พิจารณาผลสําเร็จ
ของการปฏิบัติงานโดยให!ความสําคัญกับป�จจัยภายในและภายนอกองค9การในสัดส4วนท่ีทัดเทียมกัน มี
การคํานึงหรือให!ความสําคัญถึงความเชื่อมโยงระหว4างโครงสร!างองค9การและพันธกิจในการทํางานแต4
ละระดับขององค9การ รวมท้ังให!ความสนใจในด!านการตอบสนองความคาดหวังของผู!รับบริการ และผู!
มีส4วนได!ส4วนเสียทุกๆ ฝUาย จึงมีผลทําให!ตัวบ4งชี้วัดความสําเร็จขององค9การมีหลายมิติ ท้ังนี้เปAนผลมาจาก
พัฒนาการของกรอบแนวคิดพ้ืนฐานการวัดผลการปฏิบัติงานท่ีสําคัญ  ๆดังต4อไปนี้ 

5) บันทึกการวัดผลการปฏิบัติงานแบบสมดุล (Balanced Scorecard; BSC)  
Kaplan & Norton (1998) ได!แนะนําเทคนิค Balanced Scorecard เพ่ือใช!ใน

การวัดผลการปฏิบัติงานขององค9การภาคธุรกิจ โดยเพ่ิมเติมมิติทางด!านลูกค!า (Customers 
Perspective) มิติด!านกระบวนการบริหารภายในองค9การ (Internal Perspective) และด!านมิติ
ทางการเรียนรู! (Innovation and Learning Perspective) เพ่ือใช!ในการตรวจวัดและวิเคราะห9
ผลงานขององค9การเข!าไป นอกจากการวัดผลการปฏิบัติงานท่ีใช!กันอยู4เดิมท่ีเน!นมิติทางด!านการเงิน 
(Financial Perspective) แต4เพียงอย4างเดียว ซ่ึงไม4สามารถตอบสนองวัตถุประสงค9 ค4านิยม ของกลุ4ม
ผู!มีส4วนได!ส4วนเสีย และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล!อมภายนอกองค9การได!อย4างครอบคลุม 

การพัฒนา Balanced Scorecard เพ่ือวัดผลงาน จึงเปAนการพัฒนาวิธีการ
วิเคราะห9การปฏิบัติงานขององค9การแบบใหม4 โดยใช!องค9ประกอบของแผนกลยุทธ9ระยะยาว ผนวก
เข!ากับแผนปฏิบัติการระยะสั้นตามกรอบแนวคิดของระบบการบริหารเชิงกลยุทธ9 (Strategic 
Management System) การวัดผลการปฏิบัติงานตามแนวทางนี้จึงมีข!อได!เปรียบการวัดผลการ
ปฏิบัติงานด!านการเงินหรือการวิเคราะห9เฉพาะด!านและแยกส4วนแบบด้ังเดิม ตรงท่ีสามารถใช!การ
วิเคราะห9นั้นเปAนเครื่องมือกําหนดวิสัยทัศน9 สื่อความหมาย เชื่อมโยงเครือข4ายและแผนปฏิบัติงาน 
ตลอดจนเปAนเครื่องช4วยทําให!เกิดการเรียนรู!ข้ึนภายในองค9การ และช4วยให!เกิดการปฏิบัติงานท่ีมีความ
คุ!มค4า (Value of Money) คุณลักษณะสําคัญของ Model การวัดผลการปฏิบัติงานของ Balanced 
Scorecard และกลุ4มตัวบ4งชี้วัดผลงานในแต4ละด!าน มีรายละเอียดดังแผนภาพท่ี 2.7 
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ภาพท่ี 2.7  รูปแบบการวัดผลการปฏิบัติงานตามแนวทาง Balanced Scorecard  
ท่ีมา: วีระยุทธ ชาตะกาญจน9 (2547) 
 

6) การวัดผลการปฏิบัติงานตามปkรามิดผลงาน (Performance Pyramid)  
Lynch & Cross (1998) ได!เชื่อมโยงกรอบแนวคิดเรื่องโครงสร!างองค9การภายใน 

ซ่ึงโดยท่ัวไปแบ4งออกเปAน 4 ระดับ คือ ระดับองค9การโดยรวม (Corporate Level) ระดับหน4วยธุรกิจ 
(Strategic Business Units) ระดับฝUายงาน (Department Function Units) และระดับป�จเจก
บุคคล (Individual) กับแนวคิดด!านคุณลักษณะของความรับผิดชอบของผู!บริหารแต4ละระดับ ทําให!
มองเห็นถึงโครงสร!างเชิงลําดับชั้นของผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน!าท่ีของผู!บริหารแต4ละระดับ 
ดังนั้นในการวัดผลการปฏิบัติงานหรือการกําหนดตัวบ4งชี้วัดผลสําเร็จของการปฏิบัติงาน จึงควร
พิจารณาถึงความสัมพันธ9ของผลงานในแนวต้ังด!วย ความแตกต4างของความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
ของหน4วยย4อยในองค9การแต4ละระดับมีผลทําให!ตัวบ4งชี้วัดผลงานของหน4วยงานย4อยในองค9การมี
จุดเน!นท่ีแตกต4างกันในแต4ละระดับ รายละเอียดขององค9ประกอบเชิงโครงสร!างลําดับชั้นของผลงาน
หรือตัวบ4งชี้วัดผลงาน มีรายละเอียดดังแผนภาพท่ี 2.8 
 

ด�านกระบวนการภายใน 
เวลาท่ีใช!ในการผลิตและบริการ 

เวลาท่ีใช!ในการพัฒนาผลติภณัฑ9ความสอดรับ
ระหว4างระบบคุณภาพกับการปฏบัิติงาน 

ด�านการเรียนรู�/นวัตกรรม 
ความก!าวหน!าในการปรับปรุง

งานสัดส4วนผู!ใช!ประโยชน9
ฐานความรู!ระดับการมสี4วนร4วม

ของพนักงาน 

ด�านการเงิน 
ผลตอบแทนทางการเงินการขยาย
มูลค4าของสินทรัพย9ต!นทุนต4อหน4วย
ดําเนินงานอัตราเพ่ิมของรายได!สุทธิ 

ด�านลูกค�า 
ระดับความพึงพอใจของ

ลูกค!าส4วนแบ4งทาง
การตลาด 

วิสัยทัศน#และกลยุทธ# 
ขององค#กร 
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ภาพท่ี 2.8 รูปแบบการวัดผลการปฏิบัติงานตามแนวทาง Performance Pyramid  
ท่ีมา: วีระยุทธ ชาตะกาญจน9 (2547) 

 
7) การวัดผลการปฏิบัติงานจากความคาดหวังของผู!มีส4วนได!ส4วนเสีย 

Curtis & Kastner (1999) ได!พัฒนาแนวทางในการวัดผลการปฏิบัติงานของ
องค9การโดยให!ความสําคัญกับมิติด!านความหลากหลายของผู! มีส4วนได!ส4วนเสียขององค9การ 
(Stakeholder) อันประกอบด!วย ผู!ถือหุ!น บุคลากรหรือพนักงาน ลูกค!าหรือผู!รับบริการ และชุมชน
หรือรัฐ ซ่ึงแต4ละกลุ4มจะมีคุณลักษณะของความคาดหวังในเชิงผลลัพธ9จากการปฏิบัติงานขององค9การ
ท่ีแตกต4างกันไป การวัดผลการปฏิบัติงานขององค9การ จึงต!องสร!างความสมดุลระหว4างความคาดหวัง
ของผู! มีส4วนได!ส4วนเสียขององค9การให!มีความเหมาะสม การพัฒนาตัวบ4งชี้วัดความสําเร็จการ
ดําเนินงานขององค9การจึงต!องมุ4งท่ีลักษณะของความคาดหวังหรือผลประโยชน9ท่ีพึงส4งมอบให!แก4ผู!มี
ส4วนได!ส4วนเสียทุกฝUาย องค9ประกอบของประเด็นในการพิจารณาเพ่ือกําหนดตัวบ4งชี้วัดผลสําเร็จของ
องค9การมีรายละเอียดดังตารางท่ี 2.2 
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ตารางท่ี 2.2 การวัดผลการปฏิบัติงานตามแนวทาง Stakeholder Expectation  
 

Stakeholders Interest Indicators 

ผู�ถือหุ�น Reward 
Growth 

 

ลูกค�า/ผู�รับบริการ Quality 
Value add 

 

พนักงาน Standard of Living  
ชุมชน/สังคม Environment  

 
ท่ีมา: วีระยุทธ ชาตะกาญจน9 (2547) 
 

8) การวัดผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค9การ 
The European Foundation for Quality Management (EFQM) ได!พัฒนา

รูปแบบและตัวบ4งชี้วัดผลการปฏิบัติงานสําหรับใช!ในการตรวจสอบคุณภาพการบริหารองค9การตาม
แนวทาง TQM ท่ีเรียกว4า The EFQM Excellence Model ข้ึน ซ่ึงเปAนตัวแบบท่ีใช!หลักการประเมินผล
องค9การท่ีครอบคุลมท้ังการประเมินความสัมพันธ9เชิงเหตุเชิงผล และความสัมพันธ9ระหว4างกันท่ี
แสดงผลในเชิงเปรียบเทียบได! โดยในการนี้ EFQM ได!ทําการพัฒนาแนวทางการประเมินผลงาน
ภายใต!หลักการ RADAR Logic ซ่ึงประกอบด!วยส4วนสําคัญ 4 ส4วน คือ การประเมินผลงาน (Results) 
การประเมินวิธีการวางแผนการปฏิบัติงาน (Approach) การประเมินวิธีการท่ีองค9การดําเนินกิจกรรม
ให!บรรลุวัตถุประสงค9ท่ีวางไว! (Deployment) การประเมินวิธีท่ีองค9การใช!ในการประเมินตนเอง 
(Assessment and Review) 

Model EFQM ใช!กลุ4มของตัวบ4งชี้วัดผลงาน 2 กลุ4มย4อย คือ กลุ4มป�จจัยต!น 
(Enablers) และกลุ4มป�จจัยตาม (Results) โดยมีรายละเอียดดังต4อไปนี้ 

กลุ4มป�จจัยต!น (Enablers) ประกอบด!วย ภาวะผู!นํา (Leadership) นโยบายและ
กลยุทธ9  (Policy and Strategy) สมาชิกขององค9การ (People) พันธมิตรและทรัพยากร 
(Partnerships and Resources) กระบวนการทํางาน (Process) 

กลุ4มป�จจัยตาม (Results) ประกอบด!วย ผลท่ีเ กิด ข้ึนกับกลุ4มผู! รับบริการ 
(Customer Results) ผลท่ีเกิดข้ึนกับสมาชิกขององค9การ (People Results) ผลท่ีเกิดข้ึนกับสังคม 
(Society Results) ผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Results) 

การวัดผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค9การ มีรูปแบบ
และตัวบ4งชี้วัดผลงาน ตามแผนภาพท่ี 2.9 
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ภาพท่ี 2.9 การวัดผลการปฏิบัติงานตามแนวทาง EFQM Excellence  
ท่ีมา: วีระยุทธ ชาตะกาญจน9 (2547)  
 

การวัดผลการปฏิบัติงานขององค9การเปAนพันธะหน!าท่ีท่ีผู!บริหารและองค9การ
สาธารณะต!องดําเนินการ เพ่ือชี้แจงให!ผู!มีส4วนได!ส4วนเสียทุกฝUายขององค9การทราบถึงความสําเร็จและ
ความล!มเหลวท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังอธิบายสาเหตุสําคัญท่ีทําให!เกิดสภาพการณ9ดังกล4าว เพ่ือท่ีจะได!ช4วยให!
ผู!มีอํานาจตัดสินใจสามารถวินิจฉัยสั่ง และเปAนเครื่องมือทางการบริหารสําหรับองค9การยุคใหม4เพ่ือใช!
ในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานภายในองค9การให!มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

9) ป�จจัยท่ีส4งผลต4อความสําเร็จของการบริหารแบบมุ4งผลสัมฤทธิ์ 
ป�จจัยสําคัญสําคัญท่ีจะทําให!การบริหารแบบมุ4งผลสัมฤทธิ์ประสบความสําเร็จอยู4ท่ี

ความเข!าใจแนวคิด วิธีการและประโยชน9ของวิธีการบริหารแบบมุ4งผลสัมฤทธิ์ของเจ!าหน!าท่ี
ผู!ปฏิบัติงาน รวมถึงความรู!ความสามารถของเจ!าหน!าท่ีทุกระดับท่ีจะสามารถปรับตัวและสามารถ
ทํางานภายใต!ระบบงานท่ีจะต!องรับผิดชอบต4อผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้เง่ือนไขความสําเร็จท่ีสําคัญมี
ดังต4อไปนี้ (ทิพาวดี เมฆสวรรค9, 2543)  

เง่ือนไขแรก ผู!บริหารระดับสูงมีความเข!าใจและสนับสนุน การบริหารแบบมุ4ง
ผลสัมฤทธิ์จะประสบความสําเร็จก็ต4อเม่ือผู!บริหารระดับสูงมีความเข!าใจและให!การสนับสนุนอย4าง
เต็มท่ี คือ สนับสนุนในการจัดทําระบบวัดผลการปฏิบัติงาน การใช!ข!อมูลผลการวัดผลการปฏิบัติงาน 
การจัดสรรงบประมาณ การสร!างสิ่งจูงใจเพ่ือให!เจ!าหน!าท่ีทํางานโดยมุ4งผลสัมฤทธิ์ รวมถึงการมอบ
อํานาจในการตัดสินใจเพ่ือแลกเปลี่ยนกับความรับผิดชอบต4อผลการปฏิบัติงาน (1) การกําหนดพันธกิจ
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และแผนกลยุทธ9ท่ีชัดเจน ผู!บริหารขององค9การจะต!องให!ความสําคัญและเข!าไปมีส4วนร4วมใน
กระบวนการกําหนดพันธกิจและแผนกลยุทธ9 วัตถุประสงค9และเปaาหมายของโครงการเพ่ือให!เกิดผล 
(2) การใช!ข!อมูลผลการปฏิบัติงานในการบริหาร ผู!บริหารจะต!องระลึกเสมอว4าการวัดผลไม4ได!ทําให!ผล
การปฏิบัติงานดีข้ึนโดยอัตโนมัติ แต4ข!อมูลจากการวัดผลการปฏิบัติงานจะเปAนข!อมูลท่ีจะช4วยให!
ผู!บริหารสามารถปรับปรุงเกณฑ9มาตรฐานในการทํางานให!ดียิ่งข้ึน แก!ป�ญหาได!ถูกต!องมากข้ึน ดังนั้น
ผู!บริหารจึงต!องเอาข!อมูลท่ีได!มาวิเคราะห9อย4างรอบคอบเพ่ือกําหนดมาตรการท่ีจะปรับปรุงผลการ
ปฏิบัติงานให!ดีข้ึนต4อไป 

เง่ือนไขท่ีสอง การจัดระบบข!อมูลผลการปฏิบัติงาน การจัดทําระบบข!อมูลผลการ
ปฏิบัติงานจะต!องคํานึงเสมอว4า ระบบข!อมูลนั้นสามารถท่ีจะแสดงถึงระดับการเปลี่ยนแปลงของ
ผลลัพธ9สู4เปaาหมายขององค9การได! ซ่ึงจะต!องจัดทําเพ่ิมเติมข้ึนจากระบบข!อมูลเดิม ท่ีเน!นป�จจัยนําเข!า
และกิจกรรมเพ่ือให!ผู!บริหารมีข!อมูลในการตัดสินใจได!ดีข้ึน (1) การพัฒนาตัวบ4งชี้ การเลือกตัวบ4งชี้ท่ี
จําเปAนต4อการให!บริการและการตัดสินใจนั้น จะต!องเลือกตัวบ4งชี้ให!ครอบคลุมความต!องการของผู!มี
ส4วนได!ส4วนเสียท่ีเก่ียวข!อง ซ่ึงจะต!องพัฒนาโดยผู!ท่ีมีประสบการณ9ในงานด!านนั้นๆ กับผู!มีส4วนได!ส4วน
เสียกับงานนั้นๆ ด!วย โดยตัวบ4งชี้จะมีท้ังส4วนของป�จจัยนําเข!า กิจกรรม ผลผลิต และผลลัพธ9 รวมถึง
ตัวบ4งชี้ท่ีแสดงความพึงพอใจของผู!รับบริการ แต4ควรจะให!มีตัวบ4งชี้ในจํานวนเท4าท่ีจําเปAน โดยคํานึงถึง
ความคุ!มค4าของการจัดทําและรักษาระบบข!อมูลนี้ด!วย (2) การวางระบบสารสนเทศเพ่ือเก็บรวมรวม
ข!อมูลและประมวลผลข!อมูล ผู!พัฒนาระบบจะต!องมีความเข!าใจในเนื้อหาสาระของโครงการหรืองานท่ี
จะวัดผลการปฏิบัติงาน โดยต!องคํานึงถึงการจัดทํารายงานผลซ่ึงจะแยกเปAน 2 ส4วน คือ ส4วนท่ีจะ
รายงานเปAนช4วงเวลาตามกําหนดทุกครึ่งปtหรือหนึ่งปt เพ่ือประโยชน9ในการกําหนดนโยบายและ
วางแผนหรือการจัดทํางบประมาณประจําปt และส4วนท่ีเปAนการายงานเฉพาะกิจท่ีสามารถเรียกดู
ข!อมูลตัวบ4งชี้ได!ทันในกรณีท่ีเกิดป�ญหาข้ึน ซ่ึงความสําเร็จในการจัดทําระบบข!อมูลผลการปฏิบัติงานท่ี
ใช!ประโยชน9ได!จึงอยู4ท่ีการจัดทําข!อมูลท่ีสะท!อนผลงานจริง ทันเวลา และมีปริมาณข!อมูลท่ีเหมาะสม 
โดยมีค4าใช!จ4ายท่ีประหยัด (3) การพัฒนาบุคลากรและองค9การ ผู!บริหารทุกระดับถือได!ว4ามีบทบาท
สําคัญในการดําเนินงานโครงการต4างๆ ให!บรรลุเปaาหมายภายใต!ระบบการบริหารแบบมุ4งผลสัมฤทธิ์ 
ดังนั้นจึงจําเปAนท่ีจะต!องให!การพัฒนาผู!บริหารไว!ล4วงหน!าให!สามารถปฏิบัติงานท่ีต!องรับผิดชอบต4อ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ภายใต!สภาวะท่ีมีความคล4องตัวและมีอํานาจในการบริหารเพ่ิมข้ึน ผู!บริหารทุกคน
จะต!องมีความรู!ในการวางแผนกลยุทธ9 การวัดผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการใช!ข!อมูลผลการปฏิบัติงาน
เพ่ือการตัดสินใจในการทํางานประจําวัน ในขณะเดียวกันจะต!องมีระบบการพัฒนาและฝ�กอบรม
เจ!าหน!าท่ีผู!ปฏิบัติงานให!มีความชํานาญท่ีหลากหลายมากข้ึน เพ่ือให!มีศักยภาพท่ีจะสับเปลี่ยนบทบาท
หน!าท่ีได!ในยุคท่ีมีความเปลี่ยนแปลงอย4างรวดเร็ว และเข!าใจเรื่องการวัดและการใช!ข!อมูลผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานประจําวันด!วย 

สรุปว4าการบริหารแบบมุ4งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management; RBM) เปAน
นวัตกรรมทางการบริหารท่ีประเทศต4างๆ ท่ีพัฒนาแล!ว นํามาใช!ในการปฏิรูประบบราชการให!เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร4งใสสามารถตรวจสอบได! ซ่ึงประเทศไทยโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ข!าราชการพลเรือนก็กําลังจะใช!วิธีการบริหารรูปแบบใหม4นี้ ผสานกับเปลี่ยนแปลงระบบงบประมาณ
เปAนแบบมุ4งเน!นผลงาน (Performance Based Budgeting System; PBBS) ทําการปฏิรูปองค9การ
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ภาครัฐ ให!สามารถจัดบริการสาธารณะให!เปAนท่ีพึงพอใจของประชาชนมากข้ึน หัวใจสําคัญของสําเร็จ
ในการใช!วิธีการบริหารแบบมุ4งผลสัมฤทธิ์นั้นอยู4 ท่ีการสร!างตัวบ4งชี้ผลการปฏิบั ติงาน (Key 
Performance Indicators; KPIs) ท่ีมีความตรง เปAนท่ียอมรับ และสะดวกในการนําไปใช! เพ่ือให!
ได!มาซ่ึงสารสนเทศสําหรับการกํากับ ติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานขององค9การ 

 
2.2 แนวคิดการเมืองในระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา 
 การศึกษาแนวคิดและพัฒนาการเก่ียวกับประชาธิปไตยนั้น ควรจะศึกษาลึกย!อนไปถึง
ธรรมชาติ กําเนิดท่ีมาของมนุษย9 และการอยู4ร4วมกันเปAนสังคม สิ่งท่ีถือว4าเปAนจุดเริ่มต!นของการทํา
ความเข!าใจในธรรมชาติของมนุษย9นั้นจะต!องเริ่มจากการศึกษาในสิ่งท่ีเรียกกันว4า แก4นแนวคิดของวิชา
ปรัชญาและศาสนาเสียก4อน (Samuel Huntington, 1992) เพ่ือให!เข!าใจถึงพัฒนาการทาง
แนวความคิดจากอดีตจนพัฒนาเข!าสู4ยุคโลกาภิวัฒน9ของสังคมมนุษย9 ท่ีเรียกว4ายุคของประชาธิปไตย 
ซ่ึงเปAนระบบการปกครองท่ีได!รับการยอมรับท่ัวโลกในป�จจุบัน  
 2.2.1 ปรัชญาการเมือง  
  แนวคิดและปรัชญาทางสังคมของมนุษย9นั้น เกิดมานานแต4โบราณกาล เพราะโดย
สภาพธรรมชาติ (State of Nature) มนุษย9เปAนสัตว9สังคมมักจะอยู4รวมกันเปAนกลุ4มหรือเปAนสังคม ใน
หมู4ของมนุษย9ท่ีมีการอยู4รวมกันเปAนสังคมหรือเปAนกลุ4มก!อนนั้น เนื่องจากว4าความจําเปAนของการ
ดํารงชีวิตให!สามารถอยู4รอดได!จากธรรมชาติในอดีตนั้นเปAนสิ่งท่ียากลําบากและมีอันตราย มนุษย9จึง
เรียนรู!ท่ีจะอยู4รวมกันเปAนกลุ4มก!อนเพ่ือประโยชน9ในการดํารงชีวิตรอดและการสืบเผ4าพันธุ9ของตน เม่ือ
มนุษย9มีการรวมกลุ4มเปAนเวลานานและมีขนาดเผ4าพันธุ9ท่ีใหญ4 มีความม่ันคงในการหาเลี้ยงชีวิตและ
ความปลอดภัยในระดับหนึ่งแล!ว อันตรายท่ีเกิดข้ึนนอกเหนือจากธรรมชาติแล!วยังมีอันตรายท่ีเกิดจาก
เผ4าพันธุ9มนุษย9ด!วยกันเอง  ความต!องการในการปกปaองกลุ4มเผ4าพันธุ9ของตนจึงต!องเกิดข้ึน ดังนั้น
มนุษย9จึงเริ่มท่ีจะเรียนรู!ในการแบ4งหน!าท่ีกันทํางาน รวมถึงการจัดการภายในสังคมของตนในการอยู4
ร4วมกันนอกจากเพ่ือบรรลุเปaาหมายในการมีชีวิตรอดแล!ว ยังเพ่ือให!มนุษย9สามารถอยู4ร4วมกันแม!มี
ความขัดแย!ง ซ่ึงเปAนป�จจัยสําคัญท่ีอาจก4อให!เกิดและเปAนชนวนส4งผลต4อการล4มสลายของเผ4าพันธุ9เม่ือ
มีสงครามได! 
  การจัดการความขัดแย!งท่ีเกิดข้ึนนั้นส4วนใหญ4จะเกิดจากสัญชาตญาณในตัวมนุษย9 ซ่ึง
มักจะเกิดจากความอยากได!ในสิ่งท่ีตนเองต!องการ เม่ือสิ่งท่ีต!องการนั้นไม4สามารถตอบสนองได!อย4าง
เพียงพอ จะเกิดความขัดแย!งในหมู4มนุษย9เหล4านั้น กระบวนการจัดการความขัดแย!งในอดีตนั้น ผู!ท่ีมี
อํานาจสูงสุดในเผ4าพันธุ9นั้นๆ เปAนผู!ท่ีจัดแบ4งหน!าท่ีและคอยดูแลมนุษย9ในเผ4าพันธุ9ของตน ต4อมาเม่ือมี
การพัฒนาในการอยู4รวมกันเปAนระยะเวลานาน จึงมีนักคิดหรือนักปราชญ9ท่ีสังเกตปรากฏการณ9ท่ี
เกิดข้ึนและนํามารวบรวมเปAนปรัชญาหรือท่ีเรียกกันว4า Philosophy (ฟ��น ดอกบัว, 2555) โดยท่ีความ
ต!องการเริ่มแรกนั้นเกิดจากความอยากรู!อยากเห็น ความต!องการท่ีจะอธิบายข!อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนใน
สังคมของมนุษย9 ปรัชญาเปAนเรื่องของป�ญญาท่ีจะใช!ในการเสาะแสวงหาความรู!และหาความจริงของ
สิ่งต4างๆ รวมท้ังใช!ในการบริหารจัดการสังคมให!สามารถตอบสนองต4อความต!องการได! ปรัชญาล!วนมา
จากวัฒนธรรมและอารยธรรมท่ีแตกต4างกันออกไปตามความคิดท่ีปกคลุมอยู4ท่ัวไปในสมัยนั้นโดย
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ปรัชญาทางสังคมนั้นจะพยายามอธิบายถึงการกําเนิดข้ึนของเผ4าพันธุ9ว4าเกิดข้ึนได!อย4างไร และความ
ต!องการของมนุษย9นั้นแท!จริงคืออะไร 
  ปรัชญาในโลกนี้ท่ีมักจะได!รับการกล4าวอ!างอยู4เสมอว4ามีความลึกซ้ึง มีอยู4สองปรัชญาใหญ4 
คือ ปรัชญาทางตะวันออกและปรัชญาทางตะวันตก  โดยปรัชญาทางตะวันออกจะเปAนปรัชญาท่ีเปAน
อารยธรรมในแถบอินเดีย เช4น ปรัชญาของศาสนาพราหมณ9 ปรัชญาของศาสนาพุทธ เปAนต!น ปรัชญา
ของตะวันออกจะเปAนอารยธรรมในแถบยุโรป เช4น ปรัชญาของอารยธรรมกรีก อารยธรรมโรมัน อารย
ธรรมของศาสนาคริสต9 เปAนต!น โดยมีรากฐานจากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก4าแก4ท่ีสุด คือ ทฤษฎีเทวสิทธิ์
หรือ The Devine Theory (เอกวิทย9 มณีธร, 2554) เปAนการพยายามอธิบายการกําเนิดของรัฐและ
ของโลก อิงกับแนวคิดความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาผสมกันจนเปAนความเชื่อทางศาสนา โดยทฤษฎีนี้เชื่อ
ว4าพระเจ!าเปAนผู!สร!างรัฐ สร!างโลกและจักรวาล โดยกลุ4มท่ีมีความเชื่อเช4นนี้ ทางตะวันตกได!แก4 โฮเมอร9
สโตอิคส9 (Stoics) ศาสนาฮิบรู หรือศาสนาของยิวซ่ึงเปAนต!นกําเนิดของศาสนาคริสต9และอิสลามใน
ป�จจุบัน ทางตะวันออกได!แก4 ศาสนาพรามหม9ฮินดูซ่ีงเชื่อกษัตริย9เปAนอวตารของพระนารายณ9 
ประเทศจีนสมัยโบราณท่ีเชื่อว4าฮ4องเต!ได!รับอาณัติมาจากสวรรค9 ประเทศญ่ีปุUนท่ีมีร4างทรงของเทพเจ!า
สุริยะเปAนผู!หญิง หรือแม!แต4ในวัฒนธรรมของแอฟริกาในอียิปต9ท่ีถือว4าฟาโรห9เปAนเทพเจ!ามาจุติท่ีโลก
มนุษย9   โดยทฤษฎีนี้จะมีลักษณะท่ีเชื่อว4า รัฐเปAนเจตนารมณ9ของพระเจ!า มนุษย9 เปAนเพียง
องค9ประกอบหนึ่งของรัฐ การปกครองรัฐนั้นจะต!องปกครองโดยพระเจ!าผ4านตัวแทนของพระองค9 โดย
ท่ีห!ามมิให!ผู!ใดฝUาฝ�นหากฝUาฝ�นจะต!องได!รับโทษและมีบาป ดังนั้นประชาชนต!องเชื่อฟ�งผู!แทนของ   
พระเจ!าโดยดุษฎีทฤษฎีนี้เปAนทฤษฎีท่ีใช!มายาวนานซ่ึงเห็นได!ชัดในสมัยของยุคกลางของยุโรป ซ่ึง
กษัตริย9ถือว4าตนได!รับอํานาจเทวสิทธิ์ (Devine Right of King) จากพระเจ!าก4อให!เกิดสงครามครั้ง
ใหญ4ข้ึนมาหลายครั้ง 
  ทฤษฎีต4อมาท่ีมีผู!เสนอแนวคิดไว! คือ ทฤษฎีธรรมชาติ (Natural Theory) ซ่ึงเปAน
ทฤษฎีของชาวกรีกในสมัยโบราณท่ีเชื่อว4ามนุษย9ไม4สามารถแยกออกจากรัฐได! เพราะรัฐสามารทําให!
มนุษย9อยู4รอดและมีชีวิตท่ีดีข้ึนได! อริสโตเติลปราชญ9ชาวกรีกได!กล4าวไว!ว4า มนุษย9เรานั้นโดยธรรมชาติ
เปAนสัตว9การเมือง (Political Animal) ซ่ึงมีความหมายว4า มนุษย9ท่ีอยู4รวมกันนั้นจะสามารถอาศัยรัฐ
เปAนสิ่งเสริมสร!างให!ชีวิตของเขาสมบูรณ9ข้ึนได! และมนุษย9ท่ีอยู4นอกรัฐนั้นตามความคิดเห็นของ
อริสโตเติลถือว4าไม4ใช4มนุษย9อาจเปAนพระเจ!าหรือสัตว9เดรัจฉาน ในขณะท่ีทัศนะของนักปราชญ9ชาว
อังกฤษสํานักอุดมคตินั้นถือว4ารัฐนั้นเปAนสิ่งท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ ไม4ใช4สิ่งท่ีประดิษฐ9ข้ึน เปAนสิ่งท่ี
เสริมสร!างชีวิตอันดีของมนุษย9ท่ีจะขาดเสียมิได! โดยสรุปทฤษฎีนี้เปAนทฤษฎีท่ีกล4าวว4าธรรมชาติของ
มนุษย9ต!องอยู4ภายในรัฐ และรัฐถือเปAนสิ่งมีชีวิตท่ีสามารถเติบโตและทําให!มนุษย9มีชีวิตท่ีดีข้ึนได!ซ่ึงหลัก
ปรัชญาในรายละเอียดของตะวันตกและตะวันออกจะมีแนวคิดในเรื่องมนุษย9และการเมืองแตกต4างกัน 

1) ปรัชญาของสํานักตะวันออก 
   ปรัชญาของทางตะวันออกนั้น ปรัชญาท่ีถือว4าเก4าแก4ท่ีสุด คือ ปรัชญาของประเทศ
อินเดีย (ฟ��น ดอกบัว, 2555) ซ่ึงมีอายุกว4า 5,000 ปt ถือได!ว4าเปAนอู4ทางอารยธรรมของโลกสมัยโบราณ 
โดยอารยธรรมท่ีค!นพบจะเปAนของพวกมิลักขะหรือดราวิดียน เปAนต!นกําเนิดของศาสนาถึง 4 ศาสนา 
คือ ศาสนาพราหมณ9หรือฮินดู ศาสนาเชน ศาสนาพุทธ และศาสนาซิกข9โดยปรัชญาอินเดียสามารถ
แบ4งออกได!เปAน 2 ประเภท คือกลุ4มท่ีเชื่อในคัมภีร9พระเวทหรือพวกอาสติกะ (Orthodox) เปAนพวกท่ี
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เชื่อว4าพระเจ!าสร!างโลกและเชื่อในแนวทางของเทวนิยม และกลุ4มนาสติกะ (Heterodox) ซ่ึงไม4เชื่อใน
คัมภีร9พระเวท และไม4เชื่อว4าพระเจ!าสร!างโลก เช4น ศาสนาพุทธ เปAนต!น 
   พระเวทเปAนคัมภีร9สําคัญของศาสนาพราหมณ9 เปAนท่ีมาของปรัชญาอินเดียทุกสาขา 
ประกอบไปด!วย ฤคเวท สามเวท ยชุรเวท และอถรรพเวท ซ่ึงเชื่อว4ามาจากเสียงบอกของพระเจ!า โดย
เนื้อหาส4วนใหญ4เปAนบทสวดท่ีใช!สรรเสริญพระเจ!าและกรรมวิธีบูชายัญ เชื่อว4าเม่ือสวดแล!วจะ
ก4อให!เกิดความสมบูรณ9แก4อาณาจักร มีหลักปรัชญาหนึ่งในคัมภีร9พระเวท ส4วนท่ีเรียกว4าอุปนิษัท 
เปรียบเสมือนคลังป�ญญา เปAนส4วนของปรัชญาท่ีได!จากการถกเถียงทางปรัชญาท่ีค!นหาความจริง
ภายในจิตใจ กล4าวถึงส4วนท่ีพูดถึง พรหม ซ่ึงเปAนต!นกําเนิดของทุกสรรพสิ่งนั้นเทียบได!กับทฤษฎีท่ี
วิวัฒนาการ (ฟ��น ดอกบัว, 2555) กล4าวถึงคําสอนในเรื่องเครื่องห4อหุ!มหรือฝ�ก (โกศะ) ท้ัง 5 ในส4วน
ของฝ�กท่ี 4 พรหมันแปรมาเปAนเหตุผล (วิชญานมยโกศะ) ระดับนี้มีเฉพาะในมนุษย9เท4านั้น มนุษย9
แตกต4างจากสัตว9เดรัจฉานก็ตรงท่ีมีเหตุผลนั่นเอง ก็บรรดาวิทยาการท้ังหลายไม4ว4าศิลปะ วิทยาศาสตร9 
สุนทรียศาสร9 ศีลธรรม กวีนิพนธ9 ปรัชญา และศาสนา เปAนต!น เกิดข้ึนมาได!ก็เพราะเหตุผลนี้จะเห็นได!
ว4าในส4วนนี้ มีการกล4าวถึงหลักการท่ีมนุษย9นั้นต4างกับสัตว9อ่ืนๆ ท่ัวไป ตรงท่ีสามารถใช!เหตุผลและ
ป�ญญา เพ่ือพัฒนาตนเองและคิดค!นความรู!แขนงต4างๆ ได! 
   คัมภีร9พระเวทในส4วนของมายาหรืออวิชชา จะกล4าวว4าสาเหตุท่ีทําให!มนุษย9เวียน
ว4ายตายเกิดอยู4ในสงสารวัฏ เพราะเม่ือคนตายแล!ว ชีวิตหรือวิญญาณจะออกจากร4างเก4าไปถือเอาร4าง
ใหม4 ซ่ึงจะดีหรือไม4ข้ึนอยู4กับกรรมท่ีทําไว!ท่ีร4างเก4า ซ่ึงอุปนิษัทบอกไว!ว4าชีวิตและความเปAนไปในชาตินี้
นั้นเปAนผลของการกระทําในชาติท่ีแล!ว ส4วนชาติหน!านั้นจะเปAนอย4างไรนั้นข้ึนอยู4กับการกระทําในชาติ
นี้ อีกส4วนจะกล4าวถึงโมกษะ คือสภาพท่ีหลุดพ!นไปจากกิเลสท้ังปวง คือการปราศจากทุกข9 ไม4ต!องเกิด 
แก4 เจ็บ ตาย อีก เปรียบเสมือนควานนิรันด9หรือเปAนอมตะ เปรียเสมือนการได!กลายเปAนพระพรหม    
ไม4ต!องเวียนว4ายตายเกิดในสังสารวัฏอีกต4อไปจะเห็นได!ว4าแนวคิดนี้เปAนพ้ืนฐานความคิดเรื่องการเวียน
ว4ายตายเกิด และสภาพท่ีมุ4งไปสู4การไม4ต!องเวียนว4ายตายเกิดอีก ซ่ึงเปAนแนวคิดเดียวกับของศาสนา
พุทธ 
   การอ!างปรัชญาในคัมภีร9พระเวทในเรื่องร4างกายกับวิญญาณเปAนส4วนท่ีแยกจากกัน 
ได!ถูกยกตัวอย4างในปรัชญาของภควัทคีตา ในส4วนของพระกฤษณะท่ีสอนปลุกใจอรชุนให!เกิดความ   
ฮึกเหิมท่ีจะออกไปรบกับพ่ีน!องของตน ซ่ึงเปAนตอนท่ีสําคัญท่ีสุดของภควัทคีตา พระกฤษณะสอนเรื่อง
จิตว4าจิตวิญญาณนั้นเปAนนามธรรม ซ่ึงจิตนั้นจะไม4มีวันท่ีจะสลายไป ไม4มีใครสามารถฆ4าจิตได! การตาย
นั้นเปAนแค4เรื่องของร4างกาย จิตไม4ได!ดับสลายไปด!วยเพียงแต4จิตได!ออกไปหาร4างใหม4เท4านั้น ทุกคนเกิด
มาแล!วมีหน!าท่ีต!องกระทํา ใครอยู4ในฐานะอะไรต!องทําตามนั้น เม่ืออรชุนเปAนกษัตริย9มีหน!าท่ีต!องรบ 
จึงต!องไปทําตามหน!าท่ีจึงจะได!รับการสรรเสริญ มิฉะนั้นจะเปAนการละท้ิงหน!าท่ี จงไปทําหน!าท่ีของตน
ให!สมบูรณ9 ถ!าเราทําตามหน!าท่ีแล!วแม!จะมีผู!ท่ีถูกฆ4าก็ไม4ถือว4าเปAนบาป เปAนเพียงการส4งวิญญาณออก
จากร4างไปตามกรรมท่ีผู!นั้นกระทํา สรุปแนวคิดของภควัทคีตานั้นสอนในเรื่องของการการทํางานไม4
หวังผล การท่ีคนมีหน!าท่ีของตนควรทําหน!าท่ีท่ีถูกกําหนดไว!ตามชนชั้นวรรณะ  
   ในส4วนของปรัชญาศาสนาท่ีไม4เชื่อในพระเจ!าหรือนั้นปรัชญาของพุทธศาสนาเปAน
ตัวอย4างท่ีเห็นได!ชัด (ฟ��น ดอกบัว, 2555) แนวคิดท่ีแตกต4างจากปรัชญาของคัมภีร9พระเวท เช4น ใน
เรื่องของกฎแห4งกรรม กรรมท่ีส4งผลต4อชาตินี้และชาติหน!า ซ่ึงพุทธศาสนาจะสอนให!คนถือว4าป�จจุบัน
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กรรมมีความสําคัญกว4าอดีตและอนาคตกรรม สอนให!คนไม4ยอมสยบต4อชะตากรรมท่ีกําหนด 
เนื่องจากถ!าใช!สติป�ญญาและความพยายาม ก็สามารถประสบความสําเร็จได! เพราะกรรมเปAนสิ่งท่ี
กําหนดตัวเราและเราเปAนผู!กระทํากรรม ซ่ึงจะส4งผลตอบสนองต4อตัวเราเอง แสดงแนวคิดให!คํานึงถึง
ป�จจุบันให!มาก คนเราไม4ข้ึนกับข้ันวรรณะและสามารถมีชีวิตท่ีดีข้ึนได!ถ!าอาศัยป�ญญาและความเพียร 
และเปAนหนึ่งในแนวคิดของการเปAนภราดรภาพของบุคคล 
   ในปรัชญาทางสังคม พุทธศาสนาได!ให!แนวคิดท่ีสําคัญในเรื่องของชนชั้นและ
อํานาจในทางปกครอง ตัวอย4างท่ีเห็นได!ชัด คือในพระไตรปkฎกมีบทพระสูตรบทหนึ่งชื่อ “อัคคัญญ
สูตร” (สันติสุข โสภณสิริ, 2555) ซ่ึงว4าด!วย “สิ่งท่ีเปAนเลิศ” หรือ “ความเปAนต!นเดิม” พระสูตรบทนี้
ต!องการแสดงปรัชญาทางการเมืองแนวพุทธท่ีเห็นว4า มนุษย9ดีท่ีสุด คือ มนุษย9ผู!มีท้ังความรู!และ
คุณธรรมโดยท่ีมนุษย9เช4นนี้ก็มาจากคนท่ีเสมอกัน   

  ประเด็นสําคัญของอัคคัญญสูตรคือ ต!องการแสดงแนวความคิดเก่ียวกับท่ีมาของ
ระบบชนชั้นและระบบการปกครองท่ีเปAนต!นเดิมว4า ระบบชนชั้นวรรณะซ่ึงมีชนชั้นกษัตริย9เปAนใหญ4นั้น
มิใช4เกิดจาก พรหมเนรมิตหรือ พระเจ!าสร!างสรรค9ข้ึนมา แต4เกิดจากกฎธรรมชาติท่ีวิวัฒนาการข้ึนมา
จากการท่ีมนุษย9มีความขัดแย!งกันในท4ามกลางการดํารงอยู4ร4วมกันตามสภาพธรรมชาติท่ีเคยอุดม
สมบูรณ9 เริ่มจากการเหยียดสีผิว การแก4งแย4งกันสะสมอาหาร การแก4งแย4งท่ีดินปลูกข!าวสาลี จึงเกิด
อาชญากรรมข้ึน ดังท่ียกตัวอย4างคือ 

  “การถือเอาสิ่งของท่ีเจ!าของไม4ได!ให!ขึงปรากฏ การติเตียนจึงปรากฏ การกล4าวเท็จ
จึงปรากฏ การถือท4อนไม!จึงปรากฏ” 

  วิธีการแก!ไขป�ญหาความขัดแย!งรุนแรงดังกล4าวคือ การทําข!อตกลงกันเหมือนการ
ทําสัญญาประชาคมระหว4างสมาชิกชุมชนกับผู!ท่ีชุมชนเลือกให!เปAนหัวหน!า  

  “ครั้งนั้น แล พวกสัตว9 ท่ีเปAนผู!ใหญ4จึงประชุมกัน ครั้นแล!วต4างปรับทุกข9กันว4า บาป
ธรรมเหล4านั้นเกิดปรากฏแล!วในสัตว9ท้ังหลาย อย4ากระนั้นเลย พวกเราจักสมมติสัตว9ผู!หนึ่งให!เปAนผู!ว4า
กล4าว ผู!ท่ีควรกล4าวโดยชอบ ครั้นแล!วสัตว9เหล4านั้นพากันเข!าไปหาสัตว9ท่ีสวยงามกว4า น4าดูชมกว4า น4า
เลื่อมใสกว4า และน4าเกรงขามมากกว4าสัตว9ทุกคน แล!วจึงแจ!งเรื่องนี้ว4าข!าแต4สัตว9ผู!เจริญ มาเถิดพ4อ ขอ
พ4อจงว4ากล4าวผู!ท่ีควรว4ากล4าวได!โดยชอบ ส4วนพวกข!าพเจ!าจักแบ4งส4วนข!าวสาลีให!แก4พ4อ สัตว9ผู!นั้นแล
รับคําของสัตว9เหล4านั้น จึงว4ากล4าวผู!ท่ีควรว4ากล4าวได!โดยชอบ ติเตียนผู!ท่ีควรติเตียนได!โดยชอบ ขับไล4
ผู!ท่ีควรขับไล4ได!โดยชอบ ส4วนสัตว9เหล4านั้นก็แบ4งส4วนข!าวสาลีให!แก4สัตว9ท่ีเปAนหัวหน!านั้น” 

  และ “เพราะเหตุผู!ท่ีเปAนหัวหน!าอันมหาชนสมมติดังนี้แลอักขระว4า มหาชนสมมติ 
จึงอุบัติข้ึนเปAนอันดับแรก เพราะเหตุผู!ท่ีเปAนหัวหน!า เปAนใหญ4ยิ่งแห4งเขตท้ังหลาย ดังนี้แลอักขระว4า
กษัตริย9 กษัตริย9จึงอุบัติข้ึนเปAนอันดับสองเพราะเหตุผู!ท่ีเปAนหัวหน!า ยังชนเหล4าอ่ืนให!สุขใจได!โดยธรรม 
ดังนี้แลอักขระว4าราชา ราชาจึงอุบัติข้ึนเปAนอันดับสาม” 

  ในท่ีสุดอัคคัญญสูตรท่ีย้ําท่ีมาของกษัตริย9ตามแนวความคิดสัญญาประชาคมแบบ
พุทธว4า กษัตริย9ก็เกิดข้ึนจากคนพวกนั้นมิใช4พวกอ่ืน จากคนเสมอกันมิใช4คนไม4เสมอกัน เกิดข้ึนโดย
ธรรม มิใช4เกิดข้ึนโดยอธรรม ธรรมจึงเปAนสิ่งประเสริฐท่ีสุดในหมู4ชน ท้ังในป�จจุบันและอนาคต จน
กล4าวได!ว4า อัคคัญญสูตรเปAนทฤษฎีสัญญาประชาคมแบบพุทธท่ีว4าด!วยท่ีมาของกษัตริย9และการ
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ปกครองท่ีเก4าแก4ท่ีสุด และเปAนแม4บทท่ีนักวิชาการสมัยใหม4ท้ังไทยและต4างประเทศใช!อ!างอิงถึงในการ
เขียนถึงรัฐศาสตร9แนวพุทธ  

  การตีความของอัคคัญญสูตรนี้ในประเทศไทยนั้น (สันติสุข โสภณสิริ, 2555) ถูก
ดัดแปลงอ!างอิงมาเปAน “พระราชพงษาวดาลสมเด็จพระเจ!ามหาสมมติราชแลอุบัติเหตุแห4งคําภีร9พระ
ธรรมสาตร” ในกฎหมายตราสามดวงสมัยรัชกาลท่ี 1 โดยตีความว4ามหาชนสมมติมิใช4กษัตริย9ท่ีเกิด
จากคนเสมอกันมิใช4คนไม4เสมอกันอีกต4อไป แต4กลับกลายเปAน สมเด็จพระบรมโพธิสัตวเจ!าได!มาบังเกิด
เปAนมหาบุรุษในต!นพัทกัลปโดยมีนัยสําคัญทางการเมืองของระบอบกษัตริย9 โดยกลุ4มนิยมกษัตริย9
(Royalist) พยายามอาศัยความชอบธรรมจากพุทธศาสนา โดยอ!างอิงพระไตรปkฎกและอ!างอิงความ
เชื่อมหาชนสมมติซ่ึงเชื่อกันว4าคือพระชาติหนึ่งของพระพุทธเจ!าท่ีทรงกําเนิดมาเปAนกษัตริย9องค9แรก
โดยการแต4งต้ังของมหาชนการอ!างเช4นนี้เพ่ือใช!สร!างความชอบธรรมของพระปฐมกษัตริย9แห4งราชวงศ9จักรี   
ผู!ทรงเปAนสามัญชนและปราบดาภิเษกข้ึนเปAนพระมหากษัตริย9 จึงทรงอ!างอิงอุดมการณ9มหาชนสมบัติ 
(Popular King) ผสมผสานกับอุดมการณ9สมมติเทพ (Divine King or God King) แบบพระเจ!า
จักรพรรดิ ซ่ึงเปAนแนวคิดของจักรทวานิน (Universal King) ท่ีมาจากความเชื่อของฮินดูก4อนพุทธจะ
เอามาแปลงเปAนอุดมการณ9จักรพรรดิผู!มีธรรมเปAนใหญ4ในการจัดการรักษาปaองกันคุ!มครองอันเปAน
ธรรมและชนะโดยธรรมมิต!องใช!อาญามิต!องใช!ศัสตราครองครองแผ4นดินซ่ึงเปAนการประสานแนวคิด
เก่ียวกับกษัตริย9แบบจักรพรรดิราชากับแบบธรรมิราชา โดยมีพระเจ!าอโศกหรือพระเจ!าศรีธรรมาโศก
ราชแห4งราชวงศ9โมริยะ (พ.ศ. 2270 - 2311) เปAนต!นแบบ โดยท่ีพระจักรพรรดิพระองค9นี้ เม่ือหันมา
นับถือพุทธศาสนาแล!ว ทรงเปลี่ยนรัฐประศาสโนบายจากสังคามวิชัย (การชนะด!วยสงคราม) มาเปAน
ธรรมวิชัย (การชนะด!วยธรรม) เปAนท่ีมาของการปรากฎในสร!อยพระนามชองพระมหากษัตริย9ในราชวงศ9จักรี 
ว4า อเนกชนนิกรสโมสรสมมติ ซ่ึงถือว4าเปAนสัญญาประชาคมแบบพุทธท่ีมีต!นแบบมาจากอัคคัญญสูตร 
และกฎหมายตราสามดวง 

    โดยแนวคิดเช4นนี้ ใช!อธิบายโดยม.จ.วรรณไวทยากร และนักคิดของสํานักคิด
ประเพณี เช4น ส.ศิวรักษ9 หรือแม!แต4พุทธทาสภิกขุ ได!สร!างวาทกรรมทางสังคมการเมืองและให!
ความหมายของอเนกชนนิกรสโมสรสมมติว4ามีค4าเท4ากับระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงนครินทร9 เมฆไตร
รัตน9 ถือว4าเปAนข!ออ!างในการใช!อํานาจของกลุ4มชุมชนชั้นสูงของไทย เพ่ือรักษาความต4อเนื่องในทาง
อุดมการณ9ความคิดระบอบเก4าและสร!างความชอบธรรมให!กับท่ีมาของระบอบกษัตริย9แบบไทย 

  แนวความคิดดังกล4าวมีนักวิชาการหลายท4านได!ตีความไว!ต4างกัน เช4น นิธิ เอียวศรีวงศ9 
(สันติสุข โสภณสิริ, 2555) ต้ังข!อสังเกตว4า การตีความตามแนวคิดสัญญาประชาคมแบบพุทธดังกล4าว 
ไม4นําไปสู4แนวคิดแบบประชาธิปไตย เพราะอาจพัฒนาไปสู4การจํากัดหน!าท่ีของกษัตริย9ให!เหลือเพียง
การรักษาความมีระเบียบในสังคมและประชาชนเปAนผู!ท่ีต!องทําการเลี้ยงดูกษัตริย9โดยไม4ได!รับสิทธิแต4
อย4างใดเลยก็ได! ในขณะเดียวกันหากกษัตริย9ละเมิดสัญญา อํานาจท่ีมอบไว!ให!ก็อาจถูกริบคืนกลับไปท่ี
ประชาชนในฐานะท่ีเปAนเจ!าของอํานาจด้ังเดิมได! แต4แนวคิดท่ีอนุญาตให!กษัตริย9ใช!อํานาจของตน
โดยตรงนั้น ไม4อาจสอดคล!องในหลักการตรวจสอบอํานาจในระบอบประชาธิปไตยในป�จจุบัน
(ฐาปนันท9 นิพิฏฐกุล, 2555) ขณะท่ี อเนก เหล4าธรรมทัศน9 ตีความว4ารูปแบบของอเนกนิกรสโมสร
สมมตินั้นเทียบได!กับการปกครองด!วยระบอบสาธารณรัฐโบราณหรือการปกครองแบบสามัคคีธรรม 
สอดคล!องกับพระมติของสมเด็จพระเจ!ามหาสมณเจ!า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ซ่ึงปรีดี พนมยงค9
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เคยอ!างไว!ในการบรรยายเรื่อง “คําอธิบายกฎหมายปกครอง” ณ โรงเรียนกฎหมายกระทรวงยุติธรรม
ในปt พ.ศ. 2475 กล4าวคือ ระเบียบการปกครองในสมัยพุทธกาลนั้น บางอาณาจักรไม4มีพระราชาผู!มี
อํานาจสูงสุดองค9เดียวปกครอง แต4มีคณะผู!ปกครองหลายคนซ่ึงมีฐานะเสมอกันร4วมกันปกครองโดย
สามัคคีธรรม เหล4านี้ มิใช4เปAนราชา มหาราชหรือราชาธิราชแบบของไทยด!วย พระธรรมปkฎก    
(ป.อ.ปยุตโต-สมณศักด์ิในขณะนั้น) พระภิกษุนักวิชาการด!านพุทธศาสนาผู!มีชื่อเสียงระดับโลก เรียก
การปกครองโดยสามัคคีธรรมว4า “Republic หรือ สาธารณรัฐ” และเปAนแบบการปกครองท่ี
พระพุทธเจ!าทรงยกย4องให!นํามาใช!ในการปกครองของคณะสงฆ9นับต้ังแต4สมัยพุทธกาลจนกระท่ังบัดนี้  

  อย4างไรก็ตาม จะเห็นได!ว4าปรัชญาของฝ��งตะวันออกได!แนวความคิดมาจากศาสนา
มาก ทําให!ส4วนใหญ4มีรูปแบบการปกครองโดยกษัตริย9 (พิพัฒน9 พสุธารชาติ, 2553) ทําให!รูปแบบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยนั้นเกิดในตะวันตกมากกว4าฝ��งของตะวันออก อมร รักษาสัตย9 ได!ให!
ความเห็นในเรื่องนี้ไว!ว4า เหตุท่ีฝ��งตะวันออกไม4มุ4งท่ีจะสร!างปรัชญาหรือแนวคิดทฤษฎีทางการเมือง 
เนื่องจากทางฝ��งตะวันออกยอมรับในอํานาจของกษัตริย9ท่ีเปรียบเสมือนเทพเจ!าอวตารมาตามความ
เชื่อของศาสนาพราหมณ9 และเนื่องด!วยความเชื่อทางศาสนาของประชาชนท่ีมุ4งหมายให!ประชาชนมุ4ง
หาความสุขในทางธรรมเพ่ือการหลุดพ!น มากกว4าการตอบสนองความต!องการทางการเมืองในโลกทํา
ให!คนตะวันออกไม4ค4อยสนใจในเรื่องทางการเมืองมากนัก เช4นเดียวกับ ชัยอนันต9 สมุทวนิช ท่ีกล4าวถึง 
คําทํานายในไตรภูมิพระร4วงท่ีกล4าวถึงการเวียนว4ายตายเกิดนับไม4ถ!วนของมนุษย9จนกว4าจะนิพพาน 
ชีวิตของมนุษย9จึงเปAนเรื่องไม4แน4นอน ต!องเกิดมาชดใช!กรรมและเวียนว4ายตายเกิด มนุษย9จึงควร
แสวงหาความดีเพ่ือจะได!เกิดในภพชาติท่ีดี 

  สรุปแนวคิดปรัชญาของตะวันออกนั้น จะมีแนวคิดต!นแบบมาจาก คัมภีร9พระเวท 
ซ่ึงเปAนคัมภีร9ในแนวคิดของเทวนิยม มีแนวคิดในเรื่อง มนุษย9เกิดจากพรหมต4างกับสัตว9ตรงท่ีสามารถ
ใช!เหตุผลและป�ญญา เพ่ือพัฒนาตนเองและคิดค!นความรู!แขนงต4างๆ ได!ในขณะเดียว การสอนเรื่อง
การเวียนว4ายตายเกิด ท่ีการกระทําในชาตินี้จะมีผลต4อการเกิดใหม4ในชาติหน!า เช4นเดียวกับ แนวคิดใน
เรื่องภควัทคีตาท่ีสอนในเรื่องของการทําหน!าท่ีของตนควรทําหน!าท่ีตามท่ีถูกกําหนดไว!จากพระเจ!า  
ในขณะเดียวกันในทางพุทธศาสนาท่ีมุ4งเน!นความเปAนบุคคล แสดงแนวคิดให!คํานึงถึงป�จจุบันให!มาก 
คนเราไม4ข้ึนกับข้ันวรรณะและสามารถมีชีวิตท่ีดีข้ึนได!ถ!าอาศัยป�ญญาและความเพียร ในขณะเดียวกัน
พูดถึงเรื่องของชนชั้นและการปกครอง ท่ีกล4าวว4าคนทุกคนเสมอกันกษัตริย9เกิดข้ึนจากคนพวกเดียวกัน
และเสมอกันโดยผ4านการเลือกจากคนหมู4มากและการปกครองท่ีดีท่ีสุด คือการปกครองโดยธรรมจาก
คนหมู4มากท่ีเรียกว4าสามัคคีธรรม อย4างไรก็ตามแนวคิดเรื่องอเนกนิกรสโมสรสมมุตินั้นถูกมองว4าเปAน
เพียงข!ออ!างของกษัตริย9ในยุคหลังท่ีสร!างความชอบธรรมในการปกครองมากกว4า เพราะเปAนแนวคิด
การปกครองท่ีไม4สอดคล!องกับหลักการประชาธิปไตยในป�จจุบัน 

2) ปรัชญาของสํานักตะวันตก 
  ปรัชญาของชาวตะวันตกนั้น ถือได!ว4าเปAนปรัชญาท่ีได!รับการกล4าวอ!างอยู4เสมอ เม่ือ

ต!องศึกษาในเรื่องของสังคมและการเมือง เนื่องจากนักคิดชาวตะวันตกให!ความสนใจในการสร!าง
ความรู!ใช!อธิบายความสัมพันธ9ระหว4างรัฐกับพลเมืองระหว4างผู!ปกครองกับผู!ถูกปกครอง (พิพัฒน9      
พสุธารชาติ, 2553) ซ่ึงเราเรียกว4า วิชาปรัชญาทางการเมือง (Political Philosophy) โดยถือว4าเริ่ม
ต้ังแต4ยุคกรีกโบราณเม่ือสามพันปtก4อน   
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  แนวคิดของชาวกรีกนั้น (ฟ��น ดอกบัว, 2555) เริ่มในยุคของโฮเมอร9 (Homer) 
พ้ืนฐานจะพูดถึงเรื่องราวของในลัทธิเทวสิทธิ์เปAนหลัก ซ่ึงอธิบายถึงว4าธรรมชาติต4างๆ ล!วนมีเทพเจ!าสิง
สถิตอยู4 เนื่องจากชาวกรีกเปAนผู!ชอบศิลปะ และพยายามอธิบายปรากฏการณ9ธรรมชาติผ4านการเล4า
เรื่องเปAนเทพเจ!าองค9ต4างๆ ต4อมาเม่ือมีนักปรัชญาและนักคิดเกิดข้ึนมากในกรีกการอธิบาย
ปรากฏการณ9ต4างๆ เริ่มเปAนเหตุและเปAนผลมากข้ึน ความเชื่อเรื่องเทพเจ!าของกรีกจึงได!เปลี่ยนมาเปAน
การพยายามหาความหมายของสิ่งต4างๆ ได!พยายามคิดหารูปแบบการปกครองท่ีดีท่ีสุดเท4าท่ีมนุษย9จะ
ค!นพบได!  เพ่ือท่ีจะสร!างสังคมท่ีมนุษย9สามารถอยู4ร4วมกันได!อย4างสันติสุขและมีความยุติธรรม 

  นักปรัชญาท่ีมีชื่อเสียง โสเครติส (Socrates) ซ่ึงเปAนผู!ท่ีค!นหาความจริงของสิ่ง
ต4างๆ โดยการต้ังคําถาม พยายามต้ังคําถามเก่ียวกับผู!คนต4างๆ นํามาซ่ึงการถกเถียงทางปรัชญา เพล
โต! (Plato) ศิษย9ของโสเครติสได!เขียนแนวคิดการเมืองในหนังสือ The Republic กล4าวในเรื่อง คุณ
งามความดีนั้นคือความรู! การปกครองท่ีดีควรปกครองโดยคนท่ีมีความรู! คนควรทําตามหน!าท่ีท่ีได!รับ
มอบหมาย ผลประโยชน9ของรัฐคือผลประโยชน9ของคนท่ัวไป รัฐจะต!องให!ความยุติธรรมตามแต4ละชน
ชั้น และการท่ีควรจัดคนแบ4งเปAนชนชั้นตามความเหมาะสม 

  ในขณะท่ีอริสโตเติล (Aristotle) เปAนลูกศิษย9ของเพลโต!กล4าวว4ามนุษย9เปAนสัตว9
สังคม (Social Animal) มนุษย9จะมีชีวิตอยู4เปAนหมู4เหล4า มีความเก่ียวข!องสัมพันธ9กันในหมู4มวลสมาชิก 
การเกิดข้ึนของสังคมจะเกิดเม่ือมนุษย9มีการวมกลุ4ม และมีการสร!างระบบเพ่ือให!สามารถอยู4ร4วมกันได!
อย4างราบรื่นและเปAนระเบียบ ระบบท่ีใช!นั้นเรียกว4า ระบบการปกครอง ซ่ึงในทัศนะของอริสโตเติลได!
แบ4งระบบการปกครองออกเปAน 6 รูปแบบ โดยใช!หลักเกณฑ9 2 ประการ คือ หลักเกณฑ9ในเรื่องของ
จํานวนของผู!มีอํานาจปกครอง (Number) และหลักเกณฑ9คุณธรรมของผู!ปกครอง (Moral) ตาม
ตารางท่ี 2.3 
 
ตารางท่ี 2.3 รูปแบบการปกครองตามแนวคิดของอริสโตเติล 
 

จํานวนผู�ปกครอง  
(Number) 

รูปแบบการปกครอง (Moral) 
รูปแบบท่ีดี รูปแบบท่ีไมUดี 

บุคคลคนเดียว 
(One Man) 

ราชาธิปไตย 
(Monarchy) 

ทรราชย9 
(Tyranny) 

คนกลุ4มน!อย 
(a Few, a Minority) 

อภิชนาธิปไตย 
(Aristocracy) 

คณาธิปไตย 
(Oligarchy) 

คนส4วนใหญ4 
(The Many, The Majority) 

โพลิตี้ 
(Polity) 

ประชาธิปไตย 
(Democracy) 

 
ท่ีมา: สมบัติ ธํารงธัญวงศ9 (2550) 

 
จากตารางท่ี 2.1 อริสโตเติลได!อธิบายว4า รูปแบบการปกครองใดก็ตามท่ีส4งเสริมให!

ผู!ปกครองใช!อํานาจเพ่ือประโยชน9สุขของส4วนรวมถือเปAนรูปแบบท่ีดี ในขณะเดียวกันรูปแบบการ
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ปกครองท่ีส4งเสริมให!ผู!ปกครองใช!อํานาจเพ่ือผลประโยชน9ส4วนตนและพรรคพวกนั้น เปAนรูปแบบท่ีไม4ดี
ตัวอย4างท่ีอริสโตเติล ยกมาอธิบายสําหรับการปกครองโดยบุคคลคนเดียวรูปแบบท่ีดีคือ ราชาธิปไตย 
(Monarchy) จะเปAนรูปแบบในอุดมคติ โดยผู!นําเปAนนักปราชญ9ท่ีมีคุณธรรม รูปแบบท่ีไม4ดีคือทรราชย9 
(Tyranny) เปAนรูปแบบของผู!นําท่ีขาดคุณธรรมมุ4งประโยชน9ส4วนตนเปAนหลัก การปกครองโดยกลุ4มคน
รูปแบบท่ีดีคือ อภิชนาธิปไตย (Aristocracy) เปAนการปกครองโดยกลุ4มคนท่ีดีท่ีสุด ปกครองเพ่ือ
ประโยชน9ของส4วนรวม โดยมีคุณสมบัติของกลุ4มนี้คือต!องมีวัฒนธรรมและการศึกษา รวมท้ังมีฐานะท่ี
ม่ังค่ัง ส4วนคณาธิปไตย (Oligarchy) นั้น คือการท่ีอํานาจการปกครองอยู4ในมือของกลุ4มคนท่ีมีอํานาจ
ทางเศรษฐกิจและผูกขาดโดยปกครองเพ่ือผลประโยชน9ของพวกพ!องตน  ในส4วนของรูปแบบโพลิต้ี 
(Polity) นั้นอริสโตเติลจัดเปAนรูปแบบการปกครองท่ีดีท่ีสุด และมีเสถียรภาพมากท่ีสุดอํานาจในการ
ปกครองควรเปAนของประชาชนทุกคนมากกว4ากลุ4มคนบางกลุ4ม เพ่ือจุดมุ4งหมายในการปกปaอง
ผลประโยชน9ส4วนรวม โดยถือว4าชนชั้นกลางจะรับฟ�งเหตุผลมากท่ีสุด เปAนกลุ4มท่ีมีความสุขุมเยือกเย็น
มีความอุตสาหหะ และเปAนผู!คอยเฝaาดูการบริหารของรัฐอริสโตเติลใช!ชนชั้นกลางเปAนกันชนของ
โครงสร!างชนชั้นทางสังคม ในขณะท่ีประชาธิปไตย (Democracy) นั้น อริสโตเติลมองว4าเปAนการ
ปกครองท่ีขาดระเบียบ เหตุผล และคุณธรรม เนื่องจากใช!อารมณ9หรือความรู!สึกของคนหมู4มากในการ
ตัดสินเรื่องสําคัญ 

แต4ในขณะเดียวกันบริบทของการปกครองในสมัยกรีกนั้นแตกต4างจากการปกครอง
ในป�จจุบัน เนื่องจากรูปแบบประชาธิปไตยโดยตรงนั้น พลเมืองของกรีกจะถูกกําหนดเปAนคุณสมบัติไว!
ชัดเจน เช4น เปAนเพศชาย ไม4เปAนทาส และมีทรัพย9สินตามท่ีกําหนด จึงจะสามารถมีคุณสมบัติในการ
เปAนพลเมืองได! ซ่ึงมีลักษณะต4างจากพลเมืองในป�จจุบัน และแนวคิดของอริสโตเติลท่ีเน!นในเรื่อง
คุณภาพของความเห็นมากกว4าปริมาณหรือจํานวน ทําให!แนวคิดประชาธิปไตยในสมัยกรีกนั้นแตกต4าง
จากรูปแบบของประชาธิปไตยในป�จจุบัน หรือสามารถเรียกใหม4ว4า “มวลชนาธิปไตย” 

  สรุปปรัชญาตะวันตกนั้น จะเกิดข้ึนจากแนวคิดของนักปราชญ9ในการพยายาม
อธิบายปรากฎการณ9ธรรมชาติออกมาเปAนตํานานหรือเทพนิยายโฮเมอร9 จากนั้นโสเครติสเปAนนัก
ปรัชญาผู!เริ่มในการต้ังคําถามและหาผู!ท่ีสามารถอธิบายกับเรื่องราวสิ่งต4างๆ ในยุคนั้น เพลโต! ได!นํา
แนวคิดของโสเครติสมาอธิบาย ในเรื่องท่ีว4าการปกครองท่ีดีควรปกครองโดยคนท่ีมีความรู! คนควรทํา
ตามหน!าท่ีท่ีได!รับมอบหมาย ผลประโยชน9ของรัฐคือผลประโยชน9ของคนท่ัวไป และควรจัดคนแบ4งเปAน
ชนชั้นตามความเหมาะสม ในขณะท่ีอริสโตเติล ได!จัดรูปแบบของการปกครองท่ีดี คือการปกครองเพ่ือ
คนส4วนใหญ4 โดยอริสโตเติลเห็นว4าอํานาจในการปกครองควรอยู4ท่ีกลุ4มของชนชั้นกลางและผู!มีอํานาจ 

  จะเห็นได!ว4าปรัชญาของทางตะวันออกและตะวันตกนั้นมีนั้นมีความเก4าแก4และ
ลึกซ้ึงในการอธิบาย จึงพอสรุปได!ว4า ถ!าจะต!องใช!คําว4า “ปรัชญา” ด!วยกันท้ังฝUายตะวันออกและฝUาย
ตะวันตกแล!ว จะเห็นความแตกต4างกันได!ดังนี้ 1) ในแง4ผู!คิดค!นปรัญชาตะวันตก ส4วนมากเกิดจาก
แนวความคิดของนักปราชญ9ผู!นําทางความคิดท่ีเปAนคนธรรมดา ปรัญชาตะวันออก เกิดจาก
แนวความคิดของนักบวชท่ีอยู4ในศาสนา 2) ปรัชญาตะวันตกเกิดจากการใช!ความคิดตามหลัก
ตรรกวิทยาใคร4ควญหาเหตุผล ปรัชญาตะวันออกเกิดจากการใช!สมาธิการฝ�กทางใจ แล!วเกิดการตรัสรู!
หรือรู!แจ!ง 3) ปรัชญาตะวันตกมุ4งความสําเร็จทางโลกหรือสังคม เน!นการจัดการให!เกิดความสงบสุขใน
ป�จจุบัน  ส4วนปรัชญาตะวันออกมีลักษณะท่ีจะมุ4งความสําเร็จทางธรรม ให!ผู!ปฏิบัติเพ่ือพ!นจากทางโลก
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ไปหาความสุขท่ีแท!จริงหลังความตาย ขณะมีชีวิตให!ปฏิบัติไม4สร!างความเดือดร!อนวุ4นวาย 4) ปรัชญา
ตะวันตกมุ4งให!ผู!ปฎิบัติอยู4ในโลกียป�ญญา ส4วนปรัชญาตะวันออกมุ4งเพ่ือให!ผู!ปฏิบัติเข!าถึงป�ญญาข้ันโล
กุตตระ 5) ปรัชญาตะวันตกเน!นหนักในทางวัตถุนิยม ส4วนปรัชญาตะวันออกเน!นหนักในด!านจิตนิยม 

2.2.2 แนวคิดเรื่องกําเนิดระบบผู!แทนและรัฐสภา 
 รุสโซและซีแยส (ธีรภัทร9 เสรีรังสรรค9, 2554) ได!กล4าวว4า ระบบตัวแทนเปAนความคิด

สมัยใหม4และมันเกิดข้ึนทุกๆ แห4งในสังคมนิยมสมัยใหม4และได!ขยายตัวไปสู4ท้ังโลก ความเปAนตัวแทนมี
ลักษณะท่ีแตกต4างกัน ระบบผู!แทนเปAนลักษณะพิเศษท่ีมีการพัฒนาการมาจากโลกทางการเมืองสมัย
โบราณ ซ่ึงใช!ในการกล4าวอ!างว4าเปAนรัฐบาลหรือการปกครองท่ีพูดและกระทําในนามของประชาชนได! 
ดังนั้นในยุคสมัยใหม4จึงแทบจะเปAนไปไม4ได!เลยท่ีจะคิดสร!างสถาบันทางการเมืองบนพ้ืนฐานของอํานาจ
ของรัฐสมัยใหม4โดยปราศจากการใช!แนวคิดและแนวทางของการมีตัวแทน 

 ในยุคแรกของประวัติศาสตร9ความคิดของการมีตัวแทนนั้นมีความยุ4งยากสําคัญของ
การทําความเข!าใจ ประการแรก ภาษากับความคิดมักจะไม4ตรงกันเสมอไป การมีตัวแทนจึงมีความ
แตกต4างกันในการนําไปใช! ประการท่ีสอง ภาษาและคําพูดท่ีนําไปใช!เปAนการยากท่ีจะเจาะจงลงไปว4า
มีความหมายอย4างไร และประการท่ีสาม แนวคิดเก่ียวกับผู!แทนหรือการมีผู!แทนมันถูกอธิบายด!วย
สํานวนภาษาท่ีแตกต4างกัน โดยเฉพาะความแตกต4างในทางปฏิบัติของการมีตัวแทนว4าทํางานอย4างไร 

 สํานวนภาษาของความคิดเก่ียวกับการมีผู!แทน อาจพิจารณาได!เปAน 3 ลักษณะ 
ประการแรก เรียกว4า ผู!แทนเหมือนอย4างในภาพ (Pictorial Representation) หมายถึงผู!แทนท่ี
ปรากฏหรือยืนยันในสถานท่ีของผู!ท่ีตัวเองทําหน!าท่ีเปAนผู!แทน ประการท่ีสองผู!แทนเหมือนตัวละคร 
(Theatrical Representation) หมายถึง ผู!แทนท่ีนําหน!าท่ีพูดและแสดงสําหรับบุคคลท่ีตนทําหน!าท่ี
เปAนผู!แทน และ ประการท่ีสาม ผู!แทนทางกฎหมาย (Juridical Representation) หมายถึง ผู!แทนท่ี
กระทําการแทนตัวแทน โดยการยินยอมหรือภายใต!ผลประโยชน9ของบุคคลท่ีกระทําการแทนนั้น 

 แต4ละแนวคิดของการมีผู!แทนจึงแตกต4างกันและพัฒนาการมาเปAนระยะเวลายาวนาน
จนกระท่ังมาเปAนท่ียอมรับในรูปแบบของการเมืองท่ีเราเรียกว4า “ประชาธิปไตยแบบผู!แทน”
(Representative Democracy) รุสโซกล4าวว4า ในยุคกรีกโบราณและสาธารณรัฐ โรมันไม4มีการ
กล4าวถึงคําว4าผู!แทนราษฎรเลย (Rousseau, 1997) ความเปAนจริงคือองค9ประกอบสําคัญของ
ประชาธิปไตยแบบเอเธนส9 มาจากป�จเจกบุคคลหรือผู!กระทําการกลุ4มเล็กๆ ท่ี กระทํากิจการทางการ
เมืองในนามของพลเมืองชาวเอเธนส9 โดยมีท่ีมาจากการเลือกต้ังหรือการ คัดเลือกเพ่ือวัตถุประสงค9
ต4างๆ (Hansen, 1991) แต4คําว4าผู!แทนราษฎรไม4ได!เกิดข้ึนเพ่ืออธิบายบทบาทเหล4านั้นโดยเฉพาะ 
สมัยกรีกโบราณไม4ได!มีความหมายเช4นนั้น ถ!อยคําท่ีใช!ว4าการมีผู!แทนเกิดข้ึนในสมัยโรมันยุคต!น คําใน
ภาษาละตินท่ีว4า Representare ก็ไม4ได!มีความหมายตามท่ีเข!าใจในโลกสมัยใหม4 ความหมายในสมัย
โบราณเปAนการกระทําก4อนคนอ่ืนๆ อาทิ นักการเมืองจะแนะนําตัวก4อนบุคคลอ่ืนต4อฝูงชนในโรม ซ่ึง
หมายถึงการเปAนผู!แทน 

 อย4างไรก็ตาม ความคิดท่ีจะว4าอะไรท่ีควรจะเรียกว4าเปAนผู!แทนในความหมายของการ
กระทําแทน ในกฎหมายโรมัน การกระทําแทนของคนๆ หนึ่งก็ไม4ได!ใช!คําว4าผู!แทน (Representative) 
แต4เปAนการใช!คําอ่ืน อาทิ คําว4าผู!กระทําการ (Actor) เจ!าหน!าท่ีการเงินในสมัยโบราณ (Procurator) 
ผู!สอน (Tutor) ผู!ดูแลรักษาทรัพย9สิน (Curator) ซ่ึงมีความหมายแตกต4างจากท่ีเข!าใจกันในป�จจุบัน 
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  จากการค!นพบหลักฐานท่ีมีการบันทึกเปAนครั้งแรกในความหมายของคําว4า “ผู!แทน” 
โดยนักเทววิทยาชาวโรมันท่ีมีนามว4าเทอทูเรียน (Tertullian, 1155-1230) ท่ีได!กล4าวถึงบุตรชายท่ี
เปAนตัวแทนของพ4อ (พระเยซูผู!เปAนบุตรของพระผู!เปAนเจ!า) และยังใช!ในความหมายของความสัมพันธ9
ระหว4างโบสถ9กับสมาชิก (Hofmann, 1974) ซ่ึงต4อมาแนวคิดของผู!แทนท่ีมีอํานาจหน!าท่ีกระทําการ
แทนได!พบในจดหมายของพระสันตปาปาเกรกอรี ค.ศ. 1540-1640 เก่ียวกับการแต4งต้ังพระระดับรอง
จากพระราชาคณะใหม4ท่ีปฏิบัติหน!าท่ีในชุมชนท!องถ่ินต4างๆ แทน 
  ในขณะเดียวกันเหตุการณ9สําคัญทีเกิดข้ึนในสหราชอาณาจักร ซ่ึงแต4เดิมกษัตริย9อาศัย
อํานาจเทวสิทธิ์ (Divine Right) สร!างความชอบธรรมของตนกษัตริย9คานุท (Canute) ได!รวบรวม
ดินแดนเหล4านั้นให!อยู4ภายใต!ราชอาณาจักรเปAนอันหนึ่งอันเดียวกันได!สําเร็จพระมหากษัตริย9เปAนผู!ใช!
อํานาจนิติบัญญัติ บริหารและตุลาการ เริ่มใช!มหาสภา (The Great Council) ซ่ึงมีสมาชิก
ประกอบด!วยขุนนาง ขุนนางเจ!าท่ีดิน ผู!นําทางศาสนาและเสนาบดีท้ังหลาย โดยมีหน!าท่ีเปAนท่ีปรึกษา
ของกษัตริย9ในกิจการท้ังสามด!าน และได!แต4งต้ังขุนนางและข!าราชบริพารท่ีใกล!ชิดเปAนคณะท่ีปรึกษา 
ซ่ึงต4อมาได!วิวัฒน9เปAนคณะองคมนตรี (Privy Council) และคณะรัฐมนตรี (Cabinet) ในระบบ
การเมืองสมัยใหม4ของสหราชอาณาจักร ในยุคแรกสภามิได!มีอิทธิพลต4อการตัดสินใจของกษัตริย9มาก
นัก แต4เม่ือต!องทําสงครามกับประเทศเพ่ือนบ!านบ4อยครั้ง ทําให!กษัตริย9ต!องขอความสนับสนุนจาก
บรรดาขุนนางผู!ครองเมืองและขุนนางฝUายสงฆ9มากข้ึน ด!วยเหตุนี้มหาสภาจึงมีอํานาจต4อรองมากข้ึน
และสามารถถ4วงดุลอํานาจของกษัตริย9ได! อาทิ การมีส4วนร4วมในการออกกฎหมายและกระบวนการ
พิพากษา ในขณะเดียวกันกษัตริย9ก็อ!างความชอบธรรมในการปกครองได!มากข้ึน โดยอ!างว4า การออก
กฎหมายและการตัดสินใจต4างๆ มิได!กระทําไปตามอําเภอใจ แต4ได!รับคําปรึกษาจากมหาสภา ความ
ร4วมมือร4วมใจระหว4างกษัตริย9และมหาสถานนี้ จึงกล4าวได!ว4าเปAนจุดเริ่มต!นของการปกครองระบบ
รัฐสภา  
  จนถึงรัชสมัยของพระเจ!าจอห9น (ค.ศ. 1199-1216) พระเจ!าจอห9นใช!อํานาจในการ
เก็บภาษีอย4างหนักจนสร!างความเดือดร!อนแก4บรรดาขุนนางประชาชน เปAนศัตรูกับฝรั่งเศสและท!า
ทายอํานาจของสันตะปาปา เปAนผลให!ประเทศอังกฤษตกอยู4ในสภาพวิกฤติการณ9ท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศ กษัตริย9เองก็มิได!ให!ความสําคัญแก4มหาสภาและละเมิดข!อผูกพันต4างๆ ท่ีเปAนเสมือน
รัฐธรรมนูญของอังกฤษสมัยนั้น ความขัดแย!งระหว4างกษัตริย9และขุนนางนําไปสู4การลงนามในเอกสาร
แมกนาคาร9ตา (Magna Carta) หรือมหากฎบัตร (Great Charter) ในปt ค.ศ. 1215 
  แมกนาคาร9ตาเปAนเอกสารท่ีกําหนดของเขตพระราชอํานาจของกษัตริย9 (ธีรภัทร9     
เสรีรังสรรค9, 2554) เปAนท่ีมาของหลักประกันแห4งลัทธิและเสรีภาพของประชาชน หรือเปAนท่ีมาของ
ปฏิญญาว4าด!วยสิทธิมนุษยชน และยังถือเปAนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของอังกฤษ เพราะเปAนเอกสารท่ี
ระบุความสัมพันธ9ระหว4างผู!ปกครองกับผู!ใต!การปกครอง การบัญญัติหลักประกันสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน เช4นเดียวกับรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาท่ีร4างข้ึนในปt ค.ศ. 1787 เอกสารแมกนาคาร9ตา
ไม4ถึงกับทําลายสถาบันกษัตริย9 เพียงแต4จํากัดอํานาจสมบูรณาญาสิทธิราชย9ให!น!อยลง และท่ีสําคัญคือ
เปAนสัญลักษณ9ของความมีอิสรภาพของสังคมตะวันตก แมกนาคาร9ตาได!กําหนดสาระเก่ียวกับ
ความสัมพันธ9ระหว4างผู!ปกครองและผู!ใต!ปกครอง ขอบเขตอํานาจของผู!ปกครอง และสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนไว! 3 ประการคือ 
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  ประการแรก มีการปฏิรูปโครงสร!างของมหาสภา โดยให!ประกอบด!วย ขุนนางผู!ครองเมือง 
เจ!าของท่ีดิน ซ่ึงพระมหากษัตริย9จะได!เชิญมาร4วมปรึกษาหารือเปAนส4วนบุคคล รวมท้ังขุนนางระดับตํ่า
ในตําแหน4งอัศวิน (Knights) ของแต4ละเมือง ซ่ึงได!รับเชิญจากมหาสภาให!เข!าร4วมประชุม ซ่ึงนับเปAน
ก!าวแรกในการให!สิทธิแก4ขุนนางระดับตํ่าได!เข!ามามีส4วนร4วมในการปกครองประเทศ ซ่ึงจะเปAนก!าว
ต4อไปของการปกครองในระบบรัฐสภา 
  ประการท่ีสอง เปAนบทบัญญัติคุ!มครองสิทธิและเสรีภาพของเสรีชน ซ่ึงหมายความว4า
เปAนการจํากัดอํานาจของกษัตริย9และขุนนางไปในขณะเดียวกันด!วย โดยบทบัญญัติข!อ 39              
มีสาระสําคัญว4า เสรีชนจะถูกจับกุมคุมขังหรือปฏิบัติโดยไม4ชอบด!วยกฎหมาย หรือถูกเนรเทศหรือถูก
ละเมิดสิทธิเสรีภาพไม4ได! เว!นแต4จะได!มีกฎหมายกําหนดว4าการกระทําเช4นนั้นเปAนการผิดกฎหมาย 
และหากจะพิจารณาพิพากษาคดีก็จะต!องเปAนไปตามกฎหมายท่ีกําหนดไว!ในขณะนั้น 
  ประการท่ีสาม เปAนบทบัญญัติท่ีปaองกันการกระทําท่ีไม4ชอบด!วยกฎหมายและท่ีไม4
เปAนไปตามทํานองคลองธรรมของกษัตริย9 ถ!าหากกษัตริย9กระทําการปกครองโดยไม4ชอบธรรมหรือ
ละเมิดกฎหมายหรือละเมิดสัญญาแล!ว เหล4าบรรดาขุนนางอาจต้ังสภาประกอบด!วยขุนนางจํานวน 24 คน    
เพ่ือพิจารณาการกระทําของกษัตริย9 โดยอาจใช!กําลังอาวุธได!ถ!าหากจําเปAน ในข!อนี้เท4ากับเปAนการให!
ความชอบธรรมแก4การต4อต!านการกระทําท่ีไม4เปAนไปตามรัฐธรรมนูญการปกครอง และเปAนการจํากัด
อํานาจของกษัตริย9โดยกฎหมาย หรือกล4าวอีกนัยหนึ่งเท4ากับเปAนการยอมรับรองสิทธิในการปฏิวัติตาม
หลักกฎหมายธรรมชาติ 
  เอกสารแมกนาคาร9ตานี้มีส4วนส4งเสริมให!บรรดาขุนนางมีอํานาจต4อรองกับกษัตริย9มาก
ข้ึน (ธีรภัทร9 เสรีรังสรรค9, 2554) และบางครั้งยังสามารถจํากัดพระราชอํานาจของกษัตริย9ได! แต4ก็มิได!
ทําให!แนวคิดของการรวมศูนย9อํานาจเข!าสู4ส4วนกลางลดลงไป เพราะในสมัยกษัตริย9เฮนรี่ท่ี 3 ได!
พยายามให!กษัตริย9กลับมามีอํานาจเด็ดขาดโดยอาศัยแนวคิดเทวสิทธิ์ ทําให!เกิดความขัดแย!งอย4าง
รุนแรงกับพวกขุนนางจนนําไปสู4สงครามอีกครั้งหนึ่ง ในช4วงระยะ ค.ศ. 1258-1265 ไซมอน เดอ มงฟอร9ท 
(Simon de Monfort) ผู!นําฝUายขุนนางซ่ึงมีเชื้อสายฝรั่งเศสและเปAนเขยของพระเจ!าเฮนรี่ท่ี 3 ได!รับ
ชัยชนะ และได!สถาปนาตัวเองข้ึนมาเปAนกษัตริย9อยู4ในช4วงระยะเวลาสั้นๆ ภายหลังพระเจ!าเฮนรี่ท่ี 3 
สามารถช4วงชิงอํานาจกลับคืนไปได! 
  ภายใต!การปกครองของมงฟอร9ทแม!จะเปAนระยะเวลาอันสั้น แต4ก็มีการเปลี่ยนแปลงท่ี
สําคัญประการหนึ่ง อันเปAนแนวโน!มของการปกครองเข!าสู4ระบอบรัฐธรรมนูญ และปรากฏคําว4า 
“รัฐสภา”ข้ึน ปรากฎารณ9ท่ีสําคัญท่ีชี้แนวโน!มดังกล4าว ได!แก4การท่ีกษัตริย9ได!จัดให!มีการประชุมร4วมกัน
ระหว4างพวกขุนนาง เสานาบดี ขุนนางเจ!าท่ีดิน (Feudal Lord) ขุนนางในระดับอัศวินจากเขตแขวง
การปกครองระดับจังหวัดมณฑลหรือจังหวัด (Shire) เขตละ 2 คน และสามัญชนจากเขตการปกครอง
ระดับจังหวัดหรือเมือง (Borough) เขตละ 2 คน ท่ีประชุมท่ีประกอบด!วยสมาชิกดังกล4าวนี้ เรียกว4า 
รัฐสภา (Parliament) มีหน!าท่ีในการให!คําปรึกษาหรือหารือแก4กษัตริย9ในการกําหนดนโยบายการ
ออกกฎหมายต4างๆ การท่ีให!สามัญชนและขุนนางในระดับตํ่าได!มีส4วนร4วมในการปกครองเช4นนี้ 
อาจจะถือได!ว4าเปAนจุดเริ่มต!นของการปกครอง “ระบบรัฐบาลโดยผู!แทน” (Representative 
Government) ซ่ึงแม!ว4าในขณะนั้นมิได!หมายความว4าประชาชนเปAนผู!เลือกตัวแทนโดยตรงและมี



47 

อํานาจควบคุมตัวแทนเหล4านั้น ถือได!ว4าเปAนการเริ่มต!นท่ีสามัญชนได!เข!ามีส4วนร4วมในการปกครอง 
ถึงแม!ว4าการเข!ามีส4วนร4วมนั้นมีลักษณะเปAนการพิทักษ9ผลประโยชน9ส4วนบุคคลมากกว4าส4วนรวม 
  ท่ีมาแห4งแนวคิดดังกล4าวนี้ในราวคริสตศตวรรษท่ี 13-14 ท่ัวท้ังยุโรปได!เกิดสองสิ่งท่ี
คู4ขนาน ได!แก4 ขบวนการทางศาสนา และรัฐสภาในทางโลก สถาบันผู!แทนได!เกิดข้ึนท้ังในทางศาสนา
และทางโลกอันเนื่องมาจากพ้ืนฐานสองประการท่ีหยิบยืมมาจากกฎหมายของเอกชนของโรมัน 
(Clarke 1936; Edwards 1970) ประการแรกคือหลักความเชื่อใน Plena Potestas หมายถึงกลุ4ม
ธุรกิจของเอกชนยินยอมให!มีการต้ังตัวแทนเปAนเจ!าหน!าท่ีกระทําการใดๆ ท่ีผูกมัดสมาชิกคนนั้นๆ 
ประการท่ีสองหลักการ “Quod Omnes Tangit” หมายถึง อะไรก็ตามท่ีไปกระทบกับสิทธิและ
ผลประโยชน9ของคนท้ังมวลและผ4านการให!สัตยาบันของคนท้ังมวลแล!ว จะมีการต้ังผู!แทนท่ีมีอํานาจ
เต็มไปกระทําการในนามของผู!ท่ีมอบหมายนั้น แต4การกําเนิดของรัฐสภาเปAนเครื่องมือของการรักษา
อํานาจท่ีชอบธรรมของกษัตริย9 กษัตริย9สามารถเปAนประโยชน9ของสาธารณชนได!โดยยินยอม แต4เปAน
หลักประกันเพ่ือให!เกิดความแน4ใจว4าอํานาจส4วนกลางจะลงไปสู4ท!องถ่ินต4างๆ ได! ในความเข!าใจ
ดังกล4าวนี้ รัฐสภาในยุคกลางจึงเปAนตัวแทนของกษัตริย9ท่ีมีต4อประชาชนมากกว4าเปAนตัวแทนของ
ประชาชนท่ีมีต4อกษัตริย9 
  อย4างไรก็ตามรัฐสภานี้จะทําหน!าท่ีได!ดีต!องข้ึนอยู4กับความร4วมมือซ่ึงกันและกันระหว4าง
กลุ4มท่ีมีอํานาจคือพระมหากษัตริย9กับกลุ4มท่ีตนเองต!องรับผิดชอบ เพ่ือค!นหา Auxilium et 
Consilium หรือความช4วยเหลือกับความยินยอมจากบรรดาประชาชนและขุนนางโดยเฉพาะในยาม
สงคราม ในขณะเดียวกัน ในยุคกลางของอังกฤษก็มีการขยายตัวอย4างกว!างขวางของชุมชนปกครอง
ตนเองระดับท!องถ่ินระดับต4างๆ เช4น ระดับชุมชน (Country) ท!องถ่ินขนาดเล็ก (Town) เมือง
(Boroughs) หรือเมืองขนาดใหญ4 (City) ท่ีมีเอกลักษณ9เฉพาะตัวและนําสู4การเปAนตัวแทนของการ
ปรึกษาหารือและความยินยอมท่ีเกิดข้ึนในระบบชาติ ชุมชนท!องถ่ินเหล4านี้ต4างก็มีรูปแบบของตัว
แทนท่ีเชื่อมโยงกันระหว4างคณะลูกขุน ศาลและสภาท4องถ่ิน ในท่ีสุดแล!วบทบาทของรัฐสภาก็จะถูก
กําหนดโดยการเจริญเติบโตในทางปฏิบัติของคําเรียกร!องหรือการถวายฎีกาสําหรับการการปลด
เปลื้องความเจ็บปวดท่ีมีต4อกษัตริย9และเหล4าบริวารของเขา (Brand, 2004; Zaret, 2000) สิ่งเหล4านี้ท่ี
นําไปสู4การจัดต้ังรัฐสภาโดยความร4วมมือกันระหว4างเหล4าบรรดาขุนนางและพ4อค!า ซ่ึงมีการ
วิพากษ9วิจารณ9นโยบายของกษัตริย9และได!ทําให!รัฐสภาให!สมาชิกต!องระแวดระวังมากข้ึนจนนําไปสู4
การเปAนตัวแทนของความไม4พึงพอใจท่ีมีต4อราชอาณาจักร 
  ระบบสภาโดยผู!แทนได!พัฒนาการผ4านยุคกลางของยุโรป (ธีรภัทร9 เสรีรังสรรค9, 2554) 
ในสองแนวทาง แนวทางหนึ่ง ต้ังอยู4บนสมมติฐานท่ีว4าประชาชนเปAนผู!ทรงอํานาจอธิปไตยโดยผ4านขุม
ชนของพวกเขาเปรียบเสมือนเปAนเครื่องนําพาอํานาจของกษัตริย9 ส4วนอีกแนวทางหนึ่ง เปAนประเพณี
ของผู!แทนท!องถ่ิน พันธสัญญาของศักดินา และข!อเรียกร!องร4วมกันของราษฎรท่ีจะให!พวกเขาได!เห็น
ประจักษ9ย!อนกลับไปถึงเขตชุมชนของเขาก4อนท่ีจะผูกมัดการตัดสินใจใดๆ ผลลัพธ9ท่ีเกิดข้ึนภายใต!
กรอบแนวคิดของการเปAนตัวแทนอยู4ระหว4างอํานาจอันชอบธรรมท่ีจะกระทําและความจําเปAนท่ีจะให!
คําปรึกษาหารือ ดังนั้นสมาชิกรัฐสภาในยุคกลางจึงมีความหมายท่ีมาพร!อมกับ Plena Potestas พวก
เขาขาดอํานาจอย4างเต็มท่ีในการได!รับการยอมรับจากเขตชุมชนของเขาโดยปราศจากการ
ปรึกษาหารือ จึงเปAนเรื่องปกติธรรมดาสําหรับแต4ละเขตในการให!คําแนะนํา มันจึงเปAนข!อจํากัดในการ
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จัดการแก!ไขป�ญหาของท!องถ่ิน และผู!แทนจะรู!สึกถึงความจําเปAนท่ีจะต!องแสดงออกในการเปAนตัวแทน
เขตชุมชนของเขาโดยเฉพาะความเห็นพ!องในเรื่องของภาษี ในขณะท่ีเสียงเรียกร!องให!มีการ
ปรึกษาหารือเติบโตข้ึนทุกขณะ ความพยายามให!เกิดความแน4ใจว4าสมาชิกรัฐสภานั้นมีอิสระจากแรง
กดดันภายนอกเม่ือมีการอภิปรายและลงคะแนนเสียงในกิจการสําคัญของรัฐและสิ่งเหล4านี้เปAนสิ่ง
สําคัญท่ีจะช4วยให!ข!อเท็จจริงท่ีว4ากระบวนการของรัฐสภายังคําดําเนินถึงเอกชนและดําเนินไปห4างไกล
จากหูและตาของสาธารณะ 
  วิวัฒนาการของการปกครองโดยตัวแทนในอังกฤษเริ่มจะมีความหมายมากข้ึนภายใต!
การปกครองของพระเจ!าเอ็ดเวิร9ดท่ี 1 (ค.ศ. 1295-1336) โดยรัฐสภาประกอบด!วยขุนนางฝUายสงฆ9
และขุนนนางระดับสูงฝUายฆราวาสทียศเปAนเอิร9ล (Earls) 7 คนและบารอน (Barons) 21 คนท่ีกษัตริย9
เปAนผู!เลือกและตัวแทนของสามัญชนซ่ึงเปAนขุนนางระดับอัศวินกับสามัญชนคัดเลือกโดยตัวแทนของ
กษัตริย9ท่ีทําหน!าท่ีปกครองแทนพระองค9 (Sheriff) บรรดาตัวแทนสามัญชนเหล4านี้ ถือว4าได!รับมอบ
อํานาจจากประชาชนในท!องถ่ืนของตนจะต!องปฏิบัติหน!าท่ีตามท่ีได!รับมอบหมายและจะต!องรายงาน
การปฏิบัติหน!าท่ีให!ปวงชนในท!องถ่ินของตน ตัวแทนสามัญชนเหล4านี้มีลักษณะเปAน “ผู!แทน” มากข้ึน
ในสมัยต4อมา โดยมีการตราพระราชบัญญัติว4าด!วยการเลือกต้ังสมาชิกรัฐสภาข้ึน เม่ือปt ค.ศ. 1413 
กําหนดให!ตัวแทนของสามัญชนมาจากการเลือกต้ัง แต4สิทธิในการเลือกต้ังและสิทธิท่ีจะรับเลือกต้ัง
จํากัดให!เพียงผู!มีภูมิลําเนาในเขตการปกครองนั้น และในปt ค.ศ. 1429 ได!มีพระราชบัญญัติ The 
Election of Knights of the Shire Act ได!กําหนดไว!ชัดเจนว4าผู!มีสิทธิเลือกและผู!ท่ีจะได!รับเลือก
จะต!องเปAนบุคคลท่ีเปAนเจ!าของท่ีดินมีมูลค4าไม4น!อยกว4า 40 ชิลลิงต4อปt กฎหมายดังกล4าวใช!มาจนถึง 
ค.ศ. 1832 (สมบูรณ9 สุขสําราญ, 2527) 
  ในระยะแรกรัฐสภาประชุมกันเพียงปtละ 1-2 ครั้ง และทําหน!าท่ีส4วนใหญ4เปAนท่ีปรึกษา
ของกษัตริย9เก่ียวกับกระบวนการยุติธรรมมากกว4าจะทําหน!าท่ีในทางนิติบัญญัติ ในระยะหลังมีการ
ประชุมกันบ4อยครั้งข้ึน เหตุผลประการสําคัญเพ่ือให!รัฐบาลเปAนนเสมือนศูนย9กลางของความสนใจของ
ประชาชน การท่ีประชาชนเห็นว4าพวกเขามีสถาบันท่ีเปAนตัวแทนร4วมกันก็จะช4วยให!เกิดความรู!สึกอัน
เปAนอันหนึ่งอันเดียวกัน และสิ่งนี้เองเปAนท่ีมาท่ีทําให!สามัญชนได!เข!ามามีส4วนร4วมมากข้ึนจนสามารถ
ถ4วงดุลอํานาจของกษัตริย9และขุนนางได!มากข้ึน และกลายเปAนธรรมเนียมปฏิบัติว4ากษัตริย9จะมี
อภิสิทธิ์ใดๆ นอกเหนือจากท่ีได!ตกลงกันไว!จะต!องได!รับความเห็นชอบจากรัฐสภารวมท้ังในการประชุม
รัฐสภา เปAนธรรมเนียมปฏิบัติท่ีต!องพิจารณาคําร!องทุกข9หรือคําถวายฎีกา (Petitions) ของสมาชิก
สามัญชนก4อนระเบียบวาระอ่ืนๆ และเม่ือได!ข!อยุติใดๆ ก็จะมีการร4างเปAนระเบียบหรือกฎหมายบังคับ
ใช!เก่ียวกับเรื่องนั้นๆ ซ่ึงต4อมาหลังปt ค.ศ. 1422 สมาชิกสามัญเปAนผู!ร4างและริเริ่มและนําเสนอต4อ
รัฐสภาและกษัตริย9เปAนผู!พิจารณาร4วมกัน ธรรมเนียมปฏิบัติเช4นนี้ได!วิวัฒน9เปAนกระบวนการพิจารณา
ร4างพระราชบัญญัติในป�จจุบัน 
  วิวัฒนาการข้ันต4อมาในช4วงคริสต9ศตวรรษท่ี 14 คือ รัฐสภาได!แบ4งแยกสมาชิกออกเปAน
สองประเภท คือ ขุนนางท่ีเปAนชนชั้นสูงและสามัญชนซ่ึงส4วนใหญ4เปAนชนชั้นกลาง สมาชิกแต4ละ
ประเภทต4างก็พยายามรักษาผลประโยชน9ของตน สมาชิกแต4ละฝUายต4างก็จะประชุมร4วมกับกลุ4มของ
ตน ท่ีประชุมของพวกขุนนางชั้นสูงต4อมาได!ชื่อว4า สภาขุนนาง (House of Lords) ส4วนท่ีประชุมของ
ชนชั้นกลางได!ชื่อว4าสภาสามัญหรือสภาผู!แทน (House of Commons) ในระยะแรกสภาขุนนางมี
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ผลประโยชน9ร4วมกับกษัตริย9อย4างใกล!ชิด มีอํานาจและอิทธิพลในการบัญญัติและบริหารมากกว4าสภา
สามัญ ต4อมาการแย4งชิงรางบัลลังก9มีผลให!กษัตริย9แสวงหาความชอบธรรมให!กับตนเองด!วยการขอ
ความสนับสนุนจากสภาสามัญ ซ่ึงเปAนผลให!กษัตริย9ผูกพันท่ีจะต!องฟ�งและเคารพความเห็นจากสภา
สามัญมากข้ึน ฝUายสภาสามัญเรียกร!องสิทธิในการตรวจสอบการใช!จ4ายภาษีอากรของกษัตริย9และ
เสนาบดีซ่ึงส4วนใหญ4เปAนขุนนางม่ังค่ัง นําไปสู4ความขัดแย!งท่ีรุนแรงจนกลายเปAนสงครามดอกกุหลาบ 
(War of Roses) ระหว4างปt ค.ศ. 1455-1489 ผลของสงครามทําให!สภาขุนนางและสภาสามัญมี
อิทธิพลเท4าเทียมกัน และรัฐสภาโดยรวมก็มีความเปAนอิสระจากอํานาจของกษัตริย9มากข้ึน อํานาจของ
กษัตริย9ถูกลิดรอนโดยรัฐสภาทีละเล็กละน!อย อันเนื่องจากกษัตริย9ต!องหาความสนับสนุนจากรัฐสภา
โดยยอมเสียอํานาจบางส4วนเพ่ือรักษาสถานภาพส4วนใหญ4ของตนไว! ทําให!เกิดลักษณะประจําชาติของ
อังกฤษส4วนหนึ่งคือการยอมรับความสําคัญของหลักกฎหมายและกฎเกณฑ9 ในเม่ือกษัตริย9ได!ตกลง
อะไรไว!กับรัฐสภาหรือประชาชนไว!แล!ว ก็มักจะเคารพต4อกติกาท่ีได!ตกลงกันไว! ลักษณะเช4นนี้ได!ตก
ทอดเปAนมรดกทางการเมืองของชาติอังกฤษ 
  สรุปว4านับต้ังแต4คริสต9ศตวรรษท่ี 13-15 สถาบันกษัตริย9มิใช4สถาบันท่ีมีอํานาจทาง
การเมืองแต4เพียงสถานเดียว แต4ต!องใช!อํานาจทางการเมืองร4วมกับสถาบันรัฐสภาและอํานาจกษัตริย9
ยังถูกจํากัดโดยหลักกฎหมายอีกด!วย (สมบูรณ9 สุขสําราญ, 2527) 
  อีกแนวคิดหนึ่งท่ีสนับสนุนอํานาจของกษัตริย9 ได!แก4 แนวคิดท่ีว4าด!วยสัญญาประชาคม 
(Social Contract) ของโทมัส ฮอบส9 (Thomas Hobbes) ว4ากษัตริย9คือบุคคลท่ีราษฎรได!ตกลงทํา
สัญญาประชาคมมอบอํานาจเด็ดขาดให!ทําหน!าท่ีปกปaองคุ!มครองชีวิตและทรัพย9สินของราษฎร และ
ราษฎรเม่ือมอบอํานาจดังกล4าวแล!วไม4สามารถถอนอํานาจดังกล4าวกลับคืนได! 
  อย4างไรก็ตาม ระบบรัฐสภาในยุคกลางอันเปAนต!นแบบของรูปแบบของการเมืองแบบ
ผู!แทนราษฎร เม่ือมาถึงคริสต9ศตวรรษท่ี 16 ได!วิวัฒนาการมาสู4ระบบ “กษัตริย9ในระบบรัฐสภา” (the 
King in Parliament) ซ่ึงมีหลักการท่ีว4าอํานาจอธิปไตยเปAนอันหนึ่งอันเดียวกันหรือถูกใช!ร4วมกัน
ระหว4างกษัตริย9กับรัฐสภาโดยผ4านทางกฎหมาย (Elton, 1969) หมายความว4าในการปฏิบัติหน!าท่ีของ
รัฐสภา โดยรัฐสภาเปAนผู!รับผิดชอบและกระทําในนามของกษัตริย9 (สมบูรณ9 สุขสําราญ, 2527) ในทาง
ทฤษฎีแล!วถือว4าไม4มีสถาบันใดสถาบันหนึ่งมีอิทธิพลเหนือกว4ากัน ความรับผิดชอบร4วมกันระหว4างสอง
สถาบันนี้ยังคงเปAนทฤษฎีหรือหลักการท่ียังคงยึดถือปฏิบัติมาจนทุกวันนี้  

 นอกจากนั้น หลักการ the King in Parliament ยังได!พัฒนาการไปสู4แนวทางใหม4
ของท่ีมาของความสัมพันธ9ระหว4างระบบผู!แทนราษฎรกับผู!ซ่ึงเขาเหล4านั้นเปAนตัวแทนและเปAนต!น
กําเนิดของรูปแบบการเมืองโดยผู!แทนราษฎร กล4าวคือ สมาชิกรัฐสภาท่ีเปAนตัวแทนของสามัญชนซ่ึง
เปAนชนชั้นกลางและเปAนเจ!าของท่ีดินท่ีมีมูลค4าไม4น!อยกว4า 40 ชิลลิงได!เข!ามามีบทบาทในรัฐสภามาก
ข้ึนจนนําไปสู4การออกกฎหมายท่ีสําคัญหลายฉบับ ซ่ึงจํากัดการใช!อํานาจโดยพลการและอภิสิทธิ์ของ
กษัตริย9ลงโดยมีสาระสําคัญว4า การกระทําใดๆ ของกษัตริย9 องคมนตรีและรัฐมนตรีของพระองค9
จะต!องอยู4ภายในขอบเขตของหลักกฎหมาย ซ่ึงเปAนหลักการสําคัญของระบบกษัตริย9ภายใต!
รัฐธรรมนูญในระยะเวลาต4อมานั่นเอง (Moodie, 1964; loewenstein, 1967 อ!างถึงใน ธีรภัทร9    
เสรีรังสรรค9, 2554) 
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นักทฤษฎีเก่ียวกับรัฐสมัยพระนางอลิซาเบธท่ี 1 โทมัส สมิธ (ค.ศ. 1513-1577) ผู!ซ่ึงมี
ความคิดเก่ียวกับกษัตริย9ในระบบรัฐสภาท่ีนํามาปฏิบัติได!จริง โดยพิจารณาถึงสถานภาพของแต4ละฝUาย 
ได!แก4 กษัตริย9ทรงเปAนประมุขของรัฐ โดยมีบุคคล 3 ฝUาย ได!แก4 บาทหลวง (Bishops) ขุนนาง (Lords) 
และคนสามัญ (Commons) รวมกันอยู4ภายใต!ราชอาณาจักร รัฐสภาจึงเปAนตัวตนทางการเมืองของ
ราชอาณาจักรท่ีสมบูรณ9 เปAนสัญลักษณ9ของรูปแบบโดยย4อของส4วนต4างๆ ท้ังหมด ชาวอังกฤษทุกคน
ย4อมมีสถานภาพในส4วนใดส4วนหนึ่งไม4ว4าจะโดยตัวของเขาเองหรือการเปAนตัวแทนก็ตามไม4ว4าโดย
ชื่อเสียง เกียรติยศ คุณลักษณะ หรือสถานะท่ีเขาดํารงอยู4อยู4 ต้ังแต4ชนชั้นเจ!า (กษัตริย9หรือราชินี) 
จนกระท่ังชนชั้นตํ่าท่ีสุดในสังคมอังกฤษ ดังนั้นการยอมรับในรัฐสภาก็จะเปAนการหมายถึงการยอมรับ
ในคนทุกๆ คน (Smith, 1982 อ!างถึงใน ธีรภัทร9 เสรีรังสรรค9, 2554)  

ในความคิดของสมิธนั้นไม4ได!หมายถึงการท่ีรัฐสภาจะสามารถเปAนตัวแทนของคนทุกคน
ได!แต4หมายความว4ารัฐสภาเปAนผู!ทรงอํานาจสูงสุดและเด็ดขาดในราชอาณาจักรอังกฤษและเปAนเครื่อง
แสดงถึงการยอมรับของคนทุกๆ คนในอังกฤษซ่ึงอาจเรียกได!ว4าเปAนกฎของการเปAนตัวแทนท่ีแท!จริง 
และเปAนเครื่องหมายยสําคัญระหว4างแนวคิดของการยินยอม  โดยการมีผู!แทนราษฏรในด!านหนึ่งและ
อํานาจอันชอบธรรมซ่ึงมาจากการเลือกต้ังอีกด!านหนึ่ง 

  โดยสรุปแนวความคิดเรื่องการมีระบบตัวแทนเกิดจากการท่ีผู!มีอํานาจ ให!ผู! อ่ืนใช!
อํานาจแทนตนในฐานะตัวแทนเพ่ือไปทํากิจกรรมต4างๆ โดยอํานาจถูกเปลี่ยนย!ายจากศาสนจักรมาสู4
กษัตริย9 และเนื่องจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความกดดันจากการใช!อํานาจท่ีเกิน
ขอบเขตของกษัตริย9 ทําให!เกิดแมคนาคาตา ซ่ึงเปรียบเหมือนสัญญากับประชาชนท่ีห!ามไม4ให!กษัตริย9
ใช!อํานาจตามอําเภอใจเกิดข้ึน เปAนจุดเริ่มต!นของการถ4ายโอนอํานาจของกษัตริย9มาสู4สภา ซึง
เปรียบเสมือนตัวแทนของประชาชนในสมัยนั้น โดยอํานาจของกษัตริย9จะถูกจํากัดไม4ให!ทําตาม
อําเภอใจจนกว4าจะได!รับความเปAนชอบจากสภา 

2.2.3 แนวคิดว4าด!วยเรื่องสิทธิเสรีภาพและสัญญาประชาคม 
 นักคิดในยุคต4อมาท้ังในโรมันและยุคกลาง และในยุคกลางนี้หลังจากท่ีมนุษย9ค!นพบ

ปรัชญาและก4อเกิดศาสนาข้ึนมา อาณาจักรท้ังหลายในฝ��งตะวันตกถูกปกครองโดยศาสนจักร ศาสนา
คริสต9จึงมีความสําคัญต4อแนวความคิดของผู!คน (พิพัฒน9 พสุธารชาติ, 2553) ซ่ึงตามคําสอนของ
ศาสนาคริสต9นั้นเชื่อว4าพระเจ!าเปAนผู!สร!างโลก และการมีชีวิตของมนุษย9นั้นเกิดมาเปAนบาป พระเยซู
เปAนตัวแทนของพระเจ!าเกิดมาเพ่ือชดใช!บาปของมนุษย9 การเกิดมาของมนุษย9นั้นต!องเข!ารีตเปAนคริส
เตียนเพ่ือให!ตนเองข้ึนสู4สวรรค9เม่ือถึงวันพิพากษาของพระเจ!า (Judgement Day) มีผลทําให!คนส4วน
ใหญ4พากันสนใจเรื่องของโลกหน!า ยอมรับสภาพท่ีเปAนอยู4และไม4สนใจในธรรมชาติรอบตัวท่ีเกิดข้ึนต4าง
จากแนวความคิดในอดีตของยุคกรีก เซนต9 ออกัสติน (Saint Augustine) เปAนผู!นําด!านความคิดใน
เรื่องนี้ โดยกล4าวเรื่องของรัฐว4า รัฐต!องรับใช!ศาสนจักรตามคําบัญชาของพระผู!เปAนเจ!าทําให!อํานาจใน
การปกครองท้ังหมดในยุคนี้อยู4ในมือของศาสนจักรท้ังหมดแต4ในช4วงปลายศตวรรตท่ี 15 เกิดความ
ตกตํ่าของศาสนจักร เนื่องจากแนวคิดท่ีแตกต4างในเรื่องการติดต4อกับพระเจ!า จากเดิมจะต!องติดต4อ
ผ4านทางนักบวช แต4เม่ือเกิดความเสื่อมกับนักบวชในศาสนา ทําให!เกิดแนวคิดในการติดต4อกับพระเจ!า
จากความศรัทธาของแต4ละบุคคลเกิดข้ึน เกิดการปฏิรูปศาสนาและต้ังนิกายใหม4ท่ีเรียกว4า โปรเตสแตนท9



51 

โดยการนําของ มาติน ลูเธอร9 (Martin Luther) ทําให!เกิดระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย9และการ
กําเนิดของรัฐชาติต4อเนื่องกันมา 
  นักคิดท่ีสําคัญคือ ฌอง โบแดง (Jean Bodin, 1530-1596) นักกฎหมายชาวฝรั่งเศส 
(เอกวิทย9 มณีธร, 2554) กล4าวถึงรัฐว4าเปAนท่ีรวมกันของแรงในสังคมโดยอาศัยอํานาจบังคับ โบแดงได!
นิยามคําว4าอํานาจอธิปไตย (Sovereignty) คืออํานาจสูงสุดท่ีมีเหนือประชาชนทุกคนโดยไม4ถูกจํากัด
ด!วยกฎหมายอํานาจอธิปไตยมีท่ีมาจากประชาชนโดยมีกษัตริย9เปAนผู!แทนในการใช!อํานาจภายใต!กฏ
ของศีลธรรมและเหตุผลเปAนท่ีมาของการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย9 (Absolute 
Monarchy) รัฐสมัยใหม4จึงได!เกิดข้ึนเกิดการอธิบายความหมายของรัฐในเรื่องของดินแดนและอํานาจ
สูงสุดอยู4ท่ีกษัตริย9มิใช4พระเจ!าอีกต4อไปกษัตริย9ไม4จําเปAนต!องปฏิบัติตามแม!แต4รัฐสภา องค9กรอ่ืนจะมี
อํานาจมากน!อยก็เพียงเท4าท่ีกษัตริย9พระราชทานให!เท4านั้น 

 โธมัส ฮ็อบส9 (Thomas Hobbes, 1588-1679) นักปรัชญาชาวอังกฤษผู!เสนอแนวคิด
สัญญาประชาคมโดยอ!างจากทฤษฎีเรื่องสภาพธรรมชาติ (The State of Nature) ในหนังสือท่ีชื่อว4า 
Laviathan (เอกวิทย9 มณีธร, 2554) โดยสาระสําคัญในหนังสือนี้กล4าวไว!ว4า มนุษย9ทุกคนมีความเสมอ
ภาคเท4าเทียมกันในความสามารถของร4างกายและสติป�ญญาสภาพท่ีเท4าเทียมของมนุษย9เปAนสภาพท่ี
วุ4นวายทุกคนจะแสวงหาประโยชน9ซึ่งกันและกัน ไม4มีกฏระเบียบ มีความเท4าเทียมกันในความสามารถ
ท่ีจะประหัตประหารกัน ประเด็นนี้มีความสําคัญสูงสุด เพราะการกลัวความตาย หรือความกลัวถูกทํา
ร!ายถึงตาย เปAนแรงผลักดันท่ีจะทําให!สภาพธรรมชาติกลายเปAนสภาพสงคราม (The State of War) 
ท่ีมนุษย9ทํากับมนุษย9ด!วยกันเอง จึงไม4มีใครมีความม่ันคงในสภาพเช4นนั้นดังนั้นการแสวงหากลไกท่ีจะ
ผลักดันให!ความกลัวตายนําไปสู4สันติสุขมากกว4านําไปสู4การเปAนศัตรู ฮ็อบส9เรียกกระบวนการเข!าใจ
ธรรมชาติของมนุษย9ในเชิงกลไกนี้ว4ากฎแห4งธรรมชาติ (Laws of Nature) ซ่ึงเชื่อมโยงกับสิทธิของ
ป�จเจกบุคคลในการปกป�กรักษาตนเอง ท่ีเรียกว4าสิทธิโดยธรรมชาติ (The Right of Nature) อัน
หมายถึงเสรีภาพท่ีจะกระทํา หรือละเว!นการกระทําใดๆ ก็ตามเพ่ือรักษาชีวิตของตนไว!โดยไม4อาจมี
ผู!ใดมาตําหนิติเตียนได!ฮอบส9ยังให!เหตุผลว4า ไม4ว4ามนุษย9จะมีสติป�ญญาเพียงใด ก็ไม4มีใครท่ีจะสนใจ
ปกปaองรักษาผู!อ่ืนได!มากเพียงพอดังนั้นในสภาพธรรมชาติ มนุษย9แต4ละคนจึงต!องเปAนผู!วินิจฉัยด!วย
ตนเองถึงวิธีการท่ีจําเปAนสําหรับการปกปaองตนเอง และมีสิทธิตามธรรมชาติต4อวิธีการใดก็ตามท่ีเขา
วินิจฉัยว4าจะนําไปสู4การปกป�กรักษาตัวได! 

 ดังนั้นกฎแห4งธรรมชาติท่ีจะช4วยรักษาชีวิตได!อย4างม่ันคงคือมนุษย9แต4ละคนควรเต็มใจ
สละสิทธิของตนมอบให!แก4บุคคลหรือคณะบุคคลท่ีพวกเขายอมรับว4าเปAนองค9อธิป�ตย9 การยินยอมสละ
สิทธิร4วมกันดังกล4าว เรียกว4า “สัญญาประชาคม” ท้ังนี้มนุษย9แต4ละคนทําสัญญาโดยมุ4งเฉพาะต4อสิ่งท่ี
ดีสําหรับตนเอง ในการปกป�กรักษาชีวิตของตนเองเม่ือแต4ละคนยอมสละสิทธิใดๆ ตามข!อสัญญาแล!ว 
เขาย4อมมีพันธะท่ีจะไม4ขัดขวางองค9อธิป�ตย9ท่ีเขาให!สิทธิไปใช!แทนตัวเขา เพราะการยึดม่ันตามสัญญา
ประชาคมคือรากฐานของความยุติธรรมท้ังปวงเปAนแนวทางเดียวกับของโบแดง ท่ีให!ความสําคัญกับ
องค9อธิป�ตย9 (Sovereign) ว4าต!องมาจากความเห็นชอบของประชาชน (Popular Consent) ไม4ใช4มา
จากเทวสิทธิ์ (Divine Right) สามารถกล4าวได!ว4าองค9อธิป�ตย9บังคับผู!ทําสัญญาท้ังปวงอย4างเท4าเทียม
กันให!กระทําตามข!อตกลงของตน กฎหมายท่ีบัญญัติข้ึนโดยองค9อธิป�ตย9ท่ีได!รับมอบสิทธิจากราษฎร
ย4อมสามารถบังคับใช!ต4อผู!ทําสัญญาได!อย4างชอบธรรมการท่ีราษฎรฝUาฝ�นกฎหมายดังกล4าวจึง
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เหมือนกับการกระทําท่ีฝUาฝ�นต4อเจตนารมณ9ของตนเองท่ีมอบให!แก4องค9อธิป�ตย9 ผู!เปAนตัวแทนของ
เจตนารมณ9ของราษฎรแต4ละคนและสิทธิอันดับแรกขององค9อธิป�ตย9ท่ีได!รับมอบหมายจากราษฎรคือ 
สิทธิท่ีจะใช!อํานาจในการักษาความสงบเรียบร!อยและความม่ันคงของรัฐ 

  ทฤษฎีสัญญาประชาคมของฮอบส9มีสองด!าน คือด!านท่ีเปAนประชาธิปไตย เนื่องจาก
มนุษย9ท้ังปวงมีสิทธิโดยธรรมชาติเท4าเทียมกันคนละหนึ่งเสียงในการสนับสนุนบุคคลหรือคณะบุคคล
ให!เปAนองค9อธิป�ตย9ข!อตกลงแรกเริ่มของทุกคนร4วมกันอยู4ในหลักการท่ีฮอบส9กล4าวว4า “ผู!ใดมีอํานาจใน
การถอดถอนองค9อธิป�ตย9คือองค9อธิป�ตย9อย4างแท!จริง” ซ่ึงในท่ีนี้คือราษฎรหมู4มากท่ีมีฐานะเปAน
ประชาชาติประชาธิปไตยนั่นเอง ยิ่งไปกว4านั้นฮอบส9ยังให!ความสําคัญกับป�จเจกบุคคลว4าเปAนพ้ืนฐาน
สําคัญของรัฐ เหมือนเปAนอะตอมทางสังคมคล!ายอะตอมของสสารฮอบส9รังเกียจองค9กรทางศาสนา
เพราะไปกดข่ีผูกมัดป�จเจกบุคคลให!ขาดอิสรภาพแต4ฮอบส9เห็นว4ามีแต4รัฐเท4านั้นท่ีเปAนตัวแทนของ
ป�จเจกบุคคลท้ังสังคมร4วมกัน 

  แต4ในอีกด!านหนึ่ง ทฤษฎีของฮอบส9ก็สนับสนุนอํานาจการปกครองท่ีเบ็ดเสร็จเด็ดขาด  
(Absolutism) ในรูปแบบราชาธิปไตยท่ีองค9อธิป�ตย9คือกษัตริย9 เก่ียวกับการล!มเลิกสัญญาต4องค9
อธิป�ตย9นั้น ฮอบส9โต!แย!งว4าเปAนไปไม4ได!เพราะตราบใดก็ตามท่ียังมีมนุษย9อีกคนหนึ่งไม4เห็นด!วยกับการ
เลิกล!มสัญญาคนอ่ืนๆ ก็จะไม4มีสิทธิ์จะล!มเลิกได! ราษฎรย4อมมีพันธะผูกพันพิเศษต4อองค9อธิป�ตย9 
เพราะราษฎรทุกคนเม่ือตกลงใจท่ีจะยอมรับว4าการกระทําขององค9อธิป�ตย9เปAนเสมือนของตนเอง เขา
ได!ถ4ายโอนสิทธิตามธรรมชาติของเขาท่ีจะใช!อํานาจให!องค9อธิป�ตย9แล!ว เขาไม4อาจเอาสิ่งท่ีมอบให!เปAน
ของอํานาจสูงสุดไปแล!วกลับคืนมาได! ข!อผูกพันของราษฎรต4อองค9อธิป�ตย9ย4อมคงอยู4ไปอีกนานตราบ
เท4าท่ีอํานาจซ่ึงองค9อธิป�ตย9ใช!ปกปaองราษฎรยังคงอยู4 ยิ่งไปกว4านั้นองค9อธิป�ตย9ยังมีอํานาจอย4าง
กว!างขวางและราษฎรจะกล4าวหาว4าองค9อธิป�ตย9ละเมิดสัญญามิได!เพราะองค9อธิป�ตย9ไม4เคยทําพันธ
สัญญากับราษฎรคนใด แต4ราษฎรทําพันธะสัญญากันเองและเนื่องจากองค9อธิป�ตย9ไม!เคยทําสัญญา
พันธะกับผู!ใดจึงเปAนเพียงผู!เดียวเท4านั้นท่ียังคงมีสิทธิต4อทุกสิ่งทุกอย4างท่ีมนุษย9ท้ังปวงเคยมีในสภาพ
ธรรมชาติฮอบส9เห็นว4าระบอบราชาธิปไตยเปAนรูปแบบการปกครองท่ีดีท่ีสุด เพราะเปAนตัวแทน
ผลประโยชน9สาธารณะได!มากท่ีสุด และโจมตีผู!แทนในระบอบประชาธิปไตยว4าเปAนพวกตัวแทน
ผลประโยชน9ของตัวเอง โดยอาศัยประโยชน9จากสาธารณะและข!อบกพร4องหลักของระบอบ
ประชาธิปไตยคือแนวโน!มท่ีจะก4อให!เกิดการแบ4งกลุ4มแบ4งพวก จนกระท่ังเกิดสงครามกลางเมือง 

  โดยสรุปแนวความคิดตามกรอบสัญญาประชาคมของฮอบส9ต้ังอยู4บนพ้ืนฐานของ 
Rationality ท่ีว4าธรรมชาติกับความรุนแรงเปAนสภาวะท่ีแทบจะไม4มีความแตกต4างกันแต4อย4างใดจึง
ต!องใช!อํานาจขององค9อธิป�ตย9แบบรวมศูนย9และแข็งแกร4ง โดยได!รับความยินยอมจากประชาชนมา
ต้ังแต4ด้ังเดิมเปลี่ยนมาจากสมบูรณาญาสิทธิราชย9แบบเทวสิทธิ์มาเปAนสมบูรณาญาสิทธิราชย9โดย
สัญญาประชาคม ฮอบส9ได!เปรียบเทียบองค9อธิป�ตย9โดยสัญญาประชาคมกับ Leviathan ซ่ึงเปAนราชา
เหนือบรรดาสัตว9ท่ีสง4างามเปAนผู!ปกครองจิตใจมนุษย9ท้ังหลายท่ีมอบสิทธิอํานาจให!แก4 Leviathan ผล
แนวความคิดของฮอบส9มีส4วนสนับสนุนอํานาจการปกครองอันชอบธรรมของกษัตริย9ราชวงศ9ทิวดอร9 
(Tudor, 1485-1603) กษัตริย9เปAนท้ังผู!ท่ีรับอํานาจมาจากพระเจ!าและเปAนตัวแทนของประชาชน  
(Semi-Divine) เปรียบเสมือนเปAนของขวัญท่ีพระเจ!าประทานการใช!พระราชอํานาจของกษัตริย9จะถูก
ทัดทานหรือจํากัดมิได! แต4ในทางปฏิบัติแล!วประชาชนจะเชื่อฟ�งกษัตริย9 ต4อเม่ือกษัตริย9พระองค9นั้น
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เปAนกษัตริย9ท่ืทรงไว!ซ่ึงความยุติธรรมเท4านั้น โดยผู!วิจัยมีความเห็นว4าแนวความคิดของ ฮอบส9นั้น
เกิดข้ึนเพ่ือยึดกุมเอาอํานาจท่ีผูกขาดของศาสนจักรไปสู4ความชอบธรรมของกษัตริย9ในการใช!อํานาจ
โดยอ!างความยินยอมของประชาชนมากกว4า ผลปรากฏว4าในราชวงศ9ทิวดอร9สามารถปกครองประเทศ
อังกฤษได!อย4างม่ันคงและได!รับการยอมรับจากประชาชนมากกว4ารัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย9ของบูร9บง 
(Bourbon, 1555-1792) แห4งประเทศฝรั่งเศสซ่ึงอยู4ในยุคเดียวกัน 
  ความขัดแย!งทางศาสนานั้นเปAนต!นเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในอังกฤษ
เช4นกัน เริ่มจากสมัยของพระเจ!าเจมส9ท่ี 18 เม่ือ ค.ศ. 1606 มีกรณี กาย ฟอว9กส9 หรือกุยโด ฟอคส9 
เปAนผู!วางแผนล!มพระเจ!าเจมส9ท่ี 1 เพ่ือจะนําราชวงศ9ท่ีนับถือคาทอลิกมาปกครองอังกฤษโดยการ
วางแผนระเบิดในอุโมงค9ใต!อาคารรัฐสภาด!วยดินป�นพร!อมผู!สมรู!ร4วมคิดในวันท่ีมีการประชุมเพ่ือฆ4า
พระเจ!าเจมส9ท่ี 1 แต4ความลับเกิดรั่วไหล กาย ฟอว9กส9และพวกถูกจับเขาถูกแขวนคอ เรียกการกระทํา
ครั้งนี้ว4า แผนระเบิดดินป�น (Gunpowder Plot) เหตุการณ9ต4อมาในยุคของพระเจ!าชาลล9ท่ี 1 ต4อเนื่อง
ไปจนถึงพระเจ!าชาลล9ท่ี 2 จนถึงรัชสมัยของพระเจ!าเจมส9ท่ี 2 (พิพัฒน9 พสุธารชาติ, 2553) เกิดความ
ขัดแย!งกับรัฐสภาและขุนนางในเรื่องการนับถือศาสนา ระหว4างฝUายทอรี่ (Tory) ท่ีสนับสนุนกษัตริย9ให!
กลับเปAนแบบลัทธิเทวสิทธิ์และนับถือนิกายคาทอลิก และฝUายวิก (Whig) ท่ีต!องการให!กษัตริย9อยู4ใต!
รัฐธรรมนูญและให!นับถือนิกายโปรเตสแตนท9 ซ่ึงคนอังกฤษขณะนั้นนับถือเปAนส4วนใหญ4 ผู!นําทาง
ความคิดของฝUายวิกท่ีมีชื่อเสียง คือ จอห9น ล็อก (John Locke) นักปรัชญาชาวอังกฤษโดยได!แต4ง
หนังสือชื่อ “ข!อเขียนว4าด!วยการเมืองการปกครองของรัฐ” (The First Treatise on Civil 
Government and The Second Treatise on Civil Government) เม่ือปt ค.ศ. 1660 เพ่ือตอบโต!
ฝUายทอรี่ซ่ึงนําโดยพระเจ!าเจมส9ท่ี 2 โดยมีสาระสําคัญตอบโต!อํานาจตามธรรมชาติของกษัตริย9ว4า
ความชอบธรรมของกษัตริย9ไม4ได!มาจากพระเจ!าแต4มาจากการยินยอมของประชาชน มนุษย9ทุกคนมี
เสรีภาพโดยสมบูรณ9และเสมอภาคกันจากพระเจ!า เรียกว4า สิทธิตามธรรมชาติ การสร!างระบอบการ
ปกครองมาจากความต!องการเพ่ือให!สามารถอยู4ร4วมกันได!อย4างสงบสุข ประชาชนไม4ควรกลัวรัฐบาล
ของตนสามารถถอดถอนรัฐบาลของตนได!เพราะรัฐบาลต!องทําตามความต!องการของประชาชน และ
ประชาชนให!สัญญาว4าจะปฏิบัติตามกฎหมาย เปAนข!อตกลงจนเปAนทฤษฎีร4วมกันท่ีเรียกว4า ทฤษฎี
สัญญาประชาคม (Social Contract Theory) ล็อคเสนอว4า ความเชื่อทางศาสนาเปAนเรื่องของป�จเจก
ชน และเกิดจากความสมัครใจ รัฐบาลถูกต้ังข้ึนมาเพ่ือปกปaองชีวิต เสรีภาพ และทรัพย9สินของ
ประชาชน แต4รัฐบาลไม4ได!ถูกต้ังข้ึนเพ่ือดูแลให!วิญญาณของประชาชนเม่ือสิ้นชีวิตไปแล!วจะได!พบกับ
พระเจ!าบนสวรรค9 ถึงแม!ว4าการทําให!วิญญาณรอดพ!นไปสู4สุขคติจะเปAนเรื่องท่ีดีแต4ไม4ใช4หน!าท่ีท่ีแท!จริง
ของรัฐบาล แต4เปAนกิจของฝUายศาสนา ผลจากการเสนอของล็อกทําให!เกิดเหตุการณ9ต4อเนื่องในอังกฤษ
และจบลงด!วยสิ่งท่ีเรียกว4าการปฎิวัติท่ีรุ4งโรจน9 (The Glorious Revolution) เม่ือ ค.ศ. 1689 โดย
เปAนการปฏิวัติท่ีไม4มีการเสียเลือดเนื้อและถือว4าทฤษฎีของล็อคเปAนรากฐานของแนวคิดเสรีนิยมและ
ประชาธิปไตยในป�จจุบัน 
  ในขณะท่ีแนวคิดของ ฌอง-ฌ�าค รูสโซ (Jean Jacques Rousseau) (โภคิน พลกุล, 
2553) นักปรัชญาชาวฝรั่งเศสท่ีมีบทบาทสําคัญและมีอิทธิพลต4อการปฏิวัติฝรั่งเศสในปt ค.ศ. 1789 มี
ผลงานท่ีชื่อว4า สัญญาประชาคม (Le Contrat Social, 1762) โดยเสนอแนวคิดท่ีว4า มนุษย9นั้นมีท่ีมา
จากสภาพธรรมชาติดังนั้นจึงเปAนอิสระจากความผูกพันในสังคม การมาอยู4รวมกันในสังคมของมนุษย9
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จึงเปAนเรื่องของความตกลงสมัครใจ มากกว4าจะเปAนเพราะความจําเปAนแห4งธรรมชาติของมนุษย9 และท่ี
สมัครใจมาอยู4เปAนสังคม ก็เพราะมนุษย9เห็นว4า ลักษณะนี้สนองประโยชน9ส4วนตัวของตนได!ดีกว4าอยู4
อย4างอิสระ สัญญาประชาคมนี้เม่ือได!ตกลงกันแล!วได!กลายมาเปAนท่ีมาของอํานาจรัฐหรืออํานาจ
อธิปไตย และเสรีภาพส4วนบุคคล 
  โทมัส เพน (Thomus Paine) ได!อิทธิพลจากล็อค (พิพัฒน9 พสุธารชาติ, 2553) จึง
เขียนหนังสือชื่อว4า สามัญสํานึก (Common Sense) เพ่ือเรียกร!องอิสรภาพและสิทธิในการไม4เสีย
ภาษีของชาวอาณานิคมอเมริกา เม่ือปt ค.ศ. 1776 เกิดกระแสจนเปAนท่ีมาของคําประกาศอิสรภาพ
อเมริกาของ โทมัส เจฟเฟอร9สัน (Thomus Jefferson) ท่ีว4า “พระผู!เปAนเจ!าได!มอบสิทธิบางประการ
ท่ีจะเพิกถอนมิได!ให!แก4มนุษย9 ในบรรดาสิทธิเหล4านั้นได!แก4 ชีวิต เสรีภาพ และการแสวงหาความสุข 
เพ่ือท่ีจะคุ!มครองสิทธิเหล4านั้นให!ม่ันคง รัฐบาลจึงถูกสถาปนาข้ึนในมวลหมู4มนุษย9 โดยได!อํานาจท่ี
ยุติธรรมอันเนื่องมาจากความยินยอมของผู!ท่ีอยู4ใต!ปกครอง เม่ือใดท่ีรูปแบบของรัฐบาลใด เปAนสิ่งท่ี
ทําลายเปaาหมายเหล4านี้ เม่ือนั้นย4อมเปAนสิทธิของประชาชนท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรัฐบาลแบบ
นั้นเสีย และสถาปนารัฐบาลข้ึนใหม4โดยมีรากบานอยู4บนหลักการดังกล4าว” ซ่ึงในการสร!างรัฐท่ีเปAน
ประชาธิปไตยจะต!องมีองค9ประกอบอย4างน!อย 4 ประการ คือ การศึกษาสาธารณะ การมีส4วนร4วมของ
พลเมือง ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ และอภิชนตามธรรมชาติ 
  การพัฒนาทางด!านสังคมนั้นมีความต4อเนื่องไปถึงการพัฒนาทางด!านเศรษฐกิจด!วย 
เม่ือเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมในปt ค.ศ. 1780 อดัม สมิทธิ (Adam Smith) ได!เสนอแนวคิด
เศรษฐกิจแบบเสรีนิยมผ4านหนังสือท่ีชื่อว4า ความม่ังค่ังของประเทศ (The Wealth of the Nation) 
ว4าด!วยเรื่องของการให!สิทธิเสรีภาพของบุคคลในการสร!างผลประโยชน9ส4วนตน โดยรัฐไม4ควรมา
แทรกแซงเนื่องจากจะทําให!เกิดผลเสียมากกว4าผลดี ระบบเศรษฐกิจจะปรับตัวจากมือท่ีมองไม4เห็นทํา
ให!เกิดความสมดุล ถือเปAนแนวคิดท่ีต4อจากเสรีภาพของประชาชนในการนับถือศาสนาของล็อค เปAน
เสรีภาพในเศรษฐกิจของสมิทธิ มีผลทําให!บทบาทของรัฐลดลงจากแต4ก4อน 
  ความเชื่อเรื่องเสรีนิยมในอังกฤษ ได!ถูกพัฒนาสูงสุดจากจอห9น สจ�วต มิลล9 (John 
Stuart Mill) ในหนังสือชื่อ ความเรียงว4าด!วยเสรีภาพ (On Liberty) ในปt ค.ศ. 1859 (พิพัฒน9 พสุธารชาติ, 
2553) เปAนแนวคิดท่ีต4อเนื่องและขยายแนวคิดในเรื่องเสรีภาพของสมิทธิ ว4านอกจากการปกปaองสิทธิ
เสรีภาพตามธรรมชาติแล!ว รัฐควรจัดการให!ประชาชนได!รับผลประโยชน9และความสุขเพ่ิมข้ึนด!วย เช4น 
ในเรื่องการจัดการศึกษา สิทธิทางการเมืองของสตรี รวมท้ังหลักการใหญ4ของมิลล9ท่ีสนับสนุนแนวคิด
ของป�จเจกบุคคลท่ีว4า ส4วนท่ีเก่ียวข!องกับเฉพาะตนเอง อิสรภาพของเขาโดยสิทธิแล!วถือเปAนสิ่งสูงสุด 
สิ่งท่ีอยู4เหนือตัวเขา สิ่งท่ีอยู4เหนือร4างกายและจิตใจเขา นั่นคือความเปAนป�จเจกบุคคลอันเปAนอธิปไตย
สูงสุด (Over Himself, Over his own Body and Mind. The Individual is Sovereign) มีผลทาง
สังคมในเรื่องการท่ีรัฐต!องให!เสรีภาพแก4บุคคลในการแสดงออกโดยไม4เข!าไปควบคุม ปล4อยให!
ประชาชนตัดสินใจด!วยตนเอง ทางเศรษฐกิจทําให!เกิดการยกเลิกการผูกขาดและกีดกันทางการค!า มี
ผลทําให!บรรดาขุนนางเจ!าของท่ีดินยอมให!ชนชั้นกระฎ�มพีสามารถมีบทบาททางเศรษฐกิจได!มากข้ึน 
การพัฒนาทางการค!าและทางด!านอุตสาหกรรมจึงได!เกิดข้ึนพร!อมกับวิวัฒนาการของประชาธิปไตย 
  อีกแนวคิดท่ีสําคัญคือแนวคิดของ มงเตสกิเออ ท่ีมีผลงานชื่อ เจตนารมณ9แห4งกฎหมาย 
(The Spirit of Law, 1784) ท่ีมีผลต4อโครงสร!างทางการเมือง 2 ประการ คือ หลักการแบ4งแยก
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อํานาจของรัฐ (Separation of Power) แบ4งอํานาจรัฐออกเปAน 3 ฝUายคือ อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจ
บริหาร และอํานาจตุลาการ และหลักการตรวจสอบและถ4วงดุลอํานาจ (Check and Balance) คือ
แต4ละองค9กรจะต!องอิสระต4อกัน มีอํานาจเท4าเทียมกัน (Balance of Power) ไม4รวมอยู4ในองค9กร
เดียวกัน ควรแยกใช!กันแต4ละในองค9กร เพ่ือให!องค9กรเหล4านั้นสามารถตรวจสอบ (Check) ถ4วงดุล
อํานาจซ่ึงกันและกัน เพราะมงเตสกิเออเชื่อว4าผู!ใดมีอํานาจอยู4ในมือ ผู!นั้นมักมีแนวโน!มท่ีจะใช!อํานาจ
ไปในทางท่ีผิด ดังนั้นจะต!องเหนี่ยวรั้งอํานาจให!อยู4ในขอบเขตท่ีจํากัด และสามารถถูกตรวจสอบได! 
โดยกําหนดให!อํานาจนั้นต!องมีท่ีมายึดโยงกับประชาชน 
  ในประเทศไทยนั้นสําหรับสิ่งท่ีถือเปAนสัญญาประชาคมเกิดข้ึนเม่ือมีการปฏิวั ติ
เปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎร จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย9มาเปAนระบอบ
ประชาธิปไตย เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 โดยกล4าวอยู4ในประกาศคณะราษฎร ฉบับท่ี 1 ท่ี
เรียกว4า “หลัก 6 ประการของคณะราษฎร” ประกอบด!วย 1) จะรักษาความเปAนเอกราชท้ังหลาย เช4น 
เอกราชในทางการเมือง ในทางศาล ในทางเศรษฐกิจ ฯลฯ ของประเทศไว!ให!ม่ันคง 2) จะรักษาความ
ปลอดภัยภายในประเทศ ให!การประทุษร!ายต4อกันลดน!อยลงให!มาก 3) จะต!องบํารุงความสุขสมบูรณ9
ของราษฎรในทางเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลใหม4จะจัดหางานให!ราษฎรทุกคนทํา จะวางโครงการเศรษฐกิจ
แห4งชาติ ไม4ปล4อยให!ราษฎรอดอยาก 4) จะต!องให!ราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกัน (ไม4ใช4พวกเจ!ามีสิทธิยิ่ง
กว4าราษฎรเช4นท่ีเปAนอยู4ในเวลานี้) 5) จะต!องให!ราษฎรได!มีเสรีภาพ มีความเปAนอิสระ เม่ือเสรีภาพนี้ไม4
ขัดต4อหลัก 4 ประการดังกล4าวข!างต!น 6) จะต!องให!การศึกษาอย4างเต็มท่ีแก4ราษฎร โดยถือว4าสัญญา
ประชาคมนี้ เปAนบ4อเกิดและพ้ืนฐานของความเปAนประชาธิปไตย คือ มีความเสมอภาค (Equality) มี
เสรีภาพ (Liberty) และมีความเปAนภราดรภาพ (Fraternity) 

 สรุปว4าแนวคิดเรื่องสิทธิเสรีภาพของมนุษย9นั้นมีท่ีมาจากเรื่องของสภาพธรรมชาติและ
สิทธิตามธรรมชาติของมนุษย9ด!วยเหตุผลทางด!านการแยกตัวของศาสนาคริสต9 ตามแนวคิดของโทมัส 
ฮอบบ9ท่ีให!ความหมายของสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย9ว4า เปAนเสรีภาพท่ีจะกระทําหรือละเว!นการ
กระทําใดๆ ก็ตามเพ่ือรักษาชีวิตของตน ในขณะท่ี จอห9น ล็อค ได!ให!ความหมายของสิทธิเสรีภาพว4า 
มนุษย9ทุกคนมีเสรีภาพโดยสมบูรณ9และเสมอภาคกันจากพระเจ!าท่ีเรียกว4า สิทธิตามธรรมชาติ และ
ความชอบธรรมของกษัตริย9ไม4ได!มาจากพระเจ!าแต4มาจากการยินยอมของประชาชน ฌอง-ฌ�าค รูสโซ
ให!ความหมายว4า มนุษย9มีท่ีมาจากสภาพธรรมชาติ และมีอิสระจากความผูกพันในสังคม อดัม สมิทธิ 
พูดถึงแนวคิดในเรื่องการให!สิทธิเสรีภาพของบุคคลในการสร!างผลประโยชน9ส4วนตน โดยรัฐไม4ควรมา
แทรกแซงเช4นเดียวกับ เช4นเดียวกับจอห9น สจ�วต มิลล9 ท่ีกล4าวว4าอิสรภาพของเขาโดยสิทธิแล!วถือเปAน
สิ่งสูงสุด สิ่งท่ีอยู4เหนือตัวเขา สิ่งท่ีอยู4เหนือร4างกายและจิตใจเขา นั่นคือความเปAนป�จเจกบุคคลอันเปAน
อธิปไตยสูงสุด 

 ในขณะท่ีในเรื่องของสัญญาประชาคมนั้น โทมัส ฮอบบ9ท่ีให!ความหมายว4า คือสัญญาท่ี
ประชาชนได!มอบสิทธิในการปกปaองชีวิตตนเองไว!กับองค9อธิป�ตย9 ทําให!สิทธิของคนแต4ละคนหมดไป
เพราะได!มอบไว!แก4องค9อธิป�ตย9จนหมดแล!ว ในขณะท่ีจอห9น ล็อค ให!ความหมายว4าคือ สัญญาท่ี
ประชาชนสามารถถอดถอนรัฐบาลได! เพราะรัฐบาลต!องทําตามความต!องการของประชาชน และใน
ขณะเดียวกันประชาชนให!สัญญาว4าจะปฏิบัติตามกฎหมาย ฌอง-ฌ�าค รูสโซให!ความหมายว4า สัญญา
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ของมนุษย9ท่ีมาอยู4ร4วมกันเพ่ือตอบสนองความประโยชน9ส4วนตน เปAนเจตนารมณ9ร4วมกันเปAนสัญญา
ของแต4ละบุคคล 

2.2.4 แนวคิดว4าด!วยประชาธิปไตย 
ประชาธิปไตยโบราณท่ีถือกําเนิดในนครรัฐเอเธนส9เริ่มต!นข้ึนในช4วง 508-507 ปt ก4อน

คริสตกาลและสิ้นสุดลงในราว 321 ปtก4อนคริสกาล (ธีรภัทร เสรีรังสรรค9, 2550) ซ่ึงมีลักษณะเปAน
ประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy) ท่ีสามารถปฏิบัติได!ด!วยประชากรประมาณสี่แสนคน
และภายใต!อาณาเขตพ้ืนท่ีเพียง 2,500 ตารางกิโลเมตร โดยมีข!อแม!อยู4ว4าผู!ท่ีมีสิทธิ์จะต!องมีสถานะ
ความเปAนพลเมือง (Citizens) คือต!องมีคุณสมบัติครบในการเปAนเพศชาย มีบิดาเปAนพลเมืองเอเธนส9
และมีอายุต้ังแต4สิบแปดปtข้ึนไป ซ่ึงคนท่ีมีคุณสมบัติครบในสมัยนั้นมีอยู4ประมาณสามหม่ืนคนเท4านั้น
(ส4วนท่ีเหลือจากท่ีได!กล4าวมาข!างต!นจะเปAนสตรีและเด็กประมาณหนึ่งแสนคนและอีกส4วน คือ เปAน
ทาสและคนต4างด!าว) (Hansen, 1991) วิธีการมีส4วนร4วมทางตรงในสมัยนั้น พลเมืองเอเธนส9จะใช!การ
จับฉลากหมุนเวียนกันเข!าไปร4วมประชุมในสภาประชาชน เพ่ือพิจารณาตัดสินกิจการสาธารณะต4างๆ 
ด!วยตัวเอง  โดยไม4ต!องผ4านตัวแทนเหมือนเช4นระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม4 

ในช4วงต4อมาราวคริสต9ศตวรรษท่ี 11-12 มีนครรัฐเล็กๆ ในอิตาลีมีรูปแบบการปกครอง
ของประชาชนท่ีคล!ายคลึงกับระบอบประชาธิปไตย มีลักษณะคือเปAนการปกครองของประชาชน มี
การเลือกต้ังและตําแหน4งทางการเมืองทุกตําแหน4งจะมาจากการเลือกต้ังเท4านั้น แต4ผู!มีสิทธิเลือกต้ังยัง
ถูกจํากัดอยู4เฉพาะผู!ชายท่ีเปAนหัวหน!าครอบครัวและเปAนคนท่ีเกิดในพ้ืนท่ี รูปแบบการปกครอง
ดังกล4าวจะรู!จักในชื่อท่ีว4า “นครสาธารณรัฐ” (The City Republics) หรือ “นครสาธารณะรัฐแบบ    
อิตาเลียน” (The Italian City-Republics) (Skinner, 1993) 

ปรากฏการณ9ท่ีเกิดข้ึนนั้นนับว4าเปAนปรากฎการณ9ท่ีค4อนข!างพิเศษ เนื่องจากอารยธรรม
การปกครองส4วนใหญ4ของชุมชนในสมัยนั้นจะตกอยู4ภายใต!อิทธิพลของลัทธิเทวสิทธิท่ีเชื่อในอํานาจ
ของเทวดาหรือเทพเจ!า ดังนั้นกษัตริย9ผู!ท่ีสืบทอดสายเลือดมาจากเทพเจ!าเท4านั้นจึงมีความชอบธรรม
ในการปกครองปวงชน รูปแบบการปกครองแบบนครสาธารณรัฐจึงเปAนเหมือนแรงบันดาลใจต4อ
ประวัติศาสตร9ทฤษฎีประชาธิปไตยสมัยใหม4และเปAนเหตุผลในการสนับสนุนการปกครองของ
ประชาชน  ในฐานะท่ีเปAนระบอบท่ีตรงข!ามกับระบอบทรราชย9และระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย9 
(Absolute Monachy) อย4างไรก็ตามนครสาธารณรัฐไม4ใช4ต!นแบบของการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยสมัยใหม4ด!วยเหตุท่ีมีอายุสั้นและเกิดนําไปสู4สงครามกลางเมืองในเวลาต4อมา (Skinner, 
1992) 

การพัฒนาไปสู4เส!นทางประชาธิปไตยสมัยใหม4ได!เริ่มต!นในช4วงกลางคริสต9ศตวรรษท่ี 
16 เม่ือเกิดการปรากฏการณ9การเคลื่อนไหวของกลุ4มทางการเมืองในอังกฤษ ซ่ึงกลุ4มนี้อาจกล4าวได!ว4า
เปAนกลุ4มท่ีมีแนวคิดในแนวทางประชาธิปไตยท่ีชัดเจนโดยเฉพาะอย4างยิ่งการมีรัฐบาลแบบตัวแทนใน
บริบทของรัฐชาติไม4ใช4การมีส4วนร4วมในบริบทแบบนครรัฐในอดีตขบวนการทางการเมืองนี้รู!จักกันใน
ชื่อนักต4อสู!เพ่ือความเท4าเทียมกัน (The Levellers) (Wooton, 1992 อ!างถึงใน ธีรภัทร เสรีรังสรรค9, 
2550) ซ่ึงเปAนกลุ4มแรกท่ีมีแนวคิดในเรื่องสิทธิความเปAนพลเมืองท่ีมิอาจพรากได! ยกตัวอย4างเช4น สิทธิ
ในการนิ่งเฉยเพ่ือพิทักษ9ปกปaองเพ่ือมิให!มีการทรมานเพ่ือเค!นคําสารภาพ ซ่ึงเปAนวิธีการท่ีใช!ใน
กระบวนการยุติธรรมของยุโรปสมัยนั้น สิทธิในการมีตัวแทนทางกฎหมายในคดีความสิทธิเสรีภาพใน
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ความเชื่อและการโต!แย!ง สิทธิในความเสมอภาคทางกฎหมาย สิทธิในการประกอบอาชีพ สิทธิในการ
ลงคะแนน สิทธิในการปฏิวัติหากถูกปกครองโดยทรราชย9และสิทธิเสรีภาพในการพิมพ9เพียงพอท่ีจะ
กล4าวได!ว4าขบวนการดังกล4าวได!ชื่อเปAน บิดาแห4งทฤษฎีประชาธิปไตยสมัยใหม4โดยมีกลไกท่ีสําคัญคือ
สื่อสิ่งพิมพ9 (Wooton, 1992 อ!างถึงใน ไชยยันต9 ไชยพร, 2547) 

ขบวนการต4อสู!เพ่ือความเท4าเทียมเริ่มข้ึนเม่ือ ค.ศ. 1645 กองทัพของฝUายสนับสนุน
กษัตริย9กําลังจะพ4ายแพ!ในสงครามกลางเมืองของอังกฤษ และสิ้นสุดเม่ือโอลิเวอร9 ครอมเวลล9 (Oliver 
Cromwell) ได!ชัยชนะขบวนการทางการเมืองกลุ4มนี้แม!ว4าจะพยายามต4อสู!เพ่ือความเท4าเทียมกัน แต4
ไม4ได!หมายความว4าพวกเขาเรียกร!องให!มีระบอบประชาธิปไตย เพราะคําว4าประชาธิปไตย
(Democracy) ในความเข!าใจของพวกเขาหมายถึงรูปแบบการปกครองท่ีเลว เปAนอิทธิพลของแนวคิด
ของอริสโตเติลท่ีผ4านมาทางโททัส อไควนัส ท่ีสื่อถึงความเปAนทรราชย9ของฝูงชนท่ีไร!กฎระเบียบ 
รูปแบบการปกครองท่ีพวกเขามุ4งปรารถนานั้นเปAนของงใหม4ท่ียังไม4เคยเกิดข้ึนมาก4อนเลย เจมส9 แฮริง
ตัน (James Harrington) ได!ให!ความหมายของประชาธิปไตย (Democracy) เสียใหม4 ใช!ใน
ความหมายรูปแบบของการปกครองท่ีดี และบัญญัติคําว4า อนาธิปไตย (Anachy) ใช!เรียกรูปแบบการ
ปกครองท่ีอํานาจตกอยู4ในเครื่องมือของทรราชย9แห4งฝูงชนท่ีไร!กฎระเบียบ อีกนัยหนึ่งคือรูปแบบการ
ปกครองของประชาชนหรือประชาธิปไตยในแบบท่ีเลว (Corrupt Democracy) วิลเลียม เพทที  
(William Petty) ได!ยกย4องให!ระบอบประชาธิปไตยเปAนระบอบการปกครองท่ีดีท่ีสุดแต4มิได!
หมายความถึงระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในระบบตัวแทน (Popular Representative 
government) ตามท่ีเราเข!าใจกันในป�จจุบัน (Wooton, 1992 อ!างถึงใน ธีรภัทร เสรีรังสรรค9, 2550) 

ศตวรรษท่ี 19 มีการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการทางการเมืองของประเทศอังกฤษเปAน
อย4างมาก ด!วยสาเหตุประการแรก การปฏิวัติในฝรั่งเศสในปt ค.ศ. 1789 มีส4วนสําคัญในการกระตุ!นให!
เกิดการต่ืนตัวเก่ียวกับการปฏิรูปรูปแบบการเมืองการปกครอง ประการท่ีสอง พระราชอํานาจของ
พระเจ!าจอร9ชท่ี 1 ลดลง การตัดสินใจทางการเมืองและการบริหารเปลี่ยนมาอยู4ท่ีคณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภามากข้ึนประการท่ีสาม ภาวการณ9ทางสังคมเศรษฐกิจมีป�ญหาอย4างยิ่งในอังกฤษในขณะนั้น การ
ทําสงครามกับประเทศเพ่ือนบ!านทําให!ภาวะทางเศรษฐกิจตกตํ่าเรื้อรัง การว4างงานอย4างรุนแรง 
ก4อให!เกิดป�ญหาความไม4สงบและการจลาจลไปท่ัวทุกเมือง การขยายตัวของอุตสาหกรรม แนวคิดเสรี
นิยมเริ่มแพร4ขยายมากข้ึน สื่อสารมวลชนโดยเฉพาะหนังสือพิมพ9ได!ขยายตัวมากข้ึนและมีบทบาทใน
การสื่อสารความคิดของชุมชนด!วยเหตุท่ีสถาบันทางการเมืองหลักๆ ของอังกฤษยังอยู4ห4างไกลจาก
หลักการประชาธิปไตยด!วยเหตุนี้ พวกชนชั้นกลาง นักอุตสาหกรรม พ4อค!า ช4างฝtมือซ่ึงเปAนชนชั้นใหม4
ท่ีมีมากข้ึน จึงเรียกร!องให!มีการปฏิรูประบบเลือกต้ังเสียใหม4 ด!วยการผลักดันกฎหมายปฏิรูปใหม4 

ประการแรก มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผู!มีสิทธิสมัครและออกเสียงเลือกต้ังให!
เปAนรูปแบบเดียวกัน การขยายสิทธิเลือกต้ังให!แก4ผู!เช4าท่ีดิน ผู!ครอบครองท่ีดิน ไม4ว4าจะในรูปใดและ
คุณค4าของทรัพย9สินทีใช!กําหนดสิทธิไม4สูงมากนัก แต4ช4างฝtมือและชนชั้นกรรมาชัพยังคงไม4ได!รับสิทธิ 

ผลลัพธ9ของการปฏิรูป ค.ศ. 1832 นําไปสู4ประการแรก เกิดการขยายสิทธิเลือกต้ังทํา
ให!ชนชั้นกลางมีอิทธิพลสูงข้ึน ส4วนชนชั้นสูงมีอิทธิพลและอํานาจหน!าท่ีทางการเมืองค4อยๆ ลดลง ผู!มี
สิทธิเลือกต้ังสามารถตัดสินใจได!โดยอิสระประการท่ีสอง สภาสามัญมีความเปAนอิสระและมีลักษณะ
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เปAนตัวแทนของประชาชนมากข้ึน ส4วนคณะรัฐมนตรีก็มีความเปAนอิสระ ไม4ต!องข้ึนอยู4กับกษัตริย9อีก
ต4อไป 

ประการท่ีสามกลุ4มการเมืองต4างๆ ได!เปลี่ยนรูปเปAนพรรคการเมืองท่ีมีการจัดองค9กรท้ัง
ในระดับชาติและระดับท!องถ่ินดังนั้น การปฏิรูปครั้งนี้จึงได!เปลี่ยนโครงสร!างโดยกษัตริย9มีพระราช
อํานาจลดลง ไม4อาจแต4งต้ังหรือถอดถอนคณะรัฐมนตรีได!ตามใจอีกต4อไป คณะรัฐมนตรีจะมาจากการ
กลุ4มหรือพรรคการเมืองท่ีมีเสียงข!างมากในสภาสามัญและจะต!องรับผิดชอบต4อสภาสามัญ ซ่ึงยังไม4
อาจกล4าวได!เต็มปากว4าเปAนตัวแทนและรับผิดชอบต4อประชาชนในความหมายท่ีแท!จริง เพราะยังมี
ประชาชนอีกจํานวนมากท่ีถูกจํากัดสิทธิเลือกต้ังอยู4 ปt ค.ศ. 1867 มีการขยายสิทธิเลือกต้ังให!
กว!างขวางออกไปอีก ภายใต!ระบบการเลือกต้ัง ค.ศ. 1867 การจัดสรรจํานวนผู!แทนก็ยังไม4ยุติธรรมนัก
ระหว4างเมืองกับชนบทจึงได!มีการแก!ไขกฎหมายเลือกต้ังอีกในปt ค.ศ. 1884 และ 1885 กฎหมายฉบับ
แรกได!ให!สิทธิเลือกต้ังแก4พลเมืองท่ีเปAนชาย ลดคุณสมบัติการมีทรัพย9สินให!ตํ่าลงกฎหมายฉบับหลัง
กําหนดให!มีการจัดสรรจํานวนผู!แทนให!สอดคล!องกับจํานวนประชากรของแต4ละเมืองและท!องถ่ิน
อังกฤษได!มีการเลือกต้ังครั้งใหญ4อีกสองครั้ง คือในปt ค.ศ. 1918 และ ค.ศ. 1948 โดยการปฏิรูป ค.ศ. 
1918 กฎหมายชื่อ The Representation of the People Act 1918 แก!ไขเพ่ิมเติมในปt ค.ศ. 1948 
การยกเลิกคุณสมบัติของผู!มีสิทธิเลือกต้ังจากการกําหนดท่ีจํานวนทรัพย9สินหรืออัตราภาษีท่ีเสียแก4รัฐ 
แต4เพ่ิมคุณสมบัติของผู!มีสิทธิเลือกต้ังท่ีจะต!องมีภูมิลําเนาอยู4ในเขตเลือกต้ังไม4น!อยกว4า 6 เดือน และ
ยังให!สิทธิเลือกต้ังแด4สตรีท่ีมีอายุ 30 ข้ึนไป (ต4อมาลดลงเปAน 21 ปt ใน ค.ศ. 1928) กําหนดจํานวนเงิน
ท่ีใช!จ4ายในการหาเสียงเลือกต้ัง จัดสรรจํานวนผู!แทนให!สอดคล!องกับจํานวนประชากร ให!สิทธิออก
เสียงเลือกต้ังทางไปรษณีย9แก4ผู!ท่ีต!องเดินทางไปปฏิบัติหน!าท่ีนอกเขตเลือกต้ัง 

ยุคของประชาธิปไตยในยุคใหม4 (วิทยา สุจริตธรารักษ9, 2547) อาจกล4าวได!ว4ามี
จุดเริ่มต!นในช4วงหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ภายใต!การนําของอเมริกาเพ่ือต4อสู!กับระบบสังคมนิยมและ
คอมมิวนิสต9ของสหภาพโซเวียต โดยเน!นในเรื่องของรูปแบบของประชาธิปไตยท่ีต!องมีเน!นเสรีภาพ
ทางการเมือง มีการสร!างสถาบันการเมือง มีรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกต้ังของประชาชน ควบคู4ไปกับ
การเร4งการพัฒนาทางเศรษฐกิจ จนกระท่ังหลังจากการเปลี่ยนแปลงในสหภาพโซเวียต ทุนนิยมและ
ประชาธิปไตยได!กลายมาเปAนระเบียบใหม4ของโลกมีกระบวนการพัฒนาเพ่ือก!าวไปสู4ความเปAน
ประชาธิปไตย โดยเน!นการมีประชาธิปไตยในเรื่องของอุดมการณ9มากข้ึน นักวิชาการตะวันตกได!
อธิบายถึงการเลี่ยนรูปของรัฐ 3 ครั้งด!วยกัน คือ ครั้งท่ีหนึ่ง การเกิดนครรัฐประชาธิปไตยของกรีซ
ในช4วงระยะ 500-400 ปtก4อน ค.ศ. ครั้งท่ีสอง การเกิดรัฐชาติและระบบการมีตัวแทนต้ังแต4คริสต
ศตวรรตท่ี 19 เปAนต!นมา และครั้งท่ีสาม คือการกระจายของประชาธิปไตยในสมัยป�จจุบันท่ัวโลก 

ซามูเอล พี ฮันติงตัน (Samuel P. Huntington, 1991) ได!กล4าวไว!ในหนังสือท่ีชื่อว4า 
คลื่นลูกท่ีสาม (The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century) กล4าวถึง
ประเทศสมัยใหม4ได!ค4อยๆ กลายเปAนประชาธิปไตยในสามระลอก คือ ระลอกแรก ช4วงระยะ ค.ศ. 
1828-1926 ระลอกท่ีสอง คือหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง และระลอกท่ีสามคือต้ังแต4ทศวรรตท่ี 1970 
เปAนต!นมา โดยในสองระลอกแรกจะมีการย!อนกลับ (Reverse) เพราะจะมีช4วงท่ีมีการล4มของ
ประชาธิปไตยและมีอํานาจเผด็จการข้ึนมาแทน การเริ่มต!นนั้นฮันติงตันถือเอาการยึดอํานาจของฝUาย
ทหารในโปรตุเกสโดยไม4มีการเสียเลือดเนื้อเม่ือวันท่ี 25 เมษายน 1974 และเกิดรัฐบาลพลเรือนท่ีเปAน
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ประชาธิปไตย ท่ีเรียกว4า การปฏิวัติคาร9เนชั่น (Carnation Revolution) ในยุคของคลื่นลูกท่ีสามนั้น 
ฮันติงตันพบว4า ความเปAนประชาธิปไตยมักพบในประเทศท่ีมีรายได!ต4อหัวประชากรสูงกว4า 3,000 
เหรียญอเมริกันข้ึนไป และประเทศเหล4านี้ยังไม4พบว4ามีปรากฏการณ9ท่ีประชาธิปไตยล!ม ซ่ึง
ปรากฏการณ9นี้ล!วนแล!วแต4อยู4ในประเทศตะวันตก ในขณะเดียวกันยังเปAนการยืนยันสมมติฐานของลิพ
เซ็ต (Lipset) ท่ีกล4าวไว!เม่ือ ค.ศ.  1959 ว4า “ยิ่งประเทศมีความม่ังค่ังเพียงใด โอกาสท่ีจะให!
ประชาธิปไตยยั่งยืนก็จะมีเท4านั้น” จนเปAนท่ีมาของทฤษฎีความม่ังค่ังของประชาธิปไตย (Prosperity 
Theory of Democracy) ท่ีเชื่อมโยงความม่ังค่ังกับประชาธิปไตยเข!าด!วยกัน แต4ข!อมูลท่ีมาจากฝ��ง
นอกประเทศตะวันตกกลับเปAนไปในทางกลับกัน ความม่ังค่ังนั้นคือการเกิดเศรษฐกิจท่ีดีในช4วงท่ีมี
อํานาจทางการเมืองเปAนแบบอํานาจนิยม ตัวอย4างเช4นประเทศกลุ4มนิกส9 (NICs) หรือประเทศท่ีกําลัง
เปAนประเทศอุตสาหกรรมใหม4 ล!วนเปAนประเทศท่ีเปAนรัฐบาลแบบอํานาจนิยมท้ังสิ้น 

มีผู!สนับสนุนคํากล4าวของฮันติงตันในเรื่องระลอกท่ีสามของประชาธิปไตย โดยดูจาก
จํานวนประเทศท่ีเปAนประชาธิปไตยมีมากข้ึนเรื่อยๆ แม!แต4ประเทศท่ีเปAนอํานาจนิยมยังเกิดการ
เลือกต้ังท่ัวไป ดังนั้นสถานการณ9ในช4วงปt ค.ศ. 1995 จึงเปAนการบอกว4าประชาธิปไตยจะแพร4กระจาย
ในประเทศต4างๆ ตราบเท4าท่ียังมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจฮันติงตันถึงกับกล4าวว4า “คอมมิวนิสต9สากล
ตายไปแล!ว ตอนนี้ถึงเวลาของประชาธิปไตยสากลแล!ว” 

จนกระท่ังถึงยุคหลังสงครามเย็นท่ีประชาธิปไตยเปAนอุดมการณ9นําของโลกเกิดความ
หลากหลายของรูปแบบประชาธิปไตยท่ีมีลักษณะหลากหลายและซับซ!อนมากข้ึนจนเกิดการเรียกชื่อ
ประชาธิปไตยท่ีแตกต4างกัน เช4น เสรีนิยมประชาธิปไตย ประชาธิปไตยแบบพหุนิยม ประชาธิปไตยแบบ
ชาตินิยม ประชาธิปไตยพ้ืนฐาน ประชาธิปไตยแบบมีตัวแทน ประชาธิปไตยแบบรัฐธรรมนูญ เปAนต!นในยุค
หลังสมัยใหม4ได!มีการโต!แย!งถึงลักษณะของประชาธิปไตยท่ีควรเกิดข้ึนในสังคม จนมีความเปAนท่ีสอดคล!องกัน
ว4า ประชาธิปไตยคือระบบของการใช!อํานาจทางการเมืองท่ีแยกออกจากเรื่องสังคมและเศรษฐกิจ  

ประเภทของประชาธิปไตยจะถูกแบ4งออกเปAนสองประเภทใหญ4ๆ (Larry Diamond, 
1997 อ!างถึงใน วิทยา สุจริตธรารักษ9, 2547) คือ เสรีนิยมประชาธิปไตย (Liberal Democracy) กับ
ประชาธิปไตยแบบเลือกต้ัง (Electoral Demoocracy) 

เสรีนิยมประชาธิปไตยจะประกอบด!วยลักษณะ คือ ประการแรก อํานาจท่ีแท!จริงท้ัง
ในความจริงและทางทฤษฎีตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญต!องอยู4ท่ีผู!นําท่ีได!รับการเลือกต้ังเข!ามา
ตลอดจนผู!ท่ีคนเหล4านี้แต4งต้ังข้ึน ประการท่ีสอง อํานาจของฝUายบริหารจะถูกจํากัดตามบทบัญญัติแห4ง
รัฐธรรมนูญ ทังยังต!องรับผิดชอบต4อสถาบันทางการปกครองอ่ืนๆ เช4น ฝUายตุลาการ ฝUายนิติบัญญัติ 
ผู!ตรวจการ และกรมบัญชีกลาง ประการท่ีสาม ผลของการเลือกต้ังย4อมไม4คงท่ีเสมอไป (Uncertain) 
โดยท่ีฝUายค!านจะต!องมีคะแนนเสียงมากพอ (Significant) และคาดหมายได!ว4าในระยะเวลาหนึ่งพรรค
อ่ืนสามารถจัดต้ังรัฐบาลได! และต!องไม4มีกลุ4มการเมืองกลุ4มใดท่ีปฏิบัติตามแนวทางรัฐธรรมนูญไม4มี
โอกาสจัดต้ังเปAนพรรคการเมืองข้ึนมาและลงแข4งขันเลือกต้ังได! ประการท่ีสี่ กลุ4มทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ 
ศาสนาและคนกลุ4มน!อยอ่ืนๆ และแม!แต4คนกลุ4มใหญ4ท่ีด!อยโอกาสและไร!พลัง (Unempowered) ต!อง
ไม4ได!รับการกีดกัน (ไม4ว4าทางกฎหมายหรือนัยปฏิบัติ) ไม4ให!แสดงความคิดเห็นท่ีเก่ียวกับผลประโยชน9
ของกลุ4มตนตามกระบวนการทางการเมือง ตลอดจนการใช!ภาษาและวัฒนธรรมของกลุ4ม ประการท่ีห!า 
นอกจากจะอาศัยพรรคการเมืองและการเลือกต้ังท่ีมีเปAนระยะๆ แล!ว พลเมืองยังมีช4องทางและวิธีการ
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ท่ีหลากหลายในการแสดงออกความคิดเห็นและการมีตัวแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน9และค4านิยมของ
การเมืองเอง ตลอดจนต!องมีสมาคม ขบวนการ และกลุ4มหลากหลายประเภทท่ีพลเมืองมีสิทธิท่ีต้ังข้ึน
หรือเข4าวมเปAนสมาชิกได! ประการท่ีหก นอกจากเรื่องเสรีภาพในการสมาคมและควาหลากหลายต4างๆ 
แล!ว ยังต!องมีแหล4งข!อมูลท่ีเปAนทางเลือกอ่ืนๆ ซ่ึงรวมถึงสื่อท่ีเปAนอิสระท่ีพลเมืองสามารถเข!าถึงได!โดย
ปราศจากการปkดก้ัน ประการท่ีเจ็ด ป�จเจกบุคคลมีเสรีภาพอย4างมากพอในด!านความเชื่อ ความคิดเห็น ถก
แถลง การพูด การตีพิมพ9 การชุมนุม การเดินขบวนต4อต!าน และการอุทธรณ9 ประการท่ีแปด พลเมืองทุกคน
ต!องมีความเท4าเทียมกันทางการเมืองตามบทบัญญัติของกฎหมาย (แม!อาจจะไม4เท4าเทียมกันในด!านทรัพยากร
ทางการเมือง) สิทธิเสรีภาพของเอกบุคคลกลุ4มดังกล4าวจะต!องได!รับการคุ!มครองจากฝUายยุติธรรมท่ีเปAนอิสระ
และไม4ลําเอียง ศูนย9อํานาจอ่ืนต!องยอมรับคําตัดสินและนําไปปฏิบัติ ประการท่ีเก!า หลักแห4งกฎหมาย (Rule 
of Law) ให!ความคุ!มครองแก4พลเมืองไม4ให!ถูกคุมขังอย4างไม4เปAนธรรม คุ!มครองจากการลี้ภัย (Exile) ความ
โหดร!าย (Terror) การทรมาน การเข!าไปยุ4งเก่ียวชีวิตส4วนตัวโดยไม4สมควร ไม4ว4าจะโดยการกระทําของรัฐหรือ
กองกําลังต4อต!านรัฐ 

ในขณะท่ีประชาธิปไตยแบบเลือกต้ังนี้มาจากการสรุปสาระสําคัญความเปAน
ประชาธิปไตยท่ีเรียกว4า การจํากัดความประชาธิปไตยแบบเกณฑ9ข้ันตํ่า (Minimalist) มาจากแนวคิด
ของชัมพีเตอร9 (Schumpeter) ต4างจากการตีความอย4างกว!างของเสรีนิยมประชาธิปไตย ชัมปtเตอร9ให!
ความหมายของประชาธิปไตยว4าเปAนระบบท่ีมีการตัดสินใจทางการเมืองโดยท่ีเอกบุคคลได!อํานาจการ
ตัดสินผ4านวิธีการต4อสู!แข4งขันท่ีจะให!ได!มาซ่ึงคะแนนเสียงของประชาชน  

ดังนั้นหลักการประชาธิปไตยท่ีสําคัญจะประกอบด!วย ประการแรก ระบบการเมืองจะต!อง
เปkดให!มีการเลือกต้ังท่ีเสรีและเปkดเผย (Free and Open) ประการท่ีสอง จะต!องมีการเลือกระหว4างผู!สมัคร
แข4งขันรับการเลือกต้ังได! ประการท่ีสาม การเลือกต้ังจะต!องมีการแข4งขันท่ีแท!จริง ประการท่ีสี่ ต!องมีการให!
ความคุ!มครองในสิทธิและเสรีภาพ (Civil Liberty) ประการท่ีห!า ไม4มีการกีดกันการเข!ามามีส4วนร4วมในทาง
การเมือง จะเห็นได!ว4าชัมพีเตอร9ให!ความสําคัญกับเง่ือนไขในการเลือกต้ังเพ่ือเปAนท่ีมาของความชอบธรรมใน
การบริหารประเทศมาก การเลือกต้ังในประเทศท่ีเปAนคอมมิวนิสต9นั้นไม4ถือว4าเปAนการเลือกต้ังท่ีเปAน
ประชาธิปไตย เพราะมีพรรครัฐบาลเท4านั้นท่ีชนะการเลือกต้ัง 

เม่ือมีระดับและความเปAนประชาธิปไตยท่ีต4างกันในแต4ละประเภท (Mike Moore, 1995   
อ!างถึงใน วิทยา สุจริตธรารักษ9, 2547) จึงมีการคิดตัวชี้วัดระดับความเปAนประชาธิปไตย ประกอบด!วย        
1) สัดส4วนของประชากรท่ีมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง 2) การมีระบบการเลือกต้ังแบบต4างๆ และการเลือก
ต้ังแต4ละครั้งนั้นยุติธรรมและเปkดเผยแค4ไหน 3) การเลือกต้ังทําให!เกิดการเลือกฝUายบริหาร (โดยเฉพาะประมุข) 
และสมาชิกฝUายนิติบัญญัติได!จริง 4) จํานวนคะแนนเสียงเลือกต้ังท่ีพรรคใหญ4ๆ ได!รับ 5) สัดส4วนของ
ประชากรท่ีไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ังจริงๆ 6) อํานาจของฝUายนิติบัญญัติท่ีมีต4อฝUายบริหาร 7) เสรีภาพของ
สื่อมวลชน 8) เสรีภาพของบุคคลและกลุ4มทางการเมืองตลอดจนกลุ4มท่ีมีลักษณะทางการเมือง (Proto-
Political) 9) รัฐไม4สอดแทรกโดยใช!อํานาจข4มขู4 “คลื่นลูกท่ีสาม” ท่ีฮันติงตันกล4าวไว!เช4นเดียวกัน เปAนความ
พยายามอธิบายตัวชี้วัดความเปAนประชาธิปไตยในช4วง ค.ศ. 1974-1989 โดยใช!รายได!ต4อหัวประชากรใน     
การชี้วัดระดับการเปAนประชาธิปไตย 
   วิทยา เชียงกูล (2550) ได!เขียนบทความหลักการของระบอบประชาธิปไตย ได!สรุป
หลักการไว!ว4า แบบแรก ประชาธิปไตยโดยตรง คือ  ประชาชนมาประชุมกัน อภิปรายและลงคะแนน
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กันในเรื่องสําคัญ เช4น การประชุมเรื่องงบประมาณ กฎหมาย ในระดับท!องถ่ิน หรือการลงประชามติ
ในระดับประเทศ เช4น การจะรับหรือไม4รับร4างรัฐธรรมนูญฉบับใหม4 แบบท่ีสอง ประชาธิปไตยโดย
ระบบผู!แทน เนื่องจากประเทศส4วนใหญ4มีประชาชนมาก มีความซับซ!อน ต!องแบ4งงานกันทํา จึงมักใช!
วิธีเลือกผู!แทนข้ึนไปเปAนฝUายบริหารและฝUายออกกฎหมาย แบบท่ีสาม ประชาธิปไตยแบบประชาชนมี
ส4วนร4วม การผสมผสานท้ัง 2 แบบแรก รวมท้ังการให!ประชาชนมีการปกครองตนเองในระดับท!องถ่ิน 
มีองค9กรอิสระท่ีรักษาผลประโยชน9ฝUายประชาชน มีสื่อมวลชนและองค9กรประชาชนท่ีเข!มแข็ง ภาค
ประชาชนหรือสังคมพลเมืองมีบทบาทในการตัดสินใจเรื่องการบริหารประเทศค4อนข!างมาก ไม4ได!
ปล4อยให!ผู!แทนทําทุกอย4างโดยประชาชนให!ใช!สิทธิแค4เลือกต้ังผู!แทนนานๆ ครั้งเท4านั้น 
   อุทิศ จึงนิพนธ9สกุล (2537) ได!ศึกษาลักษณะทางด!านสังคม และการเมือง โดยได!กล4าว
สรุปว4ารูปแบบระบบประชาธิปไตยท่ีสําคัญในโลกนี้มี 2 ประการ คือ ประการแรก ประชาธิปไตยโดย
ทางตรง คือ ประชาธิปไตยท่ีประชาชนสามารถมีส4วนร4วมในการปกครองได! โดยตรงด!วยการประชุม
ร4วมกันเปAนครั้งคราวว4าจะดําเนินการในเรื่องใดอย4างไร เช4นท่ีเคยปรากฏในสมัยนครรัฐกรีกโบราณ 
(เอเธนส9) ซ่ึงเปAนรูปแบบการปกครองท่ีให!ประชาชนท้ังประเทศ เปAนผู!ใช!อํานาจในการปกครอง
โดยตรง ด!วยการประชุมร4วมกัน พิจารณา ตัดสินป�ญหาร4วมกันในท่ีประชุมโดยตรง และจะเปAนผู!
เลือกต้ังเจ!าหน!าท่ีปฏิบัติงานของรัฐโดยตรง เราจะเห็นว4าประชาธิปไตยประเภทนี้จะใช!ได!ในเชิงปฏิบัติ
จริงๆ ก็แต4เฉพาะในสังคมเล็กๆ หรือประเทศเล็กๆ ท่ีมีสมาชิกจํานวนน!อย ประการท่ีสอง 
ประชาธิปไตยโดยทางอ!อม เปAนประชาธิปไตยอีกประเภทหนึ่งซ่ึงเปAนผลเนื่องมาจากประเทศต4างๆ 
ของโลกได!ขยายตัวออกไปมาก ประชาชนพลเมืองเพ่ิมข้ึนป�ญหาต4างๆ เกิดข้ึนมามาก ฉะนั้นโอกาสท่ี
ประชาชนท้ังประเทศจะมานั่งปรึกษาหารือกัน เพ่ือแก!ป�ญหากันแบบประชาธิปไตยโดยทางตรงย4อม
เปAนไปไม4ได! เพ่ือแก!ไขอุปสรรคนี้แทนท่ีประชาชนทุกคนจะต!องมาประชุมร4วมกันเพ่ือพิจารณาตัดสิน
ป�ญหาใด ก็จะให!ประชาชนได!มีโอกาสเลือกตัวแทนหรือท่ีรู!จักในนาม สมาชิกรัฐสภา เข!าไปสู4ท่ีประชุม
แทน ส4วนลักษณะและวิธีการเลือกสมาชิกรัฐสภาของประชาชน ในแต4ละประเทศจะแตกต4างกันไป 
   ประชาธิปไตยถ!าหากจะกล4าวโดยกว!าง จะพบว4า มีลักษณะท่ีมีความหลากหลายไม4ว4า
จะเปAนในแง4ของความหมาย ในแง4ของ แต4อย4างไรก็ตาม หากนับเอาเปAนหลักสากลในการจัดรูปแบบ
ประชาธิปไตยแบบมีผู!แทนนี้ หรือประชาธิปไตยทางอ!อม เราสามารถแบ4งรูปแบบของสถาบันตามการ
เลือกต้ังออกเปAน 2 รูปแบบ คือ (สนธิ เตชานันท9, 2548) 
   รูปแบบแรก ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา (Parliamentary Form) โดยมีหลักการสําคัญ 
คือ ไม4แยกอํานาจระหว4างฝUายนิติบัญญัติ (Legislative) กับฝUายบริหาร รัฐสภา (ฝUายนิติบัญญัติ) กับ
คณะรัฐมนตรี (ฝUายบริหาร) สัมพันธ9กันอย4างใกล!ชิดรัฐสภามีหน!าท่ีออกกฎหมายและมีฐานะอํานาจ
ความสําคัญเหนือกว4าคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีจะเข!าดํารงตําแหน4งได!ต4อเม่ือได!รับความไว!วางใจ
จากรัฐสภา แต4คณะรัฐมนตรีอาจ ยุบสภาได! การปกครองแบบรัฐสภานั้น อาจจะมีผู!นําของรัฐหรือ
ประเทศ เปAนประธานสูงสุดท่ีเรียกว4าประมุขซ่ึงมี 2 ประเภท ได!แก4 พระมหากษัตริย9เปAนประมุขและ
ประธานาธิบดีเปAนประมุข ซ่ึงประมุขจะไม4มีบทบาททางการเมือง มีนายกรัฐมนตรีเปAนหัวหน!าฝUาย
บริหารประเทศท่ีปกครองแบบรัฐสภาท่ีกล4าวมานั้น เช4น ประเทศอังกฤษ เดนมาร9ก ไทย อินเดีย 
ญ่ีปุUน ฯลฯ โดยแสดงให!เห็นตามภาพท่ี 2.10 
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ภาพท่ี 2.10 ระบบเลือกต้ังและความเชื่อมโยงในระบบรัฐสภา  
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Cees Van Der Eijik & Mark N. Franklin (2009) 
 
   รูปแบบท่ีสอง ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดี (Presidential form) โดยมีหลักการสําคัญ 
คือ ข!อแรก เปAนการใช!ระบบการแยกอํานาจระหว4างฝUายนิติบัญญัติ (รัฐสภา) ฝUายบริหาร (ประธานาธิบดี) 
ฝUายตุลาการ (ศาล) ข!อท่ีสอง แต4ละฝUายมีอํานาจและความเปAนอิสระในการปฏิบัติหน!าท่ีของตนแต4มีอํานาจ
ในการยับยั้งและถ4วงดุลอํานาจเพ่ือมิให!ฝUายใดฝUายหนึ่งใช!อํานาจเกินขอบเขตและข!อท่ีสาม รัฐสภาและ
ประธานาธิบดีได!รับเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชนและอยู4ในตําแหน4งจนครบวาระ ยกตัวอย4างเช4น 
สหรัฐอเมริกา บราซิล อุรุกวัย ดังแสดงให!เห็นตามภาพท่ี 2.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.11 ระบบเลือกต้ังและความเชื่อมโยงในระบบประธานาธิบดี  
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Cees Van Der Eijik & Mark N. Franklin (2009) 

การเลือกตั้ง 
(Electorate) 

ประธานาธิบดี 
(President) 

รัฐมนตรี 

(Cabinet) 

สภาผู!แทนราษฎร 
(House of  

Representative) 

วุฒิสภา  
(Senate) 

ผ4านการ
เลือกต้ัง 
การตรวจสอบ/
ประสานงาน 

แต4งต้ัง 

การเลือกต้ัง 
(Electorate) 

นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี 
(Prime Minister and Cabinet) 

สภาผู!แทนราษฎร 
(Parliament) 

ผ4านการเลือกต้ัง 

แต4งต้ัง 
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   ประชาธิปไตยแบบมีผู!แทนท่ีกล4าวมานั้น มีกลุ4มหลากหลาย โดยถือสภาพทางสังคมซ่ึง
จะทําให!ระบบการปกครองอยู4รอด เรียกว4า ระบบพหุนิยม (Pluralism) ในประเทศท่ีด!อยพัฒนาหรือ
กําลังพัฒนาอาจจะมีกลุ4มพหุนิยม (หลากหลาย) น!อย โดยจะมีลักษณะการปกครอง ซ่ึงมีรัฐบาล เปAน
ประชาชน และได!รวมตัวกันเปAนกลุ4มหลากหลายโดยผู!แทนของประชาชน และเพ่ือประชาชนโดยมี
หลักการสําคัญ คือ (พระมหากฤตวิทย9 สนธิสุข, 2548) 1) เปAนการปกครองผสมผสานระหว4างรัฐบาล
แบบรัฐสภาและแบบประธานาธิบดี 2) ประธานาธิบดีได!รับการเลือกต้ังจากประชาชน ดํารงตําแหน4ง
ประมุขของประเทศ และประมุขฝUายบริหาร อยู4ในตําแหน4งได!จนครบวาระ มีอํานาจยุบสภาได!        
3) ประธานาธิบดีเปAนผู!แต4งต้ังนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 4) รัฐสภามีอํานาจควบคุมรัฐบาลและออก
กฎหมาย 5) ถ!าสภาลงมติไม4ไว!วางใจ คณะรัฐบาลต!องลาออกแต4ประธานาธิบดีไม4ต!อง ตัวอย4าง
ประเทศฝรั่งเศส เริ่มเม่ือหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 
   กล4าวโดยสรุปแล!ว ประชาธิปไตยเปAนการปกครองท่ีสามารถตอบโจทย9ความต!องการ
ของประชาชนได!เปAนส4วนมาก เพราะมีหลักการท่ีคํานึงถึงความเปAนมนุษย9มากกว4าระบอบอ่ืน และเอ้ือ
ต4อการสร!างเสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพให!กับประชาชนได!มีความสุข สันติ และสามารถเข!า
มาใช!อํานาจท่ีถือว4า มีความชอบธรรม เพราะเกิดจากการใช!อํานาจผ4านตัวแทน โดยต!องได!รับการ
คัดเลือกเข!ามา นั่นหมายความว4า ได!รับความไว!วางใจจากเสียงท่ีได!เลือกเข!ามา แต4อย4างไรก็ตาม การ
แสดงความคิดเห็นในระบอบประชาธิปไตย จะแสดงออกได!สองทาง คือ ทางตรงและทางอ!อม ในส4วน
ของประชาธิปไตยทางตรง ก็มีประสิทธิภาพพอสมควร หากแต4จะต!องใช!ในสังคมท่ีมีลักษณะท่ีแคบ 
เปAนสังคมเล็กๆ เปAนสังคมท่ียังไม4ค4อยมีความซับซ!อนทางด!านการปกครอง การบริหาร ซ่ึงประชาชน
สามารถแสดงความคิดเห็นแบบทางตรงได! แต4หากว4า ใช!ในสังคมใหญ4ๆ ประสิทธิภาพก็จะไม4มี จะ
กลายเปAนความหลากหลาย หาจุดสรุปไม4ได! ก็เลยกลายเปAนท่ีมาของประชาธิปไตยแบบตัวแทน หรือ
ประชาธิปไตยทางอ!อม ซ่ึงประชาชนในชุมชนนั้น ได!เลือกบุคคล คนๆ นั้นไปใช!สิทธิแทนกลุ4ม และใน
ขบวนการประชาธิปไตยแบบตัวแทน หรือทางอ!อมนั้นยังมีเนื้อในท่ีเปAนเนื้อหาสาระ ประกอบไปด!วย 
2 รูปแบบ คือ1)ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา (Parliamentary Form) 2) แบบประธานาธิบดี 
(Presidential Form) สองรูปแบบนี้ ประเทศท่ัวโลกท่ีปกครองด!วยระบอบประชาธิปไตย ต4างก็ใช!ใน
การปกครอง บริหารประเทศ สุดแล!วแต4ว4า ประเภทใดท่ีเหมาะสมกับพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม ประเพณี 
ท่ีเอ้ือต4อการนําเอารูปแบบท้ังสามไปดําเนินการให!เหมาะสมท่ีสุด ซ่ึงประชาธิปไตยในแต4ละประเทศก็
จะมีความละเอียดแตกต4างกันออกไป การจะนําเอารูปแบบประชาธิปไตยของประเทศท่ีพัฒนาแล!ว 
เช4น อังกฤษ ฝรั่งเศส และอเมริกา ฯลฯ ไปใช!ท้ังหมดก็คงจะไม4เหมาะ เพราะความแตกต4างกันทาง
พ้ืนฐานความเปAนมา และระยะเวลาของการเรียนรู!และความเข!าใจประชาธิปไตยอย4างถ4องแท! แต4ถึง
อย4างไรก็ตาม การได!มีประเทศแม4แบบในการปกครองประชาธิปไตย ก็จะทําให!ง4ายต4อการปรับปรุง
แก!ไข ให!เหมาะกับการปกครองในประเทศของตนต4อไป 
 2.2.5  คุณลักษณะท่ีดีของประชาธิปไตย 
   แนวคิดท่ีเก่ียวข!องกับคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมประชาธิปไตย Michael L. Gross 
(1997) เขียนไว!ใน Ethics and Activism: The Theory and Practice of Political Morality โดยเขามีความ
เชื่อว4า ความม่ันคงของประชาธิปไตยสมัยใหม4มีพ้ืนฐานอยู4บนจริยธรรมและการดําเนินการของจิต เม่ือรัฐทํา
ผิดพลาด มันข้ึนอยู4กับการดําเนินการแก!ไขโดยพลเมืองท่ีใช!อารมณ9ความรู!สึกเชิงศีลธรรมจรรยานําพวกเขา



64 

ไปสู4การรู!และแก!ไขความผิด Gross เห็นว4า การมีจริยธรรมทางการเมืองท่ีเข!มแข็ง ต!องการคนท่ีถูกกําหนดให!
มีบทบาทไปกระทํากิจกรรมการเมืองโดยมุ4งให!เกิดความยุติธรรมทางสังคม ความเท4าเทียมกันและศักด์ิศรีของ
มนุษย9 งานท่ีเก่ียวข!องต!องถูกกําหนดไว!ในหน!าท่ี ความเปAนธรรม และหลักการท่ีเห็นแก4ประโยชน9ของผู!อ่ืน
เปAนท่ีตั้ง เขาต!องช่ําชองอย4างมีจริยธรรม และมีทรรศนะชัดเจนเก่ียวกับหลักการทางจริยธรรม หมายความว4า 
พวกนี้จะต!องเปAนอิสระจากผลประโยชน9ของการแบ4งพรรคแบ4งพวก เปAนอิสระจากอิทธิพลทางการเมือง และ
ระมัดระวังอย4างเต็มท่ีเก่ียวกับความไม4แน4นอนของการเมือง  
    นอกจากนี้ Gross ยังได!แสดงทัศนะเพ่ิมเติมอีกว4า คุณธรรมและจริยธรรมระดับบุคคลใน
สังคมประชาธิปไตย จําแนกออกเปAนสองส4วน คือ การมีคุณสมบัติของมนุษย9ท่ีดีและการเปAนประชาชนท่ีดีใน
สังคมประชาธิปไตย ในส4วนแรก จะได!นําเสนอคุณสมบัติร4วมของนานาศาสนาท่ีกล4าวถึงความดีท่ีพึงมีในตัว
บุคคล อาทิ ความซ่ือสัตย9 การทําความดี ความเมตตา การยึดม่ันในหลักธรรม ในส4วนท่ีสองจะได!นําเสนอ 
คุณสมบัติร4วมของสังคมท่ีคาดหวังในตัวบุคคล เช4น การทําตามกฎกติกาของสังคม การไม4ละเมิดกฎหมาย 
การไม4ก4อให!เกิดความไม4สงบเรียบร!อยในสังคม การมีสัมมาชีวะ เปAนต!น การเปAนประชาชนท่ีดีในสังคม
ประชาธิปไตย จะได!ชี้ให!เห็นลักษณะเฉพาะของสังคมประชาธิปไตยท่ีเปAนเรื่องจําเปAนสําหรับประชาชน ท่ีต!อง
มีคุณธรรมจริยธรรมแตกต4างไปจากสังคมในระบอบการปกครองอ่ืน ซ่ึงอาจเรียกได!ว4าเปAนคุณลักษณะทางจิต
ของบุคคล ต!องสอดคล!องกับการพิทักษ9ความเปAนอิสรภาพ เสรีภาพ และเสมอภาพของตนเองไปพร!อมกับการ
เคารพในอิสรภาพ เสรีภาพ และเสมอภาพของคนอ่ืนด!วย ได!แก4 การเคารพในสิทธิศักด์ิศรีของมนุษย9โดยเท4า
เทียมกัน การยอมรับความแตกต4างทางความคิด ความเคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของผู!อ่ืน การ
ตระหนักและแสดงความรับผิดชอบต4อสาธารณะ การตระหนักในหน!าท่ีของพลเมืองท่ีมีต4อส4วนรวม การเห็น
แก4ประโยชน9สาธารณะมากกว4าประโยชน9ส4วนบุคคล 
   นอกจากนี้ ยังมีบทความในคอลัมน9 “ประชาธิปไตยท่ีรัก” ในหนังสือพิมพ9คมชัดลึก
เขียนโดย พิชญ9 พงษ9สวัสด์ิ (2552) ก็ได!สะท!อนให!เห็นคุณลักษณะประชาธิปไตยท่ีเหมาะสมกับ
สังคมไทยหรือสะท!อนลักษณะของประชาธิปไตยท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยว4า ประชาธิปไตยแบบใด ถึง
จะเหมาะกับสังคมไทย นั้นคือ  ประชาธิปไตยท่ีกินได! คือ ประชาธิปไตยท่ีเปAน (ฐาน) ทรัพยากร 
เหมือนกับดิน น้ํา ปUา อากาศ ท่ีไม4จําเปAนต!องรู!ว4าใครให!มา มาเม่ือไหร4 และเปAนของคนใดคนหนึ่ง     
(รู!และไม4รู!ว4ามีท่ีมาอย4างไร หรือรู!ประวัติศาสตร9อย4างถ4องแท! ไม4มีผลต4อการปกปaองหรือเรียกร!องสิ่ง
เหล4านี้) ดังนั้น ประชาธิปไตยท่ีกินได!ตามความเข!าใจเช4นนี้เปAนท่ีมาของการทําให!เกิดความเปAนไปได!
ในการทํามาหากินสืบเนื่องต4อไป เหมือนกับการมีท่ีดิน มีน้ําท่ีจะเพาะปลูก ทําให!ชีวิตงอกเงย 
ประชาธิปไตยในแง4นี้อาจไม4ใช4สิทธิและเสรีภาพของคนใดคนหนึ่ง แต4อาจหมายถึง การเข!าถึงอํานาจ
ของคนท้ังชุมชน ท้ังหมู4บ!าน ในแง4นี้ประชาธิปไตยจึงไม4จําเปAนต!องมากับ “สมอง” แต4อาจจะมาจาก 
“หัวใจ” ในความหมายว4าเขาอาจไม4ได!มีความเข!าใจถ4องแท!ในประชาธิปไตย แต4เขารู!ว4ามันมีค4า
สําหรับเขา ค4าท่ีมีสําหรับเขาอาจจะอธิบายชัดเชยไม4ได! แต4ลึกๆ เขารู!สึกและสัมผัสได!   
   กล4าวโดยสรุป การปกครองบริหารราชการแผ4นดิน ตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค9ใน
ระบอบประชาธิปไตยของคณะบุคคลผู! มีอํานาจและหน!าท่ีความรับผิดชอบต4อประชาชนและ
ประเทศชาติบ!านเมืองใดในระยะเวลาใดท่ีเปAนไปโดยประชาชน และเพ่ือประชาชนจริงๆ จะต!อง
เปAนไปเพ่ือการเรียนรู!และพัฒนาประชาชนให!เกิดความรัก ความห4วงแหนในสิทธิ และเสรีภาพ 
โดยเฉพาะการได!มาซ่ึงความเสมอภาคในโอกาสทางการเมือง และอ่ืนๆ ท่ีประชาชนพึงได! ซ่ึงจะต!อง
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อาศัยเสียงส4วนใหญ4 ในการสนับสนุนการดําเนินงานของรัฐบาล ท่ีประชาชนได!เลือกเข!าไปใช!สิทธิ 
อํานาจแทนประชาชน และการจะได!รัฐบาลท่ีมีความซ่ือสัตย9 สุจริต และมีความสง4างาม ตาม
ประชาธิปไตยในลักษณะท่ีว4านี้ จะต!องได!รับการพัฒนาจากประชาชน กล4าวคือ ประชาชนท่ัวท้ัง
ประเทศจะต!องเรียนรู! ท่ีจะปกครองตนเอง เรียนรู!ท่ีจะใช!สิทธิท่ีพึงมี และเรียนรู!ท่ีจะมีเสรีภาพทาง
ความคิด สามารถคิดเองได! และคิดอย4างมีแบบแผน มีระบบ วิเคราะห9ออกถึงความเปAนจริงในความ
เปAนประชาธิปไตยท่ีเปAนอารยะ อย4างท่ีเราเรียกว4า ประชาธิปไตยแบบกินได! (พิชญ9 พงศ9สวัสด์ิ, 2550) 
และประชาธิปไตยท่ีคนรากหญ!าซ่ึงเปAนคนส4วนใหญ4ของประเทศได!รับความรู!ท่ีถูกต!อง และได!รับการ
พัฒนาด!วยการให!การศึกษาจากรัฐ รากหญ!าซ่ึงเปAนคนส4วนใหญ4ของประเทศเหล4านั้น ก็จะกลายเปAน
เสียงสวรรค9ท่ีพึงปรารถนา คือ เปAนเสียงของการตัดสินใจท่ีถูกต!อง มีความเปAนธรรม มีความสง4างาม
บนท4ามกลางแห4งกลิ่นอายประชาธิปไตยท่ีสัมผัสได! (บุญทัน ดอกไธสง, 2552)  

2.2.6 การมีส4วนร4วมและวัฒนธรรมทางการเมืองของไทย 
การมีส4วนร4วมทางการเมือง (Political Participation) โดยหลักการแล!ว หมายถึง 

การเข!าร4วมหรือการมีส4วนร4วม ในกิจกรรมทางการเมืองของประชาชน โดยมีจุดมุ4งหมายท่ีจะมีสิทธิมี
ส4วนในการปกครอง หรือเข!าไปมีอิทธิพลต4อ การตัดสินใจของรัฐบาล คําว4าการมีส4วนร4วมทางการเมือง 
จึงมีความหมายครอบคลุมถึงกิจกรรมของประชาชน ในส4วนทีเก่ียวกับการสนับสนุนการดําเนินงาน
ของรัฐบาลและการเรียกร!องต4อรัฐบาลให!สนองตอบหรือดําเนินการตามท่ีตนหรือสังคมปรารถนา 
รวมท้ังการกระทําใดๆ ท่ีมุ4งจะเข!ามีอิทธิพลต4อการคัดเลือกบุคคล การตัดสินนโยบาย และการทํา
กิจกรรมของรัฐบาล ยิ่งกว4านั้นคําว4าการมีส4วนร4วมทางการเมืองในความหมายกว!าง อาจรวมถึงการ
แสดงออกถึงความสนใจติดตามเรื่องราวทางการเมือง การแสดงความคิดเห็น การวิพากษ9วิจารณ9 การ
ออกเสียงเลือกต้ัง จนถึงเข!าร4วมกิจกรรมทางการเมืองอย4างจริงจัง เช4น การเปAนสมาชิกพรรคการเมือง 
การรณรงค9หาเสียงเลือกต้ัง การเปAนผู!สมัครรับเลือกต้ัง จนกระท่ังเข!าไปเปAนผู!ดําเนินการทางการเมือง
ด!วยตนเอง ในฐานะตัวแทนของประชาชน และผู!กําหนดและดําเนินนโยบายทางการเมือง 

มายรอน ไวเนอร9 (Myron Weiner) ได!เสนอว4าการมีส4วมร4วมทางการเมืองนั้นต!องมี
องค9ประกอบย4อย 3 อย4าง ได!แก4 1) ต!องมีกิจกรรมหรือการดําเนินการได! เช4น การพบปะพูดคุยติดต4อ
ประสานงาน 2) ต!องเปAนกิจกรรมท่ีทําโดยความสมัครใจหรือเปAนเรื่องของการแสดงออกส4วนบุคคล 
และ 3) ต!องมีทางเลือกในการเข!าร4วมท่ีหลากหลายอยู4เสมอ 

สมบั ติ  ธํ า รงธัญวงศ9  ได! มี ทัศนะว4 า  การมีส4 วนร4 วมทางการ เ มือง (Political 
Parcipation) เปAนท้ังเปaาหมาย และกระบวนการทางการเมือง กล4าวคือ การมีส4วนร4วมทางการเมือง
เปAนเปaาหมายสําคัญของการพัฒนาระบบการเมือง ให!เปAนประชาธิปไตยท้ังนี้ เพราะการมีส4วนร4วม
ทางการเมืองเปAนดัชนีวัดท่ีสําคัญประการหนึ่งของระบอบประชาธิปไตย สังคมใดจะมีระดับความเปAน
ประชาธิปไตยสูงหรือตํ่าพิจารณาได!จากระดับการมีส4วนร4วมทางการเมืองของประชาชน สังคมท่ี
ประชาชนมีระดับการมีส4วนร4วมทางการเมืองสูง ย4อมมีระดับความเปAนอธิปไตยสูง ในทางตรงกันข!าม 
ถ!าสังคมใดมีระดับการมีส4วนร4วมทางการเมืองตํ่า แสดงว4าสังคมนั้นมีระดับความเปAนประชาธิปไตยตํ่า 
โดยนัยนี้นักวิชาการทางรัฐศาสตร9บางกลุ4มจึงถือว4า การพัฒนาทางการเมือง คือการทําให!ประชาชนมี
ส4วนร4วมทางการเมือง ความสําเร็จของการพัฒนาทางการเมืองจึงข้ึนกับระดับการมีส4วนร4วมทางการ
เมืองของประชาชนเปAนสําคัญ เพราะฉะนั้น การมีส4วมร4วมทางการเมืองจึงเปAนเปaาหมายของการ
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พัฒนาทางการเมืองโดยตรง โดยเฉพาะการพัฒนาทางการเมืองให!เปAนประชาธิปไตยในส4วนของ
กระบวนการทางการเมืองนั้น  

การมีส4วนร4วมทางการเมืองแท!จริง คือการแสดงออกซ่ึงกิจกรรมทางการเมืองของบุคคล
ในสังค กิจกรรมเหล4านี้ก4อให!เกิดความสัมพันธ9ระหว4างสมาชิกในสังคมการเมือง และความสัมพันธ9ระหว4าง
สมาชิกกับองค9กรทางการเมือง รวมท้ังความสัมพันธ9ระหว4างประชาชนกับรัฐบาล การแสดงออกซ่ึงกิจกรรม
ทางการเมืองเหล4านี้ คือ กระบวนการทางการเมือง ซ่ึงจะนําไปสู4การบรรลุเปaาหมายท่ีประชาชนต!องการใน
ฐานะท่ีการมีส4วนร4วมทางการเมือง เปAนกระบวนการทางการเมือง ดังนั้น การศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมม
ทางการเมือของบุคคลและองค9การทางการเมือง ท่ีครอบคลุมระบบปฏิสัมพันธ9 (Interaction System) ทาง
การเมืองท้ังหมด จะส4งเสริมให!เข!าใจบทบาทการมีส4วนร4วม ทางการเมืองของบุคคลและองค9การทางการเมือง
ได!ชัดเจนยิ่งข้ึน ดังนั้น การศึกษาการมีส4วนร4วมทางการเมืองในฐานะ ท่ีเปAนกระบวนการทางการเมือง 
(Political Socialization) ซ่ึงจะมีผลต4อความเชื่อและพฤติกรรมทางการเมือง ของป�จเจกบุคคลในแต4ละสังคม 
หากพิจารณาการมีส4วนร4วมทางการเมืองภายใต!กรอบของระบบการเมือง อาจจําแนกได! 2 ลักษณะสําคัญ 
กล4าวคือ ลักษณะแรก เปAนลักษณะของการมีส4วนร4วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงมีความหมาย
ครอบคลุมลักษณะต4างๆ ท่ีได!กล4าวมาแล!วในตอนต!น ส4วนลักษณะท่ีสองคือ การมีส4วนร4วมทางการเมืองใน
ระบอบอํานาจนิยม หรือระบอบเผด็จการ ลักษณะสําคัญของการมีส4วนร4วมทางการเมืองในระบอบนี้เปAนแบบ
ทิศทางเดียว กล4าวคือ ประชาชนจะแสดงบทบาททางการเมืองได!เฉพาะภายใต!กรอบท่ีผู!ปกครองกําหนดให!
เท4านั้น ส4วนใหญ4จะเปAนการแสดง ออกทางการเมืองเพ่ือสนับสนุนผู!ปกครอง ภายใต!การระดมและการกํากับ
ของผู!ปกครองโดยตรง อาจเปAนการแสดงออกของประชาชนเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล หรือแสดงออก
ซ่ึงการต4อต!านต4างชาติท่ีเปAนปฏิป�กษ9กับรัฐบาล การแสดงออกซ่ึงการมีส4วนร4วมทางการเมืองของประชาชนใน
ระบอบอํานาจนิยมหรือระบอบเผด็จการจะเปAนไปในลักษณะของการระดมการมีส4วนร4วม (Mobilized 
Participation) เปAนสําคัญและจะต!องเปAนไปในลักษณะการสนับสนุน ผู!นําเผด็จการเท4านั้น จะแสดงออกเพ่ือ
การคัดค!านผู!นําหรือรัฐบาลเผด็จการมิได! 

 ดังนั้น การมีส4วนร4วมทางการเมืองของประชาชนในระบอบอํานาจนิยมหรือระบอบเผด็จ
การ จึงแตกต4างกับ ระบอบประชาธิปไตยอย4างชัดเจน เพราะการแสดงออกซ่ึงการมีส4วนร4วมทางการเมืองของ
ประชาชน ในระบอบประชาธิปไตย สามารถกระทําได!ท้ังในทางสนับสนุนและคัดค!านรัฐบาล และโดยส4วน
ใหญ4จะเปAนการแสดงออกท่ีเปAนอิสระจากการควบคุมหรือกํากับของรัฐบาล นอกจากนี้การแสดงออกทาง
การเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย อาจมีอิทธิพลหรือส4งผลกระทบต4อเสถียรภาพของรัฐบาล 
และทําให!เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได! ท้ังนี้เพราะการมีส4วนร4วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย ถ!า
สะท!อนถึงความต!องการของประชาชนส4วนใหญ4ก็คือ การแสดงออกซ่ึงเจตจํานงท่ัวไป (General Will) ของ
ประชาชนเปAนเรื่องท่ีผู!นําทางการเมืองจะต!องให!ความสําคัญเปAนอย4างยิ่ง 

 จันทนา สุทธิจารี มีความเห็นว4า ความสําคัญของการมีส4วนร4วมทางการเมืองนั้น
ข้ึนอยู4กับป�จจัยท่ีสําคัญ คือ ลักษณะของระบบการเมือง กล4าวคือ หากเปAนระบบการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย พฤติกรรมการมีส4วนร4วมทาง การเมืองของประชาชน ท้ังระดับชาติและระดับท!องถ่ิน
จะมีความสําคัญและจําเปAนมาก ต้ังแต4การคัดเลือกผู!แทนเข!ามาทําหน!าท่ีในการบริหารประเทศ 
บริหารกิจการสาธารณะของท!องถ่ิน การแสดงความเห็นทางการเมือง ในลักษณะต4างๆ เช4น พูดคุยกัน
ทางการเมือง การเขียนบทความหรือจดหมายแสดงความคิดเห็นทางหนังสือพิมพ9 การร4วมแสดงความ



67 

คิดเห็นในรายการสนทนาการเมืองทางโทรทัศน9หรือการรวมตัวประท!วงในรูปของกลุ4มผลประโยชน9
และการแสดงทัศนคติทางการเมืองของประชาชน โดยการออกแบบสอบถาม (Poll) ความคิดเห็นต4อ
การดําเนินนโยบายสาธารณะรัฐ ซ่ึงเปAนการมีส4วนร4วมท่ีเปAนระบบระเบียบเปAนวิทยาศาสตร9มากข้ึน 
แต4ในระบบการเมืองแบบเผด็จการ อํานาจในการปกครองประเทศผูกขาดอยู4กับผู!มีอิทธิพลทาง
การเมืองไม4ก่ีคนท่ีใช!อํานาจและอิทธิพลปกครองประเทศ เพ่ือสนองประโยชน9ของตนหรือกลุ4มตน
เท4านั้น ลักษณะของระบบการเมืองเช4นนี้ นอกจากการมีส4วนร4วมของประชาชนจะไม4มีความสําคัญ
และจําเปAนแล!ว ยังไม4พึงปรารถนา ผู!ปกครองจึงมักจะออกกฎหมายห!ามประชาชนรวมตัวกันทาง
การเมืองในรูปแบบต4างๆ เพราะเกรงว4าจะทําลายความม่ันคงของอํานาจทางการเมืองของตน ทําให!
สิทธิเสรีภาพทางการเมืองของประชาชนแทบไม4มี หรือหากมีก็มีน!อยมาก เช4น ผู!ปกครองอาจบังคับ
ด!วยการออกกฎหมายให!ประชาชนต!องเปAนสมาชิกพรรคการเมืองของตน และอนุญาตให!มีพรรค
การเมืองได!เพียงพรรคเดียวเท4านั้น ท้ังนี้เพ่ือต!องการใช!พลังประชาชนเปAนฐานรองรับสร!างความชอบ
ธรรม ความม่ันคงให!กับการดํารงอยู4ในอํานาจการเมืองของตน ลักษณะเช4นนี้เปAนพฤติกรรมการมีส4วน
ร4วมทางการเมืองของประชาชน ซ่ึงขาดองค9ประกอบท่ีสําคัญไปคือ ความสมัครใจของประชาชน
เพราะถูกกดดัน บังคับ หรือจัดต้ังข้ึน จึงมิใช4ความหมายของการมีส4วนร4วมทางการเมืองตามนัยท่ี
กล4าวข!างต!น อย4างไรก็ตาม ข!อพิจารณาท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งคือ ลักษณะและระดับการมีส4วนร4วม
ทางการเมืองของประชาชน ยังเปAนป�จจัยชี้วัดระดับความเปAนประชาธิปไตยของระบบการเมืองนั้นๆ 
ด!วย เช4นในอดีตนับต้ังแต4เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย9เปAนระบอบ
ประชาธิปไตยใน พ.ศ. 2475 ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย ก็ถูกสอดแทรกด!วยการ
รัฐประหารหลายครั้ง และถูกผูกขาดอํานาจทางการเมืองโดยผู!นําจากสถาบันทหารเปAนเวลายาวนาน 
มีการจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนในลักษณะต4างๆ อาทิ ประกาศคณะปฏิวัติห!ามการชุมนุมกัน
เกิน 5 คน กฎอัยการศึกห!ามประชาชนออกจากบ!านยามวิกาล เปAนต!น ภาวการณ9เช4นนี้การมีส4วนร4วม
ทางการเมืองของประชาชน อันเปAนหัวใจสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ถูกห!ามมิให!
กระทําหรือถูกจํากัดริดรอนอย4างมากมาย จึงเปAนป�จจัยชี้วัดได!อย4างดีถึงระดับความเปAนประชาธิปไตย
ท่ีต่ําและมีความเปAนเผด็จการท่ีซ4อนแฝงอยู4 

 แบบแผนของการเข!ามีส4วนร4วมทางการเมือง การเข!ามีส4วนร4วมทางการเมืองในแต4
ละรูปแบบของสังคมแต4ละสังคมอาจดําเนินไปใน 2 แบบแผนใหญ4ๆ แบบแรกคือ การเข!ามีส4วนร4วม
ทางการเมืองอย4างเปAนอิสระ (Autonomous Political Participation) หมายถึง ลักษณะทีราษฎร
เข!าไปมีส4วนร4วมทางการเมืองในรูปแบบใดๆ ด!วยความพึงพอใจส4วนตัว เปAนไปโดยความสมัครใจ หรือ
ได!พินิจพิเคราะห9ใช!วิจารณญาณของตนเอง มองเห็นประโยชน9ของการเข!ามีส4วนร4วม และมองเห็นว4า
ตนเองสามารถท่ีจะก4อให!เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได!อย4างแท!จริงแบบท่ีสอง คือ การเข!ามี
ส4วนร4วมทางการเมืองโดยถูกปลุกระดม (Mobilized Political Participation)หมายถึง ลักษณะของ
การเข!ามีส4วนร4วมทางการเมืองของราษฎรท่ีเปAนไปโดยท่ีไม4ได!เกิดจากเจตจํานงของตนเอง แต4เกิดจาก
ผู!อ่ืนปลุกระดมให!เขาเข!าร4วมในการกระทํากิจกรรมทางการเมืองในรูปแบบต4างๆ โดยการขู4เข็ญ บังคับ 
ชักจูง หรือใช!อิทธิพลทางวัตถุ เปAนต!น ท้ังนี้ก็เพ่ือให!เปAนไปตามท่ีผู!ปลุกระดมต!องการ 
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1) รูปแบบของการมีส4วนร4วมทางการเมือง 
ลักษณะของการมีส4วนร4วมทางการเมืองท่ีฮันติงตันและเนลสัน กล4าวถึงข!างต!น ทํา

ให!สามารถแบ4งรูปแบบการมีส4วนร4วมทางการเมืองออกเปAน 2 รูปแบบ คือ การมีส4วนร4วมในรูปแบบท่ี
ถูกกฎหมาย (Legal Forms) ซ่ึงยังแบ4งย4อยออกเปAนการมีส4วนร4วมแบบปกติ (Conventional 
Participation) และการมีส4วนร4วมแบบท่ีไม4ปกติ (Unconventional Participation) กับการมีส4วน
ร4วมในรูปแบบท่ีผิดกฎหมาย (Illegal Forms) 

รูปแบบแรก การมีส4วนร4วมในรูปแบบท่ีถูกกฎหมาย (Legal Forms) การมีส4วนร4วม
ในรูปแบบท่ีถูกกฎหมาย สามารถแบ4งออกเปAน 2 แบบคือ การมีส4วนร4วมแบบปกติ และการมีส4วนร4วม
แบบไม4ปกติ  

แบบแรก การมีส4วนร4วมแบบปกติ (Conventional Participation) คือการมีส4วน
ร4วมทางการเมืองท่ีคนท่ัวไปปฏิบัติ เช4น การมีส4วนร4วมในรูปแบบท่ีถูกกฎหมาย และเปAนการมีส4วน
ร4วมแบบปกติ การใช!สิทธิเลือกต้ังนับเปAนรูปแบบของการมีส4วนร4วมแบบปกติ การใช!สิทธิเลือกต้ัง
นับเปAนรูปแบบของการมีส4วนร4วมแบบปกติท่ีปฏิบัติกัน อย4างแพร4หลายมากท่ีสุด อย4างไรก็ตาม การ
วัดหรือตรวจสอบว4า การออกเสียงเลือกต้ังเปAนเครื่องบ4งชี้ ถึงความเปAนพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีแข็งขันหรือไม4นั้น ข้ึนอยู4กับป�จจัยท่ีเก่ียวข!องกับการเลือกต้ังแต4ละสังคม เช4น ความ
บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร4งใสของการจัดการเลือกต้ัง ขนาดของเขตเลือกต้ังลักษณะของผู!สมัครรับเลือกต้ัง 
ซ่ึงสัมพันธ9กับโครงสร!างทางสังคม การออกเสียงเลือกต้ังในสังคมสามารถจัดการเลือกต้ังได!อย4างสุจริต 
เท่ียงธรรม โปร4งใส นับเปAนการส4งสัญญาณถึงระบบการเมืองท้ังระบบว4าประชาชนคิดเห็นอย4างไร เช4น 
การเลือกต้ังของไทยภายใต!รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.  2540 ในบัตรเลือกต้ังมีช4อง “ไม4ประสงค9จะ
ลงคะแนน” หรือท่ีเรียกว4า No Vote หากมีผู!ใช!สิทธิเลือกต้ังเปAนจํานวนมากเลือกกาในช4องนี้ ย4อม
เปAนการส4งสัญญาณทางการเมืองแก4ระบบการเมืองท้ังระบบว4า ประชาชนต!องการเห็นการ
เปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญในทางการเมือง เพราะไม4เห็นทางเลือกใดท่ีระบบการเมืองป�จจุบันได!ให!ไว! 

นอกเหนือจากการใช!สิทธิเลือกต้ังแล!ว การมีส4วนร4วมทางการเมืองในรูปแบบนี้ยังได!แก4 
ประชามติ (Referendum) ซ่ึงเปAนการใช!สิทธิลงคะแนนของประชาชนเพ่ือให!ความเห็นชอบต4อประเด็นป�ญหา
ท่ีสําคัญยากต4อการตัดสินใจ โดยเฉพาะตัวนักการเมืองท่ีไม4กล!าตัดสินใจประเด็นป�ญหาท่ีประชาชนมีการ
โต!แย!ง หรือถกเถียงกันอย4างรุนแรง การลงประชามติ จึงทําให!นักการเมืองไม4ต!องตัดสินใจเอง แต4นําผลท่ีได!
จากการตัดสินใจของประชาชนมาดําเนินการต4อไป เช4น การออกกฎหมายบางฉบับหรือการแก!ไขรัฐธรรมนูญ 

ประชาพิจารณ9 (Public Hearing) เปAนอีกวิธีหนึ่งของการมีส4วนร4วมทางการเมืองใน
รูปแบบปกติ เปAนกระบวนการรับฟ�งความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีรัฐบาลมีโครงการบางอย4างท่ีจะ
ดําเนินการ ซ่ึงโครงการนั้นคาดว4าจะส4งผลกระทบต4อวิถีชีวิต ความเปAนอยู4ในด!านต4างๆ ของคนในพ้ืนท่ี ดังนั้น
รัฐจึงมีความจําเปAนต!องดําเนินการจัดให!มีการรับฟ�งความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีจะได!รับผลกระทบ
จากโครงการเพ่ือนําไปประกอบการตัดสินใจในสังคมไทยภายใต!รัฐธรรมนูญฉบับปt พ.ศ. 2540 มีการจัดประชา
พิจารณ9รับฟ�งความคิดเห็นของประชาชนเม่ือรัฐบาลต!องการดําเนินโครงการต4างๆ หลายโครงการ แต4
เนื่องจากยังเปAนเรื่องใหม4สําหรับสังคมไทย จึงมีป�ญหาและอุปสรรคในการดําเนินการหลายประการทีเดียว 
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อย4างไรก็ตาม ประชาพิจารณ9มีความแตกต4างจากประชามติ คือ ประชาพิจารณ9เปAนการ
เปkดโอกาสให!ประชาชนแต4ละคนท่ีเข!าร4วมประชุมหรือแสดงความคิดเห็น แต4ไม4มีการลงมติผูกพันดําเนินการ
อย4างหนึ่งอย4างใด รัฐเพียงนําความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ือประกอบการตัดสินใจเท4านั้น 

แบบท่ีสอง การมีส4วนร4วมแบบไม4ปกติ (Unconventional Participation) การมี
ส4วนร4วมแบบนี้ถึงแม!ว4าไม4ผิดกฎหมาย แต4คนส4วนใหญ4เห็นว4าไม4เหมาะสม อย4างไรก็ตาม ข้ึนอยู4กับ
วัฒนธรรมทางการเมืองของแต4ละประเทศว4าพฤติกรรมหรือการแสดงออกทางการเมืองลักษณะใด
เหมาะสม หรือผิดปกติหรือไม4 เช4น หลายสังคมเห็นว4าการประท!วงหรือการเดินขบวนเรียกร!อง
ทางการเมือง แม!ว4าเปAนสิ่งท่ีกระทําได! เพราะรัฐธรรมนูญบัญญัติไว!ว4าเปAนสิทธิเสรีภาพทางการเมือง 
แต4ก็เห็นว4าช4องทางปกติของการเมืองมีอยู4 ต!องใช!ช4องทางปกตินั้นแก!ไขป�ญหาท่ีเกิดข้ึน เช4น รัฐบาล 
รัฐสภา หรือพรรคการเมือง เปAนต!น แต4ฝUายท่ีสนับสนุนการมีส4วนร4วมแบบไม4ปกติเห็นว4าการมีส4วน
ร4วมแบบปกติเพียงอย4างเดียวไม4เพียงพอต4อการผลักดันหรือเรียกร!องให!เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
นโยบายของรัฐบาล หรือการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได! 

ตัวอย4างของการมีส4วนร4วมในแบบนี้ เช4น สหรัฐอเมริกามีการใช!วิธีการมีส4วนร4วม
แบบไม4ปกติหลายครั้ง และประสบความสําเร็จจนทําให!มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล เช4น ใน
ระหว4างทศวรรษ ค.ศ. 1960-1970 มีการเดินขบวนรณรงค9เรียกร!องสิทธิของคนผิวดํา นักศึกษา
เดินขบวนประท!วงต4อต!านสงครามเวียดนามเปAนต!น ในสังคมไทยประชาชนบางกลุ4มเลือกใช!การมีส4วน
ร4วมแบบไม4ปกติเพ่ือให!รัฐบาลและสังคมรับรู!ถึงข!อเรียกร!อง และความต!องการของกลุ4มคน เนื่องจาก
เห็นว4าช4องทางการเมืองปกตินิ่งเฉย ไม4ตอบสนองต4อความต!องการของกลุ4มตน เช4น การชุมนุม
ประท!วงทําหน!าทําเนียบรัฐบาลของสมัชชาคนจนเปAนเวลานานหลายเดือนในสมัยรัฐบาลพลเอกชวลิต 
ยงใจยุทธ (2539-2540) และในสมัยรัฐบาลชวน หลีกภัย (2541-2543) เพ่ือเรียกร!องให!รัฐบาล
ปรับปรุงแก!ไขป�ญหาท่ีดินทํากิน การรณรงค9ปฏิรูปการเมืองจนสามารถผลักดันให!เกิดรัฐธรรมนูญ 
ฉบับปt พ.ศ. 2540 ด!วยวิธีการอดอาหารประท!วงของ ร.ต.ฉลาด วรฉัตร เปAนต!น 

รูปแบบท่ีสอง การมีส4วนร4วมในรูปแบบท่ีผิดกฎหมาย (Illegal Forms) การ
แสดงออกทางการเมืองในรูปแบบใด ถูกจัดเปAนการมีส4วนร4วมในรูปแบบท่ีผิดกฎหมายนั้น ข้ึนอยู4กับ
การนิยาม หรือให!ความหมายของระบอบการเมืองการปกครองในแต4ละประเทศ ประเทศท่ีปกครอง
ในระบอบเผด็จการมักจะไม4เปkดโอกาสให!ประชาชนเข!ามามีส4วนร4วมทางการเมืองในรูปแบบต4างๆ เม่ือ
เทียบกับประเทศท่ีปกครองด!วยระบอบประชาธิปไตย เช4น การจัดต้ังพรรคการเมืองในประเทศ
ประชาธิปไตยให!สิทธิเสรีภาพแก4ประชาชนในก4ารรวมตัวจัดต้ังพรรคการเมืองได! แต4ประเทศเผด็จการ
ไม4อนุญาตให!มีการจัดต้ัง พรรคการเมืองอ่ืนใด นอกเหนือจากพรรคของรัฐบาล เช4น พรรคคอมมิวนิสต
ในประเทศท่ีปกครอง ด!วยระบอบคอมมิวนิสต9ท้ังหลาย 

กรณีของ “อารยะขัดขืน” (Civil Disobedience) อาจถูกตีความว4าเปAนพฤติกรรม
การแสดงออกทาง การเมืองท่ีผิดกฎหมาย เพราะบางกรณีเปAนการละเมิดหรือฝUาฝ�นกฎหมาย เพ่ือ
แสดงให!เห็นถึงความอยุติธรรมของกฎหมายฉบับนั้น หรือต4อต!านการใช!อํานาจของผู!ปกครองประเทศ 
เนื่องจากเห็นว4าขาดความชอบธรรม เช4น การปฏิเสธไม4ย4อมจ4ายภาษีแก4รัฐ การรวมตัวปkดก้ันพ้ืนท่ี 
หรือบริเวณเพ่ือขัดขวางไม4ให!รัฐดําเนินโครงการพัฒนาต4างๆ เช4น การสร!างเข่ือน เปAนต!น 
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การมีส4วนร4วมทางการเมืองท่ีนับว4าผิดกฎหมายและสร!างความเสียหาย ส4งผล
กระทบต4อชีวิต และทรัพย9สินของคนท่ัวไปมากท่ีสุดคือ การก4อการร!าย (Terrorism) ซ่ึงเปAนการใช!
ความรุนแรงเพ่ือทําลายความชอบธรรม ข4มขู4 คุกคาม สร!างความหวาดกลัวให!กับฝUายรัฐบาล 
เนื่องจากเห็นว4าการมีส4วนร4วมในรูปแบบปกติท่ีถูกกฎหมาย ไม4สามารถกดดันรัฐบาลหรือผู!มีอํานาจให!
ปฏิบัติตามข!อเรียกร!อง หรือความต!องการของตนหรือกลุ4มตนได! 

นอกจากนี้แล!ว อัลมอนด9 (Almond) กับพาวเวลล9 (Powell) ได!จําแนกรูปแบบ
ของการมีส4วนร4วมทางการเมืองออกเปAน 2 รูปแบบใหญ4ๆ คือ แบบปกติธรรมดา (Conventional 
Forms) กับแบบไม4เปAนไปโดยปกติ (Unconventional Forms) และในแต4ละรูปแบบยังจําแนก
ออกเปAนแบบย4อยๆ ตามตารางท่ี 2.4 ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 2.4 รูปแบบการมีส4วนร4วมทางการเมืองของอัลมอนด9 (Almond) กับพาวเวลล9 (Powell)  
 

รูปแบบของการมีสUวนรUวมทางการเมือง 
Conventional Forms Unconventional Forms 

1. การออกเสียงเลือกต้ัง  
2. การพูดจาปรึกษาเรื่องการเมือง  
3. กิจกรรมการรณรงค9หาเสียงเลือกต้ัง  
4. การจัดต้ังและการเข!าร4วมเปAนสมาชิกกลุ4มต4างๆ  
5. การติดต4อส4วนตัวกับเจ!าหน!าท่ีทางการเมือง                                  

1. การยื่นข!อเสนอเรียกร!อง 
2. การเดินขบวน 
3. การเข!าประจันหน!ากัน 
4. การละเมิดกฎระเบียบของสังคม 
5. การใช!ความรุนแรงทางการเมือง 
      5.1 ประทุษร!ายต4อทรัพย9สิน 
      5.2 ประทุษร!ายต4อบุคคล 
6. สงครามกองโจรและการปฏิวัติ 

 
ท่ีมา: สมบัติ ธํารงธัญวงศ9 (2550) 
 

ในขณะท่ี มิลเบรธ (Milbrath) ได!สรุปว4า บุคคลจะมีพฤติกรรมการมีส4วนร4วม
ทางการเมืองจากระดับต4อไปสู4ระดับสูง โดยสามารถนําเสนอตามภาพท่ี 2.12 ดังนี้ 
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ภาพท่ี 2.12 ระดับของการมีส4วนร4วมทางการเมืองของมิลเบรธ  
ท่ีมา: สมบัติ ธํารงธัญวงศ9 (2550) 
 

2) ป�จจัยท่ีสัมพันธ9ต4อการมีส4วนร4วมทางการเมือง 
เหตุใดบางคนจึงเข!าไปมีส4วนร4วมทางการเมือง ขณะท่ีบางคนกลับเพิกเฉย ไม4สนใจ

ท่ีจะเข!าไปเก่ียวข!อง แม!กระท่ังประเทศประชาธิปไตยท่ีก!าวหน!าในโลกตะวันตกอย4างเช4น 
สหรัฐอเมริกากลับพบตัวเลขการไปใช!สิทธิเลือกต้ัง ซ่ึงเปAนการมีส4วนร4วมในรูปแบบปกติท่ีสะดวกและ
ง4ายดายท่ีสุดตํ่าลงมากข้ึนเรื่อยๆ เนื่องจากมีป�จจัยท่ีสัมพันธ9 ต4อการมีส4วนร4วมทางการเมืองดังต4อไปนี้ 

ป�จจัยแรก ระดับการศึกษา คนท่ีเข!าไปมีส4วนร4วมทางการเมืองต้ังแต4ระดับพ้ืนฐาน
ท่ีสุดคือ การเลือกต้ังไปจนถึงระดับสูงมากข้ึน เช4น การเข!าร4วมประชุม อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นทางการเมือง เปAนคนท่ีมีการศึกษาสูงมากกว4าคนท่ีมีการศึกษาสูงมากกว4าคนท่ีมีการศึกษาน!อย 
ดังนั้น หากต!องการขยายการมีส4วนร4วมทางการเมืองมากข้ึน ย4อมต!องเพ่ิมโอกาสให!คนท้ังหลายใน
สังคมได!ศึกษาเล4าเรียนมากยิ่งข้ึน 

ป�จจัยท่ีสอง ชนชั้นทางสังคม กลุ4มชนชั้นกลางเข!ามามีส4วนร4วมทางการเมือง
มากกว4าชนชั้นล4าง เช4น กรรมกรชาวไร4 ชาวนา เพราะชนชั้นกลางไม4เพียงเปAนผู!มีระดับรายได!ท่ีสูงกว4า
ชนชั้นล4างเท4านั้น แต4ยังเปAนเพราะคนเหล4านี้สามารถเข!าถึงทักษะทางการเมืองและข!อมูลข4าวสารทาง
การเมืองมากกว4าชนชั้นล4าง 

ป�จจัยท่ีสามความคิด ความเชื่อทางการเมืองแต4ละสังคมปลูกฝ�งความคิด ความเชื่อ
ทางการเมืองแตกต4างกัน บางสังคมท่ีให!ความสําคัญกับเพศชายมากกว4าเพศหญิง หรือสังคมท่ีเพศชาย
เปAนใหญ4 มักไม4เกิดโอกาสหรือให!การสนับสนุนการเข!ามามีส4วนร4วม ทางการเมืองทัดเทียมเท4าเพศชาย 
บางสังคมปลูกฝ�งความคิดเรื่องความแตกต4างจอวคนในสังคม เชื่อว4าการเมืองเปAนเรื่องของคนเฉพาะ
กลุ4ม เฉพาะคนท่ีมีบุญบารมี หรืออํานาจวาสนา ย4อมกีดกันหรือเปAนอุปสรรคต4อการเข!ามามีส4วนร4วม
ทางการเมืองของคนท่ัวไปอย4างกว!างขวาง 

 

 

กิจกรรม 
การตUอสู� 

ทางการเมอืง 

กิจกรรม
ปรับเปล่ียน
ทางการเมอืง 

กิจกรรมของ
ผู�สนใจทาง

การเมืองทาง 
การเมือง 

2 
1 

4 
3 

10 
9 

7 

5 

8 

6 

11 
12 

13 
14 

 

 

การแสดงความสนใจตUอกิจกรรมทางการเมอืง 
การใช�สิทธิเลือกตั้ง 

การริเริ่มประเด็นพูดคุยทางการเมอืง 
การชักจูงผู�อืน่ให�เลือกตัง้ผู�ทีต่นสนับสนุน 

การตดิกระดุมหรือสติกเกอร#เพ่ือแสดงการสนับสนุน 
การตดิตUอกับนักการเมอืงหรอืผู�นําทางการเมือง 

การบริจาคเงินสบับสนุนทางการเมอืง 
การรUวมประชมุหรือชุมนุมทางการเมอืง 

การรUวมรณรงค#ทางการเมอืง 
การเป]นสมาชิกสําคัญของพรรคการเมอืง 

การรUวมประชมุแกนนําของพรรค 
การรUวมระดมทุน 

การเสนอตัวเป]นคูUแขUงขันทางการเมือง 
การดาํรงตําแหนUงทางการเมอืง 
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ป�จจัยท่ีสี่ ความรู!สึกว4าตนเองสามารถก4อให!เกิดการเปลี่ยนแปลงการเมืองได! บุคคล
ท่ีเข!ามามีส4วนร4วมทางการเมืองหลายคนมีความรู!สึกว4า ตนเองสามารถท่ีจะสร!างความเปลี่ยนแปลง 
ทางการเมืองให!เกิดข้ึนได! จึงเห็นถึงความจําเปAนท่ีจะต!องเข!ามามีส4วนร4วมทางการเมือง ในขณะท่ีคน
บางกลุ4มเมินเฉย ไม4สนใจใยดีต4อสิ่งท่ีกําลังเกิดข้ึนในระบบการเมือง ไม4เพียงจะไม4เลิกการเปลี่ยนแปลง
ใดๆ แล!ว อาจจะก4อให!เกิดผล ในทางลบต4อสังคม ซ่ึงย4อมหมายรวมถึงตอนตนเองท่ีดํารงชีวิตอยู4ใน
สังคมนั้นด!วย 

3) แนวคิดวัฒนธรรมทางการเมือง 
จากการท่ีศึกษาถึงเรื่องของป�จจัยท่ีสัมพันธ9กับการมีส4วนร4วมทางการเมืองในหัวข!อ

ท่ีผ4านมา พบว4าระดับการศึกษา ชนชั้นทางสังคม ความคิด ความเชื่อทางการเมืองและความรู!สึกว4า
ตนเองก4อให!เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได! แล!วยังมีป�จจัยสําคัญอ่ืนๆ อีกท่ีมีผลต4อการมีส4วน
ร4วมทางการเมือง พฤติกรรมทางการเมือง รวมถึงการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองในรูปแบบ และ
ระดับต4างๆ ของคนในแต4ละสังคม สิ่งนั้นก็คือวัฒนธรรมทางการเมืองนั่นเอง 

จักษ9 พันธ9ชูเพชร นําเสนอว4า พฤติกรรมการมีส4วนร4วมทางการเมืองของประชาชน
ในแต4ละประเทศจะมีความแตกต4างกัน แม!ว4าประเทศเหล4านั้นจะมีระบอบการปกครองเดียวกัน ส4วน
หนึ่งเปAนผลมาจากวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) ท่ีมีความแตกต4างกันในแต4ละประเทศ 
“วัฒนธรรมทางการเมือง หมายถึง ขนบธรรมเนียมประเพณี ทัศนคติ ค4านิยม และความเชื่อของ
ประชาชนท่ีมีต4อการเมือง” ซ่ึงจะแสดงออกมาเปAนพฤติกรรมทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมือง
เปAนผลสืบเนื่องมาจากกระบวนการกล4อมเกลาทางการเมือง (Political Socialization) ซ่ึงทําหน!าท่ี
เปAนตัวกลางเชื่อมต4อระหว4างวัฒนธรรมทางการเมืองกับพฤติกรรมของมนุษย9ในสังคม กระบวนการ
กล4อมเกลาทางการเมืองกับวัฒนธรรมทางการเมืองจะมีความสัมพันธ9กันใน 3 รูปแบบ คือ การรักษาไว! 
(Maintenance) เพ่ือเปAนการส4งต4อวัฒนธรรมทางการเมืองไม4ให!สูญหายไปกับกาลเวลา รูปแบบท่ีสอง 
คือ การปฏิรูป (Reform) ซ่ึงมีลักษณะของการผสมผสานระหว4างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบเก4ากับ
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบใหม4 และประการสุดท!าย การสร!าง (Creation) วัฒนธรรมทางการ
เมืองข้ึนใหม4 การทําหน!าท่ีท้ังสามประการของกระบวนการ กล4อมเกลาทางการเมือง จึงถือว4ามี
ความสําคัญอย4างยิ่งต4อการมีอยู4 การสูญหาย การเกิดข้ึน และการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมทาง
การเมืองในแต4ละสังคม 

อัลมอนด9 (Almond) และ เวอร9บา (Verba) ได!จําแนกวัฒนธรรมทางการเมือง
ออกเปAน 3 ประเภท ดังนี้ คือ 1) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบ (Parochial Political 
Culture) เปAนวัฒนธรรมทางการเมืองและสังคมด้ังเดิมท่ียังไม4มีบทบาททางการเมือง ไม4มีความรู! 
ความเข!าใจ และความผูกพัน ท่ีตนเองมีต4อระบบการเมืองโดยท่ัวๆ ไป จึงไม4มีความคิดท่ีจะมีส4วนร4วม
ทางการเมือง รวมท้ังไม4ได!ต้ังความหวังหรือข!อเรียกร!องจากระบบการเมือง วัฒนธรรมทางการเมือง
แบบนี้มักปรากฏในสังคม จารีตประเพณีแบบด้ังเดิม หรือชนเผ4า ท่ีมีการปกครองง4ายๆ ไม4ซับซ!อน    
2) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร4ฟaา (Subject Political Culture) เปAนวัฒนธรรมทางการเมืองท่ี
สมาชิกของสังคม มีความรู!ความเข!าใจในระบบการเมืองโดยท่ัวๆ ไปในลักษณะยอมรับอํานาจรัฐ 
เคารพเชื่อฟ�งและปฏิบัติตามกฎหมายแต4ไม4เรียกร!อง ไม4เข!าไปมีส4วนร4วมทางการเมือง เพราะถือว4า
การเมืองเปAนเรื่องของผู!มีอํานาจบารมี ประชาชนเปAนผู!อยู4ใต!บังคับบัญชา มีหน!าท่ีต!องปฏิบัติตามคําสั่ง
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หรือนโยบายเท4านั้น 3) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส4วนร4วม (Participant Political Culture) คือ 
วัฒนธรรมทางการเมืองของสังคมท่ีประชาชนมีความรู! ความเข!าใจ มีความผูกพันต4อระบบการเมือง 
จะเรียกร!องหรือเข!าไปมีส4วนร4วมทางการเมืองในรูปแบบต4างๆ เพ่ือให!ระบบการเมืองตอบสนองข!อ
เรียกร!อง ซ่ึงประชาชนจะรู!สึกว4าพวกเขาสามารถ ก4อให!เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได! 

Almond และ Verba ใช!แนวทางในการค!นหาความโน!มเอียงทางการเมือง         
3 ประเภท โดยวัดจากป�จจัยหลัก 4 ประการ คือ 1) บุคคลนั้นมีความรู!เก่ียวกับชาติของเขาและ
เก่ียวกับระบบการเมืองของเขาโดยท่ัวไป อย4างไร เช4น ประวัติศาสตร9ของชาติ ขนาดของประเทศ 
ลักษณะพิเศษของการปกครอง ฯลฯ เขามีความรู!สึกต4อลักษณะ โดยท่ัวๆ ไปของระบบอย4างไร เขามี
ความเห็นหรือการตัดสินว4าระบบนี้เปAนอย4างไร 2) บุคคลนั้นมีความรู!เก่ียวกับโครงสร!างทางการเมือง 
และบทบาทของการเมืองของผู!นําทางการเมืองอย4างไร และเขามีความรู!สึกและความเห็นต4อ
โครงสร!างบทบาทของผู!นําและนโยบายองรัฐอย4างไร 3) บุคคลนั้นมีความรู!เก่ียวกับการบริหารงานของ
รัฐอย4างไร มีความรู!เก่ียวกับสถาบัน ตัวบุคคล และกระบวนการตัดสินใจท่ีเปAนผู!เก่ียวข!องกับการ
บริหารนั้นอย4างไร และมีความรู!สึก ความเห็นต4อเจ!าหน!าท่ีของรัฐอย4างไร 4) บุคคลนั้นมองตัวเขาเอง
ในฐานะท่ีเปAนสมาชิกคนหนึ่งในระบบการเมืองอย4างไร เขามีความรู!เก่ียวกับสิทธิเสรีภาพ หน!าท่ีและ
วิธีการต4างๆ ท่ีจะเข!าไปม่ีอิทธิพลต4อการตัดสินใจทางการเมืองอย4างไร เขามีความรู!สึกและเขาสามารถ
ก4อให!เกิดการเปลี่ยนแปลงในนโยบายการตัดสินใจของรัฐบาลหรือไม4อย4างไร 

อย4างไรก็ตาม อัลมอนด9และเวอร9บายังย้ําว4า การจําแนกวัฒนธรรมทางการเมือง
ออกเปAน 3 ประเภทนี้ ไม4ได!หมายความว4าในสังคมหนึ่งๆ จะมีวัฒนธรรมทางการเมืองประเภทเดียว 
แต4อาจมีลักษณะผสมกันระหว4าง วัฒนธรรมทางการเมืองท้ัง 3 รูปแบบ ผสมปนเปอยู4ในสังคมใน
ระดับท่ีแตกต4างกันไปได! ดังนั้นจึงแบ4งประเภทระบบการเมืองท่ีมีลักษณะผสม (Mixed Type) ออกไป
อีก 3 แบบ คือ 

แบบท่ี 1 วัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบผสมไพร4ฟaา (Parochial Subject 
Political Culture) เปAนวัฒนธรรมทางการเมืองทีคนส4วนใหญ4ไม4ได!ยอมรับในอํานาจด้ังเดิม เช4น 
อํานาจของหัวหน!าเผ4า หรือข!าวของท่ีดินอีกต4อไป แต4จะให!ความภักดีต4อระบบการเมืองท่ีซับซ!อน
กว4าเดิม กล4าวคือ จะยอมรับอํานาจของรัฐบาลกลางแทนท่ีจะยอมรับอํานาจของหัวหน!าเผ4า แต4
อย4างไรก็ตาม ก็ยังไม4สนใจท่ีจะเรียกร!องสิทธิทางการเมืองหรือเข!าไปมีส4วนร4วมทางการเมือง 

แบบท่ี 2 วัฒนธรรมของการเมืองแบบไพร4ฟaาผสมการมีส4วนร4วม (Subject 
Participant Political Culture) เปAนวัฒนธรรมทางการเมืองท่ีสมาชิกบางส4วนของสังคมเริ่มมีความ
สนใจ ต!องการท่ีจะเข!าร4วมทางการเมือง มีสมาชิกบางส4วนของสังคมเริ่มมีความสนใจ ต!องการท่ีจะเข!า
มีส4วนร4วมทางการเมือง แต4ก็มีสมาชิกบางส4วนท่ีไม4กระตือรือร!นท่ีจะเข!าไปมีส4วนร4วม และยังยอมรับ
ในอํานาจรัฐโดยปราศจากเง่ือนไข วัฒนธรรมทางการเมืองผสมกันในลักษณะนี้ อาจทําให!ระบบ
การเมืองไม4ม่ันคง เนื่องจากกลุ4มท่ีมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส4วนร4วมมักเปAนคนหมู4น!อยในสังคม 
จึงมักถูกบีบค้ัน และท!าทายจากวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ ไพร4ฟaาของคนหมู4มากได! ซ่ึงในระยะแรก
ของการนํารูปแบบประชาธิปไตยมาใช!ระบบการเมืองจะไร!เสถียรภาพ แต4ในระยะยาวถ!ามีการ
สร!างสรรค9องค9กรหรือสถาบันต4างๆ ข้ึนมารองรับ เช4น พรรคการเมือง กลุ4มผลประโยชน9 ทําให!
วัฒนธรรมทางการเมืองสองแบบนี้อยู4ควบคู4กันไปเปAนเวลานานพอสมควร โดยท่ีมีระบบการเมืองแบบ
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ประชาธิปไตย มีความต4อเนื่องในระยะยาว วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส4วนร4วมอาจมีอิทธิพลทําให!
ผู!ท่ีมีความโน!มเอียงไปในอํานาจนิยม เปลี่ยนท4าทีและทัศนคติได! 

แบบท่ี 3 วัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบผสมกับการมีส4วนร4วม (Parochial 
Participant Culture) เปAนวัฒนธรรมทางการเมืองท่ีประเทศส4วนใหญ4ในสังคมมีความจงรักภักดีต4อ
กลุ4มของตนเปAนลําดับแรก แต4มีทัศนะต4อการเข!าไปมีส4วนร4วมทางการเมืองในทางท่ีแจะแสวงหา
ผลประโยชน9 เฉพาะเชื้อชาติ เฉพาะกลุ4ม ไม4มีการประนีประนอมระหว4างกลุ4มท่ีแตกต4าง ก4อให!เกิด
ความขัดแย!งในสังคม 

ตัวแทนวัฒนธรรมทางการเมืองดังกล4าว อัลมอนด9และเวอร9บามิได!ยืนยันว4า
วัฒนธรรมทางการเมือง แบบเข!าไปมีส4วนร4วม เปAนวัฒนธรรมทางการเมืองท่ีเอ้ืออํานวยต4อการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย แม!ว4าวัฒนธรรมทางการเมืองแบบนี้จะมีลักษณะส4งเสริมให!คนเข!าไปมี
ส4วนร4วมทางการเมืองสูง เพราะการเข!าปtส4วนร4วมนี้อาจอยู4ในรูปของอารมณ9 ปราศจากเหตุผล หรือ
เปAนไปเพ่ือประโยชน9เฉพาะกลุ4มจํากัดวงแคบ ก็ได! ดังนั้น พวกเขาจึงได!แสดงวัฒนธรรมทางการเมือง
แบบผสมผสาน เรียกว4า วัฒนธรรมพลเมือง (Civic Culture) โดยเน!นท่ีพฤติกรรมของคนในระบบ
การเมืองแบบประชาธิปไตย โดยผู!ท่ีมีความสนใจการเมืองและด้ือรั้นท่ีจะเข!าไปมีส4วนร4วมทางการ
เมืองจะต!องใคร4ครวญอย4างรอบคอบ โดยการประเมินจากพยานหลักฐาน และการตรวจสอบ
เปรียบเทียบท่ีจะเลือกตัดสินจากทางเลือกทีมีอยู4หลายทาง จากแนวความคิดดังกล4าวจะเห็นได!ว4า 
ประเภทและรูปแบบของวัฒนธรรมทางการเมืองมีความหลากหลาย ยากต4อการตัดสินถึงความถูกต!อง
ว4าสิ่งใดผิดหรือถูกท้ังนี้ข้ึนอยู4กับความเหมาะสมกับสถานการณ9และระบอบการปกครองของสังคม
นั้นๆ ซ่ึงวัฒนธรรมทางการเมืองควรคํานึงถึงความเข!าใจ ความแตกต4างระหว4างวัฒนธรรม การให!
ความสําคัญ ต4อองค9การหรือสถาบันการปกครองรูปแบบนั้นๆ อันจํานําไปสู4นโยบายหรือวัฒนธรรม
ทางการเมืองท่ีถูกต!องและเปAนธรรม โดยส4วนใหญ4จะยอมรับวัฒนธรรมแบบมีส4วนร4วมในการปกครอง 
อันเปAนท่ีมาของวัฒนธรรมแบบประชาธิปไตย 

4) วัฒนธรรมทางการเมืองของไทย  
ระบอบการปกครองด้ังเดิมของไทย (เอกวิทย9 มณีธร, 2554) เปAนแบบท่ีมี

พระมหากษัตริย9เปAนประมุขและจะมีอํานาจสูงสุดอยู4ถึง 700 ปtสมัยสุโขทัยมีการปกครองแบบพ4อ
ปกครองลูก ในสมัยอยุธยา การปกครองเปลี่ยนมาเปAนแบบท่ีกษัตริย9มีอํานาจ สิทธิ์ขาด เปAนแบบ
เทวราช ลักษณะการปกครองนี้ได!ถือปฏิบัติกันเรื่อยมาจนถึงปt พ.ศ. 2475 จึงได!มีการเปลี่ยนแปลง
การปกครองมาเปAนแบบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย9เปAนประมุข ระบบการเมืองป�จจุบันของ
ไทยแสดงให!เห็นถึง การผสมผสานระหว4างการปกครองแบบตะวันตก ซ่ึงเปAนรูปแบบการปกครองมา
เปAนแบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย9เปAนประมุข ระบบการเมืองป�จจุบันของไทยแสดงให!เห็น
ถึงการผสมผสานระหว4างการปกครองแบบตะวันตก ซ่ึงเปAนรูปแบบการปกครองท่ีได!มีการลอกเลียน
นํามาใช!อย4างเปAนทางการ และอิทธิพลของค4านิยมแบบด้ังเดิมของการปกครองแบบท่ีผู!ปกครองมี
อํานาจสูงสุด ซ่ึงในความจริงแล!ว ต้ังแต4เปลี่ยนแปลงการปกครองเปAนแบบประชาธิปไตยเปAนต!นมา 
มิได!เกิดการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติของคนไทย ท่ีมีต4อการปกครองแบบใช!อํานาจสิทธิ์ขาดแต4
อย4างไร เพียงแต4การใช!อํานาจเปลี่ยนแปลงจากกษัตริย9ไปสู4กลุ4มผู!มีอํานาจทางการเมืองเท4านั้น 
เพราะฉะนั้น จึงกล4าวได!ว4าวัฒนธรรมทางการเมืองของประเทศหนึ่งประเทศใด ย4อมได!รับอิทธิพลมา
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จากระบบการเมืองการปกครองของประเทศนั้นๆ วัฒนธรรมทางการเมืองของไทยในป�จจุบัน ก็
เช4นเดียวกัน นับเปAนมรดกตกทอดทางการเมืองท่ีสําคัญอย4างหนึ่งของระบบการเมืองการปกครองไทย
แต4โบราณ กล4าวได!ว4า วัฒนธรรมทางการเมืองท่ีสําคัญๆ ของคนไทยโดยท่ัวไปมีลักษณะดังต4อไปนี้ คือ 

ลักษณะแรก อํานาจนิยม คนไทยส4วนใหญ4ชอบใช!อํานาจเด็ดขาด เคารพ เชื่อฟ�ง
และอ4อนน!อมต4อผู!มีอํานาจ รวมท้ังมอบอํานาจและความรับผิดชอบในทุกสิ่งทุกอย4างไว!ท่ีผู!นํา ท้ังนี้จะ
เห็นได!จากการปกครองในทุกระดับชาติจะนิยมการใช!อํานาจบังคับให!มีการปฏิบัติตามมากกว4าการใช!
เหตุผล หลักการหรือการรับฟ�งความเห็นของผู!มีส4วนเก่ียวข!อง จะนิยมการรวบอํานาจไว!ในตัวผู!นํา 
การทํางานจึงมีลักษณะสั่งการจากเบื้องบนลงมามากกว4าจะมีการริเริ่มมาจากเบื้องล4าง 

ลักษณะท่ีสอง นิยมระบบเจ!านายกับลูกน!อง ในสังคมไทยคนส4วนใหญ4จะอยู4ในกลุ4ม
พวกพ!องกลุ4มหนึ่ง กลุ4มใดเสมอ ผู!นํา ผู!เปAนเจ!านาย ผู!มีอํานาจ ผู!มีอํานาจวาสนา ผู!มีบารมีต!อง
สามารถให!ความคุ!มครอง และให!ผลประโยชน9แก4 ลูกน!องได! ส4วนลูกน!องก็จะต!องตอบแทนด!วยการ
สนับสนุนและบริการแก4เจ!านายความสัมพันธ9เช4นนี้จะมีในทุกหนทุกแห4ง เช4น ในความสัมพันธ9ทาง
การเมืองในระบบพรรคการเมือง หรือในระบบราชการคนไทยจึงนิยมนับถือผู!มีอํานาจ เพ่ืออาศัย
บารมีปกปaองผลประโยชน9ของตน ด!วยเหตุนี้ความจงรักภักดีต4อพวกพ!องตนจึงมีความสําคัญเหนือกว4า 
ผลประโยชน9ส4วนรวมของสังคม ข!าราชการจํานวนมากจึงมีแนวโน!มท่ีจะสนใจรับใช!ผู!ใหญ4มากกว4าการ
งาน อีกท้ังมีการยึดถือระบบพวกพ!องมีการแบ4งพวกกันท่ัวไป อย4างไรก็ตาม เม่ือเจ!านายคนเดิมสิ้น
อํานาจลง บรรดาลูกน!องท้ังหลายก็จะพากันแสวงหาเจ!านายคนใหม4ต4อไป สังคมไทยการเปAนเจ!าคน
นายคนจึงได!รับการยกย4องนับถือมากการอวยพรของผู!ใหญ4สมัยก4อนๆ ท่ีมีต4อเด็กๆ จึงมักเน!นว4าเม่ือ
เม่ือโตข้ึนขอให!ได!เปAนเจ!าคนนายคน 

ลักษณะท่ีสาม ยึดม่ันในตัวบุคคลมากกว4าหลักการ นอกจากจะนิยมระบบเจ!านาย
กับลูกน!องแล!วความสัมพันธ9และการช4วยเหลือกันเปAนการส4วนตัวยังมีความสําคัญมากในการประกอบ
กิจกรรมเกือบทุกอย4าง การรวมกลุ4มในทางการเมืองหรือสังคมจึงต!องอาศัยบุคลิกภาพของผู!นําเปAน
หลัก ยิ่งกว4านั้นคนไทยยังเล็งผลเลิศ ในทางปฏิบัติมากกว4าจะยึดม่ันในอุดมการณ9 กล4าวคือ จะสนใจ
กับสิ่งท่ีเปAนไปได!ในทางปฏิบัติโดยปรับตัวเข!ากับสิ่งแวดล!อมหรือสภาพความเปAนจริงได!โดยไม4ยาก 
โดยเฉพาะอย4างยิ่งใครยึดอํานาจได!ก็จึงเปAน ฝUายถูก เปAนต!น จึงมีการยึดม่ันในความสําคัญของตัว
บุคคลมากกว4าระบบ อุดมการณ9 หลักการ หรือเหตุผล เช4น ในการเลือกต้ังคนท่ัวไปมักจะคํานึงถึง
คุณสมบัติส4วนตัวของผู!สมัครมากกว4านโยบายหรืออุดมการณ9ของพรรคการเมือง 

ลักษณะท่ีสี่ มีการจัดลําดับฐานะในความสัมพันธ9ระหว4างบุคคล ระบบเจ!าขุนมูลนาย
ทําให!มี การแบ4งชนชั้นวรรณะกันระหว4างคนไทย ทําให!คนไทยมีสิทธิไม4เท4าเทียมกัน ถือว4าทุกคนต!อง
รู!จักท่ีตํ่าท่ีสูง ไม4ควรตีเสมอผู!ใหญ4 คนไทยยึดถือสิ่งท่ีติดตัวคนมา (Ascriptive) เช4น คุณสมบัติท่ีมีอยู4
ตามชาติวุฒิ วัยวุฒิมากกว4า ความสําเร็จของบุคคล บุคคลผู!มีคุณสมบัติเหล4านี้ถือว4าเปAนผู!ใหญ4ท่ีผู!น!อย
จะต!องเคารพเชื่อฟ�ง ยกย4องและนับถือ คนไทยจะยกย4องนับถือผู!ท่ีเกิดมาในตระกูลสูง เช4น เปAนเชื้อ
พระวงศ9 ตระกูลขุนนางหรือพวกผู!ดี ตระกูลท่ีม่ังมี คนไทยยกย4องนับถือความเปAนใหญ4 (Seniority) 
คือผู!ท่ีมีฐานะในตําแหน4งทางสังคมสูง มีอายุมาก ทํางานหรือเปAนสมาชิกองค9กรมานาน จิรโชค        
วีระสัย ได!นําเสนอว4า โดยรวมแล!วท่ีผ4านมาวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยจะมีความโน!มเอียงไป ใน
ลักษณะของผู!ดํารงชีวิตเปAนไพร4ฟaา (Civic Participant) คือ มักจะไม4ค4อยมีการแสดงออกต4างๆ    
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มากนัก ซ่ึงในป�จจุบันนี้ จะมีบทบาทและมีส4วนร4วมทางการเมืองมากยิ่งข้ึน และประชาชนของไทยเรา
จะมีลักษณะเด4นสามประการ ท่ีสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ พระบิดาแห4งประวัติศาสตร9ไทยได!
กล4าวว4า ลักษณะดังกล4าวนี้นอกจากทําให! ประเทศไทยหลุดพ!นจากภาวะวิกฤติต4างๆ และมีผลต4อการ
เปลี่ยนแปลงทางด!าน เศรษฐกิจ และการเมือง อันได!แก4 รักความเปAนไทย (Independence) การมี
ขันติธรรม (Toleration) และการรู!จักประสานประโยชน9 (Power of Assimilation) 

ทินพันธ9  นาคะตะ ได!สรุป ถึงลั กษณะของวัฒนธรรมทางการ เ มืองแบบ
ประชาธิปไตยไว! 8 ประการ คือ 1) ต!องมีความเชื่อม่ันศรัทธาต4อหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย 
2) ต!องยึดม่ันและเชื่อถือในหลักความสําคัญ ศักด์ิศรี ความเสมอภาค และเสรึภาพของบุคคล 3) ต!อง
เคารพในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 4) ต!องสนใจท่ีจะมีส4วนร4วมในกิจกรรมทาง
การเมืองและการปกครอง 5) ต!องเปAนผู!ท่ีมีส4วนร4วมในกิจกรรมของการเมืองและการปกครอง 6) ต!อง
มองโลกในแง4ดีมีความไว!วางใจในเพ่ือนมนุษย9 7) ต!องเปAนผู!รู!จักวิพากษ9วิจารณ9อย4างมีเหตุผลและ
เปAนไปในทางสร!างสรรค9 8) ต!องเปAนผู!ไม4มีจิตใจเปAนแบบเผด็จการ 

ธงชัย วินิจกุล (2548) กล4าวถึงวัฒนธรรมประชาธิปไตยของไทย ว4ามีแนวคิดท่ีต4าง
จากทางตะวันตกในเรื่องของอํานาจทางตะวันตกมีคํากล4าวท่ีว4า “อํานาจเปAนสิ่งฉ!อฉล อํานาจสมบูรณ9
ย4อมฉ!อฉลอย4างสมบูรณ9” แสดงถึงการท่ีประชาชนไม4ไว!ใจในอํานาจของรัฐ ต4างจากวัฒนธรรมเดิมของ
ไทยท่ีถือว4า อํานาจและบุญบารมีเปAนของคู4กัน การมีอํานาจมากแสดงถึงบุญบารมีท่ีสะสมไว!มีมาก 
อํานาจสูงสุดจึงเปAนอํานาจของพ4อขุนหรือจักรพรรดิ ซ่ึงเปAนตัวแบบอุดมคติของอํานาจท่ีเต็มไปด!วย
ความกรุณา ดังนั้นอํานาจตามคติไทยจึงไม4ฉ!อฉล เม่ือผู!นั้นไร!คุณธรรมเขาจะหมดอํานาจลงไปเอง 

ประชาชนในวัฒนธรรมประชาธิปไตยไทยยังฝากความหวังในการจัดการชีวิตตนเอง
ไว!กับรัฐ ไม4สนใจส4งเสริมพลังอํานาจ เสรีภาพและสิทธิมนุษยชนของประชาชน ดังนั้นแนวคิดของรัฐยัง
อยู4ในกรอบของการควบคุมประชาชนให!อยู4ภายใต!อํานาจรัฐ โดยไม4สนับสนุนก4อตัวเปAนพลังอํานาจใน
การต4อรอง การใช!อํานาจของประชาชนหมายถึงขณะหย4อนบัตรเท4านั้น หลังจากนั้นถือว4าได!มอบ
อํานาจให!ผู!แทนและรัฐบาลไปแล!วไม4ควรไปกวนใจหรือตรวจสอบรัฐบาลอีก 

วัฒนธรรมในเรื่องของความสามัคคีท่ีเน!นการเชื่อผู!นํา กําจัดคนท่ีเห็นต4าง ทําให!
ความมุ4งม่ันในเรื่องสิทธิเสรีภาพของตนน!อยลง เพราะจะทําให!แตกความสามัคคี สนับสนุนด!วยการ
ตรวจสอบการปkดก้ันการแสดงออก (Cencership) ท้ังจากรัฐและในหมู4ประชาชนด!วยกันท่ีเลือกท่ีจะ
ปkดก้ันการแสดงออก เรียนรู! ท่ีจะปkดปากตนเองจนเปAนอุปสรรคในการแสดงออกและความคิด
สร!างสรรค9 เชื่อว4าความสามัคคีแบบเบ็ดเสร็จทําให!เสียงข!างมากย4อมถูกเสมอ และไม4รับฟ�งความเห็น
ของเสียงข!างน!อย 

วัฒนธรรมความไม4เชื่อม่ันในประชาธิปไตย เพราะเชื่อว4าประชาธิปไตยไม4ใช4ของ
ไทยแต4เปAนของฝรั่งไม4เหมาะแก4การนํามาใช! ป�ญหาอยู4ท่ีไม4ใช4ว4าประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญ สิทธิ
มนุษยชนเปAนของฝรั่ง แต4เพราะสังคมไทยรับดัดแปลงความคิดมาจากภายนอกตลอดประวัติศาสตร9 
รวมท้ังระบบการศึกษา ระบบกฎหมาย การแพทย9 ซ่ึงสามารดัดแปลงให!เข!ากับสังคมไทยได!ท้ังนั้น 
ด!วยประสบการณ9ประชาธิปไตยท้ัง 80 ปt และสิ่งท่ีเห็นว4าเปAนของดีท้ังหลักประชาธิปไตย สิทธิ
มนุษยชน ก็ควรนํามาปรับใช!ในสังคมไทยเพ่ือให!เกิดการวัฒนายิ่งข้ึน 
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2.3 การบริหารจัดการการเลือกตั้ง 
การเลือกต้ัง (Election) เปAนเง่ือนไขท่ีสําคัญท่ีสุดประการหนึ่งของการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย (กระมล ทองธรรมชาติ, 2525) เพราะการเลือกต้ังเปAนการแสดงออกซ่ึงเจตนารมณ9ของ
ประชาชนผู!เปAนเจ!าของประเทศในอันท่ีจะมอบความไว!วางใจในตัวแทนของปวงชนไปใช!อํานาจแทน
ตนการออกเสียงเลือกต้ังเปAนสิทธิข้ันมูลฐานของมนุษย9โดยเฉพาะในสังคมประชาธิปไตยซ่ึงระบบการ
เลือกต้ังในระบอบประชาธิปไตยท่ัวโลกมีอยู4มากมายหลายรูปแบบ แต4ละรูปแบบย4อมนํามาซ่ึงผลลัพธ9
ท่ีแตกต4างกัน ประการแรก ระบอบประชาธิปไตยรูปแบบเดียวกัน ไม4จําเปAนต!องมีระบบการเลือกต้ัง
เหมือนกัน ประการท่ีสอง ระบอบประชาธิปไตยในรูปแบบท่ีแตกต4างกันก็ไม4จําเปAนต!องมีระบบการ
เลือกต้ังแตกต4างกันเสมอไป แต4ละประเทศอาจจะมีระบบการเลือกต้ังท่ีเหมือนกันก็ได! ประการท่ีสาม
ประเทศประชาธิปไตยประเทศใดประเทศหนึ่ง หากใช!ระบบการเลือกต้ังแตกต4างกัน ผลลัพธ9ก็มีโอกาส
ท่ีจะแตกต4างกันไปด!วยการจะพิจารณาว4าประเทศประชาธิปไตยประเทศใดควรมีระบบการเลือกต้ัง
แบบใด ข้ึนอยู4กับป�จจัยต4างๆ ได!แก4 ความเปAนมาทางประวัติศาสตร9ของประเทศนั้นๆ รูปแบบของ
ระบบการเมือง รูปของรัฐ ลักษณะและองค9ประกอบของประชากร อิทธิพลจากป�จจัยภายนอก   

2.3.1 แนวความคิดเก่ียวกับการเลือกต้ัง 
การเลือกต้ังเปAนหัวใจของระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม4 เปAนกลไกสําคัญสําหรับ

พลเมืองท่ีจะเข!ามามีส4วนร4วมในกระบวนการทางการเมืองโดยตรง กําหนดได!ว4าใครจะเข!ามาทําหน!าท่ี
ในการปกครองในระยะเวลาจํากัด การเลือกต้ังในระบอบประชาธิปไตยเปAนกระบวนการทางการเมือง
ท่ีสําคัญยิ่งในการถ4ายโอนอํานาจอธิปไตยของประชาชนไปให!ตัวแทนทําหน!าท่ีแทนประชาชน จะต!อง
พิจารณาด!วยว4าเปAนไปโดยบริสุทธิ์ เท่ียงธรรม สะท!อนเจตนารมณ9ของประชาชนได!อย4างแม!จริงมาก
น!อยเพียงไร 

เดวิท บัทเลอร9 (Butler, Penniman & Renny eds., 1981 อ!างถึงใน ธโสธร         
ตู!ทองคํา, 2545) ในหนังสือเรื่อง “Democracy at the Polls: A Comprehensive Study of 
Competitive National Election” ตีพิมพ9เม่ือปt ค.ศ. 1981 กล4าวว4า การเลือกต้ัง (Election) ว4า
เปAนการต4อสู!แข4งขันในการรณรงค9เพ่ือชัยชนะในการดํารงตําแหน4งทางการเมือง ให!เกิดตามความ
คาดหวังอันเปAนท่ีพึงพอใจมีนัยความหมายจําแนกออกได!เปAนสองแง4กล4าวคือการเลือกต้ังในแง4มุมของ
กฎหมายและการเลือกต้ังแง4มุมปรัชญา โดยในส4วนแรกการเลือกต้ังในแง4มุมของกฎหมายนั้นเปAนการ
พิจารณาจากกฎหมายการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังโดยท่ัวไปแล!วจะมีสภาพอยู4 3 ประการคือ การ
เลือกต้ังท่ีเปAนสิทธิ (Rights) ในแง4นี้การเลือกต้ังถือเปAนสิทธิท่ีมีความสําคัญประการหนึ่งท่ีรัฐจะต!องให!
ความคุ!มครอง การเลือกต้ังในฐานะท่ีเปAนอภิสิทธิ์ (Privilege) เปAนการท่ีผู!ลงคะแนนเสียงมีความเปAน
อิสระท่ีจะเลือกกระทําการอย4างหนึ่งอย4างใดก็ได! ท่ีได!รับการยอมรับจากกฎหมายปราศจากการ
แทรกแซงหรือเก่ียวข!องกับบุคคลอ่ืนเปAนต!นและการเลือกต้ังในฐานะท่ีเปAนหน!าท่ี (Duty) อันหมายถึง
การท่ีบุคคลจําเปAนต!องกระทําหรืองดเว!นการกระทําอย4างใดอย4างหนึ่งการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังท่ีมี
สภาพเปAนหน!าท่ีจึงเปAนไปโดยท่ีกฎหมายได!ระบุหรือบังคับให!ผู!ลงคะแนนไปใช!สิทธิออกเสียงเลือกต้ัง
หรือกล4าวอีกนัยหนึ่งได!ว4ากฎหมายได!ระบุหรือบังคับให!ผู!ออกเสียงลงคะแนนไปใช!สิทธิ์เลือกต้ัง โดยถือ
เปAนหน!าท่ีอย4างหนึ่งท่ีต!องกระทําการลงคะแนนเสียงท่ีกําหนดไว!หน!าท่ีทางการเมืองของประชาชนโดย
ผลทางบังคับของกฎหมายเช4นนี้  ยกตัวอย4างได!แก4ประเทศไทยซ่ึงรัฐธรรมนูญฉบับป�จจุบันได!
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กําหนดให!การเลือกต้ังเปAนหน!าท่ีของปวงชนชาวไทย หากเพิกเฉยจะต!องถูกลงโทษด!วยการเสียสิทธิ
ทางการเมืองบางประการเปAนต!นในส4วนท่ีสอง การเลือกต้ังในแง4มุมปรัชญา แบ4งออกได!เปAน            
3 ประการดังนี้ 

ประการแรก การลงคะแนนเสียงเลือกต้ังมีสภาพเปAนสิทธิตามธรรมชาติ (Natural 
Rights) กล4าวคือ เปAนสิทธิท่ีเกิดมากับบุคคลในฐานะท่ีเปAนหน4วยหนึ่งของรัฐท้ังนี้เพราะบุคคลย4อม
เสมอภาคกัน อันเปAนลักษณะตามธรรมชาติของมนุษย9ซ่ึงหากบุคคลผู!ใดเปAนผู!บรรลุนิติภาวะมีความ
เปAนผู!ใหญ4และไม4มีลักษณะต!องห!ามแล!ว จะมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง 

ประการท่ีสอง การลงคะแนนเสียงเลือกต้ังมีสภาพเปAนภารกิจสาธารณะ (Public 
Affairs) กล4าวคือความก!าวหน!าของสังคมย4อมข้ึนอยู4กับการปฏิบัติงานของบุคคลให!เปAนไปตามหน!าท่ี
อย4างชาญฉลาด เม่ือเปAนดังนี้การให!สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ังจึงจํากัดเฉพาะแก4บุคคลท่ีเหมาะสม
และสามารถปฏิบัติหน!าท่ีได!ด!วยดีเท4านั้น การดําเนินการตามแนวนี้บุคคลจึงอาจถูกกําหนดสิทธิในการ
ลงคะแนนได!เสมอหากเม่ือปรากฏว4าบุคคลนั้นเข!าลักษณะท่ีไม4สามารถใช!สิทธิเลือกต้ังได!อย4างถูกต!อง 

ประการท่ีสาม การลงคะแนนเสียงเลือกต้ังมีสภาพเปAนสิทธิคัดค!านการกระทํา 
กล4าวคือผู!ออกเสียงลงคะแนนท่ีคัดค!านการกระทําหรือนโยบายของรัฐจะลงคะแนนให!ผู!สมัครรับ
เลือกต้ังพรรคการเมืองท่ีตรงกันข!ามกับผู!สมัครรับเลือกต้ังท่ีสนับสนุนรัฐบาลหรือร4วมรัฐบาล พรรค
รัฐบาลหรือพรรคร4วมรัฐบาลในวันท่ีมีการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังหรือวันเลือกต้ังเปAนสําคัญจาก
ความหมายดังกล4าวข!างต!นอาจสรุปคํานิยามของการเลือกต้ังได!ว4าหมายถึงกระบวนการและกิจกรรม
ทางการเมืองท่ีแสดงออกถึงการมีส4วนร4วมทางการเมืองของประชาชนผู!เปAนเจ!าของอํานาจอธิปไตยท้ัง
บทบาทในแง4การกําหนดตัวผู!บริหารประเทศและการแสดงบทบาทตามเจตนารมณ9ในการส4งเสริม
สนับสนุนการบริหารประเทศของผู!มีอํานาจปกครองด!วยการไปออกเสียงเลือกต้ังผู!แทนของตนเพ่ือทํา
หน!าท่ีในรัฐสภาและในรัฐบาลหรือเปAนการท่ีประชาชน ได!แสดงออกซ่ึงมีส4วนร4วมทางการเมือง 
(Political Participation) โดยการออกเสียง (Voting) ลงคะแนนเลือกตัวแทนของเขาตามความเห็น
โดยอิสระว4าจะเลือกผู!ใดเปAนตัวแทนของตนไปใช!อํานาจอธิปไตยท้ังในทางนิติบัญญัติและการบริหาร
กิจการของประเทศผู!ท่ีได!รับการเลือกต้ังนั้นจะเปAนผู!ท่ีสมัครใจเสนอตัวเข!ามาให!ประชาชนเลือกและผู!
ท่ีได!รับการเลือกด!วยคะแนนเสียงส4วนใหญ4จะเปAนผู!ท่ีได!รับการยอมรับว4าเปAนผู!แทนของประชาชน
ท้ังหมดมีสิทธิตามท่ีได!รับมอบหมายจากประชาชน 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2525 ให!ความหมายของการเลือกต้ังไว!ว4า
หมายถึงการเลือกบุคคลเพ่ือเปAนตัวแทนตนกรณีต4างๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด เช4น การเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู!แทนราษฎรการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลเปAนต!น 

หยุด แสงอุทัย (2542) ได!อธิบายความหมายของการเลือกต้ังไว!ว4าเปAนการแข4งขันทาง
อํานาจเพ่ือเข!าสู4 อํานาจและการใช!อํานาจทางการเมืองของฝUายผู!ปกครองโดยท่ีอาศัยกลไก
กระบวนการของการเลือกต้ังเปAนเครื่องมือในการให!หลักประกันเพ่ือให!การเลือกต้ังเปAนการแข4งขันเข!า
สู4อํานาจอย4างสุจริตเท่ียงธรรมโดยคาดหวังผลเลิศจากการเลือกต้ังว4าจะสามารถสะท!อนถึงเจตนารมณ9
ท่ีสอดคล!องกับความต!องการของประชาชนมากท่ีสุดมีอิสระตรงไปตรงมาและเปAนการเปkดกว!างอย4าง
ท่ีสุดด!วยเช4นกันในทางกลับกันการเลือกต้ังก็ยังเปAนเครื่องมือของประชาชนสําหรับการแสดง
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เจตนารมณ9ทางการเมืองครั้งสําคัญรวมท้ังการใช!อํานาจอิทธิพลทางการเมืองในการกําหนดผู!ปกครอง
มาใช!อํานาจแทนเพ่ือการสนองผลประโยชน9และความต!องการของประชาชนเองด!วย 

ธานินทร9 กรัยวิเชียร (2520) กล4าวว4า การเลือกต้ังหมายถึงการท่ีประชาชนได!เลือก
บุคคลหนึ่งจากบุคคลหลายๆ บุคคลหรือจากบัญชีรายชื่อหนึ่งหรือหลายบัญชีเพ่ือให!เข!าไปมีส4วนมี
เสียงในคณะบริหารราชการแผ4นดิน ในทํานองเดียวกับวิสุทธิ์ โพธิแท4น (2524) ท่ีได!ให!ความหมายการ
เลือกต้ังไว!ว4าการเลือกต้ังหมายถึงการท่ีบุคคลได!เลือกบุคคลหนึ่งหรือบุคคลจํานวนหนึ่งจากหลายๆ 
คนหรือจากบัญชีรายชื่อผู!สมัครรับเลือกต้ังบัญชีหนึ่งหรือบัญชีจํานวนหนึ่งจากบัญชีรายชื่อหลายๆ 
บัญชี เพ่ือให!ไปกระทําการอันหนึ่งอันใดแทนตน 

กระมล ทองธรรมชาติและคณะ (2531) กล4าวว4าการเลือกต้ังเปAนกระบวนการท่ีเปAน
กิจกรรมทางการเมืองอันแสดงถึงการมีส4วนร4วมทางการเมืองของประชาชนผู!เปAนเจ!าของอํานาจ
อธิปไตยด!วยการไปใช!สิทธิ์ออกเสียงเลือกต้ังผู!แทนของตนเข!าไปทําหน!าท่ีในรัฐสภาและในรัฐบาลเปAน
กลไกแสดงออกซ่ึงเจตจํานงของประชาชนท่ีเรียกร!องสนับสนุนให!มีการปฏิบัติจัดทําหรือละเว!นการ
กระทําอย4างใดอย4างหนึ่งในทางการเมืองและการตัดสินใจในนโยบายสาธารณะท่ีมีผลกระทบต4อ
ประชาชน 

ไชยันต9 ไชยพร (2554) กล4าวว4าโดยปรกติการขับเคลื่อนด!วยเสียงประชาชนหรือ
ประชามติถือเปAนพ้ืนฐานสําคัญประการหนึ่งของประชาธิปไตย การทําประชามติจึงเปAนกลไกสําคัญ
อย4างหนึ่งของประชาธิปไตยเพราะเปAนกลไกท่ีเปkดให!ประชาชนพลเมืองได!ร4วมกันตัดสินใจในเรื่องราว
สาธารณะได!โดยตรงเพ่ือท่ีจะรับหรือไม4รับข!อเสนอใดข!อเสนอหนึ่งท่ีมีการเสนอข้ึนมา เช4นร4าง
รัฐธรรมนูญใหม4 การแก!ไขรัฐธรรมนูญ หรือร4างกฎหมายรวมท้ังการถอดถอนนักการเมืองหรือนโยบาย
รัฐบาลและการเลือกต้ังก็ถือเปAนการทําประชามติอย4างหนึ่งเพ่ือให!พลเมืองตัดสินใจว4าจะเลือกนโยบาย
และแนวทางการบริหารประเทศของพรรคการเมืองใด 

พรศักด์ิ ผ4องแผ!ว (2532) ให!ความหมายการเลือกต้ังว4าเปAนกิจกรรมท่ีสําคัญยิ่งใน
กระบวนการทางการเมืองและการปกครองเพราะการเลือกต้ังเปAนการแสดงออกซ่ึงเจตจํานงของ
ประชาชนในการปกครองประเทศเจตจํานงดังกล4าวปรากฏอยู4ในลักษณะของการเรียกร!อง 
(Demand) หรือสนับสนุน (Support) ต4อการตัดสินใจท้ังหลายในระบอบการเมือง 

ในขณะท่ีเชาวนะ ไตรมาส (2540) การเลือกต้ัง (Election) ถือเปAนกิจกรรมข้ันพ้ืนฐาน
อย4างหนึ่งของการเมืองท่ีมีส4วนสําคัญในการเปkดโอกาสให!ประชาชนได!มีบทบาทเข!ามีส4วนร4วมในการ
ตัดสินใจกลั่นกรองนโยบายและคัดสรรบุคลากรทางการเมืองสําหรับเปAนตัวแทนเข!าสู4อํานาจและใช!
อํานาจให!สอดคล!องกับความต!องการขอประชาชนต4อไปขณะเดียวกันการเลือกต้ังก็ยังมีส4วนในการ
กําหนดวาระการพ!นจากอํานาจของตัวแทนได!อีกด!วย 

1) คุณค4าของการเลือกต้ัง 
การเลือกต้ังนั้น ได!รับการกล4าวถึงว4าเปAนวิธีการท่ีอาจมีข!อเสียน!อยท่ีสุดในการท่ีจะ

ให!คนส4วนใหญ4ได!มีส4วนร4วมหรือมีบทบาทในการปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตยท่ีถือว4า
อํานาจอธิปไตยเปAนของประชาชนโดยการเลือกต้ังเปAนกระบวนการสรรหาผู!ปกครองหรือรัฐบาลโดย
สันติวิธีท่ีมีคุณค4าหรือคุณประโยชน9สําคัญใน 2 ประการ เปAนอย4างน!อย กล4าวคือ 
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ประการแรก การเลือกต้ังเปAนการสร!างความชอบธรรม (Legitimacy) ให!กับ
อํานาจ รัฐบาลหรือผู!ปกครองท่ีมาจากการเลือกต้ังเนื่องจากการเลือกต้ังนั้นเปAนเรื่องท่ีเก่ียวกับการให!
ประชาชนผู!มีทธิออกเสียงเลือกต้ังได!มีโอกาสคัดเลือกตัวแทนไปเปAนรัฐบาลบริหารประเทศและเม่ือ
รัฐบาลเข!ามาบริหารประเทศโดยผ4านการเลือกต้ังท่ีเปAนการแสดงเจตจํานงในการปกครองของ
ประชาชนแล!วนโยบายสาธารณะซ่ึงพิจารณาได!ง4ายๆ ว4าคือสิ่งท่ีรัฐบาลเลือกท่ีจะทําหรือไม4ทํา (Dye, 
1978) ผู!ใช!อํานาจการเมืองการปกครองซ่ึงได!รับอาณัติจากประชาชนย4อมสามารถกระทําการต4างๆ 
ในนามประชาชนได!อย4างเต็มท่ีเพราะได!รับอํานาจโดยความนิยมจากประชาชนนั่นเอง 

ประการท่ีสองการเลือกต้ังเปAนกลไกแห4งการสืบทอดอํานาจโดยสันติการเลือก
ต้ังแต4ละครั้งอาจทําให!มีการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีหรือเปลี่ยนกลุ4มการเมืองท่ีเข!าทําหน!าท่ีเปAน
รัฐบาลแต4การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากผลของการเลือกต้ังย4อมเปAนการเปลี่ยนตามครรลองและ
กระบวนการท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดเปAนปรากฏการณ9ธรรมดาท่ีเกิดโดยสันติวิธีไม4ทําให!มีป�ญหาหรือ
วิกฤติการณ9ใดๆ เกิดข้ึน (สุขุม นวลสกุล, 2542) เว!นไว!แต4การเลือกต้ังท่ีทําให!ได!มาซ่ึงผู!แทนประชาชน
ท่ีฉ!อฉลอันส4งผลให!หลายกรณีการเลือกต้ังมีฐานะเปAนกลไกสืบทอดอํานาจและเปAนกระบวนการท่ี
ส4งผลให!เกิดความเสียหายต4อพัฒนาการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

2) ความสําคัญของการเลือกต้ัง  
โคเฮน (Cohen, 1971) ได!กล4าวถึงความสําคัญของการเลือกต้ังไว!ว4าการเลือกต้ัง

เปAนหลักการสําคัญของระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยเริ่มแรกซ่ึงก็คือ การให!พลเมือง
จํานวนมากท่ีสุด ใช!อํานาจอธิปไตยในการปกครองซ่ึงก็มิอาจทําได!ในทางปฏิบัติเนื่องจากพลเมืองมี
จํานวนมากสุดวิสัยท่ีจะจัดการปกครองตนเองนอกจากนี้พลเมืองบางคนยังขาดความรู!ความเข!าใจทาง
การเมืองการปกครองท่ีเพียงพอในขณะท่ีประชาชนบางส4วนต!องมีภาระหน!าท่ีในการระกอบอาชีพเพ่ือ
หาเลี้ยงครอบครัวการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยตรงจึงได!ถูกเปลี่ยนมาเปAนการให!ประชาชนได!ใช!
อํานาจอธิปไตย (Sovereignty Power) ผ4านทางผู!แทนกล4าวคือให!ประชาชนใช!สิทธิเลือกต้ังบุคคล
จํานวนหนึ่งไปทําหน!าท่ีเปAนผู!แทนท่ีเขาเห็นว4าเปAนผู!มีความรู!ความสามารถให!ไปทําหน!าท่ีในการ
อํานาจรัฐแทนเขา 

ธโสธร ตู!ทองคํา (2545) ได!จําแนกความสําคัญของการเลือกต้ังไว! 2 ลักษณะดังนี้ 
คือ ความสําคัญของการเลือกต้ังในทางทฤษฎีกล4าวได!ว4าทฤษฎีการแบ4งอํานาจอธิปไตยออกเปAนสาม
ส4วนคืออํานาจนิติบัญญัติอํานาจบริหารและอํานาจตุลาการ มีความเชื่อมโยงกับปรัชญาการเลือกต้ัง 
กล4าวคือการเลือกต้ังจะเปAนท่ีมาของกลไกผู!ใช!อํานาจอธิปไตยในประเทศประชาธิปไตยในความหมาย
นี้การเลือกต้ังจึงมีความสําคัญในฐานะท่ีเปAนการยอมรับในอํานาจของประชาชนในการเปAนเจ!าของ
อํานาจอธิปไตยซ่ึงได!มีการมอบอํานาจให!กับตัวแทนไปปฏิบัติการแทนตามกระบวนการและข้ันตอนท่ี
กําหนดไว!การเลือกต้ังจึงเปAนการเปkดโอกาสให!ประชาชนผู!ลงคะแนนเสียงได!มีส4วนร4วมทางการเมืองใน
การเปAนผู!ใช!อํานาจอธิปไตยด!วยการเลือกตัวแทนเข!าไปทําหน!าท่ีในทางนิติบัญญัติและมีความสัมพันธ9
กับอํานาจทางฝUายบริหารความสําคัญของการเลือกต้ังในทางทฤษฎีท่ีเปAนไปตามนัยแห4งทฤษฎี
ประชาธิปไตยแบบคลาสสิค (Classical Democratic Theory) บ4งชี้ให!เห็นว4าการเลือกต้ังเปAนการ
เลือกรัฐบาลท่ีจะเข!ามาปกครองประเทศ (พรศักด์ิ ผ4องแผ!ว, 2540) 
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ต4อมาคือความสําคัญของการเลือกต้ังในทางปฏิบัติมีความสําคัญในฐานะท่ีเปAนสิทธิ
ข้ันมูลฐานของมนุษย9โดยเฉพาะในสังคมประชาธิปไตย อันเห็นได!เด4นชัดจากบทบัญญัติเชิงบังคับ     
ข!อ 21 (1) แห4งปฏิญญาสากลว4าด!วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) 
ซ่ึงสรุปใจความสําคัญไว!ว4า “เจตจํานงของประชาชนย4อมเปAนมูลฐานแห4งอํานาจการปกครองของ
รัฐบาล เจตจํานงดังกล4าวต!องแสดงโดยการเลือกต้ังอันสุจริตซ่ึงจัดข้ึนเปAนครั้งคราวตามกําหนดเวลา 
ด!วยการลงคะแนนเสียงของชายหญิงโดยถือหลักคนละหนึ่งเสียงเท4ากัน และกระทําเปAนการลับด!วย
วิธีการอ่ืนใดท่ีรับประกันได!ว4าการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังจะเปAนไปโดยเสรี” ในแง4นี้การเลือกต้ังเปAน
กระบวนการทางปฏิบัติหรือข้ันตอนท่ีสําคัญของประเทศท่ีปกครองด!วยระบอบเสรีประชาธิปไตย 
(Liberal Democracy) และในทางปฏิบัตินี้อาจจัดแบ4งความสําคัญของการเลือกต้ังออกได!เปAน        
6 ประการ ประกอบด!วย 

ประการแรกการเลือกต้ังเปAนกระบวนการทางการเมืองท่ีเปAนการแสดงออกซ่ึง
เจตจํานงหรือความต!องการของประชาชนในการเข!ามีส4วนร4วมทางการเมืองการเลือกต้ังจึงเปAนส4วน
สําคัญในการสร!างความชอบธรรมให!เกิดข้ึนกับระบบการเมือง 

ประการท่ีสอง การเลือกต้ังเปAนกระบวนการทางการเมืองท่ีมีผลต4อการจัดต้ัง
รัฐบาลและการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลโดยเปAนเครื่องมือสําคัญในการสร!างความเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองโดยสันติวิธีก4อให!เกิดการหมุนเวียนเปลี่ยนผ4านอํานาจปaองกันการผูกขาดอํานาจและการฉ!อ
ราษฎร9บังหลวง ในแง4นี้การเลือกต้ังเปAนการตัดสินใจของผู!มีสิทธิออกเสียงหรือประชาชนในรัฐในอันท่ี
จะกําหนดรัฐบาลนั่นเอง 

ประการท่ีสาม การเลือกต้ังเปAนกลไกสําคัญท่ีเชื่อมโยงระหว4างสถาบันทางการเมือง
กับประชาชนหรือกล4าวอีกนัยหนึ่งได!ว4าเปAนกลไกท่ีสร!างความเชื่อมโยงระหว4างโครงสร!างส4วนบน 
(Super Structure) อันประกอบด!วยรัฐสภา รัฐบาลและศาลกับโครงสร!างส4วนล4าง (Infra-Structure) 
คือประชาชนโดยผ4านการมีส4วนร4วมทางการเมืองดังนั้นการเลือกต้ังจึงเปAนสิ่งท่ีสะท!อนถึงความคิด
ความเชื่อและทัศนคติของประชาชนท่ีมีต4อการบริหารงานของรัฐบาลและเปAนพันธะสัญญาท่ีรัฐบาล
จําต!องปฏิบัติตามนโยบายท่ีให!ไว! นโยบายของรัฐนี้ นับเปAนสัญญาประชาคม (Social Contract) ท่ี
เปAนผลมาจากการเลือกต้ังท่ัวไปอันเปAนส4วนสําคัญต4อการตัดสินใจของผู!มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง 

ประการท่ีสี่ การเลือกต้ังเปAนกระบวนการ กลไกและข้ันตอนท่ีแสดงถึงความเปAน
ประชาธิปไตยหรือเปAนสัญลักษณ9ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซ่ึงทําให!การเลือกต้ังเปAน
เครื่องมือสําคัญในการปaองกันการใช!ความรุนแรงทางการเมือง การปฏิวัติรัฐประหาร เม่ือการเมืองเกิด
วิกฤตการณ9การเลือกต้ังในแง4นี้จึงเปAนเครื่องมือประการหนึ่งท่ีจะใช!ลดความขัดแย!งลงได! 

ประการท่ีห!า การเลือกต้ังก4อให!เกิดบูรณาการทางสังคม (Societal Integration) 
และความรู!สึกในทางปฏิบัติท่ีต4างต!องมีสิทธิหรือหน!าท่ีในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง การเลือกต้ังเปAน
กลไกสําคัญท้ังในทางการเมืองและสังคมในการสร!างความรู!สึกร4วมกันในการเปAนเจ!าของอํานาจ
อธิปไตยและการเปAนเจ!าของประเทศของประชาชนผู!มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังหรือเปAนกิจของพลเมือง 
(Civil Duty) ท่ีพลเมืองในประชาคมการเมืองจะต!องปฏิบัติ 

ประการท่ีหก การเลือกต้ังก4อให!เกิดการกล4อมเกลาทางการเมือง (Political 
Socialization) ท้ังนี้ เพราะมีกิจกรรมทางการเมืองหลายประการท่ีเ ก่ียวข!องกับการเลือกต้ัง 
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โดยเฉพาะการรณรงค9หาเสียง (Vote-Gaining Campaign) ซ่ึงก4อให!เกิดการเรียนรู!เกิดการสื่อสาร
ถ4ายทอดความต!องการของผู!มีส4วนได!ส4วนเสียและสร!างเสริมการเรียนรู!ระหว4างกันจนนําไปสู4การสร!าง
วัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) ร4วมกันในท่ีสุด 

วิทยา สุจริตธนารักษ9 (2516) ให!ความเห็นไว!ว4าการเลือกต้ังมีผลสําคัญต4อการเมือง
ประการหนึ่งและเปAนสิ่งกําหนดผู!ท่ีจะเข!าหรือออกจากการดํารงตําแหน4งทางการเมืองซ่ึงหากจะกล4าวให!
กระชับก็คือการเข!าหรือออกจากอํานาจทางการเมืองและมีความสําคัญต4อระบบการเมืองใน 2 ประการคือ 

ประการแรก การเลือกต้ังสร!างความชอบธรรมให!แก4ระบบการปกครอง เช4นการ
เปลี่ยนแปลงรัฐบาลหรือผู!ปกครองโดยสันติทําให!รัฐบาลนั้นเปAนรัฐบาลในนามของประชาชนเพราะ
ได!รับความยินยอมให!เข!าปฏิบัติหน!าท่ีจากประชาชนทําให!ประชาชนผู!อยู4ใต!การปกครองเกิดความ
ผูกพันกับนโยบายต4างๆ ของรัฐบาลท่ีตนเลือกเข!าไปและทําให!เกิดความรู!สึกว4าตนมีส4วนในการปฏิบัติ
ตามนโยบายนั้นท้ังรัฐบาลก็จะเรียกร!องให!ประชาชนเสียสละเพ่ือประเทศได! ลักษณะดังกล4าวนี้จะช4วย
เสริมสร!างความชอบธรรมแก4รัฐบาลมากกว4าการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล 

ประการท่ีสอง การเลือกต้ังเปAนกลไกเชื่อมโยงท่ีสะท!อนทัศนคติของสาธารณชนต4อ
นโยบายของรัฐบาลและกําหนดแนวทางของนโยบายการบริหารออกมาการเลือกต้ังนั้นก4อให!เกิด
คุณประโยชน9แก4ประชาชนมากมายหลายประการ โดยสรุปได!จากงานของอภิชาต นาคสุข (2536) ได!
ดังนี้ 1) การไปใช!สิทธิออกเสียงเลือกต้ังอย4างพร!อมเพรียงจะทําให!ได!มาซ่ึงผู!แทนราษฎรท่ีเปAนตัวแทน
ของประชาชนส4วนใหญ4อย4างแท!จริงในทางตรงข!ามกัน หากประชาชนไปใช!สิทธิเลือกต้ังน!อย
ผู!แทนราษฎรก็มักจะไม4มีฐานมวลชนท่ีกว!างขวางผู!แทนราษฎรท่ีได!รับการเลือกต้ังก็มีสภาพเปAนผู!แทน
ของเสียงส4วนน!อย 2) การเลือกต้ังท่ีเปAนไปอย4างบริสุทธิ์ยุติธรรมย4อมเปAนสิ่งท่ีสะท!อนให!ผู!สมัครรับ
เลือกต้ังใช!อิทธิพลโดยเฉพาะทางการเงินเพ่ือให!ได!รับโอกาสในการเลือกต้ังลดน!อยลงในขณะเดียวกัน
การเลือกต้ังท่ีบริสุทธิ์ยุติธรรมก็เปAนช4องทางท่ีเปkดให!คนท่ีมีความรู!ความสามารถให!เข!ามาสมัครรับ
เลือกต้ังได!มากข้ึนและโอกาสท่ีคนมีความรู!ความสามารถจะได!รับการเลือกต้ังก็จะมีมากข้ึนตามไปด!วย
3)การเลือกต้ังเปAนการส4งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยเองจากการเลือกต้ังถือเปAนหัวใจของ
การปกครองระบอบนี้แต4หากประชาชนไม4สนใจไปใช!สิทธิออกเสียงเลือกต้ังโดยนอนหลับทับสิทธิ์แม!
จะมีการกําหนดให!การไปใช!สิทธิเลือกต้ังเปAนหน!าท่ีตามรัฐธรรมนูญระบุไว!ก็ตาม 

สุรินทร9 ไหมศรีกรด และ ดันแคน แมคคาร9โก (Surin Maisrigrod & Duncan 
McCargo in Kevin Hewison ed., 1997) ได!ให!ทัศนะเก่ียวกับระบบการเมืองไทยไว!ว4า ภายหลังการ
เสื่อมถอยในอํานาจของระบบถนอม-ประภาส-ณรงค9 ในปt พ.ศ. 2516 (ค.ศ. 1973) ได!ส4งผลการ
เปลี่ยนแปลงอย4างมีนัยสําคัญต4อกระบวนการเลือกต้ังของไทยการเลือกต้ังได!รับความสําคัญมากข้ึนใน
ฐานะท่ีเปAนกลไกสําหรับจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยเฉพาะการคืนสภาพความเปAนปกติ
ทางการเมือง (Restoring Political Normalcy) และการคงความต4อเนื่องของระบอบประชาธิปไตยท่ี
เรากําหนดไว!เปAนรูปแบบ/ระบอบการปกครองของประเทศ แต4กระนั้น ในระยะต!นอํานาจทางการ
เมืองยังคงตกอยู4ในมือชนชั้นนําเพียงไม4ก่ีคนโดยท่ีประชาชนส4วนใหญ4ยังคงถูกกีดกันออกจากการใช!
อํานาจทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ผ4านระบบการปกครองประเทศ ซ่ึงพิจารณาได!จากการ
เลือกต้ัง 20 ครั้งนับแต4มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเม่ือปt พ.ศ. 2475 จนถึงสิ้นสุดปt พ.ศ. 2539 
ปรากฏว4ามีการเลือกต้ัง 7 ครั้งท่ีเกิดข้ึนภายหลังการยึดอํานาจของฝUายทหาร และอย4างน!อย 6 ครั้ง   
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ท่ีจัดข้ึนจากภาวะจากภาวะวิกฤตการเมืองแบบอ่ืน อาทิเช4น ในสมัยนายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย ซ่ึงได!
จัดการเลือกต้ังข้ึนอีกคราวหนึ่ง ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2538 ภายหลังการยุบสภาจากป�ญหาการ
ปฏิรูปท่ีดินหรือกรณี สปก.  4-01 และในระบบท่ีมีเสถียรภาพการเลือกต้ังท่ัวไปได!กลายเปAน
ปรากฏการณ9ธรรมดาสามัญท่ีเกิดข้ึนได!เปAนส4วนหนึ่งในลงจรการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองซ่ึงโดยปกติ
แล!วจะจัดให!มีข้ึนภายใต!เง่ือนไขอันได!แก4การท่ีรัฐบาลเห็นว4าความนิยมในรัฐบาล (Government 
Popularity) มีอยู4ในระดับสูงหรือรัฐบาลมีความเชื่อว4าเปAนโอกาสดีท่ีสุดท่ีเปkดไว!สําหรับการเข!าเปAน
รัฐบาลอีกวาระหนึ่งในท่ีนี้ขอกล4าวสรุปความสําคัญของการเลือกต้ังโดยยกทัศนะของกระมล 
ทองธรรมชาติ (2515) มาประกอบกล4าวคือการเลือกต้ังเปAนเง่ือนไขท่ีสําคัญท่ีสุดประการหนึ่งและเปAน
กระบวนการทางการเมืองท่ีมิอาจขาดไปได!ของการปกครองแบบประชาธิปไตยเนื่องจากเปAนการเปAน
สิ่งท่ีสะท!อนถึงการแสดงออกซ่ึงเจตนารมณ9ของประชาชนผู!เปAนเจ!าของประเทศในอันท่ีจะมอบความ
ไว!วางใจให!ตัวแทนของปวงชนได!ใช!อํานาจแทนตน 

3) หลักเกณฑ9ของการเลือกต้ัง 
การเลือกต้ังจะมีความหมายและถือว4าเปAนท่ีมาของความชอบธรรมในอํานาจของ

รัฐบาลและผู!ปกครองนั้นมีหลักเกณฑ9ท่ีสําคัญซ่ึงมักถูกกําหนดไว!แล!วในกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายท่ีมีฐานะเปAนบทบัญญัติสูงสุดแห4งรัฐโดยมีสถานะเปAนบทรับรองสิทธิ ข้ันพ้ืนฐานของ
ประชาชนและใช!บังคับกับการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังหรือลงมติทางการเมืองแทบทุกประเภท
พิจารณาจากข!อเขียนของเมธา สุดบรรทัด (2517) และบุญศรี มีวงษ9อุโฆษ (2542) หลักเกณฑ9พ้ืนฐาน
ของการเลือกต้ัง สามารถจําแนกได!ในประการสําคัญ ดังต4อไปนี้ 

ประการแรก หลักอิสระแห4งการเลือกต้ัง (Freedom of Election) หมายถึง การ
จัดการดําเนินงานเลือกต้ังนั้นต!องให!เกิดอิสระเสรีแก4ผู!มีสิทธิออกเสียงในการเลือกต้ังอย4างเต็มท่ี
กล4าวคือทุกคนย4อมใช!สิทธิของตนได!โดยอิสระปราศจากการบังคับความกดดันทางจิตใจ หรือการ
กระทําใดๆ รวมท้ังการหาทางปaองกันมิให!มีการกระทําดังกล4าวอันจะมีผลต4อการตัดสินใจออกเสียง
เลือกต้ังและเปAนเหตุให!การเลือกต้ังถูกบิดเบือนไปจากเจตจํานงท่ีแท!จริงของผู!ออกเสียงเลือกต้ังและ
ยังรวมไปถึงความเปAนอิสระการไม4ไปออกเสียงเลือกต้ังด!วย ซ่ึงหมายความว4าหากผู!มีสิทธิออกเสียง
เลือกต้ังไม4ประสงค9จะไปใช!สิทธิของตนรัฐบาลก็ไม4อาจท่ีจะนํามาตรการใดๆ มาบังคับให!ต!องไป
เลือกต้ังได!หลักความเปAนอิสระของผู!มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังนี้ ในบางประเทศเช4น สหพันธรัฐเยอรมัน
ยังครอบคลุมไปถึงการตระเตรียมการเลือกต้ังโดยเฉพาะอย4างยิ่งการหาเสียงเลือกต้ังด!วยเว!นแต4
รัฐธรรมนูญของรัฐซ่ึงเปAนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศจะมีบทบัญญัติระบุให!การไปออก
เสียงเลือกต้ังเปAนหน!าท่ีของประชาชน เช4น รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ของประเทศไทย 

ประการท่ีสอง หลักการเลือกต้ังตามกําหนดระยะเวลา (Periodic Election) 
หมายถึง การเลือกต้ังจะต!องกําหนดให!มีเวลาท่ีแน4นอนเช4นกําหนดการเลือกต้ังให!มีการเลือกต้ังโดย
ปกติทุก 4 ปt หรือ 6 ปt ด!วยเหตุท่ีต!องการให!ผู!ใช!อํานาจทางการเมืองท่ีได!รับมอบหมายจากประชาชน
มีความรับผิดชอบมากข้ึนลดอํานาจการผูกขาดและเปkดโอกาสให!บุคคลอ่ืนได!มีโอกาสเข!าสู4การใช!
อํานาจการเมืองเพ่ือประโยชน9ของส4วนรวมด!วย  

ประการท่ีสาม การเลือกต้ังท่ียุติธรรม (Genuine Election) กล4าวคือรัฐบาลมี
หน!าท่ีสําคัญท่ีจะต!องดําเนินการให!การเลือกต้ังเปAนไปโดยบริสุทธิ์ตามกฎหมายและเปAนการสะท!อน
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การแสดงออกซ่ึงเจตจํานงท่ีแท!จริงของประชาชนด!วยเหตุดังกล4าวจึงต!องจัดให!ราษฎรมีส4วนร4วมใน
การดําเนินการเลือกต้ังของตนให!ได!มากท่ีสุด รวมท้ังเปkดโอกาสให!มีการคัดค!านการเลือกต้ังได!เม่ือเห็น
ว4าการเลือกต้ังนั้นไม4เปAนไปโดยบริสุทธิ์อย4างแท!จริง 

ประการท่ีสี่ หลักการใช!สิทธิเลือกต้ังเปAนการท่ัวไป (Universal Suffrage) กล4าวคือ 
เปAนการเปkดโอกาสให!มีการออกเสียงเลือกต้ังอย4างท่ัวถึงโดยไม4มีการกีดกันหรือจํากัดสิทธิของบุคคล
หนึ่งบุคคลใดเปAนพิเศษโดยอาศัยข!อพิจารณาทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม ไม4ว4าจะเปAนเพศ
เผ4าพันธุ9 ชาติพันธุ9 ศาสนา ฐานะทางเศรษฐกิจ รายได! จํานวนภาษีท่ีจ4ายการถือสิทธิ สถานะทางการ
ศึกษาหรืออาชีพ ความคิดเห็นทางการเมืองหรือการเปAนสมาชิกพรรคการเมืองเพ่ือนํามาเปAนเกณฑ9ใน
การตัดสินบุคคลหนึ่งบุคคลใดว4ามีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังหรือไม4 (BverfGE, 15 อ!างถึงใน บุญศรี        
มีวงษ9อุโฆษ, 2542) เว!นแต4บุคคลท่ีมีข!อจํากัดอันเปAนท่ียอมรับท่ัวไปหรือท่ีเปAนไปตามบทบัญญัติของ
กฎหมายเฉพาะท่ีกําหนดไว! เช4น ไม4ให!สิทธิเลือกต้ังแก4เด็กบุคคลท่ีจิตบกพร4อง และผู!ต!องขัง  

ประการท่ีห!า หลักการความเสมอภาค (Equal Suffrage) หมายถึง หลักการ
เลือกต้ังอย4างเสมอภาคเปAนหลักการท่ีสําคัญอย4างหนึ่งซ่ึงยอมรับในคุณค4าความเท4าเทียวกันของมนุษย9
ท่ีอาจกล4าวได!ว4าเปAนการปรับหลักการความเสมอภาคไปใช!ในบริบทของการเลือกต้ัง หลักการนี้มี
สาระสําคัญอยู4ว4าบุคคลมีความเสมอภาคกันท่ีจะได!รับความคุ!มครองได!รับการปฏิบัติจากรัฐอย4างเท4า
เทียมกันในสาระสําคัญมิใช4เลือกปฏิบัติเพราะเหตุความแตกต4างเรื่องเหล4ากําเนิดเพศ การนับถือ
ศาสนาเปAนต!นหลักการเลือกต้ังอย4างเสมอภาคนั้นนับเปAนหลักการข้ันพ้ืนฐานของการเลือกต้ังท่ีมี
ความสําคัญในทางปฏิบัติมากท่ีสุดโดยมีวัตถุประสงค9ท่ีสอดคล!องกับหลักท่ัวไปของการเลือกต้ังและทํา
ให!การเลือกต้ังมีความสมบูรณ9มากข้ึนในแง4ของการทําให!คะแนนเสียงแต4ละคะแนนของผู!มีสิทธิออก
เสียง ได!มีโอกาสส4งผลในการเลือกต้ังอย4างเต็มท่ีซ่ึงหมายความง4ายๆ ว4า บุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียง
เลือกต้ังมีสิทธิคนละหนึ่งเสียงและคะแนนเสียงทุกคะแนนมีน้ําหนักเท4ากัน (พรศักด์ิ ผ4องแผ!ว, 2532) 
และกําหนดออกมาเปAนหลักการท่ีเรียกกันว4า  “One Man One Vote” เช4น การเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู!แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว4าด!วยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู!แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาของประเทศไทยในป�จจุบัน นอกจากนี้หลักการเลือกต้ัง
มิได!ใช!บังคับเฉพาะในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังเท4านั้นจะพบว4าการเลือกต้ังโดยเสมอภาคยังกิน
ความไปถึงการเลือกต้ังในทุกข้ันตอนรวมท้ังการสมัครรับเลือกต้ัง การเตรียมการเลือกต้ังท้ังหมด    
การหาเสียงและการนับคะแนนเปAนต!น 

ประการท่ีหกหลักการลงคะแนนลับ (Secret Election) หลักการนี้เปAนสาระสําคัญ
หนึ่งของการเลือกต้ังในระบอบประชาธิปไตยและเปAนตัวคุ!มกันหลักความเปAนเสรีของการเลือกต้ังเนื่อง
เพราะหากการเลือกต้ังไม4เปAนไปโดยทางลับแล!วการเลือกต้ังก็จะไม4อาจเปAนไปโดยเสรีได! ในเชิง
หลักการหลักการลงคะแนนลับหมายถึง การให!สิทธิเสรีภาพท่ีจะลงคะแนนโดยไม4จําเปAนต!องไปบอก
ผู!อ่ืนหรือผู!อ่ืนได!ทราบว4าเลือกใครท้ังนี้เพ่ือให!การเลือกต้ังเปAนไปโดยบริสุทธิ์ปaองกันการใช!อิทธิพลข4มขู4
หรือการให!สินจ!างรางวัลแก4ผู!ลงคะแนน 

ชัยอนันต9 สมุทวณิช (2524) ได!สรุปหลักเกณฑ9ในการเลือกต้ังไว!ซ่ึงสามารถเข!าใจ
ได!ง4ายว4า การเลือกต้ังนั้น ไม4ว4าระดับใดหรือท่ีไหนถ!าอยู4ภายใต!การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
แล!วนั้นจะต!องอยู4ภายใต!กฎเกณฑ9ดังนี้  1) มีบุคคลหลายคนหรือบัญชีรายชื่อผู!สมัครับเลือกต้ัง     
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หลายบัญชีในกรณีท่ีให!ราษฎรเลือกต้ังตามบัญชีรายชื่อให!เลือก ถ!ามีเพียงบุคคลเดียวหรือมีบัญชี
รายชื่อผู!รับสมัครเลือกต้ังเพียงบัญชีเดียวจะไม4ถือว4าเปAนการเลือกต้ัง 2) จะต!องให!เสรีภาพแก4ราษฎรท่ี
จะเลือกหรือไม4เลือกก็ได!โดยไม4มีการบังคับขู4เข็ญจากผู!สมัครคนใดคนหนึ่ง หรือบัญชีใดบัญชีหนึ่งด!วย
วิธีการใดๆ ท้ังสิ้นไม4ว4าจะโดยตรงหรือโดยอ!อม 3) ราษฎรท่ีมีสิทธิเลือกต้ังจะต!องมีโอกาสท่ีจะได!
รับทราบข!อคิดเห็นหรือนโยบายต4างๆ จากผู!สมัครรับเลือกต้ังไม4ว4าจะด!วยวิธีการใดก็ตามท้ังนี้
เพ่ือท่ีจะให!ตัวแทนตามต!องการ4)ราษฎรท่ีมีสิทธิเลือกต้ังต!องมีสิทธิและเสรีภาพท่ีจะแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับผู!สมัครรับเลือกต้ังได! 

2.3.2 ระบบการเลือกต้ัง 
การพิจารณาแบ4งระบบการเลือกต้ังนั้นอาจใช!หลักเกณฑ9ต4างๆ ได!หลายวิธีเช4น 

ลักษณะท่ีมาของการจัดการเลือกต้ัง การกําหนดเขตเลือกต้ังวิธีการคิดคะแนน 
หลักเกณฑ9แรก การแบ4งตามลักษณะท่ีมาของการเลือกต้ังมี 3 ประเภท ได!แก4 การเลือกต้ัง

ท่ัวไป (General Election) การเลือกต้ังซ4อม (By-Election) และการเลือกต้ังซํ้า (Re-Election) 
การเลือกต้ังท่ัวไป (General Election) คือการเลือกต้ังท่ีมีผู!มีสิทธิอออกเสียงเลือกต้ัง

ท่ัวประเทศมาลงคะแนนเสียงพร!อมๆ กัน เปAนการเลือกต้ังคราวเดียวกันท้ังประเทศซ่ึงจะเปAนเครื่องชี้
วัดกระแสทางการเมืองของประเทศได!เปAนอย4างดีแต4กระนั้นการเลือกต้ังท่ัวไปก็ยังเปAนภาพสะท!อน
ความคิดเห็นและแนวโน!มของกระแสความคิดทางการเมืองของประชาชนในประเทศหรือในเขต
เลือกต้ังนั้นๆ ได!เปAนอย4างดี การเลือกต้ังท่ัวไปจะเกิดข้ึนในสองกรณี ได!แก4 กรณีท่ีสภาผู!แทนราษฎร
หมดอายุหรือครบวาระ และกรณีท่ีมีการยุบสภาผู!แทนราษฎร ในประเทศท่ีมีระบบพรรคการเมือง
แบบสองพรรคผลัดเปลี่ยนกันเปAนรัฐบาล การเลือกต้ังท่ัวไปจะเปAนการเปkดโอกาสให!ประชาชนได!
ตัดสินใจว4าควรเลือกจะเลือกรัฐบาลเดิมเปAนรัฐบาลต4อไปหรือต!องการเปลี่ยนรัฐบาลใหม4 ซ่ึงเง่ือนไข
การเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของประชาชนอาจข้ึนอยู4ท่ีอุดมการณ9 นโยบายและแนวทางการแก!ไข
ป�ญหาของพรรคการเมือง ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทํางานของรัฐบาล ถ!าประชาชนเห็นว4าควร
ให!รัฐบาลเดิมเปAนรัฐบาลต4อไป ประชาชนก็จะลงคะแนนเสียงเลือกต้ังสมาชิกของพรรคการเมืองท่ี
สนับสนุนรัฐบาลเดิม แต4ถ!าประชาชนเห็นว4าควรเปลี่ยนรัฐบาล ประชาชนก็จะลงคะแนนเสียง
สนับสนุนพรรคการเมืองท่ีเปAนฝUายค!านรัฐบาลอยู4ในขณะนั้นสําหรับในประเทศท่ีมีระบบพรรค
การเมืองแบบหลายพรรค กล4าวคือ ไม4มีพรรคการเมืองหนึ่งใดท่ีครองเสียงข!างมากในสภา
ผู!แทนราษฎรได! การจัดต้ังรัฐบาลจึงต!องเปAนรัฐบาลผสม (Coalition Government) ซ่ึงประกอบไป
ด!วยพรรคการเมืองไม4น!อยกว4าสองพรรคร4วมกันจัดต้ังรัฐบาล การเลือกต้ังท่ัวไปไม4อาจชี้ได!อย4าง
ชัดเจนถึงความนิยมท่ีมีต4อรัฐบาล เพราะหลังการเลือกต้ังข้ึนอยู4กับว4าพรรคการเมืองต4างๆ จะสามารถ
รวบรวมกันเปAนฝUายข!างมากได!หรือไม4 ซ่ึงมักข้ึนอยู4กับป�จจัยตัวแปรอีกมากมาย 

การเลือกต้ังซ4อม (By Election) เปAนการเลือกต้ังบุคคลเข!าไปทําหน!าท่ีแทนในกรณี
ต4างๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนดเนื่องจากบุคคลนั้นขาดจากสมาชิกภาพ เช4น ตาย ลาออก ถูกถอดถอน
ออกจากตําแหน4งเปAนต!นจะมีการเลือกต้ังซ4อมเพ่ือให!ได!ผู!แทนประชาชนเข!าไปทําหน!าท่ีในตําแหน4ง
นั้นๆ แทนบุคคลเดิม การเลือกต้ังซ4อมอาจไม4มีความสําคัญเท4ากับการเลือกต้ังท่ัวไป เพราะเปAนเพียง
การเลือกต้ังสมาชิกเข!ามาแทนท่ีสมาชิกท่ีสิ้นสุดสมาชิกภาพเท4านั้น แต4สําหรับเขตเลือกต้ังซ่ึง
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ประชาชนมีความสนใจในทางการเมืองหรือมีข4าวสารทางการเมืองพอสมควรแล!ว การเลือกต้ังซ4อมจะ
เปAนการหยั่งความนิยมของราษฎรไปในตัวว4าประชาชนยังมีความนิยมพรรคการเมืองเดิมอยู4หรือไม4
เพียงใด (พรศักด์ิ ผ4องแผ!ว, 2540) 

การเลือกต้ังซํ้า (Re-Election) เกิดข้ึนในกรณีท่ีการเลือกต้ังท่ัวไปในบางเขตเลือกต้ัง
หรือทุกเขตเลือกต้ัง มีคําวินิจฉัยของศาลก็ดี หรือของคณะกรรมการการเลือกต้ังตามอํานาจหน!าท่ีท่ี
กฎหมายกําหนดก็ดีวินิจฉัยว4าการเลือกต้ังเดิมเปAนไปโดยมิชอบ ซ่ึงอาจเกิดข้ึนได!ในกรณีท่ีผู!สมัครรับ
เลือกต้ังกระทําการทีเข!าข4ายขัดต4อกฎหมายการเลือกต้ัง ก็จะมีการวินิจฉัยให!การเลือกต้ังด้ังเดิมเปAน
โมฆะและจัดให!มีการเลือกต้ังซํ้าอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือให!ได!มีสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรใหม4ท่ีถูกต!องตาม
กฎหมายซ่ึงอาจจะเปAนรายบุคคลหรือรายเขตเลือกต้ังก็ได!การเลือกต้ังเพ่ิม เปAนการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู!แทนหลายๆ จังหวัดหรือหลายเขตเลือกต้ังในคราวเดียวกัน แต4มิใช4การเลือกต้ังท้ังประเทศ 

การสังกัดกลุ4มการเมืองของผู!สมัครรับเลือกต้ังก็เปAนเกณฑ9อีกประการหนึ่งท่ีใช!เพ่ือ
จําแนกรูปแบบหรือชนิดของการเลือกต้ังซ่ึงใช!กันอยู4ในการเลือกต้ังในประเทศสหรัฐอเมริกา เทอร9
เนอร9และคณะ (Turner, 1996) ได!จําแนกประเภทของการเลือกต้ังตามเกณฑ9แบบนี้ไว! 2 ประเภทคือ
การเลือกต้ังแบบอิงสังกัด (Partisan Election) เปAนการเลือกต้ังท่ีปรากฏในระดับชาติหรือ
ระดับประเทศและการเลือกต้ังระดับท!องถ่ินบางตําแหน4งได!แก4 การเลือกต้ังประธานาธิบดีวุฒิสมาชิก
ผู!แทนราษฎร ผู!ว4าการรัฐ สมาชิกสภานิติบัญญัตินายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเมือง เปAนต!น กับอีก
ประเภทหนึ่งคือการเลือกต้ังแบบไม4อิงสังกัด (Non-Partisan Election) เปAนแบบท่ีผู!สมัครไม4ได!อิง
สังกัดซ่ึงในบางรัฐใช!เปAนรูปแบบของการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเมืองหรือแม!แต4คณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนในท!องถ่ินก็ใช!รูปแบบนี้เทอร9เนอร9กล4าวไว!ด!วยว4ามากกว4าหนึ่งในสามของรัฐ
และท!องถ่ินต4างๆ ของอเมริกา รวมท้ังการเลือกผู!พิพากษาศาลแห4งรัฐใช!ลักษณะการเลือกต้ังแบบไม4
อิงสังกัดท้ังนี้แต4ละประเภทของการเลือกต้ังดังกล4าวต4างก็มีข!อดีข!อเสียด!วยกันท้ังสิ้นกล4าวคือการ
เลือกต้ังแบบไม4อิงสังกัดนั้นได!รับความนิยมจากประชาชนอย4างมากด!วยเหตุท่ีว4าผู!ได!รับเลือกต้ังจะยัง
ประโยชน9ให!แก4ท!องถ่ินและรัฐของตนได!มากกว4าการท่ีผู!สมัครมีสังกัด โดยเฉพาะการสังกัดพรรค
การเมืองซ่ึงจะได!รับการสนับสนุนทางการเงินในการรณรงค9หาเสียงเลือกต้ังและการดําเนินกิจกรรม
ทางการเมือง ในขณะท่ีผู!สมัครรับเลือกต้ังแบบไม4อิงสังกัดจะมิได!รับความสนับสนุนและความ
ช4วยเหลือทางการเงินจากรัฐแต4อย4างใดเม่ือพิจารณาการแบ4งประเภทของการเลือกต้ังโดยอิงหรือไม4อิง
สังกัดตามทัศนะของเทอร9เนอร9และคณะดังกล4าวจะพบว4า การเลือกต้ังในระดับชาติของประเทศไทย
ซ่ึงได!แก4การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรจะเปAนการเลือกต้ังแบบอิงสังกัดพรรคการเมืองในขณะท่ี
การเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา และการเลือกต้ังสมาชิกสภาท!องถ่ินและผู!บริหารท!องถ่ิน เช4น สมาชิกสภา
องค9การบริหารส4วนตําบลนายกองค9การบริหารส4วนจังหวัด นายกเทศมนตรีเปAนต!นเปAนการเลือกต้ัง
แบบไม4อิงสังกัดแม!ในทางจริงแล!วเรามักจะได!ยินอยู4เสมอว4าการเลือกต้ังผู!แทนประชาชนดังกล4าวนี้มัก
มีพรรคการเมืองหนุนหลังหรือให!การสนับสนุนไม4ทางหนึ่งก็ทางใดอันก็มักจะเปAนไปในทางลับ 

หลักเกณฑ9ท่ีสอง ใช!การแบ4งประเภทตามวิธีการเลือกต้ัง จําแนกได!ออกเปAน            
2 ประเภท ได!แก4 ประเภทแรก การเลือกต้ังโดยตรง (Direct Election) และประเภทท่ีสอง การ
เลือกต้ังโดยอ!อม (Indirect Election) 
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การเลือกต้ังโดยตรง (Direct Election) หมายความว4า การเลือกต้ังท่ีผู!ลงคะแนนเสียง
ใช!วิจารณญาณในการออกเสียงลงคะแนนแก4ผู!สมัครรับเลือกต้ังแต4ละตําแหน4ง และคะแนนของผู!
ลงคะแนนเสียงจะมีผลต4อผู!สมัครรับเลือกต้ังโดยตรง ลักษณะสําคัญของการเลือกต้ังโดยตรง คือการท่ี
ประชาชนผู!ลงคะแนนเสียงจะเปAนผู!เลือกผู!รับสมัครเลือกต้ังโดยตรง คะแนนแต4ละคะแนนจึงมีผลต4อ
การตัดสินใจตัวอย4างของการเลือกต้ังโดยตรง ได!แก4 การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรของอังกฤษ 
สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรประเภทแบ4งเขตเลือกต้ังของเยอรมณี 
ญ่ีปุUน ไทย เปAนต!น หรือการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกา และประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 เปAนต!น 

การเลือกต้ังโดยอ!อม (Indirect Election) หมายความว4า การเลือกต้ังท่ีประชาชนผู!มี
สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกคณะบุคคลคณะใดคณะหนึ่งหรือคณะผู!เลือกต้ังเปAนผู!ทําหน!าท่ีเลือกผู!สมัคร
รับเลือกต้ังอีกทอดหนึ่ง อาทิการเลือกต้ังประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาท่ีผู!ลงคะแนนเสียงจะเลือก
คณะผู!เลือกต้ังท่ีเปAนตัวแทนของแต4ละพรรคการเมืองท่ีกําหนด ซ่ึงมีจํานวนเท4ากับสมาชิกสภาผู!แทน
ราษฎร ในแต4ละรัฐ คะแนนท่ีเลือกคณะผู!เลือกต้ังของพรรคใดในมลรัฐได!คะแนนเสียงสูงสุด คณะผู!
เลือกต้ังท้ังหมดของพรรคในมลรัฐนั้นจะเข!าไปทําหน!าท่ีในการเลือกผู!สมัครประธานาธิบดีในสังกัด
พรรคการเมืองของตน 

ในอีกกรณีหนึ่งก็อาจเรียกได!ว4าเปAนการเลือกต้ังโดยอ!อมได!เช4นกัน โดยการกําหนดให!ผู!
ท่ีมาจากการเลือกต้ังของประชาชนในระดับหนึ่งหรือประเภทหนึ่งมาทําหน!าท่ีเลือกผู!สมัครรับเลือกต้ัง 
อาทิ สมาชิกวุฒิสภาของฝรั่งเศสก็มาจากการเลือกโดยขณะผู!เลือกต้ังท่ีประกอบด!วยสภาผู!แทนราษฎร 
สมาชิกสภาจังหวัดและผู!แทนสภาเทศบาล ซ่ึงสมาชิกประเภทหลังมีจํานวนมากท่ีสุด คือ กว4าแสนคน 
เปAนต!น 

หลักเกณฑ9ท่ีสาม ใช!การแบ4งตามวิธีการเลือกต้ัง จําแนกออกได!เปAน 2 ประเภท ได!แก4 
ประเภทเขตละหนึ่งคน (Single - Member Constituency) และประเภทเขตละหลายคน (Multi-
Member Constituency) 

ประเภทเขตละหนึ่งคน หรือท่ีมักเรียกว4าประเภทวันแทนวันโหวต (One Man One 
Vote) หมายความว4าในเขตเลือกต้ังหนึ่งๆ จะมีผู!สมัครรับเลือกต้ังจํานวนเท4าใดก็ตาม ประชาชนผู!สิทธิ
ออกเสียงเลือกต้ังแต4ละคนสามารถเลือกผู!สมัครรับเลือกต้ังได!เพียงคนเดียว เพราะในเขตเลือกต้ังทุก
เขตให!มีท่ีนั่ง ส.ส.เพียงท่ีเดียว ดังนั้น ในการจัดเขตเลือกต้ังแต4ละเขตจึงมักอิงกับจํานวนประชากรท่ีมี
จํานวนเท4ากันหรือใกล!เคียงกันตามท่ีรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเลือกกําหนดไว! 

ประเภทเขตละหลายคน หมายความว4า เขตเลือกต้ังหนึ่งๆ อาจจะมีผู!แทนหรือท่ีนั่ง
มากกว4าหนึ่งข้ึนไป อาจจะเปAนสอง สาม สี่ ห!า หก ฯลฯ ประชาชนผู!มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังแต4ละคน
สามารถเลือกผู!รับเลือกต้ังได!ตามจํานวนผู!แทนหรือท่ีนั่งท่ีพึงมีในแต4ละเขตนั้น กรณีนี้มักเปAนเขต
เลือกต้ังใหญ4ๆ เช4น เขตจังหวัดเปAนเขตเลือกต้ัง ซึงในกรณีดังกล4าวนี้ ความหลากหลายของวิธีการ
เลือกผู!สมัครรับเลือกต้ังจะมีได!หลายลักษณะ อาทิ ประชาชนผู!เลือกต้ังอาจจะต!องเลือกผู!สมัครให!ครบ
จํานวนผู!แทนในเขตเลือกต้ังนั้น หรืออาจจะเลือกไม4ถึงจํานวนก็ได!หรือ ผู!เลือกต้ังสามารถเลือกผู!สมัคร
ท่ีสังกัดพรรคการเมืองท่ีแตกต4างกันได! หรือจะเลือกผู!สมัครอิสระก็ได! หรือจะต!องเลือกผู!สมัครรับ
เลือกต้ังตามบัญชีรายชื่อท่ีพรรคการเมืองเสนอมาเท4านั้นก็ได! 
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หากเปAนการแบ4งเขตเลือกต้ังเขตละหลายคนและลงคะแนนเสียงเลือกเปAนกลุ4ม        
ก็เรียกว4า Block Vote-BA หรือลงคะแนนเสียงเลือกเปAนพรรค (Party Block Vote-PBV) 

หลักเกณฑ9ท่ีสี่ ใช!การแบ4งตามระบบการคิดคะแนนของผู!ท่ีมาลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง
เพ่ือชี้ขาดว4าใครเปAนผู!ได!รับการเลือกต้ังเข!าไปทําหน!าท่ีในสภาหรือฝUายบริหารในกรณีท่ีมีเสียงข!างมาก
และได!รับการเลือกจากสภาผู!แทนราษฎรไปเปAนรัฐบาลในประเทศท่ีใช!รูปแบบการปกครองแบบ
รัฐสภาระบบการเลือกต้ังโดยท่ัวไปท่ีใช!กันอยู4สําหรับประเทศต4างๆ ในป�จจุบันสามารถแยกประเภท
ออกได!ออกโดยพิจารณาจากความเห็นของ ไนมิและไวส9เบิร9ก (Neimi & Weisberg, 1976) ท่ีกล4าว
ว4าวิธีการเลือกต้ังอาจกําหนดข้ึนโดยให!เลือกบุคคลหนึ่งจากบุคคลท่ีเปAนผู!สมัคร (Nominate) อีก
หลายคนและผู!ท่ีได!รับคะแนนเสียงมากท่ีสุดก็จะเปAนผู!ได!รับเลือกต้ังซ่ึงเรียกวิธีการนี้ว4า “ระบบการ
เลือกต้ังโดยอาศัยเสียงข!างมาก (Majority System)” ซ่ึงกล4าวได!ว4าเปAนระบบท่ีมีวิวัฒนาการไปตาม
ข้ันตอนของประวัติศาสตร9โดยเริ่มต!นจากประเทศอังกฤษ (บุญศรี มีวงษ9อุโฆษ, 2542) หรืออาจใช!
วิธีการเลือกผู!สมัครจากท้ังบัญชีผู!รับสมัครเลือกต้ังซ่ึงพรรคการเมืองเปAนผู!จัดทําไว! ท่ีมักเรียกกันว4า 
“ระบบการเลือกต้ังแบบสัดส4วน” (Proportional Representation) 

ไนมี และไวส9เบิร9กขยายความวิธีการหรือระบบการเลือกต้ังไว!ว4าระบบการเลือกต้ัง
แบบเสียงข!างมากหมายความว4า ผู!สมัครรับเลือกต้ังผู!ใดได!คะแนนเสียงมากท่ีสุดตามจํานวนท่ีนั่งทีพึงมี
ในเขตเลือกต้ังนั้นก็จะได!รับเลือกอาจมีวิธีดําเนินการแตกต4างกันไปหลากหลายรูปแบบ 

แบบแรก คือ แบบเสียงข!างมากรอบเดียวแต4ก็มีคุณลักษณะท่ีสําคัญคือกําหนดให!ผู!ท่ี
ได!รับคะแนนสูงสุดได!รับเลือกถ!าเปAนเขตเลือกต้ังแบบเขตละหลายคน เช4น เขตละสามคน ผู!สมัครรับ
เลือกต้ังท่ีได!คะแนนท่ีได!คะแนนสูงสุดสามคนแรกจะได!รับเลือกเปAนผู!แทน จึงอาจได!รับไม4มากกว4าก่ึง
หนึ่งของผู!ไปใช!สิทธิเลือกต้ังเพียงแต4มากกว4าคนอ่ืนๆ เท4านั้นท่ีเปAนบัตรดีก็ได! จึงมักเปAนลักษณะเสียง
ข!างมากสัมพัทธ9 (Relative Majority) ไม4ว4าคะแนนเสียงท่ีได!มานั้นจะเปAนเสียงส4วนใหญ4หรือไม4ก็ตาม
หรือท่ีเรียกกันว4า “First-Pass-the-Post” ในขณะท่ีผู!ท่ีได!รับคะแนนในลําดับรองลงมาหากเกินกว4า
จํานวนท่ีกําหนดให!มีได!ในเขตเลือกต้ังนั้นก็เปAนคะแนนท่ีสูญเปล4าไม4มีลักษณะของการข้ึนบัญชีไว!เพ่ือ
รอทดแทนกรณีผู!ท่ีได!รับเลือกในลําดับท่ีสูงข้ึนไปพ!นสถานภาพซ่ึงก็ถือว4าเปAนวิธีหรือระบบการเลือกต้ัง
โดยอาศัยเสียงข!างมากอย4างเคร4งครัด จนเปAนท่ีกล4าวถึงว4าแท!จริงนั้นระบบนี้มิได!ให!ความสนใจกับเสียง
กลุ4มน!อยเลย ประเทศท่ีใช!ระบบนี้ ได!แก4สหรัฐอเมริกา อังกฤษ สวี เดนและการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู!แทนราษฎรแบบแบ4งเขตของไทยในป�จจุบันแต4อย4างไรก็ดี ด!วยข!อเสียของระบบเสียงข!าง
มาก (Majoritarianism) ท่ีทําให!เสียงส4วนน!อยท่ีไม4ได!รับเลือกในกลุ4มจํานวนผู!แทนท่ีต!องการต!องสูญ
เปล4าไป วิธีนี้มีชื่อเรียกต4างๆ อาทิ ระบบเขตเดียวคนเดียวเสียงข!างมากสูงสุดรอบเดียว (The Single 
Member Plurality System/Relative Majority/Simple Majority/Single Member Simple 
Plurality/First Past the Post) 

หลายประเทศในยุโรปตะวันตกเช4น ฝรั่งเศสและเบลเยี่ยม จึงพัฒนารูปแบบการ
เลือกต้ังดังกล4าวมาเปAนวิธีการในแบบท่ีสองท่ีเรียกว4า “ระบบเสียงข!างมากสองรอบ” คือผู!ท่ีได!รับ
เลือกต้ังท่ีได!คะแนนเสียงมากท่ีสุดนั้นจะต!องเกินกว4าครึ่งบวกหนึ่ง (หรือ 50% + 1 เสียง) ของคะแนน
เสียงท้ังหมด (Absolute Majority) ด!วย ในกรณีท่ีไม4มีผู!สมัครรายใดได!รับคะแนนเสียงถึงจํานวน
ดังกล4าวจะต!องมีการเลือกต้ังใหม4ในรอบท่ีสอง (Second Ballot) คนท่ีจะมาลงแข4งขันในรอบสองได!
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นั้น แล!วแต4กฎหมายเลือกต้ังจะกําหนด เช4น จะต!องได!คะแนนไม4น!อยกว4าร!อยละ 12.5 ของผู!มีสิทธิ
เลือกต้ังในรอบแรก หรือนําผู!สมัครรับเลือกต้ังท่ีได!คะแนนเสียงอันดับหนึ่งและอันดับสองในรอบแรก
มาแข4งขันกันใหม4 เปAนต!น 

แบบท่ีสาม คือแบบวิธีผสมระหว4างเสียงข!างมากรอบเดียวและสองรอบ (Alternative 
Vote-AV or Preferential Vote-PV) วิธีนี้ใช!ระบบแบ4งเขตแบบละหนึ่งคนเปAนสําคัญ โดยผู!มีสิทธิ
เลือกต้ังแต4ละคนจะเลือกผู!สมัครรับเลือกต้ังท่ีตนต!องการให!เปAนผู!แทนเพียงหนึ่งคนเปAนหมายเลขหนึ่ง 
จากนั้นก็จะเลือกผู!สมัครอ่ืนๆ ท่ีตนชอบน!อยกว4าคนแรกเปAนหมายเลขสอง สาม สี่ ฯลฯ ไปจนหมด
จํานวนผู!สมัครรับเลือกต้ังในเขตนั้น ถ!าผลปรากฏว4า ผู!สมัครรับเลือกต้ังคนใดได!เสียงท่ีผู!เลือกต้ังระบุ
ไว!เปAนหมายเลขหนึ่งเกินกว4าร!อยละ 50 (50+1) ผู!สมัครรับเลือกต้ังคนนั้นก็จะได!เปAนผู!แทนทันที แต4
หากไม4มีผู!สมัครรับเลือกต้ังคนใด ได!เสียงเกินร!อยละ 50 (50+1) ผู!สมัครคนท่ีได!รับเลือกเปAนหมายเลข
หนึ่งน!อยท่ีสุดจะถูกตัดออกไป และจะเอาคะแนนท่ีผู!เลือกต้ังผู!สมัครคนนั้นระบุไว!สําหรับผู!สมัครคน
อ่ืนๆ เปAนหมายเลข2 มาบวกให!แก4ผู!สมัครคนอ่ืนๆ ท่ีได!คะแนนสูงกว4า ใครได!คะแนนสูงกว4า โดยได!
คะแนนร!อยละ 50+1 ก4อนก็จะได!เปAนผู!แทน หากยังไม4มีใครได!คะแนนถึงอีก ก็จะเอาคะแนนท่ีระบุ
เปAนหมายเลข 3 มาคํานวณต4อไป และทําเช4นนี้เรื่อยไปจนกว4าจะมีผู!สมัครคนใดคนหนึ่งได!คะแนนถึง
ร!อยละ 50+1 ผู!สมัครคนนั้นก็จะได!รับเลือกเปAนผู!แทนในท่ีสุด วิธีนี้จะปรากฏตัวอย4างก็เห็นในการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรของประเทศออสเตรเลีย 

กล4าวโดยสรุป การเลือกต้ังแบบเสียงข!างมากรอบเดียวจะใช!กับการแบ4งเขตแบบเขต
ละหนึ่งคนหรือเขตละหลายคนก็ได! แต4การเลือกต้ังแบบเสียงข!างมากสองรอบและแบบผสมจะใช!กับ
เขตละหนึ่งคน และหากแบบสองรอบจะใช!กับเขตละหลายคนก็ต!องใช!วิธีเลือกเปAนบัญชีรายชื่อท้ัง
บัญชี หรือบัญชีรายชื่อของแต4ละพรรคการเมืองนั่นเอง 

อีกระบบหนึ่งคือ ระบบการเลือกต้ังแบบสัดส4วน (Proportional Representation) 
เปAนการเลือกต้ังโดยกําหนดให!ผู!ลงคะแนนเลือกจากบัญชีรายชื่อผู!สมัครท่ีพรรคการเมืองเสนอเปAน
บัญชีๆ ไปผู!ท่ีได!รับคะแนนเสียงตามส4วนแห4งคะแนนเสียงท้ังหมดจะเปAนผู!ได!รับเลือกต้ังในรูปแบบนี้
ระบบการเลือกต้ังดังกล4าวเกิดข้ึนเพ่ืออุดช4องว4างของการเลือกต้ังแบบเสียงข!างมาก โดยคํานึงถึง
โอกาสในการได!รับเลือกต้ังของคนท่ีมีเสียงข!างน!อยซ่ึงเท4ากับเปAนการสะท!อนความคิดเห็นของ
ประชาชนท่ัวท้ังหมดและยังเปAนการบังคับทางอ!อมให!บุคคลกลุ4มต4างๆ จําเปAนต!องร4วมมือกันเพ่ือจัดต้ัง
หรือรวมกลุ4มทางเปAนพรรคการเมืองประเทศท่ีใช!ระบบการเลือกต้ังแบบนี้ ได!แก4  นอร9 เวย9 
สวิตเซอร9แลนด9และประเทศไทยภายหลังจากประกาศใช!รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 ซ่ึงการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู!แทนราษฎรของไทยป�จจุบันได!กําหนดให!มีการเลือกต้ังแบบนี้ไว!ด!วยและเม่ือพิจารณา
เปรียบเทียบกับการเลือกต้ังแบบสัดส4วนของประเทศเยอรมันแล!วจะพบว4า ระบบสัดส4วนของไทยมี
ลักษณะท่ีใกล!เคียงกันอย4างยิ่ง กล4าวคือระบบการเลือกต้ังแบบสัดส4วนจะเปAนแบบท่ีมีการเลือกตัว
บุคคลโดยกําหนดให!ผู!ลงคะแนนทุกคนมีสิทธิลงคะแนนเสียงได!คนละ 2 คะแนน คะแนนแรกเปAน
คะแนนท่ีออกเสียงให!แก4ผู!รับสมัครจากเขตเลือกต้ัง (Apportionment) ซ่ึงมีได!เขตเลือกต้ังละหนึ่งคน
ส4วนอีกคะแนนหนึ่งใช!เลือกพรรคการเมืองซ่ึงจะมีความสําคัญมากเพราะเปAนส4วนท่ีใช!ชี้ขาดต4อ
สถานภาพของพรรคการเมืองในชั้นต!นคะแนนจากบัญชีรายชื่อหรือท่ีเรียกกันว4าปาร9ต้ีลิสต9จะบอกว4า



90 

พรรคการเมืองได!ท่ีนั่งในสภาเปAนจํานวนเท4าใดและมีใครบ!างในบัญชีรายชื่อเรียงตามลําดับลงไปจะ
ได!รับเลือกให!เปAนสมาชิกสภาผู!แทนราษฎร  

นอกจากนี้ กฎหมาย เ ก่ี ยว กับการ เลื อก ต้ั งของประ เทศไทยยั ง กํ าหนดให!
สมาชิกสภาผู!แทนราษฎรจากระบบบัญชีรายชื่อยังสามารถแก!ป�ญหาการทําหน!าท่ีในตําแหน4งบริหาร
หรือรัฐมนตรีตําแหน4งต4างๆ ได!หากผู!แทนราษฎรจากระบบแบ4งเขตเลือกต้ังรายใดต!องการจะไปดํารง
ตําแหน4งรัฐมนตรีและจะออกจากสถานะ ส.ส. จะต!องลาออกจากสถานะนั้นและจัดการเลือกต!องซ4อม 
(By-Election) ทดแทนตําแหน4งท่ีว4างลงทําให!เสียงบประมาณแต4หาก ส.ส. ในระบบบัญชีรายชื่อท่ี
ได!รับการตําแหน4งให!ดํารงตําแหน4งทางการเมืองฝUายบริหารสามารถทําได!โดยไม4ต!องมีการเลือกต้ังใหม4
แต4ให!เลื่อนลําดับของสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรในบัญชีรายชื่อถัดไปข้ึนมาแทนระบบการเลือกต้ังอีก
แบบหนึ่งท่ีปรากฏให!เห็นคือระบบการเลือกต้ังแบบผสมซ่ึงเปAนการผสานระบบการเลือกต้ังแบบเสียง
ข!างมากและการเลือกต้ังแบบสัดส4วนร4วมกัน ซ่ึงก็สามารถแยกออกได!เปAน 2 รูปแบบหลักคือ 1) ระบบ
การเลือกต้ังแบบผสมท่ีแยกการคิดคะแนนเสียงข!างมากแต4สําหรับเขตเลือกต้ังใหญ4จะใช!วิธีคิดแบบ
สัดส4วนตัวอย4างประเทศท่ีใช!ระบบการเลือกต้ังรูปแบบผสมลักษณะนี้ ได!แก4 ประเทศฝรั่งเศส ตาม
กฎหมายว4าด!วยการเลือกต้ังฉบับลงวันท่ี 9 พฤษภาคม 1951 และ 2) ระบบท่ีใช!วิธีการคิดคะแนน
แบบเสียงข!างมากในเขตเลือกต้ังท้ังหมดแต4ในขณะเดียวกันก็ให!มีการเลือกต้ังผู!แทนราษฎรอีกจํานวน
หนึ่งตามระบบสัดส4วนควบคู4 กันไป ระบบนี้ใช!อยู4 ในประเทศเกาหลีใต!ญ่ีปุUนและการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู!แทนราษฎรของไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 (บุญศรี มีวงษ9อุโฆษ, 2542) 

การคิดคะแนนแบบสัดส4วน เปAนวิธีการคิดคะแนนท่ีมีความยุ4งยากพอสมควรและจะ
ดําเนินไปได!กับการแบ4งเขตเลือกต้ังแบบเขตละหลายคนเท4านั้น หรืออาจใช!เขตประเทศเปAนเขต
เลือกต้ังเดียวก็ได! โดยมีวัตถุประสงค9เพ่ือให!เกิดความสมดุลหรือการได!สัดส4วนกันระหว4างคะแนนเสียง
ท่ีได!รับกับท่ีนั่งท่ีพึงจะได! 

หัวใจสําคัญของระบบสัดส4วนจึงอยู4ท่ีจํานวนคะแนนพ้ืนฐาน ซ่ึงมีวิธีการให!ได!มา 3 วิธี 
ได!แก4 วิธีท่ีหนึ่ง เปAนการเอาคะแนนเสียงของผู!ไปใช!สิทธิเลือกต้ังท่ีเปAนบัตรดีในเขตเลือกต้ังเขตหนึ่ง
หารด!วยจํานวนท่ีนั่งท่ีพึงมีในเขตนั้น ออกมาเปAนคะแนนพ้ืนฐานสําหรับท่ีนั่งหนึ่งท่ีนั่งในเขตเลือกต้ัง
นั่นเอง วิธีท่ีสอง ออกกฎหมายกําหนดไว!ล4วงหน!าถึงจํานวนคะแนนพ้ืนฐานท่ีจะได!ท่ีนั่งหนึ่งท่ีนั่ง 
สําหรับทุกเขตเลือกต้ัง และ วิธีท่ีสาม เอาคะแนนเสียงของผู!ไปใช!สิทธิเลือกต้ังท่ีเปAนบัตรดีท้ังประเทศ
(ทุกเขตเลือกต้ัง) หารด!วยจํานวนท่ีนั่งท่ีพึงมีท้ังประเทศ ออกมาเปAนคะแนนพ้ืนฐานสําหรับท่ีนั่งหนึ่งท่ีนั่งใน
ทุกเขตเลือกต้ัง 

ไม4ว4าจะหาคะแนนพ้ืนฐานจากวิธีใดก็ย4อมจะเหลือเศษของคะแนนเสียงท่ีมีแต4ละพรรค
หรือแต4ละบัญชีรายชื่อได!รับและเศษของท่ีนั่งเสมอ จึงต!องมีวิธีคํานวณเพ่ือแจกท่ีนั่งท่ีเหลือให!แก4แต4
ละพรรคหรือแต4ละบัญชีรายชื่ออีก ซ่ึงท่ีสําคัญๆ มีอยู4หลายวิธี 

แบบท่ีหนึ่ง แบบเหลือเศษมาก พรรคการเมืองใดหรือบัญชีรายชื่อใดท่ีเหลือคะแนนท่ี
ยังไม4ได!เอาไปคํานวณหาท่ีนั่งในครั้งแรงมากท่ีสุด จะได!รับท่ีนั่งท่ีเหลือนั้นไป แบบท่ีสอง แบบหา
คะแนนเฉลี่ยมาก วิธีนี้ค4อนข!างยุ4งยาก คือ จะเอาจํานวนคะแนนเสียงบัตรดีท่ีพรรคได!ท้ังหมดหารด!วย
จํานวนท่ีนั่งท่ีได!รับแล!วจริง บวกกับอีกหนึ่งท่ีนั่งท่ียังไม4ได!รับ พรรคใดมีผลลัพธ9จากการหารหรือมี
คะแนนเฉลี่ยมาก พรรคนั้นก็จะได!รับท่ีนั่งท่ีเหลือไป แบบท่ีสามแบบดองค9 (d’Hondt) จะนําคะแนน
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เสียงของแต4ละพรรคท่ีได!รับหารด!วย 1,2,3,4,5 มากไปหาน!อยจนถึงจํานวนของพรรคหรือบัญชี
รายชื่อท่ีได!รับเลือก และเอาผลลัพธ9ท่ีได!มาเรียงไล4จากมากไปหาน!อยจนถึงจํานวนท่ีนั่งท่ีเหลืออยู4
จากนั้นก็เอาตัวเลขตัวสุดท!ายนี้มาหารคะแนนเสียงท่ีได!รับของแต4ละพรรค ก็จะออกมาเปAนท่ีนั่ง พรรคใด
ได!เสียงไม4ถึงตัวเลขดังกล4าวก็จะไม4ได!ท่ีนั่งเลย ข!อสังเกตก็คือพบว4าวิธีการแบบดองต9นี้จะให!ประโยชน9
แก4พรรคใหญ4เช4นเดียวกับวิธีการแบบคะแนนเฉลี่ยมาก ผลลัพธ9ออกมาเหมือนกัน แต4ง4ายและรวดเร็ว
กว4า แบบท่ีสี่ แบบแฮร9 (Hare) คือ ผู!เลือกต้ังมีสิทธิเลือกผู!สมัครรับเลือกต้ังได!หนึ่งคน คือออกเสียง
จริงหนึ่งเสียง และเสียงท่ีเหลือจะแสดงความนิยม (Preference) ต4อผู!สมัคร กล4าวคือ ถ!าผู!สมัครคน
หนึ่งได!คะแนนเปAนท่ีสองในบัญชีรายชื่อและดําเนินการเช4นนี้ไปเรื่อยๆ ระบบนี้อาจเรียกอีกอย4างหนึ่ง
ว4าระบบสัดส4วนคะแนนเดียวถ4ายโอนได! (Single Transferable Vote-STV) 

ในประเทศหนึ่งๆ อาจใช!วิธีการเลือกต้ังแบบใดแบบหนึ่ง อาทิ ประเทศอังกฤษใช!
วิธีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรแบบแบ4งเขตเลือกต้ังประเภทเขตละหนึ่งคน และใช!วิธีการคิด
คะแนนแบบเสียงข!างมากรอบเดียว ส4วนฝรั่งเศสใช!วิธีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรแบบแบ4ง
เขตเลือกต้ังประเภทเขตละหนึ่งคน และใช!วิธีการคิดคะแนนแบบเสียงข!างมากสองรอบ หรือบาง
ประเทศในยุโรป เช4น สเปนและเบลเยี่ยม ใช!วิธีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรแบบแบ4งเขต
เลือกต้ังแต4เปAนการเสนอผู!สมัครรับเลือกต้ังระบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง และใช!วิธีการคิด
คะแนนแบบสัดส4วนเพียงอย4างเดียว เปAนต!น 

อย4างไรก็ตาม ในบางทีประเทศท่ีใช!วิธีการเลือกต้ังแบบผสม โดยเปAนการนําวิธีการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรแบบเสียงข!างมากรอบเดียวมาผสมกับวิธีการเลือกต้ังแบบสัดส4วน 
เพ่ือรวมข!อดีของท้ังสองระบบเข!าด!วยกัน กล4าวคือ มีท้ังระบบแบ4งเขตเลือกต้ังออกเปAนเขตละหนึ่งคน
และใช!วิธีการคิดคะแนนแบบเสียงข!างมากรอบเดียวจํานวนหนึ่ง และอีกจํานวนหนึ่งเปAนระบบบัญชี
รายชื่อของพรรคการเมือง โดยใช!วิธีการคิดคะแนนแบบสัดส4วน อาทิ ประเทศเยอรมัน เกาหลีใต! 
ญ่ีปุUน และประเทศไทย เปAนต!น ระบบการเลือกต้ังแบบผสมนี้สามารถแบ4งออกได!เปAน 3 รูปแบบ 

แบบแรกเปAนระบบผสมท่ีมีระบบสัดส4วนเปAนหลัก (Mixed-Member Proportional 
System-MMP) อย4างเช4นกรณีของประเทศเยอรมันท่ีใช!คะแนนของการเลือกต้ังระบบสัดส4วนเปAนหลักในการ
คํานวณจํานวนท่ีนั่งของสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรท้ังหมดของแต4ละพรรคการเมืองท่ีจะได!รับ โดยจํานวน ส.ส.
เขตท่ีมาจากระบบเสียงข!างมากรอบเดียวของแต4ละพรรคเปAนตัวต้ังและรวมด!วย ส.ส. ในระบบบัญชีรายชื่อ
จํานวนรวมกันไม4เกินคะแนนท่ีได!รับของการเลือกต้ังระบบสัดส4วนของพรรคนั้นๆ 

แบบท่ีสอง เปAนระบบผสมท่ีมีระบบเขตเลือกต้ังเปAนหลัก (Mixed-Member Majoritarian 
Systems-MMM) หรือเรียกอีกอย4างว4าระบบคู4ขนาน (Parallel Systems) กล4าวคือมีการแบ4ง ส.ส. ออกเปAน
สองจํานวน จํานวนหนึ่งมาจากระบบเขตเลือกต้ังท่ีใช!วิธีคิดคะแนนแบบแบบเสียงข!างมากสูงสุดรอบเดียวและ
ส.ส. อีกจํานวนหนึ่งมาจากระบบสัดส4วน ซ่ึง ส.ส. ท้ังสองประเภทอาจแบ4งออกเปAนจํานวนเท4ากัน แต4โดยปกติ
มักกําหนดให! ส.ส. ระบบเขตเลือกต้ังมีจํานวนมากกว4า ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อ ตัวอย4างเช4นกรณีของประเทศ
ไทย ท่ีมี ส.ส. มาจากระบบเขตเลือกต้ังท่ีใช!วิธีคิดคะแนนแบบเสียงข!างมากสูงสุดรอบเดียวจํานวน 375 คน 
ส4วน ส.ส. จากระบบสัดส4วนหรือระบบบัญชีรายชื่อมีเพียง 125 คน 

แบบท่ีสาม เปAนระบบผสมท่ีเรียกว4า Bonus-Adjust System (BA) ซ่ึงเปAนระบบการ
เลือกต้ังท่ีประเทศอิตาลีนํามาใช!ในปt ค.ศ. 2005 แทนท่ีระบบผสมระหว4างระบบเขตเลือกต้ังกับระบบ
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สัดส4วนท่ีมีระบบเขตเลือกต้ังเปAนหลัก (MMM) อิตาลีใช!ระบบเลือกต้ังแบบ MMM โดยระบบเขต
เลือกต้ังแบบเสียงข!างมากมีจํานวนท่ีนั่งร!อยละ 75 ของจํานวนท่ีนั่งท้ังหมด ท่ีเหลือร!อยละ 25 เปAน
การเลือกต้ังระบบสัดส4วนหรือระบบบัญชีรายชื่อ ต4อมาอิตาลีพยายามให!ท่ีนั่งในระบบบัญชีรายชื่อ
กระจายไปยังพรรคเล็กๆ มากข้ึน (ดูรายละเอียดใน Gillbert, 1995) 

นอกจากนั้นยังมีระบบเลือกต้ังในรูปแบบอ่ืนๆ อีกเปAนจํานวนมาก อาทิ ระบบเลือกต้ัง
แบบถ4ายโอนคะแนนเสียงไม4ได! (Single Non-Transferable Vote-SNTV) หรือเรียกอีกอย4างหนึ่งว4า
ระบบสัดส4วนคะแนนเดียวถ4ายโอนคะแนนไปยังผู!สมัครรายอ่ืนไม4ได! ญ่ีปุUนเคยนํามาใช!ก4อนการปฏิรูป
การเมืองเม่ือปt ค.ศ. 1989 โดยใช!เขตเลือกต้ังขนาดใหญ4ท่ีมีผู!แทนราษฎรได!หลายคน โดยแต4ละพรรค
จะส4งผู!สมัครเปAนแบบบัญชีรายชื่อ โดยให!ผู!มีสิทธิเลือกต้ังเลือกได!เพียงคนเดียว ผู!ท่ีได!รับเลือกต้ังจะ
เปAนผู!สมัครท่ีได!คะแนนเสียงลดหลั่นกันลงมาตามจํานวนท่ีพึงมีในเขตเลือกต้ังนั้น โดยไม4จําเปAนต!อง
เปAนผู!สมัครในพรรคการเมืองเดียวกัน 

ระบบเลือกต้ังแบบจํากัด (Limited Vote-LV) อาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว4าระบบเลือกต้ัง
แบบถ4ายโอนคะแนนเสียงไม4ได! (SNTV) มีความแตกต4างกันแต4เพียงว4าผู!มีสิทธิเลือกต้ังสามารถ
ลงคะแนนเลือกผู!สมัครตามจํานวนท่ีกําหนดให!เท4านั้น เช4น ในเขตเลือกต้ังหนึ่งกําหนดให!มีผู!แทนได!
จํานวน 3 คน  แต4มีผู!มีสิทธิเลือกต้ังสามารถลงคะแนนได!แค4 2 คน ดังนั้นผู!สมัครท่ีได!คะแนนเสียง
สูงสุด 3 คนแรกก็จะเปAนผู!ได!รับเลือกต้ัง เปAนต!น ระบบนี้เคยใช!ในระหว4างปt ค.ศ. 1867 และ 1885 ใน
อังกฤษบางเขตเลือกต้ังของสมาชิกสภาผู!แทนราษฎร หรือเคยใช!ในอิตาลีเม่ือปลายศตวรรษท่ี 19 และ
ในญ่ีปุUนช4วงระหว4างท่ีสัมพันธมิตรโดยสหรัฐอเมริกาเข!ายึดครองญ่ีปุUนในราวปt ค.ศ. 1946 ในสเปนเคย
นํามาใช!ในการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาและในสหรัฐอเมริกา เคยมีการนํามาใช!ในการเลือกต้ังระดับ
ท!องถ่ินในหลายๆ มลรัฐ อาทิ คอนเนคติคัท เพนซินวาเนีบ อลาบามา และนอร9ท คาโรไลนา เปAนต!น 

การเลือกต้ังแบบ Cumulative Vote (CV) หรือการเลือกต้ังแบบผสมหรือทับทวี อาจ
เรียกเปAนภาษาอังกฤษได!หลายชื่อ เช4น Weighted Vote or Multi-Vote เริ่มต!นใช!เลือก
สมาชิกสภาผู!แทนราษฎรในหลายมลรัฐในสหรัฐอเมริกาต้ังแต4 ค.ศ. 1870 จนถึง 1980 และเคยใช!
เลือกคณะกรรมการโรงเรียนในอังกฤษปลายศตวรรษท่ี 19 ในช4วงเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2009 ใช!
เลือกในชุมชนมากกว4า 50 ชุมชนในสหรัฐอเมริกา 

การเลือกต้ังแบบ CV คือการให!น้ําหนักการลงคะแนนเสียงแก4ผู!สมัครตามความ
ประสงค9ของผู!เลือกต้ัง อาทิ ผู!เลือกต้ังมีสิทธิลงคะแนนเสียงได! 3 เสียง ซ่ึงเขาอาจจะให!น้ําหนักของท้ัง 
3 เสียงกับผู!สมัครเพียงรายเดียว หรือแบ4งคะแนนให!ผู!สมัครคนหนึ่งได! 2 เสียงและอีกคนหนึ่งได!       
1 เสียง เปAนต!น ดังนั้นการเลือกต้ังด!วยระบบนี้จึงต!องออกบัตรเลือกต้ังท่ีมีลักษณะเฉพาะ 

การเลือกต้ังแบบ Borda Count (BC) เปAนวิธีการเลือกต้ังเพ่ือให!ได!ผู!ชนะเพียงคน
เดียว โดยผู!ลงคะแนนเสียงเลือกต้ังสามารถเลือกผู!สมัครเรียงลําดับตามความชอบและคะแนนสามารถ
ถ4ายโอนได!เช4นเดียวกับระบบ STV-Single Transferable Vote หรือ Preferential Vote และนับ
คะแนนเสียงโดยผู!สมัครท่ีได!รับคะแนนมากท่ีสุดเปAนผู!ชนะการเลือกต้ัง ซ่ึงจะแตกต4างจากระบบการ
เลือกต้ังแบบเสียงข!างมากสูงสุดรอบเดียว โดยระบบ BC จะได!เปAนผู!แทนท่ีมีผู!ลงคะแนนเสียงเห็นพ!อง
ต!องกันมากกว4ามากกว4าระบบเสียงข!างมากสูงสุด 
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ระบบ BC พัฒนาการมาจากนักคณิตศาสตร9และนักรัฐศาสตร9ชาวฝรั่งเศส นามว4า 
ฌอง-ชาร9ล เดอ บอร9ดา (Jean-Charles de Borda) เม่ือปt ค.ศ. 1770 เพ่ือใช!ในการเลือกต้ังของชน
กลุ4มน!อยสองกลุ4มชาติพันธุ9ในสภาแห4งชาติของสโลวาเนีย และการเลือกต้ังประธานาธิบดีในคิริบาติ
(Kiribati) และสมาชิกรัฐสภาของเนารู (Nauru) ซ่ึงเปAนหมู4เกาะในมหาสมุทรแปซิฟkกและแพร4หลายสู4
โลกภายนอกโดยองค9กรเอกชนต4างๆ 

ดังนั้นกล4าวโดยสรุป หากเราพิจารณาระบบการเลือกต้ังของประเทศต4างๆ ท่ัวโลก
สามารถจําแนกรูปแบบท่ีมีความแตกต4างกันได! 14 รูปแบบดังตารางท่ี 2.5 
 
ตารางท่ี 2.5 รูปแบบของระบบเลือกต้ัง  
 
ระบบเสียงข�างมาก/เขตละหนึ่งคนหรือหลายคน (Plurality/Majority System) 
 เขตละหนึ่งคน (Single-Member Plurality-SMP) หรือระบบเขตเดียวคนเดียวเสียง

ข!างมากสูงสุดรอบเดียว (First Past The Post-FPTP) 
บล็อกโหวต (Block Vote-BV) 
บล็อกโหวตระบบพรรค (Party Block Vote-PBV) 
วิธีผสมระหว4างเสียงข!างมากรอบเดียวและสองรอบ (Alternative or Preferential 
Vote-AV or PV) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว4าระบบเสริม (Supplementary Vote-SV) 
ระบบเสียงข!างมากสองรอบ (Two-Rounds System-TRS) 

ระบบสัดสUวนหรือระบบบัญชีรายช่ือ (Proportional System) 
 ระบบสัดส4วนแบบบัญชีรายชื่อ (Party List Proportional Representation-list PR) 
 ระบบบัญชีรายชื่อแบบปkด (Closed Party List System) 

ระบบบัญชีรายชื่อแบบเปkด (Open Party List System) 
 ระบบถ4ายโอนคะแนนเสียงได! (Single Transferable Vote-STV) (ระบบนี้อาจถือว4า

เปAนระบบย4อยของระบบเสียงข!างมากได!เช4นกัน) 
ระบบผสมระหวUางระบบเขตกับระบบสัดสUวน (Mixed Systems) 
 ระบบผสมท่ีมีระบบสัดส4วนเปAนหลัก (Mixed-Member Proportional Systems-MMP) 

ระบบผสมท่ีมีระบบเขตเลือกต้ังเปAนหลัก (Mixed-Member Majoritarian 
Systems-MMM) หรือระบบคู4ขนาน (Parallel Systems) 
Bonus-Adjusted Systems (BA) 

ระบบอ่ืนๆ (Other Systems) 
 ระบบถ4ายโอนคะแนนเสียงไม4ได! (Single Non-Transferable Vote-SNTV) 

การเลือกต้ังแบบจํากัด (Limited Vote-LV) 
การเลือกต้ังแบบสะสมหรือทับทวี (Cumulative Vote-CV) 
Borda Count (BC) 

 

ท่ีมา: ธีรภัทร9 เสรีรังสรรค9 (2554) 
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2.3.3 พฤติกรรมการทุจริตการเลือกต้ัง 
 การให!ได!ชัยชนะในการเลือกต้ังแต4ละครั้งย4อมมีวิธีทางหลายรูปแบบ (กฤษณา        

ไวสํารวจ, 2549) อันจะนํามาซ่ึงชัยชนะของพรรคการเมืองแต4ละพรรค หากพิจารณาจากการเลือกต้ัง
ท่ีผ4านมานับจากอดีตจนถึงป�จจุบันพบว4า การทุจริตเลือกต้ังเปAนอีกหนึ่งปรากฏการณ9ท่ีเกิดข้ึนได!ในทุก
ยุคทุกสมัย มีวิธีการซับซ!อนแตกต4างกันไปตามแต4ละเวลา จึงไม4ใช4เรื่องแปลกท่ีจะพบว4า ทุกครั้งท่ีมี
การเลือกต้ังจะมีข4าวเรื่องนี้อยู4เสมอๆ 

 สมาชิกสภาผู!แทนราษฎรท่ีได!รับเลือกต้ัง อาจมีจํานวนน!อยมากท่ีใช!แนวทางการ
รณรงค9หาเสียงแบบสุจริตท้ังหมดปราศจากแนวทางทุจริต แต4อาจแตกต4างในรูปแบบของการใช! ซ่ึง
บางคนอาจใช!แนวทางทุจริตเพียงเล็กน!อย แต4บางคนก็อาจใช!เปAนหลักโดยเฉพาะการเลือกต้ังในระยะ
หลัง วิธีการทุจริตจะซับซ!อนมากข้ึนเรื่อยๆ ตามความทันสมัยของเทคโนโลยี 

การทุจริตการเลือกต้ัง มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนไปได!หลายรูปแบบ เปAนภาพ
สะท!อนของการพัฒนาการเมืองในแต4ละยุค แผนการทุจริตจึงมีลักษณะท่ีแตกต4างกัน การทุจริตการ
เลือกต้ังได!มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปต้ังแต4การเลือกต้ังเม่ือปt พ.ศ. 2518 เปAนต!นมา ซ่ึงกลวิธีหลัก
ได!เปลี่ยนมาเปAนการทุจริต ซ้ือเสียงขายเสียง ซ่ึงมีการพัฒนามาจากการทุจริตหาเสียงแบบง4ายๆ ใน
อดีต เช4น การแจกสิ่งของแก4ชาวบ!านอย4างไม4มีการจําเพาะเจาะจงของผู!สมัครไปสู4การมีระบบการ
จัดการอย4างเปAนข้ันตอน มีการกําหนดเปaาหมายในการทํางาน มีการประเมินผลและการจ4าย
ค4าตอบแทนอย4างชัดเจน ซ่ึงการทุจริตซ้ือเสียงขายเสียงในระยะนี้ใช!กลไกของระบบอุปถัมภ9ในชนบท
เปAนเครื่องมือสําคัญ 

การทุจริตซ้ือเสียงขายเสียงนั้นมีรูปแบบหลากหลายมากกว4าการทุจริตลงคะแนนเสียง
โดยมีเง่ือนไขสําคัญ คือ วัฒนธรรมของแต4ละพ้ืนท่ี ซ่ึงเปAนสิ่งท่ีผู!สมัครจะนําไปพิจารณาประยุกต9ใช! ใน
ส4วนของการทุจริตหาเสียงนั้นเปAนสิ่งท่ีผู!สมัครใช!ในการสะสมคะแนนนิยม แต4ไม4อาจจะใช!เปAนสิ่งท่ีชี้
ขาดถึงชัยชนะของผู!สมัคร เพราะผู!สมัครสามารถจะประเมินผลคะแนนของตนได! จุดนี้เปAนจุดท่ี
แตกต4างไปในการทุจริตลงคะแนนเสียง การทุจริตหาเสียงเปAนวิธีการท่ีจําแนกได!ยากมากว4าเปAนการ
ทุจริตหรือไม4 เพราะกฎเกณฑ9ต4างๆ คงยากต4อการประเมิน อีกท้ังยังเก่ียวข!องกับวัฒนธรรมของ
ท!องถ่ินอีกด!วย 

ระบบการทุจริตการเลือกต้ังเปAนปรากฏการณ9ท่ีเกิดข้ึน โดยการปฏิสัมพันธ9กันของ
องค9ประกอบ 4 ด!าน คือ องค9ประกอบด!านผู!สมัคร องค9ประกอบด!านประชาชน องค9ประกอบด!าน
การรณรงค9 และองค9ประกอบด!านแนวทางการทุจริต โดยมีสิ่งแวดล!อมของระบบคือวัฒนธรรมทาง
การเมือง  

องค9ประกอบด!านผู!สมัคร ทําหน!าท่ีเปAนผู!ซ้ือ ซ่ึงมีอยู4หลายลักษณะด!วยกันข้ึนอยู4กับ
ประเภทของผู!สมัคร โดยมีป�จจัยทางด!านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในเขตนั้นๆ เปAนตัวกําหนด
ความรุนแรงของการซ้ือ สภาพเศรษฐกิจและบทบาทความคาดหวัง เปAนตัวแปรเชิงบวก คือ ฐานะ
ทางการเศรษฐกิจ ผู!สมัครท่ีมีเงินมากกว4าจะได!เปรียบคู4แข4ง หากมีความคาดหวังทางการเมืองสูงและมี
สถานะในการแข4งขันเสียเปรียบ มีแนวโน!มท่ีจะทุจริตการเลือกต้ังสูง 

องค9ประกอบด!านประชาชน ทําหน!าท่ีเปAนผู!ขายขายสิทธิในการเลือกต้ัง ซ่ึงในทาง
การเมืองได!แยกประเภทประชาชนออกเปAน ชนชั้นกลาง ซ่ึงส4วนใหญ4มีถ่ินท่ีพักอาศัยอยู4ในเขตเมือง    
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มีช4องทางในการรับรู!ข4าวสารทางการเมืองได!มากกว4า มีฐานะทางเศรษฐกิจดีกว4า ทําให!แนวโน!มการ
ขายเสียงในกลุ4มนี้มีค4อนข!างน!อย แต4ในขณะเดียวกันเนื่องด!วยประเภทของงานจะไม4มีเวลารับฟ�ง
ข4าวสารให!ถ่ีถ!วน จึงทําให!กลุ4มนี้มักจะตกเปAนเครื่องมือทางการเมืองได!ง4าย อีกกลุ4มหนึ่งคือ ชนนั้นล4าง 
ซ่ึงมีถ่ินท่ีพักอยู4ในชนบท หรือเปAนชุมชนแออัดในเขตเมือง มีแนวโน!มท่ีเปAนไปได!ว4าการตัดสินใจทาง
การเมืองจะข้ึนอยู4กับการชี้นําของผู!นําชุมชน แต4ไม4เสมอไปเนื่องจากการเข!าถึงเทคโนโลยีท่ีมากข้ึน
และการย!ายเข!าไปทํางานในเมืองใหญ4 ประกอบกับลักษณะชุมชนท่ีมีความเหนียวแน4น จึงสามารถจับ
กลุ4มเพ่ือเข!าใจข!อเท็จจริงทางการเมืองได!มากกว4า การท่ีจะระบุลงไปให!ชัดเจนว4าการขายเสียงเกิดข้ึน
ในชุมชนใด ป�จจัยท่ีต!องนํามาพิจารณาคือ โครงสร!างฐานะทางเศรษฐกิจ โครงสร!างทางอํานาจและ
ลักษณะของการนํา โครงสร!างทางสังคมและพฤติกรรม ซึงการเลือกต้ังครั้งท่ีผ4านมาในอดีต ป�จจัย
ท้ังหมดท่ีกล4าวมามีความสัมพันธ9เชิงบวกกับการขายเสียงท้ังสิ้น 

กลไกท่ีทําหน!าท่ีผลักดันให!การทุจริตเลือกต้ังดําเนินไปได!อย4างมีประสิทธิภาพหรือไม4 
คือองค9ประกอบด!านการรณรงค9 ซ่ึงจะมีการจําแนกเขตยุทธศาสตร9ของผู!สมัครแต4ละคน ซ่ึงจะเปAน
ตัวกําหนดแนวทางการทุจริตอีกทางหนึ่ง โดยกรรมวิธีการทุจริตจะแตกต4างกันไปตามพ้ืนท่ียุทธศาสตร9 
กรรมวิธีการทุจริตของผู!สมัครแต4ละคนสามารถทํานายได!จากยุทธวิธีแบบใดแบบหนึ่งท่ีผู!สมัครคน
นั้นๆ ใช! การรณรงค9นี้ ผู!สมัครมีแนวโน!มท่ีกําหนดเปaาชนะของแต4ละพ้ืนท่ีเอาไว! เม่ือได!ทําการ
เปรียบเทียบเปaาชนะกับฐานคะแนนเดิม และฐานคะแนนของผู!สมัครรายอ่ืนๆ จะทําให!สามารถทราบ
ได!ว4า หน4วยเลือกต้ังใด พ้ืนท่ีใดท่ีมีการแข4งขันกันแบบรุนแรงหรือไม4รุนแรง ซ่ึงความรุนแรงของการ
แข4งขันมีแนวโน!มท่ีจะทําให!เกิดการทุจริตสูงข้ึน  

ป�จจัยสุดท!ายขององค9ประกอบด!านนี้คือเรื่องของห!วงเวลาในการรณรงค9 ซ่ึงโดยท่ัวไป
แล!วห!วงเวลาในการรณรงค9จําแนกออกได!เปAน 3 ระยะ คือ ช4วงต!น ช4วงกลาง และช4วงปลายการ
รณรงค9 ความเข!มข!นของการทุจริตจะเพ่ิมมากข้ึนตามเวลาท่ีเข!าใกล!วันเลือกต้ัง นอกจากนี้แล!วแต4ละ
ห!วงเวลาพฤติกรรมทุจริตจะแตกต4างกันออกไปด!วย โดยในช4วงต!นแนวโน!มจะเปAนไปในทางการทุจริต
หาเสียง ช4วงกลางและช4วงปลายจะหันไปเน!นท่ีการทุจริตซ้ือขายเสียง สําหรับวันเลือกต้ังจะเน!นไปท่ี
การทุจริตลงคะแนน สิ่งท่ีทําหน!าท่ีผลักดันในการณรงค9 คือ หัวคะแนนของผู!สมัคร ซ่ึงจะมีระบบการ
ทํางานอย4างชัดเจน และเปAนเง่ือนไขสําคัญท่ีจะใช!แนวทางการทุจริตต4างๆ 

“พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว4าด!วยการเลือกต้ัง ส.ส. และการได!มาซ่ึง ส.ว. 
พ.ศ. 2550 แก!ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2554” ได!กล4าวถึงการกระทําท่ีไม4สุจริตอันเปAนการฝUาฝ�นกฎหมาย มี
ด!วยกันหลายประการ เช4น   

(1) การซ้ือเสียงหรือจัดเตรียมท่ีจะซ้ือเสียง (มาตรา 53) 
(2) การให!หรือสัญญาว4าจะให!เงินหรือทรัพย9สินแก4ชุมชนหรือองค9กรสาธารณประโยชน9 

เพ่ือจูงใจผู!มีสิทธิเลือกต้ัง (มาตรา 53) 
(3) การจัดมหรสพหรืองานรื่นเริงต4างๆ เพ่ือจูงใจผู!มีสิทธิเลือกต้ัง (มาตรา 53) 
(4) การเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยง เพ่ือจูงใจผู!มีสิทธิเลือกต้ัง (มาตรา 53) 
(5) การหลอกลวง บังคับ ขู4เข็ญ ใช!อิทธิพลคุกคาม ใส4ร!ายด!วยความเท็จ หรือจูงใจให!

เข!าใจผิดในคะแนนนิยมของผู!สมัครหรือพรรคการเมือง (มาตรา 53) 
(6) การเรียกทรัพย9สินเพ่ือจะลงคะแนนให!แก4ผู!สมัครหรือพรรคการเมือง (มาตรา 54) 
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(7) การจัดยานพาหนะนําผู!มีสิทธิเลือกต้ังไปยังท่ีเลือกต้ัง เพ่ือจูงใจหรือควบคุมให!ไป
ลงคะแนน (มาตรา 55)  

(8) การพนันขันต4อเก่ียวกับผลการเลือกต้ัง 
(9) การท่ีเจ!าหน!าท่ีของรัฐใช!ตําแหน4งหน!าท่ีโดยมิชอบเพ่ือเปAนคุณเปAนโทษ แก4ผู!สมัคร

หรือพรรคการเมือง (มาตรา 57) 
(10) การท่ีนายจ!างไม4ให!ความสะดวกต4อการไปใช!สิทธิเลือกต้ังของลูกจ!าง 
(11) การจําหน4าย จ4าย แจกสุราในเขตเลือกต้ัง ระหว4างเวลา 18.00 น. ของวันก4อนวัน

เลือกต้ังหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกต้ัง 
(12) การนับคะแนนให!ผิดไปจากความเปAนจริง 
ไพฑูรย9 บุญวัฒน9 (2538) เสนอว4าพฤติกรรมการเลือกต้ังเบี่ยงเบนมี 4 ประการ 1) การ

ใช!อิทธิพลจากราชการเกิดข้ึนจากนักการเมืองท่ีเปAนพรรครัฐบาลเปAนรัฐบาลรักษาการ (Incumbent 
Government) สมาชิกของพรรคการเมืองท่ีดํารงตําแหน4งทางการเมืองเปAนรัฐมนตรีว4าการรัฐมนตรี
ช4วยว4าการท่ีกํากับควบคุมการทํางานของข!าราชการประจําท่ีเก่ียวข!องกับการเลือกต้ังท้ังทางตรงและ
ทางอ!อม เช4น กลไกของตํารวจกลไกขององค9กรปกครองท!องถ่ินกลไกของสาธารณสุขกลไกของ
การศึกษากลไกของกํานันผู!ใหญ4บ!านกลไกของทหารเปAนต!น 2) การใช!กลวิธีการพนันแนวทางนี้
สอดคล!องกับจิตวิทยาของประชาชนไทยส4วนหนึ่งท่ีชอบการพนันขันต4อผู!สมัครบางรายใช!หัวคะแนน
ของตนโดยเฉพาะหัวคะแนนท่ีเปAนเจ!ามือหวยเถ่ือนคนเดินโพยหวยเพ่ือออกไปรับพนันขันต4อจาก
ประชาชนเพ่ือให!เลือกตนโดยแลกกับผลประโยชน9ท่ีผู!พนันจะได!จากผลการเลือกต้ังหากผู!สมัครได!รับ
เลือกเลือกต้ังผู!รับพนันจะจ4ายในอัตราสองเท4าสามเท4าของเงินพนันท่ีลงไปวงเงินการวางพนันมากน!อย
แล!วแต4ผู!สมัครจะกําหนดกลวิธีการพนันนิยมใช!โดยผู!สมัครท่ีมีฐานะทางการเงินท่ีดีใช!เงินจํานวนมาก
และไม4ต!องเปAนบุญคุณกับผู!ลงคะแนนเสียงให!ตน  3) กลวิธีการทําลายคู4แข4งขันกลวิธีนี้มีความ
หลากหลายเริ่มต้ังแต4การทําร!ายผู!สมัครด!วยกันเช4นการจ!างมือป�นมาสังหารชีวิตผู!สมัครหรือหัวคะแนน
ทําร!ายร4างกายผู!สมัครหรือหัวคะแนนข4มขู4ผู!สมัครหรือหัวคะแนนทําลายทรัพย9สินของผู!สมัคร
โดยเฉพาะปaายหาเสียงปล4อยข4าวลือผ4านสื่อหรือช4องทางต4างๆ มีการขุดคุ!ยใส4ร!ายปaายสีผู!สมัครเพ่ือให!
ประชาชนมีความรู!สึกเกลียดชัง 4) การใช!เงินซ้ือคะแนนเสียงเลือกต้ังมีหลายรูปแบบต้ังแต4การจ4ายเงิน
เพ่ือให!ประชาชนไปลงคะแนนเสียงให!กับผู!สมัครท้ังช4วงก4อนการเลือกต้ังและหลังการเลือกต้ังการ
จ4ายเงินให!หัวคะแนนเพ่ือให!นําไปแจกจ4ายให!กับประชาชนผู!มีสิทธิเลือกต้ังอีกทอดหนึ่งหรือการ
แจกจ4ายสิ่งของจัดเลี้ยงจัดนําเท่ียวให!กับประชาชนผู!มีสิทธิเลือกต้ังหรือสมาชิกในครอบครัวเพ่ือแลก
กับการลงคะแนนเสียงให!  

พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2537) ได!แบ4งแนวทางการทุจริตเลือกต้ังในระบบการ
เลือกต้ังออกเปAนแนวทาง 3 แนวทาง คือ กรรมวิธีกลไกและกระบวนการทุจริตหาเสียง การทุจริตซ้ือ-
ขายเสียง และการทุจริตลงคะแนนเสียง 

การทุจริตหาเสียง เปAนการท่ีผู!สมัครรับเลือกต้ัง หรือทีมงาน ดําเนินกิจกรรมอย4างใด
อย4างหนึ่งหรือหลายอย4าง ในระยะเวลาท่ีมีการเลือกต้ังเพ่ือจูงใจให!ประชาชนลงคะแนนเสียงให! ซ่ึง
กิจกรรมเหล4านี้เปAนกิจกรรมท่ีกฎหมายการเลือกต้ังห!ามไว! กระบวนการทุจริต ได!แก4 พฤติกรรมการ
หว4านพืช เช4น การให!ทุนการศึกษาแก4เด็กนักเรียน การทําบุญกับวัด การจัดทําโครงการพัฒนา 
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โครงการอบรม พฤติกรรมการจัดงานเลี้ยงเลือกต้ัง พฤติกรรมการสร!างความสัมพันธ9อันดีกับผู!นํา
ศาสนา ผู!นําทางความคิดของประชาชน พฤติกรรมแจกเงินและสิ่งของแก4ครอบครัวและรายบุคคลใน
โอกาสต4างๆ 

การทุจริตซ้ือ-ขายเสียง สามารถแบ4งได!สองประเภทหลัก คือ ซ้ือเสียงเพ่ือหวังคะแนน
และซ้ือเสียงเพ่ือกีดกันหรือทําลายฐานเสียงคู4แข4งทางการเมือง การซ้ือเสียงมีรูปแบบ คือ กรรมวิธีการ
ตกเขียว เปAนการซ้ือเสียงคล!ายกับการหว4านพืชแต4ต4างตรงท่ีการตกเขียว มีการดําเนินการท่ีก่ึงผูกมัด
ประชาชนผู!ลงคะแนนด!วยผลประโยชน9ท่ีผู!สมัครสัญญาว4าจะให! การเล4นพนันและหวย ผู!สมัคร พ้ืนท่ีท่ี
การพนันการเลือก ต้ัง เ กิด ข้ึนมาก คือ พ้ืน ท่ีภาคใต!  ภาคกลาง ภาคตะวันออก ส4 วนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ วิธีนี้ไม4เปAนท่ีนิยมมากนัก ขบวนการลากพาการยิงกระสุน การซ้ือเสียง แบบนี้มี
กิจกรรม และกลุ4มบุคคลท่ีเข!ามาเก่ียวข!องมาก มีข้ันตอนย4อยท่ีเริ่มจาก ข้ันการสํารวจรายชื่อ ผู!ท่ีเปAน
เปaาหมายในการลากพา ข้ันการเตรียมกระสุนหรือเงินท่ีจะซ้ือเสียง และสุดท!ายข้ันการยิงกระสุน 
กรรมวิธีบัตรผีต4างๆ บัตรผีนั้นมีสองประเภท คือ บัตรผีท่ีเกิดจากการซ้ือขายบัตรประชาชนจริง กับ
บัตรผีท่ีเกิดจากความบกพร4องของงานทะเบียนราษฎร9 บัตรผีท้ังสองประเภทจะถูกนํามาลงคะแนนวัน
ลงคะแนนเลือกต้ังในหน4วยเลือกต้ังท่ี ได!ตระเตรียมการร4วมกับเจ!าหน!าท่ีประจําหน4วยเลือกต้ัง และ
สุดท!าย คือ การซ้ือเสียงโดยวิธีอ่ืน ผู!สมัครบางรายอาจซ้ือตัวผู!สมัครรายอ่ืนให!ขอถอนตัวในช4วงโค!ง
สุดท!ายของการแข4งขันเพ่ือโอนคะแนนเสียงของตนให!กับผู!สมัครรายอ่ืนแลกกับผลประโยชน9ด!าน
การเงิน ผู!สมัครบางรายอาจว4าจ!างผู!สมัครบางรายปราศรัยหาเสียงใส4ร!ายปaายสีผู!สมัครท่ีเปAนคู4แข4งของ
ตน บางครั้งอาจมีการซ้ือหัวคะแนนและฐานคะแนนเสียงยกหมู4บ!าน ท้ังนี้หัวคะแนนท่ีไม4ฝ�กใฝUพรรค
การเมืองใดหรือผู!สมัครรายใดมักมีโอกาสเจรจาต4อรางผลประโยชน9ได!มาก 

การทุจริตลงคะแนนเสียง เปAนการทุจริตโดยอาศัยกลไกของรัฐ การทุจริตแบบนี้เปAน
การทุจริตท่ีต!องอาศัยกลไกอํานาจรัฐท้ังในระดับประเทศและระดับท!องถ่ิน จังหวัดท่ีเกิดรูปแบบการ
ทุจริตแบบนี้มักกระจุกตัวอยู4ในภาคกลางและภาคตะวันออก เช4น จังหวัดชลบุรี ปราจีนบุรี ปทุมธานี
และสมุทรปราการโดยมีรูปแบบความสัมพันธ9ในเชิงระบบอุปถัมภ9ระหว4างผู!มีอิทธิพลเจ!าพ4อผู!ประกอบ
ธุรกิจผิดกฎหมายกับเจ!าพนักงานของรัฐระดับสูงซ่ึงอาจเปAนทหารตํารวจเจ!าพนักงานปกครอง 

แต4ในขณะเดียวกัน ได!มีงานวิจัยชิ้นท่ีน4าสนใจเกิดข้ึน คือ ปริญญา เทวานฤมิตรกุล 
(2554) นําเสนอผลการวิจัย “การปaองกันและแก!ไขป�ญหาการซ้ือสิทธิขายเสียงในการเลือกต้ัง” โดย
ได!สุ4มตัวอย4างผู!ใช!สิทธิเลือกต้ังท่ัวประเทศ จํานวน 941 คน ในการเลือกต้ัง ส.ส. เม่ือวันท่ี 3 ก.ค. 54 
เพ่ือศึกษาวาทกรรม ซ่ึงถูกตอกย้ําและผลิตซํ้าในสังคมไทย ตลอดจนถูกใช!เปAนข!ออ!างสําคัญของฝUายไม4
เอา ไม4ประสบความสําเร็จในระบบเลือกต้ัง และยังเปAนวาทกรรมท่ีถูกนํามาใช!ดูหม่ินหยามดูแคลน
เพ่ือนร4วมชาติว4าเปAนเสียงท่ีเห็นแก4เงินไร!คุณภาพอีกด!วย แต4วาทกรรมดังกล4าวได!รับการตรวจสอบ
ทบทวน  ในการสัมมนาทางวิชาการของสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกต้ัง  สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ซ่ึงมีข!อสรุปเก่ียวกับการตัดสินใจลงคะแนนเลือกต้ังและการซ้ือ
เสียงดังต4อไปนี้ 1) ยอมรับเงินจากผู!สมัคร แต4ไม4เลือกผู!สมัครรายนั้น มีร!อยละ 46.79 2) แม!ไม4ได!รับ
เงินก็จะเลือก มีร!อยละ 48.62 3) เลือกเพราะได!รับเงิน มีเพียงร!อยละ 4.59 สรุปได!ว4าผู!ท่ียอม
ลงคะแนนเสียงเลือกต้ังเพราะมีเงินเปAนแรงจูงใจจริงๆ นั้นมีเพียงร!อยละ 4.59 เท4านั้น ส4วนท่ีเหลืออีก
ราว ร!อยละ 95.41 (ในข!อท่ี 1 และ 2 รวมกัน) จะเห็นได!ว4า เงินไม4ใช4แรงจูงใจหลักในการลงคะแนน 
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จากผลวิจัยดังกล4าวผู!วิจัยจึงเห็นว4าวาทกรรม “ชนะเพราะซ้ือเสียง” “ประชาชนไม4มีคุณภาพขาย
เสียง”ดังกล4าวไม4ได!อยู4บนฐานข!อเท็จจริงและไม4ได! มีความชอบธรรมในการใช!ในการอ!างอิงใดๆ  

นอกจากนี้ยังพบว4า ความต่ืนตัวทางการเมืองของประชาชนท่ีมีเพ่ิมข้ึนและความรู!สึก
ผิดท่ีรับเงิน แล!วไม4เลือกหรืออาจเปAนบาปท่ีเลือกลดลงไป ทําให!ในการตัดสินใจเลือกต้ัง ส.ส. 
ระดับชาติ ป�จจุบันผู!มีสิทธิเลือกต้ังเลือกพรรคมากกว4าตัวบุคคล โดยจากผลสํารวจในการเลือกต้ัง เม่ือ
วันท่ี 3 ก.ค. 54 แม!ในแบบแบ4งเขต ซ่ึงเลือกเฉพาะชอบตัวบุคคลคิดเปAนร!อยละ 46.26 ขณะท่ีเลือก
เพราะชอบนโยบายพรรค ร!อยละ 37.64 และเลือกเพราะอยากได!หัวหน!าพรรค ร!อยละ 16.10 แต4เม่ือ
รวมผลสํารวจระหว4างการเลือกเพราะชอบนโยบายพรรคและอยากให!หัวหน!าพรรค เปAนนายกฯ 
เท4ากับว4า ในการเลือกต้ังครั้งท่ีผ4านมาประชาชน เลือกพรรคมากกว4า 53.74 

การนําระบบเลือกต้ังแบบสัดส4วนมาใช!ทําให!พรรคการเมืองต!องแข4งขันกันในทาง 
นโยบายมากข้ึน ตัวผู!สมัครมีความสําคัญลดลง ผู!มีสิทธิเลือกต้ังเลือกพรรคมากข้ึน ส4งผลให!การใช!เงิน
ซ้ือเสียงได!ผลน!อยลง นอกจากนี้ความแตกแยกแบ4งข!างทางการเมืองในช4วง 6 ปtท่ีผ4านมา ยังทําให!
ประชาชนพิจารณาเลือกพรรคมากกว4าตัวบุคคล และทําให!การรับเงินแล!วไม4เลือกมีมากข้ึน ผลวิจัยยัง
ระบุว4า การให!เงินป�จจุบันไม4ใช4ความสัมพันธ9ในลักษณะการซ้ือและการขายเสียงอีกแล!ว เพราะการให!
จะไม4มีการตรวจสอบควบคุมให!คนรับเงินต!องเลือกตนเอง แต4เปAนการให!ลักษณะให!เปล4าคล!ายเบี้ย
เลี้ยงหรือสินน้ําใจ โดยผู!มีสิทธิเลือกต้ังท่ีได!รับเงินก็ไม4รู!สึกว4าถ!าได!รับแล!วไม4เลือกจะ เปAนบาปหรือเปAน
การไม4ซื่อสัตย9 โดยจํานวนเงินท่ีมีการจ4ายกันก็เพียง 300-500 บาท ไม4มากเหมือนสมัยก4อน ซ่ึงผู!สมัคร
ท่ียังใช!เงินก็รู!ว4าได!ผลน!อย แต4ท่ียังต!องจ4ายเพราะกลัวแพ!หรือกลัวว4าอีกฝUายให!เงินจึงต!องให!เงินด!วย 

สอดคล!องกับ ผาสุก พงษ9ไพจิตร และคริส เบเกอร9 (2556) ท่ีให!ความเห็นสอดคล!อง
กับงานวิจัยข!างต!นในเรื่องวาทกรรมในการซ้ือเสียงว4า การอ!างว4ารัฐบาลป�จจุบันไม4มีความชอบธรรม
เนื่องจากผลการเลือกต้ังท่ีประสบความสําเร็จของพวกเขามาจากการซ้ือเสียงนั้นถูกส4งออกมาจากเวที
ประท!วงซํ้าแล!ว ซํ้าเล4าตามแต4โอกาส ความเห็นเช4นนี้เปAนเรื่องไร!สาระท่ีอันตราย เพราะในช4วงแรก
ของประวัติศาสตร9การเลือกต้ังไทย ผู!สมัครรับเลือกต้ังจะเอาแบงค9ร!อยหลายๆ ใบ ฟาดหัวผู!เลือกต้ัง
เพ่ือสร!างข!อผูกมัด ครั้นเม่ือผู!เลือกต้ังรับน้ําใจจากผู!สมัครแล!ว คงจะดูเปAนการเสียมารยาทหากไม4
ทดแทนน้ําใจด!วยการกาลงคะแนนให! แต4การแลกเปลี่ยนเช4นนี้ไม4ได!มีอายุยืนยาว หลังจากนั้นไม4นาน
ประชาชนย4อมเรียนรู!ว4าพวกเขาสามารถรับเงินจากผู!สมัครทุกคน และยังคงกาบัตรเลือกต้ังของตนเอง
ได!ตามแต4ใจนึก 

คนส4วนใหญ4มีผลประโยชน9กับการเลือกต้ังเพียงเล็กน!อยจนกระท่ังถึงช4วง พ.ศ. 2530 
ในช4วงเวลานั้นพวกเขามีเลือกต้ัง ส.ส. ทุกประมาณสามถึงสี่ปt โดยเลือกจากรายชื่อบรรดานักธุรกิจ
ร่ํารวยท่ีไม4ได!ทําอะไรให!พวกเขาเท4าใดนัก พวกเขาเห็นค4าคะแนนเสียงของตัวเองเพียงน!อยนิด จึงขาย
มันเพ่ือแลกกับเงิน หรือสาธารณูปการบางอย4าง อาทิเช4น น้ําประปาและการปูถนน การเมืองในการ
เลือกต้ังไม4ได!เปAนเรื่องต่ืนเต!น ทุกครั้งท่ีมีการเลือกต้ังใหญ4กระทรวงมหาดไทยต!องออกมารณรงค9โน!ม
น!าวให!คนไปใช!สิทธิใช!เสียงของตัวเอง จากการคาดการณ9สถานการณ9เกิดเปลี่ยนแปลงข้ึนเม่ือช4วง 
พ.ศ. 2543 ด!วยนวัตกรรมต4างๆ ท่ีอยู4ในรัฐธรรมนูญฉบับ 2540 โดยเฉพาะการมาถึงของการกระจาย
อํานาจให!กับรัฐบาลท!องถ่ินท่ีมาจากการเลือกต้ัง ผู!คนเริ่มไปใช!สิทธิเลือกต้ังมากข้ึนและไม4ได!เลือกต้ัง
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เพียง ส.ส. อย4างเดียวทุกสองสามปt พวกเขาไปใช!สิทธิ์กันถึงปtละสองสามครั้งเพ่ือเลือก ส.ว. 
ผู!ใหญ4บ!าน สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาตําบล และกํานัน ในการเลือกต้ังส4วนท!องถ่ินเหล4านี้ 
ประชาชนมักจะเลือกผู!สมัครท่ีตัวเองรู!จัก โดยพวกเขาเห็นผลจากการเลือกของเขาได!อย4างชัดเจน 
การให!การศึกษาถึงเรื่องคุณค4าและอํานาจของคะแนนเสียงด!วยวิธีเช4นนี้มีความรวดเร็วและหยั่งลึก 
นอกจากนี้ทักษิณยังแสดงให!ประชาชนเห็นอีกด!วยว4าการเลือกต้ังนั้นส4งผลในระดับชาติเช4นกัน 

กระทรวงมหาดไทยไม4ต!องรณรงค9ให!คนออกมาใช!สิทธิ์เลือกต้ังอีกต4อไป เนื่องจากคนท่ี
ออกมาใช!สิทธิ์เลือกต้ังเม่ือสองสามครั้งท่ีผ4านมามีจํานวนมาก เกินร!อยละเจ็ดสิบ ถือว4าสูงกว4าประเทศ
ท่ีมีประชาธิปไตยพัฒนาแล!วเสียอีก ในการประท!วงของเสื้อแดงเม่ือปt 2553 ผู!หญิงคนหนึ่งกล4าวกับ
ผู!วิจัยถึงสาเหตุในการเรียกร!องให!มีการเลือกต้ัง ใหม4ว4า “คนกรุงเทพมีชีวิตความเปAนอยู4ดีแล!ว พวกเขา
จึงไม4ต!องการการเลือกต้ังเพ่ือให!เกิดความเปลี่ยนแปลง”  

การซ้ือเสียงอาจยังไม4ได!หายไปไหน เม่ือถึงเวลาเลือกต้ังผู!สมัครบางท4านอาจยังต!องให!
เงินเนื่องจากกลัวจะถูกมองว4าเปAนคน “ข้ีงก” หรือ “ไม4มีน้ําใจ” ถ!าพวกเขาไม4ให! ประเด็นก็คือเงินนั้น
ไม4ได!เปAนสิ่งท่ีชี้ขาดการผลการเลือกต้ังอีกต4อไป ในการเลือกต้ังปt 2554 แบบแผนของการเลือกต้ังมี
ความแตกต4างอย4างชัดเจน ในพ้ืนท่ีขนาดใหญ4แต4ละส4วนของประเทศ  เขตการเลือกต้ังท่ีติดกันมักจะมี 
สส. ชนะการเลือกต้ังมาจากพรรคเดียวกันด!วยผลคะแนนถล4มทลาย ในพ้ืนท่ีจํานวนมากของภาค
อีสาน ผู!สมัครจากพรรคเพ่ือไทยชนะขาดด!วยเสียงสนับสนุนมากกว4าร!อยละหกสิบ ในขณะท่ีพรรค
ประชาธิป�ตย9มีคะแนนน!อยกว4าร!อยละสิบ ในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน พรรคเพ่ือไทยชนะด!วยคะแนน
มากกว4าร!อยละห!าสิบ ในขณะท่ีพรรคประชาธิป�ตย9ได!ประมาณร!อยละยี่สิบเท4านั้น ในภาคใต! (ยกเว!น
บริเวณใต!สุดท่ีมีชาวมุสลิมเปAนส4วนใหญ4) พรรคประชาธิป�ตย9ชนะด!วยคะแนนมากกว4าร!อยละหกสิบ 
ในขณะท่ีพรรคเพ่ือไทยชนะด!วยคะแนนตํ่ากว4าร!อยละสิบ รูปแบบนี้ไม4เกิดข้ึนถ!าคิดว4าการซ้ือเสียงเปAน
ตัวชี้ขาดผลการเลือกต้ัง ประเด็นคือ พรรคการเมืองจะซ้ือเสียงเกินจํานวนคะแนนท่ีจําเปAนต!องใช!เพ่ือ
ชนะการเลือกต้ังขนาดนั้นไปทําไม การซ้ือเสียงท่ีส4งผลจริงๆ เม่ือ 30 ปtก4อน แบบแผนมีความผิดแผก
ออกไปอย4างมาก สิ่งท่ีเราเห็นในแบบแผนของปt 2554 เปAนผลเลือกต้ังอันมีฐานมาจากสํานึกร4วมกัน
ของคนจํานวนมาก ข!ออ!างผิดๆ เก่ียวกับการซ้ือเสียงในป�จจุบันเปAนส4วนกุญแจสําคัญของการรณรงค9
เพ่ือทําให! ประชาธิปไตยท่ีมาจากการเลือกต้ังอ4อนแอลง ป�ญหาท่ีแท!จริงคือประชาชนท่ีเข!าใจคุณค4า
ของคะแนนเสียงกําลังเพ่ิมจํานวนข้ึน เรื่อยๆ และกําลังใช!มันเพ่ือผลประโยชน9ของพวกเขาเอง   

2.3.4 แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการหาเสียงเลือกต้ัง 
สมบัติ จันทรวงศ9 (2530) ได!ศึกษาพฤติกรรมการเลือกต้ังและกระบวนการบริหาร

จัดการการเลือกต้ังไว!ดังนี้ข้ันตอนการวางแผนและรณรงค9หาเสียงการเลือกต้ังข้ันตอนในวันเลือกต้ัง
และข้ันตอนภายหลังการเลือกต้ังโดยทีรายละเอียดดังนี้ข้ันตอนการวางแผนและรณรงค9หาเสียงการ
เลือกต้ังเปAนข้ันตอนท่ีสําคัญนักการเมืองท่ีมีประสบการณ9จะต!องวางแผนการดําเนินการทางการเมือง
ในระยะยาวเตรียมการวางแผนการเลือกต้ังเพ่ือให!มีกิจกรรมทางการเมืองอย4างต4อเนื่องท้ังในเวลาปกติ
หรือเวลาท่ีมีการประกาศพระราชกฤษฎีการยุบสภาเพ่ือการเลือกต้ังซ่ึงการหาเสียงดังกล4าว
นักการเมืองต!องมีข!อมูลในเรื่องของเขตการเลือกต้ัง (Constituency) และระบบการเลือกต้ัง 
(Electoral System) ในกรณีท่ีระบบการเลือกต้ังเปAนแบบแบ4งเขตเรียงเบอร9ก็ต!องพิจารณาการจัดทีม
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ของผู!สมัครในกรณีท่ีเปAนการเลือกต้ังแบบเขตเดียวเบอร9เดียวก็ต!องพิจารณาถึงศักยภาพผู!สมัครท่ีเปAน
คู4แข4งเพ่ือนํามาประเมินกลยุทธ9ในการหาเสียงต4อไปในข้ันการรณรงค9หาเสียงมีรายละเอียดดังนี้ 

การจัดองค9กรเพ่ือการเลือกต้ังท้ังนี้เพ่ือให!การรณรงค9หาเสียงการเลือกต้ังเปAนไปอย4าง
มีระบบมีการแบ4งงานจัดระบบการทํางานมีอาจหน!าท่ีท่ีชัดเจนในองค9การผู!สมัครจึงต!องต้ังศูนย9การ
เลือกต้ัง (Campaign Center) ข้ึนมีการจ!างเจ!าหน!าท่ีทีมีความรู!ด!านกฎหมายด!านการจัดการอุปกรณ9
สํานักงานด!านการเงินโดยมีผู!จัดการศูนย9การเลือกต้ังเปAนผู!รับผิดชอบการรณรงค9การเลือกต้ังศูนย9การ
เลือกต้ังนี้มีหลายระดับต้ังแต4ระดับประเทศท่ีมีสํานักงานใหญ4ท่ีท่ีทําการพรรคการเมืองศูนย9การ
เลือกต้ังระดับศูนย9การเลือกต้ังระดับภาคและศูนย9การเลือกต้ังในเขตการเลือกต้ัง 

การจัดระบบหัวคะแนนความสําเร็จของผู!สมัครข้ึนกับประสิทธิภาพของระบบ
หัวคะแนนในการหาคะแนนให!กับผู!สมัคร “หัวคะแนน” คือบุคคลท่ีสามารถหาคะแนนเสียงให!กับ
ผู!สมัครรับเลือกต้ังโดยใช!วิธีการท่ีเปkดเผยและวิธีการท่ีไม4เปkดเผย” หันคะแนนเปAนกลไกสําคัญในการ
หาเสียงของผู!สมัครรับเลือกต้ังกระตุ!นให!ประชาชนไปใช!สิทธิเลือกต้ังให!กับผู!สมัครท่ีตนสนับสนุนใน
เขตเลือกต้ังท่ีมีขนาดใหญ4ภูมิประเทศเปAนอุปสรรคในการเดินทางและมีลักษณะประชากรกระจายตัว
ไปอย4างกระจัดกระจายการหาเสียงทําได!ยากลําบากผู!สมัครจึงต!องอาศัยหัวคะแนนในการ
ประชาสัมพันธ9ตัวผู!สมัครกระตุ!นเตือนประชาชนผู!มีสิทธิให!มาลงคะแนนสนับสนุนตนกล4าวได!ว4า
หัวคะแนนเปAนตัวกลางระหว4างผู!สมัครกับประชาชนผู!มีสิทธิเลือกต้ังคุณสมบัติท่ีดีของหัวคะแนนคือ
เปAนผู! ท่ีเปAนท่ีรู!จักของประชาชนในท!องถ่ินนั้นเปAนผู! ท่ีมีเครือญาติจํานวนมากเปAนท่ีนับถือของ
ประชาชนผู!นําชุมชนเปAนผู!มีอิทธิพลในทางเศรษฐกิจนอกระบบ เช4น เจ!ามือหวยเจ!าของบ4อนผู!ค!าของ
หนีภาษีเปAนต!นหัวคะแนนมีหน!าท่ีหลักสําคัญท้ังตอนก4อนวันเลือกต้ังในวันเลือกต้ังและภายหลังวัน
เลือกต้ังข้ันตอนในวันเลือกต้ังหัวคะแนนจะทําการประชาสัมพันธ9ตัวผู!สมัครให!ประชาชนทราบชีวิต
ครอบครัวการทํางานการศึกษาประสบการณ9และนโยบายผู!สมัครเพ่ือให!ประชาชนเกิดความศรัทธาใน
ตัวผู!สมัครในลําดับต4อมาหัวคะแนนจะทําการหาข!อมูลพ้ืนบานของเขตเลือกต้ัง เช4น ความนิยมของ
ประชาชนในตัวผู!สมัครเปAนแบบใดจํานวนผู!มีสิทธิเลือกต้ังในแต4ละครัวเรือนเปAนอย4างไรหัวคะแนนท่ีดี
ต!องมีข!อมูลข4าวสารของผู!สมัครท่ีเปAนคู4แข4งรวมถึงผู!ท่ีเปAนเครือข4ายของคู4แข4งบางครั้งหัวคะแนนอาจ
ต!องสร!างข4าวปล4อยข4าวลือตอบโต!ข4าวเพ่ือให!ผู!สมัครท่ีตนสนับสนุนได!เปรียบทางการเมืองหัวคะแนน
ต!องประสานงานกับผู!นําในชุมชนต4างๆ เพ่ือจัดตารางการประชาสัมพันธ9หาเสียงรวมถึงพบปะเยี่ยม
เยือนประชาชนในพ้ืนท่ีต4างๆ ท่ีเปAนท้ังฐานคะแนนจัดต้ังซ่ึงเปAนจุดแข็งและเจาะฐานคะแนนเสียงคู4แข4ง
ซ่ึงเปAนจุดอ4อนในการเลือกต้ังแต4ละครั้ง 

ข้ันตอนในวันเลือกต้ังมีข้ันตอนย4อยคือการเตรียมคนไปเลือกต้ังส4งคนไปสังเกตการณ9บริเวณ
หน4วยเลือกต้ังเพ่ือประเมินผลจํานวนผู!ไปใช!สิทธิเปAนระยะๆ ท้ังผู!ใช!สิทธิของผู!สมัครและคู4แข4งการจัดหน4วย
เคลื่อนท่ีเร็วเพ่ือเก็บตกคะแนนเสียงท่ียังไม4ออกไปใช!สิทธิและสังเกตการณ9การกระทําผิดของผู!สมัครรายอ่ืน 

ข้ันตอนภายหลังการเลือกต้ังหัวคะแนนจะทําการตอบแทนและขอบคุณประชาชน
แทนผู!สมัครไม4ว4าผลการเลือกต้ังจะออกมาเปAนอย4างไรส4วนใหญ4จะใช!รูปแบบของการจัดเลี้ยงงาน
สังสรรค9 

สมบัติ จันทรวงศ9 ได!กล4าวถึงรูปแบบของการหาเสียงเปAนสองประเภทหลักคือการหา
เสียงท่ีเปAนทางการหรือการหาเสียงท่ีเปkดเผยกับการหาเสียงท่ีเปAนพฤติกรรมเบี่ยงเบนการหาเสียงท่ี
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เปAนทางการมีอาทิเช4น การใช!สื่อสิ่งพิมพ9ประชาสัมพันธ9ในรูปแบบของปaายคัทเอาท9ขนาดใหญ4ตามท่ี
ชุมชนทางร4วมทางแยกตึกสูงรวมถึงอาจเปAนโปสเตอร9แผ4นพับใบปลิวซ่ึงประกอบด!วยชื่อผู!สมัครชื่อ
พรรครูปถ4ายหมายเลขท่ีให!ประชาชนเลือกคําขวัญผลงานท่ีผ4านมาการปราศรัยหาเสียงในเวทีท่ีจัดเปAน
ทางการหรือการหาเสียงในรถตระเวนเวทีชั่วคราวร4วมงานอภิปรายในสถานท่ีจัดโดยองค9การท่ีเปAน
กลางทางการเมืองผู!สมัครบางรายอาจใช!เทคนิควิธีเข!าถึงตัวผู!สมัครหรือท่ีเรียกว4า “เคาะประตูบ!าน” 
ซ่ึงวิธีดังกล4าวได!ผลดีท่ีสุดแต4สิ้นเปลืองเวลามากท่ีสุดผู!สมัครบางรายอาจใช!เงินทุนในการซ้ือสื่อในการ
หาเสียงหรือใช!เครือข4ายสื่อมวลชนท่ีตนมีอยู4ท้ังโทรทัศน9วิทยุหนังสือพิมพ9ในการสร!างภาพพจน9ของตน 

การหาเสียงท่ีจัดเปAนพฤติกรรมท่ีเบี่ยงเบนได!แก4การใช!อิทธิพลจากระบบราชการ
โดยเฉพาะในกรณีท่ีผู!สมัครมาจากพรรครัฐบาลพรรคร4วมรัฐบาลผู!สมัครมักใช!อิทธิพลของตนและ
เครือข4ายในระบบราชการท้ังทางทางตรงและทางอ!อมเพ่ือช4วยให!ผู!สมัครได!เปรียบคู4แข4งใช!กลวิธีการ
พนันเพ่ือหวังผลคะแนนของผู!มีสิทธิเลือกต้ังโดยเฉพาในพ้ืนท่ีท่ีเปAนฐานคะแนนเสียงของคู4แข4งโดย
ผู!สมัครยอมเสียเงินพนันเพ่ือแลกกับคะแนนบางครั้งเม่ือการแข4งขันรุนแรงมากและมีคะแนนของ
ผู!สมัครคู4แข4งมีความสูสีกันผู!สมัครบางรายอาจใช!ความรุนแรงด!วยการจ!างมือป�นทําร!ายร4างกายคู4แข4ง
ขุมขู4หรือบางกรณีอาจประสงค9ต4อชีวิตบางรายอาจขุดคุ!ยใช4ร!ายคู4แข4งเพ่ือให!เสื่อมเสียชื่อเสียงทํา
พฤติกรรมท่ีเลวทรามแล!วใส4ร!ายคู4แข4งเพ่ือให!เกิดความเกลียดชังผู!สมัครบางรายและท่ีใช!กันกว!างขวาง
มากท่ีสุดคือการใช!เงินซ้ือเสียง (กระมล ทองธรรมชาติ, 2531) 

กัมชัย ห4อทองคํา (2539) ได!ศึกษาเรื่องผู!มีอิทธิพลท!องถ่ินกับการเลือกต้ังศึกษาเฉพาะ
กรณีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรเขต 2 จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2535 ได!เสนอวิธีการทํางานของ
หัวคะแนนในการเลือกต้ังว4าหัวคะแนนมี 2 ประเภทคือหัวคะแนนหลักและหัวคะแนนรองโดย
หัวคะแนนหลักเปAนบุคคลท่ีมีความสนิทสนมเปAนการส4วนตัวกับผู!สมัครในทางใดทางหนึ่งเช4นเปAนญาติ
พ่ีน!องเปAนผู!ท่ีมีความสัมพันธ9เชิงอุปถัมภ9มีบุญคุณต4อกันเปAนผู!ท่ีผู!สมัครไว!วางใจได!เปAนท่ีรู!จักของ
ประชาชนในเขตการเลือกต้ังนั้นมีพรรคพวกเพ่ือนฝูงมากมีข!อมูลทางการเมืองท้ังของผู!สมัครและคู4แข4ง
เปAนอย4างดีสามารถระดมเครือข4ายมาช4วยงานทางการเมืองได!หน!าท่ีสําคัญท่ีสุดของหัวคะแนนหลักคือ 
“แปรเสียงให!เปAนคะแนน” 

หัวคะแนนหลักมักเปAนพ4อค!านักธุรกิจก4อสร!างสมาชิกสภาจังหวัดสมาชิกสภาเทศบาล
ผู!อํานวยการโรงเรียนกํานันผู!ใหญ4บ!านโดยปกติหัวคะแนนหลักจะไม4เปAนพบปะกับประชาชนโดยตรง
แต4จะเปAนตัวกลางในการประสานงานระหว4างผู!สมัครกับหัวคะแนนรองหากผู!สมัครเปAน
สมาชิกสภาผู!แทนราษฎรเดิมนั้นหัวคะแนนหลักมักเปAนผู!นําท!องถ่ินท่ีมีความสัมพันธ9เชิงเก้ือหนุนโดยมี
การตอบแทนในรูปแบบของการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาจังหวัดให!ผู!นําท!องถ่ินหรือเครือข4าย
ของผู!นําท!องถ่ินท่ีเปAนหัวคะแนนรอง 

หัวคะแนนรองเปAนหัวคะแนนระดับล4างอาจเปAนบุคคลท่ีไม4ได!สนิทสนมกับผู!สมัครเปAน
การส4วนตัวในทางใดทางหนึ่งแต4หัวคะแนนรองเปAนผู!ท่ีมีความสนิมสนมกับผู!ท่ีเปAนหัวคะแนนหลัก
หัวคะแนนรองนั้นมีหลายระดับลดหลั่นลงไปในรูปแบบเครือข4ายแบ4งความรับผิดชอบกันไปต้ังแต4
ระดับตําบลลงไปจนถึงระดับหมู4บ!านเปAนท่ีน4าสังเกตว4ากลุ4มหัวคะแนนรองนั้นมักไม4มีความจงรักภักดี
กับผู!สมัครรายใดรายหนึ่งเปAนการเฉพาะหัวคะแนนรายย4อยกับผู!สมัครมีความสัมพันธ9กันด!วยค4าจ!าง
เงินรางวัลซ่ึงเปAนผลตอบแทนระยะสั้นเปaนครั้งคราวตามการเลือกต้ังบางครั้งหัวคะแนนรายย4อย
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อาจจะทํางานให!กับผู!สมัครหลายคนในคราวเดียวกันโดยเฉพากรณีท่ีระบบการเลือกต้ังเปAนแบบแบ4ง
เขตเรียงเบอร9ท่ีประชาชนผู!ใช!สิทธิเลือกต้ังคนหนึ่งเลือกผู!สมัครได!มากกว4าหนึ่งคน (One Man 
Several Votes) หัวคะแนนระดับรองมักได!แก4ข!าราชการชั้นผู!น!อยครูผู!ใหญ4บ!านผู!ช4วยผู!ใหญ4บ!าน
สมาชิกสภาองค9การบริหารส4วนตําบลประธานชมรมกลุ4มอาชีพต4างๆ ชมรมแม4บ!านอาสาสมัครสวา
ธารณสุขและบางครั้งก็เปAนพระสงฆ9หัวคะแนนมีระบบบริหารจัดการเหมือนองค9การท่ีมีระบบขายตรง
หรือไดเร็คเซลล9การแบ4งเขตพ้ืนระดับย4อยกว4าหมู4บ!านคือลงไปถึงครัวเรือนในบางพ้ืนท่ีซ่ึงเปAนพ้ืนท่ีท่ี
ไม4ใช4ฐานเสียงจัดต้ังของผู!สมัครประชาชนผู!มีสิทธิเลือกต้ังยังไม4ตัดสินใจว4าจะเลือกผู!สมัครผู!ใดจะต!องมี
การจัดต้ังหัวคะแนนย4อยท่ีมีความสนิมสนมกับครัวเรือนเหล4านี้เพ่ือคุมเสียงการลงรายละเอียดเช4นนี้
ส4งผลให!จํานวนหัวคะแนนย4อยมีจํานวนมากผู!สมัครต!องจ4ายค4าใช!จ4ายในการเลือกต้ังจํานวนมากข้ึน 

สรุปได!ว4า การเลือกต้ังมีความเก่ียวพันอย4างใกล!ชิดกับสิทธิ สิทธิเปAนแนวความคิดท่ี
สําคัญทางรัฐศาสตร9  กล4าวคือ เม่ือมนุษย9เกิดมาย4อมมีสิทธิตามธรรมชาติติดตัวมาด!วย สิทธิตาม
ธรรมชาติท่ีสําคัญประการหนึ่ง คือ  สิทธิท่ีจะได!รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย9สิน สิทธิท่ีจะ
แสวงหาความสะดวกสบาย หรือสิทธิท่ีจะดํารงชีวิตอยู4ตามสมควรแก4อัตภาพ เพ่ือจะบรรลุจุดมุ4งหมาย
พ้ืนฐานนี้ มนุษย9จึงยอมสละสิทธิตามธรรมชาติบางส4วนของตน คือ สิทธิจะทําการใดๆ ตามอําเภอใจ
ของตน และยอมตนอยู4ใต!ผู!ปกครองหรือรัฐบาลท่ีตนได!ตัดสินใจเลือกแล!ว ดังนั้นสิทธิในการเลือก
รัฐบาลหรือผู!ปกครองจึงเปAนสิทธิตามธรรมชาติท่ีติดตัวบุคคล ในฐานะท่ีเปAนหน4วยหนึ่งของสังคมใน
อารยประเทศได!ให!การรับรองว4าการใช!สิทธิเลือกต้ังเปAนเจตจํานงของประชาชนท่ีให!ได!มาซ่ึงรัฐบาลท่ี
ชอบธรรม 

การเลือกต้ัง (Election) เปAนข้ันตอนท่ีสําคัญของกระบวนการทางการเมืองการปกครอง 
เพราะเปAนวิธีการใช!อํานาจทางการเมืองเพ่ือการแก!ไขข!อขัดแย!งกันในการเปAนผู!ใช!อํานาจรัฐนําไปสู4การตกลง
ยินยอมพร!อมใจกันอย4างสันติ มีท่ีมาจากประชาชน บุคคลหรือองค9กรซ่ึงได!รับการเลือกเข!ามาและถือว4าได!รับ
มอบหมายหรือไว!วางใจบริหารกิจการของรัฐ การเลือกต้ังจึงเปAนการแสดงออกถึงการมีส4วนร4วมทางการเมือง
รูปแบบหนึ่งท่ีเปkดโอกาสให!แก4สามัญชนมีสิทธิท่ีจะมีส4วนร4วมในกิจกรรมสาธารณะทางการเมือง เปAน
สัญลักษณ9ท่ีแสดงให!เห็นถึงความเปAนพลเมือง การเลือกต้ัง หมายถึง ยังหมายถึงการท่ีได!พิจารณาคัดเลือก
ผู!สมัครรับเลือกต้ังบุคคลหนึ่งหรือหลายคน เพ่ือให!ไปทําการอันใดอันหนึ่งแทนตนเองโดยอิสรเสรีและสุจริต 
เปAนการเลือกผู!แทนท่ีจะไปใช!อํานาจปกครองประเทศตน หรือไปปฏิบัติหน!าท่ีในสภาผู!แทนราษฎร เพ่ือ
ควบคุมดูแลการบริหารราชการ เปAนผู!แทนของปวงชนมีส4วนร4วมเข!าไปบริหารประเทศ  

การเลือกต้ัง ยังเปรียบเสมือนการตัดสินใจในนโยบายสาธารณะท่ีจะมีผลกระทบต4อประชาชน 
การท่ีประชาชนเลือกผู!แทนหรือพรรคการเมืองท่ีมีอุดมการณ9และนโยบายท่ีสอดคล!องกับความต!องการของ
ตน ก็เพราะประชาชนเชื่อว4าผู!แทนท่ีตนเลือกไปใช!อํานาจอธิปไตยแทนตนนี้ จะใช!อุดมการณ9ท่ีประกาศเปAน
แนวทางในการนํานโยบายไปปฏิบัติและบริหารประเทศ ในทํานองเดียวกัน เพ่ือเปAนการพิทักษ9ผลประโยชน9
ของตนเอง ดังนั้น การเลือกต้ังจึงเปAนกิจกรรมท่ีประชาชนแสวงหาทางเลือกในการปกครอง และบําบัดความ
ต!องการของตนเอง การตัดสินใจเลือกผู!สมัครรับเลือกต้ังท่ีสังกัดในกลุ4มอุดมการณ9หรือพรรคการเมืองกลุ4ม
หนึ่งนั้นเท4ากับว4าประชาชนได!มอบอํานาจอธิปไตยของตนให!ผู!ท่ีเลือกและให!ความชอบธรรมแก4ผู!ท่ีตนเลือก 
ในอันท่ีจะใช!อํานาจการปกครองในห!วงเวลาท่ีกําหนด 
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แนวทางการสร!างและพัฒนาประชาธิปไตย จะต!องกระทําโดยการสนับสนุนให!มีการเลือกต้ัง
ม่ันคงและต4อเนื่อง  ดังนั้นการท่ีประชาธิปไตยของไทยต!องล!มลุกคลุกคลานตลอดเวลาท่ีผ4านมา เปAนเพราะ
การเลือกต้ังไม4สามารถมีได!อย4างต4อเนื่อง กล4าวคือการเลือกต้ังย!อนหลังต!องหยุดไปหรือหายไปจาก
กระบวนการทางการเมือง  เพราะการยึดอํานาจทางการเมืองด!วยกําลังของคณะทหาร ความไม4ต4อเนื่องของ
การเลือกต้ัง ในอันท่ีจะทําให!สามรถเลือกผู!แทนหรือพรรคการเมืองท่ีดีเข!าไปทําหน!าท่ีแทนตนในสภา ในเวลา
เดียวกันการเลือกต้ังอย4างต4อเนื่องยังเปAนโอกาสท่ีจะทําให!ผู!แทนหรือพรรคการเมืองท่ีดีเข!าไปทําหน!าท่ีแทน
ตนใจสภา ในเวลาเดียวกันการเลือกต้ังอย4างต4อเนื่องยังเปAนโอกาสท่ีจะทําให!ผู!แทนราษฎรได!พิสูจน9ตนต4อ
ประชาชนว4า ผู!แทนคนใดเปAนผู!แทนจริงของประชาชน (กนก วงษ9ตระหง4าน, 2538) 

2.3.5 การพัฒนาการทางการเมืองเละการเลือกต้ังในประเทศไทย 
  เหตุการณ9ก4อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 (ยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย9)
การเมืองเละเศรษฐกิจสยามท่ีเข!าสู4กลไกการค!าโลกต้ังแต4ทําสนธิสัญญาเบาว9ริงปt พ.ศ. 2398 (สุธาขัย 
ยิ้มประเสริฐ, 2551) เนื่องจากความด!อยกว4าในด!านความรู! ความคิด และประสิทธิภาพทางการเมือง
ต4อประเทศตะวันตก นํามาซ่ึงการจัดรูปแบบของรัฐใหม4ท่ีเรียกว4า “การปฏิรูปการปกครอง” ในสมัย
รัชกาลท่ี 5โดยวิธีการนําเอาโครงสร!างรูปแบบการปกครองของระบบราชการมาจากอังกฤษ แต4มิได!
เปลี่ยนแปลงในด!านเนื้อหา ทําให!เกิดการสถาปนาอํานาจส4วนกลางภายใต!รัฐบาลแบบสมัยใหม4 ท่ีรวม
ศูนย9เข!าสู4องค9พระมหากษัตริย9 นํามาซ่ึงระบอบการเมืองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย9 (Absolute 
Monarchy) โดยถือว4าพระมหากษัตริย9เปAนองค9อธิป�ตย9ทางการเมืองตามแนวคิดของเทวราชา ใช!
อํานาจผ4านระบบราชการท่ีเปAนพระบรมวงศานุวงศ9 จึงเปAนการปฏิรูปท่ีรวมศูนย9อํานาจท่ีชนชั้นนํา
ศักดินา  
  ในหมู4ของราษฎรมีการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ เนื่องจากประชาชนในสังคมมีฐานะเปAน
ไพร4และทาส ถูกเก็บภาษีตามใจชอบและถูกเกณฑ9แรงงานแบบให!เปล4า ขุนนางมีอํานาจมากและ
กษัตริย9เปAนมูลนายสูงสุดท่ีไม4มีความเก่ียวข!องโดยตรงกับไพร4และทาส หลังจากลงนามในสนธิสัญญา
เบาว9ริง พ.ศ. 2398 ทําให!การผลิตข!าวขยายตัวอย4างมาก มีความต!องการแรงงานอิสระเพ่ือไปทํานา
ปลูกข!าว เม่ือรัชกาลท่ี 5 ได!ทําการปฏิรูประบบราชการและการเลิกทาส มีผลทําให!ราษฎรสยามไม4
ต!องเปAนไพร4และทาส แต4กลายเปAนพลเมืองหรือพสกนิกรแห4งรัฐของรัชกาลท่ี 5 แต4ในสถานะท่ีอยู4
ภายใต!ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย9ไม4ได!เปkดโอกาสให!พลเมืองเหล4านี้มีส4วนร4วมทางการเมือง รวมถึง
ในทางปฏิบัตินั้นอํานาจทางการเมืองการปกครองยังรวมศูนย9อยู4ท่ีสถาบันกษัตริย9 เห็นได!จากพิธีกรรม
ต4างๆ ท่ีเน!นความศักด์ิสิทธิ์และจงรักภักดีของข!าราชการต4อสถาบันกษัตริย9 โดยท่ีราษฎรไม4มีส4วนร4วม
ในพิธี 
  ในขณะเดียวกันการเปkดประเทศยังนํามาซ่ึงแนวคิดของโลกตะวันตก คือแนวคิดแบบ
เดโมเครซ่ี ซ่ึงมีรากฐานมาจากการปฏิวัติอเมริกาและฝรั่งเศส โดยมีหลักการในเรื่องท่ีอํานาจสูงสุดเปAน
ของประชาชน ซ่ึงชนชั้นนําไม4เห็นด!วยกับแนวคิดนี้เนื่องจากเห็นว4าประชาชนยังไม4พร!อม และมองว4า
เปAนแนวคิดแบบรีพับลิกท่ีเปAนการปกครองของไพร4ท่ีปราศจากความรู!ปกครองกันเอง ในทัศนะของชน
ชั้นนํานั้นการปกครองสยามควรมาจากเจ!านายท่ีมีความรู!  
  แต4เหตุการณ9เม่ือเดือนมกราคม ร.ศ. 130 (พ.ศ. 2427) พระองค9เจ!าปฤษฎางค9อัคร
ราชฑูตสยามประจํายุโรป (สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, 2551) พร!อมกลุ4มเจ!านายและขุนนางสยามได!
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รวบรวมรายชื่อและถวายคํากราบบังคมทูล ให!เปลี่ยนการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย9
มาสู4ระบอบกษัตริย9ภายใต!รัฐธรรมนูญ (Constitutional Monarchy) โดยมีคณะคาบิเนตหรือ
คณะรัฐมนตรีมาช4วยบริหารบ!านเมือง ถือว4าเปAนครั้งแรกท่ีมีการเรียกร!องการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย แต4รัชกาลท่ี 5 ทรงไม4เห็นด!วย  
  ต4อมาในสมัยรัชกาลท่ี 6 ช4วง ร.ศ. 130 (พ.ศ. 2454) ได!มีคณะนายทหารท่ีเรียกว4า คณะเก็ก
เหม็ง วางแผนท่ีจะก4อการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศสยามมาสู4ประชาธิปไตยหรือสาธารณรัฐ แต4ข4าว
รั่วไหลจึงถูกจับกุมตัวและลงโทษจําคุก รัชกาลท่ี 6 ทรงมีพระราชดําริยืนยันว4าราษฎรไทยยังไม4พร!อมสําหรับ
ประชาธิปไตย เพราะไม4คุ!นเคยเก่ียวกับการมีพรรคการเมืองหรือการเลือกต้ัง และเห็นว4านํามาซ่ึงความวุ4นวาย
อย4างเช4นเหตุการณ9โค4นล!มกษัตริย9ในโปรตุเกสและล!มราชวงศ9ชิงในจีน  
  อย4างไรก็ดีการสร!างเมืองจําลองดุสิตธานีของรัชกาลท่ี 6 เปAนการทดลองสร!างเมือง
จําลองให!เหมือนสมัยท่ีทรงศึกษาอยู4ในประเทศอังกฤษ (นรนิติ เศรษฐบุตร, 2550) โดยรูปแบบการ
ปกครองจะมีลักษณะคล!ายกับการปกครองส4วนท!องถ่ินแบบเทศบาล มีการเลือกต้ังนคราภิบาลหรือ
นายกเทศมนตรีเปAนผู!ปกครองดุสิตธานีซ่ึงมีวาระในการปกครอง 1 ปt ซ่ึงรูปแบบการเลือกต้ังเปAนการ
เลือกต้ังทางตรงท่ีมีผู!อํานวยการเลือกต้ังดําเนินกิจกรรมและประกาศว4าจะมีการเลือกต้ังวันใด และ
นาครชายหญิงคือราษฎรจะต!องการเสนอชื่อใครให!กรอกลงในแบบฟอร9มเพียงหนึ่งคน ถ!าหากว4ามีชื่อ
ท่ีได!รับการเสนอคะแนนเท4ากันมากกว4าหนึ่งชื่อจะทําการลงคะแนนเลือกต้ัง ซ่ึงมี 2 วิธี คือ วิธีเปkดเผย 
หรือวิธีลับ ตามแต4ผู!อํานวยการเลือกต้ังเห็นสมควร ซ่ึงวิธีลับนั้นใช!การท่ีผู!อํานวยการเรียกเข!ามาถามที
ละคนว4าเห็นสมควรเปAนผู!ใด และจดชื่อส4งให!ผู!อํานวยการ แล!วประกาศชื่อผู!ได!รับเลือกมาทําหน!าท่ีนค
ราภิบาล เรียกได!ว4าดุสิตธานี เปรียบเปAนเมืองสมมุติหรือเมืองทดลอง เนื่องจากไม4ได!ใช!เมืองและ
ราษฎรจริงๆ แต4ใช!การจําลองพ้ืนท่ีในบริเวณวังซ่ึงมีบริเวณเพียง 2 ไร4ครึ่ง รวมถึงราษฎรไม4ใช4เจ!าของ
บ!านท่ีแท!จริง และผู!ปกครองเมืองนั้นไม4ได!มีอํานาจในการปกครองจริงๆ จนกล4าวได!ว4าเปAนเพียงแค4 
ละครเวทีการเมือง ของรัชกาลท่ี 6 เท4านั้น ไม4ได!เกิดผลกระทบใดๆ ทางการเมืองท่ีก4อให!เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสู4ประชาธิปไตย 
  ในสมัยรัชกาลท่ี 7 (สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, 2551) เกิดวิกฤติเศรษฐกิจตกตํ่าในปt พ.ศ. 
2472 ก4อให!เกิดภาวะข!าวยากหมากแพง รวมท้ังป�ญหาสะสมจากการใช!จ4ายฟุUมเฟ�อยในราชสํานัก 
สยามไม4สามารถรอดพ!นวิกฤติดังกล4าว การแก!ป�ญหาใช!การลดค4าใช!จ4ายโดยการปลดข!าราชการ
ออกเปAนจํานวนมากแต4ไม4มีการปลดเจ!านายเชื้อพระวงศ9 ทําให!เกิดความไม4พอใจในหมู4ข!าราชการ เม่ือ
ผนวกเข!ากับความคิดเรื่องประชาธิปไตยของนักเรียนไทยท่ีไปศึกษาในตะวันตก และความเสื่อมของ
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย9 ในทางการเมืองแม!ว4าในช4วงก4อนเกิดการเปลี่ยนแปลง รัชกาลท่ี 7 จะมี
พระราชปรารภท่ีจะพระราชทานรัฐธรรมนูญแต4ถูกคัดค!านโดยเจ!านายและขุนนาง โดยเห็นว4าราษฎร
ยังไม4พร!อมท่ีจะปกครองตนเอง  จนในท่ีสุดนําไปสู4การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองเม่ือวันท่ี 24 
มิถุนายน พ.ศ. 2475 โดยคณะราษฎร 
  เหตุการณ9ช4วงเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 – 2490 (ยุคคณะราษฎร) วันท่ี 
24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 คณะราษฎรอันประกอบไปด!วยข!าราชการ ทหาร พลเรือน เริ่มก4อต้ังจาก
กลุ4มนักเรียนไทยในฝรั่งเศส ได!ชักชวนนายทหารชั้นผู!ใหญ4นําโดย พระยาพหลพลพยุหเสนา เปAน
หัวหน!าคณะ ได!ทําการปฏิวัติเพ่ือเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย9มาเปAน
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ระบอบประชาธิปไตย ภายใต!เจตนารมณ9ท่ีว4า “อํานาจสูงสุดของประเทศเปAนของราษฎรท้ังหลาย” 
โดยยึดหลัก 6 ประการ ท่ีเปรียบเสมือนนโยบายการบริหารประกอบด!วย เอกราช ความปลอดภัย 
เศรษฐกิจ ความเสมอภาค เสรีภาพ และการศึกษาหลังจากนั้นภารกิจของคณะราษฎรได!ทําการ
สถาปนาระบอบใหม4ท่ีเรียกว4า ระบอบรัฐธรรมนูญ ซ่ึงถือเปAนกฎหมายสูงสุดและเปAนสัญลักษณ9ในการ
ปกครองประเทศ เปAนหลักประกันสิทธิของราษฎร ยกฐานะของกษัตริย9ให!เหนือสถาบันท้ังสามสถาบัน 
คือ นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ และจะต!องบริหารตามท่ีกฎหมายกําหนดในรัฐธรรมนูญ ทําให!
เกิดธรรมนูญการปกครองฉบับแรก เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ร4างโดยหลวงประดิษฐ9มนูธรรม 
(ปรีดี พนมยงค9)  ต้ังสภาราษฎรข้ึนมา และเปkดประชุมเม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 พระยาพหล
พลพยุหเสนาได!ทําการมอบอํานาจสูงสุดแก4สภาราษฎร และยุบคณะผู!รักษาพระนคร จึงเท4ากับสภา
ราษฎรรับเอาอํานาจสูงสุดในการบริหารประเทศจากกษัตริย9สมบูรณาญาสิทธิราชย9 ซ่ึงตรงกับเจตนา
ของคณะราษฎรท่ีต!องการให!อํานาจสูงสุดแก4สภาท่ีมาจากราษฎร  
  เม่ือคณะราษฎรนําธรรมนูญการปกครองสยาม ข้ึนทูลเกล!าฯให!รัชกาลท่ี 7 ลงพระ
ปรมาภิไธย(ธํารงศักด์ิ เพชรเลิศอนันต9, 2543) แต4พระองค9ทรงขอตรวจร4างฉบับดังกล4าวและลงพระ
ปรมาภิไธยในวันรุ4งข้ึน โดยทรงกํากับต4อท!ายธรรมนูญว4า “ชั่วคราว” เนื่องจากพระองค9ทรงเห็นว4า
หลักประชาธิปไตยของคณะราษฎรไม4พ!องต!องกันกับพระประสงค9ของพระองค9 แต4พระองค9ทรงลง
พระปรมาภิไธยในขณะนั้นเนื่องด!วยเหตุการณ9ฉุกเฉินในขณะนั้น ในขณะเดียวกันคณะราษฎรต!องการ
ประสานความขัดแย!งกับรัชกาลท่ี 7 และเห็นว4าได!วางหลักการในการปกครองระบอบใหม4ไว!แล!ว 
คณะราษฎรได!แต4งต้ัง “สมาชิกสภาผู!แทนราษฎร” จํานวน 70 คน จากนั้นสภาผู!แทนได!เลือกประธาน
และรองประธานสภาผู!แทนราษฎร รวมท้ังจึงได!เชิญพระยามโนปกรณ9นิติธาดา มาเปAนประธาน
คณะกรรมการราษฎร ถือว4าเปAนนายกรัฐมนตรีคนแรก และยอมให!มีการร4างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร
แทนท่ีรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเพ่ือให!เปAนท่ียอมรับของทุกฝUาย แล!วเสร็จในอีก 6 เดือนต4อมา ทําให!
รัฐธรรมนูญฉบับแรกไม4มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎร 
  รัฐบาลชุดแรกสิ้นสุดโดยการลาออก ประกาศใช!รัฐธรรมนูญ ฉบับท่ี 2 เม่ือวันท่ี 10 
ธันวาคม พ.ศ. 2475 เรียกว4า “รัฐธรรมนูญแห4งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475” ถือว4าเปAน
รัฐธรรมนูญฉบับประนีประนอมกับกลุ4มอํานาจเก4าและแสดงถึงการท่ีรัชกาลท่ี 7 ได!พระราชทาน
รัฐธรรมนูญให!กับราษฎร พระยามโนปกรณ9นิติธาดาเปAนนายกรัฐมนตรีสมัยท่ี 2 จัดต้ังคณะรัฐมนตรี
รวม 20 คน เม่ือวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2476 ได!มี “พระราชกฤษฎีกาให!ปkดสภาผู!แทนราษฎรและต้ัง
คณะรัฐมนตรีชุดใหม4 พ.ศ. 2476” เหตุผลเนื่องจากนายกรัฐมนตรีมีความเห็นขัดแย!งอย4างรุนแรงกับ
คณะราษฎร ในการกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศ กล4าวคือ สมาชิกส4วนใหญ4ของ
คณะราษฎรต!องการนโยบายทางเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม ตามคําเสนอของนายปรีดี พนมยงค9 ทําให!
รัฐบาลสิ้นสุดลง พระยามโนปกรณ9นิติธาดาเข!ารับตําแหน4งนายกรัฐมนตรีอีกเปAนสมัยท่ี 3 เม่ือวันท่ี 1 
เมษายน พ.ศ. 2476 
  กลุ4มอํานาจเก4าท่ีไม4พอใจคณะราษฎร เริ่มวางแผนท่ีจะทวงคืนอํานาจแก4กษัตริย9 นําโดยพระ
ยามโนปกรณ9นิติธาดา โดยใช!การประกาศยุบคณะราษฎรและห!ามข!าราชการเข!าร4วมกับสมาคมคณะราษฎร 
(ชาญวิทย9 เกษตรศิริ, 2535) เหตุการณ9ท่ีสั่งปkดสภาผู!แทนราษฎรและงดใช!รัฐธรรมนูญบางมาตราเม่ือวันท่ี 1 
เมษายน พ.ศ. 2476 ผลคือคณะกรรมการราษฎรของพระยามโนปกรณ9นิติธาดาสามารถออกกฎหมายได!เอง 
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ผลทําให!คณะสี่ทหารเสือประกอบด!วย พระยาพหลพลพยุหเสนา พระยาทรงสุรเดช พระยาฤทธิ์อัคเนย9 และ
พระประศาสน9พิทยายุทธลาออก และได!ทําการรัฐประหารรัฐบาลของพระยามโนปกรณ9นิติธาดา เพ่ือเปkดสภา
และนํารัฐธรรมนูญกลับมาใช!ทุกมาตรา คณะรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476 โดยการ
รัฐประหารยึดอํานาจการปกครอง นําโดยพระยาพหลพลพยุหเสนา  
  ต4อมากลุ4มท่ีไม4พอใจคณะราษฎรได!ก4อเหตุการณ9ท่ีเรียกว4า “กบฏบวรเดช” ในเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2476 นําโดยพระองค9เจ!าบวรเดชฯ ยื่นคําขาดต4อรัฐบาลให!ประเทศสยามมีประมุขชั่ว
กาลปาวสาน รัฐบาลนําโดย พระยาพหลพลพยุหเสนา ได!นํากําลังเข!าปราบจนได!รับชัยชนะสิ้นสุดลง
ในวันท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2476 ถือเปAนชัยชนะอย4างเด็ดขาดของคณะราษฎรท่ีมีต4อกลุ4มอํานาจเก4า 
และเปAนจุดเริ่มต!นของรัฐบาลยุคคณะราษฎร 

1) การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎร ครั้งท่ี 1 
   นับต้ังแต4ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครอง เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 เปAน
ต!นมาประชาชนจึงได!เลือกต้ังเปAนครั้งแรกในวันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 (กฤษณา ไวสํารวจ, 2549) ตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญแห4งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 ซ่ึงกําหนดให!รัฐสภาไทยเปAนระบบสภาเด่ียว 
(Single Cameral) เรียกว4า “สภาผู!แทนราษฎร” ประกอบด!วยสมาชิก 2 ประเภท คือ ประเภทท่ีหนึ่งมาจาก
การเลือกต้ังของประชาชน ในอัตราส4วนประชาชน 200,000 คน ต4อ ส.ส. 1 คน จํานวน 78 คนและอยู4ใน
ตําแหน4งคราวละ 4 ปt มีผู!มาใช!สิทธิ์ 41.5% คน และ ส.ส. ประเภทท่ีสองมาจากการแต4งต้ังโดย
พระมหากษัตริย9 จํานวน 78 คน การเลือกต้ังจึงเลือกเฉพาะ ส.ส. ประเภทท่ีหนึ่งเท4านั้น 
   การเลือกต้ังครั้งนี้เปAนการเลือกต้ังทางอ!อมครั้งเดียวของประเทศไทย คือ กรรมการ
อําเภอดําเนินการให!ประชาชนเลือกผู!แทนตําบล 4,779 คนจาก 70 จังหวัด และผู!แทนตําบลเลือก
ส.ส. ประเภทท่ี 1 จํานวน 78 คน รวมกับ ส.ส. ประเภทท่ี 2 จํานวน 78 คน รวมเปAน 156 คนการท่ี
รัฐบาลยังไม4ให!ราษฎรเลือกต้ังผู!แทนโดยตรงนั้น เนื่องจากว4าราษฎรยังไม4เคยชินต4อการออกเสียง
เลือกต้ังและจํานวนผู!ท่ีอ4านออกเขียนได!ในขณะนั้นก็ยังมีจํานวนไม4มากนัก ดังนั้นรัฐบาลจึงให!มีการ
เลือกต้ังโดยทางอ!อม ส4วน ส.ส. ประเภทท่ี 2 นั้น (สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, 2551) ถูกระบุไว!ในบทเฉพาะ
กาลรัฐธรรมนูญ ได!วางเง่ือนไขเวลาไว! 10 ปtท่ีจะให! ส.ส. ประเภทท่ี 2 เปAนพ่ีเลี้ยง หลังจากนั้นจะให!มีสภา
ท่ีมาจากการเลือกต้ังเพียงสภาเดียว ผลจากการเลือกต้ังทําให! พระยาพหลพลพยุหเสนา เปAนนายกรัฐมนตรี
ของไทยคนท่ี 2  
   หลังจากเกิดกบฏบวรเดชส4งผลให!เกิดความไม4ไว!วางใจกันระหว4างรัชกาลท่ี 7 กับ
คณะราษฎร (ธํารงศักด์ิ เพชรเลิศอนันต9, 2543) ทําให!เกิดการต4อรองกันในเรื่องพระราชอํานาจ ส4งผลให!
รัชกาลท่ี 7 ทรงมีพระราชหัตถเลขาประกาศสละราชสมบัติ เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 ทําให!สภา
ผู!แทนราษฎรได!อัญเชิญพระวรวงศ9เธอพระองค9เจ!าอานันทมหิดล เสด็จข้ึนครองราชย9สมบัติเปAนรัชกาลท่ี 8 
ต4อมาเม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2478 ได!เกิด “กบฏนายสิบ” วางแผนยึดอํานาจเปลี่ยนแปลงการปกครอง แต4
ถูกรัฐบาลกวาดล!างจับกุม สมาชิกภาพของ ส.ส. ประเภทท่ี 1 สิ้นสุดลงตามวาระในวันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 
2480 รัฐบาลจึงได!จัดให!มีการเลือกต้ังใหม4 ในวันท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480 

2) การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎร ครั้งท่ี 2 
   เนื่องด!วย ส.ส. ชุดแรกนั้น จะหมดวาระลง จึงมีพระราชกฤษฎีกากําหนดให!มีการ
เลือกต้ัง ส.ส. ประเภทท่ีหนึ่งเกิดข้ึนใหม4ในวันท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480 ซ่ึงการเลือกต้ังครั้งนี้ ต4าง
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ไปจากครั้งแรก คือ ประชาชนสามารถไปใช!สิทธิออกเสียงเลือกต้ังได!โดยตรง ซ่ึงนับว4าเปAนการเลือกต้ัง
ทางตรง (Direct Election) ครั้งแรกของไทย 
   การเลือกต้ังครั้งท่ี 2 นี้ เปAนแบบแบ4งเขต โดยถือเอาจังหวัดเปAนเขตท่ีต้ัง หนึ่งเขตมี
สมาชิกได!หนึ่งคน จังหวัดท่ีมีราษฎรเกิน 200,000 คน ให!มีเขตเลือกต้ังเพ่ิมอีกหนึ่งเขต ต4อจํานวน
พลเมืองทุกๆ 200,000 คน ส.ส. อยู4ในวาระ 4 ปt มีผู!มาใช!สิทธิ 40.22% การเลือกต้ังครั้งนี้มี
ผู!แทนราษฎรท่ีได!รับการเลือกต้ังท่ัวประเทศจํานวน 91 คน รวมกับ ส.ส. ประเภทท่ีสองเปAน 182 คน 
การจัดการเลือกต้ังครั้งนี้เปAนไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห4งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475 ซ่ึง
กําหนดให!ฝUายนิติบัญญัติมีระบบสภาเดียวและกลุ4มการเมืองท่ีมีบทบาทในการเลือกต้ังยังคงมีเพียง
กลุ4มเดียวเดียวคือ กลุ4มของคณะราษฎรส4วนท่ีเหลือจะเปAนส4วนของผู!สมัครอิสระ 
   ภายหลังการเลือกต้ังครั้งท่ี 2 พระยาพหลพลพยุหเสนาได!เปAนนายกรัฐมนตรี สมัย
สุดท!ายดํารงตําแหน4งนายกรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 สมัยนี้มีเหตุการณ9ท่ีสําคัญคือ
วันท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 สยามสามารถแก!ไขสนธิสัญญาท่ีไม4เปAนธรรมกับต4างชาติได!สําเร็จ ถือ
ว4าสยามได!รับเอกราชทางศาลอย4างสมบูรณ9 แต4หลังจากท่ีรัฐบาลแพ!มติการขอแก!ไขวิธีการเสนอร4าง
พระราชบัญญัติงบประมาณประจําปt จึงได!ประกาศยุบสภาครั้งแรกในประวัติศาสตร9และให!มีการ
เลือกต้ังใหม4 เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481 

3) การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎร ครั้งท่ี 3 
   การเลือกต้ังในวันท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481 นี้ เปAนการเลือกต้ังท่ีราษฎรเลือก
ราษฎรด!วยกันเอง แบบแบ4งเขต เขตละ 1 คน เหมือนครั้งท่ี 2 ใช!อัตราราษฎร 200,000 คน ต4อ ส.ส. 
1 คน อยู4ในวาระครั้งละ 4 ปt และมีจํานวน ส.ส. เท4าเดิมคือ 91 คน รวมกับ ส.ส. ประเภทท่ี 2 
จํานวน 91 คน เปAน 182 คน การเลือกต้ังครั้งท่ี 3 เนื่องจากพระยาพหลพลพยุหเสนาปฏิเสธท่ีจะรับ
ตําแหน4งนายกรัฐมนตรี จอมพลหลวงพิบูลสงครามจึงได!เปAนนายกรัฐมนตรีคนท่ี 3 
   จอมพลหลวงพิบูลสงครามได!ประกาศรัฐนิยม (ชาญวิทย9 เกษตรศิริ, 2535)  โดยการ
เปลี่ยนนามประเทศจากสยามเปAน “ไทย” จอมพล ป. พิบูลสงครามได!กําหนดให!วันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 
2482 เปAนวันชาติเนื่องจากถือว4าประเทศไทยได!รับเอกราชอย4างสมบูรณ9 เม่ือวันท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2484 ได!
ทําสงครามอินโดจีนกับฝรั่งเศส เนื่องจากรัฐบาลได!ขอปรับปรุงเขตแดนอินโดจีน ฝUายไทยได!รับชัยชนะจึงได!
ดินแดนท่ีเสียไปเม่ือรัชกาลท่ี 5 กลับคืนมา การบริหารประเทศในช4วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 รัฐบาลไทยร4วมกับ
กองทัพญ่ีปุUนด!วยภาวะจํายอม ประกาศสงครามกับฝUายพันธมิตร เม่ือวันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2485 
นายกรัฐมนตรีดํารงตําแหน4งจนถึงวันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2485 ได!ลาออกจากตําแหน4งเพ่ือปรับคณะรัฐมนตรี
ให!เหมาะกับสถานการณ9 ต4อมาได!รับตําแหน4งนายกรัฐมนตรีอีกสมัยหนึ่ง ในวันท่ี 7 มีนาคม พ.ศ. 2485 เม่ือ
วันท่ี 5 ธันวาคม พ.ศ. 2485 ออกพระราชบัญญัติขยายเวลาการดํารงตําแหน4งของ ส.ส.ออกไปอีก 2 ปt 
เนื่องจากสถานการณ9ไม4เหมาะแก4การเลือกต้ัง ในสมัยนี้ได!มีการตราพระราชกําหนดระเบียบราชการบริหาร
นครบาลเพชรบูรณ9 พ.ศ.  2487 เพ่ือยกฐานะของจังหวัดเพชรบูรณ9ข้ึนเปAนนครบาล โดยมีจุดประสงค9ท่ีจะ
ย!ายเมืองหลวงไปท่ีเพชรบูรณ9 แต4สภาผู!แทนราษฎรไม4อนุมัติ พระราชกําหนดดังกล4าวจึงตกไป นายกรัฐมนตรี
จึงลาออกจากตําแหน4งเม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2487  
   นายปรีดี พนมยงค9 มีบทบาทในช4วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 (สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, 
2551) โดยเปAนฝUายต้ังขบวนการต4อต!านญ่ีปุUน และมีบทบาทในฐานะหัวหน!าของกลุ4มเสรีไทย หลังจาก
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ท่ีได!รับแต4งต้ังเปAนผู!สําเร็จราชการ และล!มอํานาจของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได!ต้ังนายควง 
อภัยวงศ9 เปAนนายกรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487 เปAนนายกรัฐมนตรีคนท่ี 4 ในวันท่ี 14 
กันยายน พ.ศ. 2487 ระหว4างนี้มีการเสนอพระราชบัญญัติขยายเวลาการดํารงตําแหน4งของ ส.ส.
ออกไปอีก 2 ปtเนื่องจากภาวะสงคราม มีกระบวนการหนึ่งท่ีสําคัญ คือ นายปรีดี พนมยงค9และ      
นายควง อภัยวงศ9 ได!เสนอญัตติเรื่องการแก!ไขรัฐธรรมนูญ ในเรื่องการยกเลิก ส.ส. ประเภทท่ี 2 ท่ีมา
จากการแต4งต้ังและเสนอให!มีสภาใหม4สองสภา คือ สภาผู!แทนราษฎรและสภาอาวุโสท่ีมาจาการ
เลือกต้ัง แต4เม่ือสงครามโลกครั้งท่ี 2 สิ้นสุดลง นายควง อภัยวงศ9ซึ่งเปAนรัฐบาลท่ีร4วมมือกับญ่ีปุUน จึงได!ลาออก
จากตําแหน4ง  
   นายทวี บุณยเกตุ เข!ารับตําแหน4งนายกรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 
เปAนนายกรัฐมนตรีของไทยคนท่ี 5 เพ่ือรอการเดินทางกลับจากประเทศสหรัฐอเมริกาของ ม.ร.ว.เสนีย9 
ปราโมช ต4อมาเม่ือวันท่ี 17 กันยายน พ.ศ. 2488 ม.ร.ว.เสนีย9 ปราโมช เดินทางกลับมายังประเทศไทย 
นายทวี บุณยเกตุ พร!อมคณะรัฐมนตรี จึงได!กราบถวายบังคมลาออกจากตําแหน4ง ระหว4างนั้น      
นายปรีดี พนมยงค9ได!ออกจากตําแหน4งผู!สําเร็จราชการและได!รับโปรดเกล!าให!เปAนรัฐบุรุษอาวุโส  
   ม.ร.ว.เสนีย9 ปราโมช ได!เข!ารับตําแหน4งนายกรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 17 กันยายน พ.ศ. 
2488 นับเปAนนายกรัฐมนตรีคนท่ี 6 รัฐบาลได!ประกาศคืนดินแดนท่ียึดมาจากอังกฤษและฝรั่งเศส 
และทําความเข!าใจกับฝUายพันธมิตรเปAนผลสําเร็จ ทําให!ประเทศไทยไม4อยู4ในฐานะผู!แพ!สงคราม เม่ือ
รัฐบาล ม.ร.ว.เสนีย9 ปราโมชเห็นว4าสงครามโลกครั้งท่ี 2 ได!สิ้นสุดลงแล!ว  สมาชิกประเภทท่ี 1 ของ
สภาผู!แทนราษฎร ได!มีการขยายเวลาอยู4ในตําแหน4งมา 2 ครั้งแล!ว รวมเวลาท้ังสิ้น 7 ปt พระราชบัญญัติ
อาชญากรสงครามท่ีรัฐบาล ม.ร.ว.เสนีย9ต!องการใช!เพ่ือจับกุมกลุ4มของจอมพล ป. พิบูลสงครามถูกแปรญัตติใน
สภาหลายครั้ง เปAนเหตุให! ม.ร.ว.เสนีย9ไม4พอใจ จึงออกพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู!แทนราษฎรเม่ือวันท่ี 
15 ตุลาคม พ.ศ. 2488 
   ในการเลือกต้ังครั้งใหม4นี้ การเมืองไทยได!เกิดระบบท่ีเรียกว4า “พรรคการเมือง”
ข้ึนมา โดยพรรคการเมืองท่ีถือได!ว4าเปAนพรรคแรกสุด คือ พรรคก!าวหน!า ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช 
โดยเปAนพรคการเมืองฝUายอนุรักษ9นิยมท่ีมีนโยบายต!องการฟ��นฟูสถานะของเจ!านาย อีกกลุ4มหนึ่งท่ีเปAน
ฝUายสนับสนุนนายปรีดี พนมยงค9ได!ต้ังพรรคสหชีพ ข้ึนมา แต4ในบรรยากาศการเลือกต้ังนั้น ส4วนใหญ4
ยังเปAนผู!สมัครท่ีไม4ได!สังกัดพรรคการเมือง 

4) การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎร ครั้งท่ี 4 
การเลือกต้ังเม่ือวันท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2489 (กฤษณา ไวสํารวจ, 2549) เปAนการ

เลือกต้ังโดยตรงแบบแบ4งเขต เลือกสมาชิกประเภทท่ี 1 หรือ ส.ส. 96 คน เขตละ 1 คน ใช!อัตรา
ราษฎร 200,000 คน ต4อ ส.ส. 1 คน อยู4ในวาระ 4 ปt เม่ือเลือกต้ังแล!วสภาผู!แทนราษฎรประกอบด!วย
สมาชิกประเภทท่ี 1 ท่ีมาจากการเลือกต้ังใหม4 96 คน โดย 5 คนเพ่ิมมาจากการต้ังจังหวัดและเพ่ิมเขต
การเลือกต้ังใหม4และสมาชิกประเภทท่ี 2 ซ่ึงเปAนชุดเดิมและมีการต้ังเพ่ิมเติมให!เท4ากับประเภทท่ี 1 
จํานวน 96 คนรวมท้ังสิ้น 192 คน 

ผลการเลือกต้ังสมาชิกผู!แทนราษฎรนั้น นายควง อภัยวงศ9 ได!รับการลงคะแนน
เสียงในสภาชนะฝ��งของพรรคสหชีพ ทําให!เกิดความขัดแย!งกันระหว4างนายควง อภัยวงศ9 กับนายปรีดี พนมยงค9 
เม่ือนายควง อภัยวงศ9 ได!ดํารงตําแหน4งนายกรัฐมนตรีสมัยท่ี 2 เม่ือวันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2489 
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คณะรัฐมนตรีสิ้นสุด โดยกราบถวายบังคมลาออกจากตําแหน4งเม่ือวันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2489 
เพราะรัฐบาลแพ!มติในสภาผู!แทนราษฎรเก่ียวกับร4าง พ.ร.บ. คุ!มครองค4าใช!จ4ายของประชาชนในภาวะ
คับขัน 

นายปรีดี พนมยงค9 ได!รับเลือกให!ดํารงตําแหน4งนายกรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 24 
มีนาคม พ.ศ. 2489 นับเปAนนายกรัฐมนตรีคนท่ี 7 ในขณะท่ีนายควง อภัยวงศ9 ได!ก4อต้ังพรรคการเมือง
ท่ีชื่อว4า พรรคประชาธิป�ตย9 ข้ึนเพ่ือรวบรวมกลุ4มท่ีต4อต!านนายปรีดี พนมยงค9 และรวมเอาพรรค
ก!าวหน!าของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชเข!ามาด!วย เปAนเหตุการณ9สําคัญท่ีทําให!เกิดการแตกตัวของกลุ4ม
คณะราษฎรเดิม ส4วนกลุ4มท่ีสนับสนุนนายปรีดีและยึดแนวทางของคณะราษฎรได!รวมตัวกันต้ังพรรค
แนวรัฐธรรมนูญ และพรรคอิสระข้ึน ในขณะนั้นเกิดเหตุขัดแย!งข้ึนหลายประการ เช4น การใช!จ4ายเงิน
ของเสรีไทยการกล4าวหาว4าการเลือกต้ังพฤฒสภาไม4เปAนไปโดยบริสุทธิ์และยุติธรรม รวมท้ังกรณี
สวรรคตของรัชกาลท่ี 8 ซ่ึงพรรคประชาธิป�ตย9ใช!เปAนเครื่องมือในการโจมตีรัฐบาลของนายปรีดี      
พนมยงค9 (สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, 2551) 

5) การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎร ครั้งท่ี 5 
ในช4วงก4อนและในสมัยรัฐบาล นายปรีดี พนมยงค9 ได!มีการยกร4างและพิจารณา

จัดทํา “รัฐธรรมนูญแห4งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2489” มีเนื้อหาสําคัญคือ การกําหนดให!รัฐสภามี     
2 สภา คือ สภาผู!แทนราษฎรและพฤฒสภา โดยท้ัง 2 สภามาจากการเลือกต้ังโดยส.ส.มาจากการ
เลือกต้ังโดยตรง แบ4งเขตเลือกต้ังราษฏร 100,000 คน ต4อ ส.ส. 1 คนอยู4ในวาระ 4 ปt มีการเลือกต้ัง
เพ่ิมใน 47 จังหวัดได! รวม 178 คนในส4วนของพฤฒสภา สมาชิกมาจากการเลือกต้ัง มีจํานวน 80 คน 
วาระ 6 ปt  

เม่ือประกาศใช!รัฐธรรมนูญฉบับท่ี 3 วาระของรัฐบาลจึงสิ้นสุดลงรัฐสภาจึง
ดําเนินการเลือกนายกรัฐมนตรีเพ่ือให!การเมืองดําเนินไปตามวิถีทางรัฐธรรมนูญเม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 
พ.ศ. 2489 พล.ร.ต. ถวัลย9 ธํารงนาวาสวัสด์ิ เข!ารับตําแหน4งนายกรัฐมนตรีเปAนคนท่ี 8 ในสมัยนี้ 
ระหว4างวันท่ี 19-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 นายควง อภัยวงศ9 หัวหน!าพรรคประชาธิป�ตย9ขณะนั้นได!
เสนอญัตติอภิปรายไม4ไว!วางใจรัฐมนตรีท้ังคณะในหลายๆ ประเด็นรวมท้ังเหตุการณ9กรณีสวรรคตของ
รัชกาลท่ี 8 ด!วย ผลการลงมติฝUายรัฐบาลชนะ แต4เปAนเหตุให!รัฐบาลตัดสินใจลาออกในวันรุ4งข้ึน และ
เข!ารับตําแหน4งนายกรัฐมนตรีอีกสมัย เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490  

ตามรัฐธรรมนูญฉบับท่ี 3 นี้ ระยะเริ่มแรกให!ผู!แทนอยู4ในตําแหน4งก4อนวันใช!รัฐธรรมนูญ
ซ่ึงเลือกต้ังวันท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2489 จํานวน 96 คน ทําหน!าท่ีสมาชิกสภาผู!แทน ต4อมาเม่ือวันท่ี 5 
สิงหาคม พ.ศ. 2489 ได!มีการเลือกต้ัง ส.ส. เพ่ิมใน 47 จังหวัด ได! ส.ส. เพ่ิมจํานวน 82 คนรวมเปAน 178 คน 
และให! ส.ส. เดิม 96 คนเลือกสมาชิกพฤฒสภาในวาระเริ่มแรก 80 คน แต4ต4อมาไม4มีการเลือกต้ัง ส.ส. หรือ
สมาชิกพฤฒสภาอีกเพราะรัฐธรรมนูญถูกยกเลิกโดยการรัฐประหาร เม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 โดย
รัฐประหารยึดอํานาจการปกครองของ พล.ท.ผิน ชุณหะวัณ สภาผู!แทนและพฤฒสภาจึงสิ้นสุดลงโดยการ
รัฐประหารเช4นเดียวกัน ถือว4าเปAนจุดสิ้นสุดของประชาธิปไตยของคณะราษฎร การฟ��นอิทธิพลของกลุ4ม
อํานาจเก4าและเปAนการเริ่มต!นวัฏจักรการเข!ามามีบทบาททางการเมืองของกองทัพด!วย 

เหตุการณ9หลังรัฐประหาร พ.ศ. 2490 – 2500 (ยุคฟ��นฟูอํานาจเก4า) ยุคสมัยของ
คณะราษฎรสิ้นสุดลง เม่ือคณะทหารบกนําโดย พล.ท.ผิน ชุณหะวัณ ทําการรัฐประหารยึดอํานาจการ
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ปกครองเม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 โดยอ!างเหตุผลว4า รัฐบาลทุจริตคอรัปชั่นและไม4สามารถ
คลี่คลายป�ญหาเรื่องคดีสวรรคต จากการประกาศใช!รัฐธรรมนูญฉบับท่ี 4 มีผลให! รัฐธรรมนูญฉบับท่ี 3 
สิ้นสุดลง รวมท้ังคณะรัฐมนตรี และรัฐสภาประกอบด!วยพฤฒสภาและสภาผู!แทนสิ้นสุดลง ทําให!
หลังจากประกาศใช!รัฐธรรมนูญ มีการกําหนดให!มีการแต4งต้ังวุฒิสมาชิก ภายใน 15 วัน และเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู!แทนราษฎรภายใน 90 วันนับแต4วันใช!รัฐธรรมนูญประกอบเปAนรัฐสภาแต4เม่ือยังไม4มีการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนให!วุฒิสภาทําหน!าท่ีรัฐสภาแทนไปก4อนสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญฉบับนี้
คือกําหนดให!รัฐสภามี 2 สภาคือสภาผู!แทน สมาชิกสภาผู!แทนมาจากการเลือกต้ังโดยตรง “รวมเขต
จังหวัด” (จังหวัดละ 1 คน) ราษฎร 200,000 คน ต4อ ส.ส. 1 คน อยู4ในวาระ 4 ปt จํานวน ส.ส. 99 
คนและมีวุฒิสมาชิกมาจากการแต4งต้ังอยู4ในวาระ 6 ปtและเม่ือวันท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 ได!มี
การโปรดเกล!าฯแต4งต้ังวุฒิสมาชิกจํานวน 100 คน 

นายควง อภัยวงศ9 ได!รับโปรดเกล!าฯให!ดํารงตําแหน4งนายกรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 10 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 โดยความเห็นชอบของ “คณะอภิรัฐมนตรี” (คณะอภิรัฐมนตรี มีจํานวน 5 คน ตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับท่ี 4 และการแต4งต้ังนายกรัฐมนตรีไม4จําเปAนต!องได!รับความเห็นชอบจาก
รัฐสภา) คณะรัฐมนตรีชุดนี้ได!ลาออกเนื่องจากมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทน ในวันท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 
2491  

6) การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎร ครั้งท่ี 6 
การเลือกต้ังเม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2491 เปAนไปตามรัฐธรรมนูญฉบับท่ี 4 

“รัฐธรรมนูญแห4งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2490” ใช!วิธีการเลือกต้ังโดยตรงแบบรวม
เขตกําหนดให!รัฐสภามี 2 สภา คือสภาผู!แทนสมาชิกมาจากการเลือกต้ังโดยตรง “รวมเขตจังหวัด” 
(จังหวัดละ 1 คน) ราษฎร 200,000 คน ต4อ ส.ส. 1 คน อยู4ในวาระ 4 ปt จํานวน ส.ส. 99 คน มีพรรค
การเมืองได!รับเสียงดังนี้ คือ พรรคประชาธิป�ตย9 56 เสียง พรรคพรรคประชาชน 19 เสียง และพรรค
ธรรมาธิป�ตย9 5 เสียง พรรคพรรคสหชีพ-แนวรัฐธรรมนูญ 8 เสียง พรรคอิสระ 5 เสียง และพรรค
กษัตริย9นิยม 1 เสียง นอกนั้นเปAนกลุ4มไม4สังกัดพรรค 

นายควง อภัยวงศ9 ได!รับการโปรดเกล!าฯให!ดํารงตําแหน4งนายกรัฐมนตรี สมัยท่ี 4 
เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ9 พ.ศ. 2491 คณะรัฐมนตรีชุดนี้ได!ลาออกเม่ือวันท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2491 โดย
อ!างว4า คณะรัฐประหาร บังคับให!ลาออกจากตําแหน4งภายใน 24 ชั่วโมง  

จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได!รับโปรดเกล!าฯให!ดํารงตําแหน4งนายกรัฐมนตรี สมัยท่ี 3 
เม่ือวันท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2491 เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ9 พ.ศ. 2492 ได!เกิด “กบฏวังหลวง” ข้ึน
ผู!ก4อการคือ กลุ4มการเมืองผู!สูญเสียอํานาจไปต้ังแต4เม่ือคราวเกิดรัฐประหารวันท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2490 เปAนกลุ4มบุคคลท่ีสนับสนุน นายปรีดี พนมยงค9 ให!กลับคืนสู4อํานาจ พวกกบฏทหารเรือบางส4วน
เปAนสําคัญ ปรากฏว4ารัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ทําการปราบปรามผู!ก4อการกบฏอย4างเฉียบขาด
รุนแรง และต4อมาได!จับกุมกวาดล!างจนสงบ  

ในรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามนี้ ได!มีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับท่ี 5 เม่ือ
รัฐสภาเห็นชอบคณะอภิรัฐมนตรีในฐานะผู!สําเร็จราชการแทนพระองค9ลงนามประกาศใช! 
“รัฐธรรมนูญแห4งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2492” เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2492 สาระสําคัญคือ  
การกําหนดให! อัตราส4วนราษฎร 150,000 คน ต4อ ส.ส.  1 คน ทําให!ต!องมีการเลือกต้ัง
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สมาชิกสภาผู! แทนราษฎรเ พ่ิม ข้ึน อีก 21 คน คณะรัฐมนตรีสิ้ นสุ ดลง เ ม่ือมีการ เลื อก ต้ั ง
สมาชิกสภาผู!แทนราษฎรเพ่ิม 21 คน และกําหนดให!มีการเลือกต้ังในวันท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ. 2492 

7) การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎร ครั้งท่ี 7 
การเลือกต้ังเม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ. 2492 มีการเลือกต้ังเพ่ิมใน 19 จังหวัด

จํานวน 21 คน ใช!วิธีการเลือกต้ังโดยตรงแบบรวมเขต สภาผู!แทน สมาชิกมาจากการเลือกต้ังโดยตรง 
“รวมเขตจังหวัด” (จังหวัดละ 1 คน) ราษฎร 150,000 คน ต4อ ส.ส. 1 คน อยู4ในวาระ 4 ปt ทําให!สภา
ผู!แทนมีสมาชิกท้ังหมด 120 คนสมาชิกสภาผู!แทนและวุฒิสมาชิกชุดนี้สิ้นสุดลง เม่ือวันท่ี 29 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 โดยการรัฐประหารนําโดย พล.อ.ผิน ชุณหะวัณ 

จอมพล ป. พิบูลสงครามได!รับเข!าดํารงตําแหน4งนายกรัฐมนตรีเปAนสมัยท่ี 4 เม่ือ
วันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492 ในช4วงของการบริหารของรัฐบาลชุดนี้ได!เกิด “กบฏแมนฮัตตัน” ข้ึน
เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2494 อันเปAนความพยายามครั้งสุดท!าย ของฝUายทหารเรือในการคาน
อํานาจ หรือยึดอํานาจคืนจากทหารบก รัฐบาลได!ทําการปราบปรามกบฏอย4างราบคาบ และสถาปนา
อํานาจของตน จึงได!ให!คณะผู!ยึดอํานาจโดยผู!บัญชาการทหารท้ัง 3 เหล4าทัพ จากการทํารัฐประหาร 
ยึดอํานาจการปกครองประเทศของคณะบริหารประเทศชั่วคราวนําโดย พล.อ. ผิน ชุณหะวัณ เม่ือ
วันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 มีผลทําให!รัฐธรรมนูญฉบับท่ี 5 สิ้นสุดลง รวมท้ังคณะรัฐมนตรีชุดท่ี 
22 และรัฐสภาสิ้นสุดลง ต4อมาเม่ือวันท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494  

ได!มีประกาศพระบรมราชโองการให!ใช!รัฐธรรมนูญฉบับท่ี 6 “รัฐธรรมนูญแห4ง
ราชอาณาจักรไทย” โดยนํารัฐธรรมนูญฉบับท่ี 2 ซ่ึงประกาศใช!เม่ือวันท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 
แก!ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2495 สาระสําคัญคือ มีผลทําให!รัฐสภา มีสภาเดียว คือ สภาผู!แทนราษฎร มี
สมาชิก 2 ประเภท ได!แก4 สมาชิกประเภทท่ี 1 มาจากการเลือกต้ังและ สมาชิกประเภทท่ี 2 มาจาก
การแต4งต้ังจากรัฐบาล ส.ส. อยู4ในวาระ 5 ปt 

จอมพล ป. พิบูลสงครามเข!าดํารงตําแหน4งนายกรัฐมนตรีเปAนสมัยท่ี 5 โดยมีคณะ
ผู!บริหารประเทศชั่วคราวเปAนผู!ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2494 คณะรัฐมนตรีชั่วคราวชุดนี้สิ้นสุดลง เนื่องจากได!มีการแต4งต้ังสมาชิกประเภทท่ี 2 เม่ือวันท่ี 30 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 เพ่ือให!สภาผู!แทนราษฎรดําเนินการเลือกนายกรัฐมนตรีใหม4ตามรัฐธรรมนูญ  

ต4อมาได!เข!ารับดํารงตําแหน4งนายกรัฐมนตรีอีกสมัยเปAนสมัยท่ี 6 โดยความเห็นชอบ
ของสภาผู!แทนราษฎร เม่ือวันท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494 และสิ้นสุดเม่ือมีการเลือกต้ังสมาชิกประเภทท่ี 1 
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับท่ี 6 ท่ีประกาศใช!ใหม4ในวันท่ี 26 กุมภาพันธ9 พ.ศ. 2495 

8) การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎร ครั้งท่ี 8 
มีการเลือกต้ังในวันท่ี 26 กุมภาพันธ9 พ.ศ. 2495 จํานวนสมาชิกประเภทท่ี 1 หรือ 

ส.ส. 123 คน เปAนการเลือกต้ังโดยตรงแบบรวมเขตรวมจังหวัด (จังหวัดละ 1 เขต) ราษฎร 150,000 
คนต4อ ส.ส. 1 คน แต4ละคนอยู4ในวาระ 5 ปt เม่ือเลือกต้ังเสร็จแล!ว สภาผู!แทนราษฎรประกอบด!วย 
สมาชิกประเภทท่ี 1 จํานวน 123 คน เปAนการเลือกต้ังใหม4 และสมาชิกประเภทท่ี 2 จํานวน 123 คน 
เปAนการแต4งต้ังชุดเดิมรวม มี ส.ส. ท้ังสิ้น 246 คน 

จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได!รับโปรดเกล!าให!ดํารงตําแหน4งนายกรัฐมนตรีเปAนสมัย
ท่ี 7 โดยความเห็นชอบของสภาผู!แทนราษฎร เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2495 จัดต้ังคณะรัฐมนตรี
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ชุดท่ี 25 โดยในสมัยนี้ได!มีการร4าง พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2498 ข้ึนโดยมีจุดประสงค9
เพ่ือว4าถึงเวลาแล!วท่ีจะมีการก4อต้ังพรรคการเมืองให!สมบูรณ9 ถือเปAนกฎหมายพรรคการเมืองฉบับแรก
ของไทย และจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได!ต้ังพรรคการเมืองท่ีชื่อว4า พรรคเสรีมนังคศิลา ข้ึน รวมถึง
พรรคการเมืองอ่ืนๆ ได!มีบทบาทข้ึนมาใหม4 เช4น พรรคประชาธิป�ตย9ของฝUายอนุรักษ9นิยม พรรค
เศรษฐกรของขบวนการมวลชน เปAนต!น 

โดยสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรประเภทท่ี 1 สิ้นสุดลงตามวาระ 5 ปt เม่ือวันท่ี 25 
กุมภาพันธ9 พ.ศ. 2500 แล!วมีการเลือกต้ังท่ัวไปใหม4 เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ9 พ.ศ. 2500 ในส4วนของ
สมาชิกประเภทท่ี 2 สิ้นสุดลงเม่ือ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 เพราะการรัฐประหารของจอมพล สฤษด์ิ ธนรัตน9 

9) การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎร ครั้งท่ี 9 
การเลือกต้ังครั้งท่ี 9 เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ9 พ.ศ. 2500 มีจํานวน ส.ส. 160 คน 

เปAนการเลือกต้ังโดยตรงแบบ “รวมเขตจังหวัด” โดยเขตจังหวัดแต4ละจังหวัดเปAนเขตเลือกต้ัง ใช!อัตรา
ราษฎร 150,000 คน ต4อ ส.ส. 1 คน ส.ส. อยู4ในวาระ 5 ปt มีผู!มาใช!สิทธิ 57.50% จอมพล ป.พิบูลสงคราม 
ได!รับโปรดเกล!าฯ โดยได!รับความเห็นชอบจากสภาผู!แทนราษฎรให!ดํารงตําแหน4งนายกรัฐมนตรี เปAน
สมัยท่ี 8 เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2500 ผลการเลือกต้ังตามตารางท่ี 2.6 

 
ตารางท่ี 2.6 ผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎร ครั้งท่ี 9  
 

ลําดับท่ี พรรคการเมือง จํานวน 
1. พรรคเสรีมนังคศิลา 83 
2. พรรคประชาธิป�ตย9 28 
3. พรรคเสรีประชาธิปไตย 11 
4. พรรคธรรมาธิป�ตย9 10 
5. พรรคเศรษฐกร 8 
6. พรรคชาตินิยม 3 
7. พรรคขบวนการไฮด9ปาร9ค 2 
8. พรรคอิสระ 2 
 ไม4สังกัดพรรคการเมือง 13 
 รวม 160 

 
ท่ีมา: กฤษณา ไวสํารวจ (2549) 

 
เนื่องจากความแตกแยกภายในของคณะรัฐประหาร ประกอบกับพรรคการเมืองใน

อดีตกลับมาเข!มแข็งอีกครั้ง และกระแสการวิพากษ9วิจารณ9ว4าเจ!าหน!าท่ีผู!ดําเนินการเลือกต้ังไม4สุจริต มี
การโกงการเลือกต้ัง ทําให!นักศึกษาชุมนุมประท!วง และประชาชนส4วนใหญ4เชื่อว4า การเลือกต้ังครั้งนี้ไม4
สุจริต มีการแยกตัวของ ส.ส. จากพรรคเสรีมนังคศิลามาเข!าร4วมในพรรคสหภูมิของจอมพลสฤษด์ิ ธนรัตน9 
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ส4งผลให!เกิดความขัดแย!งเนื่องจากการจัดงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ และเกิดการรัฐประหารของ  
จอมพล สฤษด์ิ ธนรัตน9 ทําให!รัฐบาลสิ้นสุดลงเม่ือวันท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2500   

เหตุการณ9หลังรัฐประหาร พ.ศ. 2500 – พ.ศ. 2516 (ยุคเผด็จการทหาร) ผลจาก
การทํารัฐประหารโดยจอมพล สฤษด์ิ ธนรัตน9 เม่ือวันท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2500 จากพระบรมราช
โองการท่ีตั้งจอมพลสฤษด์ิ ธนรัตน9 เปAนผู!รักษาพระนครฝUายทหาร จอมพล ป.พิบูลสงครามได!หลบไป
ท่ีญี่ปุUน มีประกาศ 18 กันยายน พ.ศ. 2500 เรื่อง “การใช!รัฐธรรมนูญแห4งราชอาณาจักรไทย” โดยคง
บังคับใช!รัฐธรรมนูญฉบับท่ี 6 แต4ให! ส.ส. ประเภทท่ี 1 และ 2 สิ้นสุดลง ให!มีการเลือกต้ัง ส.ส. 
ประเภทท่ี 1 ภายใน 90 วัน และแต4งต้ัง ส.ส. ประเภทท่ี 2 โดยเปAนทหารเสียส4วนใหญ4 นายพจน9    
สารสิน ได!รับการเชิญโดยคณะทหารให!ดํารงตําแหน4งนายกรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 21 กันยายน พ.ศ. 
2500 นับเปAนนายกรัฐมนตรีคนท่ี 9 เพ่ือดําเนินการเลือกต้ังในวันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2500 

10) การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎร ครั้งท่ี 10 
การเลือกต้ังท่ัวไปครั้งท่ี 10 กําหนดข้ึนเม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2500 จํานวน 

ส.ส. 160 คน เปAนการเลือกต้ังโดยตรง “แบบรวมเขตจังหวัด” โดยใช!เขตจังหวัดแต4ละจังหวัดเปAนเขต
เลือกต้ัง ใช!อัตราราษฎร 150,000 คน ต4อ ส.ส. 1 คน ส.ส. อยู4ในวาระ 5 ปt มีผู!มาใช!สิทธิ 44.07% 
เนื่องจากไม4มีพรรคใดได!เสียงข!างมากในสภา ด!วยเหตุนี้จอมพลสฤษด์ิ ธนรัตน9 จึงรวบรวม ส.ส. และ
ต้ังเปAนพรรคใหม4ชื่อว4า พรรชาติสังคม โดยให! พล.ท.ถนอม กิตติขจร ให!ดํารงตําแหน4งนายกรัฐมนตรี
คนท่ี 10 เม่ือวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2501 ผลการเลือกต้ังตามตารางท่ี 2.7 

 
ตารางท่ี 2.7 ผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎร ครั้งท่ี 10  
 

ลําดับท่ี พรรคการเมือง จํานวน 
1. พรรคสหภูมิ 45 
2. พรรคประชาธิป�ตย9 39 
3. พรรคเศรษฐกร 6 
4. พรรคเสรีประชาธิปไตย 5 
5. พรรคเสรีมนังคศิลา 4 
6. พรรคชาตินิยม 1 
7. พรรคขบวนการไฮด9ปาร9ค 1 
8. พรรคอิสระ 1 
 ไม4สังกัดพรรคการเมือง 58 
 รวม 160 

 
ท่ีมา: กฤษณา ไวสํารวจ (2549) 
 

รัฐบาลเกิดความขัดแย!งกันภายในพรรคชาติสังคม จอมพลสฤษด์ิได!เดินทางไป
รักษาอาการปUวยท่ีสหรัฐอเมริกา เม่ือมีการคุกคามของคอมมิวนิสต9จากประเทศเพ่ือนบ!าน ความ
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ขัดแย!งเรื่องปราสาทเขาพระวิหาร ทําให!จอมพลถนอม กิตติขจรวางแผนร4วมกับจอมพลสฤษด์ิ ธนรัตน9 
เพ่ือทําการรัฐประหาร ดังนั้นเม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 จึงมีการปฏิวัติของจอมพล สฤษด์ิ     
ธนรัตน9ยึดอํานาจอีกครั้ง เปAนนายกรัฐมนตรีคนท่ี 11 เนื่องจากจอมพลสฤษด์ิ ธนรัตน9เปAนผู!นิยม
แนวทางระบอบเผด็จการแบบทหารและต!องการสร!างรัฐท่ีทุกคนต!องเชื่อฟ�งรัฐบาลโดยไม4มีฝUายค!าน 
จึงได!ยกเลิกประกาศเรื่อง การใช!รัฐธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรไทย ลงวันท่ี 18 กันยายน 
พ.ศ. 2500 และจะใช!รัฐวินัยหรือธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร เม่ือวันท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 
2502 โดยมีสาระสําคัญท่ีมอบอํานาจเด็ดขาดให!กับนายกรัฐมนตรีในการดําเนินการสั่งการ 
ปราบปรามการกระทําอันเปAนการทําลายความม่ันคงของราชอาณาจักร 

ระบอบการปกครองท่ีจอมพลสฤษด์ิ ธนรัตน9ใช!นั้นถูกเรียกว4า “ระบอบปฏิวัติ” 
เปAนระบอบท่ีรัฐสภามาจากการแต4งต้ังท้ังหมด โดยไม4มีการเลือกต้ัง สภานิติบัญญัติท่ีแต4งต้ังข้ึนมาจะมี
หน!าท่ีออกกฎหมายและร4างรัฐธรรมนูญด!วยจํานวน 240 คน ระบอบดังกล4าวได!ทําการยกเลิกการ
เลือกต้ังในทุกระดับ ทําให!ในช4วงนี้ประเทศไทยไม4มีการเลือกต้ังถึง 12 ปt 

การปกครองแบบของจอมพลสฤษด์ินี้ได!ให!เหตุผลความชอบธรรมว4า เปAนระบอบ
ประชาธิปไตยแบบไทยๆ (สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, 2551) ท่ีดัดแปลงให!เหมาะสมกับประเทศไทย
มากกว4าประชาธิปไตยแบบของตะวันตก การกระทําใดๆ เปAนไปเพ่ือการปฏิวัติสังคมโดยใช!สื่อทําการ
ประชาสัมพันธ9แต4ในด!านบวกเพ่ือลดความขัดแย!ง การอ!างอิงอยู4กับสถาบันพระมหากษัตริย9 และการ
ใช!นโยบายปราบปรามคอมมิวนิสต9และสร!างประแสชาตินิยม ประกาศใช!แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
ความม่ันคงแห4งชาติ นโยบายต4างประเทศฝ�กใฝUสหรัฐและเปAนศัตรูกับจีนและรัสเซีย โดยยุคสมัยนี้เปAน
ยุคท่ีมีการใช!เงินทุจริตคอรัปชั่นเปAนจํานวนมาก จอมพลสฤษด์ิตายเม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506 
พล.อ.ถนอม กิตติขจร เข!ารับตําแหน4งนายกรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2506  

หลังจากท่ี พล.อ.ถนอม กิตติขจร เข!ารับตําแหน4งนายกรัฐมนตรี ได!มีการดําเนิน
นโยบายต4อเนื่องจากสมัยองจอมพลสฤษด์ิ ธนรัตน9 ใช!การบริหารโดยระบบราชการ นโยบายผูกมิตร
กับอเมริกา โดยเข!าปะทะกับกองกําลังของพรรคคอมมิวนิสต9 เข!าร4วมรบในสงครามเวียดนามโดยให!
อเมริกาต้ังฐานทัพ แต4ในช4วง พ.ศ. 2508 รัฐบาลถูกวิจารณ9มากว4ามีการร4างรัฐธรรมนูญท่ีล4าช!าทีสุดใน
โลกเปAนเวลาเกือบ 10 ปt ทําให!เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2511 ได!มีการประกาศใช! “รัฐธรรมนูญ
แห4งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2511” โดยมีสาระสําคัญคือ ใช!การเลือกต้ังโดยตรงแบบรวมเขต มี
จํานวน ส.ส. มาจากการเลือกต้ังจํานวน 219 คน และมีวุฒิสภามาจากการแต4งต้ังจํานวนสามในสี่ของ
จํานวน ส.ส. คือ 164 คน มีพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2511 โดยให!มีการจดทะเบียนพรรค
การเมืองในการต้ังพรรคข้ึนมาใหม4 และจอมพลถนอม กิตติขจรได!ตั้งพรรคสหประชาไทยข้ึนมารัฐบาล
ผ4อนคลายสถานการณ9โดยการกําหนดให!มีการเลือกต้ังครั้งใหม4ในวันท่ี 10 กุมภาพันธ9 พ.ศ. 2512 

11) การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎร ครั้งท่ี 11 
การเลือกต้ังท่ัวไปครั้งท่ี 11 มีการเลือกต้ังในวันท่ี 10 กุมภาพันธ9 พ.ศ. 2512 

จํานวน ส.ส. 219 คน เปAนการเลือกต้ังโดยตรงแบบรวมเขตรวมจังหวัด (จังหวัดละ 1 เขต) ราษฎร 
150,000 คนต4อ ส.ส. 1 คน แต4ละคนอยู4ในวาระ 4 ปt มีผู!มาใช!สิทธิ 49.16% จอมพลถนอม กิตติขจร 
หัวหน!าพรรคสหประชาไทย ได!ดํารงตําแหน4งนายกรัฐมนตรีสมัยท่ี 2 ผลการเลือกต้ังตามตารางท่ี 2.8 
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ตารางท่ี 2.8 ผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎร ครั้งท่ี 11 
 

ลําดับท่ี พรรคการเมือง จํานวน 
1. พรรคสหประชาไทย 76 
2. พรรคประชาธิป�ตย9 57 
3. พรรคแนวประชาธิปไตย 7 
4. พรรคแนวร4วมเศรษฐกร 4 
5. พรรคประชาชน 2 
6. พรรคเสรีประชาธิปไตย 1 
7. พรรคสัมมาอาชีพช4วยชาวนา 1 
 ไม4สังกัดพรรคการเมือง 71 
 รวม 219 

 
ท่ีมา: กฤษณา ไวสํารวจ (2549) 
 

หลังการเลือกต้ัง จอมพล ถนอม กิตติขจร ได!รับเลือกเปAนนายกรัฐมนตรีอีกสมัย 
แต4การบริหารเปAนไปอย4างไม4ราบรื่น เนื่องจากป�ญหาหลักด!านการต4างประเทศในการท่ีสหรัฐอเมริกา
เปลี่ยนนโยบายท่ีมีกับจีนโดยมีท4าทีท่ีเปAนมิตรมากข้ึน ทําให!ไทยต!องประสบป�ญหาจากบทบาทท่ีเปAน
ศัตรูต4อประเทศจีน เกิดเหตุความขัดแย!งระหว4าง ส.ส. พรรครัฐบาลกับพรรคฝUายค!านในเรื่อง
งบประมาณ เปAนเหตุให! จอมพล ถนอม กิตติขจร ตัดสินใจทําการปฏิวัติตนเอง เม่ือวันท่ี 17 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 โดยยกเลิกรัฐธรรมนูญแห4งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2511 เลิกรัฐสภา และ
พรรคการเมือง โดยอ!างเหตุผลในการรัฐประหาร คือ ส.ส. มีเสรีภาพเกินขอบเขตทําการร4าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม4และประกาศใช! “ธรรมนูญการปกครองอาณาจักร พุทธศักราช 2515” โดยมี
สาระสําคัญคือ การกําหนดให!มีสภาเดียว คือ สภานิติบัญญัติแห4งชาติ มาจากการแต4งต้ังท้ังหมดจํานวน 
299 คน โดยเสนอให!จอมพลถนอม กิตติขจร เปAนนายกรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ. 2515 
             เหตุการณ9 14 ต.ค. พ.ศ. 2516 – 6 ต.ค. พ.ศ. 2519 (ยุคนักศึกษา) ป�จจัยแห4ง
ความเสื่อมท่ีก4อตัวข้ึนในช4วงนี้ ได!แก4 ความเสื่อมของระบอบถนอม-ประภาส ท่ีใช!อํานาจเผด็จการ 
ป�ญหาเรื่องเศรษฐกิจท่ีมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ก4อให!เกิดการขูดรีดจากชาวนา การเก็บพรีเม่ียม
ข!าว การผูกขาดของพ4อค!า รวมท้ังความผันผวนของเศรษฐกิจโลก การก4อตัวและพัฒนาของขบวนการ
นักศึกษา รวมท้ังกลุ4มป�ญญาชนท่ีเริ่มมีการรวมตัวกันเพ่ือต้ังข!อเรียกร!องทางการเมือง เหตุการณ9ทุ4ง
ใหญ4 รวมไปถึงการเรียกร!องรัฐธรรมนูญฉบับถาวรท่ีเรียกร!องต4อรัฐบาลเกิดการจับกุมนักศึกษาท่ีแจก
ใบปลิว ทําให!มีกลุ4มท่ีเรียกร!องให!มีการปล4อยตัวนักศึกษาท่ีแจกใบปลิว เม่ือมีการชุมนุมท่ีใหญ4ข้ึนและ
มีประชาชนเข!ามาร4วมมากข้ึนนับแสนคน ทําให!รัฐบาลต!องยอมเจรจากับกลุ4มผู!ประท!วง แต4แล!ว
เหตุการณ9เม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 เม่ือเกิดการโยนแก็สน้ําตาเข!าใส4ผู!ชุมนุมและเกิดการ
ปราบปรามผู!ชุมนุม ทําให!มีการลุกข้ึนสู!ของประชาชนจนรัฐบาลไม4สามารถควบคุมสถานการณ9ได! และ
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กองทัพไม4ยอมเข!าควบคุมสถานการณ9 ทําให!จอมพลถนอม กิตติขรต!องลาออกในวันที 14 ตุลาคม 
พ.ศ. 2516 และเดินทางออกนอกประเทศพร!อมกับจอมพลประภาส จารุเสถียร 

หลังจากเหตุการณ9วันท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 สิ้นสุดลง พระบาทสมเด็จพระ
เจ!าอยู4หัวได!มีพระบรมราชโองการโปรดเกล!าฯ แต4งต้ังให!นายสัญญา ธรรมศักด์ิ เปAนนายกรัฐมนตรีคน
ท่ี 12 จัดต้ังคณะรัฐบาล แต4งต้ังสภานิติบัญญัติโดยวิธีการ ต้ังสมาชิกสมัชชาแห4งชาติข้ึนจากบุคคล
สาขาต4างๆ ท่ัวประเทศจํานวน 2,347 คน และให!เปkดประชุมสมัชชาแห4งชาติเพ่ือให!มีการเลือกกันเอง
จนเหลือ 299 คนทําหน!าท่ีเปAนสภานิติบัญญัติแห4งชาติ ซ่ึงมีชื่อเรียกว4า สภาสนามม!า ดําเนินการร4าง 
“รัฐธรรมนูญแห4งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517” ข้ึนประกาศใช!เม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2517 โดยมี
สาระสําคัญคือ การกําหนดให!นายกรัฐมนตรีต!องเปAน ส.ส. ส.ส. ต!องสังกัดพรรคการเมือง ห!าม
ข!าราชการประจําเข!ารับตําแหน4งทางการเมือง และมีการกําหนดให!มีการเลือกต้ังทางตรงแบบผสม
และแบบรวมเขต โดยกําหนดให!เขตเลือกต้ังมี ส.ส. ได!ไม4เกิน 3 คน กล4าวคือถ!าจังหวัดใด ส.ส. ไม4เกิน 
3 คน ให!ถือจังหวัดนั้นเปAนเขตเลือกต้ัง แต4ถ!าเกิน 3 คนให!แบ4งเขตจังหวัดออกเปAนเขตเลือกต้ังย4อยท่ี
แต4ละเขตมี ส.ส. แบ4งตามสัดส4วนโดยคิดตามอัตราส4วนราษฎร 1 คนต4อ ส.ส. 150,000 คน กําหนดให!
มีการเลือกต้ังท่ัวไปเม่ือวันท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2518 

12) การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎร ครั้งท่ี 12 
การเลือกต้ังท่ัวไปครั้งท่ี 12 เม่ือวันท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2518 มีจํานวน ส.ส. 

269 คน เปAนการเลือกต้ังแบบผสม เขตละไม4เกิน 3 คน ใช!อัตราราษฎร 150,000 คน ต4อ ส.ส. 1 คน 
ส.ส. อยู4ในวาระ 4 ปt มีผู!มาใช!สิทธิ 47.17% ผลการเลือกต้ังตามตารางท่ี 2.9 

 
ตารางท่ี 2.9 ผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎร ครั้งท่ี 12  
 

ลําดับท่ี พรรคการเมือง จํานวน 
1. พรรคประชาธิป�ตย9 72 
2. พรรคธรรมสังคม 45 
3. พรรคชาติไทย 28 
4. พรรคเกษตรสังคม 19 
5. พรรคกิจสังคม 18 
6. พรรคสังคมชาตินิยม 16 
7. พรรคสังคมนิยมแห4งประเทศไทย 15 
8. พรรคพลังใหม4 12 
9. พรรคแนวร4วมสังคมนิยม 10 
10. พรรคสันติชน 8 
11. พรรคประชาธรรม 6 

 
 



117 

ตารางท่ี 2.9  (ตUอ) 
 

ลําดับท่ี พรรคการเมือง จํานวน 
12. พรรคไท 4 
13. พรรคฟ��นฟูชาติไทย 3 
14. พรรคอธิป�ตย9 2 
15. พรรคพลังประชาชน 2 
16. พรรคแผ4นดินไทย 2 
17. พรรคประชาธิปไตย 2 
18. พรรคเสรีชน 1 
19. พรรคพัฒนาจังหวัด 1 
20. พรรคเศรษฐกร 1 
21. พรรคเกษตรกร 1 
22. พรรคแรงงาน 1 

 รวม 269 
 
ท่ีมา: กฤษณา ไวสํารวจ (2549) 
 

การเลือกต้ังครั้งนี้มีการต่ืนตัวทางการเมืองเปAนอย4างมาก เนื่องจากผู!สมัคร ส.ส. 
ทุกคนต!องสมัครในนามของพรรคการเมือง จึงทําให!มีการจดทะเบียนพรรคการเมืองในช4วงก4อนการ
เลือกต้ังกว4า 44 พรรค และหลายพรรคส4งสมาชิกพรรคลงสมัครรับเลือกต้ัง หลังจากการเลือกต้ังครั้งนี้
ไม4มีพรรคการเมืองใดได!รับเสียงข!างมากเด็ดขาดพรรคประชาธิป�ตย9ได!รับเสียงข!างมากท่ีสุดร4วมกับ
พรรคเกษตรสังคม จัดต้ังรัฐบาลผสม ม.ร.ว.เสนีย9 ปราโมช หัวหน!าพรรคประชาธิป�ตย9ท่ีมีจํานวน ส.ส.
มากสุด ได!รับเลือกเปAนนายกรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ9 2518 แต4เม่ือรัฐบาลแถลงนโยบายต4อ
รัฐสภาไม4ได!รับความไว!วางใจ คณะรัฐมนตรีจึงสิ้นสุดลง ต4อมาพรรคกิจสังคม นําโดย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ 
ปราโมช ได!รับความไว!วางใจในการจัดต้ังรัฐบาล และเข!ารับตําแหน4งนายกรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 
2518 รัฐบาลชุดนี้ต!องบริหารประเทศภายใต!ความกดดันต4างๆ อันเกิดจากความขัดแย!งจาก ส.ส. ของพรรค
การเมืองท่ีร4วมรัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช จึงตัดสินใจยุบสภาผู!แทนราษฎร เม่ือวันท่ี 12 มกราคม 2519 
เพ่ือให!มีการเลือกต้ังท่ัวไปใหม4 

13) การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎร ครั้งท่ี 13 
หลังรัฐบาลของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ประกาศยุบสภาและกําหนดให!มีการเลือกต้ัง

ใหม4ภายใน 90 วัน จึงจัดให!มีการเลือกต้ังข้ึนในวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2519 จํานวน ส.ส. 279 คน เปAนการ
เลือกต้ังแบบผสม เขตละไม4เกิน 3 คน ใช!อัตราราษฎร 150,000 คนต4อ ส.ส. 1 คน ส.ส. อยู4ในวาระ 4 ปt มีผู!มา
ใช!สิทธิ 43.99% ผู!สมัคร ส.ส. ทุกคนต!องสังกัดพรรคการเมือง ผลการเลือกต้ังปรากฏว4า ม.ร.ว.เสนีย9 ปราโมช 
ได!รับเลือกจากสภาให!ดํารงตําแหน4งนายกรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2519 ผลการเลือกต้ังตาม
ตารางท่ี 2.10 
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ตารางท่ี 2.10 ผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎร ครั้งท่ี 13  
 

ลําดับท่ี พรรคการเมือง จํานวน 
1. พรรคประชาธิป�ตย9 114 
2. พรรคชาติไทย 56 
3. พรรคกิจสังคม 45 
4. พรรคธรรมสังคม 28 
5. พรรคเกษตรสังคม 9 
6. พรรคสังคมชาตินิยม 8 
7. พรรคพลังประชาชน 3 
8. พรรคพลังใหม4 3 
9. พรรคสังคมนิยมแห4งประเทศไทย 2 
10. พรรคพัฒนาจังหวัด 2 
11. พรรคธรรมาธิปไตย 1 
12. พรรคแนวร4วมสังคมนิยม 1 
13. พรรคประชาธิป�ตย92 1 
14. พรรคแรงงาน 1 
15. พรรคสังคมก!าวหน!า 1 
16. พรรคแนวร4วมประชาธิปไตย 1 
17. พรรคพิทักษ9ไทย 1 
18. พรรคสยามใหม4 1 
19. พรรคไทสังคม 1 

 รวม 279 
 
ท่ีมา: กฤษณา ไวสํารวจ (2549) 
 

ต4อมารัฐบาลได!บริหารประเทศภายใต!วิกฤติการณ9ทางการเมือง ซ่ึง ส.ส. ได!เสนอญัตติ
ด4วนให!รัฐบาลแถลงถึงมาตรการรักษาความสงบ กรณีท่ี จอมพล ถนอม กิตติขจร เดินทางกลับมายังประเทศ
ไทย ส.ส. พรรคร4วมรัฐบาลวิพากษ9วิจารณ9รัฐบาลอย4างรุนแรง และมีการเดินขบวนขับไล4 จอมพล ถนอม กิตติ
ขจร ออกไปนอกประเทศ ม.ร.ว.เสนีย9 ปราโมช จึงได!ตัดสินใจลาออกจากตําแหน4งนายกรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี          
23 กันยายน พ.ศ. 2519 เม่ือรัฐบาลชุดก4อนได!ลาออกไปแล!ว ส.ส. เสียงข!างมากได!ยืนยันให! ม.ร.ว.เสนีย9 
ปราโมช เปAนนายกรัฐมนตรีต4อไป ณ วันท่ี 5 ตุลาคม 2519 รัฐบาลยังไม4ทันได!แถลงความไว!วางใจจาก
สภาผู!แทนราษฎร ได!มีการชุมนุมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร9 จนก4อให!เกิดการ
รัฐประหารยึดการปกครองภายใต!การนําของ พล.ร.อ.สงัด ชลออยู4 เม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม 2519 จนมาถึง
เหตุการณ9หลังตุลาคม 2519 จนถึงพฤษภาคม 2535 (ยุคประชาธิปไตยครึ่งใบ) 
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14) การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎร ครั้งท่ี 14 
ภายหลังการรัฐประหารนําโดยพล.ร.อ.สงัด ชะลอ อยู4เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ.

2520 พล.อ.เกรียงศักด์ิ ชมะนันท9 เปAนนายกรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 และ
ประกาศใช!รัฐธรรมนูญแห4งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 รัฐบาลสิ้นสุดลงโดยมีการเลือกต้ัง
ใหม4เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 2521 และกําหนดให!รัฐสภามีสองสภาเช4นเดิม คือ สภาผู!แทนราษฎร 
และวุฒิสภา และเม่ือการเลือกต้ังครั้งท่ี 14 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2522 พล.อ.เกรียงศักด์ิ 
ชมะนันท9 ได!รับเลือกให!เปAนนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง เม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 การ
เลือกต้ังครั้งนี้เปAนการเลือกต้ังโดยตรงแบบผสม เขตละไม4เกิน 3 คน ใช!อัตราราษฎร 100,000 คน ต4อ 
ส.ส. 1 คน ส.ส. อยู4ในวาระ 4 ปt มีผู!มาใช!สิทธิ 43.90% การเลือกต้ังครั้งนี้ยังไม4มีการจัดต้ังพรรค
การเมืองโดยถูกต!องตามกฎหมาย แต4ได!มีการหาเสียงตามรูปแบบของพรรคการเมือง ผลการเลือกต้ัง
ตามตารางท่ี 2.11 
 
ตารางท่ี 2.11 ผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎร ครั้งท่ี 14  
 

ลําดับท่ี พรรคการเมือง จํานวน 
1. พรรคกิจสังคม 82 
2. พรรคชาติไทย 38 
3. พรรคประชากรไทย 32 
4. พรรคประชาธิป�ตย9 32 
5. พรรคเสรีธรรม 21 
6. พรรคชาติประชาชน 13 
7. พรรคพลังใหม4 8 
8. พรรคเกษตรสังคม 3 
9. พรรคกิจประชาธิปไตย 3 
10. พรรครวมไทย 2 
11. พรรคกิจธรรม 1 
12. พรรคธรรมสังคม  1 
13. พรรคสยามปฏิรูป 1 
14. พรรคสนับสนุนนโยบายเกรียงศักด์ิ 1 

 ไม4สังกัดกลุ4มการเมือง 63 
 รวม 301 

 
ท่ีมา: กฤษณา ไวสํารวจ (2549) 
 

รัฐบาลชุดนี้ถูกวิพากษ9วิจารณ9เนื่องจากป�ญหาต4างๆ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เปAนผู!
ยื่นเสนอญัตติอภิปรายไม4ไว!วางใจ ทําให!นายกรัฐมนตรีลาออกจากตําแหน4ง พล.อ.เปรม ติณสูลานนท9 
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ได!รับเลือกเปAนนายกรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 2523 การบริหารประเทศขณะนั้นต!องประสบ
ป�ญหาวิกฤติน้ํามัน เนื่องจากการจัดซ้ือน้ํามันจากประเทศซาอุดิอาระเบีย เกิดเหตุการณ9ท่ีเรียกว4า เท
เล็กซ9อัปยศ ทําให!รัฐบาลต!องปรับคณะรัฐมนตรี หลังจากรัฐบาลปรับคณะรัฐมนตรีครั้งท่ี 2 เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพรรคการเมืองท่ีร4วมรัฐบาล คณะรัฐมนตรีชุดนี้สิ้นสุดลงโดยการยุบสภาผู!แทนราษฎร 
เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2526 เพ่ือให!มีการเลือกต้ังท่ัวไปใหม4 

15) การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎร ครั้งท่ี 15 
การเลือกต้ังท่ัวไปครั้งท่ี 15 เม่ือวันท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2526 เปAนการเลือกต้ัง

โดยตรงแบบผสม เขตละไม4เกิน 3 คน ใช!อัตราราษฎร 150,000 คน ต4อ ส.ส. 1 คน มีผู!มาใช!สิทธิ 
50.76% การเลือกต้ังครั้งนี้กฎหมายบังคับให!พรรคการเมืองต!องส4งสมาชิกเข!ารับการเลือกต้ังไม4น!อย
กว4าก่ึงหนึ่งของจํานวน ส.ส. ท้ังหมดท่ีจะมีในการเลือกต้ัง ผลการเลือกต้ังตามตารางท่ี 2.12 

 
ตารางท่ี 2.12 ผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎร ครั้งท่ี 15 
 

ลําดับท่ี พรรคการเมือง จํานวน 
1. พรรคกิจสังคม 92 
2. พรรคชาติไทย 73 
3. พรรคประชาธิป�ตย9 56 
4. พรรคประชากรไทย 36 
5. พรรคสยามประชาธิปไตย 18 
6. พรรคชาติประชาธิปไตย 15 
7. พรรคประชาไทย 4 
8. พรรคก!าวหน!า 3 
9. พรรคสังคมประชาธิปไตย 2 
10. พรรครวมไทย 1 

 ไม4สังกัดพรรค 24 
 รวม 324 

 
ท่ีมา: กฤษณา ไวสํารวจ (2549) 
 

ครั้ งนั้น พล.อ. เปรม ติณสูลานนท9  ได!รับเลือกจากสภาให! ดํารงตําแหน4ง
นายกรัฐมนตรีอีกสมัย เม่ือวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2526 โดยได!รับการเสนอชื่อจาก ส.ส. พรรคกิจ
สังคม พรรคประชาธิป�ตย9 พรรคประชากรไทย และพรคชาติประชาธิปไตย รวม 209 เสียง มี พล.ต.
ประมาณ อดิเรกสาร เปAนผู!นําฝUายค!านในสภาผู!แทนราษฎร และคณะรัฐมนตรีของรัฐบาล พล.อ.เปรม 
ติณสูลานนท9 สิ้นสุดลงเม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 เนื่องจากรัฐบาลมีความขัดแย!งกับสภา ใน
กรณท่ีสภาไม4อนุมัติ “พระราชกําหนดแก!ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติกรมการขนส4งทางบก พ.ศ. 
2522, พ.ศ. 2529” เม่ือสภาไม4อนุมัติรัฐบาลจึงตัดสินใจยุบสภา เพ่ือให!มีการเลือกต้ังท่ัวไปใหม4 
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16) การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎร ครั้งท่ี 16 
การเลือกต้ังท่ัวไปครั้งท่ี 16 เม่ือวันท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 มีจํานวน ส.ส. 

347 คน เปAนการเลือกต้ังโดยตรงแบบผสม เขตละไม4เกิน 3 คน ใช!อัตราราษฎร 150,000 คน ต4อ 
ส.ส. 1 คน มีผู!มาใช!สิทธิ 61.43% ผู!สมัคร ส.ส. ทุกคนต!องลงสมัครในนามของพรรคการเมือง และ
พรรคการเมืองนั้น จะต!องส4งสมาชิกเข!าสมัครรับเลือกต้ังไม4น!อยกว4าก่ึงหนึ่งของจํานวน ส.ส. ท้ังหมด 
ผลการเลือกต้ังตามตารางท่ี 2.13 
 
ตารางท่ี 2.13 ผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎร ครั้งท่ี 16 
 

ลําดับท่ี พรรคการเมือง จํานวน 
1. พรรคประชาธิป�ตย9 100 
2. พรรคชาติไทย 63 
3. พรรคกิจสังคม 51 
4. พรรคสหประชาธิปไตย 38 
5. พรรคประชากรไทย 24 
6. พรรครวมไทย 19 
7. พรรคราษฎร 18 
8. พรรคกิจประชาคม 15 
9. พรรคก!าวหน!า 9 
10. พรรคมวลชน 3 
11. พรรคชาติประชาธิปไตย 3 
12. พรรคเสรีนิยม 1 
13. พรรคแรงงานประชาธิปไตย 1 
14. พรรคปวงชนชาวไทย 1 
15. พรรคพลังใหม4 1 

 รวม 347 
 

ท่ีมา: กฤษณา ไวสํารวจ (2549) 
 

สําหรับกรณีท่ีรัฐธรรมนูญ ฉบับท่ี 13 กําหนดให!ใช!วิธีการเลือกต้ังเปAนแบบคณะ 
รวมเขตรวมเบอร9 หรือเปAนคณะกาเบอร9เดียวนั้น ได!มีการแก!ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญครั้งท่ี 1 พ.ศ. 
2528 เปลี่ยนแปลงให!กลับไปใช!วิธีเดิม คือ เขตผสม เขตละไม4เกิน 3 คน พล.อ.เปรม ติณสูลานนท9 
ได!รับโปรดเกล!าให!ดํารงตําแหน4งนายกรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529 จัดต้ังโดยได!รับการ
สนับสนุนจาก ส.ส. พรรคประชาธิป�ตย9 พรรคชาติไทย พรรคกิจสังคม และพรรคราษฎร คณะรัฐมนตรี
สิ้นสุดลงโดยการยุบสภาผู!แทนราษฎร เม่ือวันท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2531 ท้ังนี้เพราะความขัดแย!ง
ภายในพรรคร4วมรัฐบาลก4อนท่ีจะถึงวันอภิปรายไม4ไว!วางใจรัฐมนตรีท้ังคณะ เก่ียวกับการคัดค!านร4าง 
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พรบ. ลิขสิทธิ์ ท่ีรัฐบาลเสนอ เปAนเหตุให!รัฐมนตรีของพรรคประชาธิป�ตย9ลาออก 16 คน พล.อ.เปรม 
ติณสูลานนท9 จึงตัดสินใจยุบสภาเพ่ือให!มีการเลือกต้ังใหม4  

17) การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎร ครั้งท่ี 17 
การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรครั้งท่ี 17 ในวันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 

2531 เปAนการเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญแห4งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521 โดยวิธีการเลือกต้ัง รูปแบบ
เปAนการเลือกต้ังโดยตรงรวมเขตแบบผสมระหว4างรวมเขตจังหวัดเปAนเขตเลือกต้ัง และแบ4งเขตจังหวัด
เปAนเขตย4อย เขตละไม4เกิน 3 คน เฉลี่ยจํานวนราษฎร 150,000 คนต4อ ส.ส. 1 คน รวมจํานวน ส.ส. 
ท่ีมาจากการเลือกต้ังจํานวน 357 คน ผู!สมัคร ส.ส. ทุกคนจะต!องสังกัดพรรคการเมือง และพรรค
การเมืองนั้นจะต!องส4งผู!สมัคร ส.ส. ไม4น!อยกว4าก่ึงหนึ่งของจํานวน ส.ส. ท้ังหมด 

ผลจากการเลือกต้ัง พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ ได!รับเลือกให!ดํารงตําแหน4ง
นายกรัฐมนตรีคนท่ี 17 เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 โดยได!รับการสนับสนุนจาก ส.ส.
พรรคชาติไทย พรรคกิจสังคม พรรคประชาธิป�ตย9 พรรคราษฎร พรรคมวลชน และพรรคสหประชาธิปไตย 
รวม 6 พรรค ผลการเลือกต้ังตามตารางท่ี 2.14 
 
ตารางท่ี 2.14 ผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรครั้งท่ี 17  
 

ลําดับท่ี พรรคการเมือง จํานวน 
1. พรรคชาติไทย 87 
2. พรรคกิจสังคม  54 
3. พรรคประชาธิป�ตย9 48 
4. พรรครวมไทย 35 
5. พรรคประชากรไทย 31 
6. พรรคราษฎร 21 
7. พรรคประชาชน 19 
8. พรรคปวงชนชาวไทย 17 
9. พรรคพลังธรรม 14 
10. พรรคกิจประชาคม 9 
11. พรรคก!าวหน!า 8 
12. พรรคมวลชน 5 
13. พรรคสหประชาธิปไตย 5 
14. พรรคเสรีนิยม 3 
15. พรรคพลังสังคมประชาธิปไตย 1 

 รวม 347 
 
ท่ีมา: กฤษณา ไวสํารวจ (2549) 
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ในช4วงของการบริหารงานของรัฐบาลสามารถสร!างคะแนนนิยมได!อย4างมาก 
เนื่องจากรัฐมนตรีส4วนใหญ4เปAนพลเรือน มีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจสูงมีการบริหารงานอย4างฉับไว และ
ใช!นโยบาย “แปรสนามรบให!เปAนสนามการค!า” สร!างมิตรไมตรีกับประเทศเพ่ือนบ!าน เม่ือวันท่ี 26 
สิงหาคม พ.ศ. 2533 พรรคปวงชนชาวไทยซ่ึงมี ส.ส. 17 คน ได!เข!าร4วมรัฐบาล การปรับคณะรัฐมนตรี
ในครั้งนี้ ทําให!เกิดความขัดแย!งระหว4างรัฐมนตรีของพรรคกิจสังคม และความขัดแย!งกับผู!นํากองทัพ
เรื่องโมบายยูนิต เม่ือความขัดแย!งมากข้ึนและรัฐมนตรีถูกกล4าวหาว4าปฏิบัติหน!าท่ีโดยมิชอบ ทําให!
พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ ลาออกจากตําแหน4งนายกรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม พ.ศ. 2533 

ต4อมาได!ดํารงตําแหน4งอีกเปAนสมัยท่ี 2 เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533 โดยมี
พรรคร4วมรัฐบาลได!แก4 พรรคชาติไทย พรรคเอกภาพ พรรคประชากรไทย พรรคราษฎร พรรคปวงชน
ชาวไทย รวม 5 พรรค โดยมีจํานวน ส.ส. ร4วมรัฐบาล 227 คน รัฐบาลสิ้นสุดลงเม่ือวันท่ี 23 
กุมภาพันธ9 พ.ศ. 2534 โดยการรัฐประหารยึดอํานาจการปกครองของคณะรักษาความสงบแห4งชาติ 
(รสช.) ภายใต!การนําของพล.อ.สุนทร คงสมพงษ9 

เหตุการณ9หลัง พฤษภาคม พ.ศ. 2535 จนถึง 19 กันยายน พ.ศ. 2549 (ยุคฟ��นฟู
ประชาธิปไตย) ในวันท่ี 23 กุมภาพันธ9 พ.ศ. 2534 คณะคณะรักษาความสงบแห4งชาติ (รสช.) ได!ทํา
การยึดอํานาจจากรัฐบาลของ พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ โดยอ!างเหตุผลในเรื่อความขัดแย!งระหว4าง
กองทัพกับรัฐบาล และข4าวลือในเรื่องท่ีจะปลดผู!บัญชาการทหารบก ส4งผลให! มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญ
ฉบับท่ี 13 วุฒิสภา สภาผู!แทนราษฎร และคณะรัฐมนตรีสิ้นสุดลง และในระหว4างท่ียังมิ ต้ัง
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี หัวหน!าคณะรักษาความสงบเรียบร!อยแห4งชาติ (รสช.) ปฏิบัติหน!าท่ี
แทน มีการต้ังคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย9สินของ พล.อ.ชาติชายด!วย แต4ไม4สามารถเอาผิดใครได!
เลย ต4อมาในวันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2534 ได!ประกาศใช! “ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 
2534” เปAนฉบับท่ี14 และกําหนดให!เปAนฉบับชั่วคราว กําหนดให!มี “สภานิติบัญญัติแห4งชาติ” 
สมาชิกมาจากการแต4งต้ัง จํานวน 200-300 คน  

ต4อมาคณะรสช.ได!แต4งต้ังนายอานันท9 ป�นยารชุน เปAนนายกรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 2 
มีนาคม พ.ศ. 2534 เปAนนายกรัฐมนตรีคนท่ี 18 ของไทย เพ่ือรักษาการในช4วงท่ีมีการร4างรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม4 มีสาระสําคัญในเรื่อง เปkดโอกาสให!นายกรัฐมนตรีไม4ต!องมาจากการเลือกต้ัง การเลือกต้ัง
แบบพวงใหญ4คือกาเบอร9เดียวได!ยกเขตท้ัง 3 คน รสช. ถูกโจมตีในเรื่องรัฐธรรมนูญท่ีเปkดโอกาสให!
ทหารสามารถเข!ามาเปAนนายกรัฐมนตรีได! พล.อ.สุจินดาฯ จึงประกาศว4าเม่ือรัฐธรรมนูญประกาศใช!จะ
ไม4มีใครใน รสช. รับตําแหน4งนายกรัฐมนตรี รัฐธรรมนูญสมารถประกาศใช!ได! และรัฐบาลสิ้นสุดลงจาก
การเลือกต้ังท่ัวไปตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญฉบับท่ี 15 

18) การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎร ครั้งท่ี 18 
การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรครั้งท่ี 18 ในวันท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2535 

เปAนการเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญแห4งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 โดยวิธีการเลือกต้ัง รูปแบบเปAน
การเลือกต้ังโดยตรงแบบผสมระหว4างรวมเขตจังหวัดเปAนเขตเลือกต้ัง และแบ4งเขตจังหวัดเปAนเขตย4อย 
เขตละไม4เกิน 3 คน เฉลี่ยจํานวนราษฎร 150,000 คนต4อ ส.ส. 1 คน รวมจํานวน ส.ส. ท่ีมาจากการ
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เลือกต้ังจํานวน 360 คน ผู!สมัคร ส.ส. ทุกคนจะต!องสังกัดพรรคการเมือง และพรรคการเมืองนั้น
จะต!องส4งผู!สมัคร ส.ส. ไม4น!อยกว4า 1 ใน 3 ของจํานวน ส.ส. ท้ังหมด (120 คน) 

ผลจากการเลือกต้ังในครั้งนี้ พรรคสามัคคีธรรม นําโดยนายณรงค9 วงศ9วรรณ 
ชนะการเลือกต้ังแต4เนื่องจากมีบัญชีดําจากสหรัฐอเมริกา พรรคร4วมรัฐบาลจึงได!เชิญ พล.อ.สุจินดา 
คราประยูร ให!ดํารงตําแหน4งนายกรัฐมนตรีคนท่ี 19 เม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ9 พ.ศ. 2535 ผลการ
เลือกต้ังตามตารางท่ี 2.15 
 
ตารางท่ี 2.15 ผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎร ครั้งท่ี 18  
 

ลําดับท่ี พรรคการเมือง จํานวน 
1. พรรคสามัคคีธรรม 79 
2. พรรคชาติไทย 74 
3. พรรคความหวังใหม4 72 
4. พรรคประชาธิป�ตย9 44 
5. พรรคพลังธรรม 41 
6. พรรคกิจสังคม 31 
7. พรรคประชากรไทย 7 
8. พรรคเอกภาพ 6 
9. พรรคราษฎร 4 
10. พรรคมวลชน 1 
11. พรรคปวงชนชาวไทย 1 

 รวม 360 
 
ท่ีมา: กฤษณา ไวสํารวจ (2549) 
 

พล.อ.สุจินดา คราประยูร แม!ว4ามิได!สังกัดพรรคการเมือง แต4ได!รับการสนับสนุน
จาก ส.ส. แต4รัฐบาล และเปAนท่ีมาของวลีท่ีว4า “เสียสัตย9เพ่ือชาติ” ทําให!เกิดการประท!วง พล.ต.
จําลอง ศรีเมือง หัวหน!าพรรคพลังธรรมเปAนแกนนําในการประท!วงคัดค!านการดํารงตําแหน4ง
นายกรัฐมนตรี ทําให! พล.อ.สุจินดา คราประยูรได!สั่งให!มาสลายการชุมนุมบริเวณถนนราชดําเนิน เม่ือ
วันท่ี  18 พฤษภาคม พ.ศ.  2535 เกิดการปะทะกัน พล.ต.จําลอง ศรี เ มือง ถูกจับ ต4อมา
พระบาทสมเด็จพระเจ!าอยู4หัวได!เรียกให! พล.อ.สุจินดา คราประยูร และ พล.ต.จําลอง ศรีเมืองเข!าเฝaา 
เหตุการณ9ได!สงบลง และ พล.อ.สุจินดา คราประยูรลาออกจากตําแหน4งเม่ือวันท่ี 24 พฤษภาคม 2535 
เรียกเหตุการณ9นี้ว4า “พฤษภาทมิฬ” และภายหลังจากเหตุการณ9พรรคร4วมรัฐบาลเสนอให! พล.อ.อ.สมบุญ   
ระหงส9 เปAนนายกรัฐมนตรี แต4นายอาทิตย9 อุไรรัตน9 ประธานผู!แทนได!เสนอชื่อ นายอานันท9 ป�นยารชุน   
ได!เข!ารับตําแหน4งนายกรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 และได!มีการแก!ไขเพ่ิมเติม
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รัฐธรรมนูญในเรื่องนายกต!องมีท่ีมาจากการเลือกต้ัง เม่ือเสร็จสิ้นภารกิจดังกล4าวจึงได!ยุบสภาใน 30 
มิถุนายน พ.ศ. 2535 

19) การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎร ครั้งท่ี 19 
การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรครั้งท่ี 19 ในวันท่ี 13 กันยายน พ.ศ. 2535 

เปAนการเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญแห4งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 โดยวิธีการเลือกต้ังเปAนรูปแบบ
เปAนการเลือกต้ังโดยตรงแบบผสมระหว4างรวมเขตจังหวัดเปAนเขตเลือกต้ัง และแบ4งเขตจังหวัดเปAน   
เขตย4อย เขตละไม4เกิน 3 คน เฉลี่ยจํานวนราษฎร 150,000 คนต4อ ส.ส. 1 คน รวมจํานวน ส.ส. ท่ีมา
จากการเลือกต้ังจํานวน 360 คน ผู!สมัคร ส.ส. ทุกคนจะต!องสังกัดพรรคการเมือง และพรรคการเมือง
นั้นจะต!องส4งผู!สมัคร ส.ส. ไม4น!อยกว4า 1 ใน 3 ของจํานวน ส.ส. ท้ังหมด (120 คน) 

ผลจากการเลือกต้ังในครั้งนี้ นายชวน หลีกภัย หัวหน!าพรรคประชาธิป�ตย9 ได!รับ
โปรดเกล!าฯให!ดํารงตําแหน4งนายกรัฐมนตรีคนท่ี 20 เม่ือวันท่ี 23 กันยายน พ.ศ. 2535 เปAน
นายกรัฐมนตรีคนท่ี จัดต้ังคณะรัฐมนตรี และบริหารประเทศโดยได!รับเสียงสนับสนุนจากส.ส.พรรค
ประชาธิป�ตย9 พรรคความหวังใหม4 พรรคพลังธรรม พรรคกิจสังคม และพรรคเอกภาพ ท่ีเหลือเปAน    
ฝUายค!าน ผลการเลือกต้ังตามตารางท่ี 2.16 
 
ตารางท่ี 2.16 ผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎร ครั้งท่ี 19  
 

ลําดับท่ี พรรคการเมือง จํานวน 
1. พรรคประชาธิป�ตย9 79 
2. พรรคชาติไทย 77 
3. พรรคชาติพัฒนา 60 
4. พรรคความหวังใหม4 51 
5. พรรคพลังธรรม 47 
6. พรรคกิจสังคม 22 
7. พรรคเสรีธรรม 8 
8. พรรคเอกภาพ 8 
9. พรรคมวลชน 4 
10. พรรคประชากรไทย 3 
11. พรรคราษฎร 1 

 รวม 360 
 
ท่ีมา: กฤษณา ไวสํารวจ (2549) 
 

รัฐบาลต!องประสบกับป�ญหาภายในระหว4างพรรคร4วมรัฐบาล ถูกโจมตีเรื่องการทํางาน
โดยเฉพาะความเชื่องช!าในการบริหารและเน!นยึดวิธีการตามระบบราชการ เกิดการประท!วงของ    
ร.ต.ฉลาด วรฉัตร ท่ีเรียกร!องให!มีการร4างรัฐธรรมนูญใหม4 รัฐบาลถูกอภิปรายไม4ไว!วางใจในเรื่อง
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เอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก.4-01  ท่ีจัดสรรท่ีดินให!แก4 ส.ส. พรรคของตน เหตุการณ9ดังกล4าวทําให!พรรคพลัง
ธรรมถอนตัวจากการร4วมรัฐบาล และรัฐบาลต!องยุบสภาในวันท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 เพ่ือ
เลือกต้ังใหม4ในวันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 ระหว4างการหาเสียงนั้นพรรคประชาธิป�ตย9ได!พยายาม
สกัดก้ันพรรคชาติไทยโดยใช!คําขวัญว4า “ไม4เลือกเรา เขามาแน4” เพ่ือชักจูงไม4ให!เลือกพรรคชาติไทย 

20) การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎร ครั้งท่ี 20 
การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรครั้งท่ี 20 ในวันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2538

เปAนการเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญแห4งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 โดยวิธีการเลือกต้ัง รูปแบบเปAน
การเลือกต้ังโดยตรงแบบผสมระหว4างรวมเขตจังหวัดเปAนเขตเลือกต้ัง และแบ4งเขตจังหวัดเปAนเขตย4อย 
เขตละไม4เกิน 3 คน เฉลี่ยจํานวนราษฎร 150,000 คนต4อ ส.ส. 1 คน มีผู!มาใช!สิทธิ 62.04% รวม
จํานวน ส.ส. ท่ีมาจากการเลือกต้ังเพ่ิมข้ึนเปAนจํานวน 391 คน สําหรับปtนี้ผู!ท่ีมีอายุครบ 18 ปtบริบูรณ9 
ในวันท่ี 1 มกราคมของปtท่ีมีการเลือกต้ัง มีสิทธิเลือกต้ังเปAนครั้งแรก ผู!สมัคร ส.ส. ทุกคนจะต!องสังกัด
พรรคการเมือง และพรรคการเมืองนั้นจะต!องส4งผู!สมัคร ส.ส. ไม4น!อยกว4า 1 ใน 4 ของจํานวน ส.ส.
ท้ังหมด (98 คน) 

ผลจากการเลือกต้ังในครั้งนี้ นายบรรหาร ศิลปะอาชา หัวหน!าพรรคชาติไทย 
ได!รับโปรดเกล!าฯให!ดํารงตําแหน4งนายกรัฐมนตรีคนท่ี 21 จัดต้ังคณะรัฐมนตรี และบริหารประเทศเม่ือ
เม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 ได!รับการสนับสนุนจาก ส.ส. พรรคชาติไทย พรรคความหวังใหม4 
พรรคพลังธรรม พรรคกิจสังคม พรรคนําไทย พรรคประชากรไทย และพรรคมวลชน รวม 7 พรรค 
จํานวน ส.ส. 233 คน ส4วนฝUายค!านมี 4 พรรค จํานวน ส.ส. 158 คน ผลการเลือกต้ังตามตารางท่ี 2.17 
 
ตารางท่ี 2.17 ผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎร ครั้งท่ี 20  
 

ลําดับท่ี พรรคการเมือง จํานวน 
1. พรรคชาติไทย 92 
2. พรรคประชาธิป�ตย9 86 
3. พรรคความหวังใหม4 57 
4. พรรคชาติพัฒนา 53 
5. พรรคพลังธรรม 23 
6. พรรคกิจสังคม 22 
7. พรรคนําไทย 18 
8. พรรคประชากรไทย 18 
9. พรรคเสรีธรรม 11 
10. พรรคเอกภาพ 8 
11. พรรคมวลชน 3 

 รวม 391 
 
ท่ีมา: กฤษณา ไวสํารวจ (2549) 
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ในระหว4างบริหารราชการรัฐบาลมีการปรับคณะรัฐมนตรีหลายครั้ง เกิดการรวมตัว
ของสมัชชาคนจน พรรคพลังธรรมขอถอนตัวเนื่องจากไม4พอใจภาพพจน9ของรัฐบาลในกรณีการทุจริต
รับเงินใต!โต�ะในการท่ีจะออกใบอนุญาตต้ังธนาคารพาณิชย9ใหม4 3 แห4ง  ซ่ึงรัฐบาลไม4สามารถทําความ
เข!าใจกับประชาชนได!และชนชั้นกลางมองว4าเปAนรัฐบาลท่ีมาจากท!องถ่ิน มีวิสัยทัศน9สั้น และเกิด
ป�ญหาหนี้สินภาคเอกชน พรรคฝUายค!านได!เสนอญัตติขอเปkดอภิปรายไม4ไว!วางใจรัฐบาลในเรื่อง
นายกรัฐมนตรีบริหารบ!านเมืองโดยขาดความรู!ความสามารถ ผลการลงมติปรากฏว4ารัฐบาลได!รับ
ความไว!วางใจจากสภา อย4างไรก็ตามในวันเดียวกันก4อนท่ีจะลงมติ พรรคร4วมรัฐบาลได!กดดันให!
นายกรัฐมนตรีลาออก นายกรัฐมนตรีสัญญาว4าจะลาออกใน 7 วัน ต4อมาเกิดความขัดแย!งในการสรร
หานายกรัฐมนตรีคนใหม4 จึงตัดสินใจยุบสภาผู!แทนราษฎรเม่ือวันท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 2539 

21) การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎร ครั้งท่ี 21 
การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรครั้งท่ี 21 ในวันท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 

เปAนการเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญแห4งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 โดยวิธีการเลือกต้ัง รูปแบบเปAนการ
เลือกต้ังโดยตรงแบบผสมระหว4างรวมเขตจังหวัดเปAนเขตเลือกต้ัง และแบ4งเขตจังหวัดเปAน เขตย4อย เขตละ  
ไม4เกิน 3 คน เฉลี่ยจํานวนราษฎร 150,000 คนต4อ ส.ส. 1 คน มีผู!มาใช!สิทธิ 62.42% รวมจํานวน ส.ส. ท่ีมา
จากการเลือกต้ังเพ่ิมข้ึนเปAนจํานวน 393 คน ผู!สมัคร ส.ส. ทุกคนจะต!องสังกัดพรรคการเมือง และพรรค
การเมืองนั้นจะต!องส4งผู!สมัคร ส.ส. ไม4น!อยกว4า 1 ใน 4 ของจํานวน ส.ส. ท้ังหมด (99 คน) 

ผลจากการเลือกต้ังในครั้งนี้ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ หัวหน!าพรรคความหวังใหม4 
ได!รับโปรดเกล!าฯให!ดํารงตําแหน4งนายกรัฐมนตรีคนท่ี 22 จัดต้ังรัฐมนตรี และบริหารประเทศเม่ือวันท่ี 
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 ผลการเลือกต้ังตามตารางท่ี 2.18 
 
ตารางท่ี 2.18 ผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎร ครั้งท่ี 21  
 

ลําดับท่ี พรรคการเมือง จํานวน 
1. พรรคความหวังใหม4 125 
2. พรรคประชาธิป�ตย9 123 
3. พรรคชาติพัฒนา 52 
4. พรรคชาติไทย 39 
5. พรรคกิจสังคม 20 
6. พรรคประชากรไทย 18 
7. พรรคเอกภาพนําไทย 8 
8. พรรคเสรีธรรม 4 
9. พรรคมวลชน 2 
10. พรรคไท 1 
11. พรรคพลังธรรม 1 

 รวม 393 
 
ท่ีมา: กฤษณา ไวสํารวจ (2549) 
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การเข!ามาบริหารประเทศของพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ได!ทําการเลือกต้ังสภาร4าง
รัฐธรรมนูญเพ่ือร4างรัฐธรรมนูญใหม4 และต!องเผชิญกับป�ญหาเศรษฐกิจตกตํ่าท้ังภายในประเทศ 
ตลอดจนภูมิภาคเอเชีย ทําให!มีการยื่นมติไม4ไว!วางใจจากฝUายค!าน ในเรื่องป�ญหาการบริหารระบบ
เศรษฐกิจของประเทศถึงข้ันล!มละลาย แต4รัฐบาลยังผ4านมติโดยได!รับความไว!วางใจจากสภา 
ขณะเดียวกันได!เกิดการชุมนุมประท!วงนายกรัฐมนตรีต4อวิกฤตการณ9ดังกล4าวหลายครั้ง เม่ือเสร็จสิ้น
การพิจารณาพระราชกําหนดเก่ียวกับการเงิน และประกาศใช!รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 เม่ือวันท่ี 
11 ตุลาคม พ.ศ. 2540 โดยมีสาระสําคัญในเรื่อง การเน!นสิทธิของประชาชน การระบุถึงแนวนโยบาย
ของรัฐ การต้ังองค9กรอิสระ 6 องค9กรรวมท้ังต้ังคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) จํานวนของ ส.ส. 
500 คนจากการเลือกต้ังท้ังแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ4งเขต และวุฒิสภาให!มาจากการเลือกต้ัง 
หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีจึงยื่นหนังสือลาออกจากตําแหน4งเม่ือวันท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 

กลุ4มพรรคร4วมรัฐบาลเดิมตกลงกันว4าจะสนับสนุนให!พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ 
หัวหน!าพรรคชาติพัฒนาเปAนนายกรัฐมนตรี (สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, 2551) แต4การเมืองพลิกข้ัวจากการ
ผลักดันของพล.ต.สนั่น ขจรประศาสตร9 เลขาพรรคประชาธิป�ตย9 ทําการชักชวนสมาชิกพรรค
ประชากรไทยจํานวน 13 คนให!ลงชื่อไปสนับสนุนพรรคประชาธิป�ตย9 เปAนเหตุการณ9ท่ีเรียกว4า ส.ส.
กลุ4มงูเห4า นายชวนหลีกภัย หัวหน!าพรรคประชาธิป�ตย9 จึงได!รับโปรดเกล!าฯเปAนนายกรัฐมนตรี เม่ือ
วันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 ได!เปAนนายกสมัยท่ี 2 รัฐบาลนี้แม!ว4าจะมีท่ีมาไม4สง4างามแต4ดู
เหมือนว4าชนชั้นกลางจะยอมรับเพ่ือแก!ป�ญหาเศรษฐกิจ รัฐบาลชุดนี้ระหว4างบริหารงานได!เกิดการขาย
ทรัพย9สินขององค9การเพ่ือการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) ส.ส. พรรคผ4ายค!านยื่นหนังสือ
ลาออกเพ่ือเร4งให!ยุบสภา แต4รัฐบาลถ4วงเวลาการในการยุบสภาโดยอ!างว4ารัฐสภาท่ีไม4มีฝUายค!านเปAน
รัฐสภาท่ีดี เพราะออกกฎหมายได!เร็ว จนได!ประกาศยุบสภาเม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543  

22) การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎร ครั้งท่ี 22 
การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรครั้งท่ี 22 ในวันท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2544 

เปAนการเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญแห4งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 โดยวิธีการเลือกต้ัง รูปแบบเปAน
การเลือกต้ังแบบผสม (Mixed-Member Majoritarian) ส.ส. มีท่ีมา 2 รูปแบบ คือ แบบแรกแบบ คือ
แบบบัญชีรายชื่อ (Party List) ซ่ึงได!จากรายชื่อท่ีพรรคการเมืองกําหนดด!วยวิธีเรียงลําดับไว!ไม4เกิน 
100 คน โดยจัดสัดส4วนจากคะแนนเสียงรวมท่ัวประเทศให!แก4พรรคท่ีมีคะแนนเสียงเกิน 5% ของผู!มา
ลงคะแนนเสียง และแบบท่ีสอง คือแบบแบ4งเขต โดยแบ4งเขตเลือกต้ังท่ัวประเทศออกเปAน 400 เขต 
เขตเลือกต้ัง 1 เขต จะมี ส.ส. ได! 1 คน เฉลี่ยจํานวนราษฎร 154,154 คน ต4อ ส.ส. 1 คนรวมจํานวน
ส.ส. ท่ีมาจากการเลือกต้ังแบบแบ4งเขตจํานวน 400 คนและแบบบัญชีรายชื่อจํานวน 100 คน เปAน
จํานวน ส.ส. ท้ังหมด 500 คน การเลือกต้ังครั้งนี้มีพรรคการเมือง ส4งผู!สมัครจํานวน 41 พรรค อัน
เนื่องมาจากการประกาศใช!รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 ท่ีผู!สมัครทุก
คนจะต!องสังกัดพรรคการเมือง การเลือกต้ังครั้งนี้ ใช!คณะกรรมการการเลือกต้ังเปAนองค9กรในการ
จัดการเลือกต้ัง 

ผลจากการเลือกต้ังในครั้งนี้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หัวหน!าพรรคไทยรักไทย ได!รับ
โปรดเกล!าฯให!ดํารงตําแหน4งนายกรัฐมนตรีคนท่ี 23 จัดต้ังคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ9 พ.ศ. 
2544 และบริหารประเทศ ผลการเลือกต้ังตามตารางท่ี 2.19 
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ตารางท่ี 2.19 ผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎร ครั้งท่ี 22  
 

ลําดับท่ี พรรคการเมือง บัญชีรายช่ือ แบUงเขต จํานวน 
1. พรรคไทยรักไทย 48 200 248 
2. พรรคประชาธิป�ตย9 31 97 128 
3. พรรคชาติไทย 6 35 41 
4. พรรคความหวังใหม4 8 28 36 
5. พรรคชาติพัฒนา 7 22 29 
6. พรรคเสรีธรรม - 14 14 
7. พรรคราษฎร - 2 2 
8. พรรคถ่ินไทย - 1 1 
9. พรรคกิจสังคม - 1 1 
 รวม 100 400 500 

 
ท่ีมา: กฤษณา ไวสํารวจ (2549) 
 

การเข!ามาบริหารประเทศของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได!เกิดกรณีเรื่องการซุกหุ!น
ในสมัยเปAนรองนายกรัฐมนตรี (สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, 2551) แต4ศาลมีมติให!พ!นผิดกรณีซุกหุ!น ได!ยุบ
รวมพรรคเสรีธรรมและพรรคความหวังใหม4เข!ากับพรรคไทยรักไทย หลังจากนั้นคะแนนนิยมของ
นายกรัฐมนตรีได!เพ่ิมข้ึนสูงจากการใช!นโยบายท่ีได!หาเสียงไว!ก4อนการเลือกต้ัง แม!จะถูกเรียกว4าเปAน
นโยบายประชานิยม แต4ด!วยการบริหารท่ีเรียกว4าการบริหารแบบซีอีโอ ทําให!สามารถสร!างความ
เชื่อม่ันให!กับประชาชน ระหว4างการบริหารงานได!เลิกศูนย9อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต!
(ศอบต.) เกิดกรณีกรือเซะและเปAนเหตุเริ่มต!นของป�ญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต!  เ ม่ือ
นายกรัฐมนตรีดํารงตําแหน4งครบตามวาระ 4 ปt จึงทําการเลือกต้ังใหม4เม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ9 พ.ศ. 
2548 

23) การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎร ครั้งท่ี 23 
การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรครั้งท่ี 23 ในวันท่ี 6 กุมภาพันธ9 พ.ศ. 2548 

เปAนการเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญแห4งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 โดยวิธีการเลือกต้ัง รูปแบบเปAน
การเลือกต้ังแบบผสม (Mixed-Member Majoritarian) ส.ส. มีท่ีมา 2 รูปแบบ คือ แบบแรกแบบ คือ
แบบบัญชีรายชื่อ (Party List) ซ่ึงได!จากรายชื่อท่ีพรรคการเมืองกําหนดด!วยวิธีเรียงลําดับไว!ไม4เกิน 
100 คน โดยจัดสัดส4วนจากคะแนนเสียงรวมท่ัวประเทศให!แก4พรรคท่ีมีคะแนนเสียงเกิน 5% ของผู!มา
ลงคะแนนเสียง และแบบท่ีสอง คือแบบแบ4งเขต โดยแบ4งเขตเลือกต้ังท่ัวประเทศออกเปAน 400 เขต 
เขตเลือกต้ัง 1 เขต จะมี ส.ส. ได! 1 คน เฉลี่ยจํานวนราษฎร 154,154 คนต4อ ส.ส. 1 คน รวมจํานวน
ส.ส. ท่ีมาจากการเลือกต้ังแบบแบ4งเขตจํานวน 400 คนและแบบบัญชีรายชื่อจํานวน 100 คน เปAน
จํานวน ส.ส. ท้ังหมด 500 คน และผู!สมัครทุกคนจะต!องสังกัดพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติ
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พรรคการเมือง พ.ศ. 2541 การเลือกต้ังครั้งนี้ ใช!คณะกรรมการการเลือกต้ังเปAนองค9กรในการจัดการ
เลือกต้ัง 

ผลการเลือกต้ังในครั้งนี้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หัวหน!าพรรคไทยรักไทย ได!รับ
โปรดเกล!าฯ ให!ดํารงตําแหน4งนายกรัฐมนตรี จัดต้ังคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 
และบริหารประเทศเปAนสมัยท่ี 2 โดยมีจํานวน ส.ส. ถึง 377 เสียง ผลการเลือกต้ังตามตารางท่ี 2.20 
 
ตารางท่ี 2.20 ผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎร ครั้งท่ี 23 
 

ลําดับท่ี พรรคการเมือง บัญชีรายช่ือ แบUงเขต จํานวน 
1. พรรคไทยรักไทย 67 310 377 
2. พรรคประชาธิป�ตย9 26 70 96 
3. พรรคชาติไทย 7 18 25 
4. พรรคมหาชน - 2 2 
 รวม 100 400 500 

  
ท่ีมา: กฤษณา ไวสํารวจ (2549) 
 

การเลือกต้ังครั้งนี้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได!รับการเลือกต้ังอย4างท4วมท!น แต4
รัฐบาลได!เผชิญกับความขัดแย!งหลายเรื่องท้ังเรื่องการดํารงตําแหน4งของผู!ตรวจเงินแผ4นดิน และ
กระแสต4อต!านจากกลุ4มของนายสนธิ ลิ้มทองกุลเนื่องจากรายการเมืองไทยรายสัปดาห9โดนสั่งปkด   
(สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, 2551) เกิดกรณีการขายหุ!นชินคอร9ปของครอบครัวชินวัตรให!แก4กองทุนเทมา
เส็กของสิงคโปร9 ทําให!เกิดความไม4พอใจของประชาชนคนชั้นกลาง จึงเกิดการชุมนุมประท!วงและ
จัดต้ังเปAนกลุ4มพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยโดยยกป�ญหาด!านการคอรัปชั่นเชิงนโยบายผนวก
กับผลประโยชน9ทับซ!อนของรัฐบาล รวมท้ังการขายหุ!นให!กองทุนเทมาเส็กเปAนเงิน 73,300 ล!านบาท
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2529 โดยไม4เสียภาษี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จึงประกาศยุบสภาในวันท่ี 24 
กุมภาพันธ9 พ.ศ. 2549 และกกต.ประกาศเลือกต้ังใหม4ในวันท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2549 ซ่ึงมีเวลา 37 
วัน ทําให!พรรคฝUายค!าน คือพรรคประชาธิป�ตย9 พรรคชาติไทย และพรรคมหาชนประกาศไม4ส4งผู!สมัคร
ในการเลือกต้ัง เพ่ือบีบให!นายกรัฐมนตรีลาออก และนักวิชาการเสนอให!มีนายกพระราชทานจาก
มาตรา 7 ของรัฐธรรมนูญ 

24) การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎร ครั้งท่ี 24 
การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรครั้งท่ี 24 ในวันท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2549 

เปAนการเลือกต้ังครั้งท่ี 3 ตามรัฐธรรมนูญแห4งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 โดยวิธีการเลือกต้ัง 
รูปแบบเปAนการเลือกต้ังแบบผสม (Mixed-Member Majoritarian) ส.ส. มีท่ีมา 2 รูปแบบ คือ แบบ
แรกแบบ คือแบบบัญชีรายชื่อ (Party List) ซ่ึงได!จากรายชื่อท่ีพรรคการเมืองกําหนดด!วยวิธี
เรียงลําดับไว!ไม4เกิน 100 คน โดยจัดสัดส4วนจากคะแนนเสียงรวมท่ัวประเทศให!แก4พรรคท่ีมีคะแนน
เสียงเกิน 5% ของผู!มาลงคะแนนเสียง และแบบท่ีสอง คือแบบแบ4งเขต โดยแบ4งเขตเลือกต้ังท่ัว
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ประเทศออกเปAน 400 เขต เขตเลือกต้ัง 1 เขต จะมี ส.ส. ได! 1 คน เฉลี่ยจํานวนราษฎร 154,154 คน 
ต4อ ส.ส. 1 คนรวมจํานวน ส.ส. ท่ีมาจากการเลือกต้ังแบบแบ4งเขตจํานวน 400 คนและแบบบัญชี
รายชื่อจํานวน 100 คน เปAนจํานวน ส.ส. ท้ังหมด 500 คน และผู!สมัครทุกคนจะต!องสังกัดพรรค
การเมือง ตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 ใช!คณะกรรมการการเลือกต้ังเปAนองค9กรใน
การจัดการเลือกต้ัง ผลการเลือกต้ังตามตารางท่ี 2.21 
 
ตารางท่ี 2.21 ผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎร ครั้งท่ี 24 
 

ลําดับท่ี พรรคการเมือง บัญชีรายช่ือ แบUงเขต จํานวน 
1. พรรคไทยรักไทย 100 364 464 
2. พรรคคนขอปลดหนี้ - 4 4 
3. พรรคพลังประชาชน - 3 3 
4. พรรคประชากรไทย - 2 2 
5. พรรคพลังธรรม - 1 1 
 รวม 100 374 474 
 

ท่ีมา: กฤษณา ไวสํารวจ (2549) 
 

เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2549 นายแพทย9เปรมศักด์ิ เพียยุระ ผู!สมัครในบัญชี
รายชื่อพรรคไทยรักไทยยื่นใบลาออกจากสมาชิกพรรคไทยรักไทยอย4างกะทันหันส4งผลให!พรรคไทยรัก
ไทยมี ส.ส. บัญชีรายชื่อ เหลือเพียง 99 คน (คาดการณ9ว4าจะไม4มีพรรคใดได!คะแนนปาร9ต้ีลิสต9ถึง 5% 
ทําให! ส.ส. บัญชีรายชื่อท้ัง 100 คน จะมาจากพรรคไทยรักไทยท้ังหมด) เม่ือรวมกับ ส.ส. ระบบเขต
จึงไม4ครบจํานวนห!าร!อยคน และส4งผลให! ไม4สามารถเปkดสมัยประชุมสภาผู!แทนราษฎรและไม4สามารถ
ประชุมสภาผู!แทนราษฎรเพ่ือคัดเลือกประธานสภาผู!แทนราษฎรและนายกรัฐมนตรีได! 

การเลือกต้ังท่ีเกิดข้ึนเปAนการแข4งขันระหว4างพรรคไทยรักไทยกับพรรคเล็กทําให!มี
ลักษณะเปAนการเลือกต้ังฝUายเดียวและไม4อาจทําให!สถานการณ9คลี่คลาย (สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, 2551)  
กลุ4มพันธมิตรฯ มีการรณรงค9ให!โหวตโนไม4เลือกพรรคใด แม!ว4าพรรคเพ่ือไทยจะชนะในหลายเขตเลือก
ต้ังแต4ยังแพ!คะแนนโนโหวตในหลายเขตโดยเฉพาะกรุงเทพฯ กับในภาคใต! 38 เขต ท่ีต!องมีการ
เลือกต้ังใหม4เพราะคะแนนไม4ถึง 20% ทําให! พ.ต.ท.ทักษิณประกาศพักงานจากตําแหน4ง
นายกรัฐมนตรี แต4ต4อมาได!กลับมาทํางานเพ่ือเฉลิมฉลองงานครองราชย9ครบ 60 ปt ศาลรัฐธรรมนูญได!
ตัดสินให!การเลือกต้ังเม่ือวันท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2549 เปAนโมฆะจึงทําให!ต!องมีการเลือกต้ังใหม4อีกครั้ง 
การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรท่ีกําหนดให!จัดข้ึนในวันท่ี15 ตุลาคม พ.ศ. 2549 

อย4างไรก็ตามได!เกิดการรัฐประหารเม่ือวันท่ี19 กันยายนพ.ศ. 2549 โดยพล.อ.สนธิ 
บุญยรัตกลิน โดยอ!างความแตกแยกของสังคม และการทุจริตของรัฐบาล ประกาศใช!รัฐธรรมนูญแห4ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 ในวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 แต4งต้ัง พล.อ.  
สุรยุทธ จุลานนท9 เปAนนายกรัฐมนตรีคนท่ี 24 มีประกาศยกเลิกการเลือกต้ังท่ีกําหนดเม่ือวันท่ี 15 
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ตุลาคม พ.ศ. 2549 พรรคประชาธิป�ตย9และพรรคไทยรักไทยเปAนจําเลยในข!อกล4าวหาว4า เปAนปรป�กษ9
ต4อการปกครองระบอบประชาธิปไตยและกระทําการอันเปAนภัยต4อความม่ันคงของรัฐ คําวินิจฉัยของ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสรุปว4าพรรคประชาธิป�ตย9ไม4มีความผิด ส4วนพรรคไทยรักไทยมีความผิดจริงจึง
มีคําสั่งให!ยุบพรรคและตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคจํานวน 111 คน มีกําหนด 5 ปt มีการจัดการให!
มี ส.ส.ร. ท่ีมาจากการแต4งต้ังของ คมช. เพ่ือร4างรัฐธรรมนูญฉบับใหม4 แต4งต้ังสภานิติบัญญัติแห4งชาติ 
ระหว4างท่ีมีการร4างรัฐธรรมนูญกลุ4มประชาชนได!รวมตัวกันต้ังกลุ4มแนวร4วมประชาธิปไตยต4อต!านเผด็จ
การ (นปก.) เพ่ือต4อต!านคณะรัฐประหาร ได!รวมตัวกันไปประท!วงท่ีหน!าบ!านของพล.อ.เปรม ติณสูลานนท9 
และรณรงค9ให!ประชาชนลงประชามติไม4รับร4างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 

รัฐธรรมนูญแห4งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ผ4านการประชามติจาก
ประชาชนเม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ผลปรากฏว4ามีผู!มาลงประชามติ เห็นชอบ 57.81% ไม4
เห็นชอบ 42.19% สาระสําคัญในรัฐธรรมนูญฉบับใหม4 คือ มีการเลือกต้ัง ส.ส. แบบแบ4งเขต เขตเดียว
หลายคนท่ัวประเทศจํานวน 400 คน ส.ส. แบบสัดส4วน โดยแบ4งจังหวัดท่ัวประเทศออกเปAน 8 กลุ4ม
จังหวัด แต4ละกลุ4มมี ส.ส. 10 คน รวม 80 คน รวม ส.ส. 480 คน ส.ว. มาจากการเลือกต้ัง 76 คน มา
จากการแต4งต้ัง 74 คน มีกฎหมายว4าด!วยการยุบพรรคการเมือง และการนิรโทษกรรมให!กับคณะ
มนตรีความม่ันคงแห4งชาติ และทําจัดการเลือกต้ังท่ัวไปในวันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 

25) การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎร ครั้งท่ี 25 
การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรครั้งท่ี 25 ในวันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 

เปAนการเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญแห4งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และพรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว4า
ด!วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 โดยวิธีการเลือกต้ัง รูปแบบ
เปAนการเลือกต้ังโดยตรงแบบผสม ส.ส. มีท่ีมา 2 รูปแบบ คือ แบบแรกแบบ คือแบบบัญชีรายชื่อ 
(Party List) ซ่ึงได!จากรายชื่อท่ีพรรคการเมืองกําหนดด!วยวิธีเรียงลําดับไว!ไม4เกิน 80 คน โดยแบ4ง
จังหวัดท่ัวประเทศออกเปAน 8 กลุ4มจังหวัด แต4ละกลุ4มมี ส.ส. 10 คน และแบบท่ีสอง คือแบบแบ4งเขต 
ระหว4างรวมเขตจังหวัดเปAนเขตเลือกต้ัง และแบ4งเขตจังหวัดเปAนเขตย4อยเขตละไม4เกิน 3 คน เฉลี่ย
จํานวนราษฎร ประมาณ 150,000 คน ต4อ ส.ส. 1 คนรวมจํานวน ส.ส. ท่ีมาจากการเลือกต้ังแบบแบ4ง
เขตจํานวน 400 คนและแบบบัญชีรายชื่อจํานวน 80 คน เปAนจํานวน ส.ส. ท้ังหมด 480 คน และ
ผู!สมัครทุกคนจะต!องสังกัดพรรคการเมือง ใช!คณะกรรมการการเลือกต้ังเปAนองค9กรในการจัดการ
เลือกต้ัง 

ผลการเลือกต้ังในครั้งนี้ พรรคพลังประชาชนนําโดย นายสมัคร สุนทรเวช ได!รับ
โปรดเกล!าฯให!ดํารงตําแหน4งนายกรัฐมนตรี คนท่ี 25 เม่ือวันท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2551 จัดต้ัง
คณะรัฐมนตรี และบริหารประเทศ ผลการเลือกต้ังตามตารางท่ี 2.22 
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ตารางท่ี 2.22 ผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎร ครั้งท่ี 25 
 

ลําดับท่ี พรรคการเมือง บัญชีรายช่ือ แบUงเขต จํานวน 
1. พรรคพลังประชาชน 34 199 233 
2. พรรคประชาธิป�ตย9 33 132 165 
3. พรรคชาติไทย  4 33 37 
4. พรรคเพ่ือแผ4นดิน 7 17 24 
5. พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา 1 8 9 
6. พรรคมัชฌิมาธิปไตย 0 7 7 
7. พรรคประชาราช 1 4 5 
 รวม 80 400 480 
 

ท่ีมา: คณะกรรมการการเลือกต้ัง (2554) 
 

พรรคพลังประชาชนได!รับคะแนนเสียงมากท่ีสุดได!เปAนแกนนําจัดต้ังรัฐบาลร4วมกับ
พรรคชาติไทย พรรคเพ่ือแผ4นดิน พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา พรรคมัชฌิมาธิปไตย และพรรคประชาราช 
แต4ได!มีการชุมนุมของกลุ4มพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยเพ่ือขับไล4นายสมัคร สุนทรเวช 
เนื่องจากมองว4าเปAนตัวแทนของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร (บุญทัน ดอกไธสง, 2552) โดยอ!างป�ญหาเรื่อง
เขาพระวิหาร กลุ4มพันธมิตรฯชุมนุมและเคลื่อนท่ีเข!ายึดทําเนียบรัฐบาลเม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 
2551 เพ่ือบังคับให!รัฐบาลลาออกและเข!าบุกยึด NBT เกิดการปะทะกันระหว4างกลุ4มพันธมิตร
ประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย (พธม.) และกลุ4มแนวร4วมประชาธิปไตยต4อต!านเผด็จการแห4งชาติ (นปช.) 
ซ่ึงใช!สัญลักษณ9เปAนเสื้อสีเหลืองและเสื้อสีแดงตามลําดับทําให!นายกรัฐมนตรีต!องประกาศสถานการณ9
ฉุกเฉิน ต4อมาศาลรัฐธรรมนูญพิพากษาให!นายสมัคร สุนทรเวชต!องพ!นจากตําแหน4งนายกรัฐมนตรี
เนื่องจากไปจัดรายการชิมไปบ4นไปออกอากาศทางโทรทัศน9 

นายสมชาย วงศ9สวัส ด์ิได!รับการลงมติเลือกจากรัฐสภาให! ดํารงตําแหน4ง
นายกรัฐมนตรีคนท่ี 26 เม่ือวันท่ี 24 กันยายน พ.ศ. 2551 เกิดเหตุการณ9ท่ีพันธมิตรฯชุมนุมหน!า
อาคารรัฐสภากดดันไม4ให!คณะรัฐมนตรีเข!าแถลงนโยบาย ทําให!ตํารวจเข!าสลายการชุมนุมทําให!มี
ผู!เสียชีวิต 2 รายเม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ในเดือนพฤศจิกายนกลุ4มพันธมิตรฯ ได!เข!าปkดล!อม 
ท4าอากาศยานสุวรรณภูมิและท4าอากาศยานดอนเมือง เพ่ือต4อรองให!นายกรัฐมนตรีลาออกส4งผลให!
สนามบินหยุดทําการ กองทัพปฏิเสธการสลายการชุมนุมกลุ4มพันธมิตร เม่ือศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบ
พรรคพลังประชาชนรวมท้ังพรรคร4วมรัฐบาล 3 พรรค และตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค 5 ปt ทําให!
นายสมชาย วงศ9สวัสด์ิ พ!นจากตําแหน4งนายกรัฐมนตรี 

หลังจากคดียุบพรรคการเมืองมีการเกิดเหตุการณ9งูเห4าภาคสอง มีการดึง ส.ส.
บางส4วนของพรรคพลังประชาชนในโควตาของนายเนวิน ชิดชอบแยกไปเปAนพรรคภูมิใจไทยในการ
จัดต้ังรัฐบาลรวมไปถึงพรรคชาติไทยท่ีเปลี่ยนชื่อเปAนชาติไทยพัฒนาถูก “ข!อเสนอท่ีไม4สามารถปฏิเสธได!” 
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ต4อรองซ่ึงส4งผลให!การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีใหม4ระหว4างนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะกับพล.อ.ประชา 
พรหมนอก 

ผลปรากฏว4าอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะได!รับเลือกเปAนนายกรัฐมนตรีคนท่ี 27 ในวันท่ี 15 
ธันวาคม พ.ศ. 2551 (พิชญ9 พงศ9สวัสด์ิ, 2554) เม่ือรัฐบาลอภิสิทธิ์เข!าบริหารราชการโดยใช!นโยบาย 
99 วันทําได!จริงแต4ไม4มีผลมากนัก ได!เกิดกรณีทุจริตในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง มีการปkดก้ัน
เสรีภาพสื่อ ทําให!ได!มีการชุมนุมของแนวร4วมประชาธิปไตยต4อต!านเผด็จการแห4งชาติ (นปช.) ในช4วง
ต!นปt พ.ศ. 2552 ทําให!เกิดเหตุการณ9ท่ีกลุ4ม นปช. บุกเข!าไปในสถานท่ีจัดการประชุมสุดยอดผู!นํา
เอเชียตะวันออก ครั้งท่ี 4 ท่ีพัทยา ทําให!การประชุมถูกยกเลิก นําไปสู4การประท!วงและเหตุการณ9
จลาจล ในช4วงเทศกาลสงกรานต9 พ.ศ. 2553 นายกรัฐมนตรีได!ประกาศสถานการณ9ฉุกเฉินใน
กรุงเทพมหานครและพ้ืนท่ีโดยรอบ วันท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2552 ได!มีการจับกุมแกนนํา นปช. ทหาร
ได!ทําการสลายการชุมนุมท่ีแยกดินแดง มีผู!ได!รับบาดเจ็บหลายสิบคน มีการปkดวิทยุชุมชน ในวันท่ี 14 
เมษายน พ.ศ. 2552 แกนนํา นปช.จึงทําการมอบตัว และการชุมนุมจึงสงบลง อีกไม4นานเกิด
เหตุการณ9ท่ีนายสนธิ ลิ้มทองกุล แกนนําพันธมิตรฯ ได!ถูกลอบยิงเม่ือวันท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2552 
หลังจากนั้นศาลฎีกาแผนกผู!ดํารงตําแหน4งทางการเมืองมีคําพิพากษายึดทรัพย9ของอดีตนายกรัฐมนตรี 
ทักษิณ ชินวัตร มูลค4า 46,000 ล!านบาท 

กลุ4ม นปช. หรือกลุ4มคนเสื้อแดงได!ทําการนัดรวมชุมนุมเพ่ือต4อต!านรัฐบาลในต!นปt 
พ.ศ. 2553 โดยเรียกร!องให!นายกรัฐมนตรียุบสภาและเลือกต้ังใหม4 (พิชญ9 พงศ9สวัสด์ิ, 2554) เม่ือวันท่ี 
10 เมษายน พ.ศ. 2553 เกิดเหตุการณ9การสลายการชุมนุมโดยใช!กําลังทหาร เกิดการปะทะกันบริเวณ
สี่แยกคอกวัว มีผู!เสียชีวิตท้ังกลุ4มคนเสื้อแดงและฝUายทหาร นํามาสู4การเจรจาระหว4างท้ังสองฝUายใน
วันท่ี 28-29 มีนาคม พ.ศ. 2553 ระหว4างตัวแทนจากฝUายรัฐบาล กับตัวแทนจากฝUายนปช.ท่ีสถาบัน
พระปกเกล!าโดยมีการถ4ายทอดสดท่ัวประเทศ ซ่ึงทางฝUายแกนนําผู!ชุมนุม เสนอให!มีการยุบสภาภายใน 
15 วัน และมีการเลือกต้ัง แต4ทางรัฐบาลไม4ยอมรับข!อเสนอโดยรัฐบาลจะจัดให!มีการเลือกต้ังโดย
กําหนดระยะเวลาการยุบสภาภายในเวลา 9 เดือนในวันท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 การเจรจา
ล!มเหลวเพราะไม4สารถรับเง่ือนไขแต4ละฝUายได! ต4อมาศูนย9อํานวยการแก!ไขสถานการณ9ฉุกเฉินได!ชี้แจง
ผังล!มเจ!าโดยเชื่อมโยงให!เครือข4ายของกลุ4ม นปช. ท่ีมีจุดมุ4งหมายต!องการล!มสถาบันพระมหากษัตริย9 
จากนั้นรับบาลได!ตัดสินใจประกาศเคอร9ฟkวและใช!กําลังทหารเข!าปkดล!อมและสลายการชุมนุมของกลุ4ม
นปช. โดยใช!กระสุนจริงส4งผลให!มีผู!เสียชีวิตและบาดเจ็บเปAนจํานวนมาก ภายหลังการประกาศยุติ  
การชุมนุมได!เกิดการจลาจลข้ึนในกรุงเทพฯและต4างจังหวัด 

หลังจากการสลายการชุมนุมรัฐบาลได!ต้ังคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค!นหา
ความจริงเพ่ือการปรองดองแห4งชาติ (คอป.) เพ่ือตรวจสอบความจริงกรณีสลายการชุมนุม และต้ัง
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทย เพ่ือพยายามสร!างความปรองดอง หลังจากนั้นรัฐบาลมีการแปร
บัญญัติกฎหมายเลือกต้ังและแก!รัฐธรรมนูญ เพ่ือเตรียมพร!อมในการเลือกต้ังโดยมีสาระสําคัญในเรือง
การแก!ไขวิธีการเลือกต้ังโดย ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ซ่ึงได!จากรายชื่อท่ีพรรคการเมืองกําหนดด!วยวิธี
เรียงลําดับไว!ไม4เกิน 125 คน ให!นับคะแนนในระบบบัญชีรายชื่อของทุกพรรคการเมืองรวมกันท้ัง
ประเทศ แล!วหารด!วย 125 จะได!คะแนนเฉลี่ยต4อผู!แทน 1 คน ส4วน ส.ส. แบบแบ4งเขตจะใช!การแบ4ง
แบบเขตเดียวเบอร9เดียว รวมมีจํานวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ 125 คน และแบบแบ4งเขต 375 คน 
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รวม 500 คน จนท!ายท่ีสุดมีการตราพระราชกฤษฎีกายุบสภา ซ่ึงมีผลบังคับใช!ในวันท่ี 10 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2554 โดยก4อนหน!าท่ีจะมีการประกาศยุบสภานั้น เริ่มต้ังแต4ต!นปt พ.ศ. 2554 เปAนต!นมา พบว4า
คะแนนนิยมของรัฐบาลลดตํ่าลงอย4างต4อเนื่องสาเหตุหลักมาจากการบริหารงานท่ีขาดประสิทธิภาพจน
ทําให!เกิดภาวะข!าวยากหมากแพง การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติต4างๆ ตลอดจนนโยบายต4างประเทศ
หากพรรคประชาธิป�ตย9ปล4อยให!เวลาล4าช!าออกไป จะยิ่งทําให!คะแนนนิยมของพรรคตกตํ่าลง 

26) การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎร ครั้งท่ี 26 
การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรครั้งท่ี 26 ในวันท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 

เปAนการเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญแห4งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และ พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญ
ว4าด!วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรและการได!มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 แก!ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 โดยวิธีการเลือกต้ัง รูปแบบเปAนการเลือกต้ังแบบผสม (Mixed-Member 
Majoritarian) ส.ส. มีท่ีมา 2 รูปแบบ คือ แบบแรกแบบ คือแบบบัญชีรายชื่อ (Party List) ซ่ึงได!จาก
รายชื่อท่ีพรรคการเมืองกําหนดด!วยวิธีเรียงลําดับไว!ไม4เกิน 125 คน ให!นับคะแนนในระบบบัญชี
รายชื่อของทุกพรรคการเมืองรวมกันท้ังประเทศ แล!วหารด!วย 125 จะได!คะแนนเฉลี่ยต4อผู!แทน 1 คน
และแบบท่ีสอง คือแบบแบ4งเขตเลือกต้ัง 1 เขต จะมี ส.ส. ได! 1 คน เฉลี่ยจํานวนราษฎรประมาณ 
150,000 คนต4อ ส.ส. 1 คนจํานวน 375 คน รวมจํานวน ส.ส. ท่ีมาจากการเลือกต้ังแบบบัญชีรายชื่อ
จํานวน 125 คน และแบบแบ4งเขตจํานวน 375 คน เปAนจํานวน ส.ส. ท้ังหมด 500 คน และผู!สมัครทุก
คนจะต!องสังกัดพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 การเลือกต้ังครั้งนี้ ใช!
คณะกรรมการการเลือกต้ังเปAนองค9กรในการจัดการเลือกต้ัง 

ผลการเลือกต้ังในครั้งนี้ พรรคเพ่ือไทยชนะการเลือกต้ังแบบเด็ดขาด นางสาวยิ่งลักษณ9 
ชินวัตร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อลําดับท่ี 1 เปAนนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย ได!รับโปรด
เกล!าฯ ให!ดํารงตําแหน4งนายกรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554 จัดต้ังคณะรัฐมนตรี และ
บริหารประเทศมีผู!มีสิทธิ์เลือกต้ังออกมาใช!สิทธิ์ท้ังสิ้น 75.03% พรรคเพ่ือไทยได!ท่ีนั่งผู!แทนราษฎรเกิน
ก่ึงหนึ่ง 265 ท่ีนับเปAนครั้งท่ีสองในรอบทศวรรษท่ีมีพรรคการเมืองได!รับคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งใน
สภาผู!แทนราษฎรและส4วนพรรคประชาธิป�ตย9ได!เปAนพรรคฝUายค!านหลัก ได!ท่ีนั่งผู!แทนราษฎร 159 คน 
ผลการเลือกต้ังตามตารางท่ี 2.23 
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ตารางท่ี 2.23 ผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎร ครั้งท่ี 26 
 

ลําดับท่ี พรรคการเมือง บัญชีรายช่ือ แบUงเขต จํานวน 
1. เพ่ือไทย 61 204 265 
2. ประชาธิป�ตย9 44 115 159 
3. ภูมิใจไทย 5 29 34 
4.  ชาติไทยพัฒนา  4 15 19 
5. ชาติพัฒนาเพ่ือแผ4นดิน 2 5 7 
6. พลังชล 1 6 7 
7. รักประเทศไทย 4 - 4 
8. มาตุภูมิ 1 1 2 
9. ประชาธิปไตยใหม4 1 - 1 
10. มหาชน 1 - 1 
11. รักษ9สันติ 1 - 1 

 รวม 125 375 500 
 
ท่ีมา: คณะกรรมการการเลือกต้ัง (2554) 
 

ในขณะท่ีทําการบริหารประเทศนั้น รัฐบาลพรรคเพ่ือไทยได!ถูกกดดันทางการเมือง
ของพรรคฝUายค!านโดยเฉพาะพรรคประชาธิป�ตย9 โดยอาศัยข!ออ!างในเรื่องท่ีรัฐบาลบริหารงานไม4เปAน 
เปAนเพียงตัวแทนของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และมีการทุจริตคอรัปชั่น โดยใช!การก4อความวุ4นวายใน
สภาโดยการขว!างเก!าอ้ี การเรียกชุมนุมมวลชนนอกสภามากดดันการทํางานของสภา การวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือยับยั้งการแก!ไขรัฐธรรมนูญ โดยเหตุการณ9ท่ีเปAนชนวนเหตุสําคัญ คือ การท่ีรัฐบาล
ยื่นร4างพรบ. นิรโทษกรรม ท่ีต!องการนิรโทษกรรมผู!ชุมนุมทุกฝUายหลังปt พ.ศ. 2547 เปAนต!นมา ทําให!
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ลาออกจากพรรคประชาธิป�ตย9เพ่ือนํามวลชนเดินขบวนขับไล4รัฐบาล และเข!า
ยึดสถานท่ีราชการ กดดันให!นายกรัฐมนตรีลาออกและจัดต้ังสภาประชาชน จนมีการยุบสภาเม่ือวันท่ี 
9 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และให!มีการเลือกต้ังในวันท่ี 2 กุมภาพันธ9 พ.ศ. 2557 แต4การเลือกต้ังครั้งนี้
เม่ือเลือกเสร็จ คณะกรรมการการเลือกต้ังไม4ประกาศผลการเลือกต้ังและศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให!การ
เลือกต้ังเปAนโมฆะ เพ่ือต!องการสร!างสูญญากาศทางการเมือง จนนําไปสู4การรัฐประหารของคณะรักษา
ความสงบแห4งชาติ (คสช.) ในวันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 นําโดย พล.อ.ประยุทธ9 จันทรโอชา ใน
ท่ีสุด 
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2.4 คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 เนื่องจากการเลือกต้ังเปAนป�จจัยสํา คัญประการหนึ่ งของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยในการท่ีจะให!ประชาชนได!เลือกตัวแทนของตนเข!าไปทําหน!าท่ีในรัฐสภาหรือในคณะ
รัฐบาลตามความต!องการของประชาชน (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2554) หากกระบวนการเลือกต้ังเปAนไป
ด!วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ได!บุคคลท่ีมีความรู!ความสามารถ และประชาชนใช!สิทธิเลือกต้ังด!วย
จิตสํานึกของตนเองแล!ว การเลือกต้ังนั้นจะเปAนไปตามเจตนารมย9ของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอย4างแท!จริง 
 2.4.1 ท่ีมาขององค9กรเลือกต้ัง  

 ประเทศไทยมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรเปAนครั้งแรกเม่ือวันท่ี 15 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 นับจากการเลือกต้ังครั้งนั้นจนกระท่ังก4อนการประกาศใช!รัฐธรรมนูญแห4ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กระทรวงมหาดไทยทําหน!าท่ีดูแลรับผิดชอบการจัดการเลือกต้ังโดย
ตลอด เนื่องจากรัฐมนตรีว4าการกระทรวงมหาดไทยเปAนรัฐมนตรีท่ีมาจากการเลือกต้ังหรือสังกัดพรรค
การเมืองจึงอาจก4อให!เกิดป�ญหาแก4ข!าราชการประจําในการปฏิบัติหน!าท่ี เพราะผู!บังคับบัญชาคือ
รัฐมนตรีเปAนผู! มีส4วนได!เสียในการในการเลือกต้ังอาจทําให!เกิดความขัดแย!งในผลประโยชน9 
(Conflictof Interest) ได! 

 อย4างไรก็ตามภายหลังเหตุการณ9 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ได!มีแนวคิดเก่ียวกับการ
ตรวจสอบการเลือกต้ัง และได!รับการตอบสนองจากสังคมไทย อันเปAนผลมาจากการพัฒนาทางการศึกษาและ
เศรษฐกิจ รวมท้ังกระแสต4อต!านการซ้ือสิทธิขายเสียง ตลอดจนการใช!อิทธิพลเบี่ยงเบนผลการเลือกต้ัง 

 ในสมัยรัฐบาลของหม4อมราชวงศ9คึกฤทธิ์  ปราโมช ได!มีองค9กรตรวจสอบการ
ดําเนินการเลือกต้ังข้ึนเปAนครั้งแรก โดยรัฐบาลได!มีการแต4งต้ัง “คณะกรรมการควบคุมการเลือกต้ัง”   
มีหน!าท่ีควบคุมการเลือกต้ังท่ัวไปครั้งท่ี 11 เม่ือวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2519 ให!เปAนไปด!วยความ
เรียบร!อย สุจริตและยุ ติธรรม ในขณะท่ีศูนย9กลางนิสิตนักศึกษาแห4งประเทศไทยได!จัด ต้ัง
“คณะกรรมการสังเกตการณ9การเลือกต้ัง” เพ่ือสังเกตการณ9ความเรียบร!อยของการเลือกต้ังมี
อาสาสมัครในครั้งนั้นจํานวนประมาณ 5,500 คนแต4เนื่องจากงานอาสาสมัครมีขอบเขตจํากัด และ
ไม4ได!รับความร4วมมือมากนัก 

หลังจากนั้นได!มีองค9กรตรวจสอบการดําเนินการเลือกต้ังอีกครั้งหนึ่ง ในการเลือกต้ัง
ท่ัวไปในปt พ.ศ. 2529 โดยได!มีการจัดต้ัง “กลุ4มอาสาประชามติ” มีพลเอก สายหยุด เกิดผล เปAน
ประธาน จัดอาสาสมัครเข!าสังเกตการเลือกต้ังในปtนั้น และในการเลือกต้ังต4อมาอีกหลายครั้งจนเปAน
ท่ีมาของการจัดต้ัง “องค9กรกลาง” 

เม่ือวันท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 2535 นายอานันท9 ป�นยารชุน นายกรัฐมนตรีได!มีคําสั่งให!จัดต้ัง 
“คณะกรรมการติดตามและสอดส4องดูแลการเลือกต้ัง” เพ่ือสังเกตการณ9การเลือกต้ังครั้งท่ี 16 เม่ือวันท่ี 22 
มีนาคม พ.ศ. 2535 ซ่ึงจัดการเลือกต้ังโดยกระทรวงมหาดไทย ต4อมาในการเลือกต้ังครั้งท่ี 17 เม่ือวันท่ี 13 
กันยายน พ.ศ. 2535 นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได!มีคําสั่งแต4งต้ัง “คณะกรรมการองค9กรกลางการเลือกต้ัง” 
(Poll Watch) ซ่ึงเปAนองค9กรก่ึงรัฐก่ึงเอกชน ทําหน!าท่ีสอดส4องดูแลการเลือกต้ัง พบว4ามีความผิดพลาดในการ
จัดการการเลือกต้ังหลายประการ เช4น การใช!บัตรประชาชนปลอมในการเลือกต้ัง กรรมการไม4ตรวจสอบความ
เรียบร!อยของหีบบัตร ไม4นับจํานวนบัตรเลือกต้ังก4อนลงคะแนน เปAนต!น 
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ป�ญหาขององค9กรกลางท่ีติดตามและสอดส4องดูแลการเลือกต้ังนี้ (สีดา สอนศรี, 2547) 
ยังไม4ประสบผลสําเร็จมีสาเหตุใหญ4ๆ เนื่องมาจาก ป�ญหาการท่ีคณะกรรมการนี้ไม4มีอํานาจตาม
กฎหมาย เพราะจัดต้ังโดยอาศัยคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ซ่ึงไม4มีสถานะเปAนกฎหมาย และไม4มี
บทลงโทษสําหรับผู!ท่ีกระทําความผิด  ป�ญหาความไม4ต4อเนื่องของคณะกรรมการ ซ่ึงมาจากการ
เตรียมการท่ีมีระยะเวลาน!อย การคัดเลือกอาสาสมัคร ซ่ึงต!องใช!เวลาคัดสรรบุคคลท่ีเปAนกลางทางการ
เมือง ความไม4ต4อเนื่องของการปฏิบัติงานขององค9กรกลาง ท่ีต!องแต4งต้ังใหม4ทุกครั้งท่ีมีการเลือกต้ัง 
การติดตามผลงานหลังจากการเลือกต้ังไม4ต4อเนื่อง ป�ญหาเรื่องโครงสร!างของคณะกรรมการ โครงสร!าง
ทางการบริหารท่ีไม4มีการจัดระบบงานเนื่องจากเปAนองค9กรชั่วคราว ทําให!เกิดป�ญหาในการตัดสินใจ 
การบริหารงานแบบรวมศูนย9ท่ีเน!นการดูแลส4วนกลางมากกว4าส4วนท!องถ่ิน การท่ีไม4มีกฎหมายรองรับ
โครงสร!างทําให!ไม4มีสายการบังคับบัญชาและผู!มีอํานาจการตัดสินใจท่ีแน4ชัด  

สถานภาพดังกล4าวข้ันต!น จึงมีแนวคิดนําไปสู4การจัดต้ังองค9กรใหม4เพ่ือทําหน!าท่ีกํากับ
ดูแลการเลือกต้ังมาชิกสภาผู!แทนราษฎรให!บริสุทธิ์และยุติธรรมท่ีเรียกว4า “คณะกรรมการการ
เลือกต้ัง” โดยได!บัญญัติไว!ในรัฐธรรมนูญแห4งราชอาณาจักรไทย แก!ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 5 พุทธศักราช 
2538 มาตรา 115 วรรคสอง จากนั้นได!มีการเสนอร4างพระราชบัญญัติคณะกรรมการการเลือกต้ังเข!า
สู4การพิจารณาของสภาผู!แทนราษฎร ในสมัยรัฐบาลของนายบรรหาร ศิลปอาชา แต4ภายหลังได!มีการ
ยุบสภาผู!แทนราษฎรเสียก4อนจึงทําให!ร4างพระราชบัญญัติในคราวนั้นเปAนอันตกไป ต4อมาเม่ือการ
เลือกต้ังท่ัวไปเสร็จสิ้นลงได!มีการเสนอร4างพระราชบัญญัติดังกล4าวกลับเข!ามาอีกครั้งจนในท่ีสุดได!มี
การประกาศบังคับใช!พระราชบัญญัติฉบับนี้เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2540 ในสมัยรัฐบาลของ     
พลเอกชวลิต ยงใจยุทธแต4เนื่องจากได!มีการประกาศใช!รัฐธรรมนูญแห4งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
เสียก4อน พระราชบัญญัติดังกล4าวจึงไม4ได!ถูกนําไปปฏิบัติ 

คณะกรรมการการเลือกต้ังได!ถูกจัดต้ังข้ึนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 
ในมาตรา 136 เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 และเม่ือมีการบังคับใช!พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว4าด!วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง พ.ศ. 2541 แล!วได!มีการจัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ังเปAนหน4วยงานทางธุรการของคณะกรรมการการเลือกต้ังข้ึน 

เจตนารมณ9ของการมีคณะกรรมการการเลือกต้ังนั้น (ประพันธ9 นัยโกวิท, 2551) มีข้ึน
เพ่ือแยกองค9กรในการจัดการ ดําเนินการ และควบคุมการเลือกต้ังออกจากองค9กรทางการเมือง ซ่ึงถูก
กล4าวหามาตลอดว4าดําเนินการเรื่องการเลือกต้ังไม4โปร4งใส เอ้ือประโยชน9ให!ฝUายการเมืองท่ีเปAนรัฐบาล
รักษาการ การบังคับใช!กฎหมายเก่ียวกับการกระทําผิดตามกฎหมายเลือกต้ังไม4ได!ดําเนินการอย4าง
เต็มท่ี การพิจารณาคดีเก่ียวกับการเลือกต้ังเนื่องจากการพิจารณาคดีของศาลมีความล4าช!ามาก 
สมาชิกอยู4จนครบวาระแล!วเลือกต้ังใหม4ยังพิจารณาไม4เสร็จสิ้น รัฐธรรมนูญมีเจตนารมย9ท่ีจะให!
คณะกรรมการการเลือกต้ังเปAนองค9กรท่ีจะปฏิรูปการเลือกต้ังให!เปAนไปโดยบริสุทธิ์และเท่ียงธรรม 

การเลือกต้ังท่ีมีความสุจริตและเท่ียงธรรมจึงมีความสําคัญในการเปAนหลักประกันการ
แสดงเจตนารมณ9ของประชาชน ประเทศต4างๆ จึงให!มีการจัดต้ังคณะกรรมการการเลือกต้ังทีเปAน
อิสระและมีความเปAนกลาง และในบางประเทศมีท้ังคณะกรรมการเลือกต้ังและคณะกรรมการ
สอดส4องดูแลการเลือกต้ังซ่ึงเปAนองค9กรพัฒนาเอกชนเข!ามามีส4วนร4วมในการสังเกตการณ9การเลือกต้ัง
อีกทางหนึ่งด!วย 
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สําหรับรูปแบบการจัดการเลือกต้ังในประเทศต4างๆ สามารถแบ4งออกเปAน 4 รูปแบบ
ใหญ4ๆ คือ (ลัดดาวัลย9 ตันติวิทยาพิทักษ9, 2537) 

รูปแบบแรก รูปแบบท่ีจัดให!มีองค9กรจัดการเลือกต้ังข้ึนโดยตรง ประเทศท่ีจัดให!มีการ
เลือกต้ังโดยมีองค9กรหรือคณะกรรมการการเลือกต้ัง ทําหน!าท่ีจัดการและดําเนินการเลือกต้ังตลอด
กระบวนการ เพ่ือต!องการจะแยกออกมาจากส4วนราชการ ท้ังนี้เพ่ือเปAนการแก!ไขป�ญหาท่ีหน4วยงาน
ราชการต4างๆ ท่ีเข!ามาดําเนินการเลือกต้ังมักจะถูกกล4าวหาว4าปฎิบัติหน!าท่ีโดยมิชอบอย4างไรก็ตามการ
มีหน4วยงานอิสระเข!ามาดําเนินการเลือกต้ังก็ไม4ได!เปaนหลักประกันว4าการเลือกต้ังจะเปAนไปโดยสจริต
และเท่ียงธรม แต4ก็เชื่อว4าการท่ีองค9กรอิสระแต4งต้ังจากบุคคลท่ีไม4ได!มีส4วนได!ส4วนเสียโดยตรงเข!ามา
จัดการเลือกต้ังจะทําให!การเลือกต้ังสุจริตเท่ียงธรรมากข้ึนสําหรับประเทศท่ีจัดให!มีองค9กรการเลือกต้ัง
แยกออกมาเปAนอิสระ เพ่ือจัดการควบคุมการเลือกต้ังโดยตรงท้ังหมด เช4น เนเธอร9แลนด9 อินเดีย 
มาเลเซีย พม4า ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย เปAนต!น 

รูปแบบท่ีสอง รูปแบบท่ีไม4มีการจัดให!มีองค9กรสําหรับควบคุมการเลือกต้ังข้ึนมาโดยตรงแต4
อาศัยกลไกและองค9กรต4างๆ ช4วยกันควบคุมการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม หรือบางกรณีอาจมีการจัดต้ัง
องค9กรอิสระเข!ามารับผิดชอบเฉพาะเรื่องบางอย4างท่ีเปAนป�ญหาในการเลือกต้ังเท4านั้น เช4น ในประเทศฝรั่งเศส
มีสภารัฐธรรมนูญคอยควบคุมการเลือกต้ัง เพ่ือเปAนการหลีกเลี่ยงข!อครหา ท่ีมักเกิดข้ึนจากเจ!าหน!าท่ีของฝUาย
บริหารดําเนินการเลือกต้ัง ซ่ึงทําหน!าท่ีในการรับจดทะเบียนพรรคการเมือง และควบคุมการเงินของพรรค
การเมือง นอกจากศาลเลือกต้ังยังมีหน!าท่ีท่ีกําหนดวันเลือกต้ัง และตัดสินคดีความเก่ียวกับความผิดหรือข!อ
ขัดแย!งท่ีเกิดจาการเลือกต้ัง ส4วนประเทศอังกฤษมีคณะกรรมการเขตเลือกต้ัง เพ่ือทําหน!าท่ีคํานวณการ
จัดสรรท่ีนั่งท่ีกําหนดเขตเลือกต้ังให!เปAนไปโดยเรียบร!อย และปaองกันมิให!มีการได!เปรียบกันในการกําหนดเขต
เลือกต้ัง ข้ึนโดยเฉพาะ 

รูปแบบท่ีสามรูปแบบท่ีจัดให!มีองค9กรจัดการเลือกต้ังข้ึนโดยตรง และมีองค9กรพัฒนาเอกชน
เข!ามีส4วนร4วมในการควบคุมการเลือกต้ังด!วย ในบางประเทศ นอกจากจะจัดให!มีองค9กรจัดการเลือกต้ังแยก
ออกเปAนอิสระแล!ว ยังอาจมีองค9กรพัฒนาเอกชนท่ีมีกฎหมายบัญญัติรับรองสภานะให!เข!ามามีส4วนร4วมในการ
ควบคุมการเลือกต้ังด!วยท้ังนี้ในการบัญญัติให!องค9กรพัฒนาเอกชนเข!ามมีส4วนร4วมในการควบคุมการเลือกต้ัง
ก็เพ่ือเปAนกลไกในการตรวจสอบการทํางานขององค9กรจัดการเลือกต้ังอีกข้ันหนึ่ง สําหรับประเทศท่ีมีองค9กร
หรือคณะกรรมการจัดการการเลือกต้ัง และองค9กรพัฒนาเอกชนเข!ามามีส4วนสอดส4องดูแลการเลือกต้ัง ท้ังท่ี
เปAนทางการและไม4เปAนทางการ ได!แก4 เกาหลีใต! ซ่ึงมีคณะกรรมการจัดการเลือกต้ัง และยังมีองค9กรพัฒนา
เอกชนเข!ามาร4วมสังเกตการณ9เลือกต้ังโดยมีอาสาสมัครจากท่ีต4างๆ สมัครใจมาร4วมโดยไม4มีค4าตอบแทนใดๆ 
เช4น จากองค9กร CCEJ (Citizens Coalition for Economic Justice) เปAนต!น และฟkลิปปkนส9 มีท้ัง
คณะกรรมการการเลือกต้ังและองค9กรอาสาสมัครเลือกต้ังข้ึนมาทํางานควบคู4ไปกับคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
เช4น NAMFREL MCQC เปAนต!น โดยองค9กรเหล4านี้ต!องได!รับการอนุมัติหรือรับรองจากคณะกรรมการการ
เลือกต้ังก4อนทุกครั้ง ดังจะกล4าวในส4วนต4อไป 

รูปแบบท่ีสี่ รูปแบบการจัดการเลือกต้ังโดยองค9การสหประชาชาติ บางประเทศท่ีมี
ป�ญหาสงครามกลางเมือง ป�ญหาการแบ4งแยกสีผิว หรือประเทศท่ีเพ่ิงได!รับเอกราชสหประชาชาติจะ
เข!ามารับผิดชอบบริหารการเลือกต้ังเปAนการชั่วคราว หรือส4งผู!สังเกตการณ9ระหว4างประเทศเข!าร4วม
สังเกตการณ9การเลือกต้ัง ตัวอย4างเช4น กัมพูชา แอฟริกาใต! นามิเบีย เปAนต!น 
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จะเห็นได!ว4ารูปแบบท้ังสี่ข!างต!น ประเทศไทยได!เลือกนํารูปแบบท่ี 3 คือ แบบท่ีมีท้ังองค9กร
จัดการเลือกต้ังข้ึนโดยตรงและมีองค9กรพัฒนาเอกชนเข!ามามีส4วนร4วมในการตรวจสอบการเลือกต้ังมาใช! ดังจะ
เห็นได!จากรัฐธรรมนูญฉบับปt  2540 ได! กําหนดองค9กรอิสระข้ึนมาทําหน!าท่ีดูแลการเลือกต้ังคือ 
“คณะกรรมการการเลือกต้ัง” ซ่ึงมีหน!าท่ีหลักในการควบคุมและดําเนินการจัดหรือจัดให!มีการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู!แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท!องถ่ินและผู!บริหารท!องถ่ิน รวมท้ังการออกเสียง
ประชามติให!เปAนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม และยังได!กําหนดให!องค9กรพัฒนาเอกชนสามารถเข!าร4วมใน
กระบวนการเลือกต้ังได! แต4ต!องได!รับรองจากคณะกรรมการการเลือกต้ังก4อน มีข!อสังเกตอย4างหนึ่งว4า
คณะกรรมการการเลือกต้ังท่ีได!รับการก4อต้ังข้ึนโดยบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญจะมีฐานะเปAนองค9กรหนึ่งใน
รัฐธรรมนูญ เทียบเท4ากับองค9กรฝUายนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ มีอํานาจหน!าท่ีชัดเจนในการควบคุม
และจัดการเลือกต้ัง และมีสํานักงานพร!อมด!วยพนักงานและเจ!าหน!าท่ีของตนเองท่ีพร!อมรับคําสั่งของ
คณะกรรมการการเลือกต้ังไปปฎิบัติให!เกิดผล ในขณะท่ีหากคณะกรรมการการเลือกต้ังได!รับการต้ังข้ึนโดย
กฎหมายเลือกต้ังหรือกฎหมายเฉพาะเรื่องท่ีรัฐสภาตราข้ึน ก็อาจถูกเปลียนแปลงสถานภาพได!ง4ายกว4า
คณะกรรมการการเลือกต้ังท่ีได!รับการสถาปนาไว!ในรัฐธรรมนูญ 

2.4.2 คณะกรรมการการเลือกต้ังในต4างประเทศ 
1) ประเทศเยอรมัน 

โครงสร!างคณะกรรมการเนื่องจากประเทศเยอรมันมีการปกครองแบบสหพันธ9 องค9กร 
จัดการเลือกต้ังของประเทศนี้จึงมีลําดับข้ันเปAนกรรมการเลือกต้ังชุดต4างๆ ท่ีสอดคล!องกับรูปแบบการ
ปกครองแบบสหพันธ9ด!วย ต้ังแต4ระดับประจําหน4วย ระดับเขตเลือกต้ัง ระดับรัฐ และระดับชาติ ระดับแรก 
คณะกรรมการการเลือกต้ังระดับ สหพันธ9 รองลงมา คือ คณะกรรมการการเลือกต้ังระดับรัฐคณะกรรมการการ
เลือกต้ังระดับเขตและคณะกรรมการตรวจคะแนนประจําหน4วยเลือกต้ัง 

อํานาจหน!าท่ี ในระดับคณะกรรมการการเลือกต้ังระดับสหพันธ9 มีหน!าท่ีรวบรวมผลการ
เลือกต้ังท่ัวประเทศ แล!วประกาศว4าบัญชีเลือกต้ังใดบ!างท่ีได!รับการเลือก และแต4ละบัญชีมีสิทธิส4งก่ีท่ีนั่ง 
พร!อมท้ังประกาศรายชื่อผู!ท่ีได!รับการเลือกต้ังประธานคณะกรรมการการเลือกต้ังจะได!รับการแต4งต้ังโดย
รัฐมนตรีว4าการกระทรวงมหาดไทยโดยปกติจะแต4งต้ังจากผู!อํานวยการสํานักงานสถิติของสหพันธ9
คณะกรรมการเลือกต้ังระดับรัฐ ในแต4ละรัฐจะมีคณะกรรการเลือกต้ัง 1 ชุด ทําหน!าท่ีรวบรวมผลการ
เลือกต้ังภายในรัฐของตนคณะกรรมการเลือกต้ังระดับเขตเลือกต้ังในแต4ละเขตเลือกต้ัง จะมีคณะกรรมการ
เลือกต้ังระดับเขตเลือกต้ัง 1 ชุด โดยแต4ละชุดมีหน!าท่ีรวมคะแนนภายในเขตการเลือกต้ังท่ีตนรับผิดชอบ 

คณะกรรมการตรวจคะแนนประจําหน4วยเลือกต้ัง คณะกรรมการนี้ทําหน!าท่ี
ดําเนินการเลือกต้ังในวันเลือกต้ังโดยมีการแบ4งประเภทออกไปตามลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
คณะกรรมการตรวจคะแนนประจําหน4วยเลือกต้ังท่ัวไป ทําหน!าท่ีตรวจ รวมคะแนนประกาศผลการ
นับคะแนนในหน4อยท่ีตนรับผิดชอบโดยแบ4งเปAน (1) คณะกรรมการตรวจคะแนนประจําหน4วยเลือกต้ัง
เคลื่อนท่ี มีหน!าท่ีรับผิดชอบเช4นเดียวกับคณะกรรมการการตรวจคะแนนประจําหน4วยการเลือกต้ัง
ท่ัวไปแต4คณะกรรมการชุดนี้จะเดินทางไปตามสถานท่ีต4างๆ เพ่ือความสะดวกแก4ผู!ท่ีจะใช!สิทธิออก
เสียงเลือก ซ่ึงไม4อาจใช!สิทธิตามปกติได! (2) คณะกรรมการตรวจสอบคะแนนท่ีลงทางไปรษณีย9 ในเขต
การเลือกต้ังหนึ่งอาจ มีคณะกรรมการ 1 ชุด ทําหน!าท่ีตรวจนับคะแนนท่ีลงทางไปรษณีย9 โดย
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รับผิดชอบตลอดท้ังเขตเลือกต้ังหรือให!คณะกรรมการหลายชุดนั้นแบ4งเขตกันรับผิดชอบก็ได!ตามความ
เหมาะสม 

คณะกรรมการเลือกต้ังของเยอรมัน นั้นมีลักษณะท่ีแยกขาดจากหน4วยงานของ
รัฐบาล กล4าวคือรัฐบาลแต4งต้ังได!เฉพาะประธานเท4านั้น เม่ือได!รับการแต4งต้ังแล!วประธานของ
คณะกรรมการเลือกต้ังแต4ละชุดจะแต4งต้ังกรรมการอ่ืนๆ เปAนเช4นนี้เนื่องจากยุโรปนั้นมีประสบการณ9ท่ี
ไม4ดีจากการท่ีให!หน4วยงานของรัฐทําหน!าท่ีเปAนคณะกรรมการเลือกต้ังด!วย เพราะมีแนวโน!มท่ีจะทํา
การให!เปAนประโยชน9แก4พรรคท่ีอยู4ในคณะรัฐบาล 

คณะกรรมการแบ4งเขตเลือกต้ัง เพ่ือให!การกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีเลือกต้ังเปAนไปโดย
เท่ียงธรรมกฎหมายเลือกต้ังได!กําหนดให!มีคณะกรรมการถาวรระดับสหพันธ9ทําหน!าท่ีเปAนท่ีปรึกษา
ทางรัฐบาลในกรณีท่ีจะต!องมีการออกกฎหมายเพ่ือเปลี่ยนแปลงเขตเลือกต้ังเดิม คณะกรรมการแบ4ง
เขตเลือกต้ัง มีหน!าท่ีประจําคือทํารายงานภายในระยะเวลาประมาณหนึ่งปtครึ่งภายหลังจากได!มีการ
เลือกต้ังท่ัวไป แต4ละครั้ง เสนอต4อ รัฐมนตรีว4าการกระทรวงมหาดไทยเพ่ือให!มีการปรับปรุงเขต
เลือกต้ังต4างๆ ตามเกณฑ9ท่ีกฎหมายกําหนดไว! 

การควบคุมตรวจสอบการเลือกต้ังระบบการเลือกต้ังของเยอรมันมีการควบคุมให!
การเลือกต้ังเปAนไปอย4างบริสุทธิ์เท่ียงธรรมโดยศาลมีบทกําหนดโทษแก4ผู!มีสิทธิเลือกต้ังให!ออกเสียงไป
ในทางใดทางหนึ่งตามความต!องการของผู!ท่ีใช!อิทธิพลนั้น เปAนความผิดกฎหมายอาญาเยอรมันมาตรา
108และยังเปAนเหตุฟaองให!ศาลสั่งให!การเลือกต้ังนั้นเปAนโมฆะได!อีกด!วย หากเปAนท่ีพิสูจน9ได!ว4าการ
กระทํานั้นมีอิทธิพลจนทําให!ผู!มีสิทธิออกเสียงไม4สามารถต!านทานความกดดันนั้น และไม4อาจตัดสินใจ
เลือกอย4างเสรีได! และเปAนการขัดต4อหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญด!วย โดยกรรมการเลือกต้ัง 
จะมีบทบาทในการตรวจสอบการเลือกต้ัง โดยการควบคุมการเลือกต้ังให!เปAนไปอย4างถูกต!องตรวจ
คุณสมบัติของผู!สมัครพิจารณาคําอุทธรณ9การรับรองหรือไม4รับรองผลการเลือกต้ังระดับมลรัฐ และเขต 

2) ประเทศญ่ีปุUน 
   โครงสร!างคณะกรรมการคณะกรรมการการเลือกต้ังของญ่ีปุUน แบ4งออกเปAน 3 ระดับ    
คือคณะกรรมการการเลือกต้ังระดับชาติคณะกรรมการการเลือกต้ังระดับจังหวัดคณะกรรมการการ
เลือกต้ังระดับท!องถ่ินนอกจากคณะกรรมการการเลือกต้ัง ท่ีกล4าวไว!ข!างต!น ยังมีหน4วยงานท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกับการดําเนินการเลือกต้ังอ่ืนอีก อาทิ เช4น ผู!อํานวยการการลงคะแนนเลือกตังและ
การตรวจนับคะแนน ผู!สังเกตการณ9การลงคะแนนเลือกต้ังและการตรวจนับคะแนน 
   อํานาจหน!าท่ี หน!าท่ีหลักของคอมมิเลคนั้นจะครอบคลุมการเลือกต้ังท้ังในแง4ของ
กระบวนการ และในแง4ของระดับข้ันการเลือกต้ัง ต้ังแต4การจดทะเบียน การเลือกต้ัง การดําเนินการเลือกต้ัง 
ตลอดจนการประชาสัมพันธ9รณรงค9ให!ประชาชนไปใช!สิทธิการเลือกต้ัง หรือแม!กระท่ังฟaองร!องผู!กระทําผิด
กฎหมายเลือกต้ัง การดําเนินการเลือกต้ังคอมมิเลคจะทําหน!าท่ีทุกอย4างเก่ียวกับการเลือกต้ัง ต้ังแต4รับจด
ทะเบียนพรรคการเมือง รับจดทะเบียนผู!สมัครรับเลือกต้ังลงทะเบียน ผู!เลือกต้ัง แต4งต้ังเจ!าหน!าท่ีจาก 
หน4วยงานต4าง นอกจากนี้ก4อนเลือกต้ัง 6 เดือน คอมมิเลคทําหน!าท่ีประชาสัมพันธ9ในการรรรงค9ปลุกจิตสํานึก
การเลือกต้ังลงในหน!าหนังสือพิมพ9 ซ่ึงพ้ืนท่ีหน!าหนังสือพิมพ9ส4วนนี้เรียกว4า Comelecspace 
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3) ประเทศฟkลิปปkนส9 
   โครงสร!างคณะกรรมการรัฐธรรมนูญของประเทศฟkลิปปkนส9 ได! กําหนด
กระบวนการเลือกต้ังเอาไว!โดยให!มีคอมมิเลค ซ่ึงคล!ายกับคณะกรรมการการเลือกต้ังของประเทศ
ไทยโดยมีคณะกรรมาธิการท้ังสิ้น 7 คน มีบทบาทหน!าท่ีรับผิดชอบ ในการดูแลการเลือกต้ังทุกระดับ 
ต้ังแต4ระดับท!องถ่ินเช4นระดับหมู4บ!านจนถึงระดับชาติเช4นการเลือกต้ังประธานาธิบดีโดย
ประธานาธิบดีจะเปAนผู!เสนอชื่อคอมมิเลคท้ัง 7 ท4านแล!วนําเข!ารัฐสภา เม่ือรัฐสภาเห็นชอบก็นําเข!า
คณะกรรมาธิการว4าด!วยการแต4งต้ัง ประกอบด!วยผู!พิพากษาศาลฏีกา 3 คน สมาชิกท้ังสองสภา ท้ัง
ฝUายค!านและรัฐบาล สภาละ 3 คนเพ่ือตรวจสอบบุคคลดังกล4าวอีกครั้งหนึ่ง คุณสมบัติท่ัวไปของ
กรรมาธิการในคณะคอมมิเลค นั้น จะต!องจบการศึกษาข้ันตํ่าปริญญาตรีและต!องผ4านการศึกษาวิชา
กฎหมาย รวมท้ังต!องปฏิบัติการในด!านการกฎหมายไม4ตํ่ากว4า 10 ปt และไม4เปAนผู!สมัครรับเลือกต้ัง
ทุกระดับ โดยมีอย4างน!อย 3 คนท่ีต!องเปAนนักกฎหมายเนื่องจากต!องตัดสินคดีเลือกต้ังและให!ความ
เห็นชอบต4างๆ เก่ียวกับการเลือกต้ัง ในคณะคอมมิเลค ส4วนใหญ4เปAนผู!ท่ีได!รับการยกย4องจากสังคม
สูงมากไม4มีประวัติการคอร9รัปชั่นมาก4อน คอมมิเลคถือเปAนหน4วยงานอิสระจากรัฐบาล มีศักด์ิศรี
เท4ากับกระทรวงกระทรวงหนึ่ง โดยมีแผนกย4อยหลายแผนก โดยเฉพาะแผนกกฎหมายมีถึง 1,000 คน 
ท้ังนี้เพ่ือรองรับงาน ด!านสืบสวนสอบสวน ส4งเรื่องฟaองศาลและอุทธรณ9ต4อศาลเม่ือคดีต4างๆ ตัดสินไม4
ยุติธรรม 

อํานาจหน!าท่ี หน!าท่ีหลักของคอมมิเลคนั้นจะครอบคลุมการเลือกต้ังท้ังในแง4ของ
ระดับข้ันการเลือกต้ัง ต้ังแต4การจดทะเบียน การเลือกต้ัง การดําเนินการเลือกต้ัง ตลอดจนการ
ประชาสัมพันธ9รณรงค9 ให!ประชาชนไปใช!สิทธิเลือกต้ัง หรือแม!กระท่ังฟaองร!องผู!กระทําผิดกฎหมาย
เลือกต้ัง การดําเนินการเลือกต้ัง คอมมิเลคจะทําหน!าท่ีทุกอย4างเก่ียวกับการเลือกต้ัง ต้ังแต4รับจด
ทะเบียนพรรคการเมือง รับจดทะเบียนผู!สมัครรับเลือกต้ัง แต4งต้ังเจ!าหน!าท่ีให!มาช4วยการเลือกต้ัง 
นอกจากนี้ก4อนการเลือกต้ัง 6 เดือน คอมมิเลคทําหน!าท่ีประชาสัมพันธ9 ในการรณรงค9ปลุกจิตสํานึก
การเลือกต้ังโดยนําข!อมูลต4างๆ เก่ียวกับการเลือกต้ังลงในหน!าหนังสือพิมพ9 

การควบคุมตรวจสอบการเลือกต้ัง คอมมิเลคจะทําหน!าท่ีในการสืบสวนสอบสวน 
และตัดสินคดีเลือกต้ังของ ผู!สมัครระดับท!องถ่ิน ภาค จังหวัด เทศบาล เมือง และหมู4บ!าน และเปAนผู!
ฟaองผู!สมัครรับเลือกต้ังต4อศาลถ!ามีการทุจริตการเลือกต้ัง หรือละเมิดกฎหมาย ส4วนการพิจารณาคดี
ใดๆ รวมท้ังการอภัยโทษผู!สมัครท่ีทําผิดกฎหมายเลือกต้ังต!องได!รับความเห็นชอบจากคอมมิเลคใน
ท!องถ่ิน หากมีการทุจริตเลือกต้ังในระดับท!องถ่ิน มีการส4งเรื่องไปท่ีผู!อํานวยการเลือกต้ังแต4ะละเขต
เปAนผู!พิจารณาในข้ันต!น ท่ีเปAนเช4นนั้นเพราะกฎหมายของฟkลิปปkนส9กําหนดเอาไว!ว4า ผู!ท่ีจะมาเปAน
ผู!อํานวยการเลือกต้ังทุกเขตต!องสอบบาร9ได!แล!วและปฏิบัติการทางกฎหมายมาแล!ว จึงเปAนผู!ท่ีมีวุฒิ
ภาวะสูงสามารถสืบสวนสอบสวนคดีเบื้องต!นท!องถ่ินได!ทันทีจึงทําให!การพิจารณาคดีเบื้องต!นท!องถ่ิน
ได!ทันทีจึงทําให!การพิจารณาคดีในระดับท!องถ่ินของคอมิเลคค4อนข!างจะรวดเร็ว แต4ถ!าเปAนคดีของ
สมาชิกสภาผู!แทนราษฏรสมาชิกสภาวุฒิสภา และประธานาธิบดีอาจจะช!าเพราะต!องส4งเรื่องไปท่ีศาล 
สมาชิกสภาผู!แทนราษฏร ศาล สมาชิกวุฒิสภาและศาลฏีกา 
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 2.4.3  โครงสร!างและอํานาจหน!าท่ีของคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
  รัฐธรรมนูญแห4งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได!บัญญัติให!มีคณะกรรมการการเลือกต้ังอัน
เปAนองค9กรตามรัฐธรรมนูญเพ่ือให!มีบทบาทเปAนผู!ควบคุมดําเนินการจัดหรือจัดให!มีการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู!แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท!องถ่ินและผู!บริหารท!องถ่ิน โดยเฉพาะอย4างยิ่ง ในการ
ให!ความรู!แก4ประชาชนเก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโครงสร!างของคณะกรรมการการเลือกต้ัง
แบ4งออกเปAนสองหน4วยงาน หน4วยงานแรก คณะกรรมการการเลือกต้ัง บัญญัติไว!ในรัฐธรรมนูญแห4ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 229 และมาตรา 232 บัญญัติให!คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) มา
จากคณะบุคคลจํานวน 5 คน ประกอบด!วย ประธานกรรมการการเลือกต้ังจํานวน 1 คน และกรรมการ 4 คน 
ซ่ึงพระมหากษัตริย9ทรงแต4งต้ังตามคําแนะนําของวุฒิสภา ซ่ึงมาจากผู!ท่ีมีคุณสมบัติเปAนกลางทางการเมืองและ
มีความซ่ือสัตย9สุจริตเปAนประจักษ9 มีวาระการดํารงตําแหน4ง 7 ปtนับต้ังแต4วันท่ีพระมหากษัตริย9ทรงแต4งต้ัง 
และดํารงตําแหน4งได!วาระเดียว  หน4วยงานท่ีสองสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง บัญญัติไว!ใน
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ว4า ให!มีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังเปAนหน4วยงานท่ีเปAนอิสระในการ
บริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอ่ืน แบ4งเปAน 2 ส4วน คือ ส4วนกลางจะมีกิจการ 5 ด!าน 
คือ ในด!านกิจการบริหารกลาง ด!านกิจการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย ด!านกิจการบริหารงานเลือกต้ัง ด!าน
กิจการพรรคการเมืองและออกเสียงประชามติ และด!านการมีส4วนร4วม ส4วนภูมิภาคประจําจังหวัดจะมี 5 งาน 
คือ งานอํานวยการ งานจัดการเลือกต้ัง งานพรรคการเมือง งานการมีส4วนร4วม และงานสืบสวนสอบสวนและ
วินิจฉัย แสดงตามภาพท่ี 2.13 และ ภาพท่ี 2.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.13 โครงสร!างคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (2556)  
 
 
 

1. ประธานกรรมการเลือกต้ัง 
รับผิดชอบด!านกิจการบริหารกลาง 

2. กรรมการการ
เลือกต้ังรับผิดชอบงาน

ด!านกิจการพรรค
การเมืองและการออก

เสียงประชามติ 

3. กรรมการการ
เลือกต้ังรับผิดชอบ
งานด!านกิจการ
สืบสวนสอบสวน

และวินิจฉัย 

5. กรรมการการ
เลือกต้ัง

รับผิดชอบงาน
ด!านกิจการ
บริหารงาน

4. กรรมการ
การเลือกต้ัง

รับผิดชอบงาน
ด!านกิจการการ 

มีส4วนร4วม 
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1) อํานาจหน!าท่ี 
   ตามรัฐธรรมนูญแห4งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได!กําหนดอํานาจหน!าท่ีของ
คณะกรรมการการเลือกต้ัง ในส4วนท่ีเก่ียวข!องกับการเลือกต้ังมีกล4าวไว!ใน มาตรา 235-241  
    (1) ควบคุมและดํา เนินการจัดหรือจัด ให! มีการ เลื อก ต้ังหรื อการสรรหา
สมาชิกสภาผู!แทนราษฎรและการได!มาซ่ึงสมาชิกสภาผู!แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา
ท!องถ่ิน และผู!บริหารท!องถ่ิน รวมท้ังการออกเสียงประชามติ ให!เปAนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม  
    (2) ประธานกรรมการการเลือกต้ังเปAนผู!รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว4าด!วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรและการได!มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว4าด!วยพรรคการเมือง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว4า
ด!วยการเลือกต้ัง และเปAนนายทะเบียบพรรคการเมือง  

(3) ออกประกาศหรือวางระเบียบกําหนดการท้ังหลายอันจําเปAนแก4การปฏิบัติตาม
กฎหมาย รวมท้ังวางระเบียบเก่ียวกับการหาเสียงเลือกต้ังและการดําเนินการใดๆ ของพรรคการเมือง ผู!สมัคร
รับเลือกต้ัง และผู!มีสิทธิเลือกต้ัง เพ่ือให!เปAนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม และกําหนดหลักเกณฑ9การ
ดําเนินการของรัฐในการสนับสนุนให!การเลือกต้ังมีความเสมอภาคและมีโอกาสทัดเทียมกันในการหาเสียง
เลือกต้ัง 

(4) วางระเบียบเก่ียวกับข!อห!ามในการปฏิบัติหน!าท่ีของคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ขณะอยู4ในตําแหน4งเพ่ือปฏิบัติหน!าท่ี โดยคํานึงถึงการรักษาประโยชน9ของรัฐ และคํานึงถึงความสุจริต 
เท่ียงธรรม ความเสมอภาค และโอกาสทัดเทียมกันในการเลือกต้ัง 

(5) กําหนดมาตรการและการควบคุมการบริจาคเงินให!แก4พรรคการเมือง การ
สนับสนุนทางการเงินโดยรัฐ การใช!จ4ายเงินของพรรคการเมืองและผู!สมัครรับเลือกต้ัง รวมท้ังการ
ตรวจสอบบัญชีทางการเงินของพรรคการเมืองโดยเปkดเผย และการควบคุมการจ4ายเงินหรือรับเงินเพ่ือ
ประโยชน9ในการลงคะแนนเลือกต้ัง 

(6) มีคําสั่งให!ข!าราชการ พนักงาน หรือลูกจ!างของหน4วยราชการ หน4วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส4วนท!องถ่ิน หรือเจ!าหน!าท่ีอ่ืนของรัฐ ปฏิบัติการท้ังหลายอันจําเปAนตามกฎหมาย 

(7) สืบสวนสอบสวนเพ่ือหาข!อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดป�ญหาหรือข!อโต!แย!งท่ี
เกิดข้ึนตามกฎหมาย 

(8) สั่งให!มีการเลือกต้ังใหม4หรือออกเสียงประชามติใหม4ในหน4วยเลือกต้ังใดหน4วย
เลือกต้ังหนึ่งหรือทุกหน4วยเลือกต้ัง เม่ือมีหลักฐานอันควรเชื่อได!ว4าการเลือกต้ังหรือการออกเสียง
ประชามติในหน4วยเลือกต้ังนั้นๆ มิได!เปAนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 

(9) ประกาศผลการเลือกต้ัง ผลการสรรหา และผลการออกเสียงประชามติ 
(10) ส4งเสริมและสนับสนุนหรือประสานงานกับหน4วยราชการ หน4วยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส4วนท!องถ่ิน หรือสนับสนุนองค9การเอกชน ในการให!การศึกษาแก4ประชาชน
เก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย9ทรงเปAนประมุข และส4งเสริมการมี
ส4วนร4วมทางการเมืองของประชาชน 

(11) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
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(12) แต4งต้ังบุคคล คณะบุคคล หรือผู!แทน องค9การเอกชน เพ่ือปฏิบัติหน!าท่ีตามท่ี
มอบหมาย 

(13) ถอดถอนสิทธิเลือกต้ังผู!สมัครรับเลือกต้ังท่ีกระทําผิดต4อพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว4าด!วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎร และการได!มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา 

(14) ดําเนินการสืบสวนสอบสวนกรณีมีการคัดค!านว4าการเลือกต้ัง หรือการสรรหา
สมาชิกสภาผู!แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท!องถ่ิน ผู!บริหารท!องถ่ิน หรือการออกเสียง
ประชามติ เปAนไปโดยไม4ถูกต!องหรือไม4ชอบด!วยกฎหมาย 

(15) ก4อนการประกาศผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา 
คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจวินิจฉัยให!มีการเลือกต้ังใหม4หรือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังได!และให!ถือเปAน
ท่ีสุด 

(16) กรณีท่ีประกาศผลการเลือกต้ังไปแล!ว ถ!าคณะกรรมการการเลือกต้ัง
เห็นสมควรให! มีการเลือกต้ังใหม4 หรือเพิกถอนสิทธิการเลือกต้ัง (ให!ใบเหลืองหรือใบแดง) 
สมาชิกสภาผู!แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา ให!ยื่นคําร!องต4อศาลฎีกา ส4วนการเลือกต้ังระดับท!องถ่ิน
ให!ยื่นคําร!องต4อศาลอุธรณ9 ในกรณีท่ีศาลฎีกาหรือศาลอุธรณ9มีคําสั่งให!มีการเลือกต้ังใหม4หรือเพิกถอน
สิทธิการเลือกต้ังให!ถือว4าสมาชิกภาพของบุคคลผู!นั้นสิ้นสุดลงและให!ถือเปAนท่ีสุดไม4สามารถอุธรณ9หรือ
ฎีกาได!อีกต4อไป 

(17) กรณีการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ถูกร!องคัดค!านให!คณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ดําเนินการสืบสวนสอบสวน เม่ือวินิจฉัยอย4างใดแล!ว ให!ศาลฎีกาเปAนผู!วินิจฉัยต4อไปทันที 

ส4วนอํานาจหน!าท่ีในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว4าด!วยคณะกรรมการการ
เลือกต้ัง พ.ศ. 2550 กําหนดอํานาจหน!าท่ีไว!ในมาตรา 10 ดังต4อไปนี้ 

(1) ควบคุมและดําเนินการจัดหรือจัดให!มีการเลือกต้ังหรือสนับสนุนการสรรหา
สมาชิกสภาผู!แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท!องถ่ินและผู!บริหารท!องถ่ินแล!วแต4กรณีรวมท้ัง
การออกเสียงประชามติให!เปAนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 

(2) ออกประกาศหรือวางระเบียบกําหนดการท้ังหลายอันจําเปAนหรือดําเนินการ
เพ่ือให!เปAนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว4าด!วยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู!แทนราษฎรและการได!มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว4าด!วย
พรรคการเมืองพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว4าด!วยการออกเสียงประชามติและกฎหมายว4า
ด!วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท!องถ่ินหรือผู!บริหารท!องถ่ินเพ่ือให!การเลือกต้ังหรือการออกเสียง
ประชามติเปAนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 

(3) วางระเบียบเก่ียวกับการหาเสียงเลือกต้ังและการดําเนินการใดๆ ของพรรค
การเมืองผู!สมัครรับเลือกต้ัง และผู!มีสิทธิเลือกต้ังเพ่ือให!เปAนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรมและกําหนด
หลักเกณฑ9การดําเนินการของรัฐในการสนับสนุนให!การเลือกต้ังมีความเสมอภาคและมีโอกาส
ทัดเทียมกันในการหาเสียงเลือกต้ัง 

(4) วางระเบียบเก่ียวกับการช4วยเหลือในการตรวจสอบการเลือกต้ังตามมาตรา 25 
(5) วางระเบียบเก่ียวกับข!อควรปฏิบัติและข!อห!ามมิให!ปฏิบัติของพรรคการเมือง

ผู!สมัครรับเลือกต้ัง และผู!มีสิทธิเลือกต้ัง ในส4วนท่ีเก่ียวกับการเลือกต้ังและการตอบข!อหารือของ
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คณะกรรมการการเลือกต้ังเก่ียวกับเรื่องดังกล4าวท้ังนี้ โดยต!องตอบข!อหารือภายในสามสิบวันนับแต4
วันท่ีได!รับข!อหารือและจะปฏิเสธไม4ตอบข!อหารือเพราะเหตุท่ีเรื่องนั้นยังไม4เกิดข้ึนมิได! 

(6) วางระเบียบหรือให!ความเห็นชอบในการปฏิบัติหน!าท่ีของคณะรัฐมนตรีใน
ระหว4างท่ีอายุของสภาผู!แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผู!แทนราษฎรในเรื่องดังต4อไปนี้ 

ก) ให!ความเห็นชอบในการแต4งต้ังหรือโยกย!ายข!าราชการซ่ึงมีตําแหน4งหรือ
เงินเดือนประจํา พนักงานของหน4วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการท่ีรัฐถือหุ!นใหญ4ตามท่ีบัญญัติไว!
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว4าด!วยพรรคการเมืองหรือให!บุคคลดังกล4าวพ!นจากการปฏิบัติ
หน!าท่ีหรือพ!นจากตําแหน4งหรือให!ผู!อ่ืนมาปฏิบัติหน!าท่ีแทน 

ข) ให!ความเห็นชอบในการอนุมัติให!ใช!จ4ายงบประมาณสํารองจ4าย เพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเปAน 

ค) วางระเบียบเก่ียวกับการใช!ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพ่ือ
กระทําการใดซ่ึงจะมีผลต4อการเลือกต้ังหรือให!ความเห็นชอบในการดําเนินการดังกล4าว 

ท้ังนี้ โดยคํานึงถึงการรักษาประโยชน9ของรัฐ รวมท้ังคํานึงถึงความสุจริตและเท่ียง
ธรรม ความเสมอภาค และโอกาสทัดเทียมกันในการเลือกต้ัง 

(7) กําหนดมาตรการและการควบคุมการบริจาคเงิน ทรัพย9สินหรือประโยชน9อ่ืนใด
อันอาจคํานวณเปAนเงินได! ให!แก4พรรคการเมืองการสนับสนุนทางการเงินโดยรัฐการใช!จ4ายเงินของ
พรรคการเมืองและผู!สมัครรับเลือกต้ังรวมท้ังการตรวจสอบบัญชีทางการเงินของพรรคการเมืองโดย
เปkดเผยและการควบคุมการจ4ายเงินหรือรับเงินเพ่ือประโยชน9ในการลงคะแนนเลือกต้ัง ท้ังนี้โดยให!
สอดคล!องกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว4าด!วยพรรคการเมือง 

(8) มีคําสั่งให!ข!าราชการ พนักงาน หรือลูกจ!างของหน4วยราชการ หน4วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส4วนท!องถ่ิน หรือเจ!าหน!าท่ีอ่ืนของรัฐปฏิบัติการท้ังหลายอันจําเปAนตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว4าด!วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรและการได!มาซ่ึง
สมาชิกวุฒิสภาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว4าด!วยพรรคการเมืองพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว4าด!วยการออกเสียงประชามติและกฎหมายว4าด!วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท!องถ่ินหรือ
ผู!บริหารท!องถ่ิน 

(9) ดําเนินการแบ4งเขตเลือกต้ังสําหรับการเลือกต้ังแบบแบ4งเขตเลือกต้ังและการ
เลือกต้ังแบบสัดส4วนและการเลือกต้ังสมาชิกสภาท!องถ่ินหรือผู!บริหารท!องถ่ินรวมท้ังจัดให!มีบัญชี
รายชื่อผู!มีสิทธิเลือกต้ัง 

(10) สืบสวนสอบสวนเพ่ือหาข!อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดป�ญหาหรือข!อโต!แย!งท่ี
เ กิด ข้ึนเ ก่ียว กับการปฏิบั ติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว4าด! วยการเลือก ต้ัง
สมาชิกสภาผู!แทนราษฎรและการได!มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว4าด!วย
พรรคการเมืองพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว4าด!วยการออกเสียงประชามติหรือกฎหมายว4า
ด!วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท!องถ่ินหรือผู!บริหารท!องถ่ิน 

(11) ส4งเรื่องไปยังประธานสภาผู!แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาในกรณีท่ี
คณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นว4าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาคนใด
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คนหนึ่งสิ้นสุดลงหรือส4งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญในกรณีท่ีเห็นว4าความเปAนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีคน
ใดคนหนึ่งสิ้นสุดลง 

(12) สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังตามท่ีกฎหมายบัญญัติหรือสั่งให!มีการเลือกต้ังใหม4
หรือออกเสียงประชามติใหม4ในหน4วยเลือกต้ังใดหน4วยเลือกต้ังหนึ่งหรือทุกหน4วยเลือกต้ังหรือสั่งให!มี
การนับคะแนนใหม4เม่ือมีหลักฐานอันควรเชื่อได!ว4าการเลือกต้ังหรือการออกเสียงประชามติในหน4วย
เลือกต้ังนั้นๆ มิได!เปAนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม ท้ังนี้หลักเกณฑ9และวิธีพิจารณาให!เปAนไปตาม
ระเบียบท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

(13) ประกาศผลการเลือกต้ัง ผลการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา และผลการออกเสียง
ประชามติ 

(14) ส4งเสริมและสนับสนุนหรือประสานงานกับหน4วยราชการ หน4วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส4วนท!องถ่ิน หรือสนับสนุนองค9การเอกชนในการให!การศึกษาแก4ประชาชน
เก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย9ทรงเปAนประมุข การส4งเสริมการมี
ส4วนร4วมทางการเมืองของประชาชนและการช4วยเหลือในการตรวจสอบการเลือกต้ังตามมาตรา 25 
ท้ังนี้การจัดสรรงบประมาณเปAนค4าใช!จ4ายให!เปAนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

(15) วางระเบียบเปAนแนวทางการปฏิบัติหน!าท่ีของผู!ได!รับการแต4งต้ังให!มีอํานาจ
หน!าท่ีเก่ียวข!องกับการเลือกต้ัง การสนับสนุนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาหรือการออกเสียงประชามติ 

(16) จัดทํารายงานผลการปฏิบั ติงานประจําปtและข!อสังเกตเสนอต4อสภา
ผู!แทนราษฎรและวุฒิสภา 

(17) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญอ่ืนหรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให!เปAนอํานาจหน!าท่ีของคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

2) การสรรหาคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
   สําหรับการสรรหาคณะกรรมการการเลือกต้ังจํานวน 5 คนนั้น จะผ4าน
คณะกรรมการสรรหาจํานวน 7 คน ได!แก4 ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาล
ปกครองสูงสุด ประธานสภาผู!แทนราษฎร ผู!นําฝUายค!านในสภาผู!แทนราษฎร บุคคลซ่ึงท่ีประชุมใหญ4
ศาลฎีกาคัดเลือก 1 คนและบุคคลซ่ีงท่ีประชุมใหญ4ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด (ต!องมิใช4ผู!พิพากษา
หรือตุลาการ และไม4เปAนกรรมการสรรหาในองค9กรอ่ืน) ทําหารสรรหาผู!สมควรเปAนกรรมการการ
เลือกต้ังจํานวน 3 คน ซ่ึงมติต!องไม4น!อยกว4า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท่ีมีอยู4 อีกส4วนหนึ่งท่ีประชุม
ใหญ4ศาลฎีกา พิจารณาผู!มีคุณสมบัติเหมาะสม จํานวน 2 คน เสนอต4อประธานวุฒิสภา ท้ังหมดนี้ต!อง
สรรหาให!ครบจํานวนภายใน 30 วัน หากไม4ครบให!ท่ีประชุมใหญ4ศาลฎีกาทําการพิจารณาสรรหาให!
ครบภายใน 15 วัน 
   หลังจากนั้นประธานวุฒิสภาเรียกประชุมสภาเพ่ือให!มีมติเห็นชอบ กระทําโดยวิธี
ลงคะแนนลับ โดยสามรถท่ีจะเห็นชอบท้ังหมดหรือบางส4วนได! หลังจากนั้นผู!ท่ีได!รับเห็นชอบได!รับการ
คัดเลือก ให!เลือกประธานกรรมการการเลือกต้ัง และแจ!งผลให!ประธานวุฒิสภาทราบเพ่ือนําความ
กราบบังคมทูลแต4งต้ังต4อไป ตามภาพท่ี 2.15 
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ภาพท่ี 2.15 การสรรหาคณะกรรมการการเลือกต้ัง  
ท่ีมา: กฤษณา ไวสํารวจ (2549)  
 
   ข!อแตกต4างในกระบวนการสรรหาตามรัฐธรรมนูญปt 2540 และ 2550 คือคณะกรรมการ
สรรหามีผู!ท่ีมีส4วนเก่ียวข!องกับการเมืองน!อยลง และหากพบว4ากรรมการการเลือกต้ังผู!ใดมีคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต!องห!าม สมาชิกรัฐสภาจํานวนไม4น!อยกว4า 1 ใน 10 สามารถยื่นร!องขอต4อประธานรัฐสภา ประธาน

ประธานวุฒิสภานําความข้ึน
ทูลเกล!าให!พระมหากษัตริย9ลงนาม

แต4งตั้ง 

ผุ!ได!รับความเห็นชอบประชุมและเลือกกนัเองให!คนหน่ึงเปAน
ประธานกรรมการการเลือกต้ัง และแจ!งผลให!ประธานวุฒิสภา 

ที่ประชมุวุฒิสภามีมติให!ความเห็นชอบ
ผู!ได!รับการสรรหา 

คณะกรรมการสรรหาทําหน!าท่ีสรรหาผู!
สมควรเปAนกรรมการการเลือกต้ัง จาํนวน 

3 คน เสนอต4อประธานวุฒิสภา 

ท่ีประชุมใหญ4ศาลฎีกาพิจารณา 
สรรหาผู!สมควรเปAน 

กรรมการการเลือกตั้ง  

คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง มีจาํนวน 7 คน ประกอบด!วย 
1. ประธานศาลฎีกา 

2. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

3. ประธานศาลปกครองสูงสุด 

4. ประธานสภาผู!แทนราษฎร 

5. ผู!นําฝUายค!านในสภาผู!แทนราษฎร 

6. บุคคลซึ่งท่ีประชุมใหญ4ศาลฎีกาคัดเลือก จํานวน 1 คน                                        
(มิใช4ผู!พิพากษาหรือตุลาการและไม4เปAนกรรมการสรรหาในองค9กรอ่ืน) 

7. บุคคลซึ่งท่ีประชุมใหญ4ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลอืก จาํนวน 1 คน 
(มิใช4ผู!พิพากษาหรือตุลาการและไม4เปAนกรรมการสรรหาในองค9กรอ่ืน) 
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รัฐสภาส4งเรื่องให!ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดพ!นจากตําแหน4งกรรมการการเลือกต้ังได! แตกต4างจากฉบับปt 
2540 ท่ีบัญญัติให!คณะกรรมการสรรหาและท่ีประชุมใหญ4ศาลฎีกาพิจารณาสรรหาผู!มีคุณสมบัติ และไม4มี
ลักษณะต!องห!ามจํานวน 10 คน และวุฒิสภาคัดเลือกเหลือ 5 คน ข!อสังเกตของการสรรหาแบบปt 2550 นั้น
แม!จะมีความเก่ียวข!องกับฝUายการเมืองน!อย แต4มีป�ญหาเรื่องความชอบธรรมเนื่องจากมีความเก่ียวข!องยึดโยง
กับประชาชนน!อยเช4นกัน ในการพิจารณาการเลือกต้ังผู!แทนท่ีมาจากประชาชนแบบ 2540 นั้นจะมีความยึด
โยงกับประชาชนมากกว4าเนื่องจากวุฒิสภานั้นมาจากการเลือกต้ังของประชาชน 
   คุณสมบัติของคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
   (1) มีอายุไม4ต่ํากว4า 40 ปtบริบูรณ9 
   (2) สําเร็จการศึกษาไม4ต่ํากว4าปริญญาตรีหรือเทียบเท4า 
   (3) มีคุณสมบัติและไม4มีลักษณะต!องห!ามตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนด 
   (4) ไม4เปAนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู!ตรวจการแผ4นดิน กรรมการปaองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห4งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ4นดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห4งชาติ 
   (5) ไม4เปAนข!าราชการซ่ึงมีตําแหน4งหรือเงินเดือนประจํา 
   (6) ไม4เปAนพนักงานหรือลูกจ!างของหน4วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส4วนท!องถ่ิน 
ไม4เปAนกรรมการ ท่ีปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือหน4วยงานของรัฐ 
   (7) ไม4ดํารงตําแหน4งใดในห!างหุ!นส4วน บริษัท หรือองค9กรท่ีดําเนินธุรกิจโดยมุ4งหา
ผลกําไร หรือรยได!มาแบ4งป�นกัน หรือลูกจ!างของบุคคลใด 
   (8) ไม4ประกอบวิชาชีพอิสระอ่ืนใด 
   คณะกรรมการการเลือกต้ังได!มีบทบาทในการเลือกต้ังท่ัวไปทุกครั้ง ทําให!เกิดการต่ืนตัว
เข!ามามีส4วนร4วมของประชาชนอย4างกว!างขวาง ในประการแรกสืบเนื่องจากการท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดให!การ
เลือกต้ังนั้นเปAนหน!าท่ีของประชาชน อีกนัยหนึ่งการท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังเปAนองค9กรอิสระเพ่ือดูแล
และตรวจสอบการเลือกต้ังอย4างเปAนรูปธรรม และมีการคัดสรรผู!เข!ามาทําหน!าท่ีอย4างเปAนระบบ ทําให!
ประชาชนต!องการมีส4วนร4วมในการเข!ามาใช!สิทธิ์ลงคะแนน และเชื่อม่ันว4าคะแนนเสียงของตนสามารถเปAน
คะแนนเสียงท่ีถูกใช!ในการพัฒนาประชาธิปไตยและพัฒนาประเทศ แต4ยังเปAนท่ีจับตามองในส4วนของ
คณะกรรมการการเลือกต้ังท่ีต!องปรับปรุงในเรื่องของประสิทธิภาพในการตรวจสอบการทุจริตการเลือกต้ัง 
ความล4าช!าในการจัดการเลือกต้ัง การนับคะแนน ความชอบธรรมในท่ีมาขององค9กรเนื่องจากเหตุการณ9หลัง
รัฐประหารเม่ือปt 2549 และการใช!รัฐธรรมนูญปt 2550 ท่ีกําหนดท่ีมาของคณะกรรมการการเลือกต้ังไม4
เชื่อม่ันในฝUายการเมืองและมีส4วนยึดโยงกับประชาชนน!อย ให!อํานาจกับฝUายตุลาการในการสรรหามาก
จนเกินไป การถ4วงดุลอํานาจขององค9กรอิสระท่ีผู!ท่ีแต4งต้ังและผู!ท่ีปลดเปAนองค9กรเดียวกันคือ ศาลรัฐธรรมนูญ 
และการท่ีรวมอํานาจในการด!านนิติบัญญัติออกระเบียบในการเลือกต้ัง บริหารงานการเลือกต้ัง และการ
พิจารณาคดีตัดสิทธิการเลือกต้ังไว!ในองค9กรเดียวกัน อาจมีป�ญหาในเรื่องการใช!อํานาจและการตรวจสอบ
ถ4วงดุลอํานาจได! 
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2.5 องค#กรท่ีเก่ียวข�องกับการเลือกตั้ง 
2.5.1 กลุ4มผลประโยชน9และพรรคการเมือง 

ในสังคมมนุษย9ท่ีประกอบด!วยกลุ4มคนเปAนจํานวนมาก แต4ละกลุ4มต4างมีแนวคิดและ
ผลประโยชน9ของกลุ4มตนเอง จึงเกิดการท่ีกลุ4มคนท่ีมีแนวความคิดคล!ายกันรวมตัวเพ่ือนําเอาแนวคิด
เหล4านี้เข!าไปใช!เปAนนโยบายในการบริหารประเทศ โดยวิธีการส4งผู!แทนของกลุ4มตนนําเสนอนโยบาย
ของกลุ4ม ลงสมัครับเลือกต้ังเพ่ือให!ได!รับชัยชนะและจัดต้ังรัฐบาลเพ่ือบริหารประเทศ เราเรียกคนกลุ4ม
นี้ว4า “พรรคการเมือง” 

1) กลุ4มผลประโยชน9 
กลุ4ม หมายถึง การรวมตัวของคนต้ังแต4 2 คนข้ึนไปท่ีมีความสัมพันธ9 หรือ

เจตนารมณ9ร4วมกัน ในความหมายของกลุ4มในทางรัฐศาสตร9จะหมายถึงกลุ4มท่ีมีการจัดต้ังข้ึน ดังนั้น 
กลุ4มผลประโยชน9 (Interest Group) หมายถึง แบบแผนพฤติกรรมทางการเมืองท่ีเก่ียวข!องกับการ
รวมกลุ4มของผู!มีผลประโยชน9ร4วมกัน (ศรุติ สกุลรัตน9, 2525 อ!างถึงใน เอกวิทย9 มณีธร, 2554) โดยมี
วัตถุประสงค9ท่ีจะปกปaองผลประโยชน9ของกลุ4ม โดยมีผลประโยชน9ต4างๆ เปAนหน4วยปฏิบัติหน!าท่ีใน
ฐานะเปAนองค9กรหนึ่งในระบบการเมือง 

กลุ4มผลประโยชน9 ยั งหมายถึงกลุ4มบุคคลท่ีรวมตัวกัน ด!วยข!อผูกพันหรือ
ผลประโยชน9บางอย4าง โดยมีเปaาหมายร4วมกัน มีลักษณะคือ 1) มีบทบาทสําคัญในการแสดงออกให!
ประจักษ9 (Interest Articulation) ซ่ึงป�ญหาของสังคม โดยท่ีบุคคลหรือกลุ4มแสดงการเรียกร!องหรือ
ความต!องการต4อผู!มีอํานาจตัดสินใจ 2) เปAนการเมืองส4วนตัวแบบท่ีไม4เปAนทางการ ซ่ึงมีความสําคัญ
พอๆ กับสถาบันทางการเมืองท่ีเปAนทางการซ่ึงมีบทบาทสําคัญในการมีอิทธิพลหรือกดดันต4อการ
ตัดสินใจของรัฐบาลตามท่ีตนต!องการ ความสัมพันธ9แบบส4วนตัวไม4เปAนทางการนับเปAนปรากฎการณ9
หลักของสังคมไทย แม!แต4ในวงการธุรกิจ จะมีลักษณะเปAนแบบธุรกิจ ครอบครัว เปAนต!น 3) องค9กรท่ี
ไม4ใช4ของรัฐบาล รวมท้ังกฎหมู4แสดงให!เห็นว4า พฤติกรรมทางการเมืองเปAนเรื่องของพฤติกรรมกลุ4ม 
มากกว4าพฤติกรรมส4วนบุคคลซ่ึงไม4มีประสิทธิผล ดังท่ีอดีตประธานาธิบดี Wilson ของสหรัฐอเมริกา
พูดว4า กฎหมายท่ีผ4านรัฐสภาสหรัฐ เกิดจากการวิ่งเต!นของกลุ4มผลประโยชน9ต4างๆ นั่นเอง 4) ในระบบ
การเมืองท่ีพัฒนาแล!ว กลุ4มผลประโยชน9จะมีบทบาททางการเมืองสูงโดยเฉพาะอย4างยิ่งในระบบสอง
พรรคการเมือง โดยจะมีการแบ4งงานกันทําระหว4างกลุ4มผลประโยชน9กับพรรคการเมือง กล4าวคือ กลุ4ม
ผลประโยชน9ต4างๆ จะชี้ให!เห็นถึงป�ญหาสําคัญๆ ของสังคม ส4วนพรรคการเมืองจะนําป�ญหาเหล4านั้น
มากําหนดเปAนนโยบายทางเลือกให!กับสังคม ส4วนในประเทศท่ีกําลังพัฒนา กลุ4มผลประโยชน9จะมี
บทบาทในตัวเมือง แต4ในชนบทกลุ4มต4างๆ จะมีลักษณะด้ังเดิม แบบกลุ4มเครือญาติ กลุ4มชนชั้น ฐานะ
ทางสังคม และกลุ4มศาสนา หากกลุ4มใดมีจํากัดมักใช!วิธีการนอกแบบ (ทินพันธุ9 นาคะตะ, 2555) 

อัลมอนด9และพาวเวลล9 (Almond & Powell) แบ4งกลุ4มผลประโยชน9ออกเปAน      
4 ชนิด 1) กลุ4มท่ีเกิดข้ึนฉับพลันไม4มีจุดหมายท่ียั่งยืน เช4น การจลาจล การเดินขบวนประท!วง และการ
ลอบสังหาร 2) กลุ4มท่ีไม4เปAนสมาคม มีความผูกพันตามลักษณะเครือญาติ เชื้อชาติหรือท!องถ่ิน จะมี
ลักษณะการรวมตัวเปAนครั้งคราว ไม4ต4อเนื่อง 3) กลุ4มท่ีอยู4ในรูปของสถาบันต4างๆ เช4น พรรคการเมือง 
กองทัพ ระบบราชการ ศาสนานิกายต4างๆ จะมีลักษณะองค9กรท่ีเปAนทางการ มีความเปAนมืออาชีพ 
และระบุหน!าท่ีนอกเหนือจากการเปAนกลุ4มผลประโยชน9 4) กลุ4มแบบสมาคม ได!แก4 สหภาพ       
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การค!า องค9กรของนักธุรกิจ หรือนักอุตสาหกรรม สมาคมเชื้อชาติ หรือศาสนา ซ่ึงเปAนตัวแทนของ
กลุ4มใดๆ โดยเฉพาะ จะมีเจ!าหน!าท่ีและระบียบปฏิบัติในการกําหนดผลประโยชน9และการเรียกร!อง 

สําหรับช4องทางการเรียกร!องของกลุ4มผลประโยชน9นั้น เช4น การเดินขบวนและการ
ใช!ความรุนแรง การใช!เส!นสายส4วนตัวความเปAนเครือญาติท!องถ่ินเดียวกัน การมีตัวแทนอยู4ในชนชั้น
นําเพ่ือผลประโยชน9ของกลุ4มนั้นๆ การอาศัยช4องทางสถาบันทางการเมือง โดยอิทธิพลของกลุ4ม
ผลประโยชน9จะข้ึนอยู4กับความเข!มข!นของกลุ4มผลประโยชน9 ความสามารถของผู!นําและทรัพยากรด!าน
การเงิน 

2) พรรคการเมือง 
พรรคการเมืองต!องทําหน!าท่ีในการเปAนตัวแทนของกลุ4มผลประโยชน9และความ

ต!องการอันหลากหลายของประชาชน ในระบอบการเมืองสิ่งท่ีจะทําให!พรรคการเมืองสามารถทํา
หน!าท่ีในการเปAนตัวแทนได!อย4างเข!มแข็งจนได!รับชัยชนะในการเลือกต้ัง นักวิชาการต4างๆ ได!ให!
ความหมายของพรรคการเมืองไว!ต4างๆ กัน ลา พาลอมบาราและไวเนอร9 (La Palombara & Weiner, 
1966) ได!ให!ความหมายของพรรคการเมืองว4า หมายถึงการรวมตัวกันของกลุ4มคนเปAนองค9การท่ีมี
ความต4อเนื่อง มีอายุยืนยาวเพราะมีการสืบทอดจากสมาชิกรุ4นหนึ่งไปยังอีกรุ4นหนึ่งและมีสาขาพรรค
กระจายอยู4ท่ัวประเทศตามชุมชนต4างๆ และต!องติดต4อสัมพันธ9กับประชาชนอย4างใกล!ชิดและต4อเนื่อง
ไม4เฉพาะแต4เวลาหาเสียงเลือกต้ังเท4านั้นและองค9กรนี้ด!องมีเจตนาเพ่ือให!ได!มาซ่ึงอํานาจและตําแหน4ง
ทางการเมืองหรือมีจุดมุ4งหมายเพ่ือจัดต้ังรัฐบาลและรับผิดชอบการบริหารประเทศนิวแมนน9 
(Neumann, 1956) ให!นิยามศัพท9พรรคการเมืองว4า เปAนองค9การของกลุ4มตัวแทนทางการเมืองท่ีเข!า
แข4งขันกับกลุ4มตัวแทนการเมืองอ่ืนๆ ท่ีมีแนวคิดท่ีแตกต4างกันไปจากตน เพ่ือให!ได!มาซ่ึงการสนับสนุน
จากประชาชนโดยท่ัวไป โดยมีจุดมุ4งประสงค9ควบคุมอํานาจรัฐบาล 

ในขณะท่ีในด!านกฎหมายได!ให!ความหมายของพรรคการเมืองไว!ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว4าด!วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ได!ให!นิยามพรรคการเมืองหมายความว4าคณะ
บุคคลท่ีรวมตัวกันจัดต้ังเปAนพรรคการเมืองโดยได!รับการจดแจ!งการจัดต้ังตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพ่ือสร!างเจตนารมณ9ทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย9ทรงเปAนประมุขโดยมุ4งท่ีจะส4งสมาชิกเข!ารับสมัครเปAนสมาชิกสภาผู!แทนราษฎร
และมีการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอ่ืนอย4างต4อเนื่อง 

วิสุทธิ์ โพธิแท4นได!ให!ความเห็นไว!ว4า พรรคการเมืองคือกลุ4มของคนท่ีมีแนวคิดหรือ
อุดมการณ9ทางการเมืองอย4างเดียวกัน รวมตัวกันจัดต้ังเปAนสถาบันท่ีมีองค9กรท่ีแน4นอนชัดเจน มีการ
กําหนดทางเลือกเก่ียวกับนโยบายท่ีสําคัญในการปกครองและบริหารประเทศในด!านต4างๆ มีการ
คัดเลือกบุคคลเข!าดํารงตําแหน4งทางการเมือง พยายามเข!าไปมีส4วนในการบริหารอํานาจรัฐจนสามารถ
จัดต้ังหรือร4วมกันจัดต้ังรัฐเพ่ือบริหารประเทศ 

โครงสร!างพรรคการเมือง พรรคการเมืองต!องทําหน!าท่ีในการเปAนตัวแทนของกลุ4ม
ผลประโยชน9และความต!องการอันหลากหลายของประชาชน ในระบอบการเมืองสิ่งท่ีจะทําให!พรรค
การเมืองสามารถทําหน!าท่ีในการเปAนตัวแทนได!อย4างเข!มแข็งจนได!รับชัยชนะในการเลือกต้ัง นั่นคือ
ต!องมีโครงสร!างท่ีเหมาะสมประกอบไปด!วย 



153 

องค9ประกอบแรก ต!องมีอุดมการณ9ทางการเมือง (Party Ideology) ท่ีเปAนหลัก
พ้ืนฐาน เพ่ือเปAนกรอบในการกําหนดนโยบายของพรรคการเมือง อาจเปAนลัทธิการเมืองหรือเศรษฐกิจ
เพ่ือเปAนอุดมการณ9พ้ืนฐาน เช4น แนวอนุรักษ9นิยม แนวเสรีนิยม แนวสังคมนิยม แนวคอมมิวนิสต9 เปAน
ต!น พรรคจะใช!อุดมการณ9นี้ในการกําหนดนโยบายของพรรคท่ีเปAนรูปธรรมในการหาเสียง และ
ตอบสนองความต!องการของประชาชนโดยรวม แต4อุดมการณ9นี้จะต!องสอดคล!องกับรูปแบบการ
ปกครองของประเทศด!วย เช4นประเทศแบบประชาธิปไตย แต4มีอุดมการณ9พรรคท่ีเรียกร!องให!เกิดการ
รัฐประหารหรือไม4เชื่อในระบบการเลือกต้ัง ถือว4าเปAนการปกครองท่ีไม4สอดคล!องกับแนวทางของ
ประเทศ เปAนต!น 

องค9ประกอบท่ีสอง กําเนิดและการพัฒนาการของพรรคการเมือง (Party Background) 
เปAนโครงสร!างเชิงนามธรรมท่ีดูถึงจุดกําเนิดของการก4อต้ังว4าเปAนตัวแทนของกลุ4มผลประโยชน9ใด เพ่ือให!เกิด
ความเปAนตัวแทนของความต!องการนั้น ส4งผลต4อการสนับสนุนและชัยชนะในการเลือกต้ัง 

องค9ประกอบท่ีสาม สมาชิกพรรค (Party Membership) เปAนโครงสร!างท่ีสําคัญ
ท่ีสุดของพรรคการเมือง จํานวนสมาชิกพรรคจะบ4งบอกถึงขนาดพรรค และเปAนเง่ือนไขในการนําไปสู4
ความสําเร็จและประสิทธิภาพการดําเนินงานของพรรค 

องค9ประกอบท่ีสี่ การเงินของพรรค (Party Finance) พรรคการเมืองต!องใช!
ทรัพยากรในการได!รับชัยชนะในการเลือกต้ัง โดยเฉพาะต!องมีเงินเพ่ือให!บรรลุเปaาหมาย โดยท่ีมาของ
เงินนั้นจะต!องมีท่ีมาอย4างถูกต!องตามระบียบของพรรคและข!อกําหนดของกฎหมาย รวมท้ังมีการ
บริหารจัดการอย4างเปAนระบบ 

องค9ประกอบท่ีห!า การจัดองค9การบริหารพรรค (Party Organization) การบริหาร
จัดการภายในพรรคเพ่ือให!เกิดความสําเร็จในการดําเนินการ การจัดโครงสร!าง การบังคับบัญชา การ
แบ4งงานตามความชํานาญ การวางแผนควบคุม การกําหนดบริหาร ประเมินผลและติดตามผล
นโยบาย สิ่งท่ีสําคัญคือ ต!องมีการประสานงานกันระหว4างศูนย9กลางของพรรคกับสาขาของพรรคใน
ระดับต4างๆ มีการกําหนดรูปแบบและประสานสัมพันธ9 การประชุมใหญ4สามัญประจําปtเพ่ือสร!างความ
ผูกพันระหว4างสมาชิกพรรค และมีความรู!สึกเปAนเจ!าของพรรคร4วมกัน ตําแหน4งบริหาร เช4น หัวหน!า
พรรค รองหัวหน!าพรรค เลขาธิการพรรค รวมท้ังกรรมการบริหารพรรค 

ตัวแบบพรรค สําหรับตัวแบบของพรรคการเมืองท่ีดีนั้น เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ9ศักด์ิ
(2553) ได!เสนอการพิจารณาพรรคการเมืองท่ีมีคุณภาพในด!านต4างๆ คือ ในด!านโครงสร!างพรรค
การเมือง 5 ประเด็น คือ ประเด็นแรก พรรคการเมืองต!องมีองค9การในท!องถ่ินและติดต4อเชื่อมโยงกับ
สํานักงานใหญ4 เพ่ือทําหน!าท่ีติดต4อกับประชาชนอย4างต4อเนื่อง รวบรวมป�ญหา ความต!องการของ
ประชาชน มากําหนดเปAนนโยบายและทําหน!าท่ีในการหาสมาชิก รวมท้ังสนับสนุนการรณรงค9หาเสียง
เลือกต้ัง องค9การในท!องถ่ินท่ีเปAนสาขาของพรรคจะทําหน!าท่ีดังกล4าวและประสานกิจกรรมกับ
สํานักงานใหญ4พรรคขยายออกไปตามภูมิภาค ประเด็นท่ีสอง ต!องมีโครงสร!างพรรคท่ีซับซ!อนสามารถ
รองรับหน!าท่ีต4างๆ ได!อย4างครอบคลุม ประเด็นท่ีสาม ต!องมีการกระจายอํานาจให!กับองค9กรท!องถ่ิน
เพ่ือความรวดเร็วในการตัดสินใจดําเนินกิจกรรมในการหาเสียงเลือกต้ัง ประเด็นท่ีสี่ พรรคการเมือง
ต!องมีการประชุมในระดับท!องถ่ินและระดับชาติร4วมกัน ประเด็นท่ีห!า พรรคการเมืองต!องมี
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินการเพ่ือให!ได!รับชัยชนะในการเลือกต้ังและมีตัวแทนของ
พรรคเข!าไปมีตําแหน4งทางการเมือง 

ในด!านการเข!ามามีส4วนร4วมกับพรรคการเมืองของประชาชนนั้นมี 6 ประเด็นท่ีใช!
พิจารณา คือ ประเด็นแรก พรรคการเมืองต!องมีการเปkดให!ประชาชนเข!ามาเปAนสมาชิกของพรรค
การเมืองอย4างต4อเนื่อง โดยมีช4องทาง ระบบ และกระบวนการท่ีชัดเจน ประเด็นท่ีสอง พรรคการเมือง
ต!องมีเปaาหมายการระดมมวลชนเข!ามามีส4วนร4วมในทางการเมืองผ4านกิจกรรมของพรรค ประเด็นท่ี
สาม พรรคการเมืองต!องมีการระดมทุนในแนวกว!างจากท้ังสมาชิกและประชาชนท่ัวไป เพ่ือหาเงินทุน
ในการดําเนินการกิจกรรมทางการเมือง การรณรงค9หาเสียงเลือกต้ังและสนับสนุนผู!สมัครรับเลือกต้ัง 
ประเด็นท่ีสี่ พรรคการเมืองต!องได!รับการสนับสนุนจากสังคม โดยช4องทางเครือข4ายภาคประชาสังคม
เพ่ือนําเสนอประเด็นเชิงนโยบายเข!าสู4พรรค ประเด็นท่ีห!า พรรคการเมืองต!องมีการประสาน
ผลประโยชน9ของกลุ4มผลประโยชน9ต4างๆ ประเด็นท่ีหก พรรคการเมืองต!องมีการให!การศึกษาด!าน
ประชาธิปไตยและให!ความรู!ทางด!านการเมืองแก4ประชาชน 

ในด!านความเปAนประชาธิปไตยภายในพรรคการเมือง ต!องมีระบบการคัดเลือกผู!นํา
และผู!สมัครรับเลือกต้ังท่ีโปร4งใส สามารถตรวจสอบได! และประกาศให!สาธาณะรับทราบ มีการให!
สมาชิกพรรคได!มีส4วนร4วมในกระบวนการเชิงนโยบายของพรรค เพ่ือเสนอความต!องการของตน
ออกมาในรูปของทางเลือกเชิงนโยบาย 

ในด!านนโยบายและจุดยืนของพรรคการเมืองนั้น พรรคการเมืองต!องนําเสนอ
อุดมการณ9และจุดยืนของพรรคเพ่ือเปAนการแสดงจุดร4วมกันของสมาชิกพรรค เพ่ือให!ประชาชนท่ีมี
อุดมการณ9เดียวกันได!เข!ามามีส4วนร4วมกับพรรคการเมือง ท้ังนี้อุดมการณ9นั้นต!องสอดคล!องกับแนวทาง
ของระบอบการปกครองของประเทศนั้นๆ ด!วย พรรคการเมืองต!องนําเสนอนโยบายของพรรคต4อ
สาธารณะเพ่ือเปAนทางเลือกของประชาชนในประเด็นนโยบายในการบริหารประเทศ เพ่ือเปAนข!อ
สัญญาของพรรคการเมืองต4อสาธารณะหลังจากท่ีได!รับเลือกต้ังและมีอํานาจทางการเมืองต!องปฏิบัติ
ตามนโยบายนั้น พรรคการเมืองต!องเปAนสื่อกลางระหว4างประชาชนกับองค9การของรัฐ เพ่ือเปAนส4วนท่ี
รับรู!ป�ญหาความต!องการของประชาชนให!หน4วยงานของรัฐได!รับทราบ 

ในด!านการแข4งขันทางการเมืองนั้น พรรคการเมืองต!องมีเปaาหมายท่ีจะเปAนรัฐบาล
เพ่ือท่ีจะเข!าไปมีอํานาจในการตัดสินใจนโยบายและบริหารประเทศ เพ่ือให!ผู!สนับสนุนได!ประโยชน9
จากนโยบายของพรรค พรรคการเมืองต!องมีการหาะแนนเสียงเม่ือถึงช4วงเวลาเลือกต้ัง และหาความ
สนับสนุนจากประชาชนนอกช4วงเวลาเลือกต้ัง ไม4ว4าจะเปAนการขยายแนวคิด กระตุ!นการมีส4วนร4วม
ของประชาชนในการเสนอบุคคลหรือนโยบายทางเลือกให!กับประชาชน พรรคการเมืองต!องมีการ
คัดเลือกผู!สมัครเข!ารับการเลือกต้ังเม่ือมีการเลือกต้ัง พรคการเมืองต!องมีการสร!างและพัฒนาบุคลากร
ทางการเมือง เพ่ือให!มีทักษะเปAนนักการเมืองอาชีพเข!าสู4ระบบการเมือง 

ในด!านการพัฒนาพรรคการเมืองให!เปAนสถาบัน พรรคการเมืองต!องมีความยั่งยืน 
ซ่ึงไม4ใช4วาระการดํารงตําแหน4งหรืออํานาจของผู!นําพรรคการเมือง แต4ข้ึนอยู4กับหลักการและ
อุดมการณ9ของพรรค มีความต4อเนื่องในการดําเนินการของพรรคแม!มีการเปลี่ยนผู!นําพรรค 
ความสามารถปรับตัวให!อยู4รอดของพรรคเพ่ือเปลี่ยนแปลงให!เข!ากับสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี 
การเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย และความสัมพันธ9ระหว4างประเทศท่ีเข!ามากดดันพรรค ต!องมีโครงสร!าง
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ท่ียืดหยุ4นเพ่ือรองรับพันธกิจและภารกิจ รวมท้ังหน!าท่ีท่ีเพ่ิมข้ึนและขยายไปยังพ้ืนท่ีต4างๆ ด!วย พรรค
การเมืองมีความเปAนอิสระจากกลุ4มผลประโยชน9ต4างๆ ท่ีพยายามเข!ามาครอบงําพรรค มีความเปAน
กลุ4มก!อนและเปAนป�กแผ4นภายในพรรคการเมือง 

สําหรับตัวแบบพรรคแบบแรก พรรคการเมืองไทยส4วนใหญ4ต้ังแต4อดีต จนถึง
ป�จจุบันเข!าข4ายตัวแบบพรรคการเมืองท่ีเรียกว4า “พรรคบุคคลชั้นนํา” (Cadre Elite Party) ซ่ึงนัก
รัฐศาสตร9ชาวฝรั่งเศสคือ Duverger ได!เสนอไว! โดยอาศัยเกณฑ9การพิจารณาในเรื่องคุณสมบัติและ
จํานวนของสมาชิกพรรคเปAนสําคัญ ลักษณะพรรคบุคคลชั้นนําของ Duverger จะมีลักษณะดังต4อไปนี้ 

ด!านจํานวนสมาชิก (Amount of Member) จะมีสมาชิกจํานวนน!อย ประกอบข้ึน
ด!วยผู!ท่ีมีสาขาอาชีพเพียงไม4ก่ีสาขา พรรคการเมืองในลักษณะนี้ไม4สนใจการขยายจํานวนสมาชิก จะ
สนใจแต4เพียงให!ประชาชนท่ัวไปจํานวนมากเลื่อมใสศรัทธาและลงคะแนนเสียงเท4านั้น กล4าวคือ ให!
ความสําคัญกับการหาผู!ออกเสียงให!มากกว4าหาสมาชิกประจํา ท้ังนี้ เพราะมุ4งหวังผลในการเลือกต้ัง
จะต!องชนะการเลือกต้ังให!ได! โดยเน!นการเสนอตัวบุคคลของพรรคให!ประชาชนพิจารณาเปAนสําคัญ 

ด!านคุณสมบัติของสมาชิก (Quality of Member) จะต!องการสมาชิกท่ีมีคุณสมบัติ
สูง ในด!านชื่อเสียงท่ีมีคุณสมบัติสูง ในด!านชื่อเสียง อาชีพ วัยวุฒิ และการศึกษา ดังนั้นสมาชิกจะ
ประกอบด!วยบุคคลชั้นนําในสาชาอาชีพต4างๆ ท่ีมีเกียรติในสังคม เช4น นักธุรกิจชั้นนํา นักวิทยาศาสตร9
ชั้นนํา ผู!พิพากษาท่ีพ!นราชการแล!ว ตลอดจนเจ!านายหรือเชื้อพระวงศ9ชั้นสูง เปAนต!น 

เม่ือนําลักษณะของพรรคการเมืองไทยมาเปรียบเทียบกับตัวแบบพรรคบุคคลชั้นนํา
ข!างต!นก็จะพบว4า ในด!านจํานวนสมาชิกพรรคการเมืองไทยมีจํานวนสมาชิกน!อยมาก กล4าวคือ
นอกจากจะมีจํานวนสมาชิกน!อยแล!ว พรรคการเมืองยังไม4นิยมหาสมาชิกเพ่ิมอีกด!วย ดังจะเห็นได!จาก
การท่ีพระราชบัญญัติพรรคการเมืองฉบับ พ.ศ. 2524 ได!กําหนดให!แต4ละพรรคต!องมีสมาชิกประจําไม4
ตํ่ากว4า 5,000 คนเปAนต!น เนื่องจากเท4าท่ีผ4านมาบรรดาพรรคการเมืองต4างๆ จะมีสมาชิกพรรคตํ่ากว4า
นี้แทบท้ังสิ้น ยกเว!นพรรคการเมืองขนาดใหญ4ท่ีเก4าแก4ท4านั้น กฎหมายจึงออกมาเพ่ือบังคับให!หา
สมาชิกไว!ให!มากพอสมควร 

ส4วนในด!านคุณสมบัติของสมาชิกพรรคก็เช4นกัน พรรคการเมืองไทยจะมีสมาชิก 
ส4วนใหญ4เปAนบุคคลชั้นนําในวงสังคม เช4น นักธุรกิจชั้นนํา อดีตข!าราชการประจํา ชั้นผู!ใหญ4 เปAนต!น 
โดยเฉพาะในระดับแกนนําของพรรค เช4น หัวหน!าพรรคและกรรมการบริหารพรรค เปAนต!น จากการ
ศึกษาวิจัยเก่ียวกับคุณสมบัติของนักการเมืองไทย ท่ีสังกัดพรรคการเมืองต4างๆ ค!นพบว4า ผู!นําพรรค
การเมืองและสมาชิกพรรคการเมืองส4วนใหญ4เปAนบุคคลชั้นนํา โดยเฉพาะอาชีพนักธุรกิจ ทนายความ 
และข!าราชการบํานาญ เปAนต!น ซ่ึงใกล!เคียงกับสภาพความเปAนจริงท่ีดํารงอยู4ของพรรคการเมืองไทย 

ตัวแบบท่ีสอง มาจากกรอบแนวความคิดเชิงทฤษฎีของ มอริส ดูแวแย4 (Maurice 
Duverger) (เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ9ศักด์ิ, 2553) ได!เสนอตัวแบบพรรคการเมืองอีกรูปแบบหนึ่งท่ีมี
ลักษณะค4อนข!างตรงข!ามกับตัวแบบแรกท่ีเขาเสนอไว! ตัวแบบพรรคการเมืองท่ีเขาเสนอไว!เปAนรูปแบบ
ท่ีสองนี้ เรียกว4า “พรรคมวลชน” (Mass Party) โดยใช!หลักเกณฑ9ในการพิจารณาในเรื่องคุณสมบัติ
และจํานวนของสมาชิกพรรคเปAนสําคัญเช4นกัน เหตุเพราะพรรคมวลชนต!องเปAนพรรคการเมืองท่ีเกิด
นอกสภา เปAนพรรคท่ีชนชั้นล4างจัดต้ังข้ึนเพ่ือใช!เปAนเครื่องมือต4อสู!การกดข่ีเอาเปรียบของชนชั้น
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ปกครอง ทําให!พรรคมวลชนต!องพ่ึงจํานวนคน โดยการแบ4งเบาภาระให!กระจายไปท่ีจํานวนคนให!มาก
ท่ีสุด และต!องมีวินัยอย4างเข!มงวด ลักษณะพรรคมวลชนของดูแวแย4 จะมีลักษณะดังต4อไปนี้ 

ด!านสมาชิก (Membership) พรรคมวลชนจะมีจํานวนสมาชิกมากและอาจสูงเปAน
จํานวนล!านๆ คนก็ได! ท้ังนี้พรรคการเมืองในลักษณะนี้จะให!ความสําคัญกับสมาชิกมาก โดยถือเปAน
ฐานรองรับความเข!มแข็งของพรรคและชัยชนะในการเลือกต้ัง โดยมีสมมติฐานว4า สมาชิกพรรคจะมี
ระเบียบวินัยและจงรักภักดีต4อพรรค ยึดม่ันในอุดมการณ9และนโยบายของ พรรคมากกว4าตัวบุคคลท่ี
เปAนแกนนําของพรรค ดังนั้น เม่ือมีการออกเสียงเลือกต้ังสมาชิกพรรคจํานวนมากเหล4านี้ต!องออกเสียง
ให!พรรคอย4างแน4นอน นอกจากนี้ พรรคสามารถเรียกเก็บเงินบํารุงจากสมาชิกได!อีกด!วย ทําให!พรรค
เข!มแข็งและมีเงินทุนหมุนเวียนใช!ในการบริหารพรรค ตลอดจนสนับสนุนการรณรงค9หาเสียงเลือกต้ัง
ของพรรคคุณสมบัติของสมาชิกพรรคนั้นพรรคมวลชนจะไม4เน!นคุณสมบัติของสมาชิกพรรคเท4าใดนัก 
โดยเฉพาะสมาชิกท่ัวไปท่ีไม4ใช4แกนนําของพรรค ดังนั้นบรรดาอาชีพต4างๆ จะปรากฏในพรรคมวลชน
เปAนจํานวนมาก โดยเฉพาะอาชีพของคนจํานวนมาก เช4น ผู!ใช!แรงงาน เกษตรกร และอาชีพให!บริการ
ต4างๆ นอกเหนือจากอาชีพชั้นนําอ่ืนๆ แล!ว โดยท่ีพรรคมวลชนต!องการสมาชิกพรรคจํานวนมากและ
ไม4จํากัดคุณสมบัตินี่เอง ทําให!วิธีการรับสมัครสมาชิกพรรคทําได!ง4าย โดยการสมัครเข!าเปAนสมาชิกโดย
อ!อมก็ได! เช4น เข!าสังกัดกลุ4มผลประโยชน9 อาทิ สหภาพแรงงาน สหพันธ9ชาวนาชาวไร4 และสมาคม
วิชาชีพท่ีสนับสนุนพรรคการเมืองดังกล4าว โดยกลุ4มผลประโยชน9เหล4านี้จะแสดงตัวว4าสนับสนุนพรรคใด 
ดังนั้นถ!าใครมาสมัครเปAนสมาชิกกลุ4มผลประโยชน9ดังกล4าว ก็จะกลายเปAนสมาชิกของพรรคการเมือง
นั้นไปโดยอัตโนมัติทันที 

ด!านสาขาพรรค (Branch) เปAนหน4วยย4อยพ้ืนฐานของการจัดองค9การของพรรค
มวลชนท่ีสําคัญท่ีสุด สาขาจะกระจายอยู4ท่ัวประเทศเปAนจํานวนมาก ซ่ึงแต4ละสาขาคือสถานท่ีท่ี
สมาชิกเข!ามาร4วมทํางานสนับสนุนและลงทะเบียนอย4างเปAนทางการ 

เม่ือนําตัวแบบพรรคมวลชนมาวิเคราะห9เข!ากับสังคมไทยแล!ว จะพบว4ายังไม4มี
พรรคการเมืองไทยพรรคใดเลยท่ีมีลักษณะเข!าข4ายพรรคมวลชนดังกล4าวมาข!างต!น แต4เราจะพบว4า
บรรดาพรรคการเมืองต4างๆ ของไทย พยายามประกาศว4าจะพัฒนาไปสู4ตัวแบบดังกล4าวแทบท้ังสิ้น ดัง
จะเห็นได!ว4า พรรคการเมืองไทยบางพรรคต!องการสร!างภาพพจน9ว4าเปAนพรรคมวลชน โดยการต้ังชื่อ
พรรคว4า “พรรคมวลชน” ท้ังๆ ท่ีจํานวนสมาชิกไม4มากนัก แต4ในขณะเดียวกันหากเรามองว4ากลุ4ม
มวลชนของคนเสื้อแดงนั้นเปAนมวลชนของพรรคเพ่ือไทย หรือมวลชนเสื้อเหลืองเปAนมวลชนของพรรค
ประชาธิป�ตย9 แสดงว4ามีแนวโน!มท่ีการเมืองไทยจะมีการพัฒนาพรรคการเมืองไปสู4แนวทางของพรรค
มวลชนมากข้ึน 

สําหรับตัวแบบของพรรคการเมืองท่ีดีนั้น เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ9ศักด์ิ (2553) ได!
เสนอการพิจารณาพรรคการเมืองท่ีมีคุณภาพในด!านต4างๆ คือ ในด!านโครงสร!างพรรคการเมือง        
5 ประเด็น คือ ประเด็นแรก พรรคการเมืองต!องมีองค9การในท!องถ่ินและติดต4อเชื่อมโยงกับสํานักงาน
ใหญ4 เพ่ือทําหน!าท่ีติดต4อกับประชาชนอย4างต4อเนื่อง รวบรวมป�ญหา ความต!องการของประชาชน มา
กําหนดเปAนนโยบายและทําหน!าท่ีในการหาสมาชิก รวมท้ังสนับสนุนการรณรงค9หาเสียงเลือกต้ัง 
องค9การในท!องถ่ินท่ีเปAนสาขาของพรรคจะทําหน!าท่ีดังกล4าวและประสานกิจกรรมกับสํานักงานใหญ4
พรรคขยายออกไปตามภูมิภาค ประเด็นท่ีสอง ต!องมีโครงสร!างพรรคท่ีซับซ!อนสามารถรองรับหน!าท่ี
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ต4างๆ ได!อย4างครอบคลุม ประเด็นท่ีสาม ต!องมีการกระจายอํานาจให!กับองค9กรท!องถ่ินเพ่ือความ
รวดเร็วในการตัดสินใจดําเนินกิจกรรมในการหาเสียงเลือกต้ัง ประเด็นท่ีสี่ พรรคการเมืองต!องมีการ
ประชุมในระดับท!องถ่ินและระดับชาติร4วมกัน ประเด็นท่ีห!า พรรคการเมืองต!องมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดําเนินการเพ่ือให!ได!รับชัยชนะในการเลือกต้ังและมีตัวแทนของพรรคเข!าไปมี
ตําแหน4งทางการเมือง 

ในด!านการเข!ามามีส4วนร4วมกับพรรคการเมืองของประชาชนนั้น มี 6 ประเด็นท่ีใช!
พิจารณา คือ ประเด็นแรก พรรคการเมืองต!องมีการเปkดให!ประชาชนเข!ามาเปAนสมาชิกของพรรค
การเมืองอย4างต4อเนื่อง โดยมีช4องทาง ระบบ และกระบวนการท่ีชัดเจน ประเด็นท่ีสอง พรรคการเมือง
ต!องมีเปaาหมายการระดมมวลชนเข!ามามีส4วนร4วมในทางการเมืองผ4านกิจกรรมของพรรค ประเด็นท่ี
สาม พรรคการเมืองต!องมีการระดมทุนในแนวกว!างจากท้ังสมาชิกและประชาชนท่ัวไป เพ่ือหาเงินทุน
ในการดําเนินการกิจกรรมทางการเมือง การรณรงค9หาเสียงเลือกต้ังและสนับสนุนผู!สมัครรับเลือกต้ัง 
ประเด็นท่ีสี่ พรรคการเมืองต!องได!รับการสนับสนุนจากสังคม โดยช4องทางเครือข4ายภาคประชาสังคม
เพ่ือนําเสนอประเด็นเชิงนโยบายเข!าสู4พรรค ประเด็นท่ีห!า พรรคการเมืองต!องมีการประสาน
ผลประโยชน9ของกลุ4มผลประโยชน9ต4างๆ ประเด็นท่ีหก พรรคการเมืองต!องมีการให!การศึกษาด!าน
ประชาธิปไตยและให!ความรู!ทางด!านการเมืองแก4ประชาชน 

ในด!านความเปAนประชาธิปไตยภายในพรรคการเมือง ต!องมีระบบการคัดเลือกผู!นํา
และผู!สมัครรับเลือกต้ังท่ีโปร4งใส สามารถตรวจสอบได! และประกาศให!สาธาณะรับทราบ มีการให!
สมาชิกพรรคได!มีส4วนร4วมในกระบวนการเชิงนโยบายของพรรค เพ่ือเสนอความต!องการของตน
ออกมาในรูปของทางเลือกเชิงนโยบาย 

ในด!านนโยบายและจุดยืนของพรรคการเมืองนั้น พรรคการเมืองต!องนําเสนอ
อุดมการณ9และจุดยืนของพรรคเพ่ือเปAนการแสดงจุดร4วมกันของสมาชิกพรรค เพ่ือให!ประชาชนท่ีมี
อุดมการณ9เดียวกันได!เข!ามามีส4วนร4วมกับพรรคการเมือง ท้ังนี้อุดมการณ9นั้นต!องสอดคล!องกับแนวทาง
ของระบอบการปกครองของประเทศนั้นๆ ด!วย พรรคการเมืองต!องนําเสนอนโยบายของพรรคต4อ
สาธารณะเพ่ือเปAนทางเลือกของประชาชนในประเด็นนโยบายในการบริหารประเทศ เพ่ือเปAนข!อ
สัญญาของพรรคการเมืองต4อสาธารณะหลังจากท่ีได!รับเลือกต้ังและมีอํานาจทางการเมืองต!องปฏิบัติ
ตามนโยบายนั้น พรรคการเมืองต!องเปAนสื่อกลางระหว4างประชาชนกับองค9การของรัฐ เพ่ือเปAนส4วนท่ี
รับรู!ป�ญหาความต!องการของประชาชนให!หน4วยงานของรัฐได!รับทราบ 

ในด!านการแข4งขันทางการเมืองนั้น พรรคการเมืองต!องมีเปaาหมายท่ีจะเปAนรัฐบาล
เพ่ือท่ีจะเข!าไปมีอํานาจในการตัดสินใจนโยบายและบริหารประเทศ เพ่ือให!ผู!สนับสนุนได!ประโยชน9
จากนโยบายของพรรค พรรคการเมืองต!องมีการหาะแนนเสียงเม่ือถึงช4วงเวลาเลือกต้ัง และหาความ
สนับสนุนจากประชาชนนอกช4วงเวลาเลือกต้ัง ไม4ว4าจะเปAนการขยายแนวคิด กระตุ!นการมีส4วนร4วม
ของประชาชนในการเสนอบุคคลหรือนโยบายทางเลือกให!กับประชาชน พรรคการเมืองต!องมีการ
คัดเลือกผู!สมัครเข!ารับการเลือกต้ังเม่ือมีการเลือกต้ัง พรคการเมืองต!องมีการสร!างและพัฒนาบุคลากร
ทางการเมือง เพ่ือให!มีทักษะเปAนนักการเมืองอาชีพเข!าสู4ระบบการเมือง 

ในด!านการพัฒนาพรรคการเมืองให!เปAนสถาบัน พรรคการเมืองต!องมีความยั่งยืน 
ซ่ึงไม4ใช4วาระการดํารงตําแหน4งหรืออํานาจของผู!นําพรรคการเมือง แต4ข้ึนอยู4กับหลักการและ
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อุดมการณ9ของพรรค มีความต4อเนื่องในการดําเนินการของพรรคแม!มีการเปลี่ยนผู!นําพรรค 
ความสามารถปรับตัวให!อยู4รอดของพรรคเพ่ือเปลี่ยนแปลงให!เข!ากับสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี 
การเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย และความสัมพันธ9ระหว4างประเทศท่ีเข!ามากดดันพรรค ต!องมีโครงสร!าง
ท่ียืดหยุ4นเพ่ือรองรับพันธกิจและภารกิจ รวมท้ังหน!าท่ีท่ีเพ่ิมข้ึนและขยายไปยังพ้ืนท่ีต4างๆ ด!วย พรรค
การเมืองมีความเปAนอิสระจากกลุ4มผลประโยชน9ต4างๆ ท่ีพยายามเข!ามาครอบงําพรรค มีความเปAน
กลุ4มก!อนและเปAนป�กแผ4นภายในพรรคการเมือง 

พรรคการเมืองในประเทศไทย  
(1) พรรคเพ่ือไทย ประวัติของพรรคเพ่ือไทยนั้น ต!องกล4าวย!อนไปถึงพรรคไทยรักไทยท่ี

ก4อต้ังเม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 เปAนพรรคการเมืองแรกท่ีต้ังข้ึนภายใต!รัฐธรรมนูญปt พ.ศ. 2540 นํา
โดย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรหัวหน!าพรรคไทยรักไทย ในการเลือกต้ังเม่ือปt พ.ศ. 2544 พรรคได!ชูนโยบายท่ี
ชัดเจน จนได!รับการเลือกต้ังเข!ามาเปAนรัฐบาล การบริหารงานของพรรคไทยรักไทยเน!นนโยบายประชานิยม
ผ4านโครงการท่ีเคยหาเสียงไว! เช4นโครงการกองทุนหมู4บ!านโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคโครงการพักชําระหนี้
เกษตรกรโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ9 (OTOP) และบ!านเอ้ืออาทรแต4หลายโครงการมีป�ญหาในการ
ดําเนินการ และมีคําถามเรื่องความโปร4งใส และความพร!อมตรวจสอบ แต4ถือว4าเปAนพรรคการเมืองท่ีได!ทําตาม
นโยบายท่ีได!หาเสียงไว!จนประสบความสําเร็จอย4างเห็นได!ชัด 

หลังจากการเลือกต้ังท่ัวไป พ.ศ. 2548 พรรคไทยรักไทยได!รับการเลือกต้ังถึง 376   
ท่ีนั่งเปAนพรรคการเมืองแรกท่ีได!รับการเลือกต้ังเกินครึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาผู!แทนราษฎร และสามารถ
จัดต้ังรัฐบาลพรรคเดียวได!สําเร็จ แต4เม่ือเกิดวิกฤติทางการเมืองกดดันให!ยุบสภาเพ่ือการเลือกต้ังท่ัวไปเม่ือ
วันท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2549 พรรคไทยรักไทยถูกบอยคอตในการไม4ส4งผู!สมัครลงเลือกต้ังของพรรคประชาธิป�ตย9 
พรรคชาติไทย และพรรคมหาชน และถูกกล4าวหาว4าจ!างพรรคการเมืองขนาดเล็กลงเลือกต้ังคณะกรรมการการ
เลือกต้ังจึงสอบสวนและอยู4ระหว4างส4งศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคหลังการนั้นเกิดเหตุการณ9รัฐประหาร 
พ.ศ. 2549 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หัวหน!าพรรคไทยรักไทยได!ตัดสินใจลาออกจากหัวหน!าพรรค หลังจากนั้น
ในวันท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ตุลาการรัฐธรรมนูญตัดสินให!ยุบพรรคไทยรักไทย พร!อมเพิกถอนสิทธิ
การเมืองกรรมการบริหารท้ัง 111 คน 

หลังจากนั้นกลุ4มไทยรักไทยเดิมมีมติท่ีจะส4งอดีตส.ส.เก4าสมัครเปAนสมาชิกพรรคพลัง
ประชาชนเพ่ือลงรับเลือกต้ังครั้งใหม4หลังการประกาศใช!รัฐธรรมนูญแห4งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 โดยได!
เชิญนายสมัคร สุนทรเวช มาเปAนหัวหน!าพรรคคนใหม4 ได!ชนะการเลือกต้ังโดยใช!นโยบายสร!างความปรองดอง
เปAนวาระแห4งชาติ หลังจากการเลือกต้ังเม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 พบว4าพรรคพลังประชาชนได!รับ
เลือกมากท่ีสุด คือ 233 ท่ีนั่ง นายสมัคร สุนทรเวชเริ่มวาระดํารงตําแหน4งนายกรัฐมนตรี แต4ก็มีข!อ
วิพากษ9วิจารณ9ว4าเปAนรัฐบาลตัวแทนของ พ.ต.ท.ทักษิณฝUายพันธมิตรฯได!กลับมาชุมนุมอีกครั้ง 

เม่ือวันท่ี 9 กันยายน พ.ศ. 2551 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท9วินิจฉัยให!นายสมัคร
พ!นจากตําแหน4งนายกรัฐมนตรี ในคดีจัดรายการชิมไปบ4นไปและยกโขยง 6 โมงเช!าซ่ึงถือว4าเปAนคุณสมบัติ
ต!องห!ามต4อมา ได!มีการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม4 ผลปรากฏว4า นายสมชาย วงศ9สวัสด์ิได!รับเลือก 
หลังจากนั้นกลุ4มพันธมิตรฯ ได!บุกยึดท4าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ ภายหลังคณะตุลากาล
รัฐธรรมนูญอ4านคําวินิจฉัยยุบพรรคพลังประชาชนพรรคชาติไทยและพรรคมัชฌิมาธิปไตยโดยมีคําสั่งให!ยุบ
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พรรคท้ัง 3 พรรครวมท้ังเพิกถอนสิทธิการเลือกต้ังต4อกรรมการบริหารพรรคเปAนจํานวน 109 คน มีกําหนด     
5 ปt 

ภายหลั งการพ!นจากตําแหน4 งของนายสมชาย ได! มีการลงมติ เลื อก
นายกรัฐมนตรีผลปรากฏว4านายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะได!รับคะแนนเสียงมากกว4าพล.ต.อ.ประชา พรหมนอก
ทําให!การเมืองพลิกข้ัว พรรคประชาธิป�ตย9ได!จัตต้ังรัฐบาลผสมจากเดิมท่ีเปAนฝUายค!านในขณะท่ีพรรค
เพ่ือไทยซ่ึงส4วนใหญ4ประกอบนักการเมืองเดิมจากพรรคพลังประชาชนกลายเปAนฝUายค!านแทน โดยมี
รายงานอย4างกว!างขวางว4าพล.อ.อนุพงษ9 เผ4าจินดาผู!บัญชาการทหารบกบีบบังคับให!สมาชิกสภาผู!แทน
ราษฎรพรรคพลังประชาชนย!ายมาอยู4กับพรรคประชาธิป�ตย9 

หลังจากนั้นมีเหตุการณ9ทางการเมืองอย4างต4อเนื่อง จนมีการยุบสภาเพ่ือ
เลือกต้ังท่ัวไปใน 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 นโยบายพรรคเพ่ือไทยท่ีใช!ในการเลือกต้ังคือสานต4อ
นโยบายแก!ความยากจน ยาเสพติด ทุจริตคอรัปชั่น เดินหน!านโยบายใหม4ก!าวข!ามวิกฤติสู4สังคมสันติ
สุข รับจํานําข!าวและออกบัตรเครดิตเกษตรกร กองทุนต้ังตัวได! คืนภาษีบ!านหลังแรกรถคัน
แรก พัฒนาโครงข4ายระบบราง เพ่ิมเงินเดือนปริญญาตรีค4าแรงข้ันตํ่า ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาไทย 
คอมพิวเตอร9ฟรี อินเทอร9เน็ตฟรีในท่ีสาธารณะ เพ่ิมกองทุน ICL 1 อําเภอ 1 ทุนต4างประเทศ สร!าง   
เมกะโปรเจกต9กระตุ!นเศรษฐกิจ ปaองกันน้ําท4วมกรุงเทพภาคกลาง พัฒนาระบบน้ําท้ังประเทศ สะพาน
เชื่อมเศรษฐกิจภาคใต! จนสามารถชนะการเลือกต้ังด!วยจํานวนเสียง 265 เสียงเกินครึ่งหนึ่งของสภา
ผู!แทนราษฎร นับเปAนครั้งท่ีสองในรอบทศวรรษท่ีมีพรรคการเมืองได!รับคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งในสภา
ผู!แทนราษฎรและนางสาวยิ่งลักษณ9 ชินวัตร เปAนนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย 

หลังจากรัฐบาลของพรรคเพ่ือไทยได!บริหารประเทศนั้น ได!ดําเนินโครงการ
จํานําข!าว นโยบายรถคันแรก ข้ึนเงินเดือนและค4าแรงข้ันตํ่า โครงการพัฒนาระบบคมนาคมและรถไฟ
ความเร็วสูง เปAนต!น ซ่ึงแต4ละนโยบายนั้นจะถูกโจมตีโดยฝUายค!านว4าเปAนนโยบายโกงกินชาติ และมีการ
คอรัปชั่นสูง ส4วนเรื่องทางการเมืองนั้น ได!ทําการแก!รัฐธรรมนูญเรื่องท่ีมาของ ส.ว., พรบ. นิรโทษกรรม 
ทําให!มีสภาผู!แทนราษฎรมีความขัดแย!งกับศาลรัฐธรมนูญ เปAนเหตุให!พรรคประชาธิป�ตย9ใช!การ
เคลื่อนไหวนอกสภากดดัน ทําให!นายกรัฐมนตรีต!องประกาศยุบสภาในท่ีสุด 

(2) พรรคประชาธิป�ตย9 ประวัติพรรคประชาธิป�ตย9ก4อต้ังโดยนายควง อภัยวงศ9
ร4วมกับ ม.ร.ว.เสนีย9 ปราโมช (เสนีย9 ปราโมช, 2548) ได!ก4อต้ังข้ึนเม่ือ 5 เมษายน พ.ศ. 2489 แต4ทาง
พรรคถือเอาวันท่ี 6 เมษายน เปAนวันก4อต้ังพรรค เพ่ือให!ตรงกับวันจักรีมีวัตถุประสงค9เพ่ือเปAนตัวแทน
ของกลุ4มอํานาจต4อต!านอภิวัฒน9 2475 และเพ่ือเปAนฝUายค!านคานอํานาจของ นายปรีดี พนมยงค9ต4อมา
นายปรีดีลาออกจากตําแหน4งนายกรัฐมนตรี หลังถูกกดดันจากกรณีสวรรคต ร.8 และรัฐสภา
ลงคะแนนให! พล.ร.ต.ถวัลย9 ธํารงนาวาสวัสด์ิ ผู!ใกล!ชิดนายปรีดี ข้ึนเปAนนายกรัฐมนตรีสืบต4อ ในช4วงปt
พ.ศ. 2489 ท่ีประชาธิป�ตย9เปAนฝUายค!าน มีการอภิปรายไม4ไว!วางใจ พล.ร.ต.ถวัลย9 ยาวนานถึง 7 วัน        
7 คืน ติดต4อกัน รวมถึงการหาเสียงในเดือนสิงหาคมด!วยต4อมาเม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 
รัฐบาล พล.ร.ต.ถวัลย9 ถูกนายทหารฝUายจอมพล ป. ท่ีนําโดย พล.ท.ผิน ชุณหะวัณทํารัฐประหารยึด
อํานาจ นายควงได!รับแต4งต้ังเปAนนายกรัฐมนตรีรักษาการ และมีการเลือกต้ังท่ัวไปข้ึนเม่ือวันท่ี 29 
มกราคม พ.ศ. 2491 ผลการเลือกต้ังพรรคประชาธิป�ตย9ได!คะแนนเสียงมากท่ีสุดจึงได!เปAนแกนนําจัดต้ัง
รัฐบาลครั้งแรก หลังจากนั้นพรรคประชาธิป�ตย9ได!เปAนแกนนําจัดต้ังรัฐบาลอีก 6 ครั้งจนถึงป�จจุบัน คือ
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ในปt พ.ศ. 2518, 2519 (2 ครั้ง) 2535, 2540 และ 2551 ได!เปAนพรรคร4วมรัฐบาล 4 ครั้ง และเปAน
พรรคฝUายค!านอีกรวม 16 ครั้งโดยเปAนพรรคท่ีได!รับเสียงข!างมากในกรุงเทพมหานครทันที และครอง
จํานวนท่ีนั่งในกรุงเทพมหานครจนถึงปt พ.ศ. 2522 ท้ังนี้ ประชาธิป�ตย9ยังเปAนพรรคแรกท่ีหาเสียงด!วย
วิธีการปราศรัยโดยเริ่มใช!ตั้งแต4การเลือกต้ังในเดือนสิงหาคมปt พ.ศ. 2489 

ในปt พ.ศ. 2550 พรรคประชาธิป�ตย9ได!จัดทํา “โครงการยุทธศาสตร9ประเทศไทย” 
(Thailand Strategy Project หรือ TSP) ข้ึน โดยมีนายอลงกรณ9 พลบุตรรองหัวหน!าพรรค เปAนผู!รับผิดชอบ
โครงการ เพ่ือรวบรวมข!อมูลทางวิชาการใน 19 ยุทธศาสตร9หลัก ใช!เปAนฐานข!อมูลในการพัฒนานโยบายของ
พรรคประชาธิป�ตย9และจัดทําเปAนแผนยุทธศาสตร9ในการพัฒนาประเทศรวมท้ังเพ่ือแลกเปลี่ยนทรรศนะกับ
ชุมชนวิชาการและประชาชนท่ีสนใจท่ัวไปผ4านทางเว็บไซต9 www.thailandstrategy.com และเอกสาร
เผยแพร4ของโครงการในปt พ.ศ. 2551 ภายหลังการจัดต้ังรัฐบาลของนายสมัคร สุนทรเวชทําให!พรรค
ประชาธิป�ตย9 มีสถานะเปAนพรรคฝUายค!านนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะหัวหน!าพรรคประชาธิป�ตย9และผู!นําฝUายค!าน
ได!ประกาศจัดต้ังคณะรัฐมนตรีเงาข้ึนตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาลและนําเสนอแนวทางการบริหาร
ประเทศควบคู4ไปกับการบริหารงานของรัฐบาล ตามรูปแบบรัฐบาลเงาในระบบเวสต9มินสเตอร9ของประเทศ
อังกฤษ ข้ึนเม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ9 พ.ศ. 2551 

ต4อมามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลังพรรคพลังประชาชนถูกพิพากษายุบ
พรรคจากคดียุบพรรคการเมือง พ.ศ. 2551 ทําให!นายสมชาย วงศ9สวัสด์ิพ!นจากตําแหน4งนายกรัฐมนตรี 
เกิดการเปลี่ยนข้ัวทางการเมืองโดยการสนับสนุนของกลุ4มนายเนวิน ชิดชอบท่ีเคยสังกัดพรรคพลัง
ประชาชน ทําให!พรรคประชาธิป�ตย9ได!เปAนพรรคแกนนําในการจัดต้ังรัฐบาล มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
หัวหน!าพรรค ดํารงตําแหน4งนายกรัฐมนตรีคนท่ี 27 จากการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีของสภา
ผู!แทนราษฎรเม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 

ในระหว4างการบริหารงานของรัฐบาลพรรคประชาธิป�ตย9นั้น ได!แก4 นโยบายไข4
ชั่งกิโล นโยบายเช็คช4วยชาติ นโยบายไทยเข!มแข็ง นโยบายประกันราคาข!าว นโยบายเรียนฟรี 12 ปt 
นโยบายรักษาพยาบาลฟรี เปAนต!น ซึงส4วนใหญ4ถูกมองว4าลอกเลียนแบบมาจากนโยบายของพรรคไทย
รักไทยในอดีตท้ังสิ้น ในด!านการเมืองนั้น เกิดความไม4พอใจจากกลุ4มมวลชนเสื้อแดง เนื่องจากการเข!า
มาดํารงตําแหน4งนายกรัฐมนตรีโดยไม4ผ4านการเลือกต้ัง เกิดการสลายการชุมนุมเนื่องจากการขอคืน
พ้ืนท่ี ทําให!มีผู!เสียชีวิต 93 ศพ และเกิดการจับกุมนักโทษการเมืองจํานวนมาก 

จนเม่ือมีการยุบสภา นโยบายพรรคประชาธิป�ตย9ในการเลือกต้ังปt 2554 
ครอบครัวต!องเดินหน!า เพ่ิมรายได!และลดรายจ4ายด!วยการมอบเบี้ยยังชีพให!แก4ผู!สูงอายุทุกคน มีไฟฟaา
ฟรีให!ผู!ท่ีใช!น!อย ตรึงราคาน้ํามันดีเซลและก�าซหุงต!ม เพ่ิมเงินกู!ยืมดอกเบี้ยตํ่าเพ่ือการศึกษา และการ
จัดการป�ญหายาเสพติดอย4างเด็ดขาด เศรษฐกิจต!องเดินหน!ายกระดับความเปAนอยู4ด!วยการข้ึนค4าแรง
ข้ันตํ่า เพ่ิมเงินกําไรในการประกันรายได!เกษตรกร ปรับโครงสร!างหนี้นอกระบบให!เกษตรกรมีท่ีทํากิน 
และมีบําเหน็จบํานาญให!ประชาชนทุกคน ประเทศต!องเดินหน!า พัฒนาศักยภาพของประเทศด!วยการ
เร4งจัดหาพลังงานทดแทน สร!างเขตเศรษฐกิจเพ่ือยกระดับสินค!า มีรถไฟความเร็วสูงเชื่อมกรุงเทพฯ
และภูมิภาค และจัดหาแหล4งน้ํา ผลการเลือกต้ังปรากฏว4าพรรคประชาธิป�ตย9แพ!การเลือกต้ังได!
คะแนนเสียง 159 เสียง ทําหน!าท่ีเปAนฝUายค!านในสภา ในขณะท่ีทําหน!าท่ีฝUายค!านในสภานั้น สมาชิก
ในพรรคได!ก4อความวุ4นวายในสภา เช4น การเข!าล!อมประธานรัฐสภา การโยนเก!าอ้ีด!วยความไม4พอใจ 
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รวมท้ังนายสุเทพ เทือกสุบรรณได!ลาออกและนํามวลชนขับไล4รัฐบาลใช!วิธีการเข!ายึดสถานท่ีหน4วยงาน
ราชการ ส.ส. พรรคประชาธิป�ตย9ทําการลาออกท้ังพรรค โดยมีข!อเสนอให!รัฐบาลต!องลาออกและจัดต้ัง
นายกพระราชทานท่ีมาจากมาตรา 7 รวมท้ังจัดต้ังสภาประชาชนท่ีมาจากการแต4งต้ัง  

สรุปว4า พรรคการเมืองนั้นเปAนองค9กรของประชาชนท่ีใช!สําหรับทํางานการเมือง
อย4างเปAนระบบ สําหรับประเทศท่ีเปAนประชาธิปไตยจะมีพรรคการเมืองเปAนตัวขับเคลื่อน เพ่ือ
แก!ป�ญหาความมีเสถียรภาพของรัฐบาลในการบริหารประเทศและควบคุมเสียงข!างมาก ปaองกันการ
ซ้ือตัว ส.ส. และสามารถนําเสนอผลักดันนโยบายท่ีเปAนรูปธรรมในระดับประเทศได!มากกว4า ส.ส.     
ท่ีเปAนเสียงย4อยเปAนรายคน อีกท้ังยังสามารถช4วยเหลือ ตรวจสอบ รวมท้ังทํางานเปAนระบบอย4างมี
ประสิทธิภาพ จากการแบ4งหน!าท่ีและความเชี่ยวชาญเฉพาะด!านของ ส.ส. แต4ละคนได! 
 2.5.2  ประชาชนผู!มีสิทธิลงคะแนนเสียง 
  ในการศึกษาทฤษฎีของผู!ท่ีลงคะแนนเสียง (Voter) ท่ีเก่ียวข!องกับการเลือกต้ังพบว4า 
คุณสมบัติส4วนบุคคลนั้น มีผลต4อพฤติกรรมการเลือกต้ังแตกต4างกัน ดังนี้ 

1) เพศ 
บอร9นและแรนนีย9 (Bone & Ranney, 1976 อ!างถึงใน ศิริกุล ลือกิติไกร, 2541) 

พบว4าเพศชายจะมีการกระตือรือร!นและรู!สึกว4า การออกเสียงเลือกต้ังของตนมีความสําคัญมากกว4า
เพศหญิง 
    ทิงเต็น (Tingsten อ!างถึงใน ศิริกุล ลือกิติไกร, 2541) ศึกษาพบว4า เพศหญิงมี
แนวโน!มท่ีจะเลือกพรรคท่ีมีนโยบายแบบอนุรักษ9นิยมและยึดนโยบายตามหลักคําสอนของศาสนา
มากกว4าชาย และในขณะเดียวกันมีแนวโน!มท่ีจะเลือกพวกท่ีมีความรุนแรงน!อยกว4าชาย 
   สุจิต บุญบงการ และพรศักด์ิ ผ4องแพ!ว (2527) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกต้ังในปt 
2526 และได!ผลการศึกษาท่ีสอดคล!องกับการศึกษาพฤติกรรมการเลือกต้ังในปt 2522 สรุปว4า เพศชาย
ลงคะแนนเสียงโดยตัดสินใจว4าจะเลือกผู!สมัครคนใดได!เร็วกว4าเพศหญิงเล็กน!อยและนอกจากนั้นเพศ
ชายจะคํานึงถึงพรรค คํานึงถึงนโยบายของพรรค และมีความเปAนตัวของตัวเองในการตัดสินใจเลือก
ผู!สมัครมากกว4าเพศหญิงด!วยเช4นกัน 

2) อายุ 
   บอร9นและแรนนีย9 (Bone & Ranney, 1976 อ!างถึงใน ศิริกุล ลือกิติไกร, 2541) 
ศึกษาพบว4าอายุและการเข!ามามีส4วนร4วมทางการเมืองมีความสัมพันธ9กันทางบวก กล4าวคือ ยิ่งคนมี
อายุมากข้ึนจะมีความสนใจและกระตือรือร!นท่ีจะเข!ามามีส4วนร4วมทางการเมืองมากข้ึน 
   สุจิต บุญบงการ และพรศักด์ิ ผ4องแพ!ว (2527) พบว4าผู!ท่ีมีอายุอยู4ในวัยกลางคน
และวัยหนุ4มสาวมีแนวโน!มว4าจะเลือกพรรคมากกว4าตัวบุคคล ส4วนผู!สูงอายุมีแนวโน!มท่ีจะสนใจตัว
บุคคลมากกว4า ในขณะท่ีกลุ4มวัยกลางคน (31-50 ปt) มักมีความสนใจเลือกพรรคหนึ่งพรรคใดโดย
คํานึงถึงนโยบายของพรรคมากกว4าผู!สูงอายุหรือผู!ท่ีอยู4ในวัยหนุ4มสาว 
   ชาญวิทย9 อินทร9ฐานะ (2546) สรุปผลการวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการเลือก
ตังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎร 6 มกราคม 2544 กรณีศึกษาเขตเลือกต้ังท่ี 1 จังหวัดเชียงใหม4 ในเรื่อง
ของป�จจัยอายุท่ีมีผลต4อพฤติกรรมการเลือกต้ังท่ีทําให!ไปใช!สิทธิลงคะแนน พบว4า ผู!ท่ีมีอายุระดับปาน
กลางมีแนวโน!มท่ีจะไปใช!สิทธิเลือกต้ังมากกว4าผู!ท่ีอยู4ในกลุ4มอายุอ่ืน 



162 

3) การศึกษา 
อัลมอนด9และเวอร9บา (Almond & Verba, 1963 อ!างถึงใน ศิริกุล ลือกิติไกร, 

2541) ศึกษาเก่ียวกับวัฒนธรรมการเมืองใน 5 ประเทศ คือ อเมริกา อังกฤษ เยอรมัน อิตาลี และ
เม็กซิโก พบว4าผู!ท่ีมีการศึกษาในระดับสูง จะมีความระมัดระวังอิทธิพลของรัฐบาล ติดตามข4าวสาร มี
ข!อมูลข4าวสารการเมืองมีความรู!สึกว4าตนเองมีอิทธิพลทางการเมือง ฯลฯ มากกว4าผู!ท่ีมีการศึกษาตํ่า 
   สุจิต บุญบงการ และพรศักด์ิ ผ4องแพ!ว (2527) พบว4าการศึกษามีส4วนอย4างมากต4อ
ความแตกต4างในพฤติกรรมการออกเสียงเลือกต้ัง กล4าวคือผู!ท่ีมีการศึกษาสูงมีแนวโน!มไปลงคะแนน
ด!วยความสํานึกในหน!าท่ีพลเมืองมากกว4าผู!ท่ีมีการศึกษาตํ่า ผู!ท่ีมีการศึกษาสูงมีแนวโน!มถูกชักจูงไป
ลงคะแนนเสียงเลือกต้ังได!ยากกว4า และมีแนวโน!มตัดสินใจว4าจะเลือกใครได!เร็วกว4าและแน4นอนกว4าผู!
ท่ีมีการศึกษาตํ่า ผู!ท่ีมีการศึกษาสูงมีแนวโน!มจะลงคะแนนเสียงโดยคํานึงถึงพรรคมากกว4าตัวบุคคล 
และให!ความสําคัญในนโยบายของพรรคมากกว4า 

4) ท่ีอยู4อาศัย 
   สุจิต บุญบงการ และพรศักด์ิ ผ4องแพ!ว (2527) พบว4า ผู! ท่ีอาศัยอยู4 ในเขต
กรุงเทพมหานครและในเมือง มีแนวโน!มไปลงคะแนนเสียงด!วยเห็นว4าเปAนหน!าท่ีพลเมืองดีมากกว4าผู!ท่ี
อยู4ในเขตชนบท และให!ความสําคัญแก4พรรคและนโยบายของพรรคมากกว4าตัวผู!สมัคร 

5) อาชีพ 
กรมการปกครอง (2526 อ!างถึงใน ศิริกุล ลือกิติไกร, 2541) พบว4าอาชีพมีผลต4อ

การไปใช!สิทธิเลือกต้ัง กล4าวคือ อาชีพเกษตรกรและประมงมีแนวโน!มของการไปใช!สิทธิออกเสียง
เลือกต้ังมากกว4ากลุ4มอาชีพอ่ืนๆ ในขณะท่ีอาชีพรับจ!างไม4สนใจไปใช!สิทธิเลือกต้ัง ส4วนอาชีพลูกจ!าง
พนักงานเอกชน ผู!ประกอบการธุรกิจการค!าไปใช!สิทธิ์มากพอสมควร ซ่ึงมากกว4ากลุ4มข!าราชการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  สุจิต บุญบงการ และพรศักด์ิ ผ4องแพ!ว (2527) พบว4าผู!เปAนข!าราชการ นักธุรกิจและครู
อาจารย9มีแนวโน!มลงคะแนนเสียงเพราะเห็นว4าเปAนหน!าท่ีของพลเมือง มากกว4าผู!ประกอบอาชีพอย4างอ่ืน อาชีพ
ท่ีม่ันคงและใช!วิชาชีพชั้นสูงจะไปลงคะแนนเสียงด!วยเหตุผลของการถูกชักจูงน!อยกว4าผู!ท่ีมีอาชีพไม4ม่ันคง 

ในขณะท่ี สิริพรรณ นกสวน (2555) ได!ทําการศึกษาการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎร 
พ.ศ. 2554 โดยศึกษาบทบาทพรรคการเมือง พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกต้ังของประชาชนใน
สถานการณ9ความขัดแย!งทางการเมือง ป�ญหา อุปสรรค และกลยุทธ9ในการหาเสียงเลือกต้ังของพรรค
การเมืองและผู!สมัครรับเลือกต้ัง พบว4า ป�จจัยสาคัญท่ีมีอิทธิพลต4อการตัดสินใจเลือกต้ังของประชาชน 
คือ พรรคการเมือง นโยบาย และความต!องการตอบสนองผลประโยชน9และความคาดหวังของผู!
เลือกต้ัง ในขณะท่ีความสัมพันธ9ส4วนบุคคล หัวคะแนน และการซ้ือขายเสียงมีอิทธิพลต4อการตัดสินใจ
ของผู!ใช!สิทธิเลือกต้ัง มีอิทธิพลน!อยกว4าป�จจัยท่ีกล4าวมาข!างต!น ดังนั้นพฤติกรรมการใช!สิทธิเลือกต้ัง
ของประชาชนไทยในป�จจุบัน ต้ังอยู4บนผลประโยชน9และความสัมพันธ9ในระบบอุปถัมภ9ตามวัฒนธรรม
การเมือง นอกจากนี้ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต4อพฤติกรรมการเลือกต้ังในครั้งนี้ คือ ความขัดแย!งทางการเมือง
และกลุ4มเคลื่อนไหวทางการเมือง ในเรื่องของพ้ืนท่ีอาศัยนั้น ในกรุงเทพมหานครนั้นเลือกพรรค
ประชาธิป�ตย9มากกว4าพรรคเพ่ือไทย แต4ในพ้ืนท่ีต4างจังหวัดนั้นเลือกพรรคเพ่ือไทยมากกว4าพรรค
ประชาธิป�ตย9 ในเรื่องของเพศนั้น ท้ังเพศชายและเพศหญิงเลือกพรรคเพ่ือไทยมากกว4าพรรคประชาธิป�ตย9 
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ในเรื่องอายุ ทุกช4วงอายุเลือกพรรคเพ่ือไทยมากกว4าพรรคประชาธิป�ตย9 ในเรื่องการศึกษามีเพียงการศึกษา
ระดับปริญญาตรีเท4านั้นท่ีเลือกพรรคประชาธิป�ตย9มากกว4าพรรคเพ่ือไทย ในขณะท่ีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและระดับสูงกว4าปริญญาตรีเลือกพรรคเพ่ือไทยมากกว4าพรรคประชาธิป�ตย9 และ
ในด!านของอาชีพ มีอาชีพธุรกิจส4วนตัวและอาชีพอ่ืนๆ เท4านั้นท่ีเลือกพรรคประชาธิป�ตย9มากกว4าพรรคเพ่ือ
ไทย อาชีพท่ีเหลือเลือกเพ่ือไทยมากกว4าประชาธิป�ตย9 ตามตารางท่ี 2.24 

 
ตารางท่ี 2.24 การสํารวจป�จจัยท่ีส4งผลต4อการเลือกต้ัง 3 กรกฎาคม 2554  
 

ปgจจัยการเลือก 
เพ่ือไทย 

(%) 
ประชาธิปgตย# 

(%) 
ชาติไทย

พัฒนา(%) 
ภูมิใจ

ไทย(%) 
อ่ืนๆ 
(%) 

พ้ืนท่ีอาศัย 
1. กรุงเทพ 
2. ต4างจังหวัด 
   - ในเมือง 
   - นอกเมือง 

 
30.1 

 
46.0 
61.9 

 
62.5 

 
40.1 
29.1 

 
0.2 

 
0.9 
1.6 

 
0 
 

4.3 
2.0 

 
7.2 

 
8.7 
5.4 

เพศ 
1. ชาย 
2. หญิง 

 
55.1 
46.9 

 
32.8 
42.6 

 
1.0 
1.2 

 
3.5 
2.4 

 
7.6 
6.9 

อายุ 
1. 18-29 
2. 30-39 
3. 40-59 
4. 60+ 

 
47.4 
50.0 
51.2 
55.7 

 
39.7 
37.6 
37.5 
37.7 

 
0.6 
1.6 
1.3 
0.8 

 
4.6 
2.3 
2.6 
1.9 

 
7.7 
8.5 
7.4 
3.9 

การศึกษา 
1. ประถมฯ 
2. มัธยมฯ 
3. ปริญญาตรี 
4. สูงกว4าปริญญาตรี 

 
55.2 
54.5 
40.1 
50.3 

 
35.6 
34.7 
46.5 
32.3 

 
1.1 
1.2 
1.0 
1.2 

 
2.6 
2.6 
3.4 
5.0 

 
5.5 
7.0 
9.0 
11.2 

อาชีพ 
1. ขรก/รัฐวิสาหกิจ 
2. พนักงาน/ลูกจ!าง 
3. ธุรกิจส4วนตัว 
4. เกษตรกร 
5. ผู!ใช!แรงงาน 
6. อ่ืนๆ 

 
48.4 
49.4 
44.4 
66.6 
55.0 
40.0 

 
37.7 
36.3 
44.7 
26.1 
34.0 
48.5 

 
1.8 
1.3 
1.1 
1.3 
1.1 
0.3 

 
2.3 
3.5 
1.5 
3.4 
3.0 
4.3 

 
9.8 
9.5 
8.3 
2.6 
6.9 
6.9 

 

ท่ีมา: สิริพรรณ นกสวน (2555) 
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 2.5.3 องค9กรสื่อมวลชน 
 การติดต4อสื่อสารเปAนส4วนหนึ่งของชีวิตในทุกด!านและทุกกิจกรรม (ทินพันธุ9 นาคะตะ, 

2555) ในระบบการเมืองเช4นกันได!สร!างการติดต4อสื่อสารมาเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค9ของตน เช4น ชน
เผ4าในสมัยโบราณใช!คนตีกลอง คนวิ่งนําสาร สัญญาณควัน ในยุคกลางใช!ผู!ถือสาร ป�จจุบันใช!การให!
สัมภาษณ9หนังสือพิมพ9 โทรทัศน9 รวมท้ังระบบอินเตอร9เน็ต สําหรับในระบอบประชาธิปไตย พิสิษฐ9 
ชวาลาธวัช (2555) ได!กล4าวถึงสื่อมวลชนไว!ว4า ความมีเสรีภาพคือรากฐานสําคัญของสื่อมวลชน นั่น
หมายถึงสื่อมวลชนได!ให!สัญญาเกียรติยศกับสังคมว4าจะทําหน!าท่ีอย4างอิสระเพ่ือค!นหาความจริงท่ี
กระทบต4อผลประโยชน9สาธารณะ ในขณะท่ีการมีเสรีภาพในการพิมพ9และการพูดทําให!ประชาชน
สามารถตรวจสอบกิจกรรมต4างๆ ของผู!นําของตนได! ผู!นําท่ีมีลักษณะเปAนเผด็จการจะพยายามควบคุม
สื่อและข4าวสาร เพ่ือให!พลเมืองได!รับข4าวสารด!านเดียวท่ีเปAนด!านท่ีผู!นําต!องการให!รับทราบเพ่ือท่ีจะ
ปaองกันการถูกตรวจสอบและลุกข้ึนของมวลชนท่ีต4อต!านได! ความสําคัญของข4าวสารต4อการเมืองมี
หลายประการ ประการแรก การตัดสินใจและดําเนินการย4อมต!องอาศัยข4าวสารท่ีถูกต!องรวมท้ัง
ความสําเร็จข้ึนอยู4กับการส4งข4าวสารจากผู!นําไปยังผู!ใต!บังคับบัญชา ประการท่ีสอง ข4าวสารจาก
สื่อมวลชนในเรื่องของผู!นําย4อมส4งผลต4อการสนับสนุนหรือการเรียกร!องของมวลชน ประการท่ีสาม 
การสื่อสารตามลําดับชั้นมักถูกทําให!บิดเบือนได! โดยเฉพาะถ!ามีการสื่อสารทางเดียว ประการท่ีสี่ ถ!า
ข4าวสารมีจํานวนมากแต4เวลาจํากัดอาจจะต!องมีการกรองข!อมูลก4อนการถ4ายทอดออกไปประการ
สุดท!าย ทัศนคติของผู!นําท!องถ่ินมีผลต4อประชาชนมากกว4าสื่อมวลชน เปAนต!น 
  ในกรณีของต4างประเทศ ในประเทศอินเดีย ข4าวสารต4างๆ ท่ีสังคมได!รับมีความ
แตกต4างกันมากระหว4างตัวเมืองกับชนบท และระหว4างกลุ4มชนชั้น ในชนบทท่ีด!อยพัฒนาบทบาทของ
สื่อมวลชนมีน!อย เข!าถึงโทรทัศน9และหนังสือพิมพ9 รวมท้ังอินเตอร9เน็ตได!น!อย ผู!นําในชุมชนจึงมี
อิทธิพลมาก ดังนั้นทัศนคติของคนจึงไม4ค4อยเหมือนกัน ในขณะท่ีประเทศฝรั่งเศส พลเมืองมีความ
ภาคภูมิใจในชาติของตน แม!ว4าโทรทัศน9จะถูกควบคุมโดยรัฐบาลแต4การแพร4กระจายของข4าวสารจะไม4
เหมือนกันท้ังหมด เพราะมีช4องทางการเข!าถึงของข4าวสารเยอะและมีการเข!าถึงตามความชอบของตน 
จนนําไปสู4แนวความเชื่อท่ีแตกต4างกัน ในประเทศอังกฤษ การติดต4อสื่อสารทางการเมืองสามารถ
ทําลายความแตกต4างทางทัศนคติได! เพราะการแพร4กระจายข4าวสารค4อนข!างเหมือนกัน กลุ4มต4างๆ 
สามารถข!าถึงข4าวสารท่ีเปAนไปโดยอิสระและเหมือนๆ กันของสื่อมวลชน อุปสรรคเรื่องภาษาและ
วัฒนธรรมมีน!อย มวลนมีความตระหนักในคามเปAนพลเมืองและตรวจสอบผู!นําของตน ในขณะท่ีชน
ชั้นนําเข!าใจความต!องการของประชาชน ประกอบด!วยการแพร4กระจายข4าววสารเหมือนๆ กันอย4าง
ต4อเนื่อง ทําให!เกิดการมีความเชื่อร4วมกันเก่ียวกับการเมืองและธรรมชาติของเกมการเมือง 

สําหรับรูปแบบของการสื่อสารทางการเมืองมี 5 รูปแบบ (Gabriel A. Almond & G. 
Bingham Powell, 1966 อ!างถึงใน ทินพันธุ9 นาคะตะ, 2555) แบบแรก การสื่อสารแบบตัวต4อตัว
แบบไม4เปAนทางการ สําหรับคนท่ีสนใจเปAนพิเศษในการติดตามสถานการณ9ทางการเมือง เปAนการแปล
ความหมายของข4าวสารหรือความคิดเห็นไปยังผู!อ่ืน จนมีลักษณะเปAนผู!นําทางความคิดต4อความรู!และ
ความเชื่อของผู!อ่ืน แบบท่ีสอง  สถาบันทางสังคมแบบด้ังเดิม เช4น ครอบครัว กลุ4มศาสนา ชุมชน       
ท่ีสามารถริเริ่มและแปลความหมายของข4าวสารแก4ชุมชนต4างๆ ได! แบบท่ีสาม สถาบันทางการเมือง 
เช4น สภา รัฐบาล ศาล และระบบราชการ  การสื่อสารแบบนี้จะเชื่อมโยงรัฐบาลกับส4วนต4างๆ        
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เข!าด!วยกันประสานงานกัน รัฐบาลเปรียบเสมือนแหล4งกระจายข4าวแก4สาธารณชน Deutsch กล4าวว4า 
รัฐบาลมีความรับผิดชอบในการบังคับหรือควบคุมพฤติกรรมมนุษย9 จึงต!องอาศัยข4าวสารท่ีตรวบรวม
มา เพ่ือใช!ตรวจสอบสิ่งแวดล!อมและปรับตัวให!เข!ากับสถานการณ9 แบบท่ีสี่สาถบันท่ีเปAนป�จจัยนําเข!า
ทางการเมือง เช4น พรรคการเมือง กลุ4มผลประโยชน9ต4างๆ เปAนช4องทางในการแลกเปลี่ยนความ
ต!องการระหว4างประชาชนกับผู!นําทางการเมือง แบบท่ีห!า สื่อมวลชนท่ีมีข้ึนเพ่ือการติดต4อสื่อสาร ซ่ึง
สามารถถ4ายทอดข4าวสารให!คนจํานวนมากโดยมีการบิดเบือนน!อย 

ในประเทศเผด็จการเบ็ดเสร็จ สื่อจะถูกควบคุมโดยชนชั้นนํา และในขณะเดียวกันสื่อ
ยังเปAนเครื่องมือท่ีใช!สื่อสารตามความต!องการของชนชั้นนําเท4าท่ีได!รับอนุญาตให!รับรู!ด!วย โดยจะแพร4
ตามท่ีได!รับอนุญาตเท4านั้น ในขณะท่ีประเทศท่ีพัฒนาแล!ว สื่อจะมีอิสระ มีเสรีภาพจากการควบคุม
ของชนชั้นนํา กลุ4มผลประโยชน9ทางการเมือง ปลอดจากการควบคุมท่ีเข!มงวดและเต็มใจรับข4าวสาร
รวมท้ังเผยแพร4ไปสู4ประชาชน โดยสื่อมีเสรีภาพในการเผยแพร4ข4าวสารทุกชนิดท่ีได!มาจากทุก
แหล4งข4าวสําหรับในประเทศกําลังพัฒนานั้นจะมีลักษณะท่ีแตกต4างกันออกไป คือ การเผยแพร4ข4าวสาร
จะถูกกําหนดตามความต!องการของกลุ4มผลประโยชน9ต4างๆ กรณีนี้เช4น นิกายคาธอลิกในสเปน หรือ 
เจ!าของท่ีดินละตินอเมริกา สื่อมวลชนนั้นจะถูกวางบทบาทในการเปAนเครื่องมือในการพัฒนา
วัฒนธรรมทางการเมืองของประเทศนั้นๆ  

ในประเทศไทยสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน ได!รับการรับรองโดยถูกเขียนไว!ใน
รัฐธรรมนูญมาตรา 45 ในเรื่องท่ีบุคคลมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น พูด เขียน พิมพ9 ซ่ึงรัฐไม4มี
อํานาจในการจํากัดเสรีภาพของประชาชน เว!นจะกระทําเพ่ือความม่ันคง รวมท้ังยังรับรองในเรื่องการ
ห!ามไม4ให!รัฐแทรกแซง ตรวจสอบ เนื้อหาในการนําเสนอของสื่อ ประชาชนมีสิทธิในการเข!าถึงข!อมูล
ของหน4วยงานราชการ เสรีภาพในทางวิชาการในการเผยแพร4งานวิจัยได!ตาหลักวิชาการ รวมท้ังหากมี
กรณีท่ีรัฐใช!อํานาจกดดันสื่อมวลชน สื่อมวลชนต!องรักษาจริยธรรมของสื่อในการนําเสนอความจริง
เพ่ือยืนยันหลักเสรีภาพท่ีสอดคล!องกับระบอบประชาธิปไตย 

เกอร9วิท และเคทซ9 บลัมเมอร9 (Gurevitch & Blumler) ได!อธิบายการสื่อสารทาง
การเมืองไว!ว4า ในส4วนของผู!ส4งสาร จะประกอบด!วยกลุ4มบุคคล 2 กลุ4ม คือ กลุ4มแหล4งข4าว ซ่ึง
ประกอบด!วย รัฐบาล พรรคการเมือง กลุ4มผลประโยชน9หรือกลุ4มมวลชน อีกกลุ4มคือ กลุ4มสื่อมวลชน
เอง โดยปกติสื่อมวลชนจะเสนอข4าวสารท่ีได!จากแหล4งข4าว แต4บางครั้งสื่ออาจเปAนผู!ส4งข4าวได!เอง เช4น 
บทวิเคราะห9ทางการเมือง ในส4วนเนื้อหาของข4าว จะเปAนข4าวการเมือง เปAนเรื่องราวท่ีอยู4ในปริมณฑล
ของสาธารณะ (Public Affairs) เช4น เรื่องการเลือกต้ัง การทํางานของหน4วยงานรัฐ ตัวบุคคลในข4าว
จะเปAนบุคคลสาธารณะ (Public Figures) และเหตุการณ9จะเปAนผลประโยชน9ของส4วนรวม (Public 
Interest) ในส4วนของการได!มาและการเผยแพร4ข4าวสารนั้น มีรูปแบบท่ีเปAนทางการ คือ การแถลงข4าว 
หรือการสัมภาษณ9 และไม4เปAนทางการ เช4น การค!นคว!าเอกสารหรือการสัมภาษณ9ผู!ใกล!ชิด ส4วน
ลักษณะในการสื่อสารข4าวสารทางการเมืองนั้นจะเปAนการสื่อสารแบบ “การสื่อสารเพ่ือการโน!มน!าวใจ 
(Persuasive Communication)” ทําให!ประชาชนมองว4าเปAนการสื่อสารท่ีมีเปaาหมายเพ่ือการ
ครอบงํา (Manipulative Purpose) ผลท่ีเกิดข้ึน คือ จะเกิดการปฏิกิริยาตอบโต!ในการหลีกเลี่ยงท่ีจะ
สื่อสาร และการเลิกติดตามข4าวสารทางการเมือง มีผลทําให!เปAนอันตรายต4อการปกครองในระบอบ
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ประชาธิปไตยท่ีต!องให!ประชาชนมีการตัดสินใจและปกครองตนเอง ด!วยการติดตามข4าวสารการเมือง
อย4างเพียงพอต4อการตัดสินใจ ตามภาพท่ี 2.16 

  
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.16 แผนผังกระบวนการสื่อสารทางการเมือง  
ท่ีมา: Gurevitch & Blumler (1977) 

 
สุกัญญา สุดบรรทัด (อ!างถึงใน ทินพันธุ9 นาคะตะ, 2555) ได!กล4าวถึงบทบาทและ

หน!าท่ีของสื่อมวลชน คือ บทบาทในการแบกสังคมไว! คือต!องมีความรับผิดชอบต4อสังคม ต!องช4วย
สังคมให!พ่ึงพาตัวเองได!ให!มีวิจารณญาณ ไม4ลื่นไหลไปตามกระแสของเหตุการณ9 บทบาทในการให!
ความรู!และสติป�ญญาแก4สังคม ซ่ึงจะช4วยให!คนแก!ป�ญหาหรือหาทางออกได! ไม4สนองไปตามความรู!สึก
ส4วนใหญ4ของสังคม จะต!องเสนอข4าวท่ีมีประโยชน9ท่ีจะทําให!สังคมดีข้ึน เปAนแสงสว4างในความมืด ไม4
ทําตัวเปAนอาวุธให!เกิดความขัดแย!งกัน สื่อมวลชนต!องบอกข!อเท็จจริงด!วยความเปAนกลาง เท่ียงธรรม
และรอบด!านจากทุกๆ มุมมอง เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีในการรับข4าวสาร จะต!องไม4เลือกข!าง เพราะจะเสี่ยงต4อ
การมีอคติท้ังจากความรักและความเกลียด ต!องวิเคราะห9เจาะลึกรอบด!านด!วยป�ญญาเพราะสื่อต!องอยู4
ทามกลางข!อมูลของท้ังสองฝUายไม4ทําตัวเปAนผู!พิพากษาในการตัดสินเหตุการณ9ท่ีเกิดข้ึน เพียงแต4
รายงานข!อเท็จจริงให!ครบถ!วนเพ่ือให!ประชาชนเปAนผู!ตัดสินใจด!วยตนเอง รวมท้ังบทบาทในทางบวก 
สร!างสรรค9เพ่ือช4วยคลี่คลายสถานการณ9 เช4น กรณีของโทรทัศน9ช4องสี่ในดีทรอยต9 ท่ีเสนอข4าวความ
ขัดแย!งเรื่องสีผิวในลอสแองเจลิส โดยเน!นท่ีความเมตตาและเข!าอกเข!าใจกันจนเกิดสันติภาพด!วย
ข!อมูลท่ีหลากหลาย ไม4ใช4มีบทบาทในทางลบ เช4น สื่อในประเทศรวันดาท่ีทําตัวเปAนผู!พิพากษาและ
ปลุกระดม เพ่ือให!เกิดสงครามกลางเมืองจนนําไปสู4การสังหารหมู4ในท่ีสุด  

- รัฐบาล 
- พรรคการเมือง 
- กลุ4มมวลชน 

สื่อมวลชน 

สร!าง สร!าง 

เน้ือหา 
ข4าวสาร 

ช4องทางสื่อ 

ผู!รับสาร 

เปAนเรื่องสาธารณะ 
(Public Affairs) 

เปaาหมาย 

: ใช!อํานาจมาจัดการ
กับสภาวะท่ีเปAนอยู4ให!
เปAนไปตามเจตจํานง
ของแหล4งข4าว 

แหล4งข4าว 
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ในขณะท่ีกล4าวถึงลักษณะของสื่อไทยว4ามีอิทธิพลต4อสังคมมากท้ังหนังสือพิมพ9และ
โทรทัศน9 แม!ว4าคนส4วนใหญ4จะดูโทรทัศน9แต4เปAนการดูละครมากกว4า ส4วนใหญ4การติดตามข4าวสาร
ทางการเมืองนั้นหนังสือพิมพ9จะมีบทบาทในการวิเคราะห9ได!มากกว4า มีกลุ4มบุคคลท่ีมีอํานาจในการใช!
สื่อเปAนเครื่องมือตอบสนองผลประโยชน9ของฝUายตน รัฐบาลหรือชนชั้นนํามักผูกขาดความจริงในเรื่อง
ของความดีงาม ความจงรักภักดี ความถูกต!อง ตามจารีตประเพณีไว!กับฝUายของตน ในขณะท่ี
ประชาชนมีทางเลือกในการเข!าถึงข!อมูลจากสื่อท่ีมากข้ึน รวมท้ังเปลี่ยนบทบาทจากผู!รับข4าวสารข!าง
เดียวกลายมาเปAนผู!ผลิตข4าวสารด!วยเนื่องจากการเกิดข้ึนของโซเชียลมีเดีย เช4น เฟสบุ�ค หรือผ4านทาง
เว็บบอร9ดท่ีคุยเรื่องการเมือง เช4น ห!องราชดําเนินในเว็บพันทิป เปAนต!น ทําให!ประชาชนสามารถ
แลกเปลี่ยนความเห็น สร!างสื่อ รวมท้ังเทคโนโลยีการถ4ายภาพและวิดีโอท่ีง4ายข้ึน ทําให!การกระจาย
ข4าวสารและการตรวจสอบข!อมูลเปAนไปได!ง4ายข้ึนโดยมีเปaาหมายเพ่ือแสดงความเห็นทางการเมืองใน
มุมมองของตนจนมีลักษณะท่ีว4าผู!ใหญ4ในบ!านเมืองบอกว4าประชาชนยังไม4ฉลาดไม4รู!เรื่อง แต4ใน
ขณะเดียวกันประชาชนอาจบอกว4าตัวเองฉลาดกว4าเนื่องจากสามารถเข!าถึงข!อมูลผ4านทางเทคโนโลยี
ได!มากกว4า และลักษณะสุดท!ายคือมุมมองท่ีเปลี่ยนแปลงจากสมัยก4อนท่ีชาวบ!านรอคอยการเข!ามา
ช4วยเหลือจากข!าราชการ หรือผู!อุปถัมปy แต4ในตอนนี้ชาวบ!านมีการรวมกลุ4มเพ่ือต4อรองผลประโยชน9
และเรียกร!องสิทธิของตนโดยหาข!อมูลจากสื่อต4างๆ ท่ีสามารถเข!าถึงได!มากข้ึน 

ป�ญหาของสื่อไทย ยังอยู4ท่ีการท่ีสื่อยังยกตนเองให!เหนือกว4าประชาชน เพราะคิดว4า
ตนเองมีข!อมูลมากกว4าประชาชน และคิดว4าประชาชนส4วนใหญ4ในต4างจังหวัดยังมีความรู!น!อย ไม4มี
ความรู! อาจถูกหลอกได!ง4าย จึงวางตัวเปAนผู!ชี้นําแนวคิดท่ีถูกต!องตามความคิดของตนให!แก4ประชาชน 
แทนท่ีจะปล4อยให!ประชาชนตัดสินใจเองจากข!อเท็จจริงท่ีได!รับ สาเหตุเกิดจากการศึกษาในระบบให!
อยู4ในจารีตประเพณี คิดว4าตนเองการศึกษาสูงกว4า คิดถูกกว4า ไม4ค4อยฟ�งคนอ่ืน ขณะเดียวกันมีการใช!
เสรีภาพท่ีก!าวร!าวรุนแรง โจมตีผู! อ่ืนท่ีเห็นต4างจนนําไปสู4ความบาดหมาง จริยธรรมและความ
รับผิดชอบของสื่อจึงมีป�ญหาเพราะสื่อเปAนส4วนหนึ่งของวิกฤติการเมือง สร!างความรุนแรงโดยการยุยง
ให!เกิดความรุนแรงในสังคม ในขณะท่ีมุมมองของสื่อยังเอาตัวเองเข!าเปAนส4วนหนึ่งของเหตุการณ9 จึง
ขาดมุมมองท่ีรอบด!าน สื่อมวลชนไม4เปAนกลาง แต4เข!าข!างรัฐบาล นายทุน องค9กรต4างๆ จนไม4สามารถ
รักษาความเท่ียงธรรม เลือกเสนอเฉพาะด!านท่ีฝUายตนได!ประโยชน9 โดยการนําเสนอข4าวแบบชี้นํา สื่อ
คิดว4าตนเองมีบทบาทชี้นําสังคม ต้ังแต4เหตุการณ9 14 ตุลาคม 2516 จนถึงป�จจุบัน โดยคิดว4าจะทําให!
สังคมดีข้ึน จนถลําเข!าไปเปAนคู4ขัดแย!งและเสียความเปAนกลางในการนําเสนอข4าว สื่อมักจะเล4นข4าวใน
ทํานองขาวกับดําเพ่ือตัดสินว4าใครดีใครชั่ว ซ่ึงบางครั้งคนเรามีท้ังดีและชั่ว แต4สื่อกลับพยายามยัด
เยียดบทบาทให!บางกลุ4มชั่วร!ายตลอดเวลา ในขณะท่ีบางกลุ4มแม!มีการทําผิดก็ต!องยอมเพราะดีกว4าให!
อีกกลุ4มเข!ามา ทําให!เกิดความโน!มเอียงในการนําเสนอข4าว สื่อกลุ4มใหม4ท่ีเกิดข้ึนโดยเฉพาะกลุ4มสื่อท่ี
เลือกข!างชัดเจน  มักมีการนําเสนอในเชิงยั่วยุ แต4ขาดความรับผิดชอบในข!อมูลข4าวสารท่ีนําเสนอซ่ึง
อาจสร!างความรุนแรงเสียหาย ป�ญหาสุดท!าย คือ สื่อมีแนวความคิดแบบไม4เปAนประชาธิปไตย 
เนื่องจากการท่ีสื่อคิดว4าตนเองเปAนผู!ผูกขาดข4าวสารมายาวนาน ทําให!การเสนอข4าวสารเปAนไปในทางท่ี
เอ้ือต4อผู!มีอํานาจ แต4เม่ือมีสื่อทางเลือกท่ีมากข้ึน มีความรวดเร็วและมีการตอบโต!กันได! ภาพท่ีเกิดข้ึน
กลายเปAนสื่อไม4ได!เปAนสื่อของมวลชนเปAนปฏิป�กษ9กับประชาชน พยายามยัดเยียดข4าวสารเพียงด!าน
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เดียวแก4ประชาชน ในขณะเดียวกันเลือกท่ีจะเซ็นเซอร9ข4าวบางเรื่องท่ีเปAนประเด็นท่ีถกเถียงกันใน
สังคม 

1) สื่อมวลชนกับการเลือกต้ัง 
การนําเสนอข4าวของสื่อมวลชนในช4วงการเลือกต้ังนั้น สื่อมวลชนสามารถเข!าถึง

ประชาชนได!จํานวนมาก ท้ังมีวิธีการผลิตและการนําเสนอได!รวดเร็วต4อเหตุการณ9โดยเฉพาะโทรทัศน9
ฟรีทีวี จึงเปAนสื่อท่ีทีความสําคัญในการสื่อสารข!อมูลข4าวสารและเหตุการณ9การเลือกต้ังด!วยเหตุนี้ จึง
ยกเอากรณีศึกษาการทํางานของฟรีทีวีในการนําเสนอข4าวและเหตุการณ9การเลือกต้ังในฟรีทีวี 6 ช4อง
คือช4อง 3, 5, 7, 9, 11 และไทยพีบีเอส 

  ทฤษฎีการทําหน!าท่ีของสื่อมวลชนในการเลือกต้ังนั้นการนําเสนอข4าวการเลือกต้ัง 
(มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา, 2554) สามารถนําเสนอเแบ4งออกได!เปAน 4 ช4วง คือ ช4วงหลังยุบสภา ช4วงหา
เสียงเลือกต้ัง ช4วงวันเลือกต้ัง และช4วงหลังการเลือกต้ัง 

  ช4วงหลังการยุบสภาผู!แทนราษฎร เปAนช4วงเปลี่ยนผ4านบทบาทการบริหารประเทศ
จากรัฐบาลชุดเก4าสู4รัฐบาลชุดใหม4สื่อจึงควรทําหน!าท่ี (1) ให!ความสําคัญกับการเลือกต้ัง โดยการเพ่ิม
พ้ืนท่ีท่ีเก่ียวกับการเลือกต้ัง อาจโดยเพ่ิมเวลารายการข4าว จัดรายการพิเศษ ทําสกู�ปข4าว ผลิตรายการ
วิเคราะห9ข4าว เพ่ือให!ข!อมูลความรู!ท่ีสําคัญเก่ียวกับการเลือกต้ัง (2) สรุปประเด็นป�ญหาของเหตุการณ9
ทางการเมืองท่ีผ4านมา เพ่ือให!ประชาชนเข!าใจถึงเหตุท่ีมาของการเลือกต้ัง (3) ให!พ้ืนท่ีภาคประชาชน 
นักวิชาการ และบุคคลท่ีเก่ียวข!องทางการเมือง ได!นําเสนอความคิดเห็น ความต!องการ ข!อเสนอแนะ 
ในทางด!านการเมืองและการเลือกต้ัง 

ช4วงการหาเสียงเลือกต้ัง เปAนช4วงท่ีพรรคการเมืองต4างๆ มุ4งทําการสื่อสารเพ่ือสร!าง
ความสนใจจากประชาชน รวมท้ังเพ่ือโน!มน!าวหรือชักจูงความนิยมอันหมายถึงคะแนนเสียงจากผู!มี
สิทธิเลือกต้ัง ในช4วงนี้สื่อควรทําหน!าท่ี (1) ให!ข!อมูลท่ีเปAนประโยชน9ในทางปฏิบัติของประชาชนผู!มีสิทธิ
เช4นกฎระเบียบการเลือกต้ังข!อมูลเก่ียวกับพรรคการเมืองและผู!สมัครรับเลือกต้ัง (2) หากมีการรายงาน
ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนควรรายงานอย4างถูกต!องครบถ!วนตามหลักวิชาการและไม4
ชี้นําความคิด (3) มีการวิเคราะห9เพ่ือเปรียบเทียบนโยบายพรรคการเมืองและความเปAนไปได!ของ
นโยบาย (4) จัดพ้ืนท่ีหรือเวลาให!พรรคการเมืองต4างๆ ได!นําเสนอนโยบายความมุ4งม่ันหรือวิสัยทัศน9
ทางการเมือง (5) ให!พ้ืนท่ีหรือเวลาให!ภาคประชาชนและองค9กรต4างๆ ได!นําเสนอป�ญหาความคิดเห็น
เก่ียวกับนโยบายพรรคการเมืองเพ่ือส4งต4อข!อมูลความคิดเห็นเหล4านี้ให!พรรคการเมือง   (6) ทําหน!า
ท่ีต้ังคําถามแทนประชาชนเพ่ือสร!างความชัดเจนขจัดข!อสงสัยหรือตอบสนองความสนใจท้ังในข!อมูล
เก่ียวกับพรรคการเมืองนักการเมืองเหตุการณ9ทางการเมืองรวมท้ังแนวคิดและกระบวนการการใช!สิทธิ
ในการเลือกต้ัง (7) รณรงค9ให!ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการใช!สิทธิเลือกต้ัง (8) สร!าง
ทัศนคติท่ีถูกต!องของประชาชนเก่ียวกับการเลือกต้ังในระบอบประชาธิปไตย 

ช4วงวันเลือกต้ังเปAนวันท่ีประชาชนผู!มีสิทธิเลือกต้ังได!ใช!สิทธิในการลงคะแนนเสียง
เลือกสื่อควรทําหน!าท่ีดังต4อไปนี้ (1) รณรงค9ให!ประชาชนออกไปใช!สิทธิเลือกต้ังอย4างถูกต!องตาม
ข้ันตอนและวิธีการ (2) ตรวจสอบให!กระบวนการเลือกต้ังเปAนไปอย4างโปร4งใสถูกต!องยุติธรรม (3) ตรวจสอบ
การทําหน!าท่ีของคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) (4) ให!พ้ืนท่ีภาคประชาชนเพ่ือแสดงความคิดเห็น
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เก่ียวกับป�จจัยท่ีส4งผลต4อการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังและความคาดหวังต4อบทบาทของผู!สมัครหรือ
นักการเมืองในการจัดต้ังรัฐบาล 

ช4วงหลังการเลือกต้ังความสนใจมักเปAนเรื่องการจัดต้ังรัฐบาลและการร4างคําแถลง
นโยบายเพ่ือเสนอต4อรัฐสภาสื่อจึงควรทําหน!าท่ี (1) ตรวจสอบคุณสมบัติ (ว4าท่ี) รัฐมนตรีหรือตําแหน4ง
สําคัญอ่ืนในด!านประวัติการศึกษาประวัติการทํางานฯลฯ (2) นําเสนอข!อมูลความคิดเห็นหรือการ
วิเคราะห9การจัดต้ังรัฐบาลโดยยึดประโยชน9ประชาชนเปAนสําคัญ (3) ตีแผ4ป�ญหาภายในหน4วยงาน
รัฐบาลและกระทรวงต4างๆ ท้ังนี้อาจเลือกแหล4งข!อมูลอ่ืนนอกเหนือจากฝUายบริหารระดับสูงของ
หน4วยงานนั้นๆ โดยเน!นความคุ!นเคยเก่ียวข!องกับป�ญหาหรือเนื้อหางาน (4) ให!พ้ืนท่ีภาคประชาชนได!
เสนอป�ญหาต4างๆ ท่ีรอการแก!ไขรวมท้ังข!อสงสัยและข!อเสนอต4อนโยบาย (ว4าท่ี) รัฐบาลหรือพรรค
การเมืองท่ีชนะการเลือกต้ัง 

   สรุปผลจากผลการวิเคราะห9ของมูลนิธิสื่อมวลชน (มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา, 2554) 
ได!ศึกษาการทําหน!าท่ีของสื่อมวลชนโดยเฉพาะสื่อโทรทัศน9ซ่ึงหมายถึงฟรีทีวี ในการนําเสนอข4าวและ
เหตุการณ9เก่ียวกับการเลือกต้ังในปt 2549 ปt 2551 และปt 2554 พบว4าในการรายงานข4าวและ
เหตุการณ9การการเลือกต้ังฟรีทีวีมี “กรอบยึดติด 7 กรอบลักษณะ” คือ กรอบท่ี 1 ยึดติดรายงานเปAน
ส4วนเนื้อหาหรือปรากฏการณ9ย4อย (Fragmented) เนื้อหาข4าวการเมืองของสื่อโดยเฉพาะโทรทัศน9มัก
นําเสนอเปAนส4วนย4อยๆ ท่ีไม4เชื่อมโยงต4อเนื่องกัน นําเสนอเปAนเหตุการณ9ย4อยๆ ประจําวันหรือรายวัน 
(Small Part/Fragmented Event) โดยไม4เชื่อมโยงสาเหตุ (Cause) หรือผลกระทบสืบเนื่องท่ีจะ
ตามมา (Circumstance) หรือไม4มีข!อมูลเบื้องหลังเหตุการณ9 (Backgrounds) ทําให!ผู!รับชมไม4สามารถ
ปะติดปะต4อเรื่องราวท้ังหมด ไม4เห็นสาเหตุของป�ญหา ไม4เห็นภาพกว!างเชิงสาเหตุผลลัพธ9และบริบท
ของเรื่องราว น ซ่ึงอาจทําให!ผู!ชมเข!าใจผิดในสาระสําคัญของเนื้อหาข4าว เปAนการลดคุณค4าทางมิติเวลา
และประวัติศาสตร9ของเหตุการณ9 ข!อเสนอแนะ สื่อควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการรายงานข4าว อาจต!อง
ขยายเวลาข4าวเพ่ิมข้ึน สักเล็กน!อยต4อชิ้นข4าว เพ่ือนําเสนอข!อมูลเหตุท่ีมาของสภาพป�ญหา เพ่ือเปAน
ข!อมูลพ้ืนฐานแก4ผู!ชม สื่อควรนําเสนอสกู�ปข4าวพิเศษประกอบข4าวเพ่ือย!อนท่ีมาท่ีไปของข4าวท่ีนําเสนอ 
(ในกรณีท่ีข4าวมีความซับซ!อน) เพ่ือให!ผู!ชมมีความเข!าใจในบริบทของเหตุการณ9มากข้ึน 

   กรอบท่ี 2 ยึดติดการลดปมขัดแย!ง เหลือเพียงเรื่องส4วนตัวของคู4 ขัดแย!ง 
(Privatization Conflict) ข4าวการเมืองมักมีจุดขายท่ีความขัดแย!ง ประเด็นข4าวจึงเปAนคําให!สัมภาษณ9
ของคู4ตรงข!ามทางการเมืองหรือเปAนการทําข4าวในลักษณะโต!ตอบของคู4ความขัดแย!ง โดยนําความ
คิดเห็นของอีกฝUายไปถามอีกฝUายสลับไปมา บางครั้งนําเสนอติดต4อกันหลายวัน จนยึดครองพ้ืนท่ีข4าว
ไปมาก ทําให!เสียเวลานําเสนอประเด็นข4าวอ่ืนๆ ท่ีควรนําเสนอ ท้ังยังทําให!ละเลยการสืบค!นป�ญหา
ความขัดแย!งท่ีแท!จริง อันอาจมีท่ีมาจากกฎหมาย ระเบียบอ่ืนๆ ท่ีแหล4งข4าวควรเปAนผู!รับผิดชอบจริง 
นอกจากนี้ข4าวการเมืองการเลือกต้ัง ยังเน!นนําเสนอเฉพาะเพียงความขัดแย!งระหว4างพรรคใหญ4หรือ
ฝUายคู4ตรงข!ามทางการเมือง ทําให! 1) สื่อรายงานอย4างไม4ลึก ไม4รอบด!าน 2) สื่อมองประเด็นความ
ขัดแย!ง เปAนเรื่องความขัดแย!งระหว4างบุคคล แทนท่ีจะเปAนความขัดแย!งทางข!อเท็จจริง กลุ4ม หรือ
องค9กร 3) สื่อมองไม4เห็นความคิดเห็นอ่ืนๆ อันทําให!ข4าวการเมืองวนเวียนอยู4กับการขยายและสร!าง
ความขัดแย!งอย4างไม4มีข!อยุติ 
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   ข!อเสนอแนะ สื่อควรกําหนดกรอบประเด็นข4าวว4า ในความขัดแย!งท่ีเกิดข้ึนนั้น      
1) เปAนเรื่องส4วนตัวของนักการเมืองท่ีไม4พอใจกัน หรือโกรธเคืองกัน 2) มีเรื่องผลประโยชน9สาธารณะ
ของสังคมประชาชน กลุ4มองค9กร หน4วยงาน หรือกลุ4มธุรกิจอ่ืนใดเก่ียวข!องหรือไม4 3) มีตัวประกอบ
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข!องเชื่อมโยงกับคู4ป�ญหาความขัดแย!งนั้น หรือไม4 4) มีข!อมูลหลักฐานใดท่ีจะนํามาซ่ึงการ
พิสูจน9 คลายปมป�ญหาความขัดแย!ง โดยไม4จําเปAนต!องสัมภาษณ9คู4กรณีความขัดแย!ง 

กรอบท่ี 3 ยึดติดนําเสนอเสมือนละคร เร!าอารมณ9 สนุกสนาน (Dramatization) 
สภาพป�ญหา ข4าวการเมืองไทยมักถูกนําเสนอในลักษณะท่ีเหมือนละคร ท้ังโครงเรื่องท่ีชูความขัดแย!ง
ท้ังตัวแหล4งข4าวท่ีเหมือนเปAนละครตัวดีตัวร!ายท้ังความลึกลับซ4อนเง่ือนท่ีกลายเปAนความดึงดูดความ
น4าสนใจในข4าวหรือการนําเสนอข4าวสารเลือกต้ังอย4างมีเพลงประกอบเปAนมิวสิควิดีโอทางการเมืองเพ่ือ
ล!อเลียนจิกกัดนักการเมือง มักถูกนําเสนอในลักษณะกําหนดบทบาทเปAนพระเอกผู!ร!าย การนําเสนอ
ข4าวในลักษณะเรื่องราวท่ีเสมือนละคร ใส4องค9ประกอบปรุงแต4งด!านภาพเสียงการตัดต4อ สนุกสนาน มี
ข!อเด4นท่ีเรียกความน4าสนใจตัวเนื้อหาข4าวการเมือง แต4อีกด!านหนึ่งเปAนการลดคุณสมบัติของข4าวท่ีควร
เน!นในเรื่องข!อเท็จจริงอย4างตรงไปตรงมา ส4งผลให!มีการทําให!ข4าวสารการเมืองกลายเปAนสินค!าบันเทิง 
(News as Entertainment) ท่ีอาจส4งผลให!ผู!ชมเกิดความเบื่อหน4ายในการเมือง ว4ามีแต4เรื่องซํ้าซาก
จนไม4อยากรับรู!เรื่องการเมือง ส4งผลต4อการมีส4วนร4วมในกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยเพราะการ
พัฒนาคุณภาพสังคมประชาธิปไตยย4อมต!องการความเปAนพลเมืองผู!กระตือรือร!น (Active Citizens) 
มิใช4การเปAนสังคมของผู!ชม (Viewer‘s Society)  

   ข!อเสนอแนะในช4วงการหาเสียงเลือกต้ังข4าวควรถูกนําเสนอในแง4ของความจริงจัง
และน4าเชื่อถือ เน!นคุณค4าข4าวท่ีการส4งผลกระทบหรือสร!างผลประโยชน9ต4อสาธารณะมากกว4าการสร!าง
ความน4าสนใจในความขัดแย!งทางหรือสีสันท่ีเปAนเปลือกนอก เพราะไม4สร!างประโยชน9แก4การรับรู!วิถี
ประชาธิปไตยและการได!ข!อมูลท่ีนําไปใช!ประกอบการตัดสินใจทางการเมือง สื่อจึงควรลดข4าวท่ีเร!า
อารมณ9หรือข4าวฉาบฉวย (Sensational and Tabloidization) ลดการสร!างขยายเรื่องให!มากจนบด
บังเนื้อหาท่ีสําคัญ การใช!ข4าวสร!างสีสันนั้นอาจใช!เพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศหรือเรียกความสนใจแต4ไม4ควร
มีสัดส4วนมากเกินไป 

กรอบท่ี 4 ยึดติดเลียนแบบคัดลอกเหมือนคิดว4าตนเองพิเศษ (Copy Cat/Exclusive) 
สําหรับสื่อโทรทัศน9การมีโทรทัศน9หลายช4อง ไม4ได!ทําให!ผู!ชมรู!สึกว4าข4าวสารมีความหลากหลาย แต4
กลับมีเนื้อหาคล!ายกันไปหมด แทบจะคัดลอกกันมาเพราะมาจากแหล4งข4าวเดียวกัน การคัดเลือก
แหล4งข4าวนักวิชาการหรือคนในวงการธุรกิจสังคมมักมีความคล!ายคลึงกัน โดยเฉพาะในช4วงวันเลือกต้ัง
ท่ีจะได!ยินเสียงหรือเห็นหน!าตานักวิชาการคนเดิมวนเวียนในหลายช4อง ท้ังยังมีการเลียนแบบรูปแบบ
รายการข4าว โดยเฉพาะในยุคท่ีรายการคุยข4าวเล4าข4าวได!รับความนิยม มีผลต4อการลดทอนคุณภาพเนื้อ 
หาข4าว มีการซ้ือตัวนักคุยข4าวเล4าข4าว หรือการใช!วนเวียนในหลายช4อง ทําให!ข4าวถูกกําหนดความคิด
มุมมองจากคนเดิมๆ เพียงแต4เปลี่ยนช4อง เปลี่ยนช4วงเวลาการนําเสนอเท4านั้น 

นอกจากนี้ การกลัวตกประเด็นข4าวของนักข4าวส4งผลให!มีการแบ4งป�นหรือส4งข4าวให!
กัน เพ่ือช4วยไม4ให!ตกข4าว ทําให!ไม4มีการฉีกประเด็นข4าว การเลียนแบบการใช!เทคโนโลยี พบว4าในการ
รายงานข4าวและเหตุการณ9การเลือกต้ังแต4ละช4อง เน!นการใช!เทคโนโลยีในการนําเสนอท้ังวิดีโอวอลล9
หรือคอมพิวเตอร9กราฟฟkก เพ่ือแข4งขันกันดึงดูดความน4าสนใจมากกว4าแข4งขันกันท่ีมุมมอง หรือ
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ประเด็นข4าว ความลึก ความเร็ว ความรอบด!านของข4าว ท้ังมีการสร!างคุณค4าและความน4าสนใจ โดย
การจัดช4วงรายงานพิเศษเพ่ือเกาะติดสถานการณ9 ท่ีพบว4าในบางช4องไม4ได!เปAนรายงานพิเศษหรือการ
เกาะติดสถานการณ9อย4างจริงจัง เพราะเนื้อหาคือรายงานข4าวประจําวันแต4กําหนดชื่อรายการรูปแบบ
การนําเสนอให!เหมือนเปAนรายงานพิเศษ 

ข!อเสนอแนะ สื่อควรทําข4าวการเมืองโดยเน!นประเด็นท่ีน4าสนใจ และควรท่ีจะ
แตกต4างจากช4องอ่ืนด!วย เพ่ือให!ผู!ชมรับรู!เหตุการณ9ข4าวสารหลากหลายมุมมองมากข้ึน การคัดเลือก
แหล4งข4าวควรมีความหลากหลาย เพ่ือมุมมองท่ีแตกต4าง ไม4เน!นนักวิชาการและนักการเมืองคนเดิม 
การใช!เทคโนโลยีประกอบ ควรเน!นเพ่ือการสร!างความเข!าใจมากกว4ารูปแบบท่ีมุ4งแข4งขันท่ีความ
ทันสมัย สื่อโทรทัศน9ควรเพ่ิมพ้ืนท่ีช4วงรายงานข4าวเฉพาะและเพ่ิมความยาวเนื้อหารายการมากข้ึน 
เพราะในช4วงของการเลือกต้ัง ประชาชนย4อมต!องการรับรู!ข!อมูลเพ่ือใช!ในการตัดสินใจทางการเมือง 
การยึดติดกับช4วงระยะเวลาเดิม (1 ชั่วโมงของรายการข4าวภาคค่ํา) อาจไม4เพียงพอกับปริมาณข!อมูล
ข4าวสาร และควรมีรายงานพิเศษ (Exclusive) เพ่ือสร!างความแตกต4าง น4าสนใจ และตอบสนองความ
ต!องการข!อมูลข4าว 

กรอบท่ี 5 ยึดติดข4าวหรือเปAนพ้ืนท่ีสาธารณะเทียม (Pseudo Public Sphere) 
พ้ืนท่ีสาธารณะเพ่ือข4าวสารในช4องสถานีโทรทัศน9 เปAนสิ่งท่ีไม4พบเห็นในฟรีทีวี เนื่องจากเนื้อข4าวทาง
การเมือง โดยเฉพาะในช4วงการเลือกต้ัง มักนําเสนอสิ่งท่ีนักการเมืองอยากพูดอยากสื่อสารกับ
ประชาชน ไม4มีช4วงเวลาและเนื้อหาเพ่ือให!นักการเมืองฟ�งประชาชน โดยเฉพาะช4องสื่อพาณิชย9ท่ีมัก
มองไม4เห็นความสําคัญของเสียงของประชาชน (People’s Voices) เท4ากับเสียงของนักการเมือง 
(Politician’s Voices) พ้ืนท่ีสาธารณะท่ีเปAนรูปธรรมคือรายการท่ีเปkดให!เสียงประชาชนได!นําเสนอ
และสื่อสารไปยังนักการเมือง ป�ญหาคือสื่อมักไม4ค4อยถามประชาชน หรือหากมีก็เปAนเช4น VOX POP 
(คลิปสั้นๆ 5-15 วินาที) ท่ีประชาชน ชาวบ!าน มาพูดสั้นๆ ว4าต!องการอะไร หรือพูดเพ่ือรณรงค9ให!ไป
ใช!สิทธิเลือกต้ังแล!วสื่อตีความว4านี่คือเสียงของประชาชนแล!ว ลักษณะอีกอย4างหนึ่ง คือ การทํา
กิจกรรมร4วมกับผู!ชม เช4น กับเครือข4ายโรงเรียน สถาบันการศึกษาการทําข4าวการรณรงค9ของเด็กๆ ให!
ออกไปใช!สิทธิเลือกต้ัง ในลักษณะข4าว “CSR” ตัวองค9กรข4าวหรือตัวองค9กรท่ีจัดกิจกรรม มากกว4าท่ี
จะให!เยาวชนหรือผู!ร4วมกิจกรรม ได!นําเสนอความคิดเห็นต4อการเมือง การเลือกต้ังรายการสนทนา
ป�ญหาบ!านเมือง หรือ รายการสนทนาป�ญหาสาธารณะ เปAนสิ่งท่ีขาดหายไปมากจากสื่อโทรทัศน9 
โดยเฉพาะสื่อเชิงพาณิชย9 ด!วยเข!าใจว4าเปAนหน!าท่ีของสื่อบริการสาธารณะ ซ่ึงเปAนความเข!าใจผิด 

ข!อเสนอแนะ สื่อควรให!พ้ืนท่ีสาธารณะ ให!พ้ืนท่ีนั้นมีกระบวนการมีส4วนร4วมในการ
คิดและการแสดงออกถึงความต!องการท่ีแท!จริงของประชาชน เพ่ือสื่อสารถึงนักการเมืองและพรรค
การเมือง ให!เวลาอย4างพอเพียงท่ีจะพูดถึงป�ญหาในแต4ละแง4มุมได!อย4างลึกรอบด!าน ท้ังเปAนพ้ืนท่ีท่ี
สะท!อนความหลากหลายทางชาติพันธุ9 ความคิด วัฒนธรรมจากหลากหลายกลุ4มและพ้ืนท่ีภูมิลําเนา
นอกจากนี้ในช4วงของการหาเสียงเลือกต้ัง สื่อควรจัดเวทีอภิปรายนโยบาย หรือแสดงวิสัยทัศน9ของ
นักการเมืองพรรคต4างๆ และให!เวทีนั้นมีปฏิสัมพันธ9เชื่อมโยงระหว4างประชาชนกับนักการเมืองอย4าง
เสมอภาคกันสื่อควรจะนําเสนอความคิดเห็น และข!อเสนอท่ีเกิดข้ึนบนพ้ืนท่ีสาธารณะ ให!เปAนข4าวสาร
สู4การรับรู!ร4วมกันของสังคมส4วนอ่ืนๆ เพ่ือกําหนดวาระประชาชนและส4งสัญญาณต4อพรรคการเมือง
ต4างๆ ในการรับไปปฏิบัติหรือคิดเสนอเปAนนโยบาย 
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 กรอบท่ี 6 ไม4ยึดมาตรฐาน จรรยาบรรณวิชาชีพ (Un-Professional) เนื้อหาข4าว
การเมือง ช4วงก4อนเลือกต้ัง มักมีประเด็นป�ญหาในเรื่องของ  

(1) การชี้นําความคิดทางการเมืองให!ผู!ชมรู!สึกบวกหรือลบต4อพรรคการเมือง
นักการเมืองนั้นๆ เช4น การคัดเลือกประเด็นข4าว ภาพข4าว ลําดับข4าว การใช!คําภาษาข4าวท่ีสะท!อน
อคติ ความลําเอียง การถือข!างหรือการเลือกข!าง การแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาข4าว ฯลฯ 
นอกจากนี้ยังหมายถึงภาพรวมของเนื้อหาข4าวท่ีแต4ละฝUายการเมืองได!รับการนําเสนออย4างไม4เท4าเทียม
กัน แหล4งข4าวไม4สมดุล ไม4รอบด!าน โดยภาพรวม การชี้นําความคิดทางการเมือง คือการนําเสนออย4าง
ไม4เปAนวัตถุวิสัยซ่ึงอาจเกิดจาก อคติส4วนตัวของสื่อ หรือ สื่อรู!ไม4เท4าทันตนเอง หรือสื่อทํางานตาม
ความเคยชิน ไม4ยึดหลักการทํางานด!วยข!อมูล ความรู! การคิดวิเคราะห9อย4างเปAนเหตุเปAนผล 

(2) ความสามารถของสื่อในการกําหนดประเด็นข4าว (Agenda Setting) เนื่องจาก
ในช4วงการหาเสียงเลือกต้ังนักการเมืองมักกลายเปAนผู!กําหนดประเด็นข4าวสารประจําวันว4า อะไรคือสิ่ง
ท่ีประชาชนควรจะรับฟ�ง ขณะเดียวกันการแข4งขันระหว4างสื่อมีสูงจึงต!องให!ค4ากับนักการเมืองมาก
เพราะกลัวจะไม4ได!ข4าว จึงไม4สัมภาษณ9ประเด็นท่ีอาจทําให!แหล4งข4าวไม4พอใจหรือสื่อรู!สึกเกรงใจ
แหล4งข4าว สื่อไม4ต!องการสูญเสียความสัมพันธ9อันดีต4อกันในอนาคต 

(3) นักการเมืองรุ4นใหม4ในป�จจุบันมักมีแผนสื่อสารด!านการตลาด มีกลยุทธ9ในการ
สื่อสารทางการเมือง การทํางานมวลชน และมีแผนการจัดการรับมือกับสื่อมวลชน นักการเมืองแบบนี้
จะคาดการณ9ได!ว4า สื่อกําหนดประเด็นข4าวอย4างไร จะสามารถคาดเดาคําถามของสื่อสามารถปฏิเสธ
หรือเปลี่ยนแปลงคําถามของสื่อ นอกจากนี้นักการเมืองแบบนี้ยังมีทักษะในการใช!ความสัมพันธ9พ่ีน!อง
ของสังคมไทย กลยุทธ9เหล4านี้ส4งผลต4อการรายงานข4าวของสื่อมวลชนท่ีเปAนประโยชน9กับนักการเมือง
ไม4ใช4ประชาชน 

(4) ป�ญหาเรื่องการต้ังคําถามของสื่อมวลชน พบว4าสื่อมักต้ังคําถามท่ีไม4เข!าสู4
ประเด็นป�ญหาท่ีมีความสําคัญต4อสาธารณะ ขาดการต้ังคําถามเชิงนโยบาย ขาดการตรวจสอบสิ่งท่ี
พรรคการเมืองใช!หาเสียงกับประชาชน นักข4าวรุ4นใหม4มักทําการบ!านน!อย ขาดทักษะและความต้ังใจ
ในการต้ังคําถามเพ่ือให!ได!ข!อมูลเชิงลึก นอกจากนี้ คําถามของนักข4าวมักไม4ถูกตอบสนองจาก
นักการเมือง ตัวอย4างเช4น ในช4วงการหาเสียงเลือกต้ัง สื่อต!องวิ่งตามนักการเมืองเพ่ือให!ได!ข4าว ข4าวท่ี
ได!มักเปAนบรรยากาศการลงพ้ืนท่ีพบปะพ่ีน!องประชาชน สื่อจึงทําได!เพียงติดตามทําข4าวการหาเสียง 
อาจทําให!สื่อทํางานได!ตํ่ากว4ามาตรฐานในการ ต้ังคําถามท่ีประชาชนอยากรู! ควรรู! ต!องการรู! ท้ังนี้
กล4าวได!ว4า เหตุของป�ญหามาจากวัฒนธรรมและสภาพการทํางานของสื่อ 

(5) การรายงานข4าวสืบสวนเชิงลึก แทบไม4ปรากฏมากนักในช4วงใกล!วันเลือกต้ัง ท้ัง
ท่ีเปAนช4วงเวลาท่ีสื่อควรทําข4าวในเชิงสืบสวนข!อมูลในอดีต หรือการตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติ 
ความรู!ความสามารถของนักการเมือง 

ข!อเสนอแนะ ในการรายงานข4าวสารการเมืองช4วงเลือกต้ัง จําเปAนท่ีสื่อต!องยึดถือ
กรอบมาตรฐานวิชาชีพให!มากข้ึนเช4น หลักความเท่ียงตรง สมดุล เปAนธรรมในการนําเสนอข4าว สื่อ
โดยเฉพาะกองบรรณาธิการควรพัฒนาความสามารถของตนและทีมงานในการกําหนดประเด็นข4าวท่ี
นําหน!านักการเมือง ในการต้ังคําถามเชิงลึก เชิงนโยบาย ในการตรวจสอบ ฯลฯ สื่อควรนําเสนอข4าว
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โดยยึดถือผลประโยชน9สาธารณะมากกว4าตอบสนองความสะดวกในการทํางานของสื่อ หรือความ
เกรงใจต4อความสัมพันธ9อันดีระหว4างสื่อกับแหล4งข4าวท่ีเปAนนักการเมือง 

กรอบท่ี 7 เลือกข!าง แบ4งฝUาย ฝ�กใฝU กลุ4มการเมือง (Partisan) ข4าวสารการเมือง 
การเลือกต้ังถูกใช!เปAนเครื่องมือทางการเมือง โดยการท่ีช4องสถานีประกาศชัดเจนว4าเลือกข!างหรือยัง
ยึดความเปAนกลาง หรือประกาศว4า เปAนอย4างไร (To Be) สวนทางกับท่ีเปAนจริงจากผลงาน (To Be 
Seen) ป�จจุบันมีสื่อหลายองค9กรท่ีถูกแทรกแซง หรือถูกใช!เปAนเครื่องมือทางการเมือง เช4น การ
กําหนดนโยบายในการนําเสนอข!อมูลข4าวสาร การใช!งบอุดหนุนซ้ือโฆษณา หรือบางสื่อองค9กรถูก
จัดต้ังโดยมีกลุ4มทุนการเมืองหนุนหลัง ป�ญหาคือ สื่อท่ีเลือกข!างทางการเมือง หรือแอบอิงอยู4กับ
ความคิด ความเชื่อของฝUายการเมือง มักนําเสนอเนื้อหาข4าว บทความ บทวิพากษ9วิจารณ9 หรือบท
วิเคราะห9ต4างๆ ท่ีเอนเอียง มีอคติ ขาดความสมดุล ความถูกถ!วนความเปAนธรรม แต4กลายเปAน
เครื่องมือโจมตีต4อสู!ทางการเมืองกับฝUายตรงข!าม ซ่ึงหากผู!ชมรับรู!ว4ารายงานข4าวนั้นๆ หรือสถานีช4อง
นั้นเอนเอียงไปฝUายใด จะสามารถใช!วิจารณญาณได! แต4หากสื่อนั้นๆ ขณะมีความฝ�กใฝUกับกลุ4มทาง
การเมือง แต4ปฏิเสธหรืออ!างความเปAนสื่อมวลชนท่ียึดถือความเปAนกลาง ก็จะทําให!ประชาชนท่ีไม4เท4า
ทัน เชื่อตามเพราะคิดว4าสื่อนําเสนอความจริง สื่อมีความเปAนกลาง 

ข!อเสนอแนะ ไม4มีข!อแนะนําสําหรับสื่อท่ีเลือกข!างทางการเมือง เพราะองค9กรสื่อ
นั้นๆเลือกท่ีจะอิงแอบกับผลประโยชน9ทางการเมืองมากกว4าผลประโยชน9ของประชาชนสาธารณะ จน
ไม4อาจเรียกว4าเปAนสื่อมวลชน เพราะไม4ได!ยึดถือหลักจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน 

สรุปสําหรับบทบาทของสื่อท่ีควรมีเพ่ือเปAนการพัฒนาการเมืองนั้น จะต!องมี
ลักษณะ ข!อแรก ต!องเปAนสื่อมวลชนในอุดมคติ ท่ีเสนอข4าวตามความเปAนจริง มีความถูกต!องและ
ครบถ!วน ไม4มีการบิดเบือนเสนอความจริงบางส4วน เปAนกลางไม4เข!าข!างฝUายใด มีอิสรเสรีในการ
นําเสนอข4าว โดยปราศจากความครอบงําของผู!นําทางการเมือง หรือกลุ4มผลประโยชน9ใดๆ มีความ
รับผิดชอบต4อสังคมและประโยชน9ของชาติโดยส4วนรวม มีเสรีภาพอย4างเต็มท่ีภายใต!กรอบกฎหมายท่ี
เปAนธรรม  

ป�ญหาของสื่อท่ีเกิดข้ึนคือ การท่ีแหล4งข4าวยังไม4ถูกต!องครบถ!วน ส4วนใหญ4อาศัยอยู4
ในกรุงเทพและเปAนชนชั้นนําทําให!ไม4มีความเปAนตัวแทนของประชาชนส4วนใหญ4ของประเทศ การท่ี
สนใจในเรื่องการทะเลาะกันของนักการเมืองเพ่ือขายข4าว การไม4จัดลําดับความสําคัญของข4าว 
สาระสําคัญไม4นําเสนอ เสนอแต4เรื่องเล็กท่ีไม4มีสาระ การวางตัวเปAนกลางไม4ให!กลุ4มผลประโยชน9มา
ครอบงําสื่อมวลชนประเด็นสําคัญท่ีจะต!องแก!ป�ญหา สื่อมวลชนนั้นต!องทําหน!าท่ีในการนําเสนอ
ข4าวสารท่ีมีความสาระ เพ่ือมุ4งแก!ป�ญหาสําคัญของประเทศ โดยร4วมมือกับท้ังภาครัฐและภาคประชา
สังคม ดังนั้น สื่อมวลชนต!องร4วมรับผิดชอบในการแก!ไขป�ญหาวิกฤตของประเทศ 

ดังนั้นบทบาทของสื่อมวลชนท่ีควรกระทําคือ ประการแรก บทบาทในการส4งเสริม
เอกภาพหรือความเปAนหนึ่งเดียวของชาติ เพราะประเทศไทยเปAนประเทศกําลังพัฒนา สื่อมวลชนควร
ท่ีจะมีอิทธิพลในการส4งเสริมความทันสมัยด!านต4างๆ เปAนตัวทําลายอุปสรรคในด!านภาษา ความรู! 
วัฒนธรรม รวมท้ังบทบาทในการเปAนผู!เชื่อมความแตกต4างระหว4างวัฒนธรรมกับประเทศเพ่ือนบ!าน 
ประการท่ีสอง บทบาทการเปAนตัวแทนของประชาชนในการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
สถาบันต4างๆ ตามข!อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน เพ่ือให!ตอบสนองความต!องการของประชาชน รวมท้ังเปkดโปง
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พฤติกรรมการคอรัปชั่นต4างๆ ของผู!มีอํานาจ ประการท่ีสาม บทบาทในการสร!างเอกภาพขณะท่ีสังคม
มีความแตกแยก ยึดผลประโยชน9ของชาติเปAนหลัก และสื่อมวลชนต!องมีจุดยืนชัดเจนท่ีต!องยืนอยู4ฝ��ง
ประชาชนและส4งเสริมระบอบประชาธิปไตย ประการท่ีสี่ บทบาทในการแก!ไขป�ญหาต4างๆ ของ
บ!านเมืองรวมท้ังการพัฒนาประเทศ เปAนตัวกลางในการนําองค9ความรู!จากสถาบันการศึกษาไปสู4
ประชาชน ประการท่ีห!า บทบาทในการสะท!อนภาพของสังคมในขณะนั้นๆ สังคมเปAนอย4างไร สื่อท่ี
ออกมาจะเปAนเช4นนั้น ดังตัวอย4างในป�จจุบัน ท่ีสื่อสะท!อนวัฒนธรรมความคิดล!าหลัง เช4น เรื่องการขอ
หวย การย้ําความเชื่อเรื่องภูตผี ไสยศาสตร9 มากกว4าส4งเสริมความคิดเปAนวิทยาศาสตร9 และคิดอย4าง
เปAนระบบ มีเหตุผล เปAนต!น 

2.5.4 องค9การทางการศึกษา 
นักปรัชญาต4างประเทศได!ให!ทัศนะต4างๆ เก่ียวกับการจัดการการศึกษาเพ่ือพัฒนา

ประชาธิปไตยในแง4มุมต4างๆ (วิไล  ต้ังจิตสมคิด  อ!างถึงใน อมร  รักษาสัตย9, 2541) มาติน ลูเธอร9 มี
แนวคิดว4าประชาชนจําเปAนต!องรู!หนังสือให!อ4านออกเขียนได!เปAนอย4างน!อย การศึกษานี้ต!องเปAนการให!
เปล4าและเรียนโดยเสมอหน!าไม4ว4าชายหรือหญิงร่ํารวยหรือยากจนเพราะเปAนสิทธิของเด็กทุกคนท่ี
จะต!องได!เรียน ในขณะท่ีจอห9น ดิวอ้ี เปAนผู!วางรากฐานการศึกษามีแนวคิดว4าการศึกษาคือชีวิตและ
การศึกษาคือความเจริญงอกงาม ปรัชญาการศึกษาจําเปAนต!องมีพ้ืนฐานมาจากปรัชญาทางสังคม การ
เรียนต!องส4งเสริมให!ผู!เรียนมีความคิดริเริ่ม มีอิสระท่ีจะเรียนและใช!ความคิดอย4างเสรี รัฐจึงต!องจัดและ
ปรับปรุงกระบวนการเรียนให!สอดคล!องกับชีวิตจริงของเด็ก ขณะเดียวกัน เอ.เอส.นีล มีแนวคิดว4า
การศึกษาต!องมุ4งให!เสรีภาพอย4างเต็มท่ีแก4ผู!เรียนท้ังในด!านการเรียนและการปกครองตนเองโดยให!
นักเรียนมีส4วนร4วมในกิจกรรมทุกอย4าง การเรียนเปAนเรื่องของการเลือก ไม4บังคับ ถ!าปล4อยให!เด็ก
พัฒนาตัวเองอย4างเปAนอิสระปราศจากการควบคุมจะสามารถพัฒนาตนเองไปให!มากท่ีสุดท่ีจะทําได!
ตามศักยภาพและความสนใจ และเปาโล แฟร9 มีความเห็นว4าการศึกษาเปAนเรื่องของการเรียนร4วมกัน
ระหว4างผู!เรียนและผู!สอน เปAนวิธีการท่ีชอบด!วยหลักการเคารพในศักด์ิศรีของมนุษย9 และเอ้ือต4อการ
ปลดปล4อยมนุษย9ให!มีเสรีภาพ การศึกษาควรมุ4งให!ผู!เรียนพิจารณาตนเอง เข!าใจตนเอง ควรเน!นให!
ผู!เรียนช4วยตนเอง วิธีท่ีใช!ในการเรียนการสอน คือการพูดคุยสนทนาเพ่ือแสดงความคิดเห็นอย4างเปAน
อิสระ เปAนการแลกเปลี่ยนและเรียนรู!ร4วมกัน 

 ในขณะท่ีนักวิชาการของไทย คือ สาโรช บัวศรี แสดงความคิดเห็นโดยนําเอาแนวคิด
ในปรัชญาประชาธิปไตยมาเปAนรากฐานในการศึกษา โดยต!องคํานึงถึงในเรื่องความแตกต4างระหว4าง
บุคคลท่ีแต4ละคนมีความแตกต4างกัน ท้ังรูปร4าง  ความคิดและความสามารถ ดังนั้นการสอนต!องสอน
ตามความต!องการ ความสนใจของบุคคล และคํานึงถึงความแตกต4างระหว4างบุคคล รวมท้ังยังต!องวาง
อยู4ในหลักของความเปAนประชาธิปไตย โดยปฏิบัติตัวให!สอดคล!องกับแนวทางพุทธศาสนา คือแนวทาง
การให!ความเคารพแก4บุคคลเสมอกัน แนวทางการให!ความร4วมมือ ร4วมแรง แบ4งป�น และแนวทางการ
ยึดถือป�ญญาเปAนหลักในการดําเนินสิ่งท้ังปวง ในขณะท่ี ป¡วย อ้ึงภากรณ9 มีแนวคิดว4า มนุษย9แต4ละคน
มีคุณค4าและศักด์ิศรีในตนเองการศึกษาควรจะกระทําอย4างท่ัวถึง โดยให!นักเรียนนักเรียนแต4ละคน
สามารถรับการฝ�กอบรมจนสุดความสามารถไม4ว4าผู!เรียนจะอยู4ในฐานะอย4างไร 

 สรุปแนวคิดในการจัดการการศึกษาเพ่ือพัฒนาประชาธิปไตยนั้น นักปรัชญามองว4า
การศึกษาท่ีจัดข้ึนนั้นจะต!องตอบสนองต4อความต!องการของรัฐและเปAนประโยชน9ในแง4ของความ
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ต!องการของตัวรัฐเอง ในขณะท่ีนักวิชาการสมัยใหม4ส4วนใหญ4จะเน!นเสรีภาพในการศึกษา ทุกคนมีสิทธิ
เรียนตามความต!องการของตน ซ่ึงรัฐควรจะจัดการให!สามารถได!รับอย4างท่ัวถึง การศึกษาเก่ียวกับ
ประชาธิปไตยในต4างประเทศมีดังนี้ 

1) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
สหรัฐอเมริกามีวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยสืบทอดมาจากอังกฤษ (อมร 

รักษาสัตย9, 2541) ต้ังแต4ศตวรรษท่ี 13 ผู!อพยพส4วนใหญ4ก็มีอุดมการณ9ประชาธิปไตยรุนแรงจนไม4
สามารถทนอยู4ในสังคมศักดินาของยุโรป เม่ือมาอยู4ในทวีปใหม4เริ่มมีวิถีชีวิตและก4อต้ังสถาบันทาง
การเมืองแบบใหม4มาต้ังแต4รุ4นแรก ดังจะเห็นได!จากสัญญาเมย9ฟลาเวอร9และมีรัฐบาลอาณานิคมถึง 13 แห4ง 
ส4วนใหญ4ปกครองในแนวประชาธิปไตยเม่ืออเมริกาทําสงครามอิสรภาพจากอังกฤษ จนประกาศ
อิสรภาพและเริ่มมีรัฐบาลแบบสมาพันธ9ใน ค.ศ. 1776 ต4อมาเปลี่ยนเปAนการปกครองแบบสหพันธรัฐมี
รัฐธรรมนูญเม่ือ ค.ศ. 1779 นั้น พลเมืองของอเมริกันก็มีความรู!ความเข!าใจในวิถีประชาธิปไตยเห็นได!
จากคําแถลงประกาศอิสรภาพของอเมริกา ตัวบทรัฐธรรมนูญเองและการโต!เถียงเรื่องรัฐธรรมนูญแบบ
สหพันธรัฐท่ีจะใช!แทนรัฐธรรมนูญสมาพันธรัฐนี้เรียกว4า เฟคเดอราลิสต9 เปเปอร9 (The Federalist 
Papers) โดยเฉพาะเอกสาร 2 ฉบับแรกท่ีมีข!อความเปAนอุดมการณ9ซ่ึงคนอเมริกันจะท4องจําข!อความ
ได!หลายตอน รวมท้ังข!อความจากคําปราศรัยท่ีเกตติสเบอร9ก (The Gettysburg Address) ของ
ประธานาธิบดีลินคอล9นโดนนํามาจากคําพูดของสาธุคุณธีโอดอร9 พาร9คเกอร9 (Theodore Parker)ซ่ึง
พูดคัดค!านการค!าทาสไว!ก4อนลินคอล9นสิบปt โดยหลวงพ4อพูดเอาไว!ว4า “Democracy is Direct Self-
Government, Over all the People, for all the People, by all the People.” ลินคอล9นจึง
นํามาพูดระหว4างสงครามของฝUายเหนือกับฝUายใต!ของอเมริกาว4า “Government of the People, 
for all the People, by all the People.” ส4วนเฟคเดอราลิสต9 เปเปอร9ได!เปAนส4วนหนึ่งของตํารา
เรียนประกอบการศึกษาวิชาการเมืองการปกครองอเมริกาท่ีมหาวิทยาล!ยในประเทศนั้นยังคงใช!ให!
นักศึกษาอ4านกันอยู4จนป�จจุบันและเนื้อหาของเฟคเดอราลิสต9 เปเปอร9ยังอาจพิจารณาเปAนประเด็น
ศึกษาปรัชญาและความคิดหลักของคนอเมริกันได!อีกด!วย 

การสืบทอดมรดกวัฒนธรรมประชาธิปไตยของคนอเมริกันถ4ายทอดกันในระดับ
ครอบครัวก4อนสถาบันการศึกษาส4วนหนึ่งไปผสมผสานอยู4กับวิธีการเลี้ยงดูเด็ก ซ่ึงบิดามารดาได!รับ
การศึกษาอบรมมาโดยเฉพาะจากการมีคู4มือการเลี้ยงเด็ก เช4นหนังสือของ ดร.เบนจามิน สป¢อก เปAน
ต!นสําหรับการสอนในสถานศึกษานั้น มลรัฐต4างๆ ส4วนใหญ4มอบให!เปAนหน!าท่ีของ “เขตการศึกษา” 
อันเปAนการปกครองตนเองของท!องถ่ินรูปพิเศษ เปAนผู!กําหนดหลักสูตรและจัดการศึกษาจึงมีความ
แตกต4างกันมาก นอกจากนี้ยังมีสถาบันการศึกษาต4างๆ สมาคมวิชาชีพครู และมูลนิธิต4างๆ ให!ความ
คิดเห็นและพัฒนาหลักสูตรให!สถาบันท่ีสําคัญท่ีสุดแห4งหนึ่ง คือศูนย9การศึกษาพลเรือน (Center for 
Civic Education ท่ีเมือง Calabasas, California) ซ่ึงได!รวบรวมนักวิชาการจํานวนมากมา
ดําเนินการศึกษาวิจัยและเสนอแนวการสอนหลักสูตรต4างๆ ท่ีสําคัญคือ ได!สร!างหลักสูตรไว!สําหรับ
สอนนักเรียนชั้นปtท่ี 4 ปtท่ี 5-8 และปtท่ี 9-12 ชื่อว4า “National Standards for Civic and 
Government, 1994” หลักสูตรนี้กล4าวกันว4าได!ใช!เปAนแบบเรียนมาตรฐานในทุกมลรัฐสําหรับสารบัญ
ของตําราสําหรับนักเรียนเกรด12 (เทียบเท4า ม.6 ของไทย) ซ่ึงได!จัดพิมพ9เปAนหนังสือชื่อ CIVITAS: A 
Framework for Civic Education 1997 
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2) ประเทศเยอรมัน 
รัฐบาลเยอรมันส4งเสริมให!ประชาชนมีความรู!ความเข!าใจในการเมือง การปกครอง 

และวิถีชีวิตประชาธิปไตยอย4างกว!างขวางและจริงจัง โดยมีกฎหมายว4าด!วยการศึกษาด!านการเมืองใน
ระดับประเทศ และระดับมลรัฐ ซ่ึงจะให!การส4งเสริมในรูปแบบต4างๆ เช4น การมอบหมายให!ส4วน
ราชการจัดการศึกษาอบรมเอง เปAนผู!ประสานงานและส4งเสริมอุดหนุน และการจัดต้ังสถาบันเอกชน
และมูลนิธิต4างๆ เปAนผู!จัดให!การศึกษาโดยรัฐเปAนผู!ออกเงินอุดหนุนผ4านงบประมาณของกระทรวง
ต4างๆ นอกจากเงินภาคเอกชนบทบาทในการส4งเสริมออกเปAน 2 ส4วน คือ การส4งเสริมการเผยแพร4
ความรู!ทางการเมืองโดยท่ัวไป และการส4งเสริมผ4านมูลนิธิทางการเมือง  

บทบาทแรก การเผยแพร4ความรู!ทางการเมืองการให!การศึกษาด!านการเมืองเปAน
กิจกรรมท่ีกว!างขวาง มีสถาบันมูลนิธิและองค9การต4างๆ มากมายถึง 5,000 แห4ง กระจายไปท่ัว
ประเทศ ท้ังเมืองเล็ก เมืองใหญ4 โดยมีหนังสือรายนามองค9การชื่อ Who’s Who in Political 
Education เพ่ือให!คนเลือกไปเข!ารับการศึกษาอบรมได!ตามความพอใจส4วนราชการท่ีทําหน!าท่ีให!การ
ส4งเสริม ประสานงาน และพิจารณาให!การอุดหนุนแก4สถาบันเอกชนอีกต4อหนึ่ง ได!แก4 กระทรวงต4างๆ 
ซ่ึงจะมีงบประมาณอุดหนุนการศึกษาอบรมในสาขาวิชาท่ีเก่ียวกับหน!าท่ีของตน ซ่ึงมีท้ังศูนย9จัด
การศึกษาอบรมเองและท่ีให!เงินอุดหนุนสถาบันอ่ืนไปจัดนอกจากรัฐบาลสหพันธรัฐจะเปAนผู!สนับสนุน
การศึกษาอบรมแล!ว รัฐบาลมลรัฐและองค9การศาสนายังส4งเสริมและให!การอุดหนุนด!วย สําหรับส4วน
ราชการท่ีทําหน!าท่ีช4วยเหลือส4งเสริมการศึกษาด!านการเมืองท่ีสําคัญท่ีสุด ได!แก4 กระทรวงมหาดไทย 
ซ่ึงต้ัง “ศูนย9การศึกษาการเมืองของสหพันธรัฐ” (Bundeszentrale Fuer Politische Bildung) ข้ึน
เม่ือ ค.ศ. 1958 ศูนย9นี้แม!จะข้ึนต4อกระทรวงมหาดไทย แต4อยู4ในการควบคุมของคณะกรรมการ ซ่ึง
ประกอบด!วยสมาชิกสภาผู!แทนจากพรรคกลุ4มเปaาหมายท่ีศูนย9นี้เจาะจง คือ กลุ4มนักเรียนมัธยมและ
เยาวชนอายุ 20-21 ปt งานหลักคือการพิมพ9เอกสารเก่ียวกับความรู!ด!านการเมือง ส4งให!โรงเรียนมัธยม
แจกแก4ครูทุกคน ออกวารสารราย 3 เดือน เก่ียวกับเหตุการณ9ป�จจุบัน โดยส4งไปตามโรงเรียนท่ีสอน
เยาวชนกลุ4มอายุ 13 ปt มีโปสเตอร9หรือหนังสือเก่ียวกับป�ญหาสําคัญๆ ของโลก มีภาพยนตร9ส4งไปฉาย
ตามเทศบาลต4างๆ รวมท้ังออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน9 และทางหนังสือพิมพ9 กลุ4มเปaาหมายอีกกลุ4ม
หนึ่งคือ กลุ4มท่ีสนใจจะเข!ามาเล4นการเมืองซ่ึงจะมีหนังสือเอกสารไว!ให!ศึกษานอกจากนี้ศูนย9ยังมีหน!าท่ี
พิจารณาหลักสูตรของสถาบันและมูลนิธิต4างๆ ว4าสมควรให!การสนับสนุนทางการเงินและการออก
ใบรับรองหรือไม4 จะเห็นได!ว4าเฉพาะงานของศูนย9นี้ข!อมูลข4าวสารก็จะถึงโรงเรียนประถมศึกษา
มัธยมศึกษาทุกแห4ง และสนับสนุนการศึกษาอบรมแก4สถาบันต4างๆ ให!อบรมคนได!ปtหนึ่งๆ หลายแสน
คนนอกจากรัฐบาลจะพยายามส4งเสริมการศึกษาด!านการเมืองแล!วจะได!ผลดีต!องมีหลักสูตรดี มีหัวข!อ
น4าสนใจ ทันสมัยอยู4เสมอ มีผู!สอนดี และประชาชนเองต!องสนใจด!วย มิฉะนั้นจะไม4ได!ผล 

บทบาทท่ีสอง การส4งเสริมผ4านมูลนิธิทางการเมืองรัฐบาลเยอรมันส4งเสริมให!มี
มูลนิธิและสมาคมทางการเมืองมาช!านาน โดยให!มีมูลนิธิทางการเมืองของเยอรมันข้ึนครั้งแรก โดย
พรรคสังคมนิยมประชาธิปไตย เม่ือ 2 มีนาคม ค.ศ. 1926 ระหว4างสงครามโลกครั้งท่ี 1 และ 2 ท่ี
เบอร9ลินมีชื่อว4ามูลนิธิฟรีดรีช อีแบร9ต (Friedrich Ebert) ตามชื่อหัวหน!าพรรคซ่ึงเปAนประธานาธิบดี
ในสมัยสาธารณรัฐไวมาร9 เม่ือฮิตเลอร9ยึดอํานาจมูลนิธิและพรรคการเมืองต4างๆ เหล4านี้ได!ถูกยุบไป 
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ดังนั้นเม่ือสิ้นสงครามจึงได!ก4อต้ังข้ึนมาใหม4เม่ือ ค.ศ. 1947 โดยมีจุดมุ4งหมายประการเดียว คือ การให!
การศึกษาด!านประชาธิปไตยแก4ชาวเยอรมัน ต4อมาได!ขยายภารกิจมากข้ึน รวมไปถึงการส4งเสริมวาม
เข!าใจระหว4างประเทศ ให!ทุนนักเรียนนักศึกษาท่ีเรียนดี มีขีดความสามารถสูง ท้ังในและต4างประเทศ 
ทําการศึกษาวิจัยภายในสถาบันต4างๆ ของมูลนิธิและภายนอก ส4งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันนับเปAนส4วน
สําคัญต4อชีวิตประชาธิปไตยมูลนิธิท่ีสองต้ังเม่ือปt ค.ศ. 1964 คือ มูลนิธิคอนราด อเดเนาว9 จากการ
ขยายงานของ Eichholz Political Academy ซ่ึงต้ังข้ึนเพ่ือส4งเสริมการศึกษาของพรรคคริสเตียน ดี
โมแครตมีวัตถุประสงค9คล!ายคลึงกับมูลนิธิฟรีดรีช อีแบร9ต แต4ว4าการศึกษาวิจัยต4างๆ นั้นจะทําให!
เกิดผลทางปฏิบัติทางการเมืองด!วย นอกจากนี้ยังได!ส4งเสริมการรวมตัวกันของยุโรป ศึกษาประวัติและ
ความสําคัญของกระบวนการคริสเตียนประชาธิปไตย และส4งเสริมศิลปkนสาขาต4างๆ คอยช4วยเหลือ
พรรคการเมืองท่ีมีแนวนโยบายสนับสนุนประชาธิปไตยและองค9กรการศึกษาของพรรคเหล4านั้น ช4วย
สถาบันการศึกษา สหภาพแรงงาน สื่อมวลชน และสมาคมต4างๆ มูลนิธิส4งเสริมการศึกษาด!าน
การเมืองท้ังในระดับลึกและระดับกว!าง นอกจากนี้มูลนิธิยังสนใจในด!านการเมืองระดับท!องถ่ินด!วย 
มูลนิธิท่ีสามคือ มูลนิธิฟรีดรีช เนามัน (Friedrich Naumann Foundation) เปAนมูลนิธิทางการเมืองท่ี
ต้ังข้ึนโดยพรรคเสรีประชาธิปไตย (Free Democratic) เม่ือปt ค.ศ. 1955 เปAนมูลนิธิท่ีส4งเสริม
แนวความคิดทางเสรีนิยม มีการจัดกิจกรรมท้ังในประเทศและต4างประเทศ มีการต้ังศูนย9ในประเทศ
ต4างๆ เพ่ือสนับสนุนพรรคเสรีนิยมในประเทศนั้น และเพ่ือจัดการศึกษาอบรมแนวความคิดเสรีนิยมแก4
ชาวแอฟริกา และละตินมูลนิธิการเมืองลําดับสุดท!าย คือ มูลนิธิฮาน ไซเดล (Hanns Seidel 
Foundation) เปAนมูลนิธิของพรรคคริสเตียนสังคมนิยม ซ่ึงมีฐานปฏิบัติการอยู4ในรัฐบาวาเรีย และ
เปAนพรรคพันธมิตรกับพรรคคริสเตียนประชาธิปไตย มีแนวความคิดทางอนุรักษ9นิยม สังคมนิยม มี
กิจกรรมคล!ายกับมูลนิธิคอนราด อเดเนาว9 ส4วนมากดําเนินการอยู4ในแอฟริกา แต4ขณะนี้กําลังจะเริ่ม
เข!ามาสู4ภูมิภาคเอเชีย โดยเน!นความร4วมมือระหว4างกลุ4มประชาคมยุโรปและกลุ4มอาเซียนมูลนิธิทาง
การเมืองท่ีควรจะต้ังข้ึนมาในระยะต4อไปนี้คือ มูลนิธิของพรรคเขียว (Green) แต4ยังตกลงกันไม4ได!
แน4นอน  

หลักการก4อต้ังและการอุดหนุนของมูลนิธิการเมืองมูลนิธิการเมืองท้ังสี่แห4งนี้ต้ังข้ึน
ตามกฎหมายมูลนิธิเพ่ือบริการสังคม โดยไม4ต!องเสียภาษีเช4นเดียวกับมูลนิธิอ่ืนๆ ในข้ันแรกต้ังข้ึนโดยท่ี
วัตถุประสงค9จะให!การศึกษา และเผยแพร4ความรู!แก4ประชาชนตามแนวคิดทางการเมืองของพรรคนั้นๆ 
ดังนั้นแม!จะมีกิจกรรมคล!ายกัน แต4มีจุดเน!นต4างกัน เช4น พรรคสังคมนิยมประชาธิปไตย (Social 
Democrat Party) มีจุดเน!นท่ีกรรมกรผู!ใช!แรงงานท่ีมีแนวความคิดทางสังคมนิยมและเปAนพวกโปรเต
แตนต9 พรรคคริสเตียนประชาธิปไตย พรรคคริสเตียนสังคมนิยมมีจุดเน!นท่ีชาวไร4 ชาวนา พ4อค!า
อุตสาหกรรมท่ีมีแนวคิดทางอนุรักษ9นิยมท่ีเปAนคาทอลิก ส4วนพรรคเสรีนิยมประชาธิปไตย เน!นท่ีนัก
ธุรกิจขนาดย4อมและป�ญญาชน ต4อมาศาลฎีการัฐธรรมนูญได!ตัดสินว4ามูลนิธิต!องไม4มุ4งบริการให!แก4
พรรคใดพรรคหนึ่ง แต4ต!องให!การศึกษาอบรมอย4างกว!างขวาง มูลนิธิเหล4านี้จึงต!องพยายามขยาย
แนวทางให!กว!างขวางยิ่งข้ึน ซ่ึงก็ตรงกับนโยบายของแต4ละพรรคท่ีต!องการขยายฐานให!เปAนพรรคปวง
ชนทุกหมู4เหล4า แต4ก็เปAนการยากท่ีจะสละความผูกผันกับพรรคและอุดมการณ9ของพรรคได! 

มูลนิธิ ท้ั ง  4 นี้ ได! รับเ งินอุดหนุนจากรัฐสภา ผ4 านงบประมาณของ
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการร4วมมือทางเศรษฐกิจตามวงเงินเพ่ือการนี้ ผลงานท่ีเกิดข้ึน เช4น 
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จัดให!มีการศึกษาอบรมความรู!ทางการเมืองปtละ 400,000 คน หลักสูตรต4างๆ 6,000 หลักสูตร (ซ่ึงมี
เนื้อหาครอบคลุมความรู!หลายด!าน ไม4เฉพาะทางการเมืองเท4านั้น) ให!ทุนการศึกษาแก4ชาวเยอรมัน
และต4างประเทศหลายหม่ืนทุน มีการติดต4อเชื้อเชิญชาวต4างประเทศไปประชุมศึกษาดูงานกว4า 
10,000 คน มีการส4งเสริมแนวคิดทางประชาธิปไตยในประเทศอย4างกว!างขวาง ทําให!เยอรมันมีมิตร
ท่ัวโลก มีชื่อเสียงดีในวงการความสัมพันธ9ระหว4างประเทศ ถ!าพิจารณาในด!านเศรษฐกิจแล!ว จะพบว4า
ประเทศเยอรมันตะวันตกเปAนประเทศท่ีส4งสินค!าออกต4างประเทศมากท่ีสุด เม่ือคิดจากสัดส4วนของ
การผลิต แม!ในด!านมูลค4าส4วนรวมจะน!อยกว4าญ่ีปุUน ข!อสําคัญคือ ทําให!เยอรมันมีพรรคการเมืองท่ีมี
อุดมการณ9ม่ันคง มีรากฐานความนิยมจากประชาชนจริง จึงเปAนประเทศนิยมระบอบประชาธิปไตย
อย4างม่ันคง ยากท่ีจะหวั่นไหวหรือถูกลัทธิอ่ืนมาครอบงําได!อีก 

 สําหรับแนวทางในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเมืองระบอบประชาธิปไตย 
การศึกษาจะมีบทบาทในการพัฒนาทางการเมือง ดังนี้ 1) ให!ความรู!หรือสร!างศรัทธาเก่ียวกับระบอบ
ประชาธิปไตยให!เกิดข้ึนแก4ประชาชน ให!ประชาชนได!เรียนรู!เก่ียวกับวิธีการทางประชาธิปไตย เช4น 
กติกาของความเปAนประชาธิปไตย ซ่ึงมีการเลือกต้ังเสรี การใช!สิทธิท่ีจะคัดค!าน สิทธิท่ีจะแสดงความ
คิดเห็นโดยเสรี การยอมรับความศักด์ิสิทธิของกฎหมาย การตัดสินป�ญหาโดยอาศัยเสียงข!างมาก แต4
ขณะเดียวกันก็ให!ความคุ!มครองแก4ฝUายเสียงข!างน!อย และมีรัฐธรรมนูญเปAนแม4บท 2) ให!ประชาชนมี
ความรู!สึกจงรักภักดีอย4างม่ันคง (Loyalty) และมีความผูกพันท่ีจะปฏิบัติหน!าในฐานะพลเมืองดี (Civic 
Obligation) ของประเทศ 3) ให!ประชาชนได!รู!จักการเข!าไปมีส4วนร4วมทางการเมือง คือ ให!รู!ว4าตนมี
บทบาทอย4างไรในระบอบประชาธิปไตย และรู!ว4าจะแสดงบทบาทอย4างไร เม่ือใด 4) ช4วยกระตุ!นและ
สร!างบุคคลให!มีแนวคิดใหม4ๆ เช4น เห็นว4าการดําเนินงานทางการเมืองควรมีการแบ4งแยกหน!าท่ีกันโดย
เด็ดขาด 5) ช4วยให!ประชาชนรู!ว4าทุกคนมีความเสมอภาค ไม4มีความแตกต4างจากคนอ่ืน ทําให!เกิด
ความเชื่อม่ันในความสามารถทางการเมือง (Political Competence) ของตนเอง 6) โรงเรียนและ
สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ จะเปAนแหล4งสําคัญท่ีจะกล4อมเกลาการเรียนรู!ทางการเมืองในค4านิยม
ประชาธิปไตย เพราะทุกสิ่งทุกอย4างในโรงเรียนจะมีผลต4อการปลูกฝ�งวัฒนธรรมทางการเมืองแก4
เยาวชนท้ังสิ้น ไม4ว4าจะเปAนหลักสูตรแบบเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนบรรยากาศใน
โรงเรียน 

ปรัชญาการศึกษาจอห9น ดิวอ้ี ได!กล4าวถึงปรัชญาการจัดการศึกษาเพ่ือความเปAน
ประชาธิปไตย สรุปได!ว4า ปรัชญาการศึกษาจําเปAนต!องมีพ้ืนฐานมาจากปรัชญาสังคม เม่ือสังคมมี
ปรัชญาเปAนประชาธิปไตย ปรัชญาการศึกษาจะต!องพัฒนาบุคคลให!มีจิตใจเปAนประชาธิปไตยด!วย
ประชาธิปไตยนั้นให!ความสําคัญต4อป�จเจกบุคคล โดยบุคคลแต4ละคนจะมีคุณค4าสูงสุด ดังนั้นหลักใน
การจัดการศึกษาจึงจําเปAนต!องจัดให!เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา และส4งเสริมคุณค4าใน
ตัวบุคคลนี้ จอห9น ดิวอ้ี มีแนวคิดว4า โรงเรียนมิใช4แหล4งท่ีจะพัฒนาสติป�ญญา หรือเปAนท่ีเตรียมตัวเพ่ือ
ชีวิตในอนาคต แต4โรงเรียนเปAนประสบการณ9ของการดําเนินชีวิต เปAนแหล4งท่ีจัดสภาพความแวดล!อมท่ี
ช4วยให!ผู!เรียนสามารถใช!ทักษะท่ีจําเปAนสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมประชาธิปไตย ครูจะทําหน!าท่ี
ชี้แนะเทคนิควิธีการให!นักเรียน เพ่ือท่ีนักเรียนจะได!สามารถกําหนดเปaาหมายของตนเอง และ
ดําเนินการแก!ป�ญหาในชีวิตประจําวันของตนเองได! ลักษณะดังกล4าวนี้เปAนการจัดการศึกษาไปสู4ความ
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เปAนประชาธิปไตย โดยให!ความสําคัญแก4ผู!เรียนมากกว4าผู!สอน หรือเปAนการศึกษาท่ียึดผู!เรียนเปAน
ศูนย9กลาง (Child-Centered Education)  

การจัดการศึกษาเพ่ือส4งเสริมความเปAนประชาธิปไตยนั้น จะแยกออกจากชีวิตจริงต!อง
สนใจป�ญหาชีวิตจริง การจัดหลักสูตรแบบแกน (Core Curriculum) ซ่ึงยึดเอาป�ญหาการดําเนินชีวิต 
โดยสรุปควรดําเนินการดังนี้ 1) รัฐจะต!องพยายามส4งเสริมให!ทุกคนมีโอกาสในการศึกษาเท4าเทียมกัน 
2) การบริหารการศึกษา ต!องพยายามเปkดโอกาสให!ผู!เก่ียวข!อง ตลอดจนบุคคลท!องถ่ินได!มีส4วนร4วม
มากท่ีสุด โดยยอมรับฟ�งความคิดเห็นของครูและประชาชนส4วนใหญ4 3) ส4งเสริมความม่ันคงแก4ครูแต4
ละคน 4) กําหนดความมุ4งหมายของการศึกษาโดนคํานึงถึงตัวบุคคลและสังคมประกอบ 5) ดําเนินการ
สอนและการปกครองตามแบบประชาธิปไตย โดยเฉพาะฝ�กฝนให!แต4ละคนเปAนตัวของตัวเอง มี
ความสามารถในการคิดแก!ป�ญหาต4างๆ ด!วยตนเอง 6) กําหนดหลักสูตรให!สอดคล!องกับความต!องการ
ของสังคม และให!เปAนการส4งเสริมประชาธิปไตยนอกจากนั้น ในแง4ของการแนะแนวและการ
ประเมินผลต!องเปAนกระบวนการเสริมความมีชีวิตในสังคมประชาธิปไตยเปAนแกนกลาง โดยมีลักษณะ
ดังนี้ 1) หลักสูตรจะต!องต้ังอยู4บนพ้ืนฐานของป�ญหาท่ีบุคคลและสังคมเผชิญ 2) ป�ญหาเหล4านี้จะต!อง
ได!รับเลือกร4วมกันระหว4างครู นักเรียน และชุมชน 3) กระบวนการเรียนการสอนใช!วิธีแก!ป�ญหาเปAน
หลัก (Problem Solving Method) 4) โปรแกรมการเรียนแบบแกนนี้ ต!องการการแนะแนวท้ังแบบ
เด่ียว และแบบกลุ4ม (Individual and Group Guidance) จึงจําเปAนต!องมีผู!แนะแนวท่ีมี
ความสามารถ 5) ครูในสถานศึกษาจะต!องมีสมรรถภาพในการพัฒนาสังคมโดยสรุปหลักสูตรแบบแกน
เพ่ือประชาธิปไตยนั้น จะเน!นกิจกรรมของผู!เรียนมากกว4าเนื้อหาวิชา และป�ญหาป�จจุบันจะได!รับการ
เน!นมากกว4าป�ญหาอ่ืนๆ ท้ังนั้ก็เพ่ือท่ีจะควบคุมเหตุการณ9อนาคตโดยเน!นป�ญหา และความต!องการ
ของเด็กมากกว4าความต!องการของผู!ใหญ4ในสังคม 

การสอนเน!นวิธีการแก!ป�ญหาคือวิธีการแก!ป�ญหาทางวิทยาศาสตร9 (Scientific 
Methods) ถือเปAนวิธีการแก!ป�ญหาตามแนวทางของประชาธิปไตย เปAนการแก!ป�ญหาโดยกลุ4มบุคคล
ผ4านการปรึกษาหรือและตกลงร4วมกัน ถ!าเปAนการแก!ป�ญหาโดยลําพังเพียงคนเดียวเรียกว4า การ
แก!ป�ญหาตามหลักเหตุผลหรือข้ันตอนตามหลักวิทยาศาสตร9มากกว4าหลักประชาธิปไตย 

การจัดกลุ4มการเรียนการสอนเพ่ือให!เกิดการเรียนรู!ใน 4 ลักษณะคือ 1) ทําให!เกิดพลัง
ของการคล!อยตามในกลุ4ม 2) เกิดความร4วมมือในการทํากิจกรรม เช4น การอภิปราย การลงมือทํางาน
อันจะก4อให!เกิดการเรียนรู!อย4างลึกซ้ึง 3) เกิดการเรียนรู!ซ่ึงกันและกัน 4) ทําให!เกิดสภาพคล!าย
ห!องทดลองความร4วมมือในกระบวนการประชาธิปไตยและปรับปรุงบุคลิกภาพของความเปAนผู!นําการ
จัดกลุ4มการเรียนการสอน สามารถจัดได!ท้ังแบบการจัดตามความสามารถและการจัดกลุ4มแบบคละ
ข้ึนอยู4กับเนื้อหาการเรียนการสอน โดยไม4จัดกลุ4มแบบใดแบบหนึ่งตลอดไป 

การปกครองในสถานศึกษาการปกครองในแบบประชาธิปไตยเปAนการปกครองด!วย
กฎหมายรวมถึงระเบียบวินัย แต4การบังคับให!บุคคลปฏิบัติตามตัวบทกฎหมายกระทําได! 2 ทาง คือ 
การใช!อํานาจภายนอก กับ อํานาจภายในการใช!อํานาจภายนอกเปAนการใช!บทบาทขององค9กร เช4น 
ตํารวจ ผู!พิพากษา อัยการ เปAนต!น แต4การใช!อํานาจภายนอกจะกระทําไม4สําเร็จถ!าขาดองค9ประกอบ
ของอํานาจภายในท่ีบุคคลมีความรับผิดชอบในความผิดถูก ความดีความชั่ว การท่ีบุคคลสามารถ
บังคับตนเองให!กระทําหรืองดเว!นการกระทําในสิ่งท่ีเหมาะท่ีควรเรียกว4า บุคคลมีวินัยในตนเอง 
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เปaาหมายการศึกษาเพ่ือประชาธิปไตยจึงจําเปAนต!องดําเนินการให!บุคคลมีวินัยในตนเอง คือ (1) ใช!
หลักประชาธิปไตยในการปกครองบุคลากรของสถานศึกษา การปกครองนักเรียน และการบริหาร
สถานศึกษา มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการร4วมมือกัน และการตัดสินป�ญหาด!วยวิธีการแห4ง
ป�ญญา (2) ใช!หลักของความยุติธรรม (3) ใช!หลักของความเมตตากรุณา (4) ใช!หลักของความ
สมํ่าเสมอคงเส!นคงวา (5) ใช!หลักของการส4งเสริมเอกัตบุคคล (6) ใช!หลักของการส4งเสริม
ความก!าวหน!า (7) ใช!หลักของสวัสดิภาพ (8) ใช!หลักของการสร!างความสามัคคีในการดําเนินการ
ควบคุมให!เกิดวินัยมี 2 แบบ คือ การควบคุมภายนอก (External Control) กับการควบคุมภายใน 
(Internal Control) ถ!าการควบคุมใช!การลงโทษอย4างเปkดเผย ถือเปAนการควบคุมภายนอก ถ!าการ
ควบคุมไม4มีการลงโทษ มุ4งให!เกิดวินัยในตนเอง ถือเปAนการควบคุมภายใน โดยแค4ละสถานศึกษาอาจ
เน!นความควบคุมต4างๆ กัน บางแห4งเน!นการควบคุมภายนอก บางแห4งเน!นการควบคุมภายใน และท่ี
ใช!การควบคุมท้ัง 2 แบบ แต4การควบคุมภายในย4อมเอ้ือต4อความเปAนประชาธิปไตยโดยตรง เพราะ
เปAนเส!นทางไปสู4การควบคุมและปกครองตนเองในท่ีสุด 

ลิขิต ธีรเวคิน ย้ําว4าการสร!างค4านิยมประชาธิปไตยในโรงเรียน เปAนสิ่งจําเปAนและควร
กระทําให!ครบ 3 ส4วน 1) ให!ความรู!เรื่องระบอบประชาธิปไตย ได!แก4 ระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย วัฒนธรรมการเมืองประชาธิปไตย โครงสร!างและกระบวนการเมืองระบอบ
ประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญ การเลือกต้ังฯลฯ ความรู!ระบอบประชาธิปไตยข้ันมูลฐานเหล4านี้ ถือว4าเปAน
ส4วนสําคัญของการศึกษาท่ีจะให!ประชาชนในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย หากระบบ
การศึกษา หลักสูตร และวิธีสอนไม4สามารถให!ความรู!เรื่องดังกล4าวก็สรุปได!ว4าการให!การศึกษาได!
มองข!ามมิติทางการเมืองในแง4การสร!างความรู!และค4านิยมประชาธิปไตยในหมู4นักเรียน 2) สร!างความ
ผูกพันและศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยโดยชี้ให!เห็นผลดีและประโยชน9ว4าเปAนกระบวนการท่ีมี
ผลเสียน!อยกว4าระบอบอ่ืน เปAนระบอบท่ีเคารพเสรีภาพและป�จเจกภาพของสมาชิกในสังคม เปAน
ระบอบท่ีสร!างความเสมอภาคและเปkดทางให!มีการต4อรองเรียกร!องทางการเมือง ความผูกพันและ
ศรัทธาดังกล4าวจะต!องกลายเปAนส4งนหนึ่งของค4านิยมของนักเรียน เพ่ือจะได!เปAนป�จเจกชนท่ีมีวิญญาณ
ประชาธิปไตย 3) การปฏิบัติการประชาธิปไตยต!องดําเนินการโดยครูและนักเรียน เช4น การประชุม
อภิปรายผลดีผลเสียของกิจกรรม และการลงคะแนนเสียงเพ่ือหาข!อยุติ ควรเปAนส4วนสําคัญของ
กิจกรรมท้ังในและนอกหลักสูตร ซ่ึงท้ังครูและนักเรียนจะต!องปฏิบั ติร4วมกัน ท้ังนี้ เ พ่ือให!วิธี
ประชาธิปไตยเปAนส4วนหนึ่ งของการทํางานและแก!ป�ญหาข!อขัดแย!งหากได!ปลูกฝ�งค4านิยม
ประชาธิปไตยครบถ!วนท้ัง 3 มิติ คือ ความรู! ความผูกพัน และการปฏิบัติ โอกาสของการสร!างป�จเจก
ชนท่ีมีลักษณะประชาธิปไตย ก็จะประสบความสําเร็จและจะเปAนฐานท่ีสําคัญของการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยอย4างม่ันคง 

ส4วน สุมน อมรวิวัฒน9 เห็นว4า การศึกษาเพ่ือพัฒนาประชาธิปไตยควรเน!นไปท่ีกิจกรร
การเรียนรู! การปลูกฝ�ง การฝ�กฝนอบรมมากกว4าการเสนอหรือกําหนดไว!ในหลักสูตรแบบ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู!ก็มีข!อจํากัดคือ วิถีชีวิตในครอบครัวไทยในการจัดการบริหารการศึกษา และวิถีชีวิต
ในสังคมท่ัวไป เพราะประเทศไทยยังไม4เปAนสังคมท่ีเปkดให!มีการเรียนรู!วิถีประชาธิปไตยมากพอ 
(Democratic Learning Society) ชีวิตเด็กและชีวิตนักเรียนถูกพ4อแม4 ครู และคนรอบตัวครอบงํา 
กํากับสั่งการท้ังหมด จึงจําเปAนต!องให!การศึกษาอบรมแก4พ4อแม4 ครู ผู!บริหารการศึกษาให!มากข้ึน ส4วน
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สื่อมวลชนเองก็ควรได!รับการเรียนรู!ในวิถีประชาธิปไตยท่ีถูกต!องก4อนจะไปถ4ายทอดเผยแพร4แก4สังคม
ในการศึกษานอกระบบต4อไป 

สรุปได!ว4าการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร!างประชาธิปไตยและการเลือกต้ังนั้น ต!องสร!าง
ความเข!าใจในเรื่องต4างๆ เรื่องแรกในระบอบประชาธิปไตยทุกคนเปAนเจ!าของประเทศ จึงต!องมีท้ังสิทธิ
และหน!าท่ี มีท้ังประโยชน9และความรับผิดชอบต4อรัฐและเอกชน จึงต!องเข!าไปมีส4วนเสียงใน
กระบวนการทางการเมืองทุกอย4างทุกข้ันตอน เรื่องท่ีสอง ในระบอบนี้ประชาชนต!องร4วมรับผิดชอบใน
การจัดการปกครองบ!านเมืองต้ังแต4ชุมชนเล็กจนถึงชุมชนใหญ4 มีหน!าท่ีต!องสมัครหรือเลือกผู!สมัครท่ีมี
คุณภาพเข!าสู4ตําแหน4งต4างๆ การท่ีรัฐบาลระดับต4างๆ ไม4ดีก็เพราะประชาชนไปเลือกคนไม4ดีมาสู4
ตําแหน4ง และละเลยไม4ควบคุมตรวจสอบผู!ดํารงตําแหน4งทางการเมืองให!ปฏิบัติหน!าท่ีให!ถูกต!อง เรื่อง
ท่ีสามในระบอบนี้ประชาชนมีสิทธิและหน!าท่ีต4างๆ มากจะต!องเรียนรู! ใช!สิทธิหรือรักษาสิทธิของ
ตนเองและผู!อ่ืน จึงควรรู!จักรัฐธรรมนูญเปAนอย4างดี เรื่องท่ีสี่ สมาคมวิชาการ สมาคมวิชาชีพ และ
องค9กรอาสาสมัครต4างๆ จะให!ความคิดเห็นท่ีถูกต!องแต4หลักวิชาการ ต4อประชาชนอย4างเท่ียงธรรม 
ความคิดเห็นประเภทนี้จะเปAนตัวสร!างความสมดุลแก4ความคิดเห็นท่ีมาจากกลุ4มชนท่ีมักใช!อารมณ9หรือ
ตามกระแส จึงจะทําให!คุณภาพของการตัดสินใจของชาติดีข้ึน เรื่องท่ีห!า สร!างความเข!าใจว4า
ประชาธิปไตย คือ วิถีชีวิตยิ่งกว4าทฤษฎีการเมือง ต!องขจัดวิถีชีวิตแบบศักดินา และพยายามสร!าง
สถาบันและวัฒนธรรมทางประชาธิปไตยในเรื่องต4างๆ อย4างกว!างขวาง ไม4ใช!วัฒนธรรมนิยมบุคคล 

2.5.5 กลุ4มทางการเมือง 
1) กลุ4มอนุรักษ9นิยมและเสื้อเหลือง 

กลุ4มเสื้อเหลือง (Yellow Shirt) หรือชื่ออย4างเปAนทางการว4า กลุ4มพันธมิตร
ประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย (People’s Alliance for Democracy-PAD) เริ่มต!นข้ึนเม่ือปt พ.ศ. 
2548 (วัชระ กรรณการ9, 2552) เนื่องจากการรวมตัวกันของหลายองค9กรท้ังสื่อมวลชน นักวิชาการ 
ศิลปkน องค9กร NGO มีจุดประสงค9เพ่ือขับไล4 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ออกจากตําแหน4งนายกรัฐมนตรี 
โดยมีบทบาทในการกดดันนอกสภาให!นายกรัฐมนตรี 3 คนท่ีมาจากการเลือกต้ังของประชาชนต!อง
ออกจากตําแหน4ง โดยใช!เหตุผลในชุมนุมในเรื่องกรณีขายหุ!นกลุ4มบริษัทชินคอร9ปการดํารงตําแหน4ง
นายกรัฐมนตรีสมัยท่ีสองท่ีถูกเรียกว4าเปAนระบอบทักษิณ การระงับออกอากาศรายการเมืองไทยราย
สัปดาห9 เปAนต!น โดยกลุ4มพันธมิตรมีแกนนํา อาทิเช4น นายสนธิ ลิ้มทองกุล พล.ต.จําลอง ศรีเมือง นาย
สมศักด์ิ โกศัยสุข นายพิภพ ธงไชย นายสมเกียรติ พงษ9ไพบูลย9 นายสําราญ รอดเพชร นายศิริชัย     
ไม!งาม นายศรัณยู วงศ9กระจ4าง กลุ4มสันติอโศก มีนายสุริยะใส กตะศิลา เปAนผู!ประสานงาน โดย
สัญลักษณ9ของกลุ4มพันธมิตรจะมีการใช!สีเหลืองเปAนสัญลักษณ9หลักและมีการใส4เสื้อสีเหลืองพร!อมผ!า
โพกศีรษะท่ีมีข!อความว4ากู!ชาติ และผ!าพันคอสีฟaาท่ีมีการอ!างว4าเปAนผ!าพันคอพระราชทาน รวมท้ังมีมือ
ตบเปAนสัญลักษณ9 ประสบความสําเร็จในการชุมนุมขับไล4ทักษิณจนทหารออกมารัฐประหารเม่ือ         
ปt 2549 ต4อมาเม่ือรัฐบาลของพรรคพลังประชาชนชนะการเลือกต้ังได!จัดต้ังรัฐบาล กลุ4มพัธมิตรได!
รวมตัวกันขับไล4รัฐบาลของพรรคพลังประชาชน จนประสบความสําเร็จจากการท่ีศาลรัฐธรรมนูญ
ตัดสินคดีของนายสมัคร สุนทรเวช และนายสมชาย วงศ9สวัสด์ิ จนพพ!นจากการเปAนนายกรัฐมนตรี แต4
หลังจากรัฐบาลพรรคประชาธิป�ตย9ได!เปAนรัฐบาลจนยุบสภา พรรคเพ่ือไทยได!เปAนรัฐบาล กลุ4มอนุรักษ9
นิยมได!ทําการรวมตัวเพ่ือขับไล4รัฐบาลหลายครั้งในหลายชื่อกลุ4ม เช4น กลุ4มองค9การพิทักษ9สยาม กลุ4ม
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หน!ากากขาว เปAนต!น แต4ท่ีประสบความสําเร็จ คือ กลุ4มคณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลง
ประเทศไทยให!เปAนประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ9อันมีพระมหากษัตริย9ทรงเปAนประมุข (กปปส.) ท่ีนําโดย
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ท่ีอาศัยเหตุท่ีรัฐบาลผ4านร4างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม มาเปAนประเด็นใน
การเคลื่อนไหวล!มรัฐบาล จนรัฐบาลต!องประกาศยุบสภา แต4ไม4สามารจัดการเลือกต้ังได! เนื่องจาก
ความร4วมมือของ กลุ4ม กปปส. ในการขัดขวางการเลือกต้ัง จนคณะกรรมการการเลือกต้ังไม4ประกาศ
ผลการเลือกต้ัง และศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให!การเลือกต้ังวันท่ี 2 ก.พ. 2557 เปAนโมฆะ ชูประเด็นการ
ปฏิรูปก4อนการเลือกต้ัง รวมท้ังพยายามเสนอนายกพระราชทานท่ีไม4ได!มาจากการเลือกต้ัง 

การรวมกลุ4มของกลุ4มอนุรักษ9นิยมนี้มักจะรวมกลุ4มกัน ด!วยชื่อกลุ4มหลายชื่อ แต4มัก
เปAนกลุ4มคนท่ีมีแนวคิดท่ีมีความเปAนอนุรักษ9นิยม และมักแทนตนเองว4าเปAนกลุ4มท่ีมีความจงรักภักดีต4อ
สถาบันพระมหากษัตริย9 ท่ีมุ4งขจัดระบอบทักษิณออกจากบ!านเมือง มองว4ากลุ4มเสื้อแดงเปAนกลุ4มท่ี
ทักษิณและนักการเมืองใช!เงินจ!างมาชุมนุมจากต4างจังหวัด ไม4มีการศึกษา มุมมองด!านการเลือกต้ังมอง
ว4าการเลือกต้ังนั้นไม4ใช4ประชาธิปไตย เพราะสามารถใช!เงินซ้ือเสียงได! ประชาธิปไตยไม4ใช4ระบอบท่ีดี
ท่ีสุด แต4ระบอบท่ีดีท่ีสุดคือระบอบท่ีปกครองโดยคนดีมีศีลธรรม เปAนตามคําสอนของอริสโตเติล และ
เห็นว4าการปกครองบ!านเมืองต!องกําจัดนักการเมืองท่ีไม4ดีออกจากระบบและถวายคืนพระราชอํานาจ
หรือเชิญนายกคนกลางท่ีมีความดีและมีความสามารถเข!ามาปกครองตามจึงจะเปAนระบอบท่ีดีกว4า
ระบอบการเลือกต้ังท่ีไม4เปAนประชาธิปไตย  

2) กลุ4มเสื้อแดง 
กลุ4มเสื้อแดง (Red Shirt) หรือชื่อเรียกอย4างเปAนทางการว4า กลุ4มแนวร4วม

ประชาชนต4อต!านเผด็จการแห4งชาติ (นปช.) เริ่มต!นข้ึนเม่ือปt พ.ศ. 2550 (อุเชนทร9 เชียงเสน, 2554) 
ส4วนใหญ4ครั้งแรกเปAนการรวมตัวของกลุ4มผู!สนับสนุนทักษิณ เปAนการออกมาเคลื่อนไหวในนามของ
คาราวานคนจนและสมาคมพิทักษ9ผลประโยชน9ผู!ขับแท็กซ่ี เพ่ือสนับสนุนรัฐบาล ต4อต!านพันธมิตรฯท่ี
สวนจตุจักร ขณะท่ีหลังรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 เปAนกลุ4มกิจกรรมอิสระนั้น ระดมคนเข!าร4วมได!
ไม4มากนักกิจกรรมระดมใหญ4ก็เพียงไม4ก่ีพันคน ต4อมาหลังจากการยุบพรรคไทยรักไทย มีการชุมนุม
ภายใต!การนําของ PTV เพ่ือโค4นล!ม คมช. เม่ือพันธมิตรฯ ออกมาเคลื่อนไหวขับไล4รัฐบาลและยึด
ทําเนียบรัฐบาล การเคลื่อนไหวภายใต!การนําของความจริงวันนี้สามารถท่ีจะระดมคนเข!าร4วมได!นับ
หม่ืนคน มีการประกาศใช!สีแดงเปAนสัญลักษณ9ร4วมกันอย4างเปAนทางการ และช4วงรัฐบาลอภิสิทธิ์       
เวชชาชีวะ ท้ังช4วงมีนาคม-เมษายน 2552 และมีนาคม-พฤษภาคม 2553 ภายใต!การนําของ นปช. 
แดงท้ังแผ4นดินมีผู!เข!าร4วมสูงสุดถึง 1 แสนคน 

 คนเสื้อแดงจึงเปAนขบวนการโต!กลับ (Counter-Movement) ของขบวนการเสื้อ
เหลืองท่ีอดทนไม4ได!ต!องออกมาเคลื่อนไหว โดยมีเหตุการณ9ท่ีสําคัญ คือ การออกมาเคลื่อนไหวขับไล4
รัฐบาลสมัครและสมชาย โดยการกระทําท่ีผิดกฎหมาย เช4น ยึดทําเนียบรัฐบาล สนามบิน แต4รัฐบาล
ไม4สามารถท่ีจะปราบปรามได!อีกท้ังยังถูกปฏิเสธโดยกองทัพ ดังนั้นเสื้อแดงจึงต4อต!านพันธมิตรฯท่ีพวก
เขาเชื่อว4ามีส4วนในการโค4นล!มทักษิณและรัฐบาลท่ีตนเองเลือกมา โดยกระบวนการเหล4านี้ เกิดจาก
การเรียนรู!โดยการติดตามข!อมูลข4าวสารและปะติดปะต4อปรากฎการณ9เข!าด!วยกัน จนมีการชุมนุมใหญ4
หลายครั้ง มีการเข!าไปล!มการประชุมอาเซียนซัมมิทท่ีพัทยาในปt 2552 การชุมนุมและสลายการชุมนุม
ในปt 2552 การชุมนุมใหญ4ในปt 2553 จนนํามาซ่ึงการใช!กําลังทหารเข!าสลายการชุมนุมโดยใช!กระสุนจริง 
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เหตุการณ9หลังจากการสลายการชุมนุมเม่ือปt 2553 ทําให!ญาติของผู!สียชีวิตและมวลชนส4วนใหญ4ไม4
พอใจกับการกระทําของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ ทําให!การเลือกต้ังในปt 2554 พรรคเพ่ือไทย ซ่ึงเปAนพรรค
ตัวแทนของทักษิณ นําโดยนางสาวยิ่งลักษณ9 ชินวัตร ชนะการเลือกต้ังได!เปAนรัฐบาลในท่ีสุด แต4
ในขณะท่ีบริหารงานนั้นได!ถูกกระทําจากฝUายอนุรักษ9นิยม จนเม่ือรัฐบาลได!นําร4างพระราชบัญญัติ    
นิรโทษกรรมออกมา ทําให!มวลชนของบางส4วนไม4พอใจ เปAนเหตุให!รัฐบาลยุบสภา มวลชนเสื้อแดง
และผู!ท่ีรักประชาธิปไตยได!ออกไปเลือกต้ัง แต4ถูกทําให!การเลือกต้ังในวันท่ี 2 ก.พ. 2557 เปAนโมฆะ
จากคําตัดสินขิงศาลรัฐธรรมนูญ และการขัดขวางการเลือกต้ังของคณะกรรมการการเลือกต้ังเอง จน
นํามาซ่ึงความไม4พอใจ และการชุมนุมใหญ4เพ่ือต4อต!านการกระทําของฝ��งอนุรักษ9นิยมและ กปปส. ในท่ีสุด 

กลุ4มเสื้อแดงนั้น ส4วนใหญ4เปAนผู!ท่ีเชื่อม่ันในระบอบประชาธิปไตย และเห็นด!วยว4า
การแก!ป�ญหาความขัดแย!งท่ีเกิดข้ึนนั้น ต!องใช!ระบบเลือกต้ังเพ่ือแก!ป�ญหาการแต4งต้ังคนดีมาเปAน
ผู!ปกครองประเทศ ซ่ึงสามารถเรียงลําดับเหตุการณ9การชุมนุมได! ตามตารางท่ี 2.25 
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ตารางท่ี 2.25 ลําดับเหตุการณ9การชุมนุม 
 

ชUวงเหตุการณ# 
ขบวนการเส้ือเหลือง

และแนวรUวม 
ขบวนการเส้ือแดง ผลจากการชุมนุม 

หลังการเลือกต้ัง  
4 ม.ค. 48 
รัฐบาลพรรคไทย
รักไทย) 

กลุ4มพันธมิตรฯ 
- ขับไล4รัฐบาล, เรยีกร!อง
นายกพระราชทาน, 
คัดค!านการเลือกต้ังใหม4 
และให!มีการปฏิรูป
การเมืองก4อนการเลือกต้ัง 

กลุ4มคาราวานคนจน,
สมาคมแท็กซ่ี 
- สนับสนุนรัฐบาล,
คัดค!านนายก
พระราชทาน, 
สนับสนุนการเลือกต้ัง 

รัฐประหาร 19 ก.ย. 49 

หลังรัฐประหาร 
19 ก.ย. 49 - 
เลือกต้ัง 23 ธ.ค.
50 (รัฐบาล 
คมช.) 

คณะรัฐประหาร,ทหาร 
และกลไกท่ีเกิดจากการ
รัฐประหาร, กลุ4มพันธมิตร 
- ตุลาการภิวัฒน9, ร4าง
รัฐธรรมนูญปt 50  

กลุ4มอิสระต4อต!าน
รัฐประหาร, กลุ4มพีทีวีกลุ4ม
นปก. 
- ต4อต!านรัฐประหาร, ขับไล4 
คมช., อํามาตย9 รณรงค9ไม4
รับร4าง รธน. ปt 50 

- นปก.ถูกสลายการชุมนุม 
- รัฐธรรมนูญปt 50 ผ4าน
ประชามติ  
- ยุบพรรค ทรท. และ
กรรมการพรรค 111 คน  
- เลือกต้ัง 23 ธ.ค. 50  

หลังการเลือกต้ัง 
23 ธ.ค. 50 – ยุบ
พรรคพลัง
ประชาชน
(รัฐบาลพรรค
พลังประชาชน) 

กลุ4มพันธมิตรฯ และกลไก
รัฐประหาร 
-  ชุมนุมคัดค!านการแก!ไข
รัฐธรรมนูญ ขับไล4รัฐบาล 
ยึด NBT, ยึดทําเนียบ ยึด
สนามบินดอนเมืองและ
สุวรรณภูมิ 
- กองทัพปฏิเสธการ
ช4วยเหลือรฐับาลในการ
จัดการผู!ชุมนุม และล็อบบี้
ในการจัดต้ังรฐับาลในค4าย
ค4ายทหาร ร.1  

กลุ4ม นปช., ความจริง
วันนี้ แดงท้ังแผ4นดิน 
- สนับสนุนรัฐบาลท่ีมา
จากการเลือกต้ังและ
ต4อต!านกลุ4มพันธมิตรฯ 

- นายกฯ สมัครถูกตัดสิน
ให!พ!นตําแหน4งนายก
เนื่องจากเปAนลูกจ!าง 
- กลุ4มพัธมิตรถูกสลาย
การชุมนุมด!วยแก�สน้ําตา 
ระหว4างล!อมทําเนียบมี
ผู!เสียชีวิต 2 ราย 
- ตุลาการตัดสินยุบ
พรรคพลังประชาชน 
เปลี่ยนข้ัวการเมืองพรรค
ประชาธิป�ตย9เปAนรัฐบาล 

รัฐบาลพรรค
ประชาธิป�ตย9 – 
เลือกต้ัง 2 ก.ค. 54 

กลุ4มพันธมิตรฯ 
- กองทัพสลายการ
ชุมนุม 

กลุ4ม นปช. 
- ดําเนินคดีกับกลุ4ม
พันธมิตรฯ, ขับไล4
อํามาตย9 และเรียกร!อง
รัฐบาลยุบสภา, ยื่น
ฎีกาขอพระราชทาน
อภัยโทษ นายกฯ
ทักษิณ 

- กลุ4ม นปช. เข!าทําลาย
ประชุมอาเซียนท่ีพัทยา , 
ชุมนุมท่ี ถ. ราชดําเนนิและ
ดินแดง ถูกสลายการชุมนุม
ปt 52 
- นปช. ชุมนุมและถูกสลาย
การชุมนุมช4วง 10 เม.ย. -19
พ.ค. 53 มีผู!เสียชวีิต 93 คน 



185 

ตารางท่ี 2.25 (ตUอ) 
 

ชUวงเหตุการณ# 
ขบวนการเส้ือเหลือง

และแนวรUวม 
ขบวนการเส้ือแดง ผลจากการชุมนุม 

รัฐบาลพรรคเพ่ือ
ไทย (2 ก.พ. 54 
– 7 ธ.ค. 56) 

กลุ4มพันธมิตรประชาชนเพ่ือ
ประชาธิปไตย, องค9การ
พิทักษ9สยาม, กลุ4มหน!ากาก
ขาว, กลุ4มไทยสปริง, พรรค
ประชาธิป�ตย9, กลุ4มม็อบสวน
ยาง, กลุ4มม็อบเข่ือนแม4วงศ9 ,
กลุ4ม กปปส. 
-  เปaาหมายเพ่ือโค4นล!ม
รัฐบาล และรักษา
รัฐธรรมนูญปt 50 
- ร4วมมือกับองค9กรอิสระ
เพ่ือล!มรัฐบาลพรรคเพ่ือไทย 
สร!างสุญญากาศเพ่ือ
เรียกร!องให!มีนายกคนกลาง 

กลุ4ม นปช., กลุ4มเสื้อ
แดง 
- จัดการชุมนุมเพ่ือ
ปกปaองรัฐบาลและ
เรียกร!องให!มีการนิร
โทษกรรม 
- ชุมนุมเพ่ือเรียกร!อง
ให!มีการจัดการเลือกต้ัง 
 

- กลุ4มย4อยของเสื้อเหลืองถูก
สลายการชุมนุมโดย
เจ!าหน!าท่ีตํารวจ แต4ไม4มี
ผู!บาดเจ็บ เสยีชีวติ 
- พันธมิตรประกาศยุติ
บทบาท 
- การก4อความวุ4นวายในสภา
ของพรรคประชาธิป�ตย9
ร4วมกับการเคลื่อนไหวของ
มวลชน 
- กลุ4ม กปปส. นําโดยพรรค
ประชาธิป�ตย9อาศัยความ
ขัดแย!งของสภากับศาล
รัฐธรรมนูญในการชุมนุมบุก
ยึดสถานท่ีราชการและจนยุบ
สภาในท่ีสุด 

รัฐบาลรักษาการ
พรรคเพ่ือไทย 

  - รัฐบาลยุบสภาเพ่ือให!มี
การเลือกต้ังในวันท่ี 2 
ก.พ. 57 
- มีความพยายามไม4จัดการ
เลือกต้ังโดยกกต. 
- ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให!
การเลือกต้ังเปAนโมฆะเพ่ือ
สร!างสถานการณ9นําไปสู4ห!วง
สูญญากาศทางอํานาจ 
- ทหารประกาศกฏอัยการศึก
และรัฐประหารในวันท่ี 22 
พ.ค. 57 

 
ท่ีมา: อุเชนทร9 เชียงเสน (2554) 
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2.6 สัมฤทธิผลการบริหารจัดการการเลือกตั้งให�สุจริตและเท่ียงธรรม 
 สําหรับสัมฤทธิผลท่ีจะทําให!เกิดการเลือกต้ังสุจริตและเท่ียงธรรมนั้น เม่ือนําหลักของวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร9 ซ่ึงเปAนหลักการในการบริหารจัดการองค9การในภาครัฐ เพ่ือให!เกิดผลสําเร็จในงานท่ี
ได!รับมอบหมาย ซ่ึงในเรื่องของการเลือกต้ังนั้น ป�จจัยท่ีจะทําให!เกิดสัมฤทธิผลได!นั้นย4อมต!องเกิดจาก
การบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลของหน4วยงานท่ีเก่ียวข!อง และการบริหารจัดการตามหลัก
ของกฎหมายเลือกต้ังตามพระราชบัญญัติการเลือกต้ัง พ.ศ. 2550 ซ่ึงองค9ประกอบท้ังสองส4วนนี้ จะ
เปAนตัวชี้วัดให!เกิดการบริหารจัดการการเลือกต้ังท่ีมีความสุจริตและเท่ียงธรรม นําไปสู4ผลการเลือกต้ัง
ท่ีเปAนท่ียอมรับของประชาชนในท่ีสุด 
 2.6.1 การบริหารจัดการท่ีดี 
  แนวคิดในเรื่องการบริหารจัดการท่ีดีนั้นไม4ใช4เรื่องใหม4 แต4เกิดจากการเรียนรู!ในการอยู4
ร4วมกันของมนุษย9โดยใช!วิธีท่ีเรียกว4าการประสานความขัดแย!ง (วิภาส ทองสุทธิ์, 2551) เพ่ือให!สังคม
เกิดความสงบสุขและสามารถพัฒนาประเทศได!อย4างต4อเนื่อง แต4เนื่องจากในช4วงทศวรรษท่ี 1980 
หลายๆ ประเทศต4างประสบกับป�ญหาในการพัฒนาประเทศ เนื่องจากภาครัฐปรับตัวไม4ทันกับกระแส
การเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเกิดอย4างรวดเร็ว ส4งผลให!ประเทศท่ีปรับตัววไม4ทันประสบภาวะทาง
เศรษฐกิจ เกิดการบริหารงานท่ีทุจริตคอรัปชั่นได!ง4ายข้ึน 
  ความหมายของคําว4า “Governance” พจนานุกรม American Heritage Dictionary 
(1982) ได!ให!ความหมายไว!ว4าหมายถึง การกระทํา กระบวนการ หรืออํานาจในการบริหารปกครอง ถ!าเปAน
ส4วนของรัฐนั้นจะหมายถึงรัฐและระบบราชการ แต4ในช4วงปt ค.ศ. 1989 ธนาคารโลกได!มีรายงานท่ีชื่อว4า 
Sub Sahara Africa : From Crisis to Sustainable Growth ซ่ึงวิเคราะห9ความล!มเหลวของในการพัฒนา
ประเทศต4างๆ แถบทะเลทรายซาฮาร4า โดยได!เสนอใช!คําว4า “Good Governance” ท่ีมีความหมายว4า the 
manner in which power is exercised in the management of a country’s economics and 
social resources for development (World Bank, 1992) โดยได!มีคําว4าการพัฒนาเพ่ิมข้ึนด!วย ดังนั้น
ความหมายของ Good Government คือการกําหนดกลไกอํานาจรัฐในการบริหารทรัพยากรของประทศ
ท้ังด!านเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือการพัฒนา เปAนคําท่ีแปลเปAนไทยว4า “ธรรมาภิบาล” 
  เม่ือธนาคารโลกได!สร!างแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลข้ึนมา จึงพยายามผลักดันให!ประเทศ
ต4างๆ ท่ัวโลกให!ดําเนินการตามหลักนี้โดยไม4ได!ชี้ชัดว4าจะต!องอยู4ในระบอบการปกครองแบบใด แม!ว4า
โดยนัยจะหมายถึง ระบบการเมืองท่ีอิงกับแบบจําลองของรัฐท่ีเน!นประชาธิปไตยเสรีนิยม (Liberral 
Democratic) โดยสาเหตุท่ีมีการดําเนินการอย4างจริงจัง คือ การปล4อยให!กู!ยืมเพ่ือปรับโครงสร!างทาง
เศรษฐกิจไม4ประสบความสําเร็จในประเทศท่ีไม4ทีโครงสร!างแบบตะวันตก การกลับมามีบทบาทของทุน
นิยมใหม4ในตะวันตกช4วงปลายทศวรรษท่ี 1970 ท่ีเน!นบทบาทของภาคเอกชนตามแนวคิดเสรีนิยมการ
ล4มสลายของอุดมการณ9แบบคอมมิวนิสต9ท่ีช4วยผลักดันแนวคิดแบบประชาธิปไตย และการเกิดกระแส
ส4งเสริมประชาธิปไตยในประเทศกําลังพัฒนาท่ัวโลก 
  ทําให!เกิดความหมายของคําว4า ธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการท่ีดีนั้น 
ธนาคารโลกได!ให!ความหมายท้ังหมด 8 ประเด็นประกอบด!วย 1) การบริหารของรัฐท่ีมีประสิทธิภาพ 
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2) ระบบศาลท่ีเปAนอิสระ 3) ระบบกฎหมายท่ีบังคับสัญญาต4างๆ 4) การบริหารกองทุนสาธารณะท่ีมี
ลักษณะความพร!อมรับผิดต4อประชาสังคม 5) การมีระบบการตรวจสอบบัญชีท่ีเปAนอิสระ ซ่ึง
รับผิดชอบต4อตัวแทนในรัฐสภา 6) การเคารพในกฎหมายและสิทธิมนุษยชนทุกระดับของรัฐบาล       
7) โครงสร!างสถาบันท่ีมีลักษณะพหุนิยม 8) การมีสื่อสารมวลชนท่ีเปAนอิสระ ซ่ึงท้ังหมดเปAนประเด็น
ประชาธิปไตยแบบเสรี 
  ในขณะท่ี คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห4งสหประชาชาติประจําภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟkก (UN-ESCAP) มองว4าภาครัฐเปAนส4วนท่ีมีความสําคัญในการตัดสินใจเพ่ือนําไปสู4การอภิบาล
หรือการบริหารจัดการท่ีดี โดยมีส4วนต4างๆ ท่ีอยู4ในสังคม เช4น เจ!าของท่ีดินท่ีมีอิทธิพล สมาคม
เกษตรกร สหกรณ9 องค9กรพัฒนาเอกชน สถาบันวิจัย ผู!นําทางศาสนา สถาบันการเมือง พรรค
การเมือง หรือกองทัพ ล!วนแล!วแต4เปAนความสัมพันธ9ท่ีเชื่อมโยงกันท้ังสิ้นเพราะเปAนผู!ท่ีมีส4วนในการ
ตัดสินใจเพ่ือนําไปสู4การบริหารจัดการท่ีดีท้ังสิ้น ดังภาพท่ี 2.17 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.17 ผู!ท่ีมีบทบาทด!านธรรมาภิบาลในภาคการเมือง  
ท่ีมา: คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห4งสหประชาชาติประจําภูมิภาคเอเชียแปซิฟkก (2008) 
 

ชนชั้นนํา: 
- ผู!สร!างบ!านแบ4งเมืองท้ังทางการ   
  และไม4เปAนทางการ 
- มีการจัดตั้งกลุ4มอย4างเหนียวแน4น 

ชนชั้นกลาง: 
- เปAนกลุ4มท่ีขาดระเบียบ/ธุระไมใช4 
- มีศักยภาพสูงท่ีจะนําความ   
  เปลี่ยนแปลงสู4สังคม 

กลุUมคนจนเมือง: 
- ยากลําบากท่ีสดุ 
- พร!อมท่ีจะได!รับการจัดตั้ง 
  ไปสู4ความเปAนระเบียบ 

สองกลุ4มน้ีต!องได!รับโอกาสและ
ส4งเสริมให!ก!าวสู4ความเข!มแข็ง 

ข!าราชการระดับกลาง/
ผู!เช่ียวชาญและผู!
ให!บริการการศึกษา   
   ระดับชาติและท!องถิ่น/ 

     ลูกจ!างเอกชน 

ลูกจ!างรายวัน/
ข!าราชการช้ันผู!น!อย/

แรงงานแฝงนอก
ระบบ/สตรี 

ผู!ตัดสินใจภาครัฐระดับประเทศและ
จังหวัดผู!ได!รับการแต4งต้ังด!านการ

ตัดสินใจ/ภาคเอกชนผู!บริหาร 

นักการเมือง
ท!องถิ่น/ส่ือ 

มาเฟtย 
  SMEs/
สหภาพ
การค!า 
NGOs/
CBOs 



188 

  UN-ESCAP กล4าวว4าองค9ประกอบของการบริหารจัดการท่ีดีประกอบด!วยหลัก           
8 ประการ คือ  
  หลักการมีส4วนร4วม (Participation) คือ หลักการมีส4วนร4วมของทุกฝUายถือเปAนเสา
หลักหนึ่งของการบริหารจัดการท่ีดีไม4ว4าจะเปAนส4วนร4วมท้ังโดยตรงและผ4านสถาบันท่ีเปAนสื่อกลางหรือ
ตัวแทนทางกฎหมาย 
  หลักนิติธรรม (Rule of Law) การอภิบาลท่ีดีจําเปAนต!องเกิดข้ึนภายใต!กรอบแห4ง
กฎหมายท่ีเปAนธรรมบังคับใช!อย4างเสมอภาค อีกท้ังการปกปaองสิทธิมนุษยชนอย4างเต็มรูปแบบ
โดยเฉพาะอย4างยิ่งผู!ด!อยโอกาส 
  หลักความโปร4งใส (Transparency) การตัดสินใจและการดําเนินการใดๆ ต!องเกิดข้ึน
ภายใต!ความโปร4งใสเปAนไปตามระเบียบ กฏเกณฑ9 รวมถึงการเปkดโอกาสให!ผู!มีส4วนได!ส4วนเสียสามารถ
เข!าถึงข!อมูลข4าวสารท่ีเก่ียวข!องกับการตัดสินใจได!อย4างอิสระ 
  หลักการตอบสนองต4อความต!องการ (Responsiveness) องค9กรหรือสถาบันท่ีเปAนไป
ตามหลักการบริหารจัดการท่ีดีนั้นจะต!องมุ4งสนองตอบความต!องการผู!มีส4วนได!ส4วนเสียภายใต!กรอบ
ของเวลาท่ีเหมาะสม 
  หลักเสียงส4วนใหญ4 (Consensus Oriented) ภายใต!บริบทสังคมท่ีมีความแตกต4าง
หลากหลายในความรู!สึกนึกคิดและความคิดเห็น หากต!องการเห็นการบริหารจัดการท่ีดีเกิดข้ึนใน
สังคมได!นั้น สมาชิกของสังคมท่ีดีต!องรู!จักรับฟ�งความคิดเห็นซ่ึงเปAนเสียงส4วนใหญ4 เม่ือนั้นการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนบนพ้ืนฐานของความแตกต4างทางด!านภูมิหลังวัฒนธรรมและบริบททางสังคมย4อมเกิดข้ึนได!เสมอ 
  หลักความเสมอภาคและความเปAนพวกเดียวกัน (Equity and Inclusiveness) เปAน
หลักการท่ีมองว4าความผาสุกของทุกคนในสังคมเปAนสิ่งท่ีทุกคนควรได!รับอย4างเท4าเทียมกันโดยเฉพาะ
อย4างยิ่งในผู!ท่ีเสียเปรียบในสังคม 
  หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency) การบริหาร
จัดการท่ีดีหมายถึงการดําเนินงานตามกระบวนการเพ่ือผลลัพธ9ท่ีจะสนองตอบความต!องการของสังคม
โดยใช!ทรัพยากรอย4างคุ!มค4าและยั่งยืน 
  หลักความพร!อมรับผิด (Accountability) เปAนป�จจัยสําคัญต4อการบริหารจัดการท่ีดีซ่ึง
ต!องครอบคลุมในทุกองค9กรท้ังภาครัฐและเอกชน 

1) หลักธรรมาภิบาลในสหรัฐอเมริกา 
หลักการการปกครองท่ีดีได!รับการยอมรับและถือปฏิบัติอย4างกว!างขวางใน

สหรัฐอเมริกา (บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และ บุญมี ลี้, 2544) แต4ไม4ได!เปAนท่ีรู!จักในนามของ Good 
Governance สหรัฐอเมริกาได!พยายามเริ่มปฏิรูปการบริหารภาครัฐครั้งแรกช4วงปt พ.ศ. 2479-2480 
ซ่ึงอยู4ในสมัยของประธานาธิบดี Franklin D. Roosevelt โดยออกกฎหมายว4าด!วยการปฏิรูปองค9กร
ของรัฐ พ.ศ. 2479 ซ่ึงเน!นการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสํานักประธานาธิบดีกฎการ
ปฏิรูปองค9กรของรัฐนี้ได!ถูกนํามาปฏิบัติและปรับใช!กับแต4ละสมัยจนถึงป�จจุบันนี้สําหรับตารางท่ี 3.1 
แสดงถึงการปฏิรูปองค9การของรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาในยุคต4างๆ รวมถึงองค9ประกอบของธรร
มาภิบาลวัตถุประสงค9และหลักการของการมีธรรมาภิบาล (Good Governanceand Public Sector 
Reforms in the United States 2000) ในสมัยของประธานาธิบดี Clinton (พ.ศ. 2535-2543) 
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สหรัฐอเมริกาได!ก4อต้ัง National PerformanceReview (NPR) เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของรัฐและได!ผ4านกฎหมายท่ีเรียกว4า Government Performance and Results Act 
(GPRA) เม่ือต!นปt พ.ศ. 2536 ทุกหน4วยงานของรัฐต!องส4งแผน  5 ปtของการพัฒนาองค9กรซ่ึง
ประกอบด!วยวิสัยทัศน9หลักการวัตถุประสงค9กลยุทธ9และหลักการประเมินผลด!วยกฎระเบียบดังกล4าวนี้
ทําให!แต4ละหน4วยงานของรัฐตระหนักถึงประสิทธิภาพของการทํางานของตัวเองและช4วยทําให!มีการ
ประเมินเพ่ือทราบป�ญหาและจุดบกพร4องของหน4วยงานได!ชัดเจนข้ึนปลายปt พ.ศ. 2536 
ประธานาธิบดี Clinton ได!อนุมัติและเร4งรัดให!มีการปฏิรูปองค9กรของรัฐเพ่ิมเติมซ่ึงรวมถึงการลดขนาด
ของหน4วยงานตัดตอนกฎระเบียบต4างๆ ท่ีรุ4มร4ามลงถึงประมาณครึ่งหนึ่งของระเบียบปฏิบัติท่ีบังคับใช!
อยู4ณขณะนั้นและยังได!เร4งให!ทุกหน4วยงานจัดระบบมาตรฐานการให!บริการของหน4วยงานหลังจากมี
การนําไปสู4การปฏิบัติเพียงระยะเวลา 1 ปtเท4านั้นสหรัฐอเมริกาสามารถปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนดไว!ได!
ถึงหนึ่งในสี่ของแผนงานท้ังหมดส4วนหนึ่งท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาประสบความสําเร็จกับแผนปฎิรูป
ราชการได!อย4างรวดเร็วเปAนเพราะรัฐบาลสหรัฐฯ จัดสรรเงินทดแทนให!กับพนักงานท่ีสมัครใจลาออก
ก4อนถึงกําหนดเกษียณอายุราชการ ในการปฏิรูปให!องค9กรมีขนาดเล็กลง มีการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ
สูงข้ึน ย4อมมีความจําเปAนในการใช!คนน!อยลงแต4คงคนทํางานท่ีมีคุณภาพไว! ตามตารางท่ี 2.26 
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ตารางท่ี 2.26 การปฏิรูปองค9กรของรัฐในสหรัฐอเมริกา 
 

ประธานาธิบด ี กลุUมท่ีปรึกษา 
องค#ประกอบ
ธรรมมาภิบาล 

วัตถุประสงค#และหลักการ 

Franklin D. 
Roosevelt 

คณะกรรมการ 
บราวน9โลว9 
(1936-1937) 

ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 

เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลทีมบริหาร 

Harry S. 
Trueman 

Hoover 
Commissions I 
(1949) 

ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 
การตรวจสอบ 

เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลทีมบริหาร 
1) เพ่ิมศักยภาพของสํานักงบประมาณ 
2) ก4อต้ังหน4วยบุคลากรในสํานกประธานาธิบดี 
3) แต4งต้ังเลขาธิการประจําสํานักประธานาธิบดี
เพ่ือประสานงานระหว4างประธานาธิบดีและทีม
บริหาร 
4) มีอํานาจในการบริหารและตัดสินใจเต็มท่ี 

Dwight D. 
Eisenhower 

Hoover 
Commissions II 
(1953–ล!มเหลว
เพราะไม4ได!รับ
ความร4วมมือ) 

ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 
การตรวจสอบ 

- เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลทีมบริหาร 
- เพ่ิมศักยภาพของสํานักงบประมาณ 

Richard M. 
Nixon 

Ash Advisory 
Council(1971-
ล!มเหลวเพราะคดี
วอเตอร9เกต) 

ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 
 

- เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลทีม 
  บริหาร 
- จํากัดอํานาจในการบริหาร 
- การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 

Ronald 
Reagan 

President’s 
Private Sector 
Survey on Cost 
Council 
(PPSSCC) 

ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 
 

- เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลทีม  
  บริหาร 
- เน!นความร4วมมือระหว4างรัฐและเอกชน  
  เพ่ือปรับระบบข!าราชการให!ทันสมัย 
- การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 

William J. 
Clinton 

Nationnal 
Performance 
Review (1993) 

ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 
การตรวจสอบ 
ความร4วมมือ 
ความโปร4งใส 

- เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลองค9กรรัฐ 
1) ให!ความสําคัญผู!มาใช!บริการเปAนอันดับแรก 
2) ลดความซับซ!อนและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
3) สร!างความร4วมมือของพนักงานและทีมงาน 
4) ลดความรุ4มร4ามของกฎระเบียบ 

 
ท่ีมา: บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และ บุญมี ลี้ (2544) 
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สิ่งสําคัญประการหนึ่งของความสําเร็จในการปฏิรูปองค9กรของรัฐในสหรัฐฯคือ การ
ระดมความคิดเห็นจากหน4วยงานย4อยต4างๆ และค!นหาความต!องการของกลุ4มองค9กรท่ีจะถูกปฏิรูปโดย
ให!ช4วยกันตอบคําถามหลักดังด4อไปนี้ 

(1) ถ!าหากหน4วยงานขององค9กรใดองค9กรหนึ่งถูกยุบเจ!าหน!าท่ีมีความคิดเห็นว4า
หน4วยงานใดจากภาครัฐหรือเอกชนสามารถดําเนินการงานแทนหน4วยงานท่ีจะถูกยุบ 

(2) ถ!าหากมีกิจกรรมสําคัญบางอย4างของประเทศท่ีรัฐยังดําเนินการไม4แล!วเสร็จ
เจ!าหน!าท่ีในองค9กรคิดว4ารัฐควรจะปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินการดังกล4าวหรือไม4เพ่ือท่ีจะเพ่ิม
ประสิทธิผลการบริการต4อลูกค!าหรือประชาชน 

(3) เจ!าหน!าท่ีในองค9กรคิดว4าลูกค!าท่ัวไปของตนไม4เฉพาะกลุ4มผู!มีส4วนได!ส4วนเสีย
โดยตรงจะรู!สึกอย4างไรกับการยุบหน4วยงานดังกล4าว 

ผลการปฏิรูปองค9กรของรัฐตามคําแนะนําของ National Performance Review 
(NPR) เปAนไปด!วยความเรียบร!อยและมีประสิทธิผลส4วนตัวชี้วัดได!แก4ต!นทุนผลประโยชน9กฎระเบียบ
มาตรฐานการให!บริการลักษณะการให!บริการขนาดและโครงสร!างของรัฐการให!ข!อมูลข4าวสารและ
ความไว!วางใจ โดยผลเปAนไปตามตารางท่ี 2.27 

 
ตารางท่ี 2.27 ผลการปฏิรูปองค9กรของรัฐตามคํานะนําของ NPR 
 

ตัวช้ีวัด ตัวอยUางตัวช้ีวัด 
ต!นทุนผลประโยชน9 ค4าใช!จ4ายท่ีสามารถประหยัดได!ต4อปtจากการลดระเบียบต4างๆ  
กฎระเบียบ จํานวนกฎระเบียบท่ีลดลงในช4วงระยะเวลาท่ีกําหนด 
มาตรฐานการให!บริการ จํานวนมาตรฐานการให!บริการท่ีแต4ละหน4วยงานจัดทําข้ึน 
ลักษณะการให!บริการ - การให!บริการตอบคําถามตลอด 24 ชั่วโมง (ตลาดหลักทรัพย9) 

- การตอบรับใบสมัครภายใน 24 ชั่วโมง (Peace Group) 
- การจัดทําบัตรประกันสังคมให!ใหม4ภายใน 5 วัน และแบบฟอรม9ขอ
ทําบัตรใหม4ทางอินเตอร9เน็ต 

ขนาดและโครงสร!างของรัฐ - จํานวนพนักงานของรัฐ 
- การยกเลิกหน4วยงานหรือโครงการท่ีล!าสมัยแล!ว 

การให!ข!อมูลข4าวสาร การให!บริการข!อมูลข4าวสารบน Internet เก่ียวกับหน4วยงานรัฐ 
ความไม4ไว!วางใจ ร!อยละของประชาชนท่ีไว!วางใจรัฐบาลและหน4วยงานต4างของรัฐ 

 
ท่ีมา: บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และ บุญมี ลี้ (2544) 

 
จะเห็นได!ว4าสหรัฐอเมริกาเน!นการเพ่ิมประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและเพ่ิม

ประสิทธิผลขององค9กรของรัฐเปAนหลักเนื่องจากระบบราชการค4อนข!างใหญ4เทอะทะพนักงานขาดขวัญ
และกําลังใจความล4าช!าของระเบียบราชการต4างๆ และความไม4เหมาะสมระหว4างผลการดําเนินงาน
และผลตอบแทนดังนั้น NPR จึงเน!นท่ีการพัฒนาองค9กรเพ่ือสร!างขวัญและกําลังใจของพนักงานและ
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ปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพขององค9กรของรัฐระบบการเมืองและเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา
ถูกหล4อหลอมมาจากระบอบประชาธิปไตยเสรีและระบอบทุนนิยมประเทศสหรัฐอเมริกาจึงมีการพัฒนาสร!าง
พ้ืนฐานและให!ความสําคัญด!านกฎหมายความเสมอภาคความโปร4งใสการตรวจสอบคุณภาพชีวิตและสิทธิ
มนุษยชนพ้ืนฐานดังกล4าวค4อนข!างเข!มแข็งเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศกําลังพัฒนาท่ัวไปอย4างไรก็ตามสหรัฐฯ
ก็มีการปรับปรุงระบบการเมืองเศรษฐกิจและสังคมอย4างต4อเนื่องป�ญหาป�จจุบันท่ีสหรัฐฯให!ความสนใจไม4ใช4
อยู4ท่ีว4า “รัฐควรจะทําอะไร” เพ่ือพัฒนาประเทศแต4ทว4า “รัฐควรจะทําอย4างไร” เพ่ือให!ประเทศและประชากร
มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนสิ่งท่ีท!าทายยิ่งสําหรับสหรัฐฯคือการผสมผสานและปรับใช!
องค9ประกอบอ่ืนๆ ของธรรมาภิบาลให!เสมือนหนึ่งเปAนวัฒนธรรมขององค9กรมากกว4าการท่ีจะต!องมีหน4วยงาน
แยกต4างหากท่ีต!องคอยตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานอยู4ตลอดเวลา 

2) ธนาคารโลก 
   ใขณะท่ีธนาคารโลกได!ใช!เกณฑ9ในการรวัดระดับธรรมาภิบาล 6 ข!อ (วิภาส ทองสุทธิ์, 
2551) เพ่ือจัดลําดับท่ัวโลก คือ 
   (1) การมีสิทธิมีเสียงของประชาชนและความพร!อมรับผิด (Voice and Accountibility) 
โดยวัดจากสถานการณ9ด!านการเปkดโอกาสสิทธิเสรีภาพในการเข!ามามีส4วนร4วมแสดงความคิดเห็น 
วิพากษ9วิจารณ9 คัดค!านโต!แย!ง นโยบาย กฎหมาย โครงการ หรือการกระทําท่ีรัฐคิดหรือตัดสินใจท่ีจะ
กระทํา หรือจะกระทําได! ตลอดจนการเคารพต4อสิทธิมนุษยชน และการรักษาหรือการมีสํานึกแห4งการ
ถูกรวจสอบหรือการรักษาคําม่ันสัญญาของรัฐ 
   (2) เสถียรภาพทางการเมืองและความรุนแรง (Political Instability and 
Violence) ดจากการมีแนวโน!มหรือการเกิดเหตุการณ9ความรุนแรงหรือการเปลี่ยนแปลงในรัฐบาล 
ตลอดจนการก4อการร!ายหรือความไม4สงบต4างๆ 
   (3) ความมีประสิทธิผลของรัฐบาล (Governance Effectiveness) จะวัดจาก
ศักยภาพของระบบราชการและข!าราชการ คุณภาพของการจัดทําบริการสาธารณะและการให!บริการ
แก4ประชาชนของหน4วยงานภาครัฐ 
   (4) คุณภาพการใช!กฎระเบียบท่ีมีแบบแผน (Regulation Quality) วัดจากฎเกณฑ9 
นโยบาย โครงการต4างๆ ท่ีไม4เปAนมิตร หรือไม4สอดคล!องกับตลาดหรือท่ีขาดความเปAนธรรม 
   (5) การเคารพต4อหลักนิติธรรม (Rule of Law) โดยวัดจากความเสมอภาคและ
ความเปAนธรรมในการบังคับใช!กฎหมายหรือการปฏิบัติตามข!อสัญญาต4างๆ และการใช!อํานาจของ
ตํารวจ ศาล ตลอดจนความเปAนอิสระของฝUายตุลาการหรือกระบวนการยุติธรรมและจํานวน
อาชญากรรมท่ีเกิด 
   (6) การควบคุมการทุจริตคอรัปชั่น (Control of Corruption) วัดจากระบบการ
ควบคุมและการกําจัดการทุริตคอรัปชั่นต4างๆ การใช!อํานาจรัฐไปในทางท่ีเอ้ือประโยชน9ต4อเอกชน 
และสถานการณ9ทุจริตคอรัปชั่นขนาดใหญ4 (รวมถึงการยึดกุมอํานาจรัฐโดยชนชั้นสูง) 
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ตารางท่ี 2.28 เปรียบเทียบองค9ประกอบท้ังหกของดัชนีมาตรฐานธรรมาภิบาลของไทย ต้ังแต4 พ.ศ.
2545– 2554  

 

ตัวช้ีวัดธรรมาภิบาล 
พ.ศ. 

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
สิทธิเสียงประชาชน, 
ความพร!อมรับผิด 

(Voice and 
Accountibility) 

57.2 52.4 
 

53.4 
 

45.7 
 

28.4 
 

30.8 
 

31.3 
 

33.6 
 

30.8 
 

33.3 
 

เสถียรภาพทางการเมือง
และความรนุแรง 

(Political Instability and 
Violence) 

60.1 38.9 
 

23.1 
 

22.1 
 

17.3 
 

14.9 
 

12.4 
 

11.8 
 

12.3 
 

16.5 
 

ความมีประสิทธิผล
(Governance 
Effectiveness) 

63.9 66.3 
 

67.8 
 

66.8 
 

65.4 
 

65.5 
 

63.1 
 

60.8 
 

58.4 
 

59.7 
 

คุณภาพการใช!
กฎระเบียบท่ีมีแบบแผน 
(Regulation Quality) 

57.4 64.2 
 

63.2 
 

64.7 
 

57.8 
 

57.3 
 

58.3 
 

57.9 
 

56.5 
 

56.4 
 

การเคารพต4อ 
หลักนิติธรรม 
(Rule of Law) 

62.2 57.4 
 

56.9 
 

55 
 

53.6 
 

52.6 
 

51.9 
 

47.4 
 

49.8 
 

48.8 
 

การควบคุมการ
ทุจริตคอรัปชั่น
(Control of 
Corruption) 

47.8 52.7 
 

51.7 
 

52.7 
 

44.4 
 

43.2 
 

42.2 
 

47.8 
 

46.4 
 

43.6 
 

 
ท่ีมา: ธนาคารโลก (2011) 
 

รายงานเรื่อง “Governance Matters 2007: Worldwide Governance Indicators” 

เปAนรายงานท่ีธนาคารจัดทําข้ึนทุกปt เพ่ือนําเสนอผลการวิจัยเก่ียวกับมาตรฐานด!านธรรมาภิบาลใน
ประเทศต4างๆ 200 ประเทศท่ัวโลก รายงานฉบับนี้ได!บ4งชี้ว4ามาตรฐานด!านธรรมาภิบาลโดยรวมของ
ประเทศไทยนั้นอยู4ในระดับคงท่ี แต4ความม่ันคงทางการเมืองนั้นลดตํ่าลงโดยข!อมูลท่ีธนาคารโลกนํามา
วิจัยเพ่ือการจัดอันดับมาจากแหล4งข!อมูล 33 แหล4งจากองค9กรต4างๆ 30 องค9กร การจัดอันดับใน
ลักษณะ Percentile แตกต4างไปจากการจัดอันดับโดยท่ัวไปดังนั้นผู!ท่ีต!องการนําข!อมูลนี้ไปใช!
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อ!างอิง จึงจําเปAนท่ีจะต!องทําความเข!าใจกับแนวคิดและวิธีอ4านตัวเลขก4อนท่ีจะนําเสนอข!อมูล เพ่ือให!
การอ!างอิงนั้นเปAนไปอย4างถูกต!องตามข!อเท็จจริงส4วนของประเทศไทยนั้น ผลการวิจัยพบว4า มาตรฐาน
ด!านธรรมาภิบาลของไทยเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ท่ีอยู4ในกลุ4มสํารวจนั้นลดลงทุกด!านเนื่องจาก
เหตุการณ9รัฐประหาร ในปt พ.ศ. 2549 เม่ือเทียบกับในปt พ.ศ. 2548 แม!ว4าอันดับต4างๆ ยังดีกว4าเม่ือ
เทียบกับประเทศอ่ืนๆ เช4น ดัชนีวัดประสิทธิภาพของรัฐบาล (Government Effectiveness) นั้นไทย
อยู4ในอันดับท่ี 65% ของประเทศท่ีได!รับการสํารวจท้ังหมด (หรืออยู4ใน อันดับ 7 จากจํานวน 20 ประเทศ  
ในเอเชียตะวันออกท่ีมีประชากรหนาแน4นท่ีสุด) และดัชนีประสิทธิภาพในการกํากับดูแลของภาครัฐ 
(Regulatory Quality) ซ่ึงไทยก็ยังอยู4ในอันดับท่ี 57% ของประเทศท่ีอยู4ในกลุ4มสํารวจท้ังหมด และ
ส4วนการบังคับใช!กฎหมาย (Rule of Law) นั้น ไทยก็ยังอยู4ในอันดับท่ีดีกว4า 55% ของประเทศในกลุ4ม
สํารวจท้ังหมด ในขณะเดียวกันดัชนีสําหรับมาตรฐานด!านการควบคุมคอร9รัปชั่นของไทย (Control of 
Corruption) ก็ยังอยู4ในอันดับท่ี 44% เม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ แต4ท่ีสังเกตได!ชัดเจนคืออันดับของ
ไทยในด!านเสียงของประชาชนและความรับผิดชอบในผลงาน (Voice and Accountability) และ
ด!านความม่ันคงทางการเมือง (Political Stability) ในปt พ.ศ. 2549 นั้นได!ลดลงอย4างมากเม่ือเทียบ
กับปt พ.ศ. 2548 เปAนผลมาจากรัฐประหารแล!วเนื่องจากดัชนีแรกนั้นเปAนดัชนีท่ีวัดความสามารถของ
ประชาชนในการเลือกผู!นําของตนเอง  รวมท้ังสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกการชุมนุมโดยสันติ และ
เสรีภาพของสื่อมวลชนด!วย ส4วนดัชนีความม่ันคงทางการเมืองนั้นก็เปAนดัชนีท่ีชี้ให!เห็นว4าคนในสังคม
นั้นๆ มองว4าโอกาสท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศผ4านกระบวนการท่ีไม4เปAน
ประชาธิปไตยนั้นมีมากน!อยแค4ไหน นอกจากนี้การเกิดเหตุการณ9รุนแรงในบ!านเมือง (เช4น การก4อการ
ร!ายในรูปแบบต4างๆ เปAนต!น) ยังมีผลต4อดัชนีนี้เช4นกัน 

3) หลักธรรมาภิบาลในประเทศไทย 
   แนวคิดในการนําระบบราชการเข!ามาในประเทศไทยนั้น (วิภาส ทองสุทธิ์, 2551)  
เริ่มจากสมัยของรัชกาลท่ี 5 ใช!ในการแบ4งงานตามความเชี่ยวชาญเปAนกระทรวง กรมต4างๆ เพ่ือสร!าง
ความเข!มแข็งในการสถาปนารัฐสมัยใหม4 หลังจากนั้นมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองปt 2475 เปAน
ระบอบประชาธิปไตย แต4ในทางปฏิบัตินั้นยังมีลักษณะเปAนรัฐราชการท่ีอํานาจการตัดสินใจระดับชาติ
อยู4ในมือของข!าราชการชั้นสูง ประชาชนยังไม4มีส4วนร4วมในการตรวจสอบและบริหารประเทศ หลังจาก
ประเทศมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจหลังช4วงสงครามโลกครั้งท่ีสองและสงครามเย็น การเข!ามาซ่ึง
กระแสโลกาภิวัตน9 มีการเชื่อมต4อเศรษฐกิจไทยเข!ากับเศรษฐกิจโลก การเปkดเสรีการเงินด!วย BIBF 
(Bangkok International Banking Facilities) ในปt พ.ศ. 2535 โดยสมัยรัฐบาลพรรคประชาธิป�ตย9
ของนายชวน หลีกภัย จนเปAนต!นเหตุของการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปt 2540 ทําให!อุตสาหกรรมไทย
ล!มละลายจนต!องขายกิจการเปAนจํานวนมาก ทําให!ประชาชนเกิดการเบื่อหน4าย และเรียกร!องให!มีการ
ปฏิรูปการเมืองจนนําไปสู4การเกิดข้ึนของรัฐธรรมนูญแห4งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซ่ึงผ4านสภา
ในสมัยรัฐบาลของ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ มีผลทําให!ประชาชนได!รับการคุ!มครองสิทธิ เสรีภาพ มีกลไก
ในการตรวจสอบระบบการเมืองและระบบราชการให!ใช!อํานาจอย4างชอบธรรมและมีประสิทธิภาพ 
   ต4อมาคณะรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัยได!ออก “ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว4าด!วยการสร!างระบบบริหารกิจการบ!านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542” ซ่ึง
ประกอบด!วยหลักพ้ืนฐาน 6 ประการ คือ (วิภาส ทองสุทธิ์, 2551) 
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   ประการแรก หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง กฎ ระเบียบ ข!อบังคับ และ
กฎหมายท่ีใช!เปAนข!อตกลงในระดับต4างๆ ต้ังแต4ระดับองค9กร ระดับภาครัฐ และระดับประเทศ โดยท่ี
กฎต4างๆ และการบังคับใช!กฎเหล4านั้นต!องเปAนธรรม เปAนท่ียอมรับจากสมาชิกทุกฝUายในสังคม กฎและ
การบังคับใช!กฎเหล4านั้นต!องนํามาซ่ึงความเสมอภาคของสมาชิกในสังคม รวมท้ังสร!างภาพเอ้ือต4อการ
ควบคุมพัฒนาสังคมด!วย หลักนิติรัฐจะประกอบด!วย 7 หลักการคือ หลักการแบ4งแยกอํานาจ หลักการ
คุ!มครองสิทธิและเสรีภาพ หลักความชอบด!วยกฎหมายของฝUายตุลาการและฝUายปกครอง หลัก
ความชอบด!วยกฎหมายในทางเนื้อหา หลักความอิสระของผู!พิพากษา หลัก “ไม4มีความผิด และไม4มี
โทษโดยไม4มีกฎหมาย” และหลักความเปAนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 
   ประการท่ีสอง หลักคุณธรรม (Ethic) หมายถึง หลักปฏิบัติในการทําสิ่งท่ีถูกต!อง 
ด!วยความซ่ือสัตย9 จริงใจ ยึดม่ันในความถูกต!องดีงามบนพ้ืนฐานของศีลธรรม จริยธรรม ภายใต!
ระเบียบกฎเกณฑ9ของสังคมและยังประโยชน9กับสังคมและประเทศชาติ หลักคุณธรรมประกอบด!วย   
3 หลักการ คือ หลักหน4วยงานปลอดการทุจริตคอรัปชั่นหลักหน4วยงานปลอดจากการทําผิดวินัย และ
หลักหน4วยงานปลอดจากการทําผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณ 
   ประการท่ีสาม หลักความโปร4งใส (Transparency) หมายถึง การสร!างความ
ไว!วางใจซ่ึงกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการทํางานขององค9กรทุกวงการให!มีความ
โปร4งใส ตรวจสอบได! หลักความโปร4งใสประกอบด!วย 4 หลักการคือ หลักหน4วยงานมีความโปร4งใส
ด!านโครงสร!าง หลักหน4วยงานมีความโปร4งใสด!านการให!คุณ หลักหน4วยงานมีความโปร4งใสด!านการให!
โทษ และหลักหน4วยงานมีความโปร4งใสด!านการเปkดเผยข!อมูล 
   ประการท่ีสี่ หลักการมีส4วนร4วม (Participation) หมายถึง การเปkดโอกาสให!ประชาชน
หรือบุคคลในองค9กรทุกระดับ ซ่ึงเปAนผู!มีส4วนเก่ียวข!องหรือได!รับผลกระทบจากการบริหารงานหรือการ
ดําเนินการต4างๆ ของหน4วยงานของรัฐ ได!รับรู!ร4วมแสดงความคิดเห็น ร4วมตัดสินใจ รวมท้ังร4วมสนับสนุน
ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามสิ่งท่ีตนเองได!ร4วมตัดสินใจไป หลักการมีส4วนร4วมประกอบด!วย             
4 หลักการ คือ หลักการให!ข!อมูล หลักการรับฟ�งความคิดเห็นของประชาชน หลักการให!ประชาชนมีส4วนร4วม
ในกระบวนการตัดสินใจ และหลักการพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนการมีส4วนร4วม 
   ประการท่ีห!า หลักความพร!อมรับผิด (Accountability) หมายถึง ความมุ4งม่ันและ
ต้ังใจปฏิบัติงานอย4างเต็มความสามารถให!บรรลุความสําเร็จ สอดคล!องตามกฏระเบียบของทาง
ราชการหรือท่ีเก่ียวข!องกับการปฏิบัติงานอย4างมีจิตสํานึกต4อหน!าท่ี สังคม ประชาชนและประเทศ โดย
คํานึงถึงประโยชน9ของผู!รับบริการ และส4วนรวมเปAนสําคัญรวมท้ังยอมรับผลท่ีเกิดข้ึนจากการ
ปฏิบัติงานดังกล4าว ท้ังท่ีเปAนผลดีและผลเสียหาย ตลอดจนพร!อมแสดงข!อเท็จจริงในการประกอบ 
ภารกิจต4อสาธารณะชน สามารถชี้แจงเหตุผลได!และพร!อมต4อการรับการตรวจสอบจากสาธารณะ 
หลักความพร!อมรับผิดประกอบด!วย 6 หลักการคือ หลักหน4วยงานมีการสร!างความเปAนเจ!าของร4วมกัน 
หลักหน4วยงานมีเปaาหมายท่ีชัดเจน หลักหน4วยงานมีการบริหารงานอย4างมีประสิทธิภาพ หลักหน4วยงาน
มีระบบติดตามประเมินผล หลักหน4วยงานมีการจัดการกับผู!ไม4มีผลงาน และหลักหน4วยงานมีแผนสํารอง 
   ประการท่ีหก หลักความคุ!มค4า (Value for Money) หมายถึง การบริหารจัดการ
และการใช!ทรัพยากรท่ีมีอย4างจํากัด เพ่ือให!เกิดประโยชน9สูงสุดแก4ส4วนรวม รวมท้ังการรักษา
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ทรัพยากรธรรมชาติให!มีความยั่งยืน หลักความคุ!มค4าประกอบด!วย 3 หลักการคือ หลักการประหยัด 
หลักการใช!ทรัพยากรให!เกิดประโยชน9สูงสุด และหลักความสามารถในการแข4งขัน 
   หลักการท้ัง 6 หลักนั้นยังไม4ปรากฏผลเด4นชัดมากนัก จนกระท่ังเข!าสู4ยุคของรัฐบาล
ของพรรคไทยรักไทยนําโดย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร (วิภาส ทองสุทธิ์, 2551) ในปt พ.ศ. 2544 ได!มีการ
ปฏิรูประบบราชการขนานใหญ4 โดยนําเครื่องมือทางการบริหารสมัยใหม4เข!ามาใช!เพ่ือฟ��นฟูเศรษฐกิจ 
และปรับตัวให! ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก จึงได! มีการนําวิชาด!านการพัฒนาองค9การ
(Organizational Developement) เพ่ือปรับปรุงองค9การให!เข!ากับการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยการ
ประกาศใช!พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ4นดิน พ.ศ. 2545 โดยใช!ยุทธศาสตร9การพัฒนา
ใน 7 ประการ คือ 1) การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางาน 2) การปรับปรุงโครงสร!างการ
บริหารราชการแผ4นดิน 3) การรื้อปรับระบบการเงินและการงบประมาณ 4) การสร!างระบบ
บริหารงานบุคคลและค4าตอบแทนใหม4 5) การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน9 วัฒนธรรม และค4านิยม      
6) การเสริมสร!างระบบราชการให!ทันสมัย 7) การเปkดระบบราชการให!ประชาชนเข!ามามีส4วนร4วม โดย
อาศัยกรอบในการพัฒนาตามแนวคิดของ McKinsey’s 7S ดังภาพท่ี 2.18 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.18 Seven Elements of McKinsey’s 7 S Model 
ท่ีมา: วิภาส ทองสุทธิ์ (2551) 
 
  ผลจากการใช!เครื่องมือทางการบริหารมาใช!ในการพัมนาองค9การ ในมุมมองของการ
บริหารนั้น สิ่งท่ีควรจะปรับปรุงคือ 1) การปรับมุมมมองเชิงยุทธศาสตร9ใหม4แทนการดําเนินงานไปตาม
ระเบียบแบบวันต4อวัน ซ่ึงต!องมีการทบทวนสถานการณ9และปรับปรุงกลยุทธใหม4ตลอดเวลา 2) การ
นําระบบการจัดการแบบมุ4งเน!นผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจหลัก แทนการมุ4งเน!นการทํางานตามระเบียบ
ข้ันตอนของงานประจํา ซ่ึงจะทําให!เกิดการแข4งขันท่ีมุ4งสู4ผลสัมฤทธิ์คือประโยชน9ของประชาชน 3) การ
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นําระบบการคํานวณต!นทุนฐานกิจกรรมมาใช! เพ่ือให!ทราบว4าการดําเนินกิจกรรมนั้นคุ!มค4ากับต!นทุนท่ี
ใช!ในการดําเนินการหรือไม4 4) การนําการบริหารกรอบเวลา เพ่ือลดเวลาและข้ันตอน เพ่ิมความ
คล4องตัวในการดําเนินงาน 5) การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค9การ ในการตอบสนองต4อประชาชน
มากกว4าสนองนโยบายของผู!บริหารหรือระบบราชการ 6) การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพ่ิมคุณค4า
และประสิทธิภาพในการทํางาน 
   สรุปได!ว4า หลักการบริหารจัดการท่ีดีนั้น คือการบริหารจัดการตามแนวทางธรร
มาภิบาล ซ่ึงประกอบไปด!วยหลัก 6 ประการคือ หลักนิติรัฐ หลักคุณธรรม หลักความโปร4งใส หลักการ
มีส4วนร4วม หลักความพร!อมรับผิด และหลักความคุ!มค4า โดยการใช!ประกอบกับเครื่องมือในการ
บริหารงานภาครัฐแนวใหม4มาประยุกต9ใช!ประกอบกับการบริหารงานโดยเน!นประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จะทําให!เกิดแนวทางการบริหารแบบธรรมาภิบาล จะเกิดผลสําเร็จข้ึนได!จะต!องเกิด
ภายใต!เง่ือนไขท่ีมีความเปAนประชาธิปไตยอย4างต4อเนื่อง และม่ันคง 

2.6.2 การเลือกต้ังท่ีสุจริตและเท่ียงธรรม 
  แนวคิดในการทําให!การเลือกต้ังนั้นเปAนท่ียอมรับ เปAนป�ญหาท่ีท่ัวโลกพยายามคิดหา

ตัวชี้วัดท่ีเปAนท่ียอมรับกันของประชาชนท่ัวโลก ว4าลักษณะของการเลือกต้ังท่ีดีนั้นควรเปAนอย4างไร 
แนวคิดท่ีเปAนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป คือ การเลือกต้ังนั้นต!องเปAนการเลือกต้ังท่ีผู!เลือกต้ังสามารถมี
อิสรเสรีในการตัดสินใจเลือกสิ่งท่ีตนเองต!องการ อีกท้ังไม4มีกฎข!อบังคับหรือสิ่งท่ีแบ4งแยกคนแต4ละ
กลุ4มออกจากกัน เพราะวิวัฒนาการในการอยู4ร4วมกันของมนุษย9ทําให!มนุษย9มองคนทุกคนเท4าเทียมกัน 
ไม4แบ4งแยกโดยเชื้อชาติ เพศ สีผิว การศึกษา เหมือนในสมัยโบราณท่ีมีการเอามนุษย9ด!วยกันมาเปAน
ทาสแรงงานเหมือนสัตว9 เม่ือมองว4ามนุษย9มีความเท4ากันในเชิงคุณภาพแล!ว การเลือกต้ังท่ีนําเอา
ปริมาณมาตัดสินจึงถือได!ว4ามีการสร!างความเท4าเทียมกันในความเปAนมนุษย9 รวมท้ังการเลือกต้ังท่ี
เกิดข้ึนต!องถูกจัดข้ึนอย4างเปAนระบบ ยุติธรรม และเปAนท่ียอมรับได!โดยท่ัวไป  

  เง่ือนไขเหล4านี้ท่ีเกิดข้ึนทําให!การเลือกต้ังต!องมีความเสรีและยุติธรรม (Free and 
Fair) เสรี หมายถึง ไม4มีการบังคับ ยุติธรรม หมายถึง การถือความเปAนกลางหรือไม4เลือกปฏิบัติ 
(Impartiality) ซ่ึงต!องมีลักษณะสมํ่าเสมอและความมีเหตุอันควร เช4นการท่ีผู!แข4งขันมีโอกาสใช!
ทรัพยากรต4างๆ ไม4แตกต4างกันจนเกินไป ระหว4างเสรีภาพและความยุติธรรม เสรีภาพต!องมาก4อน
เพราะปAนเง่ือนไขของการเกิดประชาธิปไตย หากไม4มีเสรีภาพก็เปAนไปไม4ได!ท่ีจะใช!หลักเกณฑ9ท่ีเปAน
ธรรม เนื่องจากการเลือกต้ังท่ีเสรีและเปAนธรรมเปAนท่ีสนใจอย4างกว!างขวาง เกณฑ9การวัดท่ีรู!จักกัน
อย4างแพร4หลายโดยสามารถแบ4งออกเปAนสามช4วง ดังตาราง (Jorgen Elklit & Palle Svensson, 
1997 อ!างถึงใน วิทยา สุจริตธรารักษ9, 2547) ตามตารางท่ี 2.29 
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ตารางท่ี 2.29 รายการตรวจสอบการเลือกต้ังให!เสรีและยุติธรรม 
 

ชUวง 
คุณลักษณะ 

เสรี ยุติธรรม 
ก4อนวัน 
เลือกต้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในวัน 
เลือกต้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลังวัน
เลือกต้ัง 

- เสรภีาพในการเคลื่อนท่ี 
- เสรภีาพในการแสดงความคิดเห็น (ของ
ผู!สมัคร สื่อ ผู!ลงคะแนนเสียงและอ่ืน )ๆ 
- เสรภีาพในการสมาคม 
- เสรภีาพท่ีไม4ต!องหวาดกลัวในเรื่องท่ี
เก่ียวข!องกับการเลือกต้ังและการหาเสียง
เลือกต้ัง 
- ไม4มีเครื่องกีดขวางในการจะลงแข4งขัน
เลือกต้ัง (ท้ังพรรคการเมืองและผู!สมัครรับ
เลือกต้ัง) 
- สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ังท่ีเท4าเทียม
กันและเปAนสากลเสมอหน!ากัน 
- โอกาสในการไปใช!สิทธลิงคะแนนเสียง
เลือกต้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- มีโอกาสท่ีจะคัดค!านการเลือกต้ังได!โดย
ถูกต!องตามกฎหมาย 

- กระบวนการเลือกต้ังท่ีโปร4งใส 
- กฎหมายเลือกต้ังและกระบวนการเลือกต้ังท่ีไม4
เอ้ือประโยชน9แก4พรรคการเมืองหรอืกลุ4มใด
โดยเฉพาะ 
- ไม4มีเครื่องขัดขวางไม4ให!ได!ลงทะเบียนผู!มีสิทธิ
ออกเสียงเลือกต้ัง 
- มีคณะกรรมาธิการเลือกต้ังท่ีเปAนกลาง เปAนอิสระ 
- ท้ังตํารวจ กองทัพ และศาลกระทําต4อผู!มีสิทธิ
ออกเสียงเลือกต้ังอย4างไม4ลําเอียง 
- พรรคการเมืองและผู!สมัครรับเลือกต้ังอิสระมี
โอกาสท่ีเท4าเทียมกัน 
- การให!ความรู!เรื่องการเลือกต้ังอย4างเปAนกลาง 
- มีการแข4งขันเลือกต้ังท่ีเปAนระบียบเรียบร!อย 
- ใช!แหล4งสื่อมวลชนได!โดยเท4าเทียมกัน 
- ได!รับการสนับสนุนจากรัฐอย4างเท4าเทียมกัน 
- ไม4เอาเครื่องมือของรัฐมาใช!ในการหาเสยีงเลือกต้ัง 
- ตัวแทนของพรรคการเมืองผู!สังเกตการเลือกต้ังใน
ประเทศและต4างประเทศ รวมท้ังสือ่มีสิทธิเข!าถึง
สถานท่ีลงคะแนนเสียง 
- การลงบัตรเปAนการลับ 
- ไม4มีการคุกคามผู!ใช!สิทธิ 
- หีบบัตรและบัตรลงคะแนนเสยีงออกแบบมาดี 
- ให!คําแนะนําแก4ผู!ลงคะแนนเสียงอย4างเปAนกลาง 
- วิธีการตรวจนับคะแนนท่ีเหมาะสม 
- มีวิธีจัดการบัตรเสียท่ีเหมาะสม 
- มีวิธีการท่ีเหมาะสมในการขนส4งสิ่งต4างๆ  เก่ียวกับ
การเลือกต้ัง 
- การคุ!มครองสถานลงคะแนนเสียงท่ีเปAนกลาง 
- ทุกฝUายท่ีเก่ียวข!องยอมรับผลการเลือกต้ัง 

 
ท่ีมา: วิทยา สุจริตธรารักษ9 (2547) 
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ในขณะท่ีการเลือกต้ังซ่ึงเปAนกระบวนการท่ีสําคัญของระบอบประชาธิปไตยท่ีใช!กันท่ัว
โลกนั้น (พิชญ9 พงศ9สวัสด์ิ, 2557) ได!มีการพัฒนาตัวชี้วัดว4าแต4ละประเทศท่ัวโลกนั้นมีการเลือกต้ังท่ีดี
นั้น ดีอย4างไรและใช!อะไรเปAนตัวตัดสินความดีนั้น จึงได!พัฒนาตัวชี้วัดท่ีเรียกว4า ความซ่ือตรงของการ
เลือกต้ัง (Electoral Integrity) เปAนแนวคิดท่ีมีการพัฒนาในช4วงสองทศวรรษท่ีผ4านมา โดยเฉพาะ
โครงการความซ่ือตรงในการเลือกต้ัง ซ่ึงเปAนการสร!างฐานข!อมูลระดับโลก และการพัฒนาตัวชี้วัดท่ี
สําคัญๆ โดยความร4วมมือของมหาวิทยาลัยฮาร9วาร9ด และมหาวิทยาลัยซิดนีย9 ภายใต!การนําของ      
ปkปปา นอริช ซ่ึงเปAนศาสตราจารย9ทางรัฐศาสตร9ของท้ังสองมหาวิทยาลัย และได!รับการสนับสนุนจาก
หน4วยงานวิจัยจากรัฐบาลออสเตรเลีย ความซ่ือตรงของการเลือกต้ัง (Electoral Integrity) อาจ
หมายถึง ความมีศีลธรรมจรรยา ความซ่ือสัตย9 สิ่งท่ีถูกต!อง การรวมเปAนหนึ่งเดียวกัน และความไม4
แบ4งแยกจากกัน มีความหมายกว!างๆ ว4าไม4หลอกไม4ลวง และทําตามหน!าท่ีของตนอย4างซ่ือสัตย9สุจริต 
ไม4ได!มีลักษณะท่ีว4าจะสามารถใช!วิธีการท่ีเลวเพ่ือบรรลุเปaาหมายท่ีดีได!  

ความพยายามในการสํารวจ วิเคราะห9 วิจัย ในเรื่องความซ่ือตรงของการเลือกต้ังนั้น มีข้ึน
ด!วยตระหนักถึงความสําคัญในการเลือกต้ังต4อประชาธิปไตย แต4ก็ไม4ได!อยู4ในท4าทีแบบว4าเม่ือมีการ
เลือกต้ังแล!ว และการเลือกต้ังนั้น “ไม4ผิดกฎหมาย” ก็เปAนอันว4าสังคมนั้นเปAนประชาธิปไตยโดย
อัตโนมัติ ด!วยตัวกฎหมายในประเทศนั้นอาจจะเปAนกฎหมายแบบสังคมเผด็จการ หรือการเลือกต้ัง
อาจจะไม4สอดคล!องกับหลักการประชาธิปไตยเสรี ท่ีเชื่อมโยงการเลือกต้ังเข!ากับหลักการสิทธิ
มนุษยชนข้ันพ้ืนฐาน ความหลากหลายในการเลือก (ไม4ใช4มีคนเดียวมาให!เลือก หรือเลือกด!วยความ
หวาดกลัว) และเปAนการแข4งขันท่ีเปAนธรรม อีกท้ังการทําความเข!าใจการเลือกต้ังท่ีเหนือไปจาก
ช4วงเวลาของวันเลือกต้ังหรือเพียงช4วงของการหาเสียงเลือกต้ัง เปAนต!น 

ในกรอบคิดในเรื่องความซ่ือตรงของการเลือกต้ังจึงยากท่ีจะชี้ว4า การเลือกต้ังนั้นไม4ผิด
กฎหมาย หรือ การเลือกต้ังนั้นบริสุทธิ์ยุติธรรม รวมท้ังการเลือกต้ังคือประชาธิปไตย แต4หมายถึงว4า
การเลือกต้ังนั้นเปAนเง่ือนไขสําคัญของประชาธิปไตย ต!องทําความเข!าใจว4าการเลือกต้ังและผลจากการ
เลือกต้ังนั้นเปAนส4วนหนึ่งของกระบวนการประชาธิปไตย ไม4ว4าจะในเรื่องราวของการพยายามครอบงํา
การเลือกต้ัง การจัดการเลือกต้ังท่ีไม4ดี การข4มขู4ในการเลือกต้ัง หรือการปฏิเสธไม4ยอมรับผลการ
เลือกต้ัง ซ่ึงอาจไปถึงข้ันการประท!วง การมีความรุนแรง (Electoral Violence) และสูญเสีย ล!วนมี
ความสําคัญต4อการทําความเข!าใจถึงความไม4ศรัทธาท่ีมีต4อการเลือกต้ัง ความน4าเชื่อถือของการ
เลือกต้ัง (Electoral Credibility) และการจรรโลงประชาธิปไตย (Democratization) หลักการสําคัญ
ของความซ่ือตรงของการเลือกต้ังนั้นต!องการให!การเลือกต้ังสะท!อนเจตจํานงท่ีแท!จริงของประชาชน 
(Genuine Will of the People) ซ่ึงหมายถึงการเลือกต้ังท่ีเสรีและเปAนธรรม (Free and Fair)      
ไม4ทุจริต (Fraudulent) ไม4บริหารจัดการผิด (Malpractices) และไม4แทรกแซงครอบงํา (Manipulated)      
วางอยู4บนท้ังหลักการประชาธิปไตยเสียงข!างมาก และหลักสิทธิมนุษยชนท่ีคนเท4ากันท่ีหนุนเสริมกัน 
เม่ือคนเท4ากันเสียงข!างมากจึงชอบธรรม แต4ต!องเปAนการใช!เสียงข!างมากท่ีไม4ทําลายหลักคนเท4ากัน 
และหลักคนเท4ากันท่ีเคารพเสียข!างมากด!วย ไม4ใช4ไม4ยอมรับการตัดสินใจของคนอ่ืน 

ในรายละเอียด ความซ่ือตรงในการเลือกต้ังมีองค9ประกอบสี่ประการ  
1) การยอมรับธรรมเนียม กฎเกณฑ9 และสนธิสัญญาระดับโลกท่ีประเทศต4างๆ ลงนาม

เอาไว! ในตัวคําประกาศสิทธิมนุษยชน (1948) ซ่ึงระบุว4าการเลือกต้ังท่ีต!องเปAนสิทธิท่ัวไปของ
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ประชาชน และมีอย4างสมํ่าเสมอ และเปAนการลับเอาไว!ด!วย และกฎบัตรของสหประชาชาติในเรื่อง
สิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมือง (UN International Covenant for Civil and Political Rights 
1966)  

2) ความเข!าใจต4อความผิดพลาดในการเลือกต้ังในแบบความผิดพลาดแบบปฐมภูมิและ
ความผิดพลาดแบบทุติยภูมิ (First and Second-Order Malpractices) โดยความผิดพลาดแบบปฐม
ภูมินั้นหมายถึงความรุนแรงท่ีมีผลต4อชีวิตหรือการละเมิดหลักการสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐาน และส4งผล
ต4อเสถียรภาพของระบอบการเมือง และอาจนําไปสู4การล!มสลายของระบอบการเมือง หรือการต!อง
ยินยอมท่ีจะก4อให!เกิดการปฏิรูปการเมือง ขณะท่ีความผิดพลาดข้ันทุติยภูมินั้นหมายถึงป�ญหาในการ
เลือกต้ังท่ีเกิดข้ึนเปAนประจํา เช4น การบริหารจัดการการเลือกต้ัง ความไร!สมรรถภาพของการจัดการ
เลือกต้ัง อาทิ เรื่องเทคนิคการบริหารจัดการ หรือความผิดพลาดจากผู!ท่ีเก่ียวข!อง ซ่ึงสิ่งเหล4านี้จะ
ทําลายความซ่ือตรงของกระบวนการเลือกต้ัง และต4อระบบการเมืองเองในระยะยาว แต4ใช4ว4าความ
ผิดพลาดในการเลือกต้ังแบบทุติยภูมิจะไม4มีผลต4อความรุนแรงต4อการเลือกต้ัง และความล4มสลายของ
ระบอบการเมืองเอาเสียเลย เพราะเราต!องพิจารณาถึงบริบทของสังคมนั้นๆ ด!วย อาทิ หากสังคมนั้น
ขาดช4องทางการประท!วง หรือแสดงความคิดเห็นอย4างสันติ เรื่องราวเล็กๆ จากความผิดพลาดจากการ
เลือกต้ังเช4นการประกาศผลท่ีล4าช!าก็อาจจะส4งผลให!เกิดความรุนแรงในการประท!วงการเลือกต้ังและ
ความรุนแรงในแบบสงครามกลางเมืองได! 

3) มาตรฐานของการเลือกต้ังในระดับนานาชาติ หมายถึง การพัฒนาข้ันตอนต4างๆ ใน
การจัดการเลือกต้ังให!ดี และหลีกเลี่ยงความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงรวมไปถึงการมีคณะสังเกตการณ9
เลือกต้ังในระดับนานาชาติเข!าไปตรวจสอบการเลือกต้ังในประเทศนั้นๆ รวมกระท่ังการทําความเข!าใจ
ว4าอะไรคือการทุจริตการเลือกต้ังในแต4ละประเทศ 

4) วงจรการเลือกต้ัง (Electoral Cycle) หมายถึงว4านับต้ังแต4มีการตรากฎเกณฑ9
เลือกต้ัง การคัดเลือกอบรมเจ!าท่ีดูแลการเลือกต้ัง การกําหนดแผนการเลือกต้ัง การลงทะเบียนผู!มี
สิทธิเลือกต้ัง การลงทะเบียนพรรคการเมืองและการให!มีการสมัครเลือกต้ัง กระบวนการคัดเลือก
ผู!สมัครในแต4ละพรรค การบริหารจัดการเรื่องการเงิน การหาเสียง การลงคะแนน การนับคะแนน   
การประกาศผล การแก!ข!อขัดแย!งร!องเรียนจากผลการเลือกต้ัง การรายงานผล และตรวจสอบผล และ
การบันทึกผล 

การสํารวจการเลือกต้ังครั้งด!วยตัวชี้วัดของ PEI (Perception of Electoral Integrity)  
ประกอบด!วยตัวแปร 49 รายการ เพ่ือจัดทําเปAนกลุ4มตัวแปร 11 กลุ4ม ในวงจรการเลือกต้ังเพ่ือเข!าใจ
ถึงการรับรู! ท่ี มีต4อความซ่ือตรงของการเลือกต้ัง คือ 1) กฎหมายท่ีเก่ียวข!องกับการเลือกต้ัง              
2) กระบวนการจัดการเลือกต้ัง 3) การจัดวางเขตเลือกต้ัง 4) การลงทะเบียนผู!เลือกต้ัง 5) การ
ลงทะเบียนพรรคการเมืองและผู!สมัคร 6) สื่อ 7) การใช!เงินในการหาเสียง 8) กระบวนการลงคะแนน 
9) การนับคะแนน 10) ผลการเลือกต้ัง และ 11) องค9กรท่ีทําหน!าท่ีในการจัดการเลือกต้ัง ซ่ึงการตวรจ
สอบจากตัวแปรท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการการล ือกต้ังนี้จะสามารถสะท!อนภาพความเชื่อม่ันของการ
เลือกต้ังท่ีเกิดข้ึนในแต4ละประเทศได! โดยแสดงได!ตามภาพท่ี 2.19 
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ภาพท่ี 2.19 วงจรการเลือกต้ังของ PEI  
ท่ีมา: The Electoral Integrity Project (2013) 
 
 กระบวนการท่ีตรวจสอบวงรอบของการเลือกต้ังนั้นจะเริ่มจากช4วงก4อนการเลือกต้ัง เรื่องแรก
เรื่องของกฎหมายเลือกต้ัง ท่ีแต4ละประเทศใช!ในการจัดการเลือกต้ังว4า มีความยุติธรรมระหว4างพรรค
ขนาดใหญ4กับพรรคเล็กหรือไม4 มีการตรากฎหมายเพ่ือให!มีความได!เปรียบเสียเปรียบ หรือเอ้ือ
ประโยชน9ให!แก4พรรคใดพรรคหนึ่งหรือไม4 รวมท้ังกฎหมายนั้นส4งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน
หรือไม4 ต4อมาเปAนเรื่องของกระบวนการเลือกต้ังท่ีมีการจัดการท่ีดีหรือไม4 มีการกระจายข4าวการ
เลือกต้ังไปสู4ประชาชนอย4างกว!างขวางหรือไม4 มีการจัดการเลือกต้ังอย4างยุติธรรมหรือไม4 และการ
จัดการเลือกต้ังกระทําตามกฎหมายเลือกต้ังหรือไม4 จนมาถึงเรื่องของการแบ4งเขตการเลือกต้ังท่ีต!อง
เปAนธรรม การลงทะเบียนของผู!มีสิทธิต!องท่ัวถึง ผู!สมัครรับเลือกต้ัง ท่ีประชาชนในประเทศทุกคน
จะต!องมีสิทธิในการลงรับสมัครเลือกต้ัง ช4วงระหว4างการรณรงค9หาเสียง การใช!สื่อต4างๆ รวมท้ัง
งบประมาณในการหาเสียงต!องมีความยุติธรรม จนถึงวันท่ีลงคะแนนต!องมีการจัดกระบวนการ
ลงคะแนนท่ีง4ายและคะแนนต!องสามารสะท!อนถึงเสียงของผู!มีสิทธิเลือกต้ังจริงๆ และในช4วงหลังจาก
วันท่ีมีการลงคะแนน การนับบัตรต!องมีความยุติธรรม ผลการเลือกต้ังต!องได!รับการยอมรับจากทุกฝUาย 
รวมท้ังองค9กรและเจ!าหน!าท่ีจัดการเลือกต้ังต!องมีความยุติธรรมและมีภาพลักษณ9ท่ีดีในการบริหาร
จัดการการเลือกต้ัง โดยมีตัวชี้วัดซ่ึง P หมายถึง การตอบไปในทางบวก (Positive) และ N หมายถึง
การตอบไปในทางลบ (Negative) ดังตารางท่ี 2.30 
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ตารางท่ี 2.30 ตารางข!อคําถามตัวชี้วัด PEI  
 
ชUวงเวลา กลุUมตัวแปร ตัวช้ีวัด ทิศทาง 
ช4วง 
ก4อนวัน
เลือกต้ัง 

1. กฎหมาย 
  เลือกต้ัง 

1.1 กฎหมายเลือกต้ังไม4ยุติธรรมกับพรรคเล็ก 
1.2 กฎหมายเลือกต้ังเอ้ือต4อพรรครัฐบาล 
1.3 กฎหมายเลือกต้ังขัดกับสิทธิพลเมือง 

N 
N 
N 

2. กระบวนการ 
  จัดการเลือกต้ัง 

2.1 การเลือกต้ังถูกบริหารจัดการอย4างดี 
2.2 ข!อมูลเก่ียวกับการเลือกต้ังได!รับการประชาสัมพันธ9 
     อย4างกว!างขวาง 
2.3 เจ!าหน!าท่ีจัดการเลือกต้ังมีความยุติธรรม 
2.4 การเลือกต้ังถูกจัดสอดคล!องกับกฎหมาย 

P 
P 
 
P 
P 

3. การแบ4งเขต 
  การเลือกต้ัง 

3.1 การแบ4งเขตทําให!บางพรรคเสียเปรียบ 
3.2 การแบ4งเขตถูกแบ4งตามใจของผู!มีหน!าท่ี 
3.3 การแบ4งเขตถูกแบ4งอย4างเปAนธรรม 

N 
N 
P 

4. การ
ลงทะเบียนผู!
เลือกต้ัง 

4.1 ประชาชนบางส4วนไม4มีชื่อในบัญชีเลือกต้ัง 
4.2 การจัดทําบัญชีเลือกต้ังทําไม4ละเอียดครบถ!วน 
4.3 มีรายชื่อผู!ไม4มีสิทธิอยู4ในบัญชีเลือกต้ัง 

N 
N 
N 

5. การ
ลงทะเบียนพรรค
การเมือง 

5.1 มีการกีดกันคู4แข4งไม4ให!ลงสมัครรับเลือกต้ัง 
5.2 ผู!สมัครหญิงมีโอกาสเท4าเทียมกับชายในการลง 
     สมัครรับเลือกต้ัง 
5.3  ชนกลุ4มน!อยมีโอกาสเท4าเทียมกันในการลงสมัครรับเลือกต้ัง 
5.4 หัวหน!าพรรคเท4านั้นท่ีมีสิทธิเลือกผู!สมัครของพรรค 
5.5 ผู!สมัครรับเลือกต้ังถูกควบคุมการหาเสียง 

N 
P 
 
P 
N 
N 

ช4วงการ
รณรงค9
หาเสียง 

 

6. การใช!สื่อใน
การหาเสียง 

6.1 หนังสือพิมพ9มีการลงข4าวการเลือกต้ังอย4างเหมาะสม 
6.2 ข4าวในโทรทัศน9นําเสนอเอนเอียงไปยังพรรคท่ีชอบ  
6.3 พรรคและผู!สมัครเข!าถึงสื่อของรัฐได!อย4างเท4าเทียม 
6.4 นักหนังสือพิมพ9มีความยุติธรรมในการนําเสนอข4าว 
6.5 สื่อโซเชียลมีเดียถูกใช!ในการรายงานทุจริตเลือกต้ัง 

P 
N 
P 
P 
P 

7. งบประมาณใน 
การหาเสียง 

7.1 พรรคและผู!สมัครมีโอกาสเท4าเทียมกันในการเข!าถึง 
     เงินอุดหนุนของรัฐ 
7.2 พรรคและผู!สมัครมีโอกาสเท4าเทียมกันในการเข!าถึง 
     เงินบริจาคพรรคการเมือง 
7.3 พรรคและผู!สมัครมีความโปร4งใสในการใช!เงิน 
7.4 มีการใช!เงินซ้ือเสียง 
7.5 มีการใช!ทรัพยากรรัฐในการหาเสียง 

P 
 
P 
 
P 
N 
N 
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ตารางท่ี 2.30 (ตUอ) 
 
ชUวงเวลา กลุUมตัวแปร ตัวช้ีวัด ทิศทาง 

วัน
เลือกต้ัง 

8. กระบวนการ 
   ลงคะแนน 

8.1 ผู!เลือกต้ังถูกข4มขู4ด!วยความรุนแรงจากโพล 
8.2 มีการเตรียมการเพ่ือโกงการเลือกต้ัง 
8.3 กระบวนการลงคะแนนมีความง4าย 
8.4 คะแนนของผู!เลือกต้ังอยู4ในกล4องเลือกต้ังจริง 
8.5 เครื่องลงคะแนนถูกนํามาใช! 
8.6 มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการเลือกต้ังของผู!พิการ 
8.7 ผู!ท่ีอาศัยอยู4ต4างประเทศสามารถเลือกต้ังได! 
8.8 มีระบบการเลือกต้ังทางอินเตอร9เน็ต 

N 
N 
P 
P 
P 
P 
P 
P 

หลังวัน
ลงคะแนน 

9. การนับคะแนน 9.1 กล4องใส4บัตรมีความปลอดภัยจากการทุจริต 
9.2 ผลการเลือกต้ังไม4ล4าช!าจนเกินไป 
9.3 คะแนนถูกนับอย4างเท่ียงธรรม 
9.4 การตรวจสอบจากองค9กรภายนอกประเทศถูกยับยั้ง 
9.5 การตรวจสอบจากภายในประเทศถูกยับยั้ง 

P 
P 
P 
N 
N 

10. หลังการ 
     เลือกต้ัง 

10.1 ผู!สมัครและพรรคการเมืองสามารถไม4ยอมรับผล 
       การเลือกต้ังได! 
10.2 ผลการเลือกต้ังนําไปสู4การชุมนุมอย4างสันติ 
10.3 ผลการเลือกต้ังทําให!เกิดสู4การชุมนุมอย4างรุนแรง 
10.4 ข!อพิพาทถูกแก!ป�ญหาด!วยกฎหมาย 

N 
 

N 
N 
P 

11. ผู!จัดการ 
    เลือกต้ัง 

11.1 เจ!าหน!าท่ีจัดการเลือกต้ังมีความเปAนกลาง 
11.2 เจ!าหน!าท่ีจัดการเลือกต้ังให!ข!อมูลแก4ประชาชน 
11.3 เจ!าหน!าท่ีจัดการเลือกต้ังยอมให!มีการตรวจสอบ 
      เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
11.4 เจ!าหน!าท่ีจัดการเลือกต้ังมีภาพลักษณ9ท่ีดี 

P 
P 
P 
 
P 

 
ท่ีมา: The Electoral Integrity Project (2013) 
 

ในขณะท่ีในประเทศไทย สิ่งท่ีใช!เปAนตัวชี้วัดในการบริหารจัดการการเลือกต้ังให!สุจริต
และเท่ียงธรรมนั้น ถูกกําหนดไว!ในพระราชบัญญัติการเลือกต้ัง รวมท้ังระเบียบการบริหารจัดการการ
เลือกต้ังของคณะกรรมการการเลือกต้ัง ซ่ึงพบว4า มีตัวชี้วัดท่ีใกล!เคียงกับตัวชี้วัดของ PEI 
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2.6.3 กฎหมายเลือกต้ัง 
สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดในการทําหน!าท่ีของผู!ท่ีมีอํานาจในระบอบประชาธิปไตยนั้น คือ การใช!

อํานาจตามท่ีได!รับการตราเปAนกฎหมาย โดยไม4ใช!อํานาจเกินเลยขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนดไว! เพราะ
การใช!อํานาจนั้นอาจเปAนการริดรอนสิทธิเสรีภาพท่ีมีอยู4ของประชาชนได! การตรากฎหมายท่ีมาด!วย
วิธีการท่ีถูกต!อง คือ การตรากฎหมายผ4านองค9กรท่ีมีหน!าท่ีในการตรากฎหมาย ซ่ึงในระบอบ
ประชาธิปไตยนั้น กฎหมายท่ีบังคับใช!นั้น ต!องเปAนกฎหมายท่ีมีท่ีมาจากประชาชน หรือมาจากองค9กร
ท่ีมีส4วนเชื่อมโยงกับประชาชน ซ่ึงเรียกองค9กรท่ีมีหน!าท่ีการตรากฎหมายนี้ว4า องค9กรนิติบัญญัติ หรือท่ี
เรียกเรียกกันในระบอบประชาธิปไตยของไทยว4า สภาผู!แทนราษฎรนั่นเอง 

ตัวแทนของประชาชนท่ีได!รับการเลือกต้ังตามกฎหมาย จะทําหน!าท่ีในการออก
กฎหมายท่ีคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน รวมท้ังเพ่ือผลประโยชน9แห4งรัฐมากกว4าองค9กรหรือ
กลุ4มบุคคลใดๆ กฎหมายท่ีออกมาจากสภาผู!แทนราษฎรนั้นจึงมีความหมายท่ีทุกคนต!องปฏิบัติตาม 
เนื่องจากเปAนกฏท่ีทุกคนยอมรับกันท่ัวไป ถ!ากฎหมายท่ีออกโดยองค9กรท่ีไม4มีท่ีมาจากประชาชนนั้น 
ผลการปฏิบัติต4อเนื่องจากกฎหมายนั้น ย4อมอาจส4งผลกระทบต4อประชาชนท้ังทางตรงและทางอ!อมได! 

ดังนันในเม่ือท่ีมาของการได!มาซ่ึงองค9กรในการออกกฎหมายมีความสําคัญมาก 
กฎหมายในการใช!ในการเลือกต้ังจึงต!องเปAนกฎหมายท่ีมีความสําคัญและต!องส4งผลต4อการได!มาซ่ึง
สมาชิกสภาผู!แทนราษฎรท่ีได!รับการยอมรับในท่ีสุด กฎหมายเลือกต้ังท่ีใช!อยู4ในป�จจุบันนั้น แม!ว4าจะมี
ท่ีมาจากรัฐธรรมนูญแห4งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซ่ึงเกิดจากการรัฐประหาร ปt พ.ศ. 2549 แต4
อย4างน!อยได!ผ4านการประชามติของประชาชน กฎหมายท่ีใช!ในการเลือกต้ังของรัฐธรรมนูญ ปt พ.ศ. 
2550 นั้น คือ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว4าด!วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรและ
วุฒิสภา พ.ศ. 2550 ซ่ึงเปAนกฎหมายฉบับป�จจุบัน พระราชบัญญัติฉบับนี้ได!กําหนดหัวข!อเปAน 4 หมวด
ในการนิยามการเลือกต้ังให!ถูกกฎหมาย มีความสุจริตและเท่ียงธรรม  โดยเฉพาะในส4วนท่ีเก่ียวข!องกับ
การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎร จะอยู4ในหมวดท่ี 1 กล4าวถึงในเรื่องของการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู!แทนราษฎร หมวดท่ี 3 ในเรื่องของการคัดค!านการเลือกต้ัง และหมวดท่ี 4 ในเรื่องของ
บทกําหนดโทษ โดยมีสรุปใจความได!ดังนี้ 

1) การบริหารจัดการการเลือกต้ังท่ัวไป 
ในเรื่องของการบริหารจัดการการเลือกต้ังท่ัวไปนั้น (สถาบันวิจัยและให!คําปรึกษา

แห4งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร9, 2551) จะกล4าวถึงในเรื่องของผู!ท่ีมีอํานาจในการจัดการเลือกต้ังตาม
รัฐธรรมนูญ วิธีการเลือกต้ังเปAนแบบใด เช4นแบบเขตเดียวเบอร9เดียว หรือเขตเดียวหลายเบอร9 การ
แบ4งประเภทของสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรออกเปAนก่ีประเภท และแต4ละประเภทกําหนดรายละเอียด
ต4างกันอย4างไร ในเรื่องของวันเลือกต้ังกําหนดจุดเริ่มหรือจุดสิ้นสุดของระยะเวลาในการดําเนินการ
ต4างๆ โดยพัฒนาการมาจากพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎร พ.ศ. 2499 ได!
กําหนดนิยามของวันเลือกต้ัง และเปลี่ยนแปลงเม่ือมีรัฐธรรมนูญแห4งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
ซ่ึงเพ่ิมเติมในเรื่องของการเลือกต้ังนอกเขตและการเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร โดยรายละเอียดหมวด
ท่ี 1 มีดังนี้ 

หมวดท่ี 1 บทท่ัวไป ในเรื่องบทท่ัวไป จะกล4าวในมาตรา 6 – 9 มาตรา 6 ในการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรเปAนการท่ัวไป ให!คณะกรรมการการเลือกต้ังจัดให!มีการเลือกต้ัง
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สมาชิกสภาผู!แทนราษฎรแบบแบ4งเขตเลือกต้ัง ซ่ึงเปAนการลงคะแนนเลือกต้ังผู!สมัครรับเลือกต้ังเท4า
จํานวนสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรท่ีมีได!ในเขตเลือกต้ัง และการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรแบบ
สัดส4วน ซ่ึงเปAนการเลือกพรรคการเมืองท่ีจัดทําบัญชีรายชื่อผู!สมัครในแต4ละเขตเลือกต้ัง โดยเลือก
พรรคเดียว เม่ือมีพระราชกฤษฎีกาให!มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรเปAนการเลือกต้ังท่ัวไป
แล!ว ตามมาตรา 7 ให!คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศในราชกิจจานุเบกษาเก่ียวกับการเลือกต้ังใน
เรื่อง การกําหนดวันรับสมัครเลือกต้ังแบบแบ4งเขตเลือกต้ัง ซ่ึงต!องไม4เกินยี่สิบวันนับจากวันท่ีกฎหมาย
ใช!บังคับ และต!องกําหนดวันรับสมัครไม4น!อยกว4าห!าวัน หลังจากนั้นกําหนดวันท่ีพรรคการเมืองจะยื่น
บัญชีรายชื่อผู!สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรแบบสัดส4วน ซ่ึงต!องกําหนดให!เปAนวันก4อนวัน
รับสมัครเลือกต้ังแบ4งเขตเลือกต้ังตาม และกําหนดวันรับสมัครไม4น!อยกว4าห!าวัน ในเรื่องจํานวน
สมาชิกสภาผู!แทนราษฎรแบบแบ4งเขตเลือกต้ัง และจํานวนเขตเลือกต้ังแบบแบ4งเขตเลือกต้ังของแต4ละ
จังหวัด การกําหนดเขตเลือกต้ังสําหรับการเลือกต้ังแบบสัดส4วน ซ่ึงจะต!องมีรายละเอียดเก่ียวกับ
จังหวัดท่ีอยู4ภายในเขตเลือกต้ังแต4ละกลุ4มจังหวัด 

เรื่องการท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังสามารถไม4ประกาศผลสําหรับเขตเลือกต้ัง
กล4าวในมาตรา 8 คือ หากเห็นว4ามิได!เปAนไปโดยไม4สุจริตและเท่ียงธรรม ให!ประกาศผลการเลือกต้ังว4า
ผู!ใดได!รับเลือกต้ังภายในเจ็ดวัน แต4ถ!าเห็นว4ามีเหตุสงสัยกรณีไม4สุจริตและเท่ียงธรรมในเขตเลือกต้ังใด 
สามารถยังไม4ประกาศผลสําหรับเขตเลือกต้ังนั้นก็ได! แต4ต!องสอบสวนและวินิจฉัยให!แล!วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต4วันเลือกต้ัง ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังสั่งให!มีการเลือกต้ังใหม4 ตามมาตรา 9    
ให!คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจออกประกาศให!ย4นหรือขยายระยะเวลาหรืองดเว!นการ
ดําเนินการท่ีเก่ียวกับการเลือกต้ังตามท่ีบัญญัติในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เฉพาะในการ
เลือกต้ังนั้น เพ่ือให!เหมาะสมและจําเปAนแก4การดําเนินการเลือกต้ังให!เปAนไปโดยรวดเร็ว สุจริต และ
เท่ียงธรรมได! 

2) เขตเลือกต้ัง หน4วยเลือกต้ัง และท่ีเลือกต้ัง 
ในเรื่องเขตเลือกต้ัง หน4วยเลือกต้ัง และท่ีเลือกต้ัง ได!ถูกกําหนดนิยามไว!ต้ังแต4

พระราชบัญญัติการเลือกต้ัง พ.ศ. 2475 แก!ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2479 (สถาบันวิจัยและให!
คําปรึกษาแห4งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร9, 2551) หมายถึง เขตภูมิภาค ซ่ึงกําหนดราษฎรในเขตนั้น
เลือกต้ังผู!แทนราษฎรได!คนหนึ่ง หน4วยลงคะแนน หมายความว4า ท!องถ่ิน ซ่ึงกําหนดข้ึนเพ่ือการ
ลงคะแนนเลือกต้ังแห4งหนี่ง ซ่ึงกฎหมายฉบับนี้ได!กําหนดให!เขตเลือกต้ังหนึ่งมีผู!แทนราษฎรได!หนึ่งคน 
หลังจากนั้นเม่ือพระราชบัญญัติการเลือกต้ัง พ.ศ. 2494 ได!กําหนดอัตราส4วนจํานวนประชากรหนึ่ง
แสนห!าหม่ืนคนต4อหนึ่งเขตเลือกต้ัง พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎร พ.ศ. 2499 
กําหนดให!จังหวัดเปAนเขตเลือกต้ัง ในขณะท่ีต4อมากระทรวงมหาดไทยมีหน!าท่ีในการประกาศจํานวน
เขตเลือกต้ังในหนึ่งจังหวัด ในพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสภาผู!แทนราษฎร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2517 
จนมาถึงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว4าด!วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. 2541 ท่ีกําหนดว4าหากจังหวัดใดมีจํานวน ส.ส. 1 คน ให!ใช!เขตจังหวัดเปAนเขตเลือกต้ัง 
ถ!ามากกว4านั้นให!แบ4งเท4าจํานวน ส.ส. ท่ีพึงมี โดยใช!เขตหมู4บ!านเปAนหน4วยเลือกต้ัง แต4หลังจากมีการ
บังคับใช!รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ได!เพ่ิมจํานวน ส.ส. ต4อ 1 เขต ได!ไม4เกิน 3 คน ซ่ึงในทางวิชาการแล!ว
มีการถกเถียงกันว4าควรกําหนดเขตเลือกต้ังอย4างไร แต4ถ!าถือตามหลักการความเสมอภาคใน         
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การเลือกต้ังแล!ว ผู!มีสิทธิเลือกต้ัง 1 คนควรมีหนึ่งเสียงเท4าเทียมกันในการเลือกต้ัง ส.ส. ได! 1 คน จะ
สอดคล!องกับหลักการในทางสากล ซ่ึงการแบ4งเขตเลือกต้ังนั้นส4งผลต4อคะแนนเสียงเลือกต้ัง พ้ืนท่ี
อิทธิพล และการเดินทางของประชาชนด!วย สําหรับกฎหมายฉบับป�จจุบันมีรายละเอียดดังนี้ 

ในเรื่องเขตเลือกต้ัง หน4วยเลือกต้ัง และท่ีเลือกต้ัง จะกล4าวในหมวดท่ี 1 ในส4วนท่ี 
2 กล4าวในเรื่องเขตเลือกต้ัง หน4วยเลือกต้ัง และท่ีเลือกต้ัง ในมาตรา 10 – 14 คือ มาตรา 10 ให!
คณะกรรมการการเลือกต้ังดําเนินการแบ4งเขตเลือกต้ังสําหรับการเลือกต้ังแบบแบ4งเขตเลือกต้ังไว!ทุก
จังหวัด เพ่ือให!ประชาชนได!ทราบล4วงหน!า โดยจะต!องกําหนดตามหลักเกณฑ9ท่ีบัญญัติไว!ใน
รัฐธรรมนูญและจะต!องกําหนดพ้ืนท่ีในแต4ละเขตเลือกต้ังให!ติดต4อกันและมีจํานวนราษฎรในแต4ละเขต
เลือกต้ังใกล!เคียงกัน โดยให!รวมอําเภอต4างๆ เปAนเขตเลือกต้ังโดยคํานึงถึงพ้ืนท่ีท่ีติดต4อใกล!ชิดกันความ
สะดวกในการคมนาคมระหว4างกัน ให!แยกตําบลของอําเภอออกเพ่ือให!ได!จํานวนราษฎรพอเพียง
สําหรับการเปAนเขตเลือกต้ัง แต4จะแยกหรือรวมเฉพาะเพียงบางส4วนของตําบลไม4ได! ถ!าไม4สามารถทํา
ได!ให!ดําเนินการแบ4งเขตเลือกต้ังตามสภาพของชุมชนท่ีราษฎรมีการติดต4อกันเปAนประจําในลักษณะท่ี
เปAนชุมชนเดียวกันหรือใกล!เคียงกันและสามารถเดินทางติดต4อกันได!โดยสะดวก โดยจะต!องทําให!
จํานวนราษฎรมีจํานวนใกล!เคียงกันมากท่ีสุดเม่ือได!ดําเนินการแบ4งเขตเลือกต้ังแล!ว ให!ประกาศในราช
กิจจานุเบกษากําหนดการแบ4งเขตเลือกต้ัง ท้ังนี้การเปลี่ยนแปลงเขตเลือกต้ังให!กระทําได!เฉพาะเม่ือมี
การเปลี่ยนแปลงจํานวนสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรแบบแบ4งเขตเลือกต้ังในจังหวัด 

คณะกรรมการการเลือกต้ังดําเนินการแบ4งเขตเลือกต้ังสําหรับการเลือกต้ังแบบ
สัดส4วน จะกล4าวถึงในมาตรา 11 เพ่ือให!ประชาชนได!ทราบล4วงหน!า โดยการรวมจังหวัดต4างๆ เปAนเขต
เลือกต้ัง ต!องกําหนดพ้ืนท่ีในแต4ละเขตเลือกต้ังให!ติดต4อกันและมีจํานวนราษฎรในแต4ละเขตเลือกต้ัง
ใกล!เคียงกัน โดยคํานึงถึงความสะดวกในการคมนาคมระหว4างกัน หลังจากนั้นประกาศในราชกิจจา
นุเบกษากําหนดการแบ4งเขตเลือกต้ังแบบสัดส4วน  

คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังจะกําหนดหน4วยเลือกต้ังท่ีมีในแต4ละ
เขตเลือกต้ัง โดยคํานึงถึงความสะดวกในการเดินทางมาใช!สิทธิเลือกต้ังของราษฎรตามมาตรา 12 โดย
ใช!หลักเกณฑ9 คือ ให!ใช!เขตหมู4บ!าน เขตเทศบาล เขตกรุงเทพมหานคร หรือเขตชุมชนหนาแน4น อาจ
กําหนดให!ใช!เขตชุมชน แนวถนน ตรอก ซอย คลอง หรือแม4น้ํา เปAนเขตของหน4วยเลือกต้ัง และให!ถือ
เกณฑ9จํานวนผู!มีสิทธิเลือกต้ังหน4วยละแปดร!อยคน โดยให!ดําเนินการประกาศหน4วยเลือกต้ังไม4น!อย
กว4ายี่สิบวันก4อนวันเลือกต้ัง โดยให!ปkดประกาศไว! ณ เขตชุมชน การเปลี่ยนแปลงเขตของหน4วย
เลือกต้ัง ให!ประกาศก4อนวันเลือกต้ังไม4น!อยกว4าสิบวัน เว!นแต4ในกรณีเหตุจําเปAน ท่ีเลือกต้ังต!องเปAน
สถานท่ีท่ีประชาชนเข!าออกได!สะดวก เพ่ือการลงคะแนนเลือกต้ัง มีความเหมาะสม ต้ังอยู4ในย4านกลาง
ของหน4วยเลือกต้ัง พร!อมท้ังให!มีปaายหรือเครื่องหมายแสดงขอบเขตบริเวณของท่ีเลือกต้ัง รวมท้ังการ
อํานวยความสะดวกแก4ผู!มีสิทธิเลือกต้ัง โดยประกาศกําหนดท่ีเลือกต้ังนอกเขตของหน4วยเลือกต้ังก็ได! 
แต4ต!องอยู4ในบริเวณใกล!เคียงกับหน4วยเลือกต้ังนั้น การลงคะแนนเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎร
แบบสัดส4วน ให!ใช!ระเบียบเดียวกันกับแบบแบ4งเขตเลือกต้ัง 

3) เจ!าพนักงานผู!ดําเนินการเลือกต้ัง 
ในเรื่อง เจ!าพนักงานผู!ดําเนินการเลือกต้ัง มีหน!าท่ีในการตรวจคะแนนประจําหน4วย

ลงคะแนน (สถาบันวิจัยและให! คําปรึกษาแห4งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร9 ,  2551) โดยใน
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พระราชบัญญัติการเลือกต้ัง พ.ศ. 2475 ให!แต4งต้ังกรรมการตรวจคะแนนท่ีมีความสามารถในการอ4าน
เขียนหนังสือได! และห!ามแต4งต้ังข!าราชการประจําหรือผู!สมัครรับเลือกต้ังมาทําหน!าท่ีกรรมการ แสดง
ว4า เน!นการต้ังกรรมการตรวจคะแนนมาจากประชาชนผู!มีสิทธิเลือกต้ัง ต4อมาพระราชบัญญัติการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎร พ.ศ. 2511 เพ่ิมข!าราชการมาเปAนตําแหน4งเจ!าพนักงาน และ
พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎร พ.ศ. 2522 ให!พรรคการเมืองเสนอชื่อบุคคล
เปAนกรรมการตรวจคะแนน แต4ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงมากท่ีสุดคือ ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว4าด!วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 ท่ีเกิดองค9กร
คณะกรรมการการเลือกต้ังข้ึนมา ทําห!สามารถกําหนดตัวบุคคลข้ึนมาตามโครงสร!างขององค9กร ท้ังใน
แต4ละจังหวัด ตามเขตเลือกต้ังและหน4วยเลือกต้ังโดยมีผู!แทนพรรคการเมืองอยู4 ในส4วนของ
คณะกรรมการประจําหน4วยเลือกต้ังนั้น แต4ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว4าด!วยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู!แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 ได!เปลี่ยนแปลงให!เพ่ิมจํานวนเจ!าหน!าท่ีของ
คณะกรรมการการเลือกต้ัง แต4พรรคการเมืองให!เหลือเพียงทําหน!าท่ีผู!สังเกตการณ9เท4านั้น 

รายละเอียดจะกล4าวในมาตรา 15-22 ในเรื่องให!คณะกรรมการการเลือกต้ังมี
อํานาจแต4งต้ังบุคคลเปAนเจ!าพนักงานผู!ดําเนินการเลือกต้ังดังต4อไปนี้ (1) ผู!อํานวยการการเลือกต้ัง
ประจําเขตเลือกต้ังหนึ่งคน มีหน!าท่ีเก่ียวกับการรับสมัครเลือกต้ังแบบแบ4งเขตเลือกต้ัง และดําเนิน
กิจการท่ีจําเปAนเก่ียวกับการเลือกต้ังให!เปAนไปตามกฎหมาย (2) คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขต
เลือกต้ังไม4น!อยกว4าห!าคน มีหน!าท่ีเก่ียวกับการกําหนดหน4วยเลือกต้ัง ท่ีเลือกต้ัง การจัดทําบัญชีรายชื่อ
ผู!มีสิทธิเลือกต้ัง การเพ่ิมชื่อ และการถอนชื่อผู!มีสิทธิเลือกต้ังในเขตเลือกต้ัง รวมท้ังมีหน!าท่ีในการ
กํากับดูแลการลงคะแนนเลือกต้ัง การนับคะแนนเลือกต้ัง และการประกาศผลการนับคะแนนเลือกต้ัง 
การแต4งต้ังให!เปAนไปตามหลักเกณฑ9และวิธีการท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจแต4งต้ังหรือมอบหมายให!ผู!อํานวยการการเลือกต้ัง
ประจําเขตเลือกต้ังหรือคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ัง แต4งต้ังผู!ช4วยเหลือการ
ปฏิบัติงานในการเลือกต้ังได! 

การแต4งต้ังบุคคลเปAนเจ!าพนักงานผู!ดําเนินการเลือกต้ัง จะกล4าวในมาตรา 16 และ
17 คือ (1) ผู!อํานวยการประจําหน4วยเลือกต้ังหนึ่งคน มีหน!าท่ีอํานวยความสะดวกช4วยเหลือ และให!
คําแนะนําในการตรวจสอบเอกสารและการปฏิบัติหน!าท่ีของคณะกรรมการประจําหน4วยเลือกต้ัง 
รวมท้ังเจ!าหน!าท่ีรักษาความปลอดภัยตามคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกต้ัง (2) คณะกรรมการ
ประจําหน4วยเลือกต้ังไม4น!อยกว4าเก!าคน ซ่ึงประกอบด!วยประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการไม4
น!อยกว4าแปดคน มีหน!าท่ีเก่ียวกับการลงคะแนนเลือกต้ังในท่ีเลือกต้ังและนับคะแนนเลือกต้ังของ
หน4วยเลือกต้ังแต4ละแห4ง และให!คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังแต4งต้ังเจ!าหน!าท่ีของรัฐ
ทําหน!าท่ีรักษาความปลอดภัยและสนับสนุนในการปฏิบัติหน!าท่ีของผู!อํานวยการประจําหน4วยเลือกต้ัง
และคณะกรรมการประจําหน4วยเลือกต้ัง ในวันเลือกต้ังถ!าถึงเวลาเปkดการลงคะแนนเลือกต้ังแล!วมี
กรรมการประจําหน4วยเลือกต้ังมา ปฏิบัติหน!าท่ีไม4ถึงเก!าคน ให!คณะกรรมการประจําหน4วยเลือกต้ังท่ี
อยู4ในขณะนั้นแต4งต้ังผู!มีสิทธิเลือก ต้ังในเขตเลือกต้ังนั้นเปAนกรรมการประจําหน4วยเลือกต้ังจนครบเก!า
คน แต4ถ!าไม4มีกรรมการประจําหน4วยเลือกต้ังมาปฏิบัติหน!าท่ีเลย ให!คณะกรรมการการเลือกต้ังประจํา
เขตเลือกต้ังแต4งต้ังบุคคลอ่ืนเปAนกรรมการประจําหน4วยเลือกต้ังเพ่ือปฏิบัติหน!าท่ีในหน4วยเลือกต้ัง 
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พรรคการเมืองสามารถส4งตัวแทนไปเพ่ือสังเกตการณ9การลงคะแนนเลือกต้ังและ
การนับคะแนนเลือกต้ังมาตรา 18 โดยการยื่นหนังสือแต4งต้ังตัวแทนของตนต4อคณะกรรมการการ
เลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ัง โดยแต4งต้ังได!ท่ีเลือกต้ังละหนึ่งคน ตัวแทนพรรคการเมืองต!องอยู4ในท่ีซ่ึงจัด
ไว! ณ ท่ีเลือกต้ังซ่ึงสามารถมองเห็นการปฏิบัติงานได! และต!องปฏิบัติตามระเบียบท่ีคณะกรรมการการ
เลือกต้ังกําหนดในกรณีท่ีมีการกระทําอันเปAนการฝUาฝ�น คณะกรรมการประจําหน4วยเลือกต้ังสามารถมี
คําสั่งให!ตัวแทนพรรคการเมืองนั้นออกไปจากท่ีเลือกต้ังและให!เจ!าหน!าท่ีรักษาความปลอดภัยประจํา
หน4วยเลือกต้ังดําเนินการเพ่ือให!เปAนไปตามคําสั่ง ในเรื่องการห!ามจงใจไม4ปฏิบัติตามหน!าท่ี ทุจริตต4อ
หน!าท่ี หรือกระทําการอ่ืนใด เพ่ือขัดขวางมิให!การเปAนไปตามกฎหมายของเจ!าพนักงานเก่ียวกับการ
เลือกต้ัง จะกล4าวไว!ในมาตรา 20  ในกรณีท่ีเจ!าพนักงานปฏิบัติหน!าท่ีตามกฎหมายและได!กระทําโดย
สุจริต ย4อมได!รับความคุ!มครอง ไม4ต!องรับผิดท้ังทางแพ4งหรืออาญา 

ในมาตรา 21 จะกล4าวถึงเจ!าพนักงานประกอบด!วย (1) กรรมการการเลือกต้ัง 
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง ผู!อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด กรรมการการเลือกต้ัง
ประจําจังหวัด (2) ผู!อํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ัง กรรมการการเลือกต้ังประจําเขต
เลือกต้ัง ผู!อํานวยการประจําหน4วยเลือกต้ัง กรรมการประจําหน4วยเลือกต้ัง เจ!าหน!าท่ีรักษาความ
ปลอดภัย และผู!ท่ีได!รับแต4งต้ังให!ช4วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกต้ัง 

4) ผู!มีสิทธิเลือกต้ัง การได!สิทธิหรือเสียสิทธิ และบัญชีรายชื่อผู!มีสิทธิเลือกต้ัง 
ในเรื่องผู!มีสิทธิเลือกต้ังและบัญชีรายชื่อผู!มีสิทธิเลือกต้ัง (สถาบันวิจัยและให!

คําปรึกษาแห4งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร9, 2551) ประชาชนท่ีมีคุณสมบัติและไม4มีลักษณะต!องห!าม
ตามกฎหมาย สามารถสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ังได! ต้ังแต4การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรครั้ง
แรกในปt พ.ศ. 2476 โดยไม4จํากัดเพศ เชื้อชาติ หรือศาสนา แต4ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว4าด!วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 กําหนดให!
การเลือกต้ังเปAนหน!าท่ี ก4อให!เกิดกรณีท่ีผู!ไม4ไปใช!สิทธิเลือกต้ังเสียสิทธิบางประการ เช4น การสมัครรับ
เลือกต้ัง รวมท้ังยังเกิดภาระแก4ประชาชนในการต!องไปแจ!งเหตุไม4ไปใช!สิทธิอีกด!วย รวมท้ังป�ญหารายชื่อของ
ผู!มีสิทธิเลือกต้ังกับรายชื่อฐานข!อมูลในทะเบียนราษฎร9ไม4ตรงกัน ทําให!รายชื่อท่ีออกมาไม4ถูกต!องได! 

สําหรับรายละเอียดจะกล4าวถึงในมาตรา 23 – 33 มาตรา 23 ผู!มีสิทธิเลือกต้ังต!อง
มีคุณสมบัติและไม4มีลักษณะต!องห!ามและมีหน!าท่ีไปใช!สิทธิเลือกต้ังการแจ!งเหตุไม4ไปใช!สิทธิจะกล4าว
ในมาตรา 24 ใน การเลือกต้ังครั้งใด ถ!าผู!มีสิทธิเลือกต้ังไม4อาจไปใช!สิทธิเลือกต้ังได!เนื่องจากมีเหตุอัน 
สมควร ให!แจ!งเหตุท่ีไม4อาจไปใช!สิทธิเลือกต้ังต4อบุคคลซ่ึงคณะกรรมการการเลือกต้ังแต4งต้ังไว!ในแต4ละ
เขตเลือกต้ัง ภายในเจ็ดวันก4อนวันเลือกต้ังหรือภายในเจ็ดวันนับแต4วันเลือกต้ัง ในการแจ!งเหตุให!ผู!มี
สิทธิเลือกต้ังทําเปAนหนังสือชี้แจงยื่นต4อบุคคลซ่ึงคณะกรรมการการเลือกต้ังแต4งต้ังในกรณีท่ีมิใช4เหตุอัน
สมควร คณะกรรมการการเลือกต้ังให!รีบแจ!งให!ผู!มีสิทธิเลือกต้ังทราบภายในสามวัน และผู!มีสิทธิ
เลือกต้ังท่ีได!รับแจ!ง มีสิทธิยื่นอุทธรณ9ต4อคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดภายในสามสิบวันนับ
จากวันเลือกต้ัง โดยคณะกรรมการการเลือกต้ังต!องกําหนดรายละเอียดของเหตุท่ีทําให!ผู!มีสิทธิเลือกต้ัง
ไม4อาจไปใช!สิทธิเลือกต้ังไว! เพ่ือเปAนแนวทางในการพิจารณาของบุคคลซ่ึงคณะกรรมการการเลือกต้ัง
แต4งต้ังไว!ด!วย โดยสถานท่ีท่ีจะรับแจ!งเหตุ และวิธีการแจ!งเหตุไว! ณ ศาลากลางจังหวัด ท่ีว4าการอําเภอ 
สํานักงานเทศบาล ท่ีทําการองค9การบริหารส4วนตําบล ท่ีทําการผู!ใหญ4บ!าน และเขตชุมชนหนาแน4นท่ี
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เห็นสมควร การประกาศรายชื่อผู!ไม4ไปใช!สิทธิเลือกต้ังและมิได!แจ!งเหตุเม่ือครบกําหนดหกสิบวันนับ
จากวันเลือกต้ัง ตามมาตรา 25  กรณีมีความผิดพลาดจากข!อเท็จจริง ให!ผู!มีส4วนได!เสียยื่นคําร!องต4อ
คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด  เพ่ือดําเนินการแก!ไขตามหลักเกณฑ9และวิธีการท่ี
คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

ผู!เลือกต้ังใดไม4ไปใช!สิทธิเลือกต้ังและมิได!แจ!งเหตุ จะเสียสิทธิตามมาตรา 26 คือ 
(1) สิทธิยื่นคําร!องคัดค!านการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (2) สิทธิสมัครรับ
เลือกต้ังและสิทธิได!รับการเสนอชื่อเข!ารับการสรรหาเปAนสมาชิก สภาผู!แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
สมาชิกสภาท!องถ่ินและผู!บริหารท!องถ่ิน (3) สิทธิสมัครรับเลือกเปAนกํานันและผู!ใหญ4บ!าน โดยมี
กําหนดเวลาต้ังแต4วันเลือกต้ังครั้งท่ีผู!มีสิทธิเลือกต้ังไม4ไปใช!สิทธิ จนถึงวันเลือกต้ังครั้งใหม4ท่ีมีการไปใช!
สิทธิเลือกต้ัง ไม4ว4าจะเปAนการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภา
ท!องถ่ิน หรือผู!บริหารท!องถ่ิน ตามมาตรา 27 ในการโต!แย!งการเสียสิทธิ ให!ผู!มีสิทธิเลือกต้ังยื่นคําร!อง
ต4อคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด พร!อมหลักฐานท่ีแสดงให!เห็นว4าผู!มีสิทธิเลือกต้ังนั้นได!ไป
ใช!สิทธิเลือกต้ังในครั้งถัดมาแล!ว ท้ังนี้ให!คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดพิจารณาคําร!องเพ่ือ
มีคําสั่งให!แล!ว เสร็จภายในสิบห!าวันนับแต4วันท่ีได!รับคําร!อง 

ให!คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังหรือผู! ซ่ึงคณะกรรมการการ
เลือกต้ังมอบหมาย จัดทําบัญชีรายชื่อผู!มีสิทธิเลือกต้ังของแต4ละหน4วยเลือกต้ังและปkดประกาศไว! ณ 
ศาลากลาง หรือเขตชุมชนหนาแน4นท่ีเห็นสมควร และท่ีเลือกต้ังหรือบริเวณใกล!เคียงกับท่ีเลือกต้ังตาม
มาตรา 29 เม่ือได!มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาให!มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรครั้งใดแล!ว 
ไม4น!อยกว4ายี่สิบวันก4อนวันเลือกต้ัง และเจ!าบ!านผู!ใดเห็นว4าตนหรือผู!มีชื่ออยู4ในทะเบียนบ!านของตนไม4
มีรายชื่ออยู4ในบัญชีรายชื่อผู!มีสิทธิเลือกต้ัง มีสิทธิยื่นคําร!องขอเพ่ิมชื่อต4อคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ประจําเขตเลือกต้ัง หรือผู!ท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมายก4อนวันเลือกต้ังไม4น!อยกว4าสิบวัน 
ตามมาตรา 30 ในกรณีท่ีผู!มีสิทธิเลือกต้ังหรือ ให!คณะกรรมการการตรวจสอบหลักฐาน และถ!าเห็นว4า
ผู!ยื่นคําร!องหรือผู!มีชื่ออยู4ในทะเบียนบ!านเปAนผู!มีสิทธิเลือกต้ัง ให!สั่งเติมชื่อตามท่ียื่นคําร!องลงในบัญชี
รายชื่อผู!มีสิทธิเลือกต้ังโดยเร็ว ถ!าคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังหรือผู!ท่ีคณะกรรมการ
การเลือกต้ังมอบหมายเห็นว4าผู!ยื่นคําร!องหรือผู!มีชื่ออยู4ในทะเบียนบ!านเปAนผู!ไม4มีสิทธิเลือกต้ัง ก็ให!สั่ง
ยกคําร!อง และแจ!งให!ผู!ยื่นคําร!องทราบภายในสามวันนับแต4วันท่ีได!รับคําร!องโดยแสดงเหตุผลไว!ด!วย 
เม่ือได!รับแจ!งตามวรรคสองแล!ว ผู!ยื่นคําร!องมีสิทธิยื่นคําร!องต4อศาลจังหวัดท่ีตนมีภูมิลําเนาอยู4 หรือต4อ
ศาลแพ4งสําหรับผู!ท่ีมีภูมิลําเนาอยู4ในกรุงเทพมหานครก4อนวันเลือกต้ัง ไม4น!อยกว4าห!าวัน โดยไม4ต!อง
เสียค4าธรรมเนียมศาลในการดําเนินกระบวนพิจารณา เพ่ือให!ศาลวินิจฉัยว4าจะให!เติมชื่อในบัญชีรายชื่อ
ผู!มีสิทธิเลือกต้ังตามท่ียื่นคําร!องหรือไม4 

เม่ือศาลได!รับคําร!องตามวรรคสามแล!วให!ศาลดําเนินการพิจารณาโดยเร็ว คําสั่ง
ของศาลให!เปAนท่ีสุด และให!ศาลแจ!งคําสั่งไปยังคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังหรือผู!ท่ี
คณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมาย เพ่ือปฏิบัติการตามคําสั่งโดยเร็วท่ีสุด และในกรณีท่ีมีการ
ประกาศบัญชีรายชื่อผู!มีสิทธิเลือกต้ังไปก4อนได!รับคําสั่งศาล ให!คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขต
เลือกต้ังหรือผู!ท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมาย ดําเนินการแก!ไขบัญชีรายชื่อผู!มีสิทธิเลือกต้ังทุก
ฉบับให!ถูกต!องด!วย มาตรา 31 ผู!มีสิทธิเลือกต้ังผู!ใดเห็นว4าในบัญชีรายชื่อผู!มีสิทธิเลือกต้ังท่ีได!ประกาศ
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ตามมาตรา 29 มีชื่อผู!ซ่ึงไม4มีสิทธิเลือกต้ัง ผู!มีสิทธิเลือกต้ังผู!นั้นมีสิทธิยื่นคําร!องต4อคณะกรรมการการ
เลือกต้ัง ประจําเขตเลือกต้ังหรือผู!ท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมายได!ก4อนวันเลือกต้ังไม4น!อย
กว4าสิบวัน เพ่ือให!ถอนชื่อผู!ซึ่งไม4มีสิทธิเลือกต้ังนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู!มีสิทธิเลือกต้ัง 

เม่ือคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังหรือผู!ท่ีคณะกรรมการการ
เลือกต้ัง มอบหมายพิจารณาแล!วเห็นว4าสมควรสั่งถอนชื่อผู!ซ่ึงไม4มีสิทธิเลือกต้ังออกจากบัญชีรายชื่อผู!
มีสิทธิเลือกต้ัง หรือสมควรยกคําร!อง ก็ให!มีคําสั่งถอนชื่อผู!นั้นหรือยกคําร!องแล!วแต4กรณี และให!แจ!ง
คําสั่งให!ผู!นั้นและเจ!าบ!านทราบ และให!นําความในมาตรา 30 วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห!า มาใช!
บังคับโดยอนุโลม ถ!าเจ!าบ!านผู!ใดเห็นว4าในบัญชีรายชื่อผู!มีสิทธิเลือกต้ังปรากฏชื่อบุคคลอ่ืนอยู4ใน
ทะเบียนบ!านของตนโดยท่ีบุคคลนั้นมิได!มีชื่ออยู4ในทะเบียนบ!านจริง เม่ือเจ!าบ!านนําหลักฐานทะเบียน
บ!านมาแสดง ให!คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ัง หรือผู!ท่ีมอบหมาย มีคําสั่งถอนชื่อ
บุคคลนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู!มีสิทธิเลือกต้ัง 

กรณีท่ีมีการฟaองคดีเพ่ือขอให!เพิกถอนสิทธิเลือกต้ังบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และศาลมี
คําพิพากษาถึงท่ีสุดให!เพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของบุคคลนั้น จะกล4าวในมาตรา 32 ใน เม่ือคณะกรรมการ
การเลือกต้ังได!รับแจ!งคําพิพากษาของศาลแล!ว ให!มีบันทึกลงไว!ในทะเบียนท่ีจัดทําไว!และประกาศการ
เพิกถอนสิทธิเลือกต้ังตามคําพิพากษาของศาลปkดไว! ณ สํานักงานเทศบาลหรือท่ีว4าการอําเภอโดยเร็ว 
ในกรณีท่ีได!มีการประกาศบัญชีรายชื่อผู!มีสิทธิเลือกต้ังแล!ว ให!คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขต
เลือกต้ังประกาศถอนชื่อผู!ซ่ึงถูกเพิกถอน สิทธิเลือกต้ังออกจากบัญชีรายชื่อผู!มีสิทธิเลือกต้ังทุกฉบับให!
ถูกต!องด!วย การห!ามมิให!ผู!ใดดําเนินการยินยอมให!มีการย!ายบุคคลเข!ามาในทะเบียนบ!านของตน เพ่ือ
ประโยชน9ในการเลือกต้ังโดยมิชอบ กล4าวในมาตรา 33 โดยมีกรณีดังนี้ คือ (1) การย!ายบุคคลต้ังแต4สิบ
คนข้ึนไป ซ่ึงไม4มีชื่อสกุลเดียวกับเจ!าบ!านเข!ามาในทะเบียนบ!านเพ่ือให!บุคคลดังกล4าวมีสิทธิเลือกต้ังท่ี
จะมีข้ึนภายในสองปt (2) การย!ายบุคคลเข!ามาโดยบุคคลนั้นไม4ได!อยู4อาศัยจริง (3) การย!ายบุคคลเข!า
มาในทะเบียนบ!านโดยมิได!รับความยินยอมจากเจ!าบ!าน 

5) ผู!สมัคร และการสมัครรับเลือกต้ัง 
ในเรื่องผู!สมัครและการสมัครรับเลือกต้ังนั้น (สถาบันวิจัยและให!คําปรึกษาแห4ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร9, 2551) ในพระราชบัญญัติการเลือกต้ัง พ.ศ. 2475 กําหนดหลักการโดยให!
ผู!สมัครนําเงินค4าใช!จ4ายในการเลือกต้ังจํานวน 50 บาท พร!อมรูปถ4ายมามอบให!แก4ผู!ว4าราชการจังหวัด 
ซ่ึงเปAนหลักการท่ีน4าสนใจในการควบคุมค4าใช!จ4ายในการเลือกต้ัง กฎหมายต4อมาส4วนใหญ4จะเน!นท่ีการ
เพ่ิมคุณสมบัติของผู!สมัคร โดยใช!อายุและการศึกษาเปAนเกณฑ9 โดยในรัฐธรรมนูญแห4งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 ได!กําหนดคุณสมบัติ ผู!สมัครมีอายุไม4ตํ่ากว4า 25 ปt และการศึกษาไม4ตํ่ากว4าปริญญาตรี โดย
มักมีข!อกล4าวหาว4า ผู!สมัครนั้นส4วนใหญ4เปAนเครือญาติท่ีอยู4ในตระกูลเดียวกัน และผูกขาดพ้ืนท่ีโดย
ได!รับเลือกต้ังทุกสมัย แต4ในทางหลักการความเสรีภาพ และเสมอภาคแล!ว บุคคลแต4ละคนย4อม
แตกต4างกัน มีความเปAนภราดรภาพต4างกัน เพราะฉะนั้นไม4อาจกีดกันสิทธิของผู!ใดผู!หนึ่งในการลง
สมัครรับเลือกต้ังได! รวมท้ังในเรื่องของวาระการเปAน ส.ส. หากกําหนดวาระในการเปAน ส.ส. ซ่ึงอาจ
ไม4ได!ผู!ท่ีมีความรู!ความสามารถเพียงพอในการทําหน!าท่ีฝUายนิติบัญญัติรวมท้ังสานต4องานด!านกฎหมาย 
เนื่องจากต!องมีการหมุนเวียนบุคคล รวมท้ังเปAนการจํากัดสิทธิของผู!สมัครด!วยซ่ีงขัดต4อหลักสิทธิ
เสรีภาพ  
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สําหรับรายละเอียดจะกล4าวในมาตรา 34 – 48 กล4าวคือในเรื่องคุณสมบัติบุคคลซ่ึง
จะมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปAนสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรแบบแบ4งเขตเลือกต้ังหรือแบบสัดส4วนตาม
มาตรา 34 ต!องมีคุณสมบัติและไม4มีลักษณะต!องห!ามเปAนผู!มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง สมาชิกสภาผู!แทน
ราษฎรตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 35 บุคคลต!องการจะสมัครรับเลือกต้ัง ให!มีสิทธิสมัคร
รับเลือกต้ังได!เพียงพรรคการเมืองเดียว และจะสมัครแบบแบ4งเขตหรือแบบสัดส4วนแบบใดแบบหนึ่ง
เพียงแบบเดียว และสมัครรับเลือกต้ังได!เพียงเขตเลือกต้ังเดียว การยื่นใบสมัครต4อในเขตเลือกต้ังนั้น 
ณ สถานท่ีท่ีกําหนด ภายในระยะเวลาการรับสมัคร โดยผู!สมัครของแต4ละพรรคการเมืองทุกคนตาม
จํานวนท่ีจะพึงมีในเขตเลือกต้ังนั้น ต!องยื่นใบสมัครในคราวเดียวกัน ยื่นหนังสือรับรองของหัวหน!า
พรรคการเมืองว4าส4งสมาชิกผู!นั้นเข!าสมัครรับเลือกต้ัง และมีหลักฐานการสมัครครบถ!วนตามท่ีกําหนด 
ในมาตรา 36 ในกรณีท่ีมีผู!สมัครหลายพรรคการเมืองยื่นใบสมัครพร!อมกันและไม4อาจตกลงกันได! ให!
ใช!วิธีการจับสลากระหว4างผู!สมัครซ่ึงเปAนผู!แทนของผู!สมัครของพรรคการเมืองท่ีมาพร!อมกัน เพ่ือ
กําหนดลําดับการยื่นใบสมัครของผู!สมัครของแต4ละพรรคการเมือง และในมาตรา 37 เม่ือผู!อํานวยการ
การเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังได!รับใบสมัครแล!ว ให!ลงบันทึกการรับสมัครไว!เปAนหลักฐานและออกใบ
รับให!แก4ผู!สมัครของพรรคการเมืองนั้นเรียงตามลําดับการยื่นใบสมัคร รวมท้ังตรวจสอบหลักฐานการ
สมัคร คุณสมบัติและลักษณะต!องห!ามของผู!สมัคร และสอบสวนว4าผู!สมัครมีสิทธิท่ีจะสมัครรับเลือกต้ัง
หรือไม4ให!เสร็จสิ้นภาย ในเจ็ดวันนับแต4วันปkดการรับสมัคร ถ!าผู!สมัครมีสิทธิท่ีจะสมัครรับเลือกต้ังได!ก็
ให!ประกาศการรับสมัครไว!โดยเปkดเผย ท่ีเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังท่ีผู!นั้นสมัคร 

เม่ือออกใบรับให!แก4ผู!สมัคร แล!วห!ามมิให!ผู!สมัครถอนการสมัครรับเลือกต้ัง ตาม
มาตรา 38 และให!ค4าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกต้ังตกเปAนของกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว4าด!วยพรรคการเมือง ในกรณีท่ีผู!สมัครผู!ใดไม4มีชื่อ ให!
ผู!สมัครผู!นั้นมีสิทธิยื่นคําร!องต4อศาลฎีกาภายในเจ็ดวันนับแต4วันท่ีประกาศรายชื่อผู!มีสิทธิสมัครรับ
เลือกต้ัง โดยไม4ต!องเสียค4าธรรมเนียมศาลในการดําเนินกระบวนพิจารณา เม่ือศาลฎีกามีคําวินิจฉัย ให!
ศาลแจ!งคําสั่งไปยังผู!อํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ัง ถ!าศาลมีคําสั่งให!รับสมัคร ให!ประกาศ
ชื่อผู!นั้นตามมาตรา 37 แต4ท้ังนี้ไม4กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติก4อนทราบคําสั่งศาล ตามมาตรา 
39 ก4อนวันเลือกต้ัง ถ!าปรากฏหลักฐานว4าผู!สมัครขาดคุณสมบัติ ให!ดําเนินการสืบสวนสอบสวนโดยเร็ว 
ยื่นคําร!องต4อศาลฎีกาเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยให!เพิกถอนการสมัครรับเลือกต้ังของผู!นั้น ตามมาตรา 40  

พรรคการเมืองใดจะเสนอบัญชีรายชื่อผู!สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู! แทนราษฎร
แบบสัดส4วนในเขตเลือกต้ังใด พรรคการเมืองนั้นจะต!องจัดทําบัญชีรายชื่อโดยมีหลักเกณฑ9 ดังมี
รายละเอียดอยู4ในมาตรา 41 คือ (1) พรรคการเมืองจะเสนอบุคคลใดต!องได!รับความยินยอมจาก
บุคคลนั้นและบุคคลดังกล4าวต!องเปAนสมาชิกของพรรคการเมืองท่ีจะเสนอเพียงพรรคเดียว (2) การ
จัดทําบัญชีรายชื่อให!จัดเรียงลําดับรายชื่อผู!สมัครตามลําดับหมายเลขจํานวนสิบคน จากนั้นการสมัคร
รับเลือกต้ังแบบสัดส4วน ให!หัวหน!าพรรคการเมืองหรือผู!ได!รับมอบหมาย ยื่นบัญชีรายชื่อผู!สมัครท่ี
พรรคการเมืองจัดทําข้ึนต4อคณะกรรมการการเลือกต้ัง ตามมาตรา 42 เม่ือคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ได!รับบัญชีรายชื่อจะตรวจสอบหลักฐานประกอบการสมัครคุณสมบัติ และลักษณะต!องห!ามของ
ผู!สมัคร ถ!าเห็นว4าถูกต!องให!ประกาศรายชื่อพรรคการเมือง และรายชื่อผู!สมัครแบบสัดส4วนของพรรค
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การเมืองเปAนรายเขตเลือกต้ังแบบสัดส4วนนั้นไว!โดยเปkดเผย ตามมาตรา 43 และสามารถยื่นคําร!องต4อ
ศาลฎีกาภายในเวลาเจ็ดวันนับแต4วันประกาศรายชื่อผู!มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง ตามมาตรา 44  

การจัดหมายเลขท่ีจะใช!ลงคะแนนเลือกต้ัง ในแบบสัดส4วนเรียงตามลําดับก4อนหลัง
ในการยื่นบัญชีรายชื่อ และให!มีหมายเลขเดียวกันทุกเขตเลือกต้ังแบบสัดส4วน จะถูกกล4าวไว!ในมาตรา 
46 และกรณีท่ีตกลงกันไม4ได! ให!ใช!วิธีจับสลากระหว4างพรรคการเมืองท่ีมาพร!อมกัน ในส4วนการ
เลือกต้ังแบบแบ4งเขต ให!ผู!สมัครได!รับหมายเลขประจําตัวผู!สมัครเรียงตามลําดับก4อนหลังการยื่นใบ 
สมัครตามลําดับเลขท่ีใบรับใบสมัครตามมาตรา 37 โดยให!ผู!สมัครพรรคเดียวกันได!หมายเลขประจําตัว
ผู!สมัครเรียงตามลําดับต4อเนื่องกัน มาตรา 47  

6) ค4าใช!จ4ายในการเลือกต้ัง และวิธีการหาเสียงเลือกต้ัง 
ในเรื่องค4าใช!จ4ายในการเลือกต้ังและวิธีการหาเสียงเลือกต้ัง (สถาบันวิจัยและให!

คําปรึกษาแห4งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร9, 2551) เพ่ือควบคุมการใช!จ4ายเงินในการหาเสียงของผู!สมัคร
ให!อยู4ในขอบเขต เพ่ือให!เกิดการแข4งขันอย4างเปAนธรรมและเท4าเทียม โดยกําหนดไว!ในพระราชบัญญัติ
การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎร พ.ศ. 2522 แต4ในความเปAนจริงผู!สมัครมักจะหาทางหลีกเลี่ยง
เพ่ือเอาชนะฝUายตรงข!าม 

รายละเอียดของกฎหมายจะกล4าวถึงในมาตราท่ี 49 – 60 คือ วิธีการหาเสียง
เลือกต้ังสําหรับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรตามวรรคหนึ่งให!มีผลใช!บังคับในระยะเวลา ตาม
มาตรา 49 ดังต4อไปนี้ (1) ในกรณีท่ีเปAนการเลือกต้ังท่ัวไปอันเนื่องมาจากการครบอายุของสภา
ผู!แทนราษฎร ให!มีผลใช!บังคับต้ังแต4เก!าสิบวันก4อนวันครบอายุจนถึงวันเลือกต้ัง (2) ในกรณีท่ีเปAนการ
เลือกต้ังอันเนื่องมาจากเหตุอ่ืนนอกจาก (1) ให!มีผลใช!บังคับ ต้ังแต4วันท่ีได!มีประกาศพระราชกฤษฎีกา
ให! มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู! แทนราษฎรจนถึงวันเลือก ต้ัง  มาตรา 50 ในการเลือก ต้ัง
สมาชิกสภาผู!แทนราษฎร ให!คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนดจํานวนเงินค4าใช!จ4ายในการ
เลือกต้ัง ดังต4อไปนี้ (1) จํานวนเงินค4าใช!จ4ายของผู!สมัครแต4ละคนท่ีจะใช!จ4ายในการเลือกต้ังแบบแบ4ง
เขต 2) จํานวนเงินค4าใช!จ4ายของพรรคการเมืองท่ีจะใช!จ4ายในการเลือกต้ังแบบสัดส4วน โดยห!ามมิให!
ผู!สมัครหรือพรรคการเมืองใช!จ4ายในการเลือกต้ังเกินจํานวนค4าใช!จ4ายท่ีกําหนด ท้ังนี้ ค4าใช!จ4ายดังกล4าว
ให!รวมถึงบรรดาเงินหรือทรัพย9สินอ่ืนใดท่ีบุคคลใดจ4ายแทนเพ่ือประโยชน9ในการหาเสียงเลือกต้ังโดย
ความยินยอมของผู!สมัครหรือพรรคการเมืองนั้นด!วย การใช!จ4ายเงินท่ีพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว4าด!วยพรรคการเมืองบัญญัติให! ถือว4าเปAนการใช!จ4ายเก่ียวกับการเลือกต้ัง ให!นํามารวม
คํานวณเปAนค4าใช!จ4ายของผู!สมัครหรือพรรคการเมือง  

ห!ามมิให!ผู!สมัครหรือผู!ใดกระทําการอย4างหนึ่งอย4างใดเพ่ือจูงใจให!ผู!มีสิทธิเลือกต้ัง
ลงคะแนนเสียงเลือกต้ังให!แก4ตนเองหรือผู!สมัครอ่ืน หรือพรรคการเมืองใด หรือให!งดเว!นการ
ลงคะแนนให!แก4ผู!สมัครหรือพรรคการเมืองใด ตามมาตรา 53 ด!วยวิธีการดังต4อไปนี้ (1) จัดทําให!หรือ
จัดเตรียมเพ่ือจะให! ทรัพย9สิน หรือผลประโยชน9เปAนเงินแก4ผู!ใด (2) ให!เสนอให!หรือสัญญาว4าจะให!เงิน 
ทรัพย9สิน หรือประโยชน9อ่ืนใดไม4ว4าจะโดยตรงหรือโดยอ!อม (3) ทําการโฆษณาหาเสียงด!วยการจัดให!มี
มหรสพหรือการรื่นเริงต4างๆ (4) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยง (5) หลอกลวง บังคับ ขู4เข็ญ ใช!อิทธิพล
คุกคาม ใส4ร!ายด!วยความเท็จ หรือจูงใจให!เข!าใจผิดในคะแนนนิยมของผู!สมัครหรือพรรคการเมืองใด 
โดยถือว4าเปAนความผิดมูลฐานตามกฎหมายว4าด!วยการปaองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในมาตรา 54    
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ห!ามมิให!ผู!ใดเรียกหรือรับทรัพย9สินเพ่ือลงสมัครรับเลือกต้ังหรือไม4ลงสมัครรับเลือกต้ัง อันก4อให!เกิด
ประโยชน9แก4ผู!สมัครอ่ืน และทําให!การเลือกต้ังมิได!เปAนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม และห!ามผู!ใดลง
สมัครรับเลือกต้ังหรือส4งผู!สมัครรับเลือกต้ังเพ่ือประโยชน9ของผู!อ่ืนในการหลีกเลี่ยงหลักเกณฑ9  

ห!ามมิให!ผู!ใดจัดยานพาหนะนําผู!มีสิทธิเลือกต้ังไปยังท่ีเลือกต้ังเพ่ือการเลือกต้ังหรือ
นํากลับไปจากท่ีเลือกต้ังโดยไม4ต!องเสียค4าโดยสารยานพาหนะหรือค4าจ!างซ่ึงต!องเสียตามปกติ หรือจัด
ให!ผู!มีสิทธิเลือกต้ังไปยังท่ีเลือกต้ัง หรือกลับจากท่ีเลือกต้ังเพ่ือจูงใจหรือควบคุมให!ผู!มีสิทธิเลือกต้ังไป
ลงคะแนนให!แก4ผู!สมัครหรือพรรคการเมืองใด ตามมาตรา 55  

ห!ามมิให!เจ!าหน!าท่ีของรัฐใช!ตําแหน4งหน!าท่ีโดยมิชอบด!วยกฎหมายกระทําการใดๆ 
เพ่ือเปAนคุณหรือเปAนโทษแก4ผู!สมัครหรือพรรคการเมือง ตามมาตรา 57 โดยการใช!ตําแหน4งหน!าท่ีโดย
มิชอบด!วยกฎหมาย ไม4รวมถึงการปฏิบัติหน!าท่ีตามปกติ หรือการแนะนําช4วยเหลือในการดําเนินการท่ี
เก่ียวข!องกับการเลือกต้ังของผู!สมัครหรือพรรคการเมือง โดยมิได!เก่ียวข!องกับการปฏิบัติหน!าท่ี แม!ว4า
การกระทําจะเปAนคุณหรือเปAนโทษแก4ผู!สมัครหรือพรรคการเมืองใด ในกรณีมีหลักฐานอันสมควร ให!
สั่งให!เจ!าหน!าท่ีของรัฐยุติการกระทําท่ีเห็นว4าอาจเปAนคุณหรือเปAนโทษแก4ผู!สมัครหรือพรรคการเมืองใด 
ในการนี้ให!แจ!งให!ผู!บังคับบัญชาหรือผู!มีอํานาจหน!าท่ีกํากับดูแลเจ!าหน!าท่ีของรัฐผู!นั้น สั่งให!เจ!าหน!าท่ี
ของรัฐท่ีมีพฤติการณ9อันอาจเปAนคุณหรือเปAนโทษแก4ผู!สมัครหรือพรรคการเมืองใดพ!นจากหน!าท่ีเปAน
การชั่วคราว  

ห!ามมิให!ผู!ใดทําการโฆษณาหาเสียงเลือกต้ังโดยวิธีการใดๆ ไม4ว4าจะเปAนคุณหรือ
เปAนโทษแก4ผู!สมัครหรือพรรคการเมืองใด นับต้ังแต4เวลา 18.00 นาฬิกาของวันก4อนวันเลือกต้ังหนึ่งวัน
จนสิ้นสุดวันเลือกต้ัง ในมาตรา 58  

การดําเนินการของรัฐในการสนับสนุนการเลือกต้ัง กล4าวในมาตรา 59 คือ (1) การ
จัดสถานท่ีปkดประกาศและท่ีติดแผ4นปaายเก่ียวกับการเลือกต้ังในบริเวณ สาธารณสถานซ่ึงเปAนของรัฐ 
ให!พอเพียงและเท4าเทียมกันในการโฆษณาหาเสียงเลือกต้ังของผู!สมัครทุกคนและพรรคการเมืองทุก
พรรค (2) การพิมพ9และจัดส4งเอกสารเก่ียวกับการเลือกต้ังและผู!สมัครหรือพรรคการเมืองไปให!ผู!มีสิทธิ
เลือกต้ัง (3) สถานท่ีสําหรับให!ผู!สมัครและพรรคการเมืองใช!ในการโฆษณาหาเสียงได!อย4างเท4าเทียมกัน 
ในการนี้ รัฐอาจจัดให!มีการแสดงหรือการดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือจูงใจให!ผู!มีสิทธิเลือก ต้ังมาฟ�งการ
โฆษณาหาเสียงด!วยก็ได! แต4ต!องไม4เปAนการจัดให!มีเพ่ือการสนับสนุนผู!สมัครหรือพรรคการเมืองใด
โดยเฉพาะ (4) การกําหนดหลักเกณฑ9และระยะเวลาให!พรรคการเมืองโฆษณาหาเสียงเลือกต้ังทาง
วิทยุ กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน9หรือการไปออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ โทรทัศน9
ของรัฐ ซ่ึงจะต!องจัดให!พรรคการเมืองท่ีส4งผู!สมัครรับเลือกต้ังมีโอกาสเท4าเทียมกัน 

ข!อห!ามมิให!ปฏิบัติในของรัฐการเลือกต้ัง จะกล4าวในมาตรา 60  ห!ามมิให!ผู!สมัคร 
พรรคการเมืองหรือผู!ใด ปkดประกาศหรือติดแผ4นปaายเก่ียวกับการเลือกต้ังในสาธารณสถานซ่ึงเปAนของ
รัฐ หรือในท่ีของเอกชน โฆษณาหาเสียงเลือกต้ังทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน9 หรือกระทํา
กิจการอ่ืนท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดให!รัฐสนับสนุน ห!ามปkดประกาศหรือติดแผ4นปaาย
เก่ียวกับการเลือกต้ังท่ีมีขนาดหรือจํานวนไม4เปAนไปตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 
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7)  การลงคะแนน การลงคะแนนล4วงหน!าในเขตเลือกต้ัง นอกเขตเลือกต้ัง นอกราชอาณาจักร 
ในเรื่องการลงคะแนนเลือกต้ัง ในพระราชบัญญัติการเลือกต้ัง พ.ศ. 2475 แก!ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2479 (สถาบันวิจัยและให!คําปรึกษาแห4งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร9, 2551) 
กําหนดว4า ในวันเลือกต้ังให!ผู!มีสิทธิไปแสดงตนต4อกรรมการตรวจคะแนน เพ่ือตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู!
มีสิทธิเลือกต้ัง แล!วจึงดําเนินการลงคะแนน ในขณะท่ีกรรมการตรวจคะแนนอ4านชื่อผู!นั้นดังๆ ว4าใช4ชื่อ
ผู!มีสิทธิถูกต!องหรือไม4 หลังจากนั้นจึงไปลงคะแนนด!วยตนเอง ซ่ึงหลักการการลงคะแนนด!วยตนเองนี้
เปAนหลักการท่ีสําคัญในกฎหมายเลือกต้ังทุกฉบับ และต!องไม4แจ!งให!ใครทราบว4าลงคะแนนให!ผู!ใด 
เพ่ือให!เปAนไปตามหลักการสากลของการเลือกต้ังในเรื่องการลงคะแนนโดยลับเพ่ือให!ผู!มีสิทธิสามารถ
ลงคะแนนได!อย4างอิสระ ในพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎร พ.ศ. 2522 การ
เลอืกใช!วิธีปkดเครื่องหมายประจําตัวผู!สมัครลงในบัตรเลือกต้ัง ต4อมา พ.ศ. 2517 เปลี่ยนเปAนการทํา
เครื่องหมายลงในบัตรเลือกต้ัง จนสุดท!ายในปt พ.ศ. 2522 ให!ใช!วิธีการทําเครื่องหมายกากบาทลงใน
บัตรเลือกต้ัง ต4อมาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว4าด!วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 ได!มีการบัญญัติในเรื่องการเลือกต้ังล4วงหน!า การเลือกต้ังนอกเขต
เกิดข้ึน  

รายละเอียดจะกล4าวในมาตรา 61 – 80 คือมาตรา 61 หีบบัตรเลือกต้ังต!องมี
ลักษณะท่ีสามารถมองเห็นภายในได!ง4าย และมีวิธีการปkดผนึกเพ่ือปaองกันการเปkดหีบบัตรโดยไม4ชอบ
ด!วยกฎหมาย หรือการนําบัตรใส4ในหีบบัตรหลังจากปkดการลงคะแนนเลือกต้ังแล!วได! รวมท้ังต!องมี
ลักษณะพิเศษเพ่ือปaองกันการเปลี่ยนหีบบัตรด!วย ลักษณะบัตรเลือกต้ังแบบแบ4งเขตเลือกต้ังจะต!องมี
ช4องทําเครื่องหมายและหมายเลขไม4น!อยกว4าจํานวนผู!สมัครในเขตเลือกต้ังนั้น และมีช4องทํา
เครื่องหมายว4าไม4ประสงค9จะลงคะแนนเลือกต้ังด!วย ในขณะท่ีบัตรเลือกต้ังแบบสัดส4วนจะต!องมีช4อง
ทําเครื่องหมายและหมายเลขของพรรคการเมืองและ ชื่อพรรคการเมืองครบทุกพรรคท่ีส4งสมัคร
เลือกต้ังแบบสัดส4วนในเขตเลือกต้ังนั้น และมีช4องทําเครื่องหมายว4าไม4ประสงค9จะลงคะแนนเลือกต้ัง
ด!วย ท้ังนี้ อาจจัดให!มีภาพเครื่องหมายพรรคการเมืองไว!ด!วยก็ได! โดยบัตรเลือกต้ังสําหรับการ
ลงคะแนนเลือกต้ังแบบแบ4งเขตเลือกต้ังและบัตรเลือกต้ังแบบ สัดส4วนต!องมีลักษณะแตกต4างท่ีสามารถ
จําแนกออกจากกันได!อย4างชัดเจน หีบบัตรเลือกต้ังและบัตรเลือกต้ังให!เปAนไปตามลักษณะและขนาดท่ี
กําหนด 

ในวันเลือกต้ังให!เปkดการลงคะแนนเลือกต้ังต้ังแต4เวลา 08.00 นาฬิกา ถึงเวลา 
15.00 นาฬิกา ตามมาตรา 62 โดยก4อนเริ่มเปkดให!มีการลงคะแนนเลือกต้ัง ให!คณะกรรมการประจํา
หน4วยเลือกต้ังนับจํานวนบัตรเลือกต้ังท้ังหมดของหน4วยเลือกต้ังนั้น และปkดประกาศจํานวนบัตร
เลือกต้ังท่ีมีอยู4ท้ังหมดในท่ีเลือกต้ังนั้นไว!ในท่ี  เปkดเผย ตามมาตรา 63 และเม่ือถึงเวลาเปkดการ
ลงคะแนนเลือกต้ัง ให!คณะกรรมการประจําหน4วยเลือกต้ังเปkดหีบบัตรเลือกต้ังในท่ีเปkดเผย แสดงให!ผู!มี
สิทธิเลือกต้ัง ซ่ึงอยู4 ณ ท่ีเลือกต้ังนั้นเห็นว4าหีบบัตรเลือกต้ังเปAนหีบเปล4า และให!ปkดหีบบัตรเลือกต้ัง
ตามวิธีการท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด แล!วให!ทําการบันทึกการดําเนินการดังกล4าว โดยให!ผู!
มีสิทธิเลือกต้ังไม4น!อยกว4าสองคนซ่ึงอยู4ในท่ีเลือกต้ังในขณะนั้น ลงลายมือชื่อในบันทึกนั้นด!วย เว!นแต4
ไม4มีผู!มีสิทธิเลือกต้ัง ณ ท่ีเลือกต้ัง 
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ในระหว4างเวลาเปkดการลงคะแนนเลือกต้ังให!ผู!มีสิทธิเลือกต้ังซ่ึงประสงค9จะ
ลงคะแนนเลือกต้ังไปแสดงตนต4อกรรมการ ประจําหน4วยเลือกต้ัง โดยแสดงบัตรประจําตัวประชาชน 
บัตรประจําตัวประชาชนท่ีหมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการ หรือหน4วยงานของ
รัฐท่ีมีรูปถ4ายสามารถแสดงตนได!และมีหมายเลขประจําตัวประชาชนของผู!ถือบัตร ตามมาตรา 64 
และมาตรา 65 ผู!มีสิทธิเลือกต้ังซ่ึงมีชื่ออยู4ในบัญชีรายชื่อผู!มีสิทธิเลือกต้ังของหน4วยเลือกต้ังใดให!
ลงคะแนนเลือกต้ังได! ณ หน4วยเลือกต้ังนั้น และให!มีสิทธิลงคะแนนเลือกต้ังได!เพียงแห4งเดียว การ
ลงคะแนนเลือกต้ัง ให!ทําเครื่องหมายกากบาทลงในช4องทําเครื่องหมายของหมายเลขผู!สมัครหรือ
พรรคการเมืองในบัตรเลือกต้ัง และในกรณีท่ีผู!มีสิทธิเลือกต้ังไม4ประสงค9จะลงคะแนนเลือกต้ัง ให!ผู!มี
สิทธิเลือกต้ังทําเครื่องหมายกากบาทในช4องทําเครื่องหมายไม4ประสงค9ลง คะแนนเลือกต้ังในบัตร
เลือกต้ัง ตามมาตรา 67 สําหรับคนพิการหรือผู!สูงอายุในการลงคะแนนเลือกต้ัง ให!คณะกรรมการการ
เลือกต้ังจัดให!มีการอํานวยความสะดวกสําหรับการลงคะแนนเปAนพิเศษ แต4การให!ความช4วยเหลือ
ดังกล4าวต!องให!คนพิการหรือผู!สูงอายุได!ลงคะแนนเลือกต้ังด!วยตนเอง ท้ังนี้ การอํานวยความสะดวก
นั้นต!องเปAนไปเพ่ือให!มีการลงคะแนนเสียงโดยตรงและลับด!วย ตามมาตรา 68  

เม่ือผู!มีสิทธิเลือกต้ังทําเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรเลือกต้ังแล!ว ให!พับบัตร
เลือกต้ังเพ่ือมิให!ผู! อ่ืนทราบว4าลงคะแนนเลือกต้ังให!แก4ผู!สมัครผู!ใดหรือพรรคการเมืองใด หรือไม4
ประสงค9จะลงคะแนนเลือกต้ัง แล!วให!นําบัตรเลือกต้ังนั้นใส4ลงในหีบบัตรเลือกต้ังด!วยตนเองต4อหน!า
กรรมการ ประจําหน4วยเลือกต้ัง ตามมาตรา 69 และห!ามมิให!ผู!ใดซ่ึงรู!อยู4แล!วว4าตนเปAนผู!ไม4มีสิทธิ
เลือกต้ังหรือไม4มีสิทธิลงคะแนนเลือกต้ังในหน4วยเลือกต้ังนั้น พยายามลงคะแนนเลือกต้ัง หรือ
ลงคะแนนเลือกต้ัง โดยแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือหลักฐานอ่ืนท่ีมิได!มีไว!สําหรับตนหรือท่ี
ปลอมแปลงข้ึนต4อกรรมการประจําหน4วยเลือกต้ังเพ่ือลงคะแนนเลือกต้ัง ห!ามมิให!ผู!มีสิทธิเลือกต้ังผู!ใด
ใช!บัตรอ่ืนท่ีมิใช4บัตรเลือกต้ัง ลงคะแนนเลือกต้ัง หรือใช!บัตรเลือกต้ังท่ีมิใช4บัตรเลือกต้ังท่ีตนได!รับมา
จากการแสดงตนลงคะแนนเลือกต้ัง รวมท้ัง ห!ามมิให!ผู!มีสิทธิเลือกต้ังผู!ใดนําบัตรเลือกต้ังออกไปจากท่ี
เลือกต้ัง ตามมาตรา 70 และ 71 

ห!ามทําเครื่องหมายเพ่ือเปAนท่ีสังเกตโดยวิธีใดไว!ท่ีบัตรเลือกต้ัง หรือใช!เครื่องมือ
หรืออุปกรณ9ใดถ4ายภาพบัตรเลือกต้ังท่ีตนได!ลงคะแนนเลือกต้ังแล!ว ห!ามมิให!ผู!ใดนําบัตรเลือกต้ังใส4ใน
หีบบัตรเลือกต้ัง โดยไม4มีอํานาจโดยชอบด!วยกฎหมาย หรือกระทําการใดในบัญชีรายชื่อผู!มีสิทธิ
เลือกต้ังเพ่ือแสดงว4ามีผู!มาแสดงตน เพ่ือลงคะแนนเลือกต้ังโดยผิดไปจากความจริง หรือกระทําการใด
อันเปAนเหตุให!มีบัตรเลือกต้ังเพ่ิมข้ึนจากความจริง ห!ามมิให!ผู!ใดนําบัตรเลือกต้ังท่ีลงคะแนนเลือกต้ัง
แล!วแสดงต4อผู!อ่ืน เพ่ือให!ผู!อ่ืนทราบ ห!ามมิให!ผู!ใดกระทําการใดโดยไม4มีอํานาจโดยชอบด!วยกฎหมาย 
เพ่ือมิให!ผู!มีสิทธิเลือกต้ังสามารถใช!สิทธิได! หรือขัดขวางหรือหน4วงเหนี่ยวมิให!ผู!มีสิทธิเลือกต้ังไป ณ ท่ี
เลือกต้ังหรือเข!าไป ณ ท่ีลงคะแนนเลือกต้ัง หรือมิให!ไปถึง ณ ท่ีดังกล4าวภายในกําหนดเวลาท่ีจะ
ลงคะแนนเลือกต้ังได! ห!ามมิให!ผู!มีสิทธิเลือกต้ังผู!ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย9สิน หรือ
ประโยชน9อ่ืนใดสําหรับตนเองหรือผู!อ่ืน เพ่ือลงคะแนนเลือกต้ังหรืองดเว!นไม4ลงคะแนนเลือกต้ังให!แก4
ผู!สมัครหรือพรรคการเมืองใด  

ในกรณีท่ีการลงคะแนนเลือกต้ังในหน4วยเลือกต้ังแห4งใดไม4สามารถกระทําได! 
เนื่องจากเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจําเปAนอย4างอ่ืนถ!าเหตุดังกล4าวเกิดข้ึนก4อน
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วันเลือกต้ัง ให!คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังกําหนดท่ีเลือกต้ังใหม4ท่ีผู!มีสิทธิเลือกต้ัง
สามารถไปลงคะแนนเลือกต้ังได!โดยสะดวก แต4ถ!าไม4อาจกําหนดท่ีเลือกต้ังใหม4ได! ให!ประกาศงด
ลงคะแนนเลือกต้ังในหน4วยเลือกต้ังนั้น แล!วรายงานต4อคณะกรรมการการเลือกต้ังโดยด4วน ในกรณีท่ี
เหตุเกิดข้ึนในวันเลือกต้ัง ให!ประกาศงดลงคะแนนเลือกต้ังในหน4วยเลือกต้ังนั้น แล!วรายงานต4อ
คณะกรรมการการเลือกต้ังโดยด4วน และกําหนดวันลงคะแนนเลือกต้ังใหม4ในหน4วยเลือกต้ังนั้น โดยเร็ว 
เว!นแต4จะกําหนดเปAนอย4างอ่ืน ท้ังนี้ ให!เปAนไปตามหลักเกณฑ9และวิธีการท่ีกําหนด ในการดําเนินการ
ถ!าคณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นว4าไม4สามารถดําเนินการให!แล!วเสร็จตามมาตรา 8  ได!ให!
คณะกรรมการการเลือกต้ังจัดให!มีการลงคะแนนเลือกต้ังใหม4สําหรับหน4วยเลือก ต้ังนั้นได!ตามความ
เหมาะสมโดยไม4ต!องนําระยะเวลาตามวรรคสามมาใช!บังคับก็ได! 

เม่ือถึงกําหนดเวลาปkดการลงคะแนนเลือกต้ัง ให!คณะกรรมการประจําหน4วย
เลือกต้ังประกาศปkดการลงคะแนนเลือกต้ัง และงดจ4ายบัตรเลือกต้ัง แล!วให!ทําเครื่องหมายในบัตร
เลือกต้ังท่ีเหลืออยู4ให!เปAนบัตรเลือกต้ังท่ี ใช!ลงคะแนนเลือกต้ังไม4ได!ตามวิธีการท่ีคณะกรรมการการ
เลือกต้ังกําหนด ในกรณีท่ีมีผู!มีสิทธิเลือกต้ังซ่ึงประสงค9จะลงคะแนนเลือกต้ังได!มาอยู4ในบริเวณท่ี
ลงคะแนนเลือกต้ังแล!วก4อนเวลาปkดการลงคะแนนเลือกต้ังท่ีเหลืออยู4 แต4ยังไม4ได!รับบัตรเลือกต้ัง ให!
คณะกรรมการประจําหน4วยเลือกต้ังมอบบัตรเลือกต้ังให!แก4ผู!มาแสดงตนนั้น และเม่ือผู!มีสิทธิเลือกต้ัง
ลงคะแนนเลือกต้ังเสร็จสิ้นแล!วให!คณะกรรมการ ประจําหน4วยเลือกต้ังปkดช4องใส4บัตรเลือกต้ังของหีบ
บัตรเลือกต้ัง หลังจากนั้นจัดทํารายการเก่ียวกับจํานวนบัตรเลือกต้ังท้ัง หมด จํานวนผู!มาแสดงตนและ
รับบัตรเลือกต้ัง และจํานวนบัตรเลือกต้ังท่ีเหลือ แล!วให!กรรมการประจําหน4วยเลือกต้ังท่ีปฏิบัติหน!าท่ี
อยู4ในขณะนั้นทุกคนลง ลายมือชื่อไว! และประกาศให!ผู!มีสิทธิเลือกต้ังซ่ึงอยู4ในท่ีนั้นทราบ 

โดยต้ังแต4เวลาท่ีได!เปkดและปkดหีบบัตรเลือกต้ังท่ีต้ังไว!เพ่ือการลงคะแนนเลือกต้ัง 
หรือภายหลังท่ีได!ปkดหีบบัตรเลือกต้ังนั้นเพ่ือรักษาไว!เม่ือการเลือกต้ัง ได!เสร็จสิ้นแล!วห!ามมิให!ผู!ใดเปkด
ทําลาย ทําให!เสียหาย ทําให!เปลี่ยนสภาพ หรือทําให!ไร!ประโยชน9 หรือนําไปซ่ึงหีบบัตรเลือกต้ังหรือ
บัตรเลือกต้ัง หรือเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข!องกับการเลือกต้ังท่ีคณะกรรมการประจําหน4วย เลือกต้ังได!
จัดทําโดยไม4มีอํานาจโดยชอบด!วยกฎหมาย 

8) การนับคะแนนและการประกาศผลการเลือกต้ัง 
การนับคะแนนและการประกาศผลการเลือกต้ัง (สถาบันวิจัยและให!คําปรึกษาแห4ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร9, 2551) ถูกกําหนดข้ึนครั้งแรกในพระราชบัญญัติการเลือกต้ัง พ.ศ. 2475 
แก!ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2479 ได!กําหนดให!การนับคะแนนต!องกระทําโดยเปkดเผย ห!ามมิให!เลื่อน
หรือประวิงการนับคะแนน และต!องนับคะแนนต4อไปจนเสร็จในรวดเดียว ซ่ึงเปAนหลักการท่ีมีอยู4ใน
กฎหมายเลือกต้ังต4อมาทุกฉบับ อันเปAนการยึดถือตามหลักสากลของการเลือกต้ัง คือหลักการเลือกต้ังท่ี
ยุติธรรม ในส4วนของสถานท่ีนับคะแนนนั้น ในกฎหมายเลือกต้ังฉบับแรกและฉบับต4อมา กําหนดให!นับ
คะแนนท่ีหน4วยเลือกต้ังมาโดยตลอด ท้ังนี้เพ่ือให!ประชาชนในตําบล หมู4บ!าน และชุมชน ได!มีโอกาสมี
ส4วนร4วมในการตรวจสอบการนับคะแนนท่ีหน4วยเลือกต้ัง ต4อมาในรัฐธรรมนูญแห4งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 ได!มีการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีนับคะแนนจากนับท่ีหน4วยเลือกต้ัง มาเปAนการนับคะแนนรวม
ท่ีสถานท่ีเดียวกันในเขตเลือกต้ัง โดยมีเหตุผลเพ่ือปaองกันไม4ให!ทราบว4าคะแนนของผู!สมัครเปAนคะแนน
ของหน4วยเลือกต้ังใด ซ่ีงจะทําให!ผู!สมัครหรือหัวคะแนนไม4ทราบคะแนนในชุมชนหรือหมู4บ!านของตน 
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ทําให!ประชาชนสามารถใช!สิทธิเลือกต้ังได!อย4างเสรี แต4ในรัฐธรรมนูญแห4งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
ได!มีการเปลี่ยนให!กลับไปนับท่ีหน4วยเลือกต้ังเหมือนเดิม เนื่องจากการนับคะแนนรวมมีความล4าช!า 
รวมท้ังไม4สามารถปaองกันการติดตามคะแนนท่ีมาจากหมู4บ!านหรือชุมชนได! 

รายละเอียดจะกล4าวในมาตรา 81 – 93 คือ การนับคะแนนเลือกต้ังให!กระทํา ณ 
ท่ีเลือกต้ังโดยเปkดเผยจนเสร็จสิ้นในรวดเดียว ห!ามมิให!เลื่อนหรือประวิงการนับคะแนนเลือกต้ัง เพ่ือให!
การนับคะแนนเปAนไปอย4างเปkดเผยและเท่ียงธรรม  ให!ประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนด
รายละเอียดเก่ียวกับ วิธีการนับคะแนนเลือกต้ัง ให!มีการนับจํานวนบัตรเลือกต้ังท่ีผู!มีสิทธิเลือกต้ังทํา
เครื่องหมายไม4ประสงค9จะลงคะแนนเลือกต้ัง และให!ประกาศจํานวนบัตรดังกล4าวด!วย 

ในการนับคะแนนหากปรากฏว4ามีบัตรเสีย ให!แยกบัตรเสียออกไว!ต4างหากและห!ามมิให!
นับบัตรเสียเปAนคะแนนไม4ว4ากรณีใด โดยบัตรเลือกต้ังดังต4อไปนี้ให!ถือว4าเปAนบัตรเสีย (1) บัตรปลอม       
(2) บัตรท่ีมิได!ทําเครื่องหมายลงคะแนนเลือกต้ัง (3) บัตรเลือกต้ังแบบแบ4งเขตเลือกต้ังท่ีทําเครื่องหมาย
ลงคะแนนเลือกต้ังให!แก4 ผู!สมัครเกินจํานวนสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรท่ีจะพึงมีได!ในเขตเลือกต้ังนั้น หรือ
บัตรเลือกต้ังแบบสัดส4วนท่ีทําเครื่องหมายลงคะแนนเลือกพรรคการเมืองเกิน หนึ่งพรรคการเมือง (4) บัตร
ท่ีไม4อาจทราบได!ว4าลงคะแนนเลือกต้ังให!กับผู!สมัครแบบแบ4งเขตเลือกต้ัง ผู!ใดหรือพรรคการเมืองท่ีส4ง
สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรแบบสัดส4วนของพรรคการเมืองใด (5) บัตรท่ีได!ทําเครื่องหมาย
ลงคะแนนเลือกต้ังให!แก4ผู!สมัครสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรแบบแบ4งเขตเลือกต้ังหรือแบบสัดส4วน แล!วทํา
เครื่องหมายในช4องไม4ประสงค9จะลงคะแนนเลือกต้ังด!วย (6) บัตรเสียอ่ืนท่ีมีลักษณะตามท่ีคณะกรรมการ
การเลือกต้ังกําหนดให! คณะกรรมการประจําหน4วยเลือกต้ังสลักหลังในบัตรตามมาตรานี้ว4า “เสีย” พร!อม
ท้ังระบุเหตุผล และลงลายมือชื่อกํากับไว!ไม4น!อยกว4าสามคน ห!ามมิให!กรรมการประจําหน4วยเลือกต้ังจงใจ
นับบัตรเลือกต้ังหรือคะแนนเลือกต้ังให! ผิดไปจากความจริง หรือรวมคะแนนเลือกต้ังให!ผิดไป หรือกระทํา
ด!วยประการใดโดยมิได!มีอํานาจกระทําโดยชอบด!วยกฎหมาย ให!บัตรเลือกต้ังชํารุดหรือเสียหายหรือให!
เปAนบัตรเสียหรือกระทําการด!วย ประการใดแก4บัตรเสียเพ่ือให!เปAนบัตรท่ีใช!ได!หรืออ4านบัตรเลือกต้ังให!ผิด
ไปจากความจริง หรือทํารายงานการเลือกต้ังไม4ตรงความเปAนจริง 

เม่ือการนับคะแนน ณ ท่ีเลือกต้ังเสร็จสิ้นแล!ว ให!คณะกรรมการประจําหน4วยเลือกต้ัง
ประกาศผลการนับคะแนนของหน4วยเลือกต้ังนั้น จํานวนบัตรเลือกต้ังท่ีมีอยู4ท้ังหมด จํานวนบัตรเลือกต้ังท่ี
ใช! และจํานวนบัตรเลือกต้ังท่ีเหลือจากการลงคะแนนเลือกต้ัง ท้ังนี้ให!กระทําโดยเปkดเผย และรายงานผล
การนับคะแนนต4อคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังโดยเร็ว เม่ือคณะกรรมการประจําหน4วย
เลือกต้ังดําเนินการประกาศผลการนับคะแนนเลือกต้ังแล!ว ให!คณะกรรมการประจําหน4วยเลือกต้ังเก็บ
เอกสารและสิ่งของต4างๆ ดังต4อไปนี้ใส4ในหีบบัตรเลือกต้ังแต4ละประเภทการเลือกต้ัง (1) บัตรเลือกต้ังท่ี
นับเปAนคะแนนแล!ว บัตรท่ีมีการทําเครื่องหมายลงในช4องไม4ประสงค9จะลงคะแนนเลือกต้ัง และบัตรเสีย 
โดยแยกแต4ละประเภทบรรจุในถุงวัสดุใส (2) แบบกรอกคะแนนท่ีได!ใช!ในการกรอกคะแนนท้ังหมด             

(3) รายงานผลการนับคะแนน (4) ประกาศผลการนับคะแนน 
เม่ือได!บรรจุสิ่งของแล!ว ให!คณะกรรมการประจําหน4วยเลือกต้ังปkดหีบบัตรเลือกต้ัง

พร!อมท้ังใส4กุญแจหรือ อุปกรณ9อ่ืนแทนกุญแจทุกแห4งและให!ประจําครั่งทับรูกุญแจ เสร็จแล!วให!มัดหีบ
บัตรเลือกต้ังด!วยเชือกแล!วผูกปมเชือกไว!ด!านข!างหีบบัตร เลือกต้ังและประจําครั่งทับปมเชือก หรือ
กระทําการด!วยวิธีการอ่ืนใดท่ีสามารถปaองกันมิให!เปkดหีบบัตรเลือกต้ังได! 
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การประกาศผลการนับคะแนน การรายงานผลการนับคะแนน วิธีการเก็บบัตร
เลือกต้ัง และการเก็บรักษาเอกสารหลักฐาน ให!เปAนไปตามหลักเกณฑ9และวิธีการท่ีคณะกรรมการการ
เลือกต้ังกําหนด 

ถ!าการนับคะแนน ณ ท่ีเลือกต้ังใดไม4สามารถกระทําได! หรือไม4สามารถนับคะแนน
ได!จนเสร็จสิ้น อันเนื่องจากเกิดเหตุจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเปAนอย4างอ่ืน หรือ
ด!วยความจําเปAนตามสภาพท่ีอาจมีผลต4อความปลอดภัย ให!คณะกรรมการประจําหน4วยเลือกต้ัง
ประกาศงดการนับคะแนนสําหรับหน4วยเลือกต้ัง นั้นแล!วรายงานต4อคณะกรรมการการเลือกต้ังโดยเร็ว 
เพ่ือให!คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีนับคะแนนต4อไปโดยเร็ว 
เว!นแต4คณะกรรมการการเลือกต้ังจะกําหนดเปAนอย4างอ่ืน ท้ังนี้การเก็บรักษาบัตรเลือกต้ัง หีบบัตร
เลือกต้ังและเอกสารเก่ียวกับการเลือกต้ัง รวมท้ังวิธีการนับคะแนนใหม4 ให!เปAนไปตามหลักเกณฑ9และ
วิธีการท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

เม่ือคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังได!รับรายงาน หากพบว4า มีบัตร
เลือกต้ังท่ีได!มีการลงคะแนนเลือกต้ังแล!วชํารุดหรือสูญหาย ให!รายงานคณะกรรมการการเลือกต้ังเพ่ือ
พิจารณาสั่งให!มีการลงคะแนนเลือกต้ัง ใหม4ในหน4วยเลือกต้ังนั้นเว!นแต4หน4วยเลือกต้ังนั้นมีผู!มาใช!สิทธิ
เลือก ต้ังในจํานวนท่ีไม4ทําให!ผลการเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังนั้นเปลี่ยนแปลงไป มิให!คณะกรรมการการ
เลือกต้ังจัดให!มีการลงคะแนนเลือกต้ังใหม4 แต4ไม4ตัดอํานาจคณะกรรมการการเลือกต้ังในการ
ดําเนินการต4อผู!กระทําผิดตามพระ ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

ในกรณีท่ีผลการนับคะแนนปรากฏว4าจํานวนผู!มาใช!สิทธิเลือกต้ังไม4ตรงกับจํานวน 
บัตรเลือกต้ังท่ีใช!ลงคะแนนเลือกต้ัง ให!คณะกรรมการประจําหน4วยเลือกต้ังนับคะแนนใหม4โดยพลัน 
ถ!ายังไม4ตรงกันอีกให!รายงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังพร!อม เหตุผล และนําส4ง
หีบบัตรและอุปกรณ9แก4คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังหรือ ผู!ท่ีคณะกรรมการการ
เลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังมอบหมาย 

เม่ือคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังได!รับรายงานตามวรรคหนึ่งให!
รายงาน คณะกรรมการการเลือกต้ังเพ่ือพิจารณาสั่งให!มีการนับคะแนนใหม4หรือสั่งให!ลง คะแนน
เลือกต้ังใหม4ในหน4วยเลือกต้ังนั้น เว!นแต4หน4วยเลือกต้ังนั้นมีจํานวนผู!มีสิทธิเลือกต้ังในจํานวนท่ีไม4ทํา
ให!ผล การเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังนั้นเปลี่ยนแปลงไป มิให!คณะกรรมการการเลือกต้ังจัดให!มีการ
ลงคะแนนเลือกต้ังใหม4แต4ไม4ตัดอํานาจคณะกรรมการการเลือกต้ังในการดําเนินการต4อผู!กระทําผิดตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เม่ือรวบรวมผลการนับคะแนนทุกหน4วยเลือกต้ังในเขตเลือกต้ัง
นั้นแล!ว ให!คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังประกาศผลการนับคะแนนเลือกต้ัง ผู!สมัคร
รับเลือกต้ังแบบแบ4งเขตเลือกต้ัง แล!วรายงานผลการนับคะแนนต4อคณะกรรมการการเลือกต้ังประจํา
จังหวัดและคณะ กรรมการการเลือกต้ังโดยเร็ว 

ในเขตเลือกต้ังใด ถ!าในวันเลือกต้ังมีผู!สมัครแบบแบ4งเขตเลือกต้ังเท4ากับหรือน!อยกว4า
จํานวน สมาชิกสภาผู!แทนราษฎรท่ีจะพึงมีในเขตเลือกต้ังนั้น ผู!สมัครจะได!รับเลือกต้ังต4อเม่ือได!รับคะแนน
เลือกต้ังไม4น!อยกว4าร!อยละ ยี่สิบของจํานวนผู!มีสิทธิเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังนั้นและมากกว4าจํานวนบัตร 
เลือกต้ังท่ีไม4ประสงค9จะลงคะแนนเลือกต้ัง ในกรณีท่ีผู!สมัครผู!ใดได!รับคะแนนเลือกต้ังน!อยกว4าร!อยละยี่สิบ
ของจํานวน ผู!มีสิทธิเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังนั้นหรือไม4มากกว4าจํานวนบัตรเลือกต้ังท่ี ไม4ประสงค9จะ
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ลงคะแนน ให!คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศให!มีการเลือกต้ังใหม4 โดยให!รับสมัครรับเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู!แทนราษฎรแบบแบ4งเขตเลือกต้ังใหม4 เฉพาะตําแหน4งท่ีได!รับคะแนนน!อยกว4าร!อยละยี่สิบของ
จํานวนผู!มีสิทธิเลือกต้ังหรือไม4มากกว4าจํานวนบัตรเลือกต้ังท่ีไม4ประสงค9ลงคะแนนเลือกต้ัง 

ในการเลือกต้ังใหม4 ถ!ามีจํานวนผู!สมัครเท4ากับหรือน!อยกว4าจํานวนตําแหน4งท่ีต!อง
เลือกต้ังใหม4 และถ!ามีผู!สมัครผู!ใดได!คะแนนเลือกต้ังน!อยกว4าร!อยละยี่สิบของจํานวนผู!มีสิทธิเลือกต้ังในเขต
เลือกต้ังนั้นอีกหรือได!ไม4มากกว4าจํานวนบัตรเลือกต้ัง ท่ีไม4ประสงค9จะลงคะแนนเลือกต้ัง ให!คณะกรรมการ
การเลือกต้ังประกาศให!มีการเลือกต้ังใหม4โดยดําเนินการอีกครั้งหนึ่ง ถ!ามีจํานวนผู!สมัครเท4ากับจํานวนท่ี
ต!องเลือกต้ังใหม4ให!ผู!สมัครซ่ึงได!คะแนนเลือกต้ังมากท่ีสุดเรียงตามลําดับลงมาเปAนผู!ได!รับเลือกต้ังตาม
จํานวนสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรท่ีต!องเลือกต้ังใหม4นั้น โดยให!คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศผลการ
เลือกต้ังให!ผู!สมัครเปAนผู!ได!รับเลือกต้ังภายในระยะเวลา ในกรณีท่ีมีการจัดให!มีการเลือกต้ังใหม4 หาก
ปรากฏว4ามีผู!สมัครน!อยกว4าจํานวนท่ีต!องเลือกต้ังใหม4หรือไม4มีผู!สมัคร ให!คณะกรรมการการเลือกต้ัง
ประกาศให!มีการเลือกต้ังเพ่ิมเติม เพ่ือให!ได!สมาชิกสภาผู!แทนราษฎรครบจํานวน 

ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรให!ผู!สมัครซ่ึงได!คะแนนเลือกต้ังมากท่ีสุด
เปAนผู!ได!รับเลือกต้ัง แต4ในเขตเลือกต้ังท่ีมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรแบบแบ4งเขตเลือกต้ังได!
มากกว4าหนึ่งคน ให!ผู!สมัครซ่ึงได!คะแนนเลือกต้ังมากท่ีสุดเรียงตามลําดับลงมาในเขตเลือกต้ังนั้น     
เปAนผู!ได!รับเลือกต้ังตามจํานวนสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรท่ีจะพึงมีในเขต เลือกต้ังนั้น ในกรณีท่ีมี
ผู!สมัครได!คะแนนเลือกต้ังเท4ากันอันเปAนเหตุให!ไม4สามารถเรียง ลําดับผู!ท่ีได!รับเลือกต้ังได!ตามวรรคหนึ่ง 
ให!ผู!สมัครท่ีได!คะแนนเลือกต้ังเท4ากันจับสลากเพ่ือให!ได!ผู!ได!รับเลือก ต้ังครบจํานวนท่ีจะพึงมีในเขต
เลือกต้ังนั้น ซ่ึงต!องกระทําต4อหน!าคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังนั้นตามวิธีการท่ี
คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

การรวมผลคะแนนเลือกต้ังของการเลือกต้ังแบบสัดส4วนในแต4ละเขตเลือกต้ังให!
ดําเนินการดังต4อไปนี้ (1) ให!คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังในการเลือกต้ังแบบแบ4งเขต
เลือก ต้ังรวมคะแนนเลือกต้ังของสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรแบบสัดส4วนของทุกหน4วยเลือกต้ังท่ีอยู4ใน
เขตเลือกต้ัง ในการเลือกต้ังแบบแบ4งเขต เพ่ือรายงานต4อคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดของ
จังหวัดในการเลือกต้ังแบบแบ4งเขต ในการนี้เพ่ือให!การรวมคะแนนเลือกต้ังเปAนไปด!วยความเรียบร!อย
คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังอาจมอบหมายให!บุคคลหรือคณะบุคคลช4วยเหลือในการ
รวม คะแนนเลือกต้ังได!ตามความจําเปAน (2) เม่ือคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดได!รับผล
คะแนนเลือกต้ังแบบสัดส4วน จากทุกเขตเลือกต้ังแบบแบ4งเขตเลือกต้ังตาม (1) แล!ว ให!ดําเนินการรวม
ผลคะแนนเลือกต้ังจากทุกเขตเลือกต้ังดังกล4าว เพ่ือส4งให!คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดของ
จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งใน เขตเลือกต้ังแบบสัดส4วนท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมายให!เปAนผู!   
รวมผลคะแนนเลือกต้ังแบบสัดส4วนของเขตเลือกต้ังแบบสัดส4วนนั้น เพ่ือรวมผลคะแนนเลือกต้ังและ
ประกาศผลการรวมคะแนนเลือกต้ังแบบสัดส4วนในเขต เลือกต้ังนั้น แล!วส4งผลการรวมคะแนนดังกล4าว
ให!คณะกรรมการการเลือกต้ังโดยพลัน 

เม่ือคณะกรรมการการเลือกต้ังได!รับผลรวมคะแนนเลือกต้ังแบบสัดส4วนของแต4ละเขต 
เลือกต้ังแบบสัดส4วนแล!ว ให!ดําเนินการคํานวณสัดส4วนเพ่ือหาผู!ได!รับเลือกต้ังเปAนสมาชิกสภาผู!แทนราษฎร
แบบสัดส4วนในแต4ละเขตเลือกต้ังดังต4อไปนี้ (1) ให!รวมผลคะแนนท้ังหมดท่ีพรรคการเมืองทุกพรรคท่ีส4ง
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ผู!สมัครในเขตนั้นได!รับคะแนนในเขตเลือกต้ังแบบสัดส4วนนั้น (2) ให!นําคะแนนรวมจาก (1) หารด!วยสิบ 
ผลลัพธ9ท่ีได!ให!ถือเปAนคะแนนเฉลี่ยต4อสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรแบบสัดส4วนหนึ่งคน (3) ในการคํานวณหา
จํานวนสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรซ่ึงแต4ละพรรคการเมืองจะได!รับให!นํา คะแนนรวมของแต4ละพรรค
การเมืองท่ีได!รับ หารด!วยคะแนนเฉลี่ยตาม (2) ผลลัพธ9ท่ีได!เปAนจํานวนเต็ม คือจํานวนสมาชิกสภาผู!แทน
ราษฎรแบบสัดส4วนท่ีพรรคการเมืองนั้นได!รับ โดยเรียงลําดับจากรายชื่อแรกของบัญชีรายชื่อเปAนลําดับไป 
(4) ในกรณีท่ีจํานวนสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรแบบสัดส4วนท่ีพรรคการเมืองได!รับรวมกันทุกพรรคการเมือง
ในเขตเลือกต้ังแบบสัดส4วนมีจํานวนไม4ครบสิบคน ให!พรรคการเมืองท่ีมีผลลัพธ9ตาม (3) เปAนเศษ และพรรค
ท่ีได!คะแนนไม4ถึงจํานวนตาม (2) พรรคใดมีคะแนนหรือคะแนนเหลือจํานวนมากท่ีสุด ได!รับจํานวน
สมาชิกสภาผู!แทนราษฎรแบบสัดส4วนหนึ่งคนตามลําดับ จนกว4าจะมีสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรแบบสัดส4วน
ท่ีพรรคการเมืองท้ังหมดได!รับรวมกันครบจํานวนสิบคน (5) ในการดําเนินการตาม (4) ถ!ามีคะแนนเท4ากัน 
ให!พรรคการเมืองท่ีมีคะแนนเท4ากันจับสลากโดยตัวแทนของพรรคการเมืองท่ีมีคะแนนเท4ากันภายในวัน
และเวลาท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด เพ่ือให!ได!สมาชิกสภาผู!แทนราษฎรแบบสัดส4วนครบจํานวนท่ี
จะพึงมีได!ในเขตเลือกต้ังนั้นจํานวนสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรแบบสัดส4วนของแต4ละพรรคการเมืองท่ีจะ
ได!รับตามผลการ คํานวณข!างต!น จะต!องไม4เกินจํานวนผู!สมัครรับเลือกต้ังแบบสัดส4วนเท4าท่ีมีอยู4ในแต4ละ
บัญชีรายชื่อผู!สมัคร 

การดําเนินการกรณีการเลือกต้ังมิได!เปAนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม  เม่ือ
คณะกรรมการการเลือกต้ังได!รับผลการนับคะแนนแบบแบ4งเขตเลือกต้ัง และดําเนินการคํานวณ
สัดส4วนจํานวนสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรแบบสัดส4วนของแต4ละพรรคการเมืองในแต4ละเขตเลือกต้ัง ให!
คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศผลการเลือกต้ังว4าผู!สมัครผู!ใดเปAนผู!ได!รับการเลือกต้ังเปAน
สมาชิกสภาผู!แทนราษฎรแบบแบ4งเขตเลือกต้ังและแบบสัดส4วน เม่ือคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ประกาศผลการเลือกต้ังแล!ว ให!รีบส4งผลการเลือกต้ังและบัญชีรายชื่อผู!สมัครรับเลือกต้ังแบบสัดส4วน
ของทุกพรรคการเมืองในแต4ละเขตเลือกต้ังแบบสัดส4วนไปยังประธานรัฐสภาเพ่ือทราบ และให!
คณะกรรมการการเลือกต้ังนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การลงคะแนนเลือกต้ังนอกเขตเลือกต้ังจะกล4าวถึงในมาตรา 94 – 102 คือ การจัด
ให!มีการลงคะแนนเลือกต้ังนอกเขตเลือกต้ัง ให!เปAนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ในกรณีผู!มีสิทธิเลือกต้ัง
ได!รับคําสั่งจากทางราชการให!ไปปฏิบัติหน!าท่ีนอกเขตเลือกต้ังท่ีตนมีสิทธิเลือกต้ัง หรือผู!มีสิทธิเลือกต้ัง
จะเดินทางไปนอกเขตเลือกต้ังท่ีตนต!องไปใช!สิทธิลง คะแนนเลือกต้ัง หรือในวันเลือกต้ังไม4สามารถไป
ใช!สิทธิเลือกต้ัง ณ ท่ีเลือกต้ัง ให!ขอใช!สิทธิลงคะแนนเลือกต้ังก4อนวันเลือกต้ังต4อคณะกรรมการการ
เลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังหรือผู!ท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังมอบหมาย เม่ือ
คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังได!ตรวจสอบการมีสิทธิเลือกต้ังของผู!แจ!งความประสงค9
แล!ว ถ!าเห็นว4าถูกต!อง ให!กําหนดท่ีเลือกต้ังกลางท่ีผู!นั้นจะใช!สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ัง และแจ!ง
ให!คณะกรรมการประจําหน4วยเลือกต้ังท่ีผู!นั้นมีชื่อในบัญชีรายชื่อผู!มีสิทธิเลือกต้ังทราบ และหมายเหตุ
สถานท่ีท่ีผู!นั้นจะไปใช!สิทธิเลือกต้ังในเอกสารท่ีเก่ียวข!อง หลักเกณฑ9และวิธีการขอใช!สิทธิลงคะแนน
เลือกต้ัง สถานท่ีและจํานวนท่ีเลือกต้ังกลาง และวันท่ีกําหนดให!มาใช!สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ัง
ให!เปAนไปตามท่ีกําหนด 
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ผู!มีชื่ออยู4ในทะเบียนบ!านในเขตเลือกต้ังแบบแบ4งเขตเลือกต้ังติดต4อกันเปAนเวลา
น!อยกว4าเก!าสิบวันนับถึงวันเลือกต้ัง ให!มีสิทธิลงคะแนนเลือกต้ังแบบแบ4งเขตเลือกต้ังในเขตเลือกต้ัง
แบบแบ4งเขต เลือกต้ังท่ีตนมีชื่ออยู4ในทะเบียนบ!านติดต4อกันครั้งสุดท!ายเปAนเวลาไม4 น!อยกว4าเก!าสิบวัน 
และให!มีสิทธิลงคะแนนเลือกต้ังแบบสัดส4วนในกลุ4มจังหวัดท่ีเขตเลือกต้ังท่ี ผู!นั้นใช!สิทธิลงคะแนน
เลือกต้ังแบบแบ4งเขตเลือกต้ังต้ังอยู4ในกลุ4มจังหวัด นั้นด!วย ให!คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจ
กําหนดหลักเกณฑ9 วิธีการ และเง่ือนไขในการอํานวยความสะดวก เพ่ือประกันการใช!สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเลือกต้ังของผู!มีสิทธิเลือกต้ัง ซ่ึงอยู4นอกเขตเลือกต้ังท่ีตนมีชื่ออยู4ในบัญชีรายชื่อผู!มีสิทธิ
เลือกต้ัง หรือมีชื่ออยู4ในทะเบียนบ!านในเขตเลือกต้ังเปAนเวลาน!อยกว4าเก!าสิบวันนับ ถึงวันเลือกต้ัง 

ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรเปAนการเลือกต้ังท่ัวไปอันมิใช4เปAนการ 
เลือกต้ังใหม4 ผู!มีสิทธิเลือกต้ังผู!ใดอยู4ในจังหวัดอ่ืนนอกจังหวัดท่ีตนมีชื่ออยู4ใน ทะเบียนบ!าน หรือเปAนผู!
มีสิทธิเลือกต้ังตาม ถ!าประสงค9จะใช!สิทธิลงคะแนนเลือกต้ังในจังหวัดท่ีตนอยู4 ต!องมาลงทะเบียนเพ่ือ
ใช!สิทธิเลือกต้ังนอกเขตเลือกต้ัง ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ9และวิธีการท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให!ผู!ลงทะเบียนมีสิทธิเลือกต้ังนอกเขตเลือกต้ังเม่ือได!ลงทะเบียน 
ก4อนวันเลือกต้ังสามสิบวัน โดยให!ใช!สิทธิลงคะแนนเลือกต้ังในจังหวัดท่ีตนลงทะเบียนไว!และให!หมด
สิทธิลง คะแนนเลือกต้ังในหน4วยเลือกต้ังเดิมท่ีตนมีสิทธิเลือกต้ัง ท้ังนี้ จนกว4าจะมีการลงทะเบียน
เปลี่ยนแปลง ในการนี้ ให!คณะกรรมการการเลือกต้ังบันทึกการลงทะเบียนขอใช!สิทธิดังกล4าวไว!ใน 
ทะเบียนรายชื่อผู!มีสิทธิเลือกต้ังเพ่ือใช!ในการจัดทําบัญชีรายชื่อผู!มี สิทธิเลือกต้ัง และให!หมายเหตุ
สถานท่ีท่ีไปใช!สิทธิไว!ในประกาศบัญชีรายชื่อผู!มีสิทธิเลือก ต้ังด!วยผู!ลงทะเบียนอาจขอลงทะเบียน
เปลี่ยนแปลงจังหวัดท่ีจะใช!สิทธิเลือก ต้ังได!โดยให!มีผลเม่ือพ!นสามสิบวันนับจากวันท่ียื่นคําขอ
ลงทะเบียนเปลี่ยน แปลงและให!นําความในวรรคสองมาใช!บังคับโดยอนุโลม ในการนี้จะขอ
เปลี่ยนแปลงทะเบียนในการเลือกต้ังคราวใดเกินหนึ่งครั้งไม4ได! ผู!ใช!สิทธิเลือกต้ังตามวรรคหนึ่งต!องใช!
สิทธิลงคะแนนเลือกต้ังเพ่ือเลือกต้ัง ผู!สมัครรับเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังท่ีผู!มีสิทธิเลือกต้ังมีชื่ออยู4ใน 
ทะเบียนบ!าน  หรือท่ีเคยมีชื่ออยู4ในทะเบียนบ!านครบเก!าสิบวันครั้งสุดท!าย ในการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู!แทนราษฎรอันเปAนการเลือกต้ังใหม4ในการเลือกต้ังท่ัวไป หรือการเลือกต้ังแทนตําแหน4งท่ี
ว4าง หากบุคคลผู!ลงทะเบียนตามวรรคหนึ่งได!ไปใช!สิทธิลงคะแนนเลือกต้ังในการเลือกต้ังท่ัวไปแล!ว แต4
มิได!ไปใช!สิทธิเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังท่ีตนมีสิทธิเลือกต้ังในการเลือกต้ังใหม4หรือการเลือกต้ังแทน
ตําแหน4งท่ีว4างนั้น ให!ถือว4าการลงทะเบียนนั้นเปAนการแจ!งเหตุอันสมควรและไม4เสียสิทธิ 

ในการดําเนินการเลือกต้ัง ให!คณะกรรมการการเลือกต้ังจัดให!มีท่ีเลือกต้ังกลาง
จังหวัดละหนึ่งแห4ง เว!นแต4มีความจําเปAน จะจัดให!มีท่ีเลือกต้ังกลางมากกว4าหนึ่งแห4งก็ได! วิธีการ
ลงคะแนนเลือกต้ัง การนับคะแนน การส4งบัตรเลือกต้ัง และการดําเนินการอ่ืนท่ีจําเปAนให!เปAนไปตาม
หลักเกณฑ9และวิธีการท่ีคณะกรรมการ การเลือกต้ังกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรเปAนการเลือกต้ังท่ัวไปอันมิใช4เปAนการ 
เลือกต้ังใหม4 ผู!มีสิทธิเลือกต้ังซ่ึงมีถ่ินท่ีอยู4นอกราชอาณาจักรจะขอใช!สิทธิลงคะแนนเลือกต้ัง ณ 
ประเทศท่ีตนมีถ่ินท่ีอยู4ก็ได! เม่ือได!แจ!งการขอใช!สิทธิแล!ว ให!ผู!มีสิทธิเลือกต้ังใช!สิทธิลงคะแนนเลือกต้ัง
ได!ตามท่ีกําหนดไว! หลักเกณฑ9และวิธีการแจ!งความประสงค9การขอใช!สิทธิเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร 
ให!เปAนไปตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรอันเปAนการ



222 

เลือกต้ังใหม4ในการเลือกต้ังท่ัวไป หรือการเลือกต้ังแทนตําแหน4งท่ีว4าง หากบุคคลผู!ลงทะเบียนได!ไปใช!
สิทธิลงคะแนนเลือกต้ังในการเลือกต้ังท่ัวไปแล!ว แต4มิได!ไปใช!สิทธิเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังท่ีตนมีสิทธิ
เลือกต้ังในการเลือกต้ังใหม4หรือการเลือกต้ังแทนตําแหน4งท่ีว4างนั้น ให!ถือว4าการลงทะเบียนนั้นเปAนการ
แจ!งเหตุอันสมควรและไม4เสียสิทธิ 

ในประเทศใดมีผู!มีสิทธิเลือกต้ังแจ!งความประสงค9ขอใช!สิทธิลงคะแนนเลือกต้ัง     
ให!คณะกรรมการการเลือกต้ังหรือผู!ท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมายจัดให!มี การลงคะแนน
เลือกต้ังในประเทศนั้น โดยอาจให!มีสถานท่ีลงคะแนนเลือกต้ัง หรือให!มีการออกเสียงลงคะแนน
เลือกต้ังทางไปรษณีย9 หรือโดยวิธีอ่ืนใดท่ีมิใช4เปAนการจัดต้ังสถานท่ีลงคะแนนเลือกต้ังก็ได! ท้ังนี้ให!
พิจารณาตามความเหมาะสมของประเทศนั้น และให!เปAนไปตามหลักเกณฑ9และวิธีการท่ีคณะกรรมการ
การเลือกต้ังกําหนดเม่ือขอใช!สิทธิลงคะแนนเลือกต้ังแล!ว ให!ผู!มีสิทธิเลือกต้ังนั้นหมดสิทธิลงคะแนน
เลือกต้ังในหน4วยเลือกต้ังท่ีตนมีชื่ออยู4ในบัญชีผู!มีสิทธิเลือกต้ังของหน4วยเลือกต้ังนั้น เว!นแต4จะได!แจ!ง
การเปลี่ยนแปลงล4วงหน!าตามเวลาท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

การออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังนี้ คณะกรรมการการเลือกต้ังอาจดําเนินการล4วงหน!า
เพ่ือนําบัตรเลือกต้ังมานับรวมในวันเลือกต้ังได! เว!นแต4มีเหตุจําเปAนเฉพาะท!องท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ัง
จะกําหนดเปAนอย4างอ่ืนก็ได! ในกรณีท่ีบัตรเลือกต้ังส4งมาถึงสถานท่ีนับคะแนนของเขตเลือกต้ังใดหลังจาก
เริ่มนับคะแนนแล!วให!ถือว4าบัตรเลือกต้ังนั้นเปAนบัตรเสีย กรณีท่ีบัตรเลือกต้ังจากท่ีใดสูญหาย หรือมี
หลักฐานอันควรเชื่อได!ว4าการเลือกต้ังท่ีใดมิได!เปAนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม ให!คณะกรรมการการ
เลือกต้ังวินิจฉัยสั่งมิให!นับคะแนนจากท่ีนั้นก4อนแล!วจึง สั่งให!บัตรเลือกต้ังจากท่ีนั้นเปAนบัตรเสีย 

9)  การดําเนินการกรณีไม4สุจริตและเท่ียงธรรม การคัดค!านผลการเลือกต้ัง และบทกําหนดโทษ 
การดําเนินการกรณีการเลือกต้ังมิได!เปAนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม มาตรการใน

การปaองกันและปราบปรามผู!กระทําผิดกฎหมายเลือกต้ัง ในฉบับแรกๆ ยังมีเนื้อหาไม4มากนัก ส4วน
ใหญ4เปAนเรื่อง การลงโทษผู!ให!สินบน การคัดค!านการเลือกต้ัง การปaองกันความขัดแย!งระหว4างผู!สมัคร 
ต4อมาเม่ือมีรัฐธรรมนูญแห4งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได!ให!อํานาจแก4คณะกรรมการการเลือกต้ัง
ในด!านการสืบสวนสอบสวน รวมท้ังวินิจฉัยชี้ขาดในห!วงเวลาก4อนการเลือกต้ัง สําหรับหลังจาก
ประกาศผลการเลือกต้ัง ให!เปAนอํานาจของศาลในการตัดสินวินิจฉัย 

รายละเอียดจะกล4าวถึงในมาตรา 103 – 113 คือ ก4อนประกาศผลการเลือกต้ัง ถ!า
คณะกรรมการการเลือกต้ังสืบสวนสอบสวนแล!วเห็นว4ามีหลักฐานอันควรเชื่อได!ว4าผู!สมัครผู!ใดกระทํา
การอันเปAนการฝUาฝ�นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  หรือระเบียบหรือประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกต้ัง หรือมีพฤติการณ9ท่ีเชื่อได!ว4าผู!สมัครผู!ใดก4อให!ผู!อ่ืนกระทํา สนับสนุน หรือรู!
เห็นเปAนใจให!บุคคลอ่ืนกระทําการดังกล4าว หรือรู!ว4ามีการกระทําดังกล4าวแล!วไม4ดําเนินการเพ่ือระงับ
การกระทํานั้น ถ!าคณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นว4าการกระทํานั้นน4าจะมีผลให!การเลือกต้ังมิได!เปAนไป
โดยสุจริตและเท่ียงธรรม ให!คณะกรรมการการเลือกต้ังสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังผู!สมัครท่ีกระทําการ 
เช4นนั้นทุกรายเปAนเวลาหนึ่งปt โดยให!มีผลนับแต4วันท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังมีคําสั่ง 

ถ!าการกระทําของบุคคล ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได!ว4าหัวหน!าพรรคการเมือง
หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู!ใดมีส4วนรู!เห็น หรือปล4อยปละละเลยหรือทราบถึงการกระทํานั้น
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แล!วมิได!ยับยั้งหรือแก!ไขเพ่ือให!การเลือกต้ังเปAนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม ให!ถือว4าพรรคการเมืองนั้น
กระทําการเพ่ือให!ได!มาซ่ึงอํานาจในการปกครองประเทศ โดยวิธีการซ่ึงมิได!เปAนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติ
ไว!ในรัฐธรรมนูญ ให!คณะกรรมการการเลือกต้ังดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว4า
ด!วยพรรคการเมือง เพ่ือเสนอคําร!องต4อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือให!ยุบพรรคการเมืองนั้น ในกรณีท่ีศาล
รัฐธรรมนูญมีคําสั่งให!ยุบพรรคการเมืองนั้น ให!ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของหัวหน!า
พรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นมีกําหนดเวลาห!าปtนับแต4วันท่ีมีคําสั่งให!ยุบ
พรรคการเมือง 

ในกรณีท่ีปรากฏต4อคณะกรรมการการเลือกต้ังว4ามีการกระทําอันเปAนการฝUาฝ�น ไม4
ว4าเปAนการกระทําของผู!ใด ถ!าเห็นว4าผู!สมัครผู!ใดหรือพรรคการเมืองใดจะได!รับประโยชน9จากการ
กระทํานั้น คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจสั่งให!ผู!สมัครผู!นั้นหรือพรรคการเมืองนั้น ระงับหรือ
ดําเนินการใด เพ่ือแก!ไขความไม4สุจริตและเท่ียงธรรมนั้นภายในเวลาท่ีกําหนด ในกรณีท่ีผู!สมัครผู!นั้น
หรือพรรคการเมืองนั้นไม4ดําเนินการตามคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกต้ังโดยไม4มีเหตุอันสมควรให!
สันนิษฐานว4าผู!สมัครผู!นั้น เปAนผู!สนับสนุนการกระทํานั้น พรรคการเมืองนั้นมีส4วนรู!เห็นในการกระทํา
นั้น เว!นแต4ผู!สมัครหรือพรรคการเมืองนั้นพิสูจน9ได!ว4าไม4มีส4วนรู!เห็นในการกระทําดังกล4าว มติของ
คณะกรรมการการเลือกต้ังเพ่ือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังให!เปAนไป  ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว4าด!วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

เม่ือมีคําสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังผู!สมัครผู!ใดหรือศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให! เพิกถอน
สิทธิเลือกต้ังของหัวหน!าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง ผู!ใดแล!วให!พิจารณาดําเนินการ
ให!มีการดําเนินคดีอาญาแก4ผู!สมัคร หัวหน!าพรรคการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู!นั้นด!วย ใน
การนี้ ให!ถือว4าคณะกรรมการการเลือกต้ังเปAนผู!เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ใน
กรณีท่ีมีคําสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังตามมาตรานี้ภายหลังวันลงคะแนนเลือกต้ังแต4ก4อนวันประกาศผลการ
เลือกต้ัง และผู!สมัครท่ีถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังเปAนผู!สมัครในการเลือกต้ังแบบแบ4งเขตเลือกต้ังท่ีได!คะแนน
เลือกต้ังในลําดับซ่ึงจะเปAนผู!ได!รับเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังนั้น ให!คณะกรรมการการเลือกต้ังสั่งให!มีการ
เลือกต้ังใหม4 เพ่ือให!ได!ผู!รับเลือกต้ังครบจํานวนท่ีจะพึงมีในเขตเลือกต้ังนั้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นสมควร เพ่ือประโยชน9ในการดําเนินการ
สืบสวนสอบสวนให!แล!วเสร็จโดยเร็วและเปAนไปโดยเท่ียงธรรม คณะกรรมการการเลือกต้ังอาจแต4งต้ัง
ข!าราชการอัยการ ข!าราชการอ่ืน หรือผู!ซ่ึงเคยเปAนข!าราชการดังกล4าวหรือผู!ซ่ึงเคยเปAนข!าราชการตุลา
การตามจํานวนท่ีเหมาะสม เปAนคณะกรรมการคณะหนึ่งหรือหลายคณะตามความจําเปAนเพ่ือช4วย
คณะกรรมการการ เลือกต้ังในการดําเนินการตรวจสอบสํานวนการสืบสวนสอบสวน รวมท้ังรับฟ�งคํา
ชี้แจงหรือพยานหลักฐานแทนคณะกรรมการการเลือกต้ังได! กรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังแต4งต้ัง
ข!าราชการอัยการหรือข!าราชการอ่ืนให!ข!าราชการท่ีได!รับการแต4งต้ังมาปฏิบัติหน!าท่ีโดยไม4ต!องได!รับ
ความเห็นชอบจากองค9กรกลางบริหารงานบุคคลหรือผู!บังคับบัญชาของข!าราชการดังกล4าวแล!วแต4กรณี 

ให!มีคณะกรรมการตรวจสอบคณะหนึ่งประกอบด!วย ผู!ท่ีได!รับแต4งต้ังเปAนประธาน
กรรมการกฤษฎีกาทุกคณะตามกฎหมายว4าด!วยคณะกรรมการกฤษฎีกาซ่ึงไม4เปAนข!าราชการท่ีมี
ตําแหน4งหรือเงินเดือนประจํา และไม4เปAนสมาชิกพรรคการเมืองหรือผู!ดํารงตําแหน4งอ่ืนในพรรค
การเมือง เพ่ือปฏิบัติหน!าท่ีตามมาตรานี้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการกฤษฎีกาคณะใดไม4อาจดํารง
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ตําแหน4งกรรมการได! ให!กรรมการกฤษฎีกาประจําคณะนั้นเลือกกรรมการกฤษฎีกาคนหนึ่งในคณะ
เดียวกันท่ี ไม4มีลักษณะต!องห!ามดังกล4าวเปAนกรรมการแทน ในกรณีท่ีไม4อาจหากรรมการแทนได!ให!
คณะกรรมการนี้ประกอบด!วยกรรมการเท4าท่ีมีอยู4 ก4อนท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังจะวินิจฉัยเพ่ือมี
มติให!เพิกถอนสิทธิเลือกต้ังผู!สมัครผู!ใดตาม ให!คณะกรรมการการเลือกต้ังแจ!งความเห็นพร!อมด!วย
สํานวนการสืบสวนสอบสวนไปยัง คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง เพ่ือพิจารณาให!ความเห็นว4าความเห็น
ดังกล4าวเปAนไปโดยชอบด!วยกฎหมาย หรือคณะกรรมการการเลือกต้ังกระทําการโดยเท่ียงธรรมหรือไม4 
หากคณะกรรมการดังกล4าวมีความเห็นต4างไปจากความเห็นของคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
คณะกรรมการการเลือกต้ังจะมีคําวินิจฉัยตามความเห็นเดิมก็ได!แต4ต!องแสดงเหตุผลและให!ประกาศคํา
วินิจฉัยพร!อมท้ังเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งในราชกิจจานุเบกษา การให!
ความเห็นของคณะกรรมการ ต!องกระทําโดยท่ีประชุมคณะกรรมการท่ีมีกรรมการร4วมประชุมไม4น!อย
กว4าสองในสาม และต!องกระทําภายในเวลาไม4เกินห!าวันนับแต4วันได!รับเรื่องจากคณะกรรมการการ
เลือกต้ัง หากพ!นห!าวันแล!วยังไม4มีความเห็นของคณะกรรมการให!คณะกรรมการการเลือกต้ัง
ดําเนินการต4อไป 

ในกรณีท่ีปรากฏต4อคณะกรรมการการเลือกต้ังว4า ผู!ใดกระทําการใดๆ  เพ่ือ
ประโยชน9แก4ผู!สมัครหรือพรรคการเมืองใดอันอาจทําให!การเลือกต้ังมิได!เปAนไปโดยสุจริตและเท่ียง
ธรรม ให!คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจออกคําสั่งให!ผู!นั้นระงับการกระทําหรือมีคําสั่งให!แก!ไขการ
กระทําตามเง่ือนไขและระยะเวลาท่ีกําหนดได! ถ!ามีผู!แจ!งต4อเจ!าพนักงานตํารวจหรือเจ!าพนักงาน
ตํารวจพบเห็นการกระทํา และเปAนความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให!เจ!าพนักงาน
ตํารวจจับกุมและดําเนินคดีโดยเร็ว และแจ!งต4อคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเพ่ือรายงาน
ให!คณะกรรมการการ เลือกต้ังพิจารณาดําเนินการต4อไป 

ในกรณีท่ีมีหลักฐานอันควรเชื่อได!ว4าผู!ใดให! เสนอให! หรือสัญญาว4าจะให!เงินหรือ
ทรัพย9สินเพ่ือประโยชน9ในการจูงใจให!ผู!มีสิทธิเลือกต้ังลงคะแนนเลือกต้ังให!แก4ผู!สมัครหรือพรรค
การเมืองใด หรือให!งดเว!นลงคะแนนเลือกต้ังผู!สมัครหรือพรรคการเมืองใดหรือจัดเตรียมเงินหรือ
ทรัพย9สินเพ่ือดําเนินการดังกล4าว ให!คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดเงินหรือ
ทรัพย9สินของผู!นั้นไว!เปAนการชั่วคราวจนกว4าศาลจะมีคําสั่ง ให!คณะกรรมการการเลือกต้ังยื่นคําร!องต4อ
ศาลจังหวัดหรือศาลแพ4งท่ีการยึดหรืออายัดอยู4ในเขตศาลภายในสามวันนับแต4วันยึดหรืออายัด เม่ือ
ศาลได!รับคําร!องแล!วให!ดําเนินการไต4สวนฝUายเดียวให!แล!วเสร็จภายในห!าวันนับแต4วันได!รับคําร!อง ถ!า
ศาลเห็นว4าเงินหรือทรัพย9สินตามคําร!องน4าจะได!ใช!หรือจะใช!เพ่ือการเลือกต้ังโดยไม4ชอบด!วยกฎหมาย 
ให!ศาลมีคําสั่งยึดหรืออายัดเงินหรือทรัพย9สินนั้นไว!จนกว4าจะมีการประกาศผลการเลือกต้ัง 

ก4อนวันเลือกต้ัง ถ!ามีหลักฐานอันควรเชื่อได!ว4าการเลือกต้ังในหน4วยเลือกต้ังใดหรือ
ในเขตเลือกต้ังใดจะมิได!เปAนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม อันเกิดจากการกระทําของเจ!าพนักงาน
ผู!ดําเนินการเลือกต้ังหรือเจ!าหน!าท่ีอ่ืนของรัฐ ให!ประกาศงดการลงคะแนนเลือกต้ังในหน4วยเลือกต้ัง
หรือในเขตเลือกต้ังนั้นและให!กําหนดวันลงคะแนนเลือกต้ังใหม4 เม่ือได!มีการนับคะแนนเลือกต้ังแล!ว 
ถ!าปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได!ว4าการเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังใดมิได!เปAนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 
หรือการนับคะแนนเลือกต้ังเปAนไปโดยไม4ถูกต!อง คณะกรรมการการเลือกต้ังจะงดการประกาศผลการ
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เลือกต้ังและจัดให!มีการเลือกต้ังใหม4หรือนับคะแนนใหม4ในหน4วยเลือกต้ังใดหน4วยเลือกต้ังหนึ่งหรือทุก
หน4วย เลือกต้ังในเขตเลือกต้ังนั้นก็ได! 

ก4อนวันประกาศผลการเลือกต้ัง ถ!าปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได!ว4าพรรคการเมือง
ใดหรือเจ!าหน!าท่ีของพรรคการเมืองหรือสมาชิกของพรรคการเมืองผู!ใด ได!กระทําการอันเปAนการฝUา
ฝ�นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ หรือก4อให!ผู!อ่ืนกระทํา สนับสนุน หรือรู!เห็นเปAนใจให!ผู!อ่ืน
กระทําการดังกล4าวเพ่ือประโยชน9แก4พรรคการเมือง ถ!าเห็นว4าการกระทําดังกล4าวน4าจะเปAนผลให!การ
เลือกต้ังมิได!เปAนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจประกาศให!บัตร
เลือกต้ังท่ีลงคะแนนให!แก4พรรคการเมืองนั้นในการเลือกต้ังแบบสัดส4วนเปAนบัตรเสียและมิให!นับเปAน
คะแนน ท้ังนี้ เฉพาะในเขตพ้ืนท่ีท่ีมีการกระทํานั้น การกําหนดเขตพ้ืนท่ีตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ
การเลือกต้ังอาจกําหนดจากหน4วยเลือกต้ังหรือเขตเลือกต้ังแบบแบ4ง เขตเลือกต้ังก็ได! โดยคํานึงถึง
ผลกระทบแห4งการกระทํานั้น 

เม่ือประกาศผลการเลือกต้ังแล!ว ถ!าปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได!ว4าการเลือกต้ังใน
เขตเลือกต้ังใดมิได!เปAนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม หรือสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรผู!ใดหรือผู!สมัครผู!ใด
กระทําการใดๆ โดยไม4สุจริตเพ่ือท่ีจะให!ตนเองได!รับเลือกต้ัง หรือได!รับเลือกต้ังมาโดยไม4สุจริตโดยผล
ของการท่ีบุคคลหรือพรรคการเมืองใดได!กระทํา ท้ังนี้อันเปAนการฝUาฝ�นพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ ระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกต้ัง หรือพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว4าด!วยพรรคการเมือง ให!คณะกรรมการการเลือกต้ังยื่นคําร!องต4อศาลฎีกาเพ่ือพิจารณา ใน
กรณีท่ีปรากฏจากการไต4สวนของศาลฎีกาว4ามีเหตุอันควรเชื่อได!ว4ากรณีเปAนไป ตามคําร!องของ
คณะกรรมการการเลือกต้ัง ให!ศาลฎีกาสั่งให!มีการเลือกต้ังใหม4หรือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของ
สมาชิกสภาผู!แทนราษฎรหรือผู!สมัครผู!นั้นมีกําหนดเวลาห!าปt แล!วแจ!งให!ประธานสภาผู!แทนราษฎร
และนายกรัฐมนตรีทราบ ในกรณีท่ีศาลฎีกาได!รับคําร!องตามวรรคหนึ่งแล!ว ให!สมาชิกสภาผู!แทน
ราษฎรผู!นั้นหยุดการปฏิบัติหน!าท่ีจนกว4าศาลฎีกาจะมีคําสั่งยกคําร!อง และถ!าศาลฎีกามีคําสั่งให!
เลือก ต้ังใหม4หรือเพิกถอนสิทธิ เลือกต้ังของสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรให!สมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาผู!แทนราษฎรผู!นั้นสิ้นสุดลง 

เพ่ือประโยชน9ในการดําเนินการสืบสวนสอบสวนเก่ียวกับการเลือก ต้ังและปaองกัน
มิให!การเลือกต้ังมิได!เปAนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม ให!คณะกรรมการการเลือกต้ังหรือกรรมการการ
เลือกต้ังท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมายมีอํานาจดังต4อไปนี้ (1) เข!าไปในเคหสถาน สถานท่ี 
หรือยานพาหนะใดๆ เม่ือมีหลักฐานอันควรเชื่อได!ว4ามีการกระทําอันเปAนการฝUาฝ�นพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ เพ่ือตรวจ ค!น ยึด หรืออายัดเอกสาร ทรัพย9สิน หรือพยานหลักฐานใด และใน
กรณีท่ีมีเหตุอันควรเชื่อได!ว4าหากเนิ่นช!า เอกสาร ทรัพย9สินหรือพยานหลักฐานดังกล4าวจะถูกยักย!าย 
ซุกซ4อน ทําลายหรือทําให!เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม จะเข!าทําการค!นโดยไม4ต!องมีหมายค!นก็ได! และต!อง
บันทึกพฤติการณ9แห4งกรณีไว! อํานาจนี้ให!ใช!ได!นับแต4วันท่ีมีพระราชกฤษฎีกาให!มีการเลือกต้ังจนถึงวัน
ประกาศผลการเลือกต้ัง และจะขอให!เจ!าหน!าท่ีอ่ืนของรัฐช4วยเหลือในการดําเนินการตามความจําเปAน
ด!วยก็ได!คณะกรรมการการเลือกต้ังจะมอบอํานาจให!กรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดหรือ
เจ!าหน!าท่ีอ่ืนเปAนผู!ค!นก็ได! แต4ผู!รับมอบอํานาจต!องได!รับหมายค!นจากศาลด!วย (2) ขอให!สํานักงาน
ปaองกันและปราบปรามการฟอกเงินแจ!งรายงานการทําธุรกรรมของบุคคลท่ีน4าจะเก่ียวข!องกับการ
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เลือกต้ังท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังแจ!งให!ทราบหรือให!ธนาคารแห4งประเทศไทยหรือธนาคาร
พาณิชย9ตามกฎหมายว4าด!วยการธนาคารพาณิชย9หรือสถาบันการเงินอ่ืนแจ!งให!ทราบถึงการโอนเงิน
ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังร!องขอ ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังหรือศาลฎีกามีคําสั่งให!
เพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง ผู!สมัครหรือสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรผู!ใดและเปAนเหตุให!ต!องมีการเลือกต้ังใหม4 
ให!ผู!ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังต!องรับผิดชดใช!ค4าใช!จ4ายสําหรับการเลือกต้ังใหม4นั้นด!วย 

การคัดค!านการเลือกต้ังจะกล4าวถึงในมาตรา 114 – 116 ว4าด!วยเรื่องผู!มีสิทธิ
เลือกต้ัง ผู!สมัคร หรือพรรคการเมืองซ่ึงมีสมาชิกสมัครรับเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังใดเขตเลือกต้ังหนึ่ง มี
สิทธิยื่นคัดค!านต4อคณะกรรมการการเลือกต้ังว4าการเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังนั้นเปAนไปโดยไม4ถูกต!อง
หรือไม4ชอบด!วยกฎหมาย ผู!มีสิทธิยื่นคัดค!านการเลือกต้ังอาจยื่นคัดค!านก4อนวันประกาศผลการ
เลือกต้ังหรือภายในสามสิบวันนับแต4วันประกาศผลการเลือกต้ัง เว!นแต4การร!องคัดค!านเพราะเหตุ ให!
ยื่นภายในหนึ่งร!อยแปดสิบวันนับแต4วันประกาศผลการเลือกต้ัง เม่ือคณะกรรมการการเลือกต้ังได!รับ
คําคัดค!านการเลือกต้ัง ให!ดําเนินการสืบสวนสอบสวนเพ่ือหาข!อเท็จจริง โดยวิธีการยื่นคําคัดค!านการ
เลือกต้ังและการพิจารณาให!เปAนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด ในกรณีท่ีมีการ
ยื่นคัดค!านก4อนวันประกาศผลการเลือกต้ังแต4ผลการสืบสวนสอบสวน แล!วเสร็จหลังวันประกาศผลการ
เลือกต้ัง หรือยื่นคัดค!านหลังวันประกาศผลการเลือกต้ัง และผลการสืบสวนสอบสวนปรากฏหลักฐาน
อันควรเชื่อได!ว4าการเลือกต้ังเปAนไปโดยไม4ถูกต!องหรือไม4ชอบด!วยกฎหมาย และคณะกรรมการการ
เลือกต้ังเห็นควรให!มีการเลือกต้ังใหม4ในเขตเลือกต้ังใด หรือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของสมาชิกสภาผู!แทน
ราษฎรผู!ใด ให!นําความในมาตรา 111 มาใช!บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีท่ีผลการสืบสวนสอบสวนปรากฏว4าการเลือกต้ังในหน4วยเลือกต้ังใดหรือ
เขต เลือกต้ังใดเปAนไปโดยไม4ถูกต!องหรือไม4ชอบด!วยกฎหมาย แต4คณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นว4ายัง
ไม4มีเหตุท่ีจะต!องให!มีการเลือกต้ัง ใหม4เพราะไม4มีผลเปลี่ยนแปลงผลการเลือกต้ัง คณะกรรมการการ
เลือกต้ังอาจมีคําสั่งให!ยุติเรื่องก็ได! คําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกต้ังนี้ให!เปAนท่ีสุด 
 

2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 ขจรศักด์ิ เสวกโกเมต (2544) ศึกษาทางสองแพร4งของการมีส4วนร4วมขององค9กรพัฒนาเอกชน
ในการเลือกต้ัง: ศึกษากรณีเครือข4ายประชาชนเพ่ือการเลือกต้ัง มีวัตถุประสงค9เพ่ือศึกษาการให!
ความหมายของการมีส4วนร4วมในกระบวนการการเลือกต้ัง ตามทัศนะของเครือข4ายประชาชนเพ่ือการ
เลือกต้ังหรือพีเน็ท กับทรรศนะของคณะกรรมการการเลือกต้ัง และศึกษาความสัมพันธ9ระหว4าง พีเน็ท
และคณะกรรมการการเลือกต้ัง ในการเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 โดยใช!วิธีการการ
ศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร ควบคู4ไปกับการสัมภาษณ9เชิงลึก โดยกําหนดขอบเขตของการศึกษาไว!ท่ีการ
เลือกต้ัง ท่ีพีเน็ทเข!าไปมีส4วนร4วมกับคณะกรรมการการเลือกต้ังชุดแรกของไทย ผลการศึกษาพบว4า 
สภาวะทางสองแพร4งของการมีส4วนร4วม ขององค9กรพัฒนาเอกชนในการเลือกต้ัง มีท่ีมาจากป�ญหาสอง
ประการดังนี้  ประการแรก พีเน็ทและคณะกรรมการการเลือกต้ังมีความเห็นเก่ียวกับการมีส4วนร4วม
แตกต4างกัน โดยเฉพาะเรื่องประเด็นความเปAนอิสระในด!านการบริหารกิจกรรม และด!านการใช!
จ4ายเงิน ในขณะท่ีป�จจัยด!านการจัดโครงสร!างองค9กร ป�จจัยด!านผู!นํา และคุณภาพบุคลากร เปAนป�จจัย
ท่ีส4งเสริมความเข!มแข็งของพีเน็ทในการมีส4วนร4วมการตรวจสอบการเลือกต้ังได!อย4างอิสระ ส4วนป�ญหา
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ประการท่ีสองคือ ลักษณะความสัมพันธ9ระหว4างพีเน็ทและคณะกรรมการการเลือกต้ัง เปAนไปในทาง
เปAนปรป�กษ9มากกว4าร4วมมือกัน ท้ังนี้เนื่องมาจากสาเหตุสําคัญ 4 ประการ คือ 1) การมีวิธีคิดท่ี
แตกต4างกัน 2) ลักษณะงานท่ีเปAนปรป�กษ9ต4อกัน ต!องตรวจสอบซ่ึงกันและกัน ทําให!เกิดความสัมพันธ9ท่ี
มีท้ังสองมิติคือ ความร4วมมือกัน และขณะเดียวกันก็ตรวจสอบไปด!วย หรือท่ีเรียกว4าความสัมพันธ9แบบ
คู4ขนาน 3) ป�ญหาเรื่องความน4าเชื่อถือของข!อมูลทุจริตการเลือกต้ังของพีเน็ท ท่ีส4งประสานไปให!
คณะกรรมการการเลือกต้ังและ 4) ทัศนะคติของคณะกรรมการการเลือกต้ัง ท่ีไม4เอ้ือต4อการทํางาน
ของพีเน็ท โดยเฉพาะในเรื่องสถานภาพท่ีไม4เท4าเทียมกัน โดยทางคณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นว4า   
พีเน็ทเปAนผู! ใต!บังคับบัญชาหรือลูกจ!าง ท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังเปAนคนว4าจ!างมาทํางาน 
นอกจากนั้นกล4าวได!ว4า การทํางานของพีเน็ท ถือว4าเปAนการเปลี่ยนประชาธิปไตย 
 ชาญวิทย9 อินทร9ฐานะ (2546) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎร         
6 มกราคม 2544: กรณีศึกษาเขตเลือกต้ังท่ี 1 จังหวัดเชียงใหม4 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค9เพ่ือ
ศึกษาพฤติกรรมการแสดงออกทางการเมือง และศึกษาถึงป�จจัยท่ีมีผลต4อพฤติกรรการเลือกต้ังให!ไปใช!
สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ังของผู!มีสิทธิเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังท่ี 1 จังหวัดเชียงใหม4ในการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู!แทนราษฎร เม่ือวันท่ี 6 มกราคม 2544 ได!ทําการเก็บรวบรวมข!อมูลโดยการสุ4มตัวอย4าง
แบบบังเอิญจากประชาชนผู!มีสิทธิเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังท่ี 1 จังหวัดเชียงใหม4 จํานวน 400 คน โดย
การใช!แบบสอบถามปลายปkดและใช!วิธีวิเคราะห9เชิงสถิติแบบพรรณนาในรูปค4าเฉลี่ย ค4าร!อยละ 
ค4าความถ่ี และทดสอบสมมติฐานโดยใช!ค4าไคสแควร9 จากผลการวิจัยสรุปว4า ผู!มีสิทธิเลือกต้ังในเขต    
ท่ี 1 จังหวัดเชียงใหม4มีการแสดงออกทางการเมืองในรูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร4ฟaาผสม
กับแบบมีส4วนร4วมทางการเมือง โดยส4วนมากจะมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส4วนร4วมทางการเมือง 
มีจํานวนร!อยละ 81.0 ของผู!มีสิทธิเลือกต้ัง โดยเห็นว4าการไปใช!สิทธิเลือกต้ังเปAนหน!าท่ีของประชาชน
ร!อยละ 47.9 สําหรับป�จจัยท่ีมีผลต4อพฤติกรรมการเลือกต้ังท่ีทําให!ไปใช!สิทธิลงคะแนน พบว4า ในเรื่อง
อายุ พบว4าผู!มีอายุระดับปานกลางมีแนวโน!มไปใช!สิทธิเลือกต้ังมากกว4าผู!ท่ีอยู4ในกลุ4มอายุอ่ืน ในเรื่อง
ระดับการศึกษา พบว4าผู!ท่ีได!รับการศึกษาสูงมีแนวโน!มไปใช!สิทธิเลือกต้ังมากกว4าผู!ท่ีมีการศึกษาระดับ
ตํ่า ในเรื่องระดับรายได! พบว4าผู!ท่ีมีรายได!สูงมีแนวโน!มใช!สิทธิเลือกต้ังมากกว4ากลุ4มระดับรายได!ตํ่า 
เรื่องของอาชีพ พบว4าผู!ประกอบอาชีพรับราชการ พนักงานรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจมีแนวโน!มไป
ใช!สิทธิการเลือกต้ังมากกว4าผู!ท่ีอยู4ในกลุ4มอาชีพอ่ืน  
 ภมร ขันธหัตถ9 (2547) ได!ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตยและการตรวจสอบโดยประชาชน 
โดยมีวัตถุประสงค9เพ่ือแสดงให!เห็นความสัมพันธ9ระหว4างศักยภาพในการบริหารจัดการขององค9การ
บริหารส4วนตําบลกับความบริสุทธิ์ยุติธรรมในการเลือกต้ัง โดยพิจารณาจากระดับความรุนแรงในการ
ซ้ือสิทธิขายเสียง และเสนอแนวทางในการแก!ป�ญหาและการพัฒนาอุดมการณ9ทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย ซ่ึงผลการศึกษาพบว4า องค9การบริหารส4วนตําบลท่ีมีศักยภาพบริหารจัดการตํ่าและ
คณะผู!บริหารองค9การบริหารส4วนตําบลจะเข!ามาสู4ตําแหน4งด!วยการจ!างวานให!ประชาชนไปลงคะแนน
เสียงให!แก4ผู!สมัครมากกว4าในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพการบริหารจัดการสูง นอกจากนี้ยังพบว4าในพ้ืนท่ีท่ีมี
ศักยภาพการบริหาจัดการตํ่าประชาชนมีส4วนร4วมในการตรวจสอบการทํางานขององค9การบริหารส4วน
ตําบลน!อย ซ่ึงต4างจากพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพการบริหารจัดการสูง ในการศึกษาครั้งนี้ยังพบว4า การซ้ือหรือ
การประมูลตําแหน4งบริหารเปAนปรากฏการณ9ท่ีเกิดข้ึนท้ังในองค9การบริหารส4วนตําบลท่ีมีศักยภาพใน
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การบริหารจัดการสูงและตํ่า แสดงให!เห็นว4า พฤติกรรมเช4นนี้ฝ�งลึกจนเปAนวัฒนธรรมทางการเมือง 
หรือธรรมเนียมปฏิบัติท่ีเปAนอุปสรรคต4อการพัฒนาการเมือง ในการศึกษาครั้งนี้ได!เสนอแนะว4า 
หน4วยงานหลักของรัฐ เช4น กรมส4งเสริมการปกครองส4วนท!องถ่ิน จําเปAนท่ีจะต!องปรับบทบาทในการ
ทํางานโดยมุ4งเอ้ือและสนับสนุนให!ประชาชนสามารถเกิดความเข!าใจและมีอุดมการณ9ทางการเมือง
ตามระบอบประชาธิปไตย เหนือสิ่งอ่ืนใดรัฐบาลจะต!องกําหนดให!การพัฒนาประชาธิปไตยและ
อุดมการณ9ทางการเมืองปAนนโยบายหลักด!านหนึ่งของประเทศ และมีแนวทางท่ีเด4นชัดในการต4อสู!กับ
การซ้ือสิทธิขายเสียงซ่ึงเปAนตัวบ4อนทําลายประสิทธิภาพและความโปร4งใสในการบริหารขององค9กร
ปกครองส4วนท!องถ่ิน แนวทางนี้อาจจะรวมไปถึงการให!รางวัลนําจับผู!กระทําผิดกฎหมายเลือกต้ัง 
โดยเฉพาะการซ้ือสิทธิขายเสียงและขายตําแหน4ง 
 สดศรี สัตยธรรม (2551) ได!ศึกษาประสิทธิภาพการจัดการการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียง
ธรรม กรณีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎร เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2550 โดยมีวัตถุประสงค9เพ่ือ 
ศึกษาการจัดการเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญแห4งราชอาณาจักรไทย การจัดการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียง
ธรรมตามหลักธรรมาภิบาล การวิเคราะห9การจัดการเลือกต้ังในระดับนโยบาย ระดับภาระหน!าท่ีและ
ระดับปฏิบัติการในพ้ืนท่ี 76 จังหวัดด!วย SWOT โดยศึกษาเชิงคุณภาพ และเพ่ือเสนอแนะการ
ปรับปรุงระบบการเลือกต้ังให!มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยใช!วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช!การศึกษาจาก
เอกสารมาเปAนข!อมูล และใช!การสัมภาษณ9เชิงลึก ผลการวิจัยพบว4า จุดแข็งประกอบด!วย การจัดการ
เลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรมมีการพัฒนาในระดับดี ประชาชนมาลงคะแนนมากท่ีสุดในการเลือกต้ัง
ท่ีผ4านมา ใน 76 ปt คณะกรรมการการเลือกต้ังสามารถบริหารหารเลือกต้ังให!เปAนไปตามท่ีรัฐธรรมนูญ
กําหนดไว! ผู!มีสิทธิเลือกต้ังส4วนมากชอบการเลือกต้ังแบบเขตเดียวคนเดียว โดยยอมรับว4าการจัดการ
เลือกต้ังเปAนไปตามหลักธรรมาภิบาล 9 ข!อ ในระดับสูงทุกข!อ จุดอ4อนประกอบด!วย ปริมาณงาน
มากกว4าจํานวนมากกว4าจํานวนเจ!าหน!าท่ี การจัดการเลือกต้ังและการวินิจฉัยชี้ขาดมีปริมาณงานมาก
ทําให!เกิดความล4าช!า ส4วนป�ญหาหรือภาวะกดดันคือปริมาณงานช4วงเลือกต้ังมีมาก แต4มีเวลาจํากัดใน
การบริหารในช4วงเลือกต้ัง และโอกาสเพ่ือการพัฒนาในอนาคต คือ จัดต้ังสถาบันพัฒนาประชาธิปไตย 
พรรคการเมืองและการเลือกต้ังเพ่ือพัฒนาเจ!าหน!าท่ีสํานักงาน จัดต้ังศาลเลือกต้ังข้ึนเพ่ือวินิจฉัยการ
กระทําผิดเลือกต้ัง ต!องกระจายอํานาจ จากส4วนกลางสู4ระดับจังหวัดให!มากข้ึน  
 Lucilia Pereira (2006) ได!ศึกษาว4า เทคนิคการพัฒนาประชาธิปไตยในการเฝaาติดตามการ
เลือกต้ังนั้นสามารถทําได!ง4ายข้ึน เพราะในตอนนี้การเฝaาติดตามจากสถานท่ีไกลๆ นั้นสามารถท่ีจะทํา
การกลั่นกรองกระบวนการเลือกต้ังและสามารถกําหนดได!ว4า การเลือกต้ังท่ีเกิดข้ึนนั้นมีความอิสระ
และเท่ียงธรรมตามมาตรฐานท่ีตั้งไว!หรือไม4 การเลือกต้ังท่ีอิสระและเท่ียงธรรมกลายเปAนแม4แบบของผู!
ท่ีเก่ียวข!องกับการเลือกต้ังใช!ในการเฝaาติดตามเพ่ือพัฒนาระบอบประชาธิปไตย เพราะคําว4าอิสระและ
เท่ียงธรรมนั้นแทบจะไม4เคยถูกกําหนดให!ชัดเจนแม!จะมีการรับรู!กันอย4างกว!างขวาง ข้ึนกับการตีความ
ของคําท่ีแตกต4างกันจะข้ึนอยู4กับมาตรฐานของแต4ละประเทศ การเลือกต้ังในเอธิโอเปtยเม่ือปt ค.ศ. 
2005 นั้นเปAนตัวอย4างท่ีแสดงให!เห็นว4าความอิสระและเท่ียงธรรมถูกตีความให!แตกต4างกันตามผู!
สังเกตการณ9 วิทยานิพนธ9นี้แสดงให!เห็นว4าการวิเคราะห9ขององค9กรเฝaาติดตามการเลือกต้ังคือองค9กร
คาเตอร9และองค9กรเฝaาติดตามการเลือกต้ังของยุโรปท่ีทําการรายงานผลการเลือกต้ังของเอธิโอเปtย มี
ข!อสรุปในเรื่องความถูกต!องของการเลือกต้ังท่ีแตกต4างกัน แก4นแนวคิดของท้ังสององค9กรนั้นจะ
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แตกต4างกันในเรื่องมโนทัศน9ท่ีเก่ียวข!องกับการทําให!การเลือกต้ังมีความเปAนอิสระและเท่ียงธรรมเปAน
อย4างไร และหลังจากการเลือกต้ังหน4วยเฝaาติดตามท้ังสองได!รับมือกับผลการเลือกต้ังของอีกองค9กร
หนึ่งอย4างไร เพ่ือให!ผลการเลือกต้ังของตนออกมาน4าเชื่อถือท่ีสุด 
 
2.8 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 2.8.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากผู!วิจัยต!องการทราบว4า สัมฤทธิผลในการ
บริหารจัดการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรมเปAนอย4างไร ดังนั้นผู!วิจัยจึงได!ทบทวนวรรณกรรมด!วย
การอ!างอิงหนังสือและตําราท่ีเก่ียวกับหลักการบริหารจัดการและการเลือกต้ังของประชาชน 
ผลการวิจัยท่ีเก่ียวข!องแล!ว พบว4าผลงานวิจัยในในประเด็นนี้มีการศึกษาต4อเนื่องกันจนถึงป�จจุบัน แต4
ในการศึกษาระดับปริญญาเอกนั้น มีผู!ศึกษาในแนวลึกไม4มาก และไม4ตรงกับวัตถุประสงค9 รวมถึงยังไม4
มีการนําเสนอแนวทางในการแก!ป�ญหาท่ีแตกต4าง ดังนั้นผู!วิจัยจึงทําการศึกษาวรรณกรรมและปรึกษา
กับคณะกรรมการในประเด็นของกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยแบ4งกรอบแนวคิดในการวิจัยออกเปAน   
2 แนวคิด คือ 1) กรอบในด!านการมีส4วนร4วมของประชาชนในด!านการบริหารจัดการการเลือกต้ังของ
คณะกรรมการการเลือกต้ัง 2) การปฏิบัติตามกฎหมายขององค9กรท่ีเก่ียวข!องกับการเลือกต้ัง นําไปสู4
ผลสัมฤทธิของการบริหารจัดการการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม ดังภาพท่ี 2.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



230 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.20 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การมีส4วนร4วมของประชาชนในด!านบริหาร
จัดการเลือกต้ังของคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
1. การบริหารจัดการการเลือกต้ังท่ัวไป 
2. การแบ4งเขตเลือกต้ัง 
3. การกํากับดูแลเจ!าพนักงาน 
4. การจัดทําบัญชีรายชื่อผู!มีสิทธิ 
5. การรับสมัครเลือกต้ัง 
6. การควบคุมวิธีการหาเสียง 
7. การอํานวยการลงคะแนน 
8. การดูแลการเลือกต้ังนอกเขต 
9. การนับคะแนนและประกาศผล 

การปฏิบัติตามกฎหมายขององค9กรท่ีเก่ียวข!อง 
กับการเลือกต้ัง 
1. บทบาทของพรรคการเมือง 
2. บทบาทของสื่อมวลชน 
3. บทบาทของสถาบันการศึกษา 
4. บทบาทของกลุ4มทางการเมือง 

สัมฤทธิผลในการบริหาร
จัดการเลือกต้ังให!สุจริตและ
เท่ียงธรรม 
1. สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!
สุจริต 
2. สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!
เท่ียงธรรม 
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2.3.2 ตัวบ4งชี้ป�จจัยการศึกษา 
 
ตารางท่ี 2.31 ตัวบ4งชี้ป�จจัยการศึกษา 

 
ตัวแปรศึกษา             ตัวบUงช้ีตัวแปรศึกษา                    การวัดผล 

1. การมีส4วนร4วมของ
ประชาชนในการ
บริหารจัดการการ
เลือกต้ังของ
คณะกรรมการการ
เลือกต้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. การปฏิบัติตาม
กฎหมายขององค9กรท่ี
เก่ียวข!องกับการ
เลือกต้ัง 

1)  กระบวนการ เหตุการณ9ทาง 
    การเมืองและการเลือกต้ัง หลัง 
    พ.ศ. 2475 โดยเฉพาะต้ังแต4 
    พ.ศ. 2544 – 2557 
2)  โครงสร!างการเมืองตาม รธน. พ.ศ. 2550 
3) การบริหารจัดการการเลือกต้ัง 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
1) บทบาทของพรรคการเมือง 
2) บทบาทของสื่อสารมวลชน 
3) บทบาทของสถาบันการศึกษา 
4) บทบาทของกลุ4มทางการเมือง 
 

 
 
 
 
กระบวนการบริหารจัดการ 
การเลือกต้ังท่ัวไป 
การแบ4งเขตเลือกต้ัง 
การกํากับดูแลเจ!าพนักงาน 
การจัดทําบัญชีรายชื่อผู!มีสิทธิ 
การรับสมัครเลือกต้ัง 
การควบคุมวิธีการหาเสียง 
การอํานวยการลงคะแนน 
การดูแลการเลือกต้ังนอกเขต 
การนับคะแนนและ 
ประกาศผล 

ผลลัพธ9 
สัมฤทธิผลการบริหาร
จัดการการเลือกต้ังให!
สุจริตและเท่ียงธรรม 

1) สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริต  
 

 
2) สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!เท่ียงธรรม  

ผลการเลือกต้ังตามหลักกฎหมาย 
ผลการเลือกต้ังเกิดจากการ
ปฏิบัติหน!าท่ีอย4างเปAนกลาง 
ผลการเลือกต้ังตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
ผลการเลือกต้ังสอดคล!องกับ
หลักประชาธิปไตย 

 
 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

  
 การวิจัยครั้งนี้ เป�นการวิจัยผสานวิธี (Mixed Method Research) โดยใช(การวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) เพ่ือแสวงหาความจริงเชิงเหตุผล โดยศึกษาตัวแปร ทางทฤษฎี ตามแนวคิด   
ปฏิฐานนิยม (Positivism) ผสานวิธีกับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ืออธิบาย
ปรากฏการณEทางการเมืองของตัวแปรเดียวกันในบริบทนั้น ให(ลึกซ้ึงและชัดเจนมากข้ึน ตามแนวคิด
ปรากฏการณEนิยม (Phenomenologism) (ผJองพรรณ ตรัยมงคลกูล และ สุภาพ ฉัตราภรณE, 2553) ดังนี้ 
 
3.1 ข้ันตอนในการวิจัย 
 ข้ันตอนในการวิจัยเชิงปริมาณนั้น ใช(การวิเคราะหEเอกสาร (Documentary Research) เพ่ือ
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการ ทฤษฎีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย พระราชบัญญัติ
การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู(แทนราษฎร ประกอบรัฐธรรมนูญ ปU 2550 นํามาให(นิยามเชิงปฏิบัติการ
(Operational Definition) และกําหนดเป�นตัวแปรตามลําดับ ตัวแปรอิสระคือ การมีสJวนรJวมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการการเลือกต้ังของคณะกรรมการการเลือกต้ังและการปฎิบัติตาม
กฏหมายขององคEกรท่ีเก่ียวข(องกับตJอการเลือกต้ังท่ีสัมพันธEกับตัวแปรตามคือ สัมฤทธิผลในการ
บริหารจัดการการเลือกต้ังให(สุจริตและเท่ียงธรรม ตัวแปรท่ีได(นี้นํามาเขียนแบบสอบถาม สํารวจระดับ
การปฏิบัติโดยประชาชนผู(มีสิทธิเลือกต้ังท่ีมีสJวนรJวมตJอการบริหารจัดการเลือกต้ังของคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง เพ่ือรวบรวมข(อมูลด(วยเครื่องมือเชิงปริมาณ หลังจากนั้นจะวิเคราะหEข(อมูลโดยใช(สถิติ
การถดถอยแบบพหุ (Multiple Regression) เพ่ือหาความสัมพันธEของตัวแปรอิสระหลายตัวแปรกับ     
ตัวแปรตามหนึ่งตัวแปร  
 การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช(เทคนิคการสัมภาษณEแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) โดย เพ่ือ
สํารวจข(อมูลเชิงปรากฏการณEนิยม ในเรื่อง สัมฤทธิผลในการบริหารจัดการเลือกต้ังให(สุจริตและ     
เท่ียงธรรม และสัมภาษณEผู(ทรงคุณวุฒิ (Delphi Technique) เพ่ือเพ่ิมความลึกของข(อมูล นําข(อมูลท่ี
ได(มาบูรณาการเข(ากับข(อมูลเชิงปริมาณ 
 ข้ันตอนสุดท(ายเป�นการบูรณาการและสังเคราะหE รูปแบบสัมฤทธิผลการบริหารจัดการ
เลือกต้ังให(สุจริตและเท่ียงธรรม เขียนความเชื่อมโยง น้ําหนักความสัมพันธEของตัวแปร ในรูปแบบของระบบ 
 ข้ันตอนการวิจัยแบJงเป�น 7 ข้ันตอน คือ  

ข้ันตอนท่ีหนึ่ง การศึกษาทฤษฎี การวิเคราะหEปcจจัยท่ีเก่ียวข(องกับการเลือกต้ัง 
ข้ันตอนท่ีสอง การกําหนดกรอบประชากรและการเลือกกลุJมตัวอยJาง 
ข้ันตอนท่ีสาม การสร(างเครื่องมือ การทดสอบความเท่ียงตรง และความเชื่อถือได(ของ

เครื่องมือ 
ข้ันตอนท่ีสี่  การรวบรวมข(อมูลโดยการสํารวจและการสัมภาษณE 
ข้ันตอนท่ีห(า ข้ันการวิเคราะหEข(อมูล และบูรณาการข(อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
ข้ันตอนท่ีหก การสังเคราะหEรูปแบบสัมฤทธิผลการบริหารจัดการการเลือกต้ังให(สุจริตและเท่ียงธรรม 
ข้ันตอนท่ีเจ็ด การสรุปผลและให(ข(อเสนอแนะ 
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3.2 การวิเคราะห�ป!จจัยท่ีเก่ียวข"องกับสัมฤทธิผลในการบริหารจัดการการเลือกตั้งให"สุจริตและเท่ียงธรรม  
 การวิเคราะหEปcจจัยท่ีเก่ียวข(องกับสัมฤทธิผลในการบริหารจัดการเลือกต้ังให(สุจริตและเท่ียง
ธรรมโดยใช(เทคนิคการวิจัยเอกสาร (Document Research) ข้ันตอนนี้ประกอบด(วย 
 1) การวิเคราะหEงาน (Task Analysis) การบริหารจัดการเลือกต้ังของคณะกรรมการการ
เลือกต้ังในห(วงเวลาท่ีผJานมา ตามพระราชบัญญัติการเลือกต้ัง และกฎหมายท่ีเก่ียวข(อง 

 2) การวิเคราะหEบทบาทขององคEกรท่ีเก่ียวข(องกับการเลือกต้ัง เชJน พรรคการเมือง 
สื่อมวลชน อาจารยEมหาวิทยาลัย กลุJมทางการเมือง 

 3) การวิเคราะหEสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให(สุจริตและเท่ียงธรรม เพ่ือให(ตรงตามความต(องการ
ของประชาชนและให(ความเป�นธรรมกับพรรคการเมืองทุกพรรค โดยศึกษาหลักการการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ศึกษาหลักนิติรัฐคือถูกต(องตามหลักกฎหมายของบ(านเมือง ศึกษาหลักนิติธรรม 
หรือธรรมาภิบาล คือ ถูกต(องตามหลักประเพณี จารีตนิยม และศีลธรรมอันดีงาม 
 ในข้ันนี้การวิเคราะหEได(ใช(วิธีการตรวจเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาทฤษฎี
การบริหารจัดการ ทฤษฎี Power Elite และทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองท่ีเก่ียวข(อง หลักนิติรัฐ 
ได(แกJ หลักกฎหมายมหาชน ระเบียบราชการ หลักนิติธรรมหรือธรรมาภิบาล ได(แกJ ศีลธรรม 
จรรยาบรรณ จริยธรรม ประเพณี วัฒนธรรมทางการเมืองท่ีเก่ียวข(อง 
 
3.3 ประชากรและกลุ-มตัวอย-าง 
 3.3.1 การวิจัยเชิงปริมาณ 
   การสํารวจการมีสJวนรJวมของประชาชนท่ีมีตJอการบริหารจัดการเลือกต้ังให(สุจริตและ
เท่ียงธรรมโดยใช(เทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณ 
  1) ประชากร คือ ประชาชนไทยผู(มีสิทธิเลือกต้ังในทุกจังหวัดของประเทศไทย 
 2) กลุJมตัวอยJาง ใช(วิธีการสุJมตัวอยJางเป�น 2 ข้ันตอน  

ข้ันตอนแรก ใช(วิธีการสุJมตัวอยJางแบบแบJงชั้นภู มิ (Proportional Stratified 
Sampling) คือ แบJงเขตพ้ืนท่ีประเทศไทยแบJงออกเป�น 4 ภาคตามภูมิศาสตรE ได(แกJ ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต( ภาคกลางรวมเอาภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และกรุงเทพมหานคร 
โดยสุJมตัวอยJางภาคละ 4 จังหวัดใหญJท่ีมีจํานวนประชากรมากท่ีสุด  
 ข้ันตอนท่ีสอง ใช(วิธีการสุJมอยJางงJาย (Simple Random Sampling) โดยขนาด
ตัวอยJางกําหนดตามตารางกําหนดขนาดตัวอยJางของ Taro Yamane (1967) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% 
เนื่องจากมีข(อจํากัดในเรื่องงบประมาณ สุJมตัวอยJางผู(มีสิทธิเลือกต้ังในแตJละจังหวัด จังหวัดละ 30 คน 
รวมท้ังสิ้น 480 คน (ความคลาดเคลื่อน ร(อยละ 5 ใช(จํานวนประชากร 400 ตัวอยJาง) เป�นการสุJมตาม
หลักโอกาสความนJาจะเป�น (Randomization) ทําให(กลุJมตัวอยJางท่ีได(รับเป�นตัวแทนท่ีดีของประชากร 
สามารถสรุปอ(างผลการสํารวจไปยังประชากรได(อยJางม่ันใจ และตัวอยJางจํานวน 480 คน มีจํานวน
เพียงพอท่ีจะใช(วิเคราะหEข(อมูลได(ตามข(อกําหนดทางสถิติ (Lehman, 1991)  
 
 
 



234 

 

ตารางท่ี 3.1 กลุJมตัวอยJางตามจังหวัดของประเทศไทย (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2555) 
 

จังหวัด กลุ-มตัวอย-าง (คน) 
เชียงใหมJ 
เชียงราย 
ลําปาง 
พะเยา 

นครราชสีมา 
อุดรธานี 
ขอนแกJน 

อุบลราชธานี 
กรุงเทพมหานคร 

ชลบุร ี
สมุทรปราการ 

ราชบุรี 
นครศรีธรรมราช 

สงขลา 
สุราษฎรEธานี 
นราธิวาส 

30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

รวม 480 
  
   จากปcญหาท่ีจํานวนประชากรของประเทศไทยมีจํานวนมาก การกําหนดให(กลุJม
ตัวอยJางมาจากทุกภาคของประเทศไทย จะชJวยลดความคลาดเคลื่อนของกรอบประชากร (Frame 
Error) และการสุJมตัวอยJางแบบงJาย จะชJวยลดความเอนเอียงในการเลือก (Selection Bias) ลงได( 
ข้ันตอนในการสุJมตัวอยJางลักษณะนี้ จะทําให(เกิดความเท่ียงตรงภายนอก (External Validity) 
กลJาวคือ การสรุปอ(างไปยังประชากร มีความเท่ียงตรงมากข้ึน  
  3.3.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
    ประชากร  ได(แกJ ผู(ทรงคุณวุฒิด(าน สัมฤทธิผลในการบริหารจัดการเลือกต้ังให(สุจริต
และเท่ียงธรรม 
    กลุJมตัวอยJาง การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยจะแบJงออกเป�น 2 กลุJม ตามการคัดเลือก 
ประกอบด(วย 6 สJวนยJอย คือ กรรมการบริหารพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู(แทนราษฎร ผู(นํา
ชุมชน เจ(าหน(าท่ีเลือกต้ังของคณะกรรมการการเลือกต้ัง สื่อมวลชน อาจารยEในสถานศึกษา และผู(นํา
กลุJมทางการเมือง ผู(วิจัยใช(การเลือกกลุJมตัวอยJางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือให(ได(
ประชากรตัวอยJางตามต(องการ (Earl Babbie, 1973) รวมท้ังสิ้น 36 คน ดังนี้ 
    กลุJมท่ี 1 กลุJมท่ีมีบทบาทเก่ียวข(องในการเลือกต้ัง การตรวจสอบ และให(ความรู(แกJ
ประชาชนเพ่ือให(เกิดการเลือกต้ังท่ีสุจริตและเท่ียงธรรม ได(แกJ สื่อมวลชน อาจารยEในสถานศึกษา และ
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ผู(นําของกลุJมทางการเมือง กลุJมนี้จัดเป�นกลุJมคนท่ีมีความรู(และประสบการณEทางการเมืองเฉพาะด(าน 
(Specialists) นอกจากนั้นยังจัดอยูJในกลุJมท่ีมีสJวนได(สJวนเสีย (Stakeholders) กับการเลือกต้ังอีกด(วย 
กลุJมนี้ผู(วิจัยจะใช(การสัมภาษณEแบบเจาะลึก (In Depth-Interview) เพ่ือเก็บข(อมูลจากความคิดเห็น 
และทัศนะในการบริหารจัดการการเลือกต้ังให(สุจริตและเท่ียงธรรม กลุJมนี้มีจํานวน รวม 18 คน 
จําแนกดังนี้ 
    1) สื่อมวลชน          6      คน 
    2) อาจารยEในสถาบันการศึกษา    6      คน 
    3) ผู(นํากลุJมทางการเมือง      6      คน 
     กลุJมท่ี 2 ได(แกJ กลุJมของผู(บริหารจัดการการเลือกต้ัง คือ คณะกรรมการการเลือกต้ัง  
ตัวแทนประชาชนจากพรรคการเมืองท่ีทําหน(าท่ีนิติบัญญัติ มีประสบการณEโดยตรงจากกระบวนการ
เลือกต้ัง คือ สมาชิกสภาผู(แทนราษฎร ผู(นําชุมชนท่ีเป�นสมาชิกองคEการบริหารสJวนท(องถ่ิน ซ่ึงกลุJมนี้
จัดเป�นกลุJมท่ีมีอํานาจหน(าท่ีรับผิดชอบในการเลือกต้ังโดยตรง จัดเป�นผู(ทรงคุณวุฒิ และมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด(านอยJางแท(จริง รวบรวมข(อมูลโดยใช(เทคนิคการสัมภาษณEแบบเดลฟาย (Delphi 
Technique) กลุJมนี้มีจํานวนรวม 18 คน จําแนกได( ดังนี้ 
    1) เจ(าหน(าท่ีของคณะกรรมการการเลือกต้ัง             6      คน 
    2) กรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู(แทนราษฎร  6      คน 
    3) ผู(นําชุมชน        6      คน 
 
3.4 เครื่องมือท่ีใช"ในการวิจัย 
 3.4.1 การสร(างเครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ 
 เครื่องมือเชิงปริมาณท่ีใช(สํารวจระดับการปฏิบัติของคณะกรรมการการเลือกต้ังโดย
ประชาชนผู(มีสิทธิเลือกต้ัง ได(แกJ แบบสอบถาม ซ่ึงแบJงเป�น 3 ตอนคือ ตอนท่ี 1 ข(อมูลสJวนบุคคล เป�น
แบบเลือกตอบ ตอนท่ี 2 เป�นข(อมูลเก่ียวกับการประเมินระดับการปฏิบัติของคณะกรรมการการ
เลือกต้ังโดยประชาชนท่ีมีตJอการบริหารจัดการการเลือกต้ัง และการปฏิบัติตามกฏหมายขององคEกรท่ี
เก่ียวข(องกับการเลือกต้ัง เป�นแบบเลือกตอบ และตอนท่ี 3 เป�นข(อมูลเก่ียวกับการวัดระดับความสุจริต
และเท่ียงธรรม เป�นแบบเลือกตอบ 
 การสร(างเครื่องมือ ทดสอบความเท่ียงตรง ทดสอบความเชื่อถือได( ของเครื่องมือวิจัย 
ดําเนินการ ตามข้ันตอนดังนี้ 

     1) ศึกษาปรัชญาการเมือง ทฤษฎีการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และ
ทฤษฎีการสื่อสารทางการเมือง ทฤษฎีกลุJมผลประโยชนE ทฤษฎี Power Elite ทฤษฎีการบริหาร
จัดการ หลักนิติรัฐได(แกJ หลักกฎหมายมหาชน รัฐธรรมนูญแหJงราชอาณาจักรไทย ปU พ.ศ. 2550 
พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรและวุฒิสภา ระเบียบราชการ หลักนิติธรรมหรือ 
ธรรมาภิบาล ได(แกJ ศีลธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรม ประเพณี วัฒนธรรมทางการเมือง ท่ีเก่ียวข(อง 

2) จากหลักทฤษฎีนํามาให(นิยามเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการบริหารจัดการการเลือกต้ัง
ให(สุจริตและเท่ียงธรรม โดยนําแนวคิดทฤษฎีมาให(ความหมายเฉพาะท่ีชัดเจน  

3) นํานิยามเชิงปฏิบัติการมากําหนดตัวแปร และต้ังสมมติฐาน 
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4) ตัวแปรท่ีได( นํามาวิเคราะหEปcจจัยท่ีเก่ียวข(องกับตัวแปร แยกประเด็น และเขียน
แบบสอบถาม ผู(วิจัยจะเขียนเป�นประเด็นคําถามเฉพาะ โดยกําหนดคําถามตามดัชนีชี้วัดของตัวแปร มี
ประเด็นเก่ียวกับ การบริหารจัดการการเลือกต้ังให(สุจริตและเท่ียงธรรม ซ่ึงประเด็นตJางๆ ใน
แบบสอบถามได(มาจากแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการ การสื่อสารทางการเมือง หลักนิติรัฐ
และหลักธรรมาภิบาล ท้ังนี้เพ่ือให(แบบสอบถามมีโครงสร(างครอบคลุมประเด็นปcญหาการเลือกต้ังท้ัง 
9 ด(านตามพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรประกอบรัฐธรรมนูญปU 2550 เพ่ือให(
มีความเท่ียงตรงเชิงโครงสร(าง (Construct Validity) 
 
ตารางท่ี 3.2 กรอบเนื้อหาการวิจัยเชิงปริมาณ 
 

ขอบเขต
การศึกษา

วิจัย 
รายละเอียด 

เครื่องมือ
การศกึษา

วิจัย 

กลุ-ม 
เป4าหมาย 

จํานวน 

การมีสJวนรJวมใน
การบริหาร
จัดการการ
เลือกต้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การปฏิบัติตาม
กฏหมาย 
 
 
สัมฤทธิผลการ
บริหารจดัการ
การเลือกต้ังให(
สุจริตและ 
เท่ียงธรรม 

ศึกษากระบวนการบริหารจัดการเลือกต้ังให(
สุจริตและเท่ียงธรรม เปรียบเทียบกับการ
บริหารจัดการเลือกต้ังของคณะกรรมการการ
เลือกต้ังท่ีผJานมา  
1) การบรหิารจดัการเลือกต้ังท่ัวไป  
2) การแบJงเขตเลือกต้ัง 
3) การกํากับดูแลเจ(าพนักงานผู(ดําเนินการเลือกต้ัง  
4) การจัดทําบัญชีรายชื่อผู(มีสิทธิเลือกต้ัง  
5) การสมัครรับเลือกต้ัง  
6) การกํากับดูแลด(านวิธีการหาเสยีงเลือกต้ัง  
7) การกํากับดูแลการลงคะแนนเลอืกต้ัง  
8) การกํากับดูแลลงคะแนนเลือกต้ังนอกเขต 
9) การนับคะแนนเลือกต้ังและประกาศผล  
1) บทบาทของพรรคการเมือง 
2) บทบาทของสื่อมวลชน 
3) บทบาทของสถานศึกษา  
4) บทบาทของกลุJมทางการเมือง 
1) สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให(สุจริต 
2) สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให(เท่ียงธรรม 

แบบสอบ 
ถาม 

ประชาชนผู(
มีสิทธิ
เลือกต้ัง 

480 
คน 
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 5) นําเครื่องมือปรึกษาผู(ทรงคุณวุฒิ โดยการเสนอแบบสอบถามตJอคณะกรรมการท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธEดําเนินการพิจารณาตรวจแก(ไข หลังจากนั้นนําแบบสอบถามไปปรึกษา
ผู(ทรงคุณวุฒิด(านการเลือกต้ัง จํานวน 3 คน เพ่ือให(แบบสอบถามมีเนื้อหาการเลือกต้ังให(สุจริตและ
เท่ียงธรรม มีความตรงประเด็น ถูกต(อง ครบถ(วน มีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
ผู(ทรงคุณวุฒิท่ีนําไปปรึกษา ได(แกJ 
 ก. อาจารยEท่ีปรึกษาซ่ึงเป�นผู(ท่ีมีประสบการณEในด(านการบริหารจัดการเลือกต้ัง
ให(สุจริตและเท่ียงธรรม 
 ข. ผู(ทรงคุณวุฒิของ กกต. จํานวน 1 คน ท่ีมีประสบการณEในด(านการบริหาร
จัดการการเลือกต้ังให(สุจริตและเท่ียงธรรม 
 ค. ผู(บริหารของพรรคการเมืองจํานวน 1 คน ท่ีมีประสบการณEในด(านการเลือกต้ัง 
    6) การสอบความเชื่อถือได(ของเครื่องมือ ทดลองใช(แบบสอบถาม เพ่ือตรวจสอบความ
เชื่อถือได( (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยทดลองใช(แบบสอบถามนี้ กับประชาชนผู(มีสิทธิเลือกต้ัง
ในเขต กทม. จํานวน 15 คนท่ีอยูJนอกกลุJมตัวอยJาง จํานวน 2 ครั้ง เม่ือ 1 และ 25 เมษายน 2556 
เพ่ือตรวจสอบวJาผู(ตอบเข(าใจคําถามตรงกับนักวิจัย และนําผลท่ีได(มา ปรับแก(แบบสอบถาม การหาคJา
ความเชื่อถือได(ของแบบสอบถามใช(วิธีการวัดแล(ววัดซํ้า (Test and Retest Method) แล(วหาคJา
สหสัมพันธEของผลการวัดท้ังสองครั้ง ได(คJาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธE มีความสัมพันธEในระดับสูงตาม
เกณฑEของ Borg (1963 Cited in Cohen, 1994)    
 7) ปรับแก(เครื่องมือเป�นฉบับสมบูรณE โดยใช(ข(อบกพรJองท่ีตรวจพบจากทดลองใช( 
นํามาปรับแก(แบบสอบถามให(เหมาะสมยิ่งข้ึน นําแบบสอบถามไปใช(รวบรวมข(อมูล (รายละเอียด
แบบสอบถามตามผนวก ก 
 3.4.2 การสร(างเครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ 
   การสร(างเครื่องมือการวิจัย ผู(วิจัยสร(างแบบสัมภาษณE โดยมีข้ันตอน ดังนี้  
     1) ศึกษาทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข(องกับ ปรัชญาการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย หลักกฎหมายมหาชน พระราชบัญญัติการเลือกต้ัง หลักธรรมาภิบาลในการ
จัดการเลือกต้ัง บทบัญญัติรัฐธรรมนูญวJาด(วยหลักสิทธิ เสรีภาพ ของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตย หลักความต(องการของประชาชนผู(มีสิทธิเลือกต้ัง และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข(อง 
      2) การสร(างแบบสัมภาษณEจะนําทฤษฎีมาเขียนนิยามเชิงปฏิบัติการ และนํานิยามเชิง
ปฏิบัติการมาเขียนเป�นคําถามการสัมภาษณE มีประเด็นคําถามท่ีกําหนดไว(ลJวงหน(า ซ่ึงประเด็นตJางๆ 
ได(มาจากแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการการเลือกต้ัง หลักกฎหมายท่ีเก่ียวข(องกับการ
เลือกต้ัง หลักธรรมาภิบาล เพ่ือรวบรวมข(อมูลการบริหารจัดการการเลือกต้ังให(สุจริตและเท่ียงธรรม
ประกอบแนวคําถามเพ่ือศึกษา เนื่องจากกลุJมท่ีจะสัมภาษณE มี 2 กลุJม ใหญJๆ แบบสัมภาษณE จึง
แบJงเป�น 2 ชุด คือหัวข(อสัมภาษณEเชิงลึก เพ่ือนําไปสัมภาษณEกลุJมท่ีเก่ียวข(องกับการเลือกต้ัง และ
หัวข(อสัมภาษณEแบบเดลฟาย เพ่ือนําไปสัมภาษณEกลุJมผู(บริหารจัดการเลือกต้ัง ท้ังหัวข(อสัมภาษณE   
เชิงลึก และหัวข(อสัมภาษณEแบบเดลฟาย มีเนื้อหาท่ีได(จากการศึกษาทฤษฎี และข(อมูลความสัมพันธE
ของตัวแปรท่ีได(จากการสํารวจข(อมูลเชิงปริมาณ  
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   จากกรอบเนื้อหาทฤษฎีดังกลJาวจะนําคําถามการวิจัยมาเขียนเป�น แบบสัมภาษณE เพ่ือ
รวบรวมข(อมูลการบริหารจัดการเลือกต้ังให(สุจริตและเท่ียงธรรมนํามาเป�นเครื่องมือท่ีใช(ในการวิจัย 
คือ แบบสัมภาษณE (Interview) เป�นแบบสัมภาษณEเชิงลึกแบบมีโครงสร(าง (Structure In-Depth 
Interview) โดยเครื่องมือท่ีจะนําไปสัมภาษณEประกอบด(วย 
    (1) หัวข(อสัมภาษณEเชิงลึก เพ่ือนําไปสัมภาษณEผู(เชี่ยวชาญ กลุJมท่ีเก่ียวข(องกับการเลือกต้ัง 
    (2) หัวข(อสัมภาษณE แบบเดลฟาย เพ่ือนําไปสัมภาษณEผู(ทรงคุณวุฒิ และผู(เชี่ยวชาญ
กลุJมผู(บริหารจัดการเลือกต้ัง สมาชิกสภาผู(แทนราษฎรและกรรมการบริหารพรรค และผู(นําชุมชน ซ่ึง
กรอบเนื้อหาในการสร(างแบบสัมภาษณE แสดงในตาราง ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3.3 กรอบเนื้อหาในการสร(างแบบสัมภาษณE 
 

ขอบเขต รายละเอียด เครื่องมือ 
กลุ-ม 

เป4าหมาย 
จํานวน 

การบริหาร
จัดการ 
การเลือกต้ัง 

- ศึกษาการบริหารจัดการเลือกต้ังตามแนวคิดของ
กลุJมท่ีมีบทบาทเก่ียวข(องกับการเลือกต้ัง ตามหลัก
นิติรัฐ และนิติธรรม  
- ศึกษาการบริหารจัดการเลือกต้ังของกลุJม
คณะกรรมการการเลือกต้ังและพรรคการเมือง ตาม
หลักนิติรัฐ และนิติธรรม  
1) การบริหารจัดการเลือกต้ังท่ัวไป  
2) การแบJงเขตเลือกต้ัง 
3) การกํากับดูแลเจ(าพนักงานผู(ดําเนิน  
   การเลือกต้ัง  
4) การจัดทําบัญชีรายชื่อผู(มีสิทธิเลือกต้ัง  
5) การสมัครรับเลือกต้ัง  
6) การกํากับดูแลวิธีการหาเสียงเลือกต้ัง  
7) การกํากับดูแลด(านการลงคะแนนเลือกต้ัง  
8) การกํากับดูแลด(านการเลือกต้ังนอกเขต  
9) การกํากับดูแลด(านการนับคะแนนและประกาศผล  

แบบ
สัมภาษณE 
เชิงลึก 
แบบ
สัมภาษณE  
เดลฟาย 

- อาจารยE 
- สื่อมวลชน 
- กลุJมทาง

การเมือง 
- กกต. 
- สส. และ
กรรมการ 
บริหารพรรค 
- ผู(นําชุมชน 
 

18 คน 
 
 
 
18 คน 

 
   3) นําเครื่องมือปรึกษาผู(ทรงคุณวุฒิ โดยการเสนอแบบสัมภาษณEตJอคณะกรรมการท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธEดําเนินการพิจารณาตรวจแก(ไข หลังจากนั้นนําแบบสัมภาษณEไปปรึกษา
ผู(ทรงคุณวุฒิด(านเนื้อหาและด(านแบบสัมภาษณE จํานวน 3 คน เพ่ือให(แบบสัมภาษณEมีความเท่ียงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) ข(อมูลท่ีได(จากผู(ทรงคุณวุฒิจะนํามาปรับแก(แบบสัมภาษณEให(
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เหมาะสม เพ่ือนําไปทดลองใช(ตJอไป ผู(ทรงคุณวุฒิ ท่ีได(นําไปปรึกษา ได(แกJ ผู(เชี่ยวชาญจาก กกต. 
ผู(ทรงคุณวุฒิจากพรรคการเมือง และผู(เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย  

 4) การทดลองใช(แบบสัมภาษณE หลังจากปรึกษาผู(ทรงคุณวุฒิ ผู(เชี่ยวชาญ และ
ปรับปรุงแบบสัมภาษณEแล(ว ได(ทดลองใช(แบบสัมภาษณEสอบถามผู(ทรงคุณวุฒิจาก กกต. จํานวนสอง
ครั้ง เม่ือ 1, 30 มิถุนายน 2556 เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของแบบสัมภาษณEและเพ่ือตรวจสอบ
ความเชื่อถือได(ของแบบสัมภาษณE (Reliability) การทดสอบแบบสัมภาษณEใช(วิธีการวัดแล(ววัดซํ้า 
(Test and Retest Method) แล(วหาคJาสหสัมพันธEของผลการวัดท้ังสองครั้ง ตามเกณฑEของ Borg 
(1963 Cited in Cohen, 1994)    

 5) ปรับแก(ข้ันสมบูรณE โดยนําข(อบกพรJองท่ีได(รับจากการทดลองใช(แบบสัมภาษณEมา
ปรับแก(ให(เป�นแบบสัมภาษณEฉบับสมบูรณEเตรียมนําไปใช(สัมภาษณE  

 เครื่องมือท่ีใช(ในการวิจัย ใช(แบบสัมภาษณE ประกอบด(วย  
 1) หัวข(อสัมภาษณEเชิงลึกสําหรับกลุJมท่ี 1 คือกลุJมท่ีมีบทบาทเก่ียวข(องกับการเลือกต้ัง 

ใช(เทคนิคการสัมภาษณEแบบไมJเป�นทางการ เพ่ือนําไปสัมภาษณEผู(เชี่ยวชาญกลุJมท่ี 1 ซ่ึงแบบสัมภาษณE
เชิงลึกสําหรับกลุJมท่ี 1 มีรายละเอียดตามผนวก 

 2) หัวข(อสัมภาษณEเชิงลึกสําหรับกลุJมท่ี 2 เพ่ือนําไปสัมภาษณEผู(เชี่ยวชาญกลุJมท่ี 2 คือ
กลุJมบริหารจัดการเลือกต้ัง ใช(เทคนิคการสัมภาษณEแบบเดลฟาย (Delphi Technique) รอบท่ี 1 ซ่ึง
แบบสัมภาษณEเชิงลึกสําหรับกลุJมท่ี 2 มีรายละเอียดตามผนวก 

 3) หัวข(อสัมภาษณEชนิดมีโครงสร(าง (Structural Interview) เพ่ือนําไปสัมภาษณE
ผู(เชี่ยวชาญ กลุJมท่ี 2 คือกลุJมผู(บริหารจัดการเลือกต้ัง ใช(เทคนิคการสัมภาษณEแบบเดลฟาย ในรอบท่ี 
2 และรอบท่ี 3 
  หัวข(อสัมภาษณEชนิดมีโครงสร(าง ซ่ึงผู(สัมภาษณEจะเป�นผู(ถาม และกรอกข(อมูลเอง แบบ
สัมภาษณEประกอบด(วย 2 ตอน คือ  

 ตอนท่ี 1 ข(อมูลสJวนบุคคลและประสบการณEทํางานของผู(ทรงคุณวุฒิ เป�นคําถามแบบ
ปลายเป|ด  

 ตอนท่ี 2 ข(อมูลการบริหารจัดการเลือกต้ัง นําไปสัมภาษณEกลุJมผู(จัดการเลือกต้ังมี
ประเด็น การบริหารจัดการเลือกต้ังให(สุจริตและเท่ียงธรรม 9 ด(านประกอบด(วย การวางแผนการ
เลือกต้ังตามกฎหมาย การควบคุม อํานวยการ กํากับดูแลการเลือกต้ัง การสนับสนุน ให( สุจริต และ
เท่ียงธรรม ตามหลัก นิติรัฐ นิติธรรม เป�นคําถามแบบปลายป|ด ซ่ึงแบบสัมภาษณEชนิดมีโครงสร(าง 
สําหรับกลุJมท่ี 2 มีรายละเอียดตามผนวก 

3.4.3 ความเท่ียงตรงและความเชื่อถือได(ของเครื่องมือวิจัย  
จากประชากรท้ังหมดของประเทศไทย ผู(วิจัยกําหนดกรอบประชากรให(ครอบคลุมทุก

ภาคของประเทศ การสุJมตัวอยJางแบบชั้นภูมิโดยเลือกกลุJมตัวอยJางมาจากทุกภาค แตJละภาคเลือก
กลุJมตัวอยJางมาจากจังหวัดใหญJของภาค 4 จังหวัด หลังจากนั้นสุJมตัวอยJางแบบงJาย ตามโอกาสความ
นJาจะเป�น จะชJวยลดความคลาดเคลื่อนในการเลือกกลุJมตัวอยJาง สJงผลตJอความเท่ียงตรงภายนอก 
(External Validity) สามารถสรุปอ(างไปยังกลุJมประชากรได(อยJางม่ันใจ นอกจากนั้น การสร(าง
เครื่องมือ ได(แกJ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณEใช(วิธีการทดสอบซํ้า (Test and Retest Method) 
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ทําให(ผุ(ถามและผู(ตอบมีความเข(าใจตรงกันในประเด็นของปcญหา และประเด็นคําถาม ตอบได(ตรง
ประเด็น ตรงวัตถุประสงคE ของผู(วิจัยซ่ึงจะชJวยลดความคลาดเคลื่อนในการวัดได( ท้ังนี้ เพ่ือให(
เครื่องมือมีความเชื่อถือได( (Reliability)  
 
3.5 การเก็บรวบรวมข"อมูล  
 3.5.1 การวิจัยเชิงปริมาณ 
   การรวบรวมข(อมูล โดยการสํารวจความคิดเห็นจากแบบสอบถาม ซ่ึงดําเนินการตาม
ข้ันตอน ดังนี้ 
  1) ผู(วิจัยขอหนังสือจาก อาจารยEท่ีปรึกษา ของมหาวิทยาลัย เพ่ือขอความรJวมมือใน
การวิจัยและเก็บข(อมูล  
  2) สJงแบบสอบถามด(วยตัวเองทุกจังหวัดโดยมีผู(ชJวยวิจัยท่ีอาศัยอยูJในแตJละจังหวัด 
ชี้แจงทําความเข(าใจวัตถุประสงคEการถาม และวิธีการตอบแบบสอบถาม  พร(อมท้ังนัดวันรับ
แบบสอบถามกลับ 
  3) สอบถามความคิดเห็นกลุJมตัวอยJางประชาชนผู(มีสิทธิเลือกต้ัง จํานวน 480 ชุด 
และให(เวลาตอบแบบสอบถามเป�นเวลา 1 สัปดาหE  
  4) รวบรวมแบบสอบถามกลับคืนด(วยตัวเองและตรวจสอบความสมบูรณE พบวJาได(รับ
แบบสอบถามกลับคืนมา ครบท้ัง 480 ฉบับ คิดเป�น ร(อยละ 100.00 และมีความสมบูรณEทุกฉบับ 
 3.5.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
       การเก็บรวบรวมข(อมูลใช(การสัมภาษณE (Interview) การวิจัยครั้งนี้ใช(ท้ังการสัมภาษณE
แบบก่ึงทางการ (Semi-Formal Interview) และการสัมภาษณEแบบไมJเป�นทางการ (Informal 
Interview) ดําเนินการสัมภาษณE ผู(เชี่ยวชาญ และผู(ทรงคุณวุฒิ 2 กลุJมรวมจํานวน 36 คน  
   กลุJมแรก ได(แกJ อาจารยEในสถานศึกษา สื่อมวลชน และกลุJมทางการเมือง จํานวน 18 คน 
ดําเนินการสัมภาษณE โดยใช(แบบสัมภาษณEเชิงลึก ใช(เทคนิคการสัมภาษณEแบบไมJเป�นทางการ  
   กลุJมท่ีสอง ได(แกJ เจ(าหน(าท่ีของคณะกรรมการการเลือกต้ัง สมาชิกสภาผู(แทนราษฎร 
ผู(นําชุมชนในแตJละภาค จํานวน 18 คน โดยใช(แบบสัมภาษณEเชิงลึก และแบบสัมภาษณEชนิดมี
โครงสร(าง ใช(เทคนิคการสัมภาษณEแบบเดลฟาย (Delphi Interview Technique) จํานวน 3 รอบ  
   ข้ันตอนการสัมภาษณE ผู( ให(สัมภาษณEให(เสรีในการตอบตามกรอบแนวคิดของ
ผู(เชี่ยวชาญ ผู(ทรงคุณวุฒิ แตJละคน และมีอิสระในการตอบ โดยข(อมูลท่ีได(จะเป�นข(อมูลปฐมภูมิ 
(Primary Data) ท้ังหมด เพ่ือให(ได(รับทราบภาพสะท(อนข(อเท็จจริงตรงตามกรอบแนวคิด ใช(หลักการ
สัมภาษณE ดังนี้ 
   1) ข้ันเตรียมการสัมภาษณE ได(แกJ กJอนลงสนามเพ่ือรวบรวมข(อมูลโดยการสัมภาษณE 
ผู(วิจัยได(เริ่มต(นด(วยการนัดหมายวันเวลาท่ีจะสัมภาษณEกับกลุJมตัวอยJาง พร(อมกับขอเอกสารตJางๆ 
เก่ียวกับการดําเนินการกิจกรรมชุมชน พร(อมกันนั้น ผู(วิจัยจะต(องศึกษาประเด็นคําถามท่ีใช(ในการ
สัมภาษณEผู(ให(ข(อมูล เตรียมและศึกษาวิธีใช(เครื่องบันทึกเสียง เตรียมสมุดจดบันทึกและอุปกรณEตJางๆ 
ให(พร(อมกJอนดําเนินการสัมภาษณE 
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   2) ข้ันดําเนินการสัมภาษณE  ได(แกJ  กJอนการสัมภาษณEผู( วิจัยจะสนทนาสร(าง
ความคุ(นเคยกับผู(ให(สัมภาษณE แจ(งวัตถุประสงคEของการสัมภาษณE อธิบายเหตุผลและขออนุญาตใช(
เครื่องบันทึกเสียงในขณะท่ีสัมภาษณE ขออนุญาตใช(กลJองถJายรูปเพ่ือใช(อ(างอิงในการสัมภาษณE รวมท้ัง
แจ(งให(ทราบวJาข(อมูลตJางๆ ท่ีบันทึกเสียงไว(ผู(วิจัยจะเก็บไว(เป�นความลับ หากผู(ให(สัมภาษณEไมJประสงคE
ท่ีจะให(บันทึกเสียงในชJวงใด ผู(วิจัยก็จะไมJบันทึกเสียงเลย 
   ข้ันเตรียมการสัมภาษณE และข้ันการสัมภาษณE ประกอบด(วยข้ันตอน ดังนี้ 
 1) การประสานงาน ผู(วิจัยขอหนังสือจากมหาวิทยาลัย เพ่ือขอความรJวมมือในการ
รวบรวมข(อมูลไปยังผู(ทรงคุณวุฒิ  

2) การวางแผนการสัมภาษณE ได(อาศัยเทคนิคการรวบรวมข(อมูลเชิงคุณภาพเพ่ือให(ได(
ข(อมูลเชิงลึก ได(แกJ การหาข(อมูลประวัติผู(รับการสัมภาษณEลJวงหน(าโดยการถามผู(ท่ีรู(จักคุ(นเคย เพ่ือน
รJวมงาน การเตรียมตัวผู(สัมภาษณEให(พร(อมท้ังด(านบุคลิก การปรากฏตัว และทJวงทีวาจา การเตรียม
เครื่องมือเครื่องใช(ท่ีจําเป�นในการสัมภาษณE ได(แกJ เครื่องบันทึกเสียง อุปกรณEการจดบันทึก 
  3) การนัดหมายกลุJมตัวอยJาง โดยนัดหมายลJวงหน(าถึง วันเวลา และสถานท่ีในการ
สัมภาษณEท่ีสะดวก การเตรียมหัวข(อคําถาม และลําดับข้ันตอนการสนทนา  
  4) การดําเนินการสัมภาษณE จะสัมภาษณEแยกเป�นรายบุคคล แยกรายครั้ง  
  กลุJมท่ี 1 กลุJมผู(เชี่ยวชาญท่ีมีบทบาทเก่ียวข(องกับการเลือกต้ัง ได(แกJ 
          (1) อาจารยEในสถานศึกษา     6     คน 
          (2) สื่อมวลชน      6     คน 
          (3) ผู(นําของกลุJมทางการเมือง    6     คน 
  ใช(เทคนิคการสัมภาษณEเชิงลึก โดยใช(แบบสัมภาษณEเชิงลึก ตามผนวก ข   
  กลุJมท่ี 2 กลุJมผู(เชี่ยวชาญท่ีมีหน(าท่ีบริหารจัดการเลือกต้ังและผู(ทรงคุณวุฒิท่ีเป�นผู(
ปฏิบัติตามกฏหมายเลือกต้ัง ได(แกJ 
   (1) เจ(าหน(าท่ีของคณะกรรมการการเลือกต้ัง            6      คน 
          (2) ผู(นําชุมชน      6      คน 
                     (3) สมาชิกสภาผู(แทนราษฎรและกรรมการพรรคการเมือง     6      คน 
    ใช(เทคนิคการสัมภาษณEแบบเดลฟาย (Delphi Technique)  
    การเก็บข(อมูล โดยใช(เทคนิคการสัมภาษณEแบบเดลฟาย จะเก็บข(อมูล 3 รอบ ดังนี้คือ 
   รอบท่ี 1 เป�นการเก็บข(อมูลโดยการสัมภาษณEแบบไมJเป�นทางการ โดยใช(แบบ
สัมภาษณEเชิงลึกตามผนวก ค เป�นแบบสัมภาษณEชนิดปลายเป|ด เป|ดโอกาส ให(ผู(ให(สัมภาษณEได(ให(
แนวคิดในการบริหารจัดการเลือกต้ังให(สุจริตและเท่ียงธรรมโดยเสรี 
   รอบท่ี 2  เม่ือได(คําตอบจากรอบแรกแล(ว นํามาวิเคราะหEเนื้อหาของแตJละคน สรุป
ประเด็นความคิดเห็นรวบยอด โดยเนื้อหาได(นํามาจากคําตอบผู(ให(สัมภาษณEในรอบแรกนั้น หลังจาก
รวบรวมข(อมูลแล(ว นํามาวิเคราะหEข(อมูล สรุปประเด็นนํามาจัดทําเป�นแบบสอบถามปลายป|ดในรูป
ของมาตรประมาณคJา 5 ระดับ สJงให(ผู(เชี่ยวชาญและผู(ทรงคุณวุฒิ แตJละทJานตอบซํ้า เพ่ือทบทวน
ความเข(าใจ ตรวจสอบ และยืนยันคําตอบ 
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   รอบท่ี 3 นําข(อมูลท่ีรวบรวมได(ในรอบท่ี 2 มาแก(ไขแบบสอบถามเพ่ือยืนยันความ
คิดเห็นของผู(ให(ข(อมูลซํ้าอีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงผู(ให(ข(อมูลแตJละคนจะได(รับข(อมูลย(อนกลับประกอบด(วย 2 
สJวนคือ สJวนแรก เป�นความคิดเห็นของกลุJมในแตJละประเด็น มีสถิติ เป�นคJาร(อยละสJวนท่ีสองเป�น
คําตอบของผู(เชี่ยวชาญท่ีเป�นเจ(าของคําตอบแตJละคน  
   ในการสัมภาษณE รอบท่ี 2 และ 3 นี้ได(ใช(แบบสัมภาษณEชนิดมีโครงสร(าง 
     จากข(อมูลท่ีได(รับ ผู(วิจัยได(บันทึกข(อมูล นําไปวิเคราะหEข(อมูลในข้ันตJอไป 
  5) การบันทึกข(อมูล ข(อมูลท่ีได(จากการสัมภาษณEจะจดลงสมุดบันทึก ทําดัชนี แยก
ประเภท จัดหัวข(อ จัดหมวดหมูJ จัดรูปแบบความสัมพันธEของตัวแปร ลงความเห็น เขียนเป�นข(อสรุป
พ้ืนฐาน (Grounded Theory) 
   
3.6 การวิเคราะห�ข"อมูล   
 3.6.1 การวิจัยเชิงปริมาณ 
  1) ข(อมูลสJวนบุคคล และคะแนนการวัดระดับการปฏิบัติของคณะกรรมการการเลือกต้ังโดย
ประชาชนผู(มีสิทธิเลือกต้ัง และการปฏิบัติตามกฏหมายขององคEกรท่ีเก่ียวข(องกับการเลือกต้ัง ใช(สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) การแจกแจงความถ่ี ร(อยละ คJาเฉลี่ย สJวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
   2) ข(อมูลความสัมพันธEระหวJางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ใช(สถิติการถดถอยพหุ 
(Multiple Regressions) เพ่ืออธิบายความสัมพันธEของตัวแปรดังกลJาว ตัวแปรอิสระ คือ ข(อมูลสJวน
บุคคล การมีสJวนรJวมในการบริหารจัดการการเลือกต้ัง และการปฏิบัติตามกฎหมายขององคEกร นํามา
ทดสอบความสัมพันธEกับตัวแปรตาม คือระดับสัมฤทธิผลในการเลือกต้ังให(สุจริตและเท่ียงธรรม ซ่ึง 

ตัวแปรอิสระ คือ การมีสJวนรJวมของประชาชนในด(านการบริหารจัดการเลือกต้ัง
ของคณะกรรมการการเลือกต้ัง และการปฏิบัติตามกฎหมายขององคEกรท่ีมีบทบาทในการเลือกต้ัง 

ตัวแปรตาม  คือ สัมฤทธิผลในการเลือกต้ังให(สุจริตและเท่ียงธรรม 
3) การทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธEระหวJางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม เพ่ือสรุป

อ(างไปยังประชากร ใช(สถิติอ(างอิง (Inferential Statistics) ทดสอบสมมติฐาน 
      H0  :    r  =  0 
      H1  :    r  ≠  0 
    ทดสอบความมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.95 

     4) เกณฑEการให(คะแนน และการแปลความหมาย 
          ข(อมูลจากแบบสอบถามท่ีได( จะนํามาวิเคราะหEข(อมูลด(วยเครื่องคอมพิวเตอรEโดยใช(
โปรแกรมทางสถิติในการวิจัย ซ่ึงแบบสอบถามระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการการเลือกต้ัง ได(กําหนด
ระดับการปฏิบัติท่ีมีตJอการบริหารจัดการการเลือกต้ัง ไว( 5 ระดับ ตามหลักของ Likert Scale คือ  
     ระดับปฏิบัติมากท่ีสุด  ให( 5 คะแนน   
     ระดับปฏิบัติมาก  ให( 4 คะแนน 
     ระดับปฏิบัติปานกลาง  ให( 3 คะแนน   
     ระดับปฏิบัติน(อย  ให( 2 คะแนน  
     ระดับปฏิบัติน(อยท่ีสุด  ให( 1 คะแนน  
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     ผู(วิจัยจึงได(นําแบบสอบถามท่ีมีการลงคะแนนเป�นท่ีเรียบร(อยไปประมวลผลและ
วิเคราะหEข(อมูลด(วยเครื่องคอมพิวเตอรE โดยกําหนดคJาเฉลี่ย (Mean) ของคะแนน แล(วมาแปล
ความหมายตามเกณฑEการแปลคJาเฉลี่ย คือ การมีสJวนรJวมของประชาชนในการบริหารจัดการการ
เลือกต้ังของคณะกรรมการการเลือกต้ัง ดังนี้ 
     ได(คะแนนเฉลี่ย 4.20 – 5.00    หมายถึง ระดับปฏิบัติมากท่ีสุด 
         ได(คะแนนเฉลี่ย 3.40 – 4.19    หมายถึง ระดับปฏิบัติมาก 
     ได(คะแนนเฉลี่ย 2.60 – 3.39    หมายถึง ระดับปฏิบัติปานกลาง 
     ได(คะแนนเฉลี่ย 1.80 – 2.59  หมายถึง ระดับปฏิบัติน(อย 
     ได(คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.79  หมายถึง ระดับปฏิบัติน(อยท่ีสุด 
 3.6.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 การวิเคราะหEข(อมูล จะนําข(อมูลท่ีได(จากการบันทึกจะนํามาเข(ารหัส ทําดัชนีแยกเรื่อง 
แยกประเภทข(อมูล การจัดหมวดหมูJ การจัดรูปแบบ การตีความ และสรุปความต(องการของผู(วิจัย 
เพ่ือนําไปกําหนดรูปแบบสัมฤทธิผลการบริหารจัดการเลือกต้ังท่ีสุจริตและเท่ียงธรรมตJอไป 
 
3.7 การสังเคราะห�รูปแบบสัมฤทธิผลการบริหารจัดการเลือกตั้งให"สุจริตและเท่ียงธรรม 
 การสังเคราะหEรูปแบบ ประกอบด(วยข้ันตอน การดําเนินการบูรณาการข(อมูล และข้ันตอน
การสังเคราะหEความสัมพันธEข(อมูลให(อยูJในรูป ความสัมพันธEเชิงระบบ และนําไปใช(งาน 
 การบูรณาการ ได(แกJการรวมข(อมูลวิจัยเชิงปริมาณ เข(ากับ ข(อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือให(ได(
ข(อมูลเชิงลึก ตอบสนองแนวคิดเชิงปฏิฐานนิยม และปรากฏการณEนิยม ตอบคําถามการวิจัยได(
ครบถ(วน ตามวัตถุประสงคEการวิจัย  
  การสังเคราะหEรูปแบบเชิงระบบ ได(แกJ การเชื่อมโยงความสัมพันธEของข(อมูลท่ีบูรณาการแล(ว
เป�นระบบท่ีสัมพันธEสอดคล(องกัน ตามหลักสถิติ เป�นสิ่งใหมJ เป�นนวัตกรรมใหมJ ท่ีเรียกวJา รูปแบบ
สัมฤทธิผลในการบริหารจัดการการเลือกต้ังให(สุจริตและเท่ียงธรรม หนJวยงานท่ีเก่ียวข(องสามารถ
นําไปใช(บริหารจัดการเลือกต้ังได(ในอนาคต 
  จากตัวแปรอิสระ คือ การมีสJวนรJวมของประชาชนในการบริหารจัดการการเลือกต้ัง กับตัว
แปรตามคือ สัมฤทธิผลการเลือกต้ังท่ีสุจริตและเท่ียงธรรม นํามาสังเคราะหEเป�นรูปแบบใหมJ โดยมี
ข้ันตอน ดังนี้  
  1) เขียนความสัมพันธEตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามโดยใช(ข(อมูลจากคJาสหสัมพันธE และจาก
ข(อมูลการสัมภาษณE 

2) บูรณาการ ข(อมูลเชิงปริมาณ เข(ากับข(อมูลเชิงคุณภาพ ในตัวแปรแตJละคูJ 
3) สังเคราะหEรูปแบบความสัมพันธEเชิงระบบ โดยเขียนความสัมพันธEเชิงระบบระหวJาง 

ปcจจัยการบริหารจัดการเลือกต้ังท่ีเชื่อมโยงกับตัวแปรตามคือ ระดับสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให(สุจริต
และเท่ียงธรรม ในรูปแบบโมเดล 

4) ผลผลิตท่ีได(ออกมาคือ “รูปแบบสัมฤทธิผลในการบริหารจัดการการเลือกต้ังให(สุจริต
และเท่ียงธรรม” ในระดับ นักศึกษานําโมเดลนี้ไปปรึกษาอาจารยEท่ีปรึกษา และปรับแก(ไขให(มีความ
สมบูรณEยิ่งข้ึน ได(เป�น “รูปแบบสัมฤทธิผลในการบริหารจัดการเลือกต้ังให(สุจริตเท่ียงธรรมในประเทศไทย”  
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3.8 การสรุปผลการวิจัยและให"ข"อเสนอแนะในสัมฤทธิผลการบริหารจัดการเลือกตั้งให"สุจริตและเท่ียงธรรม 
 ผลการศึกษาการมีสJวนรJวมของประชาชนท่ีมีตJอการบริหารจัดการเลือกต้ังของคณะกรรมการ
การเลือกต้ังท่ีผJานมา เปรียบเทียบกับ แนวคิดตามรูปแบบสัมฤทธิผลการบริหารจัดการเลือกต้ังให(
สุจริตและเทียงธรรม นําข(อดีและข(อเสีย ของการบริหารจัดการเลือกต้ังมาสรุปผล ให(แนวคิดในการ
ปรับปรุงแก(ไข เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการเลือกต้ังในอนาคตให(สุจริตและเท่ียงธรรม เกิดประโยชนE
ตJอประชาชน และให(ความเท่ียงธรรมตJอพรรคการเมืองได(มากท่ีสุด 
 นอกจากนั้น องคEกรภาครัฐอ่ืนๆ สามารถนํารูปแบบสัมฤทธิผลการบริหารจัดการเลือกต้ังให(
สุจริตและเท่ียงธรรมจากการวิจัยนี้ไปประยุกตEใช(ในการเลือกต้ังครั้งตJอไป ให(สุจริตและเท่ียงธรรมมาก
ยิ่งข้ึน 
 

 
 
 



บทที่  4 
ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 

  
การศึกษาวิจัยเรื่อง “สัมฤทธิผลในการบริหารจัดการการเลือกตั้งให!สุจริตและเที่ยง

ธรรมในประเทศไทย” ผลการวิเคราะห*ข!อมูลประกอบด!วยหัวข!อ ดังต-อไปนี้ 
 1. ข!อมูลพ้ืนฐานผู!มีสิทธิเลือกต้ัง แสดงเป2นค-าร!อยละ 
 2. ค-าเฉลี่ยคะแนนสัมฤทธิผลการบริหารจัดการการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 
  3. การพยากรณ*สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรมท่ีสัมพันธ*กับตัวแปรท่ี
เก่ียวข!องโดยใช!สถิติ Multiple Regression 

- Correlation Matrix 
- ทดสอบสมมติฐาน ตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม 
- การวิเคราะห*การถดถอยแบบพหุ 
- สมการพยากรณ*การถดถอยแบบพหุ 

 4. ผลการสัมภาษณ*แบบเดลฟาย สัมฤทธิผลของการบริหารจัดการการเลือกต้ังให!สุจริต
และเท่ียงธรรม 
 5. การสังเคราะห*รูปแบบสัมฤทธิผลของการบริหารจัดการการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 

 
4.1  ข�อมูลพ้ืนฐานผู�มีสิทธิเลือกตั้ง 
 ข!อมูลพ้ืนฐานของผู!มีสิทธิเลือกต้ังท่ีมีอายุต้ังแต- 18 ปPข้ึนไป จํานวน 480 คน ซ่ึงเป2นตัว
แปรอิสระ ประกอบไปด!วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ท่ีพักอาศัย และอาชีพ 

1) ด!านเพศ พบว-า ผู!ตอบแบบสอบถามมีจํานวนเพศหญิงมากกว-าเพศชาย โดยเป2นเพศ
หญิง ร!อยละ 56.0 และ เพศชาย ร!อยละ 44.0 

2) ด!านอายุ พบว-า ส-วนใหญ-มีอายุในช-วง 18 – 29 ปP มากท่ีสุดร!อยละ 27.1 รองลงมาคือ 
อายุ 30 - 39 ปP ร!อยละ 26.3  อายุ 40 - 49 ปP ร!อยละ 21.9 อายุ 50 - 59 ปP ร!อยละ 14.6 และอายุ 
60 ปPข้ึนไป ร!อยละ 10.2 โดยมีอายุเฉลี่ยท่ี 40.2 ปP และค-าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.30279 ตามลําดับ 

3) ด!านระดับการศึกษา พบว-า ส-วนใหญ-สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. และ
ปวส. ร!อยละ 37.7 รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี ร!อยละ 31.3 ระดับตํ่ากว-ามัธยมศึกษา ร!อยละ 
24.8 และระดับสูงกว-าปริญญาตรี ร!อยละ 6.3 ตามลําดับ 

4) ด!านท่ีพักอาศัย พบว-า ส-วนใหญ-มีท่ีพักอาศัยอยู-นอกตัวเมือง/นอกเขตเทศบาล ร!อยละ 
54.2 รองลงมาคือ ในเขตตัวเมือง/ในเขตเทศบาล ร!อยละ 33.3 และอาศัยอยู-ในกรุงเทพและ
ปริมณฑล ร!อยละ 12.5 ตามลําดับ 

5) ด!านอาชีพ พบว-า ส-วนใหญ-มีอาชีพเกษตรกร ร!อยละ 26.3 รองลงมาคือ พนักงาน/
ลูกจ!าง ร!อยละ 22.3 ผู!ใช!แรงงาน ร!อยละ 19.4 ธุรกิจส-วนตัว ร!อยละ 10.8 สื่อมวลชน ร!อยละ 8.1 
รับราชการ ร!อยละ 7.1 นักเรียน/นักศึกษา ร!อยละ 4.4 อาจารย* ร!อยละ 1.0 และ นักการเมืองระดับ
ท!องถ่ิน/ประเทศ ร!อยละ 0.6 ตามลําดับ 

ผลการศึกษาข!อมูลพ้ืนฐานส-วนบุคคล ปรากฏตามตารางท่ี 4.1 
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ตารางท่ี 4.1 ข!อมูลพ้ืนฐานส-วนบุคคล 
 

ข�อมูลพ้ืนฐาน จํานวน ร�อยละ 
เพศ                 
        ชาย 
        หญิง 
                   รวม 
อายุ 
        18 - 29 ปP 
        30 - 39 ปP 
        40 - 49 ปP 
        50-59 ปP 
        60 ปPข้ึนไป 
                  รวม 
ระดับการศึกษา 
        ตํ่ากว-ามัธยมศึกษา 
        มัธยมศึกษา/ปวช.,ปวส. 
        ปริญญาตรี 
        สูงกว-าปริญญาตรี 
                   รวม 
ท่ีพักอาศัย      
        กรุงเทพและปริมณฑล 
        ในตัวเมือง/เขตเทศบาล 
        นอกตัวเมือง/นอกเขตเทศบาล 
                  รวม 
อาชีพ 
         รับราชการ 
         อาจารย* 
         ธุรกิจส-วนตัว 
         นักเรียน/นักศึกษา 
         นักการเมืองระดับท!องถ่ิน/ประเทศ 
         สื่อมวลชน 
         เกษตรกร 
         ผู!ใช!แรงงาน 
         พนักงาน/ลูกจ!าง 
                   รวม 

 
211 
269 
480 

 
130 
126 
105 
70 
49 
480 

 
119 
181 
150 
30 
480 

 
60 
160 
260 
480 

 
34 
5 
52 
21 
3 
39 
126 
93 
107 
480 

 
44.0 
56.0 
100.0 

 
27.1 
26.3 
21.9 
14.6 
10.2 
100.0 

 
24.8 
37.7 
31.3 
6.3 

100.0 
 

12.5 
33.3 
54.2 
100.0 

 
7.1 
1.0 
10.8 
4.4 
0.6 
8.1 
26.3 
19.4 
22.3 
100.0 
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4.2 ค.าเฉล่ียคะแนนสัมฤทธิผลการบริหารจัดการการเลือกตั้งให�สุจริตและเท่ียงธรรม 
 4.2.1 การมีส-วนร-วมของประชาชนในการบริหารจัดการการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 

ประชาชนผู!เป2นเจ!าของอํานาจอธิปไตย เป2นผู!เลือกตัวแทนของตนเข!ามาเพื่อทํา
หน!าที่นิติบัญญัติ โดยได!มอบอํานาจให!คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) เป2นผู!บริหารจัดการ
เลือกต้ังตาม พรบ. การเลือกตั้ง ในขณะเดียวกันประชาชนผู!มีสิทธิเลือกตั้งได!มีส-วนร-วมในการ
ประเมินการบริหารจัดการการเลือกต้ังของ กกต. ว-ามีความสุจริตและเท่ียงธรรมมากน!อยเพียงใด โดย
ประเมินผลจากองค*ประกอบการบริหารจัดการการเลือกต้ัง ตาม พรบ. การเลือกต้ังทั้ง 9 ด!าน คือ 
กระบวนการบริหารจัดการการเลือกต้ังท่ัวไป การแบ-งเขตเลือกต้ัง การกํากับดูแลเจ!าพนักงาน
ผู!ดําเนินการเลือกต้ัง การจัดทําบัญชีรายชื่อผู!มีสิทธิเลือกต้ัง การสมัครรับเลือกต้ัง การกํากับดูแล
วิธีการหาเสียงเลือกต้ัง การกํากับดูแลการลงคะแนนเลือกต้ัง การกํากับดูแลการลงคะแนนเลือกต้ัง
นอกเขต การกํากับดูแลการนับคะแนนและการประกาศผล สําหรับคะแนนการประเมินระดับการ
ปฏิบัติจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ได!ผลลัพท*การบริหารจัดการเลือกต้ัง ดังนี้ 

1) กระบวนการบริหารจัดการการเลือกต้ังท่ัวไป 
 การจัดองค*กร เจ!าหน!าท่ีรับผิดชอบเอ้ือต-อการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 
จากการศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนนการปฏิบัติในระดับปานกลาง ( x  = 3.08, S.D. = 0.98) 
 การบริหารจัดการการเลือกต้ังสอดคล!องกับหลักของกฎหมายเลือกต้ัง จาก
การศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนนการปฏิบัติในระดับ ( x  = 3.52, S.D. = 0.89) 
 การบังคับใช!กฎหมายเลือกต้ังมีความเท่ียงธรรมกับทุกพรรค จากการศึกษา
พบว-า ประชาชนให!คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก ( x  = 3.46, S.D. = 0.90) 
 การบังคับใช!กฎหมายเลือกต้ังไม-ขัดกับหลักประชาธิปไตยและสิทธิพลเมือง จาก
การศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนนการปฏิบัติในระดับปานกลาง ( x  = 3.12, S.D. = 0.95) 
 การกํากับดูแลปdองกันปeญหาการพิมพ*บัตรเลือกต้ังเกินจํานวนท่ีกําหนด จาก
การศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนนการปฏิบัติในระดับปานกลาง ( x  = 3.23, S.D. = 1.02) 
 การกําหนดวัน เวลา สถานท่ี ลงคะแนนเลือกต้ังได!รับการประชาสัมพันธ*อย-าง
ท่ัวถึง ชัดเจน ไม-สับสน ผู!ใช!สิทธิสามารถทราบล-วงหน!า จากการศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนน
การปฏิบัติในระดับมาก ( x  = 3.54, S.D. = 0.91) 
 และ มีกระบวนการสืบสวนสอบสวนกรณีมีการร!องเรียนคัดค!านการประกาศผล
เลือกต้ังเพ่ือให!การเลือกต้ังสุจริตและเท่ียงธรรม จากการศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนนการปฏิบัติ
ในระดับปานกลาง ( x  = 3.37, S.D. = 1.04)  
 โดยระดับการปฏิบัติในเรื่องกระบวนการบริหารจัดการเลือกต้ังท่ัวไป ประชาชน
ให!คะแนนการปฏิบัติในระดับปานกลาง ( x  = 3.33, S.D. = 0.60) ตามตารางท่ี 4.2 
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ตารางท่ี 4.2 กระบวนการบริหารจัดการการเลือกต้ังท่ัวไป 
 

ตัวแปร 
Χ S.D. ระดับ 

1. การจัดองค*กร เจ!าหน!าท่ีรับผิดชอบเอ้ือต-อการเลือกต้ังให!
สุจริตและเท่ียงธรรม 

2. การบริหารจัดการการเลือกต้ังสอดคล!องกับหลักของ
กฎหมายเลือกต้ัง 

3. การบังคับใช!กฎหมายเลือกต้ังมีความเท่ียงธรรมกับทุกพรรค 
4. การบังคับใช!กฎหมายเลือกต้ังไม-ขัดกับหลักประชาธิปไตย

และสิทธิพลเมือง 
5. การกํากับดูแลปdองกันปeญหาการพิมพ*บัตรเลือกต้ังเกิน

จํานวนท่ีกําหนด 
6. การกําหนดวัน เวลา สถานท่ี ลงคะแนนเลือกต้ังได!รับการ

ประชาสัมพันธ*อย-างท่ัวถึง ชัดเจน ไม-สับสน ผู! ใช!สิทธิ
สามารถทราบล-วงหน!า 

7. มีกระบวนการสืบสวนสอบสวนกรณีมีการร!องเรียนคัดค!าน
การประกาศผลเลือกต้ังเพ่ือให!การเลือกต้ังสุจริตและเท่ียง
ธรรม 

3.08 
 

3.52 
 

3.46 
3.12 

 
3.23 

 
3.54 

 
 

3.37 

0.98 
 

0.89 
 

0.90 
0.95 

 
1.02 

 
0.91 

 
 

1.04 
 

ปานกลาง 
 

มาก 
 

มาก 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
มาก 

 
 

ปานกลาง 

 
2) การแบ-งเขตเลือกต้ัง 

การรวมอําเภอเป2นเขตเลือกต้ังเดียวกันพบว-าเป2นชุมชนเดียวกัน ผู!สมัครรับ
เลือกต้ังและพรรคการเมืองไม-มีการได!เปรียบเสียเปรียบ จากการศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนน
การปฏิบัติในระดับมาก ( x  = 3.62, S.D. = 0.85)   

การแบ-งเขตเลือกต้ังมีความเท่ียงธรรม ไม-แบ-งตามใจของผู!มีหน!าท่ี จากการศึกษา
พบว-า ประชาชนให!คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก ( x  = 3.59, S.D. = 0.80)  

ท่ีเลือกต้ัง มีการจัดสถานท่ีลงทะเบียน วางโตfะ เก!าอ้ี จัดคูหา มีอุปกรณ*อํานวย
ความสะดวกแก-ประชาชนอย-างเหมาะสม จากการศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนนการปฏิบัติใน
ระดับมาก ( x  = 3.81, S.D. = 0.80)   

และท่ีเลือกต้ัง มีเจ!าหน!าท่ีแนะนํา การตรวจรายชื่อ การลงทะเบียน การรับบัตร
เลือกต้ังมีความเหมาะสมไม-สับสน จากการศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก 
( x  = 3.78, S.D. = 0.71)  

โดยระดับการปฏิบัติในเรื่องการแบ-งเขตเลือกต้ัง ประชาชนให!คะแนนการปฏิบัติ
ในระดับมาก ( x  = 3.70, S.D. = 0.48)  ตามตารางท่ี 4.3 
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ตารางท่ี 4.3 การแบ-งเขตเลือกต้ัง 
 

ตัวแปร 
Χ S.D. ระดับ 

8. การรวมอําเภอเป2นเขตเลือกต้ังเดียวกันพบว-าเป2นชุมชน
เดียวกัน ผู!สมัครรับเลือกต้ังและพรรคการเมืองไม-มีการ
ได!เปรียบเสียเปรียบ 

9. การแบ-งเขตเลือกต้ังมีความเท่ียงธรรม ไม-แบ-งตามใจของผู!มี
หน!าท่ี 

10. ท่ีเลือกต้ัง มีการจัดสถานท่ีลงทะเบียน วางโตfะ เก!าอ้ี จัดคูหา 
มีอุปกรณ*อํานวยความสะดวกแก-ประชาชนอย-างเหมาะสม 

11. ท่ีเลือกต้ัง มีเจ!าหน!าท่ีแนะนํา การตรวจรายชื่อ การ
ลงทะเบียน การรับบัตรเลือกต้ังมีความเหมาะสมไม-สับสน 

3.62 
 
 

3.59 
 

3.81 
 

3.78 
 

0.85 
 
 

0.80 
 

0.80 
 

0.71 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

 
3) การกํากับดูแลเจ!าพนักงานผู!ดําเนินการเลือกต้ัง 

การกํากับดูแลเจ!าพนักงานปdองกันการรู!เห็นเป2นใจให!ใช!บัตรประชาชนปลอมเพ่ือ
กาบัตรลงคะแนน จากการศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก ( x  = 3.77, S.D. 
= 0.79)  

การกํากับดูแลเจ!าพนักงานปdองกันปeญหาการลักลอบกาบัตรช-วยเหลือผู!สมัคร
ฝhายตน จากการศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก ( x  = 4.01, S.D. = 0.68)   

การกํากับดูแลเจ!าพนักงานปdองกันปeญหาการเรียกรับสินบนจากผู!สมัครเพ่ือ
ทุจริตเลือกต้ัง จากการศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก ( x  = 3.96, S.D. = 
0.81)    

การเพ่ิมจํานวนผู!สังเกตการณ*จากพรรคการเมืองประจําหน-วยเลือกต้ังให!มาก
เพียงพอต-อการตรวจสอบทุจริต จากการศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก  
( x  = 3.85, S.D. = 0.90)   

 เจ!าหน!าท่ีจัดการเลือกต้ังยอมให!มีการตรวจสอบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เลือกต้ังจากการศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก ( x  = 3.98, S.D. = 0.73)   

การลงโทษทางวินัยเจ!าพนักงานผู!ควบคุมเลือกต้ังท่ีทุจริตต-อหน!าท่ี จาก
การศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก ( x  = 4.09, S.D. = 0.77)    

และ การใช!ลักษณะผู!นําของคณะกรรมการการเลือกต้ังโดยการตรวจเยี่ยมหน-วย
เลือกต้ังเพ่ือให!กําลังใจในการทํางาน จากการศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนนการปฏิบัติในระดับ
มาก ( x  = 4.01, S.D. =0.80)   

โดยระดับการปฏิบัติในเรื่องการกํากับดูแลเจ!าพนักงานผู!ดําเนินการเลือกต้ัง
ประชาชนให!คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก ( x  = 3.95, S.D. = 0.36) ตามตารางท่ี 4.4 
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ตารางท่ี 4.4 การกํากับดูแลเจ!าพนักงานผู!ดําเนินการเลือกต้ัง 
 

ตัวแปร 
Χ S.D. ระดับ 

12. การกํากับดูแลเจ!าพนักงานปdองกันการรู!เห็นเป2นใจให!ใช!บัตร
ประชาชนปลอมเพ่ือกาบัตรลงคะแนน 

13. การกํากับดูแลเจ!าพนักงานปdองกันปeญหาการลักลอบกาบัตร
ช-วยเหลือผู!สมัครฝhายตน 

14. การกํากับดูแลเจ!าพนักงานปdองกันปeญหาการเรียกรับสินบน
จากผู!สมัครเพ่ือทุจริตเลือกต้ัง 

15. การเพ่ิมจํานวนผู!สังเกตการณ*จากพรรคการเมืองประจํา
หน-วยเลือกต้ังให!มากเพียงพอต-อการตรวจสอบทุจริต 

16. เจ!าหน!าท่ีจัดการเลือกต้ังยอมให!มีการตรวจสอบเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเลือกต้ัง 

17. การลงโทษทางวินัยเจ!าพนักงานผู!ควบคุมเลือกต้ังท่ีทุจริตต-อ
หน!าท่ี 

18. การใช!ลักษณะผู!นําของคณะกรรมการการเลือกต้ังโดยการ
ตรวจเยี่ยมหน-วยเลือกต้ังเพ่ือให!กําลังใจในการทํางาน 

3.77 
 

4.01 
 

3.96 
 

3.85 
 

3.98 
 

4.09 
 

4.01 

0.79 
 

0.68 
 

0.81 
 

0.90 
 

0.73 
 

0.77 
 

0.80 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

 
4) การจัดทําบัญชีรายชื่อผู!มีสิทธิเลือกต้ัง 

การจัดทําบัญชีรายชื่อผู!มีสิทธิเลือกต้ังหลังประกาศพระราชกฤษฎีกาเลือกต้ัง ติด
ประกาศ ณ ท่ีว-าการอําเภอและ อบต. ผู!มีสิทธิสามารถทราบล-วงหน!าได!อย-างชัดเจน จากการศึกษา
พบว-า ประชาชนให!คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก ( x  = 3.58, S.D. = 0.70)   

การแก!ไขปeญหากรณีประชาชนบางส-วนไม-มีชื่อในบัญชีเลือกต้ัง จากการศึกษา
พบว-า ประชาชนให!คะแนนการปฏิบัติในระดับปานกลาง ( x  = 3.00, S.D. = 0.68)    

การอํานวยการเพ่ือให!เจ!าบ!านสามารถตรวจสอบและยื่นคําร!องถอนรายชื่อผู!อ่ืนท่ี
อยู-ในทะเบียนบ!านของตนโดยผิดจากความเป2นจริงได!ก-อนการเลือกต้ัง จากการศึกษาพบว-า 
ประชาชนให!คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก ( x  = 3.59, S.D. = 0.75)    

การตรวจสอบเพ่ือปdองกันปeญหา การย!ายบุคคลซ่ึงไม-มีนามสกุลเดียวกับเจ!าบ!าน
ต้ังแต-สิบคนข้ึนไปเข!ามาในทะเบียนบ!านเพ่ือประโยชน*ในการเลือกต้ังโดยมิชอบ จากการศึกษาพบว-า 
ประชาชนให!คะแนนการปฏิบัติในระดับปานกลาง ( x  = 3.27, S.D. = 0.73)    

และการตัดสิทธิผู!มีสิทธิเลือกต้ังเนื่องจากไม-ไปใช!สิทธิในครั้งก-อนและมิได!แจ!งเหตุ
จําเป2นนั้น เจ!าหน!าท่ีในเขตเลือกต้ังได!ดําเนินการโดยสุจริตและเท่ียงธรรมดีแล!ว จากการศึกษาพบว-า 
ประชาชนให!คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก ( x  = 3.56, S.D. = 0.78)    
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โดยระดับการปฏิบัติในเรื่องการจัดทําบัญชีรายชื่อผู!มีสิทธิเลือกต้ัง ประชาชนให!
คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก ( x  = 3.40, S.D. = 0.41) ตามตารางท่ี 4.5 
 
ตารางท่ี 4.5 การจัดทําบัญชีรายชื่อผู!มีสิทธิเลือกต้ัง 
 

ตัวแปร 
Χ S.D. ระดับ 

19. การจัดทําบัญชีรายชื่อผู!มีสิทธิเลือกต้ังหลังประกาศพระราช
กฤษฎีกาเลือกต้ัง ติดประกาศ ณ ท่ีว-าการอําเภอและอบต. ผู!
มีสิทธิสามารถทราบล-วงหน!าได!อย-างชัดเจน 

20. การแก!ไขปeญหากรณีประชาชนบางส-วนไม-มีชื่อในบัญชี
เลือกต้ัง 

21. การอํานวยการเพ่ือให!เจ!าบ!านสามารถตรวจสอบและยื่นคํา
ร!องถอนรายชื่อผู!อ่ืนท่ีอยู-ในทะเบียนบ!านของตนโดยผิดจาก
ความเป2นจริงได!ก-อนการเลือกต้ัง 

22. การตรวจสอบเพ่ือปdองกันปeญหา การย!ายบุคคลซ่ึงไม-มี
นามสกุลเดียวกับเจ!าบ!านต้ังแต-สิบคนข้ึนไปเข!ามาในทะเบียน
บ!านเพ่ือประโยชน*ในการเลือกต้ังโดยมิชอบ 

23. การตัดสิทธิผู!มีสิทธิเลือกต้ังเนื่องจากไม-ไปใช!สิทธิในครั้งก-อน
และมิได!แจ!งเหตุจําเป2นนั้น เจ!าหน!าท่ีในเขตเลือกต้ังได!
ดําเนินการโดยสุจริตและเท่ียงธรรมดีแล!ว 

3.58 
 
 

3.00 
 

3.59 
 
 

3.27 
 
 

3.56 
 

 

0.70 
 
 

0.68 
 

0.75 
 
 

0.73 
 
 

0.78 
 

มาก 
 
 

ปานกลาง 
 

มาก 
 
 

ปานกลาง 
 
 

มาก 
 

 
5) การสมัครรับเลือกต้ัง 

การปdองกันปeญหาผู!มีอิทธิพลท!องถ่ินกีดกันคู-แข-งไม-ให!ลงสมัครรับเลือกต้ัง จาก
การศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนนการปฏิบัติในระดับปานกลาง ( x  = 3.35, S.D. = 0.88)  

การจัดให!ชนกลุ-มน!อยมีโอกาสเท-าเทียมกันในการลงสมัครรับเลือกต้ัง จาก
การศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนนการปฏิบัติในระดับปานกลาง ( x  = 3.32, S.D. = 0.80)   

กระบวนการสืบสวนสอบสวนวินิจฉัยความจริง เรื่องผู!สมัครรับเลือกต้ังท่ีขาด
คุณสมบัติ หรือมีลักษณะต!องห!ามนั้น การปฏิบัติเป2นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม จากการศึกษาพบว-า 
ประชาชนให!คะแนนการปฏิบัติในระดับปานกลาง ( x  = 3.18, S.D. = 0.84)   

กระบวนการตรวจสอบหลักฐานการศึกษาของผู!สมัครรับเลือกต้ัง การปฏิบัติ
เป2นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม จากการศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนนการปฏิบัติในระดับปาน
กลาง ( x  = 3.37, S.D. = 0.98)  
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และ กระบวนการจับสลากหมายเลขพรรคการเมืองในการเลือกต้ังแบบสัดส-วน
นั้นการปฏิบัติเป2นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม จากการศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนนการปฏิบัติใน
ระดับมาก ( x  = 3.62, S.D. = 0.89)  

โดยระดับการปฏิบัติในเรื่องการสมัครรับเลือกต้ัง ประชาชนให!คะแนนการปฏิบัติ
ในระดับปานกลาง ( x  = 3.40, S.D. = 0.41)  ตามตารางท่ี 4.6 
 
ตารางท่ี 4.6 การสมัครรับเลือกต้ัง 
 

ตัวแปร 
Χ S.D. ระดับ 

24. การปdองกันปeญหาผู!มีอิทธิพลท!องถ่ินกีดกันคู-แข-งไม-ให!ลง
สมัครรับเลือกต้ัง 

25. การจัดให!ชนกลุ-มน!อยมีโอกาสเท-าเทียมกันในการลงสมัครรับ
เลือกต้ัง 

26. กระบวนการสืบสวนสอบสวนวินิจฉัยความจริง เรื่องผู!สมัคร
รับเลือกต้ังท่ีขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต!องห!ามนั้น การ
ปฏิบัติเป2นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 

27. กระบวนการตรวจสอบหลักฐานการศึกษาของผู!สมัครรับ
เลือกต้ัง การปฏิบัติเป2นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 

28. กระบวนการจับสลากหมายเลขพรรคการเมืองในการเลือกต้ัง
แบบสัดส-วนนั้นการปฏิบัติเป2นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 

3.35 
 

3.32 
 

3.18 
 
 

3.37 
 

3.62 
 

0.88 
 

0.80 
 

0.84 
 
 

0.98 
 

0.89 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 
 

มาก 

 
 6) การกํากับดูแลวิธีการหาเสียงเลือกต้ัง 

การตรวจสอบเพ่ือปdองกันปeญหาการจัดทําขนาดปdายไม-เป2นไปตามกฎหมาย จาก
การศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก ( x  = 3.77, S.D. = 0.79)   

การตรวจสอบเพ่ือปdองกันปeญหาการทําลายปdายหาเสียงหรือหาเสียงใส-ร!ายปdายสี
คู-แข-งโดยขาดความเป2นจริง จากการศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก ( x  = 
3.78, S.D. = 0.71)   

การตรวจสอบเพ่ือปdองกันปeญหาการหาเสียงโดยการแอบอ!างหลอกลวง จาก
การศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก ( x  = 3.74, S.D. = 0.79)   

การตรวจสอบเพ่ือปdองกันปeญหาข!าราชการใช!ตําแหน-งหน!าท่ีโดยมิชอบเพ่ือเป2น
คุณหรือเป2นโทษต-อผู!สมัคร จากการศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก ( x  = 
3.84, S.D. = 0.78)  

การตรวจสอบเพ่ือปdองกันปeญหาการจัดงานเลี้ยงรื่นเริงและมหรสพ จาก
การศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก ( x  = 3.95, S.D. = 0.79)    
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การสนับสนุนของรัฐอย-างพอเพียงและเท-าเทียมกันในการโฆษณาหาเสียง
เลือกต้ังของผู!สมัครแต-ละคน จากการศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก ( x  = 
3.87, S.D. = 0.80)   

สื่อ หนังสือพิมพ* วิทยุ โทรทัศน* มีความเท่ียงธรรมในการเสนอข-าว จาก
การศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก ( x  = 3.81, S.D. = 0.86)   

การส-งเสริมโซเชียลมีเดียให!มีการตรวจสอบการทุจริตเลือกต้ัง จากการศึกษา
พบว-า ประชาชนให!คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก ( x  = 3.68, S.D. = 0.71)    

พรรคและผู!สมัครมีโอกาสเท-าเทียมกันในการเข!าถึงเงินอุดหนุนของรัฐ จาก
การศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก ( x  = 3.84, S.D. = 0.88)    

พรรคและผู!สมัครมีโอกาสเท-าเทียมกันในการเข!าถึงเงินบริจาคพรรคการเมือง 
จากการศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก ( x  = 3.75, S.D. = 0.73)    

การตรวจสอบเพ่ือปdองกันปeญหาการแสดงค-าใช!จ-ายอันเป2นเท็จ หรือใช!จ-ายเกิน
กว-าท่ีกฎหมายกําหนด จากการศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก ( x  = 3.57, 
S.D. = 0.71)   

และการกํากับดูแลปdองกันปeญหาการซ้ือสิทธิขายเสียงในการเลือกต้ัง การให!หรือ
สัญญาว-าจะให!ผลประโยชน* จากการศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก ( x  = 
3.53, S.D. = 0.75)   

โดยระดับการปฏิบัติในเรื่องการกํากับดูแลวิธีการหาเสียงเลือกต้ังประชาชนให!
คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก ( x  = 3.76, S.D. = 0.28)  ตามตารางท่ี 4.7 
 
ตารางท่ี 4.7 การกํากับดูแลวิธีการหาเสียงเลือกต้ัง 
 

ตัวแปร 
Χ S.D. ระดับ 

29. การตรวจสอบเพ่ือปdองกันปeญหาการจัดทําขนาดปdายไม-
เป2นไปตามกฎหมาย 

30. การตรวจสอบเพ่ือปdองกันปeญหาการทําลายปdายหาเสียงหรือ
หาเสียงใส-ร!ายปdายสีคู-แข-งโดยขาดความเป2นจริง 

31. การตรวจสอบเพ่ือปdองกันปeญหาการหาเสียงโดยการแอบอ!าง
หลอกลวง 

32. การตรวจสอบเพ่ือปdองกันปeญหาข!าราชการใช!ตําแหน-งหน!าท่ี
โดยมิชอบเพ่ือเป2นคุณหรือเป2นโทษต-อผู!สมัคร 

33. การตรวจสอบเพ่ือปdองกันปeญหาการจัดงานเลี้ยงรื่นเริงและ
มหรสพ 

3.77 
 
3.78 

 
3.74 

 
3.84 

 
3.95 

 

0.79 
 

0.71 
 

0.79 
 

0.78 
 

0.79 
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มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

 



254 

ตารางท่ี 4.7 (ต.อ) 
 

ตัวแปร 
Χ S.D. ระดับ 

34. การสนับสนุนของรัฐอย-างพอเพียงและเท-าเทียมกันในการ   
     โฆษณาหาเสียงเลือกต้ังของผู!สมัครแต-ละคน 
35. สื่อ หนังสือพิมพ* วิทยุ โทรทัศน* มีความเท่ียงธรรมในการ 
     เสนอข-าว 
36. การส-งเสริมโซเชียลมีเดียให!มีการตรวจสอบการทุจริตเลือกต้ัง 
37. พรรคและผู!สมัครมีโอกาสเท-าเทียมกันในการเข!าถึงเงิน 
     อุดหนุนของรัฐ 
38. พรรคและผู!สมัครมีโอกาสเท-าเทียมกันในการเข!าถึงเงิน 
     บริจาคพรรคการเมือง 
39. การตรวจสอบเพ่ือปdองกันปeญหาการแสดงค-าใช!จ-ายอันเป2น 
     เท็จ หรือใช!จ-ายเกินกว-าท่ีกฎหมายกําหนด 
40. การกํากับดูแลปdองกันปeญหาการซ้ือสิทธิขายเสียงในการ 
     เลือกต้ัง การให!หรือสัญญาว-าจะให!ผลประโยชน* 
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 7)  การกํากับดูแลการลงคะแนนเลือกต้ัง 

การปdองกันปeญหาการใช!บัตรประชาชนปลอมโดยเจ!าหน!าท่ีรู!เห็นเป2นใจ จาก
การศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก ( x  = 3.74, S.D. = 0.76)   

การกํากับดูแลปdองกันปeญหาการหย-อนบัตรปลอมในหีบก-อนการลงคะแนน จาก
การศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก ( x  = 3.86, S.D. = 0.77)   

การกํากับดูแลให!บัตรลงคะแนนของผู!เลือกต้ังอยู-ในกล-องเลือกต้ังจริง จาก
การศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก ( x  = 3.85, S.D. = 0.77)   

การกํากับดูแลปdองกันปeญหาเจ!าหน!าท่ีกาบัตรแทนผู!ไม-มาใช!สิทธิโดยทุจริต จาก
การศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก ( x  = 3.74, S.D. = 0.73)   

การจัดการให!มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการท่ีมาใช!สิทธิเลือกต้ัง จาก
การศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก ( x  = 3.78, S.D. = 0.72)   

และการส-งเสริมให!เครื่องลงคะแนนถูกนํามาใช! จากการศึกษาพบว-า ประชาชน
ให!คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก ( x  = 3.85, S.D. = 0.71)    

โดยระดับการปฏิบัติในเรื่องการกํากับดูแลการลงคะแนนเลือกต้ัง ประชาชนให!
คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก ( x  = 3.80, S.D. = 0.35 ตามตารางท่ี 4.8 
 
 



255 

ตารางท่ี 4.8 การกํากับดูแลการลงคะแนนเลือกต้ัง 
 

ตัวแปร 
Χ S.D. ระดับ 

41. การปdองกันปeญหาการใช!บัตรประชาชนปลอมโดยเจ!าหน!าท่ีรู!
เห็นเป2นใจ 

42. การกํากับดูแลปdองกันปeญหาการหย-อนบัตรปลอมในหีบก-อน
การลงคะแนน 

43. การกํากับดูแลให!บัตรลงคะแนนของผู!เลือกต้ังอยู-ในกล-อง
เลือกต้ังจริง 

44. การกํากับดูแลปdองกันปeญหาเจ!าหน!าท่ีกาบัตรแทนผู!ไม-มาใช!
สิทธิโดยทุจริต 

45. การจัดการให!มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการท่ีมาใช!
สิทธิเลือกต้ัง 

46. การส-งเสริมให!เครื่องลงคะแนนถูกนํามาใช! 
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 8) การกํากับดูแลการลงคะแนนเลือกต้ังนอกเขต 

การกํากับดูแลปdองกันปeญหาการลงคะแนนโดยทุจริตในการเลือกต้ังล-วงหน!า 
จากการศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก ( x  = 3.84, S.D. = 0.63)   

การอํานวยความสะดวกเพ่ือประกันการใช!สิทธิการเลือกต้ังในต-างประเทศ จาก
การศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก ( x  = 3.77, S.D. = 0.77)   

การกํากับดูแลปdองกันปeญหาการขนย!ายเปลี่ยนหีบบัตรในการเลือกต้ังนอกเขต 
จากการศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก ( x  = 3.94, S.D. = 0.72)   

การเก็บรักษา และตรวจสอบหีบบัตร 24 ชั่วโมง ด!วยกล!อง CCTV จาก
การศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก ( x  = 3.83, S.D. = 0.81)   

และมีระบบการเลือกต้ังทางอินเตอร*เน็ต จากการศึกษาพบว-า ประชาชนให!
คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก ( x  = 3.85, S.D. = 0.76)   

โดยระดับการปฏิบัติในเรื่องการกํากับดูแลการลงคะแนนเลือกต้ังนอกเขต
ประชาชนให!คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก ( x  = 3.85, S.D. = 0.37) ตามตารางท่ี 4.9 
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ตารางท่ี 4.9 การกํากับดูแลการลงคะแนนเลือกต้ังนอกเขต 
 

ตัวแปร 
Χ S.D. ระดับ 

47. การกํากับดูแลปdองกันปeญหาการลงคะแนนโดยทุจริตในการ
เลือกต้ังล-วงหน!า 

48. การอํานวยความสะดวกเพ่ือประกันการใช!สิทธิการเลือกต้ังใน
ต-างประเทศ 

49. การกํากับดูแลปdองกันปeญหาการขนย!ายเปลี่ยนหีบบัตรใน
การเลือกต้ังนอกเขต 

50. การเก็บรักษา และตรวจสอบหีบบัตร 24 ชั่วโมง ด!วยกล!อง 
CCTV 

51. มีระบบการเลือกต้ังทางอินเตอร*เน็ต 
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 9) การกํากับดูแลการนับคะแนนและการประกาศผล 

การกํากับดูแลให!หีบบัตรเลือกต้ังมีความปลอดภัยจากการทุจริต จากการศึกษา
พบว-า ประชาชนให!คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก ( x  = 3.75, S.D. = 0.66)   

การอํานวยการให!คะแนนถูกนับอย-างเท่ียงธรรมปdองกันปeญหาการอ-านนับ
คะแนนผิด จากการศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก ( x  = 3.83, S.D. = 
0.84)   

การกํากับดูแลปdองกันปeญหาการลักลอบขีดเขียน ทําลายบัตรเลือกต้ังให!เป2นบัตร
เสียโดยทุจริต จากการศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก ( x  = 3.91, S.D. = 
0.84)  

การประกาศผลการเลือกต้ังไม-ล-าช!าจนเกินไป จากการศึกษาพบว-า ประชาชนให!
คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก ( x  = 3.86, S.D. = 0.81)    

และเปlดโอกาสให!มีการตรวจสอบจากองค*กรภายนอกประเทศได! จากการศึกษา
พบว-า ประชาชนให!คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก ( x  = 3.79, S.D. = 0.82)   

โดยระดับการปฏิบัติในเรื่องการกํากับดูแลการนับคะแนนและการประกาศผล
ประชาชนให!คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก ( x  = 3.83, S.D. = 0.38)  ตามตารางท่ี 4.10 
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ตารางท่ี 4.10 การกํากับดูแลการนับคะแนนและการประกาศผล 
 

ตัวแปร 
Χ S.D. ระดับ 

52. การกํากับดูแลให!หีบบัตรเลือกต้ังมีความปลอดภัยจากการ   
     ทุจริต 
53. อํานวยการให!คะแนนถูกนับอย-างเท่ียงธรรมปdองกันปeญหา  
     การอ-านนับคะแนนผิด 
54. การกํากับดูแลปdองกันปeญหาการลักลอบขีดเขียน ทําลายบัตร 
     เลือกต้ังให!เป2นบัตรเสียโดยทุจริต 
55. การประกาศผลการเลือกต้ังไม-ล-าช!าจนเกินไป 
56. เปlดโอกาสให!มีการตรวจสอบจากองค*กรภายนอกประเทศได! 
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ตารางท่ี 4.11 ค-าเฉลี่ยและค-าส-วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการมีส-วนร-วมของประชาชนในการบริหาร

จัดการการเลือกต้ัง 
 

การปฏิบัติ 
Χ S.D. 

กระบวนการบริหารจัดการเลือกต้ังท่ัวไป 
การแบ-งเขตเลือกต้ัง  
การกํากับดูแลเจ!าพนักงานผู!ดําเนินการเลือกต้ัง 
การจัดทําบัญชีรายชื่อผู!มีสิทธิเลือกต้ัง 
การสมัครรับเลือกต้ัง 
การกํากับดูแลวิธีการหาเสียงเลือกต้ัง 
การกํากับดูแลการลงคะแนนเลือกต้ัง 
การกํากับดูแลการลงคะแนนเลือกต้ังนอกเขต 
การกํากับดูแลการนับคะแนนและการประกาศผล 
คะแนนรวม การบริหารจัดการการเลือกต้ัง 

3.33 
3.70 
3.95 
3.40 
3.37 
3.76 
3.80 
3.85 
3.83 
3.67 

0.60 
0.48 
0.36 
0.41 
0.59 
0.28 
0.35 
0.37 
0.38 
0.20 

 
จากตารางท่ี 4.11  พบว-า การมีส-วนร-วมของประชาชนในการบริหารจัดการการ

เลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรมของคณะกรรมการการเลือกต้ัง โดยภาพรวมอยู-ในระดับมาก โดยมี
คะแนนเฉลี่ยเท-ากับ 3.67 เม่ือพิจารณาระดับการปฏิบัติเป2นรายด!าน ปรากฏว-า มีค-าคะแนนเฉลี่ยอยู-
ระหว-าง 3.33 – 3.95 ซ่ึงสามารถเรียงลําดับค-าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน!อย ได!ดังนี้คือ การกํากับ
ดูแลเจ!าพนักงานผู!ดําเนินการเลือกต้ัง การกํากับดูแลการลงคะแนนเลือกต้ังนอกเขต การกํากับดูแล
การนับคะแนนและการประกาศผล การกํากับดูแลการลงคะแนนเลือกต้ัง การกํากับดูแลวิธีการหา
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เสียงเลือกต้ัง การแบ-งเขตเลือกต้ัง การจัดทําบัญชีรายชื่อผู!มีสิทธิเลือกต้ัง การสมัครรับเลือกต้ัง และ 
กระบวนการบริหารจัดการเลือกต้ังท่ัวไป 

ลําดับท่ี 1 การกํากับดูแลเจ!าพนักงานผู!ดําเนินการเลือกต้ัง  
ลําดับท่ี 2 การกํากับดูแลการลงคะแนนเลือกต้ังนอกเขต  
ลําดับท่ี 3 การกํากับดูแลการนับคะแนนและการประกาศผล  
ลําดับท่ี 4 การกํากับดูแลการลงคะแนนเลือกต้ัง  
ลําดับท่ี 5 การกํากับดูแลวิธีการหาเสียงเลือกต้ัง  
ลําดับท่ี 6 การแบ-งเขตเลือกต้ัง  
ลําดับท่ี 7 การจัดทําบัญชีรายชื่อผู!มีสิทธิเลือกต้ัง  
ลําดับท่ี 8 การสมัครรับเลือกต้ัง  
ลําดับท่ี 9 กระบวนการบริหารจัดการเลือกต้ังท่ัวไป  

  4.2.2 การปฏิบัติตามกฏหมายขององค*กรท่ีมีเก่ียวข!องกับการเลือกต้ัง 
การมีส-วนร-วมของประชาชนในการปฏิบัติตามกฏหมายขององค*กรท่ีเก่ียวข!องกับ

การเลือกต้ัง จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซ่ึงประกอบไปด!วย 4 เรื่อง คือ บทบาทของพรรคการเมือง 
บทบาทของสื่อมวลชน บทบาทของมหาวิทยาลัย และบทบาทของกลุ-มทางการเมือง ได!ผลการวิจัย
ดังนี้ 
 1) บทบาทของพรรคการเมือง 

พรรคการเมืองมีโครงสร!างเป2นของประชาชน โดยประชาชน เพ่ือประชาชน ใน
การเลือกต้ัง จากการศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนนการปฏิบัติในระดับปานกลาง ( x  = 2.96, S.D. 
= 0.90)    

พรรคการเมืองแปรมติมหาชนมาเป2นนโยบายพรรค ซ่ึงเป2นความต!องการของ
ประชาชนอย-างแท!จริง นําไปใช!หาเสียงในการเลือกต้ัง จากการศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนนการ
ปฏิบัติในระดับปานกลาง ( x  = 2.88, S.D. = 0.92)    

พรรคการเมืองมุ-งรณรงค*หาเสียงเลือกต้ังโดยนโยบายพรรค ไม-ใส-ร!ายปdายสีคู-แข-ง 
เพ่ือชนะการเลือกต้ัง จากการศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนนการปฏิบัติในระดับปานกลาง ( x  = 
2.67, S.D. = 0.93)   

พรรคการเมืองแสดงค-าใช!จ-ายการเลือกต้ังอย-างถูกต!อง ไม-ใช!จ-ายเกินกว-าท่ี
กฎหมายกําหนด จากการศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนนการปฏิบัติในระดับปานกลาง ( x  = 2.72, 
S.D. = 0.91)   

และพรรคการเมืองจัดผู!สังเกตการณ*จากตัวแทนประชาชนประจําหน-วยเลือกต้ัง
มีจํานวนมากเพียงพอต-อการตรวจสอบทุจริตการเลือกต้ัง จากการศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนน
การปฏิบัติในระดับปานกลาง ( x  = 2.88, S.D. = 0.80)   

โดยระดับการปฏิบัติตามกฏหมายของพรรคการเมืองประชาชนให!คะแนนการ
ปฏิบัติในระดับปานกลาง ( x  = 2.82, S.D. = 0.53) ตามตารางท่ี 4.12 
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ตารางท่ี 4.12 บทบาทของพรรคการเมือง 
 

ตัวแปร 
Χ S.D. ระดับ 

57. พรรคการเมืองมีโครงสร!างเป2นของประชาชน โดยประชาชน  
     เพ่ือประชาชนในการเลือกต้ัง 
58. พรรคการเมืองแปรมติมหาชนมาเป2นนโยบายพรรค ซ่ึงเป2น 
     ความต!องการของประชาชนอย-างแท!จริง นําไปใช!หาเสียงใน 
     การเลือกต้ัง 
59. พรรคการเมืองมุ-งรณรงค*หาเสียงเลือกต้ังโดยนโยบายพรรค  
     ไม-ใส-ร!ายปdายสีคู-แข-งเพ่ือชนะการเลือกต้ัง 
60. พรรคการเมืองแสดงค-าใช!จ-ายการเลือกต้ังอย-างถูกต!อง ไม-ใช! 
     จ-ายเกินกว-าท่ีกฎหมายกําหนด 
61. พรรคการเมืองจัดผู!สังเกตการณ*จากตัวแทนประชาชนประจํา 
     หน-วยเลือกต้ังมีจํานวนมากเพียงพอต-อการตรวจสอบทุจริต 
     การเลือกต้ัง 

2.96 
 

2.88 
 
 

2.67 
 

2.72 
 

2.88 

0.90 
 

0.92 
 
 

0.93 
 

0.91 
 

0.80 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 

 
 2) บทบาทของสื่อมวลชน 

สื่อ หนังสือพิมพ* วิทยุ โทรทัศน* นําเสนอเนื้อหาข-าวการเลือกต้ังโดยสะท!อนความ
เป2นจริง ไม-บิดเบือน จากการศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนนการปฏิบัติในระดับปานกลาง ( x  = 
2.96, S.D. = 0.81)   

สื่อ หนังสือพิมพ* วิทยุ โทรทัศน* เสนอข-าวการเลือกต้ังอย-างเป2นกลาง ไม-เลือก
ข!าง จากการศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนนการปฏิบัติในระดับปานกลาง ( x  = 3.03, S.D. = 
0.80)   

สื่อมวลชนมีการเกาะติดสถานการณ*รายงานข-าวท้ังก-อน ระหว-าง และหลังการ
เลือกต้ังอย-างสมํ่าเสมอ จากการศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก ( x  = 3.45, 
S.D. = 0.73)  

สื่อมวลชนมีการรณรงค*ให!คนไปใช!สิทธิเลือกต้ังตามหลักประชาธิปไตย จาก
การศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนนการปฏิบัติในระดับปานกลาง ( x  = 3.23, S.D. = 0.79)   

โดยระดับการปฏิบัติตามกฏหมายของสื่อมวลชน ประชาชนให!คะแนนการปฏิบัติ
ในระดับปานกลาง ( x  = 3.17, S.D. = 0.47) ตามตารางท่ี 4.13 
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ตารางท่ี 4.13 บทบาทของสื่อมวลชน 
 

ตัวแปร 
Χ S.D. ระดับ 

62. สื่อ หนังสือพิมพ* วิทยุ โทรทัศน* นําเสนอเนื้อหาข-าวการ   
     เลือกต้ังโดยสะท!อนความเป2นจริง ไม-บิดเบือน 
63. สื่อ หนังสือพิมพ* วิทยุ โทรทัศน* เสนอข-าวการเลือกต้ังอย-าง 
     เป2นกลาง ไม-เลือกข!าง 
64. สื่อมวลชนมีการเกาะติดสถานการณ*รายงานข-าวท้ังก-อน  
     ระหว-าง และหลังการเลือกต้ังอย-างสมํ่าเสมอ 
65. สื่อมวลชนมีการรณรงค*ให!คนไปใช!สิทธิเลือกต้ังตามหลัก 
     ประชาธิปไตย 

2.96 
 

3.03 
 

3.45 
 

3.23 

0.81 
 

0.80 
 

0.73 
 

0.79 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

มาก 
 

ปานกลาง 

 
 3) บทบาทของสถาบันการศึกษา 

สถาบันการศึกษามุ-งนําเสนอปรัชญาประชาธิปไตยในการเลือกต้ัง โดยมี
ประชาชนเป2นเจ!าของอํานาจอธิปไตย จากการศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนนการปฏิบัติในระดับ
ปานกลาง ( x  = 3.25, S.D. = 0.83)    
  สถาบันการศึกษาจัดให!มีการประชุมสัมมนาด!านกระบวนการการเลือกต้ัง เพ่ือ
การมีส-วนร-วมของประชาชนส-วนใหญ-ของประเทศ จากการศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนนการ
ปฏิบัติในระดับปานกลาง ( x  = 3.06, S.D. = 0.89)    

สถาบันการศึกษามุ-งนําเสนอกระบวนการท่ีดีในการเลือกตัวแทนประชาชน เพ่ือ
ทําหน!าท่ีนิติบัญญัติ จากการศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนนการปฏิบัติในระดับปานกลาง ( x  = 
3.15, S.D. = 0.89)   

โดยระดับการปฏิบัติตามกฏหมายของสถาบันการศึกษา ประชาชนให!คะแนนใน
ระดับปานกลาง ( x  = 3.16, S.D. = 0.66) ตามตารางท่ี 4.14 
 
ตารางท่ี 4.14 บทบาทของสถาบันการศึกษา 
 

ตัวแปร 
Χ S.D. ระดับ 

66. สถาบันการศึกษามุ-งนําเสนอปรัชญาประชาธิปไตยในการ 
     เลือกต้ัง โดยมีประชาชนเป2นเจ!าของอํานาจอธิปไตย 
67. สถาบันการศึกษาจัดให!มีการประชุมสัมมนาด!านกระบวนการการ 
      เลือกต้ัง เพ่ือการมีส-วนร-วมของประชาชนส-วนใหญ-ของประเทศ 
68. สถาบันการศึกษามุ-งนําเสนอกระบวนการท่ีดีในการเลือก 
     ตัวแทนประชาชน เพ่ือทําหน!าท่ีนิติบัญญัติ 

3.25 
 

3.06 
 
 

3.15 

0.83 
 

0.89 
 
 

0.8 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 



261 

 4) บทบาทของกลุ-มทางการเมือง 
 กลุ-มทางการเมืองมุ-งรณรงค*เพ่ือให!ประชาชนส-วนใหญ-ใช!สิทธิเลือกต้ังและใช!

อํานาจอธิปไตยโดยสมบูรณ* จากการศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนนการปฏิบัติในระดับปานกลาง 
( x  = 2.95, S.D. = 0.95)   

 กลุ-มทางการเมืองผลักดันความต!องการเพ่ือนําไปสู-มติมหาชนและนําไปสู-
นโยบายพรรคในการหาเสียงเลือกต้ัง จากการศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนนการปฏิบัติในระดับ
ปานกลาง ( x  = 2.86, S.D. = 0.83)  

 กลุ-มทางการเมืองการเมืองทําหน!าท่ีตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลท่ีมาจาก
การเลือกต้ังให!เป2นไปตามความต!องการท่ีแท!จริงของสังคม จากการศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนน
การปฏิบัติในระดับปานกลาง ( x  = 2.95, S.D. = 0.92)   

 โดยระดับการปฏิบัติตามกฏหมายของกลุ-มทางการเมือง ประชาชนให!คะแนน
การปฏิบัติในระดับปานกลาง ( x  = 2.92, S.D. = 0.55) ตามตารางท่ี 4.15 
 
ตารางท่ี 4.15 บทบาทของกลุ-มทางการเมือง 
 

ตัวแปร 
Χ S.D. ระดับ 

69. กลุ-มทางการเมืองมุ-งรณรงค*เพ่ือให!ประชาชนส-วนใหญ-ใช!สิทธิ 
     เลือกต้ังและใช!อํานาจอธิปไตยโดยสมบูรณ* 
70. กลุ-มทางการเมืองผลักดันความต!องการเพ่ือนําไปสู-มติมหาชน 
     และนําไปสู-นโยบายพรรคในการหาเสียงเลือกต้ัง 
71. กลุ-มทางการเมืองทําหน!าท่ีตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล 
     ท่ีมาจากการเลือกต้ังให!เป2นไปตามความต!องการท่ีแท!จริงของ 
     สังคม 

2.95 
 

2.86 
 

2.95 
 

0.95 
 

0.83 
 

0.92 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

 
ตารางท่ี 4.16 ค-าเฉลี่ยและค-าส-วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการปฏิบัติตามกฏหมายขององค*กรท่ีเก่ียวข!อง

กับการเลือกต้ัง 
 

การปฏิบัติ 
Χ S.D. 

บทบาทของพรรคการเมือง 
บทบาทของสื่อมวลชน 
บทบาทของสถาบันการศึกษา 
บทบาทของกลุ-มทางการเมือง 
คะแนนรวม องค*กรท่ีเก่ียวข!องกับการเลือกต้ัง 

2.82 
3.17 
3.16 
2.92 
3.02 

0.53 
0.47 
0.66 
0.55 
0.38 
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จากตารางท่ี 4.16  พบว-า ระดับการปฏิบัติตามกฏหมายขององค*กรท่ีเก่ียวข!อง
กับการเลือกต้ัง โดยภาพรวมอยู-ในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท-ากับ 3.02  เม่ือพิจารณา
ระดับการปฏิบัติเป2นรายด!าน ปรากฏว-า มีค-าคะแนนเฉลี่ยอยู-ระหว-าง 2.82 – 3.17  ซ่ึงสามารถ
เรียงลําดับค-าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน!อย ได!ดังนี้คือ บทบาทของสื่อมวลชน บทบาทของ
สถาบันการศึกษา บทบาทของกลุ-มทางการเมือง และบทบาทของพรรคการเมือง 

ลําดับท่ี 1 บทบาทของสื่อมวลชน  
ลําดับท่ี 2 บทบาทของสถาบันการศึกษา  
ลําดับท่ี 3 บทบาทของกลุ-มทางการเมือง  
ลําดับท่ี 4 บทบาทของพรรคการเมือง  

  4.2.3 สัมฤทธิผลการบริหารจัดการการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 
สัมฤทธิผลการบริหารจัดการการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม ตามหลักธรรมาภิ

บาล ซ่ึงประกอบไปด!วย 2 ด!าน คือ ด!านความสุจริต คือ สัมฤทธิผลการเลือกต้ังท่ีสอดคล!องกับหลัก
กฏหมาย และสัมฤทธิผลเจ!าหน!าท่ีปฏิบัติหน!าท่ีด!วยความสุจริต ด!านความเท่ียงธรรม คือ สัมฤทธิผล
การเลือกต้ังตามหลักธรมาภิบาล และสัมฤทธิผลการเลือกต้ังท่ีสอดคล!องกับหลักประชาธิปไตย จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได!ผลการวิจัยดังนี้ 

1) ด!านความสุจริต 
ในด!านความสุจริต ในเรื่องสัมฤทธิผลการเลือกต้ังท่ีสอดคล!องกับหลักกฏหมาย 

ประกอบด!วย กระบวนการเลือกต้ังถูกต!องตาม พรบ.การเลือกต้ังและกฏหมายท่ีเก่ียวข!อง จาก
การศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนนความสุจริตและเท่ียงธรรมในระดับมาก ( x  = 3.95, S.D. = 
0.83)   

การพิจารณาคุณสมบัติผู!มีสิทธิเลือกต้ังถูกต!องตามกฎหมาย จากการศึกษาพบว-า 
ประชาชนให!คะแนนความสุจริตและเท่ียงธรรมในระดับมาก ( x  = 4.06, S.D. = 0.87)   

การบังคับใช!กฎหมายกับผู!สมัครและบทลงโทษเท-าเทียมกันไม-มีการเลือกปฏิบัติ
จากการศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนนความสุจริตและเท่ียงธรรมในระดับมาก ( x  = 3.96, S.D. = 
0.79)  

เรื่องสัมฤทธิผลเจ!าหน!าท่ีปฏิบัติหน!าท่ีด!วยความสุจริต ประกอบด!วย เจ!า
พนักงานตรวจสอบบัตรประชาชนผู!มีสิทธิเลือกต้ัง ด!วยความสุจริตไม-สวมสิทธิ จากการศึกษาพบว-า 
ประชาชนให!คะแนนความสุจริตและเท่ียงธรรมในระดับมาก ( x  = 3.84, S.D. = 0.85)   

เจ!าพนักงานปฏิบัติหน!าท่ีซ่ือสัตย*สุจริต ไม-เรียกรับสินบนจากผู!สมัคร จาก
การศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนนความสุจริตและเท่ียงธรรมในระดับมาก ( x  = 3.92, S.D. = 
0.86)   

เจ!าพนักงานปฏิบัติหน!าท่ีอย-างเป2นกลางไม-รู!เห็นเป2นใจกับพรรคฝhายตน จาก
การศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนนความสุจริตและเท่ียงธรรมในระดับมาก ( x  = 4.01, S.D. = 
0.88)   
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เจ!าพนักงานอ-านนับคะแนนอย-างถูกต!อง ไม-จงใจอ-านคะแนนผิด จากการศึกษา
พบว-า ประชาชนให!คะแนนความสุจริตและเท่ียงธรรมในระดับมาก ( x  = 3.79, S.D. = 0.84)   

เจ!าพนักงานยินยอมให!มีการตรวจสอบบัตรเสียจากตัวแทนพรรคเพ่ือความถูกต!อง 
จากการศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนนความสุจริตและเท่ียงธรรมในระดับมาก ( x  = 4.06, S.D. = 0.81)  

โดยระดับความสุจริตและเท่ียงธรรมในด!านความสุจริต ประชาชนให!คะแนน
ความสุจริตและเท่ียงธรรมในระดับมาก ( x  = 3.95, S.D. = 0.32) ตามตารางท่ี 4.17 

 
ตารางท่ี 4.17 สัมฤทธิผลการเลือกต้ังในด!านความสุจริต 
 

ตัวแปร 
Χ S.D. ระดับ 

สัมฤทธิผลการเลือกตั้งท่ีสอดคล�องกับหลักกฎหมาย 
1. กระบวนการเลือกต้ังถูกต!องตาม พรบ. การเลือกต้ังและ 
   กฎหมายท่ีเก่ียวข!อง  
2. การพิจารณาคุณสมบัติผู!มีสิทธิเลือกต้ังถูกต!องตามกฎหมาย 
3. การบังคับใช!กฎหมายกับผู!สมัครและบทลงโทษเท-าเทียมกันไม-มี 
   การเลือกปฏิบัติ 
สัมฤทธิผลเจ�าหน�าท่ีปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความสุจริต 
4. เจ!าพนักงานตรวจสอบบัตรประชาชนผู!มีสิทธิเลือกต้ัง ด!วยความ 
   สุจริตไม-สวมสิทธิ 
5. เจ!าพนักงานปฏิบัติหน!าท่ีซื่อสัตย*สุจริต ไม-เรียกรับสินบนจาก 
   ผู!สมัคร 
6. เจ!าพนักงานปฏิบัติหน!าท่ีอย-างเป2นกลางไม-รู!เห็นเป2นใจกับพรรค 
   ฝhายตน 
7. เจ!าพนักงานอ-านนับคะแนนอย-างถูกต!อง ไม-จงใจอ-านคะแนนผิด 
8. เจ!าพนักงานยินยอมให!มีการตรวจสอบบัตรเสียจากตัวแทน 
   พรรคเพ่ือความถูกต!อง 

 
3.95 

 
4.06 
3.96 

 
 

3.84 
 

3.92 
 

4.01 
 

3.79 
 

4.06 

 
0.83 

 
0.87 
0.79 

 
 

0.85 
 

0.86 
 

0.88 
 

0.84 
 

0.81 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

2) ด!านความเท่ียงธรรม 
ในด!านความเท่ียงธรรม ในเรื่องสัมฤทธิผลการเลือกต้ังตามหลักธรรมาภิบาล 

ประกอบด!วย การพิมพ*บัตรเลือกต้ังเป2นธรรมไม-ใช!กระดาษผิวมันกาไม-ติดอ-านเป2นบัตรเสีย จากการศึกษา
พบว-า ประชาชนให!คะแนนความสุจริตและเท่ียงธรรมในระดับมาก ( x  = 4.00, S.D. = 0.88)  

การกาบัตรเลือกต้ังมีความเป2นธรรมไม-มีการหย-อนบัตรแทนผู!สมัครฝhายตน จาก
การศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนนความสุจริตและเท่ียงธรรมในระดับมาก ( x  = 3.97, S.D. = 
0.88)  
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การนับคะแนน มีความโปร-งใสและเป2นธรรม จากการศึกษาพบว-า ประชาชนให!
คะแนนความสุจริตและเท่ียงธรรมในระดับมาก ( x  = 4.10, S.D. = 0.82) 

การประกาศผลเลือกต้ังมีความเชื่อถือได! สามารถตรวจสอบโดยสื่อคอมพิวเตอร* 
จากการศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนนความสุจริตและเท่ียงธรรมในระดับมาก ( x  = 3.90, S.D. = 
0.89)  

การรักษาความปลอดภัยหีบบัตรจากการทุจริต ไม-เปลี่ยนหีบบัตรเลือกต้ัง จาก
การศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนนความสุจริตและเท่ียงธรรมในระดับมาก ( x  = 4.06, S.D. = 
0.77)  

การวินิจฉัยบัตรเสียมีความเป2นธรรม สอดคล!องกับหลักธรรมาภิบาล จาก
การศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนนความสุจริตและเท่ียงธรรมในระดับมาก ( x  = 3.97, S.D. = 
0.86)  

การจัดให!ชนกลุ-มน!อยมีโอกาสเท-าเทียมกันในการลงสมัครรับเลือกต้ัง จาก
การศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนนความสุจริตและเท่ียงธรรมในระดับมาก ( x  = 4.01, S.D. = 
0.90)  

การใช!จ-ายงบประมาณมีความคุ!มค-า สอดคล!องกับหลักธรรมาภิบาล ไม-เปลี่ยน
หีบบัตรเลือกต้ัง จากการศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนนความสุจริตและเท่ียงธรรมในระดับมาก ( x  
= 4.06, S.D. = 0.88)  

    เรื่องสัมฤทธิผลการเลือกต้ังท่ีสอดคล!องกับหลักประชาธิปไตย ประกอบด!วย การ
จัดการให!ผู!มีสิทธิเลือกต้ังมีเสรีภาพสูงสุดในการเลือกตัวแทนของตน จากการศึกษาพบว-า ประชาชน
ให!คะแนนความสุจริตและเท่ียงธรรมในระดับมาก ( x  = 3.91, S.D. = 0.84)  

การจัดการให!ผู!มีสิทธิเลือกต้ังมีความเสมอภาค โดยไม-แบ-งแยกสถานะทางสังคม 
จากการศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนนความสุจริตและเท่ียงธรรมในระดับมาก ( x  = 4.02, S.D. = 
0.84)  

การจัดการให!ผู!มีสิทธิเลือกต้ังมีภราดรภาพ มีศักด์ิศรี ใช! 1 สิทธิ 1 เสียง เท-ากัน
จากการศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนนความสุจริตและเท่ียงธรรมในระดับมาก ( x  = 4.04, S.D. = 
0.77)  

การจัดการเลือกต้ังสนองตอบการมีส-วนร-วมของประชาชนส-วนใหญ-ของประเทศจาก
การศึกษาพบว-า ประชาชนให!คะแนนความสุจริตและเท่ียงธรรมในระดับมาก ( x  = 4.06, S.D. = 0.84)  

การใช!จ-ายงบประมาณมีความคุ!มค-า สอดคล!องกับหลักธรรมาภิบาล จากการศึกษา
พบว-า ประชาชนให!คะแนนความสุจริตและเท่ียงธรรมในระดับมาก ( x  = 3.93, S.D. = 0.77)  

โดยระดับความสุจริตและเท่ียงธรรมในด!านความเท่ียงธรรม ประชาชนให!คะแนน
ความสุจริตและเท่ียงธรรมในระดับมาก ( x  = 4.00, S.D. = 0.29) ตามตารางท่ี 4.18 
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ตารางท่ี 4.18 สัมฤทธิผลการเลือกต้ังในด!านความเท่ียงธรรม 
 

ตัวแปร 
Χ S.D. ระดับ 

สัมฤทธิผลการเลือกตั้งตามหลักธรรมาภิบาล 
9.  การพิมพ*บัตรเลือกต้ังเป2นธรรมไม-ใช!กระดาษผิวมันกาไม-ติด 
    อ-านเป2นบัตรเสีย 
10. การกาบัตรเลือกต้ังมีความเป2นธรรมไม-มีการหย-อนบัตรแทน 

ผู!สมัครฝhายตน 
11. การนับคะแนน มีความโปร-งใสและเป2นธรรม 
12. การประกาศผลเลือกต้ังมีความเชื่อถือได! สามารถตรวจสอบ 
     โดยสื่อคอมพิวเตอร* 
13. การรักษาความปลอดภัยหีบบัตรจากการทุจริต ไม-เปลี่ยน    
     หีบบัตรเลือกต้ัง 
14. การวินิจฉัยบัตรเสียมีความเป2นธรรม สอดคล!องกับหลัก      
     ธรรมาภิบาล 
15. การจัดให!ชนกลุ-มน!อยมีโอกาสเท-าเทียมกันในการลงสมัครรับ 
     เลือกต้ัง 
16. การใช!จ-ายงบประมาณมีความคุ!มค-า สอดคล!องกับหลัก       
     ธรรมาภิบาล 
สัมฤทธิผลการเลือกตั้งท่ีสอดคล�องกับหลักประชาธิปไตย 
17. การจัดการให!ผู!มีสิทธิเลือกต้ังมีเสรีภาพสูงสุดในการเลือก 
     ตัวแทนของตน 
18. การจัดการให!ผู!มีสิทธิเลือกต้ังมีความเสมอภาค โดยไม- 
     แบ-งแยกสถานะทางสังคม 
19. การจัดการให!ผู!มีสิทธิเลือกต้ังมีภราดรภาพ มีศักด์ิศรี ใช!         
     1 สิทธิ 1 เสียง เท-ากัน 
20. การจัดการเลือกต้ังสนองตอบการมีส-วนร-วมของประชาชน 
     ส-วนใหญ-ของประเทศ 
21. การใช!จ-ายงบประมาณมีความคุ!มค-า สอดคล!องกับหลัก      
     ธรรมาภิบาล 
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ตารางท่ี 4.19 ค-าเฉลี่ยและค-าส-วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมฤทธิผลการบริหารจัดการการเลือกต้ังให!
สุจริตและเท่ียงธรรม 

 

สัมฤทธิผลการเลือกตั้ง Χ S.D. 
ด!านความสุจริต 
ด!านความเท่ียงธรรม 
รวมคะแนนสุจริตและเท่ียงธรรม 

3.95 
4.00 
3.98 

0.32 
0.29 
0.23 

 
จากตารางท่ี 4.19  พบว-า คะแนนความสุจริตและเท่ียงธรรมในเรื่องสัมฤทธิผล

การเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม โดยภาพรวมอยู-ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท-ากับ 3.98  
เม่ือพิจารณาระดับการปฏิบัติเป2นรายด!าน ปรากฏว-า ลําดับท่ี 1 ด!านความเท่ียงธรรม และลําดับท่ี 2 
คือ ด!านความสุจริต  
 
4.3 ความสัมพันธ�ระหว.างการบริหารจัดการการเลือกตั้งกับสัมฤทธิผลการเลือกตั้งให�สุจริตและ

เท่ียงธรรม 
4.3.1 ตัวแปร 

ตัวแปรเกณฑ* (Y) คือ สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม ประกอบด!วย 
Y1 = สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริต 
Y2        =  สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!เท่ียงธรรม 

ตัวแปรพยากรณ* (X) การบริหารจัดการเลือกต้ัง ประกอบด!วย การมีส-วนร-วมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการการเลือกต้ัง ของ กกต. ท้ัง 9 ด!านได!แก- ตัวแปร X1 จนถึง X9 และการ
ปฏิบัติตามกฎหมายขององค*กรท่ีเก่ียวข!องกับการเลือกต้ัง ได!แก- ตัวแปร X10 จนถึง X13 

X1 = กระบวนการบริหารจัดการเลือกต้ังท่ัวไป 
X2 = การแบ-งเขตเลือกต้ัง  
X3 = การกํากับดูแลเจ!าพนักงานผู!ดําเนินการเลือกต้ัง 
X4 =  การจัดทําบัญชีรายชื่อผู!มีสิทธิเลือกต้ัง 
X5 = การสมัครรับเลือกต้ัง 
X6 = การกํากับดูแลวิธีการหาเสียงเลือกต้ัง 
X7 = การกํากับดูแลการลงคะแนนเลือกต้ัง 
X8 =  การกํากับดูแลการลงคะแนนเลือกต้ังนอกเขต 
X9  = การกํากับดูแลการนับคะแนนและการประกาศผล 
X10 = บทบาทของพรรคการเมือง 
X11 = บทบาทของสื่อมวลชน 
X12 = บทบาทของสถาบันการศึกษา 
X13 = บทบาทของกลุ-มทางการเมือง 
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4.3.2 ความสัมพันธ*ระหว-าง ตัวแปรการบริหารจัดการเลือกต้ัง กับตัวแปรสัมฤทธิผลการ
เลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 
การวัดความสัมพันธ*ของตัวแปรการบริหารจัดการเลือกต้ัง กับตัวแปรสัมฤทธิผลการ

เลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรมโดยใช!สถิติ Multiple Regression นั้น ได!ตรวจสอบข!อมูลก-อนการใช!
สถิติ ตามข!อกําหนดเบื้องต!น (Hair, 2000) ได!แก- 

1) การถดถอยของตัวแปรตาม (Y) บนตัวแปรอิสระ (X) เป2นเชิงเส!น (Linearity) โดย
การ Plot Graph 

2) การแจกแจงข!อมูลของกลุ-มตัวอย-าง เป2นโค!งปกติ (Normalilty) 
3) ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนมีค-าคงท่ี (Homoscedasticity) 
4) ตัวแปรอิสระไม-สัมพันธ*กันเองสูงเกินไป (Multicollinearity)  
จากข!อกําหนดดังกล-าวผู!วิจัยได!ดําเนินการตรวจสอบข!อมูลก-อนการใช!สถิติ Multiple 

Regression แล!ว พบว-า ข!อมูลจากแบบสอบถาม อยู-ในเกณฑ*ยอมรับได!ตามข!อกําหนดข!างต!น จึงได! 
ดําเนินการวัดความสัมพันธ*โดยใช!สถิติ Multiple Regression เพ่ือท่ีจะตอบคําถามการวิจัยเชิง
สหสัมพันธ* (ผ-องพรรณ ตรัยมงคลกูล, 2544) คือ 

ตัวแปรอิสระ (X) สัมพันธ*กับตัวแปรตาม (Y) หรือไม- ตรวจสอบโดยใช!วิธีสหสัมพันธ*
เพียร*สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) วัดค-าสัมประสิทธ*สหสัมพันธ* (r) 
แสดงความสัมพันธ*ในรูป Correlation Matrix 

การสรุปอ!าง (Generalization) ความสัมพันธ*ของกลุ-มตัวอย-างไปยังกลุ-มประชากรทํา
ได!อย-างไร โดยใช!วิธีการต้ังสมมติฐาน และทดสอบค-า Parameter ทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 
0.05 

ตัวแปรอิสระ (X) สัมพันธ*กับตัวแปรตาม (Y) มากน!อยเพียงใด ตรวจสอบโดยใช!สถิติ 
Multiple Regression ทดสอบนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คํานวณและวัดค-า R2  

ตัวแปรอิสระ (X) สัมพันธ*กับตัวแปรตาม (Y) มีความสัมพันธ*เชิงเส!นตรงอย-างไร และ
เขียนสมการพยากรณ*ได!อย-างไร โดยเขียนออกมาในรูปของสมการเส!นตรง 

ข้ันตอนแรก การตรวจสอบว-าตัวแปรอิสระสัมพันธ*กับตัวแปรตามหรือไม- โดยการ
ตรวจสอบค-าสัมประสิทธิสหสัมพันธ* (r) ระหว-างสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม (Y) ซ่ึง
ประกอบด!วยสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริต (Y1) และสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!เท่ียงธรรม (Y2) กับ 
ตัวแปรการมีส-วนร-วมของประชาชนในการบริหารจัดการการเลือกต้ัง (X) ท้ัง 9 ตัวแปรโดยใช!วิธี
สหสัมพันธ*เพียร*สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และทดสอบ
นัยสําคัญทางสถิติของค-าสัมประสิทธิ์ของค-าสถิติสหสัมพันธ* แสดงความสัมพันธ*ในรูป Correlation 
Matrix ดังแสดงในตารางท่ี 4.20 
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ตารางท่ี 4.20 ค-าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ*ระหว-างการมีส-วนร-วมของประชาชนในกระบวนการบริหาร
จัดการการเลือกต้ังแต-ละด!านกับสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 

 

ตัว
แปร 

Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 

Y 
X1 
X2 
X3 
X4 
X5 
X6 
X7 
X8 
X9 
X10 
X11 
X12 
X13 

1.00 
0.15 
0.10 
0.17 
0.09 
0.04 
0.41 
0.15 
0.06 
0.02 
-0.07 
-0.03 
-0.07 
-0.00 

 
1.00 
0.41 
0.13 
0.38 
0.57 
-0.06 
0.05 
0.05 
-0.08 
-0.02 
0.00 
-0.00 
-0.00 

 
 
1.00 
0.24 
0.49 
0.46 
-0.05 
-0.02 
-0.03 
-0.01 
0.00 
0.02 
0.03 
-0.04 

 
 
 
1.00 
0.20 
0.11 
-0.00 
-0.06 
0.00 
-0.04 
0.02 
0.04 
-0.05 
0.03 

 
 
 
 
1.00 
0.35 
-0.10 
0.04 
0.07 
-0.01 
-0.00 
0.02 
0.07 
-0.04 

 
 
 
 
 
1.00 
0.02 
0.10 
0.00 
-0.08 
-0.00 
-0.01 
-0.01 
-0.00 

 
 
 
 
 
 
1.00 
0.11 
0.00 
-0.04 
0.04 
0.02 
0.03 
-0.02 

 
 
 
 
 
 
 
1.00 
0.03 
0.11 
0.07 
0.03 
-0.00 
-0.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.00 
0.21 
-0.00 
-0.03 
0.02 
0.04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.00 
-0.02 
0.01 
0.00 
0.04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.00 
0.35 
0.40 
0.11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.00 
0.59 
0.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.00 
0.14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.00 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 
จากตารางท่ี 4.20 พบว-า ค-าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ*ระหว-าง สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!

สุจริตและเท่ียงธรรม (Y) กับ การมีส-วนร-วมของประชาชนในการบริหารจัดการการเลือกต้ังแต-ละด!าน 
มีค-าอยู-ระหว-าง .410  ถึง 0.02  โดยตัวแปรการกํากับดูแลวิธีการหาเสียงเลือกต้ัง (X6 = 0.41) มี
ความสัมพันธ*ทางบวกในระดับปานกลาง อย-างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ในขณะท่ีตัวแปรการ
กํากับดูแลเจ!าพนักงานผู!ดําเนินการเลือกต้ัง (X3 = 0.17), การกํากับดูแลการลงคะแนนเลือกต้ัง (X7 = 
0.15), กระบวนการบริหารจัดการการเลือกต้ังท่ัวไป (X1 = 0.15), การแบ-งเขตเลือกต้ัง (X2 = 0.10), 
การจัดทําบัญชีรายชื่อผู!มีสิทธิเลือกต้ัง (X4 = 0.09), การกํากับดูแลการลงคะแนนเลือกต้ังนอกเขตการ
(X8 = 0.06), การสมัครรับเลือกต้ัง (X5  = 0.04) และการกํากับดูแลการนับคะแนนและการประกาศ
ผล (X9 = 0.02) มีความสัมพันธ*ทางบวกในระดับตํ่าอย-างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ในขณะท่ี
ค-าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ*ระหว-างสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม (Y) กับ การปฏิบัติ
ตามกฎหมายขององค*กรท่ีเก่ียวข!องกับการเลือกต้ังมีค-าอยู-ระหว-าง -0.008 ถึง -0.079 โดยพรรค
การเมือง (X10 = -0.07), สื่อมวลชน (X11 = -0.03), สถาบันการศึกษา (X12 = -0.07) และกลุ-มทาง
การเมือง (X13 = -0.008) มีความสัมพันธ*ทางลบในระดับตํ่าอย-างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 

เม่ือพิจารณาความสัมพันธ*กันเองระหว-างตัวแปรอิสระ (X) คือ การมีส-วนร-วมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการการเลือกต้ังด!านต-างๆ และการปฏิบัติตามกฏหมายขององค*กรท่ี
อิทธิพลต-อการเลือกต้ัง พบว-า ตัวแปรอิสระเหล-านี้มีความสัมพันธ*กันเองในระดับตํ่า เพ่ือให!การ
ทดสอบตามข!อตกลงว-าด!วยการไม-มีความสัมพันธ*กันระหว-างตัวแปรอิสระมีความชัดเจนยิ่งข้ึน ผู!วิจัย
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ได!วิเคราะห*ทอลเลอเรนซ* (Tolerance) ซ่ึงเป2นวิธีการท่ีนิยมใช!ในการตัดสินว-า ชุดของตัวแปรอิสระนั้นมี
ความสัมพันธ*กันเชิงเส!นตรงอย-างแท!จริงหรือไม- โดยนําตัวแปรอิสระแต-ละตัวเป2นตัวแปรตามแล!วใช!ตัว
แปรอิสระท่ีเหลือ เป2นตัวแปรพยากรณ*ทําการวิเคราะห*การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) และ
ค-าทอลเลอเรนซ* (Tolerance) ซ่ึงมีค-าเทากับ 1 – R2 ผลการวิเคราะห*ดังแสดงในตารางท่ี 4.21 

 
ตารางท่ี 4.21 ผลการวิเคราะห*ความสัมพันธ*ระหว-างตัวแปร (Multicollinearity) 
 

ตัวแปรอิสระ R2 Tolerance 
X1   กระบวนการบริหารจัดการเลือกต้ังท่ัวไป 0.20 0.80 
X2   การแบ-งเขตเลือกต้ัง - - 
X3   การกํากับดูแลเจ!าพนักงานผู!ดําเนินการเลือกต้ัง 0.22 0.77 
X4   การจัดทําบัญชีรายชื่อผู!มีสิทธิเลือกต้ัง - - 
X5   การสมัครรับเลือกต้ัง 0.25 0.74 
X6   การกํากับดูแลวิธีการหาเสียงเลือกต้ัง 0.16 0.83 
X7   การกํากับดูแลการลงคะแนนเลือกต้ัง 0.23 0.76 
X8   การกํากับดูแลการลงคะแนนเลือกต้ังนอกเขต - - 
X9   การกํากับดูแลการนับคะแนนและการประกาศผล 
X10  บทบาทของพรรคการเมือง 
X11  บทบาทของสื่อมวลชน 
X12  บทบาทของสถาบันการศึกษา 
X13  บทบาทของกลุ-มทางการเมือง 

- 
0.24 

- 
- 
- 

- 
0.75 

- 
- 
- 

 
จากตารางในการตัดสินใจว-า ตัวแปรใดมีความสัมพันธ*กันมากน!อยเพียงใด จะพิจารณาจาก

ค-า Tolerance เกณฑ*ท่ีนิยมใช! คือ ตัวแปรใดท่ีมีค-า Tolerance ตํ่ากว-า 0.10 ถือว-า ได!รับอิทธิพล
จากชุดตัวแปรอิสระด!วยกันเอง คือมีความสัมพันธ*ซ่ึงกันและกัน (Hair, 1995) จากการตรวจสอบ
พบว-า ตัวแปรอิสระ มีค-า Tolerance สูงกว-า 0.10 ดังนั้นจึงสรุปได!ว-า ความสัมพันธ*ระหว-างตัวแปร
อิสระเหล-านั้นไม-สูงมากนัก และสามารถวิเคราะห*ค-าความสัมพันธ*กับตัวแปรตามด!วยสถิติการถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression) ได! 

4.3.3 การทดสอบสมมุติฐาน 
ข้ันตอนท่ีสอง เป2นการทดสอบสมมุติฐานกลุ-มตัวอย-างสรุปอ!าง (Generalization) ไป

ยังประชากร โดยการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของสมมติฐาน เป2นการอ!างอิงการทํานายท่ีต้ังไว! เพ่ือ
อ!างอิงกลับไปหากลุ-มประชากรว-า ตัวแปรท้ังสองนั้นมีความสัมพันธ*กันจริง โดยใช!วิธีการต้ังสมมติฐาน 
และทดสอบค-า Parameter ทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 

การทดสอบสมมุติฐานสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ*อย-างมีนัยสําคัญ ตัวแปรการมีส-วนร-วม
ของประชาชนในการบริหารจัดการการเลือกต้ังร-วมกันพยากรณ*สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและ
เท่ียงธรรมเป2นจริงในประชากรหรือไม- 
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การต้ังสมมุติฐาน   H0: p = 0 
     H1: p > 0 

เลือกสถิติ  
    T = r(√n-2)/(√1-r2) 
กฎเกณฑ*การตัดสินใจ : 

ปฏิเสธ   H0 ถ!า t > tn-2 (1-α/2) 
ซ่ึงปฏิเสธ H0 หมายความว-าตัวแปรสัมพันธ*กัน 
ในกรณีท่ีค-า  t มากกว-าค-า tn-2 (1-α/2) หมายความว-าค-า t อยู-ใน

ขอบเขตการปฏิเสธ H0   

นั่นคือจะปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 

ตัวแปรการมีส-วนร-วมของประชาชนในการบริหารจัดการการเลือกต้ังจึงมีความสัมพันธ*
กับสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรมอย-างมีนัยสําคัญท่ี 0.05 

สมมติฐานท่ี 1 ความสัมพันธ*ระหว-างกระบวนการบริหารจัดการการเลือกต้ังท่ัวไปมีผล
ต-อสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 

H0: กระบวนการบริหารจัดการการเลือกต้ังท่ัวไปไม-สัมพันธ*กับสัมฤทธิผลการเลือกต้ัง
ให!สุจริตและเท่ียงธรรม 

H1: กระบวนการบริหารจัดการการเลือกต้ังท่ัวไปสัมพันธ*กับสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!
สุจริตและเท่ียงธรรม 

 
ตารางท่ี 4.22 ความสัมพันธ*ระหว-างตัวแปรกระบวนการบริหารจัดการการเลือกต้ังท่ัวไปกับ

สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 
 

Model R R2 Adjusted R2 SEest 
1 0.154a 0.024 0.022 0.23580 

a. Predictors: (Constant), กระบวนการบริหารจัดการเลือกต้ังท่ัวไป 
 

จากตารางท่ี 4.22 พบว-า ตัวแปรกระบวนการบริหารจัดการการเลือกต้ังท่ัวไปมี
ความสัมพันธ*กับสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรมในระดับน!อย คือ 0.154 สามารถ
อธิบายความผันแปรของสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรมได! 2.4% ด!วยความคลาด
เคลื่อนของการกะประมาณ 0.235 (หมายถึงความผิดพลาดท่ีเกิดจากการพยากรณ*โดยเฉลี่ย) 
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ตารางท่ี 4.23 การวิเคราะห*การถดถอยตัวแปรกระบวนการบริหารจัดการการเลือกต้ังท่ัวไปท่ี
สามารถพยากรณ*สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 

 
Model  SS Df MS F Sig. 

1 Regression 
Residual 
Total 

0.647 
26.578 
27.225 

1 
478 
479 

0.647 
0.056 

11.630 0.001a 

a.  Predictors: (Constant) กระบวนการบริหารจัดการการเลือกต้ังท่ัวไป 
b. Dependent Variable: สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม   
* p < 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.23 พบว-า ตัวแปรกระบวนการบริหารจัดการการเลือกต้ังท่ัวไปมี
ความสัมพันธ*เชิงเส!นตรงกับสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรมอย-างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 และสามารถสร!างสมการพยากรณ*ได! 

 
ตารางท่ี 4.24 ค-าน้ําหนักความสําคัญของการพยากรณ*ของตัวแปรกระบวนการบริหารจัดการการ

เลือกต้ังท่ัวไปท่ีส-งผลต-อสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 
 

Model  
Unstandardized 

Coeff. 
Unstandardized

Coeff. 
 
T 

 
Sig. 

b SE Beta 
1 (Constant) 

กระบวนการบริหารจัดการ
การเลือกต้ังท่ัวไป (X1) 

3.776 
0.061 

0.061 
0.018 

 
0.154 

62.029 
3.410 

0.000 
0.001 

a. Dependent Variable: สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 
  * p < 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.24 สามารถเขียนสมการพยากรณ*ได!ดังนี้ 
 

Y= 3.776 + 0.061X1 
 ค-า b ของกระบวนการบริหารจัดการการเลือกต้ังท่ัวไป คือ 0.061 หมายความว-า 

จํานวนการบริหารจัดการเลือกต้ังท่ัวไปเพ่ิมข้ึน 1 หน-วย สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียง
ธรรมจะเพ่ิมข้ึน 0.061 เม่ือทดสอบความมีนัยสําคัญพบว-า ปฏิเสธสมมุติฐาน H0 (p < 0.05) แสดงว-า 
กระบวนการบริหารจัดการการเลือกต้ังท่ัวไปมีความสัมพันธ*กับสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและ
เท่ียงธรรมอย-างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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สมมติฐานท่ี 2 ความสัมพันธ*ระหว-างการแบ-งเขตเลือกต้ังมีผลต-อสัมฤทธิผลการ
เลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 

H0: การแบ-งเขตเลือกต้ังไม-สัมพันธ*กับสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 
H1: การแบ-งเขตเลือกต้ังสัมพันธ*กับสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 

 
ตารางท่ี 4.25 ความสัมพันธ*ระหว-างตัวแปรการแบ-งเขตเลือกต้ังกับสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริต

และเท่ียงธรรม 
 

Model R R2 Adjusted R2 SEest 
1 0.100a 0.010 0.008 0.23745 

a. Predictors: (Constant) การแบ-งเขตเลือกต้ัง 
 

จากตารางท่ี 4.25 พบว-า ตัวแปรการแบ-งเขตเลือกต้ังมีความสัมพันธ*กับสัมฤทธิผลการ
เลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม ในระดับน!อย คือ 0.100 สามารถอธิบายความผันแปรของสัมฤทธิผล
การเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม ได! 1.0% ด!วยความคลาดเคลื่อนของการกะประมาณ 0.23745 
(หมายถึงความผิดพลาดท่ีเกิดจากการพยากรณ*โดยเฉลี่ย) 
 
ตารางท่ี 4.26 การวิเคราะห*การถดถอยตัวแปรการแบ-งเขตเลือกต้ังท่ีสามารถพยากรณ*สัมฤทธิผลการ

เลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 
 

Model  SS Df MS F Sig. 
1 Regression 

Residual 
Total 

0.274 
26.951 
27.225 

1 
478 
479 

0.274 
0.056 

4.857 0.028a 

a.  Predictors: (Constant) การแบ-งเขตเลือกต้ัง 
b. Dependent Variable: สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 

         * p < 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.26 พบว-า ตัวแปรการแบ-งเขตเลือกต้ังมีความสัมพันธ*เชิงเส!นตรงกับ
สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรมอย-างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และสามารถ
สร!างสมการพยากรณ*ได! 
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ตารางท่ี 4.27 ค-าน้ําหนักความสําคัญของการพยากรณ*ของตัวแปรการแบ-งเขตเลือกต้ังท่ีส-งผลต-อ
สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 

 

Model  
Unstandardized 

Coeff. 
Unstandardized

Coeff. 
 
t 

 
Sig. 

B SE Beta 
1 (Constant) 

การแบ-งเขตเลือกต้ัง (X2) 
3.798 
0.049 

0.083 
0.022 

 
0.100 

45.635 
2.204 

0.000 
0.028 

a. Dependent Variable: สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม   
* p < 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.27 สามารถเขียนสมการพยากรณ*ได!ดังนี้ 
 

Y= 3.798 + 0.049X2 
 

ค-า b ของการแบ-งเขตเลือกต้ังคือ 0.049 หมายความว-า จํานวนการแบ-งเขตเลือกต้ัง
เพ่ิมข้ึน 1 หน-วย สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรมจะเพ่ิมข้ึน 0.049 เม่ือทดสอบความมี
นัยสําคัญพบว-า ปฏิเสธสมมุติฐาน H0 (p < 0.05) แสดงว-า การแบ-งเขตเลือกต้ังมีความสัมพันธ*กับ
สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรมอย-างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

สมมติฐานท่ี 3 ความสัมพันธ*ระหว-างการควบคุมเจ!าพนักงานผู!ดําเนินการเลือกต้ัง มี
ผลต-อสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 

H0: การควบคุมเจ!าพนักงานผู!ดําเนินการเลือกต้ังไม-สัมพันธ*กับสัมฤทธิผลการเลือกต้ัง
ให!สุจริตและเท่ียงธรรม 

H1: การควบคุมเจ!าพนักงานผู!ดําเนินการเลือกต้ังสัมพันธ*กับสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!
สุจริตและเท่ียงธรรม 

 
ตารางท่ี 4.28 ความสัมพันธ*ระหว-างตัวแปรการควบคุมเจ!าพนักงานผู! ดําเนินการเลือกต้ังกับ

สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 
 

Model R R2 Adjusted R2 SEest 
1 0.171a 0.029 0.027 0.23513 

a. Predictors: (Constant) การควบคุมเจ!าพนักงานผู!ดําเนินการเลือกต้ัง 
 

จากตารางท่ี 4.28 พบว-า ตัวแปรการควบคุมเจ!าพนักงานผู!ดําเนินการเลือกต้ัง มี
ความสัมพันธ*กับสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม ในระดับน!อย คือ 0.171 สามารถ
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อธิบายความผันแปรของสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม ได! 2.9% ด!วยความคลาด
เคลื่อนของการกะประมาณ 0.23513 (หมายถึงความผิดพลาดท่ีเกิดจากการพยากรณ*โดยเฉลี่ย) 

 
ตารางท่ี 4.29 การวิเคราะห*การถดถอยตัวแปรการควบคุมเจ!าพนักงานผู!ดําเนินการเลือกต้ังท่ี

สามารถพยากรณ*สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 
 

Model  SS Df MS F Sig. 
1 Regression 

Residual 
Total 

0.798 
26.427 
27.225 

1 
478 
479 

0.798 
0.055 

14.433 0.000a 

a.  Predictors: (Constant) การควบคุมเจ!าพนักงานผู!ดําเนินการเลือกต้ัง        
b. Dependent Variable: สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม  
   * p < 0.01     
 

จากตารางท่ี 4.29 พบว-า ตัวแปรการควบคุมเจ!าพนักงานผู!ดําเนินการเลือกต้ัง มี
ความสัมพันธ*เชิงเส!นตรงกับสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรมอย-างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 และสามารถสร!างสมการพยากรณ*ได! 

 
ตารางท่ี 4.30 ค-าน้ําหนักความสําคัญของการพยากรณ*ของตัวแปรการควบคุมเจ!าพนักงาน

ผู!ดําเนินการเลือกต้ัง ท่ีส-งผลต-อสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 
 

Model  
Unstandardized 

Coeff. 
Unstandardized 

Coeff. 
 
t 

 
Sig. 

B SE Beta 
1 (Constant) 

การควบคุมเจ! าพนักงาน
ผู!ดําเนินการเลือกต้ัง (X3) 

3.532 
0.113 

0.118 
0.030 

 
0.171 

29.813 
3.799 

0.00 
0.00 

a. Dependent Variable: สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 
* p < 0.01 
 

 จากตารางท่ี 4.30 สามารถเขียนสมการพยากรณ*ได!ดังนี้ 
 

Y= 3.532 + 0.113X3 
  

ค-า b ของการควบคุมเจ!าพนักงานผู!ดําเนินการเลือกต้ัง คือ 0.113 หมายความว-า 
จํานวนการควบคุมเจ!าพนักงานผู!ดําเนินการเลือกต้ัง เพ่ิมข้ึน 1 หน-วย สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริต
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และเท่ียงธรรมจะเพ่ิมข้ึน 0.113 เม่ือทดสอบความมีนัยสําคัญพบว-า ปฏิเสธสมมุติฐาน H0 (p < 0.01) 
แสดงว-าการควบคุมเจ!าพนักงานผู!ดําเนินการเลือกต้ังมีความสัมพันธ*กับสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริต
และเท่ียงธรรมอย-างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

สมมติฐานท่ี 4 ความสัมพันธ*ระหว-างการจัดทําบัญชีรายชื่อผู!มีสิทธิเลือกต้ังมีผลต-อ
สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 

H0: การจัดทําบัญชีรายชื่อผู!มีสิทธิเลือกต้ังไม-สัมพันธ*กับสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริต
และเท่ียงธรรม 

H1: การจัดทําบัญชีรายชื่อผู!มีสิทธิเลือกต้ังสัมพันธ*กับสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริต
และเท่ียงธรรม 
 
ตารางท่ี 4.31 ความสัมพันธ*ระหว-างตัวแปรการจัดทําบัญชีรายชื่อผู!มีสิทธิเลือกต้ังกับสัมฤทธิผลการ

เลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 
 

Model R R2 Adjusted R2 SEest 
1 0.095a 0.009 0.007 0.23757 

a. Predictors: (Constant) การจัดทําบัญชีรายชื่อผู!มีสิทธิเลือกต้ัง 
 

จากตารางท่ี 4.31 พบว-า ตัวแปรการจัดทําบัญชีรายชื่อผู!มีสิทธิเลือกต้ังมีความสัมพันธ*
กับสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม ในระดับน!อย คือ 0.095 สามารถอธิบายความผัน
แปรของสัมฤทธิผลการเลือกต้ังท่ีสุจริตและเท่ียงธรรม ได! 0.9% ด!วยความคลาดเคลื่อนของการกะ
ประมาณ 0.23757 (หมายถึงความผิดพลาดท่ีเกิดจากการพยากรณ*โดยเฉลี่ย) 

 
ตารางท่ี 4.32 การวิเคราะห*การถดถอยตัวแปรการจัดทําบัญชีรายชื่อผู!มีสิทธิเลือกต้ังท่ีสามารถ

พยากรณ*สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 
 

Model  SS Df MS F Sig. 
1 Regression 

Residual 
Total 

0.247 
26.978 
27.225 

1 
478 
479 

0.247 
0.056 

4.373 0.037a 

a.  Predictors: (Constant) การจัดทําบัญชีรายชื่อผู!มีสิทธิเลือกต้ัง 
b. Dependent Variable: สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 

      * p < 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.32 พบว-า ตัวแปรการจัดทําบัญชีรายชื่อผู!มีสิทธิเลือกต้ังมีความสัมพันธ*
เชิงเส!นตรงกับสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรมอย-างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
และสามารถสร!างสมการพยากรณ*ได! 
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ตารางท่ี 4.33 ค-าน้ําหนักความสําคัญของการพยากรณ*ของตัวแปรการจัดทําบัญชีรายชื่อผู!มีสิทธิ
เลือกต้ังท่ีส-งผลต-อสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 

 

Model  
Unstandardized 

Coeff. 
Unstandardized 

Coeff. 
 
t 

 
Sig. 

b SE Beta 
1 (Constant) 

การจัดทําบัญชีรายชื่อผู!
มีสิทธิเลือกต้ัง (X4) 

3.792 
0.055 

0.091 
0.026 

 
0.095 

41.783 
2.091 

0.000 
0.037 

a. Dependent Variable:  สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 
 *  p < 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.33 สามารถเขียนสมการพยากรณ*ได!ดังนี้ 
 

Y= 3.792 + 0.055X4 
  

ค-า b ของการจัดทําบัญชีรายชื่อผู!มีสิทธิเลือกต้ังคือ 0.055 หมายความว-า จํานวนการ
จัดทําบัญชีรายชื่อผู!มีสิทธิเลือกต้ังเพ่ิมข้ึน 1 หน-วย สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรมจะ
เพ่ิมข้ึน 0.055 เม่ือทดสอบความมีนัยสําคัญพบว-า ปฏิเสธสมมุติฐาน H0 (p < 0.05) แสดงว-าการ
จัดทําบัญชีรายชื่อผู!มีสิทธิเลือกต้ังมีความสัมพันธ*กับสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม
อย-างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

สมมติฐานท่ี 5 ความสัมพันธ*ระหว-างการสมัครรับเลือกต้ังมีผลต-อสัมฤทธิผลการ
เลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 

H0: การสมัครรับเลือกต้ังไม-สัมพันธ*กับสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 
H1: การสมัครรับเลือกต้ังสัมพันธ*กับสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 
 

ตารางท่ี 4.34 ความสัมพันธ*ระหว-างตัวแปรการสมัครรับเลือกต้ังกับสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริต
และเท่ียงธรรม 

 
Model R R2 Adjusted R2 SEest 

1 0.047a 0.002 0.000 0.23839 

a. Predictors: (Constant) การสมัครรับเลือกต้ัง 
 

จากตารางท่ี 4.34 พบว-า ตัวแปรการสมัครรับเลือกต้ังมีความสัมพันธ*กับสัมฤทธิผล
การเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม ในระดับน!อย คือ 0.047 สามารถอธิบายความผันแปรของ
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สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม ได! 0.2% ด!วยความคลาดเคลื่อนของการกะประมาณ 
0.23839 (หมายถึงความผิดพลาดท่ีเกิดจากการพยากรณ*โดยเฉลี่ย) 

 
ตารางท่ี 4.35 การวิเคราะห*การถดถอยตัวแปรการสมัครรับเลือกต้ังท่ีสามารถพยากรณ*สัมฤทธิผล

การเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 
 

Model  SS Df MS F Sig. 
1 Regression 

Residual 
Total 

0.060 
27.165 
27.225 

1 
478 
479 

0.060 
0.057 

1.054 0.305a 

a.  Predictors: (Constant) การสมัครรับเลือกต้ัง 
b. Dependent Variable: สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 

      * p  >  0.05 
 

จากตารางท่ี 4.35 พบว-า ตัวแปรการสมัครรับเลือกต้ังไม-มีความสัมพันธ*เชิงเส!นตรงกับ
ตัวแปรสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม เม่ือทดสอบความมีนัยสําคัญพบว-า ยอมรับ
สมมุติฐาน H0 (p>0.05) แสดงว-าการสมัครรับเลือกต้ังไม-มีความสัมพันธ*กับสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!
สุจริตและเท่ียงธรรม 

สมมติฐานท่ี 6 ความสัมพันธ*ระหว-างการกํากับดูแลวิธีการหาเสียงเลือกต้ังมีผลต-อ
สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 

H0: การกํากับดูแลวิธีการหาเสียงเลือกต้ังไม-สัมพันธ*กับสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริต
และเท่ียงธรรม 

H1: การกํากับดูแลวิธีการหาเสียงเลือกต้ังสัมพันธ*กับสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริต
และเท่ียงธรรม 
 
ตารางท่ี 4.36 ความสัมพันธ*ระหว-างตัวแปรการกํากับดูแลวิธีการหาเสียงเลือกต้ังกับสัมฤทธิผลการ

เลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 
 

Model R R2 Adjusted R2 SEest 
1 0.410a 0.168 0.166 0.21772 

a. Predictors: (Constant) การกํากับดูแลวิธีการหาเสียงเลือกต้ัง 
 

จากตารางท่ี 4.36 พบว-า ตัวแปรการกํากับดูแลวิธีการหาเสียงเลือกต้ังมีความสัมพันธ*
กับสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม ในระดับปานกลาง คือ 0.410 สามารถอธิบายความ
ผันแปรของสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม ได! 16.8% ด!วยความคลาดเคลื่อนของการ
กะประมาณ 0.21772 (หมายถึงความผิดพลาดท่ีเกิดจากการพยากรณ*โดยเฉลี่ย 
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ตารางท่ี 4.37 การวิเคราะห*การถดถอยตัวแปรการกํากับดูแลวิธีการหาเสียงเลือกต้ังท่ีสามารถ
พยากรณ*สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 

 
Model  SS Df MS F Sig. 

1 Regression 
Residual 
Total 

4.566 
22.658 
27.225 

1 
478 
479 

4.566 
0.047 

96.330 0.000a 

a.  Predictors: (Constant) การกํากับดูแลวิธีการหาเสียงเลือกต้ัง 
b. Dependent Variable: สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 

      * p < 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.37 พบว-า ตัวแปรการกํากับดูแลวิธีการหาเสียงเลือกต้ังมีความสัมพันธ*
เชิงเส!นตรงกับตัวแปรการบริหารจัดการเลือกต้ังอย-างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และสามารถ
สร!างสมการพยากรณ*ได! 

 
ตารางท่ี 4.38 ค-าน้ําหนักความสําคัญของการพยากรณ*ของตัวแปรการกํากับดูแลวิธีการหาเสียง

เลือกต้ังท่ีส-งผลต-อสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 
 

Model  
Unstandardized 

Coeff. 
Unstandardized 

Coeff. 
 
t 

 
Sig. 

b SE Beta 
1 (Constant) 

การกํากับดูแลวิธีการหา
เสียงเลือกต้ัง (X6) 

2.685 
0.344 

0.132 
0.035 

 
0.410 

20.296 
9.815 

0.00 
0.00 

a. Dependent Variable: สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 
* p < 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.38 สามารถเขียนสมการพยากรณ*ได!ดังนี้ 
 

Y= 2.685 + 0.344X6 
  

ค-า b ของการกํากับดูแลวิธีการหาเสียงเลือกต้ังคือ 0.344 หมายความว-า การกํากับ
ดูแลวิธีการหาเสียงเลือกต้ังเพ่ิมข้ึน 1 หน-วย สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรมจะเพ่ิมข้ึน 
0.344 เม่ือทดสอบความมีนัยสําคัญพบว-า ปฏิเสธสมมุติฐาน H0 (p < 0.01) แสดงว-าการกํากับดูแล
วิธีการหาเสียงเลือกต้ังมีความสัมพันธ*กับสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรมอย-างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
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สมมติฐานท่ี 7 ความสัมพันธ*ระหว-างการกํากับดูแลการลงคะแนนเลือกต้ัง มีผลต-อ
สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 

H0: การกํากับดูแลการลงคะแนนเลือกต้ังไม-สัมพันธ*กับสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริต
และเท่ียงธรรม 

H1: การกํากับดูแลการลงคะแนนเลือกต้ังสัมพันธ*กับสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริต
และเท่ียงธรรม 
 
ตารางท่ี 4.39 ความสัมพันธ*ระหว-างตัวแปรการกํากับดูแลการลงคะแนนเลือกต้ังกับสัมฤทธิผลการ

เลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 
 

Model R R2 Adjusted R2 SEest 
1 0.159a 0.025 0.023 0.23562 

a. Predictors: (Constant) การกํากับดูแลการลงคะแนนเลือกต้ัง 
 

จากตารางท่ี 4.39 พบว-า ตัวแปรการกํากับดูแลการลงคะแนนเลือกต้ังมีความสัมพันธ*
กับสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม ในระดับน!อย คือ 0.159 สามารถอธิบายความผัน
แปรของสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม ได! 2.5% ด!วยความคลาดเคลื่อนของการกะ
ประมาณ 0.23562 (หมายถึงความผิดพลาดท่ีเกิดจากการพยากรณ*โดยเฉลี่ย) 

 
ตารางท่ี 4.40 การวิเคราะห*การถดถอยตัวแปรการกํากับดูแลการลงคะแนนเลือกต้ังท่ีสามารถ

พยากรณ*สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 
 

Model  SS Df MS F Sig. 
1 Regression 

Residual 
Total 

0.687 
26.537 
27.225 

1 
478 
479 

0.687 
0.056 

12.382 0.000a 

a.  Predictors: (Constant) การกํากับดูแลการลงคะแนนเลือกต้ัง 
b. Dependent Variable: สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 

      * p < 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.40 พบว-า มีตัวแปรการกํากับดูแลการลงคะแนนเลือกต้ังมี
ความสัมพันธ*เชิงเส!นตรงกับสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรมอย-างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 และสามารถสร!างสมการพยากรณ*ได! 
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ตารางท่ี 4.41 ค-าน้ําหนักความสําคัญของการพยากรณ*ของตัวแปรการกํากับดูแลการลงคะแนน
เลือกต้ังท่ีส-งผลต-อสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 

 

Model  
Unstandardized 

Coeff. 
Unstandardized 

Coeff. 
 
t 

 
Sig. 

b SE Beta 
1 (Constant) 

การกํากับดูแลการ
ลงคะแนนเลือกต้ัง (X7) 

3.577 
0.106 

0.115 
0.030 

 
0.159 

31.108 
3.519 

0.000 
0.000 

a. Dependent Variable: สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 
* p  < 0.01 
 

 จากตารางท่ี 4.41 สามารถเขียนสมการพยากรณ*ได!ดังนี้ 
 

Y= 3.577 + 0.106X7 
 

 ค-า b ของการกํากับดูแลการลงคะแนนเลือกต้ัง คือ 0.106 หมายความว-า การกํากับ
ดูแลการลงคะแนนเลือกต้ังเพ่ิมข้ึน 1 หน-วย สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรมจะเพ่ิมข้ึน 
.106 เม่ือทดสอบความมีนัยสําคัญพบว-า ปฏิเสธสมมุติฐาน H0 (p < 0.01) แสดงว-าการกํากับดูแลการ
ลงคะแนนเลือกต้ังมีความสัมพันธ*กับสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรมอย-างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 

สมมติฐานท่ี 8 ความสัมพันธ*ระหว-างการกํากับดูแลการลงคะแนนเลือกต้ังนอกเขตมี
ผลต-อสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 

H0: การกํากับดูแลการลงคะแนนเลือกต้ังนอกเขตไม-สัมพันธ*กับสัมฤทธิผลการเลือกต้ัง
ให!สุจริตและเท่ียงธรรม 

H1: การกํากับดูแลการลงคะแนนเลือกต้ังนอกเขตสัมพันธ*กับสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!
สุจริตและเท่ียงธรรม 

 
ตารางท่ี 4.42 ความสัมพันธ*ระหว-างตัวแปรการกํากับดูแลการลงคะแนนเลือกต้ังนอกเขตกับ

สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 
 

Model R R2 Adjusted R2 SEest 
1 0.062a 0.004 0.002 0.23820 

a. Predictors: (Constant) การกํากับดูแลการลงคะแนนเลือกต้ังนอกเขต 
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จากตารางท่ี 4.42 พบว-า ตัวแปรการกํากับดูแลการลงคะแนนเลือกต้ังนอกเขตมี
ความสัมพันธ*กับสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม ในระดับน!อย คือ 0.062 สามารถ
อธิบายความผันแปรของสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม ได! 0.4% ด!วยความคลาด
เคลื่อนของการกะประมาณ 0.23820 (หมายถึงความผิดพลาดท่ีเกิดจากการพยากรณ*โดยเฉลี่ย) 

 
ตารางท่ี 4.43 การวิเคราะห*การถดถอยตัวแปรการกํากับดูแลการลงคะแนนเลือกต้ังนอกเขตท่ี

สามารถพยากรณ*สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 
 

Model  SS Df MS F Sig. 
1 Regression 

Residual 
Total 

0.104 
27.121 
27.225 

1 
478 
479 

0.104 
0.057 

1.831 0.177a 

a.  Predictors: (Constant) การกํากับดูแลการลงคะแนนเลือกต้ังนอกเขต 
b. Dependent Variable: สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 

      * p  >  0.05 
 

จากตารางท่ี 4.43 พบว-า มีตัวแปรการกํากับดูแลการลงคะแนนเลือกต้ังนอกเขตไม-มี
ความสัมพันธ*เชิงเส!นตรงกับตัวแปรสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม เม่ือทดสอบความ   
มีนัยสําคัญพบว-า ยอมรับสมมุติฐาน H0 (p > 0.05) แสดงว-าการกํากับดูแลการลงคะแนนเลือกต้ัง
นอกเขตไม-มีความสัมพันธ*กับสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 

สมมติฐานท่ี 9 ความสัมพันธ*ระหว-างการกํากับดูแลการนับคะแนนและการประกาศ
ผลมีผลต-อสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 

H0: การกํากับดูแลการนับคะแนนและการประกาศผลไม-สัมพันธ*กับสัมฤทธิผลการ
เลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 

H1: การกํากับดูแลการนับคะแนนและการประกาศผลสัมพันธ*กับสัมฤทธิผลการ
เลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 

 
ตารางท่ี 4.44 ความสัมพันธ*ระหว-างตัวแปรการกํากับดูแลการนับคะแนนและการประกาศผลกับ

สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 
 

Model R R2 Adjusted R2 SEest 
1 0.024a 0.001 -0.002 0.23858 

a. Predictors: (Constant) การกํากับดูแลการนับคะแนนและการประกาศผล 
 

จากตารางท่ี 4.44 พบว-า ตัวแปรการกํากับดูแลการนับคะแนนและการประกาศผลมี
ความสัมพันธ*กับสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม ในระดับน!อย คือ 0.024 สามารถ
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อธิบายความผันแปรของสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรมได! 0.1% ด!วยความคลาด
เคลื่อนของการกะประมาณ 0.23858 (หมายถึงความผิดพลาดท่ีเกิดจากการพยากรณ*โดยเฉลี่ย 

 
ตารางท่ี 4.45 การวิเคราะห*การถดถอยตัวแปรการกํากับดูแลการนับคะแนนและการประกาศผลท่ี

สามารถพยากรณ*สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 
 

Model  SS Df MS F Sig. 
1 Regression 

Residual 
Total 

0.016 
27.209 
27.225 

1 
478 
479 

0.016 
0.057 

0.282 0.595a 

a.  Predictors: (Constant) การกํากับดูแลการนับคะแนนและการประกาศผล 
b. Dependent Variable: สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 

      * p  >  0.05 
 

จากตารางท่ี 4.45 พบว-า มีตัวแปรการกํากับดูแลการนับคะแนนและการประกาศผล
ไม-มีความสัมพันธ*เชิงเส!นตรงกับสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม เม่ือทดสอบความมี
นัยสําคัญพบว-า ยอมรับสมมุติฐาน H0 (p > 0.05) แสดงว-าการกํากับดูแลการนับคะแนนและการ
ประกาศผลไม-มีความสัมพันธ*กับสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 

สมมติฐานท่ี 10 ความสัมพันธ*ระหว-างบทบาทของพรรคการเมืองมีผลต-อสัมฤทธิผล
การเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 

H0: บทบาทของพรรคการเมืองไม-สัมพันธ*กับสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียง
ธรรม 

H1: บทบาทของพรรคการเมืองสัมพันธ*กับสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียง
ธรรม 

 
ตารางท่ี 4.46 ความสัมพันธ*ระหว-างตัวแปรบทบาทของพรรคการเมืองกับสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!

สุจริตและเท่ียงธรรม 
 

Model R R2 Adjusted R2 SEest 
1 0.078a 0.006 0.004 0.23793 

a. Predictors: (Constant) บทบาทของพรรคการเมือง 
 

จากตารางท่ี 4.46 พบว-า ตัวแปรบทบาทของพรรคการเมืองมีความสัมพันธ*กับ
สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม ในระดับน!อย คือ 0.078 สามารถอธิบายความผันแปร
ของสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรมได! 0.6% ด!วยความคลาดเคลื่อนของการกะ
ประมาณ 0.23793 (หมายถึงความผิดพลาดท่ีเกิดจากการพยากรณ*โดยเฉลี่ย) 
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ตารางท่ี 4.47 การวิเคราะห*การถดถอยตัวแปรบทบาทของพรรคการเมืองท่ีสามารถพยากรณ*
สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 

 
Model  SS Df MS F Sig. 

1 Regression 
Residual 
Total 

0.165 
27.060 
27.225 

1 
478 
479 

0.165 
0.057 

2.913 0.089a 

a.  Predictors: (Constant) บทบาทของพรรคการเมือง 
b. Dependent Variable: สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 

     * p  >  0.05 
 

จากตารางท่ี 4.47 พบว-า มีตัวแปรบทบาทของพรรคการเมืองไม-มีความสัมพันธ*เชิง
เส!นตรงกับสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม เม่ือทดสอบความมีนัยสําคัญพบว-า ยอมรับ
สมมุติฐาน H0 (p>0.05) แสดงว-า บทบาทของพรรคการเมืองไม-มีความสัมพันธ*กับสัมฤทธิผลการ
เลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 

สมมติฐานท่ี 11 ความสัมพันธ*ระหว-างบทบาทของสื่อมวลชนมีผลต-อสัมฤทธิผลการ
เลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 

H0: บทบาทของสื่อมวลชนไม-สัมพันธ*กับสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 
H1: บทบาทของสื่อมวลชนสัมพันธ*กับสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 
 

ตารางท่ี 4.48 ความสัมพันธ*ระหว-างตัวแปรบทบาทของสื่อมวลชนกับสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริต
และเท่ียงธรรม 

 
Model R R2 Adjusted R2 SEest 

1 0.032a 0.001 -0.001 0.23853 
b. Predictors: (Constant) บทบาทของสื่อมวลชน 

 
จากตารางท่ี 4.48 พบว-า ตัวแปรบทบาทของสื่อมวลชนมีความสัมพันธ*กับสัมฤทธิผล

การเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม ในระดับน!อย คือ 0.032 สามารถอธิบายความผันแปรของ
สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรมได! 0.1% ด!วยความคลาดเคลื่อนของการกะประมาณ 
0.23853 (หมายถึงความผิดพลาดท่ีเกิดจากการพยากรณ*โดยเฉลี่ย) 
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ตารางท่ี 4.49 การวิเคราะห*การถดถอยตัวแปรบทบาทของสื่อมวลชนท่ีสามารถพยากรณ*สัมฤทธิผล
การเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 

 
Model  SS Df MS F Sig. 

1 Regression 
Residual 
Total 

0.028 
27.196 
27.225 

1 
478 
479 

0.028 
0.057 

0.498 0.481a 

b.  Predictors: (Constant) บทบาทของสื่อมวลชน 
b. Dependent Variable: สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 

      * p  >  0.05 
 

จากตารางท่ี 4.49 พบว-า มีตัวแปรบทบาทของสื่อมวลชนไม-มีความสัมพันธ*เชิงเส!นตรง
กับสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม เม่ือทดสอบความมีนัยสําคัญพบว-า ยอมรับ
สมมุติฐาน H0 (p > 0.05) แสดงว-าบทบาทของสื่อมวลชนไม-มีความสัมพันธ*กับสัมฤทธิผลการเลือกต้ัง
ให!สุจริตและเท่ียงธรรม 

สมมติฐานท่ี 12 ความสัมพันธ*ระหว-างบทบาทของสถาบันการศึกษามีผลต-อสัมฤทธิผล
การเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 

H0: บทบาทของสถาบันการศึกษาไม-สัมพันธ*กับสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและ
เท่ียงธรรม 

H1: บทบาทของสถาบันการศึกษาสัมพันธ*กับสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียง
ธรรม 

 
ตารางท่ี 4.50 ความสัมพันธ*ระหว-างตัวแปรบทบาทของสถาบันการศึกษากับสัมฤทธิผลการเลือกต้ัง

ให!สุจริตและเท่ียงธรรม 
 

Model R R2 Adjusted R2 SEest 
1 0.079a 0.006 0.004 0.23790 

c. Predictors: (Constant) บทบาทของสถาบันการศึกษา 
 

จากตารางท่ี 4.50 พบว-า ตัวแปรบทบาทของสถาบันการศึกษามีความสัมพันธ*กับ
สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม ในระดับน!อย คือ 0.079 สามารถอธิบายความผันแปร
ของสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรมได! 0.6% ด!วยความคลาดเคลื่อนของการกะ
ประมาณ 0.23790 (หมายถึงความผิดพลาดท่ีเกิดจากการพยากรณ*โดยเฉลี่ย) 
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ตารางท่ี 4.51 การวิเคราะห*การถดถอยตัวแปรบทบาทของสถาบันการศึกษาท่ีสามารถพยากรณ*
สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 

 
Model  SS Df MS F Sig. 

1 Regression 
Residual 
Total 

0.172 
27.053 
27.225 

1 
478 
479 

0.172 
0.057 

3.037 0.082a 

c.  Predictors: (Constant) บทบาทของสถาบันการศึกษา 
b. Dependent Variable: สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 

     * p  >  0.05 
 

จากตารางท่ี 4.51 พบว-า มีตัวแปรบทบาทของสถาบันการศึกษาไม-มีความสัมพันธ*เชิง
เส!นตรงกับสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม เม่ือทดสอบความมีนัยสําคัญพบว-า ยอมรับ
สมมุติฐาน H0 (p > 0.05) แสดงว-าบทบาทของสถาบันการศึกษาไม-มีความสัมพันธ*กับสัมฤทธิผลการ
เลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 

สมมติฐานท่ี 13 ความสัมพันธ*ระหว-างบทบาทของกลุ-มทางการเมืองมีผลต-อสัมฤทธิผล
การเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 

H0: บทบาทของกลุ-มทางการเมืองไม-สัมพันธ*กับสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและ
เท่ียงธรรม 

H1: บทบาทของกลุ-มทางการเมืองสัมพันธ*กับสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียง
ธรรม 
 
ตารางท่ี 4.52 ความสัมพันธ*ระหว-างตัวแปรบทบาทของกลุ-มทางการเมืองกับสัมฤทธิผลการเลือกต้ัง

ให!สุจริตและเท่ียงธรรม 
 

Model R R2 Adjusted R2 SEest 
1 0.008a 0.000 -0.002 0.23865 

d. Predictors: (Constant) บทบาทของกลุ-มทางการเมือง 
 

จากตารางท่ี 4.52 พบว-า ตัวแปรบทบาทของกลุ-มทางการเมืองมีความสัมพันธ*กับ
สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม ในระดับน!อย คือ 0.008 สามารถอธิบายความผันแปร
ของสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรมได! 0% ด!วยความคลาดเคลื่อนของการกะประมาณ 
0.23865 (หมายถึงความผิดพลาดท่ีเกิดจากการพยากรณ*โดยเฉลี่ย) 
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ตารางท่ี 4.53 การวิเคราะห*การถดถอยตัวแปรบทบาทของกลุ-มทางการเมืองท่ีสามารถพยากรณ*
สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 

 
Model  SS Df MS F Sig. 

1 Regression 
Residual 
Total 

0.002 
27.223 
27.225 

1 
478 
479 

0.002 
0.057 

0.033 0.856a 

d.  Predictors: (Constant) บทบาทของกลุ-มทางการเมือง 
b. Dependent Variable: สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 

      * p  >  0.05 
 

จากตารางท่ี 4.53 พบว-า มีตัวแปรบทบาทของกลุ-มทางการเมืองไม-มีความสัมพันธ*เชิง
เส!นตรงกับสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม เม่ือทดสอบความมีนัยสําคัญพบว-า ยอมรับ
สมมุติฐาน H0 (p > 0.05) แสดงว-าบทบาทของกลุ-มทางการเมืองมีความสัมพันธ*กับสัมฤทธิผลการ
เลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 

สรุปได!ว-าสมมติฐานในเรื่องความสัมพันธ*ระหว-างสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและ
เท่ียงธรรม พบว-า การบริหารจัดการเลือกต้ังท่ัวไป การแบ-งเขตเลือกต้ัง การควบคุมเจ!าพนักงาน
ผู!ดําเนินการเลือกต้ัง การจัดทําบัญชีรายชื่อผู!มีสิทธิเลือกต้ัง การกํากับดูแลวิธีการหาเสียงเลือกต้ัง 
และการลงคะแนนเลือกต้ัง เม่ือทดสอบความมีนัยสําคัญพบว-า ปฏิเสธสมมุติฐาน H0 (p < 0.05) แสดง
ว-ามีความสัมพันธ*กับสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรมอย-างมีนัยสําคัญทางสถิติ ส-วนการ
สมัครรับเลือกต้ัง การกํากับดูแลการลงคะแนนเลือกต้ังนอกเขต และ การกํากับดูแลการนับคะแนน
และการประกาศ ไม-มีความสัมพันธ*เชิงเส!นตรงกับสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม เม่ือ
ทดสอบความมีนัยสําคัญพบว-า ยอมรับสมมุติฐาน H0 (p > 0.05) แสดงว-าไม-มีความสัมพันธ*กับ
สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม  

ในขณะท่ีเม่ือนําตัวแปรการปฏิบัติตามกฎหมายขององค*กรท่ีเก่ียวข!องกับการเลือกต้ัง 
มาต้ังสมมติฐานในเรื่องความสัมพันธ*ระหว-างสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรมทีละตัว
แปร พบว-า บทบาทของพรรคการเมือง สื่อมวลชน สถาบันการศึกษา และกลุ-มทางการเมืองไม-มี
ความสัมพันธ*เชิงเส!นตรงกับสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม เม่ือทดสอบความมี
นัยสําคัญพบว-า ยอมรับสมมุติฐาน H0 (p > 0.05) แสดงว-าไม-มีความสัมพันธ*กับสัมฤทธิผลการเลือกต้ัง
ให!สุจริตและเท่ียงธรรม 
 4.3.4 การวิเคราะห*การถดถอยพหุคูณ  

ข้ันตอนท่ีสาม ตัวแปรอิสระ (X) สัมพันธ*กับตัวแปรตาม (Y) มากน!อยเพียงใด และ
ข้ันตอนท่ีสี่ ตัวแปรอิสระ (X) สัมพันธ*กับตัวแปรตาม (Y) มีความสัมพันธ*เชิงเส!นตรงอย-างไร และเขียน
สมการพยากรณ*ได!อย-างไร โดยเขียนออกมาในรูปของสมการเส!นตรง  

ในท่ีนี้ จะแยกวิเคราะห*การถดถอยพหุคูณท้ัง 3 กรณีคือ 
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กรณีท่ีหนึ่ง ใช!ตัวแปรการบริหารจัดการเลือกต้ัง ท้ัง 9 ด!าน เป2นตัวพยากรณ* ใช!
สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริต (Y1) เป2นตัวแปรเกณฑ* 

กรณีท่ีสอง ใช!ตัวแปรการบริหารจัดการเลือกต้ัง ท้ัง 9 ด!าน เป2นตัวพยากรณ* ใช!
สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!เท่ียงธรรม (Y2) เป2นตัวแปรเกณฑ* 

กรณีท่ีสาม ใช!ตัวแปรการบริหารจัดการเลือกต้ัง ท้ัง 9 ด!าน เป2นตัวพยากรณ* ใช!
สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม (Y) เป2นตัวแปรเกณฑ* 

1) ความสัมพันธ*ของตัวแปร การบริหารจัดการการเลือกต้ัง (X) ท้ัง 9 ด!านกับ
สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริต (Y1)  
การวิเคราะห*การถดถอยโดยใช!การมีส-วนร-วมของประชาชนในการบริหารจัดการ

การเลือกต้ัง (X) ท้ัง 9 ด!าน และการปฏิบัติตามกฏหมายขององค*กรท่ีมีอิทธิพลต-อการเลือกต้ัง ท้ัง 4 ด!าน 
เป2นตัวแปรพยากรณ*และใช!สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริต (Y1) เป2นตัวแปรเกณฑ* โดยวิธีการ 
Stepwise ผลปรากฏดังแสดงในตารางท่ี 4.54  

 
ตารางท่ี 4.54 ค-าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ*พหุคูณเม่ือใช!สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริต (Y1) เป2นตัว

แปรเกณฑ* และใช!การมีส-วนร-วมของประชาชนในการบริหารจัดการการเลือกต้ัง (X) 
ท้ัง 9 ด!าน เป2นตัวแปรพยากรณ* โดยใช!วิธีการ Stepwise  

 

Model ตัวแปร R R2 Adjusted R2 SEest 
R2 

change 
F 

change 
  Sig. 

 
1 
2 
3 

ค-าคงท่ี 
X6 

X6, X1 
X6, X1, X3  

 
0.23 
0.32 
0.36 

 
0.05 
0.10 
0.13 

 
0.05 
0.10 
0.12 

 
0.31 
0.30 
0.30 

 
0.05 
0.05 
0.02 

 
29.03 
27.44 
12.96 

 
0.00 
0.00 
0.00 

     df1 = 1,    df2 = 478,        * p < 0.05 
 

จากตาราง 4.54 พบว-าตัวแปรพยากรณ*ท่ีมีความสัมพันธ*กับตัวแปรเกณฑ*มากท่ีสุด 
คือ ตัวแปรการกํากับดูแลวิธีการหาเสียงเลือกต้ัง (X6) ถูกเลือกเข!าสู-สมการก-อน เม่ือเพ่ิมตัวแปร
พยากรณ*ตัวท่ี 2 และ 3 คือ กระบวนการบริหารจัดการเลือกต้ังท่ัวไป (X1) และการควบคุมเจ!า
พนักงานผู!ดําเนินการเลือกต้ัง (X3) พบว-าค-าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ*พหุคูณเพ่ิมข้ึนทุกครั้ง อย-างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และเม่ือเพ่ิมตัวแปรพยากรณ* การแบ-งเขตเลือกต้ัง (X2) และการจัดทําบัญชีผู!
มีสิทธิเลือกต้ัง (X4), การสมัครรับเลือกต้ัง (X5), การลงคะแนนเลือกต้ัง (X7), การลงคะแนนเลือกต้ัง
นอกเขต (X8) และ การนับคะแนนและการประกาศผล (X9) เข!าสู-สมการ ค-าสหสัมพันธ*พหุคูณไม-
เพ่ิมข้ึนอย-างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงว-าตัวพยากรณ*มีความสัมพันธ*กับตัวแปรเกณฑ*
น!อยมาก ซ่ึงไม-สมควรนํามาใช!เป2นตัวพยากรณ* จากนั้นนํารูปแบบท่ี 3 มาวิเคราะห*ความแปรปรวน 
ดังตารางท่ี 4.55 
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ตารางท่ี 4.55 การวิเคราะห*การถดถอยพหุคูณเม่ือใช!สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตเป2นตัวแปร
เกณฑ* (Model 3) 

ANOVA 
Model 3 Source of Variation SS Df MS F Sig. 
        Regression 

Residual 
Total 

6.60 
43.36 
49.97 

3 
476 
479 

2.20 
0.09 

24.16 0.00* 

     * p < 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.55 ผลการวิเคราะห*ความแปรปรวน พบว-า สัมฤทธิผลการเลือกต้ัง
ให!สุจริต มีความสัมพันธ*เชิงเส!นตรงกับตัวแปรการมีส-วนร-วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
เลือกต้ังอย-างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และสามารถสร!างสมการพยากรณ*ได!  

ดังนั้นสรุปได!ว-า ตัวพยากรณ*ท่ีดีท่ีสามารถพยากรณ*สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริต 
คือ ตัวแปรการกํากับดูแลวิธีการหาเสียงเลือกต้ัง (X6) กระบวนการบริหารจัดการเลือกต้ังท่ัวไป (X1) 
และการควบคุมเจ!าพนักงานผู!ดําเนินการเลือกต้ัง (X3) จึงได!นําตัวแปรเหล-านี้ไปคํานวณหาค-าน้ําหนัก
ความสําคัญของการพยากรณ* และสร!างสมการพยากรณ*สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริต ข้ันตอนต-อไป 
จะคํานวณหาค-าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ*พหุคูณ ค-าน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรพยากรณ*ในรูป
คะแนนมาตรฐาน (Standardized) และ รูปคะแนนดิบ (Unstandardized) เพ่ือนําไปสร!างเป2น
สมการถดถอยพหุคูณ ตามตารางท่ี 4.56 

 
ตารางท่ี 4.56 ค-าน้ําหนักความสําคัญของการพยากรณ*ท่ีส-งผลต-อสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตโดย

วิธี Stepwise 
 

Model 
3 

ตัวแปรพยากรณ� 
Unstandardized 

Coeff. 
Standardized 

Coeff 
 
t 

 
Sig. 

b SE Beta 
 ค-าคงท่ี 

วิธีการหาเสียงเลือกต้ัง (X6)  
การบริหารจัดการเลือกต้ังท่ัวไป (X1) 
เจ!าพนักงานผู!ดําเนินการเลือกต้ัง (X3) 

1.95 
0.28 
0.11 
0.13 

0.24 
0.04 
0.02 
0.03 

 
0.25 
0.20 
0.15 

7.88 
5.90 
4.75 
3.60 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

R = 0.36,  R2   = 0.13,    Adjusted R2   = 0.12,   SE    = 0.30,   
R2  Change = 0.02,   F change = 12.96      P < 0.05 
 
จากตารางท่ี 4.56 พบว-า มีค-าน้ําหนักความสําคัญในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta) 

ของ ตัวแปร การกํากับดูแลวิธีการหาเสียงเลือกต้ัง (X6 = 0.28) มีค-าน้ําหนักความสําคัญมากท่ีสุด 
รองลงมาได!แก- การควบคุมเจ!าพนักงานผู!ดําเนินการเลือกต้ัง (X3 = 0.13) และกระบวนการบริหาร
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จัดการเลือกต้ังท่ัวไป (X1 = 0.11) มีน้ําหนักน!อยท่ีสุดตามลําดับ สําหรับตัวแปรการแบ-งเขตเลือกต้ัง 
(X2), การจัดทําบัญชีรายชื่อผู!มีสิทธิเลือกต้ัง (X4), การสมัครรับเลือกต้ัง (X5), การลงคะแนนเลือกต้ัง 
(X7), การควบคุมการนับคะแนนและการประกาศผล (X8) และการกํากับดูแลการลงคะแนนเลือกต้ัง
นอกเขต (X9) ไม-นําเข!าสู-สมการเนื่องจากไม-มีความสัมพันธ*อย-างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

ค-าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ*พหุคูณของสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตกับการมีส-วน
ร-วมของประชาชนในการบริหารจัดการการเลือกต้ังรวมทุกด!านเท-ากับ 1.952 โดยท่ีตัวแปรพยากรณ* 
3 ตัวแปรข!างต!น สามารถร-วมกันพยากรณ*สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตได!ร!อยละ  13.2                 
มีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ* 0.30184 

สมการพยากรณ*สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริต เขียนได!ดังนี้ 
สมการพยากรณ*ในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized)  

  
Z = 0.253Z6 + 0.205Z1 + 0.155Z3   

 

สมการพยากรณ*ในรูปคะแนนดิบ (Unstandardized)  
 

Y1 = 1.952 + 0.287X6 + 0.110X1 + 0.139X3  
 

2) ความสัมพันธ*ของตัวแปร การบริหารจัดการการเลือกต้ัง (X) กับสัมฤทธิผลการ
เลือกต้ังให!เท่ียงธรรม (Y2)  
ข้ันตอนต-อไปจะใช!สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!เท่ียงธรรม (Y2) เป2นตัวแปรเกณฑ* 

และใช!การมีส-วนร-วมของประชาชนในการบริหารจัดการการเลือกต้ัง (X) ท้ัง 9 ด!าน เป2นตัวแปร
พยากรณ* โดยใช!วิธีการ Stepwise ผลปรากฏดังตารางท่ี 4.57 
 
ตารางท่ี 4.57 ค-าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ*พหุคูณเม่ือใช!สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!เท่ียงธรรม (Y2) เป2น

ตัวแปรเกณฑ* และใช!การมีส-วนร-วมของประชาชนในการบริหารจัดการการเลือกต้ัง 
(X) ท้ัง 9 ด!าน เป2นตัวแปรพยากรณ* โดยใช!วิธีการ Stepwise  

 

Model ตัวแปร R R2 Adjusted R2 SEest 
R2 

Change 
F 

Change 
Sig. 

 
1 
2 
3 

ค-าคงท่ี 
X6 

X6, X7 
X6, X7, X4  

 
0.40 
0.42 
0.43 

 
0.16 
0.18 
0.18 

 
0.15 
0.17 
0.18 

 
0.26 
0.26 
0.26 

 
0.16 
0.02 
0.00 

 
91.83 
11.52 
4.60 

 
0.00 
0.00 
0.03 

     df1 = 1,    df 2 = 478,        * p < 0.05 
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จากตารางท่ี 4.57 พบว-าตัวแปรพยากรณ*ท่ีมีความสัมพันธ*กับตัวแปรเกณฑ*มาก
ท่ีสุด คือ ตัวแปรการกํากับดูแลวิธีการหาเสียงเลือกต้ัง (X6) ถูกเลือกเข!าสู-สมการก-อน เม่ือเพ่ิมตัวแปร
พยากรณ*ตัวท่ี 2 และ 3 คือ การลงคะแนนเลือกต้ัง (X7) และการจัดทําบัญชีผู!มีสิทธิเลือกต้ัง (X4) 
พบว-าค-าสัมประสิทธิสหสัมพันธ*พหุคูณเพ่ิมข้ึนทุกครั้งอย-างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 และเม่ือ
เพ่ิมตัวแปรพยากรณ*กระบวนการบริหารจัดการเลือกต้ังท่ัวไป (X1), การแบ-งเขตเลือกต้ัง (X2), การ
ควบคุมเจ!าพนักงานผู!ดําเนินการเลือกต้ัง (X3), การสมัครรับเลือกต้ัง (X5 ), การลงคะแนนเลือกต้ังนอก
เขต (X8) และการนับคะแนนและการประกาศผล (X9) เข!าสู-สมการ ค-าสหสัมพันธ*พหุคูณไม-เพ่ิมข้ึน
อย-างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงว-าตัวพยากรณ*มีความสัมพันธ*กับตัวแปรเกณฑ*น!อยมาก 
ซ่ึงไม-สมควรนํามาใช!เป2นตัวพยากรณ* จากนั้นนํารูปแบบท่ี 3 มาวิเคราะห*ความแปรปรวน ดังตาราง   
ท่ี 4.58 

 
ตารางท่ี 4.58 การวิเคราะห*การถดถอยพหุคูณเม่ือใช!สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!เท่ียงธรรมเป2นตัวแปร

เกณฑ* (Model 3) 
 

ANOVA 
Model 3 Source of Variation SS Df MS F Sig. 
        Regression 

Residual 
Total 

7.81 
33.55 
41.36 

3 
476 
479 

2.60 
0.07 

36.92 0.00* 

     * p < 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.58 ผลการวิเคราะห*ความแปรปรวน พบว-า สัมฤทธิผลการเลือกต้ัง
ให!เท่ียงธรรม มีความสัมพันธ*เชิงเส!นตรงกับตัวแปรการมีส-วนร-วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
เลือกต้ังอย-างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และสามารถสร!างสมการพยากรณ*ได!  

ดังนั้นสรุปได!ว-า ตัวพยากรณ*ท่ีดีท่ีสามารถพยากรณ*สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!เท่ียง
ธรรม คือ ตัวแปรการกํากับดูแลวิธีการหาเสียงเลือกต้ัง (X6) การลงคะแนนเลือกต้ัง (X7) และการ
จัดทําบัญชีผู!มีสิทธิเลือกต้ัง (X4) จึงได!นําตัวแปรเหล-านี้ไปคํานวณหาค-าน้ําหนักความสําคัญของการ
พยากรณ* และสร!างสมการพยากรณ*สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!เท่ียงธรรม 

ข้ันตอนต-อไป จะคํานวณหาค-าสัมประสิทธิสหสัมพันธ*พหุ คูณ ค-าน้ํ าหนัก
ความสําคัญของตัวแปรพยากรณ*ในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized) และ รูปคะแนนดิบ 
(Unstandardized) เพ่ือนําไปสร!างเป2นสมการถดถอยพหุคูณ ตามตารางท่ี 4.59 
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ตารางท่ี 4.59 ค-าน้ําหนักความสําคัญของการพยากรณ*ท่ีส-งผลต-อสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!เท่ียงธรรม
โดยวิธี Stepwise 

 

Model 
3 

 
ตัวแปรพยากรณ� 

 

Unstandardized 
Coeff. 

Standardized 
Coeff 

 
t 

 
Sig. 

b SE Beta 
 ค-าคงท่ี 

วิธีการหาเสียงเลือกต้ัง (X6)  
การลงคะแนนเลือกต้ัง (X7) 
การจัดทําบัญชีผู!มีสิทธิเลือกต้ัง (X4) 

1.82 
0.40 
0.11 
0.06 

0.22 
0.04 
0.03 
0.03 

 
0.39 
0.13 
0.08 

8.09 
9.43 
3.27 
2.14 

0.00 
0.00 
0.00 
0.03 

R = 0.43,  R2   = 0.18,    Adjusted R2   = 0.18,   SE    = 0.26  
R2  Change = 0.00,   F change = 4.60         P < 0.05 
 
จากตารางท่ี 4.59 พบว-า มีค-าน้ําหนักความสําคัญในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta) 

ของ ตัวแปรการกํากับดูแลวิธีการหาเสียงเลือกต้ัง (X6 = 0.408) มีค-าน้ําหนักความสําคัญมากท่ีสุด 
รองลงมาได!แก- การกํากับดูแลการลงคะแนนเลือกต้ัง (X7 = 0.112) และการจัดทําบัญชีรายชื่อผู!มี
สิทธิเลือกต้ัง (X4 = 0.064) มีน้ําหนักน!อยท่ีสุดตามลําดับ สําหรับกระบวนการบริหารจัดการเลือกต้ัง
ท่ัวไป (X1) การแบ-งเขตเลือกต้ัง (X2) การควบคุมเจ!าพนักงานผู!ดําเนินการเลือกต้ัง (X3) การสมัครรับ
เลือกต้ัง (X5) การควบคุมการนับคะแนนและการประกาศผล (X8) และการกํากับดูแลการลงคะแนน
เลือกต้ังนอกเขต (X9) ไม-นําเข!าสู-สมการเนื่องจากไม-มีความสัมพันธ*อย-างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

ค-าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ*พหุคูณของสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!เท่ียงธรรมกับการมี
ส-วนร-วมของประชาชนในการบริหารจัดการการเลือกต้ังรวมทุกด!านเท-ากับ 1.82 โดยท่ีตัวแปร
พยากรณ* 3 ตัวแปรข!างต!น สามารถร-วมกันพยากรณ*สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!เท่ียงธรรมได!ร!อยละ 18.9      
มีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ* 0.26  

สมการพยากรณ*สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!เท่ียงธรรม เขียนได!ดังนี้ 
สมการพยากรณ*ในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized)  

  
Z = 0.395Z6 + 0.137Z7 + 0.089Z4   

 

สมการพยากรณ*ในรูปคะแนนดิบ (Unstandardized)  
 

Y2 = 1.825 + 0.408X6 + 0.112X7 + 0.064X4 
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3)   ความสัมพันธ*ของตัวแปร การบริหารจัดการการเลือกต้ัง (X) กับสัมฤทธิผลการ
เลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม (Y)  

การทดสอบความสัมพันธ*เชิงเส!นระหว-างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ผู!วิจัยได!ทํา
การวิเคราะห*การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) โดยใช!การมีส-วนร-วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการการเลือกต้ัง (X) ท้ัง 9 ด!าน และการปฏิบัติตามกฏหมายขององค*กรท่ีมีอิทธิพลต-อการ
เลือกต้ัง ท้ัง 4 ด!าน เป2นตัวแปรพยากรณ*และใช!สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม (Y) 
เป2นตัวแปรเกณฑ* โดยใช!วิธีการ Stepwise ในท่ีนี้จะนําตัวแปรการกํากับดูแลวิธีการหาเสียงเลือกต้ัง 
(X6) ซ่ึงมีค-าสัมประสิทธิสหสัมพันธ*ทางบวกในระดับสูงอย-างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เข!าสู-
สมการก-อน หลังจากนั้นจะนําตัวแปรท่ีมีค-าสหสัมพันธ*รองลงมาได!แก- การกํากับดูแลเจ!าพนักงาน
ผู!ดําเนินการเลือกต้ัง (X3) การกํากับดูแลการลงคะแนนเลือกต้ัง(X7) กระบวนการบริหารจัดการ
เลือกต้ังท่ัวไป (X1) การแบ-งเขตเลือกต้ัง (X2) การจัดทําบัญชีผู!มีสิทธิเลือกต้ัง (X4) การสมัครรับ
เลือกต้ัง (X5) การกํากับดูแลการนับคะแนนและการประกาศผล (X8) การกํากับดูแลการลงคะแนน
เลือกต้ังนอกเขต (X9) เข!าสู-สมการตามลําดับ ผลปรากฏดังแสดงในตารางท่ี 4.60  

 
ตารางท่ี 4.60 ค-าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ*พหุคูณเม่ือใช!สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 

(Y) เป2นตัวแปรเกณฑ* และใช!การมีส-วนร-วมของประชาชนในการบริหารจัดการการ
เลือกต้ัง (X) ท้ัง 9 ด!าน เป2นตัวแปรพยากรณ* โดยใช!วิธีการ Stepwise  

 

 Model ตัวแปร R R2 Adjusted R2 SEest 
R2 

Change 
F 

Change 
  Sig. 

 
1 
2 
3 
4 
5 

ค-าคงท่ี 
X6 

X6, X1 
X6, X1, X3  
X6, X1, X3, X7  
X6, X1, X3, X7, X5  

 
0.41 
0.44 
0.47 
0.48 
0.49 

 
0.16 
0.20 
0.22 
0.23 
0.24 

 
0.16 
0.19 
0.21 
0.22 
0.23 

 
0.21 
0.21 
0.21 
0.20 
0.20 

 
0.16 
0.03 
0.02 
0.01 
0.01 

 
96.33 
19.36 
13.47 
7.69 
5.97 

 
.00 
.00 
.00 
.00 
.01 

     df1 = 1,    df 2 = 478,        * p < 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.60 พบว-าตัวแปรพยากรณ*ท่ีมีความสัมพันธ*กับตัวแปรเกณฑ*มากท่ีสุด คือ 
ตัวแปรการกํากับดูแลวิธีการหาเสียงเลือกต้ัง (X6) ถูกเลือกเข!าสู-สมการก-อน เม่ือเพ่ิมตัวแปรพยากรณ*ตัวท่ี 2, 
3, 4 และ 5 คือ การบริหารจัดการเลือกต้ังท่ัวไป (X1) การควบคุมเจ!าพนักงานผู!ดําเนินการเลือกต้ัง (X3), การ
กํากับดูแลการลงคะแนนเลือกต้ัง (X7) การสมัครรับเลือกต้ัง (X5 ) พบว-าค-าสัมประสิทธิสหสัมพันธ*พหุคูณ
เพ่ิมข้ึนทุกครั้ง อย-างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 และเม่ือเพ่ิมตัวแปรพยากรณ* การแบ-งเขตเลือกต้ัง 
(X2) การจัดทําบัญชีผู!มีสิทธิเลือกต้ัง (X4) การลงคะแนนเลือกต้ังนอกเขต (X8) และ การนับคะแนนและการ
ประกาศผล (X9) เข!าสู-สมการ ค-าสหสัมพันธ*พหุคูณ ไม-เพ่ิมข้ึนอย-างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดง
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ว-าตัวพยากรณ*มีความสัมพันธ*กับตัวแปรเกณฑ*น!อยมาก ซ่ึงไม-สมควรนํามาใช!เป2นตัวพยากรณ* จากนั้นนํา
รูปแบบท่ี 5 มาวิเคราะห*ความแปรปรวน ดังตารางท่ี 4.61 

 
ตารางท่ี 4.61 การวิเคราะห*การถดถอยพหุคูณเม่ือใช!สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม

เป2นตัวแปรเกณฑ* (Model 5) 
ANOVA 

Model 5 Source of Variation SS Df MS F Sig. 
        Regression 

Residual 
Total 

6.64 
20.57 
27.22 

5 
474 
479 

1.32 
0.04 

30.62 0.00* 

     * p < 0.01 
จากตารางท่ี 4.61 ผลการวิเคราะห*ความแปรปรวน พบว-า ตัวแปรการมีส-วนร-วม

ของประชาชนในการบริหารจัดการการเลือกต้ัง มีความสัมพันธ*เชิงเส!นตรงกับสัมฤทธิผลการเลือกต้ัง
ให!สุจริตและเท่ียงธรรม อย-างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และสามารถสร!างสมการพยากรณ*ได! 

ดังนั้นสรุปได!ว-า ตัวพยากรณ*ท่ีดีท่ีสามารถพยากรณ*สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและ
เท่ียงธรรม คือ ตัวแปรการกํากับดูแลวิธีการหาเสียงเลือกต้ัง (X6) การบริหารจัดการเลือกต้ังท่ัวไป (X1) การ
ควบคุมเจ!าพนักงานผู!ดําเนินการเลือกต้ัง (X3) การกํากับดูแลการลงคะแนนเลือกต้ัง (X7) และการสมัครรับ
เลือกต้ัง (X5) จึงได!นําตัวแปรเหล-านี้ไปคํานวณหาค-าน้ําหนักความสําคัญของการพยากรณ* และสร!างสมการ
พยากรณ*สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม ข้ันตอนต-อไป จะคํานวณหาค-าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ*พหุคูณ ค-าน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรพยากรณ*ในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized) 
และ รูปคะแนนดิบ (Unstandardized) เพ่ือนําไปสร!างเป2นสมการถดถอยพหุคูณ ตามตารางท่ี 4.62 
 

ตารางท่ี 4.62 ค-าน้ําหนักความสําคัญของการพยากรณ*ท่ีส-งผลต-อสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและ
เท่ียงธรรมโดยวิธี Stepwise 

 

 Model 
5 

ตัวแปรพยากรณ� 
 Unstandardized 

Coeff. 
Standardized 

Coeff 
 
t 

 
Sig. 

b SE Beta 
 ค-าคงท่ี 

วิธีการหาเสียงเลือกต้ัง (X6)  
การบริหารจัดการเลือกต้ังท่ัวไป (X1) 
เจ!าพนักงานผู!ดําเนินการเลือกต้ัง (X3) 
การลงคะแนนเลือกต้ัง (X7) 
การสมัครรับเลือกต้ัง (X5) 

1.81 
0.34 
0.08 
0.10 
0.08 

-0.04 

0.19 
0.03 
0.02 
0.02 
0.02 
0.020 

 
0.41 
0.22 
0.16 
0.12 
-0.12 

9.36 
10.19 
4.45 
4.04 
2.98 

-2.44 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.01 

R = 0.49,  R2   = 0.24,    Adjusted R2   = 0.23,   SE    = 0.20,   
R2  Change = 0.01,   F change = 5.97          P  < 0.05 
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จากตารางท่ี 4.62 พบว-า มีค-าน้ําหนักความสําคัญในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta) 
ของ ตัวแปร การกํากับดูแลวิธีการหาเสียงเลือกต้ัง (X6 = 0.346) มีค-าน้ําหนักความสําคัญมากท่ีสุด 
รองลงมาได!แก- การควบคุมเจ!าพนักงานผู!ดําเนินการเลือกต้ัง (X3 = 0.108) กระบวนการบริหาร
จัดการเลือกต้ังท่ัวไป (X1 = 0.087) การลงคะแนนเลือกต้ัง (X7 = 0.081) และการสมัครรับเลือกต้ัง 
(X5 = -0.048) มีน้ําหนักน!อยท่ีสุดตามลําดับ สําหรับตัวแปรการแบ-งเขตเลือกต้ัง (X2) การจัดทําบัญชี
รายชื่อผู!มีสิทธิเลือกต้ัง (X4) การควบคุมการนับคะแนนและการประกาศผล (X8) และการกํากับดูแล
การลงคะแนนเลือกต้ังนอกเขต (X9) ไม-นําเข!าสู-สมการเนื่องจากไม-มีความสัมพันธ*อย-างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05  

ค-าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ*พหุคูณของสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 
กับ การมีส-วนร-วมของประชาชนในการบริหารจัดการการเลือกต้ังรวมทุกด!านเท-ากับ 1.813 โดยท่ีตัว
แปรพยากรณ* 5 ตัวแปรข!างต!น สามารถร-วมกันพยากรณ*สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียง
ธรรมได!สูงถึงร!อยละ 24.4 มีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ* 0.20 

สมการพยากรณ*สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม เขียนได!ดังนี้ 
สมการพยากรณ*ในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized)  

  
Z = 0.412Z6 + 0.220Z1 + 0.164Z3 + 0.121Z7 - 0.120Z5 

 

สมการพยากรณ*ในรูปคะแนนดิบ (Unstandardized)  
 

Y = 1.813 + 0.346X6 + 0.087X1 + 0.108X3 + 0.081X7 - 0.048X5 
 

ในขณะท่ีการทดสอบความสัมพันธ*เชิงเส!นระหว-างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
โดยใช!การปฏิบัติตามกฏหมายขององค*กรท่ีมีอิทธิพลต-อการเลือกต้ัง ท้ัง 4 องค*กร เป2นตัวแปร
พยากรณ*และใช!สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม (Y) เป2นตัวแปรเกณฑ* โดยใช!วิธีการ 
Stepwise พบว-า ตัวแปรพรรคการเมือง (X10) สื่อมวลชน (X11) สถาบันการศึกษา (X12) และกลุ-มกด
ทางการเมือง (X13) ประกาศ ไม-มีความสัมพันธ*เชิงเส!นตรงกับสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให!สุจริตและ  
เท่ียงธรรม  
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4.4 ผลการสัมภาษณ�ผู�เช่ียวชาญการบริหารจัดการการเลือกตั้งให�สุจริตและเท่ียงธรรมแบบเดลฟาย 
การวิเคราะห*สัมฤทธิผลการบริหารจัดการการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม ผู!วิจัยได!ทํา

การนําข!อมูลจากการสัมภาษณ*แบบเดลฟาย โดยผู!ให!สัมภาษณ*ประกอบด!วย  
- เจ!าหน!าท่ีของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 6 คน 
- หัวหน!าพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู!แทนราษฎร 6 คน 
-  ผู!นําชุมชน จํานวน 6 คน  
- ครูและอาจารย*มหาวิทยาลัยจํานวน 6 คน  
- สื่อมวลชน จํานวน 6 คน และ 
- ผู!นําของกลุ-มทางการเมือง จํานวน 6 คน 
ข!อมูลท่ีได!จากการสัมภาษณ*แบบเดลฟาย นํามาทําดัชนี แยกเรื่อง จัดหมวดหมู-ความสัมพันธ* 

จัดประเภท เรียบเรียงความเชื่อมโยงตามหัวข!อ ของ พรบ. การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา เป2นรูปแบบการบริหารจัดการการเลือกต้ังท่ีสุจริตและเท่ียงธรรม ภายใต!กรอบของ
กระบวนการบริหารจัดการการเลือกต้ังของคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ประกอบด!วย 
กระบวนการบริหารจัดการเลือกต้ังท่ัวไป การแบ-งเขตเลือกต้ัง การกํากับดูแลเจ!าพนักงานผู!ดําเนินการ
เลือกต้ัง การจัดทําบัญชีรายชื่อผู!มีสิทธิเลือกต้ัง การสมัครรับเลือกต้ัง การกํากับดูแลวิธีการหาเสียง
เลือกต้ัง การกํากับดูแลการลงคะแนนเลือกต้ัง การกํากับดูแลการลงคะแนนเลือกต้ังนอกเขต และการ
กํากับดูแลการนับคะแนน และการประกาศผล 

นอกจากนั้น ผู!วิจัยได!รวบรวมข!อมูลโดย การสัมภาษณ*เชิงลึก องค*กรท่ีมีบทบาทต-อการ
เลือกต้ัง ซ่ึงได!แก- พรรคการเมือง สื่อมวลชน สถาบันการศึกษา และกลุ-มทางการเมือง  

ผลการสัมภาษณ* มีรายละเอียด ดังนี้ 
4.4.1 การบริหารงานเลือกต้ังท่ัวไป  

ในเรื่องวิสัยทัศน* ในเรื่องของการบริหารงานของคณะกรรมการการเลือกต้ัง นายภุชงค* 
มีความเห็นว-า การกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน* พันธกิจ และวัตถุประสงค*การเลือกต้ัง เพ่ือให!ตรงกับ
วัตถุประสงค*การจัดต้ังคณะกรรมการการเลือกต้ัง ควรกําหนดให!มีความสอดคล!องกันกับการทํางาน
ของคณะกรรมการการเลือกต้ังชุดปeจจุบัน โดยวิสัยทัศน*ในการเป2นองค*กรท่ีมีการปฏิบัติงานรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ ถูกต!องโปร-งใส ตรวจสอบได! มีความเป2นกลางทางการเมือง มุ-งพัฒนาให!การจัดการ
เลือกต้ังและการออกเสียงประชามติได!มาตรฐาน ผู!มีส-วนเก่ียวข!องพึงพอใจ ผลการปฏิบัติเป2นท่ี
ยอมรับของสังคมโลก อย-างไรก็ตาม วิสัยทัศน* พันธกิจและวัตถุประสงค*ของคณะกรรมการการ
เลือกต้ังมีมาต้ังแต-เริ่มก-อต้ังองค*กร และไม-ได!มีการเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาท่ีดําเนินงานมา และ
คณะกรรมการการเลือกต้ังมิได!มีนโยบายและแผนพัฒนาการเลือกต้ัง ซ่ึงใช!เป2นเครื่องกําหนดทิศ
ทางการดําเนินงานในระยะยาวท่ีสอดคล!องกับปรัชญา วิสัยทัศน* พันธกิจ และวัตถุประสงค* แต-ก็มี
พันธกิจท่ีทําอยู-เป2นประจําเม่ือมีการเลือกต้ัง เป2นต!นว-า ปรับปรุงกระบวนการเลือกต้ังท่ีไม-เอ้ือต-อการ
ปฏิบัติงานและอุปสรรคต-อการส-งเสริมการมีส-วนร-วมของประชาชน โดยการแก!ไขกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศและข!อกําหนดท่ีเก่ียวข!อง นําเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช! พัฒนาบุคลากร พัฒนา
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กระบวนการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย และประชาสัมพันธ*การเลือกต้ังในเชิงรุก (ภุชงค* นุตราวงศ* 
เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง สัมภาษณ*เม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2557)  

ในด!านกฎหมายและกฎระเบียบท่ีใช!ในการเลือกต้ัง นายจารุพงศ* เห็นว-า มีความพึง
พอใจและเหมาะสมดีแล!ว แต-ท่ีเป2นปeญหา คือการนํากฎหมายมาใช!เพ่ือให!เกิดประโยชน*แก-ฝhายใดฝhาย
หนึ่ง เพ่ือผลประโยชน*ของการเมือง เช-น ปeญหาการตีความในเรื่องของวันเลือกต้ังท่ีกําหนดให!ว-าต!อง
เป2นวันเดียวกันท่ัวประเทศ โดยเจตนารมณ*ของกฎหมาย ต!องการให!การเลือกต้ังมีความสุจริตและ
เท่ียงธรรมมากข้ึน จึงได!มีการลงคะแนนพร!อมกันท่ัวประเทศซ่ึงเป2นเรื่องท่ีดี แต- กกต. บางชุด       
(เช-น ในปP 2557) มีความพยายามท่ีจะใช!ข!อจํากัดทางกฎหมายเพ่ือทําให!การเลือกต้ังเป2นโมฆะ โดย
พยายามท่ีจะไม-ปฏิบัติตามกฎหมาย แม!มีการตราเป2นพระราชกฤษฎีกาออกมา จนเป2นเหตุให!การ
เลือกต้ังไม-สําเร็จ ไม-ควบคุมหน-วยเลือกต้ังจนบางหน-วยไม-มีเจ!าหน!าท่ีเลือกต้ังประจําหน-วย จนเป2น
ข!ออ!างว-าไม-สามารถจัดการเลือกต้ังได!พร!อมกันภายในวันเดียว ส-งผลให!การเลือกต้ังเป2นโมฆะ นํามา
ซ่ึงการเข!ามาของอํานาจนอกระบบในท่ีสุด  แนวทางการแก!ไขปeญหาเรื่องระยะเวลาการในการ
เลือกต้ังนั้น กกต. มีอํานาจในการบริหารจัดการออกประกาศย-นหรือขยายระยะเวลาวันรับสมัครเลือก
ต้ังอยู-แล!ว รวมท้ังกําหนดให!มีวันลงคะแนนเลือกต้ังท่ีไม-ใช-วันลงคะแนนล-วงหน!ามากกว-า 1 วัน รวมท้ัง
ในเรื่องวันลงคะแนนไม-จําเป2นต!องเป2นวันเดียวกันท่ัวประเทศ เพ่ือจะได!ทําการกระจายบุคลากรด!าน
การตรวจสอบการเลือกต้ังได!อย-างท่ัวถึง มีการกําหนดให!เหลื่อมเวลาการลงคะแนนในแต-ละพ้ืนท่ีตาม
ความเหมาะสมและความสะดวก ในเรื่องของกฎหมายเลือกต้ัง กฎหมายท่ีดีย-อมมาจากประชาชนท่ีดี 
เลือกคนท่ีมีคุณภาพ เจ!าพนักงาน องค*กรเอกชน สื่อมวลชน นักวิชาการ ต!องอยู-ภายใต!กฎกติกา ตาม
กฎหมาย เพราะในความเป2นจริง กลุ-มทุน กลุ-มธุรกิจหรือกลุ-มผลประโยชน* ท่ีออกทุนช-วยเหลือในการ
เลือกต้ังนั้น ผู!ท่ีได!อํานาจรัฐมาย-อมต!องตอบแทนต-อกลุ-มผลประโยชน*นั้นๆ ด!วย เพราะฉะนั้นในความ
เป2นจริงแล!วบทบาทของพรรคการเมืองนั้น นอกจากต!องตอบแทนประชาชนในฐานะท่ีไว!วางใจเลือก
เข!ามาเป2นผู!แทนแล!ว ยังต!องตอบสนองต-อกลุ-มนายทุนท่ีออกเงินในการช-วยเหลือการเลือกต้ังด!วย ใน
เรื่องของงบประมาณและเจ!าหน!าท่ีนั้น มองว-าถ!าท่ีมาขององค*กรอิสระคือการออกกฏหมายท่ีเป2น
ธรรมและมีท่ีมาจากประชาชนแล!ว ประชาชนซ่ึงเป2นผู!มีอํานาจย-อมจะเลือกตัวแทนมาจัดสรรท้ัง
งบประมาณและเจ!าหน!าท่ีให!เพียงพอ สามารถทํางานได!อย-างมีประสิทธิภาพ (จารุพงศ* เรืองสุวรรณ 
หัวหน!าพรรคเพ่ือไทย สัมภาษณ*เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2557)  

การบริหารจัดการการเลือกต้ังท่ัวไป ในเรื่องของกฎหมายและกฎระเบียบ นายบุญฤทธิ์ 
เห็นว-า ปeญหาท่ีพบ คือ กฎหมายและกฎระเบียบในเรื่องต-างๆ ได!ถูกกําหนดไว!ชัดเจนเป2นลายลักษณ*
อักษร แต-ในบางเรื่องท่ีต!องอาศัยการใช!อํานาจในการบริหารจัดการ เพ่ือให!การเลือกต้ังสามารถ
ดําเนินไปได! เช-น การตีความเรื่องการเปlดรับสมัครผู!สมัครรับเลือกต้ังท่ีเกิดกรณีการ ตัวอย-างคือ ใน
เรื่องของการกําหนดให!วันลงคะแนนท่ีกําหนดให!ต!องเป2นวันเดียวกันท้ังประเทศ ทําให!เกิดปeญหาเรื่อง
ของการเดินทาง ท้ังท่ีน-าจะต!องยืดหยุ-นเพ่ือจะได!ทําการกระจายบุคลากรด!านการตรวจสอบการ
เลือกต้ังได!อย-างท่ัวถึง ควรกําหนดให!เหลื่อมเวลาการลงคะแนนในแต-ละพ้ืนท่ีตามความเหมาะสมและ
ความสะดวก ควรขยายเวลาการลงคะแนนเป2นระหว-าง 07.00 – 17.00 นาฬิกา รวมท้ังระยะเวลา
ต-างๆ ตามกฎหมาย ไม-มีความเหมาะสม เช-น การรับสมัคร การวินิจฉัยคุณสมบัติ (บุญฤทธิ์         
พัทธุ*ปeทมา เจ!าหน!าท่ีการเลือกต้ัง สัมภาษณ*เม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2557) 
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ในเรื่องของงบประมาณนายยุทธพิชัย เห็นว-าคณะกรรมการการเลือกต้ัง มีแผนปฏิบัติ
การประจําปPอยู-แล!ว เพราะในกฎหมายกําหนดให!ทําแผนการใช!จ-ายงบประมาณ ซ่ึงก็คือแผนการ
ปฏิบัติการประจําปPท่ีช-วยให!การดําเนินงานเป2นไปอย-างต-อเนื่องและสะท!อนความเป2นจริง ซ่ึงมีการ
จัดทําท้ัง 4 ฝhาย คือ ฝhายอํานวยการ ฝhายกิจการพรรคการเมือง ฝhายพัฒนาพรรคการเมือง และฝhาย
ระบบบัญชี โดยฝhายกิจการพรรคการเมืองก็จะมีเรื่องของของการจัดต้ังพรรค การจัดต้ังสาขาพรรค 
การเปลี่ยนแปลงผู!บริหารพรรค เปลี่ยนแปลงผู!บริหารสาขา รวมท้ังการยุบพรรครวมพรรค อย-างไรก็ตาม   
แม!คณะกรรมการการเลือกต้ังจะมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปP แต-แผนก็ไม-ประสบผลสําเร็จอาจ
เนื่องจากขาดการซักซ!อมตามกระบวนการในแผน จากการศึกษาโดยการสัมภาษณ*ผู!ท่ีเก่ียวข!องพบว-า 
คณะกรรมการการเลือกต้ังมีการบริหารเงินงบประมาณด!านการจัดการเลือกต้ังอย-างมีประสิทธิภาพ 
ทุกๆ เดือน สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดต!องรายงานเรื่องการเงิน เข!ามาท่ี
ส-วนกลางเพ่ือชี้แจงว-าในแต-ละเดือนได!มีการใช!จ-ายเงินอย-างไร และมีเงินคงเหลือเพียงใด ภายในวันท่ี 
15 ของแต-ละเดือน และส-วนกลางจะมีการจัดทํารายงานเสนอต-อคณะกรรมการการเลือกต้ัง ภายใน 
90 วัน โดยต!องมีการปlดรอบบัญชีตามท่ีกฎหมายกําหนด และต!องมีการบริหารงบประมาณ การเบิก
จ-ายเงินไปตามแผนท่ีได!วางไว! ปeญหาท่ีพบคือ การบริหารเงินงบประมาณของคณะกรรมการการ
เลือกต้ังดังกล-าว มิได!มีลักษณะท่ีเผื่องบประมาณไว!ในอนาคต เช-น หากมีการเลือกต้ังซ-อม การบริหาร
เงินงบประมาณของคณะกรรมการการเลือกต้ังจึงต!องค-อนข!างมีความยืดหยุ-นมาก รวมท้ัง
คณะกรรมการการเลือกต้ังยังขาดความเป2นอิสระทางด!านงบประมาณอีกด!วย แต-ปeญหาท่ีเกิดข้ึน คือ 
ในขณะท่ีมีการยุบสภาแบบกะทันหัน และเกิดเหตุการณ*ทางการเมืองในช-วงท่ีไม-ได!มีการอนุมัติ
เตรียมการงบประมาณล-วงหน!า เช-นการเลือกต้ังครั้งท่ีผ-านมา (2 ก.พ. 57) ซ่ึงมีการเลือกต้ัง ส.ส. แล!ว
ถูกตัดสินจากศาลให!เป2นโมฆะ ต-อมาเม่ือมีการเลือกต้ัง ส.ว. กรรมการการเลือกต้ังไม-ได!มีมติให!นําการ
เลือกต้ัง ส.ส. ท่ีถูกตัดสินให!เป2นโมฆะมาร-วมด!วยเพ่ือลดงบประมาณ ตรงนี้เป2นจุดท่ีทําให!งบประมาณ
ท่ี กกต. มีไม-พอต-อการจัดการเลือกต้ังในครั้งต-อไป และไม-มีสภาเพ่ืออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติม ทําให!
เสี่ยงต-อการเกิดภาวะการจัดการเลือกต้ังไม-ได! และอาจเกิดภาวะชะงักงันทางการเมือง ควรมีการ
จัดเตรียมงบประมาณกรณีฉุกเฉิน (ยุทธพิชัย จอมพุทธางกูล สัมภาษณ*เม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2557) 

ปeญหาการจัดการเลือกต้ัง นายวันวิชิต เห็นว-า ส-วนใหญ-ท่ีมีปeญหาคือเราขาดบรรทัด
ฐานหรือการทําตามกฎหมายท่ีเราบัญญัติข้ึนมา มัวแต-ยึดรูปแบบการเลือกต้ังในอดีต หรือปรับการ
เลือกต้ังตามสถานการณ* โดยปeญหาท่ีเกิดมาจากการใช!ทัศนคติหรือความคิดเห็นส-วนตัวในการบริหาร 
แต-เม่ือคณะกรรรมการการเลือกต้ังนั้นใช!ทัศนคติส-วนตัวเข!ามาเป2นวิสัยทัศน* หรือนโยบายในการ
บริหารเม่ือไหร- ก็จะเกิดปeญหาในเรื่องของความยุติธรรมของท้ังเจ!าหน!าท่ีและท้ังองค*กร ทัศนคติท่ี
ออกมานั้นอาจถูกใช!เป2นเครื่องมือทางการเมือง ต!องคํานึงถึงว-าโดยแท!จริงแล!วคณะกรรมการการ
เลือกต้ังท่ีต!องยึดเปdาหมายเป2นหลักในการทําหน!าท่ีของตน คือ จัดการการเลือกต้ัง และพิสูจน*
คุณสมบัติของพรรคการเมืองหรือนักการเมืองว-าถูกต!องตามคุณสมบัติท่ีเขียนไว!ในกฏหมายหรือไม- แต-
ไม-มีสิทธิในการวิพากษ*วิจารณ*แสดงความคิดเห็นต-อนักการเมืองหรือสร!างความแปลกแยกทางสังคม 
เรามีปeญหาคือ คณะกรรมการการเลือกต้ังกําลังทําบทบาทหน!าท่ีเกินกว-าท่ีรัฐธรรมนูญกําหนด ทําให!
เกิดบรรทัดฐานท่ีไม-เหมือนเดิมตลอดเวลาและไม-ชัดเจน ยกตัวอย-างเช-น คณะกรรมการการเลือกต้ัง
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พิพากษาคุณสมบัติความสิ้นสุดของนักการเมือง ท่ีซ้ือสิทธิเหมือนกัน บางคนได!ใบแดงใบเหลือง 
หลักฐานในการวินิจฉัยเป2นหลักฐานเฉพาะตัวของนักการเมืองท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังมองไม-
เหมือนกัน ผิดก็ผิดเหมือนกัน หรือจะให!โอกาส นักกฎหมายท่ีอยู-ในคณะกรรมการการเลือกต้ังมักจะ
ใช!เหตุผลทางกฎหมายไปชนะคะคานทางการเมือง นําไปสู-การทะเลาะเบาะแว!งกันอยู-ตลอดเวลา    
(วันวิชิต บุญโปร-ง สัมภาษณ*เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2557) 

สรุปผลการสัมภาษณ* พบว-า ผู!ให!สัมภาษณ*ส-วนใหญ-ให!ความเห็นว-า หน!าท่ีของ
คณะกรรมการการเลือกต้ัง คือ จัดการการเลือกต้ัง และพิสูจน*คุณสมบัติของนักการเมืองว-าถูกต!อง
ตามท่ีเขียนไว!ในรัฐธรรมนูญหรือไม- คณะกรรมการการเลือกต้ัง มีการบริหารจัดการการเลือกต้ังท่ัวไป
ได!ในระดับดี ในเรื่องของข!อกฎหมายเขียนไว!ค-อนข!างครอบคลุมแล!ว แต-บางส-วนท่ีมีข!อจํากัดในเรื่อง
ของมาตรฐานในการปฏิบัติ ซ่ึงส-วนใหญ-เห็นว-าควรตีความเพ่ือมุ-งไปสู-เปdาหมายในความสําเร็จของการ
เลือกต้ัง ซ่ึงคณะกรรมการการเลือกต้ังสามารถดําเนินการบริหารได!จนเสร็จสิ้น ตรงตามวิสัยทัศน* และ
บรรลุวัตถุประสงค* คณะกรรมการการเลือกต้ังสามารถการวางแผนการใช!งบประมาณได!ค-อนข!างดี 
แม!จะมีปeญหาติดขัดในเรื่องการเบิกจ-ายแต-สามารถดําเนินการต-อจนสําเร็จ ยกเว!นกรณีท่ีมีปeญหาใน
เรื่องของการตัดสินให!การเลือกต้ังเป2นโมฆะ ทําให!คณะกรรมการการเลือกต้ังต!องหางบประมาณ
เพ่ิมเติมเพ่ือมาจัดการเลือกต้ังใหม- แต-ปeญหาในการบริหารจัดการเลือกต้ังของคณะกรรมการการ
เลือกต้ัง มีในเรื่องของทัศนคติท่ีไม-ดีต-อนักการเมืองทําให!บรรทัดฐานในการพิจารณาตามกฏหมายไม-
เป2นบรรทัดฐานเดียวกัน จนอาจก-อให!เกิดความไม-ยุติธรรมต-อนักการเมือง อีกปeญหาคือความพยายาม
ท่ีจะไม-ปฏิบัติตามกฎหมาย แม!มีการตราเป2นพระราชกฤษฎีกาออกมา แต-ยังไม-พยายามบริหารจัดการ
จนเป2นเหตุให!การเลือกต้ังไม-สําเร็จลุล-วง แนวทางการแก!ไขปeญหาคือ ในเรื่องของทัศนคติตามนโยบาย
ของเจ!าหน!าท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ัง ท่ีต!องยุติธรรมและเป2นกลางต-อนักการเมือง การปฏิบัติตาม
กฎหมายควรปฏิบัติตามกฎหมายอย-างมีบรรทัดฐานเดียว การบริหารควรบริหารจัดการเพ่ือมุ-งสู-
เปdาหมายความสําเร็จของการเลือกต้ัง ส-วนในเรื่องของงบประมาณควรจัดหางบประมาณสํารอง
เพ่ิมเติมจากงบประมาณปกติกรณีฉุกเฉิน 

4.4.2 การแบ-งเขตเลือกต้ัง 
ปeญหาเรื่องการแบ-งเขตเลือกต้ัง นายธนโชติ เห็นว-า การแบ-งเขตเลือกต้ังเป2นปeญหาท่ี

สําคัญ เพราะผู!สมัครรับเลือกต้ังต-างมีความต!องการเขตท่ีตนเองมีฐานคะแนนอยู-มาก ซ่ึงการจัดแบ-ง
เขตท่ีต-างกัน มีผลต-อการได!รับเลือกต้ังเป2น ส.ส. ด!วย โดยส-วนใหญ-ส-วนท่ีมีความรับผิดชอบในการแบ-ง
เขตจะเริ่มจาก กกต. จังหวัด มีการประชุมร-วมกับ กกต. ท!องถ่ิน เพ่ือกําหนดและแบ-งเขตเลือกต้ัง 
แล!วส-งไปยังสํานักงานใหญ- เหตุท่ีเขตเลือกต้ังมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เนื่องจากจํานวน
ประชากรในแต-ละท!องท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เม่ือจํานวนประชากรเปลี่ยนสัดส-วนในการแบ-ง
เขตมีผลในการเปลี่ยนแปลงเขตย-อยต-างๆ ทําให!ต!องนํามาเฉลี่ยเพ่ือแบ-งเขตตลอดทุกครั้งท่ีมีการ
เลือกต้ัง ซ่ึงตรงกับความคิดเห็นส-วนใหญ-ของเจ!าท่ีการเลือกต้ังท่ีเห็นว-า การจัดแบ-งเขตท่ีต-างกัน มีผล
ต-อการได!รับเลือกต้ังเป2น ส.ส. โดยในการจัดแบ-งเขตในการเลือกต้ังควรจัดให!เป2นไปตามกฏหมาย 
รวมท้ังจัดให!เป2นชุมชนเดียว ท่ีมีความสะดวกในการเดินทางไปเลือกต้ังด!วย (ธนโชติ ศรีมูล เจ!าหน!าท่ี
การเลือกต้ัง สัมภาษณ*เม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2557)  
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ในการกําหนดเขตเลือกต้ัง นั้นนายจารุพงศ* เห็นว-า ต!องทําการจัดแบ-งเขตเลือกต้ังให!
เป2นไปตามท่ีกฏหมายกําหนด การกําหนดแบ-งเขตควรดูความสะดวกของประชาชนเป2นหลัก บาง
หน-วยอยู-ไกล ประชาชนเดินทางไปเลือกต้ังรวมท้ังเจ!าหน!าท่ีปฏิบัติหน!าท่ีลําบาก มีหน-วยเลือกต้ังอยู-
หลายหน-วยในบริเวณเดียวกันทําให!ผู!มาใช!สิทธิเกิดความสับสน จํานวนผู!มีสิทธิเลือกต้ังต-อหน-วยมาก
เกินไป ดําเนินการแบ-งเขตเลือกต้ังของคณะกรรมการการเลือกต้ังควรมีการกําหนดให!ชัดเจน เพ่ือให!
สัดส-วนของเจ!าหน!าท่ีซ่ึงจะไปปฏิบัติงานในเขตเลือกต้ังแต-ละเขตมีสัดส-วนเพียงพอ และสามารถ
ดําเนินการด!านการจัดการเลือกต้ังได!อย-างมีประสิทธิภาพ แนวทางแก!ไขคือ จัดทําผังหน-วยเลือกต้ัง
และประชาสัมพันธ*ให!ชัดเจน รวมท้ังมีเจ!าหน!าท่ีแนะนํา กําหนดจํานวนผู!ใช!สิทธิเลือกต้ังต-อหน-วยท่ี 
500 คนต-อหน-วย แต-จากความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรและกรรมการบริหารพรรคส-วน
ใหญ- เห็นว-าการแบ-งเขตของคณะกรรมการการเลือกต้ังทําได-ค-อนข!างดี (จารุพงศ* เรืองสุวรรณ 
หัวหน!าพรรคเพ่ือไทย สัมภาษณ*เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2557) 

นายปlยภูมิ เห็นว-า การจัดแบ-งเขตของคณะกรรมการการเลือกต้ังมีความเหมาะสมดี 
ทําได!เป2นท่ีน-าพึงพอใจ มีการแบ-งตามปริมาณของผู!มีสิทธิเลือกต้ัง ซ่ึงสามารถไปใช!สิทธิได!โดยไม-แออัด 
แต-ยังมีปeญหาในบางหน-วยท่ีมีระยะทางไกล มีความลําบากในการเดินทางแต-ถือว-ามีการพัฒนา
ปรับปรุงได!ดีข้ึนเป2นท่ีน-าพอใจ (ปlยภูมิ อุบลไทร ผู!นําชุมชน สัมภาษณ*เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2557) 

นายวันวิชิต เห็นว-า การท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังเป2นผู!กําหนดเขต ส-งผลถึงพรรค
การเมืองให!มีความได!เปรียบเสียเปรียบ แต-ว-าเรามองในมุมมองของประชาชนผู!มีสิทธิเลือกต้ังมากกว-า 
เพราะการแบ-งเขตอาจไม-คํานึงถึงภูมิลําเนา ภูมิประเทศ ภูมิศาสตร* หรือความผูกพัน ทําให!การแบ-ง
เขตเลือกต้ังท่ีไม-เหมาะสมอาจส-งผลต-อความสะดวกสบายของคนท่ีอยู-ในพ้ืนท่ีเดียวกันแต-คนละฝe�ง
ถนน ส-งผลไปยังความรู!จักมักคุ!นกับผู!สมัครท่ีอาจไม-รู!จักหรือไม-เคยได!ยินผลงานเนื่องจากการแบ-งเขต
ท่ีไม-เหมาะสมได! แต-ในขณะเดียวกัน การแบ-งเขตเลือกต้ังไม-ควรมองว-าเป2นเกมทางการเมือง
ตลอดเวลา สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดต!องมองเป2นเรื่องการให!บริการประชาชนเป2นหลักมากกว-า ตรงกับ
ความเห็นของอาจารย*ส-วนใหญ- มีความคิดเห็นว-า ในเรื่องของการแบ-งเขตเลือกต้ังนั้นเป2นประเด็นท่ี
เป2นท่ีถกเถียงกันในเชิงวิชาการมาโดยตลอด อย-างไรก็ตามในทางสากลแล!ว ถ!ายึดถือหลักการความ
เสมอภาคกันในการเลือกต้ัง ซ่ึงผู!มีสิทธิเลือกต้ังคนหนึ่งควรมีหนึ่งเสียงเท-าเทียมกันก็จะสอดคล!องกับ
หลักการเลือกต้ังในทางสากล ซ่ึงเป2นท่ียอมรับในนานาอารยะประเทศ แต-ท้ังนี้หากพิจารณาถึงปeญหา
ในทางข!อเท็จจริงของการกําหนดเขตเลือกต้ัง หน-วยเลือกต้ัง และท่ีเลือกต้ัง ก็จะพบว-า ในประเทศไทย 
ยังคงมีปeญหาของความเหมาะสมในการกําหนดเขตเลือกต้ัง ท่ีอาจจะมีผลต-อคะแนนเสียงเลือกต้ัง 
ปeญหาความสะดวกสบายของประชาชนในการไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง ท่ีบางครั้งก็ห-างไกล ปeญหา
การเปลี่ยนแปลงสถานท่ีตั้งหน-วยเลือกต้ังทําให!ประชาชนสับสน (วันวิชิต บุญโปร-ง สัมภาษณ*เม่ือวันท่ี 
30 พฤษภาคม 2557) 

สรุปผลการสัมภาษณ*ในเรื่องการจัดแบ-งเขต ผลปรากฏว-า เจ!าหน!าท่ีการเลือกต้ังให!
ความเห็นว-า การจัดแบ-งเขตเลือกต้ังท่ีต-างกัน มีผลต-อการได!รับเลือกต้ังเป2น ส.ส. ท่ีต-างกัน โดยในการ
จัดแบ-งเขตในการเลือกต้ังควรจัดให!เป2นไปตามกฏหมาย รวมท้ังจัดให!เป2นชุมชนเดียว โดยเน!นถึงความ
สะดวกในการเดินทางไปเลือกต้ังของประชาชนเป2นหลัก ซ่ึงส-วนใหญ-มีความเห็นตรงกันว-าการแบ-งเขต
เลือกต้ัง หน-วยเลือกต้ัง และท่ีเลือกต้ังของคณะกรรมการการเลือกต้ังสามารถทําได!เป2นท่ีน-าพึงพอใจ 
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มีการแบ-งตามปริมาณของผู!มีสิทธิเลือกต้ัง ซ่ึงสามารถไปใช!สิทธได!โดยไม-แออัด แต-ยังมีปeญหาในบาง
หน-วยท่ีมีระยะทางไกล มีความลําบากในการเดินทางแต-ถือว-ามีการพัฒนาปรับปรุงได!ดีข้ึนเป2นท่ี      
น-าพอใจ ส-วนในประเด็นเรื่องการเลือก ส.ส. นั้น เห็นว-า หนึ่งเขตเลือกต้ังควรมี ส.ส. คนเดียว เพ่ือคง
หลักการความเสมอภาคในทางสากล 

4.4.3 การกํากับดูแลเจ!าพนักงานผู!ดําเนินการเลือกต้ัง 
ปeญหาการกํากับดูแลเจ!าพนักงาน นายยุทธพิชัยมีความเห็นว-า การกํากับดูแลเจ!า

พนักงานเป2นปeญหาท่ีสําคัญท่ีสุดในการบริหารจัดการการเลือกต้ัง เนื่องจาก เจ!าหน!าท่ีท่ีใช!ในการ
ควบคุมการเลือกต้ังในแต-ละหน-วยเลือกต้ังนั้นหายาก มีปeญหาไม-มีผู!อยากเข!ามาปฏิบัติหน!าท่ีนี้ 
เนื่องจาก มีความสําคัญและต!องปฎิบัติตามกฏหมาย ค-าตอบแทนน!อย มักจะเป2นบุคคลเดิมๆ ท่ีต!น
สังกัดท่ีถูก กกต. ร!องขอสั่งการให!เข!ามาเป2นกรรมการประจําหน-วยเลือกต้ัง เพราะฉะนั้นในพ้ืนท่ี
ต-างจังหวัด ส-วนใหญ-จะใช!ครูหรือผู!นําชุมชนในการเป2นเจ!าท่ีประจําหน-วยเลือกต้ัง เพราะได!รับความ
น-าเชื่อถือจากสังคม แต-ถึงอย-างนั้น ตัวกรรมการประจําหน-วยเลือกต้ังเองก็อาจเป2นสาเหตุท่ีสําคัญท่ี
อาจรู!เห็นกับผู!สมัครในพ้ืนท่ี อาจเกิดเหตุการณ*ในการซ้ือตัวเจ!าหน!าท่ีท่ีเป2นกรรมการประจําหน-วยได! 
ในขณะท่ีเจ!าหน!าท่ีการเลือกต้ังท-านอ่ืนให!ความเห็นว-า ปeญหาในการบริหารจัดการการเลือกต้ังนั้น มี
ส-วนหนึ่งมาจากการท่ีเจ!าท่ีท่ีจัดการเลือกต้ังมีปริมาณไม-เพียงพอต-อการทํางานในการจัดการเลือกต้ัง
ท่ัวประเทศ จนต!องอาศัยการขอความช-วยเหลือจากเจ!าหน!าท่ีรัฐหรือข!าราชการในพ้ืนท่ีให!ความ
ช-วยเหลือ จนอาจเกิดปeญหาในการควบคุมบังคับบัญชา ทางแก!ไขท่ีเกิดข้ึนนั้นต!องสร!างระบบให!
ประชาชนมีส-วนร-วมในการเข!ามาตรวจสอบรวมท้ังช-วยเหลือในการบริหารจัดการการเลือกต้ัง เพ่ือให!
เกิดการมีส-วนร-วมท่ีแท!จริงจากประชาชน (ยุทธพิชัย จอมพุทธางกูล สัมภาษณ*เม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 
2557) 

นายธนโชติ เห็นว-า คณะกรรมการการเลือกต้ัง ต!องมีการบริหารบุคลากรด!านการ
จัดการเลือกต้ังอย-างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดทําทะเบียน บันทึกประวัติผลการทํางาน มีการจัด
แนวทางพัฒนาความรู!ความสามารถด!วยการอบรม และมีการสร!างเครือข-าย ทําหน!าท่ีปฏิบัติงานใน
ท!องท่ี มีการฝ�กอบรมในเรื่องกฎหมาย วิธีปฏิบัติ มีคู-มือให! และมีค-าตอบแทน รวมท้ังต!องมีการ
พิจารณาถึงความเป2นกลางด!วย โดยเฉพาะกรรมการประจําหน-วยเลือกต้ังมักจะยังมีปeญหาด!านความ
เข!าใจในกฎหมายเลือกต้ัง และอํานาจหน!าท่ีของกรรมการประจําหน-วย ทําให!เม่ือถึงเวลาปฏิบัติหน!าท่ี
จริงมักทําไม-ถูกต!อง และเจ!าหน!าท่ีของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังจังหวัดต!องแก!ปeญหาให!
เสมอ ตลอดจนการลงโทษทางวินัยท่ีไม-สามารถทําได!เพราะเป2นประชาชนท่ัวไปมิได!เป2นเจ!าหน!าท่ีของ
รัฐ และภายหลังเสร็จสิ้นการเลือกต้ังก็ไม-สามารถติดตามหาตัวมาดําเนินคดีได!หากมีการทุจริต ส-วนใน
การจัดการเลือกต้ังก็ต!องมีการอบรมคนท่ีจะเข!ามาทํางานก-อน เพราะต!องใช!คนจํานวนมาก การออก
คําสั่งให!บุคลากรท่ีเก่ียวข!องปฏิบัติการของคณะกรรมการการเลือกต้ัง ในภาพรวมแล!วเป2นไปตามแผน
ท่ีต้ังไว! โดยพยายามให!มีบุคลากรท่ีเพียงพอท่ีจะปฏิบัติตามกฎระเบียบในเรื่องการจัดการเลือกต้ังได!
อย-างไรก็ตาม ยังมีปeญหาในการปฏิบัติงานอยู-บ!าง เป2นต!นว-า บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญทางด!าน
กฎหมาย และขาดประสบการณ* (ธนโชติ ศรีมูล เจ!าหน!าท่ีการเลือกต้ัง สัมภาษณ*เม่ือวันท่ี 2 
พฤษภาคม 2557) 



301 

นายจารุพงศ* เรืองสุวรรณ เห็นว-า ในเรื่องการกํากับดูแลเจ!าพนักงานผู!ดําเนินการ
เลือกต้ังนั้น แต-เดิมหลักการในการกําหนดกรรมการประจําหน-วยเลือกต้ังหรือกรรมการตรวจคะแนน
ในสมัยก-อนๆ เป2นการต้ังจากประชาชนผู!มีสิทธิเลือกต้ัง ซ่ึงเป2นหลักการเปlดโอกาสให!ประชาชนมีส-วน
ร-วม แต-ต-อมามีการเปลี่ยนแปลงจากให!มีผู!แทนของพรรคการเมืองเป2นกรรมการประจําหน-วย แต-ใน
ข!อเท็จจริงพรรคการเมืองมักจะไม-ได!รับสิทธิในการส-งผู!แทนเข!าเป2นกรรมการประจําหน-วยเลือกต้ัง ใน
กฎหมายเลือกต้ังของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 จึงให!ผู!แทนพรรคการเมืองเป2นเพียงผู!สังเกตการณ* 
ดังนั้นในการดําเนินการระดับหน-วยเลือกต้ัง ควรคงหลักการให!ประชาชนมีส-วนร-วมในการทําหน!าท่ี
กรรมการประจําหน-วยเลือกต้ัง เพ่ือเป2นพ้ืนฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมท้ัง
ส-งเสริมระบบการคานอํานาจการตรวจสอบโดยใช!ตัวแทนผู!สังเกตการณ*จากพรรคการเมืองให!มากข้ึน 
(จารุพงศ* เรืองสุวรรณ หัวหน!าพรรคเพ่ือไทย สัมภาษณ*เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2557) 

นายวรชาติ สายน้ําผึ้ง เห็นว-า สําคัญท่ีสุดคือเจ!าหน!าท่ีต!องปฏิบัติตามกฏหมาย
เลือกต้ัง แม!ว-าเจ!าหน!าท่ีสามารถปฎิบัติหน!าท่ีได!ดี แต-ควรอบรม ปรับปรุง พัฒนาเจ!าหน!าท่ีตลอดเวลา
เพ่ือไม-ให!มีพฤติกรรมท่ีไม-โปร-งใส และขาดคุณธรรม (วรชาติ สายน้ําผึ้ง ผู!นําชุมชน สัมภาษณ*เม่ือวันท่ี 
10 มีนาคม 2557) 

นายอธิเมศร* ศรีเสรีรัตน* เห็นว-า ปeญหาของการแต-งต้ังเจ!าหน!าท่ีในเรื่องของคุณสมบัติ
ของเจ!าหน!าท่ีจัดการการเลือกต้ังไม-เหมาะสม ไม-โปร-งใส ทําให!ได!บุคลากรท่ีขาดประสิทธิภาพ ปeญหา
จริยธรรมของผู!มีหน!าท่ีจัดการเลือกต้ัง เม่ือมีการร!องเรียนเก่ียวกับพฤติกรรมของ กกต. ประจําจังหวัด 
หรือ กกต. เขต หรือเจ!าหน!าท่ีสอบสวน ไม-มีการสอบสวนเพ่ือพิจารณาโทษ ดังตัวอย-างเช-นการ ไม-มา
ปฏิบัติหน!าท่ีของคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขต โดยอ!างเรื่องความปลอดภัยของตัวเจ!าหน!าท่ี 
ท้ังท่ีความเป2นจริงไม-ได!มีเหตุรุนแรงอย-างท่ีกล-าวอ!าง ทําให!หน-วยเลือกต้ังนั้น มีผู!มาใช!สิทธิเรียกร!อง
ต!องการใช!สิทธิเป2นจํานวนมาก (อธิเมศร* ศรีเสรีรัตน* สื่อมวลชน สัมภาษณ*เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2557) 

ร.ต.อ. จอมเดช ตรีเมฆ เห็นว-า ของเจ!าหน!าท่ีควบคุมการเลือกต้ังในส-วนปฏิบัติถือว-า
ทําได!ค-อนข!างดี แต-ว-าความรู!หรือความเข!าใจในเรื่องการให!บริการหรือการปฏิบัติตามกฏหมาย
ค-อนข!างน!อย ยกตัวอย-างเม่ือผู!มีผู!มาใช!สิทธิเลือกต้ังมาลงคะแนนเลือกต้ัง เจ!าหน!าท่ีประจําหน-วยไม-ได!
ให!คําแนะนําหรือบอกกล-าวว-า ควรให!หย-อนในกล-องใบไหน สาเหตุเนื่องจากการใช!อาสาสมัครมา
ช-วยเหลือแต-ไม-มีการอบรมหรือซักซ!อมก-อนการปฏิบัติจริง หรืออาจมาจากอาสาสมัครท่ีได!รับเลือกให!
ปฏิบัติหน!าท่ี ไม-ได!มีความต้ังใจในการท่ีจะควบคุมดูแลการเลือกต้ังให!มีความเรียบร!อย (ร.ต.อ.จอมเดช 
ตรีเมฆ สัมภาษณ*เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2557) 

นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไท เห็นว-า คณะกรรมการการเลือกต้ังควรจะมีการรับรองให!
ประชาชนสามารถตรวจสอบการเลือกต้ังได! แต-ว-าในการเลือกต้ังท่ีผ-านมาบางแห-งก็ไม-มีการตรวจสอบ
การเลือกต้ังโดยประชาชน รวมท้ังการวางแผนท่ีประชาชนสามารถรักษาสิทธิในคะแนนเสียงของตน 
รวมท้ังมีตัวแทนในการเข!ามาจัดการเลือกต้ังมากกว-าเดิมท่ีอยู-ในวงของข!าราชการเท-านั้น แม!จะมี
ความเห็นแย!งว-า การให!ประชาชนเข!ามาร-วมตรวจสอบการเลือกต้ังอาจเป2นช-องทางให!พรรคการเมือง
เข!ามาแทรกแซงได! แต-ก็ต!องเชื่อม่ันในศักด์ิศรีและความมีเกียรติของประชาชนได! แม!แต-การเลือกต้ัง
ครั้งล-าสุด (2557) เกิดกรณีท่ีเจ!าหน!าท่ืประจําหน-วยเลือกต้ัง ปlดหน-วยเลือกต้ังไม-มาปฏิบัติหน!าท่ี
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ส-งผลให!ไม-มีการเลือกต้ังในเขตดังกล-าว โดยอ!างเหตุความไม-ปลอดภัย แต-ก็ไม-มีการประสานงานกับ
เจ!าหน!าท่ีทหาร ตํารวจ เพ่ือขอกําลังในการคุ!มกันหน-วยเลือกต้ัง จนทําให!เกิดความไม-พอใจในหมู-
ประชาชนจํานวนมากท่ีต!องการออกไปใช!สิทธิเลือกต้ัง นํามาซ่ึงความไม-พอใจในท่ีสุด (วิภูแถลง     
พัฒนภูมิไท สัมภาษณ*เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2557) 

สรุปผลการสัมภาษณ*พบว-า ในเรื่องการแต-งต้ังเจ!าพนักงานผู!ดําเนินการเลือกต้ัง มีปeญหา
เนื่องจาก เจ!าหน!าท่ีท่ีใช!ในการควบคุมการเลือกต้ังนั้นต!องใช!บุคลากรจํานวนมาก การสรรหาบุคคลมา
ทําหน!าท่ีในแต-ละหน-วยเลือกต้ังนั้นหายาก ต!องมีความรู!ในการปฎิบัติตามกฏหมาย ค-าตอบแทนน!อย 
จนทําให!ไม-มีประชาชนเข!ามาปฏิบัติหน!าท่ีนี้ จึงมักแก!ปeญหาโดยการใช!ข!าราชการในพ้ืนท่ีในการเป2น
เจ!าหน!าท่ีจัดการเลือกต้ัง ชุดเดิมๆ ทําให!อาจมีปeญหา การสั่งการจากผู!บังคับบัญชาท่ีไม-เป2นกลาง หรือ
แม!กระท่ังการเตรียมการกับผู!สมัครไว!ล-วงหน!า ดังนั้นการแก!ปeญหาในการดําเนินการ แม!ว-าในการ
เลือกต้ังครั้งท่ีผ-านๆ มา จะมีระบบการคัดเลือกเจ!าหน!าท่ีสามารถทํางานเป2นท่ีน-าพอใจ แต-ควรคง
หลักการจากรัฐธรรมนูญให!ประชาชนมีส-วนร-วมในการทําหน!าท่ีกรรมการประจําหน-วยเลือกต้ัง เพ่ือ
เป2นพ้ืนฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สร!างมาตรฐานในการคัดเลือกโดยการจัด
ฝ�กอบรมเบื้องต!นสําหรับผู!ท่ีจะทําหน!าท่ีเจ!าพนักงานประจําหน-วยเลือกต้ัง เพ่ือให!สามารถปฏิบัติ
หน!าท่ีได!ถูกต!องตามเจตนารมย*ของรัฐธรรมนูญ รวมท้ังการท่ีเพ่ิมจํานวนผู!สังเกตการณ*จากพรรค
การเมืองให!มากข้ึนเพ่ือร-วมตรวจสอบการปฏิบัติของเจ!าพนักงาน รวมท้ังเพ่ิมมาตรการการปdองกัน
รวมท้ังบทลงโทษเจ!าหน!าท่ีเม่ือกระทําความผิด 

4.4.4 การจัดทําบัญชีรายชื่อผู!มีสิทธิเลือกต้ัง 
ปeญหาเรื่องการจัดทําบัญชีรายชื่อ นายจารุพงศ* เรืองสุวรรณ เห็นว-า ในเรื่องของการ

จัดทําบัญชีรายชื่อผู!มีสิทธิเลือกต้ังนั้น ในทางปฏิบัติแล!วข!อมูลท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังต!องไป
นํามาจากฝhายปกครอง โดยการอ!างอิงจากทะเบียนบ!านเป2นหลัก เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ซ่ึงมีหน!าท่ีในการจัดการเลือกต้ังนั้น คงไม-มีขีดความสามารถเพียงพอท่ีจะไปเก็บข!อมูลของประชาชน
เองว-ามีสิทธิเลือกต้ังหรือไม- ส-วนใหญ-จะอ!างอิงจากข!อมูลท่ีฝhายปกครองหรือกระทรวงมหาดไทยมีเป2น
ฐานข!อมูลอยู-แล!ว ความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนอาจจะเกิดจากการท่ีรายชื่อตกหล-น ท้ังท่ีจงใจหรือไม-จงใจ 
หรือเป2นความผิดพลาดของตัวเจ!าหน!าท่ีบางคนมากกว-า (จารุพงศ* เรืองสุวรรณ หัวหน!าพรรคเพ่ือไทย 
สัมภาษณ*เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2557) 

นายกุศลหมีเทศ ศรีอารวงศา เห็นว-า ปeญหาในเรื่องรายชื่อผู!มีสิทธิเลือกต้ังท่ีพบ คือ
บัญชีรายชื่อผู!มีสิทธิเลือกต้ังผิดพลาด ล-าช!า ผู!มีสิทธิเลือกต้ังท่ีใช!สิทธิ ณ ท่ีเลือกต้ังกลาง จะไม-สามารถ
ใช!สิทธิลงคะแนนท่ีหน-วยเลือกต้ังท่ีตนเองมีภูมิลําเนาได!อีก เนื่องจาก กกต. ไม-ได!จัดให!มีการเลือกต้ัง
นอกเขตในการเลือกต้ังใหม- การจัดทํารายชื่อผู!ไม-ไปใช!สิทธิ มีความผิดพลาดมาก แนวทางการแก!ไข
คือ เม่ือมีการเลือกต้ังใหม-ให!มีการโอนรายชื่อผู!มีสิทธิเลือกต้ังท่ีใช!สิทธิท่ีหน-วยเลือกต้ังกลางให!กลับไป
ยังภูมิลําเนาเดิมโดยไม-ต!องยื่นเรื่องใดๆ รวมท้ังให!นําระบบสารสนเทศมาใช!ในการจัดทําบัญชีรายชื่อผู!
ไม-ไปใช!สิทธิเลือกต้ัง (กุศลหมีเทศริ์ ศรีอารวงศา อดีต ส.ส. สัมภาษณ*เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2557) 

นายวันวิชิต บุญโปร-ง เห็นว-า อํานาจเบ็ดเสร็จจะอยู-ในอํานาจของเขต หรือจังหวัด
มากกว-า เพราะ กกต. มีอํานาจแค-จัดการเลือกต้ัง อํานาจการเพ-งเล็งหรือตรวจสอบรายชื่อต้ังแต-ต!น
นั้น กกต. ไม-มีอํานาจไปตรวจสอบ ทําได!แค-การตรวจหน!าหน-วยเลือกต้ังว-ามีการสวมสิทธิหรือไม-     
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ว-าใครมีสิทธิไม-มีสิทธิ อํานาจของ กกต. ไม-ครอบคลุมไปถึงการรวบรวมรายชื่อของฝhายอําเภอหรือเขต
ซ่ึงใครควรมีสิทธิหรือไม-มีสิทธิ (วันวิชิต บุญโปร-ง สัมภาษณ*เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2557)  

นายจํานง ปeนจุน เห็นว-า กกต. ขาดการประชาสัมพันธ*ให!ประชาชนทราบ และ
บุคคลภายนอกก็ไม-ทราบ ประชาชนผู!ใช!สิทธิเลือกต้ังบางส-วนยังคงมีความรู!ความเข!าใจเก่ียวกับการใช!
สิทธิเลือกต้ังน!อยเกินไป ทําให!เกิดความเข!าใจผิด และส-งผลให!ไม-สามารถใช!สิทธิในการเลือกต้ัง โดย
กรณีตัวอย-างของปeญหาในส-วนนี้ ได!แก- การลงทะเบียนเพ่ือใช!สิทธิเลือกต้ังล-วงหน!า ท่ีประชาชนยัง
ขาดความรู!ความเข!าใจในการลงทะเบียนขอใช!สิทธิเลือกต้ังล-วงหน!าอยู-มาก โดยเฉพาะการใช!สิทธิ
เลือกต้ังล-วงหน!านอกเขตจังหวัด สิทธิดังกล-าวจะคงอยู- ทําให!ท่ีกลับไปตามภูมิลําเนาเดิมไม-สามารถใช!
สิทธิล-วงหน!าได! จนกว-าจะมีการแจ!งขอยกเลิก ท้ังนี้ ปeญหาท่ีเกิดข้ึนในส-วนของการไปถึงหน-วยเลือก
ต้ังแต-ไม-สามารถใช!สิทธิเลือกต้ังได! เป2นเพราะการลงทะเบียนไว!ท่ีเขตเลือกต้ังอ่ืน แต-ภายหลังกลับมา
ใช!สิทธิเลือกต้ังท่ีภูมิลําเนาเดิม แต-ไม-สามารถใช!สิทธิเลือกต้ังไว!นั้น ซ่ึงเป2นปeญหาแก-ชาวบ!านท่ีเดินทาง
กลับมายังภูมิลําเนามาก (จํานงค* ปeนจุน ผู!นําชุมชน สัมภาษณ*เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2557)  

นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไท เห็นว-า ปeญหาในอดีตในการไม-ไปใช!สิทธิเลือกต้ัง พบว-า 
ประชาชนจํานวนมากเบื่อหน-าย และให!เหตุผลในการไม-ไปใช!สิทธิเพราะไม-ว-าง ทําให!ตนเองต!องเสีย
สิทธิในการเลือกต้ัง ซ่ึงปeญหาในส-วนนี้ถือเป2นเรื่องท่ีเก่ียวข!องกับจิตสํานึกในการทําหน!าท่ีของพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย หากประชาชนละเลยไม-ให!ความสําคัญของการไปใช!สิทธิเลือกต้ังแล!วก็
เท-ากับว-าประชาชนละเลยการใช!สิทธิในการมีส-วนร-วมปกครองประเทศของตนไปด!วยเช-นกัน แต-ใน
เหตุการณ*การเมืองในปeจจุบัน ประชาชนมีความต่ืนตัวในการท่ีจะกลับภูมิลําเนาไปใช!สิทธิเลือกต้ัง ดู
ได!จากการเลือกต้ังครั้งล-าสุดท่ีพรรคเพ่ือไทยชนะ ซ่ึงมีวิกฤตการเมือง ประชาชนเห็นว-าการเลือกต้ัง
สามารถมีผลต-อชีวิตความเป2นอยู-ของเขาได!จริง จึงเกิดเหตุการณ*การแห-กลับไปเลือกต้ังท่ีภูมิลําเนา 
แต-บางส-วนไม-สามารถกลับไปได! หรือกลับไปแต-ไม-มีชื่อในทะเบียนบ!าน ซ่ึงกกต.ควรจะอํานวยความ
สะดวกในการตรวจสอบรายชื่อให!กับประชาชนให!มากกว-านี้ เช-นการตรวจสอบรายชื่อผ-านทางระบบ
ออนไลน* เป2นต!น (วิภูแถลง พัฒนภูมิไท สัมภาษณ*เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2557) 

สรุปผลการสัมภาษณ* เรื่องการจัดทําบัญชีรายชื่อผู!มีสิทธิเลือกต้ัง พบว-า การจัดทํา
รายชื่อประชาชนผู!มีสิทธิในการเลือกต้ังนั้น ส-วนใหญ-มักจะใช!ข!อมูลจากฝhายปกครอง เนื่องจากปeญหา
ในเรื่องปริมาณเจ!าหน!าท่ี ปริมาณข!อมูลท่ีมากและต!องปรับปรุงให!ทันสมัยตลอดเวลา รวมท้ังเม่ือมีการ
ขอใช!สิทธิเลือกต้ังนอกเขต รายชื่อในการเลือกต้ังครั้งต-อไปจะไปอยู-ในเขตท่ีเลือกต้ังครั้งล-าสุดทันที ทํา
ให!มักมีปeญหาในเรื่องรายชื่อของผู!มีสิทธิท่ีมักจะไม-ตรงกับความเป2นจริงอยู-เสมอ ต!องเสียเวลาเพ่ือ
แก!ไขปeญหา ผู!ให!สัมภาษณ*ส-วนใหญ-จึงมีความเห็นว-า รายชื่อผู!มีสิทธิเลือกต้ังท่ีอ!างอิงกับข!อมูลของฝhาย
ปกครองท่ีมีการปรับปรุงตลอดเวลานั้นสามารถแก!ไขปeญหาการเปลี่ยนแปลงท่ีอยู-ได!ดีอยู-แล!ว แต-
เจ!าหน!าท่ีของคณะกรรมการการเลือกต้ังต!องกํากับดูแลและตรวจสอบความถูกต!องกับฝhายปกครอง
อีกครั้ง แต-ปeญหาในเรื่องการขอใช!สิทธิเลือกต้ังนอกเขต การเปลี่ยนแปลงรายชื่อต-างๆ ควรใช!ระบบ
ออนไลน*เข!ามาช-วยเหลือเพ่ือลดระยะเวลา และช-วยอํานวยความสะดวกให!กับประชาชนได!มากข้ึน 

4.4.5 การสมัครรับเลือกต้ัง 
ปeญหาด!านการสมัครรับเลือกต้ัง นายบุญฤทธิ์ พัทธุ*ปeทมา เห็นว-าในด!านพรรค

การเมือง ก็มีการพัฒนา ก็มีการให!ความรู!ในด!านพรรคการเมือง การดําเนินกิจการพรรคการเมือง 
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สาขาพรรคการเมือง อย-างไรก็ตาม นโยบายและแผนพัฒนาการเลือกต้ังดังกล-าวมีมาต้ังแต-เริ่มก-อต้ัง
องค*กร และไม-ได!มีการเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาท่ีดําเนินงานมา ปeญหาท่ีเกิดข้ึน คือ พรรค
การเมืองรับรองผู!สมัครท่ีขาดคุณสมบัติ พรรคการเมืองไม-ส-งผู!แทนพรรคการเมืองตามท่ีกฎหมาย
กําหนดหรือส-งไม-ครบหรือล-าช!า มีการสมยอมกันระหว-างพรรคการเมือง ในการส-งผู!สมัครของพรรค 
ผู!สมัครพยายามใช!อิทธิพลในการข-มขู-ผู!สมัครรายอ่ืนให!ถอนตัวจากการแข-งขันการสร!างข-าวลือทําลาย
คู-แข-ง หรือการปลอมเอกสาร การสร!างเอกสารของ กกต. อันเป2นเท็จ แนวทางการแก!ไขปeญหา คือ
ต!องกําหนดให!หาเสียงในนามของพรรคการเมืองเท-านั้น ปลูกฝeงจริยธรรมของผู!สมัครควรตรวจสอบ
คุณสมบัติให!ครบถ!วนและให!ใบแดงแก-ผู!ท่ีพยายามใช!หลักฐานเท็จในการสมัคร (บุญฤทธิ์ พัทธุ*ปeทมา 
เจ!าหน!าท่ีการเลือกต้ัง สัมภาษณ*เม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2557)  

นายวันวิชิต บุญโปร-ง เห็นว-า ปeญหาการรับสมัครการเลือกต้ังพอรับได! แต-การ
ให!บริการของคณะกรรมการการเลือกต้ังให!การอํานวยความสะดวกไม-ดีพอ ถ!ามีปeญหามักเป2นการ
แก!ไขปeญหาเฉพาะหน!ามากกว-า มองว-าการปฏิบัติหน!าท่ีของคณะกรรมการการเลือกต้ังควรจะกําหนด
บรรทัดฐานในการสมัครให!ชัดเจน ระยะเวลาในการรายงานตัว การมาจับสลาก การใช!งบประมาณ 
ควรจะชัดเจนโดยมีความเท-าเทียมกัน (วันวิชิต บุญโปร-ง สัมภาษณ*เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2557) 

นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไท เห็นว-า การสมัครรับเลือกต้ังของผู!สมัครนั้น ในทางปฏิบัติ
มักจะพบปeญหาหลักฐานการสมัครไม-ถูกต!องหรือหลักฐานไม-ครบถ!วน เช-น ไม-จบปริญญาตรี ปeญหา
การสมัครซํ้าซ!อน 2 พรรค หรือสมัครมากกว-า 1 เขต แบบเวียนเทียน การแก!ไขควรทําความเข!าใจ
พรรคการเมืองและสมาชิกพรรคการเมืองท่ีจะลงสมัครรับเลือกต้ัง ให!ทราบกติกาเง่ือนไขของกฏหมาย
รวมท้ังบทลงโทษตามกฏหมาย (วิภูแถลง พัฒนภูมิไท สัมภาษณ*เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2557) 

สรุปผลการสัมภาษณ* เรื่องผู!สมัครและการสมัครรับเลือกต้ัง พบว-า ปeญหาเกิดจากการ
ท่ีพรรคการเมืองและผู!สมัครใช!หลักฐานท่ีเป2นเท็จในการสมัคร การข-มขู-เพ่ือให!สมยอมกันในการไม-ลง
สมัครรับเลือกต้ัง อีกท้ังคณะกรรมการการเลือกต้ังเองท่ีมีบรรทัดฐานการพิจารณาคุณสมบัติในการรับ
สมัครไม-เท-ากันในผู!สมัครแต-ละพรรค แนวทางในการแก!ไขปeญหา ควรแจ!งให!ผู!สมัครและพรรค
การเมืองทราบถึงกฏหมาย คุณสมบัติ และแนวทางการตรวจสอบ รวมท้ังใช!บรรทัดฐานเดียวกันใน
การพิจารณาคุณสมบัติของผู!สมัคร โดยเปlดเผยและสามารถให!ตรวจสอบได!จากประชาชน เพ่ือความ
เท-าเทียมกันในการสมัครรับเลือกต้ัง 

4.4.6 การกํากับดูแลวิธีการหาเสียงเลือกต้ัง 
นายบุญฤทธิ์  พัทธุ*ปeทมา เห็นว-า ปeญหาการกํากับดูแลวิธีการหาเสียงเลือกต้ัง 

โดยเฉพาะการใช!เงินซ้ือสิทธิขายเสียงนั้นยังมีอยู-โดยมีการกระทําในแทบทุกเขตทุกพรรค แต-ใน
ปeจจุบันมีการพัฒนาข้ึนโดยแทนท่ีจะใช!การแจกในทุกพ้ืนท่ีนั้น จะใช!วิธีควบคุมโดยหัวคะแนนแทน 
โดยเม่ือมีการเลือกต้ังนั้น ผู!สมัครจะสามารถประมาณได!ว-าตนนั้นมีผู!สนับสนุนเท-าไหร- ในแต-ละพ้ืนท่ี 
แต-ถ!าพ้ืนท่ีไหนมีความสูสีของคะแนน พ้ืนท่ีนั้นจะมีการซ้ือเสียงมากโดยเฉพาะคนท่ีเป2นตัวผู!นําชุมชน
และเจ!าหน!าท่ีรัฐในเขตนั้นๆ ซ่ึงมีอิทธิพลต-อประชาชนในพ้ืนท่ี มักจะเป2นหัวคะแนน แนวทางแก!ไขนั้น
ต!องทําการออกกฎหมายเก่ียวกับหัวคะแนนและดําเนินคดีอาญา การควบคุมค-าใช!จ-ายของพรรค
การเมืองและผู!สมัครในการเลือกต้ังไม-ครอบคลุม มีการปกปlด บิดเบือนค-าใช!จ-าย ให!ผู!อ่ืนจ-ายแทน 
ต!องแจ!งรายละเอียดมากเกินไป แนวทางการแก!ไขปeญหา กกต. ต!องกําหนดราคากลางค-าใช!จ-ายใน
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การใช!สื่อหาเสียงประเภทต-างๆ อาจใช!หน-วยงานในกํากับของรัฐช-วยเหลือผู!สมัครในการหาเสียง และ
ต!องออกกฎห!ามให!หน-วยงานราชการรับเงินจากผู!สมัครเพ่ือช-วยเหลือในการเลือกต้ัง (บุญฤทธิ์      
พัทธุ*ปeทมา เจ!าหน!าท่ีการเลือกต้ัง สัมภาษณ*เม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2557) 

นายธนโชติ ศรีมูล เห็นว-า ในเรื่องของการกํากับดูแลวิธีการหาเสียงเลือกต้ังนั้น ใน
ข!อเท็จจริงการใช!จ-ายของผู!สมัครยังไม-สามารถมีมาตรการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพได! ในส-วนของการ
หาเสียงของผู!สมัคร ผู!สมัครมีวิธีการใหม-ท่ีมักจะหลบเลี่ยง กฎ ข!อบังคับ อยู-ตลอดเวลา โดยเฉพาะ
อย-างยิ่งการแข-งขันกันระหว-างผู!สมัคร ซ่ึงต!องพยายามหาทางทุกวิถีทางเพ่ือเอาชนะฝhายตรงข!าม 
แม!ว-าจะต!องสี่ยงต-อการกระทําผิดกฎหมายเลือกต้ัง ดังนั้นควรมีมาตรการควบคุมค-าใช!จ-ายของผู!สมัคร 
และการหาเสียงของผู!สมัครให!อยู-ในกรอบของกฎหมาย โดยสร!างเครือข-ายภาคประชาชนเฝdาระวัง
พฤติกรรมของผู!สมัคร และให!รางวัลแก-ผู!แจ!งเบาะแส (ธนโชติ ศรีมูล เจ!าหน!าท่ีการเลือกต้ัง สัมภาษณ*
เม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2557)  

นายจํานง ปeนจุน เห็นว-า ปeญหาการซ้ือสิทธิขายเสียงเป2นปeญหาใหญ- ใครท่ีให!เงิน
มากกว-าชาวบ!านก็เลือกคนนั้น แต-หลังจากท่ีมีเหตุการณ*การชุมนุมหลังรัฐประหาร พ.ศ. 2549 เป2น
ต!นมา ประชาชนเริ่มไม-ให!ความสําคัญกับการซ้ือสิทธิขายเสียงในการตัดสินใจเลือกต้ัง แม!จะยังมี
บางส-วน ยังคงคิดว-า “จําเป2นต!องเลือก” ผู!สมัครท่ีให!ผลประโยชน* แต-ก็ยังถือเป2นสัดส-วนท่ีน!อย ส-วน
ใหญ-มีความเห็นว-า “ไม-จําเป2นต!องเลือก” ท้ังนี้ ใน แนวคิดท่ีว-าประชาชนในเขตชนบทในฐานะของผู!ท่ี
มีจิตสํานึกด!านสิทธิเสรีภาพน!อยกว-าประชาชนในเขตเมือง โดยพิจารณาจากวัฒนธรรมทางการเมือง
และสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคม ความคิดดังกล-าวเปลี่ยนแปลงไป สาเหตุจากการเมืองและความ
ขัดแย!งทางการเมืองท่ีเกิดข้ึน (จํานงค* ปeนจุน ผู!นําชุมชน สัมภาษณ*เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2557)  

ร.ต.อ. จอมเดช ตรีเมฆ เห็นว-า กกต. ควรมีบทบาทในการท่ีควบคุมวิธีการหาเสียงและ
ค-าใช!จ-ายของผู!สมัคร เช-นการควบคุมกิจกรรมการหาเสียงออกอากาศทางโทรทัศน* การติดปdายหา
เสียงท่ีมีความไม-เท-าเทียมกันระหว-างพรรคเล็กกับพรรคใหญ- ซ่ึงในต-างประเทศสามารถใช!กระดาษ A4 
ติดตามเสาไฟฟdาแทนปdายหาเสียงได!ด!วย มองว-าระบบการเมืองไทยกับระบบอุปถัมป�สัมพันธ*กันไม-
สามารถแยกจากกันได! ประชาชนจะลงให!ไม-ให!ไม-แน- แต-สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดประชาชนเค!าต!องการรู!ว-าเค!า
จะได!อะไรจากการเลือกตอบแทนกลับมา อาจกลับมาไม-แน-ว-าเป2นเงินหรือเป2นนโยบาย เป2นเรื่องสาย
สัมพันธ* นักกการเมืองต!องดูแลทุกข*สุขของประชาชน บวชเกิดแก-เจ็บตายก็ต!องเข!าไปร-วมงานหรือ
ช-วยเหลือ ไม-สามารถแก!ไขเรื่องนี้ได! แต-ต!องสร!างสํานึกทางการเมืองเวลาประชาชนเลือกด!วย
ความชอบของเค!าเอง สิทธิพ้ืนฐานของประชาชนคือการเลือกต้ัง โดยไม-สามารถจํากัดด!วยวุฒิภาวะ 
ความรู! เพศหรืออาชีพ คิดว-าประชาชนไม-สามารกลั่นกลองด!วยตัวเค!าเองได! ซ่ึงผิด ใครก็ตามไม-
สามารถคิดแทนประชาชนได! (ร.ต.อ.จอมเดช ตรีเมฆ สัมภาษณ*เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2557) 

นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไท เห็นว-า การท่ีพรรคการเมืองจ-ายเงินให!กรรมการประจํา
หน-วยเลือกต้ังท่ีไม-ใช-ตัวแทนพรรค การแจกจ-ายเงินค-าตอบแทนการมาฟeงปราศรัย การแจกเบี้ย
ประชุม พาไปทัศนศึกษา การซ้ือยกหน-วย การซ้ือสิทธิขายเสียงและการรับเงินตอบแทนหรือ
ผลประโยชน*ต-างๆ ยังคงดํารงอยู-ในการเลือกต้ังครั้งนี้ แต-การซ้ือสิทธิขายเสียงได!ถูกลดความสําคัญลง
และมีอิทธิพลต-อชัยชนะในการเลือกต้ังน!อยลงกว-าในอดีตท่ีผ-านมา เพราะผู!สมัครรับเลือกต้ังและ
พรรคการเมืองเริ่มเรียนรู!ว-า การซ้ือเสียงไม-ใช-วิธีท่ีจะทําให!ชนะการเลือกต้ังได! แม!ว-าปริมาณเงิน
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ไหลเวียนในการเลือกต้ังจะยังคงมีจํานวนมาก แต-การซ้ือสิทธิขายเสียงไม-ได!เป2นตัวชี้ขาดในการ
เลือกต้ัง ผู!สมัครรับเลือกต้ังและ พรรคการเมืองท่ีใช!จ-ายเงินมากท่ีสุดไม-ได!เป2นผู!ชนะในการเลือกต้ังอีก
ต-อไปสอดคล!องกับทัศนคติของประชากรกลุ-มตัวอย-างต-อการซ้ือสิทธิขายเสียงและการรับเงินตอบ
แทนในการเลือกต้ังครั้งนี้โดยส-วนใหญ-เป2นไปในแนวโน!ม “ไม-ให!ความสําคัญ” และคิดว-า “ไม-
จําเป2นต!องเลือก” (วิภูแถลง พัฒนภูมิไท สัมภาษณ*เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2557) 

สรุปผลการสัมภาษณ* ในเรื่องค-าใช!จ-ายในการเลือกต้ังและวิธีการหาเสียงเลือกต้ัง 
พบว-า ผู!ให!สัมภาษณ*ส-วนใหญ-ยอมรับว-าปeญหาซ้ือสิทธิเป2นปeญหาหลักท่ีเกิดข้ึนทุกการเลือกต้ัง         
มีหลากหลายรูปแบบท้ังท่ีเป2นเงิน และไม-ให!เป2นเงิน รวมท้ังผู!สมัครสามารถตรวจสอบประมาณการ
คะแนนเสียงของตนผ-านค-าใช!จ-ายท่ีจ-ายไปได!จากการตรวจสอบผ-านหัวคะแนนของตน จึงพยายาม
หลบเลี่ยงกฏหมายตลอดเวลาเพ่ือให!ตนเป2นผู!ชนะการเลือกต้ัง ความไม-เท-าเทียมกันของพรรคขนาด
เล็กกับพรรคขนาดใหญ-ท่ีมีเงินทุนมากกว-า การใช!งานสื่อท่ีไม-เท-าเทียมกันซ่ึงพรรคใหญ-มีเงินในการซ้ือ
สื่อโฆษณาได!มากกว-าพรรคเล็ก รวมท้ังระบบอุปถัมป�ท่ีเป2นระบบท่ีฝeงรากอยู-ในวัฒนธรรมไทยท่ีเป2น
ผู!แทนต!องดูแลชาวบ!านในเขตของตน วิธีการแก!ปeญหาคือ สร!างสํานึกทางการเมืองให!กับประชาชน
เวลาประชาชนเลือกนั้น เขารู!ว-าจะได!อะไรจากการเลือกตอบแทนกลับมา อาจกลับมาไม-แน-ว-าเป2นเงิน
หรือเป2นนโยบาย เป2นเรื่องสายสัมพันธ* ในเรื่องของระบบอุปถัมป�ไม-สามารถแก!ไขเรื่องนี้ได! แต-สําคัญ
ท่ีสุด คือ ประชาชนต!องเลือกด!วยความชอบของเค!าเอง สิทธิพ้ืนฐานของประชาชนคือการเลือกต้ัง 
เงินเป2นเพียงส-วนหนึ่งของระบบอุปถัมป�ท่ีมีส-วนในการตัดสินใจของผู!มีสิทธิเลือกต้ังเท-านั้น ยิ่งใน
ปeจจุบันมีแนวคิดท่ีแบ-งฝe�งทางการเมืองชัดเจน ทําให!ชาวบ!านอาจเลือกนโยบายมากกว-าเงินก็ได! และ
แนวคิดท่ีรับเงินแล!วต!องเลือกคนนั้นไม-ใช-แนวคิดท่ีเป2นจริงเสมอในปeจจุบันเนื่องจากมีการซ้ือเสียงทุก
พรรคอยู-แล!ว วิธีการแก!ไขปeญหาของคณะกรรมการการเลือกต้ังนั้น ควรส-งเสริมสิทธิในการเลือกตาม
ความชอบของประชาชน สร!างสํานึกทางการเมือง จํากัดค-าใช!จ-ายในการหาเสียง เพ่ิมช-องทางในการ
หาเสียงให!เท-าเทียมกันระหว-างพรรคเล็กกับพรรคใหญ- รวมท้ังการใช!มาตรการในการตรวจตราการ
กระทําผิดกฏหมายอย-างมีบรรทัดฐานเดียวกันในทุกพรรค ย-อมจะสร!างความเท-าเทียมและยุติธรรม
แก-ผู!สมัครทุกคน และสร!างสัมฤทธิผลในการเลือกต้ังได! 

4.4.7 การอํานวยการกาลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง 
นายยุทธพิชัย จอมพุทธางกูล มองว-าคณะกรรมการการเลือกต้ังมีการจัดการ

กระบวนการการลงคะแนนโดยคิดกระบวนการท่ีสะดวก รวดเร็ว รวมท้ังได!จัดทํารูปแบบให!ประชาชน
ดูว-า บัตรเสียเป2นอย-างไร บัตรดีเป2นอย-างไร เพ่ือให!ประชาชนได!ทราบวิธีการปฏิบัติในการกา
ลงคะแนนเพ่ือลดจํานวนบัตรเสียลงให!มากท่ีสุด ท่ีเคยมีปeญหาในเรื่องสัญลักษณ*ในการพิมพ*
เครื่องหมายพรรคเพ่ือไทยท่ีมีขนาดเล็กกว-าพรรคอ่ืนรวมท้ังความชัดเจนไม-เท-ากันในการเลือกต้ังครั้งท่ี
ผ-านมา ทําให!เกิดความสับสนแก-ผู!ลงคะแนน มองว-าควรแจ!งเตือนให!พรรคต-างๆ ทราบถึงวิธีการ
พิมพ*โลโก! ข!อจํากัดท่ีอาจก-อให!เกิดความได!เปรียบเสียเปรียบแก-พรรคใดพรรคหนึ่ง ก-อนพิมพ*บัตร
เลือกต้ัง เพราะอาจทําให!ถูกมองได!ว-าคณะกรรมการการเลือกต้ังมีความเอนเอียงเข!าข!างพรรคใดพรรค
หนึ่ง การกําหนดให!ใช!สัญลักษณ*กากบาทอย-างเดียวเป2นต!นเหตุให!มีบัตรเสียเป2นจํานวนมาก ในการ
แก!ปeญหาโดยให!ใช!เครื่องลงคะแนนซ่ึง กกต. สมัย พล.อ.จารุภัทร เรืองสุวรรณ เคยเสนอให!ใช!เครื่อง
ลงคะแนน แต-ท่ียังไม-มีใช!ในไทยเพราะยังไม-ผ-านมติคณะรัฐมนตรีในสมัยนั้น แต- กกต. ได!มีการพัฒนาเครื่อง
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ลงคะแนนต-อเนื่องมาตลอดโดยใช! วิทยุการบินมาช-วยเหลือในการพัฒนา ท้ังนี้การศึกษาความเหมาะสม
ของการใช!งานโดยการนําเครื่องลงคะแนนมาใช!ในการเลือกต้ังระดับเล็ก รวมท้ังผลักดันให!ใช!ในการเลือกต้ัง
ท!องถ่ินด!วย แนวทางต-อไปคือ การรณรงค*ทําความเข!าใจ รวมท้ังประเมินความพอใจในการใช!เครื่องโดยเก็บ
ข!อมูลทุก 3 เดือน (ยุทธพิชัย จอมพุทธางกูล เจ!าหน!าท่ีการเลือกต้ัง สัมภาษณ*เม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2557)  

นายจารุพงศ* เรืองสุวรรณ เห็นว-า หลักการของการลงคะแนนเสียงนั้น คณะกรรมการ
การเลือกต้ังต!องจัดให!เป2นความลับ แต-ในขณะเดียวกันต!องตรงตามความต!องการของผู!เลือกต้ังและ
สามารถตรวจสอบได! ในกรณีท่ีมีการพูดถึงมากคือ การเลือกต้ังท่ีหันหลังออกหันหน!าเข!าคูหา จน
นักข-าว ซูมสามารถมองเห็นการลงคะแนนได!นั้น ข!อเท็จจริงเป2นการเสนอจากสถาบันพระปกเกล!าท่ีได!
ทําการวิจัย รวมท้ังการไปศึกษาดูงานจากต-างประเทศ เพ่ือแก!ปeญหาการจดจําเบอร*ของผู!สมัครไม-ได! 
รวมท้ังการหันหน!าเข!ากําแพงยังปdองกันการให!สัญญาณจากนอกคูหาเลือกต้ังอีกด!วย ส-วนตัวมองว-า
การหันหลังออกนอกคูหาไม-ได!ทําให!การเลือกต้ังไม-เป2นความลับ ปeญหาเกิดจากการท่ีนักข-าวพยายาม
ใช!กล!องซูมเข!ามาในคูหา ซ่ึงเป2นการกระทําท่ีผิดกฏหมายเจ!าหน!าท่ีต!องเข!ามาควบคุมอยู-แล!ว (จารุพงศ*     
เรืองสุวรรณ หัวหน!าพรรคเพ่ือไทย สัมภาษณ*เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2557) 

นายวันวิชิต บุญโปร-ง เห็นว-า การกาบัตรลงคะแนนนั้นไม-เป2นปeญหามากนัก หาก
เจ!าหน!าท่ีให!บริการแก-ประชาชนอย-างท่ัวถึง รวมท้ังอธิบายข้ันตอนให!ประชาชนเข!าใจ ในส-วนของ
เครื่องลงคะแนนนั้น เนื่องด!วยเทคโนโลยีมีการเชื่อมต-อกับภายนอก เราจะต!องทําการเรียนรู! เราจะรู!
ได!อย-างไรถ!าเรากดลงคะแนนแล!วคะแนนไปข้ึนให!เบอร*อ่ืน ต!องรอให!ประชาชนเข!าใจเรียนรู!ก-อน 
สมมติว-าถ!าผู!สูงอายุใช!งานไม-เป2นอ-านหนังสือไม-ออกแล!วเจ!าหน!าท่ีแนะนําอย-างไม-เป2นกลาง ก็จะมีผล
ในการเปลี่ยนแปลงผล หลักการคือสิทธิต!องปกปlดและสามารถตรวจสอบได!ด!วย (วันวิชิต บุญโปร-ง 
สัมภาษณ*เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2557) 

สรุปผลการสัมภาษณ* เรื่องการอํานวยการกาลงคะแนนเสียงเลือกต้ังของ พบว-า 
คณะกรรมการการเลือกต้ังมีการคิดกระบวนการการลงคะแนนให!สะดวก รวดเร็ว เพ่ือเน!นการ
ให!บริการแก-ประชาชน มีการใช!สื่อเพ่ือแนะนําข้ันตอนการลงคะแนนท่ีถูกต!อง แต-ปeญหาท่ีพบคือ 
ประชาชนท่ียังไม-ทราบวิธีการท่ีถูกต!อง รายละเอียดข้ันตอน การให!บริการแก-ผู!สูงอายุและผู!มีปeญหา
พิการในการเลือกต้ัง ควรมีการพัฒนาให!ง-าย มีมาตรฐาน และลดข้ันตอนความยุ-งยากให!มากกว-านี้ 
เพ่ือลดปริมาณการเกิดบัตรเสียและตอบสนองแก-ความต!องการมาใช!สิทธิของประชาชน แนวทางการ
แก!ไข ในส-วนของเจ!าหน!าท่ีควรมีการฝ�กซ!อมในการให!บริการเพ่ือเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วให!กับ
ประชาชนในการเลือกต้ัง การประสานงานกับพรรคการเมืองแต-ละพรรคอย-างใกล!ชิดในเรื่องบัตร
เลือกต้ังท่ีต!องแก!ปeญหา เพ่ือให!ทุกพรรคไม-มีข!อได!เปรียบเสียเปรียบกันในเรื่องสัญลักษณ* การอนุญาต
ให!สามารถทําเครื่องหมายได!หลากหลายมากข้ึน ใช!ตรายางแทนปากกา หรืออาจพิจารณาการใช!การ
ใช!เทคโนโลยีเครื่องลงคะแนนเสียงใช!ในการเลือกต้ัง เพ่ือช-วยเหลือในการลงคะแนน รวมท้ังเพ่ือเพ่ิม
ความรวดเร็ว แต-ต!องมีมาตรการปdองกันการเปลี่ยนแปลงคะแนนเสียงจากเครื่องลงคะแนนด!วย ต!อง
ศึกษาให!ม่ันใจก-อนนํามาใช!จริง 

4.4.8 การลงคะแนนนอกเขตเลือกต้ัง 
ในเรื่องของการลงคะแนนนอกเขตเลือกต้ังนั้น นายธนโชติ ศรีมูล เห็นว-า มีปeญหา

หลายประการ กล-าวคือ ปeญหาผู!ขอลงทะเบียนไว!ในการเลือกต้ังครั้งก-อน ไม-ทราบว-า การลงทะเบียน
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มีผลตลอดไปจนกว-าจะแจ!งเปลี่ยนแปลง ทําให!ไม-สามารถลงคะแนนในหน-วยเลือกต้ังตามภูมิลําเนาท่ีมี
ชื่อทะเบียนบ!านได! และปeญหาในเรื่องธุรการท่ีสร!างภาระแก-ประชาชนในการท่ีต!องเข!าไปติดต-อ
ราชการหลายครั้ง ท้ังการแจ!งขอลงทะเบียน การไปลงคะแนน การแจ!งเปลี่ยนแปลง ณ สํานัก
ทะเบียน ตามกําหนดระยะเวลา ซ่ึงประชาชนไม-ทราบ วิธีการแก!ปeญหา คือ ต!องกําหนดให!การ
ลงทะเบียน มีผลเฉพาะการเลือกต้ังท่ัวไปตามวาระของสภาผู!แทนราษฎร เม่ือมีการเลือกต้ังท่ัวไปใน
ครั้งต-อไป ให!ลงทะเบียนใหม- เพ่ือให!ยอดของจํานวนผู!ลงทะบียนเป2นยอดจํานวนท่ีแท!จริง ไม-เป2นยอด
สะสมของการเลือกต้ังทุกครั้ง ซ่ึงจะไม-ทราบยอดจํานวนผู!ลงทะเบียนและประสงค*จะใช!สิทธิท่ีแท!จริง
เป2นปeญหาในการอํานวยความสะดวกแก-ประชาชน กําหนดวิธีการให!ประชาชนสามารถใช!สิทธิ
ลงคะแนนเลือกต้ัง ณ หน-วยเลือกต้ังท่ีตนมีชื่อในทะเบียนบ!าน ในกรณีท่ีได!แจ!งลงทะเบียนไว!แต-ไม-
ทราบว-าต!องแจ!งเปลี่ยนแปลง และสามารถปdองกันการใช!สิทธิลงคะแนนมากกว-า 1 แห-ง กําหนด
มาตรการในการเก็บรักษาบัตรลงคะแนนล-วงหน!าอย-างรัดกุม มีพยานจากผู!แทนพรรคการเมืองท่ีส-งผู!สมัคร
เข!าร-วมตรวจสอบ (ธนโชติ ศรีมูล เจ!าหน!าท่ีการเลือกต้ัง สัมภาษณ*เม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2557) 

นายรัศมี อยู-พิทักษ* เห็นว-า ปeญหาคือความเท่ียงธรรมของจํานวนคะแนนเสียงท่ีส-งมา
จากนอกเขต เพราะอาจถูกเปลี่ยนระหว-างทาง ต!องทําการสร!างระบบตรวจเช็คตรวจสอบท่ีมี
ประสิทธิภาพ เช-น การใช!กล!อง บันทึกภาพการขนย!ายมาท่ีเก็บ การใช!เทคโนโลยีเพ่ือให!ไม-สามารถ
เปลี่ยนผลการเลือกต้ังได! รวมท้ังการให!บริการด!านความสะดวกในการท่ีผู!ท่ีมีสิทธิได!รับข!อมูลแม!อยู-ใน
สถานท่ีห-างไกลจากหน-วยเลือกต้ัง เช-น การลงคะแนนทางอินเตอร*เน็ต เป2นต!น (รัศมี อยู-พิทักษ* ผู!นํา
ชุมชน สัมภาษณ*เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2557) 

นายวันวิชิต บุญโปร-ง เห็นว-า การเลือกต้ังนอกเขตนั้นมีผลต-อการเปลี่ยนแปลงน!อย
มาก แค-บริการให!คนท่ีไม-สะดวกเท-านั้น การเลือกต้ังนอกเขตนั้นเป2นการขยายสิทธิของประชาชน เป2น
วิธีคิดท่ีดีเพ่ือแสดงให!เห็นว-าการเลือกต้ังเป2นกิจกรรมของคนทุกคนท่ีเป2นประชาชนคนไทยมากกว-า 
แต-ปริมาณท่ีเอามานับรวมเพ่ือมีผลเปลี่ยนแปลงน!อยมาก ซ่ึงถ!ามีแล!วสามารเปลี่ยนผลการเลือกต้ังได!
ก็น-าท่ีจะต!องมีกระบวนการตรวจสอบท่ีมาอย-างชัดเจนได!ด!วย (วันวิชิต บุญโปร-ง สัมภาษณ*เม่ือวันท่ี       
30 พฤษภาคม 2557) 

สรุปผลการสัมภาษณ* เรื่องของการลงคะแนนนอกเขตเลือกต้ังนั้น การเปlดโอกาสให!ผู!
เลือกต้ังท่ีไม-สะดวกในการมาเลือกต้ังในวันเลือกต้ังจริง ท้ังท่ีมีธุระหรืออาศัยอยู-ในต-างประเทศ 
สามารถมีสิทธิในการมีส-วนร-วมในการเลือกต้ังถือว-าเป2นการเพ่ิมโอกาสการมีส-วนร-วมของประชาชน 
ปeญหาท่ีพบคือ กระบวนการลงชื่อเพ่ือขอเลือกต้ังนอกเขตส-งผลกระทบต-อการเลือกต้ังในครั้งต-อไปทํา
ให!ไม-มีชื่อในการเลือกต้ังท่ีเดิม การตรวจสอบผลการเลือกต้ังซ่ึงยังไม-สามารถมีวิธีท่ีเปlดโอกาสให!
ประชาชนสามารถตรวจสอบผลการลงคะแนนนอกเขตเลือกต้ัง ว-าถูกนับคะแนนอย-างถูกต!องเท่ียง
ธรรมหรือไม- อย-างไร รวมท้ังปeญหาในเรื่องของการท่ีมีการเลือกต้ังมากกว-าหนึ่งวัน ข!อเสนอแนะใน
การแก!ปeญหานั้น มองว-าในเม่ือการเลือกต้ังนอกเขตส-วนใหญ-ท่ีเกิดข้ึนนั้น เป2นการเพ่ิมการมีส-วนร-วม
ของประชาชนเท-านั้น แต-แทบไม-มีผลในการเปลี่ยนแปลงผลการเลือกต้ัง ดังนั้นหากมีคะแนนการ
เลือกต้ังนอกเขตท่ีมีผลในการเปลี่ยนแปลงคะแนนนั้น ผู!สมัครรวมท้ังผู!ท่ีมีสิทธิเลือกต้ังต!องสามารถ
ตรวจสอบท่ีมาท่ีชัดเจนได! การใช!เทคโนโลยีอินเตอร*เน็ตลงทะเบียนเพ่ือใช!สิทธิเลือกต้ังแต-ต!องมี
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มาตรการปdองกันการเปลี่ยนแปลง การใช!กล!องวิดีโอถ-ายกระบวนการตลอด 24 ชั่วโมงในระหว-างการ
เก็บหรือขนย!ายเพ่ือช-วยเหลือในการตรวจสอบเจ!าหน!าท่ีของคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

4.4.9 การนับคะแนนและการประกาศผลการเลือกต้ัง 
ปeญหาของการนับคะแนนและประกาศนั้น นายบุญฤทธิ์ พัทธุ*ปeทมา เห็นว-า อยู-ท่ีตัว

ดุลพินิจของเจ!าหน!าท่ีเท-านั้น ว-าจะให!บัตรท่ีลงคะแนนเป2นบัตรดีหรือบัตรเสีย ในขณะท่ีในปeจจุบันได!มี
การควบคุมเพ่ือปdองกันการสับเปลี่ยนหีบบัตร โดยทําการนับคะแนนในหีบบัตรเลือกต้ังท่ีหน-วย
เลือกต้ังนั้นเลย เพ่ือให!ประชาชน เจ!าหน!าท่ีผู!สังเกตการณ*จากพรรคการเมือง รวมท้ังสื่อมวลชน 
สามารถตรวจสอบและรายงานผลให!ประชาชนทราบได!อย-างรวดเร็ว (บุญฤทธิ์ พัทธุ*ปeทมา เจ!าหน!าท่ี
การเลือกต้ัง สัมภาษณ*เม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2557)  

นายจารุพงศ* เรืองสุวรรณ เห็นว-า การประกาศผลการเลือกต้ังภายในกําหนดเวลาของ
คณะกรรมการการเลือกต้ัง ยังมีความล-าช!าอยู- เนื่องจาก มีการร!องเรียนเรื่องผู!สมัครเข!ามามาก และ
ใช!เวลาในการสืบสวนสอบสวนมาก การขนส-งหีบบัตรไม-โปร-งใส ขาดยานพาหนะในการขนส-งท่ี
เหมาะสม สถานท่ีนับคะแนนคับแคบไม-เหมาะแก-การสังเกตการณ*จากตัวแทนของพรรคการเมือง มี
การประท!วงบ-อยครั้ง ทําให!นับล-าช!า กรรมการนับคะแนนเป2นผู!ท่ีเก่ียวข!องกับผู!สมัคร และไม-มี
มาตรฐานในการพิจารณาบัตรเสีย แนวทางการแก!ไขคือ กําหนดให!นับคะแนนท่ีเขตเลือกต้ังหรือ
กําหนดให!มีท่ีนับคะแนนหลายแห-ง กําหนดเวลานับคะแนนให!สามารถสังเกตการณ*ได! เพ่ิมจํานวน
ตัวแทนผู!มาสังเกตการณ*ของพรรคการเมือง ใช!เครื่องจักรช-วยในการนับคะแนน มีกรรมการหลายชุด
เปลี่ยนกันนับคะแนน การขนส-งหีบบัตรไปนับยังสถานท่ีนับคะแนนต!องกําหนดให!มีตัวแทนของพรรค
การเมือง ตํารวจ ทหาร และองค*กรของประชาชน เดินทางไปกับคณะกรรมการประจําหน-วยด!วย 
(จารุพงศ* เรืองสุวรรณ หัวหน!าพรรคเพ่ือไทย สัมภาษณ*เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2557) 

นายวันวิชิต บุญโปร-ง เห็นว-า การประกาศผลนับคะแนนค-อนข!างดี คณะกรรมการการ
เลือกต้ังเปlดโอกาสให!ผู!มีส-วนได!ส-วนเสียเข!ามาบันทึกภาพ หรือส-งตัวแทนพรรคการเมืองเข!าตรวจสอบ
การปฏิบัติหน!าท่ีได!ค-อนข!างดีอยู-แล!ว ยกเว!นจะไม-ประกาศผลหรือไฟดับในคูหา แต-ท่ีสําคัญคือ การท่ี
ต!องสะท!อนคะแนนเสียงของประชาชนท่ีมาเลือกต้ัง ซ่ึงในปeจจุบันได!มีการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีในการ
นับคะแนน จากเดิมใช!การนับคะแนนท่ีหน-วยเลือกต้ัง มีการเปลี่ยนให!มานับรวมกันท่ีเขตเลือกต้ังใน
พรบ.ปP 2540 แต-ใน พรบ. ฉบับปeจจุบัน ได!กลับมานับคะแนนท่ีหน-วยเลือกต้ังตามเดิม ซ่ึงส-งผลให!
ประชาชนสามารถรับทราบผลและตรวจสอบการนับคะแนนได! ทําให!ผลการเลือกต้ังโปร-งใสและเป2น
ธรรมมากข้ึน (วันวิชิต บุญโปร-ง สัมภาษณ*เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2557) 

สรุปผลการสัมภาษณ* เรื่องการนับคะแนนและการประกาศผลการเลือกต้ัง พบว-าการ
นับคะแนนและประกาศผลท่ีผ-านมาสามารถทําได!ค-อนข!างดี เนื่องจากผู!มีส-วนได!ส-วนเสียนั้นจะเข!ามา
ทําการสังเกตการณ* รวมท้ังคัดค!านหากมีการปฏิบัติท่ีไม-ชอบด!วยกฏหมายอยู-แล!ว การนับคะแนนโดย
ใช!เทคโนโลยีช-วยเลือกในการถ-ายทอดการลงคะแนน และส-งคะแนนสามารถลดเวลาในการนับ
คะแนนและเวลาในการประกาศผลได!อย-างดี ปeญหาท่ีพบคือ บรรทัดฐานในการพิจารณาให!เป2นบัตรดี
หรือปeตรเสียของเจ!าหน!าท่ีแต-ละคนไม-เหมือนกัน รวมถึงปeญหาในการเลือกต้ังครั้งล-าสุด (2 ก.พ. 57)    
ท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังเลือกท่ีจะไม-ประกาศผลการเลือกต้ัง ด!วยเหตุท่ีไม-สามารถจัดการการ
เลือกต้ังได!ครบท้ังหมดภายในวันเดียว จนทําให!การเลือกต้ังท่ีเกิดข้ึนเป2นโมฆะ แนวทางการแก!ไข
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ปeญหา การพิจารณาบัตรเสียควรมีการอบรมเจ!าหน!าท่ีท่ีมาปฏิบัติหน!าท่ีให!มีบรรทัดฐานเดียวกัน 
เพ่ือให!เกิดความโปร-งใสในการพิจารณา ผลการเลือกต้ังเม่ือเกิดการเลือกต้ังเกิดข้ึนแล!วควรประกาศให!
ประชาชนทราบ โดยท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังไม-สามารถมีอํานาจในการยับยั้งไม-ประกาศผลการ
เลือกต้ัง เนื่องจากเป2นอํานาจท่ีประชาชนเป2นผู!ใช!โดยตรงตามระบอบประชาธิปไตย โดยถือว-าเป2น
อํานาจสูงสุดตามรัฐธรรมนูญ หากคณะกรรมการการเลือกต้ังไม-ปฏิบัติตามกฏหมายควรพิจารณาให!
ต!องรับโทษสูงสุดเพราะคณะกรรมการการเลือกต้ังเป2นองค*กรในการบริหารจัดการการเลือกต้ัง มิใช-
องค*กรท่ีมีอํานาจในการขัดขวางการเลือกต้ัง จนเป2นเหตุท่ีทําให!การเลือกต้ังไม-เกิดผลลัพธ*ท่ีต!องการ 
เกิดวิกฤตทางการเมืองในท่ีสุด  

4.4.10 บทบาทของพรรคการเมือง 
บทบาทของพรรคการเมืองควรมีบทบาทเช-นไร เพ่ือสนับสนุนให!เกิดสัมฤทธิผลของ

การบริหารจัดการการเลือกต้ังให!สุจริตท่ีเท่ียงธรรม ซ่ึงนายจารุพงศ* เรืองสุวรรณ ผู!ให!สัมภาษณ*มองว-า
เกิดจากคน กับ กติกาเป2นหลัก คนจะเก่ียวข!องกับพรรคการเมือง ซ่ึงพรรคการเมือง ซ่ีงเป2นสถาบันท่ี
สําคัญ ท่ีรวมเอาคนท่ีมีอุดมการณ*อยากเห็นประเทศชาติขับเคลื่อน แล!วนํามาแถลงนโยบายเพ่ือให!
ประชาชนเลือกเพ่ือให!เกิดความสําเร็จ พรรคการเมืองถูกทําให!ล!มลุกคลุกคลาน ซ่ึงเห็นผลม่ันคงสมัย
รัฐบาลทักษิณ ของพรรคไทยรักไทย แม!แต-พรรคการประชาธิปeตย* ซ่ึงต้ังข้ึนเพ่ืออะไร ตอบสนองผล
ใคร ทําไมถึงเป2นแนวทางอนุรักษ*นิยม แต-เพ่ือไทยเป2นประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม เม่ือประชาชนเริ่ม
เห็นว-าประชาธิปไตยเป2นระบอบท่ีกินได! สามารถแก!ปeญหาของประชาชนได!จริง ประชาชนท่ีเป2น    
รากหญ!า จึงหันมากาคะแนนเลือกพรรคไทยรักไทย ทําให!ชนะคะแนนพรรคประชาธิปeตย*อย-างถล-ม
ทลาย จนนํามาซ่ึงความไม-พอใจ และการรัฐประหารเม่ือปP พ.ศ. 2549 ฉีกรัฐธรรมนูญและเขียน
รัฐธรรมนูญข้ึนใหม-จากปP พ.ศ. 2550 รวมท้ังเพ่ิมอํานาจขององค*กรอิสระท่ีมาจากการแต-งต้ังของคณะ
รัฐประหาร เพ่ือให!มีอํานาจควบคุมรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกต้ังได! จนเห็นผลลัพธ*ท่ีเกิดวิกฤตการเมือง
ข้ึนในปeจจุบัน ถ!าสามารถทําให!พรรคการเมืองเข!มแข็งข้ึนได! จะนํามาซ่ึงการแข-งขันกันสร!างนโยบายท่ี
ดีให!ประชาชนเลือก แต-ปeญหาท่ีเกิดข้ึนเกิดจากการท่ีประชาชนส-วนใหญ-ไม-เลื่อมใสในระบบพรรค
การเมือง เพราะถูกชี้นําโดยผ-านสื่อมวลชนและระบบการศึกษา จนมีแนวคิดเบี่ยงเบนจนไม-อยากเป2น
สมาชิกพรรคการเมือง เหมือนอย-างเช-นในต-างประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา ท่ีแต-ละคนเป2นสมาชิกพรรค
การเมืองและสังกัดพรรคการเมืองท่ีตนเองชอบ รวมท้ังมีส-วนร-วมในการผลักดันนโยบายข้ึนมาเป2น
นโยบายของพรรคในการหาเสียงเลือกประธานาธิบดี เป2นต!น ขณะท่ีในเรื่องของกติกา กติกานั้นต!อง
เป2นธรรม ต!องเขียนเพ่ือประชาชน ซ่ึงมาจากหลักการท่ีว-า กฎหมายถูกเขียนโดยชนชั้นใด ย-อมเขียน
เพ่ือให!ประโยชน*แก-ชนชั้นนั้น การท่ีกฏหมายจะมีความเป2นธรรมได!นั้น ผู!เขียนต!องมาจากการท่ีคน
ส-วนใหญ-เลือกมา เช-น สสร. รวมท้ังผ-านการเห็นชอบจากสภาผู!แทนราษฎรท่ีมาจากการเลือกต้ัง 
กฎหมายนั้นจึงจะเรียกได!ว-า เป2นกฏหมายท่ีมีความเป2นธรรม ซ่ึงถ!ากฎหมายไม-เป2นธรรมแล!ว จะทําให!
กระบวนการยุติธรรมจะเสียศูนย* จนนํามาซ่ึงความแตกแยกของคนในประเทศในท่ีสุด ดังนั้น 
กฎหมายจึงต!องสร!างให!มีท่ีมาจากประชาชน และให!ผู!แทนท่ีมาจากการเลือกของประชาชน เป2นคนชี้ 
ไม-ใช-มาจากคนส-วนน!อยหรือผู!มีอํานาจอย-างเช-นปeจจุบัน จึงเป2นท่ีมาของการท่ีกฎหมายท่ีก-อให!เกิด
ความเป2นธรรมในสังคมไม-ถูกเขียนออกมา เช-น ภาษีมรดก ซ่ึงเป2นภาษีท่ีก-อให!เกิดความเป2นธรรมใน
สังคม แต-เนื่องจากอํานาจในการออกกฎหมายมาจากกลุ-มท่ีมีอํานาจในสังคมกลุ-มเล็กๆ จึงไม-สามารถ
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ออกกฎหมายเช-นนี้ได! หรืออย-างเช-น กรณีของ ส.ว. ท่ีมาจากการเลือกต้ังของประชาชน กฎหมายนี้ก็
ยังไม-ผ-าน ถูกศาลพิจารณาว-าขัดรัฐธรรมนูญ ท้ังท่ีเป2นการมอบอํานาจการเลือกบุคคลท่ีจะเข!ามาเลือก
องค*กรอิสระ และกลั่นกรองกฎหมาย แก-ประชาชนผู!เป2นเจ!าของประเทศ เป2นต!น (จารุพงศ* เรืองสุวรรณ 
หัวหน!าพรรคเพ่ือไทย สัมภาษณ*เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2557) 

นายกุศลหมีเทศริ์ ศรีอารวงศา เห็นว-า อํานาจมีท่ีมาจากประชาชนนั้น เกิดจากการ
พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคม เริ่มต้ังแต-การผลิตด!วยมือ พัฒนามาสู-การผลิตสิ่งของด!วย
เครื่องจักรไอน้ํา จนนํามาซ่ึงการผลิตแบบโรงงานอุตสาหกรรมครั้งละจํานวนมากๆ (Mass Product) 
นําไปสู-การแสวงหาทรัพยากรปdอนโรงงาน นําไปสู-การขยายตลาดส-งออกผลผลิต นําไปสู-ลัทธิล-าอาณา
นิคมเพ่ือแสวงหาทรัพยากรและตลาดการค!าเพ่ิมเติม จนนําไปสู-ความขัดแย!งเป2นสงครามโลกครั้งท่ี
หนึ่งและสอง จนโลกพัฒนาไปสู-การปลดปล-อยประเทศอาณานิคม และพัฒนาเป2นสังคมประชาธิปไตย
และตลาดการค!าเสรี ซ่ึงมีอุดมการณ*หลักในการท่ีอํานาจสูงสุดเป2นของประชาชนในท่ีสุด กฎหมายใน
การปกครองต!องมาจากประชาชน รวมท้ังหน-วยงานองค*กรของรัฐต!องใช!อํานาจตามกฏหมายซ่ึงมีท่ีมา
จากประชาชน องค*กรอิสระต!องมาจากการคัดสรรของสภาท่ีมาจากการเลือกต้ังเพ่ือให!เกิดการถ-วงดุล
อํานาจซ่ึงกันและกัน ในเรื่องของคุณภาพของผู!สมัคร ปeญหาส-วนใหญ-เกิดจากการท่ีผู!สมัครบางคนไม-
เข!าใจกลไกบทบาทหน!าท่ีของตนเอง ส-วนใหญ-มองว-าเป2นการรวยทางลัด แต-มีหลายคนท่ีต!องเข!ามา
เพ่ือช-วยในการพัฒนาประเทศจริงๆ สําหรับการโกงการเลือกต้ังนั้น มองว-าถ!าประชาชนทุกคนมีความ
ต่ืนตัวในฐานะของเป2นผู!มีอํานาจ ย-อมจะรักษาสิทธิ์ของตนจนการโกงสามารถทําได!ยาก พรรค
การเมืองจึง ทําหน!าท่ีในการรวมคนซ่ึงมีแนวคิด และอุดมการณ*ทางการเมืองคล!ายคลึงกันจัดต้ังพรรค 
และรณรงค*หาเสียงเลือกต้ังโดยชูนโยบายพรรคเป2นแรงจูงใจในการลงคะแนนเลือกต้ัง (กุศลหมีเทศริ์ 
ศรีอารวงศา ส.ส. สัมภาษณ*เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2557) 

นายวันวิชิต บุญโปร-ง เห็นว-า “การเมืองในโลกนี้ ผมมองว-าเราควรจะเรียนรู!ระบบ
การเลือกต้ังของอิสราเอล ท่ียกเลิกระบบเขตการเลือกต้ัง เพ่ือเป2นการท่ีจะทําลายระบบอุปถัมป�หรือ
การซ้ือสิทธิขายเสียง นักการเมืองท!องถ่ินหรือตระกูลท่ีใหญ-โตในพ้ืนท่ีนั้นๆ ก็จะไม-สามารถผูกขาดใน
พ้ืนท่ีนั้นๆ ได! อิสราเอลใช!การเลือกต้ังแบบระบบบัญชีรายชื่ออย-างเดียว และคนท่ีสมัครเป2น
นายกรัฐมนตรีก็ต!องสมัครในอีกบัญชีหนึ่ง ซ่ึงแยกขาดกันกับบัญชีของ ส.ส. เป2นสองบัญชี ทําให!อาจมี
นายกรัฐมนตรีท่ีมาจากพรรคการเมืองตรงกันข!ามกันก็ได! ระบบบัญชีรายชื่อสามารถใช!คัดเลือกบุคคล
ท่ีมีความรู!ความสามารถ เป2นท่ีรู!จักในสังคม สามารถตัดระบบอุปถัมป�ออกจากสังคมและชาวบ!านมี
อิสระท่ีจะเลือกโดยไม-ต!องง!อตัวแทนในท!องถ่ิน ตัวแทนท!องถ่ินต!องทําการบ!านอย-างหนัก และต!อง
อาจผันบทบาทไปในเรื่องการเมืองระดับท!องถ่ินมากกว-า ซ่ึงมีงบประมาณท่ีมากและเน!นไปในเรื่องของ
การพัฒนามากกว-า การเมืองในระดับชาติท่ีเน!นในเรื่องของการการปรับปรุง ออกกฏหมาย ทําให! ส.ส. โฟกัส
ในเรื่องของนิติบัญญัติมากกว-า” (วันวิชิต บุญโปร-ง สัมภาษณ*เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2557) 

สรุปผลการสัมภาษณ* เรื่องบทบาทของพรรคการเมือง พบว-า พรรคการเมืองเป2นสถาบันท่ี
สําคัญ ท่ีรวมเอาคนท่ีมีอุดมการณ*อยากเห็นประเทศชาติขับเคลื่อน นํามาแถลงนโยบายเพ่ือให!
ประชาชนเลือกเพ่ือให!เกิดความสําเร็จ ปeญหาส-วนใหญ-เกิดจากการท่ีผู!สมัครบางคนไม-เข!าใจกลไก
บทบาทหน!าท่ีของตนเอง ส-วนใหญ-มองว-าเป2นการรวยทางลัด แต-มีหลายคนท่ีต!องเข!ามาเพ่ือช-วยใน
การพัฒนาประเทศจริงๆ อิทธิพลของพรรคการเมืองนั้นต!องเป2นตัวแทนในการนําเสนอนโยบาย        
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ท่ีกินได! เพ่ือนําเสนอแก-ประชาชน แล!วให!ประชาชนซ่ึงเป2นผู!มีอํานาจสูงสุดในระบอบประชาธิปไตย
เลือก แล!วพรรคการเมืองจึงนํานโยบายนั้นมาบริหาร จุดมุ-งหมายเพ่ือตอบสนองความต!องการของ
ประชาชน ถ!าสามารถทําให!พรรคการเมืองเข!มแข็งข้ึนได!จะนํามาซ่ึงการแข-งขันกันสร!างนโยบายท่ีดีให!
ประชาชนเลือก แต-ปeญหาท่ีเกิดข้ึนเกิดจากการท่ีประชาชนส-วนใหญ-ไม-เลื่อมใสในระบบพรรคการเมือง 
เพราะถูกชี้นําโดยผ-านสื่อมวลชนและระบบการศึกษา จนมีแนวคิดเบี่ยงเบนจนไม-อยากเป2นสมาชิก
พรรคการเมือง แตกต-างกับในต-างประเทศท่ีทุกคนอยากเข!ามามีส-วนร-วมในการเป2นสมาชิกพรรค
การเมือง เพ่ือเข!ามามีส-วนร-วมเป2นตัวแทนของสังคมในการผลักดันกฏหมายเพ่ือให!เกิดความเป2นธรรม
แก-สังคม ถ!าอํานาจในการออกกฏหมายมาจากกลุ-มท่ีมีอํานาจในสังคมกลุ-มเล็กๆ จะไม-สามารถออก
กฎหมายท่ีเอ้ือต-อประชาชนส-วนใหญ-ของประเทศได! วิธีการแก!ไขปeญหาต!องลดระบบอุปถัมป�ลง คนท่ี
เป2นตัวแทนพรรคในการลงสมัครรับเลือกต้ัง ต!องพยายามพัฒนาตนเองให!มีความรู!ความสามารถ 
มากกว-าการเป2นแค-ผู!มีอิทธิพลในท!องถ่ินท่ีต!องการอํานาจหรืออยากรวยทางลัด  

4.4.11 บทบาทของสื่อมวลชน 
นายศิวัจน* พงษ*พิริยะเดช เห็นว-า สื่อมวลชน มีบทบาทสําคัญท่ีช-วยให!ประชาชนรับรู!

ข-าวสารท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังสามารถตรวจสอบการกระทําของนักการเมืองท่ีเราเลือกเข!าไปได! สื่อมวลชน
ในปeจจุบันนันมีอิทธิพลอย-างมากต-อประชาชนท่ีอาศัยอยู-ในประเทศ  มีบทบาทในการท่ีจะชักจูงให!มี
ความรู!สึกโน!มเอียงไปในทางใดทางหนึ่ง ชอบหรือไม-ชอบนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดพรรค
การเมืองหนึ่งได! เพราะฉะนั้นสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีสื่อมวลชนต!องตระหนักไว!เสมอ คือ จรรยาบรรณของ
วิชาชีพท่ีต!องนําเสนอความจริงให!ประชาชนได!รับรู! แล!วประชาชนนั้นจะตัดสินใจจากข!อเท็จจริงท่ีเขา
ได!รับรู!มาเป2นความคิดเห็นส-วนของตัวเอง ปeจจุบันนี้นอกจากสื่อมวลชนท่ีเราสามารถเห็นได!ท่ัวไป เช-น 
หนังสือพิมพ* โทรทัศน* วิทยุแล!ว ยังมีสื่อชนิดอ่ืนอีกมากมายท่ีพัฒนาข้ึนตามเทคโนโลยี โดยเฉพาะสื่อ
โซเชียลมีเดีย ซ่ึงมีบทบาทสําคัญในการเข!าถึงกลุ-มคนท่ีมีอายุต้ังแต- 40 ปPลงมา จะได!รับข-าวสารจาก
โซเชียลมีเดียมากกว-าสื่อประเภทอ่ืนเสียอีก แต-ในโซเชียลมีเดียนันมีความแตกต-างจากสื่อชนิดอ่ืน และ
กําลังจะกลายเป2นกระแสของโลกสมัยใหม- นั่นคือการท่ีคนทุกคนสามารถเป2นนักข-าวเสนอในเรื่องท่ี
ตนเองต!องการ สามารถเลือกรับแต-สิ่งท่ีตนเองชอบ การท่ีมีคุณสมบัติเช-นนี้นี่เองท่ีทําให!คนรุ-นอายุ    
40 ปPลงมาท่ีเล-นโซเชียลมีเดีย จะมีความเชื่อ ความคิดทางการเมืองอย-างรุนแรง เพราะฉะนั้นการ
วิเคราะห*บทบาทของสื่อมวลชนท่ีเก่ียวข!องกับการเลือกต้ังนั้น จะต!องกินอาณาเขตสื่อมวลชนนั้นไปถึง
ผู!สื่อข-าวท่ีเป2นประชาชนด!วย บทบาทของสื่อมวลชนเพ่ือสัมฤทธิผลการเลือกต้ังท่ีสุจริตและเท่ียงธรรม
นั้น ต!องเป2นบทบาทท่ีช-วยในการประชาสัมพันธ*นโยบายของผู!สมัครและพรรคการเมืองให!กระจายสู-
คนจํานวนให!มากท่ีสุด โดยข-าวท่ีเสนอต!องเป2นข-าวท่ีเป2นข!อเท็จจริงมากกว-า โดยยึดโยงอยู-กับหลักการ
ท่ีถูกต!องตามกฏหมายและหลักวิชา (ศิวัจน* พงษ*พิริยะเดช สื่อมวลชน สัมภาษณ*เม่ือวันท่ี 23 เมษายม 2557) 

นายอธิเมศร* ศรีเสรีรัตน* เห็นว-า ส-วนใหญ-สื่อมวลชนของไทยจะเป2นการนําเสนอข-าว
แบบเขาว-ามาอย-างไรก็บอกไปอย-างนั้น แล!วก็ไม-วิเคราะห*ต-อว-าถูกหรือผิด ทําให!ประชาชนท่ีรับฟeง
ไม-ได!สาระและเนื้อความของข-าวครบถ!วน รอบด!านทุกประเด็น สื่อมวลชนท่ีดีต!องนําเสนอความจริง
ตามหลักการท่ีถูกต!องด!วย เช-น สื่อมวลชนในระบอบประชาธิปไตยต!องสนับสนุนให!มีการเลือกต้ัง การ
บริหารจัดการด!านงานข-าวและสื่อมวลชนสัมพันธ*ในระหว-างการจัดการเลือกต้ังของคณะกรรมการการ
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เลือกต้ังเป2นไปอย-างเหมาะสม โดยมีการแถลงข-าวกิจกรรมและโครงการประชุมสัมมนา ประชาชน
ได!รับฟeงข-าวสารทางการเมืองจากรายการวิทยุ รายการโทรทัศน*อย-างสมํ่าเสมอ แต-บทบาทของ
สื่อมวลชนหลักในห!วงเวลานี้ (ก.พ. 2557) รายงานตามท่ีว-ามาอย-างไรก็ว-าตามนั้น ฝe�งท่ีไม-เห็นชอบกับ
การเลือกต้ัง ก็รายงานว-าให!ผู!ชมคิดเอาเองว-าจะเอาเลือกต้ังหรือไม-เอาเลือกต้ัง ซ่ึงถ!าเอากฎหมายมา
จับก็จะรู!ได!ในทันทีว-าต!องเลือกต้ัง จะเป2นทางอ่ืนไปไม-ได! เพราะการเลือกต้ังเป2นสัญลักษณ*ท่ียังแสดง
ให!เราเห็นว-าเรายังอยู-ในระบอบประชาธิปไตยท่ีอํานาจยังเป2นของประชาชนทุกคนอย-างเท-าเทียมกัน 
ไม-ใช-อํานาจอยู-ท่ีใครคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ-มใดกลุ-มหนึ่ง เป2นต!น (อธิเมศร* ศรีเสรีรัตน* สื่อมวลชน 
สัมภาษณ*เม่ือวันท่ี 23 เมษายม 2557) 

นายวันวิชิต บุญโปร-ง เห็นว-า บทบาทของสื่อมวลชนจะเป2นการตรวจสอบ รณรงค*ใน
เรื่องของการไปใช!สิทธิเลือกต้ัง นําเสนอข-าว ความรู!ความเข!าใจ สปอร*ตโฆษณา ในคนทุกเพศทุกวัยว-า
การเลือกต้ังคืออะไรจะเป2นผู!สร!างกระแส แต-สําคัญท่ีสุดคือ สื่อมวลชนมีหน!าท่ีเป2นกลไกหนึ่งของการ
สนับสนุนประชาธิปไตย จะไม-ชี้นําในการให!ออกมาเลือกต้ังซ่ึงเป2นสิทธิพ้ืนฐานของประชาชน  แต-ในการ
นําเสนอข-าวจะเอนเอียงมากน!อยแค-ไหนข้ึนอยู-กับอคติของสื่อแต-ละเจ!าท่ีสามารถทําได! แต-สําคัญท่ีสุดคือต!อง
สนับสนุนให!เกิดความเป2นประชาธิปไตย (วันวิชิต บุญโปร-ง สัมภาษณ*เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2557) 

สรุปผลการสัมภาษณ* เรื่องบทบาทของสื่อมวลชน พบว-า ในเรื่องของสื่อมวลชนท่ีมี
บทบาทต-อการเลือกต้ังนั้น สื่อมีบทบาทสําคัญท่ีช-วยให!ประชาชนรับรู!ข-าวสารท่ีเกิดข้ึน รวมท้ัง
สามารถตรวจสอบการกระทําของนักการเมืองท่ีเราเลือกเข!าไปได! สื่อมวลชนในปeจจุบันนั้นมีอิทธิพล
อย-างมากต-อประชาชนท่ีอาศัยอยู-ท้ังในและต-างประเทศ  มีบทบาทในการท่ีจะชักจูงให!มีความรู!สึก   
โน!มเอียง ชอบหรือไม-ชอบนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งได! เพราะฉะนั้นสิ่งท่ี
สําคัญท่ีสุด คือ สื่อมวลชนมีหน!าท่ีเป2นกลไกหนึ่งของการสนับสนุนประชาธิปไตย จรรยาบรรณของ
วิชาชีพสื่อท่ีต!องนําเสนอความจริงให!ประชาชนได!รับรู! และจะตัดสินใจจากข!อเท็จจริงมาเป2นความ
คิดเห็นส-วนของตัวเอง ปeจจุบันนี้นอกจากสื่อท่ีเราสามารถเห็นได! ยังมีสื่อชนิดอ่ืนอีกมากมายท่ี
พัฒนาข้ึนตามเทคโนโลยี โดยเฉพาะสื่อโซเชียลมีเดีย ซ่ึงมีบทบาทสําคัญในการเข!าถึงกลุ-มคนรุ-นใหม- 
โดยทุกคนสามารถเป2นนักข-าวเสนอในเรื่องท่ีตนเองต!องการ สามารถเลือกรับแต-สิ่งท่ีตนเองชอบ ทําให!
คนท่ีเล-นโซเชียลมีเดียจะมีความเชื่อ ความคิดทางการเมืองอย-างรุนแรง เพราะฉะนั้นการวิเคราะห*
บทบาทของสื่อมวลชนท่ีเก่ียวข!องกับการเลือกต้ังนั้น จะต!องกินอาณาเขตสื่อมวลชนนั้นไปถึงผู!สื่อข-าว
ท่ีเป2นประชาชนด!วย บทบาทของสื่อมวลชนเพ่ือสัมฤทธิผลการเลือกต้ังท่ีสุจริตและเท่ียงธรรมนั้น ต!อง
เป2นบทบาทท่ีช-วยในการประชาสัมพันธ*นโยบายของผู!สมัครและพรรคการเมืองให!กระจายสู-คนจํานวน
ให!มากท่ีสุด โดยข-าวท่ีเสนอต!องเป2นข-าวท่ีเป2นข!อเท็จจริงมากกว-าอคติ โดยยึดโยงอยู-กับหลักการท่ี
ถูกต!องตามกฎหมาย ส-วนใหญ-สื่อมวลชนของไทยจะเป2นการนําเสนอข-าวแบบผิวเผิน ทําให!ประชาชน
ท่ีรับฟeงไม-ได!สาระและเนื้อความของข-าวครบถ!วน สื่อมวลชนท่ีดีต!องนําเสนอความจริงตามหลักการใน
ระบอบประชาธิปไตยต!องสนับสนุนให!มีการเลือกต้ัง 

4.4.12 บทบาทของสถาบันการศึกษา 
นายสิรภพ มูลตรีภักดี เห็นว-า บทบาทของมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษากับการ

เลือกต้ัง โรงเรียนถือเป2นแหล-งบ-มเพาะประชาชนของประเทศนั้นๆ ถ!าอยากให!ลักษณะนิสัยของ
ประชาชนในประเทศนั้นๆ เป2นอย-างไรให!ดูท่ีหลักสูตรหรือระบบการศึกษาท่ีเขาได!รับการปลูกฝeงมา 
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ประเทศไทยเป2นประเทศท่ีมีความเชื่อในเรื่องความดีงาน ศาสนาพุทธสอนให!เราอ-อนน!อมถ-อมตน 
ผนวกเข!ากับการเชื่อม่ันบาปบุญคุณโทษทําให!คนไทยกลัวในการทําบาป ทําแต-ความดี เพ่ือจะได!มุ-ง
เข!าสู-นิพพานหลุดจากความทรมานในการเวียนว-ายตายเกิด คือ มุ-งเน!นท่ีตัวเราเชื่อว-าถ!าเราทุกคนทําดี 
สังคมส-วนรวมก็จะดีเอง แต-ในสังคมแบบประชาธิปไตยนั้นไม-ใช- สังคมของประชาธิปไตยมองในเรื่อง
ความดีงามแยกกับระบบในการอยู-ร-วมกันในสังคมท่ีทุกคนต!องมีผลประโยชน*ร-วมกันไม-ทางใดก็ทาง
หนึ่ง นํามาซ่ึงความขัดแย!งท่ีจะต!องเกิดข้ึนตลอกเวลา และแสดงให!เห็นถึงสงครามท่ีเกิดข้ึนซํ้าแล!วซํ้า
เล-าในประวัติศาสตร*ของมนุษย* ระบอบประชาธิปไตยท่ีมองว-าคนทุกคนเท-าเทียมกันในฐานะมนุษย*ท่ีอยู-ร-วม
โลกกันเลยใช!ปริมาณความต!องการในการตัดสินว-า สังคมจะเดินไปในทิศทางไหนอย-างไร โดยไม-ได!เฝdามองหา
บุคคลคนดีท่ีลอยมาปกครองให!บ!านเมืองสงบสุข (สิรภพ มูลตรีภักดี สัมภาษณ*เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2557) 

ร.ต.อ.จอมเดช ตรีเมฆ เห็นว-า ด!วยความท่ีสังคมไทยยังเป2นสังคมท่ีมีระบบอุปถัมป� 
การเรียนการสอนในบ!านเรามาว-าผู!ใหญ-ท่ีเป2นคนดีมปกครองบ!านเมืองย-อมดีกว-าการเลือกต้ังท่ีมีแต-
นักการเมืองโกงกิน ซ้ือเสียงชาวบ!านท่ีไม-รู!อิโหน-อิเหน-มาเพ่ือโกงกินงบประมาณหลวงต-อไป ทําให!แม!
จะมีกาปลูกฝeงประชาธิปไตยในโรงเรียนหรือในมหาลัยอย-างไร แต-วัฒนธรรมท่ีถูกทําให!เชื่อกันมาทําให!
สังคมไทยยังเป2นสังคมอุปถัมป� แนวทางการใช!มหาวิทยาลัยเพ่ือเสริมสร!างสัมฤทธิ์ผลการเลือกต้ังท่ี
สุจริตและเท่ียงธรรม สามารถทําได!โดยการท่ีมหาวิทยาลัยต!องเปlดโอกาสให!นักศึกษาค!นพบตนเอง มี
ความเป2นตัวของตัวเอง รู!จักบทบาทของตนเองท่ีอยู-ในสังคมว-าแต-ละคนต!องพ่ึงพาอาศัยกัน แต-เม่ือมี
ความขัดแย!งกันเราต!องใช!ระบบในการแก!ไขปeญหา ตามหลักของกฎหมาย กติกา ในเม่ือสังคมเราเป2น
สังคมขนาดใหญ- ทุกคนมีความต!องการหลากหลาย วิธีการท่ีจะสะท!อนความต!องการของคน โดยไม-
แบ-งแยกเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา นั่นคือ การเลือกต้ังนั่นเอง เพราะทุกคนต-างมีความต!องการ
ของตนไม-เหมือนใครเราจะมาบังคับความคิดบุคคลนั้นๆ ไม-ได! มหาวิทยาลัยจึงต!องเป2นแหล-งท่ีให!
นักศึกษาเรียนรู!ชีวิตในสังคมประชาธิปไตยท่ีจะเข!าใจมากกว-าการท-องตําราเพ่ือไปสอบ (ร.ต.อ.     
จอมเดช ตรีเมฆ สัมภาษณ*เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2557)  

นายวันวิชิต บุญโปร-ง เห็นว-า บทบาทของมหาวิทยาลัยในการเลือกต้ัง การเผยแพร-
ในเรื่องของการเลือกต้ังยังไม-คลอบคลุมพอ เข!าใจว-าในการเผยแพร-เป2นหน!าท่ีของ กกต. มหาวิทยาลัย
ไม-ได! เข!ามายุ-งเ ก่ียวหรือประชาสัมพันธ* ส-งผลให!การตระหนักถึงสิทธิ ข้ันพ้ืนฐานของตนเอง 
มหาวิทยาลัยไม-ได!เข!าไปลงลึกเท-าท่ีควร ท้ังๆ ท่ีเป2นเรื่องการเมืองรวมท้ังหน!าท่ีของคนท่ีมีอายุของคน
ท่ีมีอายุ 18 ปPข้ึนไปต!องรู! โดยฝากความหวังไว!กับ กกต. มากกว-า ส-วนใหญ-ไม-ได!เป2นเหตุการณ*การ
รณรงค*อย-างต-อเนื่อง แต-มักจะจัดเป2นอีเวนต*มากกว-า ในส-วนของอาจารย*ท่ีมีหน!าท่ีสอนในเรื่องของ
รัฐศาสตร*นั้น มีการสอนถึงโดยเฉพาะแนวคิดของนักปรัชญาตะวันตก และพูดถึงปeญหาทาง
ประวัติศาสตร*ทางการเมืองของประเทศไทย ปeญหากลไกทางประชาธิปไตยท่ีไม-สมบูรณ*ของประเทศ
ไทย ซ่ึงมักจะเป2นคําถามของนักศึกษาท่ีมักถามถึงสาเหตุของความไม-สมบูรณ*ของประชาธิปไตย ซ่ึงถูก
อธิบายว-าเกิดจากรากของวัฒนธรรมท่ีแตกต-างกันในแต-ละประเทศ โดยเฉพาะในประเทศไทยท่ีเกิด
จากระบบอุปถัมป� ซ่ึงเราต!องสอดแทรกความรู!ให!นักศึกษาทราบ แก-นของประชาธิปไตยนั้นความ
แตกต-างในเรื่องของเพศ อายุ เผ-าพันธุ*ต-างๆ เป2นปeญหาหรือไม- ในบางประเทศไม-ยอมรับในเรื่องของ
ความแตกต-างของวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย มันมีผลต-อการแย-งอํานาจชี้นําทางการเมือง เช-น ใน
มาเลเซียหรืออินโดนีเซีย คนพ้ืนเมืองท่ีเกิดในประเทศจะมีสิทธิมากกว-าเชื้อชาติอ่ืนในประเทศ ในขณะ
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ท่ีในอเมริกาซ่ึงคนหลายเชื้อชาติอยู-ด!วยกันและมีส-วนในการสถาปนารัฐ มีสํานึกความเป2นพลเมืองสูง
จึงมีการยอมรับความแตกต-างในเรื่องของเชื้อชาติได!มากกว-า ในขณะท่ีประเทศกําลังพัฒนาท่ีมีการ
อพยพเข!ามาของเชื้อชาติอ่ืน จะมีปeญหาในระบบวิธีคิด เพราะเป2นผู!สถาปนารัฐข้ึนมาเอง การยอมรับ
คนเชื้อชาติอ่ืนต!องใช!การหล-อหลอมความเป2นรัฐในชนชาตินั้นๆ ก-อน ตัวอย-างเช-น ประเทศไทยไม-มี
วันหยุดในวันตรุษจีนในขณะท่ีประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียนมี เพราะคนจีนในประเทศไทยถูกหล-อหลอม
วัฒนธรรมเข!ากับความเป2นไทยอย-างสมบูรณ*แบบ ส-วนใหญ-จะเกิดจากการท่ีผู!ปกครองหรือศักดินา 
ยอมรับการรวมเชื้อชาติ เป2นสังคมเดียวกัน ปeญหาเกิดจากกระบวนทัศน*การรับรู!ความเป2น
ประชาธิปไตยของคนไทยยังไม-ดีพอ ในสังคมประชาธิปไตย ทุกคนมีสิทธิมีเสียงเท-าเทียมกัน การไม-
ยอมรับเกิดจากคนเมืองในการมองคนท่ีเป2นตัวแทนของคนในต-างจังหวัดท่ีมีวุฒิภาวะหรือความรู!น!อย 
ไม-เหมาะท่ีจะมาเป2นตัวแทนสู!คนเมืองไม-ได! แสดงว-าคนเมืองนั้นมีปeญหาบกพร-องเรื่องการรับรู!ในทาง
ประชาธิปไตยท่ีดีพอ จริงๆ แล!วคนต-างจังหวัดมองในเรื่องของตัวแทนท่ีสามารถเข!ามาตอบสนอง
ผลประโยชน*ของตน ในขณะท่ีคนเมืองมองในเรื่องของนโยบายภาพรวมของประเทศ การไม-ยอมรับ
ความเท-าเทียมนั้นเกิดจากระบบการศึกษาท่ีทําให!ไม-ยอมรับการเท-าเทียม หลักสูตรท่ีส-งเสริมความ
เป2นประชาธิปไตยมีน!อยมาก ส-วนใหญ-จะเป2นในเรื่องของประชานิยม การสัญญาว-าจะให!ถ!าเลือกตน 
จนเป2นระบบอุปถัมป� ไม-ยอมรับคนท่ีเห็นต-างเป2นอย-างอ่ืน ระบบการศึกษาในบ!านเรามีปeญหา จน
กลายเป2นเรื่องท่ีต!องแก!ไข ซ่ึงมุมมองของผมมองว-า เด็กทุกคนต!องมีโอกาสในการเข!าถึงการศึกษาได!
เท-าเทียมกัน ปeญหาโรงเรียนท่ีดังมักจะคัดเด็กท่ีมีฐานะใกล!เคียงกัน จนไม-เกิดความแตกต-าง ในทัศนะ
ของผมมองว-าโรงเรียนในขุมชนควรมีนักเรียนท่ีมีฐานะแตกต-างกัน ให!มองคนอ่ืนท่ีเป2นคนเหมือนกัน 
ต!องสร!างคุณภาพในระบบการศึกษา ให!มีนักเรียนให!มีคุณภาพมากข้ึนท้ังอาจารย*และเครื่องมือในการ
สอน ทําให!นักเรียนท่ีมีคุณภาพสามารถเลือกเรียนใกล!บ!าน ถ!าเป2นไปได!ควรยกเลิกระบบสอบเข!า ให!
ทุกคนมีสิทธิเลือกเรียนในโรงเรียนท่ีใกล!บ!าน ทําให!เกิดนักเรียนท่ีมาจากท!องถ่ินท่ีมีสถานะแตกต-างกัน 
ความเท-าเทียมก็จะเกิดข้ึน เกิดการยอมรับคนท่ีมีสถานะแตกต-างกันได! (วันวิชิต บุญโปร-ง สัมภาษณ*
เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2557) 

สรุปผลการสัมภาษณ* เรื่องบทบาทของสถาบันการศึกษา พบว-า การเผยแพร-ในเรื่อง
ของการเลือกต้ังยังไม-คลอบคลุมพอ เข!าใจว-าในการเผยแพร-เป2นหน!าท่ีของ กกต. มหาวิทยาลัยไม-ได!
เข!ามายุ-งเก่ียวหรือประชาสัมพันธ* ส-งผลให!การตระหนักถึงสิทธิข้ันพ้ืนฐานของตนเองไม-ได!เข!าไปลงลึก
เท-าท่ีควร ท้ังๆ ท่ีเป2นเรื่องการเมืองรวมท้ังหน!าท่ีของคนท่ีมีอายุของคนท่ีมีอายุ 18 ปPข้ึนไปต!องรู!    
การรณรงค*ส-วนใหญ-ไม-ได!เป2นเหตุการณ*การรณรงค*อย-างต-อเนื่อง แต-มักจะจัดเป2นอีเวนต*มากกว-า 
ปeญหาของอิทธิพลในสถาบันการศึกษาเกิดจากการท่ีเป2นแหล-งบ-มเพาะระบบอุปถัมป� มากกว-า
ประชาธิปไตย คนเมืองนั้นมีปeญหาบกพร-องเรื่องการรับรู!ในทางประชาธิปไตยท่ีดีพอ คนต-างจังหวัด
มองในเรื่องของตัวแทนท่ีสามารถเข!ามาตอบสนองผลประโยชน*ของตน ในขณะท่ีคนเมืองมองในเรื่อง
ของนโยบายภาพรวมของประเทศ การไม-ยอมรับความเท-าเทียมนั้นเกิดจากระบบการศึกษาท่ีทําให!ไม-
ยอมรับการเท-าเทียม หลักสูตรท่ีส-งเสริมความเป2นประชาธิปไตยมีน!อยมาก ส-วนใหญ-จะเป2นในเรื่องของ
ประชานิยม เด็กทุกคนต!องมีโอกาสในการเข!าถึงการศึกษาได!เท-าเทียมกัน ปeญหาโรงเรียนท่ีดังมักจะ
คัดเด็กท่ีมีฐานะใกล!เคียงกัน จนไม-เกิดความแตกต-าง ในทัศนะของผมมองว-าโรงเรียนในขุมชนควรมี
นักเรียนท่ีมีฐานะแตกต-างกัน ให!มองคนอ่ืนท่ีเป2นคนเหมือนกัน ต!องสร!างคุณภาพในระบบการศึกษา 
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ให!มีนักเรียนให!มีคุณภาพมากข้ึนท้ังอาจารย*และเครื่องมือในการสอน ทําให!นักเรียนท่ีมีคุณภาพ
สามารถเลือกเรียนใกล!บ!าน ถ!าเป2นไปได!ควรยกเลิกระบบสอบเข!า ให!ทุกคนมีสิทธิเลือกเรียนใน
โรงเรียนท่ีใกล!บ!าน ทําให!เกิดนักเรียนท่ีมาจากท!องถ่ินท่ีมีสถานะแตกต-างกัน ความเท-าเทียมก็จะ
เกิดข้ึน เกิดการยอมรับคนท่ีมีสถานะแตกต-างกันได! 

4.4.13 บทบาทของกลุ-มทางการเมือง 
นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไท เห็นว-า การเมืองไทยต้ังแต-ในอดีตจนถึงปeจจุบันมีผูท่ี

เสียสละเลือดเนื้อต-อสู!เพ่ือให!ได!มาซ่ึงความเป2นประชาธิปไตย ประชาธิปไตยดีอย-างไรทําไมคนเหล-านั้น
ถึงต!องแลกเลือกเนื้อต-อสู!เพ่ือให!ได!มา เพราะประชาธิปไตยคือสิ่งท่ีสดงว-าคนเป2นคน ไม-ใช-สัตว* คนทุก
คนล!วนมีความรู!สึกนึกคิดของตนเองในการตัดสินใจเลือกทําในสิ่งท่ีเขาคิดว-าดีท่ีสุด ในสมัยการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง คณะราษฎร*เสี่ยงชีวิตเพ่ือเปลี่ยนแปลงอํานาจจากพระมหากษัตริย*ลงมาสู-
ประชาชนท่ัวไป ผ-านการเลือกต้ังท่ีเกิดข้ึนเรื่อยมา การต-อสู-กับฝe�งเผด็จการท่ีพยายามยื้อแย-งอํานาจ
จากประชาชนมีมาตลอดประวัติศาสตร*ของประเทศ แต-สุดท!ายสิ่งท่ียังแสดงว-าเรายังมีพ้ืนทีมีโอกาส มี
ความหวัง คือการท่ีเรายังเป2นประชาธิปไตย มีการเลือกต้ัง เพราะแม!ว-าเราจะยากจนข!นแค!นเพียงใด 
เราก็หวังว-ารัฐบาลผู!แทนท่ีเรฝากความหวังไว!จะนํามาคงวามเจริญม่ังค่ังมาสู-พ่ีน!องของพวกเขา 
มากกว-ากลุ-มคนเผด็จการคนดี ท่ีไม-แม!แต-จะเคยมาสัมผัสชีวิตคนชนบท เขาจะรู!ได!อย-างไรว-าการท่ีไม-มี
แม!แต-รถขนส-งมวลชนในแต-ละจังหวัด มันเดินทางยากเย็นแสนเข็ญขนาดไหน ถ!าพวกเขาเหล-านั้นยัง
นั่งรถส-วนตัวหรือรถไฟฟdา ในเม่ือภาษีท่ีเก็บมาท่ัวประเทศ ข!าวท่ีพวกเขากินก็มาจากคนชนบท
ต-างจังหวัดท้ังสิ้น เราจึงต!องเก็บความคับแค!นใจท่ีเรามีแสดงออกในสิ่งท่ีเราต!องการ พรรคท่ีเราชอบ 
พรรคไทยรักไทยเป2นพรรคท่ีพวกเราเลือกมา เราไม-ได!หวังท่ีจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนัก 
แต-รัฐบาลนี้ได!สร!างสิ่งท่ีพวกเขารอคอยมาตลอดในการท่ีจะใช!ชีวิตอย-างท่ีคนเป2นคนบ!าง พวกเขาผิดอ
ไรท่ีต!องการนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค ในเม่ือมันเป2นความต!องการของพวกเค!ามากกว-าการสร!าง
ทางด-วน การกระตุ!นเศรษฐกิจผ-านตลาดหุ!น เพราะเราสามารถเลือกคนท่ีเข!ามาตอบสนองความต!อืง
การของเรามากกว-า พวกคนชั้นกลางในเมืองก็หาว-าคนต-างจังหวัดโง- โดนซ้ือเสียง ถูกจ!างมาชุมนุม แต-
รู!หรือไม-ว-าพวกเรารู!ว-าเราต!องการอะไรมากกว-าพวกคุณเสียอีก นโยบายท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอของ
พรรคการเมืองนั้น กระจายมาสู-พวกเราทําให!เรามีหวังและเลือกสิ่งท่ีพวกเราต!อง นี่แหละคือสัมฤทธิ์
ผลในการเลือกท่ีพวกเราสามารถเลือกสิ่งท่ีพวกเราต!องการ เหมือนพวกคุณท่ีชื่นชอบพรรคของพวก
คุถณไม-ต-างกัน หยุด ว-ากล-าวคนต-างจังหวัด ว-าโง- จน เจ็บ พวกเขารู!ว-าผลสําเร็จของชีวิตพวกเขา
สามารถลือกได!ด!วยตัวเขาเอง โดยท่ีใครหน!าไหนก็ไม-มีสิทธิมาแย-งสิทธิความเป2นคนของพวกเราไปได! 
แต-เม่ือไหร-ก็ตามท่ีพวกเราโดนแย-งความเป2นคนของพวกเราไป เม่ือนั้นการทวงคืนอํานาจท่ีชอบธรรม
ของพวกเราจะต!องเกิดข้ึนแน-นอน (วิภูแถลง พัฒนภูมิไท สัมภาษณ*เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2557) 

ร.ต.อ.จอมเดช ตรีเมฆ เห็นว-า บทบาทของกลุ-มทางการเมืองนั้น คือ การท่ีให!แนวคิด
เพ่ือสร!างให!เป2นหัวข!อในการถกเถียงกันของสังคม นอกเหนือจากพรรคการเมืองท่ีเป2นสถาบันหลัก 
กดดันรัฐบาลท่ีเป2นฝe�งเดียวกันหรืออีกฝe�งหนึ่ง มีอิทธิพลทําให!เรื่องของการเมืองเป2นท่ีสนใจ และ
ประชาชนติดตามข-าวสารทางการเมืองมากข้ึน ผลท่ีเห็นได!ชัด คือ การเลือกต้ังในเดือน ก.ค. 2554 
เป2นการเลือกต้ังในช-วงท่ีมีความขัดแย!งทางการเมืองสูงมาก จนมีการเลือกต้ังเกิดข้ึน คนท่ีไม-พอใจจาก
แต-ละกลุ-มจะใช!เวทีการเลือกต้ันี้เป2นเวทีในการแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นทางการเมืองโดยสันติ แต-ใน



317 

ขณะเดียวกันกลุ-มการเมืองท่ีให!ข!อมูลด!านเดียวแก-ประชาชน อาจสร!างให!ประชาชนท้ังสองฝhายโกรธ
แค!นกันจนอาจเกิดสงครามกลางเมืองได! เช-นเหตุการณ*ในช-วงปeจจุบัน (2557) ท่ีการเลือกต้ังซ่ึงเป2นสิ่ง
เดียวท่ีประชาชนจะสามารถแสดงออกได!ว-าเห็นด!วยกับรัฐบาลหรือของม็อบ กปปส.ท่ีต!องการปฏิรูป
ประเทศโดยนายกคนกลาง ซ่ึงหากพิจารณาตามหลักกฎหมายแล!วข!อเสนอของฝe�ง กปปส.นั้นผิด
กฎหมาย แต-เนื่องจากกระบวนการยุติธรรมและกกต.ท่ีไม-ซ่ือตรงต-อกฎหมาย ทําให!การเลือกต้ังท่ีควร
จะเป2นการตัดสินเพ่ือแก!ปeญหาของสังคมนั้นไม-เกิดข้ึน (ร.ต.อ.จอมเดช ตรีเมฆ สัมภาษณ*เม่ือวันท่ี 30 
พฤษภาคม 2557) 
  นายวันวิชิต บุญโปร-ง เห็นว-า เม่ือมีกลุ-มม็อบเกิดข้ึนมาหลังจาก ปP 2549 นั้น การ
เมืองไทยเกิดภาพชัดเจนออกมาเป2นสํานึกทางการเมืองออกมาเป2นข้ัวอํานาจท่ีชัดเจนมากข้ึน การ
ทํานายทายทักหรือการสวิงคะแนนหรือทํานายผลการเลือกต้ังจะง-ายข้ึน สามารถมองสํานึกทาง
การเมืองของคนในภูมิภาคได!มากข้ึน ซ่ึงมองว-า ถูกผิดอีกเรื่องหนึ่งแต-ม็อบจะทําให!มองภาพทาง
การเมืองชัดเจนมากข้ึนและเป2นจุดแข็ง เพราะไม-มีอะไรท่ีถูกผิดร!อยเปอร*เซ็นต* (วันวิชิต บุญโปร-ง 
สัมภาษณ*เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2557) 

 สรุปผลการสัมภาษณ* เรื่องบทบาทของกลุ-มทางการเมือง พบว-า กลุ-มทางการเมือง 
เป2นกลุ-มท่ีสร!างประเด็นการท่ีให!แนวคิดเพ่ือสร!างให!เป2นหัวข!อในการถกเถียงกันของสังคม 
นอกเหนือจากพรรคการเมืองท่ีเป2นสถาบันหลัก กดดันรัฐบาลท่ีเป2นฝe�งเดียวกันหรืออีกฝe�งหนึ่ง มี
อิทธิพลทําให!เรื่องของการเมืองเป2นท่ีสนใจ และประชาชนติดตามข-าวสารทางการเมืองมากข้ึน ส-งผล
ท่ีเห็นได!ชัด คือ การเลือกต้ังในช-วงท่ีมีเกิดความขัดแย!งทางการเมืองมากจะมีผู!ท่ีออกมาใช!สิทธิเป2น
จํานวนมาก การเลือกต้ังซ่ึงเป2นสิ่งเดียวท่ีประชาชนจะสามารถแสดงออกได!ว-าเห็นด!วยกับรัฐบาล การ
เมืองไทยเกิดภาพชัดเจนออกมาเป2นสํานึกทางการเมืองออกมาเป2นข้ัวอํานาจท่ีชัดเจนมากข้ึน การ
ทํานายทายทักหรือการสวิงคะแนนหรือทํานายผลการเลือกต้ังจะง-ายข้ึน สามารถมองสํานึกทาง
การเมืองของคนในภูมิภาคได!มากข้ึน ปeญหาท่ีเกิดคือ การเมืองท่ีให!ข!อมูลด!านเดียวแก-ประชาชน อาจ
สร!างให!ประชาชนท้ังสองฝhายโกรธแค!นกันจนอาจเกิดสงครามกลางเมืองได! แต-เครื่องมือท่ีจัดการ
ความขัดแย!งได!ดีท่ีสุด นั้นก็คือ การจัดการเลือกต้ังและยอมรับผลการเลือกต้ังท่ีเกิดข้ึนจะนําไปสู-ภาวะ
ท่ีเกิดสัมฤทธิผลของการเลือกต้ังได! 

4.4.14 สัมฤทธิผลการบริหารจัดการการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม 
นายภุชงค* นุตราวงศ* เห็นว-า ต้ังแต-มีการจัดการเลือกต้ังโดยกระทรวงมหาดไทยเป2น

ผู!จัดการเลือกต้ังเม่ือ พ.ศ. 2500 เหตุเนื่องจากข!ออ!างเรื่องการทุจริตการเลือกต้ัง จนเป2นเหตุให!จอม
พลสฤษด์ิ ธนรัตน* รัฐประหาร โดยความเชื่อถือของประชาชนท่ีมีต-อมหาดไทยในการจัดการเลือกต้ัง
คือการท่ีมหาดไทยจัดการเลือกต้ังให!เสร็จภายในวันนั้น ส-วนใหญ-ถ!ามีการทุจริตก็จะไปฟdองร!องกันท่ี
ศาล ซ่ึงเวลาในการพิจารณาคดีความนั้นมีความล-าช!าเป2นอย-างมากจนส-วนใหญ-คดีท่ีฟdองจะหมดอายุ
ความเสียก-อน แต-ในรัฐธรรมนูญปP 2540 การบริหารจัดการการเลือกต้ังนั้นถูกเปลี่ยนมือจาก
มหาดไทยมาสู- กกต. แม!เครื่องมือในการเลือกต้ังส-วนใหญ-ยังอยู-ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย 
ซ่ึงทําให!การทํางานมีความยากลําบาก แต-ด!วยกระบวนการพัฒนาทางกฎหมาย รวมท้ังการส-งเสริม
การมีส-วนร-วมมากยิ่งข้ึนของประชาชน ทําให!เกิดผลการเลือกต้ังท่ีดีข้ึน การสัมฤทธิผลการบริหาร
จัดการการเลือกต้ังนั้น ผมมองว-าปeญหาส-วนใหญ-จะเกิดจากเจ!าหน!าท่ี การท่ีจะทําให!การเลือกต้ังเกิด



318 

สัมฤทธิผลได!ต!องเกิดจากการท่ีเจ!าหน!าท่ีปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข!องกับการเลือกต้ัง ท้ังกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญ กฎหมายเลือกต้ัง กฎหมายพรรคการเมือง พระราชบัญญัติต-างๆ รวมถึง
ประกาศและระเบียบท่ีกกต.ออกมานั้น เจ!าหน!าท่ีจะต!องปฏิบัติโดยเคร-งครัด เพ่ือไม-ให!ผิดตาม
กฎหมายอาญา มาตรา 157 ท่ีว-าด!วยการละเว!นการปฏิบัติหน!าท่ีของเจ!าหน!าท่ีรัฐ แต-ปeญหาท่ีเกิดข้ึน
นั้น ส-วนใหญ-จะเกิดจากเรื่องส-วนตัว เช-น ในเรื่องของรายได!ท่ีค-อนข!างน!อย กกต.จึงมีความพยายามท่ี
จะเสริมสร!างขวัญกําลังใจในการทํางานให!กับเจ!าหน!าท่ีและครอบครัว เพ่ือลดการรับอามิสสินจ!าง 
รวมท้ังเป2นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน!าท่ี สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได! จาก
ประสบการณ*การทํางานท่ีผ-านมาก็ไม-พบเจ!าหน!าท่ีท่ีทําผิดจนต!องถูกไล-ออก วิธีการท่ีจะสร!าง
สัมฤทธิผลการเลือกต้ังท่ีสุจริตและเท่ียงธรรมธรรมนั้น ต!องเริ่มจากการสร!างการมีส-วนร-วมของ
ประชาชน รวมท้ังต!องเสริมสร!างจิตสํานึกท้ังต!นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ท่ีต!องให!ความสําคัญกับ
การรณรงค*ในโรงเรียน และสถาบันการศึกษา โดยมองว-าต!นน้ําคือนักเรียนและนักศึกษาควรได!รับการ
ให!ความรู!ในเรื่องของกระบวนการเลือกต้ัง การซ้ือสิทธิขายเสียง การหาผลประโยชน*ตอบแทน โดย
ในปeจุบันนั้น กกต. ได!ริเริ่มโครงการท่ีชื่อว-า โครงการลูกเสืออาสา กกต. เพ่ือแนะนําเยาวชนในเรื่อง
ของหน!าท่ีพลเมือง โดยประกอบด!วยหลักสูตรอบรมผู!บังคับบัญชา 7 วัน ประกอบด!วยครูอาจารย* 
และ กกต. อาสาท่ีมาปฏิบัติหน!าท่ีในหน-วยเลือกต้ังนั้นๆ แล!วมาอบรมลูกเสือในเรื่องของแนวความคิด
ในระบอบประชาธิปไตย การปฏิบัติและข้ันตอนในกระบวนการเลือกต้ัง รวมท้ังการอํานวยความ
สะดวกให!แก-ผู!ใหญ- คนชรา รวมท้ังผู!พิการต-างๆ ด!วย ดีกว-าการแก!ปeญหาในขณะท่ีเม่ือมีเหตุการณ*ท่ี
เกิดข้ึนซ่ึงเป2นปลายน้ําในเรื่องของการซ้ือสิทธิขายเสียงและให!ใบเหลืองใบแดง เป2นต!น การรณรงค*
ของ กกต. ในระยะยาวนั้น มีการวางแผนไว!ว-าจะจัดทําคู-มือในการสอนเรื่องการเลือกต้ังและ
ประชาธิปไตยในนักเรียนชั้น ป.1 ถึง ม.6 เพ่ือช-วยเหลือครูในการปลูกฝeงและสั่งสอนนักเรียนในเรื่อง
ของการเลือกต้ังและประชาธิปไตย ในขณะท่ีกลางน้ํานั้นจะมีการต้ังโครงการพลเมืองอาสาไม-ซ้ือเสียง 
เพ่ือเป2นการอบรมเตรียมตัวเพ่ือเป2นกรรมการเลือกต้ังประจําหน-วยต-อไป (ภุชงค* นุตราวงศ* เลขาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง สัมภาษณ*เม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2557) 

สํ าหรับบทบาทของการบริ หารจัดการการ เลื อก ต้ั งระหว- า งการจั ด โดย
กระทรวงมหาดไทยและการจัดโดย กกต. นั้น นายจารุพงศ* เรืองสุวรรณ มองว-าต้ังแต-เหตุการณ*หลัง 6 
ตุลาคม 2519 ทีเริ่มมีส-วนร-วมกับการเลือกต้ังในฐานะของมหาดไทยนั้น แย-พอกัน ท่ีทํากันในปeจจุบัน
จะดีกว-าเดิมคือ ถ!ารัฐบาลมาจากประชาชน จะทําเพ่ือประชาชน แต-หากเป2นรัฐบาลท่ีเป2นเผด็จการ ก็
จะทําเพ่ือผลประโยชน*ของพวกพ!องมากกว-าทําเพ่ือประชาชน ท่ีผ-านมาคนท่ีโจมตีการเลือกต้ังว-าเป2น
เรื่องของพวกมากลากไป คือ พวกท่ีพ-ายแพ!การเลือกต้ังมาตลอด สําหรับ กกต. ชุดท่ีผ-านมา (ชุดท่ี
จัดการเลือกต้ังปP 3 มิ.ย. 54) สามารถทําตามกฏหมายคือ สามารถประกาศผลได!ภายใน 30 วัน แต-
กกต.ชุดนี้ (ชุดท่ีจัดการเลือกต้ัง 2 ก.พ. 57) พยายามไม-ประกาศผลการเลือกต้ัง พยายามทําให!การ
เลือกต้ังเป2นโมฆะ และให!มีการแต-งต้ังคนกลางเข!ามาเป2นนายกรัฐมนตรี ซ่ึงเหตุกาณ*นี้เคยเกิดข้ึนมาใน
การเมืองไทยช-วง จอมพลสฤษด์ิ และนายธานินทร* ท่ีวางแผนปlดประเทศ 12 ปP เพ่ือทําการล!างสมอง 
แต-สุดท!ายก็ต!องกลับมาจัดการเลือกต้ังในท่ีสุด สุดท!ายแล!วทุกครั้งท่ีมีการปฏิวัติรัฐประหารนั้น เป2น
การสู!กันระหว-างฝhายอนุรักษ*นิยมกับฝhายประชาธิปไตย ซ่ึงฝhายประชาธิปไตยท่ีเป2นประเทศส-วนใหญ-
ของโลกนั้นไม-ยอมรับการรัฐประหารแล!ว ทําให!ประชาชนต!องลุกข้ึนสู! ผมมองว-าการเปลี่ยนผ-านนนั้น
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อยากให!มีการเปลี่ยนผ-านโดยใช!สันติวิธีมากกว-าสงครามกลางเมือง ซ่ึงวิธีการท่ีเป2นสันติวิธีนั้นก็คือ การ
เลือกต้ังนั่นเอง (จารุพงศ* เรืองสุวรรณ หัวหน!าพรรคเพ่ือไทย สัมภาษณ*เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2557) 

นายวันวิชิต บุญโปร-ง เห็นว-า การมีส-วนร-วมของประชาชนท่ีมีส-วนให!เกิดการเลือกต้ัง
ท่ีสุจริตและเท่ียงธรรม โดยเฉพาะการเกิดข้ึนของโลกของโซเชียลเน็ตเวิร*ก แชร*และแบ-งปeนข!อมูล 
นํามาซ่ึงการหยั่งเชิง รวมท้ังแบ-งปeนวิจารณญาณของผู!มาใช!สิทธิ ท้ังข!อมูล พฤติกรรม คุณสมบัติการ
ทํางาน มานั่งขบคิดกัน ข!อมูลท่ีไหลผ-านจะสร!างแนวร-วมหรือสํานึกทางการเมืองท่ีมากข้ึน จะเห็นได!
ว-าการชุมนุมท่ีผ-านมาเจาะเจอผู!ท่ีเข!าร-วมชุมนุมทางการเมืองโดยไม-ได!อ-านหนังสือพิมพ* แต-เป2นผ-าน
การเล-นโซเชียลเน็ตเวิร*ค เพราะฉะนั้นการท่ีมีโซเชียลเน็ตเวิร*คจะสร!างการมีส-วนร-วมท่ีมากข้ึน และ
มองว-าการเมืองมีผลต-อชีวิตเค!าอย-างไร นําไปสู-ในเรื่องของการสร!างสัมฤทธิผลการเลือกต้ัง ซ่ึงผมมอง
ว-าคือ ผลการเลือกต้ังท่ีทุกฝhายยอมรับ แม!ผลการเลือกต้ังจะขัดแย!งคัดค!านต-อความรู!สึกของตนเอง แต-
อย-างน!อยการยอมรับฟeงความคิดเห็นต-างท่ีหลากหลายของคนในสังคมแล!วยอมรับได! หน-อรากของ
ประชาธิปไตยก็จะเกิดข้ึน แต-ถ!าใช!ความรู!สึกของตนเองมาตัดสิน แล!วไม-ยอมรับผลการเลือกต้ัง บอก
ว-าผลท่ีเกิดข้ึนท่ีได!มาไม-สุจริตและเท่ียงธรรม ความขัดแย!งทางการเมืองก็จะไม-จบสิ้น ก็จะเกิดการ
ต-อสู!ทางความคิดตลอดเวลา เพราะฉะนั้นการเลือกต้ังท่ีสุจริตและเท่ียงธรรมคือการท่ีทุกฝhายยอมรับ
ความเห็นต-างของสังคม ผ-านการยอมรับผลการเลือกต้ังท่ีเกิดข้ึน (วันวิชิต บุญโปร-ง สัมภาษณ*เม่ือวันท่ี 
30 พฤษภาคม 2557) 

สรุปผลการสัมภาษณ* เรื่องสัมฤทธิผลการบริหารจัดการการเลือกต้ังให!สุจริตและ
เท่ียงธรรม พบว-า แต-เดิมกระทรวงมหาดไทยเป2นผู!จัดการเลือกต้ังเม่ือ พ.ศ. 2500 โดยความเชื่อถือ
ของประชาชนท่ีมีต-อมหาดไทยในการจัดการเลือกต้ังคือการท่ีมหาดไทยจัดการเลือกต้ังให!เสร็จภายใน
วันนั้น ส-วนใหญ-ถ!ามีการทุจริตก็จะไปฟdองร!องกันท่ีศาล ซ่ึงเวลาในการพิจารณาคดีความนั้นมีความ
ล-าช!าจนส-วนใหญ-คดีท่ีฟdองจะหมดอายุความ เม่ือรัฐธรรมนูญปP 2540 การบริหารจัดการการเลือกต้ัง
นั้นถูกเปลี่ยนมือจากกระทรวงมหาดไทยมาสู- กกต. แม!ว-าเครื่องมือในการจัดการการเลือกต้ังส-วนใหญ-
ยังอยู-ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย จะทําให!การทํางานของ กกต. มีความยากลําบาก แต-ด!วย
กระบวนการพัฒนาทางกฎหมายรวมท้ังการส-งเสริมการมีส-วนร-วมมากยิ่งข้ึนของประชาชน ทําให!การ
ทํางานของ กกต. ได!มีการบริหารจัดการจนเกิดผลการเลือกต้ังท่ีดีข้ึน ปeญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือในเรื่อง
ของเจ!าหน!าท่ีประจําหน-วยท่ีจัดการเลือกต้ัง ทางแก!ไขคือ ต!องเพ่ิมสวัสดิการให!เพียงพอต-อการ
ดํารงชีวิตแก-เจ!าหน!าท่ี เพ่ือให!เจ!าหน!าท่ีสามารปฏิบัติหน!าท่ีด!วยความสุจริตและเท่ียงธรรม ส-วนใน
เรื่องของสัมฤทธิผลการเลือกต้ังท่ีสุจริตและเท่ียงธรรมนั้นเกิดจากการเชื่อม่ันในการเลือกต้ังว-ารัฐบาล
ท่ีมาจากประชาชนนั้นเป2นรัฐบาลท่ีดีและทําเพ่ือประชาชน รวมท้ังการยอมรับผลการเลือกต้ังของทุกฝhาย 
แม!ผลการเลือกต้ังจะขัดแย!งคัดค!านต-อความรู!สึกของตนเอง ถ!ายอมรับฟeงความคิดเห็นต-างท่ี
หลากหลายของคนในสังคมแล!ว หน-อรากของประชาธิปไตยก็จะเกิดข้ึน แต-ถ!าใช!ความรู!สึกของตนเอง
มาตัดสิ แล!วไม-ยอมรับผลการเลือกต้ัง บอกว-าผลท่ีเกิดข้ึนท่ีได!มาไม-สุจริตและเท่ียงธรรมความขัดแย!ง
ทางการเมืองก็จะไม-จบสิ้น ก็จะเกิดการต-อสู!ทางความคิดตลอดเวลา เพราะฉะนั้นการเลือกต้ังท่ีสุจริต
และเท่ียงธรรมคือการท่ีทุกฝhายยอมรับความเห็นต-างของสังคม ผ-านการยอมรับผลการเลือกต้ังท่ี
เกิดข้ึน เพ่ือหลีกเลี่ยงสงครามโดยใช!กระบวนการเลือกต้ังเพ่ือตัดสินความขัดแย!งแทน ในส-วนของ
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แนวทางในการสร!างความยั่งยืนให!กับการเลือกต้ังและระบอบประชาธิปไตยนั้น ต!องทําการพัฒนาการ
มีส-วนร-วมของประชาชนท้ังต!นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา โดยต!นน้ําต!องทําการสร!างเยาวชนผ-าน
โครงการลูกเสืออาสา กกต. เพ่ือสร!างจิตสํานึกในการเป2นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย รวมท้ังมี
ส-วนร-วมในการช-วยเหลือคนแก-และผู!พิการในการเลือกต้ัง ในขณะท่ีกลางน้ํา เจ!าหน!าท่ีประจําหน-วย
เลือกต้ังนั้นต!องมาจากคณะกรรมการท่ีเป2นชาวบ!านในท!องถ่ินร-วมกับ กกต. ข!าราชการ และพรรค
การเมือง เพ่ือเกิดการตรวจสอบกันเอง และสร!างการมีส-วนร-วมของประชาชนในสํานึกของการเป2น
เจ!าของอํานาจอธิปไตย ในขณะท่ีปลายน้ํานั้น กระบวนการร!องคัดค!านและสอบสวนการเลือกต้ังนั้น 
ต!องมีความถูกต!องรวดเร็วตามหลักของกฎหมายอย-างเป2นธรรมให!กับทุกฝhาย รวมท้ังสามารถถูก
ตรวจสอบได!จากประชาชน 

 
4.5 การสังเคราะห�รูปแบบสัมฤทธิผลของการบริหารจัดการการเลือกตั้งอย.างสุจริตและเท่ียงธรรม 
 การสังเคราะห*คือ การบูรณาการข!อมูลสําคัญในการแก!ปeญหาท่ีเก่ียวข!องเข!าด!วยกันแล!ว
เขียนความเชื่อมโยงในเชิงระบบเป2นนวัตกรรมใหม- ในท่ีนี้ การสังเคราะห*รูปแบบสัมฤทธิผลการ
บริหารจัดการเลือกต้ังอย-างสุจริตและเท่ียงธรรม เป2นการบูรณาการ ผลการศึกษาปeจจัยการบริหาร
จัดการเลือกต้ัง ท้ัง การวิจัยเชิงปริมาณ ด!วยการใช!เทคนิคทางสถิติ การวิจัยเชิงคุณภาพ ด!วยการ
สัมภาษณ*แบบเดลฟาย ผู!ทรงคุณวุฒิด!านการจัดการเลือกต้ัง และการสัมภาษณ*เชิงลึก กลุ-มท่ีมี
อิทธิพลต-อการเลือกต้ัง การประยุกต*แนวคิดเชิงระบบ ของ David Easton มาใช!อธิบาย 
ความสัมพันธ*เชื่อมโยงเพ่ือตอบคําถามการวิจัย 
 จากผลการศึกษาสัมฤทธิผลการบริหารจัดการการเลือกต้ังของประชาชนท่ีมีต-อการบริหาร
จัดการเลือกต้ังท่ีผ-านมา ซ่ึงจากการสํารวจในรูปแบบของเชิงปริมาณ พบว-า ประชาชนให!คะแนน
สัมฤทธิผลการบริหารจัดการเลือกต้ังท่ีสุจริตและเท่ียงธรรมอยู-ในเกณฑ*มาก และในเรื่องของการ
บริหารจัดการการเลือกต้ัง ประชาชนได!ให!คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก โดยสามารถเรียงตามลําดับ
จากคะแนนระดับการปฏิบัติได!ดังนี้ คือ การกํากับดูแลเจ!าพนักงานผู!ดําเนินการเลือกต้ัง การกํากับ
ดูแลการลงคะแนนเลือกต้ังนอกเขต การกํากับดูแลการนับคะแนนและการประกาศผล การกํากับดูแล
การลงคะแนนเลือกต้ัง การกํากับดูแลวิธีการหาเสียงเลือกต้ัง การแบ-งเขตเลือกต้ัง การจัดทําบัญชี
รายชื่อผู!มีสิทธิเลือกต้ัง การสมัครรับเลือกต้ัง และกระบวนการบริหารจัดการเลือกต้ังท่ัวไป ในขณะท่ี
ในเรื่องการปฏิบัติตามกฏหมายขององค*กรท่ีเก่ียวข!องกับการเลือกต้ัง พบว-า ประชาชนให!คะแนนการ
ปฏิบัติอยู-ในระดับปานกลาง โดยสามารถเรียงได!ตามลําดับดังนี้ คือ บทบาทของสื่อมวลชน บทบาท
ของสถาบันการศึกษา บทบาทของกลุ-มทางการเมือง และบทบาทของพรรคการเมือง เม่ือนําตัวแปร
ท้ังหมดมาหาความสัมพันธ*กับสัมฤทธิผลการบริหารจัดการการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม พบว-า 
ในเรื่องของตัวแปรการบริหารจัดการการเลือกต้ัง มีตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ*ตามลําดับ คือ การ
ควบคุมวิธีการหาเสียง การควบคุมเจ!าพนักงานผู!ดําเนินการเลือกต้ัง กระบวนการบริหารจัดการการ
เลือกต้ังท่ัวไป การลงคะแนนเลือกต้ัง และการสมัครรับเลือกต้ัง มึความสัมพันธ*กับสัมฤทธิผลการ
บริหารจัดการการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม อย-างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 ในขณะท่ีเม่ือนําตัว
แปรการปฏิบัติตามกฎหมายขององค*กรท่ีเก่ียวข!องกับการเลือกต้ังมาหาความสัมพันธ* พบว-า ไม-มี
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ความสัมพันธ*กับสัมฤทธิผลการบริหารจัดการการเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม อย-างมีนัยสําคัญท่ี
ระดับ 0.05 แต-จากการสัมภาษณ*ผู!ทรงคุณวุฒิและผู!เชี่ยวชาญในเรื่องสัมฤทธิผลการบริหารจัดการ
การเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม พบว-า ปeญหาการบริหารจัดการการเลือกต้ัง ท่ีส-งผลกระทบสร!าง
ความไม-พอใจแก-ประชาชนในแง-การขัดกับหลักการประชาธิปไตย ได!แก- ปeญหากระบวนการจัดการ
เลือกต้ัง ปeญหาการนับคะแนนและการประกาศผลการเลือกต้ังท่ีไม-สุจริต และปeญหาเจ!าหน!าท่ี
ผู!จัดการเลือกต้ังวางตัวไม-เป2นกลาง ซ่ึงผู!วิจัยได!นําปeญหาการบริหารจัดการการเลือกต้ังท่ีผ-านมา ไป
สัมภาษณ*ผู!เชี่ยวชาญการบริหารจัดการการเลือกต้ังตามหัวข!อของแบบสอบถาม ผู!วิจัยได!บูรณาการ
ผลการวิเคราะห*ข!อมูลเชิงปริมาณเข!ากับผลการสัมภาษณ*ผู!เชี่ยวชาญ บูรณาการเข!ากับหลักการ
บริหารจัดการตามทฤษฎี Management Function ทฤษฎี Mintzberg’s Managerial Roles และ
ทฤษฎีการบริหารงานเชิงระบบของ Easton นํามาสังเคราะห*เป2นรูปแบบสัมฤทธิ์ผลการบริหารจัดการ
การเลือกต้ังให!สุจริตและเท่ียงธรรม ซ่ึงมีความเชื่อมโยงในเชิงระบบ เป2นตัวแบบท่ีดีเพ่ือขจัดปeญหา
การบริหารจัดการในการเลือกต้ังครั้งท่ีผ-านมา ได!ผลสรุปตามภาพท่ี 4.1 
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ภาพท่ี 4.1 รูปแบบสัมฤทธิ์ผลการบริหารจัดการการเลือกต้ังท่ีสุจริตและเท่ียงธรรม (Functional & Process)

INPUT 

วัตถุประสงค*ของการบริหาร
จัดการการเลือกตั้ง 

พรบ. การเลือกตั้ง ประกอบ 
รธน. ปP 50 และกฎหมายท่ี

เก่ียวข!อง 

การวางแผนการใช!บุคลากร 
ทรัพยากร และงบประมาณ 

การแบ-งเขตเลือกตั้ง หน-วย
เลือกตั้ง และท่ีเลือกตั้ง 

การวางแผนการใช!เวลาท่ีมี
อยู-และการตรวจเยี่ยม

รับทราบปeญหา 

การกําหนดสายการบังคับ
บัญชา การรักษาความ

ปลอดภัย และการสนับสนุน
จากหน-วยงานต-าง  ๆ

การคัดเลือกเจ!าหน!าท่ีท่ีมี
อุดมการณ*ประชาธิปไตย
และมีประสบการณ* (HR) 

การแต-งตั้งเจ!าหน!าท่ีประจาํ
หน-วยเลือกตั้ง การแบ-งมอบ

งาน กกต.จว. กกต.เขต 
หน-วยเลือกตั้ง ท่ีเลือกตั้ง 

(การจัดการองค*กร) 

การตรวจความพร!อมคูหา
เลือกตั้ง เจ!าหน!าท่ี เอกสาร 
การอํานวยความสะดวกผู!

มาใช!สิทธิ 

การสั่งการ ประสานงาน 
อํานวยการ แก!ปeญหา 

การรกัษาความปลอดภัยท่ี
เลือกตั้งพร!อมท้ังการใช! กล!อง 

CCTV ประจําท่ีเลือกตั้ง 

การอํานวยการการ
ลงคะแนนล-วงหน!า การ

ลงคะแนนนอกเขต 
(Control) 

การตรวจความพร!อมคูหา
เลือกตั้ง เจ!าหน!าท่ี เอกสาร 
การอํานวยความสะดวกผู!
มาใช!สิทธิ (Leadership) 

การบรหิารจดัการการ
เลือกตั้งให!สุจรติและเท่ียง

ธรรมตามหลกัประชาธิปไตย 

PROCESS 

การปdองกันการกาบัตรและ
ทุจริตโดยเจ!าหน!าท่ี 

การปdองกันการเปลี่ยนหีบบัตร 

การอํานวยการลงคะแนน
เลือกตั้ง (Control) 

การนับคะแนน 

สิ่งแวดล!อม 

- ข!อมูลย!อนกลับ (FEEDBACK) 
- การดําเนินการกรณีการเลือกตั้งมิได!
เป2นไปโดยสจุริตและเท่ียงธรรม 

พอใจ ไม-พอใจ 

การร!อง
คัดค!าน

การ
เลือกตั้ง 

สัมฤทธิผล
การบริหาร
จัดการการ
เลือกตั้งให!
สุจรติและ
เท่ียงธรรม 

OUTPUT 

การรักษาความปลอดภัย
คูหาเลือกตั้ง กล!อง CCTV 

การควบคุมการนับคะแนน
สุจรติโดยเจ!าหน!าท่ี 

การประกาศผลการเลือกตั้ง 

การประเมินผลกระทบความ
พึงพอใจของประชาชน 

การตรวจสอบการนับผล
คะแนนโดย 
- ผู!สังเกตการณ*จากพรรค
การเมือง 10 คน 
- การตรวจสอบโดยองค*กร
กลาง, ต-างประเทศ 
- การตรวจสอบโดยตัวแทน
ประชาชน 



 



บทที่  5 
สรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเรื่องสัมฤทธิ์ผลการบริหารจัดการการเลือกต้ังให�สุจริตและเท่ียงธรรมครั้งนี้ มี
วัตถุประสงค&เพ่ือ 1) ศึกษาสัมฤทธิผลในการบริหารจัดการเลือกต้ังให�สุจริตและเท่ียงธรรมในประเทศ
ไทย และ 2) ศึกษาป/จจัยท่ีมีอิทธิพลต0อสัมฤทธิผลในการบริหารจัดการเลือกต้ังให�สุจริตและเท่ียง
ธรรม กําหนดวิธีดําเนินการวิจัยเป2น 2 วิธี คือ วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ประชากรและกลุ0มตัวอย0าง ได�แก0 ประชาชนผู�มีสิทธิเลือกต้ังท่ีอายุ 18 ปEข้ึนไปจากท่ัวประเทศ 
คํานวณหาขนาดกลุ0มตัวอย0างโดยใช�สูตรการคํานวณของทาโร ยามาเน0 (Taro Yamane, 1973) 
ข้ันตอนแรก ใช�วิธีการสุ0มตัวอย0างแบบแบ0งชั้นภูมิ (Proportional Stratified Sampling) คือ แบ0งเขต
พ้ืนท่ีประเทศไทยแบ0งออกเป2น 4 ภาคตามภูมิศาสตร& ได�แก0 ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
กลางรวมภาคตะวันออกและตะวันตก และภาคใต� โดยสุ0มตัวอย0างส0วนละ 4 จังหวัดใหญ0ท่ีมีจํานวน
ประชากรมากท่ีสุด ข้ันตอนท่ีสอง ใช�วิธีการสุ0มอย0างง0าย (Simple Random Sampling) โดยขนาด
ตัวอย0างกําหนดตามตารางกําหนดขนาดตัวอย0างของ Taro Yamane (1967) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 
95% เนื่องจากมีข�อจํากัดในเรื่องงบประมาณ สุ0มตัวอย0างผู�มีสิทธิเลือกต้ังในแต0ละจังหวัด จังหวัดละ 
30 คน รวมท้ังสิ้น 480 คน (ความคลาดเคลื่อน 5 % ใช�จํานวนประชากร 400 ตัวอย0าง) เป2นการสุ0ม
ตามหลักโอกาสความน0าจะเป2น (Randomization) ทําให�กลุ0มตัวอย0างท่ีได�รับเป2นตัวแทนท่ีดีของ
ประชากร สามารถสรุปอ�างผลการสํารวจไปยังประชากรได�อย0างม่ันใจ และตัวอย0างจํานวน 480 คน 
มีจํานวนเพียงพอท่ีจะใช�วิเคราะห&ข�อมูลได�ตามข�อกําหนดทางสถิติ (Lehman, 1991)  
 เก็บรวบรวมข�อมูลโดยใช�แบบสอบถามจากกลุ0มตัวอย0าง วิเคราะห&หาความสัมพันธ&ของตัว
แปรโดยวิธีการวิเคราะห&การถดถอยเชิงเส�นตรงแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) และ
สร�างสมการพยากรณ&ความสัมพันธ&โดยค0าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ&พหุคูณ (Multiple Correlation 
Coefficient) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
กลุ0มเปgาหมายจะแบ0งออกเป2น 2 กลุ0ม ตามการคัดเลือก ประกอบด�วย 6 ส0วนย0อย คือ 
สมาชิกสภาผู�แทนราษฎรในป/จจุบัน ผู�นําชุมชน เจ�าหน�าท่ีจัดการเลือกต้ังของคณะกรรมการการ
เลือกต้ัง สื่อมวลชน อาจารย&ในสถาบันการศึกษา และกลุ0มกดดันทางการเมือง ผู�วิจัยใช�การสุ0มแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือให�ได�ประชากรตัวอย0างตามต�องการ (Earl Babbie, 1973)   
เก็บรวบรวมข�อมูลโดยการสัมภาษณ&แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) วิเคราะห&ข�อมูลใช�วิธี
วิเคราะห&เนื้อหา (Content Analysis) พรรณนารายละเอียด ตีความ หาความหมาย อธิบายความ 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข�อเสนอแนะการวิจัยดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
  ผลการวิจัยเรื่อง สัมฤทธิผลการบริหารจัดการการเลือกต้ังให�สุจริตและเท่ียงธรรม พบว0า 
 5.1.1 วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผลการวิจัยวิธีเชิงปริมาณ เพ่ือหา
ป/จจัยท่ีมีอิทธิพลต0อสัมฤทธิผลในการบริหารจัดการการเลือกต้ังให�สุจริตและเท่ียงธรรม ประกอบด�วย การ
มีส0วนร0วมของประชาชนในการบริหารจัดการการเลือกต้ังของคณะกรรมการการเลือกต้ัง และการปฏิบัติ
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ตามกฎหมายขององค&กรท่ีมีอิทธิพลต0อการเลือกต้ัง วัดระดับการปฏิบัติโดยประชาชน สรุปผลการวิจัย
ออกเป2น 3 ส0วน คือ ส0วนข�อมูลพื้นฐานผู�มีสิทธิเลือกตั้ง ส0วนค0าเฉลี่ยคะแนนสัมฤทธิผลการบริหาร
จัดการการเลือกต้ังให�สุจริตและเท่ียงธรรม และส0วนตัวแปรท่ีเก่ียวข�องกับสัมฤทธิผลการเลือกต้ังท่ี
สุจริตและเท่ียงธรรม ดังนี้ 
  1) ข�อมูลพ้ืนฐานส0วนบุคคล พบว0า ค0าเฉลี่ย ด�านเพศ พบว0า ผู�ตอบแบบสอบถามมี
จํานวนเพศหญิงมากกว0าเพศชาย เพศหญิง ร�อยละ 56.0 และเป2นเพศชาย ร�อยละ 44.0 ด�านอายุ 
พบว0า ส0วนใหญ0มีอายุในช0วง 18 - 29 ปE มากท่ีสุดร�อยละ 27.1 รองลงมาคือ 30 - 39 ปE ร�อยละ 26.3  
อายุ 40 - 49 ปE ร�อยละ 21.9 อายุ 50 - 59 ปE ร�อยละ 14.6 และอายุ 60 ปEข้ึนไป ร�อยละ 10.2 โดยมี
อายุเฉลี่ยท่ี 40.2 ปE และค0าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.30279 ด�านระดับการศึกษา พบว0า ส0วนใหญ0มี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช.และปวส. ร�อยละ 37.7 รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี ร�อยละ 31.3 
ระดับตํ่ากว0ามัธยมศึกษา ร�อยละ 24.8 และระดับสูงกว0าปริญญาตรี ร�อยละ 6.3 ด�านท่ีพักอาศัย พบว0า 
ส0วนใหญ0มีท่ีพักอาศัยอยู0นอกตัวเมือง/นอกเขตเทศบาล ร�อยละ 54.2 รองลงมาคือ ในเขตตัวเมือง/ใน
เขตเทศบาล ร�อยละ 33.3 และอาศัยอยู0ในกรุงเทพและปริมณฑล ร�อยละ 12.5 ด�านอาชีพของผู�ตอบ
แบบสอบถาม พบว0า ส0วนใหญ0มีอาชีพเกษตรกร ร�อยละ 26.3 รองลงมาคือ พนักงาน/ลูกจ�าง ร�อยละ 
22.3 ผู�ใช�แรงงาน ร�อยละ 19.4 ธุรกิจส0วนตัว ร�อยละ 10.8 สื่อมวลชน ร�อยละ 8.1 รับราชการ      
ร�อยละ 7.1 นักเรียน/นักศึกษา ร�อยละ 4.4 อาจารย& ร�อยละ 1.0 และ นักการเมืองระดับท�องถ่ิน/
ประเทศ ร�อยละ 0.6 

2) ค0าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของสัมฤทธิผลการบริหารจัดการการเลือกต้ังให�
สุจริตและเท่ียงธรรมในประเทศไทย ประกอบไปด�วย 2 ตัวแปร คือ การมีส0วนร0วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการการเลือกต้ังของคณะกรรมการการเลือกต้ัง และการปฏิบัติตามกฎหมายขององค&กรท่ีมี
อิทธิพลต0อการเลือกต้ัง ในด�านตัวแปรการมีส0วนร0วมของประชาชนในการบริหารจัดการการเลือกต้ัง
ของคณะกรรมการการเลือกต้ัง ตัวชี้วัดประกอบไปด�วย กระบวนการบริหารจัดการการเลือกต้ังท่ัวไป 
การแบ0งเขตเลือกต้ัง การกํากับดูแลเจ�าพนักงานผู�ดําเนินการเลือกต้ัง การจัดทําบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิ
เลือกต้ัง การสมัครรับเลือกต้ัง การกํากับดูแลวิธีการหาเสียงเลือกต้ัง การกํากับดูแลการลงคะแนน
เลือกต้ัง การกํากับดูแลการลงคะแนนเลือกต้ังนอกเขต และการกํากับดูแลการนับคะแนนและการ
ประกาศผล และตัวแปรการปฏิบัติตามกฎหมายขององค&กรท่ีเก่ียวข�องกับการเลือกต้ัง ตัวชี้วัดใน      
4 องค&กรคือ พรรคการเมือง สื่อมวลชน สถาบันการศึกษา และกลุ0มกดดันทางการเมือง ดังนี้ 

ค0าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีส0วนร0วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการการเลือกต้ังของคณะกรรมการการเลือกต้ัง ในเรื่องกระบวนการบริหารจัดการเลือกต้ังท่ัวไป โดย
ภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู0ในระดับปานกลาง และพิจารณาเป2นรายด�านพบว0า ประชาชนให�คะแนน
การปฏิบัติในระดับมากและปานกลาง โดยเรียงลําดับหัวข�อท่ีมีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุดได�ดังนี้ การ
กําหนดวัน เวลา สถานท่ี ลงคะแนนเลือกต้ังได�รับการประชาสัมพันธ&อย0างท่ัวถึง ชัดเจน ไม0สับสน ผู�ใช�
สิทธิสามารถทราบล0วงหน�า ประชาชนให�คะแนนการปฏิบัติในระดับในระดับมาก รองลงมาการบริหาร
จัดการการเลือกต้ังสอดคล�องกับหลักของกฎหมายเลือกต้ัง ประชาชนให�คะแนนการปฏิบัติในระดับ
มาก การบังคับใช�กฎหมายเลือกต้ังมีความเท่ียงธรรมกับทุกพรรค ประชาชนให�คะแนนการปฏิบัติใน
ระดับมาก มีกระบวนการสืบสวนสอบสวนกรณีมีการร�องเรียนคัดค�านการประกาศผลเลือกต้ังเพ่ือให�
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การเลือกต้ังสุจริตและเท่ียงธรรม ประชาชนให�คะแนนการปฏิบัติในระดับปานกลาง การกํากับดูแล
ปgองกันป/ญหาการพิมพ&บัตรเลือกต้ังเกินจํานวนท่ีกําหนด ประชาชนให�คะแนนการปฏิบัติในระดับปานกลาง 
การบังคับใช�กฎหมายเลือกต้ังไม0ขัดกับหลักประชาธิปไตยและสิทธิพลเมือง ประชาชนให�คะแนนการ
ปฏิบัติในระดับปานกลาง และการจัดองค&กร เจ�าหน�าท่ีรับผิดชอบเอ้ือต0อการเลือกต้ังให�สุจริตและเท่ียงธรรม 
ประชาชนให�คะแนนการปฏิบัติในระดับปานกลาง  

การแบ0งเขตเลือกต้ัง โดยภาพรวมประชาชนให�คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก และ
พิจารณาเป2นรายด�านพบว0าประชาชนให�คะแนนการปฏิบัติในการแบ0งเขตเลือกต้ัง หน0วยเลือกต้ัง และท่ี
เลือกต้ังในระดับมาก โดยเรียงลําดับเรื่องท่ีมีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุดเป2นอันดับแรก คือ ท่ีเลือกต้ัง มี
การจัดสถานท่ีลงทะเบียน วางโตtะ เก�าอ้ี จัดคูหา มีอุปกรณ&อํานวยความสะดวกแก0ประชาชนอย0าง
เหมาะสม ประชาชนให�คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก รองลงมาคือเรื่องท่ีเลือกต้ัง มีเจ�าหน�าท่ีแนะนํา 
การตรวจรายชื่อ การลงทะเบียน การรับบัตรเลือกต้ังมีความเหมาะสมไม0สับสน ประชาชนให�คะแนน
การปฏิบัติในระดับมาก การรวมอําเภอเป2นเขตเลือกต้ังเดียวกันพบว0าเป2นชุมชนเดียวกัน ผู�สมัครรับ
เลือกต้ังและพรรคการเมืองไม0มีการได�เปรียบเสียเปรียบ ประชาชนให�คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก 
และพบว0าเรื่องการแบ0งเขตเลือกต้ังมีความเท่ียงธรรม ไม0แบ0งตามใจของผู�มีหน�าท่ี ประชาชนให�คะแนน
การปฏิบัติในระดับมาก 

การกํากับดูแลเจ�าพนักงานผู�ดําเนินการเลือกต้ัง โดยภาพรวมประชาชนให�คะแนน
การปฏิบัติในระดับมาก และพิจารณาเป2นรายด�านพบว0า ประชาชนให�คะแนนการปฏิบัติในการแต0งต้ัง
เจ�าพนักงานผู�ดําเนินการเลือกต้ังในระดับปานกลางและน�อย โดยเรียงลําดับหัวข�อท่ีมีการปฏิบัติมาก
ท่ีสุดได�ดังนี้ การลงโทษทางวินัยเจ�าพนักงานผู�ควบคุมเลือกต้ังท่ีทุจริตต0อหน�าท่ี ประชาชนให�คะแนน
การปฏิบัติในระดับมาก รองลงมาคือ การกํากับดูแลเจ�าพนักงานปgองกันป/ญหาการลักลอบกาบัตร
ช0วยเหลือผู�สมัครฝvายตน ประชาชนให�คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก การใช�ลักษณะผู�นําของ
คณะกรรมการการเลือกต้ังโดยการตรวจเยี่ยมหน0วยเลือกต้ังเพ่ือให�กําลังใจในการทํางาน ประชาชนให�
คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก เจ�าหน�าท่ีจัดการเลือกต้ังยอมให�มีการตรวจสอบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเลือกต้ัง ประชาชนให�คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก การกํากับดูแลเจ�าพนักงานปgองกันป/ญหา
การเรียกรับสินบนจากผู�สมัครเพ่ือทุจริตเลือกต้ัง ประชาชนให�คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก การเพ่ิม
จํานวนผู�สังเกตการณ&จากพรรคการเมืองประจําหน0วยเลือกต้ังให�มากเพียงพอต0อการตรวจสอบทุจริต 
ประชาชนให�คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก และการกํากับดูแลเจ�าพนักงานปgองกันการรู�เห็นเป2นใจ
ให�ใช�บัตรประชาชนปลอมเพ่ือกาบัตรลงคะแนน ประชาชนให�คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก  

การจัดทําบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิเลือกต้ัง โดยภาพรวมประชาชนให�คะแนนการปฏิบัติ
ในระดับมาก และพิจารณาเป2นรายด�านพบว0า ประชาชนให�คะแนนการปฏิบัติในการจัดทํารายชื่อผู�มีสิทธิ
เลือกต้ังและการประกาศบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิเลือกต้ังในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับหัวข�อท่ีมีการ
ปฏิบัติมากท่ีสุดได�ดังนี้ การอํานวยการเพ่ือให�เจ�าบ�านสามารถตรวจสอบและยื่นคําร�องถอนรายชื่อผู�อ่ืน
ท่ีอยู0ในทะเบียนบ�านของตนโดยผิดจากความเป2นจริงได�ก0อนการเลือกต้ัง ประชาชนให�คะแนนการ
ปฏิบัติในระดับมาก การจัดทําบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิเลือกต้ังหลังประกาศพระราชกฤษฎีกาเลือกต้ัง ติด
ประกาศ ณ ท่ีว0าการอําเภอและ อบต. ผู�มีสิทธิสามารถทราบล0วงหน�าได�อย0างชัดเจน ประชาชนให�
คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก การตัดสิทธิผู�มีสิทธิเลือกต้ังเนื่องจากไม0ไปใช�สิทธิในครั้งก0อนและมิได�
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แจ�งเหตุจําเป2นนั้น เจ�าหน�าท่ีในเขตเลือกต้ังได�ดําเนินการโดยสุจริตและเท่ียงธรรมดีแล�ว ประชาชนให�
คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก การตรวจสอบเพ่ือปgองกันป/ญหา การย�ายบุคคลซ่ึงไม0มีนามสกุล
เดียวกับเจ�าบ�านต้ังแต0สิบคนข้ึนไปเข�ามาในทะเบียนบ�านเพ่ือประโยชน&ในการเลือกต้ังโดยมิชอบ 
ประชาชนให�คะแนนการปฏิบัติในระดับปานกลาง และพบว0าการแก�ไขป/ญหากรณีประชาชนบางส0วน
ไม0มีชื่อในบัญชีเลือกต้ัง ประชาชนให�คะแนนการปฏิบัติในระดับปานกลาง  

การสมัครรับเลือกต้ัง โดยภาพรวมประชาชนให�คะแนนการปฏิบัติในระดับปานกลาง 
และพิจารณาเป2นรายด�านพบว0า ประชาชนให�คะแนนการปฏิบัติในผู�สมัครและการสมัครรับเลือกต้ังใน
ระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับหัวข�อท่ีมีการปฏิบัติมากท่ีสุดได�ดังนี้ กระบวนการจับสลากหมายเลข
พรรคการเมืองในการเลือกต้ังแบบสัดส0วนนั้นการปฏิบัติเป2นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม ประชาชนให�
คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก รองลงมาคือ กระบวนการตรวจสอบหลักฐานการศึกษาของผู�สมัครรับ
เลือกต้ัง การปฏิบัติเป2นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม ประชาชนให�คะแนนการปฏิบัติในระดับกลาง การ
ปgองกันป/ญหาผู�มีอิทธิพลท�องถ่ินกีดกันคู0แข0งไม0ให�ลงสมัครรับเลือกต้ัง ประชาชนให�คะแนนการปฏิบัติ
ในระดับปานกลาง การจัดให�ชนกลุ0มน�อยมีโอกาสเท0าเทียมกันในการลงสมัครรับเลือกต้ัง ประชาชนให�
คะแนนการปฏิบัติในระดับปานกลาง และพบว0ากระบวนการสืบสวนสอบสวนวินิจฉัยความจริง เรื่อง
ผู�สมัครรับเลือกต้ังท่ีขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต�องห�ามนั้น การปฏิบัติเป2นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 
จากการศึกษาพบว0า ประชาชนให�คะแนนการปฏิบัติในระดับปานกลาง  

การกํากับดูแลวิธีการหาเสียงเลือกต้ัง โดยภาพรวมประชาชนให�คะแนนการปฏิบัติ
ในระดับมาก โดยเรียงลําดับหัวข�อท่ีมีการปฏิบัติมากท่ีสุดได�ดังนี้ การตรวจสอบเพ่ือปgองกันป/ญหาการ
จัดงานเลี้ยงรื่นเริงและมหรสพ ประชาชนให�คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก รองลงมาคือ การ
สนับสนุนของรัฐอย0างพอเพียงและเท0าเทียมกันในการโฆษณาหาเสียงเลือกต้ังของผู�สมัครแต0ละคน 
ประชาชนให�คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก การตรวจสอบเพ่ือปgองกันป/ญหาข�าราชการใช�ตําแหน0ง
หน�าท่ีโดยมิชอบเพ่ือเป2นคุณหรือเป2นโทษต0อผู�สมัคร ประชาชนให�คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก 
พรรคและผู�สมัครมีโอกาสเท0าเทียมกันในการเข�าถึงเงินอุดหนุนของรัฐ ประชาชนให�คะแนนการปฏิบัติ
ในระดับมาก สื่อ หนังสือพิมพ& วิทยุ โทรทัศน& มีความเท่ียงธรรมในการเสนอข0าว ประชาชนให�คะแนน
การปฏิบัติในระดับมาก การตรวจสอบเพ่ือปgองกันป/ญหาการทําลายปgายหาเสียงหรือหาเสียงใส0ร�าย
ปgายสีคู0แข0งโดยขาดความเป2นจริง ประชาชนให�คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก การตรวจสอบเพ่ือ
ปgองกันป/ญหาการจัดทําขนาดปgายไม0เป2นไปตามกฎหมาย ประชาชนให�คะแนนการปฏิบัติในระดับ
มาก พรรคและผู�สมัครมีโอกาสเท0าเทียมกันในการเข�าถึงเงินบริจาคพรรคการเมือง ประชาชนให�
คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก การตรวจสอบเพ่ือปgองกันป/ญหาการหาเสียงโดยการแอบอ�าง
หลอกลวง ประชาชนให�คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก การส0งเสริมโซเชียลมีเดียให�มีการตรวจสอบ
การทุจริตเลือกต้ัง ประชาชนให�คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก การตรวจสอบเพ่ือปgองกันป/ญหาการ
แสดงค0าใช�จ0ายอันเป2นเท็จ หรือใช�จ0ายเกินกว0าท่ีกฎหมายกําหนด ประชาชนให�คะแนนการปฏิบัติใน
ระดับมาก และการกํากับดูแลปgองกันป/ญหาการซ้ือสิทธิขายเสียงในการเลือกต้ัง การให�หรือสัญญาว0า
จะให�ผลประโยชน& ประชาชนให�คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก  

การกํากับดูแลการลงคะแนนเลือกต้ัง โดยภาพรวมประชาชนให�คะแนนการปฏิบัติ
ในระดับมาก โดยเรียงลําดับหัวข�อท่ีมีการปฏิบัติมากท่ีสุดได�ดังนี้ การกํากับดูแลปgองกันป/ญหาการหย0อน
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บัตรปลอมในหีบก0อนการลงคะแนน ประชาชนให�คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก การส0งเสริมให�
เครื่องลงคะแนนถูกนํามาใช� ประชาชนให�คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก การกํากับดูแลให�บัตร
ลงคะแนนของผู�เลือกต้ังอยู0ในกล0องเลือกต้ังจริง ประชาชนให�คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก การ
จัดการให�มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการท่ีมาใช�สิทธิเลือกต้ัง ประชาชนให�คะแนนการปฏิบัติ
ในระดับมาก การปgองกันป/ญหาการใช�บัตรประชาชนปลอมโดยเจ�าหน�าท่ีรู�เห็นเป2นใจ ประชาชนให�
คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก และการกํากับดูแลปgองกันป/ญหาเจ�าหน�าท่ีกาบัตรแทนผู�ไม0มาใช�สิทธิ
โดยทุจริต ประชาชนให�คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก  

การกํากับดูแลการลงคะแนนเลือกต้ังนอกเขต โดยภาพรวมประชาชนให�คะแนน
การปฏิบัติในระดับมาก โดยเรียงลําดับหัวข�อท่ีมีการปฏิบัติมากท่ีสุดได�ดังนี้ การกํากับดูแลปgองกันป/ญหา
การขนย�ายเปลี่ยนหีบบัตรในการเลือกต้ังนอกเขต ประชาชนให�คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก มี
ระบบการเลือกต้ังทางอินเตอร&เน็ต ประชาชนให�คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก การกํากับดูแล
ปgองกันป/ญหาการลงคะแนนโดยทุจริตในการเลือกต้ังล0วงหน�า ประชาชนให�คะแนนการปฏิบัติใน
ระดับมาก การเก็บรักษา และตรวจสอบหีบบัตร 24 ชั่วโมง ด�วยกล�อง CCTV ประชาชนให�คะแนน
การปฏิบัติในระดับมาก และการอํานวยความสะดวกเพ่ือประกันการใช�สิทธิการเลือกต้ังใน
ต0างประเทศ ประชาชนให�คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก  

การกํากับดูแลการนับคะแนนและการประกาศผล โดยภาพรวมประชาชนให�
คะแนนการปฏิบัติในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับหัวข�อท่ีมีการปฏิบัติมากท่ีสุดได�ดังนี้ การกํากับดูแล
ปgองกันป/ญหาการลักลอบขีดเขียน ทําลายบัตรเลือกต้ังให�เป2นบัตรเสียโดยทุจริต ประชาชนให�คะแนน
การปฏิบัติในระดับมาก รองลงมาคือ การประกาศผลการเลือกต้ังไม0ล0าช�าจนเกินไป ประชาชนให�
คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก การอํานวยการให�คะแนนถูกนับอย0างเท่ียงธรรมปgองกันป/ญหาการ
อ0านนับคะแนนผิด ประชาชนให�คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก เปzดโอกาสให�มีการตรวจสอบจาก
องค&กรภายนอกประเทศได� ประชาชนให�คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก และการกํากับดูแลให�หีบ
บัตรเลือกต้ังมีความปลอดภัยจากการทุจริต ประชาชนให�คะแนนการปฏิบัติในระดับมาก  

สรุปผลของค0าเฉลี่ยของตัวแปรการมีส0วนร0วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
การเลือกต้ังของคณะกรรมการการเลือกต้ัง  พบว0าระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการการเลือกต้ัง
ให�สุจริตและเท่ียงธรรมของคณะกรรมการการเลือกต้ัง โดยภาพรวมอยู0ในระดับมาก โดยมีคะแนน
เฉลี่ยเท0ากับ 3.67  เม่ือพิจารณาระดับการปฏิบัติเป2นรายด�าน ปรากฏว0า มีค0าคะแนนเฉลี่ยอยู0ระหว0าง 
3.33 – 3.95  ซ่ึงสามารถเรียงลําดับค0าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย ได�ดังนี้คือ ลําดับท่ี 1 การ
กํากับดูแลเจ�าพนักงานผู�ดําเนินการเลือกต้ัง  ลําดับท่ี 2 การกํากับดูแลการลงคะแนนเลือกต้ังนอกเขต  
ลําดับท่ี 3 การกํากับดูแลการนับคะแนนและการประกาศผล ลําดับท่ี 4 การกํากับดูแลการลงคะแนน
เลือกต้ัง ลําดับท่ี 5 การกํากับดูแลวิธีการหาเสียงเลือกต้ัง ลําดับท่ี 6 การแบ0งเขตเลือกต้ัง  ลําดับท่ี 7 
การจัดทําบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิเลือกต้ัง ลําดับท่ี 8 การสมัครรับเลือกต้ัง และ ลําดับท่ี 9 กระบวนการ
บริหารจัดการเลือกต้ังท่ัวไป  

ค0าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการปฏิบัติตามกฎหมายขององค&กรท่ี
เก่ียวข�องกับการเลือกต้ัง ในเรื่องบทบาทของพรรคการเมือง ประชาชนให�คะแนนการปฏิบัติตาม
กฏหมายในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับหัวข�อท่ีมีการปฏิบัติมากท่ีสุดได�ดังนี้ พรรคการเมืองมี
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โครงสร�างเป2นของประชาชน โดยประชาชน เพ่ือประชาชน ประชาชนให�คะแนนการปฏิบัติในระดับ
ปานกลาง พรรคการเมืองแปรมติมหาชนมาเป2นนโยบายพรรค เป2นความต�องการของประชาชนอย0าง
แท�จริง นําไปใช�หาเสียง ประชาชนให�คะแนนการปฏิบัติในระดับปานกลาง พรรคการเมืองจัดผู�
สังเกตการณ&จากตัวแทนประชาชนประจําหน0วยเลือกต้ังมีจํานวนมากเพียงพอต0อการตรวจสอบทุจริต
การเลือกต้ัง  ประชาชนให�คะแนนการปฏิบัติในระดับปานกลาง พรรคการเมืองแสดงค0าใช�จ0ายการ
เลือกต้ังอย0างถูกต�อง ไม0ใช�จ0ายเกินกว0าท่ีกฎหมายกําหนด ประชาชนให�คะแนนการปฏิบัติในระดับ
ปานกลาง และพรรคการเมืองมุ0งรณรงค&หาเสียงเลือกต้ังโดยนโยบายพรรค ไม0ใส0ร�ายปgายสีคู0แข0ง 
ประชาชนให�คะแนนการปฏิบัติในระดับปานกลาง  

ในเรื่องบทบาทของสื่อมวลชน ประชาชนให�คะแนนการปฏิบัติตามกฏหมายใน
ระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับหัวข�อท่ีมีการปฏิบัติมากท่ีสุดได�ดังนี้  สื่อมวลชนมีการเกาะติด
สถานการณ&รายงานข0าวการเลือกต้ังอย0างสมํ่าเสมอ ประชาชนให�คะแนนการปฏิบัติในระดับ 
สื่อมวลชนมีการรณรงค&ให�คนไปใช�สิทธิ์เลือกต้ัง ประชาชนให�คะแนนการปฏิบัติในระดับปานกลาง สื่อ 
หนังสือพิมพ& วิทยุ โทรทัศน& เสนอข0าวอย0างเป2นกลาง ไม0เลือกข�าง ประชาชนให�คะแนนการปฏิบัติใน
ระดับปานกลาง และสื่อ หนังสือพิมพ& วิทยุ โทรทัศน& เสนอข0าวสะท�อนความเป2นจริงโดย ไม0บิดเบือน 
ประชาชนให�คะแนนการปฏิบัติในระดับปานกลาง  

ในเรื่องบทบาทของสถาบันการศึกษา ประชาชนให�คะแนนการปฏิบัติตาม
กฏหมายในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับหัวข�อท่ีมีการปฏิบัติมากท่ีสุดได�ดังนี้ สถาบันการศึกษามุ0ง
นําเสนอปรัชญาประชาธิปไตย โดยมีประชาชนเป2นเจ�าของอํานาจอธิปไตย ประชาชนให�คะแนนการ
ปฏิบัติในระดับปานกลาง สถาบันการศึกษามุ0งนําเสนอกระบวนการท่ีดีในการเลือกตัวแทนประชาชน 
เพ่ือทําหน�าท่ีนิติบัญญัติ ประชาชนให�คะแนนการปฏิบัติในระดับปานกลาง และสถาบันการศึกษาจัด
ให�มีการประชุมสัมมนาเพ่ือการมีส0วนร0วมของประชาชนส0วนใหญ0ของประเทศ ประชาชนให�คะแนน
การปฏิบัติในระดับปานกลาง  

ในเรื่องบทบาทกลุ0มกดดันทางการเมือง ประชาชนให�คะแนนการปฏิบัติตาม
กฏหมายในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับหัวข�อท่ีมีการปฏิบัติมากท่ีสุดได�ดังนี้ กลุ0มกดดันทาง
การเมืองมุ0งรณรงค&เพ่ือให�ประชาชนส0วนใหญ0มีอํานาจอธิปไตยโดยสมบูรณ& ประชาชนให�คะแนนการ
ปฏิบัติในระดับปานกลาง กลุ0มกดดันทางการเมืองการเมืองทําหน�าท่ีตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล
ให�เป2นไปตามความต�องการท่ีแท�จริงของสังคม ประชาชนให�คะแนนการปฏิบัติในระดับปานกลาง 
และกลุ0มกดดันทางการเมืองผลักดันความต�องการเพ่ือนําไปสู0มติมหาชนและนําไปสู0นโยบายพรรค 
ประชาชนให�คะแนนการปฏิบัติในระดับปานกลาง  

สรุปผลของค0าเฉลี่ยของตัวแปรการปฏิบัติตามกฎหมายขององค&กรท่ีเก่ียวข�องกับ
การเลือกต้ัง โดยภาพรวม อยู0ในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท0ากับ 3.02 เม่ือพิจารณาระดับ
การปฏิบัติเป2นรายด�าน ปรากฏว0า มีค0าคะแนนเฉลี่ยอยู0ระหว0าง 2.82 – 3.17 ซ่ึงสามารถเรียงลําดับ
ค0าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย ได�ดังนี้คือ บทบาทของสื่อมวลชน สถาบันการศึกษา กลุ0มกดดัน
ทางการเมือง และพรรคการเมือง  

ค0าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของสัมฤทธิผลการบริหารจัดการการเลือกต้ังให�
สุจริตและเท่ียงธรรม ประกอบไปด�วย 2 ด�าน คือ ด�านความสุจริต และด�านความเท่ียงธรรม วัดเป2น
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คะแนนความสุจริตและเท่ียงธรรม โดยค0าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของสัมฤทธิผลด�านความ
สุจริต ประชาชนให�คะแนนความสุจริตในระดับมาก โดยเรียงลําดับหัวข�อท่ีมีคะแนนสุจริตมากท่ีสุดได�
ดังนี้ เจ�าพนักงานยินยอมให�มีการตรวจสอบบัตรเสียจากตัวแทนพรรคเพ่ือความถูกต�อง ประชาชนให�
คะแนนความสุจริตและเท่ียงธรรมในระดับมาก รองลงมาคือ การพิจารณาคุณสมบัติผู�มีสิทธิเลือกต้ัง
ถูกต�องตามกฎหมาย ประชาชนให�คะแนนความสุจริตและเท่ียงธรรมในระดับมาก เจ�าพนักงานปฏิบัติ
หน�าท่ีอย0างเป2นกลางไม0รู�เห็นเป2นใจกับพรรคฝvายตน ประชาชนให�คะแนนความสุจริตและเท่ียงธรรม
ในระดับมาก การบังคับใช�กฎหมายกับผู�สมัครและบทลงโทษเท0าเทียมกันไม0มีการเลือกปฏิบัติ 
ประชาชนให�คะแนนความสุจริตและเท่ียงธรรมในระดับมาก กระบวนการเลือกต้ังถูกต�องตาม พรบ.
การเลือกต้ังและกฏหมายท่ีเก่ียวข�อง ประชาชนให�คะแนนความสุจริตและเท่ียงธรรมในระดับมาก    
เจ�าพนักงานปฏิบัติหน�าท่ีซื่อสัตย&สุจริต ไม0เรียกรับสินบนจากผู�สมัคร ประชาชนให�คะแนนความสุจริตและ
เท่ียงธรรมในระดับมาก เจ�าพนักงานตรวจสอบบัตรประชาชนผู�มีสิทธิเลือกต้ัง ด�วยความสุจริตไม0สวมสิทธิ 
ประชาชนให�คะแนนความสุจริตและเท่ียงธรรมในระดับมาก และเจ�าพนักงานอ0านนับคะแนนอย0างถูกต�อง 
ไม0จงใจอ0านคะแนนผิด ประชาชนให�คะแนนความสุจริตและเท่ียงธรรมในระดับมาก  

ค0าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของสัมฤทธิผลด�านความเท่ียงธรรม ประชาชน
ให�คะแนนความเท่ียงธรรมในระดับมาก โดยเรียงลําดับหัวข�อท่ีมีคะแนนเท่ียงธรรมมากท่ีสุดได�ดังนี้ การ
นับคะแนน มีความโปร0งใสและเป2นธรรม ประชาชนให�คะแนนความสุจริตและเท่ียงธรรมในระดับมาก 
รองลงมาคือ การรักษาความปลอดภัยหีบบัตรจากการทุจริต ไม0เปลี่ยนหีบบัตรเลือกต้ัง ประชาชนให�
คะแนนความสุจริตและเท่ียงธรรมในระดับมาก การจัดการเลือกต้ังสนองตอบการมีส0วนร0วมของ
ประชาชนส0วนใหญ0ของประเทศ ประชาชนให�คะแนนความสุจริตและเท่ียงธรรมในระดับมาก การใช�
จ0ายงบประมาณมีความคุ�มค0า สอดคล�องกับหลักธรรมาภิบาล ไม0เปลี่ยนหีบบัตรเลือกต้ัง ประชาชนให�
คะแนนความสุจริตและเท่ียงธรรมในระดับมาก การจัดการให�ผู�มีสิทธิเลือกต้ังมีภราดรภาพ มีศักด์ิศรี 
ใช� 1 สิทธิ 1 เสียง เท0ากันจากการศึกษาพบว0า ประชาชนให�คะแนนความสุจริตและเท่ียงธรรมใน
ระดับมาก การจัดการให�ผู�มีสิทธิเลือกต้ังมีความเสมอภาค โดยไม0แบ0งแยกสถานะทางสังคม ประชาชน
ให�คะแนนความสุจริตและเท่ียงธรรมในระดับมาก การจัดให�ชนกลุ0มน�อยมีโอกาสเท0าเทียมกันในการ
ลงสมัครรับเลือกต้ัง ประชาชนให�คะแนนความสุจริตและเท่ียงธรรมในระดับมาก การพิมพ&บัตร
เลือกต้ังเป2นธรรมไม0ใช�กระดาษผิวมันกาไม0ติดอ0านเป2นบัตรเสีย ประชาชนให�คะแนนความสุจริตและ
เท่ียงธรรมในระดับมาก การวินิจฉัยบัตรเสียมีความเป2นธรรม สอดคล�องกับหลักธรรมาภิบาล 
ประชาชนให�คะแนนความสุจริตและเท่ียงธรรมในระดับ การกาบัตรเลือกต้ังมีความเป2นธรรมไม0มีการ
หย0อนบัตรแทนผู�สมัครฝvายตน ประชาชนให�คะแนนความสุจริตและเท่ียงธรรมในระดับมาก การใช�
จ0ายงบประมาณมีความคุ�มค0า สอดคล�องกับหลักธรรมาภิบาล ประชาชนให�คะแนนความสุจริตและ
เท่ียงธรรมในระดับมาก การจัดการให�ผู�มีสิทธิเลือกต้ังมีเสรีภาพสูงสุดในการเลือกตัวแทนของตน 
ประชาชนให�คะแนนความสุจริตและเท่ียงธรรมในระดับมาก และการประกาศผลเลือกต้ังมีความเชื่อถือได� 
สามารถตรวจสอบโดยสื่อคอมพิวเตอร& ประชาชนให�คะแนนความสุจริตและเท่ียงธรรมในระดับมาก  

คะแนนความสุจริตและเท่ียงธรรมในเรื่องสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให�สุจริตและเท่ียง
ธรรม โดยภาพรวมอยู0ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท0ากับ 3.98 เม่ือพิจารณาระดับเป2นรายด�าน 
ปรากฏว0า ลําดับท่ี 1 ด�านความเท่ียงธรรม และลําดับท่ี 2 คือด�านความสุจริต  
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3) ความสัมพันธ&ของตัวแปรกับสัมฤทธิผลการบริหารจัดการการเลือกต้ังให�สุจริต
และเท่ียงธรรม ตัวแปรเรื่องการมีส0วนร0วมของประชาชนต0อการบริหารจัดการการเลือกต้ังของ
คณะกรรมการการเลือกต้ังและการปฏิบัติตามกฎหมายขององค&กรท่ีเก่ียวข�องกับการเลือกต้ัง พบว0า 
ค0าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ&ระหว0าง สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให�สุจริตและเท่ียงธรรม (Y) กับ การมีส0วน
ร0วมของประชาชนในการบริหารจัดการการเลือกต้ังแต0ละด�าน มีค0าอยู0ระหว0าง 0.41  ถึง 0.02 โดยตัว
แปรการกํากับดูแลวิธีการหาเสียงเลือกต้ัง (X6 = 0.41) มีความสัมพันธ&ทางบวกในระดับปานกลาง 
อย0างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ในขณะท่ีตัวแปรการกํากับดูแลเจ�าพนักงานผู�ดําเนินการ
เลือกต้ัง (X3 = 0.17), การกํากับดูแลการลงคะแนนเลือกต้ัง (X7 = 0.15), กระบวนการบริหารจัดการ
การเลือกต้ังท่ัวไป (X1 = 0.15), การแบ0งเขตเลือกต้ัง (X2 = 0.10), การจัดทําบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิ
เลือกต้ัง (X4 = 0.09), การกํากับดูแลการลงคะแนนเลือกต้ังนอกเขตการ(X8= 0.06), การสมัครรับ
เลือกต้ัง (X5 = 0.04) และการกํากับดูแลการนับคะแนนและการประกาศผล (X9 = 0.02) มี
ความสัมพันธ&ทางบวกในระดับตํ่าอย0างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในขณะท่ีค0าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ&ระหว0างสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให�สุจริตและเท่ียงธรรม (Y) กับ การปฏิบัติตามกฎหมายของ
องค&กรท่ีเก่ียวข�องกับการเลือกต้ังมีค0าอยู0ระหว0าง -0.008 ถึง -0.079 โดยทุกตัวคือ บทบาทของพรรค
การเมือง (X10 = -0.076), บทบาทของสื่อมวลชน (X11 = -0.032), บทบาทของสถาบันการศึกษา (X12 

= -0.079) และบทบาทของกลุ0มกดดันทางการเมือง (X13 = -0.008) มีความสัมพันธ&ทางลบในระดับ
ตํ่า อย0างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

เม่ือนําตัวแปรการมีส0วนร0วมของประชาชนในการบริหารจัดการการเลือกต้ังของ
คณะกรรมการการเลือกต้ัง มาต้ังสมมติฐานในเรื่องความสัมพันธ&ระหว0างสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให�
สุจริตและเท่ียงธรรมทีละตัวแปร พบว0า การบริหารจัดการเลือกต้ังท่ัวไป การแบ0งเขตเลือกต้ัง การ
ควบคุมเจ�าพนักงานผู�ดําเนินการเลือกต้ัง การจัดทําบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิเลือกต้ัง การกํากับดูแลวิธีการ
หาเสียงเลือกต้ัง และการลงคะแนนเลือกต้ัง เม่ือทดสอบความมีนัยสําคัญพบว0า ปฏิเสธสมมุติฐาน H0 
(p < 0.05) แสดงว0าส0งผลต0อสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให�สุจริตและเท่ียงธรรมอย0างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ส0วนการสมัครรับเลือกต้ัง การกํากับดูแลการลงคะแนนเลือกต้ังนอกเขต และ การกํากับดูแลการนับ
คะแนนและการประกาศ ไม0มีความสัมพันธ&เชิงเส�นตรงกับสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให�สุจริตและเท่ียง
ธรรม เม่ือทดสอบความมีนัยสําคัญพบว0า ปฏิเสธสมมุติฐาน H1 (p > 0.05) แสดงว0าไม0ส0งผลต0อ
สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให�สุจริตและเท่ียงธรรม  

ในขณะท่ีเม่ือนําตัวแปรการปฏิบัติตามกฎหมายขององค&กรท่ีเก่ียวข�องกับการ
เลือกต้ัง มาต้ังสมมติฐานในเรื่องความสัมพันธ&ระหว0างสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให�สุจริตและเท่ียงธรรมที
ละตัวแปร พบว0า บทบาทของพรรคการเมือง สื่อมวลชน สถาบันการศึกษา และกลุ0มกดดันทาง
การเมืองไม0มีความสัมพันธ&เชิงเส�นตรงกับสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให�สุจริตและเท่ียงธรรม เม่ือทดสอบ
ความมีนัยสําคัญพบว0า ปฏิเสธสมมุติฐาน H1 (p > 0.05) แสดงว0าไม0ส0งผลต0อสัมฤทธิผลการเลือกต้ัง
ให�สุจริตและเท่ียงธรรม 

4) การทํานายแนวโน�มของสัมฤทธิผลการบริหารจัดการการเลือกต้ังให�สุจริตและ
เท่ียงธรรม เป2นการพิจารณาค0าสหสัมพันธ& ผลการวิจัยพบว0า ตัวแปรพยากรณ&ท่ีมีความสัมพันธ&กับตัว
แปรเกณฑ&มากท่ีสุด คือ ตัวแปรการกํากับดูแลวิธีการหาเสียงเลือกต้ัง (X6) ถูกเลือกเข�าสู0สมการก0อน 
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เม่ือเพ่ิมตัวแปรพยากรณ&ตัวท่ี 2, 3, 4 และ 5 คือ การบริหารจัดการเลือกต้ังท่ัวไป (X1), การควบคุม
เจ�าพนักงานผู�ดําเนินการเลือกต้ัง (X3), การกํากับดูแลการลงคะแนนเลือกต้ัง (X7), การสมัครรับ
เลือกต้ัง (X5 ) พบว0าค0าสัมประสิทธิสหสัมพันธ&พหุคูณเพ่ิมข้ึนทุกครั้ง อย0างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 
0.05 และเม่ือเพ่ิมตัวแปรพยากรณ& การแบ0งเขตเลือกต้ัง (X2) การจัดทําบัญชีผู�มีสิทธิเลือกต้ัง (X4) 
การลงคะแนนเลือกต้ังนอกเขต (X8) และ การนับคะแนนและการประกาศผล (X9) เข�าสู0สมการ ค0า
สหสัมพันธ&พหุ คูณไม0 เ พ่ิมข้ึนอย0างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 แสดงว0าตัวพยากรณ&มี
ความสัมพันธ&กับตัวแปรเกณฑ&น�อยมาก ซ่ึงไม0สมควรนํามาใช�เป2นตัวพยากรณ& ดังนั้นสรุปได�ว0า ตัว
พยากรณ&ท่ีดีท่ีสามารถพยากรณ&สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให�สุจริตและเท่ียงธรรม คือ ตัวแปรการกํากับ
ดูแลวิธีการหาเสียงเลือกต้ัง (X6), การบริหารจัดการเลือกต้ังท่ัวไป (X1), การควบคุมเจ�าพนักงาน
ผู�ดําเนินการเลือกต้ัง (X3), การกํากับดูแลการลงคะแนนเลือกต้ัง (X7) และการสมัครรับเลือกต้ัง (X5 ) 
สําหรับตัวแปรการแบ0งเขตเลือกต้ัง (X2) การจัดทําบัญชีผู�มีสิทธิเลือกต้ัง (X4) การลงคะแนนเลือกต้ัง
นอกเขต (X8) และ การนับคะแนนและการประกาศผล (X9) ไม0นําเข�าสู0สมการเนื่องจากไม0มี
ความสัมพันธ&อย0างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

จากนั้นจึงได�นําตัวแปรไปทดสอบความสัมพันธ&เชิงเส�นระหว0างตัวแปรอิสระและ
ตัวแปรตาม โดยคํานวณหาค0าน้ําหนักความสําคัญของการพยากรณ& และสร�างสมการพยากรณ&
สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให�สุจริตและเท่ียงธรรม มีค0าน้ําหนักความสําคัญในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta) 
ของตัวแปร พบว0า การกํากับดูแลวิธีการหาเสียงเลือกต้ัง (X6 = 0.346) มีค0าน้ําหนักความสําคัญมาก
ท่ีสุด รองลงมาได�แก0 การควบคุมเจ�าพนักงานผู�ดําเนินการเลือกต้ัง (X3 = .108), กระบวนการบริหาร
จัดการเลือกต้ังท่ัวไป (X1 = 0.087), การลงคะแนนเลือกต้ัง (X7 = 0.081) และการสมัครรับเลือกต้ัง 
(X5  = -0.048) มีน้ําหนักน�อยท่ีสุดตามลําดับ สําหรับตัวแปรการแบ0งเขตเลือกต้ัง (X2) การจัดทําบัญชี
รายชื่อผู�มีสิทธิเลือกต้ัง (X4) การควบคุมการนับคะแนนและการประกาศผล (X8) และการกํากับดูแล
การลงคะแนนเลือกต้ังนอกเขต (X9) ไม0นําเข�าสู0สมการเนื่องจากไม0มีความสัมพันธ&อย0างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 โดยค0าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ&พหุคูณของสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให�สุจริตและเท่ียง
ธรรม กับ การมีส0วนร0วมของประชาชนในการบริหารจัดการการเลือกต้ังรวมทุกด�านเท0ากับ 1.813 
โดยท่ีตัวแปรพยากรณ& 5 ตัวแปรข�างต�น สามารถร0วมกันพยากรณ&สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให�สุจริตและ
เท่ียงธรรมได�สูงถึงร�อยละ 24.4  มีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ& 0.20836 

เม่ือนําตัวแปรการปฏิบัติตามกฎหมายขององค&กรท่ีเก่ียวข�องกับการเลือกต้ัง มา
ต้ังสมมติฐานในเรื่องความสัมพันธ&ระหว0างสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให�สุจริตและเท่ียงธรรมทีละตัวแปร 
พบว0า บทบาทของพรรคการเมือง สื่อมวลชน สถาบันการศึกษา และกลุ0มกดดันทางการเมืองไม0มี
ความสัมพันธ&เชิงเส�นตรงกับสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให�สุจริตและเท่ียงธรรม เม่ือทดสอบความมี
นัยสําคัญพบว0า ปฏิเสธสมมุติฐาน H1 (p > 0.05) แสดงว0าไม0ส0งผลต0อสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให�สุจริต
และเท่ียงธรรม ในขณะท่ีเม่ือนํามาทําการทดสอบความสัมพันธ&เชิงเส�นระหว0างตัวแปรอิสระและตัว
แปรตาม โดยใช�การปฏิบัติตามกฎหมายขององค&กรท่ีเก่ียวข�องกับการเลือกต้ัง ท้ัง 4 องค&กร เป2นตัว
แปรพยากรณ&และใช�สัมฤทธิผลการเลือกต้ังให�สุจริตและเท่ียงธรรม (Y) เป2นตัวแปรเกณฑ& โดยใช�
วิธีการ Stepwise พบว0า ตัวแปรบทบาทของพรรคการเมือง (X10), บทบาทของสื่อมวลชน (X11), 
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บทบาทของสถาบันการศึกษา (X12) และบทบาทของกลุ0มกดดันทางการเมือง (X13) ไม0มีความสัมพันธ&
เชิงเส�นตรงกับสัมฤทธิผลการเลือกต้ังให�สุจริตและเท่ียงธรรม อย0างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 5.1.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

1) การบริหารจัดการการเลือกต้ังของคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
เรื่องการบริหารจัดการการเลือกต้ังท่ัวไป พบว0า หน�าท่ี จัดการการเลือกต้ังและ

พิสูจน&คุณสมบัติของนักการเมืองว0าถูกต�องตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการการเลือกต้ังมีการ
บริหารจัดการได�ในระดับดี ในเรื่องของข�อกฎหมายเขียนไว�ครอบคลุม แต0อาจมีข�อจํากัดในเรื่องของ
มาตรฐานในการปฏิบัติซ่ึงควรตีความเพ่ือมุ0งไปสู0เปgาหมายในความสําเร็จของการเลือกต้ัง ให�สามารถ
ดําเนินการได�เสร็จสิ้น ตรงตามวิสัยทัศน& และบรรลุวัตถุประสงค& ในเรื่องของงบประมาณสามารถการ
วางแผนการใช�งบประมาณได�ค0อนข�างดี จะมีป/ญหาในเรื่องการเบิกจ0ายแต0สามารถดําเนินการต0อจน
สําเร็จ ยกเว�นกรณีป/ญหาในเรื่องของการตัดสินให�การเลือกต้ังเป2นโมฆะ ทําให�ต�องหางบประมาณ
เพ่ิมเติมเพ่ือมาจัดการเลือกต้ังใหม0 ซ่ึงทําให�ต�องมีงบประมาณสํารองในการปฏิบัติ ในเรื่องระยะเวลา
ในวันเลือกต้ัง ท่ีไม0ยืดหยุ0นเท0าท่ีควร ส0งผลให�ผู�มาใช�สิทธิเลือกต้ังมีความลําบาก และมีข�อจํากัดจนไม0
สามารถมาใช�สิทธิได� ทางแก�ไขคือควรเปzดโอกาสให�ประชาชนมีโอกาสใช�สิทธิให�มากท่ีสุด โดยอาจยืด
ระยะเวลาลงคะแนนให�มีความสะดวกในการไปใช�สิทธิ และป/ญหาในเรื่องของทัศนคติท่ีไม0ดีต0อ
นักการเมืองทําให�บรรทัดฐานในการพิจารณาตามกฎหมายไม0เป2นบรรทัดฐานเดียวกัน จนอาจ
ก0อให�เกิดความไม0ยุติธรรมต0อนักการเมือง อีกป/ญหาคือการพยายามตีความท่ีจะไม0เป2นไปตาม
กฎหมาย จนเป2นเหตุให�การเลือกต้ังไม0ประสบความสําเร็จ แนวทางการแก�ไขป/ญหาคือ ในเรื่องของ
ทัศนคติตามนโยบายของเจ�าหน�าท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ัง ท่ีต�องยุติธรรมและเป2นกลางต0อ
นักการเมือง การปฏิบัติตามกฎหมายควรปฏิบัติตามกฎหมายอย0างมีบรรทัดฐานเดียว การบริหารควร
บริหารจัดการเพ่ือมุ0งสู0เปgาหมายความสําเร็จของการเลือกต้ัง ส0วนในเรื่องของงบประมาณควรจัดหา
งบประมาณสํารองเพ่ิมเติมจากงบประมาณปกติกรณีฉุกเฉิน 

เรื่องการแบ0งเขตเลือกต้ัง พบว0า การจัดแบ0งเขตเลือกต้ังท่ีต0างกัน มีผลต0อการ
ได�รับเลือกต้ังเป2น ส.ส. ท่ีต0างกัน โดยในการจัดแบ0งเขตในการเลือกต้ังควรจัดให�เป2นไปตามกฎหมาย 
รวมท้ังจัดให�เป2นชุมชนเดียว โดยเน�นถึงความสะดวกในการเดินทางไปเลือกต้ังของประชาชนเป2นหลัก 
ซ่ึงส0วนใหญ0มีความเห็นตรงกันว0าการแบ0งเขตเลือกต้ัง หน0วยเลือกต้ัง และท่ีเลือกต้ังของคณะกรรมการ
การเลือกต้ังสามารถทําได�เป2นท่ีน0าพึงพอใจ มีการแบ0งตามปริมาณของผู�มีสิทธิเลือกต้ัง ซ่ึงสามารถไป
ใช�สิทธิได�โดยไม0แออัด แต0ยังมีป/ญหาในบางหน0วยท่ีมีระยะทางไกล มีความลําบากในการเดินทางแต0
ถือว0ามีการพัฒนาปรับปรุงได�ดีข้ึนเป2นท่ีน0าพอใจ ส0วนในประเด็นเรื่องการเลือก ส.ส. นั้น เห็นว0า หนึ่ง
เขตเลือกต้ังควรมี ส.ส. คนเดียว เพ่ือคงหลักการความเสมอภาคในทางสากล 

เรื่องการแต0งต้ังเจ�าพนักงานผู�ดําเนินการเลือกต้ัง พบว0า เจ�าหน�าท่ีท่ีใช�ในการ
ควบคุมการเลือกต้ังนั้นต�องใช�บุคลากรจํานวนมาก การสรรหาบุคคลมาทําหน�าท่ีในแต0ละหน0วย
เลือกต้ังนั้นหายาก รวมท้ังต�องมีความรู�ในการปฏิบัติตามกฎหมาย ค0าตอบแทนน�อย จนทําให�ไม0มี
ประชาชนเข�ามาปฏิบัติหน�าท่ีนี้ จึงมักแก�ป/ญหาโดยการใช�ข�าราชการในพ้ืนท่ีในการเป2นเจ�าหน�าท่ี
จัดการเลือกต้ัง ชุดเดิมๆ ทําให�อาจมีป/ญหาการสั่งการจากผู�บังคับบัญชาท่ีไม0เป2นกลาง หรือแม�กระท่ัง
การเตรียมการกับผู�สมัครไว�ล0วงหน�า ดังนั้นการแก�ป/ญหาในการดําเนินการ แม�ว0าในการเลือกต้ังครั้งท่ี
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ผ0านๆ มา จะมีระบบการคัดเลือกเจ�าหน�าท่ีสามารถทํางานเป2นท่ีน0าพอใจ แต0ควรคงหลักการจาก
รัฐธรรมนูญให�ประชาชนมีส0วนร0วมในการทําหน�าท่ีกรรมการประจําหน0วยเลือกต้ัง เพ่ือเป2นพ้ืนฐานของการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย สร�างมาตรฐานในการคัดเลือกโดยการจัดฝ�กอบรมเบื้องต�นสําหรับผู�ท่ีจะ
ทําหน�าท่ีเจ�าพนักงานประจําหน0วยเลือกต้ัง เพ่ือให�สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได�ถูกต�องตามเจตนารมณ&ของ
รัฐธรรมนูญ รวมท้ังการท่ีเพ่ิมจํานวนผู�สังเกตการณ&จากพรรคการเมืองให�มากข้ึนเพ่ือร0วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติของเจ�าพนักงาน รวมท้ังเพ่ิมมาตรการการปgองกันรวมท้ังบทลงโทษเจ�าหน�าท่ีเม่ือกระทําความผิด 

เรื่องการจัดทําบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิเลือกต้ัง พบว0า การจัดทํารายชื่อประชาชนผู�มี
สิทธิในการเลือกต้ังนั้น ส0วนใหญ0มักจะใช�ข�อมูลจากฝvายปกครอง เนื่องจากป/ญหาในเรื่องปริมาณเจ�าหน�าท่ี 
ปริมาณข�อมูลท่ีมากและต�องปรับปรุงให�ทันสมัยตลอดเวลา รวมท้ังเม่ือมีการขอใช�สิทธิเลือกต้ังนอกเขต 
รายชื่อในการเลือกต้ังครั้งต0อไปจะไปอยู0ในเขตท่ีเลือกต้ังครั้งล0าสุดทันที ทําให�มักมีป/ญหาในเรื่องรายชื่อ
ของผู�มีสิทธิท่ีมักจะไม0ตรงกับความเป2นจริงอยู0เสมอ ต�องเสียเวลาเพ่ือแก�ไขป/ญหา ผู�ให�สัมภาษณ&ส0วนใหญ0
จึงมีความเห็นว0า รายชื่อผู�มีสิทธิเลือกต้ังท่ีอ�างอิงกับข�อมูลของฝvายปกครองท่ีมีการปรับปรุงตลอดเวลานั้น
สามารถแก�ไขป/ญหาการเปลี่ยนแปลงท่ีอยู0ได�ดีอยู0แล�ว แต0เจ�าหน�าท่ีของคณะกรรมการการเลือกต้ังต�อง
กํากับดูแลและตรวจสอบความถูกต�องกับฝvายปกครองอีกครั้ง แต0ป/ญหาในเรื่องการขอใช�สิทธิเลือกต้ังนอก
เขต การเปลี่ยนแปลงรายชื่อต0างๆ ควรใช�ระบบออนไลน&เข�ามาช0วยเหลือเพ่ือลดระยะเวลา และช0วยอํานวย
ความสะดวกให�กับประชาชนได�มากข้ึน 

เรื่องผู�สมัครและการสมัครรับเลือกต้ัง พบว0า ป/ญหาเกิดจากการท่ีพรรคการเมือง
และผู�สมัครใช�หลักฐานท่ีเป2นเท็จในการสมัคร การข0มขู0เพ่ือให�สมยอมกันในการไม0ลงสมัครรับเลือกต้ัง อีก
ท้ังคณะกรรมการการเลือกต้ังเองท่ีมีบรรทัดฐานการพิจารณาคุณสมบัติในการรับสมัครไม0เท0ากันในผู�สมัคร
แต0ละพรรค แนวทางในการแก�ไขป/ญหา ควรแจ�งให�ผู�สมัครและพรรคการเมืองทราบถึงกฎหมาย 
คุณสมบัติ และแนวทางการตรวจสอบ รวมท้ังใช�บรรทัดฐานเดียวกันในการพิจารณาคุณสมบัติของผู�สมัคร 
โดยเปzดเผยและสามารถให�ตรวจสอบได�จากประชาชน เพ่ือความเท0าเทียมกันในการสมัครรับเลือกต้ัง 

ในเรื่องค0าใช�จ0ายในการเลือกต้ังและวิธีการหาเสียงเลือกต้ัง พบว0า ป/ญหาซ้ือสิทธิเป2น
ป/ญหาหลักท่ีเกิดข้ึนทุกการเลือกต้ัง มีหลากหลายรูปแบบท้ังท่ีเป2นเงิน และไม0ให�เป2นเงิน รวมท้ังผู�สมัคร
สามารถตรวจสอบประมาณการคะแนนเสียงของตนผ0านค0าใช�จ0ายท่ีจ0ายไปได�จากการตรวจสอบผ0าน
หัวคะแนนของตน จึงพยายามหลบเลี่ยงกฎหมายตลอดเวลาเพ่ือให�ตนเป2นผู�ชนะการเลือกต้ัง ความไม0เท0า
เทียมกันของพรรคขนาดเล็กกับพรรคขนาดใหญ0ท่ีมีเงินทุนมากกว0า การใช�งานสื่อท่ีไม0เท0าเทียมกันซ่ึงพรรค
ใหญ0มีเงินในการซ้ือสื่อโฆษณาได�มากกว0าพรรคเล็ก รวมท้ังระบบอุปถัมภ&ท่ีเป2นระบบท่ีฝ/งรากอยู0ใน
วัฒนธรรมไทยท่ีเป2นผู�แทนต�องดูแลชาวบ�านในเขตของตน วิธีการแก�ป/ญหาคือ สร�างสํานึกทางการเมือง
ให�กับประชาชนเวลาประชาชนเลือกนั้น เขารู�ว0าจะได�อะไรจากการเลือกตอบแทนกลับมา อาจกลับมาไม0
แน0ว0าเป2นเงินหรือเป2นนโยบาย เป2นเรื่องสายสัมพันธ& ในเรื่องของระบบอุปถัมภ&ไม0สามารถแก�ไขเรื่องนี้ได� 
แต0สําคัญท่ีสุด คือ ประชาชนต�องเลือกด�วยความชอบของเค�าเอง สิทธิพ้ืนฐานของประชาชนคือการ
เลือกต้ัง เงินเป2นเพียงส0วนหนึ่งของระบบอุปถัมภ&ท่ีมีส0วนในการตัดสินใจของผู�มีสิทธิเลือกต้ังเท0านั้น ยิ่งใน
ป/จจุบันมีแนวคิดท่ีแบ0งฝ/�งทางการเมืองชัดเจน ทําให�ชาวบ�านอาจเลือกนโยบายมากกว0าเงินก็ได� และ
แนวคิดท่ีรับเงินแล�วต�องเลือกคนนั้นไม0ใช0แนวคิดท่ีเป2นจริงเสมอในป/จจุบัน เนื่องจากมีการซ้ือเสียงทุก
พรรคอยู0แล�ว วิธีการแก�ไขป/ญหาของคณะกรรมการการเลือกต้ังนั้น ควรส0งเสริมสิทธิในการเลือกตาม
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ความชอบของประชาชน สร�างสํานึกทางการเมือง เชื่อม่ันในการแสดงออกของประชาชนท่ีใช�สิทธิผ0านการ
เลือกต้ัง จํากัดค0าใช�จ0ายในการหาเสียง เพ่ิมช0องทางในการหาเสียงให�เท0าเทียมกันระหว0างพรรคเล็กกับ
พรรคใหญ0 รวมท้ังการใช�มาตรการในการตรวจตราการกระทําผิดกฎหมายอย0างมีบรรทัดฐานเดียวกันในทุก
พรรค ย0อมจะสร�างความเท0าเทียมและยุติธรรมแก0ผู�สมัครทุกคน และสร�างสัมฤทธิผลในการเลือกต้ังได� 

เรื่องการอํานวยการกาลงคะแนนเสียงเลือกต้ังของ พบว0า มีการคิดกระบวนการการ
ลงคะแนนให�สะดวก รวดเร็ว เพ่ือเน�นการให�บริการแก0ประชาชน มีการใช�สื่อเพ่ือแนะนําข้ันตอนการ
ลงคะแนนท่ีถูกต�อง แต0ป/ญหาท่ีพบคือ ประชาชนท่ียังไม0ทราบวิธีการท่ีถูกต�อง รายละเอียดข้ันตอน การ
ให�บริการแก0ผู�สูงอายุและผู�มีป/ญหาพิการในการเลือกต้ัง ควรมีการพัฒนาให�ง0าย มีมาตรฐาน และลด
ข้ันตอนความยุ0งยากให�มากกว0านี้ เพ่ือลดปริมาณการเกิดบัตรเสียและตอบสนองแก0ความต�องการมาใช�
สิทธิของประชาชน แนวทางการแก�ไข ในส0วนของเจ�าหน�าท่ีควรมีการฝ�กซ�อมในการให�บริการเพ่ือเพ่ิม
ความสะดวกรวดเร็วให�กับประชาชนในการเลือกต้ัง การประสานงานกับพรรคการเมืองแต0ละพรรคอย0าง
ใกล�ชิดในเรื่องบัตรเลือกต้ังท่ีต�องแก�ป/ญหา เพ่ือให�ทุกพรรคไม0มีข�อได�เปรียบเสียเปรียบกันในเรื่อง
สัญลักษณ& การอนุญาตให�สามารถทําเครื่องหมายได�หลากหลายมากข้ึน ใช�ตรายางแทนปากกา หรืออาจ
พิจารณาการใช�การใช�เทคโนโลยีเครื่องลงคะแนนเสียงใช�ในการเลือกต้ัง เพ่ือช0วยเหลือในการลงคะแนน 
รวมท้ังเพ่ือเพ่ิมความรวดเร็ว แต0ต�องมีมาตรการปgองกันการเปลี่ยนแปลงคะแนนเสียงจากเครื่องลงคะแนน
ด�วย ต�องศึกษาให�ม่ันใจก0อนนํามาใช�จริง 

เรื่องของการลงคะแนนนอกเขตเลือกต้ังนั้น การเปzดโอกาสให�ผู�เลือกต้ังท่ีไม0สะดวก
ในการมาเลือกต้ังในวันเลือกต้ังจริง ท้ังท่ีมีธุระหรืออาศัยอยู0ในต0างประเทศ สามารถมีสิทธิในการมีส0วนร0วม
ในการเลือกต้ังถือว0าเป2นการเพ่ิมโอกาสการมีส0วนร0วมของประชาชน ป/ญหาท่ีพบคือ กระบวนการลงชื่อ
เพ่ือขอเลือกต้ังนอกเขตส0งผลกระทบต0อการเลือกต้ังในครั้งต0อไปทําให�ไม0มีชื่อในการเลือกต้ังท่ีเดิม การ
ตรวจสอบผลการเลือกต้ังซ่ึงยังไม0สามารถมีวิธี ท่ีเปzดโอกาสให�ประชาชนสามารถตรวจสอบผลการ
ลงคะแนนนอกเขตเลือกต้ัง ว0าถูกนับคะแนนอย0างถูกต�องเท่ียงธรรมหรือไม0 อย0างไร รวมท้ังป/ญหาในเรื่อง
ของการท่ีมีการเลือกต้ังมากกว0าหนึ่งวัน ข�อเสนอแนะในการแก�ป/ญหานั้น มองว0าในเม่ือการเลือกต้ังนอก
เขตส0วนใหญ0ท่ีเกิดข้ึนนั้น เป2นการเพ่ิมการมีส0วนร0วมของประชาชนเท0านั้น แต0แทบไม0มีผลในการ
เปลี่ยนแปลงผลการเลือกต้ัง ดังนั้นหากมีคะแนนการเลือกต้ังนอกเขตท่ีมีผลในการเปลี่ยนแปลงคะแนนนั้น 
ผู�สมัครรวมท้ังผู�ท่ีมีสิทธิเลือกต้ังต�องสามารถตรวจสอบท่ีมาท่ีชัดเจนได� การใช�เทคโนโลยีอินเตอร&เน็ต
ลงทะเบียนเพ่ือใช�สิทธิเลือกต้ังแต0ต�องมีมาตรการปgองกันการเปลี่ยนแปลง การใช�กล�องวิดีโอถ0าย
กระบวนการตลอด 24 ชั่วโมงในระหว0างการเก็บหรือขนย�ายเพ่ือช0วยเหลือในการตรวจสอบเจ�าหน�าท่ีของ
คณะกรรมการการเลือกต้ัง 

เรื่องการนับคะแนนและการประกาศผลการเลือกต้ัง พบว0า การนับคะแนนและ
ประกาศผลท่ีผ0านมาสามารถทําได�ค0อนข�างดี เนื่องจากผู�มีส0วนได�ส0วนเสียนั้นจะเข�ามาทําการสังเกตการณ& 
รวมท้ังคัดค�านหากมีการปฏิบัติท่ีไม0ชอบด�วยกฎหมายอยู0แล�ว การนับคะแนนโดยใช�เทคโนโลยีช0วยเลือกใน
การถ0ายทอดการลงคะแนน และส0งคะแนนสามารถลดเวลาในการนับคะแนนและเวลาในการประกาศผลได�
อย0างดี ป/ญหาท่ีพบคือ บรรทัดฐานในการพิจารณาให�เป2นบัตรดีหรือบัตรเสียของเจ�าหน�าท่ีแต0ละคนไม0
เหมือนกัน รวมถึงป/ญหาในการเลือกต้ังครั้งล0าสุด (2 ก.พ. 57) ท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังเลือกท่ีจะไม0
ประกาศผลการเลือกต้ัง ด�วยเหตุท่ีไม0สามารถจัดการการเลือกต้ังได�ครบท้ังหมดภายในวันเดียว จนทําให�
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การเลือกต้ังท่ีเกิดข้ึนเป2นโมฆะ แนวทางการแก�ไขป/ญหา การพิจารณาบัตรเสียควรมีการอบรมเจ�าหน�าท่ี
ท่ีมาปฏิบัติหน�าท่ีให�มีบรรทัดฐานเดียวกัน เพ่ือให�เกิดความโปร0งใสในการพิจารณา ผลการเลือกต้ังเม่ือเกิด
การเลือกต้ังเกิดข้ึนแล�วควรประกาศให�ประชาชนทราบ โดยท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังไม0สามารถมี
อํานาจในการยับยั้งไม0ประกาศผลการเลือกต้ัง เนื่องจากเป2นอํานาจท่ีประชาชนเป2นผู�ใช�โดยตรงตาม
ระบอบประชาธิปไตย โดยถือว0าเป2นอํานาจสูงสุดตามรัฐธรรมนูญ หากคณะกรรมการการเลือกต้ังไม0ปฏิบัติ
ตามกฎหมายควรพิจารณาให�ต�องรับโทษสูงสุดเพราะคณะกรรมการการเลือกต้ังเป2นองค&กรในการบริหาร
จัดการการเลือกต้ัง มิใช0องค&กรท่ีมีอํานาจในการขัดขวางการเลือกต้ัง จนเป2นเหตุท่ีทําให�การเลือกต้ังไม0
เกิดผลลัพธ&ท่ีต�องการ เกิดวิกฤตทางการเมืองในท่ีสุด 

2) การปฏิบัติตามกฎหมายขององค&กรท่ีเก่ียวข�องกับการเลือกต้ัง 
ในเรื่องขององค&กรท่ีเก่ียวข�องกับการเลือกต้ังนั้น บทบาทของพรรคการเมืองพรรค

การเมืองเป2นสถาบันท่ีสําคัญ ท่ีรวมเอาคนท่ีมีอุดมการณ&อยากเห็นประเทศชาติขับเคลื่อน นํามาแถลง
นโยบายเพ่ือให�ประชาชนเลือกเพ่ือให�เกิดความสําเร็จ ป/ญหาส0วนใหญ0เกิดจากการท่ีผู�สมัครบางคนไม0
เข�าใจกลไกบทบาทหน�าท่ีของตนเอง ส0วนใหญ0มองว0าเป2นการรวยทางลัด แต0มีหลายคนท่ีต�องเข�ามาเพ่ือ
ช0วยในการพัฒนาประเทศจริงๆ อิทธิพลของพรรคการเมืองนั้นต�องเป2นตัวแทนในการนําเสนอนโยบายท่ี
กินได� เพ่ือนําเสนอแก0ประชาชน แล�วให�ประชาชนซ่ึงเป2นผู�มีอํานาจสูงสุดในระบอบประชาธิปไตยเลือก 
แล�วพรรคการเมืองจึงนํานโยบายนั้นมาบริหาร จุดมุ0งหมายเพ่ือตอบสนองความต�องการของประชาชน ถ�า
สามารถทําให�พรรคการเมืองเข�มแข็งข้ึนได�จะนํามาซ่ึงการแข0งขันกันสร�างนโยบายท่ีดีให�ประชาชนเลือก 
แต0ป/ญหาท่ีเกิดข้ึนเกิดจากการท่ีประชาชนส0วนใหญ0ไม0เลื่อมใสในระบบพรรคการเมือง เพราะถูกชี้นําโดย
ผ0านสื่อมวลชนและระบบการศึกษา จนมีแนวคิดเบี่ยงเบนจนไม0อยากเป2นสมาชิกพรรคการเมือง แตกต0าง
กับในต0างประเทศท่ีทุกคนอยากเข�ามามีส0วนร0วมในการเป2นสมาชิกพรรคการเมือง เพ่ือเข�ามามีส0วนร0วม
เป2นตัวแทนของสังคมในการผลักดันกฎหมายเพ่ือให�เกิดความเป2นธรรมแก0สังคม ถ�าอํานาจในการออก
กฎหมายมาจากกลุ0มท่ีมีอํานาจในสังคมกลุ0มเล็กๆ จะไม0สามารถออกกฎหมายท่ีเอ้ือต0อประชาชนส0วนใหญ0
ของประเทศได� วิธีการแก�ไขป/ญหาต�องลดระบบอุปถัมภ&ลง คนท่ีเป2นตัวแทนพรรคในการลงสมัครรับ
เลือกต้ัง ต�องพยายามพัฒนาตนเองให�มีความรู�ความสามารถ มากกว0าการเป2นแค0ผู�มีอิทธิพลในท�องถ่ินท่ี
ต�องการอํานาจหรืออยากรวยทางลัด รวมท้ังต�องส0งเสริมให�เกิดความเชื่อม่ันในระบบพรรคการเมืองท่ีเป2น
ตัวแทนทางการเมืองของประชาชนด�วย 

บทบาทของสื่อมวลชน พบว0า ในเรื่องของสื่อมวลชนท่ีมีบทบาทต0อการเลือกต้ัง
นั้น สื่อมีบทบาทสําคัญท่ีช0วยให�ประชาชนรับรู�ข0าวสารท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังสามารถตรวจสอบการกระทํา
ของนักการเมืองท่ีเราเลือกเข�าไปได� สื่อมวลชนในป/จจุบันนั้นมีอิทธิพลอย0างมากต0อประชาชนท่ีอาศัย
อยู0ท้ังในและต0างประเทศ  มีบทบาทในการท่ีจะชักจูงให�มีความรู�สึกโน�มเอียง ชอบหรือไม0ชอบ
นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งได� เพราะฉะนั้นสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด คือ สื่อมวลชนมี
หน�าท่ีเป2นกลไกหนึ่งของการสนับสนุนประชาธิปไตย จรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อท่ีต�องนําเสนอความ
จริงให�ประชาชนได�รับรู� และจะตัดสินใจจากข�อเท็จจริงมาเป2นความคิดเห็นส0วนของตัวเอง ป/จจุบันนี้
นอกจากสื่อท่ีเราสามารถเห็นได� ยังมีสื่อชนิดอ่ืนอีกมากมายท่ีพัฒนาข้ึนตามเทคโนโลยี โดยเฉพาะสื่อ
โซเชียลมีเดีย ซ่ึงมีบทบาทสําคัญในการเข�าถึงกลุ0มคนรุ0นใหม0 โดยทุกคนสามารถเป2นนักข0าวเสนอในเรื่องท่ี
ตนเองต�องการ สามารถเลือกรับแต0สิ่งท่ีตนเองชอบ ทําให�คนท่ีเล0นโซเชียลมีเดียจะมีความเชื่อ ความคิดทาง
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การเมืองอย0างรุนแรง เพราะฉะนั้นการวิเคราะห&บทบาทของสื่อมวลชนท่ีเก่ียวข�องกับการเลือกต้ังนั้น จะต�อง
กินอาณาเขตสื่อมวลชนนั้นไปถึงผู�สื่อข0าวท่ีเป2นประชาชนด�วย บทบาทของสื่อมวลชนเพ่ือสัมฤทธิผลการ
เลือกต้ังท่ีสุจริตและเท่ียงธรรมนั้น ต�องเป2นบทบาทท่ีช0วยในการประชาสัมพันธ&นโยบายของผู�สมัครและ
พรรคการเมืองให�กระจายสู0คนจํานวนให�มากท่ีสุด โดยข0าวท่ีเสนอต�องเป2นข0าวท่ีเป2นข�อเท็จจริงมากกว0าอคติ 
โดยยึดโยงอยู0กับหลักการท่ีถูกต�องตามกฎหมาย ส0วนใหญ0สื่อมวลชนของไทยจะเป2นการนําเสนอข0าวแบบผิว
เผิน ทําให�ประชาชนท่ีรับฟ/งไม0ได�สาระและเนื้อความของข0าวครบถ�วน สื่อมวลชนท่ีดีต�องนําเสนอความจริง
ตามหลักการในระบอบประชาธิปไตยต�องสนับสนุนให�มีการเลือกต้ัง    

บทบาทของสถาบันการศึกษา พบว0า การเผยแพร0ในเรื่องของการเลือกต้ังยังไม0
คลอบคลุมพอ เข�าใจว0าในการเผยแพร0เป2นหน�าท่ีของ กกต. มหาวิทยาลัยไม0ได�เข�ามายุ0งเก่ียวหรือ
ประชาสัมพันธ& ส0งผลให�การตระหนักถึงสิทธิข้ันพ้ืนฐานของตนเองไม0ได�เข�าไปลงลึกเท0าท่ีควร ท้ังๆ     
ท่ีเป2นเรื่องการเมืองรวมท้ังหน�าท่ีของคนท่ีมีอายุของคนท่ีมีอายุ 18 ปEข้ึนไปต�องรู� การรณรงค&ส0วนใหญ0
ไม0ได�เป2นเหตุการณ&การรณรงค&อย0างต0อเนื่อง แต0มักจะจัดเป2นอีเวนต&มากกว0า ป/ญหาของอิทธิพลใน
สถาบันการศึกษาเกิดจากการท่ีเป2นแหล0งบ0มเพาะระบบอุปถัมภ& มากกว0าประชาธิปไตย คนเมืองนั้นมี
ป/ญหาบกพร0องเรื่องการรับรู�ในทางประชาธิปไตยท่ีดีพอ คนต0างจังหวัดมองในเรื่องของตัวแทนท่ีสามารถ
เข�ามาตอบสนองผลประโยชน&ของตน ในขณะท่ีคนเมืองมองในเรื่องของนโยบายภาพรวมของประเทศ การ
ไม0ยอมรับความเท0าเทียมนั้นเกิดจากระบบการศึกษาท่ีทําให�ไม0ยอมรับการเท0าเทียม หลักสูตรท่ีส0งเสริม
ความเป2นประชาธิปไตยมีน�อยมาก ส0วนใหญ0จะเป2นในเรื่องของประชานิยม เด็กทุกคนต�องมีโอกาสในการ
เข�าถึงการศึกษาได�เท0าเทียมกัน ป/ญหาโรงเรียนท่ีดังมักจะคัดเด็กท่ีมีฐานะใกล�เคียงกัน จนไม0เกิดความ
แตกต0าง ในทัศนะของผมมองว0าโรงเรียนในขุมชนควรมีนักเรียนท่ีมีฐานะแตกต0างกัน ให�มองคนอ่ืนท่ีเป2น
คนเหมือนกัน ต�องสร�างคุณภาพในระบบการศึกษา ให�มีนักเรียนให�มีคุณภาพมากข้ึนท้ังอาจารย&และ
เครื่องมือในการสอน ทําให�นักเรียนท่ีมีคุณภาพสามารถเลือกเรียนใกล�บ�าน ถ�าเป2นไปได�ควรยกเลิกระบบ
สอบเข�า ให�ทุกคนมีสิทธิเลือกเรียนในโรงเรียนท่ีใกล�บ�าน ทําให�เกิดนักเรียนท่ีมาจากท�องถ่ินท่ีมีสถานะ
แตกต0างกัน ความเท0าเทียมก็จะเกิดข้ึน เกิดการยอมรับคนท่ีมีสถานะแตกต0างกันได� 

บทบาทของกลุ0มกดดันทางการเมือง พบว0า กลุ0มทางการเมืองเป2นกลุ0มท่ีสร�าง
ประเด็นหัวข�อในการถกเถียงกันของสังคม นอกเหนือจากพรรคการเมืองท่ีเป2นสถาบันหลัก กดดันรัฐบาลท่ี
เป2นฝ/�งเดียวกันหรืออีกฝ/�งหนึ่ง มีบทบาททําให�การเมืองเป2นท่ีสนใจ และประชาชนติดตามข0าวสารทางการ
เมืองมากข้ึน ส0งผลท่ีเห็นได�ชัด คือ การเลือกต้ังในช0วงท่ีมีเกิดความขัดแย�งทางการเมืองมากจะมีผู�ท่ีออกมา
ใช�สิทธิเป2นจํานวนมาก ป/ญหาท่ีเกิดคือ การเมืองท่ีให�ข�อมูลด�านเดียวแก0ประชาชน อาจสร�างให�ประชาชน
ท้ังสองฝvายโกรธแค�นกันจนอาจเกิดสงครามกลางเมือง รวมท้ังอาจใช�จํานวนมวลชนในการกดดันเพ่ือให�
เกิดการจลาจลและสร�างเง่ือนไขท่ีขัดแย�งกับระบอบประชาธิปไตยได� ในขณะท่ีแนวทางการจัดการความ
ขัดแย�งท่ีดีท่ีสุดคือ การเลือกต้ัง ซ่ึงเป2นสิ่งเดียวท่ีประชาชนจะสามารถแสดงออกได�ว0าเห็นด�วยหรือไม0เห็น
ด�วยกับรัฐบาล กลุ0มกดดันทางการเมืองอาจสร�างกระแสไม0ยอมรับผลการเลือกต้ัง ซ่ึงอาจก0อให�เกิดวิกฤต
ทางการเมืองได� วิธีการแก�ไขคือ ต�องทําให�การชุมนุมทางการเมืองอยู0ในกรอบการชุมนุมแบบ
ประชาธิปไตย ท่ีต�องยอมรับมติของเสียงส0วนใหญ0แต0ในขณะเดียวกันก็รับฟ/งเสียงข�างน�อยด�วย เพราะกลุ0ม
ทางการเมืองจะทําให�เกิดภาพของข้ัวอํานาจและแนวคิดทางการเมืองท่ีชัดเจนมากข้ึน การทํานายทายทัก
หรือการสวิงคะแนนหรือทํานายผลการเลือกต้ังจะง0ายข้ึน สามารถมองสํานึกทางการเมืองของคนใน
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ภูมิภาคได�มากข้ึน แต0ท�ายท่ีสุดต�องนําไปสู0การแก�ป/ญหาความขัดแย�งผ0านการจัดการเลือกต้ังและยอมรับ
ผลการเลือกต้ังท่ีเกิดข้ึนจะนําไปสู0ภาวะท่ีเกิดสัมฤทธิผลของการเลือกต้ังได� 

3) สัมฤทธิผลการบริหารจัดการการเลือกต้ังท่ีสุจริตและเท่ียงธรรม 
สัมฤทธิผลการบริหารจัดการการเลือกต้ังให�สุจริตและเท่ียงธรรม พบว0า ในอดีต

กระทรวงมหาดไทยเป2นผู�จัดการเลือกต้ังเม่ือ พ.ศ. 2500 โดยจัดการเลือกต้ังให�เสร็จภายในวันนั้น ถ�ามีการ
ทุจริตก็จะไปฟgองร�องกันท่ีศาล ซ่ึงเวลาในการพิจารณาคดีความนั้นมีความล0าช�าจนส0วนใหญ0คดีท่ีฟgองจะ
หมดอายุความ เม่ือรัฐธรรมนูญปE 2540 การบริหารจัดการการเลือกต้ังถูกเปลี่ยนจากกระทรวงมหาดไทย
มาสู0 กกต. แม�ว0าเครื่องมือในการจัดการเลือกต้ังส0วนใหญ0ยังอยู0กับกระทรวงมหาดไทย จะทําให�การทํางาน
ของ กกต. มีความยากลําบาก แต0ด�วยกระบวนการพัฒนาทางกฎหมายรวมท้ังการส0งเสริมการมีส0วนร0วม
ของประชาชน ทําให�การทํางานของ กกต. ได�มีการบริหารจัดการจนเกิดผลการเลือกต้ังท่ีดีข้ึน ป/ญหาท่ีพบ
มากท่ีสุด คือในเรื่องของเจ�าหน�าท่ีประจําหน0วยท่ีจัดการเลือกต้ัง ทางแก�ไขคือ ต�องเพ่ิมสวัสดิการให�
เพียงพอต0อการดํารงชีวิตแก0เจ�าหน�าท่ี เพ่ือให�เจ�าหน�าท่ีสามารปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความสุจริตและเท่ียงธรรม 
ส0วนในเรื่องของสัมฤทธิผลการเลือกต้ังท่ีสุจริตและเท่ียงธรรมนั้นเกิดจากการเชื่อม่ันในการเลือกต้ังว0า
รัฐบาลท่ีมาจากประชาชนนั้นเป2นรัฐบาลท่ีดีและทําเพ่ือประชาชน รวมท้ังการยอมรับผลการเลือกต้ังของ
ทุกฝvาย แม�ผลการเลือกต้ังจะขัดแย�งคัดค�านต0อความรู�สึกของตนเอง ถ�ายอมรับฟ/งความคิดเห็นต0างท่ี
หลากหลายของคนในสังคมแล�ว หน0อรากของประชาธิปไตยก็จะเกิดข้ึน แต0ถ�าใช�ความรู�สึกมาตัดสินความ
ขัดแย�งทางการเมืองก็จะไม0จบสิ้น ก็จะเกิดการต0อสู�ทางความคิดตลอดเวลา เพราะฉะนั้นการเลือกต้ังท่ี
สุจริตและเท่ียงธรรมคือการท่ีทุกฝvายยอมรับความเห็นต0างของสังคมผ0านการยอมรับผลการเลือกต้ังท่ี
เกิดข้ึน เพ่ือหลีกเลี่ยงสงครามโดยใช�กระบวนการเลือกต้ังเพ่ือตัดสินความขัดแย�งแทน ในส0วนของแนวทาง
ในการสร�างความยั่งยืนให�กับการเลือกต้ังและระบอบประชาธิปไตยนั้น ต�องทําการพัฒนาการมีส0วนร0วม
ของประชาชนท้ังต�นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา โดยต�นน้ําต�องทําการสร�างเยาวชนผ0านโครงการลูกเสือ
อาสา กกต. เพ่ือสร�างจิตสํานึกในการเป2นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย รวมท้ังมีส0วนร0วมในการ
ช0วยเหลือให�ผู�ด�อยโอกาส สามารถเข�าถึงการเลือกต้ังได�อย0างเท0าเทียม ในขณะท่ีกลางน้ํา เจ�าหน�าท่ีประจํา
หน0วยเลือกต้ังนั้นต�องเพ่ิมการมีส0วนร0วมของประชาชน โดยมาจากคณะกรรมการท่ีเป2นชาวบ�านในท�องถ่ิน
ร0วมกับ กกต. ข�าราชการ และพรรคการเมือง เพ่ือเกิดการตรวจสอบกันเอง และสร�างการมีส0วนร0วมของ
ประชาชนในสํานึกของการเป2นเจ�าของอํานาจอธิปไตย ในขณะท่ีปลายน้ํานั้น กระบวนการร�องคัดค�านและ
สอบสวนการเลือกต้ังนั้น ต�องมีความถูกต�องรวดเร็วตามหลักของกฎหมายอย0างเป2นธรรมให�กับทุกฝvาย 
รวมท้ังสามารถถูกตรวจสอบได�จากประชาชน ผลลัพธ&ท่ีเกิดข้ึนคือสัมฤทธิผลการบริหารจัดการการเลือกต้ัง
โดยมาจากการมีส0วนร0วมของประชาชนและสามารถตรวจสอบได�ทุกกระบวนการ นําไปสู0การได�ตัวแทน
ของประชาชนท่ีมาพัฒนาบ�านเมืองต0อไป 
 
5.2 การอภิปรายผล  
 การอภิปรายผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “สัมฤทธิผลการบริหารจัดการการเลือกต้ังให�สุจริตและ
เท่ียงธรรมในประเทศไทย” ในเรื่องนี้ ผู�วิจัยจะได�นํามาอภิปรายเพ่ือสรุปเป2นข�อยุติให�ทราบถึง
ข�อเท็จจริงโดยมีการนําเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องมาอ�างอิงสนับสนุนหรือขัดแย�งได� ดังนี้ 
 5.2.1 สัมฤทธิผลในการบริหารจัดการเลือกต้ังให�เกิดสุจริตและเท่ียงธรรม 
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 จากการวิจัยท้ังรูปแบบของเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พบว0าประชาชนพึงพอในในการบริหาร
จัดการการเลือกต้ังของคณะกรรมการการเลือกต้ังในระดับปานกลาง โดยสําหรับด�านท่ีประชาชนพึงพอใจ
มากท่ีสุด เป2นเรื่องค0าใช�จ0ายในการหาเสียงเลือกต้ัง การแบ0งเขตเลือกต้ัง หน0วยเลือกต้ัง และท่ีเลือกต้ัง 
การบริหารจัดการการเลือกต้ังตามระบอบประชาธิปไตย และในด�านผู�สมัครและการสมัครรับเลือกต้ัง ซ่ึง
จากการสอบถามผู� ท่ีมีความรู�และประสบการณ&ด�านการเลือกต้ัง เพ่ือนํามาเป2นข�อมูลให�น้ําหนักกับ
ผลการวิจัยพบว0า การเลือกต้ังในประเทศไทยมีความสะอาดมากข้ึนแม�ว0ายังมีการใช�เงินในการเลือกต้ัง แต0
สิ่งท่ีสําคัญคือการระบุตัวเองกับพรรคและนโยบายพรรคนั้นมีมากข้ึน และการเลือกต้ังเป2นหนทางท่ีจะไม0
นําไปสู0การเผชิญหน�าบนถนนและใช�รัฐธรรมนูญเป2นพ้ืนท่ีในการต0อรองกันมากข้ึน แต0ในเมืองไทยการ
แบ0งแยกทางการเมืองก็ยังมีความแตกแยกท่ีประเด็นรากฐานของการเลือกต้ังอยู0 นั่นก็คือฝvายหนึ่งนั้นเชื่อ
ว0าการเลือกต้ังเป2นเครื่องมือท่ีชอบธรรมในการแสดงออกซ่ึงเสียงข�างมากและการเลือกต้ังมีความบริสุทธิ์ 
ขณะท่ีอีกฝvายหนึ่งนั้นมองว0าการเลือกต้ังนั้นเป2นสิ่งท่ีชั่วร�ายและทําให�สังคมล�มเหลว และมองว0าความ
เลวร�ายและล�มเหลวนี้เป2นสิ่งท่ีจะต�องมีข้ึนอยู0แล�ว โดยไม0ต�องรอพิสูจน&จากการเลือกต้ัง ในเรื่องท่ีคนส0วน
ใหญ0หรือนักวิชาการท่ีมักจะกล0าวว0าการเลือกต้ังนั้น เป2นการเลือกจากผลประโยชน&เป2นหลักหรือการซ้ือ
เสียง ต�องแก�ไขกฎหมายการเลือกต้ังให�มีความเข�มข�น เอาผิดกับผู�กระทําผิดให�ได� และต�องมีโทษรุนแรง 
ต�องจัดการการทุจริตการเลือกต้ังให�หมดไปเสียก0อน แต0จากผลการวิจัย พบว0าการเลือกต้ังในเรื่องของ
กฎเกณฑ&การเลือกต้ังนั้นได�รับการยอมรับและเป2นสากล และมองว0ากรอบกฎหมายท่ีมีในวันนี้ไม0ได�เอ้ือกับ
พรรครัฐบาล และไม0ได�ทําให�พรรคเล็กเสียเปรียบ และไม0ได�จํากัดสิทธิของประชาชน 

ในส0วนของกระบวนการเลือกต้ังนั้น จาการวิจัยพบว0าประชาชนมีความพึงพอใจเพราะมี
การจัดการเลือกต้ังท่ีสามารถอํานวยความสะดวกในการเลือกต้ังได� เช0น คนท่ีอยู0นอกประเทศก็เลือกต้ังได� 
กระบวนการเลือกต้ังไม0ซับซ�อน และในส0วนของการใช�เงินในการรณรงค&เลือกต้ัง ท้ังเรื่องการซ้ือเสียง หรือ
การใช�ทรัพยากรของรัฐไปใช�หาเสียง ความพึงพอใจของประชาชนล�วนอยู0ในระดับท่ีดีกว0าตัวแปรด�านอ่ืน 
กล0าวโดยสรุปก็คือ ผลการวิจัยชี้ว0าการอ�างว0าการเลือกต้ังนั้นถูกปล�นไปโดยพรรครัฐบาล การมีกรอบ
กฎหมายท่ีเอ้ือประโยชน&ให�กับพรรครัฐบาล และการซ้ือเสียงนั้นเป2นไปอย0างกว�างขวางนั้นเป2นคํากล0าวหา
ท่ีเกินไปจากข�อเท็จจริง และประเทศไทยมีมาตรฐานการเลือกต้ังสูงกว0าค0าเฉลี่ยของโลกในตัวชี้วัดเหล0านี้
รวมท้ังเป2นท่ีพึงพอใจของประชาชน จนกล0าวได�ว0า การเลือกต้ังนั้นมีความซ่ือตรง 

ในส0วนของตัวแปรท่ีเหลือ ผลการสัมภาษณ&ชี้ว0าหน0วยงานท่ีจัดการเลือกต้ังนั้นขาดความ
ซ่ือตรง เพราะ กกต.นั้นปฏิเสธท่ีจะประกาศผล และทําให�ตัวแปรในเรื่องนี้มีผลจากการสัมภาษณ&ท่ีผู�ให�
สัมภาษณ&มองว0าตัวแปรนี้ไม0ดี รวมท้ังสอดคล�องกับผลการสํารวจมาตรฐานโลกมาก เป2นคะแนนท่ีตํ่าท่ีสุด
ในโลกนับต้ังแต0โครงการเคยวัดผลมา นอกจากนั้นความตกตํ่าของคะแนนก็ยังมีในข�อการนับคะแนน และ
ตัว กกต. เอง โดยน0าจะเก่ียวข�องกับการท่ี กกต. ล�มเหลวท่ีจะทําให�เกิดการเลือกต้ังท่ีปลอดภัยและสะดวก 
รวมท้ังการท่ี กกต. เองไม0แสดงออกซ่ึงความทุ0มเทเอาจริงเอาจังในการจัดการเลือกต้ัง และการพยายาม
คัดค�านให�มีการกําหนดวันเลือกต้ัง กกต.  

ซ่ึงโครงการสรุปว0าคุณภาพของการเลือกต้ังของประเทศไทยนี้ การเลือกต้ังนั้นมี
มาตรฐานท่ีเป2นท่ีพึงพอใจของประชาชนในระดับปานกลาง แต0สาเหตุจากการสัมภาษณ&ในห�วงเวลาท่ีมีการ
เลือกต้ัง 2 ก.พ. 57 ทําให�แนวโน�มของตัวแปรท้ัง 4 ตัวตกตํ่าลงเพราะ กกต. ล�มเหลวท่ีจะจัดการ
เลือกต้ังอย0างมืออาชีพและไม0เข�าข�างฝvายใด ซ่ึงจะมีผลต0อการเสื่อมลงของความไว�เนื้อเชื่อใจสาธารณะ
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และความชอบธรรมของการเลือกต้ัง แม�กระท่ังต0อกลุ0มคนท่ีสนับสนุนการเลือกต้ังเองสิ่งท่ีทําให�คะแนน
ของความสุจริตและยุติธรรมของการเลือกต้ังของไทยตกตํ่าก็คือการข0มขู0และขัดขวางการเลือกต้ังของ 
กปปส. ด�วยความรุนแรง ซ่ึงทําให�ประเทศไทยไปอยู0ในกลุ0มเดียวกับปากีสถานและบังกลาเทศซ่ึงเลื่องชื่อใน
ด�านการใช�ความรุนแรงในการข0มขู0ต0อการเลือกต้ัง และอีกตัวแปรหนึ่งท่ีจะละเลยไม0ได�ก็คือการท่ีตัวแทน
พรรคเองก็ถูกเลือกโดยคนเพียงไม0ก่ีคนหรือผู�มีอํานาจในพรรค ไม0ใช0สมาชิกพรรค 

กล0าวโดยสรุปงานวิจัยนี้ การเลือกต้ังของไทยท่ีผ0านมานี้ไม0ใช0การเลือกต้ังท่ีทุจริต แต0
เป2นการเลือกต้ังท่ีถูกต0อต�านอย0างหนัก จากการชุมนุมบนท�องถนนและการรณรงค&ท่ีจะทําให�การเลือกต้ัง
เกิดข้ึนไม0ได�ของ กปปส. ด�วยการใช�ความรุนแรงข0มขู0ผู�มีสิทธิเลือกต้ัง และท่ีรองลงมาก็คือบทบาทของ 
กกต. เองในการท่ีไม0มีความมุ0งม่ันท่ีจะจัดการเลือกต้ังและทําให�การเลือกต้ังมีความปลอดภัย รวมท้ังการไม0
ยอมประกาศผลอย0างเป2นทางการ และจากความเห็นของผู�เชี่ยวชาญด�านการเลือกต้ังท่ีตอบคําถามกับ
โครงการฯส0วนมากมองว0าการไม0ลงเลือกต้ังของพรรคฝvายค�านเป2นป/ญหาท่ีร�ายแรงมาก และพรรคฝvายค�าน
ควรจะลงเลือกต้ังเพ่ือให�เกิดความไว�เนื้อเชื่อใจต0อการเลือกต้ังและลดวิกฤตของประเทศ 
 
5.3 ข�อเสนอแนะ  

จากการศึกษาเรื่อง สัมฤทธิผลการบริหารจัดการการเลือกต้ังให�สุจริตและเท่ียงธรรมใน
ประเทศไทยนั้น ผู�วิจัยมีข�อเสนอแนะแก0ผู�ท่ีเก่ียวข�องและนักวิจัยท่ีจะนํามาใช�เป2นแนวทางในการวิจัย
ศึกษาและพัฒนาการเลือกต้ังให�สุจริตและเท่ียงธรรม ดังต0อไปนี้ 

5.3.1 ข�อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช� 
1) ในการวัดสัมฤทธิผลการบริหารจัดการการเลือกต้ังให�สุจริตและเท่ียงธรรมนั้น ควร

จะนําตัวแปรด�านการบริหารจัดการท้ัง 9 ด�าน คือ กระบวนการบริหารจัดการการเลือกต้ังท่ัวไป การ
แบ0งเขตเลือกต้ัง การกํากับดูแลเจ�าพนักงานผู�ดําเนินการเลือกต้ัง การจัดทําบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิ
เลือกต้ัง การสมัครรับเลือกต้ัง การกํากับดูแลวิธีการหาเสียงเลือกต้ัง การกํากับดูแลการลงคะแนน
เลือกต้ัง การกํากับดูแลการลงคะแนนเลือกต้ังนอกเขต และการกํากับดูแลการนับคะแนนและการ
ประกาศผล ไปใช�ในการประเมินการบริหารจัดการการเลือกต้ังขององค&กรท่ีมีส0วนเก่ียวข�องกับการ
เลือกต้ัง เพ่ือจะได�ทราบถึงระดับการปฏิบัติของเจ�าหน�าท่ีและส0วนท่ีเก่ียวข�องในการบริหารจัดการการ
เลือกต้ังในแต0ละท�องท่ี  

2) ในด�านของการปฏิบัติตามกฎหมายขององค&กรท่ีเก่ียวข�องกับการเลือกต้ัง ควรใช�
การสังเกตบทบาทของแต0ละองค&กร คือ พรรคการเมือง สื่อมวลชน สถาบันการศึกษา และกลุ0มกดดัน
ทางการเมืองในแต0ละพ้ืนท่ีว0าองค&กรท่ีมีบทบาทเก่ียวข�องกับการเลือกต้ังนั้นมีการปฏิบัติตามกฎหมาย 
รวมท้ังปฏิบัติในบทบาทหน�าท่ีของตนเองอย0างเป2นกลางหรือไม0 และนําไปประเมินว0าจะส0งผลต0อ
กระบวนการเลือกต้ังท่ีสุจริตและเท่ียงธรรมเพ่ือให�มีผลการเลือกต้ังท่ีดียิ่งข้ึน 

3) ในด�านของการประเมินผลระดับการปฏิบัติในเรื่องของสัมฤทธิผลในการบริหาร
จัดการการเลือกต้ังให�สุจริตและเท่ียงธรรมนั้น ควรให�ผู�ท่ีเป2นเจ�าของอํานาจอธิปไตย ซ่ึงคือ ประชาชน
ผู�มีสิทธิเลือกต้ังเป2นผู�ประเมินผลระดับการปฏิบัติของเจ�าหน�าท่ีประจําหน0วยเลือกต้ัง มิใช0การประเมิน
โดยตัวของเจ�าหน�าท่ีประจําหน0วยเลือกต้ังเอง เพราะอาจจะทําให�เกิดความเอนเอียงในการประเมินผล
ได� 
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4) ในส0วนของเจ�าหน�าท่ีประจําหน0วยเลือกต้ัง ต�องยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ
หน�าท่ี รวมท้ังพร�อมรับการตรวจสอบจากประชาชนและเปzดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส0วนร0วมใน
กระบวนการบริหารจัดการตลอดเวลา เพ่ือให�เกิดความเชื่อม่ัน และนําไปสู0สัมฤทธิผลการเลือกต้ังท่ี
สุจริตและเท่ียงธรรมต0อไป 
 5.3.2 ข�อเสนอแนะทางด�านการบริหารจัดการ 

1) แนวทางการเพ่ิมการมีส0วนร0วมของประชาชนในการบริหารจัดการการเลือกต้ัง 
ในข้ันตอนการกาลงคะแนนเลือกต้ัง และการนับคะแนนประกาศผลการเลือกต้ัง 

ควรมีการเพ่ิมผู�สังเกตการณ&ประจําหน0วยเลือกต้ังจากพรรคการเมือง ซ่ึงแต0เดิมกําหนดให�มีจํานวน    
5 คน ให�เพ่ิมเป2นจํานวน 10 คน รวมท้ังเปzดโอกาสให�ประชาชนหรือกลุ0มทางการเมืองท้ังสองฝvาย
สามารถมีส0วนร0วมในการตรวจสอบข้ันตอนในการกาลงคะแนนจากภาคประชาชน มีการจัดต้ัง
หน0วยงานจากภายนอก หรือจากภาคประชาชน เพ่ือตรวจสอบการทํางานของคณะกรรมการการ
เลือกต้ัง ท้ังในเรื่องกฎหมายและงบประมาณอย0างเป2นรูปธรรม และไม0ควรมีอคติทางการเมืองจาก
กลุ0มทางการเมือง การหาช0องทางเพ่ือเปzดโอกาสให�ประชาชนสามารถแจ�งข0าวสาร รวมท้ังรับเรื่อง
ร�องเรียนเก่ียวกับกระบวนการในการโกงการเลือกต้ังอย0างเป2นรูปธรรม โดยเฉพาะช0องทางผ0านสื่อ
โซเชียลมีเดีย การนับคะแนนการเลือกต้ัง ควรดําเนินการนับคะแนนท่ีหน0วยเลือกต้ังและเปzดโอกาสให�
ประชาชนท่ีมีสิทธิเลือกต้ัง รับฟ/งและตรวจสอบการนับคะแนนอย0างใกล�ชิดท่ีหน0วยเลือกต้ังนั้น รวมท้ัง
สามารถส0งผลคะแนนการเลือกต้ังแบบเสมือนจริง ด�วยเทคโนโลยีการถ0ายทอดหรือการถ0ายวิดีโอด�วย
กล�องท่ีมีอินเตอร&เน็ตความเร็วสูงจากท่ัวประเทศ 

2) แนวทางการใช�เทคโนโลยีเพ่ือช0วงในการตรวจสอบการทํางาน 
ดําเนินการติดต้ังกล�อง CCTV ทุกหน0วยเลือกต้ัง ทําการถ0ายท่ีหีบเลือกต้ังตลอด

ระยะเวลาดําเนินการกาลงคะแนนจนถึงเม่ือนับคะแนนท่ีหน0วยเลือกต้ังเสร็จ การเลือกต้ังล0วงหน�า 
นอกเขตในต0างประเทศ ควรข้ันตอนการถ0ายวิดีโอ ตลอดเวลาการเคลื่อนย�ายบัตรมายังสถานท่ีรอนับ
คะแนน เม่ือมายังสถานท่ีนับคะแนนควรมีกล�องวิดีโอถ0ายเพ่ือรักษาความปลอดภัยตลอดเวลา การ
ดําเนินการใช� Voting Machine ในการเลือกต้ังอย0างเป2นรูปธรรม เพ่ือขจัดป/ญหาบัตรเสียจาการกา
สัญลักษณ&ไม0ถูกต�อง รวมท้ังสามารถควบคุมจํานวนผู�มาลงคะแนนให�มีจํานวนตรงกับคะแนนเสียงท่ีได�
อย0างเป2นรูปธรรม การจัดทําฐานข�อมูลในอินเทอร&เน็ตเก่ียวกับการเลือกต้ังท่ี เพ่ือการพัฒนาการ
ตัดสินใจทางการเมืองและการมีส0วนร0วมทางการเมือง การรับรู�ข�อมูลข0าวสาร สร�างประสิทธิภาพการ
รับรู�ของประชาชนเก่ียวกับการเลือกต้ังและพรรคการเมืองมากข้ึนเช0นเดียวกัน ท้ังในส0วนของการ
ตรวจสอบเรื่องร�องคัดค�านการเลือกต้ัง การให�ใบเหลือง ใบแดง และการตัดสิทธิผู�สมัครรับเลือกต้ัง 
การกําหนดเขตเลือกต้ัง ซ่ึงควรสามารถตรวจสอบข�อมูลเหล0านี้ได�โดยตรงจากหน�าเว็บไซต&และเข�าถึง
ข�อมูลได�ง0ายด�วยระบบการค�นหา (Search Engine)  

5.3.3 ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) ในการกําหนดนโยบายของคณะกรรมการการเลือกต้ังในระดับชาติควรมีการ

ทบทวนกฎหมายและระเบียบข�อบังคับต0างๆ เพ่ือให�มีความทันสมัยและสามารถยืดหยุ0นตาม
สถานการณ& เพ่ือให�สามารถดําเนินการเลือกต้ังให�สําเร็จลุล0วง โดยคํานึงถึงหน�าท่ีของคณะกรรมการ
การเลือกต้ังท้ังสามสถานะ คือสถานะของฝvายนิติบัญญัติท่ีมีอํานาจในการออกกฎหมาย ระเบียบ 
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คําสั่ง เพ่ือให�การปฏิบัติงานในด�านการเลือกต้ังสําเร็จ สถานะของฝvายบริหารท่ีต�องควบคุมและ
ดําเนินการจัดให�มีการเลือกต้ัง รวมท้ังประกาศผล และสถานะของฝvายตุลาการท่ีมีอํานาจในการ
สืบสวน สอบสวน วินิจฉัย สั่งให�มีการเลือกต้ังใหม0 รวมท้ังเพิกถอนสิทธิผู�สมัครท่ีทําผิดกฎหมาย
เลือกต้ัง ท้ังนี้อํานาจท้ังสามนี้เป2นอํานาจท่ีมาก คณะกรรมการการเลือกต้ังควรจะต�องระลึกและจํากัด
บทบาทของตนในฐานะองค&กรอิสระท่ีมีหน�าท่ีในการบริหารจัดการการเลือกต้ังเท0านั้น หากการ
กระทําใดๆ ท่ีเกินกว0าอํานาจหน�าท่ีท่ีบัญญัติไว�ในกฎหมาย ไปก�าวก0ายการทํางานขององค&กรตาม
รัฐธรรมนูญอ่ืน หรือแม�แต0ไม0ตอบสนองต0อความต�องการของประชาชน คณะกรรมการการเลือกต้ัง
ต�องยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและต�องพร�อมถูกตรวจสอบจากองค&กรท่ีมีหน�าท่ีในการ
ตรวจสอบ ประชาชนซ่ึงเป2นเจ�าของอํานาจอธิปไตย รวมท้ังตัวแทนของประชาชนท่ีมาจากการ
เลือกต้ังด�วย 

2) ในภาคประชาชนซ่ึงเป2นเจ�าของอํานาจอธิปไตย ควรมีความกระตือรือร�นรวมท้ัง
เข�ามามีส0วนร0วมในการบริหารจัดการการเลือกต้ังในท�องถ่ินของตนเองร0วมกับเจ�าหน�าท่ีของ
คณะกรรมการการเลือกต้ัง และตัวแทนพรรคการเมือง เพ่ือให�เกิดการตรวจสอบการทําหน�าท่ีในการ
บริหารจัดการการเลือกต้ังอย0างเป2นระบบและตอบสนองต0อความต�องการของประชาชน เนื่องจากใน
แต0ละพ้ืนท่ีจะมีความแตกต0างกันออกไปในแต0ละพ้ืนท่ีในด�านภูมิศาสตร& สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม 
ประเพณี และวิถีชีวิตของชุมชน เพราะท่ีผ0านมาการการบริหารจัดการการเลือกต้ังอยู0ในมือของ
คณะกรรมการการเลือกต้ังและข�าราชการประจํา ทําให�การบริหารจัดการไม0สอดคล�องกับสภาพสังคม
ในแต0ละพ้ืนท่ี เช0น กรณีการแบ0งเขตเลือกต้ังท่ีเจ�าหน�าท่ีขีดรวมชุมชนกันในแผนท่ี ท้ังๆ ท่ีแต0ละชุมชน
ไม0ได�มีความเก่ียวเนื่องกัน ต�องคํานึงถึงความเป2นชุมชนและการเดินทางคมนาคมเพ่ืออํานวยความ
สะดวกให�แก0ประชาชนผู�มาใช�สิทธิให�มากท่ีสุด และยังส0งผลถึงการสมัครรับเลือกต้ังท่ีผู�แทนของพ้ืนท่ี
นั้นต�องเป2นผู�ท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีมีความสนิทสนมคุ�นเคย เพ่ือท่ีลงสมัครแล�วประชาชนจะได�ทราบถึง
ผลงานท่ีผ0านมาของผู�สมัคร และสามารถเลือกผู�สมัครรายนั้นเพ่ือเป2นตัวแทนเสียงของตนผ0านไปยัง
สภาผู�แทนราษฎรได�  

3) ในส0วนของการสร�างสัมฤทธิผลการบริหารจัดการการเลือกต้ัง ควรเริ่มต�นจากการ
คิดอย0างเป2นระบบ โดยไม0มองการเลือกต้ังว0าเป2นป/ญหา มีการใช�เงินซ้ือสิทธิ ไม0สุจริตและเท่ียงธรรม 
ดูถูกคนท่ีมีภูมิลําเนาอยู0ต0างจังหวัดว0าไม0มีความรู�เพียงพอ โง0 จน เจ็บ แต0ควรสร�างให�เกิดกระบวนการ
เรียนรู�ประชาธิปไตยผ0านการยอมรับความเห็นต0าง ด�วยวิธีการเลือกต้ัง ซ่ึงจะเป2นการสร�างสัมฤทธิผลท่ี
ยั่งยืน โดยต�องมองเป2นสามส0วน คือ ต�นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา โดยต�นน้ําต�องทําการสร�างเยาวชน
ผ0านโครงการลูกเสืออาสา กกต. เพ่ือสร�างจิตสํานึกในการเป2นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย รวมท้ัง
มีส0วนร0วมในการช0วยเหลือคนแก0และผู�พิการในการเลือกต้ัง ในขณะท่ีกลางน้ํา เจ�าหน�าท่ีประจําหน0วย
เลือกต้ังนั้นต�องมาจากคณะกรรมการท่ีเป2นชาวบ�านในท�องถ่ินร0วมกับคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ข�าราชการ และพรรคการเมือง เพ่ือเกิดการตรวจสอบกันเอง และสร�างการมีส0วนร0วมของประชาชน
ในสํานึกของการเป2นเจ�าของอํานาจอธิปไตย ในขณะท่ีปลายน้ํานั้น กระบวนการร�องคัดค�านและ
สอบสวนการเลือกต้ังนั้น ต�องมีความถูกต�องรวดเร็วตามหลักของกฎหมายอย0างเป2นธรรมให�กับ     
ทุกฝvาย รวมท้ังสามารถถูกตรวจสอบได�จากประชาชน 
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5.3.4 ข�อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต0อไป 
1) ในการศึกษาสัมฤทธิผลการบริหารจัดการการเลือกต้ังให�สุจริตและเท่ียงธรรมใน

ประเทศไทย การวิจัยควรมีการศึกษาในลักษณะเปรียบเทียบการเลือกต้ังในครั้งป/จจุบันหรือครั้งต0อๆ 
ไปกับการเลือกต้ังในอดีตท่ีผ0านมาด�วย รวมท้ังควรศึกษาเปรียบเทียบกับต0างประเทศ เพ่ือประโยชน&ใน
การปรับปรุงการบริหารจัดการการเลือกต้ังให�สุจริตและเท่ียงธรรมมากข้ึน 

2) ควรมีการศึกษาการมีส0วนร0วมของประชาชนต0อการบริหารจัดการการเลือกต้ังในแต0
ละครั้ง รวมท้ังแนวทางในการเสริมสร�างการมีส0วนร0วมของประชาชนในครั้งต0อไป เพ่ือเกิดสัมฤทธิผล
ในการการบริหารจัดการการเลือกต้ังอย0างยั่งยืน 
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แบบสอบถามสัมฤทธิผลการบริหารจัดการการเลือกตั้ง 

ให�สุจริตและเท่ียงธรรม 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง   สัมฤทธิผลการบริหารจัดการการเลือกต้ังให�สุจริตและเท่ียงธรรม 
คําช้ีแจง  แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค*เพ่ือศึกษาสัมฤทธิผลในการบริหารจัดการการเลือกต้ังให�

สุจริตและเท่ียงธรรม ท้ังนี้เพ่ือนําข�อมูลท่ีได�จากท3านไปใช�ประโยชน*ในการบริหารจัดการ
การเลือกต้ังให�สุจริตและเท่ียงธรรมเท3านั้น แบบสอบถามมีท้ังหมด 3 ตอนคือ 

 ตอนท่ี 1 ข�อมูลส3วนบุคคล 
ตอนท่ี 2 การมีส3วนร3วมทางการเมืองของประชาชนในด�านการบริหารจัดการการเลือกต้ังของ

คณะกรรมการการเลือกต้ังและการปฏิบัติตามกฎหมายขององค*กรท่ีเก่ียวข�องกับการ
เลือกต้ัง 

ตอนท่ี 3 สัมฤทธิผลการบริหารจัดการการเลือกต้ังให�สุจริตและเท่ียงธรรม 
-------------------------------------------------------- 

ตอนท่ี  1    ข�อมูลส3วนบุคคล 
คําช้ีแจง     โปรดทําเครื่องหมาย�ลงในช3องคําตอบ ท่ีตรงกับข�อมูลของผู�กรอกแบบสอบถาม 
 
1. เพศ   � ชาย     � หญิง 
2. อายุ   � 18 – 29     � 30 – 39 

 � 40 – 49    � 50 – 59 
 � 60 ปCข้ึนไป 
 

3. ระดับการศึกษา � ตํ่ากว3ามัธยมศึกษา   � มัธยมศึกษา/ปวช., ปวส. 
   � ปริญญาตรี    � สูงกว3าปริญญาตรี  
 
4. ท่ีพักอาศัย  � กรุงเทพและปริมณฑล  � ในตัวเมืองจังหวัด/ในเขตเทศบาล 

       � นอกตัวเมืองจังหวัด/นอกเขต

เทศบาล 

5. อาชีพ  � ข�าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  � อาจารย* 
 � ธุรกิจส3วนตัว    � นักเรียน/นักศึกษา 
 � นักการเมืองระดับท�องถ่ิน/ประเทศ � สื่อมวลชน 
 � เกษตรกร    � ผู�ใช�แรงงาน 
 � พนักงาน/ลูกจ�าง   � อ่ืนๆ 

...................................................... 
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ตอนท่ี  2 การมีส3วนร3วมทางการเมืองของประชาชนและการปฏิบัติตามกฎหมายขององค*กร 
คําช้ีแจง การบริหารจัดการเลือกต้ังของคณะกรรมการการเลือกต้ังในห�วงเวลาท่ีผ3านมา จากการท่ีท3านได�มีส3วน

ร3วมในการใช�สิทธิเลือกต้ัง พบข�อดีข�อเสียในการบริหารจัดการเลือกต้ังของคณะกรรมการการเลือกต้ังใน
ทุกด�าน ปIญหาการทุจริตในการเลือกต้ังท่ีมีการร�องเรียนในห�วงเวลาท่ีผ3านมา ขอให�ตรวจสอบ
ข�อเท็จจริงในการบริหารจัดการเลือกต้ังรวมท้ังการปฏิบัติตามกฎหมายขององค*กรท่ีเก่ียวข�องการ
เลือกต้ัง และให�คะแนนตามความเปKนจริง เพ่ือนําไปพัฒนากระบวนการบริหารจัดการการเลือกต้ังใน
อนาคตต3อไป 

โปรดทําเครื่องหมาย�ลงในช3องคําตอบท่ีตรงกับระดับการปฏิบัติท่ีพบเห็นมากท่ีสุดเพียงช3องเดียว  
คะแนน  5 = ระดับปฏิบัติมากท่ีสุด  4 = ระดับปฏิบัติมาก 3 = ระดับปฏิบัติปานกลาง  

2 = ระดับปฏิบัติน�อย   1 = ระดับปฏิบัติน�อยท่ีสุด 
 

การมีส!วนร!วมของประชาชน 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
การมีส!วนร!วมของประชาชน 
กระบวนการบริหารจัดการเลือกตั้งท่ัวไป 
1. การจัดองค*กร เจ�าหน�าท่ีรับผดิชอบเอ้ือต3อการเลือกต้ังให�สุจริต 

และเท่ียงธรรม 

     

2. การบริหารจัดการการเลือกต้ังสอดคล�องกับหลักของกฎหมาย
เลือกต้ัง 

     

3. การบังคับใช�กฎหมายเลือกต้ังมีความเท่ียงธรรมกับทุกพรรค      

4. การบังคับใช�กฎหมายเลือกต้ังไม3ขัดกับหลักประชาธิปไตยและ
สิทธิพลเมือง 

     

5. การกํากับดูแลปNองกันปIญหาการพิมพ*บัตรเลือกต้ังเกินจํานวนท่ี
กําหนด 

     

6. การกําหนดวัน เวลา สถานท่ี ลงคะแนนเลือกต้ังได�รับการ
ประชาสัมพันธ*อย3างท่ัวถึง ชัดเจน ไม3สับสน ผู�ใช�สิทธิสามารถ
ทราบล3วงหน�า 

     

การแบ!งเขตเลือกตั้ง 
7. การรวมอําเภอเปKนเขตเลือกต้ังเดียวกันพบว3าเปKนชุมชนเดียวกัน 

ผู�สมัครรับเลือกต้ังและพรรคการเมืองไม3มีการได�เปรียบเสียเปรียบ 

     

8. การแบ3งเขตเลือกต้ังมีความเท่ียงธรรม ไม3แบ3งตามใจของผู�มีหน�าท่ี      

9. ท่ีเลือกต้ัง มีการจัดสถานท่ีลงทะเบียน วางโตQะ เก�าอ้ี จัดคูหา มี
อุปกรณ*อํานวยความสะดวกแก3ประชาชนอย3างเหมาะสม 
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การมีส!วนร!วมของประชาชน 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
10. ท่ีเลือกต้ัง มีเจ�าหน�าท่ีแนะนํา การตรวจรายชื่อ การลงทะเบียน 
การรับบัตรเลือกต้ังมีความเหมาะสมไม3สับสน 

     

การกํากับดูแลเจ.าพนักงานผู.ดําเนินการเลือกตั้ง 
11. การกํากับดูแลเจ�าพนักงานปNองกันการรู�เห็นเปKนใจให�ใช�

บัตรประชาชนปลอมเพ่ือกาบัตรลงคะแนน 

     

12. การกํากับดูแลเจ�าพนักงานปNองกันปIญหาการลักลอบกา
บัตรช3วยเหลือผู�สมัครฝSายตน 

     

13. การกํากับดูแลเจ�าพนักงานปNองกันปIญหาการเรียกรับ
สินบนจากผู�สมัครเพ่ือทุจริตเลือกต้ัง 

     

14. การเพ่ิมจํานวนผู�สังเกตการณ*จากพรรคการเมืองประจํา
หน3วยเลือกต้ังให�มากเพียงพอต3อการตรวจสอบทุจริต 

     

15. เจ�าหน�าท่ีจัดการเลือกต้ังยอมให�มีการตรวจสอบเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเลือกต้ัง 

     

16.  การลงโทษทางวินัยเจ�าพนักงานผู�ควบคุมเลือกต้ังท่ีทุจริตต3อหน�าท่ี      
17. การใช�ลักษณะผู�นําของคณะกรรมการการเลือกต้ังโดยการ

ตรวจเยี่ยมหน3วยเลือกต้ังเพ่ือให�กําลังใจในการทํางาน 

     

การจัดทําบัญชีรายช่ือผู.มีสิทธิเลือกตั้ง 
18. การจัดทําบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิเลือกต้ังหลังประกาศพระราช 
     กฤษฎีกาเลือกต้ัง ติดประกาศ ณ ท่ีว3าการอําเภอและ อบต.  
     ผู�มีสิทธิสามารถทราบล3วงหน�าได�อย3างชัดเจน 

     

19. การแก�ไขปIญหากรณีประชาชนบางส3วนไม3มีชื่อในบัญชีเลือกต้ัง      
20. การอํานวยการเพ่ือให�เจ�าบ�านสามารถตรวจสอบและยื่นคํา

ร�องถอนรายชื่อผู�อ่ืนท่ีอยู3ในทะเบียนบ�านของตนโดยผิดจาก
ความเปKนจริงได�ก3อนการเลือกต้ัง 

     

21. การตรวจสอบเพ่ือปNองกันปIญหา การย�ายบุคคลซ่ึงไม3มี
นามสกุลเดียวกับเจ�าบ�านต้ังแต3สิบคนข้ึนไปเข�ามาใน
ทะเบียนบ�านเพ่ือประโยชน*ในการเลือกต้ังโดยมิชอบ 

     

22. การตัดสิทธิผู�มีสิทธิเลือกต้ังเนื่องจากไม3ไปใช�สิทธิในครั้ง
ก3อนและมิได�แจ�งเหตุจําเปKนนั้น เจ�าหน�าท่ีในเขตเลือกต้ังได�
ดําเนินการโดยสุจริตและเท่ียงธรรมดีแล�ว 

     

การสมัครรับเลือกตั้ง      
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การมีส!วนร!วมของประชาชน 
ระดับการปฏิบัต ิ

5 4 3 2 1 
23. การปNองกันปIญหาผู�มีอิทธิพลท�องถ่ินกีดกันคู3แข3งไม3ให�ลง

สมัครรับเลือกต้ัง 
     

24. การจัดให�ชนกลุ3มน�อยมีโอกาสเท3าเทียมกันในการลงสมัคร
รับเลือกต้ัง 

     

25. กระบวนการสืบสวนสอบสวนวินิจฉัยความจริง เรื่อง
ผู�สมัครรับเลือกต้ังท่ีขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต�องห�าม
นั้น การปฏิบัติเปKนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 

     

26. กระบวนการตรวจสอบหลักฐานการศึกษาของผู�สมัครรับ
เลือกต้ัง การปฏิบัติเปKนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 

     

27. กระบวนการจับสลากหมายเลขพรรคการเมืองในการ
เลือกต้ังแบบสัดส3วนนั้นการปฏิบัติเปKนไปโดยสุจริตและ
เท่ียงธรรม 

     

การกํากับดูแลวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง 
28. การตรวจสอบเพ่ือปNองกันปIญหาการจัดทําขนาดปNายไม3

เปKนไปตามกฎหมาย 

     

29. การตรวจสอบเพ่ือปNองกันปIญหาการทําลายปNายหาเสียง
หรือหาเสียงใส3ร�ายปNายสีคู3แข3งโดยขาดความเปKนจริง 

     

30. การตรวจสอบเพ่ือปNองกันปIญหาการหาเสียงโดยการแอบ
อ�างหลอกลวง 

     

31. การตรวจสอบเพ่ือปNองกันปIญหาข�าราชการใช�ตําแหน3ง
หน�าท่ีโดยมิชอบเพ่ือเปKนคุณหรือเปKนโทษต3อผู�สมัคร 

     

32. การตรวจสอบเพ่ือปNองกันปIญหาการจัดงานเลี้ยงรื่นเริงและมหรสพ      
33. การสนับสนุนของรัฐอย3างพอเพียงและเท3าเทียมกันในการ

โฆษณาหาเสียงเลือกต้ังของผู�สมัครแต3ละคน 
     

34. สื่อ หนังสือพิมพ* วิทยุ โทรทัศน* มีความเท่ียงธรรมในการเสนอข3าว      
35. การส3งเสริมโซเชียลมีเดียให�มีการตรวจสอบการทุจริตเลือกต้ัง      
36. พรรคและผู�สมัครมีโอกาสเท3าเทียมกันในการเข�าถึงเงิน

อุดหนุนของรัฐ 
     

37. พรรคและผู�สมัครมีโอกาสเท3าเทียมกันในการเข�าถึงเงิน
บริจาคพรรคการเมือง 

     

38. การตรวจสอบเพ่ือปNองกันปIญหาการแสดงค3าใช�จ3ายอันเปKน
เท็จ หรือใช�จ3ายเกินกว3าท่ีกฎหมายกําหนด 
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การมีส!วนร!วมของประชาชน 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
39. การกํากับดูแลปNองกันปIญหาการซ้ือสิทธิขายเสียงในการ

เลือกต้ัง การให�หรือสัญญาว3าจะให�ผลประโยชน* 

     

การกํากับดูแลการลงคะแนนเลือกตั้ง 
40. การปNองกันปIญหาการใช�บัตรประชาชนปลอมโดย

เจ�าหน�าท่ีรู�เห็นเปKนใจ 

     

41. การกํากับดูแลปNองกันปIญหาการหย3อนบัตรปลอมในหบีก3อนการ
ลงคะแนน 

     

42. การกํากับดูแลให�บัตรลงคะแนนของผู�เลือกต้ังอยู3ในกล3องเลือกต้ังจริง      
43. การกํากับดูแลปNองกันปIญหาเจ�าหน�าท่ีกาบัตรแทนผู�ไม3มา

ใช�สิทธิโดยทุจริต 
     

44. การจัดการให�มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ
ท่ีมาใช�สิทธิเลือกต้ัง 

     

45. การส3งเสริมให�เครื่องลงคะแนนถูกนํามาใช�      
การกํากับดูแลการลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขต 
46. การกํากับดูแลปNองกันปIญหาการลงคะแนนโดยทุจริตใน

การเลือกต้ังล3วงหน�า 

     

47. การอํานวยความสะดวกเพ่ือประกันการใช�สิทธิการ
เลือกต้ังในต3างประเทศ 

     

48. การกํากับดูแลปNองกันปIญหาการขนย�ายเปลี่ยนหีบบัตรใน
การเลือกต้ังนอกเขต 

     

49. การเก็บรักษา และตรวจสอบหีบบัตร 24 ชั่วโมง ด�วยกล�อง CCTV      

50. มีระบบการเลือกต้ังทางอินเตอร*เน็ต      

การกํากับดูแลการนับคะแนนและการประกาศผล  
51. การกํากับดูแลให�หีบบัตรเลือกต้ังมีความปลอดภยัจากการทุจรติ 

     

52. กํากับดูแลให�คะแนนถูกนับอย3างเท่ียงธรรมปNองกันปIญหา
การอ3านนับคะแนนผิด 

     

53. การกํากับดูแลปNองกันปIญหาการลักลอบขีดเขียน ทําลาย
บัตรเลือกต้ังให�เปKนบัตรเสียโดยทุจริต 

     

54. การประกาศผลการเลือกต้ังไม3ล3าช�าจนเกินไป      

55. เปYดโอกาสให�มีการตรวจสอบจากองค*กรภายนอกประเทศได�      

การปฏิบัติตามกฎหมายขององค3กรท่ีเก่ียวข.องกับการเลือกตั้ง 
พรรคการเมือง 
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การมีส!วนร!วมของประชาชน 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
56. พรรคการเมืองมีโครงสร�างเปKนของประชาชน โดย

ประชาชน เพ่ือประชาชน  
     

57. พรรคการเมืองแปรมติมหาชนมาเปKนนโยบายพรรค เปKน
ความต�องการของประชาชนอย3างแท�จริง นําไปใช�หาเสียง 

     

58. พรรคการเมืองมุ3งรณรงค*หาเสียงเลือกต้ังโดยนโยบาย
พรรค ไม3ใส3ร�ายปNายสีคู3แข3ง  

     

59. พรรคการเมืองแสดงค3าใช�จ3ายการเลือกต้ังอย3างถูกต�อง ไม3
ใช�จ3ายเกินกว3าท่ีกฎหมายกําหนด 

     

60. พรรคการเมืองจัดผู�สังเกตการณ*จากตัวแทนประชาชนประจําหน3วย
เลือกต้ังมีจํานวนมากเพียงพอต3อการตรวจสอบทุจริตการเลือกต้ัง 

     

ส่ือมวลชน 
61. สื่อ หนังสือพิมพ* วิทยุ โทรทัศน* เสนอข3าวสะท�อนความ

เปKนจริงโดย ไม3บิดเบือน 

     

62. สื่อ หนังสือพิมพ* วิทยุ โทรทัศน* เสนอข3าวอย3างเปKนกลาง 
ไม3เลือกข�าง 

     

63. สื่อมวลชนมีการเกาะติดสถานการณ*รายงานข3าวการ
เลือกต้ังอย3างสมํ่าเสมอ 

     

64. สื่อมวลชนมีการรณรงค*ให�คนไปใช�สิทธิ์เลือกต้ัง      
มหาวิทยาลัย 
65. สถาบันการศึกษามุ3งนําเสนอปรัชญาประชาธิปไตย โดยมี

ประชาชนเปKนเจ�าของอํานาจอธิปไตย 

     

66. สถาบันการศึกษาจัดให�มีการประชุมสัมมนาเพ่ือการมีส3วน
ร3วมของประชาชนส3วนใหญ3ของประเทศ 

     

67. สถาบันการศึกษามุ3งนําเสนอกระบวนการท่ีดีในการเลือก
ตัวแทนประชาชน เพ่ือทําหน�าท่ีนิติบัญญัติ 

     

กลุ!มทางการเมือง 
68. กลุ3มทางการเมืองมุ3งรณรงค*เพ่ือให�ประชาชนส3วนใหญ3มี

อํานาจอธิปไตยโดยสมบูรณ* 

     

69. กลุ3มทางการเมืองผลักดันความต�องการเพ่ือนําไปสู3มติ
มหาชนและนําไปสู3นโยบายพรรค 

     

70. กลุ3มทางการเมืองทําหน�าท่ีตรวจสอบการทํางานของ
รัฐบาลให�เปKนไปตามความต�องการท่ีแท�จริงของสังคม 
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ตอนท่ี  3 สัมฤทธิผลการบริหารจัดการการเลือกต้ังให�สุจริตและเท่ียงธรรม 
คําช้ีแจง จากการท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังได�จัดให�มีการเลือกต้ัง และท3านมีส3วนร3วมในการ

ประเมินผลด�านความสุจริตและเท่ียงธรรมของกระบวนการเลือกต้ังในห�วงเวลาท่ีผ3านมา 
การเลือกต้ังมีความสุจริตและเท่ียงธรรมมากน�อยเพียงใด  

โปรดทําเครื่องหมาย�ลงในช3องคําตอบความสุจริตและเท่ียงธรรมท่ีตรงกับความเปKนจริง ตาม
ประสบการณ*ชองท3าน มากท่ีสุดเพียงช3องเดียว  
คะแนน   5 = มากท่ีสุด  4 = มาก    3 = ปานกลาง  

2 = น�อย   1 = น�อยท่ีสุด 
 

สัมฤทธิผลการเลือกตั้ง 
คะแนนความสุจริต 

และเท่ียงธรรม 
5 4 3 2 1 

ด.านความสุจริต 
ผลการเลือกตั้งสอดคล.องกับหลักกฎหมาย 
1. กระบวนการเลือกต้ังถูกต�องตาม พรบ.การเลือกต้ังและ

กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง  

     

2. การพิจารณาคุณสมบัติผู�มีสิทธิเลือกต้ังถูกต�องตามกฎหมาย       
3. การบังคับใช�กฎหมายกับผู�สมัครและบทลงโทษเท3าเทียมกัน

ไม3มีการเลือกปฏิบัติ 
     

เจ.าพนักงานมีความเป6นกลาง 
4. เจ�าพนักงานตรวจสอบบัตรประชาชนผู�มีสิทธิเลือกต้ัง ด�วย

ความสุจริตไม3สวมสิทธิ 

     

5. เจ�าพนักงานปฏิบัติหน�าท่ีซื่อสัตย*สุจริต ไม3เรียกรับสินบน
จากผู�สมัคร 

     

6. เจ�าพนักงานปฏิบัติหน�าท่ีอย3างเปKนกลางไม3รู�เห็นเปKนใจกับ
พรรคฝSายตน 

     

7. เจ�าพนักงานอ3านนับคะแนนอย3างถูกต�อง ไม3จงใจอ3านคะแนนผิด      
8. เจ�าพนักงานยินยอมให�มีการตรวจสอบบัตรเสียจากตัวแทน

พรรคเพ่ือความถูกต�อง 
     

ด.านความเท่ียงธรรม 
การเลือกตั้งตามหลักธรรมาภิบาล 
9. การพิมพ*บัตรเลือกต้ังเปKนธรรมไม3ใช�กระดาษผิวมันกาไม3ติด

อ3านเปKนบัตรเสีย 

     

10. การกาบัตรเลือกต้ังมีความเปKนธรรมไม3มีการหย3อนบัตร 
     แทนผู�สมัครฝSายตน 

     

11. การนับคะแนน มีความโปร3งใสและเปKนธรรม      
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สัมฤทธิผลการเลือกตั้ง 
คะแนนความสุจริต 

และเท่ียงธรรม 
5 4 3 2 1 

12. การประกาศผลเลือกต้ังมีความเชื่อถือได� สามารถ
ตรวจสอบโดยสื่อคอมพิวเตอร* 

     

13. การรักษาความปลอดภัยหีบบัตรจากการทุจริต ไม3เปลี่ยน
หีบบัตรเลือกต้ัง 

     

14. การวินิจฉัยบัตรเสียมีความเปKนธรรม สอดคล�องกับหลัก
ธรรมาภิบาล 

     

15. การจัดให�ชนกลุ3มน�อยมีโอกาสเท3าเทียมกันในการลงสมัคร
รับเลือกต้ัง 

     

16. การใช�จ3ายงบประมาณมีความคุ�มค3า สอดคล�องกับหลัก 
ธรรมาภิบาล 

     

การเลือกตั้งสอดคล.องกับหลักประชาธิปไตย 
17. การจัดการให�ผู�มีสิทธิเลือกต้ังมีเสรีภาพสูงสุดในการเลือก

ตัวแทนของตน  

     

18. การจัดการให�ผู�มีสิทธิเลือกต้ังมีความเสมอภาค โดยไม3
แบ3งแยกสถานะทางสังคม 

     

19. การจัดการให�ผู�มีสิทธิเลือกต้ังมีภราดรภาพ มีศักด์ิศรี ใช� 1 
สิทธิ 1 เสียง เท3ากัน 

     

20. การจัดการเลือกต้ังสนองตอบการมีส3วนร3วมของประชาชน
ส3วนใหญ3ของประเทศ 

     

21. การใช�จ3ายงบประมาณมีความคุ�มค3า สอดคล�องกับหลัก 
ธรรมาภิบาล 
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ภาคผนวก ข 
รายนามผู�ให�สัมภาษณ*และแบบสัมภาษณ* 
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ตารางรายนามผู.ให.ข.อมูล 
 

ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหน!ง 
อาจารย*มหาวิทยาลัย 

1. วันวิชิต บุญโปร3ง อาจารย*ประจํา ม.รังสิต 
2. ร.ต.อ.จอมเดช ตรีเมฆ อาจารย*ประจํา ม.รังสิต 
3. เอกชัย บุญเชิญ ผู�อํานวยการโรงเรียน 
4. เขมกร ศรีสังข* อาจารย* วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 
5. สิรภพ มูลตรีภักดี อาจารย* ม.ราชภัฏอุดรธานี 
6.   

สื่อมวลชน 
1. อธิเมศร* ศรีเสรีรัตน* Stance Maker 
2. ศิวัจน* พงษ*พิริยะเดช Stance Maker 
3. จิตรจรรยา เพ่ิมภัทร ช3อง 5 
4. ชานนท* สัมพันธรักษา Hilike Agency  
5. ธนไท เปลี่ยนกริบ ZO 
6. ณัฐพล ธํารงลักษณ Media Intelligence 

กลุมกดดันทางการเมือง 
1. วิภูแถลง พัฒนภูมิไท แกนนํา นปช. 
2. ชินวัฒน* หาบุญพาด แกนนํา นปช. 
3. วิสา คัญทัพ แกนนํา นปช. 
4. ไพจิตร อักษรณรงค* แกนนํา นปช. 
5.   
6.   
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ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหน!ง 
เจ�าหน�าท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

1. ภุชงค* นุตราวงศ* เลขาฯ สนง.คณะกรรมการการเลือกต้ัง 
2. เมธา ศิลานันท* ผู�อํานวยการสํานักบริหารการเลือกต้ัง 
3. พีระพงษ* ไพรินทร* ผู�เชี่ยวชาญพิเศษ 
4. ธนโชติ ศรีมูล เจ�าหน�าท่ีการเลือกต้ัง 
5. บุญฤทธิ์ พันธุ*ปIทมา พนักงานสืบสวนสอบสวน 
6. ยุทธพิชัย จอมพุทธางกูล เจ�าหน�าท่ีการเลือกต้ัง 

กรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร 
1. จารุพงศ* เรืองสุวรรณ หัวหน�าพรรคเพ่ือไทย 
2. กุศลหมีเทศริ์ ศรีอารวงศา ส.ส.สโุขทัย 
3. พล.ท.จารุมาศ เรืองสุวรรณ  
4.   
5.   
6.   

ผู�นําชุมชน 
1. ปYยภูมิ อุบลไทร กํานันตําบลท3าทราย 
2. วรชาติ สายน้ําผึ้ง ผู�ใหญ3บ�าน 
3. จํานงค* ปIนจุน ผู�ใหญ3บ�าน 
4. นพณัฐ สุขมา ผู�ใหญ3บ�าน 
5. รัศมี อยู3พิทักษ* ผู�ใหญ3บ�าน 
6. บุญเชิด โรจน*รุ3ง ผู�ใหญ3บ�าน 
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แบบสัมภาษณ3เพ่ือการวิจัย  
(เจ.าหน.าท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง) 

 
เรื่อง   สัมฤทธิผลการบริหารจัดการการเลือกตั้งให.สุจริตและเท่ียงธรรม 
 
ชื่อผู�ให�สัมภาษณ*  ................................................................................................................................ 
 
ตําแหน3ง  ............................................................................................................................................. 
 
1. ท3านคิดว3า การบริหารจัดการการเลือกต้ังท่ัวไปในปIจจุบัน เปKนอย3างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………............... 
2. ท3านคิดว3า การแบ3งเขตเลือกต้ัง หน3วยเลือกต้ัง และท่ีเลือกต้ัง ในการเลือกต้ังมีความเหมาะสมและ
ยุติธรรมหรือไม3 เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ท3านคิดว3า เจ�าพนักงานผู�ดําเนินการเลือกต้ังมีความเปKนกลางและจัดการเลือกต้ังอย3างสุจริตและ
เท่ียงธรรมหรือไม3 เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ท3านคิดว3า การประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเลือกต้ัง มีความถูกต�อง รวดเร็วหรือไม3 เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………...................................................................................................................... 
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5. ท3านคิดว3า การรับสมัครผู�สมัครและการสมัครรับเลือกต้ัง มีความเสมอภาค เปKนธรรมแก3บุคคลทุก
กลุ3มในสังคมไทยโดยไม3กีดกันหรือไม3 เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ท3านคิดว3า ค3าใช�จ3ายในการเลือกต้ังและวิธีการหาเสียงเลือกต้ังมีความเหมาะสมหรือไม3 เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. ท3านคิดว3า กระบวนการกาลงคะแนนเลือกต้ังมีการจัดการ เพ่ือให�เกิดการสะท�อนออกมาเปKนเสียงท่ีแท�จริงหรือไม3 
เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. ท3านคิดว3า การนับคะแนนและการประกาศผลการเลือกต้ังมีความถูกต�องและเท่ียงธรรม 
ตรวจสอบได�หรือไม3 เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9. ท3านคิดว3า การลงคะแนนเลือกต้ังนอกเขตเลือกต้ังมีความโปร3งใสและยุติธรรม หรือไม3 เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10. ท3านคิดว3า บทบาทของเจ�าหน�าท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ัง ควรมีแนวทางการบริหารอย3างไร 
เพ่ือให�เกิดผลการเลือกต้ังท่ีสุจริตและเท่ียงธรรม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………….......................................................................... 
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แบบสัมภาษณ3เพ่ือการวิจัย  
(กรรมการบริหารพรรคการเมือง, ส.ส.) 

 
เรื่อง   สัมฤทธิผลการบริหารจัดการการเลือกตั้งให.สุจริตและเท่ียงธรรม 
 
ชื่อผู�ให�สัมภาษณ*  ................................................................................................................................ 
 
ตําแหน3ง  ............................................................................................................................................. 
 
1. ท3านคิดว3า การบริหารจัดการการเลือกต้ังท่ัวไปในปIจจุบัน เปKนอย3างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………............... 
2. ท3านคิดว3า การแบ3งเขตเลือกต้ัง หน3วยเลือกต้ัง และท่ีเลือกต้ัง ในการเลือกต้ังมีความเหมาะสมและ
ยุติธรรมหรือไม3 เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………............... 
3. ท3านคิดว3า เจ�าพนักงานผู�ดําเนินการเลือกต้ังมีความเปKนกลางและจัดการเลือกต้ังอย3างสุจริตและ
เท่ียงธรรมหรือไม3 เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………............... 
4. ท3านคิดว3า การประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเลือกต้ัง มีความถูกต�อง รวดเร็วหรือไม3 เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………...................................................................................................................... 
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5. ท3านคิดว3า การรับสมัครผู�สมัครและการสมัครรับเลือกต้ัง มีความเสมอภาค เปKนธรรมแก3บุคคลทุก
กลุ3มในสังคมไทยโดยไม3กีดกันหรือไม3 เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ท3านคิดว3า ค3าใช�จ3ายในการเลือกต้ังและวิธีการหาเสียงเลือกต้ังมีความเหมาะสมหรือไม3 เพราะเหตุ
ใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. ท3านคิดว3า กระบวนการกาลงคะแนนเลือกต้ังมีการจัดการ เพ่ือให�เกิดการสะท�อนออกมาเปKนเสียง
ท่ีแท�จริงหรือไม3 เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. ท3านคิดว3า การนับคะแนนและการประกาศผลการเลือกต้ังมีความถูกต�องและเท่ียงธรรม 
ตรวจสอบได�หรือไม3 เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9. ท3านคิดว3า การลงคะแนนเลือกต้ังนอกเขตเลือกต้ังมีความโปร3งใสและยุติธรรม หรือไม3 เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10. ท3านคิดว3า ทําอย3างไร จึงจะเกิดการเลือกต้ังท่ีสุจริตและเท่ียงธรรม รวมท้ังบทบาทของพรรค
การเมืองและ ส.ส. ควรเปKนอย3างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….......................................................................... 
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แบบสัมภาษณ3เพ่ือการวิจัย  
(ผู.นําชุมชน) 

 
เรื่อง   สัมฤทธิผลการบริหารจัดการการเลือกตั้งให.สุจริตและเท่ียงธรรม 
 
ชื่อผู�ให�สัมภาษณ*  ................................................................................................................................ 
 
ตําแหน3ง  ............................................................................................................................................. 
 
1. ท3านคิดว3า การบริหารจัดการการเลือกต้ังท่ัวไปในปIจจุบัน เปKนอย3างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………............... 
2. ท3านคิดว3า การแบ3งเขตเลือกต้ัง หน3วยเลือกต้ัง และท่ีเลือกต้ัง ในการเลือกต้ังมีความเหมาะสมและ
ยุติธรรมหรือไม3 เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………............... 
3. ท3านคิดว3า เจ�าพนักงานผู�ดําเนินการเลือกต้ังมีความเปKนกลางและจัดการเลือกต้ังอย3างสุจริตและ
เท่ียงธรรมหรือไม3 เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………............... 
4. ท3านคิดว3า การประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเลือกต้ัง มีความถูกต�อง รวดเร็วหรือไม3 เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………...................................................................................................................... 
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5. ท3านคิดว3า การรับสมัครผู�สมัครและการสมัครรับเลือกต้ัง มีความเสมอภาค เปKนธรรมแก3บุคคลทุก
กลุ3มในสังคมไทยโดยไม3กีดกันหรือไม3 เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ท3านคิดว3า ค3าใช�จ3ายในการเลือกต้ังและวิธีการหาเสียงเลือกต้ังมีความเหมาะสมหรือไม3 เพราะเหตุ
ใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. ท3านคิดว3า กระบวนการกาลงคะแนนเลือกต้ังมีการจัดการ เพ่ือให�เกิดการสะท�อนออกมาเปKนเสียง
ท่ีแท�จริงหรือไม3 เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. ท3านคิดว3า การนับคะแนนและการประกาศผลการเลือกต้ังมีความถูกต�องและเท่ียงธรรม 
ตรวจสอบได�หรือไม3 เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9. ท3านคิดว3า การลงคะแนนเลือกต้ังนอกเขตเลือกต้ังมีความโปร3งใสและยุติธรรม หรือไม3 เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10. ท3านคิดว3า ทําอย3างไร จึงจะเกิดการเลือกต้ังท่ีสุจริตและเท่ียงธรรม รวมท้ังบทบาทของผู�นําชุมชน 
ควรเปKนอย3างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………….......................................................................... 
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แบบสัมภาษณ3เพ่ือการวิจัย  
(อาจารย3ในสถาบันการศึกษา) 

 
เรื่อง   สัมฤทธิผลการบริหารจัดการการเลือกตั้งให.สุจริตและเท่ียงธรรม 
 
ชื่อผู�ให�สัมภาษณ*  ................................................................................................................................ 
 
ตําแหน3ง  ............................................................................................................................................. 
 
1. ท3านคิดว3า การบริหารจัดการการเลือกต้ังท่ัวไปในปIจจุบัน เปKนอย3างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………............... 
2. ท3านคิดว3า การแบ3งเขตเลือกต้ัง หน3วยเลือกต้ัง และท่ีเลือกต้ัง ในการเลือกต้ังมีความเหมาะสมและ
ยุติธรรมหรือไม3 เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………............... 
3. ท3านคิดว3า เจ�าพนักงานผู�ดําเนินการเลือกต้ังมีความเปKนกลางและจัดการเลือกต้ังอย3างสุจริตและ
เท่ียงธรรมหรือไม3 เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………............... 
4. ท3านคิดว3า การประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเลือกต้ัง มีความถูกต�อง รวดเร็วหรือไม3 เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………...................................................................................................................... 
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5. ท3านคิดว3า การรับสมัครผู�สมัครและการสมัครรับเลือกต้ัง มีความเสมอภาค เปKนธรรมแก3บุคคลทุก
กลุ3มในสังคมไทยโดยไม3กีดกันหรือไม3 เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ท3านคิดว3า ค3าใช�จ3ายในการเลือกต้ังและวิธีการหาเสียงเลือกต้ังมีความเหมาะสมหรือไม3 เพราะเหตุ
ใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. ท3านคิดว3า กระบวนการกาลงคะแนนเลือกต้ังมีการจัดการ เพ่ือให�เกิดการสะท�อนออกมาเปKนเสียง
ท่ีแท�จริงหรือไม3 เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. ท3านคิดว3า การนับคะแนนและการประกาศผลการเลือกต้ังมีความถูกต�องและเท่ียงธรรม 
ตรวจสอบได�หรือไม3 เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9. ท3านคิดว3า การลงคะแนนเลือกต้ังนอกเขตเลือกต้ังมีความโปร3งใสและยุติธรรม หรือไม3 เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10. ท3านคิดว3า ทําอย3างไร จึงจะเกิดการเลือกต้ังท่ีสุจริตและเท่ียงธรรม รวมท้ังบทบาทของครูอาจารย*
ในสถาบันการศึกษา ควรเปKนอย3างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
…………………………………………………………………………….......................................................................... 
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แบบสัมภาษณ3เพ่ือการวิจัย  
(ส่ือมวลชน) 

 
เรื่อง   สัมฤทธิผลการบริหารจัดการการเลือกตั้งให.สุจริตและเท่ียงธรรม 
 
ชื่อผู�ให�สัมภาษณ*  ................................................................................................................................ 
 
ตําแหน3ง  ............................................................................................................................................. 
 
1. ท3านคิดว3า การบริหารจัดการการเลือกต้ังท่ัวไปในปIจจุบัน เปKนอย3างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………............... 
2. ท3านคิดว3า การแบ3งเขตเลือกต้ัง หน3วยเลือกต้ัง และท่ีเลือกต้ัง ในการเลือกต้ังมีความเหมาะสมและ
ยุติธรรมหรือไม3 เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………............... 
3. ท3านคิดว3า เจ�าพนักงานผู�ดําเนินการเลือกต้ังมีความเปKนกลางและจัดการเลือกต้ังอย3างสุจริตและ
เท่ียงธรรมหรือไม3 เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………............... 
4. ท3านคิดว3า การประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเลือกต้ัง มีความถูกต�อง รวดเร็วหรือไม3 เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………...................................................................................................................... 
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5. ท3านคิดว3า การรับสมัครผู�สมัครและการสมัครรับเลือกต้ัง มีความเสมอภาค เปKนธรรมแก3บุคคลทุก
กลุ3มในสังคมไทยโดยไม3กีดกันหรือไม3 เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ท3านคิดว3า ค3าใช�จ3ายในการเลือกต้ังและวิธีการหาเสียงเลือกต้ังมีความเหมาะสมหรือไม3 เพราะเหตุ
ใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. ท3านคิดว3า กระบวนการกาลงคะแนนเลือกต้ังมีการจัดการ เพ่ือให�เกิดการสะท�อนออกมาเปKนเสียง
ท่ีแท�จริงหรือไม3 เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. ท3านคิดว3า การนับคะแนนและการประกาศผลการเลือกต้ังมีความถูกต�องและเท่ียงธรรม 
ตรวจสอบได�หรือไม3 เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9. ท3านคิดว3า การลงคะแนนเลือกต้ังนอกเขตเลือกต้ังมีความโปร3งใสและยุติธรรม หรือไม3 เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10. ท3านคิดว3า ทําอย3างไร จึงจะเกิดการเลือกต้ังท่ีสุจริตและเท่ียงธรรม รวมท้ังบทบาทของสื่อมวลชน 
ควรเปKนอย3างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………….......................................................................... 
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แบบสัมภาษณ3เพ่ือการวิจัย  
(ผู.นํากลุ!มทางการเมือง) 

 
เรื่อง   สัมฤทธิผลการบริหารจัดการการเลือกตั้งให.สุจริตและเท่ียงธรรม 
 
ชื่อผู�ให�สัมภาษณ*  ................................................................................................................................ 
 
ตําแหน3ง  ............................................................................................................................................. 
 
1. ท3านคิดว3า การบริหารจัดการการเลือกต้ังท่ัวไปในปIจจุบัน เปKนอย3างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………............... 
2. ท3านคิดว3า การแบ3งเขตเลือกต้ัง หน3วยเลือกต้ัง และท่ีเลือกต้ัง ในการเลือกต้ังมีความเหมาะสมและ
ยุติธรรมหรือไม3 เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………............... 
3. ท3านคิดว3า เจ�าพนักงานผู�ดําเนินการเลือกต้ังมีความเปKนกลางและจัดการเลือกต้ังอย3างสุจริตและ
เท่ียงธรรมหรือไม3 เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………............... 
4. ท3านคิดว3า การประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเลือกต้ัง มีความถูกต�อง รวดเร็วหรือไม3 เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………...................................................................................................................... 
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5. ท3านคิดว3า การรับสมัครผู�สมัครและการสมัครรับเลือกต้ัง มีความเสมอภาค เปKนธรรมแก3บุคคลทุก
กลุ3มในสังคมไทยโดยไม3กีดกันหรือไม3 เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ท3านคิดว3า ค3าใช�จ3ายในการเลือกต้ังและวิธีการหาเสียงเลือกต้ังมีความเหมาะสมหรือไม3 เพราะเหตุ
ใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. ท3านคิดว3า กระบวนการกาลงคะแนนเลือกต้ังมีการจัดการ เพ่ือให�เกิดการสะท�อนออกมาเปKนเสียง
ท่ีแท�จริงหรือไม3 เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. ท3านคิดว3า การนับคะแนนและการประกาศผลการเลือกต้ังมีความถูกต�องและเท่ียงธรรม 
ตรวจสอบได�หรือไม3 เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9. ท3านคิดว3า การลงคะแนนเลือกต้ังนอกเขตเลือกต้ังมีความโปร3งใสและยุติธรรม หรือไม3 เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10. ท3านคิดว3า ทําอย3างไร จึงจะเกิดการเลือกต้ังท่ีสุจริตและเท่ียงธรรม รวมท้ังบทบาทของกลุ3มทาง
การเมือง ควรเปKนอย3างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………….......................................................................... 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห* 
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๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห*ทดลองใช�เครื่องมือสําหรับการวิจัย 
เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
       เนื่องด� วย ร�อยเอก จารุกฤษณ*  เรืองสุ วรรณ นักศึกษาปริญญาเอก รหัสนักศึกษา                      
๕๔B๗๓๓๓๐๑๐๑ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร* มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ* ในพระบรมราชูปถัมภ* จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงอยู3ระหว3างการทําวิทยานิพนธ* เรื่อง “สัมฤทธิผลการบริหาร
จัดการการเลือกต้ังให�สุจริตและเท่ียงธรรม” โดยมี ศาสตราจารย* ดร.บุญทัน ดอกไธสง เปKนประธานควบคุม
วิทยานิพนธ* 
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต จึงใคร3ขอความอนุเคราะห*ทดลองใช�เครื่องมือสําหรับ
การวิจัยในหน3วยงานของท3าน โดยขออนุญาตเข�าพบเพ่ือใช�เครื่องมือสัมภาษณ*เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
รวมท้ังผู�ท่ีมีอํานาจหน�าท่ีบริหารจัดการการเลือกต้ังให�สุจริตและเท่ียงธรรม จํานวน ๘ ท3าน และขอขอบคุณมา ณ 
โอกาสนี้ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
                                                                ขอแสดงความนับถือ 
 

 

 

       
               (ศาสตราจารย* ดร. บุญทัน ดอกไธสง) 
                                        ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
                   รฐัประศาสนศาสตร*ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต 
                                                                                         
 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ* 
ในพระบรมราชูปถัมภ* 
ปณจ.ประตูน้ําพระอินทร*  
จ.ปทุมธานี 
๑๓๑๘๐ 

ท่ี พิเศษ/๒๕๕๖               

โครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ* ในพระบรมราชูปถัมภ* 
โทรศัพท* ๐๒ ๕๒๙ ๔๐๔๖ ต3อ ๔๐๗ 
โทรสาร  ๐๒ ๕๒๙ ๔๐๔๖ ต3อ ๔๐๘              
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๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห*ทดลองใช�เครื่องมือสําหรับการวิจัย 
เรียน  หัวหน�าพรรคเพ่ือไทย 
       เนื่องด�วย ร�อยเอก จารุกฤษณ* เรืองสุวรรณ นักศึกษาปริญญาเอก รหัสนักศึกษา     
๕๔B๗๓๓๓๐๑๐๑ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร* 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ* ในพระบรมราชูปถัมภ* จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงอยู3ระหว3างการทํา
วิทยานิพนธ* เรื่อง “สัมฤทธิผลการบริหารจัดการการเลือกต้ังให�สุจริตและเท่ียงธรรม” โดยมี 
ศาสตราจารย* ดร.บุญทัน ดอกไธสง เปKนประธานควบคุมวิทยานิพนธ* 
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต จึงใคร3ขอความอนุเคราะห*ทดลองใช�
เครื่องมือสําหรับการวิจัยในพรรคของท3าน โดยขออนุญาตเข�าพบเพ่ือใช�เครื่องมือสัมภาษณ*หัวหน�า
พรรค เลขาธิการพรรค รวมท้ังผู�ท่ีมีส3วนเกียวข�องกับกระบวนการการเลือกต้ัง และขอขอบคุณมา ณ 
โอกาสนี้ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
                                                            ขอแสดงความนับถือ 
 

 

 

       
              (ศาสตราจารย* ดร. บุญทัน ดอกไธสง) 
                                       ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
                     รฐัประศาสนศาสตร*ดษุฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต 
                                                                                         
 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ* 
ในพระบรมราชูปถัมภ* 
ปณจ.ประตูน้ําพระอินทร* จ.ปทุมธานี 
๑๓๑๘๐ 
 

ท่ี พิเศษ/๒๕๕๖               

โครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ* ในพระบรมราชูปถัมภ* 
โทรศัพท* ๐๒ ๕๒๙ ๔๐๔๖ ต3อ ๔๐๗ 
โทรสาร  ๐๒ ๕๒๙ ๔๐๔๖ ต3อ ๔๐๘              
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๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห*ทดลองใช�เครื่องมือสําหรับการวิจัย 
เรียน  ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านกุดเรือ  
       เนื่องด�วย ร�อยเอก จารุกฤษณ* เรืองสุวรรณ นักศึกษาปริญญาเอก รหัสนักศึกษา    
๕๔B๗๓๓๓๐๑๐๑ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร* 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ* ในพระบรมราชูปถัมภ* จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงอยู3ระหว3างการทํา
วิทยานิพนธ* เรื่อง “สัมฤทธิผลการบริหารจัดการการเลือกต้ังให�สุจริตและเท่ียงธรรม” โดยมี 
ศาสตราจารย* ดร.บุญทัน ดอกไธสง เปKนประธานควบคุมวิทยานิพนธ* 
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต จึงใคร3ขอความอนุเคราะห*ทดลองใช�
เครื่องมือสําหรับการวิจัย โดยขออนุญาตเข�าพบเพ่ือใช�เครื่องมือสัมภาษณ*ท3าน ในฐานะผู�ท่ีมีส3วนเกียว
ข�องกับกระบวนการการเลือกต้ัง และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

                                                            ขอแสดงความนับถือ 
 

 

 

       
             (ศาสตราจารย* ดร. บุญทัน ดอกไธสง) 
                                      ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
                  รัฐประศาสนศาสตร*ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต 
                                                                                         
 

 

                                                         

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ* 
ในพระบรมราชูปถัมภ* 
ปณจ.ประตูน้ําพระอินทร* จ.ปทุมธานี 
๑๓๑๘๐ 
 

ท่ี พิเศษ/๒๕๕๖               

โครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ* ในพระบรมราชูปถัมภ* 
โทรศัพท* ๐๒ ๕๒๙ ๔๐๔๖ ต3อ ๔๐๗ 
โทรสาร  ๐๒ ๕๒๙ ๔๐๔๖ ต3อ ๔๐๘              
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๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห*ทดลองใช�เครื่องมือสําหรับการวิจัย 
เรียน  สถานีวิทยุโทรทัศน*กองทัพบก ช3อง ๕ 
       เนื่องด�วย ร�อยเอก จารุกฤษณ* เรืองสุวรรณ นักศึกษาปริญญาเอก รหัสนักศึกษา   
๕๔B๗๓๓๓๐๑๐๑ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร* 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ* ในพระบรมราชูปถัมภ* จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงอยู3ระหว3างการทํา
วิทยานิพนธ* เรื่อง “สัมฤทธิผลการบริหารจัดการการเลือกต้ังให�สุจริตและเท่ียงธรรม” โดยมี 
ศาสตราจารย* ดร.บุญทัน ดอกไธสง เปKนประธานควบคุมวิทยานิพนธ* 
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต จึงใคร3ขอความอนุเคราะห*ทดลองใช�
เครื่องมือสําหรับการวิจัย โดยขออนุญาตเข�าพบเพ่ือใช�เครื่องมือสัมภาษณ* ในฐานะเปKนผู�ท่ีมีส3วนเกียว
ข�องกับกระบวนการการเลือกต้ัง และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

                                                          ขอแสดงความนับถือ 
 

 

 

       
              (ศาสตราจารย* ดร. บุญทัน ดอกไธสง) 
                                       ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
                  รัฐประศาสนศาสตร*ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต 
                                                                                         
 

 

 

                                                          

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ* 
ในพระบรมราชูปถัมภ* 
ปณจ.ประตูน้ําพระอินทร* จ.ปทุมธานี 
๑๓๑๘๐ 
 

ท่ี พิเศษ/๒๕๕๖       

โครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ* ในพระบรมราชูปถัมภ* 
โทรศัพท* ๐๒ ๕๒๙ ๔๐๔๖ ต3อ ๔๐๗ 
โทรสาร  ๐๒ ๕๒๙ ๔๐๔๖ ต3อ ๔๐๘              



379 

                                                                          

 

                                                                                               

   
 
 
 
 

 
๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห*ทดลองใช�เครื่องมือสําหรับการวิจัย 
เรียน  คุณวิภูแถลง พัฒนภูมิไทย 
       เนื่องด�วย ร�อยเอก จารุกฤษณ* เรืองสุวรรณ นักศึกษาปริญญาเอก รหัสนักศึกษา   
๕๔B๗๓๓๓๐๑๐๑ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร* 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ* ในพระบรมราชูปถัมภ* จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงอยู3ระหว3างการทํา
วิทยานิพนธ* เรื่อง “สัมฤทธิผลการบริหารจัดการการเลือกต้ังให�สุจริตและเท่ียงธรรม” โดยมี 
ศาสตราจารย* ดร.บุญทัน ดอกไธสง เปKนประธานควบคุมวิทยานิพนธ* 
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต จึงใคร3ขอความอนุเคราะห*ทดลองใช�
เครื่องมือสําหรับการวิจัย โดยขออนุญาตเข�าพบเพ่ือใช�เครื่องมือสัมภาษณ* ในฐานะเปKนผู�ท่ีมีส3วนเกียว
ข�องกับกระบวนการการเลือกต้ัง และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

                                                          ขอแสดงความนับถือ 
 

 

 

       
              (ศาสตราจารย* ดร. บุญทัน ดอกไธสง) 
                                      ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
                  รัฐประศาสนศาสตร*ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต 
                                                                                         
 

 

 
                                                          

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ* 
ในพระบรมราชูปถัมภ* 
ปณจ.ประตูน้ําพระอินทร* จ.ปทุมธานี 
๑๓๑๘๐ 
 

ท่ี พิเศษ/๒๕๕๖               

โครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ* ในพระบรมราชูปถัมภ* 
โทรศัพท* ๐๒ ๕๒๙ ๔๐๔๖ ต3อ ๔๐๗ 
โทรสาร  ๐๒ ๕๒๙ ๔๐๔๖ ต3อ ๔๐๘              
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๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห*ทดลองใช�เครื่องมือสําหรับการวิจัย 
เรียน  องค*การบริหารส3วนตําบลท3าทราย 
       เนื่องด�วย ร�อยเอก จารุกฤษณ* เรืองสุวรรณ นักศึกษาปริญญาเอก รหัสนักศึกษา  
๕๔B๗๓๓๓๐๑๐๑ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร* 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ* ในพระบรมราชูปถัมภ* จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงอยู3ระหว3างการทํา
วิทยานิพนธ* เรื่อง “สัมฤทธิผลการบริหารจัดการการเลือกต้ังให�สุจริตและเท่ียงธรรม” โดยมี 
ศาสตราจารย* ดร.บุญทัน ดอกไธสง เปKนประธานควบคุมวิทยานิพนธ* 
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต จึงใคร3ขอความอนุเคราะห*ทดลองใช�
เครื่องมือสําหรับการวิจัย โดยขออนุญาตเข�าพบเพ่ือใช�เครื่องมือสัมภาษณ* ในฐานะเปKนผู�ท่ีมีส3วนเกียว
ข�องกับกระบวนการการเลือกต้ัง และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

                                                          ขอแสดงความนับถือ 
 

 

 

       
              (ศาสตราจารย* ดร. บุญทัน ดอกไธสง) 
                                      ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
                    รฐัประศาสนศาสตร*ดษุฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต 
                                                                                         
 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ* 
ในพระบรมราชูปถัมภ* 
ปณจ.ประตูน้ําพระอินทร* จ.ปทุมธานี 
๑๓๑๘๐ 
 

ท่ี พิเศษ/๒๕๕๖               

โครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ* ในพระบรมราชูปถัมภ* 
โทรศัพท* ๐๒ ๕๒๙ ๔๐๔๖ ต3อ ๔๐๗ 
โทรสาร  ๐๒ ๕๒๙ ๔๐๔๖ ต3อ ๔๐๘              
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ภาคผนวก ง 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว3าด�วยการเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาผู�แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. 2550 
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พระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว3าด�วยการเลือกต้ัง 

สมาชิกสภาผู�แทนราษฎรและการได�มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

                        
  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให�ไว� ณ วันท่ี ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เปKนปCท่ี ๖๒ ในรัชกาลปIจจุบัน 
  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล�าฯ 
ให�ประกาศว3า 

โดยท่ีเปKนการสมควรมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว3าด�วยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู�แทนราษฎรและการได�มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา 
๔๕ และมาตรา ๗๒ ของรัฐธรรมนูญแห3งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให�กระทําได�โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห3งกฎหมาย  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ให�ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว�โดยคําแนะนําและยินยอม
ของสภานิติบัญญัติแห3งชาติ ดังต3อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกว3า “พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว3าด�วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรและการได�มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 
๒๕๕๐” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต3วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปKนต�นไป  

มาตรา ๓ ให�ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว3าด�วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทน

ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว3าด�วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทน

ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว3าด�วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทน

ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
“ผู�มีสิทธิเลือกต้ัง” หมายความว3า ผู�มีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรหรือ

สมาชิกวุฒิสภาแล�วแต3กรณี 
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“ผู�สมัคร” หมายความว3า ผู�สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภา แล�วแต3กรณี 

“ผู�ได�รับการเสนอชื่อ” หมายความว3า ผู�ได�รับการเสนอชื่อเพ่ือเข�ารับการสรรหาเปKน
สมาชิกวุฒิสภา 

“วันเลือกต้ัง” หมายความว3า วันท่ีกําหนดให�เปKนวันเลือกต้ังตามพระราชกฤษฎีกา
ให�มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา แล�วแต3กรณี 

“วันสรรหา” หมายความว3า วันท่ีกําหนดให�เริ่มการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาตาม
ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

“คณะกรรมการสรรหา” หมายความว3า คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

“เขตเลือกต้ัง” หมายความว3า ท�องท่ีท่ีกําหนดเปKนเขตเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทน
ราษฎรแบบแบ3งเขตเลือกต้ังหรือแบบสัดส3วน หรือเขตเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา แล�วแต3กรณี 

“หน3วยเลือกต้ัง” หมายความว3า ท�องถ่ินท่ีกําหนดให�ทําการลงคะแนนเลือกต้ัง 
“ท่ีเลือกต้ัง” หมายความว3า สถานท่ีท่ีกําหนดให�ทําการลงคะแนนเลือกต้ัง และให�

หมายความรวมถึงบริเวณท่ีกําหนดข้ึนโดยรอบท่ีเลือกต้ัง 
“จังหวัด” หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานคร 
“กลุ3มจังหวัด” หมายความว3า กลุ3มจังหวัดตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศ

กําหนดสําหรับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรแบบสัดส3วน 
“อําเภอ” หมายความรวมถึง เขตและก่ิงอําเภอ 
“ตําบล” หมายความรวมถึง แขวง 
“ศาลากลางจังหวัด” หมายความรวมถึง ศาลาว3าการกรุงเทพมหานคร 
“ท่ีว3าการอําเภอ” หมายความรวมถึง สํานักงานเขตและท่ีว3าการก่ิงอําเภอ 
“เทศบาล” หมายความรวมถึง เมืองพัทยา 
“สํานักงานเทศบาล” หมายความรวมถึง ศาลาว3าการเมืองพัทยา 
มาตรา ๕ ให�ประธานกรรมการการเลือกต้ังรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญนี้ 
 

หมวด ๑ 
การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร 

ส3วนท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

                        
  

มาตรา ๖ ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรเปKนการท่ัวไป ให�คณะกรรมการ
การเลือกต้ังจัดให�มีการเลือกต้ัง ดังต3อไปนี้ 
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(๑) การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรแบบแบ3งเขตเลือกต้ัง ซ่ึงเปKนการ
ลงคะแนนเลือกต้ังผู�สมัครรับเลือกต้ังเท3าจํานวนสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรท่ีมีได�ในเขตเลือกต้ังนั้น 

(๒) การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรแบบสัดส3วน ซ่ึงเปKนการลงคะแนนเลือก
พรรคการเมืองท่ีจัดทําบัญชีรายชื่อผู�สมัครรับเลือกต้ังในแต3ละเขตเลือกต้ัง โดยเลือกพรรคการเมืองใด
พรรคการเมืองหนึ่งเพียงพรรคการเมืองเดียว 

มาตรา ๗ เม่ือมีพระราชกฤษฎีกาให�มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรเปKนการ
เลือกต้ังท่ัวไปแล�ว ให�คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศในราชกิจจานุเบกษาเก่ียวกับการเลือกต้ัง 
ดังต3อไปนี้ 

(๑) กําหนดวันรับสมัครเลือกต้ังแบบแบ3งเขตเลือกต้ัง ซ่ึงต�องกําหนดให�มีการเริ่มรับ
สมัครไม3เกินยี่สิบวันนับจากวันท่ีพระราชกฤษฎีกาให�มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรใช�บังคับ 
และต�องกําหนดวันรับสมัครไม3น�อยกว3าห�าวัน 

(๒ )  กํ าหนดวั น ท่ีพรรคการ เ มื องจะยื่ นบัญชี ร ายชื่ อผู� ส มั ครรั บ เลื อก ต้ั ง
สมาชิกสภาผู�แทนราษฎรแบบสัดส3วน ซ่ึงต�องกําหนดให� เปKนวันก3อนวันรับสมัครเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู�แทนราษฎรแบบแบ3งเขตเลือกต้ังตาม (๑) และกําหนดวันรับสมัครไม3น�อยกว3าห�าวัน 

(๓) จํานวนสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรแบบแบ3งเขตเลือกต้ังท่ีแต3ละจังหวัดจะพึงมี 
และจํานวนเขตเลือกต้ังแบบแบ3งเขตเลือกต้ังของแต3ละจังหวัด ซ่ึงจะต�องมีรายละเอียดเก่ียวกับอําเภอ
หรือเขตพ้ืนท่ีท่ีอยู3ในเขตเลือกต้ังสําหรับการเลือกต้ังแบบแบ3งเขตเลือกต้ัง 

(๔) กําหนดเขตเลือกต้ังสําหรับการเลือกต้ังแบบสัดส3วน ซ่ึงจะต�องมีรายละเอียด
เก่ียวกับจังหวัดท่ีอยู3ภายในเขตเลือกต้ังแต3ละกลุ3มจังหวัด 

ในกรณีท่ีมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาให�มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร
แบบแบ3งเขตเลือกต้ังแทนตําแหน3งท่ีว3าง ให�นําความใน (๑) มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๘ ในการดําเนินการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรเปKนการเลือกต้ังท่ัวไป 
ถ�าคณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นว3ามีกรณีอันควรเชื่อได�ว3าการเลือกต้ังนั้นมิได�เปKนไปโดยไม3สุจริตและ
เท่ียงธรรม ให�ประกาศผลการเลือกต้ังว3าผู�ใดได�รับเลือกต้ังภายในเจ็ดวันทําการนับแต3วันเลือกต้ัง แต3
ถ�าเห็นว3าเปKนกรณีท่ีมีเหตุอันสงสัยว3ามีกรณีไม3สุจริตและเท่ียงธรรมในเขตเลือกต้ังใด จะยังไม3ประกาศ
ผลสําหรับเขตเลือกต้ังนั้นก็ได� แต3ต�องสอบสวนและวินิจฉัยให�แล�วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต3วัน
เลือกต้ัง ท้ังนี้ การประกาศผลการเลือกต้ังไม3มีผลกระทบกระเทือนการดําเนินการของคณะกรรมการ
การเลือกต้ังตามหมวด ๑ การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร ส3วนท่ี ๑๐ การดําเนินการกรณีการ
เลือกต้ังมิได�เปKนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม และส3วนท่ี ๑๑ การคัดค�านการเลือกต้ัง 

มาตรา ๙ ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังสั่งให� มีการเลือกต้ังใหม3  ให�
คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจออกประกาศให�ย3นหรือขยายระยะเวลาหรืองดเว�นการดําเนินการ
ท่ีเก่ียวกับการเลือกต้ังตามท่ีบัญญัติในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เฉพาะในการเลือกต้ังนั้น 
เพ่ือให�เหมาะสมและจําเปKนแก3การดําเนินการเลือกต้ังให�เปKนไปโดยรวดเร็ว สุจริต และเท่ียงธรรมได� 
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ส3วนท่ี ๒ 
เขตเลือกต้ัง หน3วยเลือกต้ัง และท่ีเลือกต้ัง 

                        
  

มาตรา ๑๐ ให�คณะกรรมการการเลือกต้ังดําเนินการแบ3งเขตเลือกต้ังสําหรับการ
เลือกต้ังแบบแบ3งเขตเลือกต้ังไว�ทุกจังหวัด เพ่ือให�ประชาชนได�ทราบล3วงหน�า 

การแบ3งเขตเลือกต้ังตามวรรคหนึ่งจะต�องกําหนดตามหลักเกณฑ*ท่ีบัญญัติไว�ใน
รัฐธรรมนูญและจะต�องกําหนดพ้ืนท่ีในแต3ละเขตเลือกต้ังให�ติดต3อกันและมีจํานวนราษฎรในแต3ละเขต
เลือกต้ังใกล�เคียงกัน โดยถือเกณฑ*ดังนี้ 

(๑) ให�รวมอําเภอต3าง ๆ เปKนเขตเลือกต้ัง โดยคํานึงถึงพ้ืนท่ีท่ีติดต3อใกล�ชิดกันความ
สะดวกในการคมนาคมระหว3างกัน และการเคยอยู3ในเขตเลือกต้ังเดียวกัน ถ�าการรวมอําเภอใน
ลักษณะนี้จะทําให�มีจํานวนราษฎรมากหรือน�อยเกินไป ให�แยกตําบลของอําเภอออกเพ่ือให�ได�จํานวน
ราษฎรพอเพียงสําหรับการเปKนเขตเลือกต้ัง แต3จะแยกหรือรวมเฉพาะเพียงบางส3วนของตําบลไม3ได� 

(๒) ในกรณีท่ีการกําหนดพ้ืนท่ีตามเกณฑ*ใน (๑) จะทําให�จํานวนราษฎรในแต3ละเขต
เลือกต้ังมีจํานวนไม3ใกล�เคียงกันหรือไม3มีสภาพเปKนชุมชนเดียวกัน ให�ดําเนินการแบ3งเขตเลือกต้ังตาม
สภาพของชุมชนท่ีราษฎรมีการติดต3อกันเปKนประจําในลักษณะท่ีเปKนชุมชนเดียวกันหรือใกล�เคียงกัน
และสามารถเดินทางติดต3อกันได�โดยสะดวก โดยจะต�องทําให�จํานวนราษฎรมีจํานวนใกล�เคียงกันมาก
ท่ีสุด 

เม่ือได�ดําเนินการแบ3งเขตเลือกต้ังแล�ว ให�คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศในราช
กิจจานุเบกษากําหนดการแบ3งเขตเลือกต้ัง ท้ังนี้ การเปลี่ยนแปลงเขตเลือกต้ังให�กระทําได�เฉพาะเม่ือมี
การเปลี่ยนแปลงจํานวนสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรแบบแบ3งเขตเลือกต้ังในจังหวัด 

ในกรณีท่ีมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรเปKนการเลือกต้ังท่ัวไปให�
คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนดเขตเลือกต้ังในคราวนั้น โดยถือเขตเลือกต้ังท่ีมีการประกาศ
กําหนดไว�ตามมาตรานี้ เว�นแต3มีกรณีจําเปKนท่ีจะต�องมีการเปลี่ยนแปลงเขตเลือกต้ังตามวรรคสาม 

ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรแทนตําแหน3งท่ีว3างในระหว3างอายุของสภา
ผู�แทนราษฎรให�ใช�เขตเลือกต้ังในคราวท่ีมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรเปKนการเลือกต้ังท่ัวไป
ของตําแหน3งท่ีว3างนั้นโดยมิให�นําการเปลี่ยนแปลงเขตเลือกต้ังในระหว3างอายุของสภาผู�แทนราษฎร
ตามวรรคสามมาใช�บังคับ 

มาตรา ๑๑ ให�คณะกรรมการการเลือกต้ังดําเนินการแบ3งเขตเลือกต้ังสําหรับการ
เลือกต้ังแบบสัดส3วนให�เปKนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไว� เพ่ือให�ประชาชนได�ทราบล3วงหน�า 

การแบ3งเขตเลือกต้ังตามวรรคหนึ่ง ให�รวมจังหวัดต3าง ๆ เปKนเขตเลือกต้ังจะแยกหรือ
รวมเฉพาะเพียงบางส3วนของจังหวัดมิได� และจะต�องกําหนดพ้ืนท่ีในแต3ละเขตเลือกต้ังให�ติดต3อกันและ
มีจํานวนราษฎรในแต3ละเขตเลือกต้ังใกล�เคียงกัน โดยคํานึงถึงความสะดวกในการคมนาคมระหว3างกัน 

เม่ือได�ดําเนินการแบ3งเขตเลือกต้ังแบบสัดส3วนแล�ว ให�คณะกรรมการการเลือกต้ัง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดการแบ3งเขตเลือกต้ังแบบสัดส3วน ท้ังนี้ การเปลี่ยนแปลงเขต
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เลือกต้ังแบบสัดส3วนให�กระทําได�เฉพาะเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนราษฎรในจังหวัด อันทําให�
จํานวนราษฎรของแต3ละกลุ3มจังหวัดมีจํานวนไม3ใกล�เคียงกัน 

ในกรณีท่ีมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรเปKนการเลือกต้ังท่ัวไปให�
คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนดเขตเลือกต้ังแบบสัดส3วนในคราวนั้น โดยถือเขตเลือกต้ังท่ีมี
การประกาศกําหนดไว�ตามมาตรานี้  

มาตรา ๑๒ เม่ือมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร ให�คณะกรรมการการ
เลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังแต3งต้ังตามมาตรา ๑๕ กําหนดหน3วยเลือกต้ัง
ท่ีจะพึงมีในแต3ละเขตเลือกต้ัง โดยคํานึงถึงความสะดวกในการเดินทางมาใช�สิทธิเลือกต้ังของราษฎร 

การกําหนดหน3วยเลือกต้ังตามวรรคหนึ่ง ให�เปKนไปตามหลักเกณฑ*ดังต3อไปนี้ 
(๑) ให�ใช�เขตหมู3บ�านเปKนเขตของหน3วยเลือกต้ัง เว�นแต3ในกรณีท่ีมีผู�มีสิทธิเลือกต้ัง

จํานวนน�อยจะรวมหมู3บ�านท่ีอยู3ติดกันต้ังแต3สองหมู3บ�านข้ึนไปเปKนหน3วยเลือกต้ังเดียวกันก็ได� สําหรับ
ในเขตเทศบาล เขตกรุงเทพมหานคร หรือเขตชุมชนหนาแน3น อาจกําหนดให�ใช�เขตชุมชน แนวถนน 
ตรอก ซอย คลอง หรือแม3น้ํา เปKนเขตของหน3วยเลือกต้ังก็ได� และ 

(๒) ให�ถือเกณฑ*จํานวนผู�มีสิทธิเลือกต้ังหน3วยละแปดร�อยคนเปKนประมาณ แต3ถ�าเห็น
ว3าไม3เปKนการสะดวกหรือไม3ปลอดภัยในการไปลงคะแนนของผู�มีสิทธิเลือกต้ัง อาจกําหนดจํานวนผู�มี
สิทธิเลือกต้ังมากกว3าจํานวนดังกล3าวก็ได� หรือจะกําหนดหน3วยเลือกต้ังเพ่ิมข้ึนโดยให�มีจํานวนผู�มีสิทธิ
เลือกต้ังน�อยกว3าจํานวนดังกล3าวก็ได� 

ให�ดําเนินการประกาศหน3วยเลือกต้ังไม3น�อยกว3ายี่สิบวันก3อนวันเลือกต้ัง โดยให�ปYด
ประกาศไว� ณ ศาลากลางจังหวัด ท่ีว3าการอําเภอ สํานักงานเทศบาล ท่ีทําการองค*การบริหารส3วน
ตําบล ท่ีทําการผู�ใหญ3บ�าน และเขตชุมชนหนาแน3นท่ีเห็นสมควรในกรณีจําเปKน อาจให�จัดทําแผนท่ี
สังเขปแสดงเขตของหน3วยเลือกต้ังไว�ด�วยก็ได� 

การเปลี่ยนแปลงเขตของหน3วยเลือกต้ัง ให�กระทําได�โดยประกาศก3อนวันเลือกต้ังไม3
น�อยกว3าสิบวัน เว�นแต3ในกรณีเกิดเหตุจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจําเปKนอย3างอ่ืน
จะประกาศเปลี่ยนแปลงก3อนวันเลือกต้ังน�อยกว3าสิบวันก็ได� และให�นําความในวรรคสามมาใช�บังคับ
โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๓ ในการกําหนดหน3วยเลือกต้ังตามมาตรา ๑๒ ให�คณะกรรมการการ
เลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังแต3งต้ังตามมาตรา ๑๕ กําหนดท่ีเลือกต้ังของ
แต3ละหน3วยเลือกต้ังไว�ด�วย และให�นําความในมาตรา ๑๒ วรรคสามและวรรคสี่ มาใช�บังคับโดย
อนุโลมกับการประกาศกําหนดท่ีเลือกต้ังและการเปลี่ยนแปลงท่ีเลือกต้ัง 

ท่ีเลือกต้ังตามวรรคหนึ่งต�องเปKนสถานท่ีท่ีประชาชนเข�าออกได�สะดวก เพ่ือการ
ลงคะแนนเลือกต้ัง มีความเหมาะสม มีขนาดพอสมควร และควรต้ังอยู3ในย3านกลางของหน3วยเลือกต้ัง 
พร�อมท้ังให�มีปNายหรือเครื่องหมายอ่ืนใดเพ่ือแสดงขอบเขตบริเวณของท่ีเลือกต้ังไว�ด�วย ตามลักษณะ
ของท�องท่ีและภูมิประเทศในการลงคะแนนเลือกต้ังของผู�มีสิทธิเลือกต้ัง 
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ในท�องท่ีใดถ�าเห็นว3าจะเปKนการอํานวยความสะดวกแก3ผู�มีสิทธิเลือกต้ัง หรือเพ่ือ
ความปลอดภัยของผู�มีสิทธิเลือกต้ัง อาจประกาศกําหนดท่ีเลือกต้ังนอกเขตของหน3วยเลือกต้ังก็ได� แต3
ต�องอยู3ในบริเวณใกล�เคียงกับหน3วยเลือกต้ังนั้น 

มาตรา ๑๔ การลงคะแนนเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรแบบสัดส3วน ให�ใช�หน3วย
เลือกต้ังและท่ีเลือกต้ังตามท่ีกําหนดไว�สําหรับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรแบบแบ3งเขต
เลือกต้ัง 
  

ส3วนท่ี ๓ 
เจ�าพนักงานผู�ดําเนินการเลือกต้ัง 

                        
  

มาตรา ๑๕ ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรแต3ละครั้ง ให�คณะกรรมการการ
เลือกต้ังมีอํานาจแต3งต้ังบุคคลเปKนเจ�าพนักงานผู�ดําเนินการเลือกต้ัง ดังต3อไปนี้ 

(๑) ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังหนึ่งคน มีหน�าท่ีเก่ียวกับการรับ
สมัครเลือกต้ังแบบแบ3งเขตเลือกต้ัง และดําเนินกิจการท่ีจําเปKนเก่ียวกับการเลือกต้ังให�เปKนไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

(๒) คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังไม3น�อยกว3าห�าคน มีหน�าท่ีเก่ียวกับ
การกําหนดหน3วยเลือกต้ัง ท่ีเลือกต้ัง การจัดทําบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิเลือกต้ัง การเพ่ิมชื่อ และการถอน
ชื่อผู�มีสิทธิเลือกต้ังในเขตเลือกต้ัง รวมท้ังมีหน�าท่ีในการกํากับดูแลการลงคะแนนเลือกต้ัง การนับ
คะแนนเลือกต้ัง และการประกาศผลการนับคะแนนเลือกต้ัง 

การแต3งต้ังผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังและคณะกรรมการการ
เลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ัง ให�เปKนไปตามหลักเกณฑ*และวิธีการท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เพ่ือประโยชน*ในการดําเนินการเลือกต้ัง ให�คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจ
แต3งต้ังหรือมอบหมายให�ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังหรือคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ประจําเขตเลือกต้ังแต3งต้ังคณะอนุกรรมการ คณะบุคคล หรือบุคคลใด เปKนผู�ช3วยเหลือการปฏิบัติงาน
ในการเลือกต้ังได�ตามสมควร  

มาตรา ๑๖ ให�คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังแต3งต้ังบุคคลเปKนเจ�า
พนักงานผู�ดําเนินการเลือกต้ัง ดังต3อไปนี้ 

(๑) ผู�อํานวยการประจําหน3วยเลือกต้ังหนึ่งคน มีหน�าท่ีอํานวยความสะดวกช3วยเหลือ 
และให�คําแนะนําในการตรวจสอบเอกสารและการปฏิบัติหน�าท่ีของคณะกรรมการประจําหน3วย
เลือกต้ัง รวมท้ังเจ�าหน�าท่ีรักษาความปลอดภัยตามคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

(๒) คณะกรรมการประจําหน3วยเลือกต้ังไม3น�อยกว3าเก�าคน มีหน�าท่ีเก่ียวกับการ
ลงคะแนนเลือกต้ังในท่ีเลือกต้ังและนับคะแนนเลือกต้ังของหน3วยเลือกต้ังแต3ละแห3ง 
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ให�คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังแต3งต้ังเจ�าหน�าท่ีของรัฐทําหน�าท่ี
รักษาความปลอดภัยและสนับสนุนในการปฏิบัติหน�าท่ีของผู�อํานวยการประจําหน3วยเลือกต้ังและ
คณะกรรมการประจําหน3วยเลือกต้ัง 

มาตรา ๑๗ คณะกรรมการประจําหน3วยเลือกต้ังตามมาตรา ๑๖ (๒) ให�
ประกอบด�วยประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการไม3น�อยกว3าแปดคน ซ่ึงแต3งต้ังจากผู�มีสิทธิ
เลือกต้ังในเขตเลือกต้ังนั้น 

ในกรณีท่ีกรรมการประจําหน3วยเลือกต้ังตามวรรคหนึ่งมีจํานวนไม3ถึงเก�าคน ให�
คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังแต3งต้ังผู�มีสิทธิเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังนั้นเปKนกรรมการ
ประจําหน3วยเลือกต้ังให�ได�จํานวนตามมาตรา ๑๖ (๒) 

ในวันเลือกต้ัง ถ�าถึงเวลาเปYดการลงคะแนนเลือกต้ังแล�วมีกรรมการประจําหน3วย
เลือกต้ังมาปฏิบัติหน�าท่ีไม3ถึงเก�าคน ให�คณะกรรมการประจําหน3วยเลือกต้ังท่ีอยู3ในขณะนั้นแต3งต้ังผู�มี
สิทธิเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังนั้นเปKนกรรมการประจําหน3วยเลือกต้ังจนครบเก�าคน แต3ถ�าไม3มีกรรมการ
ประจําหน3วยเลือกต้ังมาปฏิบัติหน�าท่ีเลย ให�คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังแต3งต้ัง
บุคคลอ่ืนเปKนกรรมการประจําหน3วยเลือกต้ังเพ่ือปฏิบัติหน�าท่ีในหน3วยเลือกต้ัง ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ*
และวิธีการท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

มาตรา ๑๘ พรรคการเมืองท่ีส3งผู�สมัครรับเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังใดประสงค*จะส3ง
ตัวแทนไปประจําอยู3 ณ ท่ีเลือกต้ังเพ่ือสังเกตการณ*การลงคะแนนเลือกต้ังและการนับคะแนนเลือกต้ัง 
ให�ยื่นหนังสือแต3งต้ังตัวแทนของตนต3อคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังก3อนวันเลือกต้ัง
ไม3น�อยกว3าสิบห�าวัน ท้ังนี้ ให�แต3งต้ังได�ท่ีเลือกต้ังละหนึ่งคน 

ตัวแทนพรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง ต�องอยู3ในท่ีซ่ึงจัดไว� ณ ท่ีเลือกต้ังซ่ึงสามารถ
มองเห็นการปฏิบัติงานได� และต�องปฏิบัติตามระเบียบท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

ในกรณีท่ีมีการกระทําอันเปKนการฝSาฝ�นความในวรรคสอง ให�คณะกรรมการประจํา
หน3วยเลือกต้ังมีคําสั่งให�ตัวแทนพรรคการเมืองนั้นออกไปจากท่ีเลือกต้ังและให�เจ�าหน�าท่ีรักษาความ
ปลอดภัยประจําหน3วยเลือกต้ังดําเนินการเพ่ือให�เปKนไปตามคําสั่ง 

มาตรา ๑๙ นอกจากท่ีบัญญัติไว�โดยเฉพาะในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
แล�ว ให�คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจกําหนดวิธีปฏิบัติหน�าท่ีของผู�อํานวยการการเลือกต้ัง
ประจําเขตเลือกต้ัง คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ัง ผู�อํานวยการประจําหน3วยเลือกต้ัง 
คณะกรรมการประจําหน3วยเลือกต้ัง และเจ�าหน�าท่ีรักษาความปลอดภัย 

มาตรา ๒๐ ห�ามมิให�กรรมการการเลือกต้ัง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด กรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด ผู�อํานวยการการเลือกต้ัง
ประจําเขตเลือกต้ัง กรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ัง ผู�อํานวยการประจําหน3วยเลือกต้ัง 
กรรมการประจําหน3วยเลือกต้ัง เจ�าหน�าท่ีรักษาความปลอดภัย หรือผู�ท่ีได�รับแต3งต้ังให�ช3วยเหลือการ
ปฏิบัติงานในการเลือกต้ัง จงใจไม3ปฏิบัติตามหน�าท่ี ทุจริตต3อหน�าท่ี หรือกระทําการอ่ืนใด เพ่ือ
ขัดขวางมิให�การเปKนไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
หรือคําสั่งของศาลอันเก่ียวกับการเลือกต้ังตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
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ในกรณีท่ีบุคคลตามวรรคหนึ่งปฏิบัติหน�าท่ีตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือ
คําสั่งของคณะกรรมการการเลือกต้ัง หรือคําสั่งของศาลอันเก่ียวกับการเลือกต้ัง และได�กระทําโดย
สุจริต ย3อมได�รับความคุ�มครอง ไม3ต�องรับผิดท้ังทางแพ3งหรืออาญา 

มาตรา ๒๑ ในการปฏิบัติหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให�บุคคล
ดังต3อไปนี้ เปKนเจ�าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

(๑) กรรมการการเลือกต้ัง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง ผู�อํานวยการการ
เลือกต้ังประจําจังหวัด กรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด 

(๒) ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ัง กรรมการการเลือกต้ังประจําเขต
เลือกต้ัง ผู�อํานวยการประจําหน3วยเลือกต้ัง กรรมการประจําหน3วยเลือกต้ัง เจ�าหน�าท่ีรักษาความ
ปลอดภัย และผู�ท่ีได�รับแต3งต้ังให�ช3วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกต้ัง 

สําหรับบุคคลตาม (๒) ให�เปKนเจ�าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญานับแต3วันท่ี
ได�รับการแต3งต้ังจนสิ้นสุดแห3งการงานในหน�าท่ี 

มาตรา ๒๒ ค3าตอบแทนของผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ัง กรรมการ
การเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ัง ผู�อํานวยการประจําหน3วยเลือกต้ัง กรรมการประจําหน3วยเลือกต้ัง 
เจ�าหน�าท่ีรักษาความปลอดภัย และผู�ท่ีได�รับแต3งต้ังให�ช3วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกต้ัง ให�
เปKนไปตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 
  

ส3วนท่ี ๔ 
ผู�มีสิทธิเลือกต้ังและบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิเลือกต้ัง 

                   
  

๑. ผู�มีสิทธิเลือกต้ัง 
                        

  
มาตรา ๒๓ ผู�มีสิทธิเลือกต้ังต�องมีคุณสมบัติและไม3มีลักษณะต�องห�ามตามบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญ และมีหน�าท่ีไปใช�สิทธิเลือกต้ัง 
มาตรา ๒๔ ในการเลือกต้ังครั้งใด ถ�าผู�มีสิทธิเลือกต้ังไม3อาจไปใช�สิทธิเลือกต้ังได�

เนื่องจากมีเหตุอันสมควร ให�แจ�งเหตุท่ีไม3อาจไปใช�สิทธิเลือกต้ังต3อบุคคลซ่ึงคณะกรรมการการเลือกต้ัง
แต3งต้ังไว�ในแต3ละเขตเลือกต้ัง ภายในเจ็ดวันก3อนวันเลือกต้ังหรือภายในเจ็ดวันนับแต3วันเลือกต้ัง แต3ถ�า
มีเหตุจําเปKนไม3อาจแจ�งได�ภายในเจ็ดวันก3อนวันเลือกต้ัง ให�ดําเนินการแจ�งตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

ในการแจ�งเหตุท่ีไม3อาจไปใช�สิทธิเลือกต้ังตามวรรคหนึ่ง ให�ผู�มีสิทธิเลือกต้ังทําเปKน
หนังสือชี้แจงเหตุดังกล3าว โดยอาจมอบหมายให�บุคคลใดไปยื่นต3อบุคคลซ่ึงคณะกรรมการการเลือกต้ัง
แต3งต้ังแทนหรือจัดส3งหนังสือชี้แจงเหตุนั้นทางไปรษณีย*ลงทะเบียนก็ได� 
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ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงคณะกรรมการการเลือกต้ังแต3งต้ังพิจารณาแล�วเห็นว3า เหตุท่ีผู�มี
สิทธิเลือกต้ังแจ�งนั้นมิใช3เหตุอันสมควร ให�รีบแจ�งให�ผู�มีสิทธิเลือกต้ังทราบภายในสามวันนับแต3วันท่ี
ได�รับแจ�ง 

ผู�มีสิทธิเลือกต้ังท่ีได�รับแจ�งตามวรรคสาม มีสิทธิยื่นอุทธรณ*ต3อคณะกรรมการการ
เลือกต้ังประจําจังหวัดภายในสามสิบวันนับจากวันเลือกต้ัง 

การแจ�งเหตุ การพิจารณาการแจ�งเหตุ และการอุทธรณ*ตามวรรคหนึ่ง วรรคสาม 
หรือวรรคสี่ ให�เปKนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ในการนี้ให�คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดรายละเอียดของเหตุท่ีทําให�ผู�มีสิทธิเลือกต้ังไม3
อาจไปใช�สิทธิเลือกต้ังไว� เพ่ือเปKนแนวทางในการพิจารณาของบุคคลซ่ึงคณะกรรมการการเลือกต้ัง
แต3งต้ังไว�ด�วย 

ให�คณะกรรมการการเลือกต้ังหรือบุคคลซ่ึงคณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมายปYด
ประกาศรายชื่อบุคคลท่ีจะรับแจ�งเหตุ สถานท่ีท่ีจะรับแจ�งเหตุ และวิธีการแจ�งเหตุไว� ณ ศาลากลาง
จังหวัด ท่ีว3าการอําเภอ สํานักงานเทศบาล ท่ีทําการองค*การบริหารส3วนตําบล ท่ีทําการผู�ใหญ3บ�าน 
และเขตชุมชนหนาแน3นท่ีเห็นสมควร 

มาตรา ๒๕ เม่ือครบกําหนดหกสิบวันนับจากวันเลือกต้ัง ให�บุคคลท่ีคณะกรรมการ
การเลือกต้ังแต3งต้ังตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง ประกาศรายชื่อผู�ไม3ไปใช�สิทธิเลือกต้ังและมิได�แจ�งเหตุ
ตามมาตรา ๒๔ หรือแจ�งเหตุไว�แล�วแต3เหตุนั้นมิใช3เหตุอันสมควร 

ในกรณีท่ีประกาศรายชื่อตามวรรคหนึ่งมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากข�อเท็จจริง 
ให�ผู�มีส3วนได�เสียยื่นคําร�องต3อคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด เพ่ือดําเนินการแก�ไขตาม
หลักเกณฑ*และวิธีการท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

มาตรา ๒๖ ในกรณีท่ีผู�มีสิทธิเลือกต้ังผู�ใดไม3ไปใช�สิทธิเลือกต้ังและมิได�แจ�งเหตุท่ีไม3
อาจไปใช�สิทธิเลือกต้ัง หรือแจ�งเหตุท่ีไม3อาจไปใช�สิทธิเลือกต้ังแล�ว แต3เหตุนั้นมิใช3เหตุอันสมควร หรือ
เปKนผู�ท่ีมีรายชื่อในประกาศตามมาตรา ๒๕ ให�ถือว3าผู�นั้นเสียสิทธิดังต3อไปนี้ 

(๑) สิทธิยื่นคําร�องคัดค�านการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
(๒) สิทธิสมัครรับเลือกต้ังและสิทธิได�รับการเสนอชื่อเข�ารับการสรรหาเปKน

สมาชิกสภาผู�แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท�องถ่ินและผู�บริหารท�องถ่ิน 
(๓) สิทธิสมัครรับเลือกเปKนกํานันและผู�ใหญ3บ�านตามกฎหมายว3าด�วยลักษณะ

ปกครองท�องท่ี 
มาตรา ๒๗ การเสียสิทธิตามมาตรา ๒๖ ให�มีกําหนดเวลาต้ังแต3วันเลือกต้ังครั้งท่ีผู�มี

สิทธิเลือกต้ังไม3ไปใช�สิทธิเลือกต้ัง จนถึงวันเลือกต้ังครั้งท่ีผู�มีสิทธิเลือกต้ังนั้นไปใช�สิทธิเลือกต้ัง ไม3ว3าจะ
เปKนการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท�องถ่ิน หรือผู�บริหาร
ท�องถ่ิน 

ในกรณีท่ีมีการโต�แย�งการเสียสิทธิตามวรรคหนึ่ง ให�ผู�มีสิทธิเลือกต้ังยื่นคําร�องต3อ
คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดพร�อมหลักฐานท่ีแสดงให�เห็นว3าผู�มีสิทธิเลือกต้ังนั้นได�ไปใช�
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สิทธิเลือกต้ังในครั้งถัดมาแล�ว ท้ังนี้ ให�คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดพิจารณาคําร�องเพ่ือมี
คําสั่งให�แล�วเสร็จภายในสิบห�าวันนับแต3วันท่ีได�รับคําร�อง 

หลักเกณฑ*และวิธีการยื่นคําร�อง และการพิจารณาคําร�องตามวรรคสองให�เปKนไป
ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

มาตรา ๒๘ บุคคลซ่ึงไปใช�สิทธิเลือกต้ังหรือไม3ไปใช�สิทธิเลือกต้ังและได�แจ�งเหตุแห3ง
ความจําเปKนซ่ึงเปKนเหตุอันสมควร ย3อมได�รับสิทธิการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการเมืองภาค
พลเมือง 
  

๒. บัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิเลือกต้ัง 
                        

  
ม าตร า  ๒๙  เ ม่ื อ ได� มี ก า รประกาศพระร าชกฤษฎี ก า ให� มี ก า ร เ ลื อก ต้ั ง

สมาชิกสภาผู�แทนราษฎรครั้งใดแล�ว ให�คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังหรือผู�ซ่ึง
คณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมาย จัดทําบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิเลือกต้ังของแต3ละหน3วยเลือกต้ัง และ
ปYดประกาศไว� ณ ศาลากลางจังหวัด ท่ีว3าการอําเภอ สํานักงานเทศบาล ท่ีทําการองค*การบริหารส3วน
ตําบล ท่ีทําการผู�ใหญ3บ�าน หรือเขตชุมชนหนาแน3นท่ีเห็นสมควร และท่ีเลือกต้ังหรือบริเวณใกล�เคียง
กับท่ีเลือกต้ัง ไม3น�อยกว3ายี่สิบวันก3อนวันเลือกต้ัง กับให�แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเลือกต้ังในทะเบียนบ�านไป
ยังเจ�าบ�านให�ทราบก3อนวันเลือกต้ังไม3น�อยกว3าสิบห�าวันด�วย 

มาตรา ๓๐ ในกรณีท่ีผู�มีสิทธิเลือกต้ังหรือเจ�าบ�านผู�ใดเห็นว3าตนหรือผู�มีชื่ออยู3ใน
ทะเบียนบ�านของตนไม3มีรายชื่ออยู3ในบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิเลือกต้ังแห3งหน3วยเลือกต้ังท่ีตนหรือผู�นั้น
สมควรมีชื่อเปKนผู�มีสิทธิเลือกต้ังในหน3วยเลือกต้ังนั้น มีสิทธิยื่นคําร�องขอเพ่ิมชื่อต3อคณะกรรมการการ
เลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังหรือผู�ท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมายก3อนวันเลือกต้ังไม3น�อยกว3า
สิบวัน 

เม่ือได�รับคําร�องตามวรรคหนึ่งแล�ว ให�คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ัง
หรือผู�ท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมายตรวจสอบหลักฐาน และถ�าเห็นว3าผู�ยื่นคําร�องหรือผู�มีชื่อ
อยู3ในทะเบียนบ�านเปKนผู�มีสิทธิเลือกต้ัง ให�สั่งเติมชื่อตามท่ียื่นคําร�องลงในบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิเลือกต้ัง
โดยเร็ว ถ�าคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังหรือผู�ท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมาย
เห็นว3าผู�ยื่นคําร�องหรือผู�มีชื่ออยู3ในทะเบียนบ�านเปKนผู�ไม3มีสิทธิเลือกต้ัง ก็ให�สั่งยกคําร�อง และแจ�งให�ผู�
ยื่นคําร�องทราบภายในสามวันนับแต3วันท่ีได�รับคําร�องโดยแสดงเหตุผลไว�ด�วย 

เม่ือได�รับแจ�งตามวรรคสองแล�ว ผู�ยื่นคําร�องมีสิทธิยื่นคําร�องต3อศาลจังหวัดท่ีตนมี
ภูมิลําเนาอยู3 หรือต3อศาลแพ3งสําหรับผู�ท่ีมีภูมิลําเนาอยู3ในกรุงเทพมหานครก3อนวันเลือกต้ังไม3น�อยกว3า
ห�าวัน โดยไม3ต�องเสียค3าธรรมเนียมศาลในการดําเนินกระบวนพิจารณา เพ่ือให�ศาลวินิจฉัยว3าจะให�เติม
ชื่อในบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิเลือกต้ังตามท่ียื่นคําร�องหรือไม3 

เม่ือศาลได�รับคําร�องตามวรรคสามแล�ว ให�ศาลดําเนินการพิจารณาโดยเร็ว คําสั่งของ
ศาลให�เปKนท่ีสุด และให�ศาลแจ�งคําสั่งไปยังคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังหรือผู�ท่ี
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คณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมาย เพ่ือปฏิบัติการตามคําสั่งโดยเร็วท่ีสุด และในกรณีท่ีมีการ
ประกาศบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิเลือกต้ังไปก3อนได�รับคําสั่งศาล ให�คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขต
เลือกต้ังหรือผู�ท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมาย ดําเนินการแก�ไขบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิเลือกต้ังทุก
ฉบับให�ถูกต�องด�วย 

การใดท่ีได�ปฏิบัติไปตามคําสั่งเดิมของคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ัง
หรือผู�ท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมายก3อนได�รับคําสั่งศาลเปKนอย3างอ่ืนนั้นให�เปKนอันสมบูรณ*
ตามกฎหมาย 

  
มาตรา ๓๑ ผู�มีสิทธิเลือกต้ังผู�ใดเห็นว3าในบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิเลือกต้ังท่ีได�ประกาศ

ตามมาตรา ๒๙ มีชื่อผู�ซึ่งไม3มีสิทธิเลือกต้ัง ผู�มีสิทธิเลือกต้ังผู�นั้นมีสิทธิยื่นคําร�องต3อคณะกรรมการการ
เลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังหรือผู�ท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมายได�ก3อนวันเลือกต้ังไม3น�อยกว3า
สิบวัน เพ่ือให�ถอนชื่อผู�ซึ่งไม3มีสิทธิเลือกต้ังนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิเลือกต้ัง 

เม่ือคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังหรือผู�ท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ัง
มอบหมายพิจารณาแล�วเห็นว3าสมควรสั่งถอนชื่อผู�ซ่ึงไม3มีสิทธิเลือกต้ังออกจากบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิ
เลือกต้ัง หรือสมควรยกคําร�อง ก็ให�มีคําสั่งถอนชื่อผู�นั้นหรือยกคําร�อง แล�วแต3กรณี และให�แจ�งคําสั่งให�
ผู�นั้นและเจ�าบ�านทราบ และให�นําความในมาตรา ๓๐ วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห�า มาใช�บังคับโดย
อนุโลม 

ถ�าเจ�าบ�านผู�ใดเห็นว3าในบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิเลือกต้ังปรากฏชื่อบุคคลอ่ืนอยู3ใน
ทะเบียนบ�านของตนโดยท่ีบุคคลนั้นมิได�มีชื่ออยู3ในทะเบียนบ�านดังกล3าวจริง เม่ือเจ�าบ�านนําหลักฐาน
ทะเบียนบ�านมาแสดงว3าไม3มีชื่อบุคคลนั้น ให�คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ัง หรือผู�ท่ี
คณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมาย หรือคณะกรรมการประจําหน3วยเลือกต้ัง แล�วแต3กรณี มีคําสั่ง
ถอนชื่อบุคคลนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิเลือกต้ัง 

มาตรา ๓๒ ในกรณีท่ีมีการฟNองคดีเพ่ือขอให�เพิกถอนสิทธิเลือกต้ังบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง และศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�เพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของบุคคลนั้น เม่ือคณะกรรมการการ
เลือกต้ังได�รับแจ�งคําพิพากษาของศาลแล�ว ให�คณะกรรมการการเลือกต้ังจัดให�มีบันทึกลงไว�ใน
ทะเบียนท่ีจัดทําไว�และให�คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังประกาศการเพิกถอนสิทธิ
เลือกต้ังตามคําพิพากษาของศาล ปYดไว� ณ สํานักงานเทศบาล หรือท่ีว3าการอําเภอโดยเร็ว 

ในกรณีท่ีได�มีการประกาศบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิเลือกต้ังแล�ว ให�คณะกรรมการการ
เลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังประกาศถอนชื่อผู�ซ่ึงถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังตามวรรคหนึ่งออกจากบัญชี
รายชื่อผู�มีสิทธิเลือกต้ังทุกฉบับให�ถูกต�องด�วย และให�นําความในมาตรา ๓๐ วรรคห�า มาใช�บังคับโดย
อนุโลม 

มาตรา ๓๓ ห�ามมิให�ผู�ใดดําเนินการหรือยินยอมให�มีการย�ายบุคคลใดเข�ามาใน
ทะเบียนบ�านของตน เพ่ือประโยชน*ในการเลือกต้ังโดยมิชอบ 

หากปรากฏว3ามีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต3อไปนี้ ให�สันนิษฐานว3าเปKนการย�ายบุคคลเข�า
มาในทะเบียนบ�านเพ่ือประโยชน*ในการเลือกต้ังโดยมิชอบ 
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(๑) การย�ายบุคคลต้ังแต3สิบคนข้ึนไปซ่ึงไม3มีชื่อสกุลเดียวกับเจ�าบ�านเข�ามาใน
ทะเบียนบ�านเพ่ือให�บุคคลดังกล3าวมีสิทธิเลือกต้ังท่ีจะมีข้ึนภายในสองปCนับแต3วันท่ีย�ายเข�ามาใน
ทะเบียนบ�าน 

(๒) การย�ายบุคคลเข�ามาในทะเบียนบ�านโดยบุคคลนั้นมิได�อยู3อาศัยจริง 
(๓) การย�ายบุคคลเข�ามาในทะเบียนบ�านโดยมิได�รับความยินยอมจากเจ�าบ�าน 

 
ส3วนท่ี ๕ 

ผู�สมัครและการสมัครรับเลือกต้ัง 
                   

 
๑. ผู�สมัครรับเลือกต้ัง 

                   
 

มาตรา ๓๔ บุคคลซ่ึงจะมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปKนสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรแบบ
แบ3งเขตเลือกต้ังหรือแบบสัดส3วน ต�องมีคุณสมบัติและไม3มีลักษณะต�องห�ามเปKนผู�มีสิทธิสมัครรับ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๓๕ บุคคลใดประสงค*จะสมัครรับเลือกต้ัง ให�มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังในนาม
ของพรรคการเมืองใดได�เพียงพรรคการเมืองเดียว และจะสมัครรับเลือกต้ังแบบแบ3งเขตเลือกต้ังหรือ
แบบสัดส3วน แบบใดแบบหนึ่งได�เพียงแบบเดียว และสมัครรับเลือกต้ังได�เพียงเขตเลือกต้ังเดียว 

ในกรณีท่ีผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังหรือคณะกรรมการการเลือกต้ัง
พบว3ามีการสมัครรับเลือกต้ังอันเปKนการฝSาฝ�นความในวรรคหนึ่ง ห�ามมิให�ผู�อํานวยการการเลือกต้ัง
ประจําเขตเลือกต้ังหรือคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศให�บุคคลนั้นเปKนผู�สมัครตามมาตรา ๓๗ 
หรือมาตรา ๔๓ แล�วแต3กรณี และให�บุคคลนั้นมีสิทธิยื่นคําร�องต3อศาลฎีกาภายในเจ็ดวันนับแต3วันท่ี
ประกาศการรับสมัครเลือกต้ัง และให�นําความในมาตรา ๓๙ หรือมาตรา ๔๔ แล�วแต3กรณี มาใช�บังคับ
โดยอนุโลม ในกรณีท่ีมีการตรวจพบการฝSาฝ�นความในวรรคหนึ่งภายหลังการประกาศการรับสมัคร
เลือกต้ังให�นําความในมาตรา ๔๐ หรือมาตรา ๔๕ แล�วแต3กรณี มาใช�บังคับโดยอนุโลม 
  

๒. การสมัครรับเลือกต้ังแบบแบ3งเขตเลือกต้ัง 
                   

  
มาตรา ๓๖ ในการสมัครรับเลือกต้ังแบบแบ3งเขตเลือกต้ัง ให�ผู�สมัครของแต3ละพรรค

การเมืองท่ีมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังใด ยื่นใบสมัครต3อผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจําเขต
เลือกต้ังนั้น ณ สถานท่ีท่ีผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังกําหนด ภายในระยะเวลาการรับ
สมัคร โดยผู�สมัครของแต3ละพรรคการเมืองทุกคนตามจํานวนท่ีจะพึงมีในเขตเลือกต้ังนั้น ต�องยื่นใบ
สมัครในคราวเดียวกัน 
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การยื่นใบสมัครตามวรรคหนึ่ง ให�ผู�สมัครยื่นหนังสือรับรองของหัวหน�าพรรค
การเมืองว3าส3งสมาชิกผู�นั้นเข�าสมัครรับเลือกต้ัง พร�อมกับชําระเงินค3าธรรมเนียมการสมัครคนละห�าพัน
บาทและมีหลักฐานการสมัครครบถ�วนตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

ในกรณีท่ีมีผู�สมัครของพรรคการเมืองหลายพรรคการเมืองยื่นใบสมัครพร�อมกัน และ
ไม3อาจตกลงกันได�ว3าจะให�ผู�สมัครของพรรคการเมืองใดยื่นก3อนหลัง ให�ใช�วิธีการจับสลากระหว3าง
ผู�สมัครซ่ึงเปKนผู�แทนของผู�สมัครของพรรคการเมืองท่ีมาพร�อมกัน เพ่ือกําหนดลําดับการยื่นใบสมัคร
ของผู�สมัครของแต3ละพรรคการเมือง 

ให�คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดรายละเอียด
เก่ียวกับหลักฐานการสมัครและวิธีการสมัครรับเลือกต้ัง 

มาตรา ๓๗ เม่ือผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังได�รับใบสมัครของ
ผู�สมัครของพรรคการเมืองใดแล�ว ให�ลงบันทึกการรับสมัครไว�เปKนหลักฐาน และออกใบรับให�แก3
ผู�สมัครของพรรคการเมืองนั้นเรียงตามลําดับการยื่นใบสมัครตามมาตรา ๓๖ และให�ผู�อํานวยการการ
เลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังตรวจสอบหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติและลักษณะต�องห�ามของผู�สมัคร 
และสอบสวนว3าผู�สมัครมีสิทธิท่ีจะสมัครรับเลือกต้ังหรือไม3ให�เสร็จสิ้นภายในเจ็ดวันนับแต3วันปYดการรับ
สมัคร ถ�าผู�สมัครมีสิทธิท่ีจะสมัครรับเลือกต้ังได�ก็ให�ประกาศการรับสมัครไว�โดยเปYดเผย ณ ศาลากลาง
จังหวัด ท่ีว3าการอําเภอ สํานักงานเทศบาล ท่ีทําการองค*การบริหารส3วนตําบล ท่ีทําการผู�ใหญ3บ�าน
และท่ีเลือกต้ัง หรือบริเวณใกล�เคียงกับท่ีเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังท่ีผู�นั้นสมัคร 

ประกาศตามวรรคหนึ่งอย3างน�อยให�มีชื่อและชื่อสกุลผู�สมัคร รูปถ3ายผู�สมัครพรรค
การเมืองท่ีสังกัด และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีจะใช�ในการลงคะแนน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ*และ
วิธีการท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

มาตรา ๓๘ เม่ือผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังได�ออกใบรับให�แก3
ผู�สมัครตามมาตรา ๓๗ แล�ว ห�ามมิให�ผู�สมัครถอนการสมัครรับเลือกต้ัง และให�ค3าธรรมเนียมการ
สมัครรับเลือกต้ังตกเปKนของกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว3าด�วยพรรคการเมือง 

ห�ามมิให�ผู�สมัครตามวรรคหนึ่งยื่นใบสมัครรับเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังนั้น หรือเขต
เลือกต้ังอ่ืนอีก 

มาตรา ๓๙ ในกรณีท่ีผู�สมัครผู�ใดไม3มีชื่อเปKนผู�สมัครในประกาศของผู�อํานวยการการ
เลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังตามมาตรา ๓๗ ให�ผู�สมัครผู�นั้นมีสิทธิยื่นคําร�องต3อศาลฎีกาภายในเจ็ดวัน
นับแต3วันท่ีประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง โดยไม3ต�องเสียค3าธรรมเนียมศาลในการดําเนิน
กระบวนพิจารณา เม่ือศาลฎีกามีคําวินิจฉัยเช3นใดแล�ว ให�ศาลแจ�งคําสั่งไปยังผู�อํานวยการการเลือกต้ัง
ประจําเขตเลือกต้ัง ในการนี้ ให�ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังปฏิบัติตามคําสั่งศาล
โดยเร็ว ถ�าศาลมีคําสั่งให�รับสมัคร ให�ประกาศชื่อผู�นั้นตามมาตรา ๓๗ แต3ท้ังนี้ไม3กระทบกระเทือนถึง
การปฏิบัติก3อนทราบคําสั่งศาล 

ในการพิจารณาและมีคําวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง ให�ประธานศาลฎีกาโดยความ
เห็นชอบของท่ีประชุมใหญ3ศาลฎีกามีอํานาจออกข�อกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให�



395 

การพิจารณาเปKนไปโดยรวดเร็วและเท่ียงธรรมและให�แล�วเสร็จก3อนวันเลือกต้ังไม3น�อยกว3าสามวัน ใน
การนี้อาจกําหนดให�ศาลชั้นต�นในเขตเลือกต้ังนั้นเปKนผู�รับคําร�องแทนเพ่ือจัดส3งให�ศาลฎีกาวินิจฉัย 
หรืออาจให�ศาลชั้นต�นเปKนผู�สืบพยานหลักฐานหรือดําเนินการอ่ืนท่ีจําเปKนแทนศาลฎีกาก็ได� 

มาตรา ๔๐ ก3อนวันเลือกต้ัง ถ�าปรากฏหลักฐานว3าผู�สมัครผู�ใดขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต�องห�ามมิให�ใช�สิทธิสมัครรับเลือกต้ัง ให�ผู� อํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ัง
ดําเนินการสืบสวนสอบสวนโดยเร็ว ถ�าเห็นว3าผู�สมัครผู�นั้นขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต�องห�ามมิให�ใช�
สิทธิสมัครรับเลือกต้ัง ให�ยื่นคําร�องต3อศาลฎีกาเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยให�เพิกถอนการสมัครรับเลือกต้ัง
ของผู�นั้น 

ในการพิจารณาและมีคําวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง ให�ประธานศาลฎีกาโดยความ
เห็นชอบของท่ีประชุมใหญ3ศาลฎีกามีอํานาจออกข�อกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให�
การพิจารณาเปKนไปโดยรวดเร็วและเท่ียงธรรม ในการนี้ อาจกําหนดให�ศาลชั้นต�นในเขตเลือกต้ังนั้น
เปKนผู�รับคําร�องแทนเพ่ือจัดส3งให�ศาลฎีกาวินิจฉัย หรืออาจให�ศาลชั้นต�นเปKนผู�สืบพยานหลักฐาน หรือ
ดําเนินการอ่ืนท่ีจําเปKนแทนศาลฎีกาก็ได� 

เม่ือถึงวันเลือกต้ัง ถ�าปรากฏว3าไม3มีการยื่นคําร�องต3อศาลฎีกาตามวรรคหนึ่ง หรือมี
การยื่นคําร�องแล�วแต3ศาลฎีกายังไม3มีคําวินิจฉัย ให�การพิจารณาเปKนอันยุติ และให�ดําเนินการเลือกต้ัง
ไปตามประกาศการรับสมัครท่ีมีผลอยู3ในวันเลือกต้ัง 
  

๓. การสมัครรับเลือกต้ังแบบสัดส3วน 
                        

  
มาตรา ๔๑ ในกรณีท่ีพรรคการเมืองใดจะเสนอบัญชีรายชื่อผู�สมัครรับเลือกต้ัง

สมาชิกสภาผู�แทนราษฎรแบบสัดส3วนในเขตเลือกต้ังใด พรรคการเมืองนั้นจะต�องจัดทําบัญชีรายชื่อ
โดยมีหลักเกณฑ*ตามลําดับ ดังต3อไปนี้ 

(๑) พรรคการเมืองจะเสนอรายชื่อบุคคลใดต�องได�รับความยินยอมเปKนหลักฐานโดย
ชัดแจ�งจากบุคคลนั้น และบุคคลดังกล3าวต�องเปKนสมาชิกของพรรคการเมืองท่ีจะเสนอรายชื่อเพียง
พรรคเดียว 

(๒) การจัดทําบัญชีรายชื่อ ให�จัดเรียงลําดับรายชื่อผู�สมัครตามลําดับหมายเลข
จํานวนสิบคน 

มาตรา ๔๒ การสมัครรับเลือกต้ังแบบสัดส3วน ให�หัวหน�าพรรคการเมือง หรือผู�ซ่ึง
ได�รับมอบหมายจากหัวหน�าพรรคการเมือง ยื่นบัญชีรายชื่อผู�สมัครท่ีพรรคการเมืองจัดทําข้ึนตาม
มาตรา ๔๑ ต3อคณะกรรมการการเลือกต้ังตามวันเวลาท่ีกําหนด พร�อมท้ังหนังสือยินยอมของผู�สมัคร 
เงินค3าธรรมเนียมการสมัครคนละห�าพันบาท หลักฐานการพิจารณารายชื่อผู�สมัครของพรรคการเมือง
ตามท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา ๙๗ (๒) ของรัฐธรรมนูญ และหลักฐานการสมัครอ่ืนครบถ�วนตามท่ี
คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 
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ให�คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดรายละเอียด
เก่ียวกับหลักฐานการสมัครและวิธีการยื่นบัญชีรายชื่อ  

มาตรา ๔๓ เม่ือคณะกรรมการการเลือกต้ังได�รับบัญชีรายชื่อผู�สมัครตามมาตรา ๔๒ 
แล�วให�คณะกรรมการการเลือกต้ังตรวจสอบหลักฐานประกอบการสมัครคุณสมบัติ และลักษณะ
ต�องห�ามของผู�สมัคร ถ�าเห็นว3าถูกต�อง ให�ประกาศรายชื่อพรรคการเมือง และรายชื่อผู�สมัครแบบ
สัดส3วนของพรรคการเมืองเปKนรายเขตเลือกต้ังแบบสัดส3วนนั้นไว�โดยเปYดเผย ณ สถานท่ีตามมาตรา 
๓๗ และให�นําความในมาตรา ๓๘ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๔ ในกรณีท่ีผู�ใดไม3มีชื่อเปKนผู�สมัครในประกาศของคณะกรรมการการ
เลือกต้ังตามมาตรา ๔๓ ให�ผู�นั้นมีสิทธิยื่นคําร�องต3อศาลฎีกาภายในเวลาเจ็ดวันนับแต3วันประกาศ
รายชื่อผู�มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง และให�นําความในมาตรา ๓๙ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๕ ก3อนวันเลือกต้ัง ถ�าปรากฏว3าผู�สมัครแบบสัดส3วนผู�ใดขาดคุณสมบัติ
สมัครรับเลือกต้ัง หรือมีลักษณะต�องห�ามมิให�ใช�สิทธิสมัครรับเลือกต้ัง ให�คณะกรรมการการเลือกต้ัง
ดําเนินการสืบสวนสอบสวนโดยเร็ว และให�นําความในมาตรา ๔๐ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 
  

๔. หมายเลขท่ีจะใช�ลงคะแนนเลือกต้ังแบบสัดส3วนและแบบแบ3งเขตเลือกต้ัง 
                   

  
มาตรา ๔๖ ในกรณีท่ีเปKนการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรเปKนการเลือกต้ัง

ท่ัวไป ให�พรรคการเมืองท่ีส3งสมัครรับเลือกต้ังแบบสัดส3วน ได�รับหมายเลขท่ีจะใช�ลงคะแนนเลือกต้ัง
แบบสัดส3วนของพรรคการเมืองนั้นเรียงตามลําดับก3อนหลังในการยื่นบัญชีรายชื่อ และให�มีหมายเลข
เดียวกันทุกเขตเลือกต้ังแบบสัดส3วน 

ในกรณีท่ีมีพรรคการเมืองมายื่นสมัครพร�อมกันและไม3อาจตกลงกันได� ให�ใช�วิธีจับ
สลากระหว3างพรรคการเมืองท่ีมาพร�อมกัน 

มาตรา ๔๗ ในการเลือกต้ังแบบแบ3งเขตเลือกต้ังในการเลือกต้ังท่ัวไป ให�ผู�สมัคร
ได�รับหมายเลขประจําตัวผู�สมัครเรียงตามลําดับก3อนหลังการยื่นใบสมัครตามลําดับเลขท่ีใบรับใบสมัคร
ตามมาตรา ๓๗ โดยให�ผู�สมัครพรรคเดียวกันได�หมายเลขประจําตัวผู�สมัครเรียงตามลําดับต3อเนื่องกัน 

มาตรา ๔๘ ในกรณีท่ีเปKนการเลือกต้ังแบบแบ3งเขตเลือกต้ังแทนตําแหน3งท่ีว3าง ให�นํา
ความในมาตรา ๔๗ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 
  

ส3วนท่ี ๖ 
ค3าใช�จ3ายในการเลือกต้ังและวิธีการหาเสียงเลือกต้ัง 
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มาตรา ๔๙ การใช�จ3ายในการเลือกต้ังและวิธีการหาเสียงเลือกต้ังสําหรับการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู�แทนราษฎรในเขตเลือกต้ังใด ให�เปKนไปตามบทบัญญัติในส3วนนี้ และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว3าด�วยพรรคการเมือง 

วิธีการหาเสียงเลือกต้ังสําหรับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรตามวรรคหนึ่งให�
มีผลใช�บังคับในระยะเวลา ดังต3อไปนี้ 

(๑) ในกรณีท่ี เปKนการเลือกต้ังท่ัวไปอันเนื่องมาจากการครบอายุของสภา
ผู�แทนราษฎร ให�มีผลใช�บังคับต้ังแต3เก�าสิบวันก3อนวันครบอายุจนถึงวันเลือกต้ัง 

(๒) ในกรณีท่ีเปKนการเลือกต้ังอันเนื่องมาจากเหตุอ่ืนนอกจาก (๑) ให�มีผลใช�บังคับ 
ต้ังแต3วันท่ีได�มีประกาศพระราชกฤษฎีกาให�มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรจนถึงวันเลือกต้ัง 

มาตรา ๕๐ ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรแต3ละครั้ง ให�คณะกรรมการการ
เลือกต้ังประกาศกําหนดจํานวนเงินค3าใช�จ3ายในการเลือกต้ัง ดังต3อไปนี้ 

(๑) จํานวนเงินค3าใช�จ3ายของผู�สมัครแต3ละคนท่ีจะใช�จ3ายในการเลือกต้ังแบบแบ3งเขต
เลือกต้ัง 

(๒) จํานวนเงินค3าใช�จ3ายของพรรคการเมืองท่ีจะใช�จ3ายในการเลือกต้ังแบบสัดส3วนใน
เขตเลือกต้ังแบบสัดส3วน ในกรณีท่ีผู�สมัครแบบสัดส3วนในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดได�ใช�จ3าย
ไปเพ่ือการเลือกต้ังเปKนจํานวนเท3าใด ให�นับรวมเปKนค3าใช�จ3ายของพรรคการเมืองด�วย 

เม่ือมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร การกําหนดจํานวนเงินค3าใช�จ3ายในการ
เลือกต้ังตามวรรคหนึ่ง ให�คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดโดยหารือกับหัวหน�าพรรคการเมืองตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว3าด�วยพรรคการเมือง และตามหลักเกณฑ*และวิธีการท่ี
คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

ห�ามมิให�ผู�สมัครหรือพรรคการเมืองใช�จ3ายในการเลือกต้ังเกินจํานวนค3าใช�จ3ายท่ี
กําหนดตามวรรคหนึ่ง ท้ังนี้ ค3าใช�จ3ายดังกล3าวให�รวมถึงบรรดาเงินหรือทรัพย*สินอ่ืนใดท่ีบุคคลใด ๆ 
จ3ายหรือรับว3าจะจ3ายแทนหรือนํามาให�ใช�โดยไม3คิดค3าตอบแทนเพ่ือประโยชน*ในการหาเสียงเลือกต้ัง 
โดยความยินยอมของผู�สมัครหรือพรรคการเมืองนั้นด�วย ในกรณีท่ีนําทรัพย*สินมาให�ใช� ให�คํานวณตาม
อัตราค3าเช3าหรือค3าตอบแทนตามปกติในท�องท่ีนั้น ๆ 

การใช�จ3ายเงินท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว3าด�วยพรรคการเมืองบัญญัติให�
ถือว3าเปKนการใช�จ3ายเก่ียวกับการเลือกต้ัง ให�นํามารวมคํานวณเปKนค3าใช�จ3ายของผู�สมัครหรือพรรค
การเมืองตามมาตรานี้ด�วย 

เม่ือมีการประกาศผลการเลือกต้ังในการเลือกต้ังท่ัวไปแล�ว ให�คณะกรรรมการการ
เลือกต้ังจัดประชุมหารือกับหัวหน�าพรรคการเมือง เพ่ือกําหนดจํานวนเงินค3าใช�จ3ายในการเลือกต้ังของ
พรรคการเมืองและของผู�สมัครรับเลือกต้ังในการเลือกต้ังท่ัวไปครั้งต3อไป ท้ังนี้ ภายในสามเดือนนับแต3
วันท่ีมีสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรครบจํานวนในการเลือกต้ังท่ัวไปดังกล3าว 

มาตรา ๕๑ ให�ผู�สมัครแต3งต้ังบุคคลท่ีเห็นสมควร และให�พรรคการเมืองแต3งต้ังบุคคล
ท่ีมีความรู�ทางบัญชี เพ่ือเปKนสมุห*บัญชีเลือกต้ังของผู�สมัครหรือพรรคการเมือง โดยให�มีหน�าท่ี
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รับผิดชอบในการจัดทําและรับรองความถูกต�องของบัญชีรายรับและรายจ3ายของผู�สมัคร หรือของ
พรรคการเมืองในการเลือกต้ังนั้น 

การจัดทําบัญชีรายรับและรายจ3ายของสมุห*บัญชีเลือกต้ังให�เปKนไปตามหลักเกณฑ*
และวิธีการท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๕๒ ภายในกําหนดเก�าสิบวันหลังจากวันเลือกต้ัง ผู�สมัครแต3ละคนและพรรค
การเมืองท่ีส3งผู�สมัครแบบสัดส3วนต�องยื่นบัญชีรายรับและรายจ3ายท่ีสมุห*บัญชีเลือกต้ังจัดทําข้ึน โดย
ผู�สมัครหรือหัวหน�าพรรคการเมือง แล�วแต3กรณี ได�รับรองความถูกต�องบัญชีรายรับและรายจ3ายอย3าง
น�อยต�องประกอบด�วยค3าใช�จ3ายท้ังหมดท่ีได�จ3ายไปแล�วและท่ียังค�างชําระ รวมท้ังหลักฐานท่ีเก่ียวข�อง
ให�ถูกต�องครบถ�วนตามความเปKนจริง ต3อคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

เม่ือคณะกรรมการการเลือกต้ังได�ดําเนินการตรวจสอบรายการค3าใช�จ3ายตามวรรค
หนึ่งแล�วให�ประกาศผลการตรวจสอบรายการค3าใช�จ3ายนั้น ตามหลักเกณฑ*และวิธีการท่ีคณะกรรมการ
การเลือกต้ังกําหนด 

ในกรณีท่ีมีการคัดค�านการเลือกต้ังว3าผู�สมัครผู�ใดหรือพรรคการเมืองใดใช�จ3าย
เก่ียวกับการเลือกต้ังเกินจํานวนเงินค3าใช�จ3ายท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด ให�เก็บรักษารายการ
ค3าใช�จ3ายและหลักฐานดังกล3าวไว�จนกว3าคณะกรรมการการเลือกต้ังจะได�พิจารณาเสร็จสิ้น 

มาตรา ๕๓ ห�ามมิให�ผู�สมัครหรือผู�ใดกระทําการอย3างหนึ่งอย3างใดเพ่ือจูงใจให�ผู�มี
สิทธิเลือกต้ังลงคะแนนเสียงเลือกต้ังให�แก3ตนเอง หรือผู�สมัครอ่ืน หรือพรรคการเมืองใด หรือให�งดเว�น
การลงคะแนนให�แก3ผู�สมัครหรือพรรคการเมืองใด ด�วยวิธีการดังต3อไปนี้ 

(๑) จัดทํา ให� เสนอให� สัญญาว3าจะให� หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให� ทรัพย*สิน หรือ
ผลประโยชน*อ่ืนใดอันอาจคํานวณเปKนเงินได� แก3ผู�ใด 

(๒) ให� เสนอให� หรือสัญญาว3าจะให�เงิน ทรัพย*สิน หรือประโยชน*อ่ืนใดไม3ว3าจะ
โดยตรงหรือโดยอ�อม แก3ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด สถาบันการศึกษา สถานสงเคราะห* หรือสถาบันอ่ืน
ใด 

(๓) ทําการโฆษณาหาเสียงด�วยการจัดให�มีมหรสพหรือการรื่นเริงต3าง ๆ 
(๔) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู�ใด 
(๕) หลอกลวง บังคับ ขู3เข็ญ ใช�อิทธิพลคุกคาม ใส3ร�ายด�วยความเท็จ หรือจูงใจให�

เข�าใจผิดในคะแนนนิยมของผู�สมัครหรือพรรคการเมืองใด 
ความผิดตาม (๑) หรือ (๒) ให�ถือว3าเปKนความผิดมูลฐานตามกฎหมายว3าด�วยการ

ปNองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และให�คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจส3งเรื่องให�สํานักงาน
ปNองกันและปราบปรามการฟอกเงินดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ีได� 

มาตรา ๕๔ ห�ามมิให�ผู� ใดหรือพรรคการเมืองใดเรียกหรือรับทรัพย*สิน หรือ
ผลประโยชน*อ่ืนใดเพ่ือลงสมัครรับเลือกต้ังหรือไม3ลงสมัครรับเลือกต้ังอันก3อให�เกิดประโยชน*แก3ผู�สมัคร
อ่ืนหรือพรรคการเมืองอ่ืนในการเลือกต้ัง และทําให�การเลือกต้ังมิได�เปKนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 

ห�ามมิให�ผู�ใดหรือพรรคการเมืองใดลงสมัครรับเลือกต้ังหรือส3งผู�สมัครรับเลือกต้ังเพ่ือ
ประโยชน*ของผู�อ่ืนหรือพรรคการเมืองอ่ืนในการหลีกเลี่ยงหลักเกณฑ*ตามมาตรา ๘๘ 
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มาตรา ๕๕ ห�ามมิให�ผู�ใดจัดยานพาหนะนําผู�มีสิทธิเลือกต้ังไปยังท่ีเลือกต้ังเพ่ือการ
เลือกต้ังหรือนํากลับไปจากท่ีเลือกต้ังโดยไม3ต�องเสียค3าโดยสารยานพาหนะหรือค3าจ�างซ่ึงต�องเสีย
ตามปกติ หรือจัดให�ผู�มีสิทธิเลือกต้ังไปยังท่ีเลือกต้ัง หรือกลับจากท่ีเลือกต้ังเพ่ือจูงใจหรือควบคุมให�ผู�มี
สิทธิเลือกต้ังไปลงคะแนนให�แก3ผู�สมัครหรือพรรคการเมืองใด 

ท่ีเลือกต้ังตามวรรคหนึ่งให�หมายความรวมถึงท่ีเลือกต้ังซ่ึงจัดไว�สําหรับการ
ลงคะแนนตามมาตรา ๙๕ มาตรา ๙๖ และมาตรา ๙๗ ด�วย 

บทบัญญัติในมาตรานี้ มิให�ใช�บังคับแก3การท่ีหน3วยงานของรัฐจัดยานพาหนะเพ่ือ
อํานวยความสะดวกแก3ผู�มีสิทธิเลือกต้ัง 

มาตรา ๕๖ ห�ามมิให�ผู�ใดซ่ึงมิได�มีสัญชาติไทยเข�ามีส3วนช3วยเหลือในการหาเสียง
เลือกต้ังหรือกระทําการใด ๆ เพ่ือประโยชน*แห3งการเลือกต้ังโดยประการท่ีเปKนคุณหรือเปKนโทษแก3
ผู�สมัครหรือพรรคการเมืองใด ท้ังนี้ เว�นแต3การกระทํานั้นเปKนการช3วยราชการหรือเปKนการประกอบ
อาชีพตามปกติโดยสุจริตของผู�นั้น 

มาตรา ๕๗ ห�ามมิให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐใช�ตําแหน3งหน�าท่ีโดยมิชอบด�วยกฎหมาย
กระทําการใด ๆ เพ่ือเปKนคุณหรือเปKนโทษแก3ผู�สมัครหรือพรรคการเมือง 

การใช�ตําแหน3งหน�าท่ีโดยมิชอบด�วยกฎหมายตามวรรคหนึ่ง มิให�หมายความรวมถึง
การปฏิบัติหน�าท่ีตามปกติท่ีพึงต�องปฏิบัติในตําแหน3งของเจ�าหน�าท่ีของรัฐนั้น หรือการแนะนําหรือ
ช3วยเหลือในการดําเนินการท่ีเก่ียวข�องกับการเลือกต้ังของผู�สมัครหรือพรรคการเมือง โดยมิได�
เก่ียวข�องกับการปฏิบัติหน�าท่ี แม�ว3าการกระทําจะเปKนคุณหรือเปKนโทษแก3ผู�สมัครหรือพรรคการเมือง
ใด 

ในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได�ว3ามีการฝSาฝ�นบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให�
คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจสั่งให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐยุติหรือระงับการกระทําใดท่ีเห็นว3า อาจเปKน
คุณหรือเปKนโทษแก3ผู�สมัครหรือพรรคการเมืองใด ในการนี้ ให�คณะกรรมการการเลือกต้ังแจ�งให�
ผู�บังคับบัญชาหรือผู�มีอํานาจหน�าท่ีกํากับดูแลเจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�นั้น สั่งให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐท่ีมี
พฤติการณ*อันอาจเปKนคุณหรือเปKนโทษแก3ผู�สมัครหรือพรรคการเมืองใดพ�นจากหน�าท่ีเปKนการชั่วคราว 
หรือสั่งให�ประจํากระทรวง ทบวง กรม ศาลากลางจังหวัด หรือท่ีว3าการอําเภอ ในเขตเลือกต้ังหรือนอก
เขตเลือกต้ัง หรือห�ามเข�าเขตเลือกต้ังใดเขตเลือกต้ังหนึ่งได� 

มาตรา ๕๘ ห�ามมิให�ผู�ใดทําการโฆษณาหาเสียงเลือกต้ังโดยวิธีการใด ๆ ไม3ว3าจะเปKน
คุณหรือเปKนโทษแก3ผู�สมัครหรือพรรคการเมืองใด นับต้ังแต3เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ของวันก3อนวัน
เลือกต้ังหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกต้ัง 

มาตรา ๕๙ ให�คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดหลักเกณฑ*การดําเนินการของรัฐ
ในการสนับสนุนการเลือกต้ัง ในเรื่องดังต3อไปนี้ 

(๑) การจัดสถานท่ีปYดประกาศและท่ีติดแผ3นปNายเก่ียวกับการเลือกต้ังในบริเวณ
สาธารณสถานซ่ึงเปKนของรัฐ ให�พอเพียงและเท3าเทียมกันในการโฆษณาหาเสียงเลือกต้ังของผู�สมัครทุก
คนและพรรคการเมืองทุกพรรค 
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(๒) การพิมพ*และจัดส3งเอกสารเก่ียวกับการเลือกต้ังและผู�สมัครหรือพรรคการเมือง
ไปให�ผู�มีสิทธิเลือกต้ัง 

(๓) สถานท่ีสําหรับให�ผู�สมัครและพรรคการเมืองใช�ในการโฆษณาหาเสียงได�อย3าง
เท3าเทียมกัน ในการนี้ รัฐอาจจัดให�มีการแสดงหรือการดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือจูงใจให�ผู�มีสิทธิเลือกต้ังมา
ฟIงการโฆษณาหาเสียงด�วยก็ได� แต3ต�องมิใช3เปKนการจัดให�มีเพ่ือการสนับสนุนผู�สมัครหรือพรรค
การเมืองใดโดยเฉพาะ 

(๔) การกําหนดหลักเกณฑ*และระยะเวลาให�พรรคการเมืองโฆษณาหาเสียงเลือกต้ัง
ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน*หรือการไปออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน*
ของรัฐ ซ่ึงจะต�องจัดให�พรรคการเมืองท่ีส3งผู�สมัครรับเลือกต้ังมีโอกาสเท3าเทียมกัน 

(๕) การสนับสนุนของรัฐในกิจการอ่ืนท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 
เพ่ือให�การหาเสียงเลือกต้ังเปKนไปด�วยความเรียบร�อย ให�คณะกรรมการการเลือกต้ัง

วางระเบียบเก่ียวกับข�อควรปฏิบัติในการเลือกต้ังหรือข�อห�ามมิให�ปฏิบัติในการเลือกต้ังในราชกิจจา
นุเบกษา 

มาตรา ๖๐ ภายใต�บังคับมาตรา ๕๙ ห�ามมิให�ผู�สมัคร พรรคการเมืองหรือผู�ใด ปYด
ประกาศหรือติดแผ3นปNายเก่ียวกับการเลือกต้ังในสาธารณสถานซ่ึงเปKนของรัฐหรือในท่ีของเอกชน 
โฆษณาหาเสียงเลือกต้ังทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุ โทรทัศน*  หรือกระทํากิจการอ่ืนท่ี
คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดให�รัฐสนับสนุน 

ห�ามปYดประกาศหรือติดแผ3นปNายเก่ียวกับการเลือกต้ังท่ีมีขนาดหรือจํานวนไม3เปKนไป
ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 
  

ส3วนท่ี ๗ 
การลงคะแนนเลือกต้ัง 
                        

  
มาตรา ๖๑ หีบบัตรเลือกต้ังต�องมีลักษณะท่ีสามารถมองเห็นภายในได�ง3าย และมี

วิธีการปYดผนึกเพ่ือปNองกันการเปYดหีบบัตรโดยไม3ชอบด�วยกฎหมาย หรือการนําบัตรใส3ในหีบบัตร
หลังจากปYดการลงคะแนนเลือกต้ังแล�วได� รวมท้ังต�องมีลักษณะพิเศษเพ่ือปNองกันการเปลี่ยนหีบบัตร
ด�วย 

บัตรเลือกต้ังแบบแบ3งเขตเลือกต้ังจะต�องมีช3องทําเครื่องหมายและหมายเลขไม3น�อย
กว3าจํานวนผู�สมัครในเขตเลือกต้ังนั้น และมีช3องทําเครื่องหมายว3าไม3ประสงค*จะลงคะแนนเลือกต้ังด�วย 

บัตรเลือกต้ังแบบสัดส3วนจะต�องมีช3องทําเครื่องหมายและหมายเลขของพรรค
การเมืองและชื่อพรรคการเมืองครบทุกพรรคท่ีส3งสมัครเลือกต้ังแบบสัดส3วนในเขตเลือกต้ังนั้น และมี
ช3องทําเครื่องหมายว3าไม3ประสงค*จะลงคะแนนเลือกต้ังด�วย ท้ังนี้ อาจจัดให�มีภาพเครื่องหมายพรรค
การเมืองไว�ด�วยก็ได� 
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บัตรเลือกต้ังสําหรับการลงคะแนนเลือกต้ังแบบแบ3งเขตเลือกต้ังและบัตรเลือกต้ัง
แบบสัดส3วนต�องมีลักษณะแตกต3างท่ีสามารถจําแนกออกจากกันได�อย3างชัดเจน 

หีบบัตรเลือกต้ังและบัตรเลือกต้ังให�เปKนไปตามลักษณะและขนาดท่ีคณะกรรมการ
การเลือกต้ังกําหนด 

มาตรา ๖๒ ในวันเลือกต้ังให�เปYดการลงคะแนนเลือกต้ังต้ังแต3เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา 
ถึงเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา 

มาตรา ๖๓ ก3อนเริ่มเปYดให�มีการลงคะแนนเลือกต้ัง ให�คณะกรรมการประจําหน3วย
เลือกต้ังนับจํานวนบัตรเลือกต้ังท้ังหมดของหน3วยเลือกต้ังนั้น และปYดประกาศจํานวนบัตรเลือกต้ังท่ีมี
อยู3ท้ังหมดในท่ีเลือกต้ังนั้นไว�ในท่ีเปYดเผย และเม่ือถึงเวลาเปYดการลงคะแนนเลือกต้ัง ให�คณะกรรมการ
ประจําหน3วยเลือกต้ังเปYดหีบบัตรเลือกต้ังในท่ีเปYดเผย แสดงให�ผู�มีสิทธิเลือกต้ัง ซ่ึงอยู3 ณ ท่ีเลือกต้ังนั้น
เห็นว3าหีบบัตรเลือกต้ังเปKนหีบเปล3า และให�ปYดหีบบัตรเลือกต้ังตามวิธีการท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ัง
กําหนด แล�วให�ทําการบันทึกการดําเนินการดังกล3าว โดยให�ผู�มีสิทธิเลือกต้ังไม3น�อยกว3าสองคนซ่ึงอยู3ใน
ท่ีเลือกต้ังในขณะนั้นลงลายมือชื่อในบันทึกนั้นด�วย เว�นแต3ไม3มีผู�มีสิทธิเลือกต้ัง ณ ท่ีเลือกต้ัง 

มาตรา ๖๔ ในระหว3างเวลาเปYดการลงคะแนนเลือกต้ัง ให�ผู�มีสิทธิเลือกต้ังซ่ึง
ประสงค*จะลงคะแนนเลือกต้ังไปแสดงตนต3อกรรมการประจําหน3วยเลือกต้ัง โดยแสดงบัตรประจําตัว
ประชาชน บัตรประจําตัวประชาชนท่ีหมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการ หรือ
หน3วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ3ายสามารถแสดงตนได�และมีหมายเลขประจําตัวประชาชนของผู�ถือบัตร 

เม่ือกรรมการประจําหน3วยเลือกต้ังตรวจสอบชื่อในบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิเลือกต้ังแล�ว 
ให�อ3านชื่อตัวและชื่อสกุลของผู�นั้นดัง ๆ ถ�าไม3มีผู�มีสิทธิเลือกต้ัง ผู�สมัคร หรือผู�ใดทักท�วง ให�หมายเหตุ
ไว�ในบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิเลือกต้ัง และให�จดหมายเลขของบัตรและชื่อหน3วยงานของรัฐท่ีออกบัตร 
แล�วให�ผู�มีสิทธิเลือกต้ังลงลายมือชื่อหรือพิมพ*ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิเลือกต้ัง พร�อมท้ังให�
กรรมการประจําหน3วยเลือกต้ังจดลําดับท่ีในบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิเลือกต้ังท่ีต�นข้ัวบัตรเลือกต้ัง และให�ผู�
มีสิทธิเลือกต้ังลงลายมือชื่อหรือพิมพ*ลายนิ้วมือท่ีต�นข้ัวบัตรเลือกต้ังเปKนหลักฐานตามวิธีการท่ี
คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด แล�วให�กรรมการประจําหน3วยเลือกต้ังมอบบัตรเลือกต้ังให�แก3ผู�นั้น
เพ่ือไปลงคะแนนเลือกต้ัง 

ในกรณีท่ีมีผู�ทักท�วง หรือกรรมการประจําหน3วยเลือกต้ังสงสัยว3าผู�มีสิทธิเลือกต้ังซ่ึง
มาแสดงตนนั้นไม3ใช3เปKนผู�มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิเลือกต้ัง ให�คณะกรรมการประจําหน3วยเลือกต้ังมี
อํานาจสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดว3าผู�ถูกทักท�วงหรือผู�ถูกสงสัยเปKนผู�มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิ
เลือกต้ังหรือไม3 และในกรณีท่ีคณะกรรมการประจําหน3วยเลือกต้ังวินิจฉัยว3า ผู�ถูกทักท�วงหรือผู�ถูก
สงสัยไม3ใช3เปKนผู�มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิเลือกต้ัง ให�คณะกรรมการประจําหน3วยเลือกต้ังทําบันทึก
คําวินิจฉัยและลงลายมือชื่อไว�ด�วย 

มาตรา ๖๕ ผู�มีสิทธิเลือกต้ังซ่ึงมีชื่ออยู3ในบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิเลือกต้ังของหน3วย
เลือกต้ังใดให�ลงคะแนนเลือกต้ังได� ณ หน3วยเลือกต้ังนั้น และให�มีสิทธิลงคะแนนเลือกต้ังได�เพียงแห3ง
เดียว 
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มาตรา ๖๖ ผู�มีสิทธิเลือกต้ังซ่ึงได�รับการแต3งต้ังให�ปฏิบัติหน�าท่ีในหน3วยเลือกต้ังอ่ืนท่ี
อยู3นอกหน3วยเลือกต้ังท่ีตนมีสิทธิเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังเดียวกัน สามารถลงคะแนนเลือกต้ังในหน3วย
เลือกต้ังท่ีตนต�องปฏิบัติหน�าท่ี หรือลงคะแนนเลือกต้ัง ณ ท่ีเลือกต้ังตามมาตรา ๙๕ 

มาตรา ๖๗ การลงคะแนนเลือกต้ัง ให�ทําเครื่องหมายกากบาทลงในช3องทํา
เครื่องหมายของหมายเลขผู�สมัครหรือพรรคการเมืองในบัตรเลือกต้ัง และในกรณีท่ีผู�มีสิทธิเลือกต้ังไม3
ประสงค*จะลงคะแนนเลือกต้ัง ให�ผู�มีสิทธิเลือกต้ังทําเครื่องหมายกากบาทในช3องทําเครื่องหมายไม3
ประสงค*ลงคะแนนเลือกต้ังในบัตรเลือกต้ัง 

มาตรา ๖๘ เพ่ือเปKนการอํานวยความสะดวกให�แก3คนพิการหรือผู�สูงอายุในการ
ลงคะแนนเลือกต้ัง ให�คณะกรรมการการเลือกต้ังจัดให�มีการอํานวยความสะดวกสําหรับการลงคะแนน
เลือกต้ังของคนพิการหรือผู�สูงอายุไว�เปKนพิเศษ หรือจัดให�มีการช3วยเหลือในการลงคะแนนเลือกต้ัง
ภายใต�การกํากับดูแลของคณะกรรมการประจําหน3วยเลือกต้ัง แต3การให�ความช3วยเหลือดังกล3าวต�อง
ให�คนพิการหรือผู�สูงอายุได�ลงคะแนนเลือกต้ังด�วยตนเอง ท้ังนี้ การอํานวยความสะดวกนั้นต�องเปKนไป
เพ่ือให�มีการลงคะแนนเสียงโดยตรงและลับด�วย  

มาตรา ๖๙ เม่ือผู�มีสิทธิเลือกต้ังทําเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรเลือกต้ังแล�ว ให�
พับบัตรเลือกต้ังเพ่ือมิให�ผู� อ่ืนทราบว3าลงคะแนนเลือกต้ังให�แก3ผู�สมัครผู�ใดหรือพรรคการเมืองใด 
หรือไม3ประสงค*จะลงคะแนนเลือกต้ัง แล�วให�นําบัตรเลือกต้ังนั้นใส3ลงในหีบบัตรเลือกต้ังด�วยตนเองต3อ
หน�ากรรมการประจําหน3วยเลือกต้ัง  

มาตรา ๗๐ ห�ามมิให�ผู�ใดซ่ึงรู�อยู3แล�วว3าตนเปKนผู�ไม3มีสิทธิเลือกต้ังหรือไม3มีสิทธิ
ลงคะแนนเลือกต้ังในหน3วยเลือกต้ังนั้น พยายามลงคะแนนเลือกต้ัง หรือลงคะแนนเลือกต้ัง โดยแสดง
บัตรประจําตัวประชาชนหรือหลักฐานอ่ืนท่ีมิได�มีไว�สําหรับตนหรือท่ีปลอมแปลงข้ึนต3อกรรมการ
ประจําหน3วยเลือกต้ังเพ่ือลงคะแนนเลือกต้ัง 

มาตรา ๗๑ ห�ามมิให�ผู�มีสิทธิเลือกต้ังผู�ใดใช�บัตรอ่ืนท่ีมิใช3บัตรเลือกต้ังตามมาตรา ๖๑ 
ลงคะแนนเลือกต้ัง หรือใช�บัตรเลือกต้ังท่ีมิใช3บัตรเลือกต้ังท่ีตนได�รับมาจากการแสดงตนตามมาตรา 
๖๔ ลงคะแนนเลือกต้ัง 

ห�ามมิให�ผู�มีสิทธิเลือกต้ังผู�ใดนําบัตรเลือกต้ังออกไปจากท่ีเลือกต้ัง 
มาตรา ๗๒ ห�ามมิให�ผู�ใดจงใจทําเครื่องหมายเพ่ือเปKนท่ีสังเกตโดยวิธีใดไว�ท่ีบัตร

เลือกต้ัง 
มาตรา ๗๓ ห�ามมิให�ผู�มีสิทธิเลือกต้ังใช�เครื่องมือหรืออุปกรณ*ใดถ3ายภาพบัตร

เลือกต้ังท่ีตนได�ลงคะแนนเลือกต้ังแล�ว 
มาตรา ๗๔ ห�ามมิให�ผู�ใดนําบัตรเลือกต้ังใส3ในหีบบัตรเลือกต้ัง โดยไม3มีอํานาจโดย

ชอบด�วยกฎหมาย หรือกระทําการใดในบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิเลือกต้ังเพ่ือแสดงว3ามีผู�มาแสดงตนเพ่ือ
ลงคะแนนเลือกต้ังโดยผิดไปจากความจริง หรือกระทําการใดอันเปKนเหตุให�มีบัตรเลือกต้ังเพ่ิมข้ึนจาก
ความจริง 

มาตรา ๗๕ ห�ามมิให�ผู�ใดนําบัตรเลือกต้ังท่ีลงคะแนนเลือกต้ังแล�วแสดงต3อผู�อ่ืน 
เพ่ือให�ผู�อ่ืนทราบว3าได�ลงคะแนนหรือไม3ลงคะแนนให�ผู�ใด โดยไม3มีอํานาจโดยชอบด�วยกฎหมาย 
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มาตรา ๗๖ ห�ามมิให�ผู�ใดกระทําการใดโดยไม3มีอํานาจโดยชอบด�วยกฎหมาย เพ่ือมิ
ให�ผู�มีสิทธิเลือกต้ังสามารถใช�สิทธิได� หรือขัดขวางหรือหน3วงเหนี่ยวมิให�ผู�มีสิทธิเลือกต้ังไป ณ ท่ี
เลือกต้ังหรือเข�าไป ณ ท่ีลงคะแนนเลือกต้ัง หรือมิให�ไปถึง ณ ท่ีดังกล3าวภายในกําหนดเวลาท่ีจะ
ลงคะแนนเลือกต้ังได� 

มาตรา ๗๗ ห�ามมิให�ผู�มีสิทธิเลือกต้ังผู�ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย*สิน หรือ
ประโยชน*อ่ืนใดสําหรับตนเองหรือผู�อ่ืน เพ่ือลงคะแนนเลือกต้ังหรืองดเว�นไม3ลงคะแนนเลือกต้ังให�แก3
ผู�สมัครหรือพรรคการเมืองใด 

มาตรา ๗๘ ในกรณีท่ีการลงคะแนนเลือกต้ังในหน3วยเลือกต้ังแห3งใดไม3สามารถ
กระทําได� เนื่องจากเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจําเปKนอย3างอ่ืนถ�าเหตุดังกล3าว
เกิดข้ึนก3อนวันเลือกต้ัง ให�คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังกําหนดท่ีเลือกต้ังใหม3ท่ีผู�มี
สิทธิเลือกต้ังสามารถไปลงคะแนนเลือกต้ังได�โดยสะดวก แต3ถ�าไม3อาจกําหนดท่ีเลือกต้ังใหม3ได� ให�
ประกาศงดลงคะแนนเลือกต้ังในหน3วยเลือกต้ังนั้น แล�วรายงานต3อคณะกรรมการการเลือกต้ังโดยด3วน 

ในกรณีท่ีเหตุตามวรรคหนึ่งเกิดข้ึนในวันเลือกต้ัง ให�คณะกรรมการประจําเขต
เลือกต้ังหรือคณะกรรมการประจําหน3วยเลือกต้ังประกาศงดลงคะแนนเลือกต้ังในหน3วยเลือกต้ังนั้น 
แล�วรายงานต3อคณะกรรมการการเลือกต้ังโดยด3วน 

ให�คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดวันลงคะแนนเลือกต้ังใหม3ในหน3วยเลือกต้ังนั้น
โดยเร็ว เว�นแต3คณะกรรมการการเลือกต้ังจะกําหนดเปKนอย3างอ่ืน ท้ังนี้ ให�เปKนไปตามหลักเกณฑ*และ
วิธีการท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

ในการดําเนินการตามวรรคสาม ถ�าคณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นว3าไม3สามารถ
ดําเนินการให�แล�วเสร็จตามมาตรา ๘ ได� ให�คณะกรรมการการเลือกต้ังจัดให�มีการลงคะแนนเลือกต้ัง
ใหม3สําหรับหน3วยเลือกต้ังนั้นได�ตามความเหมาะสมโดยไม3ต�องนําระยะเวลาตามวรรคสามมาใช�บังคับ
ก็ได� 

มาตรา ๗๙ เม่ือถึงกําหนดเวลาปYดการลงคะแนนเลือกต้ัง ให�คณะกรรมการประจํา
หน3วยเลือกต้ังประกาศปYดการลงคะแนนเลือกต้ัง และงดจ3ายบัตรเลือกต้ัง แล�วให�ทําเครื่องหมายใน
บัตรเลือกต้ังท่ีเหลืออยู3ให�เปKนบัตรเลือกต้ังท่ีใช�ลงคะแนนเลือกต้ังไม3ได�ตามวิธีการท่ีคณะกรรมการการ
เลือกต้ังกําหนด ในกรณีท่ีมีผู�มีสิทธิเลือกต้ังซ่ึงประสงค*จะลงคะแนนเลือกต้ังได�มาอยู3ในบริเวณท่ี
ลงคะแนนเลือกต้ังแล�วก3อนเวลาปYดการลงคะแนนเลือกต้ังท่ีเหลืออยู3 แต3ยังไม3ได�รับบัตรเลือกต้ัง ให�
คณะกรรมการประจําหน3วยเลือกต้ังมอบบัตรเลือกต้ังให�แก3ผู�มาแสดงตนนั้น และเม่ือผู�มีสิทธิเลือกต้ัง
ลงคะแนนเลือกต้ังเสร็จสิ้นแล�วให�คณะกรรมการประจําหน3วยเลือกต้ังปYดช3องใส3บัตรเลือกต้ังของหีบ
บัตรเลือกต้ัง 

ให�คณะกรรมการประจําหน3วยเลือกต้ังจัดทํารายการเก่ียวกับจํานวนบัตรเลือกต้ัง
ท้ังหมด จํานวนผู�มาแสดงตนและรับบัตรเลือกต้ัง และจํานวนบัตรเลือกต้ังท่ีเหลือ แล�วให�กรรมการ
ประจําหน3วยเลือกต้ังท่ีปฏิบัติหน�าท่ีอยู3ในขณะนั้นทุกคนลงลายมือชื่อไว� และประกาศให�ผู�มีสิทธิ
เลือกต้ังซ่ึงอยู3ในท่ีนั้นทราบ  
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มาตรา ๘๐ ต้ังแต3เวลาท่ีได�เปYดและปYดหีบบัตรเลือกต้ังท่ีต้ังไว�เพ่ือการลงคะแนน
เลือกต้ัง หรือภายหลังท่ีได�ปYดหีบบัตรเลือกต้ังนั้นเพ่ือรักษาไว�เม่ือการเลือกต้ังได�เสร็จสิ้นแล�วห�ามมิให�
ผู�ใดเปYดทําลาย ทําให�เสียหาย ทําให�เปลี่ยนสภาพ หรือทําให�ไร�ประโยชน* หรือนําไปซ่ึงหีบบัตรเลือกต้ัง
หรือบัตรเลือกต้ัง หรือเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข�องกับการเลือกต้ังท่ีคณะกรรมการประจําหน3วย
เลือกต้ังได�จัดทําโดยไม3มีอํานาจโดยชอบด�วยกฎหมาย 
  

ส3วนท่ี ๘ 
การนับคะแนนและการประกาศผลการเลือกต้ัง 

                        
  

มาตรา ๘๑ ภายใต�บังคับมาตรา ๘๕ การนับคะแนนเลือกต้ังให�กระทํา ณ ท่ีเลือกต้ัง
โดยเปYดเผยจนเสร็จสิ้นในรวดเดียว ห�ามมิให�เลื่อนหรือประวิงการนับคะแนนเลือกต้ัง 

เพ่ือให�การนับคะแนนเปKนไปอย3างเปYดเผยและเท่ียงธรรม ให�คณะกรรมการการ
เลือกต้ังประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการนับคะแนนเลือกต้ัง  

มาตรา ๘๒ ให�มีการนับจํานวนบัตรเลือกต้ังท่ีผู�มีสิทธิเลือกต้ังทําเครื่องหมายไม3
ประสงค*จะลงคะแนนเลือกต้ัง และให�ประกาศจํานวนบัตรดังกล3าวด�วย 

ในการนับคะแนนหากปรากฏว3ามีบัตรเสีย ให�แยกบัตรเสียออกไว�ต3างหากและห�ามมิ
ให�นับบัตรเสียเปKนคะแนนไม3ว3ากรณีใด 

บัตรเลือกต้ังดังต3อไปนี้ให�ถือว3าเปKนบัตรเสีย 
(๑) บัตรปลอม 
(๒) บัตรท่ีมิได�ทําเครื่องหมายลงคะแนนเลือกต้ัง 
(๓) บัตรเลือกต้ังแบบแบ3งเขตเลือกต้ังท่ีทําเครื่องหมายลงคะแนนเลือกต้ังให�แก3

ผู�สมัครเกินจํานวนสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรท่ีจะพึงมีได�ในเขตเลือกต้ังนั้น หรือบัตรเลือกต้ังแบบ
สัดส3วนท่ีทําเครื่องหมายลงคะแนนเลือกพรรคการเมืองเกินหนึ่งพรรคการเมือง 

(๔) บัตรท่ีไม3อาจทราบได�ว3าลงคะแนนเลือกต้ังให�กับผู�สมัครแบบแบ3งเขตเลือกต้ัง
ผู�ใดหรือพรรคการเมืองท่ีส3งสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรแบบสัดส3วนของพรรคการเมือง
ใด 

(๕) บัตรท่ีได�ทําเครื่องหมายลงคะแนนเลือกต้ังให�แก3ผู�สมัครสมาชิกสภาผู�แทน
ราษฎรแบบแบ3งเขตเลือกต้ังหรือแบบสัดส3วน แล�วทําเครื่องหมายในช3องไม3ประสงค*จะลงคะแนน
เลือกต้ังด�วย 

(๖) บัตรเสียอ่ืนท่ีมีลักษณะตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 
ให�คณะกรรมการประจําหน3วยเลือกต้ังสลักหลังในบัตรตามมาตรานี้ว3า “เสีย” 

พร�อมท้ังระบุเหตุผลว3าเปKนบัตรเสียตามความในอนุมาตราใด และลงลายมือชื่อกํากับไว�ไม3น�อยกว3า
สามคน 
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ความในวรรคสามมิให�ใช�บังคับกับบัตรเสียตามมาตรา ๑๐๒ และมาตรา ๑๑๐ วรรค
หนึ่ง 

มาตรา ๘๓ ห�ามมิให�กรรมการประจําหน3วยเลือกต้ังจงใจนับบัตรเลือกต้ังหรือ
คะแนนเลือกต้ังให�ผิดไปจากความจริง หรือรวมคะแนนเลือกต้ังให�ผิดไป หรือกระทําด�วยประการใด
โดยมิได�มีอํานาจกระทําโดยชอบด�วยกฎหมาย ให�บัตรเลือกต้ังชํารุดหรือเสียหายหรือให�เปKนบัตรเสีย
หรือกระทําการด�วยประการใดแก3บัตรเสียเพ่ือให�เปKนบัตรท่ีใช�ได�หรืออ3านบัตรเลือกต้ังให�ผิดไปจาก
ความจริง หรือทํารายงานการเลือกต้ังไม3ตรงความเปKนจริง 

มาตรา ๘๔ เม่ือการนับคะแนน ณ ท่ีเลือกต้ังเสร็จสิ้นแล�ว ให�คณะกรรมการประจํา
หน3วยเลือกต้ังประกาศผลการนับคะแนนของหน3วยเลือกต้ังนั้น จํานวนบัตรเลือกต้ังท่ีมีอยู3ท้ังหมด 
จํานวนบัตรเลือกต้ังท่ีใช� และจํานวนบัตรเลือกต้ังท่ีเหลือจากการลงคะแนนเลือกต้ัง ท้ังนี้ ให�กระทํา
โดยเปYดเผย และรายงานผลการนับคะแนนต3อคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังโดยเร็ว 

เม่ือคณะกรรมการประจําหน3วยเลือกต้ังดําเนินการประกาศผลการนับคะแนน
เลือกต้ังแล�ว ให�คณะกรรมการประจําหน3วยเลือกต้ังเก็บเอกสารและสิ่งของต3าง ๆ ดังต3อไปนี้ใส3ในหีบ
บัตรเลือกต้ังแต3ละประเภทการเลือกต้ัง 

(๑) บัตรเลือกต้ังท่ีนับเปKนคะแนนแล�ว บัตรท่ีมีการทําเครื่องหมายลงในช3องไม3
ประสงค*จะลงคะแนนเลือกต้ัง และบัตรเสีย โดยแยกแต3ละประเภทบรรจุในถุงวัสดุใส 

(๒) แบบกรอกคะแนนท่ีได�ใช�ในการกรอกคะแนนท้ังหมด 
(๓) รายงานผลการนับคะแนน 
(๔) ประกาศผลการนับคะแนน 
เม่ือได�บรรจุสิ่งของตามวรรคสองแล�ว ให�คณะกรรมการประจําหน3วยเลือกต้ังปYดหีบ

บัตรเลือกต้ังพร�อมท้ังใส3กุญแจหรืออุปกรณ*อ่ืนแทนกุญแจทุกแห3งและให�ประจําครั่งทับรูกุญแจ เสร็จ
แล�วให�มัดหีบบัตรเลือกต้ังด�วยเชือกแล�วผูกปมเชือกไว�ด�านข�างหีบบัตรเลือกต้ังและประจําครั่งทับปม
เชือก หรือกระทําการด�วยวิธีการอ่ืนใดท่ีสามารถปNองกันมิให�เปYดหีบบัตรเลือกต้ังได� 

การประกาศผลการนับคะแนน การรายงานผลการนับคะแนน วิธีการเก็บบัตร
เลือกต้ัง และการเก็บรักษาเอกสารหลักฐาน ให�เปKนไปตามหลักเกณฑ*และวิธีการท่ีคณะกรรมการการ
เลือกต้ังกําหนด 

มาตรา ๘๕ ถ�าการนับคะแนน ณ ท่ีเลือกต้ังใดไม3สามารถกระทําได� หรือไม3สามารถ
นับคะแนนได�จนเสร็จสิ้น อันเนื่องจากเกิดเหตุจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเปKน
อย3างอ่ืน หรือด�วยความจําเปKนตามสภาพท่ีอาจมีผลต3อความปลอดภัย ให�คณะกรรมการประจําหน3วย
เลือกต้ังประกาศงดการนับคะแนนสําหรับหน3วยเลือกต้ังนั้นแล�วรายงานต3อคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ประจําเขตเลือกต้ัง คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด และคณะกรรมการการเลือกต้ังโดยเร็ว 
เพ่ือให�คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีนับคะแนนต3อไปโดยเร็ว 
เว�นแต3คณะกรรมการการเลือกต้ังจะกําหนดเปKนอย3างอ่ืน ท้ังนี้ การเก็บรักษาบัตรเลือกต้ัง หีบบัตร
เลือกต้ังและเอกสารเก่ียวกับการเลือกต้ัง รวมท้ังวิธีการนับคะแนนใหม3 ให�เปKนไปตามหลักเกณฑ*และ
วิธีการท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 
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เม่ือคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังได�รับรายงานตามวรรคหนึ่งหาก
พบว3ามีบัตรเลือกต้ังท่ีได�มีการลงคะแนนเลือกต้ังแล�วชํารุดหรือสูญหาย ให�รายงานคณะกรรมการการ
เลือกต้ังเพ่ือพิจารณาสั่งให�มีการลงคะแนนเลือกต้ังใหม3ในหน3วยเลือกต้ังนั้นเว�นแต3หน3วยเลือกต้ังนั้นมี
ผู�มาใช�สิทธิเลือกต้ังในจํานวนท่ีไม3ทําให�ผลการเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังนั้นเปลี่ยนแปลงไป มิให�
คณะกรรมการการเลือกต้ังจัดให�มีการลงคะแนนเลือกต้ังใหม3 แต3ไม3ตัดอํานาจคณะกรรมการการ
เลือกต้ังในการดําเนินการต3อผู�กระทําผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๘๖ ในกรณีท่ีผลการนับคะแนนปรากฏว3าจํานวนผู�มาใช�สิทธิเลือกต้ังไม3ตรง
กับจํานวนบัตรเลือกต้ังท่ีใช�ลงคะแนนเลือกต้ัง ให�คณะกรรมการประจําหน3วยเลือกต้ังนับคะแนนใหม3
โดยพลัน ถ�ายังไม3ตรงกันอีกให�รายงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังพร�อมเหตุผล 
และนําส3งหีบบัตรและอุปกรณ*แก3คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังหรือผู�ท่ีคณะกรรมการ
การเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังมอบหมาย 

เม่ือคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังได�รับรายงานตามวรรคหนึ่งให�
รายงานคณะกรรมการการเลือกต้ังเพ่ือพิจารณาสั่งให�มีการนับคะแนนใหม3หรือสั่งให�ลงคะแนน
เลือกต้ังใหม3ในหน3วยเลือกต้ังนั้น เว�นแต3หน3วยเลือกต้ังนั้นมีจํานวนผู�มีสิทธิเลือกต้ังในจํานวนท่ีไม3ทํา
ให�ผลการเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังนั้นเปลี่ยนแปลงไป มิให�คณะกรรมการการเลือกต้ังจัดให�มีการ
ลงคะแนนเลือกต้ังใหม3แต3ไม3ตัดอํานาจคณะกรรมการการเลือกต้ังในการดําเนินการต3อผู�กระทําผิดตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  

มาตรา ๘๗ เม่ือรวบรวมผลการนับคะแนนทุกหน3วยเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังนั้นแล�ว 
ให�คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังประกาศผลการนับคะแนนเลือกต้ังผู�สมัครรับเลือกต้ัง
แบบแบ3งเขตเลือกต้ัง แล�วรายงานผลการนับคะแนนต3อคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดและ
คณะกรรมการการเลือกต้ังโดยเร็ว 

มาตรา ๘๘ ในเขตเลือกต้ังใด ถ�าในวันเลือกต้ังมีผู�สมัครแบบแบ3งเขตเลือกต้ังเท3ากับ
หรือน�อยกว3าจํานวนสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรท่ีจะพึงมีในเขตเลือกต้ังนั้น ผู�สมัครจะได�รับเลือกต้ัง
ต3อเม่ือได�รับคะแนนเลือกต้ังไม3น�อยกว3าร�อยละยี่สิบของจํานวนผู�มีสิทธิเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังนั้นและ
มากกว3าจํานวนบัตรเลือกต้ังท่ีไม3ประสงค*จะลงคะแนนเลือกต้ัง ในกรณีท่ีผู�สมัครผู�ใดได�รับคะแนน
เลือกต้ังน�อยกว3าร�อยละยี่สิบของจํานวนผู�มีสิทธิเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังนั้นหรือไม3มากกว3าจํานวนบัตร
เลือกต้ังท่ีไม3ประสงค*จะลงคะแนน ให�คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศให�มีการเลือกต้ังใหม3 โดยให�
รับสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรแบบแบ3งเขตเลือกต้ังใหม3เฉพาะตําแหน3งท่ีได�รับคะแนน
น�อยกว3าร�อยละยี่สิบของจํานวนผู�มีสิทธิเลือกต้ังหรือไม3มากกว3าจํานวนบัตรเลือกต้ังท่ีไม3ประสงค*
ลงคะแนนเลือกต้ังและให�นําความในมาตรา ๙ มาใช�บังคับ 

ในการเลือกต้ังใหม3ตามวรรคหนึ่ง ถ�ามีจํานวนผู�สมัครเท3ากับหรือน�อยกว3าจํานวน
ตําแหน3งท่ีต�องเลือกต้ังใหม3 ให�นําความในวรรคหนึ่งมาใช�บังคับโดยอนุโลม และถ�ามีผู�สมัครผู�ใดได�
คะแนนเลือกต้ังน�อยกว3าร�อยละยี่สิบของจํานวนผู�มีสิทธิเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังนั้นอีกหรือได�ไม3
มากกว3าจํานวนบัตรเลือกต้ังท่ีไม3ประสงค*จะลงคะแนนเลือกต้ัง ให�คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศ
ให�มีการเลือกต้ังใหม3โดยดําเนินการตามวรรคหนึ่งอีกครั้งหนึ่ง 
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ในการเลือกต้ังใหม3ตามวรรคสอง ถ�ามีจํานวนผู�สมัครเท3ากับจํานวนท่ีต�องเลือกต้ัง
ใหม3ให�ผู�สมัครซ่ึงได�คะแนนเลือกต้ังมากท่ีสุดเรียงตามลําดับลงมาเปKนผู�ได�รับเลือกต้ังตามจํานวน
สมาชิกสภาผู�แทนราษฎรท่ีต�องเลือกต้ังใหม3นั้น โดยให�คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศผลการ
เลือกต้ังให�ผู�สมัครเปKนผู�ได�รับเลือกต้ังภายในระยะเวลาตามมาตรา ๘ 

ในกรณีท่ีมีการจัดให�มีการเลือกต้ังใหม3ตามวรรคสอง หากปรากฏว3ามีผู�สมัครน�อย
กว3าจํานวนท่ีต�องเลือกต้ังใหม3หรือไม3มีผู�สมัคร ให�คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศให�มีการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู�แทนราษฎรเพ่ิมเติม เพ่ือให�ได�สมาชิกสภาผู�แทนราษฎรครบจํานวนและให�นําความใน
วรรคสองและวรรคสาม และความในส3วนท่ี ๕ ผู�สมัครและการสมัครรับเลือกต้ัง ๒. การสมัครรับ
เลือกต้ังแบบแบ3งเขตเลือกต้ัง มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๘๙ ภายใต�บังคับมาตรา ๘๘ ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรให�
ผู�สมัครซ่ึงได�คะแนนเลือกต้ังมากท่ีสุดเปKนผู� ได�รับเลือกต้ัง แต3ในเขตเลือกต้ังท่ีมีการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู�แทนราษฎรแบบแบ3งเขตเลือกต้ังได�มากกว3าหนึ่งคน ให�ผู�สมัครซ่ึงได�คะแนนเลือกต้ังมาก
ท่ีสุดเรียงตามลําดับลงมาในเขตเลือกต้ังนั้นเปKนผู�ได�รับเลือกต้ังตามจํานวนสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรท่ี
จะพึงมีในเขตเลือกต้ังนั้น 

ในกรณีท่ีมีผู�สมัครได�คะแนนเลือกต้ังเท3ากันอันเปKนเหตุให�ไม3สามารถเรียงลําดับผู�ท่ี
ได�รับเลือกต้ังได�ตามวรรคหนึ่ง ให�ผู�สมัครท่ีได�คะแนนเลือกต้ังเท3ากันจับสลากเพ่ือให�ได�ผู�ได�รับเลือกต้ัง
ครบจํานวนท่ีจะพึงมีในเขตเลือกต้ังนั้น ซ่ึงต�องกระทําต3อหน�าคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขต
เลือกต้ังนั้นตามวิธีการท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด  

มาตรา ๙๐ การรวมผลคะแนนเลือกต้ังของการเลือกต้ังแบบสัดส3วนในแต3ละเขต
เลือกต้ังให�ดําเนินการดังต3อไปนี้ 

(๑) ให�คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังในการเลือกต้ังแบบแบ3งเขต
เลือกต้ังรวมคะแนนเลือกต้ังของสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรแบบสัดส3วนของทุกหน3วยเลือกต้ังท่ีอยู3ใน
เขตเลือกต้ัง ในการเลือกต้ังแบบแบ3งเขต เพ่ือรายงานต3อคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดของ
จังหวัดในการเลือกต้ังแบบแบ3งเขต ในการนี้ เพ่ือให�การรวมคะแนนเลือกต้ังเปKนไปด�วยความเรียบร�อย
คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังอาจมอบหมายให�บุคคลหรือคณะบุคคลช3วยเหลือในการ
รวมคะแนนเลือกต้ังได�ตามความจําเปKน 

(๒) เม่ือคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดได�รับผลคะแนนเลือกต้ังแบบ
สัดส3วนจากทุกเขตเลือกต้ังแบบแบ3งเขตเลือกต้ังตาม (๑) แล�ว ให�ดําเนินการรวมผลคะแนนเลือกต้ัง
จากทุกเขตเลือกต้ังดังกล3าว เพ่ือส3งให�คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดของจังหวัดใดจังหวัด
หนึ่งในเขตเลือกต้ังแบบสัดส3วนท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมายให�เปKนผู�รวมผลคะแนนเลือกต้ัง
แบบสัดส3วนของเขตเลือกต้ังแบบสัดส3วนนั้น เพ่ือรวมผลคะแนนเลือกต้ังและประกาศผลการรวม
คะแนนเลือกต้ังแบบสัดส3วนในเขตเลือกต้ังนั้น แล�วส3งผลการรวมคะแนนดังกล3าวให�คณะกรรมการ
การเลือกต้ังโดยพลัน 
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มาตรา ๙๑ เม่ือคณะกรรมการการเลือกต้ังได�รับผลรวมคะแนนเลือกต้ังแบบสัดส3วน
ของแต3ละเขตเลือกต้ังแบบสัดส3วนแล�ว ให�ดําเนินการคํานวณสัดส3วนเพ่ือหาผู�ได�รับเลือกต้ังเปKน
สมาชิกสภาผู�แทนราษฎรแบบสัดส3วนในแต3ละเขตเลือกต้ัง ดังต3อไปนี้ 

(๑) ให�รวมผลคะแนนท้ังหมดท่ีพรรคการเมืองทุกพรรคท่ีส3งผู�สมัครในเขตนั้นได�รับ
คะแนนในเขตเลือกต้ังแบบสัดส3วนนั้น 

(๒) ให�นําคะแนนรวมจาก (๑) หารด�วยสิบ ผลลัพธ*ท่ีได�ให�ถือเปKนคะแนนเฉลี่ยต3อ
สมาชิกสภาผู�แทนราษฎรแบบสัดส3วนหนึ่งคน 

(๓) ในการคํานวณหาจํานวนสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรซ่ึงแต3ละพรรคการเมืองจะ
ได�รับให�นําคะแนนรวมของแต3ละพรรคการเมืองท่ีได�รับ หารด�วยคะแนนเฉลี่ยตาม (๒) ผลลัพธ*ท่ีได�
เปKนจํานวนเต็ม คือจํานวนสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรแบบสัดส3วนท่ีพรรคการเมืองนั้นได�รับ โดย
เรียงลําดับจากรายชื่อแรกของบัญชีรายชื่อเปKนลําดับไป 

(๔) ในกรณีท่ีจํานวนสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรแบบสัดส3วนท่ีพรรคการเมืองได�รับ
รวมกันทุกพรรคการเมืองในเขตเลือกต้ังแบบสัดส3วนมีจํานวนไม3ครบสิบคน ให�พรรคการเมืองท่ีมี
ผลลัพธ*ตาม (๓) เปKนเศษ และพรรคท่ีได�คะแนนไม3ถึงจํานวนตาม (๒) พรรคใดมีคะแนนหรือคะแนน
เหลือจํานวนมากท่ีสุด ได�รับจํานวนสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรแบบสัดส3วนหนึ่งคนตามลําดับ จนกว3าจะ
มีสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรแบบสัดส3วนท่ีพรรคการเมืองท้ังหมดได�รับรวมกันครบจํานวนสิบคน 

(๕) ในการดําเนินการตาม (๔) ถ�ามีคะแนนเท3ากัน ให�พรรคการเมืองท่ีมีคะแนน
เท3ากันจับสลากโดยตัวแทนของพรรคการเมืองท่ีมีคะแนนเท3ากันภายในวันและเวลาท่ีคณะกรรมการ
การเลือกต้ังกําหนด เพ่ือให�ได�สมาชิกสภาผู�แทนราษฎรแบบสัดส3วนครบจํานวนท่ีจะพึงมีได�ในเขต
เลือกต้ังนั้น 

จํานวนสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรแบบสัดส3วนของแต3ละพรรคการเมืองท่ีจะได�รับตาม
ผลการคํานวณข�างต�น จะต�องไม3เกินจํานวนผู�สมัครรับเลือกต้ังแบบสัดส3วนเท3าท่ีมีอยู3ในแต3ละบัญชี
รายชื่อผู�สมัคร 

มาตรา ๙๒ ภายใต�บังคับบทบัญญัติแห3งส3วนท่ี ๑๐ การดําเนินการกรณีการเลือกต้ัง
มิได�เปKนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม เม่ือคณะกรรมการการเลือกต้ังได�รับผลการนับคะแนนแบบแบ3ง
เขตเลือกต้ังตามมาตรา ๘๗ และดําเนินการคํานวณสัดส3วนจํานวนสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรแบบ
สัดส3วนของแต3ละพรรคการเมืองในแต3ละเขตเลือกต้ังตามมาตรา ๙๑ แล�ว ให�คณะกรรมการการ
เลือกต้ังประกาศผลการเลือกต้ังว3าผู�สมัครผู�ใดเปKนผู�ได�รับการเลือกต้ังเปKนสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร
แบบแบ3งเขตเลือกต้ังและแบบสัดส3วน 

มาตรา ๙๓ เม่ือคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศผลการเลือกต้ังแล�ว ให�รีบส3งผล
การเลือกต้ังและบัญชีรายชื่อผู�สมัครรับเลือกต้ังแบบสัดส3วนของทุกพรรคการเมืองในแต3ละเขตเลือกต้ัง
แบบสัดส3วนไปยังประธานรัฐสภาเพ่ือทราบ และให�คณะกรรมการการเลือกต้ังนําไปประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 
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ส3วนท่ี ๙ 
การลงคะแนนเลือกต้ังนอกเขตเลือกต้ัง 

                        
  

มาตรา ๙๔ การจัดให�มีการลงคะแนนเลือกต้ังนอกเขตเลือกต้ัง นอกจากท่ีบัญญัติไว�
โดยเฉพาะในส3วนนี้แล�ว ให�เปKนไปตามท่ีบัญญัติไว�ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  

มาตรา ๙๕ ในกรณีผู�มีสิทธิเลือกต้ังได�รับคําสั่งจากทางราชการให�ไปปฏิบัติหน�าท่ี
นอกเขตเลือกต้ังท่ีตนมีสิทธิเลือกต้ัง หรือผู�มีสิทธิเลือกต้ังจะเดินทางไปนอกเขตเลือกต้ังท่ีตนต�องไปใช�
สิทธิลงคะแนนเลือกต้ัง หรือในวันเลือกต้ังไม3สามารถไปใช�สิทธิเลือกต้ัง ณ ท่ีเลือกต้ัง ให�ขอใช�สิทธิ
ลงคะแนนเลือกต้ังก3อนวันเลือกต้ังต3อคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังหรือผู� ท่ี
คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังมอบหมาย 

เม่ือคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังหรือผู�ท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ประจําเขตเลือกต้ังมอบหมายได�ตรวจสอบการมีสิทธิเลือกต้ังของผู�แจ�งความประสงค*ตามวรรคหนึ่ง
แล�ว ถ�าเห็นว3าถูกต�อง ให�กําหนดท่ีเลือกต้ังกลางท่ีผู�นั้นจะใช�สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ัง และแจ�ง
ให�คณะกรรมการประจําหน3วยเลือกต้ังท่ีผู�นั้นมีชื่อในบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิเลือกต้ังทราบ และหมายเหตุ
สถานท่ีท่ีผู�นั้นจะไปใช�สิทธิเลือกต้ังในเอกสารท่ีเก่ียวข�อง 

หลักเกณฑ*และวิธีการขอใช�สิทธิลงคะแนนเลือกต้ังตามวรรคหนึ่ง สถานท่ีและ
จํานวนท่ีเลือกต้ังกลาง และวันท่ีกําหนดให�มาใช�สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ัง ให�เปKนไปตามท่ี
คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนด 

มาตรา ๙๖ ผู�มีชื่ออยู3ในทะเบียนบ�านในเขตเลือกต้ังแบบแบ3งเขตเลือกต้ังติดต3อกัน
เปKนเวลาน�อยกว3าเก�าสิบวันนับถึงวันเลือกต้ัง ให�มีสิทธิลงคะแนนเลือกต้ังแบบแบ3งเขตเลือกต้ังในเขต
เลือกต้ังแบบแบ3งเขตเลือกต้ังท่ีตนมีชื่ออยู3ในทะเบียนบ�านติดต3อกันครั้งสุดท�ายเปKนเวลาไม3น�อยกว3าเก�า
สิบวัน และให�มีสิทธิลงคะแนนเลือกต้ังแบบสัดส3วนในกลุ3มจังหวัดท่ีเขตเลือกต้ังท่ีผู�นั้นใช�สิทธิ
ลงคะแนนเลือกต้ังแบบแบ3งเขตเลือกต้ังต้ังอยู3ในกลุ3มจังหวัดนั้นด�วย 

ให�คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ* วิธีการ และเง่ือนไขในการ
อํานวยความสะดวก เพ่ือประกันการใช�สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังของผู�มีสิทธิเลือกต้ัง ซ่ึงอยู3
นอกเขตเลือกต้ังท่ีตนมีชื่ออยู3ในบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิเลือกต้ังหรือมีชื่ออยู3ในทะเบียนบ�านในเขตเลือกต้ัง
เปKนเวลาน�อยกว3าเก�าสิบวันนับถึงวันเลือกต้ัง 

มาตรา ๙๗ ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรเปKนการเลือกต้ังท่ัวไปอันมิใช3
เปKนการเลือกต้ังใหม3 ผู�มีสิทธิเลือกต้ังผู�ใดอยู3ในจังหวัดอ่ืนนอกจังหวัดท่ีตนมีชื่ออยู3ในทะเบียนบ�าน 
หรือเปKนผู�มีสิทธิเลือกต้ังตามมาตรา ๙๖ ถ�าประสงค*จะใช�สิทธิลงคะแนนเลือกต้ังในจังหวัดท่ีตนอยู3 
ต�องมาลงทะเบียนเพ่ือใช�สิทธิ เลือกต้ังนอกเขตเลือกต้ัง ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑ*และวิธีการท่ี
คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ให�ผู�ลงทะเบียนตามวรรคหนึ่งมีสิทธิเลือกต้ังนอกเขตเลือกต้ังเม่ือได�ลงทะเบียนก3อน
วันเลือกต้ังสามสิบวัน โดยให�ใช�สิทธิลงคะแนนเลือกต้ังในจังหวัดท่ีตนลงทะเบียนไว�และให�หมดสิทธิ
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ลงคะแนนเลือกต้ังในหน3วยเลือกต้ังเดิมท่ีตนมีสิทธิเลือกต้ัง ท้ังนี้  จนกว3าจะมีการลงทะเบียน
เปลี่ยนแปลง ในการนี้ ให�คณะกรรมการการเลือกต้ังบันทึกการลงทะเบียนขอใช�สิทธิดังกล3าวไว�ใน
ทะเบียนรายชื่อผู�มีสิทธิเลือกต้ังเพ่ือใช�ในการจัดทําบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิเลือกต้ัง และให�หมายเหตุ
สถานท่ีท่ีไปใช�สิทธิไว�ในประกาศบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิเลือกต้ังด�วย 

ผู�ลงทะเบียนตามวรรคหนึ่งอาจขอลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงจังหวัดท่ีจะใช�สิทธิ
เลือกต้ังได�โดยให�มีผลเม่ือพ�นสามสิบวันนับจากวันท่ียื่นคําขอลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงและให�นําความ
ในวรรคสองมาใช�บังคับโดยอนุโลม ในการนี้ จะขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนในการเลือกต้ังคราวใดเกิน
หนึ่งครั้งไม3ได� 

ผู�ใช�สิทธิเลือกต้ังตามวรรคหนึ่งต�องใช�สิทธิลงคะแนนเลือกต้ังเพ่ือเลือกต้ังผู�สมัครรับ
เลือกต้ังในเขตเลือกต้ังท่ีผู�มีสิทธิเลือกต้ังมีชื่ออยู3ในทะเบียนบ�าน หรือท่ีเคยมีชื่ออยู3ในทะเบียนบ�านครบ
เก�าสิบวันครั้งสุดท�ายตามมาตรา ๙๖ แล�วแต3กรณี 

ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรอันเปKนการเลือกต้ังใหม3ในการเลือกต้ังท่ัวไป 
หรือการเลือกต้ังแทนตําแหน3งท่ีว3าง หากบุคคลผู�ลงทะเบียนตามวรรคหนึ่งได�ไปใช�สิทธิลงคะแนน
เลือกต้ังในการเลือกต้ังท่ัวไปแล�ว แต3มิได�ไปใช�สิทธิเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังท่ีตนมีสิทธิเลือกต้ังในการ
เลือกต้ังใหม3หรือการเลือกต้ังแทนตําแหน3งท่ีว3างนั้น ให�ถือว3าการลงทะเบียนนั้นเปKนการแจ�งเหตุอัน
สมควรและไม3เสียสิทธิตามมาตรา ๒๖  

มาตรา ๙๘ ในการดําเนินการเลือกต้ังตามมาตรา ๙๗ ให�คณะกรรมการการเลือกต้ัง
จัดให�มีท่ีเลือกต้ังกลางจังหวัดละหนึ่งแห3ง เว�นแต3มีความจําเปKน จะจัดให�มีท่ีเลือกต้ังกลางมากกว3าหนึ่ง
แห3งก็ได� 

วิธีการลงคะแนนเลือกต้ัง การนับคะแนน การส3งบัตรเลือกต้ัง และการดําเนินการ
อ่ืนท่ีจําเปKนให�เปKนไปตามหลักเกณฑ*และวิธีการท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๙๙ ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรเปKนการเลือกต้ังท่ัวไปอันมิใช3
เปKนการเลือกต้ังใหม3 ผู�มีสิทธิเลือกต้ังซ่ึงมีถ่ินท่ีอยู3นอกราชอาณาจักรจะขอใช�สิทธิลงคะแนนเลือกต้ัง 
ณ ประเทศท่ีตนมีถ่ินท่ีอยู3ก็ได� 

เม่ือได�แจ�งการขอใช�สิทธิตามวรรคหนึ่งแล�ว ให�ผู�มีสิทธิเลือกต้ังใช�สิทธิลงคะแนน
เลือกต้ังได�ตามท่ีกําหนดไว�ในมาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๐๑ 

หลักเกณฑ*และวิธีการแจ�งความประสงค*การขอใช�สิทธิเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร 
ให�เปKนไปตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรอันเปKนการเลือกต้ังใหม3ในการเลือกต้ังท่ัวไป 
หรือการเลือกต้ังแทนตําแหน3งท่ีว3าง หากบุคคลผู�ลงทะเบียนตามวรรคหนึ่งได�ไปใช�สิทธิลงคะแนน
เลือกต้ังในการเลือกต้ังท่ัวไปแล�ว แต3มิได�ไปใช�สิทธิเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังท่ีตนมีสิทธิเลือกต้ังในการ
เลือกต้ังใหม3หรือการเลือกต้ังแทนตําแหน3งท่ีว3างนั้น ให�ถือว3าการลงทะเบียนนั้นเปKนการแจ�งเหตุอัน
สมควรและไม3เสียสิทธิตามมาตรา ๒๖ 
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มาตรา ๑๐๐ ในประเทศใดมีผู�มีสิทธิเลือกต้ังแจ�งความประสงค*ขอใช�สิทธิลงคะแนน
เลือกต้ังให�คณะกรรมการการเลือกต้ังหรือผู� ท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมายจัดให�มีการ
ลงคะแนนเลือกต้ังในประเทศนั้น โดยอาจให�มีสถานท่ีลงคะแนนเลือกต้ัง หรือให�มีการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกต้ังทางไปรษณีย* หรือโดยวิธีอ่ืนใดท่ีมิใช3เปKนการจัดต้ังสถานท่ีลงคะแนนเลือกต้ังก็ได� 
ท้ังนี้ ให�พิจารณาตามความเหมาะสมของประเทศนั้น และให�เปKนไปตามหลักเกณฑ*และวิธีการท่ี
คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

มาตรา ๑๐๑ เม่ือขอใช�สิทธิลงคะแนนเลือกต้ังตามมาตรา ๙๙ แล�ว ให�ผู�มีสิทธิ
เลือกต้ังนั้นหมดสิทธิลงคะแนนเลือกต้ังในหน3วยเลือกต้ังท่ีตนมีชื่ออยู3ในบัญชีผู�มีสิทธิเลือกต้ังของหน3วย
เลือกต้ังนั้น เว�นแต3จะได�แจ�งการเปลี่ยนแปลงล3วงหน�าตามเวลาท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

มาตรา ๑๐๒ การออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังตามส3วนท่ี ๙ นี้ คณะกรรมการการ
เลือกต้ังอาจดําเนินการล3วงหน�าเพ่ือนําบัตรเลือกต้ังมานับรวมในวันเลือกต้ังได� เว�นแต3มีเหตุจําเปKน
เฉพาะท�องท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังจะกําหนดเปKนอย3างอ่ืนก็ได� 

ในกรณีท่ีบัตรเลือกต้ังส3งมาถึงสถานท่ีนับคะแนนของเขตเลือกต้ังใดหลังจากเริ่มนับ
คะแนนแล�วให�ถือว3าบัตรเลือกต้ังนั้นเปKนบัตรเสีย 

ในกรณีท่ีบัตรเลือกต้ังจากท่ีใดสูญหาย หรือมีหลักฐานอันควรเชื่อได�ว3าการเลือกต้ังท่ี
ใดมิได�เปKนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม ให�คณะกรรมการการเลือกต้ังวินิจฉัยสั่งมิให�นับคะแนนจากท่ี
นั้นก3อนแล�วจึงสั่งให�บัตรเลือกต้ังจากท่ีนั้นเปKนบัตรเสีย 
  

ส3วนท่ี ๑๐ 
การดําเนินการกรณีการเลือกต้ังมิได�เปKนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 

                        
  

มาตรา ๑๐๓ ก3อนประกาศผลการเลือกต้ัง ถ�าคณะกรรมการการเลือกต้ังสืบสวน
สอบสวนแล�ว เห็นว3า มีหลักฐานอันควรเชื่อได�ว3 าผู� ส มัครผู� ใดกระทําการอันเปKนการฝSาฝ�น
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ หรือระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกต้ัง หรือ
มีพฤติการณ*ท่ีเชื่อได�ว3าผู�สมัครผู�ใดก3อให�ผู�อ่ืนกระทํา สนับสนุน หรือรู�เห็นเปKนใจให�บุคคลอ่ืนกระทํา
การดังกล3าว หรือรู�ว3ามีการกระทําดังกล3าวแล�วไม3 ดําเนินการเพ่ือระงับการกระทํานั้น ถ�า
คณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นว3าการกระทํานั้นน3าจะมีผลให�การเลือกต้ังมิได�เปKนไปโดยสุจริตและ
เท่ียงธรรม ให�คณะกรรมการการเลือกต้ังสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังผู�สมัครท่ีกระทําการเช3นนั้นทุกราย
เปKนเวลาหนึ่งปC โดยให�มีผลนับแต3วันท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังมีคําสั่ง 

ถ�าการกระทําของบุคคลตามวรรคหนึ่ง ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได�ว3าหัวหน�า
พรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู�ใดมีส3วนรู�เห็น หรือปล3อยปละละเลยหรือทราบ
ถึงการกระทํานั้นแล�วมิได�ยับยั้งหรือแก�ไขเพ่ือให�การเลือกต้ังเปKนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม ให�ถือว3า
พรรคการเมืองนั้นกระทําการเพ่ือให�ได�มาซ่ึงอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงมิได�เปKนไป
ตามวิถีทางท่ีบัญญัติไว�ในรัฐธรรมนูญ ให�คณะกรรมการการเลือกต้ังดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
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ประกอบรัฐธรรมนูญว3าด�วยพรรคการเมือง เพ่ือเสนอคําร�องต3อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือให�ยุบพรรค
การเมืองนั้น ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให�ยุบพรรคการเมืองนั้น ให�ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งเพิก
ถอนสิทธิเลือกต้ังของหัวหน�าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นมีกําหนดเวลาห�าปC
นับแต3วันท่ีมีคําสั่งให�ยุบพรรคการเมือง 

ในกรณีท่ีปรากฏต3อคณะกรรมการการเลือกต้ังว3ามีการกระทําอันเปKนการฝSาฝ�น
ความในวรรคหนึ่งไม3ว3าเปKนการกระทําของผู�ใด ถ�าเห็นว3าผู�สมัครผู�ใดหรือพรรคการเมืองใดจะได�รับ
ประโยชน*จากการกระทํานั้น คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจสั่งให�ผู�สมัครผู�นั้นหรือพรรคการเมือง
นั้นระงับหรือดําเนินการใด เพ่ือแก�ไขความไม3สุจริตและเท่ียงธรรมนั้นภายในเวลาท่ีกําหนด ในกรณีท่ี
ผู�สมัครผู�นั้นหรือพรรคการเมืองนั้นไม3ดําเนินการตามคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกต้ังโดยไม3มีเหตุ
อันสมควรให�สันนิษฐานว3าผู�สมัครผู�นั้นเปKนผู�สนับสนุนการกระทํานั้น พรรคการเมืองนั้นมีส3วนรู�เห็นใน
การกระทํานั้น เว�นแต3ผู�สมัครหรือพรรคการเมืองนั้นพิสูจน*ได�ว3าไม3มีส3วนรู�เห็นในการกระทําดังกล3าว 

มติของคณะกรรมการการเลือกต้ังเพ่ือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังตามมาตรานี้ให�เปKนไป
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว3าด�วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

เม่ือมีคําสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังผู�สมัครผู�ใดหรือศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให�เพิกถอน
สิทธิเลือกต้ังของหัวหน�าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู�ใดแล�วให�พิจารณา
ดําเนินการให�มีการดําเนินคดีอาญาแก3ผู�สมัคร หัวหน�าพรรคการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรค
การเมืองผู�นั้นด�วย ในการนี้ ให�ถือว3าคณะกรรมการการเลือกต้ังเปKนผู�เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 

ในกรณีท่ีมีคําสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังตามมาตรานี้ภายหลังวันลงคะแนนเลือกต้ังแต3
ก3อนวันประกาศผลการเลือกต้ัง และผู�สมัครท่ีถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังเปKนผู�สมัครในการเลือกต้ังแบบ
แบ3งเขตเลือกต้ังท่ีได�คะแนนเลือกต้ังในลําดับซ่ึงจะเปKนผู�ได�รับเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังนั้น ให�
คณะกรรมการการเลือกต้ังสั่งให�มีการเลือกต้ังใหม3 เพ่ือให�ได�ผู�รับเลือกต้ังครบจํานวนท่ีจะพึงมีในเขต
เลือกต้ังนั้น 

มาตรา ๑๐๔ ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นสมควร เพ่ือประโยชน*ในการ
ดําเนินการสืบสวนสอบสวนให�แล�วเสร็จโดยเร็วและเปKนไปโดยเท่ียงธรรม คณะกรรมการการเลือกต้ัง
อาจแต3งต้ังข�าราชการอัยการ ข�าราชการอ่ืน หรือผู�ซ่ึงเคยเปKนข�าราชการดังกล3าวหรือผู�ซ่ึงเคยเปKน
ข�าราชการตุลาการตามจํานวนท่ีเหมาะสม เปKนคณะกรรมการคณะหนึ่งหรือหลายคณะตามความ
จําเปKนเพ่ือช3วยคณะกรรมการการเลือกต้ังในการดําเนินการตรวจสอบสํานวนการสืบสวนสอบสวน 
รวมท้ังรับฟIงคําชี้แจงหรือพยานหลักฐานแทนคณะกรรมการการเลือกต้ังได� 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังแต3งต้ังข�าราชการอัยการหรือข�าราชการอ่ืนให�
ข�าราชการท่ีได�รับการแต3งต้ังมาปฏิบัติหน�าท่ีโดยไม3ต�องได�รับความเห็นชอบจากองค*กรกลาง
บริหารงานบุคคล หรือผู�บังคับบัญชาของข�าราชการดังกล3าว แล�วแต3กรณี 

การแต3งต้ัง การปฏิบัติหน�าท่ี และระยะเวลาในการปฏิบัติหน�าท่ีของคณะกรรมการ
ตามวรรคหนึ่งให�เปKนไปตามหลักเกณฑ*ท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 
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ให�คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งได�รับค3าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ัง
กําหนด  

มาตรา ๑๐๕ ให�มีคณะกรรมการตรวจสอบคณะหนึ่งประกอบด�วย ผู�ท่ีได�รับแต3งต้ัง
เปKนประธานกรรมการกฤษฎีกาทุกคณะตามกฎหมายว3าด�วยคณะกรรมการกฤษฎีกาซ่ึงไม3เปKน
ข�าราชการท่ีมีตําแหน3งหรือเงินเดือนประจํา และไม3เปKนสมาชิกพรรคการเมืองหรือผู�ดํารงตําแหน3งอ่ืน
ในพรรคการเมือง เพ่ือปฏิบัติหน�าท่ีตามมาตรานี้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการกฤษฎีกาคณะใดไม3อาจ
ดํารงตําแหน3งกรรมการได� ให�กรรมการกฤษฎีกาประจําคณะนั้นเลือกกรรมการกฤษฎีกาคนหนึ่งใน
คณะเดียวกันท่ีไม3มีลักษณะต�องห�ามดังกล3าวเปKนกรรมการแทน ในกรณีท่ีไม3อาจหากรรมการแทนได�
ให�คณะกรรมการนี้ประกอบด�วยกรรมการเท3าท่ีมีอยู3 

ก3อนท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังจะวินิจฉัยเพ่ือมีมติให�เพิกถอนสิทธิเลือกต้ังผู�สมัคร
ผู�ใดตามมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง ให�คณะกรรมการการเลือกต้ังแจ�งความเห็นพร�อมด�วยสํานวนการ
สืบสวนสอบสวนไปยังคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง เพ่ือพิจารณาให�ความเห็นว3าความเห็นดังกล3าว
เปKนไปโดยชอบด�วยกฎหมาย หรือคณะกรรมการการเลือกต้ังกระทําการโดยเท่ียงธรรมหรือไม3 หาก
คณะกรรมการดังกล3าวมีความเห็นต3างไปจากความเห็นของคณะกรรมการการเลือกต้ัง คณะกรรมการ
การเลือกต้ังจะมีคําวินิจฉัยตามความเห็นเดิมก็ได�แต3ต�องแสดงเหตุผลและให�ประกาศคําวินิจฉัยพร�อม
ท้ังเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งในราชกิจจานุเบกษา 

การให�ความเห็นของคณะกรรมการตามวรรคสอง ต�องกระทําโดยท่ีประชุม
คณะกรรมการท่ีมีกรรมการร3วมประชุมไม3น�อยกว3าสองในสาม และต�องกระทําภายในเวลาไม3เกินห�า
วันนับแต3วันได�รับเรื่องจากคณะกรรมการการเลือกต้ัง หากพ�นห�าวันแล�วยังไม3มีความเห็นของ
คณะกรรมการให�คณะกรรมการการเลือกต้ังดําเนินการต3อไป 

ให�คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งได�รับค3าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ัง
กําหนด 

มาตรา ๑๐๖ ในกรณีท่ีปรากฏต3อคณะกรรมการการเลือกต้ังว3า ผู�ใดกระทําการใด ๆ 
เพ่ือประโยชน*แก3ผู�สมัครหรือพรรคการเมืองใด อันอาจทําให�การเลือกต้ังมิได�เปKนไปโดยสุจริต และ
เท่ียงธรรม ให�คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจออกคําสั่งให�ผู�นั้นระงับการกระทําหรือมีคําสั่งให�
แก�ไขการกระทําตามเง่ือนไขและระยะเวลาท่ีกําหนดได� 

ถ�ามีผู�แจ�งต3อเจ�าพนักงานตํารวจหรือเจ�าพนักงานตํารวจพบเห็นการกระทําตาม
วรรคหนึ่ง และการกระทํานั้นเปKนความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให�เจ�าพนักงาน
ตํารวจจับกุมและดําเนินคดีโดยเร็ว และแจ�งต3อคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเพ่ือรายงาน
ให�คณะกรรมการการเลือกต้ังพิจารณาดําเนินการต3อไป 

มาตรา ๑๐๗ ในระหว3างระยะเวลาตามมาตรา ๔๙ ในกรณีท่ีมีหลักฐานอันควรเชื่อ
ได�ว3าผู�ใดให� เสนอให� หรือสัญญาว3าจะให�เงินหรือทรัพย*สินเพ่ือประโยชน*ในการจูงใจให�ผู�มีสิทธิเลือกต้ัง
ลงคะแนนเลือกต้ังให�แก3ผู�สมัครหรือพรรคการเมืองใด หรือให�งดเว�นลงคะแนนเลือกต้ังผู�สมัครหรือ
พรรคการเมืองใด หรือจัดเตรียมเงินหรือทรัพย*สินเพ่ือดําเนินการดังกล3าว ให�คณะกรรมการการ
เลือกต้ังมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดเงินหรือทรัพย*สินของผู�นั้นไว�เปKนการชั่วคราวจนกว3าศาลจะมีคําสั่ง 
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ให�คณะกรรมการการเลือกต้ังยื่นคําร�องต3อศาลจังหวัดหรือศาลแพ3งท่ีการยึดหรือ
อายัดอยู3ในเขตศาลภายในสามวันนับแต3วันยึดหรืออายัดตามวรรคหนึ่ง เม่ือศาลได�รับคําร�องแล�ว ให�
ดําเนินการไต3สวนฝSายเดียวให�แล�วเสร็จภายในห�าวันนับแต3วันได�รับคําร�องถ�าศาลเห็นว3าเงินหรือ
ทรัพย*สินตามคําร�องน3าจะได�ใช�หรือจะใช�เพ่ือการเลือกต้ังโดยไม3ชอบด�วยกฎหมาย ให�ศาลมีคําสั่งยึด
หรืออายัดเงินหรือทรัพย*สินนั้นไว�จนกว3าจะมีการประกาศผลการเลือกต้ัง 

มาตรา ๑๐๘ ก3อนวันเลือกต้ัง ถ�ามีหลักฐานอันควรเชื่อได�ว3าการเลือกต้ังในหน3วย
เลือกต้ังใดหรือในเขตเลือกต้ังใดจะมิได�เปKนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม อันเกิดจากการกระทําของเจ�า
พนักงานผู�ดําเนินการเลือกต้ังหรือเจ�าหน�าท่ีอ่ืนของรัฐ ให�คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจประกาศ
งดการลงคะแนนเลือกต้ังในหน3วยเลือกต้ังหรือในเขตเลือกต้ังนั้น และให�กําหนดวันลงคะแนนเลือกต้ัง
ใหม3 

มาตรา ๑๐๙ เม่ือได�มีการนับคะแนนเลือกต้ังแล�ว ถ�าปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได�
ว3าการเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังใดมิได�เปKนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม หรือการนับคะแนนเลือกต้ัง
เปKนไปโดยไม3ถูกต�อง คณะกรรมการการเลือกต้ังจะงดการประกาศผลการเลือกต้ังและจัดให�มีการ
เลือกต้ังใหม3หรือนับคะแนนใหม3ในหน3วยเลือกต้ังใดหน3วยเลือกต้ังหนึ่งหรือทุกหน3วยเลือกต้ังในเขต
เลือกต้ังนั้นก็ได� 

มาตรา ๑๑๐ ก3อนวันประกาศผลการเลือกต้ัง ถ�าปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได�ว3า 
พรรคการเมืองใดหรือเจ�าหน�าท่ีของพรรคการเมือง หรือสมาชิกของพรรคการเมืองผู�ใด ได�กระทําการ
อันเปKนการฝSาฝ�นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการ
เลือกต้ัง หรือก3อให�ผู�อ่ืนกระทํา สนับสนุน หรือรู�เห็นเปKนใจให�ผู�อ่ืนกระทําการดังกล3าวเพ่ือประโยชน*
แก3พรรคการเมือง ถ�าคณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นว3าการกระทําดังกล3าวน3าจะเปKนผลให�การเลือกต้ัง
มิได�เปKนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจประกาศให�บัตรเลือกต้ังท่ี
ลงคะแนนให�แก3พรรคการเมืองนั้นในการเลือกต้ังแบบสัดส3วน เปKนบัตรเสียและมิให�นับเปKนคะแนน 
ท้ังนี้ เฉพาะในเขตพ้ืนท่ีท่ีมีการกระทํานั้น 

การกําหนดเขตพ้ืนท่ีตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการการเลือกต้ังอาจกําหนดจาก
หน3วยเลือกต้ังหรือเขตเลือกต้ังแบบแบ3งเขตเลือกต้ังก็ได� โดยคํานึงถึงผลกระทบแห3งการกระทํานั้น 

มาตรา ๑๑๑ เม่ือประกาศผลการเลือกต้ังแล�ว ถ�าปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได�ว3า
การเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังใดมิได�เปKนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม หรือสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรผู�ใด
หรือผู�สมัครผู�ใดกระทําการใด ๆ โดยไม3สุจริตเพ่ือท่ีจะให�ตนเองได�รับเลือกต้ัง หรือได�รับเลือกต้ังมาโดย
ไม3สุจริตโดยผลของการท่ีบุคคลหรือพรรคการเมืองใดได�กระทํา ท้ังนี้ อันเปKนการฝSาฝ�นพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกต้ัง หรือพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว3าด�วยพรรคการเมือง ให�คณะกรรมการการเลือกต้ังยื่นคําร�องต3อศาลฎีกาเพ่ือ
พิจารณา ในกรณีท่ีปรากฏจากการไต3สวนของศาลฎีกาว3ามีเหตุอันควรเชื่อได�ว3ากรณีเปKนไปตามคําร�อง
ของคณะกรรมการการเลือกต้ัง ให�ศาลฎีกาสั่งให�มีการเลือกต้ังใหม3หรือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของ
สมาชิกสภาผู�แทนราษฎรหรือผู�สมัครผู�นั้นมีกําหนดเวลาห�าปC แล�วแจ�งให�ประธานสภาผู�แทนราษฎร
และนายกรัฐมนตรีทราบ 
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ในกรณีท่ีศาลฎีกาได�รับคําร�องตามวรรคหนึ่งแล�ว ให�สมาชิกสภาผู�แทนราษฎรผู�นั้น
หยุดการปฏิบัติหน�าท่ีจนกว3าศาลฎีกาจะมีคําสั่งยกคําร�อง และถ�าศาลฎีกามีคําสั่งให�เลือกต้ังใหม3หรือ
เพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร ให�สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรผู�นั้น
สิ้นสุดลง 

มาตรา ๑๑๒ เพ่ือประโยชน*ในการดําเนินการสืบสวนสอบสวนเพ่ือหาข�อเท็จจริง
เก่ียวกับการเลือกต้ังและปNองกันมิให�การเลือกต้ังมิได�เปKนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรมให�คณะกรรมการ
การเลือกต้ังหรือกรรมการการเลือกต้ังท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมายมีอํานาจดังต3อไปนี้ 

(๑) เข�าไปในเคหสถาน สถานท่ี หรือยานพาหนะใด ๆ เม่ือมีหลักฐานอันควรเชื่อได�
ว3ามีการกระทําอันเปKนการฝSาฝ�นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เพ่ือตรวจ ค�น ยึด หรืออายัด
เอกสาร ทรัพย*สิน หรือพยานหลักฐานใด และในกรณีท่ีมีเหตุอันควรเชื่อได�ว3าหากเนิ่นช�า เอกสาร 
ทรัพย*สินหรือพยานหลักฐานดังกล3าวจะถูกยักย�าย ซุกซ3อน ทําลายหรือทําให�เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม 
จะเข�าทําการค�นโดยไม3ต�องมีหมายค�นก็ได� และต�องบันทึกพฤติการณ*แห3งกรณีไว� 

อํานาจตามวรรคหนึ่งให�ใช�ได�นับแต3วันท่ีมีพระราชกฤษฎีกาให�มีการเลือกต้ังจนถึงวัน
ประกาศผลการเลือกต้ัง และจะขอให�เจ�าหน�าท่ีอ่ืนของรัฐช3วยเหลือในการดําเนินการตามความจําเปKน
ด�วยก็ได� 

คณะกรรมการการเลือกต้ังจะมอบอํานาจให�กรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด
หรือเจ�าหน�าท่ีอ่ืนเปKนผู�ค�นก็ได� แต3ผู�รับมอบอํานาจต�องได�รับหมายค�นจากศาลด�วย 

(๒) ขอให�สํานักงานปNองกันและปราบปรามการฟอกเงินแจ�งรายงานการทํา 
ธุรกรรมของบุคคลท่ีน3าจะเก่ียวข�องกับการเลือกต้ังท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังแจ�งให�ทราบหรือให�
ธนาคารแห3งประเทศไทยหรือธนาคารพาณิชย*ตามกฎหมายว3าด�วยการธนาคารพาณิชย*หรือสถาบัน
การเงินอ่ืนแจ�งให�ทราบถึงการโอนเงินตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังร�องขอ 

มาตรา ๑๑๓ ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังหรือศาลฎีกามีคําสั่งให�เพิกถอน
สิทธิเลือกต้ังผู�สมัครหรือสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรผู�ใดและเปKนเหตุให�ต�องมีการเลือกต้ังใหม3 ให�ผู�ถูก
เพิกถอนสิทธิเลือกต้ังต�องรับผิดชดใช�ค3าใช�จ3ายสําหรับการเลือกต้ังใหม3นั้นด�วย 
  

ส3วนท่ี ๑๑ 
การคัดค�านการเลือกต้ัง 

                   
  

มาตรา ๑๑๔ ผู�มีสิทธิเลือกต้ัง ผู�สมัคร หรือพรรคการเมืองซ่ึงมีสมาชิกสมัครรับ
เลือกต้ังในเขตเลือกต้ังใดเขตเลือกต้ังหนึ่ง มีสิทธิยื่นคัดค�านต3อคณะกรรมการการเลือกต้ังว3าการ
เลือกต้ังในเขตเลือกต้ังนั้นเปKนไปโดยไม3ถูกต�องหรือไม3ชอบด�วยกฎหมาย 

ผู�มีสิทธิยื่นคัดค�านการเลือกต้ังตามวรรคหนึ่ง อาจยื่นคัดค�านก3อนวันประกาศผลการ
เลือกต้ังหรือภายในสามสิบวันนับแต3วันประกาศผลการเลือกต้ัง เว�นแต3การร�องคัดค�านเพราะเหตุตาม
มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๕๒ ให�ยื่นภายในหนึ่งร�อยแปดสิบวันนับแต3วันประกาศผลการเลือกต้ัง 



416 

เม่ือคณะกรรมการการเลือกต้ังได�รับคําคัดค�านการเลือกต้ัง ให�ดําเนินการสืบสวน
สอบสวนเพ่ือหาข�อเท็จจริงโดยพลัน 

วิธีการยื่นคําคัดค�านการเลือกต้ังและการพิจารณาให�เปKนไปตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด  

มาตรา ๑๑๕ ในกรณีท่ีมีการยื่นคัดค�านก3อนวันประกาศผลการเลือกต้ัง ให�นํามาตรา 
๑๐๓ มาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๐๙ มาตรา 
๑๑๐ มาตรา ๑๑๒ และมาตรา ๑๑๓ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๑๖ ในกรณีท่ีมีการยื่นคัดค�านก3อนวันประกาศผลการเลือกต้ังแต3ผลการ
สืบสวนสอบสวนแล�วเสร็จหลังวันประกาศผลการเลือกต้ัง หรือยื่นคัดค�านหลังวันประกาศผลการ
เลือกต้ัง และผลการสืบสวนสอบสวนปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได�ว3าการเลือกต้ังเปKนไปโดยไม3
ถูกต�องหรือไม3ชอบด�วยกฎหมาย และคณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นควรให�มีการเลือกต้ังใหม3ในเขต
เลือกต้ังใด หรือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรผู�ใด ให�นําความในมาตรา ๑๑๑ มา
ใช�บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีท่ีผลการสืบสวนสอบสวนปรากฏว3าการเลือกต้ังในหน3วยเลือกต้ังใดหรือเขต
เลือกต้ังใดเปKนไปโดยไม3ถูกต�องหรือไม3ชอบด�วยกฎหมาย แต3คณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นว3ายังไม3มี
เหตุท่ีจะต�องให�มีการเลือกต้ังใหม3เพราะไม3มีผลเปลี่ยนแปลงผลการเลือกต้ัง คณะกรรมการการ
เลือกต้ังอาจมีคําสั่งให�ยุติเรื่องก็ได� 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกต้ังตามมาตรานี้ให�เปKนท่ีสุด 
  

หมวด ๒ 
การเลือกต้ังและการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา 

                        
 

ส3วนท่ี ๑ 
การเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา 

                   
 

มาตรา ๑๑๗ เม่ือมีพระราชกฤษฎีกาให�มีการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาซ่ึงมาจากการ
เลือกต้ังแล�วให�คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนดวันรับสมัครเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาในราช
กิจจานุเบกษา ซ่ึงต�องกําหนดให�มีการเริ่มรับสมัครไม3เกินห�าวันนับจากวันท่ีพระราชกฤษฎีกาให�มีการ
เลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาใช�บังคับ และต�องกําหนดวันรับสมัครไม3น�อยกว3าห�าวัน 

มาตรา ๑๑๘ ผู�มีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาต�องมีคุณสมบัติและไม3มีลักษณะ
ต�องห�ามเช3นเดียวกับผู�มีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรตามท่ีบัญญัติไว�ในรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๑๑๙ ผู�ซึ่งจะมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปKนสมาชิกวุฒิสภาต�องมีคุณสมบัติและ
ไม3มีลักษณะต�องห�ามเปKนผู�มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปKนสมาชิกวุฒิสภาตามท่ีบัญญัติไว�ในรัฐธรรมนูญ 
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มาตรา ๑๒๐ การเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาให�ใช�เขตจังหวัดเปKนเขตเลือกต้ังและให�มี
สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดละหนึ่งคน โดยให�ผู�มีสิทธิเลือกต้ังออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังผู�สมัครรับ
เลือกต้ังได�หนึ่งเสียงและให�ใช�วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ  

มาตรา ๑๒๑ การสมัครรับเลือกต้ังเปKนสมาชิกวุฒิสภา ให�นําความในมาตรา ๓๕ 
มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ เว�นแต3บทบัญญัติท่ีเก่ียวกับพรรค
การเมืองมาใช�บังคับโดยอนุโลม 

ให�ผู�สมัครรับเลือกต้ังเปKนสมาชิกวุฒิสภา ชําระค3าธรรมเนียมการสมัครคนละห�าพัน
บาทและให�ค3าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกต้ังตกเปKนรายได�ของรัฐ 

มาตรา ๑๒๒ ให�นําบทบัญญัติในหมวด ๑ การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร 
ส3วนท่ี ๑ บทท่ัวไป เฉพาะมาตรา ๘ และมาตรา ๙ ส3วนท่ี ๒ เขตเลือกต้ัง หน3วยเลือกต้ังและท่ีเลือกต้ัง 
ส3วนท่ี ๓ เจ�าพนักงานผู�ดําเนินการเลือกต้ัง ส3วนท่ี ๔ ผู�มีสิทธิเลือกต้ังและบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิเลือกต้ัง 
ส3วนท่ี ๖ ค3าใช�จ3ายในการเลือกต้ังและวิธีการหาเสียงเลือกต้ัง ยกเว�นมาตรา ๖๐ ส3วนท่ี ๗ การ
ลงคะแนนเลือกต้ัง ส3วนท่ี ๘ การนับคะแนนและการประกาศผลการเลือกต้ัง ส3วนท่ี ๙ การลงคะแนน
เลือกต้ังนอกเขตเลือกต้ัง ส3วนท่ี ๑๐ การดําเนินการกรณีการเลือกต้ังมิได�เปKนไปโดยสุจริตและเท่ียง
ธรรม ส3วนท่ี ๑๑ การคัดค�านการเลือกต้ัง เว�นแต3บทบัญญัติท่ีเก่ียวกับพรรคการเมือง มาใช�บังคับกับ
การเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาโดยอนุโลม ท้ังนี้ เท3าท่ีไม3ขัดหรือแย�งกับการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาท่ี
บัญญัติไว�ในรัฐธรรมนูญหรือในหมวดนี้ 

เพ่ือประโยชน*ในการปฏิบัติตามมาตรานี้ ให�คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด
ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาให�เปKนไปตามบทบัญญัติมาตรานี้โดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

บรรดาบทบัญญัติใด ๆ ท่ีเก่ียวกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรท่ีนํามาใช�
บังคับกับการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา ถ�าบทบัญญัติดังกล3าวบัญญัติให�การกระทําใด ๆ เก่ียวกับการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรเปKนความผิดและมีบทกําหนดโทษสําหรับความผิดนั้น ให�นํามาใช�
บังคับกับการกระทําใด ๆ ท่ีเก่ียวกับการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาด�วย โดยให�ถืออัตราโทษอย3าง
เดียวกัน  

มาตรา ๑๒๓ ให�ผู�สมัครรับเลือกต้ังเปKนสมาชิกวุฒิสภาสามารถหาเสียงเลือกต้ังได�ก็
แต3เฉพาะท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหน�าท่ีของวุฒิสภา 

ในกรณีท่ีผู�สมัครหรือผู�ใดมีข�อสงสัยเก่ียวกับการหาเสียงเลือกต้ังตามมาตรานี้ให�
คณะกรรมการการเลือกต้ังพิจารณาวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกต้ังให�เปKน
ท่ีสุด ท้ังนี้ ให�เปKนไปตามหลักเกณฑ*และวิธีการท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด  

มาตรา ๑๒๔ เพ่ือประโยชน*ในการหาเสียงของผู�สมัคร ให�คณะกรรมการการเลือกต้ัง
กําหนดวิธีการท่ีรัฐสนับสนุนการหาเสียงเลือกต้ัง ดังต3อไปนี้ 

(๑) การจัดสถานท่ีปYดประกาศและติดปNายเ ก่ียวกับการเลือกต้ังในบริ เวณ
สาธารณสถานซ่ึงเปKนของรัฐ ให�พอเพียงและเท3าเทียมกันในการโฆษณาหาเสียงเลือกต้ังของผู�สมัครทุก
คน 
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(๒) การพิมพ*และจัดส3งเอกสารเก่ียวกับการเลือกต้ังและผู�สมัครไปให�ผู�มีสิทธิเลือกต้ัง 
(๓) สถานท่ีสําหรับให�ผู�สมัครใช�ในการหาเสียง ในการนี้ รัฐอาจจัดให�มีการแสดง 

หรือดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือจูงใจให�ผู�มีสิทธิเลือกต้ังมาฟIงการหาเสียงก็ได� แต3ต�องมิใช3เปKนการจัดให�มีเพ่ือ
สนับสนุนผู�สมัครใดโดยเฉพาะ 

(๔) การสนับสนุนของรัฐในกิจการอ่ืนท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 
ให�นําความในมาตรา ๕๙ วรรคสอง มาใช�บังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๑๒๕ การจัดสถานท่ีปYดประกาศและติดปNายเก่ียวกับการเลือกต้ังนอกจากท่ี

กําหนดไว�ในมาตรา ๑๒๔ วรรคหนึ่ง (๑) แล�ว ให�เปKนไปตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด และ
ให�นําความในมาตรา ๖๐ วรรคสอง มาใช�บังคับโดยอนุโลม 
  

ส3วนท่ี ๒ 
การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา 

                        
 

มาตรา ๑๒๖ เม่ือมีเหตุท่ีจะต�องสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ให�คณะกรรมการการ
เลือกต้ังดําเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดวันสรรหาภายในสามวันนับแต3วันท่ีมีเหตุให�
ต�องมีการสรรหา 

ให�คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดให�องค*กรภาค
วิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาชีพ และภาคอ่ืน ตามมาตรา ๑๒๗ มาลงทะเบียนพร�อมท้ังเสนอ
ชื่อผู�ท่ีสมควรได�รับการสรรหาเปKนสมาชิกวุฒิสภาต3อคณะกรรมการสรรหาให�แล�วเสร็จภายในสิบห�าวัน
นับจากวันสรรหา  

มาตรา ๑๒๗ องค*กรท่ีมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเข�ารับการสรรหาเปKนสมาชิกวุฒิสภาต�อง
เปKนองค*กรในภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาชีพ และภาคอ่ืนท่ีเปKนประโยชน*ในการ
ปฏิบัติการตามอํานาจหน�าท่ีของวุฒิสภา โดยต�องเปKนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนโดยกฎหมาย หรือเปKนนิติ
บุคคลท่ีได�รับการรับรองโดยกฎหมายให�จัดต้ังข้ึนในราชอาณาจักรมาแล�วไม3น�อยกว3าสามปC และต�อง
มิใช3เปKนองค*กรท่ีแสวงหาผลกําไรหรือดําเนินกิจกรรมทางการเมือง 

องค*กรตามวรรคหนึ่งต�องลงทะเบียนตามหลักเกณฑ*และวิธีการท่ีคณะกรรมการการ
เลือกต้ังกําหนด โดยต�องแสดงหลักฐานการเปKนองค*กรภาคใดภาคหนึ่งเพียงภาคเดียว 

มาตรา ๑๒๘ ให�องค*กรตามมาตรา ๑๒๗ มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลท่ีเปKนหรือเคยเปKน
สมาชิกขององค*กร หรือปฏิบัติหน�าท่ีหรือเคยปฏิบัติหน�าท่ีในองค*กร ซ่ึงมีคุณสมบัติและไม3มีลักษณะ
ต�องห�ามตามท่ีบัญญัติไว�ในรัฐธรรมนูญ และสมควรได�รับการสรรหาเปKนสมาชิกวุฒิสภาองค*กรละหนึ่ง
คน และให�ผู�ท่ีได�รับการเสนอชื่อชําระค3าธรรมเนียมคนละห�าพันบาท โดยให�ค3าธรรมเนียมนั้นตกเปKน
รายได�ของรัฐ ท้ังนี้ บุคคลซ่ึงได�รับการเสนอชื่อจากองค*กรแล�วจะขอถอนชื่อออกจากการได�รับการ
เสนอชื่อเข�ารับการสรรหาเปKนสมาชิกวุฒิสภามิได� 
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การเสนอชื่อบุคคลตามวรรคหนึ่งให�ทําเปKนหนังสือ โดยอย3างน�อยต�องมีประวัติระบุ
ถึงเพศ ความรู� ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ* และสาขาอาชีพของผู�ได�รับการเสนอชื่อพร�อมท้ัง
หนังสือยินยอมจากผู�ได�รับการเสนอชื่อ ท้ังนี้ ตามแบบท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

มาตรา ๑๒๙ ให�คณะกรรมการการเลือกต้ังรวบรวมรายชื่อบุคคลซ่ึงได�รับการเสนอ
ชื่อตามมาตรา ๑๒๘ เสนอต3อคณะกรรมการสรรหาภายในห�าวันนับแต3วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอ
ชื่อตามมาตรา ๑๒๖ 

มาตรา ๑๓๐ ให�คณะกรรมการสรรหาพิจารณาสรรหาบุคคลตามหลักเกณฑ*ท่ี
บัญญัติไว�ในรัฐธรรมนูญ และส3งให�คณะกรรมการการเลือกต้ังภายในสามสิบวันนับแต3วันท่ีรับรายชื่อผู�
เข�ารับการสรรหาเปKนสมาชิกวุฒิสภาจากคณะกรรมการการเลือกต้ัง และผลการพิจารณาสรรหาของ
คณะกรรมการสรรหาให�ถือเปKนท่ีสุด 

มติในการสรรหาต�องลงคะแนนโดยเปYดเผย และต�องมีคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของ
จํานวนกรรมการสรรหาเท3าท่ีมีอยู3 

ให�คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศผลการสรรหาและแจ�งผลการสรรหาไปยัง
ประธานรัฐสภาเพ่ือทราบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ให�สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังทําหน�าท่ีหน3วยธุรการของคณะกรรมการสรร
หา  

มาตรา ๑๓๑ ในกรณีท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาในภาคใดสิ้นสุดลงก3อนถึง
คราวออกตามวาระ ให�ดําเนินการสรรหา โดยให�ภาคนั้นเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือรับการสรรหา และให�
นําความในมาตรา ๑๒๘ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๓๒ เบี้ยประชุมและประโยชน*ตอบแทนอ่ืนของคณะกรรมการสรรหาและ
ค3าใช�จ3ายในการดําเนินการของผู� ท่ีได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการสรรหา ให�เปKนไปตามท่ี
คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด  

มาตรา ๑๓๓ ภายหลังมีการประกาศผลการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาแล�ว ถ�าผู�ได�รับ
การเสนอชื่อเข�ารับการสรรหาเปKนสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกขององค*กรท่ีเสนอชื่อผู�เข�ารับการสรร
หาเปKนสมาชิกวุฒิสภา เห็นว3าการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาผู�ใดเปKนไปโดยไม3ถูกต�อง หรือไม3ชอบด�วย
กฎหมายหรือปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได�ว3าก3อนได�รับการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาผู�ใดกระทําการตาม
มาตรา ๒๓๘ ของรัฐธรรมนูญ ให�ผู�ได�รับการเสนอชื่อเข�ารับการสรรหาเปKนสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิก
ขององค*กรท่ีเสนอชื่อผู�เข�ารับการสรรหาเปKนสมาชิกวุฒิสภา ยื่นคําร�องคัดค�านต3อคณะกรรมการการ
เลือกต้ังภายในสามสิบวันนับแต3วันประกาศผลการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา 

เม่ือปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได�ว3าในการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ผู�ใดได�กระทําการ
ใด ๆ โดยไม3สุจริตเพ่ือให�ตนเองได�รับการสรรหา หรือได�รับการสรรหาโดยผลของการท่ีบุคคลใดได�
กระทําการลงไปโดยฝSาฝ�นหลักเกณฑ*ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให�คณะกรรมการการ
เลือกต้ังดําเนินการสืบสวนสอบสวนโดยพลัน  

มาตรา ๑๓๔ เม่ือคณะกรรมการการเลือกต้ังสืบสวนสอบสวนตามมาตรา ๑๓๓ 
วรรคสอง แล�วเห็นว3าการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาเปKนไปโดยไม3ถูกต�องหรือไม3ชอบด�วยกฎหมายให�ยื่นคํา



420 

ร�องต3อศาลฎีกาภายในหนึ่งปCนับแต3วันประกาศผลการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา เพ่ือให�ศาลฎีกาไต3สวน
และวินิจฉัย ดังต3อไปนี้โดยพลัน 

(๑) ถ�าเห็นว3าการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาในส3วนใดหรือข้ันตอนใดมิได�เปKนไปโดย
สุจริตและเท่ียงธรรม ให�ศาลฎีกามีคําสั่งให�คณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาในส3วนหรือข้ันตอน
นั้นใหม3และให�ผู�ท่ีได�รับการสรรหาเปKนสมาชิกวุฒิสภาในส3วนนั้นหรือข้ันตอนนั้นพ�นจากสมาชิกภาพ
นับแต3วันท่ีศาลฎีกามีคําสั่ง 

(๒) ถ�าเห็นว3าผู�ได�รับการสรรหาเปKนสมาชิกวุฒิสภาผู�ใดกระทําการอันเปKนการฝSาฝ�น
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ หรือมีพฤติการณ*ท่ีเชื่อได�ว3าก3อให�ผู�อ่ืนกระทําสนับสนุน หรือรู�
เห็นเปKนใจให�บุคคลอ่ืนกระทําการดังกล3าว หรือรู�ว3ามีการกระทําดังกล3าวแล�วไม3ดําเนินการเพ่ือระงับ
การกระทํานั้น และการกระทําดังกล3าวมีผลให�การสรรหามิได�เปKนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม ให�ศาล
ฎีกาสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังผู�นั้นเปKนเวลาห�าปCโดยให�มีผลนับแต3วันท่ีศาลฎีกามีคําสั่ง 

มาตรา ๑๓๕ ในกรณีท่ีศาลฎีกาไต3สวนเพ่ือวินิจฉัยตามมาตรา ๑๓๔ ถ�าเห็นว3าผู�ใด
กระทําการโดยไม3สุจริตทําให�การสรรหาไม3เปKนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม เพ่ือให�ผู�อ่ืนได�รับการสรร
หาโดยฝSาฝ�นหลักเกณฑ*ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให�ศาลฎีกามีคําสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกต้ังของผู�นั้น และสมาชิกวุฒิสภาท่ีได�รับการสรรหาจากการกระทําดังกล3าวด�วย เว�นแต3สมาชิก
วุฒิสภาผู�นั้นจะพิสูจน*ได�ว3าไม3มีส3วนเก่ียวข�องกับการกระทํานั้น 
  

หมวด ๓ 
บทกําหนดโทษ 

                        
  

มาตรา ๑๓๖ ผู�บังคับบัญชาหรือนายจ�างผู�ใดขัดขวาง หรือหน3วงเหนี่ยวหรือไม3ให�
ความสะดวกพอสมควรต3อการไปใช�สิทธิเลือกต้ังของผู�ใต�บังคับบัญชาหรือลูกจ�างแล�วแต3กรณี ต�อง
ระวางโทษจําคุกไม3เกินสองปC หรือปรับไม3เกินสี่หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  

มาตรา ๑๓๗ ผู�ใดฝSาฝ�นมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๐ 
หรือมาตรา ๘๓ ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต3หนึ่งปCถึงสิบปC และปรับต้ังแต3สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท 
และให�ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดสิบปC 

ในกรณีมีการฝSาฝ�นมาตรา ๕๓ และศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�ลงโทษผู�กระทําการ
ฝSาฝ�นให�ศาลสั่งจ3ายเงินสินบนนําจับไม3เกินก่ึงหนึ่งจากจํานวนเงินค3าปรับแก3ผู�แจ�งความนําจับ 

มาตรา ๑๓๘ ผู�ใดฝSาฝ�นมาตรา ๓๓ ต�องระวางโทษจําคุกไม3เกินสองปC หรือปรับไม3
เกินสี่หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๑๓๙ ผู�ใดรู�อยู3แล�วว3าตนไม3มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปKนสมาชิกสภาผู�แทน
ราษฎรหรือเปKนผู�มีลักษณะต�องห�ามมิให�สมัครรับเลือกต้ัง ได�สมัครรับเลือกต้ังหรือสมัครรับเลือกต้ัง
โดยฝSาฝ�นมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๘ วรรคสอง ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต3หนึ่งปCถึงสิบปC 
และปรับต้ังแต3สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาทและให�ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดสิบปC 
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มาตรา ๑๔๐ ผู�ใดกระทําการอันเปKนเท็จเพ่ือให�ผู�อ่ืนเข�าใจผิดว3าผู�สมัครผู�ใดกระทํา
การฝSาฝ�นหรือไม3ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ต�องระวางโทษจําคุกไม3เกินสองปC 
หรือปรับไม3เกินสี่หม่ืนบาท และให�ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดห�าปC 

ถ�าการกระทําตามวรรคหนึ่งเปKนการเพ่ือจะแกล�งให�ผู�สมัครนั้นถูกเพิกถอนสิทธิ
เลือกต้ังหรือเพ่ือไม3ให�มีการประกาศผลการเลือกต้ัง ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต3ห�าปCถึงสิบปC และ
ปรับต้ังแต3หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท และให�ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดสิบปC 

ถ�าการกระทําตามวรรคหนึ่งเปKนการแจ�งหรือให�ถ�อยคําต3อคณะกรรมการการ
เลือกต้ัง ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต3เจ็ดปCถึงสิบปC และปรับต้ังแต3หนึ่งแสนสี่หม่ืนบาทถึงสองแสนบาท 
และให�ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดยี่สิบปC 

ถ�าการกระทําตามวรรคสองหรือวรรคสามเปKนการกระทําหรือก3อให�ผู�อ่ืนกระทํา
สนับสนุน หรือรู�เห็นเปKนใจของหัวหน�าพรรคการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองให�ถือว3า
พรรคการเมืองนั้นกระทําการอันอาจเปKนภัยต3อความม่ันคงของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว3าด�วยพรรคการเมือง 

มาตรา ๑๔๑ ผู�สมัครหรือหัวหน�าพรรคการเมืองผู�ใดฝSาฝ�นมาตรา ๕๐ วรรคสามต�อง
ระวางโทษจําคุกต้ังแต3หนึ่งปCถึงห�าปC หรือปรับต้ังแต3สองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาทหรือปรับเปKนจํานวน
สามเท3าของจํานวนเงินท่ีเกินจํานวนเงินท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนด แล�วแต3ว3า
จํานวนใดจะมากกว3ากัน หรือท้ังจําท้ังปรับ และให�ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดห�าปC 

มาตรา ๑๔๒ สมุห*บัญชีเลือกต้ังผู�ใดจัดทําบัญชีค3าใช�จ3ายในการหาเสียงเลือกต้ังของ
ผู�สมัครคนใดไม3เปKนไปตามหลักเกณฑ*และวิธีการท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดตามมาตรา ๕๑ 
วรรคสอง ต�องระวางโทษจําคุกไม3เกินหนึ่งปC และปรับไม3เกินสองหม่ืนบาท และให�ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกต้ังมีกําหนดห�าปC และห�ามเปKนสมุห*บัญชีเลือกต้ังเปKนเวลาห�าปC 

มาตรา ๑๔๓ ผู�สมัครหรือหัวหน�าพรรคการเมืองผู�ใดไม3ยื่นรายการค3าใช�จ3ายต3อ
คณะกรรมการการเลือกต้ังภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หรือยื่นหลักฐานไม3ครบถ�วนตามมาตรา ๕๒ 
ต�องระวางโทษจําคุกไม3เกินสองปC หรือปรับไม3เกินสี่หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และให�ศาลสั่งเพิก
ถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดห�าปC 

ถ�ารายการค3าใช�จ3ายท่ียื่นตามมาตรา ๕๒ เปKนเท็จ ผู�สมัครหรือหัวหน�าพรรค
การเมือง ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต3หนึ่งปCถึงห�าปC และปรับต้ังแต3สองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท และ
ให�ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดห�าปC 

มาตรา ๑๔๔ ผู�ใดฝSาฝ�นมาตรา ๕๔ ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต3หนึ่งปCถึงสิบปC หรือ
ปรับต้ังแต3สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และให�ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมี
กําหนดสิบปC 

ในกรณีท่ีพรรคการเมืองกระทําการฝSาฝ�นมาตรา ๕๔ ให�หัวหน�าพรรคการเมืองและ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองของพรรคการเมืองนั้นต�องระวางโทษตามท่ีกําหนดไว�ในวรรคหนึ่ง 
และให�ถือเปKนเหตุท่ีจะยุบพรรคการเมืองนั้นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว3าด�วยพรรค
การเมือง 
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มาตรา ๑๔๕ ผู�ใดฝSาฝ�นมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต3หนึ่งปCถึง
ห�าปCหรือปรับต้ังแต3สองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และให�ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกต้ังมีกําหนดห�าปC 

มาตรา ๑๔๖ ผู�ซึ่งมิได�มีสัญชาติไทยผู�ใดฝSาฝ�นมาตรา ๕๖ ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต3
หนึ่งปCถึงสิบปC และปรับต้ังแต3สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท 

มาตรา ๑๔๗ ผู�ใดฝSาฝ�นมาตรา ๕๘ มาตรา ๖๐ หรือฝSาฝ�นคําสั่งของคณะกรรมการ
การเลือกต้ังตามมาตรา ๑๐๗ วรรคหนึ่ง ต�องระวางโทษจําคุกไม3เกินหกเดือน หรือปรับไม3เกินหนึ่ง
หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๑๔๘ ผู�ใดจงใจกระทําด�วยประการใด ๆ ให�บัตรเลือกต้ังชํารุดหรือเสียหาย 
หรือให�เปKนบัตรเสีย หรือกระทําด�วยประการใด ๆ แก3บัตรเสียเพ่ือให�เปKนบัตรท่ีใช�ได�ต�องระวางโทษ
จําคุกไม3เกินหนึ่งปC และปรับไม3เกินสองหม่ืนบาท และให�ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดห�าปC 

ถ�าผู�กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปKนเจ�าพนักงานผู�ดําเนินการเลือกต้ังต�องระวาง
โทษจําคุกต้ังแต3หนึ่งปCถึงสิบปC และปรับต้ังแต3สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท และให�ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกต้ังมีกําหนดสิบปC 

มาตรา ๑๔๙ ในระหว3างเวลาเปYดการลงคะแนนเลือกต้ังจนถึงเวลาปYดการลงคะแนน
เลือกต้ัง ถ�ากรรมการประจําหน3วยเลือกต้ังเปYดเผยให�แก3ผู�ใดทราบว3าผู�มีสิทธิเลือกต้ังผู�ใดมาลงคะแนน
หรือยังไม3มาลงคะแนนเพ่ือเปKนคุณหรือโทษแก3ผู�สมัครหรือพรรคการเมืองใด ต�องระวางโทษจําคุกไม3
เกินหนึ่งปC หรือปรับไม3เกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๑๕๐ ผู�ใดเปYดเผยหรือเผยแพร3ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
เก่ียวกับการลงคะแนนเลือกต้ังในระหว3างเวลาเจ็ดวันก3อนวันเลือกต้ังจนถึงเวลาปYดการลงคะแนน
เลือกต้ัง ต�องระวางโทษจําคุกไม3เกินสามเดือน หรือปรับไม3เกินหกพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  

มาตรา ๑๕๑ ผู�ใดฝSาฝ�นมาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๘๐ ต�องระวางโทษจําคุก
ต้ังแต3หนึ่งปCถึงสิบปC และปรับต้ังแต3สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท และให�ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง
มีกําหนดสิบปC 

มาตรา ๑๕๒ ผู�ใดฝSาฝ�นมาตรา ๗๑ วรรคสอง มาตรา ๗๒ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ 
หรือมาตรา ๗๗ ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต3หนึ่งปCถึงห�าปC หรือปรับต้ังแต3สองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสน
บาทหรือท้ังจําท้ังปรับ และให�ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดห�าปC 

ในกรณีท่ีผู�ฝSาฝ�นตามวรรคหนึ่งเปKนผู�รับหรือยอมจะรับเงิน ทรัพย*สิน หรือประโยชน*
อ่ืนใดถ�าได�แจ�งถึงการกระทําดังกล3าวต3อคณะกรรมการการเลือกต้ังหรือผู�ซ่ึงคณะกรรมการการ
เลือกต้ังมอบหมาย ก3อนหรือในวันเลือกต้ัง หรือภายหลังวันเลือกต้ังไม3เกินเจ็ดวัน ผู�นั้นไม3ต�องรับโทษ
และไม3ต�องถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง 

มาตรา ๑๕๓ ผู�สมัครใดฝSาฝ�นมาตรา ๗๓ หรือมาตรา ๗๕ ต�องระวางโทษจําคุกไม3
เกินหนึ่งปC หรือปรับไม3เกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
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มาตรา ๑๕๔ ผู�ใดไม3ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกต้ังตามมาตรา 
๑๐๖ หรือฝSาฝ�นมาตรา ๑๑๒ ต�องระวางโทษจําคุกไม3เกินหนึ่งปC หรือปรับไม3เกินสองหม่ืนบาท หรือท้ัง
จําท้ังปรับ 

ผู�ใดกระทําการใดให�บุคคลอ่ืนล3วงรู�ข�อมูลท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังได�รับตาม
มาตรา ๑๑๒ (๒) โดยมิใช3เปKนการปฏิบัติการตามอํานาจหน�าท่ีหรือตามกฎหมายต�องระวางโทษจําคุก
ไม3เกินหนึ่งปC หรือปรับไม3เกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๑๕๕ ผู�ใดขาย จําหน3าย จ3ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตเลือกต้ังใน
ระหว3างเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ของวันก3อนวันเลือกต้ังหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกต้ังต�องระวางโทษจําคุก
ไม3เกินหกเดือน หรือปรับไม3เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ให�ใช�บังคับกับวันลงคะแนนตามมาตรา ๙๕ มาตรา ๙๖ 
และมาตรา ๙๗ ด�วย  

มาตรา ๑๕๖ ผู�ใดเล3นหรือจัดให�มีการเล3นการพนันขันต3อใด ๆ เก่ียวกับผลของการ
เลือกต้ังต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต3หนึ่งปCถึงห�าปC หรือปรับต้ังแต3สองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือท้ัง
จําท้ังปรับ และให�ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดห�าปC 

มาตรา ๑๕๗ ผู�สมัครใดฝSาฝ�นมาตรา ๑๒๓ วรรคหนึ่ง ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต3
หนึ่งปC ถึงห�าปC หรือปรับต้ังแต3สองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และให�ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกต้ังมีกําหนดห�าปC  

มาตรา ๑๕๘ ในกรณีท่ีศาลมีคําพิพากษาลงโทษผู�ใดฐานกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และผู�นั้นเปKนผู�กระทําให�การเลือกต้ังมิได�เปKนไปโดยสุจริตและ
เท่ียงธรรม หรือเปKนผู�กระทําการใดอันเปKนเท็จเพ่ือจะแกล�งให�ผู�สมัครถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังหรือเพ่ือ
ไม3ให�มีการประกาศผลการเลือกต้ังตามมาตรา ๑๔๐ วรรคสอง อันเปKนเหตุให�ต�องมีการเลือกต้ังใหม3ใน
หน3วยเลือกต้ังหรือเขตเลือกต้ังใด ให�ศาลมีคําพิพากษาว3าผู�นั้นต�องรับผิดชดใช�ค3าใช�จ3ายสําหรับการ
เลือกต้ังใหม3นั้นด�วย ท้ังนี้ โดยให�คณะกรรมการการเลือกต้ังได�รับยกเว�นค3าฤชาธรรมเนียมตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ3ง 

ในกรณีท่ีมีผู�รับผิดชดใช�ค3าใช�จ3ายสําหรับการเลือกต้ังใหม3หลายคน ให�ทุกคนรับผิด
ชดใช�ค3าใช�จ3ายร3วมกันอย3างลูกหนี้ร3วม 

มาตรา ๑๕๙ ในกรณีท่ีปรากฏว3ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ เกิดข้ึนในเขตเลือกต้ังใด ให�ถือว3าผู�สมัครหรือพรรคการเมืองซ่ึงส3งสมาชิกของตนลง
สมัครรับเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังนั้น เปKนผู�เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๑๖๐ ผู�ใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้นอก
ราชอาณาจักรจะต�องรับโทษในราชอาณาจักร และการกระทําของผู�เปKนตัวการด�วยกัน ผู�สนับสนุน 
หรือผู�ใช�ให�กระทําความผิดนั้น แม�จะกระทํานอกราชอาณาจักร ให�ถือว3าตัวการผู�สนับสนุน หรือผู�ใช�
ให�กระทําความผิดนั้นได�กระทําในราชอาณาจักร 

มาตรา ๑๖๑ ผู�ใดรู�อยู3แล�วว3าตนไม3มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต�องห�ามท่ีจะได�รับการ
เสนอชื่อเพ่ือเข�ารับการสรรหาเปKนสมาชิกวุฒิสภา ยินยอมให�องค*กรใดเสนอชื่อเพ่ือเข�ารับการสรรหา
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ดังกล3าว หรือผู�ใดกระทําไม3ว3าด�วยประการใด ๆ อันมีผลทําให�การสรรหาสมาชิกวุฒิสภาเปKนไปโดยไม3
สุจริตและเท่ียงธรรม ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต3หนึ่งปCถึงสิบปC และปรับต้ังแต3สองหม่ืนบาทถึงสอง
แสนบาท และให�ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดสิบปC 
  

บทเฉพาะกาล 
                        

  
มาตรา ๑๖๒ ในการเลือกต้ังท่ัวไปครั้งแรกภายหลังท่ีพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญนี้ใช�บังคับ ให�การใช�จ3ายในการเลือกต้ังและวิธีการหาเสียงเลือกต้ังสําหรับการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู�แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในเขตเลือกต้ังใดตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๑๒๒ มีผล
ใช�บังคับต้ังแต3วันท่ีได�มีพระราชกฤษฎีกาให�มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา 
แล�วแต3กรณี จนถึงวันเลือกต้ัง 

มาตรา ๑๖๓ บุคคลใดถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว3าด�วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว3าด�วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือประกาศคณะปฏิรูปการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย*ทรงเปKนประมุข ฉบับท่ี ๒๗ เรื่อง การแก�ไข
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย*ทรงเปKนประมุข ฉบับท่ี 
๑๕ ลงวันท่ี ๒๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ให� ถือว3าผู�นั้นถูกเพิกถอนสิทธิ เลือกต้ังตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๑๖๔ ผู�มีสิทธิเลือกต้ังผู�ใดเสียสิทธิเนื่องจากไม3ได�ไปใช�สิทธิเลือกต้ังตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว3าด�วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. ๒๕๔๑ อยู3ก3อนวันท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช�บังคับให�การเสียสิทธิเลือกต้ังของผู�
นั้นเปKนอันสิ้นสุดลงนับแต3วันท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช�บังคับ  

มาตรา ๑๖๕ ในระหว3างท่ียังไม3มีการออกข�อกําหนดของศาลฎีกาตามมาตรา ๔๐ 
วรรคสอง ข้ึนใช�บังคับ ให�ข�อกําหนดท่ีออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว3าด�วยการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ ยังมีผลใช�บังคับต3อไปจนกว3าจะได�
มีการออกข�อกําหนดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ข้ึนใช�บังคับ 
  
  

ผู�รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธ* จุลานนท* 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห3ง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติ ให� มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว3 าด� วยการเลือก ต้ัง
สมาชิกสภาผู�แทนราษฎรและการได�มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ* วิธีการ และเง่ือนไข
เก่ียวกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร การเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา และการสรรหาสมาชิก
วุฒิสภา จึงจําเปKนต�องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ประวัติผู
วิจัย 

 

ชื่อ – นามสกุล ร�อยเอกจารุกฤษณ� เรืองสุวรรณ 
วัน เดือน ป� ท่ีเกิด 23  เมษายน  2528 
สถานท่ีเกิด  กรุงเทพมหานคร 
ท่ีอยู)ป*จจุบัน 196/5  ซอย อิสรภาพ 23 ถนน อิสรภาพ แขวง วัดท)าพระ 

เขต บางกอกใหญ)  กรุงเทพมหานคร 10600 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.  2549 
 
พ.ศ.  2554 

 
วิศวกรรมศาสตร�บัณฑิต  สาขาวิศวกรรมโยธา   
โรงเรียนนายร�อยพระจุลจอมเกล�า 
รัฐประศาสนศาสตร�มหาบัณฑิต  สาขารัฐประศาสนศาสตร� 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�  

ประวัติการทํางาน 
พ.ศ.  2549 
 
พ.ศ.  2553 
 
พ.ศ.  2554 
 
พ.ศ.  2556 
 

 
ผู�บังคับหมวดปDนเล็ก กองร�อยอาวุธเบา กองพันทหารราบท่ี 1  
กรมทหารราบท่ี 1 มหาดเล็กรักษาพระองค�ฯ  
รองผู�บังคับกองร�อยอาวุธเบา กองพันทหารราบท่ี 1  
กรมทหารราบท่ี 1 มหาดเล็กรักษาพระองค�ฯ  
ผู�บั ง คับหมวด กรมนักเรียนนายร�อยรักษาพระองค� 
โรงเรียนนายร�อยพระจุลจอมเกล�า 
รองผู�บังคับกองร�อย โรงเรียนนายร�อยพระจุลจอมเกล�า 
 

ตําแหน)งหน�าท่ีการงานป*จจุบัน นายทหารเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร� 
ส)วนพัฒนาการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร�  
ศูนย�รักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร�  
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม 

ท่ีทํางานป*จจุบัน อาคารสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) 
125 หมู) 3 ถนน ศรีสมาน ตําบลบ�านใหม) อําเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี 11120 
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