รายงานการสํารวจความพึงพอใจและประเมินผล
กิจกรรมโครงการในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสํานักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง ได้ดําเนินการ
ตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีความเห็นในการประชุม ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562
ให้ ป ระเมิ น ผลกิ จ กรรมโครงการในการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ คื อ
เพื่อต้องการทราบการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการรณรงค์การเลือกตั้งของ
ประชาชน จึงได้จัดการวิจัยเชิงปริมาณอย่างง่าย โดยให้ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมือง
ที่ 1 – 8 จัดเก็บข้อมูลตามตัวอย่างของ Taro Yamane ในห้วงวันที่ 25 มีนาคม – 9 เมษายน 2562 และ
ประเมินผลโดยพนักงานของศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 8 ผลการสํารวจพบว่า
1. มีบุคคล กลุ่มบุคคล ช่องทางที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ให้ประชาชนได้ทราบ ได้รู้ ได้เข้าใจ ได้มาก ตามลําดับ ดังนี้
1.

ผู้ใหญ่บ้าน, ผูช้ ่วยผู้ใหญ่บ้าน

2.

กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย

3.

บุคคลในครอบครัว

4.

กรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง ส.ส. (กกต.เขต) /
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขต (ผอ.กต.ส.ส.)

5.

กรรมการหมู่บา้ น

6.

ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือพนักงาน

7.

ข้าราชการระดับอําเภอ/จังหวัด

8.

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.

9.

ค้นดูจาก Google

10. อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)
11. เวปไซต์ กกต.
12. หัวหน้าส่วนระดับตําบล
13. ผู้ช่วยหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. (หัวคะแนน)
14. ครูในโรงเรียนประจําหมู่บ้าน
15. ดีเจประชาธิปไตยชุมชน
16. กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)
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17. นักศึกษา
18. ผู้นําสตรี
19. สมาชิกสภาท้องถิ่น / ผู้บริหารท้องถิ่น
20. ผู้จัดการประจําหน่วยเลือกตั้ง (ผจ.ปน.)
21. ผู้ตรวจการเลือกตั้ง
22. ชมรมผู้สูงอายุ
23. ลูกเสืออาสา กกต.
24. พระสงฆ์
25. นักศึกษารักษาดินแดนจิตอาสา (รด.จิตอาสา)
26. สายด่วนของสํานักงาน กกต. โทร. 1444
2. รู ป แบบสื่ อ การรณรงค์ เ ลื อ กตั้ ง ในหมู่ บ้ า น ชุ ม ชน ที่ ทํ า ให้ ป ระชาชนรั บ รู้ ข่ า วสาร
การเลือกตั้งได้ดีที่สุดตามลําดับ
1.

ฟังหอกระจายข่าวหรือเสียงตามสายประจําหมู่บ้าน / ชุมชน

2.

ดูโทรทัศน์

3.

ดูป้ายไวนิล (ป้ายประชาสัมพันธ์)

4.

อ่านแผ่นพับ

5.

รับฟังจากรถแห่ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.

6.

รับฟังจากรายการวิทยุชุมชน

7.

รับฟังจากทีมงานผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. เดินหาเสียง

8.

ดูและอ่านในกลุ่ม Line กลุ่ม Facebook

9.

ดูโปสเตอร์

10. เข้าร่วมเวทีชุมชน
11. เข้าร่วมเวทีประชาคมหมู่บ้าน
12. ดูป้ายคัทเอ้าท์ขนาดใหญ่ของท้องถิ่น
13. รู้จากการเดินเคาะประตูบ้านของผู้นํา / อาสาสมัคร
14. ดูป้ายคัทเอ้าท์ขนาดใหญ่ของผู้สมัคร
15. เข้าร่วมการจัดประชุมชี้แจง
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16. ฟังจากเวทีปราศรัยของผู้สมัคร
17. อ่านเอกสารข้อมูลเลือกตั้งที่ส่งมากับหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน
18. ดูป้ายไวนิลรวมผู้สมัคร
19. ฟังรายการวิทยุของดีเจประชาธิปไตยชุมชน
20. นักเรียนเดินรณรงค์และแจกจ่ายสื่อ
21. ดูจากแอพสมาร์ทโหวต (Smart Vote)
22. ฟังจากรายการวิทยุออนไลน์
23. อื่น ๆ
3. ประเด็นหรือหัวข้อที่ประชาชนเห็นว่าควรนําไปรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. ให้ประชาชนได้รู้
ได้ทราบตามลําดับ
1. การเลื อ กตั้ ง สํ า คั ญ ต่ อ การปกครองตามระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. การบริหารจัดการเลือกตั้งให้สุจริตเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมาย
3. บทบาทหน้าที่ของ ส.ส.
4. ความสําคัญของการเลือกตั้ง ส.ส.
5. มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนโดยอิสระและเห็นแก่ประโยชน์
ของส่วนรวม
6. ผลกระทบของการซื้อสิทธิ ขายเสียง
7. การรณรงค์เลือกตั้งให้มีผู้ใช้สิทธิมากที่สุด
8. ประชาชนจะได้อะไรจากการเลือกตั้ง
9. นโยบายของพรรคการเมือง
10. บัตรเสีย
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4. รู ป แบบกิ จ กรรมรณรงค์ เ ลื อ กตั้ ง ส.ส. ที่ ทํ า ให้ ป ระชาชนเกิ ด ความตระหนั ก
ในความสําคัญของการเลือกตั้ง ส.ส. และเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเลือกตั้ง ส.ส. มากตามลําดับ
1.

หอกระจายข่าวหรือเสียงตามสาย

2.

รายการทีวี

3.

ป้ายไวนิล

4.

การจัดประชุมชี้แจง

5.

การเดินเคาะประตูบ้าน

6.

ผู้นําหมู่บ้าน

7.

การจัดขบวนเดินรณรงค์ในหมู่บ้าน

8.

Line / Facebook

9.

แผ่นพับประชาสัมพันธ์

10. รายการวิทยุชุมชน
11. รถแห่ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.
12. การจัดเวทีชุมชน
13. การรณรงค์ใหญ่พร้อมกันทั่วประเทศ (Big day)
14. บุคคลในครอบครัว
15. ป้ายคัดเอ้าท์ขนาดใหญ่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น
16. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
17. การประชันนโยบายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. / พรรคการเมือง
18. จิตสาธารณะ / จิตอาสาของประชาชนทางด้านการเลือกตั้ง
19. ลูกเสืออาสา กกต.
20. รด.จิตอาสา
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5. ประชาชนอยากให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งปรับปรุงการเลือกตั้ง ส.ส.
ในเรื่องต่าง ๆ คือ
1. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์กฎกติกาและขั้นตอนในการเลือกตั้งให้ทั่วถึง
2. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์กฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้ประชาชนทราบ
3. ควรเพิ่มป้ายประชาสัมพันธ์ สถานที่และวันเลือกตั้งให้ชัดเจนกว่านี้
4. ควรให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งกับประชาชนในพื้นที่ให้
มากกว่านี้
5. ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจ
มากยิ่งขึ้น
6. ควรเพิ่มความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ของ ส.ส. ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าไปทําหน้าที่ใน
สภาให้กับประชาชนทราบ
7. ควรรณรงค์โทษของการซื้อสิทธิขายเสียงให้ประชาชนตระหนักถึงโทษของมัน
8. ควรทําให้ประชาชนเห็นถึงความโปร่งใสของการเลือกตั้งมากกว่านี้
9. ควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ผ่านสื่อโซเชียลให้มากขึ้น เพื่อให้เข้าถึงประชาชน
ได้ง่ายยิ่งขึ้น
6. ประชาชนมีข้อเสนอแนะในการเลือกตั้ง ส.ส. ให้สุจริตเที่ยงธรรมและเป็นไปโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย ดังนี้
1. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้สิทธิหน้าที่ของตนทางช่องทางต่าง ๆ
2. ควรสอดแทรกความรู้ความเข้าใจในการเลือกตั้งในการเรียนการสอน
3. ควรให้ความรู้ในเรื่องการนับคะแนนและการคํานวณคะแนน เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ทราบถึงแนวทางข้อเท็จจริงในการคํานวณการนับคะแนน สส. ประเภทต่าง ๆ
4. ควรให้ความรู้ว่าประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการเลือกตั้ง
5. ควรเน้นให้ความรู้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่มากขึ้น
6. ควรมี ก ารชี้ แ จงโดยละเอี ย ดถึ ง วิ ธี ก ารกาที่ ถู ก ต้ อ งพร้ อ มตั ว อย่ า ง ณ บริ เ วณ
หน้าหน่วยเลือกตั้ง
7. ควรปรั บ ปรุ ง ความรู้ ค วามเข้ า ใจและจํ า นวนเจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ แต่ ล ะ
หน่วยเลือกตั้ง
8. ควรให้ กกต. จัดประชุมให้ความรู้และความสําคัญของการเลือกตั้ง
9. ควรให้ความรู้ประชาชนที่จะมาเลือกตั้งในเรื่องของกฎกติกาการเลือกตั้ง เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดบัตรเสียเป็นจํานวนมาก
*****************************************************

