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1. สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการทั่วไปของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (กกต.) (ผูศึกษาใชคํายอวา “สํานักงานฯ” แทนขอความวา “สํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจําจังหวัด” และใชคํายอวา “สํานักงาน กกต.” แทนขอความวา “สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง”) มีโครงสรางประกอบดวย 2 สวน คือ สวนกลาง สถานที่ปฏิบัติงานตั้งอยูที่สํานักงาน และ
สวนภูมิภาค สถานที่ปฏิบัติงานตั้งอยูในเขตพื้นที่จังหวัดทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
2. สํานักงานฯ หนองคายและอุดรธานี เริ่มปฏิบัติหนาที่ราชการมาตั้งแต ป พ.ศ. 2541 เปนตนมาไดประสบ
ปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานยุทธศาสตร ดานกระบวนการดําเนินงาน ดานผลการปฏิบัติงาน
ดานการใหบริการประชาชน และดานความพึงพอใจของประชาชน
3. สํานักงาน กกต. และสํานักงานฯ อาจนําผลการศึกษาครั้งนี้ไปเปนขอมูลในการวางแผนการพัฒนา
การควบคุม และการตรวจสอบระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ตามความ
คิดเห็นของกลุมตัวอยางและตามวัตถุประสงคการวิจัยอยางชัดเจนและครอบคลุม อันจะเปนประโยชน
ทางวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย และสามารถนําไปประยุกตใชไดจริง
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ระสงคขของการวิ
องการวิจจัยัย
1. ศึกษาเปรียบเทียบปญหาการบริหารจัดการระหวางสํานักงานฯ หนองคายกับอุดรธานี
2. ศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาการบริหารจัดการระหวางสํานักงานฯ หนองคายกับอุดรธานี
3. ศึกษาเปรียบเทียบภาพรวมแนวโนมของการพัฒนาการบริหารจัดการระหวางสํานักงานฯ หนองคาย
กับอุดรธานี

วรรณกรรมที
วรรณกรรมที่เ่เกีกี่ย่ยวข
วขอองง
การเปรียบเทียบ หมายถึง การนําสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือหลายสิ่งมาพิจารณาหาความเหมือน ความคลายคลึง
และ/หรือ ความแตกตางกัน ที่สําคัญสิ่งที่จะนํามาเปรียบเทียบกันนั้นจะตองเปนสิ่งที่มีพื้นฐานคลายคลึงกัน
หรือเหมือนกัน
ปญหา หมายถึง ปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการของหนวยงานของรัฐ และ/หรือ เจาหนาที่ของรัฐ
โดยเปนปญหา อุปสรรค สิ่งที่มีลักษณะไมดี ไมพรอม หรือไมสมควร ทั้งนี้ จะตองไดรับการแกไข ปรับปรุง
หรือพัฒนา
การพัฒนา หมายถึง การดําเนินการที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะตองมีการวางแผนไวลวงหนา
เพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธิภาพในลักษณะที่พึงปรารถนาของสมาชิกในสังคมนั้น
การบริหารจัดการ หมายถึง แนวทางการดําเนินงานหรือการปฏิบัติใด ๆ ที่หนวยงาน และ/หรือบุคลากร
ของหนวยงาน นํามาใชในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนา หรือสรางความสุขความเจริญกาวหนาอยาง
มั่นคงและยั่งยืนใหแกประชาชนและประเทศชาติ
เบนชมาคกิ่ง (Benchmarking) หมายถึง กรอบแนวคิด หรือตัวชี้วัดสําหรับการจัดกลุม หรือ
การเปรียบเทียบปญหาและการพัฒนาการบริหารจัดการ ประกอบดวย 5 ดาน คือ ดาน (1) ยุทธศาสตร
(2) กระบวนการดําเนินงาน (3) ผลการปฏิบัติงาน (4) การใหบริการประชาชน และ (5) ความพึงพอใจ
ของประชาชน ผูศึกษาไดนํา “แนวทางการบริหารจัดการดวยการเปรียบเทียบ” ที่เรียกวาเบนชมาคกิ่ง
(Benchmarking) 5 ดานมาเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้
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การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ แบบสอบถาม (questionnaire) ประชากรที่ใช
ในการศึกษา แบงเปน 2 ประเภท ไดแก พนักงานของสํานักงานฯ หนองคายและอุดรธานี จํานวน 42 คน และประชาชน
ในเขตพื้นที่ของจังหวัดหนองคายและอุดรธานี จํานวน 2,447,901 คน รวมประชากรทั้งหมด จํานวน 2,447,943 คน
กลุมตัวอยาง แบงเปน 2 ประเภทเชนกันคือ พนักงานของสํานักงานฯ ทั้ง 2 แหง โดยนําประชากรทั้งหมดมาเปนกลุม
ตัวอยาง และประชาชนที่เปนตัวแทนของประชากรในเขตพื้นที่ของจังหวัดทั้ง 2 แหง ไดมาจากการคํานวณโดยใชสูตร
ของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane. 1967: 398) ที่ระดับความเชื่อมั่น 97 % และความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่
ระดับ 0.03 รวมกลุมตัวอยางทั้งหมด จํานวน 1,153 คน

สรุ
สรุปปและอภิ
และอภิปปรายผล
รายผล
1. การศึกษาปญหาการบริหารจัดการของสํานักงานฯ ทั้ง 2 แหงกลุมตัวอยางลวนเห็นดวยในระดับปานกลาง ทั้ง 5 ดาน
ไมแตกตางกัน เนื่องจากกลุมตัวอยางเห็นวา ผูบริหารไดใหความสําคัญกับการสนับสนุนใหประชาชนเขามา
มีสวนรวมในการดําเนินงาน พรอมทั้งใหมีการติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานแลวแตยังไมมากเทาที่ควร
2. การศึกษาการพัฒนาการบริหารจัดการของสํานักงานฯ ทั้ง 2 แหงกลุมตัวอยางมีความเห็นในระดับปานกลาง
ไมแตกตางกัน 4 ดาน คือ ดาน (1) ยุทธศาสตร (2) กระบวนการดําเนินงาน (3) ผลการปฏิบัติงาน และ
(4) การใหบริการประชาชน และมีความเห็นแตกตางกัน 1 ดาน ไดแก ดานความพึงพอใจของประชาชนเนื่องจากกลุม
ตัวอยางเห็นวา สํานักงาน กกต. ควรจัดหลักสูตรการพัฒนาหรือการฝกอบรมผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
เปนประจําเพื่อใหเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนของการสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการติดตาม
และการตรวจสอบการดําเนินงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
3. ผลการศึกษาภาพรวมแนวโนมของการพัฒนาการบริหารจัดการของสํานักงานฯ ทั้ง 2 แหงกลุมตัวอยางลวนเห็นดวย
ในระดับปานกลาง ทั้ง 5 ดาน ไมแตกตางกัน เนื่องจากกลุมตัวอยางเห็นวา สํานักงานฯ ทั้ง 2 แหงไดปฏิบัติงานตามมติ
ระเบียบ กฎหมายที่กําหนดแลวแตไมสอดคลองกับหลักการอํานวยความสะดวกและใหบริการประชาชนมากเทาที่ควร

ขขออเสนอแนะการวิ
เสนอแนะการวิจจัยัย
1. ดานยุทธศาสตร สํานักงาน กกต. ควรจัดการพัฒนาหรือการฝกอบรมผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ใหเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนของการกําหนดยุทธศาสตรของสํานักงานฯ ทั้ง 2 แหง ใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของสํานักงาน กกต.
2. ดานกระบวนการดําเนินงาน ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทั้ง 2 แหงควรใหความสําคัญและกําหนด
เปนนโยบาย รวมทั้งแผนงานที่ชัดเจนและตอเนื่องเกี่ยวกับการฝกอบรมพนักงานเพือ่ รองรับการปฏิบัติงาน
ในแตละดานใหมากเพียงพอ
3. ดานผลการปฏิบัติงาน สํานักงาน กกต. ควรใหความสําคัญพรอมทั้งกําหนดเปนนโยบายและแผนงานที่ชัดเจน
และตอเนื่องสําหรับการจัดการพัฒนาหรือฝกอบรมพนักงานที่ปฏิบัติงานใหมีจํานวนครั้งที่มากขึ้น
4. ดานการใหบริการประชาชน ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทั้ง 2 แหงควรใหความสําคัญกับการจัด
การฝกอบรมพนักงานดานการใหบริการประชาชน และควรมีการประเมินผลดวยวา พนักงานที่เขารับ
การฝกอบรมไดนําความรูจากการฝกอบรมไปปรับใชมากนอยเพียงใด
5. ดานความพึงพอใจของประชาชน สํานักงาน กกต. ควรจัดหลักสูตรการพัฒนาหรือการฝกอบรมผูอํานวยการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดเปนประจําเพื่อใหเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนของการสนับสนุนใหประชาชน
เขามามีสวนรวมในการติดตามและการตรวจสอบการดําเนินงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งอยางตอเนื่อง
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