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บทคัดย่อ 
 งานวิจยัน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
อ าน าจห น้ า ท่ี แ ล ะป ระ สิ ท ธิ ภ าพ ขอ ง
คณะกรรมการการเลือกตั้ งในการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรของจงัหวดั
ข อ น แ ก่ น  ภ า ย ใ ต้ รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห่ ง
ร าช อ าณ าจั ก ร ไ ท ย  พ .ศ .  2 5 5 0  แ ล ะ
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการ
ได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 ว่ายงัมี
ความบกพร่องหรือมีปัญหาและอุปสรรคดา้น
การบังคับใช้ กฎ ข้อบังคับ ประกาศ และ
บทบญัญัติของกฎหมายอย่างไรบ้าง เพื่อจะ
ไดห้าแนวทางปรับปรุงแกไ้ขให้เหมาะสมกบั
สภาพสังคมปัจจุบัน วิธีด าเนินการวิจยัเป็น
การด าเนินการวิจัยในลักษณะการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงใช้วิธีการ
วจิยัเอกสาร วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมได ้
โดยใช้ วิ ธี วิ เคราะ ห์ เชิ ง เน้ื อห า (Content 
Analysis) จากเอกสาร รายงานบทความ บท

วิเคราะห์ทั้งจากส่ือมวลชน รายงานวิชาการ
งานวจิยั วทิยานิพนธ์ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง 
ส่ืออิเล็กทรอนิคส์ และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
การวเิคราะห์ขอ้มูลตามลกัษณะวิเคราะห์ตาม
หลกัเหตุผล  
 ผลการวิ จัยพบว่ า  มี ปัญห าและ
อุปสรรคเก่ียวกบัการวางตวัไม่เป็นกลางของ
บุคลากรผู ้ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการ
เลือกตั้ งเน่ืองจากบุคลากรส่วนใหญ่ เป็น
ข้าราชการซ่ึงเป็นกลไกลของรัฐ ท าให้ถูก
สังเกตไดว้า่วางตวัไม่เป็นกลาง และปัญหาใน
ประเด็นความรู้ความเข้าใจในการจัดการ
เลือกตั้งของบุคลากรผูป้ฏิบติังานการเลือกตั้ง 
เน่ืองจากมีหลกัเกณฑ์มากตลอดจนระเบียบ
กฎหมาย ท่ี ก าหนดรายละ เอี ยดในการ
ปฏิบัติงานออกมาบังคับใช้ล่าช้าไม่เป็นไป
ตามแผนงาน ดังนั้ น จึงควรปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ
วา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
และการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 
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เพื่อใหบ้งัคบัใชอ้ยา่งเป็นธรรม สอดคลอ้งกบั 
สภาพสังคมปัจจุบนั และน่าจะส่งผลต่อการ
เตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
เป็ นการทั่วไปภายใต้ รัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจกัรไทย ฉบบัใหม่ท่ีจะเกิดข้ึน ทั้งน้ี
เพื่อเป็นการคดัสรรนกัการเมืองท่ีจะเขา้ไปมี
อ านาจไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง เพื่อเป็น
การส่งเสริมให้ได้นักการเมืองท่ีดี เข้าไป
สร้างประโยชน์และความเจริญรุ่งเรืองให้แก่
ประเทศชาติและประชาชนต่อไป 
 
ค ำส ำคัญ : กลไกลของรัฐ, ส่ืออิเล็กทรอนิคส์  
 
Abstracts  

The objective of this research is to 
study the power and authorities and 
efficiency of Khonkaen Provincial Election 
Commission for Election Organization 
management of Khonkaen Provincial  
Member of House of Representative under 
Constitution of The Kingdom of Thailand 
B.E. 2550 and Organic Act Constitution of 
The Election of Member of House of 
Representative and The Selection of 
Member of Upper house of B.E. 2550. Also, 
the object of this study is to find out what 
the deficiencies and obstacles of  
enforcement laws regulations rule 
notification so that guideline for resolution 
and improvement to be appropriate in the 
currently situation in Thailand. Method of 

this research is approach by documentary 
research data analysis collected by content 
analysis from document report article 
analysis from mass media academic report 
working paper research thesis laws 
regulations orders. Electronic data and 
related research’s paper are also included. 
The analysis of data collected are according 
to principle and objective of research. 
 The result of research finding that 
the main obstacles are the bias and not 
impartial of official people who are 
operating in the management of election 
organization. This is because official people 
who work in election management 
organization are government official who 
are part of State mechanism so that public 
society see such official are bias and 
impartial in performance such duty. Also, 
the problem of the lack of knowledge and 
understanding of the operating in election 
management organization of such 
government officials, this is due to the 
existing of too much rules and regulation 
and criterions in detail so that it is difficult 
to enforce and that cause the work delayed 
and not in accordance with the plan and 
project. This research suggestion and 
recommendation that the amendment 
additional provisions of Organic Act of 
Constitution Concerning Election Member 
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House of Representative and The Selection 
of Member of Upper house of B.E. 2550 so 
that the enforcement shall be fair according 
to the current situation of social  
environment, The Recommendation for such 
amendment shall also impact to pre general 
election member house of representative 
under new Constitution of Thailand. Also, 
politician to be elected as leader have to 
exercise and enjoy his power for the good 
politician for the benefit of the public and 
prosperous to the country and people of 
Thailand 
 
Keywords : Efficiency, Electronic Data 
 
บทน ำ 

การเลือกตั้ง ถือเป็นกระบวนการทาง
การเมืองท่ีแสดงให้เห็นถึง การมีส่วนร่วม
ของประชาชน ในการใชอ้ านาจอธิปไตย เพื่อ
แส ด ง เจต จ าน ง  คัด เลื อ ก ตั้ ง แ ท น ขอ ง
ประชาชนท่ีมี อุดมการณ์  และนโยบายท่ี
สอดคล้องกัน  ไปท าหน้ าท่ีแทนในการ
บริหารประเทศ การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 เป็นตน้มา  
กระทรวง มหาดไทยได้เป็นเจา้ภาพหลกัใน
การจดัการเลือกตั้ง และปัญหาการซ้ือสิทธิ
ขายเสียง ก็ยงัคงเป็นปัญหาของการเลือกตั้ง
ทุกค ร้ังตลอดมา รัฐธรรมนูญปี  2540 จึง
ก าหนดท่ีมาของการตั้งองค์กรอิสระ เพื่อท า
หน้าท่ีบริหารจัดการการเลือกตั้ ง ทั้ งระดับ

ท้องถ่ิน และระดับชาติ  ข้ึน เป็นคร้ังแรก    
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุ ทธศักราช  2540 หมวด  6 ส่ วน ท่ี  4 ได้
ก าหนดเจตนารมณ์ท่ีจะแก้ไขปัญหาต่างๆท่ี
เกิดข้ึน และจดัให้มีการเลือกตั้ง ท่ีสุจริต และ
เท่ียงธรรม (สดศรี สัตยธรรม, 2551 : 1-2) 
องค์กรดังก ล่ าว มี ช่ื อ เรียกโดยทั่วไปว่า  
คณะกรรมการการเลือกตั้ ง ประกอบด้วย
ประธานกรรมการหน่ึงคน และกรรมการอ่ืน
อีกส่ีคน ซ่ึงพระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้งตาม
ค าแนะน าของวุฒิสภา จากผูมี้ความเป็นกลาง
ทางการเมืองและมีความ ซ่ือสั ตย์เป็น ท่ี
ประจกัษ ์ภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
แมจ้ะมีความก้าวหน้ามาเป็นล าดบั แต่ยงัไม่
อาจกล่าวได้ว่าบรรลุตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญท่ีตั้งไวอ้ยา่งสมบูรณ์เน่ืองมาจาก
การซ้ือขายเสียงหรือการกระท าผิดกฎหมาย
เลือกตั้ง ยงัคงเป็นปัญหาท่ีส าคญัและมีความ
สลบัซบัซอ้นมากยิง่ข้ึน  
 การจดัการเลือกตั้งโดยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ซ่ึงมีอ านาจหน้าท่ีในการบงัคบั
บญัชาสูงสุดขององค์กร ในท่ีน้ีคือส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ ง เพื่อด าเนินการ
เลือกตั้ง ด้วยการมอบหมายให้กบัเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ด าเนินการในช่วง
ก่อนท่ีมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ ง 
โดยการประสานงานกับคณะกรรมการการ
เลือกตั้ งประจ าจังหวดั และรวมถึงสั่งการ
ผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัในการ
ด าเนินการ  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดนับว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ ง
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ประจ าจังหวดั เป็นผู ้ท่ี มีบทบาทส าคัญใน
ฐานะเป็นผูท่ี้มีอ านาจและรับมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามกฎหมายและ
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ งว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัและ
ผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั พ.ศ.
2552 คณะกรรมการการเลือกตั้ งประจ า
จังหวดัขอนแก่น ได้มีการเลือกตั้ งสมาชิก
สภา ผู ้แทนราษฎรจังหวดัขอนแก่น แทน
ต าแหน่งท่ีว่างค ร้ังท่ีผ่านมา เม่ือว ัน ท่ี  23 
ธัน วาคม  2550  ต าม  รัฐธรรม นูญ แ ห่ ง
ราชอาณาจกัรไทย  พ.ศ. 2550 ซ่ึงตอ้งจดัให้มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร แทน
ต าแหน่งท่ีวา่งภายใน 45 วนั ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 109 (1)       

ปัญหาอุปสรรค และประสิทธิภาพ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั
ขอนแก่น ในการจดัการเลือกตั้งตามภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและ
การไดม้าซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 ท่ีผา่น
มามีปัญหาและอุปสรรค ดงัต่อไปน้ี 

1. ปัญหาอุปสรรคเก่ียวกบัการวางตวั
ไม่ เป็นกลางของบุคคลากรผู ้ป ฏิบัติงาน
เก่ียวกบัการจดัการเลือกตั้ง เน่ืองจากบุคลากร
ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการซ่ึงเป็นกลไกลของ
รัฐ ท าใหถู้กสังเกตไดว้า่วางตวัไม่เป็นกลาง 

2. ปัญหาในประเด็นความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการเลือกตั้ งของบุคลากร
ผู ้ป ฏิ บั ติ ง าน ก าร เลื อ ก ตั้ ง  เ น่ื อ ง จ าก มี

หลกัเกณฑ์มากตลอดจนระเบียบกฎหมายท่ี
ก าหนดรายละเอียดในการปฏิบติังานออกมา
บงัคบัใชล่้าชา้ไม่เป็นไปตามแผนงาน  

จ าก ปั ญ ห า อุป ส รรค ตล อด จน
ขอ้เท็จจริง ในการบงัคบัใช้พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภา ผูแ้ทนราษฎรและการได้มาซ่ึง
สมาชิกวุฒิ สภา พ .ศ . 2550 ดังก ล่ าว  จึง
สมควรศึกษาปัญหาและแนวทางในการแกไ้ข 
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการ
ได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 เพื่อให้
สอดคล้องกับทางปฏิบติั และท าให้กลไกล
ตามกฎหมาย สามารถบังคับใช้อย่างเป็น
ธรรม สอดคลอ้งกบัสภาพสังคมปัจจุบนั และ
น่ าจะ ส่ งผล ต่อก าร เต รียมก าร เลื อกตั้ ง
สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป
ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบบัใหม่ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพอ านาจ
หน้าท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดขอนแก่น  ในการจัดการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภา ผูแ้ทนราษฎร เขตเลือกตั้ งท่ี 2 
จงัหวดัขอนแก่น   

2. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะในการจัดการเลือกตั้ ง เขต
เลือกตั้งท่ี 2 จงัหวดัขอนแก่น  
 
 



                JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE              Vol.10  No.1  January – June  2016               .. 

 

18 

แนวคิดและทฤษฏีทีเ่กีย่วข้อง 
 แนวคิดหลกักฎหมายเก่ียวกบัอ านาจ
หน้าท่ีและประสิทธิภาพของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจงัหวดัขอนแก่น ในการ
จัดการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร
จังหวัดขอนแก่น  ถือ เป็นแนวคิด ท่ี เป็น
ประโยชน์ต่อระบบการเลือกตั้งของประเทศ 
แม้ประเทศไทยจะได้มีการจดัการเลือกตั้ ง
จากปี พ.ศ. 2575 เป็นตน้มาแลว้ก็ตาม แต่ก็ยงั
พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในการเลือกตั้ ง
ตลอดมา เน่ืองจากระเบียบ กฎหมายหรือ
พระราชบญัญัติในการเลือกตั้งยงัขาดความ
ชดัเจน ขาดความเหมาะสมไม่เพียงพอและไม่
สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติั ท าให้มีการซ้ือ
สิทธิขายเสียง ตลอดจนเกิดการทุจริตในการ
เลือกตั้ ง ท่ีผ่านมา ซ่ึงสาเหตุหลักเกิดจาก
บุคคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการเลือกตั้งทั้ งส้ิน 
จึงสมควรปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายให้มีความ
เหมาะสม สามารถปฏิบัติและบังคับใช้ให้
เกิดผลอยา่งเป็นรูปธรรม 
 
วธีิด ำเนินกำรวจัิย 

ในการศึกษาวิจัยค ร้ังน้ี  ผู ้วิจ ัยได้
ด าเนินการในลักษณะการศึกษาวิจัย เชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการศึกษา
เอกสาร (documentary research) วิ เคราะห์
ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมได้ โดยใช้วิธีวิเคราะห์
เชิงเน้ือหา (content analysis) โดยได้ตีความ
ในลักษณะวิเคราะห์ตามหลักเหตุผล จาก
เอกสารรายงานบทความ บทวิเคราะห์ทั้งจาก
ส่ื อม วลชน  รายงาน วิ ช าก าร  ง าน วิ จัย 

วิทยานิพนธ์ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ ง ส่ือ
อิเล็กทรอนิคส์ และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ี
ไดรั้บการยอมรับและไดรั้บการพิมพเ์ผยแพร่
ทัว่ไป  
 
สรุปผลกำรวจัิย 
 1. ปัญหา อุปสรรค เก่ียวกับอ านาจ
หน้าท่ีและประสิทธิภาพ ในการด าเนินการ
บทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้ ง
ประจ าจังหวัดขอนแก่น  ในการจัดการ
เลือกตั้ งสมาชิก  สภาผูแ้ทนราษฎรจังหวดั
ขอนแก่น สรุปได ้ดงัน้ี 
 1.1 ดา้นบุคลากรโดยรวมเห็นวา่การ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ ง
ประจ าจังหวัด ในด้านบุคลากร มีปัญหา 
อุปสรรคในระดบัน้อย ( X =1.97) ประเด็นท่ี
มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ กกหมายและระเบียบใน
การจดัการเลือกตั้ง ( X =2.00) ส่วนประเด็นท่ี
มีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ การก าหนดสถานท่ีรับ
สมคัรรับเลือกตั้ง (X =1.94)       

1.2 ด้านการจัดการเลือกตั้ ง ผูต้อบ
แบบสอบถาม โดยรวมเห็นวา่ การปฏิบติังาน
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั 
ในดา้นการจดัการเลือกตั้ง  มีปัญหาอุปสรรค
ในระดับน้อย ( X =1.97) โดยประเด็นท่ี มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ กฎหมายระเบียบ ในการ
จัดการเลือกตั้ ง  ( X =2.00) ส่ วนประเด็น
ปัญหาท่ีมีค่ าเฉ ล่ียต ่ าสุด คือ การก าหนด
สถานท่ีรับสมคัรรับเลือกตั้ง (X = 1.94)   

1.3 ด้านงบประมาณ ผู ้ตอบแบบ
สอบ ถามโดยรวมเห็นวา่ จากการปฏิบติังาน
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ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั 
ใน ด้ าน ก าร เงิน งบ ป ระม าณ  มี ปั ญ ห า 
อุปส รรคในระดับน้ อย  ( X =1.97) โด ย
ประเด็นที ่มีค ่า เฉลี่ยสูงสุด คือ  กฎหมาย
ระเบียบเก่ียวกบัการเบิกจ่ายงบประมาณใน
การจดัการเลือกตั้ง ( X =1.98) ความล่าชา้ ใน
การเบิกจ่ายงบประมาณในการจดัการเลือกตั้ง 
(X =1.98) ส่วนประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ 
ความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนของ
ผูป้ฏิบติังานในการจดัการเลือกตั้ง (X =1.97)   

1.4 ด้านวัสดุอุปกรณ์  ผู้ตอบแบบ    
สอบถาม โดยรวมเห็นว่า การปฏิบติังานของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั ใน
ด้านวสัดุอุปกรณ์ มีปัญหาอุปสรรค อยู่ใน
ระดับ น้ อ ย  ( X =1.94) โด ยป ระ เด็ น ท่ี มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความเหมาะสมของวสัดุ 
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการจดัการเลือกตั้ง ( X =1.95) 
และความเพียงพอของวสัดุอุปกรณ์ ในการ
ด าเนินการจดัการเลือกตั้ง (X =1.94)   
 
อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ 
 ผูว้จิยัอภิปรายผลจากการศึกษา ดงัน้ี 
 1. ประเด็นเก่ียวกับบทบาทอ านาจ
หน้าท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดขอนแก่น ในการจัดการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัขอนแก่น   
พบวา่ บทบาท อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจงัหวดัขอนแก่น เก่ียวกบั
ประเด็นการรณรงค์และประชาสัมพัน ธ์
เผยแพร่การเลือกตั้ ง สอดคล้องกับอ านาจ
หน้าท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า

จงัหวดั เป็นไปตามพระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พ .ศ . 2 55 0  พ ระ ราชบัญ ญั ติ ป ระกอบ
รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ ว่ า ด้ ว ย ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และการได้มาซ่ึง
ส ม า ชิ ก วุ ฒิ ส ภ า  พ .ศ .  2 5 5 0  ร ะ เบี ย บ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร เลื อ ก ตั้ ง ว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัและ
ผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั พ.ศ.
2550 รวมทั้งระเบียบ ขอ้ก าหนด ค าสั่งของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งท่ีเก่ียวขอ้งในการ
ควบคุม ดูแล อ านวยการและจดัการเลือกตั้ง
ในจงัหวดัของตนให้เป็นไปโดยสุจริตและ
เท่ียงธรรม  

2. ประเด็นปัญหา อุปสรรค ในการ
ปฏิบัติงาน เก่ียวกับการจดัการเลือกตั้งของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ งประจ าจังหวัด
ขอนแก่น ในการจดัการเลือกตั้งสมาชิกสภา   
ผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัขอนแก่น พบวา่ ส าหรับ
การปฏิบติังานการเลือกตั้งของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ งประจ าจังหวดัขอนแก่นนั้ น มี
ปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับน้อยทั้ ง 4 
ดา้น คือ ดา้นบุคลากร ดา้นการบริหารจดัการ
เลือกตั้ง ดา้นงบประมาณ ตลอดจนดา้นวสัดุ 
อุปกรณ์ ทั้งน้ี  สอดคลอ้งกบัแนวคิด เก่ียวกบั
บทบาทอ านาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจงัหวดั กบัภารกิจหน้าท่ี 
รวมทั้ งการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกบัการเลือกตั้งให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดท้ราบ
โดยทัว่กนั            
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 จากผลการวิจยัโดยรวม สรุปได้ว่า  
บทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้ ง
ประจ าจังหวัดขอนแก่น  ในการจัดการ
เลือกตั้ งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรจังหวัด
ขอนแก่น  เป็นไปตาม รัฐธรรมนูญแห่ ง
ร าช อ าณ าจั ก ร ไ ท ย  พ .ศ .  2 5 5 0  แ ล ะ
พระราชบญัญติั ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการ
ได้มาซ่ึ งสมาชิกวุฒิ สภา พ .ศ . 2550 ซ่ึ ง
ก าหนด ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ งเป็น
ผู ้ด า เนินการจัดและควบ คุมการจัดการ
เลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความสุจริตและเท่ียง
ธรรม เน่ืองจาก คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจงัหวดั  เป็นผู ้ท่ีมีบทบาทส าคัญ ใน
ฐานะเป็นผูท่ี้มีอ านาจ และรับมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามกฎหมายและ
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ งว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัและ
ผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั พ.ศ.
2550 ในการก ากับ  ดูแล อ านวยการและ
จัดการเลือกตั้ ง รวมทั้ งเสริมสร้างความรู้ 
ความเขา้ใจ ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ข่าวสาร 
เก่ียวกับการด าเนินการจัดการเลือกตั้ ง ให้
ประชาชนในจงัหวดัของตน  

ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะ เพื่อท่ีจะน าผลการวิจยั

ไปใชไ้ดด้งัน้ี 
 1. เพื่อใหก้ารรณรงค ์ประชาสัมพนัธ์
เป็นไปอยา่งกวา้งขวาง เขา้ถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
และได้ผลมากยิ่งข้ึน  คณะกรรมการการ
เลือกตั้ งประจ าจังหวดั ควรมอบหมายให้

ห น่ วยงาน  ห รือให้ บุ คล าก ร  ท่ี มี ความ
เช่ียวชาญเฉพาะดา้นเป็นผูรั้บผิดชอบโดยตรง 
เช่น ประชาสัมพนัธ์จงัหวดั สถานีวิทย ุสถานี
วิทยุชุมชน ส่ือมวลชน เคเบิลทีวี เป็นตน้โดย
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั เป็น
ผูจ้ดัหางบประมาณ ในการสนับสนุน จดัให้
การรณรงค์และประชาสัมพนัธ์การเลือกตั้ง
อย่างต่อเน่ือง ก่อนจะมีการจัดการเลือกตั้ ง
มากพอสมควร และมีการตรวจติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบติังาน   

2. ประเด็นการวางตัวเป็นกลางใน
การจดัการเลือกตั้งของบุคลากรผูป้ฏิบติังาน
ในการเลือกตั้ง ไม่ควรแต่งตั้งให้บุคคลคน
เดี ย ว ป ฏิ บั ติ ห น้ า ท่ี ห ล าย บ ท บ าท ใน
ขณะเดียวกัน ควรแยกบทบาทหน้าท่ี ของ
ผูป้ฏิบติังานใหช้ดัจน 

3. ประเด็นความรู้ความเขา้ใจในการ
ด าเนินการจดัการเลือกตั้ งของบุคลากรท่ีมี
หน้ า ท่ี เก่ี ยวกับการเลื อกตั้ ง  เน่ื องจาก มี 
ข้อบังคับและระเบียบกฎหมาย ท่ีก าหนด
รายละเอียดในการปฏิบัติงานออกบงัคบัใช้
ล่าชา้ ไม่เป็นไปตามแผนงาน ท าให้บุคลากร
ท่ี เก่ียวข้องมีระยะเวลาในการศึกษาน้อย 
รวมทั้ งงบประมาณการเงินและระยะเวลา   
ในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์กระบวนการ
แล ะ ขั้ น ต อ น ก าร เลื อ ก ตั้ ง มี น้ อ ย  ก าร
ประชาสัมพนัธ์ไม่ทัว่ถึงและไม่ลงลึกถึงผูมี้
สิทธิเลือกตั้งทัว่ไป จึงท าให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้ง
ขาดความเช่ือมัน่ จึงมีขอ้เสนอแนะวา่ องคก์ร
ในระดับนโยบาย จะต้องมีความชัดเจน มี
กฎหมายในการมอบอ านาจแก่ ผู้ปฏิบัติท่ี
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ชดัเจน การออกกฎหมาย ระเบียบ หลกัเกณฑ ์
และวิธีการในการปฏิบติั ต้องออกมาบงัคบั
ใช้ล่วงหน้านานพอควร นอกจากนั้น ควรจะ
จดัให้มีการสัมมนาเก่ียวกบับทบาท อ านาจ
หน้าท่ี ของบุคลากรโดยเฉพาะในส่วนของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ งประจ าจังหวัด  
ผู ้อ  านวยการการเลือกตั้ งประจ าจังหวัด 
พนักงานส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ งประจ าจังหวดั และคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง เน่ืองจากเป็น
ผูป้ฏิบติังานและเป็นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบั การ
จัดการเลือกตั้ งโดยตรง ซ่ึ งจะสร้างความ
เช่ือมั่นให้กับผู ้ปฏิบัติ อันจะน าไปสู่ความ
เช่ือมัน่ เช่ือถือแก่ประชาชนต่อไป     

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ัง
ต่อไป 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ัง
ต่อไปเก่ียวกับบทบาทอ านาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ งประจ าจังหวัด
ขอนแก่น รวมถึงปัญหาอุปสรรค ขอ้เท็จจริง 
ขอ้กฎหมาย ในการจดัการเลือกตั้งสมาชิกสภา 

ผู ้แทนราษฎรจังหวดัขอนแก่น ควรมีการ
ศึกษาวจิยัในประเด็น ดงัต่อไปน้ี 

1. ศึกษาเป รียบ เที ยบการด าเนิน
บทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้ ง
ประจ าจังหวัดขอนแก่น  ในการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรกรณีแทน
ต าแห น่ ง ท่ี ว่ าง  กับ ก ารจัด ก าร เลื อกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรกรณีเป็นการทัว่ไป 
   2. ศึกษาเปรียบเทียบปัญหาอุปสรรค 
ของการจดัการในการจดัการเลือกตั้งสมาชิก
สภา ผูแ้ทนราษฎร กรณีแทนต าแหน่งท่ีว่าง 
กับการจัดการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู ้แทน
ราษฎรกรณีเป็นการทัว่ไป 

3. ศึกษาระดบัความรู้ความเขา้ใจของ
ประชาชน เป็นระยะๆ เพื่อให้ทราบถึงความ
เปล่ียนแปลงของปัจจยั ท่ีมีความสัมพนัธ์ใน
การด าเนินบทบาทของคณะกรรมการการ
เลือกตั้ งประจ าจังหวัดขอนแก่น ในการ
จัดการเลือกตั้ งสมาชิกสภา ผู ้แทนราษฎร
จงัหวดัขอนแก่น 
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