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The Affecting Factors of managing senator election Program
Implementation 2557 B.E. Prachuap Khiri Khan Province
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มี วัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจั ยแห่งความส าเร็จ กั บความส าเร็จของการนา
นโยบายการจั ดการเลื อกตั้ งสมาชิ กวุ ฒิ สภา พ.ศ. 2557 ไปปฏิ บั ติ ของคณะกรรมการการเลื อกตั้ งจั งหวั ดประจวบคี รี ขั น ธ์
ประชากรที่ ใช้ ใ นการวิ จัย ครั้ ง นี้ คื อ ประชากรที่ อาศั ย อยู่ ใ นจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ จานวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test ค่า F-test
และใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า (1) ประชาชนเห็นว่าปัจจัยแห่งความสาเร็จมีอิทธิพล
ต่อความส าเร็ จของการนานโยบายการจัดการเลือกตั้งสมาชิ กวุฒิ สภา พ.ศ. 2557 ไปปฏิ บัติ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก
และปั จจั ย แห่ งความส าเร็ จมี ผ ลอิ ท ธิพ ลต่ อความส าเร็ จต่ อการนานโยบายไปปฏิ บั ติ เรี ย งตามล าดั บ มากไปน้ อย
ดังนี้ ด้านการสื่อสารระหว่างองค์กร ด้ านงบประมาณและแรงจูงใจ ด้านสภาวะแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิ จ
สังคม ด้ านลักษณะของหน่วยงาน กกต. ที่นานโยบายการจั ดการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกไปปฏิบัติ และด้านมาตรฐาน
และวัต ถุ ประสงค์ข องนโยบาย (2) ประชาชนเห็ นว่า คณะกรรมการการเลื อกตั้ งจั งหวั ดประจวบคี รี ขันธ์ ป ระสบ
ความส าเร็ จในการน านโยบายการจั ดการเลื อกตั้ งสมาชิ กวุ ฒิ สภา พ.ศ. 2557 ไปปฏิ บั ติ อยู่ ในระดั บมาก (3) ปั จจั ยแห่ ง
ความสาเร็จ โดยรวม มีความสาเร็จของการนานโยบายการจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2557 ไปปฏิบัติของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดประจวบคีรี ขันธ์ โดยมี ความสั มพั นธ์ในระดับปานกลาง และเป็นไปในทิศทางเดีย วกั น
ส่วนด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย ด้านงบประมาณและแรงจูงใจ ด้านการสื่อสารระหว่างองค์กร และ
ด้านลักษณะของหน่วยงาน กกต. ที่นานโยบายการจัดการเลือกตั้ งวุฒิ สมาชิกไปปฏิบั ติ มี ความสั มพันธ์ในระดับปานกลาง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนด้านสภาวะแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม มีความสัมพันธ์ในระดับสู ง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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Abstract

Vol.6 No.2 (July–December 2016)

The primary objective of this research was aimed to explore the relationship between
the success factors and the practical implementation of Senator Election Management 2014 by
the Prachuapkhirikhan Election Commission. In present study, the population included 400
participants who have dwelled in Prachuapkhirikhan province. The questionnaires were used as
instrument to gather data. The statistics implemented included frequency, percentage, mean,
and standard deviation, as well as t-test, F-test, and the Pearson Product Moment Correlation
Coefficient. The results showed as follows. (1) Overall, the respondents were of the opinion that
success factors have strongly influenced the successful implementation the implementation of
Senator Election Management 2014. The success factors influencing the successful
implementation of Senator Election Management 2014 can be prioritized as from maximum to
minimum as follows; inter-organizations communication, budget and motivation, political,
economic, social and environmental condition, nature of Election Commission authorities that
pursued on implementing the senator election management, as well as standards and objectives
of the policies. (2) The respondents were of the opinion that Prachuapkhirikhan Election
Commission was highly successful in adopting the policy on Senator Election Management 2014.
(3) Overall, success factors for implementation of Senator Election Management 2014
by Prachuapkhirikhan Election Commission were correlated moderately and in the same
direction. The standards and objective of the policies, budget and motivation, inter-organizations
communication, natures of the Election Commission authorities that executed the
implementation of Senator Election Management 2014 were correlated moderately and in the
same direction. The political, economic and social, and environmental conditions were correlated
highly and in the same direction.
Keywords: success, policy implementation, election management

บทนา

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจางบประมาณ
พ.ศ. 2550, หน้า 1-2) ในปี พ.ศ. 2540 ได้มีการ
รณรงค์เพื่อให้มีการปฏิรูป ทางการเมื องเกิดขึ้น
และเป็นสาเหตุนาไปสู่การจัดทารัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. 2540 ในการนี้ ไ ด้
คานึงถึงการเลือกตั้งซึ่งเป็นเหตุหนึ่งที่จะให้การ
ปฏิรูปทางการเมืองสัมฤทธิผล หากการเลือกตั้ง
เป็ น ไปด้ ว ยความบริ สุ ท ธิ์แ ละยุ ติธ รรม ดั ง นั้ น
จึ ง ได้ บั ญ ญั ติ ให้ มี อ งค์ ก รห นึ่ งขึ้ น เรี ย ก ว่ า

คณะกรรมการการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติ
ของรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทย พ.ศ. 2540
จึงได้ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2540
และเมื่ อ ประกาศใช้ บั ง คั บ พระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการ
เลือกตั้งแล้ว ได้มีการจัดตั้งสานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเป็นหน่วยงานธุรการและคณะกรรมการ
การเลื อ กตั้ ง ขึ้ น (รายงานผลการปฏิ บั ติ ง าน
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“คณะกรรมการการเลือ กตั้ง ” เพื่อควบคุมและ
ด าเนิ น ก ารจั ด ห รื อ จั ด ให้ มี ก าร เลื อ ก ตั้ ง
สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร สมาชิ ก วุ ฒิ สภา
สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นรวมทั้ง
การออกประชามติ ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
เป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางและมีอิสระอย่างแท้จริง
(ศรชัย ท้าวมิตร, 2549, หน้า 121-122)
เมื่ อ รัฐธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย
พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 และ
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่า ด้ ว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติ
ประกอบด้วยการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และการได้ ม าซึ่ ง สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา พ.ศ. 2550
มีผลบังคับใช้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
เป็นองค์กรที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
เพื่อทาหน้าที่ ควบคุม กากับ ดูแล การเลือกตั้ง
ให้ เป็ นไป ด้ ว ยความบ ริ สุ ท ธิ์ แ ละยุ ติ ธ รรม
ตามครรลองระบอบประชาธิปไตย และเป็นองค์กรที่มี
การปฏิบัติงานที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ มี ความเป็นกลางทางการเมื อ ง
มุ่งพัฒนาให้การจัดการเลือกตั้ง และการออกเสียง
ประชามติได้มาตรฐาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
และผลการปฏิ บั ติ งานเป็ นที่ ยอมรับ ของสั งคม
การจั ดการเลื อกตั้งให้เป็ นไปด้ วยความบริสุท ธิ์
ยุติธรรม เป็นการเลือกตั้งที่สามารถนาพาประเทศ
ไปสู่ระบอบประชาธิปไตยทีแ่ ท้จริงได้ องค์กรอิสระ
หรือคณะกรรมการการเลือกเป็นองค์กรที่มีความ
โปร่ง ใส เที่ยงธรรม เคริร์ก แพททริกซ์ (Jean J.
Kirkpatrick) นักวิชาการสายอนุรักษ์นิยมอเมริกัน
(American Conservation) อดีตเอกอัครราชทู ต

สหรัฐอเมริกา มีมุมมองเกี
่ยวกัNo.2
บการเลื
อกตั้ง ซึ่งถือ2016)
ว่า
Vol.6
(July–December
เป็ นกลไกในระบอบประชาธิ ป ไตยการคั ดสรร
บุคคลจากการเลือกตั้งถือว่าเป็นธรรมเนียมหลัก
ของรัฐเสรีประชาธิปไตย แบบตัวแทนเพราะการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยผู้ที่ได้รับเลือกให้เข้ามา
บริ หารประเทศได้ รับความยิ นยอม จากประชาชน
การจัดการเลือกตั้งแต่ละครั้งคณะกรรมการการ
จัดการเลื อกตั้ ง ต้องน านโยบายการจั ดการเลือกตั้ ง
ไปปฏิบัติ ผลจากการเลือกตั้งมีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม
และผ่ านการคั ดเลื อกจากประชาชน ท าให้ ได้
นักการเมืองที่ดีมีคุณภาพมาทางาน การทางาน
ด้ วยความตั้ งใจ จะได้ รับการยอมรั บของนั กลงทุ น
ทั้ งภายในและภายนอกประเทศ ส่งผลต่อการพั ฒ นา
ระบบการเมืองไทย ระบบสังคม และเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย เพื่ อ ให้ ก ารจั ด การเลื อ กตั้ ง
ในประเทศไทยได้มี ความบริสุท ธิ์ยุติธรรมและ
สามารถส่งผลให้เกิดการพัฒนาการทางการเมือง
ของประเทศไทยได้มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมและ
สามารถส่งผลให้เกิดการพัฒนาการทางการเมือง
ของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งจะทาให้
กระบวนการความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทย
สามารถดาเนินการไปได้ อนึ่งในประเทศที่มีการพัฒนา
กระบวนการทางการเมื องในระบอบประชาธิป ไตย
อาทิ สหพันธรัฐเยอรมัน ประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวีย
ประเทศฟิลิปปินส์ ต่างก็มีการใช้คณะกรรมการ
การเลื อ กตั้ ง เพื่ อ ด าเนิ น การจั ด การเลื อ กตั้ ง
ทั้ ง สิ้น ดัง นั้น ในรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ประเทศไทย
ตั้งแต่ฉบับ พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา จึงได้มี การก าหนด
ให้ มี ก ารก าหนดนโยบายการจัด การ เลื อกตั้ ง
ซึ่งนับตั้งแต่ พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา การจัดการเลือกตั้ง
ให้มี ก ารพั ฒ นาขึ้ นมาในด้านของกระบวนการ
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แต่ยังคงเป็นที่มีข้อกังวลถึงประสิทธิผลของการ
จัดการเลือกตั้งว่ามีอยู่ในระดับใด ดังนั้น ผู้ศึกษา
จึง น านโยบายไปปฏิ บั ติ ใ น ลั ก ษ ณ ะ แ น วดิ ่ ง
และล่ า งสู่ บ นรวมถึ ง ทฤษฎี แบบผสม (Aron
Wildfsky อ้ า งถึ ง ใน เรื อ งวิ ท ย์ เกษสุ ว รรณ,
2551, หน้า 57) และตัวแบบการนานโยบายไป
ปฏิบัติของ Van Meter และ Van Horn นาไปศึก ษา
เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ ความสาเร็จของการนา
นโยบายการจั ด การเลื อกตั้ ง ไป ป ฏิ บั ติ ขอ ง
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง (กกต.) จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์

นิตย์ สั มมาพั
ธ์ (2542,
หน้า 10-21)
Vol.6นNo.2
(July–December
2016)
ได้ ให้ แนวคิ ดในการวั ดความส าเร็ จ ขององค์ ก ร
ไว้ดังนี้ (1) พิจารณาจากผลิตภาพ (Productivity)
และ (2) พิจารณาจากกาไร (Profit)
เฟ รเซ อ ร์ ส (Frese, 2000, p. 152)
ได้ ก ล่ าวถึ ง ความส าเร็ จ ของผู้ ป ระกอบการวั ด
ได้ดังนี้ ตัวบุคคล ระดับความสาเร็จทางเศรษฐกิจ
วัดจากผู้เกี่ ยวข้องในธุรกิ จ วัดจากการสังเกตของ
ผู้สัมภาษณ์
Baldrige National Quality Program
(2002, pp. 30-32) ได้ให้ความหมายความสาเร็จ
ในการปฏิบัติงานว่า หมายถึง ระดับของผล (outcome)
ที่ องค์การได้สูงขึ้นจากการปฏิบัติงานอย่างเป็ น
ระบบขององค์ ก าร ซึ่ ง รวมทั้ ง การที่ ได้ ผ ลที่ มี
คุณภาพ ผลผลิต การสร้างสรรค์ และความรวดเร็ว
มากขึ้น
Julnes (2003, pp. 693-708) ได้ ใ ห้
ความหมายของการปฏิ บัติงาน (performance)
ว่าหมายถึง งานสาธารณะ (public service) ที่ องค์ การ
ภาครัฐจัดทาเกี่ยวกั บกิจการทั้ งในด้านเศรษฐกิ จ
การเมือง และสังคม ดังนั้นความสาเร็จในการปฏิบัติงาน
(performance achievement) จึงหมายถึง ระดับของ
ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและก่อประโยชน์
ให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ความสาเร็จในการปฏิบัติงาน
สามารถวัดได้หลายมุมมอง ประกอบด้วยการวัด
(1) ประสิท ธิ ภาพ คื อ วัดเปรี ยบเที ยบระหว่าง
ปัจจัยนาเข้า (input) กับปัจจัยนาออก (output)
(2) ประสิทธิผล คือ วัดผลที่ได้จากการปฏิบัติงาน
เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ กาหนด (3) ความเท่ าเทียม
คือ มีการกระจายบริการสาธารณะได้อย่างเป็นธรรม
(4) ความรับผิดชอบต่อประชาชน คือการกาหนด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย แห่ ง ความส าเร็ จ
ที่มี อิท ธิพลต่อความส าเร็จ ของการนานโยบาย
การจัดการเลือกตั้งสมาชิก วุฒิสภา พ.ศ. 2557
ไปปฏิ บั ติ ข องคณ ะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2. เพื ่อ ศึก ษาระดับ ความส าเร็จ ของ
การนานโยบายการจัดการเลื อกตั้งสมาชิกวุฒิ สภา
พ.ศ. 2557 ไปปฏิบัติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
แห่งความสาเร็จ กับความสาเร็จของการนานโยบาย
การจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิส ภา พ.ศ. 2557
ไปปฏิ บั ติ ข องคณ ะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับความสาเร็จ
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นโยบายและการจั ด ท ากิ จ กรรมสาธารณะที่
สอดคล้องกั บความต้องการของประชาชน และ
(5) ความชอบ ธรรม คื อ การยอมรั บ และ
ให้การสนับสนุนของประชาชนทีม่ ีต่อการใช้อานาจ
ขององค์การภาครัฐ
Kaplan and Norton (1992, pp. 10-14)
ให้ความหมายของความสาเร็จในการปฏิบัติงาน
หมายถึง ผลรวมของการให้บ ริก าร ทั้ ง ในอดีต
และปัจจุบันรวมทั้งการคาดการณ์งานที่จะต้อ ง
ทาในอนาคต โดยความสาเร็จในการปฏิบัติงาน
หมายถึง ผลรวมของการเพิ่มมูลค่าให้กับองค์การ
ใน 4 มุ ม มอง ได้ แก่ ความมี ป ระสิ ท ธิ ภาพและ
สร้างความประหยัดในกระบวนการภายในการเพิ่ ม
มู ล ค่ า ทางการเงิน การเพิ่ ม คุ ณ ค่ า สิ น ค้ าและ
บริการให้แก่ลูกค้า และการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันให้สูงขึ้น
ดังนั้น ความส าเร็จ ในการปฏิบัติงาน
จึง หมายถึง ผลโดยรวมของการจั ดท าบริก าร
สาธารณะขององค์การภาครัฐตามอานาจหน้าที่
ที่ มี อยู่ อย่ างเป็ นระบบใน 4 มุ มมอง คื อ ความมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่
ที่องค์การภาครัฐรับผิดชอบความมีประสิทธิผล
ในการนานโยบายหลั ก ของรัฐบาลที่ เกี่ ยวข้อ ง
ไปปฏิ บั ติ ใ ห้ ไ ด้ ผ ลตามเป้ า หมายที่ ก าหนด
การให้ บ ริ ก ารส าธารณ ะที่ ส อด คล้ อ งกั บ
ความต้ อ งการของประชาชนและการพั ฒ นา
ความรู้และองค์การให้มีความสามารถในการแข่งขัน
การวัดความสาเร็จในการปฏิบัติงาน
ทศพร ศิริสัมพันธ์ (2549, หน้า 131-134)
ให้ความหมายการวัดความส าเร็จของการปฏิบัติ งาน
ขององค์ ก ารภาครัฐ ว่ าเป็ น การวั ด ผลสั ม ฤทธิ์

ของการให้บริการสาธารณะขององค์
การภาครั2016)
ฐ
Vol.6 No.2 (July–December
ที่จะต้องวัดจาก 4 มุมมอง คือ ความมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิ บัติง านตามอานาจหน้าที่ ที่ องค์ ก าร
ภาครัฐรับผิดชอบ ความมีประสิทธิผลในการนา
นโยบายหลั ก ของรัฐ บาลที่ เกี่ ยวข้อ งไปปฏิ บั ติ
ให้ได้ผ ลตามเป้ าหมายที่ ก าหนดการให้บ ริก าร
สาธารณะที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ประชาชน และการพัฒนาองค์การและบุคลากร
ให้มีความสามารถในการแข่งขัน
Holzer and Kloby (2008, p. 257)
ให้ความหมายของการวัดความสาเร็จในการปฏิบัติงาน
ว่ า เป็ นเครื่ อ งมื อการบริ ห ารที่ ใ ช้ ป ระเมิ น
การให้บริการสาธารณะขององค์ก ารภาครัฐว่า
เสี ย ค่ า ใช้ จ่ ายเท่ า ใดและท าได้ ดี เ พี ยงใด แล ะ
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตัดสินในทางการบริหาร
แล ะใช้ วั ด ความ ส าเร็ จ ใน ก ารป ฏิ บั ติ งาน
ให้ได้ร อบด้าน ทั้งนี้ ระบบการวัด ความส าเร็ จ
ในการปฏิ บั ติ ง านจะมี ตั ว ชี้ วั ด ที่ บ่งบอกถึงผล
การป ฏิ บั ติ ว่ า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพประสิ ท ธิ ผ ล
มีคุณภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์เพียงใด
Yang and Hsieh (2007, p. 862)
ให้ความหมายของการวัดความสาเร็จในการปฏิบัติงาน
ว่าไม่ ได้ เป็ นเพี ยงการพั ฒ นาการจัด ท าตัวชี้ วัด
แต่เป็ นการสร้างระบบของการวัดผลสัม ฤทธิ์
ด้ว ยการใช้ตัว ชี้วัด และใช้ข้อ มูล ข่าวสารของ
ความสาเร็จในการปฏิบัติงาน เพื่อนาผลที่ได้มาใช้
ในการปรับปรุงการบริหารและสร้างธรรมาภิบาล
ให้กับองค์การ
การวัดความสาเร็จในการปฏิบัติงาน
จึง หมายถึง การวัดความสามารถขององค์ก าร
ให้ ครอบคลุ มใน 4 ด้ าน คื อ ความมี ประสิทธิ ภาพ
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ในการปฏิ บัติง านตามอ านาจหน้าที่ ที่ อ งค์ ก าร
ภาครัฐรับผิดชอบ ความมี ป ระสิทธิภาพในการ
นานโยบายหลักของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติ
ให้ได้ผ ลตามเป้าหมายที่ กาหนด การให้บ ริการ
สาธารณะที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ประชาชน และการพั ฒ นาความรู้และองค์การ
ให้มีความสามารถ
แนวคิดเกี่ยวกับการนานโยบายไปปฏิบัติ
การนานโยบายไปปฏิบัติ เป็นกระบวนการ
ที่มีความสาคัญกระบวนการหนึ่งในกระบวนการ
ของนโยบายสาธารณะทั้ ง 3 คื อ การก าหนด
น โยบ าย ก ารน าน โยบ ายไป ป ฏิ บั ติ แล ะ
การประเมิ นผลนโยบาย ซึ่ง แวน มิ เ ตอร์ และ
คาร์ ล แวน ฮอร์ น (Van Meter and Van Horn,
1975, p. 447) ได้ให้คานิยามว่า การนานโยบาย
ไปปฏิบัติหมายความถึงการดาเนินการโดยบุคคล
หรือ กลุ่ ม บุ ค คลทั้ ง ในภาครั ฐ และภาคเอกชน
โดยมุ่ งที่ จะก่ อให้เกิ ดความสาเร็จตามวัตถุป ระสงค์
จากการตัดสินใจดาเนินนโยบายที่ ได้กาหนดไว้
ก่อนหน้านั้นแล้ว เช่นเดียวกับ พอล ซาบาเตียร์
และแดเนีย ล แมสมาเนี ยน (Pual A.Sabatier
and Daniel A.Mazmanian, 1980, pp. 538-560) ให้
คานิยามว่า การนานโยบาย ไปปฏิบัติ คือ การนานโยบาย
พื้ น ฐานทั่ ว ไป ได้ แก่ กฎหมาย ค าสั่ งของรั ฐบาล
มติ คณะรั ฐมนตรี หรื อ ค าพิ พ ากษาของศาลไป
ดาเนินการให้บรรลุผล
เพรสแมนและวิดอฟสกี้ (สมบัติ ธารงธัญวงศ์,
2544, หน้ า 399-400) ได้ ก ล่ า วถึ ง นิ ย ามของ
การน านโยบายไปปฏิ บั ติ อ ย่ า งเข้ า ใจง่ า ยว่ า
การนานโยบายไปปฏิบัติ คือ การดาเนินงานให้ลุล่วง
ให้ประสบความสาเร็จ ให้ครบถ้วนให้เกิดผลผลิต

และให้ ส มบู ร ณ์ ซึ่ ง สิVol.6
่ ง เหล่
้ คื อ สิ่ ง ที่ รัฐ บาล
No.2า นี(July–December
2016)
กาลังปฏิบัติอยู่ และเป็นธรรมชาติของนโยบาย
อย่างไรก็ ตาม เพรสแมน และวิดอฟสกี้ ได้ให้
ความหมายเพิ่มเติม โดยพิจารณาจากทัศนะของตนว่า
การน านโยบายไปปฏิ บั ติ เป็ น กระบวนการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการกาหนดเป้าประสงค์และ
การปฏิบัติเพื่อการบรรลุเป้าประสงค์ การศึกษา
การนานโยบายไปปฏิบัติ ยังเกี่ยวข้องกับปัญหา
ของการประเมิ นความส าเร็จของผู้ปฏิบัติ และ
การตีความข้อปฏิบัติที่ มีลัก ษณะทั่ วไปลงสู่การ
ตัดสินใจเฉพาะด้าน ที่ ต้องมี ผู้เข้าร่วมมากมาย
และมีมุมมองที่หลากหลายการบรรลุเป้าประสงค์ผ่าน
การตัดสินใจเฉพาะด้าน ณ ระดับ ใด ย่อมเป็ น
การวัดระดับของความส าเร็จในการนานโยบายไป
ปฏิบัติ
ปัญหาการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ได้ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง ในระดั บ มหภาค (macro) และ
ในระดับจุลภาค (micro) ในระดับมหภาค จะเห็นได้ว่า
มี น โยบายเป็น จ านวนมากที่ รัฐบาลส่วนกลาง
ทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้ว หรือแม้แต่ประเทศที่
ก าลังพั ฒนา ก็ ไม่ สามารถท าให้ หน่ วยงานระดั บ
ท้องถิ่นนานโยบายไปปฏิบัติได้ในทิ ศทางที่ ต้องการ
ในระดับจุลภาค แม้ว่ารัฐบาลส่วนกลางจะสามารถทา
ให้ห น่วยปฏิบัติที่ อยู่ในระดับ ล่างหรือในระดับ
ท้องถิ่นยอมรับ และจัดท าโครงการสนองนโยบายที่
รั ฐ บาลส่ ว นกลางวางไว้ ปั ญ หาก็ ยั ง เกิ ด ขึ้ น
เพราะไม่ มีอะไรที่ จะประกั นได้ว่า หน่วยงานใน
ระดับท้ องถิ่นมีส มรรถนะ (capacity) เพียงพอ
ที่ จ ะปฏิ บั ติ ตามได้ ห รือไม่ บุ คคล องค์ กร หรื อ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องหรือต้องประสาน
ในการปฏิบัติงาน ให้ความสนับ สนุนร่วมมื อมาก
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น้ อ ยเพี ย งใด โครงการนั้ น เป็ น ความต้ อ งการ
อย่ างแท้ จริ งของท้ องถิ่ นนั้ นหรื อไม่ การยั ดเยี ยด
นโยบายจากเบื้องบนมายังส่วนล่ าง มั กจะเป็นการ
สร้างปัญหา ให้เกิดขึ้นเสียตั้งแต่เบื้องแรก เพราะความ
แตกต่างกันของสภาพท้องถิ่น ตลอดจนถึงปัจจัยอื่น ๆ
ที่มีผลกระทบต่อประสิทธิผลของการนานโยบาย
ไปปฏิบัติ ย่อมจะทาให้ผลการปฏิบัติและระดับ
ความสาเร็จของโครงการมีความแตกต่างกันไป
แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ในแนวคิ ดเกี่ ยวกั บการเลื อกตั้ งเป็ นการ
อธิบายถึง วิธีการในการกาหนดขอบเขตและวิธีในการ
เลือกตั้ง ซึ่งจะเป็นตัวกาหนดวิธีในการคัดสรรคน
เพื่อเข้ามาท ากิจกรรมทางการเมือง การเลือกตั้ง
เป็ นสิ่ งที่ ส าคัญ อย่างยิ่งในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย เนื่องจากว่าการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ไม่สามารถที่จะนาประชาชนทุกคน
เข้ามาทาหน้าที่ในการบริหารบ้านเมืองได้ทั้งหมด
จึงต้องมีระบบในการคัดสรรบุคคลมาเป็นตัวแทน
ในการทาหน้าที่ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ
ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าเป็นประชาธิปไตยแบบมีตัวแทน
(representative democracy) เพราะเป็ นกระบวนการ
คัดสรรตัวบุคคลที่จะไปทาหน้าที่แทนประชาชน
วั ช รา ไชยสาร (2544, หน้ า 10-25)
ได้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า เรื่ อ งแนวคิ ด ในการเลื อ กตั้ ง
โดยอธิบายถึงความหมายของการเลือกตั้งไว้ว่า
การเลือกตั้งคือกิจกรรมทางการเมืองที่แสดงออก
ถึง การมี ส่วนร่วมทางการเมื อ งของประชาชน
ผู้เป็นเจ้าของอานาจอธิปไตย ผ่านการไปใช้สิทธิ
ออกเสี ย งเลื อ กตั้ ง ผู้ แ ทนของตน เพื่ อ เข้ า ไป
ท าหน้าที่ ทั้ ง ในฝ่ายนิติบัญ ญัติห รือ ฝ่ายบริห าร
ดั ง นั้ น การเลื อ กตั้ ง จึ ง เป็ น กลไกที่ แ สดงออก

ถึงเจตจานงของประชาชน
ที่เรี(July–December
ยกร้องสนับสนุ2016)
น
Vol.6 No.2
ให้มี ก ารกระท าหรือละเว้นการกระท าอย่างใด
อย่ างหนึ่ ง ในทางการเมื อ ง เช่น การตั ด สิ น ใจ
เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะที่จะมีผลกระทบต่อ
ประชาชน โดยที่ประชาชนจะเลือกพรรค เลือก
ผู้แทน กลุ่มการเมื องใดนั้นก็ขึ้นอยู่กั บ ว่าพรรค
หรื อ กลุ่ ม การเมื อ ง ผู้ ส มั ค รมี อุ ด มการณ์ แ ละ
นโยบายที่ ตอบสนองกั บ ความต้องการของตน
หรือไม่
การเลือกตั้ง (election) เป็นเงื่อนไข
ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ประการหนึ่ ง ของการปกครอง
ในระบอบประชาธิ ป ไตยเพราะการเลื อ กตั้ ง
เป็นการแสดงออกซึ่งเจตนารมณ์ ของประชาชน
ผู้เป็ นเจ้ าของประเทศ ในอั นที่ จะมอบความไว้วางใจ
ในตั ว แทนของปวงชนไปใช้ อ านาจแทน ตน
การออกเสี ยงเลื อกตั้ งเป็ น สิ ท ธิขั้ น มู ล ฐานของ
มนุ ษย์ โดยเฉพ าะในสั งคมป ระชาธิ ป ไต ย
อั นจะเห็ นได้ เด่ นชั ด จากบทบั ญ ญั ติ ข้ อ 21 (1)
แห่ งป ฏิ ญ ญ าสากลว่ า ด้ วยสิ ทธิ ม นุ ษยชน
(universal declaration of human rights)
สรุปใจความสาคัญได้ว่า “เจตจานงของประชาชน
ย่อมเป็นมูลฐานแห่งอานาจของรัฐบาลผู้ปกครอง
เจตจ านงดังกล่าวต้องแสดงออกโดยการเลือกตั้ง
อันสุจริต ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งคราวตามกาหนดเวลา
ด้วยการลงคะแนนเสียงของชายหญิง โดยถือหลัก
คนละหนึ่ งเสียงเท่ ากั นและกระท าเป็ นการลั บ
ด้วยวิธีการอื่นใดที่จะรับประกันในการลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งเป็นไปโดยเสรี” (กระมล ทองธรรมชาติ ,
2525, หน้า 201)
การเลือกตั้ง หมายถึง การที่ประชาชนมีส่วน
ร่วมทางการเมื องโดยการออกเสียงลงคะแนน
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ตามความเห็นของตนเองโดยอิ ส ระว่าจะเลือ ก
ใครเป็นตัวแทนของตนเข้าไปใช้อานาจอธิปไตย
บริหารกิจการของประเทศ ผู้ที่จะได้รับเลือกตั้งนั้น
จะเป็ นผู้ สมั ครใจเสนอตั วเข้ ามาให้ ประชาชนเลื อก
และผู้ที่ ได้รับเลือกด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ จ ะ
เป็น ผู ้ที ่ไ ด้ร ับ การยอมรับ ว่า เป็ น ผู้ แ ทนของ
ประเทศมี สิทธิตามที่ ได้ รับมอบหมายจากประชาชน
ให้ เ ข้ า ร่ ว มเป็ น คณะบุคคลดาเนินการบริห าร
และปกครอง (พิม ลจรรย์ นามวัฒ น์, 2534,
หน้า 716)
โดยอาจกล่ าวสรุ ปได้ ว่ า การเลื อกตั้ ง
(election) มีนัยความหมายจาแนกออกได้เป็นสองส่วน
คือ การเลือกตั้งในแง่มุมของกฎหมายและการเลือกตั้ง
แง่มุมปรัชญา โดยในส่วนแรก การเลือกตั้งในแง่มมุ
ของกฎหมายนั้นเป็นการพิ จารณาจากกฎหมาย
การลงคะแนนเสี ยงเลื อ กตั้ ง ซึ่ ง โดยทั่ วไปแล้ ว
จะมี สภาพอยู่ 3 ประการคือ การเลือกตั้งที่เป็นสิทธิ
(rights) เป็นการเลือกตั้งที่ มี ความส าคัญประการหนึ่ ง
ที่รัฐจะต้องให้ความคุ้มครอง การเลือกตั้งในฐานะ
ที่เป็นอภิสิทธิ์ (privilege) เป็นการที่ ผู้ลงคะแนน
เสี ย งมี ค วามเป็ น อิ ส ระที่ จ ะเลื อ กกระท าการ
อย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ ที่ได้รับการยอมรับจากกฎหมาย
ปราศจากการแทรกแซงหรือเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น เป็นต้น
และการเลื อ กตั้ ง ในฐานะที่ เป็ น หน้ าที่ (duty)
หมายถึง การที่บุคคลจาเป็นต้องกระทาหรืองดเว้น
การกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ง การลงคะแนนเสียง
เลื อ กตั้ ง ที่ มี ส ภาพเป็ น หน้ าที่ จึ ง เป็ น ไปโดยที่
กฎหมายได้ระบุหรือบังคับให้ผลู้ งคะแนนไปใช้สทิ ธิ
ออกเสี ยงเลื อกตั้ ง หรื อ กล่ าวอี ก นั ยหนึ่ ง ได้ ว่ า
กฎหมายได้ระบุหรือบังคับให้ผอู้ อกเสียงลงคะแนน
ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดยถือเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งที่ต้อง

กระท าการลงคะแนนเสีVol.6
ยงทีNo.2
่ ก าหนดไว้
ห น้าที่ ท2016)
าง
(July–December
การเมืองของประชาชนโดยผลทางบังคับของกฎหมาย
เช่นนี้ ตัวอย่างได้แก่ ประเทศไทย ซึ่งรัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบันได้กาหนดให้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่
ของปวงชนชาวไทย หากเพิกเฉยจะต้องถูกลงโทษ
ด้วยการเสียสิทธิทางการเมืองบางประการ เป็นต้น
จากความหมายดังกล่าวข้างต้นอาจสรุป
คานิยามของการเลือกตั้งได้ว่า หมายถึง กระบวนการ
และกิ จกรรมทางการเมื องที่ แสดงออกถึงการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนผู้เป็นเจ้าของ
อานาจอธิปไตย ทั้ งบทบาทในแง่การกาหนดตัว
ผู้บริหารประเทศ และการแสดงบทบาทตามเจตนารมณ์
ในการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารประเทศของผู้มี
อานาจปกครองด้วยการไปออกเสียงเลือกตั้งผู้แทน
ของตนเพื่อทาหน้าที่ในรัฐสภาและในรัฐบาล หรือ
เป็นการที่ประชาชนได้แสดงออกซึ่งมีส่วนร่วมทางการเมือง
(political participation) โดยการออกเสี ยง (voting)
ลงคะแนนเลื อกตั วแทนของเขาตามความเห็ น
โดยอิสระว่า จะเลือกผู้ใดเป็นตัวแทนของตนไปใช้
อานาจอธิปไตย ทั้งในทางนิติบัญญัติ และ การบริหาร
กิจการของประเทศผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งนั้นจะเป็นผู้ที่
สมัครใจเสนอตัวเข้ามาให้ประชาชนเลือก และผู้ที่
ได้รับการเลือกด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่จะเป็น
ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้แทนของประชาชน
ทั้งหมดมีสิทธิตามที่ได้รบั มอบหมายจากประชาชน
วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้ วิจั ยใช้ รู ป แบบของการวิจั ยเชิ งส ารวจ
(Survey Research) โด ย ใช้ แ บ บ ส อ บ ถ า ม
(Questionnaire)
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ประชากรที่ ใช้ ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ
ประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
มีทั้งหมด 8 อาเภอ มีจานวนประชากรทั้ งหมด
519,542 คน กาหนดขนาดตัวอย่างจะใช้แนวคิด
ของ Taro Yamane ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
คือ ประชากรที่ อาศัยอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จานวน 400 คน
เครื่ องมื อ ที่ ใช้ ใน ก ารวิ จั ยครั้ งนี้ คื อ
แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น
3 ส่ วน ดั งนี้ (1) ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล (2) ข้ อ มู ล
เกี่ ยวกั บ ปัจ จัยแห่ง ความส าเร็จ ที่ มี อิ ท ธิพ ลต่ อ
ความสาเร็จของการนานโยบายการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา พ.ศ. 2557 ไปปฏิ บั ติ ข อง
คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(3) ข้อมู ลเกี่ ยวกั บความส าเร็จของการน านโยบาย
การจัดการเลือกตั้งสมาชิก วุฒิสภา พ.ศ. 2557
ไปปฏิบัติของคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย
(1) หาค่าความถี่ (frequency) และร้อยละ (percentage)
ของข้อมูลทั่ วไปของปัจจัยส่วนบุคคล (2) หาค่าเฉลี่ย
(mean) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (standard
deviation) ของคะแนน จากการตอบแบบสอบถาม
โดยแทนความหมายของคะแนนเฉลี่ ย ระดั บ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยแห่งความสาเร็จที่ มี
อิทธิพลต่อความสาเร็จของการนานโยบายการ
จัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2557 ไปปฏิบัติ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
และความสาเร็จของการนานโยบายการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2557 ไปปฏิบัติของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (3) ค่า t-test

(Independent t-test)
วิเคราะห์
ความแตกต่2016)
าง
Vol.6ใช้No.2
(July–December
ระหว่างค่ าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ที่ มี ระดั บ
นั ยส าคั ญ .05 (4 ) ใช้ ส ถิ ติ วิ เคราะห์ F-test
(Independent sample F-test) แบบการวิ เคราะห์
ความแปรปรวนทางเดี ยว One-way ANOVA
(One-way Analysis of Variance) หรื อ Brown
Forsyth ใช้เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
มากกว่า 2 กลุ่ม (5) ใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่าย
ขอ งเพี ยร์ สั น (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient) ในการทดสอบความสัมพันธ์
ของตัวแปร 2 ตัว ที่เป็นอิสระต่อกัน
ผลการวิจัย
1. ประชาชนเห็นว่าปัจจัยแห่งความสาเร็จ
มีอิ ท ธิ พ ลต่ อ ความส าเร็จ ของการน านโยบาย
การจัดการเลือกตั้งสมาชิก วุฒิสภา พ.ศ. 2557
ไปปฏิบัติ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนเห็นว่าปัจจัยแห่ง
ความส าเร็ จ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความส าเร็ จ ของ
การนานโยบายการจัดการเลื อกตั้งสมาชิกวุฒิ สภา
พ.ศ. 2557 ไปปฏิบั ติ อยู่ในระดับ มาก 2 ด้าน
ดังนี้ (1) ด้านการสื่อ สารระหว่างองค์ ก ร และ
(2) ด้านงบประมาณและแรงจูง ใจ ตามล าดั บ
นอกจากนี้ พบว่า ประชาชนเห็น ว่าปั จ จัย แห่ ง
ความสาเร็จมีอิทธิพลต่อความสาเร็จของการนา
นโยบายการจัด การเลือ กตั้ง สมาชิก วุฒ ิส ภา
พ.ศ. 2557 ไปปฏิ บั ติ อยู่ ในระดั บ ปานกลาง
3 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านสภาวะแวดล้อมทางการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม (2) ด้านลักษณะของหน่วยงาน กกต.
ที่ น านโยบายการจั ด การเลื อ กตั้ ง วุ ฒิ ส มาชิ ก
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ไปปฏิบั ติ และ (3) ด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์
ของนโยบาย ตามลาดับ
2. ประชาชนเห็นว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง
จั งหวั ดประจวบคี รี ขั นธ์ ประสบความส าเร็ จ
ในการนานโยบายการจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิ สภา
พ.ศ. 2557 ไปปฏิ บั ติ อยู่ ในระดั บ มาก 6 ข้ อ
ดัง นี้ (1) การเลือ กตั้ งสมาชิก วุฒิ ส ภาจะท าให้
ประเทศไทยสามารถพั ฒ นาไปสู่ ค วามเป็ น
ประชาธิ ป ไตยที่ ส มบู ร ณ์ (2) ผลการเลื อ กตั้ ง
จะก่ อ ให้ เ กิ ด บรรยากาศทางการเมื อ งที่ ดี ขึ้ น
(3) การเลือกตั้งครั้งนี้ บรรลุเป้าหมายในการปฏิรูป
การเมื อ งตามเจตนารมณ์ ของรั ฐ ธรรมนู ญ
(4) ประชาชนยอมรับผลการเลื อกตั้ ง (5) ภาพลักษณ์
ของ กกต. จั งหวั ดประจวบคี รี ขั นธ์ และ (6) การ
จัดการเลือกตั้งเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ตามลาดับ
นอกจากนี้พบว่า ประชาชนเห็นว่าคณะกรรมการ
การเลื อกตั้ งจั งหวั ด ประจวบคี รี ขั นธ์ ประสบ
ความสาเร็จในการนานโยบายการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2557 ไปปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง
2 ข้อ ดังนี้ (1) ความคุ้มทุน ของการจัดการการเลือกตั้ง
และ (2) การบริ ห ารการจั ดการการเลื อกตั้ งมี
ประสิทธิภาพ ตามลาดับ
3. ผลการทดสอบสมมติฐาน (1) ประชาชน
ที่ มี เ พศต่างกั น มี ความคิ ดเห็ นต่อ ความส าเร็จ
ของการนานโยบายการจัดการเลือ กตั้งสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. 2557 ไปปฏิบัติของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่ แตกต่างกั น
(2) ประชาชนที่ มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ความสาเร็จของการนานโยบายการจัดการเลือกตัง้
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2557 ไปปฏิบัติของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่แตกต่างกัน

(3) ประชาชนที่มีระดัVol.6
บการศึ
างกัน มีความ
No.2กษาต่
(July–December
2016)
คิดเห็นต่อความส าเร็จ ของการนานโยบายการ
จั ด การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก วุ ฒิ สภา พ.ศ. 2557
ไปปฏิ บั ติ ของคณะกรรมการการเลื อกตั้ งจั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ ไม่แตกต่างกัน (4) ประชาชนที่
มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความสาเร็จของ
การนานโยบายการจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิส ภา
พ.ศ. 2557 ไปปฏิบัติของคณะกรรมการการเลือกตัง้
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ ร ะดั บ .05 (5) ประชาชนที่ มี รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีความคิดเห็นต่อความสาเร็จ
ของการนานโยบายการจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. 2557 ไปปฏิบัติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่แตกต่างกัน (6) ปัจจัยแห่ง
ความสาเร็จ โดยรวม มีความสาเร็จของการนานโยบาย
การจัดการเลือกตั้งสมาชิก วุฒิสภา พ.ศ. 2557
ไปปฏิ บั ติ ของคณะกรรมการการเลื อกตั้ งจั งหวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อภิปรายผล
1. ประชาชนเห็นว่าปัจจัยแห่งความสาเร็จ
มีอิทธิพลต่อความสาเร็จของการนานโยบายการ
จัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2557 ไปปฏิบัติ
ด้านมาตรฐานและวั ตถุ ป ระสงค์ ข องนโยบาย
อยู่ในระดับ ปานกลาง ต่างกั บ ผลงานวิจัย ของ
กานต์ เสกขุนทด (2552) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จของการน านโยบายการประกั นคุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาไปปฏิ บั ติ ข องมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสาระ
นโยบาย อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
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2. ป ระชาชน เห็ นว่ าคณ ะกรรมการ
การเลือกตั้งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประสบความสาเร็จ
ในการนานโยบายการจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิส ภา
พ.ศ. 2557 ไปปฏิบัติ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก
6 ข้อ ดังนี้ (1) การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจะทา
ให้ ป ระเทศไทยสามารถพั ฒ นาไปสู่ค วามเป็ น
ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ (2) ผลการเลือกตั้งจะก่อให้เกิด
บรรยากาศทางการเมืองที่ดีขึ้น (3) การเลือกตั้งครั้งนี้
บรรลุเป้าหมายในการปฏิรูปการเมืองตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ (4) ประชาชนยอมรับผลการเลือกตั้ง
(5) ภาพลักษณ์ ของ กกต. จั งหวัดประจวบคี รีขันธ์
และ (6) การจัดการเลื อกตั้ งเป็นไปอย่างมี คุณภาพ
ตามลาดับ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นพรุจ
ศักดิ์ศิริ (2550) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัย
ที่ สั มพั นธ์ กั บความส าเร็ จของการน านโยบาย
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ ส ารเพื่ อ
การศึกษา
ไปปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พบว่า ความสาเร็จในการนานโยบายนี้ไปปฏิบัติ
อยู่ในระดับมาก
3. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ โดยรวม มีความสาเร็จ
ของการนานโยบายการจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. 2557 ไปปฏิ บั ติ ข องคณะกรรมการการ
เลือกตั้งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 โดยมี ค วามสั ม พั นธ์
ในระดับปานกลาง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
สามารถอธิบายได้ว่า ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้ง
จังหวัดประจวบคีรขี ันธ์มีการนาปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ทั้ ง 5 ด้านมาปฏิบัติ มากขึ้น จะส่งผลให้ การจัด การ
เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาประสบผลสาเร็จมากขึ้น
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เทพศักดิ์ บุณยรัตนพันธุ์
(2536) ศึ กษาเรื่ อง ปั จจั ยที่ ส่ งผลต่ อการสร้ าง

ประสิทธิผลของการนVol.6
านโยบายการให้
บริการแก่
No.2 (July–December
2016)
ประชาชนไปปฏิบั ติ : กรณี ศึ กษาส านักงานเขตของ
กรุงเทพมหานคร พบว่า ตัวแปรอิสระทั้ ง 4 ตั วแปร
ได้ แก่ ความชั ดเจน ในเป้ า หมายของนโยบาย
ความซับซ้อนของโครงสร้าง ความพร้อมของทรัพยากร
และ การมี ส่ วนร่ วมของผู้ รั บบริ การ รวมกั นสามารถ
อธิ บายความมี ประสิ ทธิ ผลของการน านโยบายการ
ให้บริการแก่ประชาชนไปปฏิบัติได้อย่างมี นัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ รุ่ ง เรื อ ง สุ ข าภิ ร มย์ (2543) ศึ ก ษาเรื่ อ ง
การวิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการนานโยบาย
การศึ ก ษาไปปฏิ บั ติ : กรณี ศึก ษานโยบายการ
ขยายการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ปัจ จัยสาคัญ
6 ประการที่มีความสัมพันธ์กับการนาการขยาย
การศึกษาขั้นพื้นฐานไปปฏิบัติ ได้แก่ ปัจจัยด้าน
การพัฒนาครู ความชัดเจนของนโยบาย ผู้บริหารที่ มี
ภาวะผู้นาความชัดเจนของแนวปฏิบัติ ความพร้อมของ
ทรัพยากรและความร่วมมือจากชุมชน และยังสอดคล้อง
กั บ ผลงานวิจั ย ของ รั ฐ กร กลิ่ น อุ บ ล (2551)
ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการนานโยบาย
การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี ไ ปปฏิ บั ติ :
กรณี ศึ กษาองค์ การบริหารส่ วนต าบลในภาคกลาง
พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการนานโยบาย
การบริห ารกิจ การบ้านเมื องที่ ดี ไปสู่การปฏิบัติ
ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลในภาคกลาง
ประกอบด้วย 5 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านวัตถุประสงค์
และมาตรฐานของนโยบาย ปัจจัยด้านการสื่อสาร
ระหว่างองค์กรต่าง ๆ ปัจจัยด้านคุณสมบัติของ
หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ปั จ จั ย ด้ า นเศรษฐกิ จ
สังคมและการเมื อ ง และปั จ จัยด้านคุณ สมบั ติ
ของบุคลากรที่รับผิดชอบ
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ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัย
1. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ควรคัดเลือกบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ
มาปฏิบัติหน้าที่ในการดาเนินการจัดการเลือกตั้ง
2. ส านัก งานคณะกรรมการการเลือ กตั้ง
ควรกากับดูแลให้บุคลากรที่ไม่มีความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3. ส านัก งานคณะกรรมการการเลือ กตั้ง
ควรมี การประชาสัม พั นธ์ให้ป ระชาชนสามารถ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ก่อนมีการเลือกตั้ง
จนเสร็จสิ้นการเลือกตั้งในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง
4. ส านัก งานคณะกรรมการการเลือ กตั้ง
ควรส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และควรเปิ ด โอกาส
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง
5. ส านัก งานคณะกรรมการการเลือ กตั้ง
ควรให้มีการตั้งงบประมาณและจัดสรรงบประมาณ
ไว้อย่างเพียงพอ และผู้ ที่ไม่ ผ่านการอบรมไมควร
ให้จัดการเลือกตั้ง และควรประสานกับผู้บังคับบัญชา
โดยตรงเพื่อขออนุญาตและประสานความร่วมมือ
ให้บุคลากรเข้ารับการอบรม และควรมีการจัดทาแผ่นซีดี
และเอกสารขั้นตอน วิธีการจัดการเลือกตั้งแจกให
คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง เพื่อให้การทางานเปนไป
ในทิศทางเดียว
6. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ควรมีการประสานความรวมมื อกั บกรมการปกครอง
เพื่ อ ท าการส ารวจและปรั บ ปรุ ง ฐานขอมู ล
ทะเบี ย นราษฎรใหมใหตรงกั บ ความเปนจริ ง

ใหมากที่ สุ ด เนื่ องจากขอมู
ลดั ง(July–December
กลาวสงผลกระทบ
Vol.6 No.2
2016)
ตอสถิติการเลือกตั้งทุ กครั้ง โดยแนวทางปฏิบัติ
อาจมอบหมายให้ ผู้ใหญ่ บ านและผู ชวยผู ใหญ
บานซึ่งเปนบุคคลในพื้นที่เป็นผูด้ าเนินการสารวจ
7. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ควรแตงตั้ ง อนุก รรมการที่ ผ านการอบรมจาก
ส า นั ก งา น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร เลื อ ก ตั้ ง
โดยมี ก ารจั ด ท าทะเบี ยนประวัติ ไว ทั้ ง ต ารวจ
และฝายปกครองหรือขาราชการอื่นที่เห็นสมควร
และควรสื บ ประวั ติ ว ามี ค วามเปนกลางและ
เปนบุคคลที่ เกี่ยวของกับผูสมัครหรือไม ไมควร
แตงตั้ง ผู ที่ ป ฏิบั ติ ห นาที่ ในอ าเภอหรือทองถิ่ น
ที่ มี ก ารเลื อ กตั้ ง ควรแตงตั้ ง จากทองถิ่ น อื่ น
เพื่อลดปญหาอิทธิพลของนักการเมืองในทองถิ่น
8. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ควรอบรมบุคลากรใหมีความรูเกี่ยวกับกฎหมาย
เลือกตั้ง ควรระบุเวลาในการท างานใหชัดเจน
และเพิ่ มคาตอบแทนใหเหมาะสม มี การสนั บสนุ น
งบประมาณในสวนของคาพาหนะ เบี้ ย เลี้ ย ง
และสวัสดิการอื่น
9. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ควรจัดให้ มี ส ถานที่เก็ บ รัก ษาบัตรเลือกตั้งและ
เอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งของคณะกรรมการเลือกตั้ง
การประสานงานเพือ่ เก็บรักษามีการจัดทาเอกสาร
การรับฝากที่ชัดเจน รัดกุม มีการจัดสรรงบประมาณ
สาหรับสนับสนุนเจาของสถานที่เก็บรักษา

เอกสารอ้างอิง
กระมล ทองธรรมชาติ, สมบูรณ์ สุขสาราญ และปรีชา หงส์ไกรเลิศ. (2531). การเลือกตั้ง พรรคการเมือง
และเสถียรภาพของรัฐบาล. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558)

Vol.5 No.2 (July–December 2015) ISSN 1905-2219
59

กานต์ เสกขุนทด. (2552). ปัจจัยที่ ส่งผลต่อความส าเร็จ ของการนานโยบายการประกั
นคุณภาพ
Vol.6 No.2 (July–December
2016)
การศึกษาไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสน
ศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีปทุม.
ทศพร ศิริสมั พันธ์. (2549). ความรู้เบื้องต้นกับการบริหารราชการแนวใหม่. กรุงเทพฯ: วิชั่น พรินท์
แอนด์ มีเดีย.
เทพศักดิ์ บุณยรัตนพันธุ์. (2536). ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อการสร้างประสิทธิผลของการนานโยบายการ
ให้บริการแก่ประชาชนไปปฏิบัติ: กรณีศึกษาสานักงานเขตของกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา สถาบันพัฒนบริหารศษสตร์.
นพรุจ ศักดิ์ศิริ. (2550). การวิเคราะห์ปจั จัยที่สมั พันธ์กับความสาเร็จของการนานโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารเพื่อการศึกษาไปปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. วิทยานิพนธ์
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและ
ความเป็นผู้นาทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิตย์ สัมมาพันธ์. (2542). ยุทธศาสตร์การบริหารในโลกธุรกิจสู่ความสาเร็จ. กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์
เน็ท.
พิมลจรรย์ นามวัฒน์. (2534). การเลือกตัง้ ในเอกสารการสอนชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการ
เมือง, หน้า 46. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
รัฐกร กลิ่นอุบล. (2551). ปัจจัยที่มผี ลต่อความสาเร็จในการนานโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ไปปฏิบัต:ิ กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลในภาคกลาง. ปริญญานิพนธ์รัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขานโยบายสาธารณะ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
รุ่งเรือง สุขาภิรมย์. (2543). การวิเคราะห์ปจั จัยที่สมั พันธ์กบั การนานโยบายการศึกษาไปปฏิบัติ:
กรณีศึกษานโยบายการขยายการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ. (2551). การนานโยบายไปปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ์.
วัชรา ไชยสาร. (2544). สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ. กรุงเทพฯ: นิติธรรม.
ศรชัย ท้าวมิตร. (2549). ระบบรัฐสภาไทย. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
สมบัติ ธารงธัญวงศ์. (2544). นโยบายสาธารณะ: แนวคิด การวิเคราะห์และกระบวนการ.
กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
Baldrige National Quality Program. 2004. Criteria for Performance Excellence 2004.
Frese, M. (2000). Success and Failure of Mechlien Owners in Africa. California:
Greenwood Publishing.

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558)

Vol.5 No.2 (July–December 2015) ISSN 1905-2219
60

Holzer, C. and Kloby, V. (2008). Understanding Attitudes and Predicting
Social
Vol.6 No.2 (July–December
2016)
Behavior. New Jersy: Prentice Hall.
Julnes, Patricia. (2003). December-November. “Promoting the Utilization of Performance
Measures in Public Organizations : An Empirical Study of Factors Affecting Adoption
and Implementation.” Public Administration Review, 61(6): 693-708.
Kaplan, R. S. and Norton, D. P. (1992). The Balanced Scorecard-Measure that drive
performance. Harvard Business Review, 69(1): 10-14.
Mazmanian, Daniel A. & Sabatier, Paul A. (1980). Implementation and public policy: With a
new postscript. New York : University Press of America (Lanham, MD).
Yang, T. and Hsieh, C. (2007). Six-Sigma project selection using national quality award
criteria and Delphi fuzzy multiple criteria decision-making method. Expert
Systems with Applications, 36(4). 862.

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558)

Vol.5 No.2 (July–December 2015) ISSN 1905-2219
61

