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โครงการวิจัยบทบาทสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับพรรค
การเมืองในการพัฒนาประชาธิปไตย: ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 4 ประการ
ได้แก่ (1) ศึกษาบทบาทของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (สนง.กกต.) ในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับพรรคการเมืองในการพัฒนาประชาธิปไตย (2) ศึกษาปัญหา อุปสรรคของพรรคการเมืองในการพัฒนา
ประชาธิปไตย (3) ศึกษาแนวทางในการส่งเสริมบทบาทพรรคการเมืองในการให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย และ (4) เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของพรรคการเมืองในฐานะที่เป็นสถาบัน
ทางการเมือง
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน(Mixed Method Research) โดยใช้ทั้งวิธีการเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) และวิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 8 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Selection) กลุ่มที่ 2 ฝ่าย กกต.และ สนง.กกต. จานวน 52 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง กลุ่มที่ 3 ฝ่าย
พรรคการเมือง จานวน 24 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Selection) กลุ่มที่ 4 สมาชิกพรรค
การเมื อง จากพรรคการเมื องในกลุ่ ม ที่ 3 จ านวน 2,866 คน โดยวิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งอย่ า งง่ า ย (Sample
Random) กลุ่มที่5 ประชาชนทั่วไปที่ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง จานวน 1,000 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
อย่างง่าย (Sample Random) เครื่องมือในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก และแนวสัมภาษณ์สาหรับการสนทนากลุ่ม ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้
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บทบาท สนง.กกต.ในการเสริมสร้างความเข้ม แข็งให้พรรคการเมืองในการพั ฒนาประชาธิ ปไตย
พบว่ า (1) สนง.กกต. มี บ ทบาททั้ง ในการส่ ง เสริม และสนั บ สนุ น พรรคการเมื องและบทบาทในการควบคุม
ตรวจสอบพรรคการเมื องอยู่ ในระดับปานกลางถึงมาก (2)พรรคการเมืองมีบทบาทช่วยเหลือ ส่ง เสริมและ
สนับสนุนในการพัฒนาประชาธิปไตยแก่ประชาชนอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก (3) การดาเนินกิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยของพรรคการเมืองให้กับประชาชนส่วนใหญ่พรรคการเมืองเน้นกิจกรรมการแถลงนโยบายของ
พรรคการเมืองและการรณรงค์หาคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง (4) ลักษณะการดาเนินกิจกรรมการส่งเสริม
ประชาธิปไตยของพรรคการเมืองและการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกพรรคการเมืองกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดให้
ความเห็นว่า ส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อ
ปัญหา อุปสรรคของพรรคการเมืองในการพัฒนาประชาธิปไตย พบว่า (1) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
พรรคการเมืองที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มีบทบัญญัติลงโทษกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่กระทาผิดกฎหมายโดยยุบ
พรรคการเมือง ทั้ง ๆ ที่เป็นความผิดเฉพาะตัว ได้ก่อให้เกิดปัญหาให้ การพัฒนาพรรคการเมืองไม่ต่อเนื่องและ
ไปไม่ถึงการเป็นสถาบันทางการเมือง ในทานองเดียวกัน การสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ตามกฎหมายดังกล่าว ไม่เอื้ออานวยให้พรรคการเมืองขนาดเล็กและพรรคการเมืองที่เกิดใหม่มี โอกาสได้รับการ
สนับสนุนด้านการเงิน ทาให้พรรคการเมืองดังกล่าวมีปัญหาในการพัฒนาพรรคการเมือง (2) สนง.กกต. มี
บทบาทเด่น ชั ด ในการควบคุม ตรวจสอบพรรคการเมื อง แต่ยั ง มีจุ ด อ่อนในบทบาทส่ งเสริม สนั บสนุ นพรรค
การเมือง (3) ปัญหาจากระบบประเมินผลการดาเนินงานของพรรคการเมืองที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อ
การพัฒนาพรรคการเมือง สนง.กกต. ยังขาดการประเมินความคุ้มค่าระหว่างผลลัพธ์จากการดาเนินกิ จกรรมของ
พรรคการเมืองกับงบประมาณที่ได้รับ (4) ปัญหาจากจานวนบุคลากรของ สนง.กกต. โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาคมี
จานวนไม่เพียงพอและขาดความรู้ค วามเข้าใจในงานพรรคการเมืองที่ดีพอ ทาให้การส่งเสริมสนับสนุนพรรค
การเมืองไม่สามารถดาเนินการได้อย่างเต็มที่ (5) ปัญหาหรือข้อจากัดของพรรคการเมืองส่วนใหญ่ขาดบุคลากรที่
มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงานของพรรคการเมือง ไม่สามารถบริหารพรรคการเมืองและดาเนินการ
พัฒนาประชาธิปไตยให้แก่ประชาชน นอกจากนี้พรรคการเมืองส่วนใหญ่ยังขาดอุดมการณ์ทางการเมืองที่ถูกต้อง
ไม่ตระหนั กและให้ความสาคัญ กับประโยชน์ส่ วนรวม จึงท าให้การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเป็น ไปใน
ลักษณะการรณรงค์หาเสี ย งเป็ น หลั กและด าเนิน การเฉพาะช่ วงของการเลื อกตั้ง (6) ปั ญหาด้ านบริบททาง
การเมืองที่มีความขัดแย้งกันสูงทาให้แต่ละฝ่ายใช้ช่องทางที่มีอยู่เป็นเครื่องมือในการยุบพรรคการเมืองฝ่ายตรง
ข้าม ทาให้การดาเนินงานของพรรคการเมืองขาดความต่อเนื่อง ไม่เป็นผลดีต่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ข้อเสนอแนวทางการดาเนินงานของ สนง.กกต. กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับพรรคการเมือง
ในการพั ฒนาประชาธิ ปไตย สรุปได้ ดังนี้ (1) ควรปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.ประกอบรัฐ ธรรมนูญ ว่าด้ วยพรรค
การเมือง พ.ศ.2550 ใน 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรก ควรยกเลิกบทลงโทษกรรมการพรรคการเมืองที่กระทา
ความผิดกฎหมายเฉพาะตัว แต่ไม่ลงโทษกับถึงยุคพรรค ประเด็นที่สอง ควรพิจารณาการกาหนดเกณฑ์ในการ
ให้การสนับสนุนให้แก่พรรคการเมือง โดยควรให้พรรคการเมืองขนาดเล็กและพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นใหม่มี
โอกาสได้รับเงินสนับสนุนอย่างยุติธรรม (2) ควรดาเนินการพัฒนาบุคลากรของ สนง.กกต. ทั้งส่วนกลางและส่วน
ภู มิ ภ าคโดยการเพิ่ ม พู น ความรู้ และศัก ยภาพในด้ า นการพั ฒ นาพรรคการเมื อ งให้ม ากขึ้ น รวมทั้ ง การเพิ่ ม
อัตรากาลัง (3) สนง.กกต.ควรปรับปรุงและจัดทาตัวชี้วัด (Key Performance Indicator: KPI) เพื่อใช้เป็นเกณฑ์
ในการสนับสนุนแก่พรรคการเมืองโดยเน้นตัวชี้วัดด้านคุณภาพของกิจกรรมและพฤติกรรมของนักการเมืองด้วย
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(4) สนง.กกต. ควรกาหนดยุ ท ธศาสตร์การขับเคลื่ อนการพั ฒ นาประชาธิ ป ไตยเพื่ อสร้า งความเข้ม แข็ง ภาค
ประชาชน (Civil Society) ที่จะผลักดันการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบและควบคุมพรรคการเมือง
ร่วมกับ สนง.กกต. (5) ควรมีระบบติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของพรรคการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเน้ น การประเมิ น พรรคการเมื องเชิ ง คุณ ภาพในการประเมิ น ความคุ้ ม ค่ า ระหว่ า งผลลั พ ธ์ ที่ เกิ ด จากการ
ดาเนินงานของพรรคการเมืองกับงบประมาณที่พรรคการเมืองได้รับการสนับสนุน
การส่งเสริมความเข้มแข็งของพรรคการเมืองในฐานะที่เป็นสถาบันทางการเมือง สรุปได้ดังนี้ (1) การ
จัดตั้งพรรคการเมือง สนง.กกต. ควรพิจารณาแก้ไขกฎเกณฑ์การจดทะเบียนพรรคการเมืองให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น
กว่าที่กาหนดในปัจจุบัน (2) กิจกรรมพรรคการเมือง ควรพิจารณาจัดให้มีการให้รางวัลแก่พรรคการเมืองที่มีการ
ดาเนิน กิจ กรรมที่ ดี เด่น ด้ านการส่ ง เสริม ประชาธิ ป ไตย ควรจั ด ทาตั ว ชี้วั ด เพื่ อใช้ป ระกอบการพิจ ารณาการ
สนับสนุน และควรสนับสนุนให้เกิดองค์กรกลางเพื่อติดตามศึกษาและประเมินการดาเนินงานของพรรคการเมือง
ในลักษณะ “Policy Watch” (3) เงินอุดหนุนพรรคการเมือง สนง.กกต.ควรกาหนดกฎเกณฑ์ในการพิจารณาให้
เงินสนับสนุ นแก่พรรคการเมืองขนาดเล็กและพรรคการเมื องที่ จัดตั้ง ขึ้นใหม่ (4) สนง.กกต. ควรดาเนิ นการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการลงโทษกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่กระทาความผิดทางการเมืองเป็น
ความผิดเฉพาะตัวไม่ควรมีบทลงโทษโดยการยุบพรรคการเมือง
Abstract

The four purposes of research project in the role of Office of The Election
Commission of Thailand and the strengthening of political parties in democratic development :
the problems and solutions were (1) To study the role of The Election Commission for the
strengthen of political parties in democratic development (2) To study the problems of
political parties in democratic development(3) To study the role of political parties to educate
people about democracy and(4) To promote the strengthening of political parties as political
institutions.
The operating processes were used Mixed Method Research by using Quantitative
Research and Qualitative Research. The sample divided into 4 groups First 8 experts choosing
by Purposive Selection, second 52 of The Election Commission and Office of The Election
Commission choosing by Purposive Selection, third 24 of the political parties choosing by
Purposive Selection, forth 2,866 political parties members by Sample Random. and fifth 1,000
people who have not members of political parties by Sample Random. The operating
processes of this research were questionnaire, depth interview and focus group. The research
results were revealed that the role of Office of The Election Commission of Thailand and the
strengthening of political parties in democratic development (1) The Office of The Election
Commission have promoting, supporting and monitoring political parties in moderate to good
(2) The political parties have promoting and monitoring in moderate to good (3) Most of
activities to promote democracy to the people political parties use the campaigns for votes
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the election (4) The supporting of democracy activities most of parties members did not
attended but received information from the media.
The problems and solutions of democratic development were (1)Today the laws
relating to the political parties contains punishing the committee by political collapse(2) The
Office of The Election Commission controlling and verification political parties. But weaknesses
in supporting the role of the political parties (3)The performance of evaluation system that
have received grants from the political fund remains a lack of the results in affordable value
on the budget (4) The number of personnel especially in regions are lack of understanding in
political parties to fully support the political party (5) The problems or limitations were the
lack of knowledge and understanding that the political parties managing democracy
development to the people. Moreover most of political parties are lack of political ideology.
Thus the provided information to the public and implementation campaign is essentially
limited to the election (6) The context of political conflict are making the operation in each
channel collapse, lack of continuity that is not good for political parties development.
The guidelines of the implementation of the Election Office to be strengthening in
democratic development revealed that (1)Should be improved the organic of Political Parties
2550 in two issues: The first should cancel penalties outlawed political parties identities, The
second should consider setting criteria to provide and support .Political parties should newly
established with fair opportunity to obtain the support(2) The Election Commission should
continue develop the central and regional office by increasing knowledge and potential and
adding manpower of political parties (3) The Election Office should improve and perform
indicators (Key Performance Indicator: KPI) to support a basis of political parties by emphasis
on quality indicators and the politician’s behavior (4) The Election Office should set the
strategy to drive democracy and strengthen civil society to push the participating and
monitoring the political parties control (5)Should have a effectively system to monitor and
evaluate the operation of political parties by emphasis on qualitative assessment between the
operations and supported budget
To promote the political parties strengthening revealed that (1) The federation of
Election Commission should consider the rules governing the registration more than the
current (2) The political activities should providing reward to the outstanding political parties
and should support the central organization to monitor and evaluate in the “Policy Watch” (3)
The Election Commission Office should set the rules for subsidies the political parties
especially the small and newly political parties(4) The Election Commission Office should
continue and revise the law for the executive director individually penalty and should not
punished only by dissolution of the political parties.
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บทนา

พรรคการเมืองไทยเป็นองค์กรหรือสถาบันทางการเมืองสมัยใหม่ ที่เกิดขึ้นหลังจากประเทศไทยได้มี
การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อปี พ.ศ. 2475
จากประวัติการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ไม่ราบรื่นเพราะมีการกระทารัฐประหารบ่อยครั้งในอดีต มีผล
ทาให้พรรคการเมืองไทยมีการพัฒนาที่ไม่ต่อเนื่อง อาจกล่าวได้ว่าหลังเหตุการณ์ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2516 มานี้
เอง ที่การเมืองไทยในระบอบรัฐสภาเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นและพรรคการเมืองไทยเริ่มมีความต่อเนื่องในการ
ดาเนินกิจกรรมทางการเมืองมากขึ้น กระนั้นก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับการพัฒนาการของพรรคการเมืองในยุโรป
และสหรัฐอเมริกา พรรคการเมืองไทยยังมีระดับของการพัฒนาอยู่ในระดับต่า กล่าวคือ พรรคการเมืองไทยเป็น
พรรคที่ประกอบด้วยนักการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นหลัก ยังขาดการมีส่วนร่วมของสมาชิกและยัง
ขาดความเป็นสถาบันทางการเมือง สมาชิกพรรคที่ขึ้นทะเบียน ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายส่วนใหญ่ ตลอดจน
สาขาพรรคที่ตั้งขึ้นมิได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของพรรคการเมืองไทยในสภาพความเป็นจริงคือกลุ่มของ ส.ส. และ
นักการเมืองที่มารวมตัวกันเพื่อการเลือกตั้งเป็นสาคัญ ดังนั้นจึงละเลยหรือขาดการให้ ความสาคัญในการส่งเสริม
และพัฒนาประชาธิปไตย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา
10 (14) การให้ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นข้อบังคับของพรรคการเมือง พรรค
การเมืองมีบทบาทที่สาคัญมากในระบอบประชาธิปไตย ความสาเร็จและความล้มเหลวของระบบรัฐสภาจึงขึ้นอยู่
กับว่าพรรคการเมืองปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ได้ดีมากน้อยแค่ไหน เพราะพรรคการเมืองต้องเป็นตัวเชื่อมระหว่าง
รัฐสภาและประชาชน เป็นผู้กลั่นกรองข้อเรียกร้องของมวลชน และเป็นภาพฉายของการแสดงออกทางเสรีภาพ
และความเสมอภาคของปัจเจกบุคคลผ่านกิจกรรมทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านระบบการเลือกตั้ง ซึ่ง
พรรคการเมืองไทยจะผันแปรไปตามโครงสร้างการบริหารงานและบริบททางสังคมของการเมืองแต่ละยุคสมัย
ด้วยเหตุนี้ การมีพรรคการเมืองที่มีความเข้ มแข็ง จึงมีส่วนสาคัญยิ่งในการปลูกฝังให้ประชาชนมีทัศนคติและ
พฤติกรรมที่สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตย อันจะนาไปสู่การสนใจและเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่าง
เหมาะสม ทั้งการตรวจสอบการทางานของรัฐบาล การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหรือร่วมพัฒนาประเทศ
ในการสนับสนุนและส่งเสริมให้พรรคการเมืองมีความเข้ม แข็งเป็นสถาบันการเมืองนั้น เป็นบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นอกเหนือไปจาก พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. 2550 มาตรา 6 ที่ได้กาหนดให้ประธาน กกต.เป็นนายทะเบียนพรรคการเมืองแล้ว กกต. ยังมีบทบาท
หน้าที่ ดังนี้ (สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง2553:8-10)
1. ส่งเสริมและพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็ง
2. ส่งเสริมให้พรรคการเมืองทางานตามแนวคิด ปรัชญา และอุดมการณ์ที่วางไว้
3. ดูแลให้พ รรคการเมื องทาหน้ าที่ พรรคการเมืองอย่า งมี ประสิ ทธิ ภาพ ให้ยืน หยั ดอยู่ด้ วยความ
เข้มแข็งและถูกต้อง
4. สร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในการดาเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองให้กับบุคลากรของพรรค
การเมือง
5. เสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างสัมพันธภาพในการทางานร่วมกันระหว่าง
บุคลากรของพรรคการเมืองและบุคลากรของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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6. ปรับปรุงแก้ไขข้อกาหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อ การพัฒนา
พรรคการเมืองให้มีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการดาเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง
7. ส่งเสริมให้พรรคการเมืองใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองได้อย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย
ที่กล่าวมานี้ แสดงให้เห็นว่ า กกต.มีบทบาทสาคัญยิ่งในการสนั บสนุนพรรคการเมืองเพื่อให้พรรค
การเมืองสามารถดาเนินกิจกรรมในทางการเมืองให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และวิถีทาง การปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย กฤช เอื้อวงศ์ (2547:27) แต่ในข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีพรรคการเมืองของไทยจานวนมากมีการ
ดาเนินกิจกรรมทางการเมืองไม่เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ที่กาหนด ตัวอย่างเช่น มีผู้พบว่า พรรคการเมืองบาง
พรรคดาเนินกิจกรรมการรณรงค์เลือกตั้งมุ่งเน้นการเอาชนะคู่แข่งอย่างเดียว โดยไม่เห็นความสาคัญในการ
เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้แก่ประชาชน
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีฐานะเป็นนิติ
บุคคลและอยู่ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีบทบาทอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2550 มาตรา 31มีอานาจหน้าที่ที่สาคัญ ได้แก่ ศึกษา
และสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา การออกเสียงประชามติ และ
การพัฒนาพรรคการเมือง ตลอดจนการทาหน้าที่ในการเผยแพร่ วิชาการ ให้มีความรู้และการศึกษาแก่ประชาชน
รวมทั้ ง ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาการเมื อ งและการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้
สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม นอกจากนั้นยังมีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาพรรคการเมือง
ให้เข้มแข็ง เป็น พรรคการเมืองตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและต้องแสวงหาแนวทางที่ เหมาะสมในการ
สนับสนุนพรรคการเมืองดังกล่าว (สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2553:19-20) สานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งจึงกาหนดให้มีการศึกษาวิจัยเรื่อง “โครงการวิจัยบทบาทสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกับการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับพรรคการเมืองในการพัฒนาประชาธิปไตย: ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข”
เพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดในการศึกษาวิจัย ดังกล่าวข้างต้น สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้ขอความ
ร่ว มมื อ จากสถาบั น วิ จั ย และให้ ค าปรึ กษาแห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ เป็ น ผู้ ด าเนิ น การศึ ก ษาวิ จั ย ตาม
โครงการวิจัยบทบาทสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับพรรคการเมืองใน
การพัฒนาประชาธิปไตย : ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เพื่อใช้เป็นแนวทางการดาเนินงาน ต่อไป
ขอบเขตการศึกษาวิจัย
ขอบเขตเนื้อหา
1. ศึ ก ษาแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ความส าคั ญ ของระบอบประชาธิ ป ไตย หลั ก การส าคั ญ ของระบอบ
ประชาธิปไตย แนวคิดการพัฒนาพลเมืองหรือการให้การศึกษาแก่พลเมือง(Civic Education) แนวคิดการพัฒนา
พรรคการเมือง และการสร้างความเข้มแข็งของพรรคการเมือง
2. ศึกษาบทบาทของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับพรรค
การเมืองในการพัฒนาประชาธิปไตย ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ทั้งใน
ฐานะที่เป็นผู้ควบคุม ตรวจสอบ และผู้ส่งเสริม สนับสนุน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
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3. ศึกษาบทบาทของพรรคการเมืองไทยเปรียบเทียบกับบทบาทของพรรคการเมืองในกลุ่มประเทศ
เสรีประชาธิปไตยไม่น้อยกว่า 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศอังกฤษ ประเทศเยอรมนี และประเทศญี่ปุ่น
4. ศึกษาค้นคว้าปัญหา อุปสรรคเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของพรรคการเมืองไทยในการพัฒนา
ประชาธิปไตย ที่จะนาไปสู่ข้อเสนอในการแก้ไข ปรับปรุง ระเบียบหรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. ศึกษาแนวทางในการส่งเสริมบทบาทพรรคการเมืองในการให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
6. จัดเสวนานาเสนอผลงานวิจัยเพื่อรับฟังความเห็นจากบุคลากรและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อ
รับปรุงและจัดทาเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์
ขอบเขตด้านประชากร
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 5 กลุ่มหลัก มีรายละเอียด ดังนี้
1. ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 8 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection)
2. ฝ่ า ยส านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง จ านวน 32 คน โดยวิ ธี ก ารเลื อ กแบบเจาะจง
(Purposive Selection) ได้แก่ ส่วนกลาง จานวน 12 คน ส่วนภูมิภาค จานวน 20 คน
3. ฝ่ายพรรคการเมือง ได้แก่ กรรมการบริหารพรรคการเมือง จานวน 27 คน ประกอบด้วยกรรมการ
สาขาพรรคการเมือง จานวน 27 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) และสมาชิกพรรค
การเมืองจานวน 3,300 คนโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
4. สมาชิ กพรรคการเมือง จ านวน 2,866 คน โดยวิ ธี การสุ่ ม อย่ า งง่ า ย (Simple Random
Sampling)
5. ประชาชนทั่วไป จานวน 1,000 คน โดยวิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดย
การกระจายกลุ่มตัวอย่างจากจังหวัดต่างๆ ทุกจังหวัดที่ทาการสารวจสมาชิกพรรคการเมือง
กรอบแนวคิดในการศึกษา
การศึกษาวิจัยจะใช้กรอบแนวคิดของบทบาทสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการส่งเสริมและ
พัฒนาพรรคการเมือง รวมทั้งแนวคิดบทบาทของพรรคการเมืองในการพัฒนาประชาธิปไตย อาทิ หน้าที่ในการ
ให้ความรู้แก่ประชาชน (Political education) หน้าที่ในการสรรหาสมาชิก และคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งใน
นามของพรรค (political recruitment) หน้าที่ในการระดมสรรพกาลังทางการเมือง(political mobilization)
หน้าที่ในการเป็นศูนย์กลางทางการเมือง (political center) หน้าที่ในการประสานผลประโยชน์ เพื่อความตกลง
กั น ทางการเมื อ ง (political agreement) หน้ า ที่ ใ นการบริ ห ารประเทศหรื อ เป็ น ฝ่ า ยค้ า น (opposition
function) หน้าที่ในการสร้างและพัฒนาผู้นาทางการเมือง (political leader) สรุปกรอบแนวคิดในการศึกษาได้
ตามแผนภูมิที่ 1 ดังนี้
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สานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง

การควบคุมตรวจสอบ

การส่งเสริมสนับสนุน

พรรคการเมือง
บทบาท
หน้าที่ในการให้ความรูแ้ ก่ประชาชน (Political
education)
 หน้าที่ในการสรรหาสมาชิก และคัดเลือก
ผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค (political
recruitment)
 หน้าที่ในการระดมสรรพกาลังทางการเมือง
(political mobilization)
 หน้าที่ในการเป็นศูนย์กลางทางการเมือง
(political center)
 หน้าที่ในการประสานผลประโยชน์ เพื่อความ
ตกลงกันทางการเมือง (political agreement)
 หน้าที่ในการบริหารประเทศหรือเป็นฝ่ายค้าน
(opposition function)
 หน้าที่ในการสร้างและพัฒนาผู้นาทางการเมือง
(political leader)


แผนภูมทิ ี่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “บทบาทสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
พรรคการเมืองในการพัฒนาประชาธิปไตย : ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข” เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน
(Mixed Method) ด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) มีรายละเอียด ดังนี้
1. การศึกษาบทบาทของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในการสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
พรรคการเมืองในการพัฒนาประชาธิปไตย มีรายละเอียด ดังนี้
1.1 การวิจัยเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาพรรคการเมือง และบทบาทของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับพรรคการเมืองในการพัฒนาประชาธิปไตยตาม
แนวคิดทฤษฎี และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.2 การสารวจข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในปัจจุบัน ในด้าน
การควบคุม ตรวจสอบ สนับสนุน และเสริมสร้างพรรคการเมืองให้มีความเข้มแข็งสามารถดาเนินการพัฒนา
ประชาธิปไตยให้กับสมาชิกพรรคการเมือง และประชาชนได้ โดยสารวจจาก
1.2.1 ระเบีย บ แผนการพัฒนาพรรคการเมือง รายงาน และเอกสารต่างๆ ของพรรค
การเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.2.2 สารวจโดยการสอบถามบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สมาชิกพรรคการเมืองและ
ประชาชน
1.3 การสัมภาษณ์เชิงลึก กกต. ผู้บริหารสานักงานกกต. กกต.จังหวัด ผู้บริหารสานักงานกกต.
จังหวัด กรรมการบริหารพรรคการเมือง และกรรมการสาขาพรรคการเมือง
2. การศึกษาปัญหา อุปสรรคของพรรคการเมืองในการพัฒนาประชาธิปไตยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 วิจัยเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของพรรคการเมืองในเชิงแนวคิดทฤษฎี บทบาทของพรรค
การเมืองตามระเบียบกฎหมายกาหนด และบทบาทของพรรคการเมืองในด้านการพัฒนาประชาธิปไตย
2.2 วิจั ย เอกสารเกี่ย วกับ บทบาทของพรรคการเมื องไทยเปรีย บเที ย บกับ บทบาทของพรรค
การเมืองในประเทศเสรีประชาธิปไตย 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศอังกฤษ ประเทศเยอรมัน และประเทศญี่ปุ่น
2.3 สารวจปัญหา อุปสรรคของพรรคการเมืองในการพัฒนาประชาธิปไตยโดยสารวจจาก
2.3.1 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
2.3.2 สอบถามเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สมาชิกพรรคการเมือง และประชาชน
2.4 การสัมภาษณ์เชิงลึก กรรมการการเลือกตั้งผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจ าจั ง หวั ด ผู้ บ ริ ห ารส านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ปร ะจ าจั ง หวั ด
กรรมการบริหารพรรคการเมือง และกรรมการสาขาพรรคการเมือง
2.5 การสนทนากลุ่ ม เพื่ อ วิ เ คราะห์ ปั ญ หา สาเหตุ และแนวทางแก้ ไ ข ผู้ ร่ ว มเสวนา
ประกอบด้วย ผู้แทนกรรมการบริหารพรรคการเมือง ผู้แทนสมาชิกพรรคการเมือง ผู้แทนกรรมการสาขาพรรค
การเมือง ผู้แทนผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้แทนผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจาจังหวัด และเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
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3. การศึกษาหาแนวทางในการส่ง เสริมบทบาทพรรคการเมืองในการให้การศึกษาแก่ป ระชาชน
เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีรายละเอียด ดังนี้
3.1 วิจัยเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ แนวคิดทฤษฎีในการให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนา
ประชาธิปไตย และบทบาทของพรรคการเมืองในการให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย
3.2 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
3.3 สารวจความคิดเห็นของประชาชน และสมาชิกพรรคการเมืองโดยการสอบถาม
3.4 สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด กรรมการบริหารพรรคการเมือง และกรรมการสาขาพรรคการเมือง
3.5 วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทาร่างรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)
3.6 จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพรรคการเมืองและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมความ
คิดเห็น และข้อเสนอแนะ ก่อนจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
ผลการวิจัย
1. บทบาทของส านักงานคณะกรรมการการเลื อกตั้งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับพรรค
การเมืองในการพัฒนาประชาธิปไตย ผลการศึกษา พบว่า
1.1 บทบาทเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบพรรคการเมือง จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่า
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีบทบาทเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบพรรคการเมือง ดังนี้ (1) การควบคุม
ตรวจสอบการจดแจ้งจัดตั้งพรรคการเมืองตามเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด (2) การควบคุมตรวจสอบการดาเนิน
กิจการของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามหลักความเป็นประชาธิปไตย โปร่งใส และตรวจสอบได้ (3) การควบคุม
ตรวจสอบให้พรรคการเมืองใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย (4) การ
ควบคุมตรวจสอบการรับบริจาคและการหารายได้ของพรรคการเมือง (5) การยื่นบัญชีรายได้และทรัพย์สินของ
กรรมการบริหารพรรคการเมือง (6) การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและดาเนินคดีอาญากับผู้สมัคร หัวคะแนน และ
ผู้เกี่ยวข้อง การให้ใบเหลืองหรือใบแดง) (7) การดาเนินคดีในศาลเกี่ยวกับความผิดการเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง
(8) การสั่งยุบพรรคการเมือง (9) การสั่งปรับทางปกครองกรณีพรรคทาผิดกฎหมาย นอกจากนั้นแล้ว สานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งยังมีบทบาทในการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการดาเนินงานของพรรคการเมือง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 โดยการดาเนินการตรวจสอบการ
ดาเนินงานของพรรคการเมืองใน 2 ลักษณะคือ (1) การควบคุมตรวจสอบการดาเนินกิจการของพรรคการเมือง
และ (2) การควบคุมตรวจสอบทางการเงิน (การตรวจสอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง)
การสารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองที่ได้รับการสนับสนุนเงิน
จากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550
(มาตรา 75) มีความเห็นว่า สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีบทบาทในการควบคุมตรวจสอบพรรคการเมือง
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33) ส่วนบทบาทที่สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถ
ดาเนินการด้านการควบคุมตรวจสอบพรรคการเมืองได้ในอันดับที่สูงที่สุด คือ การควบคุมตรวจสอบการจดแจ้ง
จัดตั้งพรรคการเมืองตามเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองที่ได้รับการ
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สนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. 2550 (มาตรา 81) มี ความคิด เห็นว่ า ส านั กงานคณะกรรมการการเลื อกตั้ งมี บ ทบาทในการควบ คุ ม
ตรวจสอบพรรคการเมื อ งในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก (ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.87) ส่ ว นบทบาทที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถดาเนินการด้านการควบคุมตรวจสอบพรรคการเมืองได้ในอันดับที่สูงที่สุด คือ
การควบคุมตรวจสอบการจดแจ้งจัดตั้งพรรคการเมืองตามเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
สมาชิกพรรคการเมืองที่ไม่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองตาม พ.ร.บ. ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มีความเห็นว่า สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีบทบาท
ในการควบคุมตรวจสอบพรรคการเมืองภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55) ส่วนบทบาทที่สานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถดาเนินการด้านการควบคุมตรวจสอบพรรคการเมืองได้ในอันดับที่สูงที่สุด คือ
การควบคุมตรวจสอบการจดแจ้งจัดตั้งพรรคการเมืองตามเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด และประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองมีความเห็นว่า สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีบทบาทในการควบคุม
ตรวจสอบพรรคการเมืองภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53) ส่วนบทบาทที่สานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งสามารถดาเนินการด้านการควบคุมตรวจสอบพรรคการเมืองได้ในอันดับที่สูงที่ สุด คือ การควบคุม
ตรวจสอบการจดแจ้งจัดตั้งพรรคการเมืองตามเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด
นอกจากนี้ในส่ ว นของการวิ จัย เชิ ง คุณ ภาพพบว่ า ส านั กงานคณะกรรมการการเลื อกตั้ ง
ยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบพรรคการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ ทั้ง นี้เพราะ (1)
จ านวนพรรคการเมื องและสาขาพรรคการมี จ านวนมากและยั ง ขาดการท างานที่ เป็ น ระบบ (2) ส านั กงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดบางแห่ง มีจานวนพนักงานที่รับผิดชอบพรรคการเมืองมีจานวนน้อย
1.2 บทบาทเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนพรรคการเมือง พบว่า สานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีบทบาทเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนพรรคการเมือง ดังนี้ (1) การสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
ด าเนิ น กิ จ กรรมทางการเมื อ งให้ กั บ บุ ค ลากรของพรรคการเมื อ ง เช่ น กรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ ง
กรรมการบริหารสาขาพรรคการเมือง (2) การจัด สรรเงิ นกองทุ นเพื่อการพัฒ นาพรรคการเมื องให้กับพรรค
การเมือง (3) การส่งเสริมการให้ความรู้และการศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย (4)
การพั ฒนาศักยภาพบุคลากรพรรคการเมื อง (5) การเสริมสร้างจริยธรรมแก่นักการเมือง (6)การเสริม สร้า ง
สัมพันธภาพในการทางานร่วมกันระหว่างบุคลากรพรรคการเมืองและสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (7)
การส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของพรรคการเมืองสู่ประชาชน และสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมี
บทบาทในการส่ งเสริมและสนั บ สนุน พรรคการเมื องตามพระราชบั ญ ญัติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ ว่า ด้ ว ยพรรค
การเมือง พ.ศ. 2550 โดยการส่งเสริมสนับสนุนพรรคการเมืองใน 2 ลักษณะคือ (1) การส่งเสริมสนับสนุนพรรค
การเมืองที่เป็นตัวเงินโดยตรง และ (2) การส่งเสริมสนับสนุนที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น การจัดสรรเวลาให้แก่พรรค
การเมืองแถลงผลงานและหาเสียง เป็นต้น
นอกจากนั้ น จากการส ารวจความคิ ด เห็ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ ป็ น สมาชิ ก พรรคการเมื อ ง
ที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ. 2550 (มาตรา 75) มีความเห็นว่า สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีบทบาทในการส่งเสริม
สนั บ สนุ น พรรคการเมื อ งภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง (ค่า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.32) ส่ ว นบทบาทที่ ส านั กงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถดาเนินการด้านการส่งเสริมสนับสนุนพรรคการเมืองได้ในอันดับที่สูงที่สุด คือ
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สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจในการด าเนิ น กิ จ กรรมทางการเมื อ งให้ กั บ บุ ค ลากรของพรรคการเมื อ ง เช่ น
กรรมการบริหารพรรคการเมื อง กรรมการสาขาพรรคการเมื อง ในขณะที่ กลุ่ ม ตั ว อย่า งที่ เป็ น สมาชิ กพรรค
การเมืองที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 (มาตรา 81) มีความเห็นว่า สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีบทบาทในการ
ส่ง เสริม สนั บสนุน พรรคการเมืองภาพรวมอยู่ในระดั บมาก (ค่า เฉลี่ย เท่ ากับ 3.63) ส่ว นบทบาทที่ส านั กงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถดาเนินการด้านการส่งเสริมสนับสนุนพรรคการเมืองได้ในอันดับที่สูงที่สุด คือ
สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจในการด าเนิ น กิ จ กรรมทางการเมื อ งให้ กั บ บุ ค ลากรของพรรคการเมื อ ง เช่ น
กรรมการบริหารพรรคการเมือง กรรมการสาขาพรรคการเมือง ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองที่
ไม่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ. 2550 มีความเห็นว่า สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนพรรค
การเมืองภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60) ส่วนบทบาทที่สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สามารถดาเนินการด้านการส่งเสริมสนับสนุนพรรคการเมืองได้ในอันดับที่สูงที่สุด คือ สร้างความรู้ความเข้าใจใน
การดาเนินกิจกรรมทางการเมืองให้กับบุคลากรของพรรคการเมือง
นอกจากนี้ในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพยังพบว่า สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีการ
สนับ สนุ นพรรคการเมืองด้ านงบประมาณ ซึ่งจะสนับ สนุ นงบประมาณที่เป็นไปตามเกณฑ์ หรือตามระเบีย บ
ข้อบังคับเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองและใช้เป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายในการสนับสนุนพรรค
การเมืองและการดาเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการพัฒนาพรรคการเมือง และยังมีการสนับสนุนพรรคการเมืองด้าน
ความรู้ โดยสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีการเชิญประชุมเพื่อชี้แจงกฎระเบียบข้อบังคับ แ ละให้
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ กฎหมายต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในแต่ ล ะช่ ว งเวลา ตลอดจนการให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ แนวทาง
ประชาธิปไตย แต่เนื่องจากในแต่ละปีจะมีสมาชิกใหม่ที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาอยู่เรื่อยๆ ทาให้ในบางครั้งสมาชิกใหม่
อาจจะยังไม่ค่อยมีความรู้หรือมีความเข้าใจในเรื่องกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ นอกจากนั้นยังพบว่า
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยังให้การสนับสนุนการดาเนินงานด้านต่างๆ เพิ่มเติม เช่น การเป็นที่ปรึกษา
การเข้าติดตามตรวจสอบการดาเนินงานของทางสาขาพรรคการเมือง การเข้าร่วมประชุม และการร่วมรณรงค์
และประชาสัมพันธ์ การให้การสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ วัสดุและอุปกรณ์และวิทยากร เป็นต้น
1.3 บทบาทพรรคการเมืองที่มีส่วนช่วยส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาประชาธิปไตย
แก่
ประชาชน จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่าบทบาทหน้าที่ของพรรคการเมืองในการเสริมสร้างและพัฒนา
ประชาธิปไตย ประกอบด้วย (1) ให้ความรู้และเสริมสร้างทัศนคติทางการเมืองที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน (2)
ส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง (3) รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน
เพื่อเสนอนโยบายเป็นทางเลือกให้กับประชาชน (4) การรับและสรรหาบุคคลเข้าเป็นสมาชิกพรรค (5) การสรรหา
และคัดเลือกบุคคลลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. (6) การสร้างและพัฒนาผู้นาทางการเมือง (7) การสนับสนุนและ
ตรวจสอบติดตามการทางานของฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติ (8) การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานของพรรค
การเมืองให้เป็นสถาบันหลักทางการเมือง (9) การเป็นสื่ อกลางสร้างความสามัคคีของคนในชาติ (10) การจัดตั้ง
สาขาพรรคการเมืองเพิ่มเติม (11) การจัดอบรมให้ความรู้แก่กรรมการสาขาพรรคและการดาเนินกิจกรรมทาง
การเมือง
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การสารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองที่ได้รับ
การ
สนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. 2550 (มาตรา 75) มีความเห็นว่า พรรคการเมืองมีบทบาทในการเสริมสร้างและพัฒนาประชาธิปไตยภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43) ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิกพรรคการเมื องที่ได้รับการ
สนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. 2550 (มาตรา 81) มีความเห็นว่า พรรคการเมืองมีบทบาทในการเสริมสร้างและพัฒนาประชาธิปไตยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82) ส่วนความคิดเห็นของประชากรกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิกพรรค
การเมืองที่ไม่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มีความเห็นว่า พรรคการเมืองมีบทบาทในการเสริมสร้างและพัฒนาประชาธิปไตย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49) ในขณะที่ความคิดเห็นของประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้
เป็นสมาชิกพรรคการเมืองมีความเห็นว่า พรรคการเมืองมีบทบาทในการเสริมสร้างและพัฒนาประชาธิปไตยภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39)
1.4 การดาเนินกิจกรรมการส่งเสริมประชาธิปไตยของพรรคการเมืองและการเข้าร่วมกิจกรรม
พบว่า กิจกรรมการส่ง เสริมประชาธิ ปไตยของพรรคการเมื องและการเข้าร่วมกิจ กรรม ได้แก่ (1) การแถลง
นโยบายของพรรคการเมือง (2) การรณรงค์หาเสียง (3) การลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการ ของ
ประชาชน (4) การจัดอภิปราย บรรยาย หรือปาฐกถาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย (5) การจัดประชุมใหญ่
กรรมการบริหารพรรคการเมือง (6) การจัดประชุมกรรมการสาขาพรรคการเมืองและสมาชิกพรรคการเมือง (7)
การหาสมาชิกพรรคการเมืองเพิ่มเติม (8) การจัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย (9) การจัดทาสื่อ
รณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย (10)การจัดทาจดหมายข่าวหรือวารสารของพรรคการเมือง ซึ่งหากพิจารณาใน
รายละเอียดในการดาเนินกิจกรรมจะพบว่า สมาชิกพรรคที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรค
การเมืองตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ทั้งมาตรา 75 มาตรา 81 สมาชิก
พรรคการเมืองที่ไม่ได้รับเงินสนับสนุน และประชาชนทั่วไป มีความเห็นสอดคล้องกันว่า พรรคการเมืองมีการ
ดาเนินการกิจกรรมต่างๆ ข้างต้นในสัดส่วนที่ใกล้เคียง นอกจากนี้จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพยังพบว่า พรรค
การเมืองได้ดาเนินการที่มีส่วนช่วยส่งเสริมประชาธิปไตยแก่ประชาชนได้ดาเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่
กล่าวมาข้างต้น อาทิ การจัดเวทีชาวบ้าน ที่เน้นเรื่องการให้ความรู้และการสร้างเครือข่าย การจัดทาเวทีสัญจร
การจัดตั้งกลุ่มแกนนาเยาวชนในระดับตาบล
1.5 ลักษณะการดาเนินกิจ กรรมการส่งเสริมประชาธิปไตยของพรรคการเมืองและการเข้าร่วม
กิจกรรมของสมาชิกพบว่า สมาชิกพรรคที่ไ ด้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองตาม
พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 75 และมาตรา 81 มีความเห็นที่แตกต่าง
กันในเรื่องลักษณะการดาเนินกิจกรรมการลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน และกิจกรรม
การจัดอภิปราย บรรยาย หรือปาฐกถาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย โดยสมาชิกพรรคที่ได้รับเงินสนับสนุน
จากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550
มาตรา 81 เห็นว่าพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกมีการดาเนินการกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ถึงร้อยละ
50.50 และ 54.90 ตามลาดับ ซึ่งมากกว่าความคิดเห็นของสมาชิกพรรคการเมืองที่ได้รับการสนับสนุนเงินจาก
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา
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75 ที่เห็นว่ าพรรคการเมืองที่ต นเป็นสมาชิ กมี การดาเนิน การอย่า งต่ อเนื่ องเพีย งร้อยละ 34.10 และ 39.70
ตามลาดับ และหากพิจารณาในเรื่องลักษณะการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกจะพบว่า สมาชิกพรรคที่ได้รับเงิน
สนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.
2550 ทั้งมาตรา 75 มาตรา 81 สมาชิกพรรคการเมืองที่ไม่ได้รับเงินสนับสนุน และประชาชนทั่วไป มีความเห็น
สอดคล้องกันว่า ส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมแต่รับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ
2. ปัญหาและอุปสรรคของพรรคการเมืองในการพัฒนาประชาธิปไตย พบว่า สมาชิกพรรคการเมืองที่
ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 75 มาตรา 81 สมาชิกพรรคการเมืองที่ไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่ อการ
พัฒนาพรรคการเมือง และประชาชนทั่วไป พบว่า การดาเนินงานของพรรคการเมืองในการพัฒนาประชาธิปไตย
ยังประสบปัญหา/อุปสรรคหลายประการ ได้แก่ (1) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมของพรรค
การเมืองไม่ทั่วถึง (ร้อยละ 13.79) (2) พรรคการเมืองไม่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยแก่ประชาชน (ร้อยละ
10.34) (3) การนาเสนอนโยบายของพรรคการเมืองเข้าใจได้ยาก (ร้อยละ 10.34) (4) พรรคการเมืองต่างๆ ยังไม่
เข้าถึงประชาชน (ร้อยละ 10.34) (5) การเลือกตั้งมีความรุนแรงมากขึ้น (ร้อยละ 6.89) (6) งบประมาณไม่
เพียงพอ (ร้อยละ 6.89) (7) เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ (ร้อยละ 6.89) (8) การดาเนินกิจกรรมการให้ความรู้แก่
ประชาชนไม่ต่อเนื่อง (ร้อยละ 6.89) (9) ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัย (ร้อยละ 3.44) (10) เงินเดือนเจ้าหน้าที่น้อย
(ร้อยละ 3.44) (11) นักการเมืองไม่เข้าใจปัญหา (ร้อยละ 3.44) และจากการสัม ภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร
ส านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าค กรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ ง และ
กรรมการบริ ห ารสาขาพรรคการเมื อ ง พบว่ า พรรคการเมื อ งมี ปั ญ หาและอุ ป สรรคส าคั ญ ๆ ในการพั ฒ นา
ประชาธิ ป ไตย ดั งนี้ (1) ปั ญหาด้ านบุ คลากรที่มี จ านวนจ ากัด และส่ ว นหนึ่ ง ยัง ขาดความรู้และทั กษะในการ
ดาเนินงาน (2) ขาดความชัดเจนเกี่ยวกับรูปแบบการดาเนินงาน โดยพรรคการเมืองส่วนใหญ่ยังขาดแผนการ
พัฒนาพรรคการเมืองในระดับชาติ (3) พรรคการเมืองยังมีข้อจากัดด้านงบประมาณในการสนับสนุนส่งเสริมการ
ดาเนินกิจกรรมทางการเมือง (4) ข้อกฎหมาย/หลักเกณฑ์วิธีการดาเนินกิจการพรรคการเมืองและบทลงโทษพรรค
การเมืองเคร่งครัดมากเกินไป (5) การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของพรรคการเมืองและสาขาพรรคยัง
ไม่เป็นระบบและขาดประสิทธิภาพ และ (6) การดาเนินกิจกรรมในการพัฒนาประชาธิปไตยยังขาดความร่วมมือ
จากพรรคการเมืองและประชาชน
3. แนวทางในการส่ งเสริมบทบาทพรรคการเมืองในการให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ย วกับการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของพรรคการเมืองในฐานะที่เป็นสถาบันทางการเมือง
ผลการศึกษาพบว่า สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งควรมีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนให้ พรรคการเมือง
ทาหน้าที่ให้การศึกษาทางการเมืองแก่ประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมาก ได้ดังต่อไปนี้ (1) การส่งเสริมให้
พรรคการเมืองให้การศึกษาแก่ประชาชนต่อไป โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ไม่ได้คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนตน
เพียงอย่างเดียว แต่เน้นการคานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม (2) การให้เงินงบประมาณสนับสนุนพรรคการเมืองต้อง
มีการกาหนดขอบเขตในการใช้เงินงบประมาณว่าจะต้องนาไปดาเนินการในเรื่องใดบ้าง โดยควรจะมีการกาหนด
ขอบเขตในเรื่องของการนางบประมาณไปใช้พัฒนาความรู้ทางด้านการเมืองกับประชาชนด้วย (3) การเชิญ
บุคลากรของพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบเกี่ยวกับการให้การศึกษาด้านการเมืองแก่ประชาชน มาร่วม
แลกเปลี่ยนกับผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการเมืองและผู้ทรงคุณวุฒิทางด้าน Civic Education อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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เพื่อเป็นการเปิดมุมมองหรือวิสัยทัศน์ต่างๆ ให้กับบุคลากรของพรรคการเมือง (4) การจัดตั้งงบประมาณสาหรับ
การติด ตามและประเมิน ผลการใช้เงิน เพื่อพัฒ นาความรู้ทางการเมืองแก่ประชาชนของพรรคการเมือง โดย
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องมีการประเมินผลว่าหลังจากที่ให้งบประมาณสนับสนุนพรรคการเมือง
แล้วนาข้อมูลที่ได้จ ากการประเมินมาใช้ในการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อใช้ เป็นแนวทางในการส่งเสริม
สนับสนุนให้พรรคการเมืองทาหน้าที่ให้การศึกษาทางการเมืองแก่ประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (5) การ
ให้ความรู้ทางการเมืองแก่ประชาชนของพรรคการเมืองควรเป็นไปในลักษณะของการให้ความรู้ความเข้าใจ ไม่ใช่
การผู กขาดการให้ ความรู้ (6) ส านั กงานคณะกรรมการการเลื อกตั้ ง ควรสนั บ สนุ น ให้พ รรคการเมื องน าเงิ น
งบประมาณส่วนหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนไปสร้างหรือพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ของพรรคการเมือง เพื่อเป็นแหล่ง
ในการศึกษา ค้นคว้า และการเรียนรู้สาหรับพัฒนาพรรคการเมืองให้เข้มแข็งต่อไป (7) สานัก งานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการทางานส่งเสริมความเข้มแข็งพรรคการเมืองที่สามารถนาไปปฏิบัติ
ได้จริง ประกอบกับควรมีการพัฒนาบุคลากรของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้เน้นการสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่พรรคการเมือง
และผลจากการศึกษาทั้ง การศึก ษาเชิ งปริม าณโดยการสารวจความคิด เห็นจากสมาชิ กพรรค
การเมืองที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมื อง พ.ศ. 2550 ทั้ ง มาตรา 75 มาตรา 81 สมาชิ กพรรคการเมื องที่ ไ ม่ ไ ด้ รับ เงิ น สนั บ สนุ น และ
ประชาชนทั่วไป ประกอบกับข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ คณะผู้บริหารของ
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด และตัวแทนของพรรค
การเมือง ข้อมูลดังกล่าวคณะผู้วิจัยได้นามาสังเคราะห์จัดทาขึ้นเป็นร่าง Model เพื่อการปรับปรุงแก้ไขการ
ดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับพรรคการเมืองในการ
พัฒนาประชาธิปไตย ให้กับสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีรายละเอียดที่สาคัญดังต่อไปนี้
1. ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ อันประกอบด้ วย (1) พ.ร.บ. ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 (2) ประกาศ กกต. เรื่อง กองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมือง (3)
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และจานวนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนพรรคการเมือง เพื่อให้พรรคการเมืองขนาดเล็ก
และพรรคการเมืองที่เกิดขึ้นใหม่ให้ได้รับการสนับสนุนด้วย
2. การดาเนินการพัฒนาบุคลากรของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งส่วนกลางและระดับ
จังหวัด โดย (1)ปรับปรุงแนวทางและวิธีการให้ความรู้แก่พนักงานของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งใน
หลายรูปแบบ (2) จัดทีมที่ปรึกษาด้านกฎหมายและด้านอื่นๆ ให้กับพรรคการเมืองโดยตรง (3) จัดเวทีความรู้/
เวทีสาธารณะภายในสานักงานเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพรรคการเมือง (4) เพิ่ม
อัตรากาลังให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านพรรคการเมืองของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจา
จังหวัด
3. การเสริมสร้างความเป็นสถาบันทางการเมืองให้พรรคการเมือง โดย (1) จัดทาแผนยุทธศาสตร์
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและ
พัฒนาพรรคการเมือง (2) กาหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดสาหรับการประเมินพรรคการเมืองให้เป็น สถาบันทางการเมือง
และองค์กรธรรมาภิบาล (3) ร่วมกับพรรคการเมืองจัดทาแผนพัฒนาพรรคการเมืองทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
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(4) กาหนดแนวทางวิธีการประสานความร่วมมือกับพรรคการเมือง (5) ส่งเสริมให้พรรคการเมืองส่วนกลาง
กระจายอานาจให้สาขาพรรคมีส่วนร่วมในการบริหารพรรค
4. การขับเคลื่อนการพัฒนาประชาธิปไตยจากกลุ่ม/องค์กรภาคประชาชน โดย (1) ส่งเสริมกลุ่ม/
องค์ กรภาคประชาชนมี ส่ ว นร่ว มในการตรวจสอบการดาเนิ น กิจ กรรมของพรรคการเมื อง (2) ส่ ง เสริม และ
สนับสนุนกลุ่ม/องค์กรภาคประชาชนในด้านทรัพยากรจากสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อจัดกิจกรรมให้
ความรู้ด้านการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตยแก่ประชาชน (3) ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันการศึกษา ใน
ด้านทรัพยากรจากสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตยแก่ประชาชน
5. จัดระบบติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของพรรคการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ โดย (1)
ใช้ระบบเทคโนโลยี/ระบบคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วยในการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของพรรคการเมือง (2)
จัดสรรงบประมาณในการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของพรรคการเมืองให้มากขึ้น
สรุปและอภิปรายผล
1. บทบาทของส านักงานคณะกรรมการการเลื อกตั้งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับพรรค
การเมืองในการพัฒนาประชาธิปไตยสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีบทบาทเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบ
พรรคการเมือง ดังนี้ (1) การควบคุมตรวจสอบการจดแจ้งจัดตั้งพรรคการเมืองตามเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด (2)
การควบคุมตรวจสอบการดาเนินกิจการของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามหลักความเป็นประชาธิปไตย โปร่งใส
และตรวจสอบได้ (3) การควบคุมตรวจสอบให้พรรคการเมืองใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองได้
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย (4) การควบคุมตรวจสอบการรับบริจาคและการหารายได้ของพรรคการเมือง (5) การ
ยื่นบัญชีรายได้และทรัพย์สินของกรรมการบริหารพรรคการเมือง (6) การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและดาเนินคดี
อาญากับผู้สมัคร หัวคะแนน และผู้เกี่ยวข้อง (การให้ใบเหลืองหรือใบแดง) (7) การดาเนินคดีในศาลเกี่ยวกับ
ความผิดการเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง (8) การสั่งยุบพรรคการเมือง (9) การสั่งปรับทางปกครองกรณีพรรคทา
ผิดกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับบทบาทของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่กฎหมายกาหนดไว้ ดังนี้ 1 )
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
2) อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 3) อานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการ
เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2545 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม 4) อ านาจหน้ า ที่ ต าม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 5) อานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2553 6)อานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
ลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2552
2. ปัญหาและอุปสรรคของพรรคการเมืองในการพัฒนาประชาธิปไตยจากผลการวิจัยพบว่าการ
ดาเนินงานของพรรคการเมืองในการพัฒนาประชาธิปไตยยังประสบปัญหา/อุปสรรคหลายอย่าง ทั้งปัจจัยภายใน
พรรคการเมืองและปัจจัยภายนอกที่มากระทบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์มหาดไทย
ที่ได้สรุปปัญหาสาคัญของการพัฒนาการเมืองไทยและสอดคล้องกับงานวิจัยของสถาบันพระปกเกล้า โดยกลุ่ม
นั กศึ กษาหลั กสู ต รการเมื องการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย ส าหรับ นั กบริหารระดั บ สู ง รุ่น ที่ 14 ได้
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ทาการศึกษาเรื่อง การปฏิรูปพรรคการเมืองที่เหมาะสมกับประชาธิปไตยไทยซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กระมล
ทองธรรมชาติ ที่ได้สรุปปัญหาของระบบพรรคการเมืองไทยไว้ 4 ประการ ดังนี้ ประการแรกการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปเพราะความตื่นตัวทางการเมือง แต่เกิดจากระบบหัวคะแนน ประการที่สอง
นักการเมืองที่เข้ามาเป็นสมาชิกพรรคไม่ได้เข้าร่วมจากมูลเหตุทางอุดมการณ์เพื่อส่วนรวมแต่เป็นมูลเหตุของ
ผลประโยชน์ส่วนตน ประการที่สาม พรรคการเมืองและวัฒนธรรมทางการเมืองไทยที่ปล่อยปละละเลยให้มีการใช้
เงินเพื่อให้ได้ชัยชนะในการเลือกตั้ง และประการสุดท้ายพรรคการเมืองยังไม่มีความเป็นสถา บันทางการเมือง
ไม่ได้เป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริง แต่เป็นตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์ ที่จากัดวงในกลุ่มผลประโยชน์
ทางธุรกิจเป็นหลัก
3. แนวทางในการส่ งเสริมบทบาทพรรคการเมืองในการให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ย วกับการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ผลจากการศึกษาพบว่าสมาชิกพรรคการเมือง ตามมาตรา 75 และมาตรา 81
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 และสมาชิกพรรคการเมืองที่ไม่ได้รับ
เงินสนับสนุนพบว่า ในทางปฏิบัติสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ควรจะดาเนินการส่งเสริมกิจกรรม
ภายในด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางานมากขึ้น มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์
และวิธีการทางานเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งพรรคการเมืองที่สามารถปฏิบัติจริงได้ตามหลักธรรมาภิบาล มีการ
กาหนดยุทธศาสตร์ที่ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนหรือหน่วยงานต่างๆเข้ามามีส่ วนร่วมใน
การควบคุมตรวจสอบพรรคการเมือง (Political Participation) และมีการปรับปรุงระบบติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานของพรรคการเมืองที่เจ้าหน้าที่สามารถดาเนินการได้อย่างเป็นระบบ
4. การส่ ง เสริม ความเข้ม แข็งของพรรคการเมื องในฐานะที่ เป็ น สถาบั น ทางการเมื องขอบเขต
การดาเนินงาน พบว่าตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 กาหนดให้ยื่น
จดทะเบียนพรรคการเมืองต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองตามที่กฎหมายพรรคการเมืองกาหนด โดยมีเกณฑ์ที่
สาคัญดังนี้ “ ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง พรรคการเมืองต้อง
ดาเนินการให้มีสมาชิกตั้งแต่ 5,000 คนขึ้นไป ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย สมาชิกซึ่งมีที่อยู่ในแต่ละภาคตาม
บัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกาหนดและต้องมีสาขาพรรคการเมืองอย่างน้อยภาคละ 1
สาขา” ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ประชุมสัมมนามีความเห็นว่าแนวทางการดาเนินการและเงื่อนไขการจัดตั้งพรรค
การเมืองที่ดาเนินการอยู่นี้ ทาให้การจัดตั้งพรรคการเมืองสามารถดาเนินการได้ง่ายขึ้น ซึ่งเปิดโอกาสให้นายทุน
หรือผู้แสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ได้มีอุดมการณ์ทางการเมืองที่ถูกต้องสามารถตั้งพรรคการเมืองได้ง่าย ในส่วน
ของแนวทางในการดาเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองส่วนใหญ่ คือ ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยให้แก่สมาชิก
พรรคและประชาชนทั่วไป การให้ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทางการเมือง โดยการดาเนิน
กิจ กรรมของพรรคการเมื องส่ ว นใหญ่มี จุ ดมุ่ งหมายเพื่อให้ป ระชาชนนิย มชมชอบพรรคการเมื องของตนเอง
มากกว่าการให้ความสาคัญกับประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งพบว่าการดาเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองส่วนใหญ่ไม่ได้
เป็นไปตามแนวทางที่กาหนดไว้ โดยพรรคการเมืองส่วนใหญ่เน้นการดาเนินกิจกรรม การแถลงนโยบายและการ
รณรงค์หาเสียงเฉพาะช่วงใกล้เลือกตั้งเท่านั้น หากพิจารณาในด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกพรรคการเมืองและ
ประชาชนพบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมแต่รับรู้ข้อมูลต่างๆผ่านสื่อ ส่วนแนวทางการดาเนินการเกี่ยวกับ
การยุบพรรคการเมืองในปัจจุบันทาให้เกิดการสิ้นสุดของพรรคการเมืองได้ง่าย ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการพัฒนาพรรค
การเมืองให้เป็นสถาบันพรรคการเมือง เพราะการที่พรรคการเมืองจะสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นสถาบันพรรค
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การเมืองได้นั้น พรรคการเมืองควรควรจะมีการดาเนินการที่ต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังทาให้บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถและศั ก ยภาพสู ง หลี ก เลี่ ย งการเป็ น กรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ ง โดยแต่ ง ตั้ ง คณะ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ไม่มีศักยภาพเท่าที่ควร ทาให้เกิดความล้มเหลวในการบริหารพรรคการเมือง
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. จากการวิจัยพบว่า สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีบทบาทในการควบคุม ติดตาม และ
ตรวจสอบการดาเนินงานของพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.
2550 โดยการดาเนินการตรวจสอบการดาเนินงานของพรรคการเมืองใน 2 ลักษณะคือ (1) การควบคุมตรวจสอบ
การดาเนินกิจการของพรรคการเมือง และ(2) การควบคุมตรวจสอบทางการเงิน ดังนั้นควรมีการปรับปรุงระบบ
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของพรรคการเมืองที่เจ้าหน้าที่สามารถดาเนินการได้อย่างเป็นระบบ เช่น
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ มีการส่งเสริมกิจกรรมภายในสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งด้านการพัฒนา
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางานมากขึ้น และกาหนดยุทธศาสตร์ที่ส่งเสริมการสร้างความ
เข้มแข็งของภาคประชาชน (Civil Society) ที่จะผลักดันให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุมตรวจสอบ
พรรคการเมือง (Political Participation) ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการผ่านสถาบันพรรคการเมือง และองค์กร
ภาคประชาสังคมอื่นๆ
2. จากการวิจัยพบว่า การดาเนินงานของพรรคการเมืองในการพัฒนาประชาธิปไตย ยังประสบ
ปัญหา/อุปสรรคหลายอย่าง ทั้งปัจจัยภายในพรรคการเมืองและปัจจัยภายนอกที่มากระทบ ดังนั้นควรมีการเน้น
กิจ กรรมส่ ง เสริม ประชาธิ ป ไตยให้ กั บ ประชาชนโดยตรง ที่ น อกเหนื อ จากการสนั บ สนุ น ให้พ รรคการเมื อ ง
ดาเนินการ พร้อมทั้งกาหนดแผนการดาเนินงานทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวร่วมกับพรรคการเมือง
เพื่อวางแผนการดาเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการ
ดาเนินงานได้
3. สานั กงานคณะกรรมการการเลื อกตั้ ง ควรพิ จ ารณาแก้ไ ขการจดทะเบี ย นพรรคการเมืองตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 โดยให้มีการปรับเกณฑ์ การจัดตั้งพรรค
การเมือง การหาสมาชิกพรรคการเมือง การจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองเป็นต้น เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มทุนหรือ
นายทุนมามีอิทธิพลเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมือง โดยศึกษาบทเรียนจากต่างประเทศเป็นบทเรียนรู้
เพิ่มเติม เพื่อให้พรรคการเมืองพัฒนามาจากกลุ่มผู้ที่มีความสนใจทางการเมืองอย่างแท้จริง
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษารูปแบบ แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและควบคุมการ
ดาเนินกิจการของพรรคการเมืองในการพัฒนาประชาธิปไตย
2. ควรศึกษาตัวชี้วดั ความเข้มแข็งของพรรคการเมืองในการพัฒนาประชาธิปไตย
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