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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบบริหารฐานข้อมูลสมาชิกพรรคการเมืองของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลพรรคการเมืองของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่พรรค
การเมืองและประชาชนทั่วไป (2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลพรรค
การเมืองของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้สามารถใช้งานได้สะดวกรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

จากศึกษาพบว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560
มีการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับพรรคการเมืองแตกต่างจากพระราชบัญบัญญัติ ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ในหลายประการเช่น การเตรียมการจัดตั้ง พรรค
การเมืองการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด การด าเนินกิจกรรม 
ของพรรคการเมือง และการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นต้น ระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองในปัจจุบัน
ยังไม่สะท้อนและรองรับการใช้งานที่เปน็ปัจจุบันได้ รวมถึงยังไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองฉบับปัจจุบัน จึงมีความจ าเป็นที่ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งจะต้องพัฒนาระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองเพ่ือรองรับการด าเนินงานให้ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งในการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลพรรคการเมืองดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ควรมุ่งเน้นการด าเนินการ
บูรณาการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้วิธีการจ้างบริษัทเอกชน (Outsource) เพ่ือด าเนินการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง โดยมีส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ควบคุมและ
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(2) 

ก ากับดูแล โดยมุ่งเน้นให้บริษัทเอกชน (Outsources) ด าเนินการในส่วนของพัฒนาโปรแกรมและการ
บ ารุงรักษาระบบเนื่องจากส านักงานคณะกรรมกากรเลือกตั้งยังไม่มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
ระบบคอมพิวเตอร์เป็นการเฉพาะ แต่เนื่องจากมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับของกฎหมายโดยเฉพาะการรักษา
ความลับท าให้การจ้าง บริษัทเอกชน (Outsources) เพ่ือด าเนินการนั้นไม่สามารถท าได้แบบครบ
วงจรทั้งระบบ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องพัฒนาบุคลากรควบคู่กัน
ไปด้วย โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความรู้
ความเชี่ยวชาญในระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดต่อไปจึงเห็นควรใช้ข้อเสนอทางเลือกที่ 3 โดยการจ้าง
บริษัทเอกชน(Outsource) เพ่ือด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง โดยมี
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ควบคุมและก ากับดูแลเนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ 
เช่นขั้นตอนการจัดตั้งพรรคการเมือง คุณสมบัติของสมาชิกพรรคการเมือง การสรรหาผู้สมัคร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรการด าเนินงานของกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง ตลอดจนได้
ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดให้มีระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง เพ่ืออ านวย
ความสะดวกใหแ้ก่พรรคการเมืองและประชาชนทั่วไป ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด จึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องพัฒนาระบบฐานข้อมูลพรรค
การเมืองและพัฒนาทรัพยากรบุคคลควบคู่กันไป เพ่ือให้พัฒนาระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองให้มี
ประสิทธิภาพในการใช้งานที่สูงขึ้นรองรับการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีการพัฒนาขึ้น
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้มีความรู้ความ
ช านาญเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นดังนี้ 

1. การจ้างบริษัทเอกชน (Outsources) เพ่ือด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ฐานขอ้มูลพรรคการเมือง 

 (1) จัดท าโครงการเพื่อเสนอของบประมาณและขออนุมัติด าเนินการ 
 (2) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดลักษณะ TOR แต่งตั้งคณะกรรมการ

จัดหาพัสดุ แตง่ตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ด าเนินการจัดหาผู้รับจ้าง ลงนามในสัญญาจ้าง 
 (3) ผู้รับจ้างด าเนินการตามสัญญาจ้างและขอบเขตงาน (TOR) โดยการจัดท าและ

พัฒนาระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองให้เป็นปจัจบุัน เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน โดยให้เชื่อมโยง
ระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 (4) จัดหาสถานที่เพ่ือจัดเก็บข้อมูลส ารองและระบบการรักษาความปลอดภัยของ
ฐานขอ้มูลในทุกระดับของการปฏิบัติงานในระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง 
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(3) 

 (5) จัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส าหรับจัดท าระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง
(Hardware) จ านวนตามที่ตกลงไว้ในสัญญาจ้าง 

 (6) จัดอบรมให้ความรู้การใช้งานระบบแก่ผู้ดูแลระบบและเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบ
รวมไปถงึการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

 (7) จัดท าคูม่ือการใช้งานระบบบริหารฐานข้อมูลพรรคการเมือง 
 (8) ดูแลรักษาระบบฐานขอ้มูลพรรคการเมือง 
2. การพัฒนาบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

(1) มีค าสั่งแตง่ตั้งท างานเพ่ือจัดท าหลักสูตรในการอบรมบุคลากรของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

(2) ออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยระบบบริหารฐานข้อมูลสมาชิก
พรรคการเมือง 

(3) จัดท าโครงการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรงาน
พรรคการเมือง ขออนุมัติงบประมาณและของด าเนินโครงการต่อผู้มีอ านาจอนุมัติ 

(4) ขออนุมัติงบประมาณและขออนุมัติด าเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ 
(5) จัดท าคูม่ือ/เอกสารประกอบการจัดอบรมบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้งที่รับผิดชอบเกีย่วกับงานพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
(6) ด าเนินการจัดอบรมบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
(7) สรุปผลการด าเนินจัดอบรมพนักงานที่ปฏิบัติงานพรรคการเมืองหรือผู้เกี่ยวข้อง 
(8) รายงานผลการด าเนินจัดอบรมพนักงานที่ปฏิบัติงานพรรคการเมืองหรือ

ผู้เกี่ยวขอ้งต่อผู้บังคับบัญชา 
 

ค าส าคัญ: พรรคการเมือง, สมาชิกพรรคการเมือง, ฐานของมูลพรรคการเมือง. 
 
 
 
 
 
 

Ref. code: 25605903011095OTB



(4) 

Independent Study Title THE DEVELOPMENT OF ELECTION COMMISSION 
OF THAILAND’S POLITICAL PARTY DATABASE 

Author Miss Piyatida Nitivorakul 
Degree Master of Political Science                    

(Politics and Governments)  
Major Field/Faculty/University Program in Politics and Governments            

for Executive 
Political Science  
Thammasat University 

Independent Study Advisor 
Academic Years  

Asst. Prof. Attasit Pankaew, Ph.D. 
2017 
 

ABSTRACT 
 

The Study “The Development of Election Commission of Thailand’s 
Political Party Database” aims to1) review problems and obstacles in developing 
political party database of Election of Thailand to provide recommendations to 
political parties and general public and, 2) explore ways to develop and improve the 
Election Commission of Thailand’s political party database to be utilized, practical, 
accessible, and effective.   

Results of the study shows that the Organic Act on Political Parties B.E. 
2560 has some provisions added on to the Organic Act on Political Parties of B.E. 
2550. Some of those provisions include: the preparation for establishing a political 
party, an establishment of political party’s branches, political party representatives at 
provincial level, political party affairs and theselection of MP candidates. The Act 
also requires that the Election Commission of Thailand shall manage a political party 
database system for the usage of political parties and general public. 

The present political party database system is not up to date and does 
not in line with the present Organic Act on Political Parties B.E. 2560. it is therefore 
necessary for the Election Commission of Thailand to improve its political party 
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(5) 

database system to serve the implementation of the Organic Act on Political Parties 
B.E. 2560.  

In improving the political party database system, the Election 
Commission of Thailand should take an integrated and participatory approach by 
outsourcing to a company to develop and improve political database system under 
the supervision of Election Commission of Thailand. As the Commission is still in 
short of skilled IT personnel, the outsourced company should be mainly responsible 
for development and maintenance of the database system.  

However, there are somerestrictionabout confidentiality of government’s 
official data, outsourced company therefore cannot access the whole political party 
database system. It is equally important that the Election Commission of Thailand to 
strengthen capacity of its staff members. The objective of human resource 
development of the Election Commission of Thailand is that its staff members have 
improved knowledge and skills on political party database system – which will result 
in efficient and effective maintenance of the database system which in in line with 
the Act. 

The Election Commission of Thailand should outsource to a company to 
develop and improve political database system under the supervision of Election 
Commission of Thailand. As the Commission is still in short of skilled IT personnel, 
the outsourced company should be mainly responsible for development and 
maintenance of the database system. The Organic Act on Political Parties B.E. 2560 
has some provisions added on to the Organic Act on Political Parties of B.E. 2550. 
Some of those provisions include: the preparation for establishing a political party, an 
establishment of political party’s branches, political party representatives at 
provincial level, political party affairs and the selection of MP candidates. The Act 
also requires that the Election Commission of Thailand shall manage a political party 
database system for the usage of political parties and general public.  

Therefore, to ensure that the political party database is operational as 
required by the law, it is necessary that the Election Commission of Thailand to 
upgrade the political party database system, as well as strengthen capacity of its staff 
members of database management and maintenance. This will consequently 

Ref. code: 25605903011095OTB



(6) 

improve efficiency and effectiveness of political party database system and in 
compliance with the capacity of Server which continues to develop. Specific 
recommendations are as the following: 

1. Outsource to a company to develop and improve the political party 
database 

(1) Preparea project proposal forbudget allocation approval 
(2) Issue a letter appointing a TOR drafting committee, a committee to 

look for goods/contractors, Committee for Acceptance of Goods/Works, procuring 
and sign contract with subcontractors 

(3) Contractors commit to work according to the contract and TOR. 
Key tasks include establishing a political party database system, and update data  

(4) Identify spaces to store backup data and establish security system 
on political party database at all levels 

(5) Provide computers and other relevant equipment as specified in 
the contract 

(6) Conduct training sessions on database management and 
maintenance for IT officials and other relevant staff members 

(7) Produce a handbook on usage of political party database 
(8) Maintenance of political party database 

2. Election Commission of Thailand’s Human Resource Development  
(1) Issue an order to appoint a taskforce to develop a training 

curriculum for Election Commission of Thailand staff members who are responsible 
for political party affairs and relevant staff 

(2) Issue an Election Commission of Thailand’s regulation of political 
party members’ database system 

(3) Develop a project proposal to improve efficiency of personnel 
performance on political party affairs and propose for budget allocation  

(4) Submit proposal for approval of budget and implementation 
(5) Develop a handbook and materials for training of staff members 

responsible for political affairs and other relevant staff  
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(7) 

(6) Conduct training for Election Commission of Thailand’s staff 
members responsible for political affairs and other relevant staff  

(7) Document on outcomes of the training for Election Commission of 
Thailand’s staff members responsible for political affairs and other relevant staff 

(8) Report outcomes of the training to Election Commission of 
Thailand’s staff members responsible for political affairs and other relevant staff to 
supervisors  
 
Keywords: Political party, Members of political parties, Political party database. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 งานค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาและการ
ชี้แนะที่เป็นประโยชน์จากผู้บริหารและคณาจารย์โครงการปริญญาโทสาขาวิชาการเมืองการปกครอง
ส าหรับนักบริหาร (MPE) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งได้ให้แหล่งความรู้และประสิทธิ
ประสาทวิชาความรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ได้เข้ามาศึกษาในสถาบันแห่งนี้ ผู้ศึกษา
ขอกราบขอบพระคุณ รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์ พานแก้ว ที่มีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมากที่กรุณาให้ค าปรึกษา
แนะน าและสนับสนุนช่วยเหลือในการจัดท างานค้นคว้าอิสระฉบับนี้ให้ส าเร็จลุล่ วงไปได้ด้วยดี 
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โครงการปริญญาโทสาขาวิชาการเมืองการปกครองส าหรับนักบริหาร (MPE) ที่
ให้ความช่วยเหลือในการติดต่อประสานงานด้านต่าง ๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความมีมิตร
ไมตรีที่ดียิ่ง ขอขอบคุณผู้แทนของพรรคการเมือง นักวิชาการ และพนักงานของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสัมภาษณ์ขอกราบขอบพระคุณบิดา
มารดาและครอบครัว ขอขอบคุณเพ่ือน ๆ นักศึกษา MPE รุ่นที่ 25 ทุกท่าน ที่ได้ให้การดูแลสนับสนุน
ในทุก ๆ เรื่อง และเป็นก าลังใจด้วยดีเสมอมา รวมไปถึงทุก ๆ ท่านที่มิได้เอ่ยนามในที่นี้ ที่ได้มีส่วนร่วม
ในการเรียนและการจัดท างานค้นคว้าอิสระฉบับนี้จนส าเร็จการศึกษาอย่างสมบูรณ์ คุณค่าและ
ประโยชน์อันเกิดจากงานค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ผู้ศึกษาขอมอบบูชาพระคุณบิดา มารดา ตลอดจนผู้มี
พระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในความส าเร็จครั้งนี้ และขอน้อมบูชาบูรพาจารย์ ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ
ประสาทวิชาความรู้ด้วยรักและเมตตาเสมอมา หากผลการศึกษานี้มีขอ้บกพร่องประการใด ผู้ศึกษาขอ
น้อมรับไว้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขในการศึกษาครั้งต่อไป 
 

นางสาวปิยธิดา นิติวรกุล 
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1 

บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 บทน าและภูมิหลัง 

 
 การศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบบริหารฐานข้อมูลสมาชิกพรรค
การเมืองของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีฐานความคิดมาจากรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2560 มาตรา 224 (5) ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และ
อ านาจดูแลการด าเนินงานของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา 51 (3) ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งด าเนินการเพ่ือให้พรรคการเมือง เจ้าหน้าที่พรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้งมีความรู้ความ
เข้าใจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 26 
ก าหนดให้นายทะเบียนพรรคการเมืองมีหน้าที่ตรวจสอบความซ้ าซ้อนของสมาชิกของทุกพรรคการเมือง 
และให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองเพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้แก่พรรคการเมืองและประชาชนทั่วไป ประกอบกับมาตรา 8 การประกาศหรือเผยแพร่ในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอ่ืนใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก เป็นการ
ด าเนินการโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว และยุทธศาสตร์ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560-2579 (20 ปี) “ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่พรรคการเมืองและองค์กรทางการเมือง ก าหนดมาตรฐานการตรวจสอบกลุ่มการเมืองและ 
พรรคการเมืองที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ปรับปรุงระบบและวิธีการตรวจสอบการด าเนินกิจการของพรรค
การเมืองและกลุ่มการเมืองให้มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม” ตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579)“ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐโดย
มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ให้บริหารผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Government) และแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมในยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับเปลี่ยน
ภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลเป็นการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการของหน่วยงานรัฐอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบ” 
 นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 97 ยังได้
ก าหนดให้ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใด
พรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคการเมืองเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวัน
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เลือกตั้งเว้นแต่ในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบสภาระยะเวลาเก้าสิบวันดังกล่าวให้ลดลง
เหลือสามสิบวัน ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ได้
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ โดยผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง
ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบ (เดิมสิบแปดปีบริบูรณ์) มีจ านวนไม่น้อยกว่าห้าร้อยคน (เดิมสิบห้าคนขึ้นไป) 
ยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองพร้อมทั้งก าหนดให้การแจ้ง ยื่นหรือส่งหนังสือหรือเอกสารใน
เรื่องใด หรือประกาศในเรื่องใดเพ่ือให้ประชาชนหรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องทราบ ดังนั้น ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งมีหน้าที่ในการจัดให้มีระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองเพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้แก่พรรคการเมืองและประชาชนทั่วไปจึงต้องให้ความส าคัญกับระบบฐานข้อมูลพรรค
การเมืองมากขึ้น แต่เนื่องจากระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ในปัจจุบันยังไม่สามารถรองรับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และ
มติของคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกล่าวได้ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบบริหารฐานข้อมูลพรรคการเมืองรวมถึงการบูรณาการกับระบบงานอ่ืน ๆ ด้วยซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ งต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและยุทธศาสตร์ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยจัดให้มีระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
พรรคการเมืองและประชาชนทั่วไป  
 โดยในการพัฒนาระบบบริหารฐานข้อมูลพรรคการเมืองของส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้นจะช่วยให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นง่าย
ต่อการค้นหาหรือน ามาใช้ ความถูกต้องทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูลเกิด
ความถูกต้องแม่นย าและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูลและสามารถตอบสนองความต้องการใช้
ข้อมูล เพ่ือประโยชน์ในการใช้ข้อมูลเป็นข้อมูลอ้างอิง ตลอดจนการเรียกใช้เพ่ือการน าข้อมูลไป
วิเคราะห์ประกอบการด าเนินงานต่าง ๆ สามารถก าหนดให้ข้อมูลมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานและ
ก าหนดระบบความปลอดภัยให้กับข้อมูลได้โดยการก าหนดระดับความสามารถในการเรียกใช้ข้อมูล
ของผู้ใช้แต่ละคนให้แตกต่างกันตามความรับผิดชอบ 

 
1.2 ประเด็นปัญหาในเชิงนโยบาย  

 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 26 
วรรคสามที่ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองเพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้แก่พรรคการเมืองและประชาชนทั่วไปซึ่งเดิมนั้นส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ งได้มีการจัดท าระบบบริหารฐานข้อมูลพรรคการเมืองซึ่ งด าเนิ นการให้ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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และมีการใช้งานมาแล้วกว่า 10 ปีแล้ว ส่งผลให้เกิดข้อจ ากัดเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง มติของคณะกรรมการการเลือกตั้งและการท างานของระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองที่ล้าสมัย 
โดยในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ได้มีบทบัญญัติที่แตกต่าง
จากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ในหลายประการ เช่น การ
เตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด การ
ด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง และการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นต้น โดยปัจจุบันได้มี 
การพัฒนาระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานที่สูงขึ้นเพ่ือรองรับการใช้งานเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ไม่สามารถน ามาใช้งานร่วมกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายรุ่นเก่าได้ทั้งหมดโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ระบบปฏิบัติการได้มีการยกเลิกการ
สนับสนุนการปรับปรุงข้อผิดพลาดของระบบปฏิบัติการต่ ากว่าผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นในปัจจุบัน โดย
พบว่าระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
 ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีที่
พัฒนาโดยใช้ Microsof Visual Studio 2008 และ Microsoft.Net Framework version 3.5 ซึ่ง
ปัจจุบันมีการพัฒนาเป็น version ที่ใหม่ข้ึน เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการใช้งานและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น รวมทั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft windows ได้มีการพัฒนาให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง แต่ระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่ได้มี
การพัฒนาให้สามารถน าไปใช้กับระบบปฏิบัติการ Microsoft windows รวมถึงระบบปฏิบัติการอ่ืนๆ 
ที่ได้พัฒนาขึ้นใหม่ในปัจจุบันได้อันเป็นเหตุให้พรรคการเมืองและบุคคลภายนอกที่ซื้ออุปกรณ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์พร้อมระบบปฏิบัติการ Microsoft windows หรือระบบปฏิบัติการอ่ืน ๆ มีข้อจ ากัดหรือ
ข้อขัดข้องในการเข้ามาใช้งานและตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองจากระบบ
ฐานข้อมูลพรรคการเมืองของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ ประกอบกับปัจจุบันข้อมูลต่าง ๆ 
ที่ใช้ประกอบการด าเนินการของส านักงานคณะกรรมการเลือกตั้งมีการจัดเก็บอย่างไม่เป็นระบบ
กระจัดกระจายอยู่ในส่วนงานต่าง ๆ หากรวบรวมให้อยู่ในแหล่งเดียวกันโดยน าข้อมูลเหล่านั้นมา
รวบรวมอยู่ในระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองจะท าให้สามารถค้นหาและน าไปใช้ในการปฏิบัติงานของ
ทั้งส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พรรคการเมือง และบุคคลทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 ปัญหาระบบที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติต่าง ๆ ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาระบบที่เกิดขึ้น
จากภัยพิบัติต่าง ๆ จ าเป็นต้องได้รับการดูแลให้มีความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
ไม่ว่าจะเหตุเกิดจากภัยธรรมชาติ (เหตุอุทกภัยปี พ.ศ. 2554) หรือการจลาจล (การปิดล้อมอาคาร
ส านักงานของกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองเมื่อปี  พ.ศ. 2556-2557) เป็นเหตุให้ส านักงาน
คณะกรรมการ การเลือกตั้งต้องปิดระบบฐานข้อมูลชั่วคราว ไม่สามารถให้บริการได้ตามที่กฎหมาย
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ก าหนด โดยในระบบดังกล่าวมีการท าระบบหลักเพียงระบบเดียวติดตั้งไว้ ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร อันเป็นที่ตั้งของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในปัจจุบัน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาให้มีระบบฐานข้อมูล
ที่รองรับความเสี่ยงและการรักษาความปลอดภัยด้วยเช่นกัน 
 จากประเด็นปัญหาในเชิงนโยบายข้างต้นเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งมีการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติจากกฎหมายเดิมหลาย
ประการท าให้มีรายละเอียดและข้อก าหนดต่าง ๆ ที่ต่างออกไปจากระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองใน
ปัจจุบันท าให้ไม่สามารถพัฒนาระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองให้รองรับการใช้งานที่เป็นปัจจุบันได้ จึง
มีความจ าเป็นที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องพัฒนาระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองเพ่ือ
รองรับการด าเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 
2560 มาตรา 26 วรรคสามที่ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีระบบฐานข้อมูล
พรรคการเมืองเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่พรรคการเมืองและประชาชนทั่วไป ซึ่งในการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลพรรคการเมืองดังกล่าวนั้นส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการโดยการจ้าง
บริษัทเอกชน (Outsourse) ให้พัฒนาระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง โดยใช้งบประมาณจากกองทุนเพ่ือ
การพัฒนาพรรคการเมือง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐาน 
ข้อมูลพรรคการเมือง กิจกรรมพัฒนาระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง งบประมาณ 22,000,000 บาท 
ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงขอน าเสนอแนวทางในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองที่ครอบคลุม ครบถ้วน 
ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายก าหนด โดยระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง ประกอบด้วย ระบบทะเบียน
สมาชิกพรรคการเมือง ระบบอ านวยความสะดวกแก่พรรคการเมืองในการด าเนินกิจกรรมของพรรค
การเมือง และระบบฐานข้อมูลที่ได้มาตรฐานสากล เพ่ือให้การด าเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
และส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานและสร้างความพึงพอใจแก่การ
จัดอ านวยความสะดวกแก่พรรคการเมืองและประชาชนรวมทั้งการใช้สื่อ เพื่อการชี้แจงข้อเท็จจริงและ
ปัญหาที่เกิดขึ้น สร้างกระบวนการคิดในเชิงบวกการแก้ข้อกล่าวหาประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่
ดีแก่องค์กร รวมไปถึงการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 
 1.3.1 เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่พรรคการเมืองและประชาชนทั่วไป 

Ref. code: 25605903011095OTB



5 

 1.3.2 เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้สามารถใช้งานได้สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
1.4 วิธีการศึกษา 

 

 การศึกษาเรื่อง “การพัฒนาระบบบริหารฐานข้อมูลสมาชิกพรรคการเมืองของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง” ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาเกี่ยวกับ
รายละเอียดและข้ันตอนในการศึกษาวิจัย มีดังนี้ 
 1.4.1 ศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Documentary Research) โดยผู้ศึกษาได้ศึกษา
ค้นคว้าจากเอกสาร ดังนี้ 

  1) กฎหมายของประเทศไทย รัฐธรรมนูญของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ 2560 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 และ 2560 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ. 2550 และ 2560 

  2) หนังสือ ต ารา เอกสารวิชาการงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
  3) ศึกษาการด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองของ

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันเพ่ือน ามาวิเคราะห์เป็นทางเลือกในการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 1.4.2 การวิจัยภาคสนาม โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) 
ผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองของส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ได้แก่ผู้แทนพรรคการเมือง นักวิชาการ ผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งโดยใช้การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างมีประเด็นในการตั้งค าถามในการสัมภาษณ์คือต้องการให้
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการตามทางเลือกนโยบายแนวทางพัฒนาระบบฐานข้อมูล
พรรคการเมืองรูปแบบใดเพราะเหตุใด 
 
1.5 ขอบเขตการศึกษา 

 

 1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย (Policy Paper) ใช้วิธีการศึกษาเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของระบบบริหารฐานข้อมูลพรรคการ 
เมืองของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจากอดีตถึงปัจจุบันจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
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พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หนังสือ วารสาร
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารฐานข้อมูล
พรรคการเมืองและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แล้วท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลเอกสารแบบสัมภาษณ์ เพ่ือน าเสนอนโยบายทางเลือกในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพรรค
การเมือง 
 1.5.2 ขอบเขตด้านประชากร 

 กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะจง (Purposive 
Selection) ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก จากผู้แทนพรรคการเมือง ประชาชนทั่วไป ผู้บริหารและ
พนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะท างานพัฒนาระบบบริหารฐานข้อมูล
พรรคการเมืองของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมจ านวนทั้งสิ้น 15 คน ดังนี้ 

 1. ผู้แทนพรรคการเมือง จ านวน  5  คน 
 2. ประชาชนทั่วไป  จ านวน  3  คน 
 3. ผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จ านวน  5  คน 
 4. คณะท างานพัฒนาระบบบริหารฐานข้อมูลพรรคการเมือง จ านวน  2  คน 

 1.5.3 ขอบเขตด้านเวลา 
  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาค้นคว้ากฎหมาย แนวคิดทฤษฎี และเอกสารที่

เกี่ยวข้องและเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบเจาะจง (PurposiveSelection) ตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม – เดือนธันวาคม 2560 

 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 

 

 1.6.1 ทราบแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง 
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่พรรคการเมืองและประชาชนทั่วไป 
 1.6.2 ทราบแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองของ 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้สามารถใช้งานได้สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 

 “พรรคการเมือง” หมายถึง คณะบุคคลที่รวมตัวกันจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองโดยได้ 
จดทะเบียนเป็นพรรคการเมืองตามกฎหมาย 
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 “สมาชิกพรรคการเมือง” หมายถึง บุคคลที่เป็นส่วนหนึ่งของพรรคการเมือง เป็นผู้ที่
สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมของพรรคโดยถูกต้องเป็นทางการ 
 “นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง” หมายถึง ผู้ด ารงต าแหน่งนายทะเบียนในพรรค
การเมือง 
 “ข้อบังคับ” หมายความว่า ข้อบังคับพรรคการเมือง 
 “ฐานข้อมูลพรรคการเมือง” หมายความว่า ระบบฐานข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง 
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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บทที่ 2 
แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาความเป็นไปได้แนวทาง
วิธีการปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ศึกษาได้รวบรวมแนวคิดทฤษฎีเอกสารวิชาการที่เ กี่ยวข้องเพ่ือน ามาใช้
เป็นแนวทางในการศึกษาซึ่งมีประเด็นดังต่อไปนี้ 

 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทางการเมือง 
 
 พรรคการเมืองถือเป็นองค์กรทางการเมืองประเภทหนึ่งที่มีความส าคัญต่อระบอบ
ประชาธิปไตยสมัยใหม่เป็นอย่างยิ่ง โดยในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยจ าเป็นต้องมีพรรค
การเมืองที่เข้มแข็ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงวางกรอบไว้ให้พรรค
การเมืองต้องมีฐานในหมู่ประชาชนที่กว้างขวางขึ้นเพ่ือให้การจัดตั้งการบริหารงานและการด าเนิน
กิจกรรมของพรรคการเมืองเป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่าง
กว้างขวางในการก าหนดนโยบายและการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งรวมทั้งมีมาตรการก ากับให้พรรค
การเมืองสามารถด าเนินการโดยอิสระไม่ถูกครอบง าหรือชี้น าโดยบุคคลซึ่งมิใช่สมาชิกของพรรค
การเมืองพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 จึงก าหนดเงื่อนไขใน
การจัดตั้งพรรคการเมืองไว้ให้ยากขึ้นกว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
ฉบับก่อน ๆ โดยก าหนดให้มีสมาชิกผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมือง จ านวนไม่น้อยกว่า500 คน ซึ่งเป็น
ผู้มีอุดมการณ์ทางการเมืองในแนวทางเดียวกัน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัคร
รับเลือกตั้ง ร่วมกันด าเนินการเพื่อจัดตั้งพรรคการเมือง มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือผู้มีสัญชาติไทย
โดยการแปลงสัญชาติมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีมีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งห้ามมิให้
ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ไม่
เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอ่ืนหรือผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองอ่ืน โดยก่อนยื่นค าขอจด
ทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองผู้ร่วมกันจัดตั้งต้องประชุมร่วมกันโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า250 
คน เพ่ือด าเนินการก าหนดชื่อ ชื่อย่อ และภาพเครื่องหมายของพรรคการเมือ ค าประกาศอุดมการณ์ทาง
การเมืองของพรรคการเมือง นโยบายของพรรคการเมือง และข้อบังคับ เลือกหัวหน้าพรรคการเมือง 
เลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง และ
กรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง และด าเนินการอ่ืนอันจ าเป็นต่อการจัดตั้งพรรคการเมืองตามที่
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คณะกรรมการก าหนดให้พรรคการเมืองต้องมีทุนประเดิมไม่น้อยกว่า“หนึ่งล้านบาทถ้วน” โดยผู้
ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองทุกคนต้องร่วมกันจ่ายเงินเพ่ือเป็นทุนประเดิมคนละไม่น้อยกว่า “หนึ่งพัน
บาทแต่ไม่เกินคนละห้าหมื่นบาท”รายได้ของพรรคการเมือง และอัตราค่าธรรมเนียม และค่าบ ารุง
พรรคการเมือง ซึ่งต้องเรียกจากสมาชิกไม่น้อยกว่าปีละ 100 บาทหรือพรรคการเมืองอาจก าหนดให้
เรียกเก็บค่าบ ารุงพรรคจากสมาชิกแบบตลอดชีพก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 2,000 บาท ภายในหนึ่งปี
นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนพรรคการเมือง พรรคการเมืองต้องด าเนินการให้มีจ านวน
สมาชิกไม่น้อยกว่า 5,000 คน และต้องเพ่ิมจ านวนสมาชิกให้มีจ านวนไม่น้อยกว่า 10,000 คนภายในสี่
ปี และจัดให้มีสาขาพรรคในแต่ละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่คณะกรรมการก าหนดอย่าง
น้อยภาคละหนึ่งสาขา โดยสาขาพรรคการเมืองแต่ละสาขาต้องมีสมาชิกท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบของสาขานั้นตั้งแต่ 500 คน ขึ้นไปนอกจากนี้ยังก าหนดให้พรรคการเมืองส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง
จากผู้ซึ่งได้รับเลือกจากสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดที่มีเขตพ้ืนที่
รบัผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อให้พรรคการเมืองจัดท าบัญชีรายชื่อเพ่ือส่งให้สาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรค
การเมืองประจ าจังหวัดโดยให้ค านึงถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคต่างๆและความเท่าเทียมกัน
ระหว่างชายและหญิงด้วย 
 นอกจากนี้ยังก าหนดให้พรรคการเมืองต้องส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งโดยในการสรรหา 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของ “คณะกรรมการสรรหา
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง” ของพรรคการเมือง โดยองค์ประกอบส าคัญของคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับ
เลือกตั้งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย กรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่เกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ
สรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งและหัวหน้าสาขาพรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด
ซึ่งเลือกกันเองจนครบจ านวนโดยวิธีการเลือกกันเองและจ านวนหัวหน้าสาขาพรรคการเมืองและ
ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดซึ่งเลือกกันเองจนครบให้เป็นไปตามข้อบังคับของแต่ละพรรค
การเมือง แต่อย่างน้อยต้องมีหัวหน้าสาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่า 4 สาขา ซึ่งมาจากภาคต่างกัน 
ทั้งนีใ้นการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งให้คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งรับฟังความคิดเห็นของ
หัวหน้าสาขาพรรคการเมืองตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด และสมาชิกมาประกอบการ
พิจารณาในการสรรหาด้วยหากพรรคการเมืองไม่ส่งผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรในการเลือกตั้งไป 2 ครั้ง ติดต่อกันหรือเป็นเวลา 8 ปี ติดต่อกัน สุดแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่า
กันมิฉะนั้นจะต้องถูกยุบพรรคการเมือง 
 เนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ได้เพ่ิม
บทบัญญัติที่เน้นการสร้างรูปแบบของพรรคการเมืองในลักษณะที่เป็นจักรกลมากขึ้น โดยหวังจะให้
พรรคการเมืองมีความเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็ง เติบโตเป็นพรรคขนาดใหญ่และมีจ านวนลด
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น้อยลงด้วยการน าเครื่องมือทางเศรษฐกิจมาใช้บังคับทางอ้อม เช่นการบังคับให้พรรคการเมืองต้องส่ง
สมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งจากผู้ซึ่งได้รับเลือกจากสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมือง
ประจ าจังหวัดที่มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งการส่งผู้สมัครรับ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อให้พรรคการเมืองจัดท าบัญชีรายชื่อเพ่ือส่งให้สาขา
พรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดโดยให้ค านึงถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาค
ต่างๆและความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิงด้วยนอกจากนี้ยังก าหนดให้พรรคการเมืองต้องส่ง
สมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งโดยในการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้เป็นหน้าที่
และอ านาจของ “คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง” ของพรรคการเมืองซึ่งจ าเป็นต้องใช้
เงินทุนจ านวนมาก การขยายจ านวนสมาชิกผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคมีจ านวน จ านวนไม่น้อยกว่า 500 คน 
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนพรรคการเมืองพรรคการเมืองต้องด าเนินการให้มี
จ านวนสมาชิกไม่น้อยกว่า 5,000 คน และต้องเพ่ิมจ านวนสมาชิกให้มีจ านวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน
ภายในสี่ปี และจัดให้มีสาขาพรรคในแต่ละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่คณะกรรมการ
ก าหนดอย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขา โดยสาขาพรรคการเมืองแต่ละสาขาต้องมีสมาชิกที่มีภูมิล าเนาอยู่
ในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของสาขานั้นตั้งแต่ 500 คน ขึ้นไปรวมทั้งหากไม่ส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไปสองครั้งติดต่อกันหรือเป็นเวลาแปดปีติดต่อกัน
สุดแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่ากันต้องสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง1 
 
2.2 แนวคิดการวิเคราะห์ออกแบบระบบและการพัฒนาสารสนเทศ 
 
 2.2.1 แนวคิดเรื่องการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

 2.2.1.1 ความหมายของการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ คือวิธีการที่ใช้ในการสร้างระบบสารสนเทศ

ขึ้นมาใหม่ในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งหรือระบบย่อยของธุรกิจนอกจากการสร้างระบบสารสนเทศใหม่แล้ว
การวิเคราะห์ระบบช่วยในการแก้ไขระบบสารสนเทศเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นด้วยก็ได้การวิเคราะห์
ระบบคือการหาความต้องการ (Requirements) ของระบบสารสนเทศว่าคืออะไรหรือต้องการ
เพ่ิมเติมอะไรเข้ามาในระบบและการออกแบบก็คือการน าเอาความต้องการของระบบมาเป็นแบบแผน

                                           
1พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 2560, มาตรา 9, ราชกิจจา

นุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนที่ 105 ก (7 ตุลาคม 2560): 3. 
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หรือเรียกว่าพิมพ์เขียวในการสร้างระบบสารสนเทศนั้นให้ใช้ ในงานได้จริงผู้ที่ท าหน้าที่นี้ก็คือ
นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis: SA)2 

 2.2.1.2  วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) 
  ระบบสารสนเทศทั้งหลายมีวงจรชีวิตที่เหมือนกันตั้งแต่เกิดจนตาย 

วงจรนี้จะเป็นขั้นตอนที่เป็นล าดับตั้งแต่ต้นจนเสร็จเรียบร้อยเป็นระบบที่ใช้งานได้ซึ่งนักวิเคราะห์ 
ระบบต้องท าความเข้าใจให้ดีว่าในแต่ละขั้นตอนจะต้องท าอะไรและท าอย่างไรขั้นตอนการพัฒนา
ระบบมีอยู่ด้วยกัน 7 ขั้นด้วยกันคือ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.1 แสดงวงจรการพัฒนาระบบ, วิทวัฒน์ พัฒนา, การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
(กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2553), 21. 

 
 2.2.1.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบ 
  1) ก าหนดปัญหา เป็นขั้นตอนการระบุปัญหาและจุดมุ่งหมายของ 

การพัฒนาระบบงานซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมากเพราะใช้ในการก าหนดทิศทางในการพัฒนา
ระบบงานให้ชัดเจนในการระบุปัญหามักได้มาจากพนักงานท างานแล้วพบว่างานที่ท าอยู่มีปัญหา
เกิดขึ้นหรือไม่พอใจกับระบบงานเดิมที่เป็นอยู่ในการระบุปัญหาสามารถท าได้โดยสังเกตว่าลักษณะ
งานเดิมสามารถน าระบบสารสนเทศมาปรับปรุงให้การท างานสะดวกรวดเร็วได้หรือไม่สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทางานหรือสู่กับคู่แข่งในด้านสารสนเทศได้อย่างไร 

                                           
2 “วงจรการพัฒนาระบบ SDLC,” http://anodard1973.blogspot.com/ 2010/ 

11/sdlc.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560). 

Ref. code: 25605903011095OTB



12 

  2) วิเคราะห์ปัญหา เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบซึ่งเป็นการน าสิ่งที่
รวบรวมข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 มาทบทวนอีกครั้งและน ามาสร้างเป็นแบบจ าลองเชิงตรรกะ (Logical 
Model) โดยนักวิเคราะห์ระบบจะออกแบบไปตามความต้องการของผู้ใช้ว่าควรมีลักษณะการท างาน
ของระบบมีรูปแบบที่แสดงผลออกมาอย่างไรมีการจัดเก็บข้อมูลอะไรบ้างวิเคราะห์ออกมาในรูปแบบของ
แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 

  3) ออกแบบ เป็นขั้นตอนการออกแบบระบบงานโดยมีจุดมุ่ งหมาย
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานั้นจะต้องท าอย่างไรซึ่งในขั้นตอนนี้แบบจ าลองเชิงตรรกะ (Logical Model) 
จะถูกสร้างให้เป็นแบบจ าลองทางกายภาพ (Physical Model) คือการออกแบบให้ระบบนั้นสามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง 

  4) พัฒนา ขั้นตอนนี้เป็นการท างานร่วมกันระหว่างโปรแกรมเมอร์และ
นักวิเคราะห์ระบบเพื่อพัฒนาระบบซึ่งต้องนาส่วนที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบในขั้นตอนที่ 3 และการ
ออกแบบระบบในขั้นตอนที่ 4 มาใช้ซึ่งในขั้นตอนนี้จะต้องมีการจัดท าเอกสารและฝึกอบรมผู้ใช้งาน
ควบคู่ไปด้วย 

  5) ทดลอง เป็นขั้นตอนการทดสอบระบบเพ่ือให้แน่ใจว่าระบบที่พัฒนา 
ขึ้นมาสามารถใช้ได้จริงและถูกต้องตามความต้องการของผู้ใช้โดยไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ ซึ่งในการ
ทดสอบควรใช้ข้อมูลที่ปฏิบัติงานจริงมาทดสอบเมื่อมีความผิดพลาดไม่ถูกต้องตามที่วิเคราะห์และ
ออกแบบต้องท าการปรับแก้โดยในการปรับแก้นั้นเอกสารต่าง ๆ ที่ได้จัดท ามาแล้วนั้นต้องน ามาปรับ 
แก้ให้ตรงกับสิ่งที่แก้ไขนั้นด้วย 

  6) ขั้นติดตั้งระบบ หลังจากทดสอบระบบเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไป
คือ ขั้นติดตั้งระบบโดยท าการต้องแต่การแปลงข้อมูลการก าหนดแฟ้มข้อมูลการ  Update ข้อมูล
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากนั้นจะท าการติดตั้งระบบซึ่งจะต้องท าการเลือกวิธีการติดตั้ง
ระบบจากวิธีต่าง ๆ เช่นแบบขนานแบบโดยตรงเป็นต้นนักออกแบบระบบจะต้องท าการเลือกวิธีการ
ติดตั้งที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้มีผลกระทบการด าเนินงานขององค์กร 

  7) บ ารุงรักษา เป็นขั้นตอนการบ ารุงรักษาระบบเพ่ือให้ทางานได้ใน
ระดับที่ยอมรับได้ซึ่งมีความส าคัญต่อระบบเพราะอาจมีข้อผิดพลาดที่ไม่รู้มาก่อนขณะท าการทดสอบ
หรือผู้ใช้มีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปเทคโนโลยีต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปธุรกิจมีการขยายตัวหรือมี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานซึ่งถ้าต้นทุนของการ Maintenance ระบบสูงขึ้นควรจะต้องนา
มาเปรียบเทียบพิจารณาว่าควรจะ Maintenance ต่อหรือจะต้องกลับมาเริ่มพัฒนาระบบกันใหม่การ
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วิเคราะห์และออกแบบระบบเป็นวิธีการพัฒนาระบบงานจากระบบงานเดิมที่มีปัญหาเป็นระบบงาน
ใหม่ที่ดีข้ึนโดยการนาเอาเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือให้ระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ3 

 2.2.1.4  การพัฒนาระบบ 
 สุชาดา กิระนันทน์4 ได้แบ่งข้ันตอนการพัฒนาระบบออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1. การส ารวจเบื้องต้น (Priediminary Investigation) เป็นขั้นตอนแรก

ของการวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยผู้พัฒนาระบบจะส ารวจหาข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ 
เกี่ยวกับระบบ ได้แก่ ปัญหาที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน ความเป็นไปได้ของการพัฒนาระบบที่ต้องการสิ่งที่จะ
ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของกลยุทธ์ในการด าเนินงาน และประมาณการของค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ โดย
ข้อมูลที่ได้จะน าเสนอให้กับผู้บริหารของหน่วยงาน เพ่ือที่จะตัดสินใจว่าองค์การสมควรที่จะมีการ
พัฒนาระบบสารสนเทศหรือไม่ และระบบสารสนเทศท่ีจะพัฒนาขึ้นสมควรมีลักษณะเป็นอย่างไร 

  2. การวิเคราะห์ความต้องการ (Requirement Analysis) เป็นขั้นตอน
ที่มุ่งเจาะลึกลงในรายละเอียดที่มากกว่าขั้นส ารวจเบื้องต้น โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้ การใช้งานในแต่ละด้านของระบบใหม่ ข้อเด่น และข้อด้อยของวิธีการท างานใน
ปัจจุบัน ตลอดจนการท ารายงานสรุปเพื่อน าเสนอต่อผ่านการจัดการส าหรับการตัดสินใจ 

  3. การออกแบบระบบ (System Design) ทีมงานพัฒนาระบบจะท า
การออกแบบรายละเอียดในส่วนต่าง ๆ ของระบบสารสนเทศ ได้แก่ การแสดงผลลัพธ์ การป้อนข้อมูล 
กระบวนการการเก็บรักษา การปฏิบัติงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบงานใหม่ เพ่ือเป็น
แนวทางในการจัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ ส าหรับน ามาพัฒนาเป็นระบบใหม่ต่อไป 

  4. การจัดหาอุปกรณ์ของระบบ (System Acquisition) ทีมงานพัฒนา
ระบบจะต้องก าหนดส่วนประกอบของระบบทั้งในด้านอุปกรณ์ และชุดค าสั่ง ตลอดจนบริการต่าง ๆ 
ที่ต้องการจากผู้ขาย ปกติทีมงานพัฒนาระบบจะต้องท าการจัดหาสิ่งที่ต้องการ โดยเปิดให้มีการยื่น
ข้อเสนอจากผู้ขายอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยทีมพัฒนาระบบจะพิจารณาตัดสินข้อเสนอ เพ่ือน ามาเป็นส่วน 
ประกอบของระบบ ติดตั้งและพัฒนาระบบใหม่ต่อไป 

                                           
3พิไลพรรณ แจ้งไพศาล, “เอกสารประกอบการสอนวิชา 0904412 การวิเคราะห์ 

และออกแบบระบบสรสนเทศธุรกิจชั้นสูง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  2522 ,” 
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=687556/entry (สืบค้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 
2560).  

4สุชาดา กิระนันทน์, การอนุมานเชิงสถิติ: ทฤษฎีขั้นต้น (กรุงเทพฯ: โรงพมิพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2545), 97-99. 
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  5. การติดตั้งระบบและการบ ารุงรักษา (System Implementation 
Maintenance) ทีมงานพัฒนาระบบจะควบควบคุมและดูแลการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบใหม่
โดยเนินการด้วยตนเองหรือจ้างผู้รับเหมา ทีมงานพัฒนาระบบจะต้องทดสอบการใช้งานว่าระบบใหม่
สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์และรูปแบบที่ได้ท าการออกแบบไว้หรือไม่ นอกจากนี้การ
ติดตั้งควรที่จะส าเร็จตามตารางที่ก าหนดกฎเกณฑ์ในการประเมินและการบ ารุงรักษาระบบอย่าง
สม่ าเสมอ เพ่ือปรับปรุงและบ ารุงรักษาให้ระบบใหม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ยาวนานที่สุดตลอดอายุของระบบ 

 2.2.2 แนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.2.2.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
  การพัฒนาระบบสารสนเทศ (System Information development)  

คือ การสร้างระบบงานใหม่หรือการปรับเปลี่ยนระบบงานเดิมที่มีอยู่แล้วให้สามารถท างานเพ่ือแก้ไข
ปัญหาการด าเนินงานขององค์กรได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน มีองค์ประกอบดังนี้ 

  สาเหตุทีก่่อให้เกิดความคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
  1. ระบบสารสนเทศที่ใช้อยู่ในปัจจุบันอาจไม่สามารถตอบสนองความ 

ต้องการของผู้ใช้ 
  2. ระบบสารสนเทศที่ใช้อยใูนปัจจุบันไม่สามารถสนับสนุนการด าเนินงาน

ในอนาคตได้ 
  3. เทคโนโลยีที่ใช้อยู่ในระบบสารสนเทศปจจุบันอาจล้าสมัย 

   4. ระบบสารสนเทศปัจจุบันมีข้ันตอนการใชงานที่ยงุยากและซับซอน 
  5. ระบบสารสนเทศปัจจุบันมีการด าเนินงานที่ผิดพลาด 
  6. ระบบเอกสารในระบบสารสนเทศปัจจุบันไม่มีมาตรฐานหรือขาด

เอกสารที่อ้างอิงระบบ 
 ทีมงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 1. คณะกรรมการด าเนินงาน (Steering Committee) มีหน้าที่ในการ

ตัดสินใจ ก าหนดรูปแบบและวัตถุประสงคข์องระบบสารสนเทศ 
 2. ผู้จัดการระบบสารสนเทศ (MIS Manager) มีหน้าที่ดูแลประสานงาน

ในการวางแผนโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวของกับการออกแบบและการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 3. ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) มีหน้ารับผิดชอบในการ

วางแผน การจัดการและควบคุมใหงานในโครงการด าเนินไปได้อย่างราบรื่น 
 4. ผู้ใช้ (User) เป็นบุคคลที่มีหน้าที่ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นใน

ระบบงานเดิมและก าหนดความต้องการในระบบใหม่แก่ทีมงานพัฒนาระบบผู้ใช้ระบบ (System 
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User) หมายถึงบุคคลที่ควบคุมและดูแลระบบสารสนเทศขององค์กรหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวขอ้งกับระบบสารสนเทศโดยตรง 

 หลักในการพัฒนาระบบ 
 1. ค านึงถึงผู้ใช้ระบบ 
 2. พยายามเข้าถึงปัญหาให้ตรงจุด 
 3. การก าหนดขั้นตอนหรือกิจกรรมในการท างาน 
 4. จัดท ามารตรฐานในระหว่างการพัฒนาระบบและการควบคุมเอกสาร 
  - ด้านการปฏิบัติงาน (Activity) 
  - ด้านหน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibility) 
  - ด้านการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Check) 
  - ด้านเอกสารคู่มือหรือรายละเอียดความต้องการ (Documentation 

Guideline or Requirement) 
 การน าไปใช้ ( Implementation) หลังจากพัฒนาระบบแบ่งประเภทการ

เปลี่ยนแปลงได้ดังนี้ 
 1. การเปลี่ยนแปลงแบบทันที 
 การเปลี่ยนแปลงแบบทันที มีข้อดีคือ ระบบใหม่สามารถด าเนินการได้ทันที ง่าย

ต่อการวางแผนใช้เวลาน้อย ข้อเสีย คือ อาจเกิดข้อผิดพลาดได้ในขณะที่ระบบใหม่ อัตราความเสี่ยงสูง
มาก เมื่อเทียบกับวิธีการอ่ืน 

 2. การเปลี่ยนแปลงแบบขนาน 
 การเปลี่ยนแปลงแบบขนาน มีข้อดีคือ มีความปลอดภัยสูง สามารถเปรียบเทียบ

ผลลัพธ์หรือเอาต์พุตจากระบบใหม่และระบบเก่า ซึ่งจะเห็นข้อแตกต่างที่ค่อนข้างชัดเจนข้อเสียคือ ใช้
ต้นทุนสูงในส่วนของการติดตามระบบทั้งสอง อาจเสียเวลาไปกับการท างานทั้งสองระบบและ 
การเปรียบเทียบระบบทั้งสอง ผู้ใช้งานอาจไม่ยอมรับระบบใหม่ เพราะยังท างานในระบบเดิมได้อยู่ 
การวางแผนและควบคุมมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก 

 3. การเปลี่ยนแปลงทีละส่วน 
 การเปลี่ยนแปลงทีละส่วน มีข้อดีคือไม่จ าเป็นต้องช าระเงินท้ังหมด สามารถช าระ

เงินค่าระบบในแต่ละส่วน และหากเกิดข้อผิดพลาดจะไม่กระทบต่อระบบโดยรวม หากระบบย่อยนั้น
ถูกต้องก็สามารถตัดสินใจด าเนินการต่อในเฟสต่อไปได้ เหมาะกับระบบงานที่มีขนาดใหญ่ ข้อเสียคือ 
อาจใช้เวลามากกับงานในเฟสนั้น ๆ ซึ่งมีผลกับการพัฒนาในเฟสต่อไป 
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 4. การเปลี่ยนแปลงน าร่อง 
 การเปลี่ยนแปลงน าร่องจะด าเนินการในหน่วยงานเพียงหน่วยย่อย ๆ ก่อนที่จะ

เริ่มท าการติดตั้งทีละสาขา และท าการทดสอบเป็นอย่างดีแล้ว จึงค่อย ๆ ทยอยไปท าการติดตั้งใน
สาขาอ่ืน ๆ ต่อไป ระบบสามารถที่จะได้รับการทดสอบการปฏิบัติงานจริง จนกว่าจะเป็นที่น่าพอใจ 
หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นก็ไม่กระทบกระเทือนถึงสาขาอ่ืน ๆ 

 การบ ารุงรักษา (Maintenance) 
 หลังจากระบบสารสนเทศถูกน าไปใช้ จะเริ่มจัดเตรียมการท าขั้นตอนการ

บ ารุงรักษาระบบ ผู้เชี่ยวชาญจะต้องคอยตรวจสอบดูประสิทธิภาพของระบบเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าระบบ
สามารถปฏิบัติงานได้ด ี

 อดุลย์ นามสอน5 กล่าวว่าสารสนเทศเป็นข้อมูลที่ได้รับการประมวลผลด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ ที่ออกมาเป็นผลลัพธ์เป็นความรู้ที่ต้องการส าหรับน าไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ ความรู้
ดังกล่าวจะเป็นสื่อให้ผู้รับเข้าใจการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยการประมวลผล 

 เกรียงศักดิ์ พราวศรี6 ให้ความหมายของสารสนเทศว่าหมายถึงข้อมูลที่ผ่านการ
ประมวลผลหรือวิเคราะห์แล้วอยู่ในรูปแบบที่มีความหมายสามารถน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจใน
เรื่องต่าง ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ซ่ึงการประมวลผล/การวิเคราะห์ข้อมูลอาจท าได้ 3 วิธีคือ 

 (1) การประมวลผลข้อมูลด้วยมือ 
 (2) การประมวลผลข้อมูลโดยอาศัยเครื่องช่วย 
 (3) การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้อง

และได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญอีกด้วยทั้งนี้เพ่ือให้ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมาเป็นระบบที่
สามารถน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์จริงและเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปดังนั้นการพัฒนาระบบ
สารสนเทศจึงก าหนดให้เป็นไปตามวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) 
7 ขั้นตอนดังนี้7 

                                           
5อดุลย์ นามสอน, “ทัศนะของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลในสถาน

สงเคราะห์เด็กพิการของกรมประชาสงเคราะห์,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาการบริหาร
และนโยบายสวัสดิการสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542), 16. 

6เกรียงศักดิ์ พราวศรี, การจัดระบบสารสนเทศในการบริหาร (กรุงเทพฯ: บุ๊คพอยท์, 2544), 
1. 

7โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น,2546), 21. 
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 1) ก าหนดปัญหา (Problem Definition) เป็นขั้นตอนของการก าหนดขอบเขต
ของปัญหาสาเหตุของปัญหาจากการด าเนินงานในปัจจุบันความเป็นไปได้กับการสร้างระบบใหม่การ
ก าหนดความต้องการ (Requirements) ระหว่างนักวิเคราะห์ระบบกับผู้ใช้งานโดยข้อมูลเหล่านี้ได้
จากการสัมภาษณ์การรวบรวมข้อมูลจากการด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือท าการสรุปเป็นข้อก าหนดความ
ต้องการ (Requirements Specification) ที่ชัดเจนในขั้นตอนนี้หากเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่อาจ
เรียกขั้นตอนนี้ว่าขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได ้(Feasibility Study) 

 2) วิเคราะห์ (Analysis) 
 การวิเคราะห์การด าเนินงานของระบบปัจจุบันโดยการน าข้อก าหนดความ

ต้องการ (Requirements Specification) ที่ได้มาจากขั้นตอนแรกมาวิเคราะห์ในรายละเอียดเพ่ือท า
การพัฒนาเป็นแบบจ าลองลอจิคัล (Logical Model) การวิเคราะห์จะด าเนินการเพ่ือให้ได้ทราบถึง
รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานในระบบว่าประกอบด้วยอะไรบ้างมีความเกี่ยวข้องหรือมีความ 
สัมพันธ์กับสิ่งใดอย่างไรทั้งนี้เพ่ือน าไปใช้ในการสร้างพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 

 3) การออกแบบ (Design) 
 การออกแบบเป็นขั้นตอนการน าผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ทางตรรกะ 

(Logical) มาพัฒนาเป็นแบบจ าลองทางกายภาพ (Physical Model) 
 4) การพัฒนา (Development) 
 เป็นขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรมด้วยการสร้างชุดค าสั่งหรือเขียนโปรแกรม

เพ่ือสร้างระบบงานโดยโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาจะต้องเป็นโปรแกรมที่เหมาะสมกับเทคโนโลยีที่ใช้
งานอยู่ขั้นตอนนี้จะเป็นการท างานร่วมกันระหว่างโปรแกรมเมอร์และนักวิเคราะห์ระบบเพ่ือพัฒนา
ซอฟท์แวร์ซึ่งต้องน าส่วนที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบและการออกแบบระบบมาใช้โดยโปรแกรมเมอร์
จะเป็นผู้สร้างชุดค าสั่งตรวจสอบข้อผิดพลาดก าหนดคุณลักษณะต่าง ๆ ของโปรแกรมเช่นระบบการ
รักษาความปลอดภัยความสามารถพิเศษของโปรแกรมลักษณะของส่วนติดต่อผู้ใช้  (User Interface) 
มาตรการป้องกันความผิดพลาดต่าง ๆ วิธีการพัฒนาระบบมีด้วยกัน 4 วิธีคือ 

1) Ad Hoc Approach เป็นการพัฒนาระบบเพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะงานเช่นการใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในแต่ละแผนวิธีนี้จะเหมาะกับหน่วยงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วซึ่งวิธีนี้จะมีข้อเสียคือการจัดเก็บข้อมูลจะมีความซ้ าซ้อนกันและไม่มีการเชื่อมต่อเป็นเครือข่าย 

2) Database Approach เป็นวิธีที่เน้นการพัฒนาฐานข้อมูลการออกแบบ และการ
จัดเก็บข้อมูลเพื่อให้สามารถนามาใช้งานในอนาคตได้ 

3) Battom-Up Approach เป็นวิธีที่เน้นการพัฒนาระบบย่อย ๆ ของหน่วยงาน
แต่ละส่วนก่อนแล้วจึงพัฒนาระบบย่อย ๆ เหล่านั้นมารวมเป็นระบบใหญ่ภายหลัง 
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4) Top-Down Approach เป็นการพัฒนาโดยพิจารณาถึงวัตถุประสงค์หลักขององค์กร
จากนั้นจึงท าการแตกวิธีการจัดการเป็นส่วน ๆ ลงไปสู่ปัญหาเฉพาะตามท่ีได้วางแผนไว้ 

5) การทดสอบ (Testing) 
เป็นขั้นตอนของการน าระบบที่ได้พัฒนาแล้วมาท าการทดสอบก่อนที่จะน าไปใช้งาน

จริงโดยจะท าการทดสอบกับข้อมูลเบื้องต้นก่อนด้วยการสร้างข้อมูลจ าลองเพ่ือตรวจสอบการท างาน
ของระบบหากมีข้อผิดพลาดก็จะย้อนกลับไปในขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมใหม่ 

6) การติดตั้ง (Installation) 
 เมื่อได้ท าการทดสอบระบบจนมีความมั่นใจแล้วว่าระบบสามารถท างานได้จริง

และตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบจึงด าเนินการติดตั้งระบบเพ่ือใช้งานจริงต่อไป 
7) การบ ารุงรักษาระบบ (Maintenance Phase) 
 การดูแลระบบให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้นานตลอดอายุของระบบที่

สมควรจะเป็นแม้ว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะมีสิ่งที่สามารถอยู่ได้ตลอดไปแต่ในความเป็นจริง 
มีสภาพแวดล้อมหลายสิ่งหลายอย่างที่ท าให้ระบบคอมพิวเตอร์จะมีการเปลี่ ยนแปลงหรือเกิดปัญหา
ขึ้นได้การเตรียมการแก้ปัญหาต่าง ๆ ไว้แต่เนิ่น ๆ จะเป็นวิธีเดียวที่ท าให้ระบบสามารถใช้งานได้
ตลอดไป 
 2.2.3 ฐานข้อมูล 

 ฐานข้อมูลคือแหล่งที่ ใช้ เก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้นี้ 
จะถูกจัดการเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้สร้างฐานข้อมูลมีความจ าเป็นที่ต้องแจกแจงข้อมูลที่
ต้องใช้ในระบบงานพร้อมทั้งตั้งชื่อข้อมูลแต่ละตัวชื่อที่ตั้งควรเป็นมาตรฐานและมีเพียงชื่อเดียวเพราะ
ผู้ใช้แต่ละคนจ าเป็นต้องอ้างอิงถึงข้อมูลโดยการตั้งชื่อที่เหมาะสมจะสมารถหลีกเลี่ยงการสับสนการ
เรียกใช้ข้อมูลได้8 การจัดเก็บฐานข้อมูลเป็นการน าเอาฐานข้อมูลมาจัดเก็บรวมกันภายใต้ฐานข้อมูล
เดียวกันซึ่งสามารถใช้ข้อมูลและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบแฟ้มข้อมูลได้ข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูก
จัดเก็บฐานข้อมูลจะเป็นฐานข้อมูลที่สัมพันธ์กันและเป็นข้อมูลที่สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรจึง
กล่าวได้ว่าฐานข้อมูลแต่ละฐานจะเทียบเท่ากับแฟ้มข้อมูล 1 ระบบและจะเรียกฐานข้อมูลที่ท าขึ้นเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นว่า “ระบบฐานข้อมูล” (Database System) 

                                           
8กิตติพงษ์ จั่นเพชร, “การออกแบบระบบฐานข้อมูลในการลดจ านวนเศษการผลิตของบรรจุ

ภัณฑ์ IC กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์,” (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิศวกรรม
การจัดการอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 
2554), 45. 
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 ศุภชัย จิวะรังสินีและขจรศักดิ์ สังเจริญ9 อธิบายความหมายไว้ว่าระบบฐานข้อมูลจะ
ประกอบที่ส าคัญของระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานธุรกิจหรืองานในสาขาอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต้องจัดเก็บ
ข้อมูลที่เก่ียวข้องเป็นจ านวนมาก 
 
 

 
 
 

ภาพที ่2.2 แสดงสัญลักษณ์ฐานข้อมูล, ศุภชัย จิวะรังสินีและขจรศักดิ์ สังเจริญ, ระบบฐานข้อมูล 
Oracle Database 10 g  (กรุงเทพฯ: Trainlyst, 2550), 27-28. 

 
  โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์10 กล่าวว่าระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management 
System) หรือมักเรียกย่อ ๆ ว่า DBMS คือซอฟต์แวร์ที่ใช้เป็นเครื่องมือของผู้ใช้เพ่ือโต้ตอบกับฐาน 
ข้อมูลซึ่ง DBMS จะประกอบไปด้วยฟังก์ชั่นหน้าที่ต่าง ๆ ในการจัดการกับข้อมูลรวมทั้งภาษาที่ใช้ใน
การท างานกับข้อมูลซึ่งมักใช้ภาษา SQL ในการโต้ตอบระหว่างกันกับผู้ใช้ด้วยการสร้างการเรียกดูและ
การบ ารุงรักษาฐานข้อมูลนอกจากนี้ DBMS ยังมีหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัย
ของข้อมูลด้วยการป้องกันมิให้ผู้ไม่มีสิทธิ์การใช้งานเข้ามาละเมิดข้อมูลในฐานข้อมูลที่เป็นศูนย์กลางได้
รวมถึงการส ารองข้อมูลและการกู้ข้อมูลในกรณีข้อมูลหาย เป็นต้น 

 
2.3 แนวคิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและเอกชน (Public-Private Partnership: PPP)11 
 
  ความหมาย 
  องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic 
Co-operation and Development: OECD) ได้ให้ค าจ ากัดความของ Public-Private Partnership 

                                           
9ศุภชัย จิวะรังสินีและขจรศักดิ์ สังเจริญ, ระบบฐานข้อมูล Oracle Database 10 g  

(กรุงเทพฯ: Trainlyst, 2550), 27. 
10โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์,  ระบบฐานข้อมูล (Database System) (กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น 

บมจ, 2551), 37. 
11 “ความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและเอกชน (Public-Private Partnership),” 

fin.bus.ku.ac.th/01131549%20Advanced%20Corporation%20Finance/.../PPP_Ball.pd 
(สืบค้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560). 

แฟ้มข้อมูล DBMS Database 
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: PPP ไว้ว่า เป็นข้อตกลงระหว่างรัฐบาลกับเอกชนผู้ร่วมลงทุนหนึ่งรายหรือมากกว่าในการที่จะให้
เอกชนนั้น ๆ ส่งมอบบริการในลักษณะต่างตอบแทนให้แก่รัฐบาล โดยเอกชนจะได้รับผลก าไรจากการ
ให้บริการและรัฐบาลจะได้บรรลุเป้าประสงค์ของการส่งมอบบริการที่ได้ตั้งไว้ 
  กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) เสนอว่า 
Public-Private Partnership: PPP เป็นเรื่องของการตกลงให้ภาคเอกชนเป็นผู้จัดหาสินทรัพย์และส่ง
มอบบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) ซึ่งแต่เดิมรัฐบาลเคยเป็นผู้กระทบนอกเหนือจาก
การที่จะท าให้เอกชนเป็นผู้ด าเนินการและจัดหาเงินทุนแล้ว PPP ยังมีลักษณะที่ส าคัญอีก 2 ประการ 
อันได้แก่ การเน้นให้ภาคเอกชนเป็นทั้งผู้จัดหาและผู้ลงทุนในบริการสาธารณะและการโอนความเสี่ยง
ที่ส าคัญจากภาครัฐไปสู่ภาคเอกชน 
  คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission: EC) ได้เสนอว่าโดยทั่วไปแล้ว PPP 
หมายรวมถึง รูปแบบของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในภาครัฐกับกลุ่มธุรกิจ ซึ่งมุ่งหมายให้เกิด
การจัดหาเงินทุน การก่อสร้าง การซ่อมแซม บ ารุงรักษา ตลอดจนการบริหารจัดการบริการด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
  สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Standard and Poor’s (S&P) ได้อธิบายความหมาย
ของ PPP ไว้ว่า เป็นความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในระยะกลางและระยะยาวใด ๆ 
ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งปันความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการใช้ทักษะที่แตกต่างหลากหลาย
จากภาคส่วนต่าง ๆ ความเชี่ยวชาญและการเงินเพื่อน าไปสู่ผลของนโยบายที่มุ่งหวังให้เกิดขึ้น 
  ธนาคารเพ่ือการลงทุนของยุโรป (European Investment Bank: EIB) มองว่า PPP 
เป็นค าที่มีความหมายทั่วไป (Generic term)ซึ่งหมายความถึงความสัมพันธ์ที่ก่อตัวขึ้นระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชนที่มักมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าทรัพยากรและหรือความเชี่ยวชาญจากภาคเอกชนเข้ามา
เพ่ือใช้ในการจัดหาและส่งมอบสินทรัพย์และบริการภาคสาธารณะ 
  สรุปความหมายของ PPP คือ โครงการความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน (Public-
Private Partnership) เป็นโครงการที่ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการจัดสร้าง 
ปรับปรุง และพัฒนา บริหารจัดการ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการขั้นพ้ืนฐานและบริการที่
เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ให้แก่ประชาชนภายใต้กรอบความเสี่ยงและระยะเวลาที่ก าหนด 
  PPPs หรือ Public-Private Partnerships มีความหมายหลากหลาย แต่มีวัตถุประสงค์
เดียวกัน คือ “การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในกิจการของรัฐ” ซึ่ง IRDP ขอน าเสนอ
ความหมายจากแหล่งที่มาต่าง ๆ และเหตุผลที่ต้องใช้ PPPs ดังนี้ 
  World Bank ให้ความหมายของ PPPs ไว้ว่า A long-term contract between a 
private party and a government agency, for providing a public asset or service, in 
which the private party bears significant risk and management responsibility 
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  ในบริบทของประเทศไทย PPPs คือ การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนใน
กิจการของรัฐ โดยมักจะเป็นการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการพ้ืนฐาน หรือโครงการให้บริการ
สาธารณะในระยะยาวที่มุ่งเน้นการให้บริการที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่ากับต้นทุนมากกว่าภาครัฐจะ
ด าเนินการเอง และอีกเหตุผลหนึ่งคือสัดส่วนการลงทุนของรัฐที่มีน้อยลงเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ที่มีขนาดโตขึ้นทุกปี ความคาดหวังที่จะพ่ึงพา
การลงทุนของรัฐเป็นหลักเป็นไปได้ยาก จึงจ าเป็นต้องใช้การลงทุนของภาคเอกชนเป็นตัวขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ ดังนั้น PPPs จึงถือเป็นทางเลือกในการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเอกชนจะ
เข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การก่อสร้าง การด าเนินการการบ ารุงรักษา การจัดหาเงินทุน 
และการให้บริการตลอดระยะเวลาของสัญญา 
  โดยทั่วไปการด าเนินงานในรูปแบบ PPPs มักเป็นการท าสัญญารูปแบบภาครัฐและ
เอกชนร่วมลงทุนในโครงการระยะยาว และมีการโอนความเสี่ยงในด้านการก่อสร้างและการ
ด าเนินการในโครงการที่ภาครัฐต้องด าเนินการด้านบริการสาธารณะให้เอกชนรับภาระบางส่วนหรื อ
ทั้งหมดข้ึนกับความสามารถในการบริหารความเสี่ยงระหว่างภาครัฐกับเอกชน ในขณะที่ภาครัฐอาจจะ
ต้องจ่ายค่าจ้างบริหารให้แก่เอกชน (Unitary Payment) หรือภาคเอกชนอาจมีการจ่ายส่วนแบ่ง
รายได้ให้ภาครัฐได้เช่นกันในกรณีที่สามารถเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้ ซึ่งการระบุรายละเอี ยดใน
สัญญาร่วมลงทุนถือเป็นสิ่งส าคัญมาก ภาครัฐเองจะไม่ให้สิทธิในการปรับขึ้นอัตราค่าบริการต่าง  ๆ 
อย่างเสรี อีกทั้ง เอกชนอาจถูกปรับและไม่ได้รับเงินค่าซื้อบริการจากรัฐ ในกรณีที่มาตรฐานการ
ให้บริการไม่เป็นไปตามสัญญา อย่างไรก็ตามเม่ือสิ้นสุดสัญญาเอกชนต้องโอนคืนทรัพย์สินให้แก่รัฐหรือ
อาจมีการระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนก็ได้ 
  หากตีความตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 คือ 
โครงการหรือกิจการที่จะต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือทรัพย์สินของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยใดหน่วยหนึ่งหรือหลายหน่วยรวมกันที่มี
อ านาจหน้าที่ต้องท าตามกฎหมาย มาร่วมลงทุนกันในโครงการดังกล่าวกับเอกชนไม่ว่าโดยวิธีใด หรือ
มอบให้เอกชนลงทุนฝ่ายเดียวโดยวิธีการอนุญาต หรือสัมปทาน หรือการให้สิทธิไม่ว่าในลักษณะใดก็
ตาม 
  กล่าวโดยสรุปโครงการให้บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานที่ปกติแล้วรัฐบาล 
จะเป็นผู้ด าเนินการ แต่ส าหรับโครงการ PPPs ภาคเอกชนจะเป็นผู้ด าเนินการแทนรัฐ ซึ่งเป็นการ
ผสมผสานจุดแข็งระหว่างภาครัฐและเอกชนเพ่ือลดข้อจ ากัดต่าง ๆ นับเป็นสิ่งที่ท าให้ PPPs ได้รับ
ความนิยมแพร่หลายไปทั่วโลก ผลส าเร็จของการด าเนินโครงการ PPPs จะช่วยเพ่ิมคุณภาพและช่วย
ลดต้นทุนการด าเนินงานทั้งต่อรัฐเอง และเอกชนผู้ร่วมลงทุน (win-win) หรือแม้แต่ประชาชนก็จะ
ได้รับประโยชน์ในแง่ของการได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพอีกทั้งเงินภาษีของประชาชนก็จะถูกใช้จ่าย

Ref. code: 25605903011095OTB



22 

อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม PPPs ไม่ไดเ้ป็นสิ่งที่ดีท่ีสุดส าหรับการด าเนินโครงการของรัฐในลักษณะ
การให้บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศแต่อย่างใด หากเป็นเพียงทางเลือกที่ควร
น ามาพิจารณาร่วมกับทางเลือกอ่ืนหลาย ๆ ทางเลือกเพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลประโยชน์ที่จะ
เกิดกับประเทศชาติมากที่สุด 
 
2.4 แนวคิดเรื่องสมรรถนะองค์กร (Organization Competency) 
 
 สมรรถนะ (competency) เป็นปัจจัยในการท างานที่เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันให้แก่องค์การ โดยเฉพาะการเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพราะ
สมรรถนะเป็นปัจจัยช่วยให้พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือให้ส่งผลไปสู่การพัฒนาองค์การ 
 องค์การต่าง ๆ จึงพยายามเอาสมรรถนะมาใช้เป็นปัจจัยในการบริหารองค์การในด้าน
ต่าง ๆ เช่น การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนางานบริการ หรือการพัฒนา
ภาวะผู้น าของผู้บริหาร  เป็นต้น ดังนั้นเพ่ือให้มองเห็นกรอบความคิด และแนวความคิดเบื้องต้น
เกี่ยวกับสมรรถนะจึงจะกล่าวถึงความเป็นมา และความหมาย องค์ประกอบประเภทของสมรรถนะ  
การก าหนดสมรรถนะ การวัดสมรรถนะ และการประยุกต์ใช้สมรรถนะ 
 สก็อต บี พารี (Scott B.Parry) นิยามค าว่าสมรรถนะว่าคือ กลุ่มของความรู้ (knowledge) 
ทักษะ (skills) และคุณลักษณะ (attributes) ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีผลกระทบต่องานหลักของต าแหน่ง
งานหนึ่ง ๆ โดยกลุ่มความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะดังกล่าว สัมพันธ์กับผลงานของต าแหน่งงานนั้น ๆ 
และสามารถวัดผลเทียบกับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ และเป็นสิ่งที่สามารถเสริมสร้างขึ้นได้ โดยผ่าน
การฝึกอบรมและการพัฒนา12  
 แมคเคิลแลนด์ กล่าวว่า สมรรถนะคือ บุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในปัจเจกบุคคล 
ซึ่งสามารถผลักดันให้ปัจเจกบุคคลนั้น  สร้างผลการปฏิบัติงานที่ดี หรือตามเกณฑ์ที่ก าหนดในงานที่
ตนรับผิดชอบ 
 อานนท์  ศักดิ์วรวิชญ์13 ได้สรุปค านิยามของสมรรถนะไว้ว่า สมรรถนะ คือ  คุณลักษณะ
ของบุคคล ซึ่งได้แก่  ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณสมบัติต่าง ๆ อันได้แก่ ค่านิยม จริยธรรม 
บุคลิกภาพ คุณลักษณะทางกายภาพ และอ่ืน ๆ ซึ่งจ าเป็นและสอดคล้องกับความเหมาะสมกับองค์การ 

                                           
12สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ Competency Based 

Learning (กรุงเทพฯ: ศิริพัฒนาอินเตอร์พรินท์, 2547), 48. 
13อานนท์  ศักดิ์วรวิชญ์, “แนวคิดเรื่องสมรรถนะ Compentency: เรื่องเก่าท่ีเรายัง 

หลงทาง,” จุฬาลงกรณ์วารสาร  ปีที่ 16 ฉ.64 (กรกฎาคม – กันยายน 2547): 61. 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องสามารถจ าแนกได้ว่าผู้ที่จะประสบความส าเร็จในการท างานได้ต้องมี
คุณลักษณะเด่น ๆ อะไร หรือลักษณะส าคัญ ๆ อะไรบ้าง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ สาเหตุที่ท างานแล้ว
ไมป่ระสบความส าเร็จ เพราะขาดคุณลักษณะบางประการคืออะไร เป็นต้น 
 จากที่กล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า สมรรถนะจึงเป็นความรู้  ทักษะ และคุณลักษณะที่จ าเป็น
ของบุคคลในการท างานให้ประสบความส าเร็จ มีผลงานได้ตามเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดหรอืสูงกว่า 
 องค์ประกอบของสมรรถนะ 
 หลักตามแนวคิดของแมคเคิลแลนด์มี 5 ส่วนคือ  
 1. ความรู้ (knowledge) คือ ความรู้เฉพาะในเรื่องที่ต้องรู้ เป็นความรู้ที่เป็นสาระส าคัญ  
เช่น  ความรู้ด้านเครื่องยนต์  เป็นต้น  
 2. ทักษะ (skill) คือ สิ่งที่ต้องการให้ท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เช่น ทักษะทาง
คอมพิวเตอร์  ทักษะทางการถ่ายทอดความรู้ เป็นต้น ทักษะที่เกิดได้นั้นมาจากพ้ืนฐานทางความรู้ 
และสามารถปฏิบัติได้อย่างแคล่วคล่องว่องไว 
 3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (self –concept) คือ เจตคติ ค่านิยม และความคิดเห็น
เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตน หรือสิ่งที่บุคคลเชื่อว่าตนเองเป็น เช่น ความมั่นใจในตนเองเป็นต้น 
 4. บุคลิกลักษณะประจ าตัวของบุคคล (traits) เป็นสิ่งที่อธิบายถึงบุคคลนั้น เช่น คนที่
น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้  หรือมีลักษณะเป็นผู้น า เป็นต้น 
 5. แรงจูงใจ / เจตคติ (motives / attitude) เป็นแรงจูงใจ หรือแรงขับภายในซึ่งท าให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่เป้าหมาย หรือมุ่งสู่ความส าเร็จ เป็นต้น 
 ทั้ง 5 ส่วนดังกล่าวข้างต้นแสดงความสัมพันธ์ในเชิงอธิบายเปรียบเทียบดังภาพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

ภาพที่ 2.3 Iceberg Model ของสมรรถนะ, สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, แนวทางการพัฒนาศักยภาพ
มนุษย์ Competency Based Learning  (กรุงเทพฯ: ศิริพัฒนาอินเตอร์พริ้นท์, 2549), 48. 
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 จากภาพจะพบว่า skill และ knowledge อยู่ส่วนบน หมายถึงว่า ทั้ง skill และ
knowledge สามารถพัฒนาขึ้นได้ไม่ยากจะโดยวิธีการศึกษาค้นคว้า หรือประสบการณ์ตรง และมีการ
ฝึกฝนจนเกิดความช านาญ 
 จากแนวคิดของแมคเคิลแลนด์นั้นสกอตด์ บี พารี เห็นควรจะรวมส่วนประกอบที่เป็น
ความคิดเก่ียวกับตนเอง คุณลักษณะและแรงจูงใจเข้าเป็นกลุ่มเรียกว่า คุณลักษณะ (attributes) 
 ดังนั้นบางครั้งเมื่อพูดถึงองค์ประกอบของสมรรถนะจึงมีเพียง 3 ส่วนคือ ความรู้ ทักษะ  
คุณลักษณะ ซึ่งตามทัศนะของแมคเคิลแลนด์กล่าวว่า (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ 2004: 48) สมรรถนะ
เป็นส่วนประกอบขึ้นมาจากความรู้  ทักษะ และเจตคติ/แรงจูงใจ หรือความรู้ ทักษะ และเจตคติ / 
แรงจูงใจ  ก่อให้เกิดสมรรถนะ ดังภาพที่ 2  

 
 
 

 
 
ภาพที่ 2.4  สมรรถนะเป็นส่วนประกอบที่เกิดข้ึนมาจากความรู้ ทักษะ เจตคต,ิ อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์, 
แนวคิดเรื่องสมรรถนะ Compentency เรื่องเก่าที่เรายังหลงทาง, Chulalongkon Review 
(กรุงเทพฯ: ศิริพัฒนาพินเตอร์พรินท์, 2547), 26. 
 
 จากภาพ  ความรู้  ทักษะ และเจตคติไม่ใช่สมรรถนะแต่เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิด
สมรรถนะดังนั้นความรู้โดด ๆ จะไม่เป็นสมรรถนะ แต่ถ้าเป็นความรู้ที่สามารถน ามาใช้ให้เกิดกิจกรรม
จนประสบความส าเร็จถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสมรรถนะ สมรรถนะในทีนี้จึงหมายถึงพฤติกรรมที่
ก่อให้เกิดผลงานสูงสุดนั้น ตัวอย่างเช่น ความรู้ในการขับรถ ถือว่าเป็นความรู้ แต่ถ้าน าความรู้มาท า
หน้าที่เป็นผู้สอนขับรถ และมีรายได้จากส่วนนี้  ถือว่าเป็นสมรรถนะ 
 ในท านองเดียวกัน ความสามารถในการก่อสร้างบ้านถือว่าเป็นทักษะ แต่ความสามารถ
ในการสร้างบ้านและน าเสนอให้เกิดความแตกต่างจากคู่แข่ง  ได้ถือว่าเป็นสมรรถนะ 
 หรือในกรณีเจตคติ / แรงจูงใจก็เช่นเดียวกันก็ไม่ใช่สมรรถนะ แต่สิ่งจูงใจให้เกิดพลัง
ท างานส าเร็จตรงตามเวลาหรือเรียกว่าก าหนด หรือดีกว่ามาตรฐานถือว่าเป็นสมรรถนะ  
 สมรรถนะตามนัยดังกล่าวข้างต้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มคือ  
 1.  สมรรถนะขั้นพ้ืนฐาน (Threshold Competencies)   

หมายถึง  ความรู้  หรือ  ทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นของบุคคลที่ต้องมีเพ่ือให้สามารถที่
จะท างานที่สูงกว่า หรือ ซับซ้อนกว่าได้ เช่น สมรรถนะในการพูด  การเขียน  เป็นต้น   

สมรรถนะ 

A          B 

ความรู้  ทักษะ  เจตคติ 

ท าให้บุคคลต่างกัน ขั้นพ้ืนฐาน 
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2.  สมรรถนะที่ท าให้เกิดความแตกต่าง (Differentiating Competencies) 
หมายถึง  ปัจจัยที่ท าให้บุคคลมีผลการท างานที่ดีกว่าหรือสูงกว่ามาตรฐาน สูงกว่าคน

ทั่วไปจึงท าให้เกิดผลส าเร็จที่แตกต่างกัน 
ประเภทของสมรรถนะ 
สมรรถนะสามารถจ าแนกได้เป็น 5 ประเภทคือ  
1.  สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competencies) หมายถึง สมรรถนะที่แต่ละ

คนมีเป็นความสามารถเฉพาะตัว คนอ่ืนไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ เช่น  การต่อสู้ป้องกันตัวของ
จาพนม นักแสดงชื่อดังในหนังเรื่อง “ต้มย ากุ้ง” ความสามารถของนักดนตรี นักกายกรรม และ
นักกีฬา เป็นต้น ลักษณะเหล่านี้ยากที่จะเลียนแบบ หรือต้องมีความพยายามสูงมาก 

2.  สมรรถนะเฉพาะงาน  (Job Competencies) หมายถึง  สมรรถนะของบุคคล
กับการท างานในต าแหน่ง หรือบทบาทเฉพาะตัว เช่น อาชีพนักส ารวจ ก็ต้องมีความสามารถในการ
วิเคราะห์ตัวเลข การคิดค านวณ  ความสามารถในการท าบัญชี  เป็นต้น   

3.  สมรรถนะองค์การ (Organization Competencies) หมายถึง ความสามารถ
พิเศษเฉพาะองค์การนั้นเท่านั้น เช่น บริษัท เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นบริษัทที่มี
ความสามารถในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือบริษัทฟอร์ด (มอเตอร์) จ ากัด มีความสามารถในการ
ผลิตรถยนต์ เป็นต้น หรือ บริษัท ที โอ เอ (ประเทศไทย) จ ากัด  มีความสามารถในการผลิตสี เป็นต้น 

4.  สมรรถนะหลัก (Core Competencies) หมายถึง  ความสามารถส าคัญที่บุคคล
ต้องมี  หรือต้องท าเพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น พนักงานเลขานุการส านักงาน ต้องมี
สมรรถนะหลัก คือ การใช้คอมพิวเตอร์ได้  ติดต่อประสานงานได้ดี  เป็นต้น หรือ ผู้จัดการบริษัท ต้อง
มีสมรรถนะหลัก คือ การสื่อสาร การวางแผน  และการบริหารจัดการ และการท างานเป็นทีม เป็นต้น 

5. สมรรถนะในงาน (Functional Competencies) หมายถึง ความสามารถของ
บุคคลที่มีตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ ต าแหน่งหน้าที่อาจเหมือน แต่ความสามารถตามหน้าที่ต่างกัน เช่น 
ข้าราชการต ารวจเหมือนกัน แต่มีความสามารถต่างกัน บางคนมีสมรรถนะทางการสืบสวนสอบสวน 
บางคนมีสมรรถนะทางปราบปราม  เป็นต้น 

การก าหนดสมรรถนะ 
การก าหนดสมรรถนะ หรือการสร้างรูปแบบสมรรถนะ (Competency  model)

สามารถก าหนดได้ดังนี้14  

                                           
14อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์, แนวคิดเรื่องสมรรถนะ Compenency เรื่องเก่าที่เรายังหลงทาง 

Chulalongkon Review, 62. 
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ในการก าหนดสมรรถนะจะเริ่มจากการน าวิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ (mission) 
ค่านิยม (values) ขององค์การมาเป็นแนวทางในการก าหนดสมรรถนะดังภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.5 การก าหนดสมรรถนะ, อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์, แนวคิดเรื่องสมรรถนะ Competency 
(กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547), 62. 
 

จากภาพจะเห็นความสอดคล้องไปในทิศทางที่ต่อเนื่องกันของสมรรถนะที่จะช่วยให้
งานเป็นไปด้วยดี (alignment) ซึ่งเริ่มจากวิสัยทัศน์  พันธกิจ หรือค่านิยม สู่เป้าหมายขององค์การ มา
ก าหนดเป็นกลยุทธ์ขององค์การ จากนั้นมาพิจารณาถึงสมรรถนะหลักที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์การมีอะไรบ้าง จะใช้ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะอะไรที่จะผลักดันให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์การ 

จากสมรรถนะหลักก็มาพิจารณาสมรรถนะของหน้าที่ของบุคคลในองค์การตาม
ต าแหน่งซึ่งจะต้องสอดคล้องกับสมรรถนะของบุคคล สมรรถนะของบุคคลกับสมรรถนะหน้าที่จะไป
ในทางเดียวกัน งานต่าง ๆ ก็จะไปในทางเดียวกัน 

พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ 

ค่านิยม 

ยุทธศาสตร์องค์การ 

สมรรถนะหลัก 
(Core  Competency) 

สมรรถนะหน้าที่ 
(Functional  Competency) 

สมรรถนะส่วนบุคคล 
(Personal Competency) 

สมรรถนะของงาน 

(Job Competency) 
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2.5 ที่มาของการบริหารจัดการฐานข้อมูลพรรคการเมือง 
 
  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เริ่มมีการจัดท าระบบบริหารฐานข้อมูลพรรค
การเมือง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2560) เพ่ือรองรับการจัดเก็บ สืบค้นและแสดง
รายงานสถานะของสมาชิกพรรคการเมืองที่มีอยู่จ านวนมาก ตลอดจนให้บริการตรวจสอบสมาชิก
พรรคการเมืองกับประชาชนทั่วไป ซึ่งระบบดังกล่าวไม่สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานใน
ปัจจุบันทั้งในด้านการตราวจสอบและสืบค้นข้อมูล ตลอดจนระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลยังไม่
รัดกุมเพียงพอทั้งทางด้านสถานที่การจัดวางอุปกรรณ์และการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลทางด้านระบบ
คอมพิวเตอร์ท าให้ระบบบริหารฐานข้อมูลพรรคการเมืองดังกล่าวเกิดข้อผิดพลาดและขาดความ
แม่นย าในการตรวจสอบคุณสมบัติความเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
  ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 เนื่องจากระบบบริหารฐานข้อมูลพรรคการเมืองเป็นระบบที่มี
การใช้งานร่วมกันกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก จึงจ าเป็นต้องมีการบูรณาการ
ให้สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับฐานข้อมูล จึงได้มีการจัดท า
โครงการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารฐานข้อมูลพรรคการเมืองขึ้น เพ่ือปรับปรุงข้อมูล
พรรคการเมืองให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพ่ิมประสิทธิภาพและอ านวยความสะดวกในการค้นหาและ
รายงานคุณสมบัติความเป็นสมาชิกพรรคการเมือง เพ่ิมมาตรการในการรักษาความปลอดภัยข้อมูล 
รวมถึงก าหนดสิทธิในการเรียกดูและการเข้าถึงข้อมูลในระดับชั้นต่าง ๆ เพ่ิมประสิทธิภาพและอ านวย
ความสะดวกในการบันทึกและตรวจสอบข้อมูลและเพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 โดยเฉพาะต้องไม่เป็นสมาชิกซ้ าซ้อนกับพรรคการเมือง
อ่ืนซึ่งระบบริหารฐานข้อมูลพรรคการเมืองถือเป็นระบบงานที่มีความส าคัญในระดับสูง เนื่องจาก
ข้อมูลการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองในระบบบริหารฐานข้อมูลพรรคการเมืองเป็นข้อมูลส าคัญในการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาและการ
ตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรคในกรณีอ่ืน ๆ ที่จะต้องตรวจสอบทั้งข้อมูลปัจจุบันและประวัติย้อนหลัง 
โดยมุ่งเน้นให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีระบบบริหารฐานข้อมูลพรรคการเมืองที่มี
ศูนย์กลางรวมอยู่ในแหล่งเดียวกันเพ่ือสนับสนุนให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างส่วนงานทั้ ง
ภายในส านักงานและภายนอกส านักงาน เพ่ือให้ระบบบริหารฐานข้อมูลพรรคการเมือง ถูกต้องเป็นที่
ยอมรับและน่าเชื่อถือเพ่ิมประสิทธิภาพและอ านวยความสะดวกแก่พรรคการเมืองในการแจ้งและ
ด าเนินการในเรื่องการจัดตั้งพรรคการเมือง การเป็นสมาชิกพรรคการเมืองการสิ้นสภาพการเลิก และ
การยุบพรรคการเมือง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร กรรมการสาขา และการเปลี่ยนแปลง
ข้อบังคับพรรคการเมืองต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นแนวทางการบริหาร
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จัดการที่เป็นเลิศคือให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการบริการอย่างทั่วถึงและเป็นประสิทธิผลการ
ด าเนินการมปีระสิทธิภาพสูงรวดเร็วโปร่งใส 

 2.5.1 การจัดเก็บข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง 
  ข้อมูลสมาชิกพรรคการเมืองมีความส าคัญในการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกข้องกับเวลา จึงต้องการ
ควบคุมในการเข้าถึงข้อมูลก การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลการจัดเก็บข้อมูล โดยข้อมูลนั้นต้องมีการ
แบ่งแยกเป็นข้อมูลของแต่ละพรรคการเมือง เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถพิสูจน์ยืนยันได้ซึ่งจะต้อง
มีการลงลายมือชื่อดิจิทัล ผู้ที่จะลงลายมือชื่อดิจิทัลต้องมีกุญแจส่วนตัว (Private key) และกุญแจ
สาธารณะ (Public key) ออกโดยบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ 

 2.5.2 การจัดเก็บข้อมูลสมาชิกพรรคการเมืองรูปแบบรายงานที่ต้องการจาก
ระบบบริหารฐานข้อมูลพรรคการเมือง 

  การแสดงรายงานต้องสามารถจัดท าได้ทั้งในรูปเอกสาร รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
และการเรียกดูข้อมูลทางจอภาพอย่างน้อย ดังนี้ 

   1. สรุปจ านวนสมาชิกพรรคการเมือง พร้อมอัตราการเปลี่ยนแปลง/
ร้อยละจ านวนสมาชิกในแต่ละพรรคเปรียบเทียบกับจ านวนทั้งหมด 

    - แยกตามรายปี/รายไตรมาส 
    - แยกตามรายพรรค 
    - ภาพรวม 
   2. รายงานผลการตรวจสอบความเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
    - ตามรูปแบบคุณสมบัติที่ผู้ขอก าหนด 
    - รายบุคคล 
    - รายพรรค 
    - รายกลุ่มตามค าขอ 
   3. รายงานสรุปการถูกกเพิกถอนสิทธิด้วยเงื่อนไขต่าง ๆ การพ้นสภาพ

การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง พร้อมทั้งระบุวันหมดสภาพและวันสิ้นสุดการพ้นสภาพ 
    - จ าแนกตามรายพรรค 
    - จ าแนกตามเงื่อนไข 
    - จ าแนกตามระยะเวลา 
    - จ าแนกรายบุคคล 
   4. รายงานคุณสมบัติรายบุคคลในการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
    - ระบุพรรคการเมืองที่เป็นสมาชิกท้ังหมด 
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    - คุณสมบัติการเป็นสมาชิกตามเง่ือนไขต่าง ๆ เช่น คุณสมบัติในการสมัคร
เป็นสส. กกต.จว. ฯลฯ 

    - ระบุวันที่เป็นสมาชิกและพ้นสภาพสมาชิกพร้อมรายละเอียดในการพ้นสภาพ 
   5. รายงาน รายชื่อ กรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค แยกตามราย

พรรค รายสาขา 
   6. รายงานพ้ืนฐานตาม Funtional Model ในภาคผนวก ข. (ตามแนบ) 
   7. การเรียกดูข้อมูลผ่านระบบ Internet ส าหรับข้อมูลที่เปิดเผยได้ ให้

สามารถ Download ข้อมูลได้ท้ังในรูปแบบ excel , RSS และ XML 
   8. รายงานสถิติต่าง ๆ ส าหรับผู้บริหาร (Executive Report) ทั้งในส่วนของ

การบริหารข้อมูลในระบบฐานข้อมูลและในส่วนของ Summary Report ส าหรับข้อมูลตาม 
Funtional Model โดยมีตัวอย่างรายงานดังนี้ 

 

ตารางที่ 2.1 ผังการท างานของระบบบริหารฐานข้อมูลพรรคการเมือง 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ที่มา: เรียบเรียงจากผู้เขียน. 

ระบบบริหารฐานข้อมูลพรรคการเมือง 

ระบบข้อมูลสาขาพรรคการเมือง 

ระบบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง 

ระบบข้อมูลพรรคการเมือง 

ระบบข้อมูลกรรมการพรรคการเมือง 

ระบบข้อมูลบัญชีทรัพย์สินพรรคการเมือง 
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ตารางที่ 2.2 ระบบข้อมูลพรรคการเมือง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: เรียบเรียงจากผู้เขียน. 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดตั้งพรรคใหม่ 
และสาขาพรรค 

การแก้ไขท่ีอยู่
พรรค 

การยุบพรรค การรายงาน 

การตรวจสอบข้อมลู 
การจัดตั้งพรรค 
 

การตรวจสอบ 
สถานะสมาชิกพรรค 

การตรวจสอบคณุสมบัต ิ
กรรมการพรรค 
 

การตรวจสอบคณุสมบัต ิ
กรรมการพรรค 
 

การบันทึกจัดตั้งพรรค 

ตรวจสอบข้อมลู 

บันทึกการ
เปลี่ยนแปลง 

ตรวจสอบข้อมลู 

บันทึกการยุบพรรค 

เอกสารขอจดัตั้งพรรค 

การเปลีย่นแปลงนโยบาย 
การเปลีย่นแปลง
ข้อบังคับรายการตาม 
ที่กฏหมายก าหนด 

ตั้งสาขาพรรคใหม ่

จัดให้มีสมาชิก 
และจัดตั้งสาขาพรรค 
 

รายงานการด าเนินกิจการ 

การเปลีย่นแปลงนโยบาย
การเปลีย่นแปลงข้อบังคับ 
รายการตามที่กฏหมาย
ก าหนด 
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ตารางที่ 2.3 ระบบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ที่มา: เรียบเรียงจากผู้เขียน. 

 

 

การเพิ่มสมาชิก การลดสมาชิก 
การตรวจสอบ 

คุณสมบัติสมาชิก 
การรายงาน 

การตรวจสอบ
คุณสมบัต ิ

การบันทึกการเพิ่ม
สมาชิก 

การตรวจสอบ
ความมีตัวตน 

การบันทึกการลด
สมาชิก 

การตรวจสอบ  
ท.พ.5 

การตรวจสอบ 
สถานะสมาชิก

พรรค 

การตรวจสอบ  
ท.พ.7 

การตรวจสอบ  
ท.พ.6 

การรายงาน 
ตามแบบ ท.พ.5 

 

การรายงานสถานะ
สมาชิกตาม

ข้อก าหนดต่างๆ 

การรายงาน 
ตามแบบ ท.พ.7 

 

การรายงาน 
ตามแบบ ท.พ.6 

 

การบันทึกจัดตั้งพรรค 
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ตารางที่ 2.4 ระบบข้อมูลสาขาพรรคการเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา: เรียบเรียงจากผู้เขียน. 

 
 
 
 
 
 

การตรวจสอบ 
การเป็นสมาชิก 

การตั้งสาขาใหม่ การยุบสาขา การแก้ไขสาขาที่อยู่ การรายงาน 

การตรวจสอบ
ข้อมูลการจดั 

ตั้งพรรค 
 

การตรวจสอบ 
สถานะสมาชิก

พรรค 

การตรวจสอบ
คุณสมบัต ิ

กรรมการสาขา
พรรค 

การตรวจสอบ
คุณสมบัต ิ

กรรมการสาขา

การบันทึกจัดตั้ง 
สาขาพรรค 

ตรวจสอบข้อมลู 

การบันทึก 
ยุบสาขา 

ตรวจสอบข้อมลู 

การบันทึกแก้ไข
สาขา 

การเปลีย่นแปลง 
รายละเอียดที่แจ้งไว้

ในแบบแจ้งการ
จัดตั้งสาขา 

 

การเปลีย่นแปลง 
สถานท่ีตั้งสาขา 

 

กรรมการสาขาพ้น
ต าแหน่ง 

-รายบุคคล 

-ทั้งคณะ 

 

กรรมการสาขา 
เข้าด ารงต าแหน่ง 
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ตารางที่ 2.5 ระบบข้อมูลกรรมการพรรค 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ที่มา: เรียบเรียงจากผู้เขียน. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การรายงาน 

การต้ังพรรคใหม่ การยุบพรรค 
การแก้ไข  
ชื่อ ที่อยู่ 

การตรวจสอบคณุสมบัต ิ

การบันทึกข้อมูล 

การตรวจสอบคณุสมบัต ิ
สถานะสมาชิก 
 

บันทึกการยุบรวมพรรค 
ตรวจสอบเอกสาร 

การขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

บันทึกการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

บัญชีรายการทรัพย์สิน/ 
หนี้สิน กรรมการพรรค 
และกรรมการสาขาพรรค พ.ก.5 
 

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการ 
บริหารพรรค พ.ก.3 

ประวัติกรรมการบริหาร 
พรรค พ.ก.4 
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2.6 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
     

2.6.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมาชิก 
  สุพิชญาย์ เตชะธิติธนวงศ์15 ศึกษาเกี่ยวกับ “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษย์

เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี” การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์พัฒนาระบบ
และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โดยใช้หลักการของวงจรพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) ขั้นตอนในการ
พัฒนาระบบประกอบด้วย การวางแผน การวิเคราะห์ การออกแบบ การสร้าง การพัฒนา และการ
ทดสอบระบบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร จ านวน 2 คน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศิษย์
เก่าจ านวน1 คน และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการพัฒนาระบบ คือ ภาษา HTML (Hyper Text MarkupLanguage) และโปรแกรม PHP 
(Professional Home Page) เพ่ือประยุกต์สร้างเว็บเพจ ใช้โปรแกรม MySQL ติดต่อสื่อสารกับฐานข้อมูล 
ส่วนเครื่องมือที่ใช้ประเมินความพึงพอใจ คือ แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ระบบผลการวิจัยสรุป
ได้ว่า ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นครอบคลุมทั้งในด้านข้อมูลน าเข้าการประมวลผลและการแสดงผล 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้ ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และ
ศิษย์เก่ามีความพึงพอใจประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศในระดับดี 
    พรสวรรค์ จันทะคัด16 ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศศิษย์เก่าบน
อินเทอร์เน็ตการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศศิษย์เก่าบน
อินเทอร์เน็ตโดยกระบวนการพัฒนาระบบใช้กระบวนการ SDLC (System  Development  Life  
Cycle) ใช้ Jomlaเป็นเครื่องมือในการพัฒนา และใช้ MySQL จัดการระบบฐานข้อมูล ระบบที่
พัฒนาขึ้นนี้ได้ออกแบบให้สามารถ เพิ่ม แก้ไข ปรับปรุงลบและค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระบบได้การ
ทดสอบระบบที่พัฒนาขึ้นใช้กระบวนการ Acceptance Testing  ซึ่งประกอบด้วยวิธีการทดสอบแบบ 
Beta  Testing กลุ่มตัวอย่างเป็นศิษย์เก่าจ านวน 30 คนเป็นผู้ใช้และประเมินประสิทธิภาพ ได้มาจาก
การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผลการประเมินระบบที่พัฒนาและ

                                           
15สุพิชญาย์ เตชะธิติธนวงศ์, “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าข้อมูลศิษย์เก่า 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,” http://www.kpi.msu.ac.th/upload/ag////tor 
_ref_byval/ag _2_in_3.2.1.2_426Z2556X.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560). 

16พรสวรรค์ จันทะคัด, “การพัฒนาระบบสารสนเทศศิษย์เก่าบนอินเทอร์เน็ต(ออนไลน์),” 
http:aucc.csit.mu.ac.th/Upload/568-435-camera-feady.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 
2560). 
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ออกแบบโดยผู้วิจัยพบว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ “ดี” สามารถน าไปใช้เป็นระบบสารสนเทศศิษย์
เกา่ระบบหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ 

2.6.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฐานข้อมูลระบบสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต17 
  พิชชา พุ่มชูศรี ได้ศึกษาการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสืบค้นงานวิจัยทางการ

ประมงบนอินเตอร์เน็ตมีความประสงค์ที่จะให้ความรู้ทางด้านวิชาการและความก้าวหน้าเกี่ยวกับการ
ประมงของกรมประมงเผยแพร่ออกไปยังบุคคลที่สนใจโดยรวบรวมงานวิจัยของกรมประมงจัดเก็บลง
ฐานข้อมูลซึ่งระบบฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยใช้โปรแกรม SQL Server 7.0 เป็น DBMS และใช้ MS. 
Visual Basic 6.0สร้าง Form เพ่ือใช้ใส่ข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลการน าข้อมูลงานวิจัยทางการประมง
ออกเผยแพร่ได้ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการให้บริการข้อมูลเหล่านั้นโดยสร้างเอกสาร  
Hypertext ด้วยภาษา HTML และ ASP เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลและใช้ภาษา SQL ในการสร้าง
เทคนิคการสืบค้นซึ่งได้แก่ Key Work Searching, Subject Searching, And Image Searching การ
สืบค้นงานวิจัยทางการประมงบนอินเตอร์เน็ตด้วยเทคนิคการสืบค้นทั้ง 3 แบบนี้ได้ทดสอบกับกลุ่มผู้ใช้
พบว่าเทคนิค Key Word Searching ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วครอบคลุมเนื้อหาทางการประมงทั้งหมด
เทคนิค Subject Serachingใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วครอบคลุมเนื้อหาทางการประมงทั้งหมดและมีการ
โต้ตอบกับผู้ใช้ดีพอสมควรส่วนเทคนิค Image Searching ใช้งานง่ายมีการโต้ตอบกับผู้ใช้ดีที่สุดแต่
ครอบคลุมเนื้อหางานวิจัยที่เกี่ยวกับสัตว์น ้าเท่านั้นเมื่อผู้ใช้ค้นหางานวิจัยที่ต้องการได้แล้วก็สามารถดู
บทคัดย่อข้อมูลทางบรรณานุกรมและอ่านเอกสาร Full-text ได้ด้วยโปรแกรม Acrobat ผ่านเว็บไซต์ 

  ดาราวรรณ ญาณะนันท์ และคณะ ท่องเที่ยวออนไลน์ในอ าเภอสวนผึ้งจังหวัด
ราชบุรีในครั้งนี้ได้พัฒนาขึ้นตามขั้นตอนของการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยอยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์
ชื่อว่า www.toursuanphung.com ภายในเว็บไซต์นี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งที่พักแหล่งท่องเที่ยว
และร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในอาเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีรวมทั้งข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องข้อมูลเหล่านี้
ประกอบด้วยข้อความและรูปภาพซึ่งเป็นทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเพ่ือนาเสนอแก่ผู้ใช้บริการ
เว็บไซต์ที่เป็นนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจได้ใช้เป็นเครื่องมือสาหรับช่วยในการค้นหาข้อมูลได้ตลอดทุกที่
ทุกเวลานอกจากนี้ภายในเว็บไซต์ยังมีส่วนของเว็บบอร์ดท่ีให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ได้สามารถแลกเปลี่ยน
ความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์จากการท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ ร่วมกันได้อีกด้วย

                                           
17พิชชา  พุ่มชูศรี, “การพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสืบค้นงานวิจัยการประมงผ่านอินเทอร์ 

เน็ตกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประเทศไทย,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,  
สาขาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544), บทคัดย่อ. 
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  กรกมล สว่างจิตต์ ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนแบบ
สตรีมม่ิงมีเดียผ่านเว็บไซต์ในการสอนเรื่อง“การปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์” การวิจัยครั้ง
นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนสตรีมมิ่งมีเดียผ่านเว็บวิชาการปฎิบัติการ
ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์เรื่องการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจากการเรียนด้วยสตรีมมิ่งมีเดียประกอบการเรียนผ่านเว็บไซต์กับวีธีการเรียนแบบปกติกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงชั้นปีที่  2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม (ช่างกลสยาม)ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการปฎิบัติการประกอบคอมพิวเตอร์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จ านวน 80 คนโดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องและกลุ่มควบคุม 1 
ห้องกลุ่มทดลองเรียนด้วยบทเรียนสตรีมมิ่งมีเดียผ่านเว็บและกลุ่มควบคุมเรียนแบบปกติท าการหา
ประสิทธิภาพโดยใช้สูตร E-CAI สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-
test วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของบทเรียนสตรีมมิ่งมีเดีย
ผ่านเว็บที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.50 เปอร์เซ็นต์ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 80 เปอร์เซ็นต์
และกลุ่มที่เรียนด้วยบทเรียนสตรีมมิ่งมีเดียผ่านเว็บมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มที่เรียนด้วย
การเรียนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 

2.6.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ความรู้ 
  พัชราภรณ์ ปันแก้ว ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเผยแพร่องค์

ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดน่านผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต18 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เป็น
แหล่งการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดน่าน 2) เผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นจังหวัดน่าน 3) ใช้เทคโนโลยีสารสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการสร้างแหล่งการเรียนรู้
เครื่องมือที่ใช้พัฒนาระบบประกอบด้วยโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอลโปรแกรมพีเอช
พีเวอร์ชัน 5.0.4 ระบบปฏิบัติการวินโดวส์เอ็กซ์พีไมโครซอฟท์อินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์เวอร์ชัน 
6.0.1 และโปรแกรมอโดบีโฟโตช๊อปเวอร์ชัน 7.0 ผู้ใช้งานระบบได้แก่ผู้ดูแลระบบสมาชิกและผู้ใช้
ทั่วไปผู้ศึกษาให้ผู้ใช้จ านวน 30 คนประเมินการทางานของระบบผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้ระบบมีความ
พึงพอใจในการใช้งานระบบในเกณฑ์ดี (ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพของระบบที่ระดับ 4.05) 

                                           
18พัชราภรณ์ ปันแก้ว, “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดน่านผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, 
สาขาสารสนเทศและการจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549), บทคัดย่อ. 
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 นภดล สุดสม ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงาน
เฝ้าระวังทางระบาดวิทยาอาเภอบ้านหลวงจังหวัดน่าน19 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบประกอบ 
ด้วยการใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์วิชวลเบสิก 6.0 ในการพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้ท าการเชื่อมต่อและ
จัดการฐานข้อมูลกับไมโครซอฟท์แอกเซส 2003 รวมทั้งใช้แอคทีฟเอ็กซ์ของแมปวินโดวส์จีไอเอสเพ่ือ
จัดการกับแผนที่โดยมีกระบวนการหลักของระบบสารสนเทศ4 กระบวนการคือการน าเข้าข้อมูลการ
จัดการฐานข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงานผลข้อมูลด้านความสามารถของระบบในงานเฝ้า
ระวังทางระบาดวิทยาประกอบด้วยการตรวจจับการระบาดหรือแสดงสถานการณ์ของโรคและการ
แสดงข้อมูลลักษณะการเกิดการกระจายของโรคในรูปของตารางข้อมูลกราฟเส้นและแผนที่ที่ตั้งบ้าน
ผู้ป่วยผู้สัมผัสโรคในชุมชนและหมู่บ้านพ้ืนที่เสี่ยงหรือมีจานวนผู้ป่วยตามลาดับมากไปน้อย 

 วรลักษณ์ เมธาจารย์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ด้านป่าชุมชน20 ผู้ศึกษาได้พัฒนาฐานข้อมูลเป็นแบบไคลเอ็นต์และเซิร์ฟเวอร์ซอฟต์แวร์ส าหรับการ
จัดการฐานข้อมูลในการวิจัยนี้คืออาปาเช่เซิร์ฟเวอร์ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์สาหรับการจัดการฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์บนระบบเครือข่ายทางานภายใต้ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์เอ็กซ์พีส่วนซอฟต์แวร์ที่ใช้
พัฒนาโปรแกรมคือมินเนโซต้าแมพเซิร์ฟเวอร์ทาให้สามารถพัฒนาโปรแกรมในลักษณะกราฟิกบน
ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ได้โดยง่าย 

 สมพล สุขเจริญพงษ์และกสมล ชนะสุข ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบฐาน 
ข้อมูลของจังหวัดนครปฐม21 มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของจังหวัด
นครปฐม และพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจต่อระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดนครปฐมโดยผู้ใช้งาน พบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจมากที่สุด 
คือด้านการออกแบบส่วนน าเข้าของข้อมูล อยู่ในระดับมาก รองลงมาด้านการออกแบบส่วนแสดงผล

                                           
19นภดล สุดสม, “การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

อาเภอบ้านหลวงจังหวัดน่าน,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย) ใน http://dric.nrct.go.th/search/SearchDetail/191481 (สืบค้น
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560). 

20วรลักษณ์ เมธาจารย์, “การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้านป่าชุมชนของศูนย์
ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนที่ 14 (ล าปาง) บนเว็บไซต์,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550).  

21สมพล สุขเจริญพงษ์และกสมล ชนะสุข,“การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัดนครปฐม,” 
วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 8, ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558): 94. 
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ของข้อมูล อยู่ในระดับมาก และด้านการตอบสนอง ความเที่ยงตรงอยู่ในระดับมาก ส่วนผลการประเมิน
ความพึงพอใจ 

ต่อระบบฐานข้อมูลของจังหวัดนครปฐมโดยผู้ใช้งาน พบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจ
มากที่สุด คือ ด้านการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อการแสดงผล อยู่ระดบัมากรองลงมาความ
พึงพอใจในภาพรวมของการท างานของระบบ อยู่ในระดับมากและกลุ่มของกระบวนการท างาน อยู่ใน
ระดับมาก  
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บทที่ 3 

ประเด็นปัญหา ทางเลือกและข้อเสนอทางนโยบาย 

 
สืบเนื่องจากได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 โดยมาตรา 224 (5) ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอ านาจ
ดูแลการด าเนินงานของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย  นอกจากนี้พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา 51 (3) ก าหนดให้ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการเพ่ือให้พรรคการเมือง เจ้าหน้าที่พรรคการเมืองและผู้สมัครรับ
เลือกตั้งมีความรู้ความเข้าใจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และ
มติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
พ.ศ. 2560 มาตรา 26 ก าหนดให้นายทะเบียนพรรคการเมืองมีหน้าที่ตรวจสอบความซ้ าซ้อนของสมาชิก
ของทุกพรรคการเมือง และให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่พรรคการเมืองและประชาชนทั่วไป  ประกอบกับมาตรา 8 การประกาศหรือ
เผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอื่นใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้
โดยสะดวก เป็นการด าเนินการโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว ดังนั้น ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งมีหน้าที่ในการด าเนินการตามกฎหมายโดยการจัดให้มีระบบฐานข้อมูล
พรรคการเมืองเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่พรรคการเมืองและประชาชนทั่วไปจึงต้องให้ความส าคัญ
กับระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองมากขึ้น แต่เนื่องจากระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  

ในปัจจุบันยังไม่สามารถรองรับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกล่าวได้ รวมไปถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งน ามาใช้สนับสนุนภารกิจ ได้แก่ ระบบบริหารฐานข้อมูลพรรค
การเมือง จ าเป็นต้องได้รับการดูแลให้มีความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งหมายรวมถึงในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินไม่
ว่าจะเป็นเหตุเกิดจากภัยธรรมชาติ หรือภัยที่มนุษย์สร้างขึ้น ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ยังไม่ได้รับการ
วิเคราะห์และแก้ไข เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินการดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งจึงมีความจ าเป็นในการจัดท าระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง เพ่ือจัดเก็บข้อมูล และเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ที่มีความส าคัญของให้เป็นระบบมาตรฐานสากลและมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รักษา การค้นหา และสามารถน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ รวมไปถึงการประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการพิจารณาและตัดสินใจตามอ านาจ
หน้าที่ของผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในแต่ละเรื่อง  
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จากปัญหาดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทาง 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งดังนี้ 

 
3.1 ประเด็นปัญหา 

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 97ก าหนดให้ผู้มีสิทธิ

สมัครรับเลือกตั้งต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
แต่เพียงพรรคการเมืองเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้งเว้นแต่ในกรณี  
ที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบสภาระยะเวลาเก้าสิบวันดังกล่าวให้ลดลงเหลือสามสิบวัน  
มาตรา 224 ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ (1) ในการจัดหรือ
ด าเนินการจัดหรือด าเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกสมาชิก
วุฒิสภาการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และการออกเสียงประชามติ (5) ดูแล 
การด าเนินงานของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย (6) หน้าที่และอ านาจอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมาย ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ. 2560 
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ โดยผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั้ ง 
พรรคการเมืองต้องมีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบ(เดิมสิบแปดปีบริบูรณ์) มีจ านวนไม่ น้อยกว่าห้าร้อยคน 
(เดิมสิบห้าคนขึ้นไป) ยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง พร้อมทั้งก าหนดให้การแจ้ง ยื่นหรือ 
ส่งหนังสือหรือเอกสารในเรื่องใด หรือประกาศในเรื่องใดเพ่ือให้ประชาชนหรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องทราบ
มาตรา 26 ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง 
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่พรรคการเมืองและประชาชนทั่วไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนด ซึ่งระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในปัจจุบัน  
ไม่รองรับการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว 

จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารฐานข้อมูลพรรคการเมือง
รวมถึงการบูรณาการกับระบบงานอ่ืน ๆ ด้วย ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมายและยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งน ามาใช้สนับสนุนภารกิจ ได้แก่ ระบบบริหาร
ฐานข้อมูลพรรคการเมือง จ าเป็นต้องได้รับการดูแลให้มีความมั่นคงปลอดภัยซึ่งหมายรวมถึงในกรณีที่เกิด
เหตุฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นเหตุเกิดจากภัยธรรมชาติ (เหตุการณ์อุทกภัยปี พ.ศ. 2554) หรือมนุษย์สร้างข้ึน 
(การปิดล้อมอาคารส านักงานของกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองเมื่อปี พ.ศ. 2556-2557) เป็นเหตุให้ต้อง
ปิดระบบบริหารฐานข้อมูลพรรคการเมืองเป็นการชั่วคราวไม่สามารถให้บริการได้ตามที่กฎหมายก าหนด 
ปัจจุบันได้จัดท าระบบหลักเพียงระบบเดียวติดตั้งไว้ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ จึง
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มีความจ าเป็นต้องจัดท าศูนย์ปฏิบัติการส ารอง (DR Site) และจัดท าแผนกู้ค้นระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ พร้อมทั้งแผนด าเนินงานเพ่ือเป็นการวางมาตรการชดเชยให้กับระบบบริหารฐานข้อมูลพรรค
การเมืองในยามที่เกิดเหตุภัยพิบัติหรือเหตุอ่ืน 

จากปัญหาดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่ได้ด าเนินการวิเคราะห์
และแก้ไข ดังนั้นเพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีระบบปฏิบัติงานและการด าเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งระบบบริหารฐานข้อมูลพรรคการเมืองเป็นสิ่งส าคัญและมีความจ าเป็น
เนื่องจากเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินการตามโครงการดังกล่าวส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีพันธกิจ (Mission) ที่สนับสนุนการด าเนินการให้บรรลุเป้าประสงค์ 
(Goal) ที่ตั้งไว้และเพ่ือให้พันธกิจที่ได้รับมอบหมายสามารถบรรลุได้อย่างมีประสิทธิผลจึงมีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technologies: ICT) 
มาใช้ในการสนับสนุนการด าเนินงานในแต่ละระบบงานด้วยวิธีการต่าง ๆ หากเปรียบเทียบการน า
เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมาสนับสนุนการด าเนินงานต่าง ๆ เป็นเสมือนกับหัวรถจักรที่ท าให้ขบวน
รถไฟสามารถพุ่งไปยังเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างรวดเร็วและเทคโนโลยีพ้ืนฐานเช่นการพัฒนา
ระบบงานสารสนเทศต่าง ๆ ก็เปรียบเสมือนรางรถไฟที่เป็นฐานที่มั่นคงแข็งแรงโดยมีระบบฐานข้อมูล
เป็นดั่งไม้หมอนหนุนรางรถไฟเพ่ือป้องกันไม่ให้รถไฟตกรางเมื่อวิ่งด้วยความเร็วสูงนั่นเองปัจจัยส าคัญ
ประการหนึ่งในการพัฒนาระบบงานคือการได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและรวดเร็วโดยใช้ระบบ
สารสนเทศ (Information System) เป็นเครื่องมือในการแปลงข้อมูล (Data) ให้อยู่ในรูปของ
สารสนเทศ (Information) ที่พร้อมใช้งานได้ทันทีโดยข้อมูลต้องมีความถูกต้องทันสมัยมีความซ้ าซ้อน
ของข้อมูลน้อยที่สุดและมีการแบ่งกันใช้งานข้อมูลทั้งนี้การพัฒนาระบบสารสนเทศให้ตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของผู้ใช้ระบบต้องเริ่มต้นจากการออกแบบระบบที่ดีซึ่งระบบสารสนเทศที่ได้รับการ
ออกแบบมาเป็นอย่างดีแล้วนั้นเมื่อน าไปด าเนินการพัฒนาก็จะสามารถสอดรับกับภารกิจของ
หน่วยงานให้มีความสมบูรณ์ทันสมัยพันธกิจครบถ้วนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศ (Information System) มีหลากหลายประเภทแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ใน
การปฏิบัติงานเช่นระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Management Information System: MIS) ระบบ
สารสนเทศส าหรับผู้บริหาร (Executive Information System: EIS) ระบบภูมิสารสนเทศ 
(Geographic Information System: GIS) เป็นต้นโดยองค์ประกอบพ้ืนฐานของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศทุกประเภทคือการพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูล (DatabaseManagement System : 
DBMS) ซึ่งเป็นการจัดรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นระบบเก็บไว้ในรูปแบบที่สามารถเรียกใช้ได้ทันที
เมื่อต้องการและในการเรียกนั้นอาจเรียกเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งมาใช้ประโยชน์เป็นครั้งคราวก็ได้
ฐานข้อมูลที่ดีควรจะได้รับการปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลและปรับปรุงกระบวนการของ
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ระบบงานให้ทันสมัยอยู่เสมอทั้งนี้ต้องค านึงถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นเรื่องส าคัญด้วย
ระบบฐานข้อมูล (Database System) นับเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งส าหรับ
ระบบสารสนเทศแบบต่าง ๆ ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลเนื่องจากฐานข้อมูลเป็นส่วนที่ใช้
จัดเก็บข้อมูลน าเข้า(Input) ของทุกระบบสารสนเทศดังนั้นการออกแบบระบบสารสนเทศจึงจ าเป็นต้อง
ให้ความส าคัญต่อการออกแบบฐานข้อมูลด้วยฐานข้อมูลที่ได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสม 
จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานภายในหน่วยงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะท าให้
การด าเนินงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นเป็นผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุนเพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ภายในองค์กรซึ่งปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ได้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหาร
จัดการระบบงานเพ่ือให้เป็นองค์กรที่มีผลการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพสูง (High Performance 
Organization) ดังนั้น เมื่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลายเป็นปัจจัยส าคัญของการด าเนินงานของ
องค์กรจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมและยอมรับได้ สร้างความม่ันคงและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 

การพัฒนาระบบบริหารฐานข้อมูลพรรคการเมืองของส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้นจะช่วยให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
ง่ายต่อการค้นหาหรือน ามาใช้ ความถูกต้องทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล  
เกิดความถูกต้องแม่นย าและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูลและสามารถตอบสนองความต้องการ 
ใช้ข้อมูล เพ่ือประโยชน์ในการใช้ข้อมูลเป็นข้อมูลอ้างอิง ตลอดจนการเรียกใช้เพ่ือการน าข้อมูล  
ไปวิเคราะห์ประกอบการด าเนินงานต่าง ๆ สามารถก าหนดให้ข้อมูลมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานและ
ก าหนดระบบความปลอดภัยให้กับข้อมูลได้โดยการก าหนดระดับความสามารถในการเรียกใช้ข้อมูล
ของผู้ใช้แต่ละคนให้แตกต่างกันตามความรับผิดชอบ 

ดังนั้น จากความส าคัญของปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารฐานข้อมูล 
สมาชิกพรรคการเมืองของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สามารถจ าแนกปัญหาได้ ดังนี้ 

(1) ปัญหาด้านบุคลากร ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ THE HUMAN RESOURCES 
MANAGEMENT: HRM ซึ่งการที่องค์การจะกระท าภารกิจหลักให้บรรลุวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิ์
ภาพนั้น หน่วยงานจ าเป็นจะต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมกับงาน ดังนั้นการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ จึงจัดเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการบริหารงานเพราะบุคลากรเป็นผู้จัดหา และ
ใช้ทรัพยากรบริหารอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการซึ่งถ้าองค์การเริ่มต้นด้วยการมี
บุคลากรที่ดี มีความสามารถ ปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ก็จะดีตามมา ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงมี
ความส าคัญต่อการพัฒนาองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นการด าเนินการที่เกี่ยวกับบุคคลที่
ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์การ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
องค์การ พร้อมทั้งด าเนินการธ ารงรักษา และพัฒนาให้ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การมีคุณภาพ ชีวิตใน
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การท างาน โดยมีภารกิจหลัก ได้แก่ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์การก าหนดงาน หรือออกแบบงาน 
การวิเคราะห์งาน การสรรหา การคัดเลือกการประเมินผลพนักงาน การฝึกอบรม และพัฒนา 
ค่าตอบแทน สุขภาพ และความปลอดภัยการพ้นจากงานของพนักงาน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของ
ผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องรับผิดชอบต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การมี
ส่วนส าคัญต่อความมีประสิทธิภาพ และความส าเร็จขององค์กร ปัจจัยทางด้านคุณภาพของทรัพยากร
มนุษย์เป็นส่วนหนึ่ง ในการก าหนดโอกาสการเจริญเติบโตขององค์กรได้ แต่ในขณะเดียวกันทรัพยากร
มนุษย์ของแต่ละองค์กรก็ประสบกับปัญหาเกิดขึ้นหลายลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นทั้งในลักษณะที่เกิดจาก
ระดับความรู้ ความสามารถของบุคลากร การมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อองค์กร การขาดทักษะในการ
ปฏิบัติงาน ถึงแม้ว่าหลายองค์กรมีความมุ่งมั่นในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีความก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
เพราะหากไม่ด าเนินการตามกระบวนการอย่างเป็นระบบนั้นจะก่อให้เกิดผลเสียต่อองค์กรในอนาคต
ได้ เพราะผลที่ได้รับจากการบริหารนั้นไม่สอดคล้องกับความส าเร็จขององค์กร ปัจจุบันการบริหาร
จัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีส าคัญเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ ต่อองค์กรต่าง ๆ ทั้งในภาคธุรกิจ
เอกชนหรือแม้กระทั่งในหน่วยงานภาคราชการเอง เพราะไม่ว่าองค์กรจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไป
ในทางใด ย่อมต้องเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลทั้งสิ้น จึงอาจกล่าวได้ว่าตัวชี้วัดความส าเร็จ อย่ างยั่งยืนของ
องค์กรนั้นอยู่ที่ “คุณภาพของคน” ในองค์กรนั้น ๆ 

(2) ปัญหาเกี่ยวกับกรอบของกฎหมายซึ่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 26 ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีระบบ
ฐานข้อมูลพรรคการเมืองเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่พรรคการเมืองและประชาชนทั่วไปตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด ซึ่งระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองของส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งในปัจจุบันนั้นไม่รองรับการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นต้อง
ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารฐานข้อมูลพรรคการเมืองรวมถึงการบูรณาการกับระบบงานอ่ืน ๆ ด้วย 
ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและยุทธศาสตร์
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเป็นเหตุปัจจัยส าคัญที่ท าให้การเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ยุติธรรม 
โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมือง 

(3 ) ปัญหาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
พรรคการเมืองของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้น ส านักกิจการพรรคการเมือง ซึ่งมีหน้าที่  
ในการรับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงานกิจการทั่วไปของคณะกรรมการการเลือกตั้งและนายทะเบียน
พรรคการเมือง อาทิงานธุรการ การควบคุมตรวจสอบการด าเนินงานของพรรคการเมือง การศึกษา
และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ เช่น ขั้นตอนการจัดตั้ง 
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พรรคการเมือง คุณสมบัติของสมาชิกพรรคการเมือง การสรรหาผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
การด าเนินงานของกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง ตลอดจนได้ก าหนดให้ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ 
พรรคการเมืองและประชาชนทั่วไปแต่ในปัจจุบันข้อมูลดังกล่าวยังมิได้มีการจัดเก็บหรือมีการรวบรวม
ข้อมูลไว้ในแบบสารสนเท และการบริหารจัดการข้อมูลของส่วนงานต่าง ๆ ยังไม่มีประสิทธิภาพและไม่
เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันเนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเดิมใช้ระบบ Microsoft Visual Studio 
2008 และMicrosoft.Net Framework version 3.5 แต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเป็น version ที่ใหม่
ขึ้น ซึ่งสะดวกต่อการใช้งานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft windows 
ได้มีการพัฒนาให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องแต่ระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่ได้มีการพัฒนาให้สามารถน าไปใช้กับระบบปฏิบัติการ 
Microsoft windows รวมถึงระบบปฏิบัติการอ่ืน ๆ ที่ได้พัฒนาขึ้นใหม่ในปัจจุบันได้ อันเป็นเหตุให้
พรรคการเมอืงและบุคคลภายนอกที่ซื้ออุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบปฏิบัติการ Microsoft 
windows หรือระบบปฏิบัติการอ่ืน ๆ มีข้อขัดข้องในการเข้ามาใช้งานและตรวจสอบคุณสมบัติการ
เป็นสมาชิกพรรคการเมืองจากระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองของส านักงานคระกรรมการการเลือกตั้ง
ได ้

(4) ปัญหาการรักษาความปลอดภัยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาระบบที่เกิดขึ้นจาก 
ภัยพิบัติต่าง ๆ จ าเป็นต้องได้รับการดูแลให้มีความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินไม่
ว่าจะเหตุเกิดจากภัยธรรมชาติ (เหตุอุทกภัยปี พ.ศ. 2554) หรือการจลาจล (การปิดล้อมอาคารส านักงาน 
ของกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองเมื่อปี พ.ศ. 2556-2557) เป็นเหตุให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ต้องปิดระบบฐานข้อมูลชั่วคราว ไม่สามารถให้บริการได้ตามที่กฎหมายก าหนด โดยระบบดังกล่าว 
มีการท าระบบหลักเพียงระบบเดียวติดต่อไว้ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ 
อันเป็นที่ตั้งของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในปัจจุบัน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนา  
ให้มีระบบฐานข้อมูลที่รองรับความเสี่ยงและการรักษาความปลอดภัยด้วย ประกอบกับข้อจ ากัดของ
กฎหมายที่ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง  
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่พรรคการเมืองและประชาชนทั่วไปโดยข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมือง
ดังกล่าวเป็นข้อมูลเฉพาะ จึงถือเป็นเรื่องของการรักษาความลับที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
จะต้องด าเนินการด้วยเช่นกันพรรคการเมือง ถือเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นการปกครองที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครอง โดยผ่าน  
ทางสภาผู้แทนราษฎร โดยพรรคการเมืองเป็นกลุ่มบุคคลอันมีอุดมการณ์ในเรื่อง การเมือง สังคม 
เศรษฐกิจ ตรงกัน หรือ คล้ายกัน ได้มารวมตัว เพ่ือด าเนินกิจกรรมทางการเมือง โดยจุดมุ่งหมาย
ส าคัญคือการคัดเลือกบุคคล เข้ามาสมัครลงเลือกตั้ง เพ่ือเป็นสมาชิสภาผู้แทนราษฎร โดยเข้าไป  
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มีส่วนร่วม โดยใช้อ านาจทางการบริหาร และนิติบัญญัติ ในการบริหารประเทศ พรรคการเมืองถือ
สถาบันทางการเมืองที่ใช้เชื่อมระหว่างประชาชนกับรัฐ โดยพรรคการเมืองจะน าความต้องการของ
ประชาชนมาสร้างเป็นนโยบาย แล้ว น านโยบายเหล่านั้นไปปฏิบัติ เมื่อได้รับเลือกตั้งเข้าไปท าหน้าที่ 
ไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายนิติบัญญัติ หรือ ฝ่ายบริหาร ก็ตามซึ่งการปกครองในระบอบเป็นการปกครอง  
อันมอบสิทธิเสรีภาพให้แก่ประชาชนมากที่สุด เพราะมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในทางการเมือง โดยการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้ามาเป็นตัวแทนในการด าเนินงานบริหารประเทศ  
ซึ่งต้องมีนโยบาย หรือ แนวคิด ตรงกับความต้องการของประชาชาชน พรรคการเมืองจึงเป็นเครื่องมือ
ในการทราบถึงความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ว่ามีความต้องการให้บริหารประเทศไปในทิศทาง
ใดซึ่งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 97 ได้ก าหนดให้ผู้มีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่
เพียงพรรคการเมืองเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้งเว้นแต่ในกรณีที่มี
การเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบสภาระยะเวลาเก้าสิบวันดังกล่าวให้ลดลงเหลือสามสิบวัน 

 
3.2 ทางเลือกและข้อเสนอทางนโยบาย 

 
ส าหรับทางเลือกในการพัฒนาระบบบริหารฐานข้อมูลสมาชิกพรรคการเมืองของ

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง เ พ่ือให้การปฏิบัติ งานเป็นไปด้วยค วามรวดเร็วและ 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นง่ายต่อการค้นหาหรือน ามาใช้ให้เกิดความถูกต้องทันสมัยและทันต่อ
เหตุการณ์ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล เกิดความถูกต้องแม่นย าและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูล
และสามารถตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูล โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิง คุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยมุ่งเน้นพัฒนาระบบบริหารฐานข้อมูลพรรคการเมืองของส านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้งให้เกิดประสิทธิภาพของระบบบริหารฐานข้อมูลพรรคการเมืองของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และให้สามารถใช้งานได้สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผล
ต่อการพัฒนาพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งต่อไป โดยศึกษาจาก
กฎหมาย เอกสารวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีข้อเสนอแนะทางนโยบาย 3 แนวทาง ดังนี้ 

 3.2.1  ทางเลือกที่ 1การจ้างบริษัทเอกชน (Out Sources) เพื่อด าเนินการพัฒนา
และปรับปรุงระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง 

  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เริ่มมีการจัดท าระบบบริหารฐานข้อมูล
พรรคการเมือง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2560) เพ่ือรองรับการจัดเก็บ สืบค้นและ
แสดงรายงานสถานะของสมาชิกพรรคการเมืองที่มีอยู่จ านวนมาก ตลอดจนให้บริการตรวจสอบ
สมาชิกพรรคการเมืองกับประชาชนทั่วไป แต่ระบบดังกล่าวไม่สามารถตอบสนองความต้องการ  
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ใช้งานในปัจจุบัน ทั้งในด้านการตรวจสอบและสืบค้นข้อมูล ตลอดจนระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล 
ยังไม่รัดกุมเพียงพอทั้งทางด้านสถานที่การจัดวางอุปกรณ์และการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลทางด้าน
ระบบคอมพิวเตอร์ท าให้ระบบบริหารฐานข้อมูลพรรคการเมืองดังกล่าวเกิดข้อผิดพลาดและขาดความ
แม่นย าในการตรวจสอบคุณสมบัติความเป็นสมาชิกพรรคการเมือง เนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ 
เช่น ขั้นตอนการจัดตั้งพรรคการเมือง คุณสมบัติของสมาชิกพรรคการเมือง การสรรหาผู้สมัคร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรการด าเนินงานของกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง นอกจากนี้ยังได้
ก าหนดให้นายทะเบียนพรรคการเมือง มีหน้าที่ตรวจสอบความซ้ าซ้อนของสมาชิกของทุกพรรคการเมือง
กรณีที่ปรากฏต่อนายทะเบียนว่าบุคคลใดเป็นสมาชิกหลายพรรคการเมือง ให้นายทะเบียนพรรคการเมือง
มีหนังสือแจ้งให้หัวหน้าพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องทราบและลบชื่อผู้นั้นออกจากการเป็นสมาชิกของ 
พรรคการเมือง และให้หัวหน้าพรรคการเมืองแจ้งให้สมาชิกผู้นั้นทราบโดยเร็ว แล้วแจ้งให้นายทะเบียน
ทราบภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนก าหนด ให้ส านักงานจัดให้มีระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง 
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่พรรคการเมืองและประชาชนทั่วไป รวมถึงการประกาศหรือเผยแพร่ในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอ่ืนที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก แม้ว่า
ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีการพัฒนาระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพในการ
ใช้งานที่สูงขึ้นเพ่ือรองรับการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
แต่เนื่องจากปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท าให้ไม่สามารถ
น ามาใช้งานร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายรุ่นเก่าได้ เนื่องจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ระบบปฏิบัติการ
จะมีการยกเลิกการสนับสนุนการปรับปรุงข้อผิดพลาดของระบบปฏิบัติการที่ต่ ากว่าผลิตภัณฑ์  
ที่พัฒนาขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 
ที่มีบทบัญญัติแตกต่างไปจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 
หลายประการ เช่น การเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง การจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ตัวแทน  
พรรคการเมืองประจ าจังหวัด การด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง และการส่ งผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
เป็นต้นโดยในปัจจุบันข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง 
มีการจัดเก็บอย่างไม่เป็นระบบกระจัดกระจายอยู่ในส่วนงานต่าง  ๆ หากรวบรวมให้อยู่ในแหล่ง
เดียวกันโดยน าข้อมูลเหล่านั้นมารวบรวมอยู่ในระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองจะท าให้สามารถค้นหา
และน าไปใช้ในการปฏิบัติงานของทั้งส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พรรคการเมือง และบุคคล
ทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ตลอดจนในเรื่องของการแก้ไขปัญหา
ระบบที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติต่าง ๆ จ าเป็นต้องได้รับการดูแลให้มีความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงในกรณีที่
เกิดเหตุฉุกเฉินไม่ว่าจะเหตุเกิดจากภัยธรรมชาติและปัจจุบันข้อมูลดังกล่าวยังมิได้มีการจัดเก็บหรือมี
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การรวบรวมข้อมูลไว้ในรูปแบบสารสนเทศและการบริหารจัดการข้อมูลของส่วนงานต่าง  ๆ ยังไม่มี
ประสิทธิภาพและไม่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน 

 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรักษา ค้นหา และสามารถน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วรวมไปถึง
การประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการพิจารณาและตัดสินใจตามอ านาจหน้าที่ของผู้บริหารในแต่
ละเรื่อง และอ านวยความสะดวกให้กับพรรคการเมืองในการตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิกพรรค
การเมือง และอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงานของพรรค
การเมือง จึงควรมีการพัฒนาระบบบริหารฐานข้อมูลพรรคการเมืองให้เป็นระบบมาตรฐานสากลและมี
ประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบันโดยใช้วิธีการจ้างบริษัทเอกชน (Outsources) เพ่ือด าเนินการพัฒนา
และปรับปรุงระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง ซึ่งในการจ้างบริษัทเอกชนเพ่ือรับผิดชอบในการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองให้กับส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นการด าเนินการโดยการ
จ้างบริษัทเอกชน (OutSource) ให้มารับผิดชอบในควบคุม ก ากับดูแลระบบและพัฒนาปรับปรุง
ฐานข้อมูลพรรคการเมืองทั้งระบบรวมไปถึงการจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลพรรค
การเมืองเพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงจัดอบรมให้ความรู้แก่พรรคการเมืองเพ่ือจะได้รู้เกี่ยวกับ
ระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองและน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โดยในการจ้าง
บริษัทเอกชนด าเนินการดังกล่าว จะมีสัญญาจ้างงานและขอบเขตงาน (TOR) เป็นตัวก าหนดภารกิจ
ของผู้รับจ้าง  

 โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
 (1) จัดท าโครงการเพ่ือเสนอของบประมาณเพ่ือด าเนินการตามโครงการ/แผนงานที่

ก าหนด 
 (2) ขออนุมัติด าเนินโครงการต่อผู้มีอ านาจอนุมัติ 
 (3) ด าเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ อาทิเช่น มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนด

ลักษณะ TOR แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาพัสดุ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ด าเนินการจัดหา
ผู้รับจ้าง ลงนามในสัญญาจ้าง  

 (4) ผู้รับจ้างด าเนินการตามสัญญาจ้างและขอบเขตงาน (TOR) โดยการจัดท าและพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองให้เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน โดยให้เชื่อมโยง
ระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

  4.1 ศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบและจัดท าโครงสร้างฐานข้อมูล พร้อมทั้งจัดหา
ระบบจัดการฐานข้อมูลสัมพันธ์ให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับความต้องการใช้งาน 
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   4.2 ออกแบบการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองกับหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น พรรคการเมือง ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง  

   4.3 พัฒนาเว็บเซอร์วิส (Web Service) เพ่ือให้บริการแก่พรรคการเมือง 
ในการส่งข้อมูลพรรคการเมืองเข้าสู่ฐานข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

   4.4 พัฒนาเว็บเพจ (Web Page) เพ่ือให้บริการแก่พรรคการเมืองในการ 
ส่งข้อมูลพรรคการเมืองเข้าสู่ฐานข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้โดยตรง 

   4.5 ถ่ายโอนข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้เป็นปัจจุบัน 
   4.6 พัฒนารูปแบบการน าเข้าข้อมูลสู่ฐานข้อมูล online หรือรูปแบบอ่ืน ๆ 

ที่เหมาะสม 
   4.7 พัฒนาโปรแกรมส าหรับติดต่อกับระบบทะเบียนราษฎร์ของส านัก

บริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ด้วยเว็บเซอร์วิส (Web Service) เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลสมาชิกพรรคการเมืองที่ส่งเข้ามาจากพรรคการเมือง 

   4.8 ตรวจทานแก้ไขและคัดเลือกข้อมูลพรรคการเมืองและข้อมูลสมาชิก
พรรคการเมืองที่ตรวจสอบกับระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์เรียบร้อยแล้ว เพ่ือบันทึกเข้าสู่
ฐานข้อมูลพรรคการเมืองของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

   4.9 พัฒนาโปรแกรมส าหรับการสืบค้น เรียกดู ปรับปรุงและเพ่ิมเติมข้อมูล
พรรคการเมือง และข้อมูลสมาชิกพรรคการเมืองในระบบให้ถูกต้องและทันสมัย โดยเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

   4.10 จัดท าระบบเผยแพร่ข้อมูล โดยการพัฒนาเว็บเพจ (Web Page) 
แสดงข้อมูลพรรคการเมืองและสมาชิกพรรคการเมืองเพ่ือให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป และ Web 
Service ส าหรับให้บริการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   4.11 จัดท าระบบส ารองข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล 
  (5) เช่าสถานที่เพ่ือจัดเก็บข้อมูลส ารองและระบบการรักษาความปลอดภัยของ

ฐานข้อมูลในทุกระดับของการปฏิบัติงานในระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง 
  (6) จัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส าหรับจัดท าระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง 

(Hardware) จ านวนตามที่ตกลงไว้ในสัญญาจ้าง 
  (7) จัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ในการใช้งานระบบ

ฐานข้อมูลพรรคการเมือง  
  (8) จัดท าคู่มือการใช้งานระบบบริหารฐานข้อมูลพรรคการเมือง 
  (9) ดูแลและพัฒนาระบบ 
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 3.2.2 ทางเลือกที่ 2 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองเอง 

  เนื่องจากปัจจุบันโลกของเราได้ก้าวไปสู่ยุคแห่งสารสนเทศ ผู้บริหารองค์กรเริ่ม
ตระหนักและให้ความส าคัญกับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในองค์กรมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
ในเรื่องของสารสนเทศทางการตลาด สารสนเทศทางการบัญชี และสารสนเทศทางการบริหารงาน
บุคลากร เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือเป็นแนวทางในการตัดสินใจหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรท่ามกลาง
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การด าเนินการใด ๆ ขององค์กร
จะต้องมีการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด เพ่ือให้องค์กรสามารถปรับตัวให้
ทันต่อความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ ๆ ตัวเรา ซึ่ง
แบ่งได้เป็น 2 ปัจจัยหลัก ๆ ได้แก่ 

  ปัจจัยภายนอก 
  ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง ด้านเทคโนโลยี 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม ล้วนแล้วแต่มีผลต่อองค์กรเป็นอย่างมาก เช่น การขยายตัวของชุมชน 
การเปลี่ยนแปลงนโยบายบริหารประเทศของรัฐบาลการปรับเปลี่ยนนโยบายทางเศรษฐกิจตลอดจน
การเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากร รวมถึงการเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติ ส่งผลให้คนในสังคมหรือ  
ในองค์กรต่าง ๆ ต้องปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในองค์กรธุรกิจ ดังนั้น 
หากองค์กรใดมีระบบสารสนเทศท่ีถูกต้อง แม่นย าครบถ้วนและทันต่อเหตุการณ์ ก็จะสามารถตัดสินใจ
ได้รวดเร็วและถูกต้องกว่า 

  ปัจจัยภายใน 
  นอกจากจะมีปัจจัยต่าง ๆ จากภายนอกองค์กร ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อองค์กรแล้ว 

ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ภายในองค์กรที่เราต้องค านึงถึงด้วย เช่น ปัจจัยด้านบุคลากร (Human Resources) 
ปัจจัยด้านสารสนเทศ (Information  Technology) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ (Management) 
ปัจจัยด้านบัญชีและการเงิน (Financial/Accounting) ปัจจัยด้านการตลาด (Marketing/Sales) และ
ปัจจัยด้านการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่มีความส าคัญต่อ
การพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กร เพ่ือน ามาปรับปรุงการท างาน โดยเฉพาะในเรื่องของการ
จัดการทรัพยากรบุคคล ซึ่งองค์กรต้องยอมรับว่าการที่จะด าเนินงานต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นต้องพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพเสียก่อน ดังนั้น ระบบ
สารสนเทศในการบริหารงานด้านบุคลากรจึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารไม่ควรจะละเลย และต้องพยายาม
ส่งเสริมให้มีข้ึนในองค์กรของตน 

  นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 97ที่
ก าหนดให้ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใด
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พรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคการเมืองเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึง 
วันเลือกตั้ง เว้นแต่ในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบสภาระยะเวลาเก้าสิบวันดังกล่าวให้ลดลง
เหลือสามสิบวัน มาตรา 224 ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอ านาจในการจัดหรือ
ด าเนินการจัดหรือด าเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกสมาชิก
วุฒิสภาการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นและการออกเสียงประชามติ รวมทั้งดูแล
การด าเนินงานของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา 51 ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ด าเนินการเพื่อให้พรรคการเมือง เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง และผู้สมัครรับเลือกตั้งมีความรู้ความเข้าใจ 
หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติของคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 26 
ก าหนดให้นายทะเบียนพรรคการเมืองมีหน้าที่ตรวจสอบความซ้ าซ้อนของสมาชิกของทุกพรรค
การเมือง และให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง  
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่พรรคการเมืองและประชาชนทั่วไป  

 ดังนั้น เมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 
มาตรา 26 ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนว่าให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีระบบฐานข้อมูล
พรรคการเมือง แต่เนื่องจากปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่มีบุคลากรที่มีความรู้  
ความเชี่ยวชาญทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ กล่าวคือ รู้ระบบงานและขาดเทคนิคทางด้านปฏิบัติ  
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในส่วนนี้ 
ซึ่งในการด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองนั้น ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
จะควบคุม ก ากับดูแลการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองเองแต่ใช้วิธีการจ้าง
บริษัทเอกชนให้ท าการศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบและจัดท าโครงสร้างระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง 
พร้อมทั้งจัดหาระบบจัดการฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับความต้องการใช้งาน 
ออกแบบระบบการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองกับหน่วยงานต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องพัฒนา
โปรแกรมระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง พัฒนาเว็บเซอร์วิส (Web Service) พัฒนาเว็บเพจ (Web 
Page)ถ่ายโอนข้อมูลเดิม จัดท าระบบส ารองข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล และด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่
ก าหนดไว้ขอบเขตงาน (TOR) แล้วท าการอบรมบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถใช้งาน ควบคุม ก ากับ ดูแลระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นอันเสร็จสิ้นสัญญาจ้าง หลังจากนั้น ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีหน้าที่
ในการควบคุม ก ากับ ดูแลระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองด้วยตนเองทั้งหมด 
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  โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) แต่งตั้งท างานเพ่ือจัดท าหลักสูตรในการอบรมบุคลากรของส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
ในส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนกลาง และส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ประจ าจังหวัด 

  (2) จัดท าโครงการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
งานพรรคการเมือง ขออนุมัติงบประมาณและของด าเนินโครงการต่อผู้มีอ านาจอนุมัติ 

  (4) ด าเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ อาทิเช่น มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก าหนดขอบเขตรายละเอียดของงาน (Terms of Reference) หรือ TOR แต่งตั้งคณะกรรมการ 
จดัหาพัสดุ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ด าเนินการจัดหาผู้รับจ้าง ลงนามในสัญญาจ้าง  

  (5) จัดท าคู่มือ/เอกสารประกอบการจัดอบรมบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
  (6) ด าเนินการจัดอบรมบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

  (7) สรุปผลการด าเนินจัดอบรมพนักงานที่ปฏิบัติงานพรรคการเมืองหรือ
ผู้เกี่ยวข้อง  

  (8) รายงานผลการด าเนินจัดอบรมพนักงานที่ปฏิบัติง านพรรคการเมือง 
หรือผู้เกี่ยวข้องต่อผู้บังคับบัญชา 

  (9) จัดหาแหล่งเรียนรู้หรือสถาบันต่าง ๆ ที่มีการจัดอบรมเกี่ยวกับระบบ
คอมพิวเตอร์เพ่ือจัดส่งพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถให้เกิด
ความรู้ความเชี่ยวชาญและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 

 3.2.3  ทางเลือกที่ 3 การจ้างบริษัทเอกชน (Outsource) เพื่อด าเนินการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง โดยมีส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ควบคุม
และก ากับดูแล 

  การจ้างบริษัทเอกชน (Outsource) เพ่ือด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบ 
โดยมีส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง เป็นผู้ควบคุมและก ากับดูแลระบบฐานข้อมูล  
พรรคการเมือง ซึ่งในการด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองดังกล่าวนั้น ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะท าหน้าที่เป็นผู้ควบคุม ก ากับ ดูแลการด าเนินการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบและความปลอดภัย โดยมีบริษัทเอกชน (Outsources)ท าหน้าที่พัฒนาและปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลพรรคการเมืองและการบ ารุงรักษาระบบ เนื่องจากมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับข้อกฎหมายท าให้  
การจ้างบริษัทเอกชน (Outsources) นั้นสามารถด าเนินการได้เพียงเฉพาะการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
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เท่านั้น โดยในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ที่ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์วิธีการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ เช่น ขั้นตอนการจัดตั้งพรรคการเมือง คุณสมบัติของ
สมาชิกพรรคการเมือง การสรรหาผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรการด าเนินงานของกองทุน  
เพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง ตลอดจนได้ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มี
ระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่พรรคการเมืองและประชาชนทั่วไป 
ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งจะต้องพัฒนาระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองและพัฒนาบุคลากรควบคู่กันไปด้วย เพ่ือให้ 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองมีประสิทธิภาพในการใช้งานที่สูงขึ้นรองรับการใช้งานของ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาบุคลากรของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งให้มีความรู้ความช านาญเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นซึ่งในการด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง
ดังกล่าวนั้น ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะด าเนินการโดยการจ้างพนักงานจากหน่วยงาน
ภายนอก/บริษัทเอกชน (OutSource)เพ่ือมาด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
พรรคการเมืองและการบ ารุงรักษาระบบ แต่ในส่วนของการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  
ก าหนดนั้นบุคคลภายนอกไม่สามารถด าเนินการได้ ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้อง
ผู้รับผิดชอบทั้งหมด 

  โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
  1)  จ้างบริษัทเอกชน (Outsources) เพื่อด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลพรรคการเมือง 
   1.1) แต่งตั้งท างานเพ่ือ ส ารวจ ศึกษาศึกษาสถานภาพปัจจุบันของระบบ

บริหารฐานข้อมูลพรรคการเมือง สภาพแวดล้อมขององค์กร ปัญหาอุปสรรค ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการใช้ข้อมูล รวมไปถึงส ารวจความต้องการใช้งานของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องในส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

   1.2) สรุปสภาพปัญหาของระบบบริหารฐานข้อมูลพรรคการเมือง และจัดท า
ข้อเสนอปรับปรุงระบบบริหารฐานข้อมูลพรรคการเมือง 

   1.3) จัดท าโครงการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารฐานข้อมูล 
พรรคการเมือง ขออนุมัติงบประมาณและด าเนินโครงการต่อผู้มีอ านาจ 

   1.4) ด าเนินการตามโครงการที่ ได้รับอนุมัติ  อาทิ เช่น มีค าสั่ งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการก าหนดลักษณะ TOR แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาพัสดุ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ด าเนินการจัดหาผู้รับจ้าง ลงนามในสัญญาจ้าง  
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   1.5) ผู้รับจ้างด าเนินการตามสัญญาจ้างโดยการออกแบบและพัฒนาระบบ 
บริหารฐานข้อมูลพรรคการเมืองให้เป็นปัจจุบันตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ก าหนดไว้ 

   1.6) จัดท าระบบเผยแพร่ข้อมูล โดยการพัฒนาเว็บเพจ (Web page) แสดง
ข้อมูลพรรคการเมืองและสมาชิกพรรคการเมืองเพ่ือให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป มีระบบจัดเก็บและ 
ส ารองข้อมูล มีระบบรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลทุกระดับของการปฏิบัติงาน  

   1.7) จัดหาคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมและทันสมัยสามารถใช้
งานได้อย่างสะดวกรวดเร็วง่ายต่อการน าไปปฏิบัติ  

   1.8) จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งระดับผู้ใช้งาน ผู้ควบคุมดูแลระบบ 
พรรคการเมือง 

   1.9) ออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยระบบบริหารฐานข้อมูล
สมาชิกพรรคการเมือง  

   1.10) จัดท าคู่มือการใช้งานระบบบริหารฐานข้อมูลพรรคการเมือง 
   1.11) จัดอบรมเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารฐานข้อมูลพรรคการเมืองโดยด าเนินการร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

  2) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ควบคุมและก ากับดูแล 
   2.1) แต่งตั้ งคณะกรรมการควบคุมและก ากับดูแลระบบฐานข้ อมูล 

พรรคการเมืองเพ่ือรับผิดชอบการควบคุม ก ากับ ดูแล ระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง 
   2.2) แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท าหลักสูตรในการอบรมบุคลากรของ

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้องในส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนกลาง และส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจ าจังหวัด 

   2.3) จัดท าโครงการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรงานพรรคการเมือง ขออนุมัติงบประมาณและของด าเนินโครงการต่อผู้มีอ านาจอนุมัติ 

   2.4) ด าเนินการตามโครงการที่ ได้รับอนุมัติ  อาทิ เช่น มีค าสั่ งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการก าหนดขอบเขตรายละเอียดของงาน (Terms of Reference) หรือ TOR แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดหาพัสดุ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ด าเนินการจัดหาผู้รับจ้าง ลงนามใน
สัญญาจ้าง  

   2.5)  จัดท าคู่มือ/เอกสารประกอบการจัดอบรมบุคลากรของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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   2.6)  ด าเนินการจัดอบรมบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง หรือบุคคลอื่นที่เก่ียวข้อง 

   2.7)  สรุปผลการด าเนินจัดอบรมพนักงานที่ปฏิบัติงานพรรคการเมืองหรือ
ผู้เกี่ยวข้อง  

   2.8)  รายงานผลการด าเนินจัดอบรมพนักงานที่ปฏิบัติงานพรรคการเมือง
หรือผู้เกี่ยวข้องต่อผู้บังคับบัญชา 
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บทที่ 4 
วิเคราะห์ข้อเสนอทางนโยบายในแนวทางการพัฒนา 

ระบบบริหารฐานข้อมูลพรรคการเมือง 
 

จากการศึกษาเรื่อง “การพัฒนาระบบบริหารฐานข้อมูลพรรคการเมืองของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ ง” ผู้ศึกษามุ่งเน้นการศึกษาระบบบริหารฐานข้อมูลพรรคการเมือง 
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
โดยการศึกษาจากกฎหมาย ระเบียบ เอกสารวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับข้อเสนอ 
ทางนโยบายในการพัฒนาระบบบริหารฐานข้อมูลพรรคการเมืองของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ซึ่งในการพัฒนาระบบบริหารฐานข้อมูลพรรคการเมืองของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ให้เกิดประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย 
ก าหนดนั้น จะต้องมีเรื่องระบบ บุคลากร ข้อมูล ความปลอดภัย และชั้นความลับ เข้ามาเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาระบบบริหารฐานข้อมูลพรรคการเมืองอันจะส่งผลต่อการพัฒนาพัฒนาพรรคการเมือง  
ให้เป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งต่อไป 

 
4.1 ทางเลือกที่ 1 การจ้างพนักงานจากหน่วยงานภายนอก/บริษัทเอกชน (Outsources) เพื่อดูแล
และพัฒนาระบบ 

   
การจ้างพนักงานจากหน่วยงานภายนอก/บริษัทเอกชน (Outsources) เป็นการน า 

แนวคิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและเอกชน (Public-Private Partnership : PPP)และ
แนวคิดแนวคิดการวิเคราะห์ออกแบบระบบและการพัฒนาสารสนเทศ เนื่องจากข้อมูลพรรคการเมือง
มีส่วนส าคัญต่อระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม่เป็นอย่างยิ่ง โดยในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย
จ าเป็นต้องมีพรรคการเมืองที่เข้มแข็ง และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสมาชิกพรรคเป็น
ส าคัญ ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้วางกรอบให้พรรคการเมืองต้องมี
ฐานในหมู่ประชาชนที่กว้างขวางขึ้นเพ่ือให้การจัดตั้งการบริหารงานและการด าเนินกิจกรรมของพรรค
การเมืองเป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในการ
ก าหนดนโยบายและการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งรวมทั้งมีมาตรการก ากับให้พรรคการเมืองสามารถ
ด าเนินการโดยอิสระไม่ถูกครอบง าหรือชี้น าโดยบุคคลซึ่งมิใช่สมาชิกของพรรคการเมือง  นอกจากนี้ยัง
ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งโดยในการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นหน้าที่และอ านาจของ “คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง” 
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ของพรรคการเมืองอีกด้วย โดยใช้รูปแบบการจ้างพนักงานจากหน่วยงานภายนอกหรือบริษัทเอกชน 
(Outsources) เพ่ือมาดูแลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง เนื่องจากบุคลากรของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยังขาดความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องระบบเทคโนโลยีสาร
สนสนเทศ โดยใช้เป็นรูปแบบการจ้างทั้งโครงการ โดยเป็นการจ้างระยะยาวเพ่ือให้ศึกษาวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองเพ่ือให้รองรับต่อการใช้งาน พัฒนาระบบฐานข้อมูลพรรค
การเมืองจัดท าแผนการส ารองข้อมูลระบบสารสนเทศ และการติดตั้งอุปกรณ์ระบบ โดยแสดง
รายละเอียด วิธีด าเนินการที่รัดกุมและปลอดภัยต่อข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง จัดหา
วัสดุครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้อ่ืน ๆ เพื่อสนับสนุนการท างานของระบบให้ท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และติดตั้งที่ส านักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง และจัดหาสถานที่จัดตั้งศูนย์ส ารองข้อมูล
รวมถึงจัดท าจัดท าคู่มือการใช้งาน และฝึกอบรมบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้อง 

4.1.1 สรุปประเด็นการวิเคราะห์ทางเลือกที่ 1 การจ้างพนักงานจากหน่วยงาน
ภายนอก/บริษัทเอกชน (Outsources)  เพื่อดูแลและพัฒนาระบบ 

 (1) ด้านบุคลากรเนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีข้อจ ากัด
เกี่ยวกับเรื่องบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนสนเทศ จึงใช้
รูปแบบการจ้างพนักงานจากหน่วยงานภายนอกหรือบริษัทเอกชนเข้ามาดูแลและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลพรรคการเมือง โดยการจ้างให้ดูแลตลอดทั้งโครงการ หน้าที่และความรับผิดชอบจึงเป็นของ
ผู้รับจ้างทั้งหมด 

 (2) ด้านงบประมาณส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ก าหนดกรอบ
งบประมาณในการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง ในวงเงิน 22,000,000 บาท 
(ยี่สิบสองล้านบาท) ในการด าเนินการภายในระยะเวลา 210วัน ซึ่งเป็นราคาที่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ที่ต้องใช้ส าหรับโครงการดังกล่าว และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ไว้ด้วยแล้ว ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดท าระบบฐานข้อมูลอ่ืน ๆ อาทิ ฐานข้อมูลการรายงานผลคะแนน
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) อย่างไม่เป็นทางการ ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 
2557 ในวงเงิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) และโปรแกรมการรายงานผลคะแนนการ
เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) อย่างไม่เป็นทางการ ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2557 ใน
วงเงิน 8,500,000 บาท (แปดล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งถือว่าเป็นเงินงบประมาณที่สูงมากเมื่อน า
ข้อมูลทั้งสองส่วนมาเปรียบเทียบกันแล้วการทุ่มงบประมาณเพ่ือจ้างพนักงานจากหน่วยงานภายนอก/
บริษัทเอกชน (Outsources) เพ่ือดูแลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองในระยะเวลาเพียง 
210 วัน หรือประมาณ 7 เดือน นั้นไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่จะต้องสูญเสียไปประกอบกับ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลมีจ ากัดดังนั้นการที่บริหารงบประมาณในการจัดท าและพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองให้มีประสิทธิภาพและบรรลุภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้งคือ
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การจัดการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมควรจะต้องค านึงถึงหลักความคุ้มค่า(Cost – effectiveness 
or Economy)กล่าวคือ เป็นการบริหารจัดการและใช้งบประมาณอย่างประหยัด ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่าง
คุ้มค่า เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม และเป็นตามท่ีกฎหมายก าหนด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) “ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ให้บริหารผ่านเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) และแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมในยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เป็นการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบ 

(3)  ความเป็นไปได้ทางกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560มาตรา 224 (5) ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอ านาจดูแลการด าเนินงานของ
พรรคการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา 51 (3) ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการเพ่ือให้พรรค
การเมือง เจ้าหน้าที่พรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้งมีความรู้ความเข้าใจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้
ถูกต้องตามกฎหมายกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 26 ก าหนดให้นายทะเบียน
พรรคการเมืองมีหน้าที่ตรวจสอบความซ้ าซ้อนของสมาชิกของทุกพรรคการเมือง และให้ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่พรรค
การเมืองและประชาชนทั่วไป ประกอบกับมาตรา 8 การประกาศหรือเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอ่ืนใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก เป็นการด าเนินการ
โดยชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว และยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง พ.ศ. 2560-2579 (20 ปี) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่พรรคการเมือง
และองค์กรทางการเมือง ก าหนดมาตรฐานการตรวจสอบกลุ่มการเมืองและพรรคการเมืองที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ปรับปรุงระบบและวิธีการตรวจสอบการด าเนินกิจการของพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ดังนั้นเพ่ือให้มีระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองและเพ่ือเป็นการอ านวย
ความสะดวกให้แก่พรรคการเมืองและประชาชนทั่วไปและเพ่ือเป็นการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่พรรคการเมืองและองค์กรทางการเมือง คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงต้องจัดให้ระบบฐานข้อมูล
พรรคการเมือง 

(4) การรักษาความปลอดภัย การจ้างพนักงานจากหน่วยงานภายนอกหรือ
บริษัทเอกชน (Outsources) มีข้อได้เปรียบในเรื่องบุคลาการที่มีความรอบรู้ มีทักษะ มีความ
เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และช่วยลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานประจ าองค์กร และได้ผลงานที่มีคุณภาพ มีสะดวกรวดเร็วในการ
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ด าเนินการพัฒนาระบบ แต่มีข้อจ ากัดเก่ียวกับกฎหมายในเรื่องการรักษาความปลอดภัย โดยกฎหมาย
ก าหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในการจัดให้มีระบบ
ฐานข้อมูลพรรคการเมืองเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่พรรคการเมืองและประชาชนทั่วไปซึ่งต้อง
ด าเนินการโดยเจ้าพนักงานผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมืองและสมาชิกพรรค
การเมืองซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งต้องรักษาเป็นความลับหากเผยแพร่อาจกระทบสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ท าให้เป็นอุปสรรคในการจ้างพนักงานจากหน่วยงาน
ภายนอกหรือบริษัทเอกชน (Outsources) เพ่ือด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล 
พรรคการเมืองได ้

4.1.2 ข้อดีของทางเลือกที่ 1 
 การจ้างพนักงานจากหน่วยงานภายนอก/บริษัทเอกชน (Outsources) เพ่ือดูแล

และพัฒนาระบบให้กับหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ถือว่าก าลังเป็นที่นิยมในยุคนี้ ทั้งนี้ มีผลการศึกษา
ออกมาท านายแนวโน้มของธุรกิจสหรัฐฯ ที่มีการจ้าง “outsource” มาท างานพบว่าบริษัท 
ในสหรัฐอเมริกากว่า40% มีการจ้างฟรีแลนซ์มาท างาน  และแนวโน้มจะเพ่ิมสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ อีกด้วย
โดย Outsources ที่นิยมจ้างส่วนใหญ่หนึ่งในนั้นก็คือ IT Outsources นั้นเอง โดยการจ้างพนักงาน
จากหน่วยงานภายนอก/บริษัทเอกชน มีข้อดีดังนี้ 

  1) ลดภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรในการจ้างพนักงานประจ าองค์กร แต่ได้
ผลงานที่มีคุณภาพ 

  2) ได้บุคลากรที่มีความรอบรู้ ทักษะ เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้ outsource สามารถตอบโจทย์เราได้อย่างดี 

  3) ประหยัดเวลาในการด าเนินการพัฒนาระบบ สามารถด าเนินได้อย่าง
รวดเร็ว ไม่ต้องมีกระบวนการจัดสรรหาคนภายใน หรือเทรนคนเพ่ือมาท างาน ดังนั้น การเลือกใช้
บริษัท outsource เข้ามาดูแลงาน ซึ่งมีความพร้อมอยู่แล้วนั้นก็จะท าให้เราสามารถเริ่มงานได้ทันที 

  4) การจ้าง outsource จะช่วยท าให้การท างานสะดวกขึ้น ยืดหยุ่นขึ้น 
หากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องการเพ่ิมเติมข้อมูลบางอย่างในการพัฒนาระบบนั้น 

  5) การปฏิบัติตามสัญญาจ้างอย่างเคร่งครัด (Contracts) ถ้าการปฏิบัติให้
เป็นตามสัญญาจ้างองค์กรสามารถปรับเป็นตัวเงิน และฟ้องร้องทางกฎหมายได้ ซึ่งอาจท าได้ยากใน
กระบวนการท างานภายใน 

  6) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองจ าเป็นต้องใช้บุคคลที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญเฉพาะเป็นอย่างมาก หากมีการกระจายความเสี่ยงออกไปเพ่ือให้หน่วยงานภายนอก /
บริษัทเอกชนเข้ามารับจ้างพัฒนาระบบก็จะมีการบริหารจัดการด้วยความเป็นมืออาชีพมากข้ึน 
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 4.1.3 ข้อเสียของทางเลือกที ่1 
  1) ผลผลิตที่ได้อาจจะต่ ากว่ามาตรฐานหรืออาจเกิดปัญหาติดขัดเรื่องเวลา 

อาจจะไม่สามารถควบคุมเรื่องเวลาได้ 
  2) การจ้าง Outsources ต้องมีการส่งข้อมูลจ านวนมาก ซึ่งมีโอกาสรั่วไหล 

ของข้อมูลไปยังบุคคลอ่ืน (มือที่ 3) ได้ ดังนั้น ก่อนยื่นข้อเสนอจึงควรจะท าสัญญาข้อตกลงเพ่ือปกปิด
ข้อมูลที่จ าเป็นไว้ด้วย 

  3) การจ้าง Outsources อาจจะขาดความใส่ใจในหรือไม่ค่อยโฟกัสในการ
ปฏิบัติงาน เพราะว่ามีการท าสัญญาจ้างกับหน่วยงานอื่นอีกจ านวนมาก 

  4) เกิดช่องว่างความขัดแย้งในการท างานร่วมกันระหว่างพนักงานขององค์กร 
กับพนักงานที่ว่าจ้างเข้ามา ซึ่งจะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ขององค์กรได้ 

  5) มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับกฎหมายซึ่ งต้องรักษาความลับและด าเนินการ 
โดยเจ้าพนักงานผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมืองซึ่งอาจกระทบสิทธิเสรีภาพ  
ของบุคคลที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญได้  

 
4.2 ทางเลือกที ่ 2 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบ  
ฐานข้อมูลพรรคการเมืองเอง 
 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) หรือการพัฒนา
ก าลังคน (Manpower Development) หรือการพัฒนาและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ (Training 
&Development ) คือ กระบวนการในการพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ 
ความเข้าใจ มีทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดี เพ่ือให้มีประสิทธิภาพใน
การท างานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการด าเนินงานที่ส่งเสริมให้ บุคลากรเพ่ิม
ความรู้ และทักษะ มีพฤติกรรมการท างานที่เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ ซึ่งเป็นการเพ่ิมศักยภาพ
ของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็นขั้นตอน
ที่ส าคัญที่สุดขั้นตอนหนึ่งในการบริหาร  การพัฒนาทรัพยากร มีผลอย่างมากต่อความส าเร็จของ
องค์กรสมัยใหม ่ ซึ่งมีแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีชั้นสูง และมีแนวโน้มที่จะเป็นองค์กร
ขนาดใหญ่ การด าเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรของทางปฏิบัตินั้นควรจะเริ่มตั้งแต่เมื่อ
พนักงานเหล่านั้น เริ่มเข้ามาท างาน โดยการปฐมนิเทศ (Orientation)  และจะต้องด าเนินการพัฒนา
อีกต่อไปเรื่อย ๆ ตลอดเวลาที่เขายังคงท างานอยู่ในองค์กรประกอบกับกฎหมายได้ก าหนดให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอ านาจดูแลการด าเนินงานของพรรคการเมืองให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ด าเนินการเพ่ือให้พรรคการเมือง เจ้าหน้าที่พรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้งมีความรู้ความ
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เข้าใจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง รวมถึงก าหนดให้นายทะเบียนพรรคการเมืองมีหน้าที่ตรวจสอบความซ้ าซ้อนของสมาชิกของ
ทุกพรรคการเมือง และให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองเพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้แก่พรรคการเมืองและประชาชนทั่วไป การประกาศหรือเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอ่ืนใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก ยุทธศาสตร์ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560-2579 (20 ปี) ยังมุ่งเน้นการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่
พรรคการเมืองและองค์กรทางการเมือง ก าหนดมาตรฐานการตรวจสอบกลุ่มการเมืองและพรรคการเมืองที่
เป็นมาตรฐานเดียวกัน ปรับปรุงระบบและวิธีการตรวจสอบการด าเนินกิจการของพรรคการเมืองและกลุ่ม
การเมืองให้มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมจากแนวคิดเรื่องสมรรถนะองค์กร (Organization 
Competency) ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ต้องมี
สมรรถนะ (competency) คือมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่จ าเป็นของบุคคลในการท างานให้
ประสบความส าเร็จ มีผลงานได้ตามเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดหรือสูงกว่าและเป็นปัจจัยในการ
ท างานทีเ่พ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์การ  โดยเฉพาะการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ เพราะสมรรถนะเป็นปัจจัยช่วยให้พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือให้ส่งผล
ไปสู่การพัฒนาองค์การได้และจากแนวคิดเรื่องการพัฒนาการเมืองนั้น ก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองที่ได้เพ่ิมบทบัญญัติที่เน้นการสร้างรูปแบบของพรรค
การเมืองในลักษณะที่เป็นจักรกลมากขึ้นโดยหวังจะให้พรรคการเมืองมีความเป็นสถาบันทางการเมือง
ที่เข้มแข็ง และได้ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่พรรคการเมืองและประชาชนทั่วไปนอกจากนี้ยังก าหนดให้ผู้มีสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่
เพียงพรรคการเมืองเดียว 

 4.2.1 สรุปประเด็นการวิเคราะห์ ทางเลือกที่ 2 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองเอง  

 (1) ด้านบุคลากรเนื่องจากกฎหมายได้ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งจัดให้มีระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่พรรคการเมืองและ
ประชาชนทั่วไป รวมถึงส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งยังได้มุ่ งเน้นในการส่งเสริมและ 
สร้างความเข้มแข็งให้แก่พรรคการเมืองและองค์กรทางการ จึงเห็นว่าส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งจ าเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ต้องมีสมรรถนะ 
(competency) คือมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่จ าเป็นของบุคคลในการท างานให้ประสบ
ความส าเร็จ มีผลงานได้ตามเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดหรือสูงกว่าและเป็นปัจจัยในการท างาน  
ที่เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์การ  โดยเฉพาะการเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหาร
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ทรัพยากรมนุษย์ เพราะสมรรถนะเป็นปัจจัยช่วยให้พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือให้ส่งผล 
ไปสู่การพัฒนาองค์การได้ซึ่งจากแนวคิดเรื่องการพัฒนาการเมืองนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งควร
จะต้องเป็นผู้ก ากับดูแลระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองเองแต่เนื่องจากขาดบุคลากรที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงต้องมีการจ้างพนักงานจากหน่วยงาน
ภายนอกหรือบริษัทเอกชน (Outsources) เพ่ือมาดูแลและพัฒนาระบบโดยมีบุคลากรของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ก ากับดูแล 

(2) ด้านงบประมาณส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองในการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
พรรคการเมือง ในวงเงิน 22,000,000 บาท (ยี่สิบสองล้านบาท) ในการด าเนินการภายในระยะเวลา 
210วัน หรือประมาณ 7 เดือน ซึ่งเป็นราคาที่รวมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ต้องใช้ส าหรับโครงการดังกล่าว 
และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ไว้ด้วยแล้ว ซึ่งเป็นงบประมาณที่ค่อนข้างสูงหากเปรียบกับงบประมาณ 
ที่ใช้ในการจัดท าโปรแกรมฐานข้อมูลอื่น ๆ ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่หากส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองเองจะท าให้การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณในการจัดท าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยค านึงถึงหลักความคุ้มค่าเป็น
ส าคัญ (Cost – effectiveness or Economy) จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้เกิดความรู้ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างเร่งด่วน  

(3)  ความเป็นไปได้ทางกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560มาตรา 224 (5) ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอ านาจดูแลการด าเนินงานของ
พรรคการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา 51 (3) ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการเพ่ือให้พรรค
การเมือง เจ้าหน้าที่พรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้งมีความรู้ความเข้าใจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้
ถูกต้องตามกฎหมายกฎ ระเบียบ ข้อบั งคับ ค าสั่ง และมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 26 ก าหนดให้นายทะเบียน
พรรคการเมืองมีหน้าที่ตรวจสอบความซ้ าซ้อนของสมาชิกของทุกพรรคการเมือง และให้ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่พรรค
การเมืองและประชาชนทั่วไป ประกอบกับมาตรา 8 การประกาศหรือเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอ่ืนใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกเป็นการด าเนินการ
โดยชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว และยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง พ.ศ. 2560-2579 (20 ปี) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่พรรคการเมือง
และองค์กรทางการเมือง ก าหนดมาตรฐานการตรวจสอบกลุ่มการเมืองและพรรคการเมืองที่เป็นมาตรฐาน
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เดียวกัน ปรับปรุงระบบและวิธีการตรวจสอบการด าเนินกิจการของพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ดังนั้น เพ่ือให้มีระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองและเพ่ือเป็นการอ านวย
ความสะดวกให้แก่พรรคการเมืองและประชาชนทั่วไปและเพ่ือเป็นการการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่พรรคการเมืองและองค์กรทางการเมือง คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงต้องจัดให้ระบบฐานข้อมูล
พรรคการเมืองเอง 

(4) การรักษาความปลอดภัย กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการจัดให้มีระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองเพ่ืออ านวย 
ความสะดวกให้แก่พรรคการเมืองและประชาชนทั่วไป ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการด าเนินการ 
โดยเจ้าพนักงานผู้เกี่ยวข้อง เนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมืองและสมาชิกพรรคการเมือง 
เป็นข้อมูลเฉพาะและเป็นข้อมูลส่วนบุคคล จึงต้องมีการรักษาเป็นความลับหากเผยแพร่อาจกระทบ
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการ  
การเลือกตั้งจึงควรด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองเอง   

 4.2.2 ข้อดีของทางเลือกที่ 2 

  การพัฒนาบุคลากรนับว่าเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อองค์กรเพราะ
ความส าเร็จในการด าเนินงานขององค์กรขึ้นอยู่กับ  “คน” หรือบุคลากรผู้ขับเคลื่อนเพ่ือให้องค์กร
ประสบความส าเร็จ หากองค์กรใดมีบุคลากรที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ ทักษะ ความสามารถ และ
ทัศนคติที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานแล้ว การก้าวไปสู่องค์กรที่เป็นเลิศในทุก ๆ ด้านดังนั้น การ
บริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงมีบทบาทส าคัญประการหนึ่งในการเพ่ิมพูน ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง และพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ และทัศนคติของบุคลากรให้พร้อมที่จะก้าวข้าม
อุปสรรคต่าง ๆ เพ่ือความส าเร็จขององค์กร และเนื่องพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
พรรคการเมือง พ.ศ.2560 ที่ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ ตลอดจนได้
ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง เพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้แก่พรรคการเมืองและประชาชนทั่วไปส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
จึงต้องมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง
ดังนี้ 

 1) มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และสามารถ
ปฏิบัติงานให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ในระยะยาว 

 2) การพัฒนาบุคคลากรของส านักงานคณะกรรการการเลือกตั้ งให้สามารถ
ปฏิบัติงานและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเองจะเกิดผลดีต่อระบบการรักษาความลับและ 
ไม่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคล 
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 3) ไม่เกิดความยุ่งยากในทางปฏิบัติ กล่าวคือ ไม่ต้องส่งข้อมูลจ านวนมากให้กับ 
Outsources ที่ส านักงานจ้างมาดูแลระบบ ซึ่งมีโอกาสรั่วไหลของข้อมูลไปยังบุคคลอ่ืน (มือที่ 3) ได้  

 4) ไม่เกิดช่องว่างของความขัดแย้งในการท างานระหว่างพนักงานขององค์กร 
กับพนักงานที่ว่าจ้างเข้ามา 

 5) การบริหารจัดการฐานข้อมูลอย่างมีระบบ จะช่วยให้หน่วยงาน ผู้บริหาร
สามารถได้รับข้อมูลที่ถูกต้องภายในเวลาที่รวดเร็ว เพ่ิมประสิทธิภาพในการตัดสินใจและบริหารงาน
ของระดับบริหาร และยังเป็นการเตรียมการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ 

 4.2.3 ข้อเสียของทางเลือกที่ 2 
  ในการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรสิ่งที่จะท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการ

ด าเนินการ มีดังนี ้
  1) บุคลากรที่จะเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมไม่มีความเชื่อมั่นในคุณค่า 

ของการพัฒนาและฝึกอบรม หรือบุคลากรเหล่านี้มีระดับของต าแหน่งหน้าที่การงานต่างกัน  
มีวัยที่แตกต่างกัน อาจจะท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรได้ 

  2) สิ้นเปลืองงบประมาณในการจ้างพนักงานประจ าและสิ้นเปลืองงบประมาณ
ในการจัดอบรม/พัฒนาบุคลากรได้ 

  3) ไม่มีการพัฒนาบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับ
ระบบคอมพิวเตอร์อย่างจริงจัง 

  4) มีข้อจ ากัดในด้านงบประมาณที่จะสนับสนุนการพัฒนาบุคคลากรของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

  5) บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขาดความรู้ความสามารถ
ในการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง ท าให้ข้อมูลที่ได้ไม่ถูกต้องและไม่มีประสิทธิภาพ  
ในการน าไปใช้ 

 
4.3 ทางเลือกที่  3 การจ้างบริษัทเอกชน (Outsource) เพื่อด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบ 
ฐานข้อมูลพรรคการเมือง โดยมีส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ควบคุมและก ากับดูแล 
 

จากแนวคิดการพัฒนาการเมือง ซึ่งกฎหมายได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่พรรค
การเมืองและประชาชนทั่วไป จึงเป็นการสมควรส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งควรจะต้องเป็น
ผู้ออกแบบระบบและดูแลระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองด้วยตนเอง แต่เมื่อน าแนวคิดเรื่องสมรรถนะ
องค์กรมาใช้แล้วพบว่าบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ยังขาดความรู้ความ
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เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นจึงควรน าเอาแนวคิดความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐบาลและเอกชน (Public-Private Partnership: PPP) มาใช้โดยส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งจะด าเนินการจ้างพนักงานจากหน่วยงานภายนอกหรือบริษัทเอกชน (Outsources) เพ่ือ
มาด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองและการบ ารุงรักษาระบบ ตาม
แนวคิดการวิเคราะห์ออกแบบระบบแต่เนื่องจากมีข้อจ ากัดเก่ียวกับข้อกฎหมายท าให้การจ้างพนักงาน
จากหน่วยงานภายนอกหรือบริษัทเอกชน (Outsources) นั้นสามารถด าเนินการได้เฉพาะในส่วนของ
การพัฒนาระบบและดูแลรักษาระบบเท่านั้นซึ่งในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ. 2560 ที่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ เช่น ขั้นตอนการ
จัดตั้งพรรคการเมือง คุณสมบัติของสมาชิกพรรคการเมือง การสรรหาผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรการด าเนินงานของกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง ตลอดจนได้ก าหนดให้ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่พรรค
การเมืองและประชาชนทั่วไป ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนดจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องพัฒนาระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลควบคู่กันไป เพ่ือให้พัฒนาระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานที่สูงขึ้น
รองรับการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาบุคลากร
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้มีความรู้ความช านาญเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

4.3.1 สรุปประเด็นการวิเคราะห์ ทางเลือกที่ 3 การจ้างบริษัทเอกชน (Outsource) 
เพื่อด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง โดยมีส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเป็นผู้ควบคุมและก ากับดูแล   

 (1) ด้านบุคลากรกฎหมายก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
จัดให้มีระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่พรรคการเมืองและประชาชนทั่วไป 
รวมถึงส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยังได้มุ่งเน้นในการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่  
พรรคการเมืองและองค์กรทางการจึงควรเป็นหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ในการด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง แต่ เนื่องส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่มีบุคลากรที่มีความความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องมี 
การจ้างพนักงานจากหน่วยงานภายนอกหรือบริษัทเอกชน (Outsources) เพ่ือให้มาดูแลพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง ในสัดส่วนร้อยละ 50 โดยให้มีบุคลากรของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ก ากับดูแลการพัฒนาระบบ การรักษาความปลอดภัยและการรักษา
ความลับในสัดส่วนร้อยละ 50 ซึ่งท าให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถด าเนินการพัฒนา
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ระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาในการด าเนินการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูลดังกล่าวได้ 

(2) ด้านงบประมาณส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองในการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
พรรคการเมือง ในวงเงิน 22,000,000 บาท (ยี่สิบสองล้านบาท) โดยเป็นราคาที่รวมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ที่ต้องใช้ส าหรับโครงการดังกล่าว และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ไว้ด้วยแล้ว ซึ่งถือเป็นการจัดสรร
งบประมาณที่มีจ านวนค่อนข้างสูงเกินไปส าหรับการด าเนินการภายในระยะเวลา 210  วัน หรือ
ประมาณ 7 เดือนจะท าให้ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่สูญเสียไปประกอบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จากรัฐบาลมีจ ากัดดังนั้นการที่บริหารงบประมาณค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพและบรรลุภารกิจ 
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งคือการจัดการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม จึงควรมีการบริหาร
งบประมาณให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของงาน ค านึงถึงหลักความคุ้มค่าเป็นส าคัญ
โดยให้มีการจ้างพนักงานจากหน่วยงานภายนอกหรือบริษัทเอกชน (Outsources) เพ่ือให้มาดูแล
พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองในราคาที่เหมาะสมเป็นไปตามราคากลางที่รัฐ
ก าหนดไว้ และน างบประมาณส่วนหนึ่งไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้เกิดความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่อไป 

(3) ความเป็นไปได้ทางกฎหมายเนื่องจากกฎหมายได้ก าหนดให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งมีหน้าที่และอ านาจดูแลการด าเนินงานของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึง
ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการเพ่ือให้พรรคการเมือง เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
และผู้สมัครรับเลือกตั้งมีความรู้ความเข้าใจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองมีหน้าที่ตรวจสอบ
ความซ้ าซ้อนของสมาชิกของทุกพรรคการเมือง และให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีระบบ
ฐานข้อมูลพรรคการเมืองเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่พรรคการเมืองและประชาชนทั่วไป ดังนั้น 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงต้องท าหน้าที่ในการควบคุม ก ากับ ดูแลระบบฐานข้อมูลพรรค
การเมืองเอง 

(4) การรักษาความปลอดภัย กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการจัดให้มีระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองเพ่ืออ านวย 
ความสะดวกให้แก่พรรคการเมืองและประชาชนทั่วไป ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการด าเนินการ 
โดยเจ้าพนักงานผู้เกี่ยวข้อง เนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมืองและสมาชิกพรรคการเมือง  
เป็นข้อมูลเฉพาะและเป็นข้อมูลส่วนบุคคล จึงต้องมีการรักษาเป็นความลับหากเผยแพร่อาจกระทบ
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการ  
การเลือกตั้งจึงควรด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองเอง  
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 4.3.2 ข้อดีของทางเลือกที่ 3 

  ระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองเป็นระบบที่จัดเก็บข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง 
เพ่ือการใช้งานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ระบบบริหารฐานข้อมูลประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนพรรคการเมือง และส่วนส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยพรรคการเมืองจะเป็นฝ่ายบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก
พรรคการเมืองมาเก็บที่ฐานข้อมูลชั่วคราวของพรรค เพ่ือรอให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เข้ามาพิจารณาข้อมูลที่พรรคการเมืองบันทึกถ้าข้อมูลถูกต้องส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะ
โอนข้อมูลสมาชิกพรรคการเมืองเข้าสู่ฐานข้อมูลพรรคการเมือง  

 4.3.3 ข้อเสียของทางเลือกที่ 3 
  ระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองเป็นระบบที่จัดเก็บข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง 

เพ่ือการใช้งานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก แต่ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งไม่มีบุคคลากรที่มีความรู้ความช านาญเกี่ยวกับระบบบริหารฐานข้อมูลพรรคการเมือง 
เป็นการเฉพาะท าให้ต้องจ้างบริษัทเอกชนเพื่อด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง โดยที่
ส านักงานคณะกรรมการกาเลือกตั้งท าหน้าที่ในการควบคุม ก ากับ ดูแลการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
พรรคการเมืองเท่านั้นซึ่งอาจส่งผลในเรื่องความสิ้นเปลืองงบประมาณในการด าเนินการ 

 

4.4 เปรียบเทียบข้อเสนอทางนโยบายในการพัฒนาระบบบริหารฐานข้อมูลพรรคการเมือง 
 

ข้อเสนอทางนโยบาย(ทางเลือก) 
การปฏิบัติ 

บุคคลากร งบประมาณ กกฎหมาย ความปลอดภัย 

1. การจ้างบริษัทเอกชน (Outsources)  
เพ่ือด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบ 
ฐานข้อมูลพรรคการเมือง 

    

2. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบ 
ฐานข้อมูลพรรคการเมืองเอง 

    

3.การจ้างบริษัทเอกชน (Outsources) 
เพ่ือด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบ 
ฐานข้อมูลพรรคการเมือง โดยมีส านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ควบคุม
และก ากับดูแล 
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จากตารางเปรียบเทียบข้อเสนอทางนโยบายในการพัฒนาระบบบริหารฐานข้อมูล 
พรรคการเมืองข้างต้น สรุปได้ดังนี้ 

ทางเลือกที่ 1 มีข้อได้เปรียบในเรื่องของบุคลากรและงบประมาณ โดยส านักงาน 
จะได้บุคลากรที่มีความรอบรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการด าเนินการเกี่ยวกับ
ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรในการจ้างพนักงานประจ าองค์กรแต่ได้ผลงาน  
ที่มีคุณภาพ ประหยัดเวลาในการด าเนินการพัฒนาระบบ สามารถด าเนินการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้นไม่ต้องมีกระบวนการสรรหา และอบรมพัฒนาบุคลากร แต่มีข้อจ ากัดในเรื่ องของกฎหมาย 
และการรักษาความปลอดภัย กล่าวคือ กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของ 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และระบบฐานข้อมูลสมาชิกพรรคการเมืองมีข้อจ ากัด 
เกี่ยวกับกฎหมายซึ่งต้องรักษาความลับและด าเนินการโดยเจ้าพนักงานผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะข้อมูล
เกีย่วกับพรรคการเมืองซึ่งอาจกระทบสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามท่ีก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญได้ 

ทางเลือกท่ี 2 มีข้อได้เปรียบในเรื่องของบุคลากร งบประมาณ กฎหมาย และการรักษา 
ความปลอดภัย คือ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีงบประมาณที่สามารถจะด าเนินการได้
รวมถึงกฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
จัดให้มีระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่พรรคการเมืองและประชาชน
ทั่วไปและในด าเนินการโดยเจ้าพนักงานผู้เกี่ยวข้องส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะท าให้
เกิดผลดีในเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่องการรักษาความลับแต่เกิดผลเสียคือไมมี
บุคลากรที่มีความรอบรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการด าเนินการเกี่ยวกับระบบ
คอมพิวเตอร์ 

 ทางเลือกที่ 3 มีข้อได้เปรียบในเรื่องของบุคลากร งบประมาณ กฎหมาย และการรักษา 
ความปลอดภัย คือ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนิน
ปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองแล้ว และได้มีการจ้างบริษัทเอกชน (Outsources) 
เพ่ือด าเนินการเนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ  
ในเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งท าหน้าที่ในการควบคุมก ากับ 
ดูแลเพื่อให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด รวมถึงเป็นควบคุมระบบการรักษาความปลอดภัยในเรื่องของ
การรักษาความลับ จะส่งผลให้การพัฒนาระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองของส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งเกิดประสิทธิภาพในการใช้งานที่สูงขึ้นรองรับการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
ที่มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้มี
ความรู้ความช านาญเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
มากยิ่งขึ้น 
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บทที่ 5 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

5.1 บทสรุป 
 

จากการศึกษาการพัฒนาระบบบริหารฐานข้อมูลสมาชิกพรรคการเมืองของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งสืบเนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เริ่มมีการจัดท าระบบ
บริหารฐานข้อมูลพรรคการเมือง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เพ่ือรองรับการจัดเก็บสืบค้นและแสดง
รายงานสถานะของสมาชิกพรรคการเมืองที่มีอยู่จ านวนมาก การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาและการตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรคในกรณีอ่ืนๆ 
รวมทั้งผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตลอดจนให้บริการในการตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือ งกับ
ประชาชนทั่วไป เนื่องจากระบบบริหารฐานข้อมูลพรรคการเมืองเป็นระบบที่มีการใช้งานร่วมกันกับ
หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 จึงมีการบูรณาการให้
สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับฐานข้อมูล โดยได้มีการจัดท าโครงการ
พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารฐานข้อมูลพรรคการเมืองขึ้น เพ่ือปรับปรุงข้อมูลพรรค
การเมืองให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพและอ านวยความสะดวกในการค้นหาและรายงาน
คุณสมบัติความเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเพ่ิมมาตรการในการรักษาความปลอดภัยข้อมูล รวมถึง
ก าหนดสิทธิในการเรียกดูและการเข้าถึงข้อมูลในระดับชั้นต่าง ๆ เพ่ิมประสิทธิภาพและอ านวยความ
สะดวกในการบันทึกและตรวจสอบข้อมูลและเพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 97 ก าหนดให้ผู้มีสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมือง
หนึ่งแต่เพียงพรรคการเมืองเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้งเว้นแต่ใน
กรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบสภาระยะเวลาเก้าสิบวันดั งกล่าวให้ลดลงเหลือสามสิบวัน
มาตรา 224 ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ (1) ในการจัดหรือ
ด าเนินการจัดหรือด าเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกสมาชิก
วุฒิสภาการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นและการออกเสียงประชามติ (5) ดูแลการ
ด าเนินงานของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย (6) หน้าที่และอ านาจอื่นตามรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา 
51(3) ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการเพ่ือให้พรรคการเมือง เจ้าหน้าที่
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พรรคการเมือง และผู้สมัครรับเลือกตั้งมีความรู้ความเข้าใจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 26 ก าหนดให้นายทะเบียนพรรคการเมือง มี
หน้าที่ตรวจสอบความซ้ าซ้อนของสมาชิกของทุกพรรคการเมือง และให้ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งจัดให้มีระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่พรรคการเมืองและ
ประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการก าหนด นอกจากนี้ ในยุทธศาสตร์  20 ปีของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560-2539 ได้ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่พรรคการเมืองและองค์กรทางการเมือง ก าหนดมาตรฐานการตรวจสอบกลุ่ม
การเมืองและพรรคการเมืองที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ปรับปรุงระบบและวิธีการตรวจสอบการด าเนิน
กิจการของพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองให้มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ซึ่งเดิมก่อนประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
พ.ศ. 2560 นั้น  

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการจัดท าระบบบริหารฐานข้อมูลพรรค
การเมืองซึ่งด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 
2550 มีการพัฒนาและใช้งานมาแล้วกว่า 10 ปี ท าให้มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับกฎหมายและเกี่ยวกับการ
ท างานของระบบฐานข้อมูลดังกล่าว เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งมีการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติจากกฎหมายเดิมหลายประการท าให้ มี
รายละเอียดและข้อก าหนดต่าง ๆ ที่ต่างออกไปจากระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองในปัจจุบันท าให้ไม่
สามารถพัฒนาระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองให้รองรับการใช้งานที่เป็นปัจจุบันได้ จึงมีความจ าเป็น  
ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องพัฒนาระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองเพ่ือรองรับ  
การด าเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 
มาตรา 26 วรรคสาม ที่ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีระบบฐานข้อมูล 
พรรคการเมืองเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่พรรคการเมืองและประชาชนทั่วไปซึ่งในการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลพรรคการเมืองดังกล่าวนั้น ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งใช้วิธีด าเนินการ  
โดยจ้างหน่วยงานภายนอก/บริษัทเอกชนในการพัฒนาระบบดังกล่าว โดยใช้งบประมาณจากกองทุน
เพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลพรรคการเมือง กิจกรรมพัฒนาระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง งบประมาณ 22,000,000 บาท 
ผู้ศึกษาจึงขอน าเสนอแนวทางในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองที่ครอบคลุมครบถ้วน 
ถูกต้อง เป็นไปตามก าหมายก าหนด โดยระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองดังกล่าว ประกอบด้วย 
ระบบสมาชิกพรรคการเมือง ระบบอ านวยความสะดวกแก่พรรคการเมือง ประชาชนทั่วไป และ 
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นายทะเบียนพรรคการเมือง เพ่ือให้มีระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ ครบถ้วน 
ถูกต้อง สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและสามารถอ านายความสะดวกให้กับพรรคการเมือง 
ประชาชนทั่วไป และนายทะเบียนพรรคการเมืองรวมถึงเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง  
กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 จากการศึกษา การพัฒนาระบบบริหารฐานข้อมูลสมาชิกพรรคการเมืองของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ศึกษาเห็นว่า เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งมีการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติจากกฎหมายเดิมหลายประการ 
ท าให้มีรายละเอียดและข้อก าหนดต่างๆ ที่ต่างออกไปจากระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองในปัจจุบัน
เช่น การเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ตัวแทนพรรคการเมือง  
ประจ าจังหวัด การด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง และการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นต้นซึ่งระบบ
ฐานข้อมูลพรรคการเมืองในปัจจุบันท าให้ไม่สามารถพัฒนาระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองให้รองรับ
การใช้งานที่เป็นปัจจุบันได้ จึงมีความจ าเป็นที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองเพ่ือรองรับการด าเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซ่ึงในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองดังกล่าว 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งควรมุ่งเน้นการด าเนินการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมโดยน าเอา
แนวคิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและเอกชน (Public-Private Partnership: PPP) มาใช้ 
ด าเนินการโดยวิธีการจ้างบริษัทเอกชน (Outsource) เพ่ือด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
พรรคการเมืองและมีส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ควบคุมและก ากับดูแล โดยให้
บริษัทเอกชน (Outsources) ด าเนินการในส่วนของพัฒนาโปรแกรมและการบ ารุงรักษาระบบเนื่องจาก
ส านักงานคณะกรรมกากรเลือกตั้งยังไม่มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบคอมพิวเตอร์เป็นการ
เฉพาะ แต่เนื่องจากมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับข้อกฎหมายโดยเฉพาะการรักษาความลับท าให้การจ้าง
บริษัทเอกชน (Outsources) เพ่ือด าเนินการนั้นไม่สามารถท าได้แบบครบวงจรทั้งระบบ จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องพัฒนาบุคลากรควบคู่กันไปด้วยโดยมีวัตถุประสงค์ 
ในการพัฒนาบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในระบบ
ฐานข้อมูลพรรคการเมือง เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนดต่อไป 
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5.2  ข้อเสนอแนะ 
 
 จากการวิเคราะห์ผู้ ศึกษาเห็นควรใช้ข้อเสนอทางเลือกที่ 3 การจ้างบริษัทเอกชน 

(Outsource) เพ่ือด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง โดยมีส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ควบคุมและก ากับดูแลซึ่งจากแนวคิดการพัฒนาการเมือง กฎหมายได้
ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง 
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่พรรคการเมืองและประชาชนทั่วไป จึงเป็นการสมควรส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งควรจะต้องเป็นผู้ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลพรรค
การเมืองด้วยตนเอง แต่เมื่อน าแนวคิดเรื่องสมรรถนะองค์กรมาใช้แล้วพบว่าส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นจึง
ควรน าเอาแนวคิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและเอกชน (Public-Private Partnership: PPP)
มาใช้โดยส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะด าเนินการจ้างพนักงานจากหน่วยงานภายนอกหรือ
บริษัทเอกชน (Outsources) เพ่ือมาด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง
และการบ ารุงรักษาระบบ ตามแนวคิดการวิเคราะห์ออกแบบระบบ แต่เนื่องจากมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับข้อ
กฎหมายท าให้การจ้างพนักงานจากหน่วยงานภายนอกหรือบริษัทเอกชน (Outsources) นั้น 

  สามารถด าเนินการได้เฉพาะในส่วนของการพัฒนาระบบและดูแลรักษาระบบเท่านั้นซึ่ง
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ที่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์
วิธีการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ เช่น ขั้นตอนการจัดตั้งพรรคการเมือง คุณสมบัติของสมาชิกพรรค
การเมือง การสรรหาผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรการด าเนินงานของกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรค
การเมือง ตลอดจนได้ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีระบบฐานข้อมูลพรรค
การเมือง เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่พรรคการเมืองและประชาชนทั่วไป ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตาม
กฎหมายก าหนดจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลพรรคการเมืองและพัฒนาทรัพยากรบุคคลควบคู่กันไป เพื่อให้พัฒนาระบบฐานข้อมูลพรรค
การเมืองให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานที่สูงขึ้นรองรับการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มี
การพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้มีความรู้
ความช านาญเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ดังนี้ 

 5.2.1 การจ้างบริษัทเอกชน (Outsources) เพ่ือด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลพรรคการเมือง 

  (1) จัดท าโครงการเพ่ือเสนอของบประมาณเพ่ือด าเนินการตามโครงการ /
แผนงานที่ก าหนด 
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  (2) ขออนุมัติด าเนินโครงการต่อผู้มีอ านาจอนุมัติ 
  (3) ด าเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ ได้แก่ มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ก าหนดลักษณะ TOR แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาพัสดุ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ด าเนินการจัดหาผู้รับจ้าง ลงนามในสัญญาจ้าง  

  (4) ผู้รับจ้างด าเนินการตามสัญญาจ้างและขอบเขตงาน (TOR) โดยการจัดท า
และพัฒนาระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองให้เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน โดยให้
เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

   4.1 จัดท าแผนด าเนินงานโครงการ แผนการพัฒนาระบบ แผนการติดตั้ง
ระบบ และแผนการอบรมพร้อมรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนในแผนที่จัดท าโดยระบุรายละเอียด
อย่างครบถ้วน 

   4.2 ศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบและจัดท าโครงสร้างฐานข้อมูล พร้อมทั้งจัดหา
ระบบจัดการฐานข้อมูลสัมพันธ์ให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับความต้องการใช้งาน 

   4.3 ออกแบบการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองกับหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น พรรคการเมือง ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง  

   4.4 จัดท าระบบเผยแพร่ข้อมูล โดยการพัฒนาเว็บเพจ (Web Page) แสดง
ข้อมูลพรรคการเมืองและสมาชิกพรรคการเมืองเพ่ือให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป และ Web Service 
ส าหรับให้บริการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

    4.4.1 พัฒนาเว็บเพจ (Web Page) เพ่ือให้บริการแก่พรรคการเมือง 
ในการส่งข้อมูลพรรคการเมืองเข้าสู่ฐานข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้โดยตรง 

    4.4.2 พัฒนาเว็บเซอร์วิส (Web Service) เพ่ือให้บริการแก่พรรคการเมือง
ในการส่งข้อมูลพรรคการเมืองเข้าสู่ฐานข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

    4.4.3 พัฒนาเว็บเซอร์วิส (Web Service) เพ่ือให้บริการส่งข้อมูลพรรค
การเมืองแก่หน่วยงานภายนอก 

    4.4.4 พัฒนาเว็บเซอร์วิส (Web Service) เพ่ือเชื่อมกับหน่วยงานที่เกี่ยว 
ข้องเข้าสู่ฐานข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

   4.5 จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ (Hardware) และซอฟต์แวร์ (Software) ส าหรับ
ข้อ 4.2 และข้อ 4.3 ให้ท างานร่วมกันได้อย่างมีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพ 

   4.6 คัดลอกและถ่ายโอนข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบปัจจุบันไปสู่ระบบที่
พัฒนาขึ้นมาใหม่ให้มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน 

   4.7 พัฒนารูปแบบการน าเข้าข้อมูลสู่ฐานข้อมูล online หรือรูปแบบอ่ืน ๆ 
ที่เหมาะสม 
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   4.8 พัฒนาโปรแกรมส าหรับติดต่อกับระบบทะเบียนราษฎร์ของส านัก
บริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ด้วยเว็บเซอร์วิส (Web Service) เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลสมาชิกพรรคการเมืองที่ส่งเข้ามาจากพรรคการเมือง 

   4.9 ตรวจทานแก้ไขและคัดเลือกข้อมูลพรรคการเมืองและข้อมูลสมาชิก
พรรคการเมืองที่ตรวจสอบกับระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์เรียบร้อยแล้ว เพ่ือบันทึกเข้าสู่
ฐานข้อมูลพรรคการเมืองของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

   4.10  พัฒนาโปรแกรมส าหรับการสืบค้น เรียกดู ปรับปรุงและเพ่ิมเติมข้อมูล
พรรคการเมือง และข้อมูลสมาชิกพรรคการเมืองในระบบให้ถูกต้องและทันสมัย โดยเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

   4.11 จัดท าระบบเผยแพร่ข้อมูล โดยการพัฒนาเว็บเพจ (Web Page) 
แสดงข้อมูลพรรคการเมืองและสมาชิกพรรคการเมืองเพ่ือให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป และ Web 
Service ส าหรับให้บริการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   4.12 จัดท าระบบส ารองข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล 
  (5) เช่าสถานที่เพ่ือจัดเก็บข้อมูลส ารองและระบบการรักษาความปลอดภัยของ

ฐานข้อมูลในทุกระดับของการปฏิบัติงานในระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง 
  (6) จัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส าหรับจัดท าระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง 

(Hardware) จ านวนตามที่ตกลงไว้ในสัญญาจ้าง 
  (7) จัดอบรมให้ความรู้การใช้งานระบบแก่ผู้ดูแลระบบและเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน

ระบบ รวมไปถึงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยด าเนินการจัดท าแผนการฝึกอบรม โดยเสนอ
คณะกรรมการตรวจรับให้ความเห็นชอบก่อน ทั้งนี้การอบรมต้องมีรายละเ อียดอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วย หัวข้อการฝึกอบรม เนื้อหาการฝึกอบรมโดยย่อ จ านวนผู้เข้าอบรมแต่ละหลักสูตร 
ระยะเวลาการฝึกอบรม เป็นต้น 

  (8) จัดท าคู่มือการใช้งานระบบบริหารฐานข้อมูลพรรคการเมือง 
  (9) ดูแลรักษาระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง 
 5.2.2 การพัฒนาบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  1) แต่งตั้งท างานเพ่ือจัดท าหลักสูตรในการอบรมบุคลากรของส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
ในส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนกลาง และส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ประจ าจังหวัด 

  2) ออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยระบบบริหารฐานข้อมูลสมาชิก
พรรคการเมือง 
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  3) จัดท าโครงการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
งานพรรคการเมือง ขออนุมัติงบประมาณและของด าเนินโครงการต่อผู้มีอ านาจอนุมัติ 

  4) ด าเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ อาทิเช่น มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก าหนดขอบเขตรายละเอียดของงาน (Terms of Reference) หรือ TOR แต่งตั้งคณะกรรมการ 
จัดหาพัสดุ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ด าเนินการจัดหาผู้รับจ้าง ลงนามในสัญญาจ้าง  

  5) จัดท าคู่มือ/เอกสารประกอบการจัดอบรมบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

  6) ด าเนินการจัดอบรมบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

  7) สรุปผลการด าเนินจัดอบรมพนักงานที่ปฏิบัติงานพรรคการเมืองหรือผู้เกี่ยวข้อง  
  8) รายงานผลการด าเนินจัดอบรมพนักงานที่ปฏิบัติงานพรรคการเมืองหรือ

ผู้เกี่ยวข้องต่อผู้บังคับบัญชา 
 

5.3  แนวทางปฏิบัติ 
 

 ผู้ศึกษาจึงเสนอแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้ข้อเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
พรรคการเมืองของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยการจ้างบริษัทเอกชน (Outsource)  
เพ่ือด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง โดยมีส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งเป็นผู้ควบคุมและก ากับดูแลระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองเพ่ือให้สามารถด าเนิ นการ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดังนี้ 

 5.3.1 การด าเนินกิจกรรม ระยะที่ 1 

กิจกรรม 

ระยะเวลาการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(เดือนตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2561) 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 
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 การจ้างบริษัทเอกชน (Outsources) เพ่ือด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
พรรคการเมือง 

  (1) แต่งตั้งท างานเพ่ือ ส ารวจ ศึกษาศึกษาสถานภาพปัจจุบันของระบบบริหาร
ฐานข้อมูลพรรคการเมือง สภาพแวดล้อมขององค์กร ปัญหาอุปสรรค ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้านการใช้ข้อมูล รวมไปถึงส ารวจความต้องการใช้งานของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องในส านักงานคณะกรรมการ  
การเลือกตั้ง 

  (2) สรุปสภาพปัญหาของระบบบริหารฐานข้อมูลพรรคการเมือง และจัดท า
ข้อเสนอปรับปรุงระบบบริหารฐานข้อมูลพรรคการเมือง 

  (3) จัดท าโครงการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารฐานข้อมูลพรรค
การเมือง ขออนุมัติงบประมาณและด าเนินโครงการต่อผู้มีอ านาจ 

  (4) ด าเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ อาทิเช่น มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก าหนดลักษณะ TOR แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาพัสดุ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ด าเนินการจัดหาผู้รับจ้าง ลงนามในสัญญาจ้าง  

  (5) ผู้รับจ้างด าเนินการตามสัญญาจ้างโดยการออกแบบและพัฒนาระบบบริหาร
ฐานข้อมูลพรรคการเมืองให้เป็นปัจจุบันตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ก าหนดไว้ 

  (6) จัดท าระบบเผยแพร่ข้อมูล โดยการพัฒนาเว็บเพจ (Web page) แสดงข้อมูล
พรรคการเมืองและสมาชิกพรรคการเมืองเพ่ือให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป มีระบบจัดเก็บและ  
ส ารองข้อมูล มีระบบรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลทุกระดับของการปฏิบัติงาน  

  (7) จัดหาคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมและทันสมัยสามารถใช้งานได้
อย่างสะดวกรวดเร็วง่ายต่อการน าไปปฏิบัติ  

 5.3.2 การด าเนินกิจกรรม ระยะที่ 2 
ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบบริหารฐานข้อมูลพรรคการเมือง   
 ความสามารถในการจัดท าระบบบริหารฐานข้อมูลพรรคการเมือง เพื่อสนับสนุนให้

การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างส่วนงานทั้งภายในส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ
ภายนอก ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีระยะความส าเร็จ 

 ระดับที่ 1 ช่วงระยะเวลา เดือน ต.ค. – พ.ย. 2560 ได้รับการอนุมัติงบประมาณ
เพ่ือพัฒนาระบบ ฯ (น้ าหนัก 0.25) จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศเผยแพร่แผน ฯ (น้ าหนัก 
0.25)โครงการได้รับการอนุมัติให้ด าเนินโครงการ ฯ (น้ าหนัก 0.25) แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนุด
คุณลักษณะ TOR (น้ าหนัก 0.25) ผลผลิตเมื่อครบ 3 เดือน  
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 ระดับที่ 2 ช่วงระยะเวลา เดือน ม.ค. – มี.ค. 2561  ประกาศคุณลักษณะ TOR 
(น้ าหนัก 0.25) อนุมัติจัดจ้างโดยวิธี e-bidding แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาผู้รับจ้าง และแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (น้ าหนัก 0.25) ประกาศเชิญชวนผู้รับจ้าง เห็นชอบและกาศผู้ชนะ 
(น้ าหนัก 0.25) จัดท าร่างสัญญา และลงนามสัญญาจ้าง เริ่มโครงการ (น้ าหนัก 0.25) ผลผลิตเม่ือครบ 
6 เดือน  

 ระดับที่ 3 ช่วงระยะเวลา เม.ย. – มิ.ย. 2561 ส่งมอบงานงวดที่ 1 ออกแบบและ
วิเคราะห์ระบบ ฯ (น้ าหนัก 0.25) ส่งมอบงานงวดที่ 2 จัดหาอุปกรณ์ด้านซอฟแวร์ (น้ าหนัก 0.25) ส่ง
มอบงานงวดที่ 3 พัฒนาด้านฮาร์ดแวร์ และทดลองระบบ ครั้งที่ 1 (น้ าหนัก 0.25) พัฒนาด้าน
ฮาร์ดแวร์ และทดลองระบบ ครั้งที่ 2 (น้ าหนัก 0.25)  ผลผลิตเมื่อครบ 9 เดือน  

 ระดับที่ 4  ช่วงระยะเวลา ก.ค. –ก.ย. 2561 ส่งมอบงานงวดที่ 4 พัฒนาด้าน
ฮาร์ดแวร์ และทดลองระบบครั้งที่ 3 (น้ าหนัก 0.50) อบรมผู้ใช้งานผู้ดูแลระบบ (น้ าหนัก 0.50)  

ผลผลิตเมื่อครบ 12 เดือน  
 ระดับที่ 5  ช่วงระยะเวลา ต.ค. – ธ.ค. 2561 อบรมผู้ใช้งานของ กกต.และที่

เกี่ยวข้องและพรรคการเมือง (น้ าหนัก 0.50) ส่งมอบงานงวดที่ 5 (น้ าหนัก 0.50) 
 ผลการประเมิน ครั้งที่ 1 ( 3 เดือน ) ….. 
 ผลการประเมิน ครั้งที่ 2 (6 เดือน ) ... 
 ผลการประเมิน ครั้งที่ 3 ( 9 เดือน )... 
 ผลการประเมิน ครั้งที่ 4 ( 12 เดือน )... 
 ผลการประเมิน ครั้งที่ 5 (หลังการด าเนินงาน )  
 

 
 
 

กิจกรรม 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(เดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562) 

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ก่อนมีการเลือกตั้งในทุกระดับ             
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 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ควบคุมและก ากับดูแลระบบฐานข้อมูลพรรค
การเมืองเอง 

  (1) แต่งตั้งท างานเพ่ือจัดท าหลักสูตรในการอบรมบุคลากรของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
ในส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งส่วนกลาง และส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง 
ประจ าจังหวัด 

  (2) ออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง
จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งระดับผู้ใช้งาน ผู้ควบคุมดูแลระบบพรรคการเมือง 

  (3) จัดท าโครงการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
งานพรรคการเมือง ขออนุมัติงบประมาณและของด าเนินโครงการต่อผู้มีอ านาจอนุมัติ 

  (4) ด าเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ อาทิเช่น มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก าหนดขอบเขตรายละเอียดของงาน (Terms of Reference) หรือ TOR แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหา
พัสดุ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ด าเนินการจัดหาผู้รับจ้าง ลงนามในสัญญาจ้าง 

  (5) จัดท าคู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
  (6) จัดท าเอกสารประกอบการฝึกจัดอบรม 
  (7) จัดอบรมบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่รับผิดชอบ

เกี่ยวกับงานพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง หรือบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องโดยความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภายนอก/บริษัทเอกชน (Outsources) และส านักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง 

  (8) ร่วมกันรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง 

  (9) สรุปผลการด าเนินจัดอบรมพนักงานที่ปฏิบัติงานพรรคการเมืองหรือผู้เกี่ยวข้อง  
 จากการที่ได้ท าการพัฒนาระบบบริหารฐานข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง ของส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ในครั้งนี้ ท าให้ทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค์ในการใช้งานระบบ
บริหารฐานข้อมูลสมาชิกพรรคการเมืองเพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว โดย
น าปัญหามาพิจารณาพัฒนาระบบให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับ
พรรคการเมือง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ และใช้เป็นศูนย์
ข้อมูลพรรคการเมืองจากข้อมูลในระบบนี้ ได้อย่างปลอดภัย  ท าให้มีผู้ที่ได้ประโยชน์ 3 ส่วน คือ ส่วนของ 
สนง.กกต. หน่วยงานรัฐบาล เอกชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการพัฒนาระบบบริหารฐานข้อมูล
สมาชิกพรรคการเมือง ของ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
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_ref_byval/ag _2_in_3.2.1.2_426Z2556X.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560). 

 
พระราชบัญญัติ 
 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 2560. มาตรา 9, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  

134 ตอนที่ 105 ก (7 ตุลาคม 2560): 3. 
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บทความวารสาร  
 
สมพล สุขเจริญพงษ์และกสมล ชนะสุข.“การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัดนครปฐม.” วารสาร

วิทยาการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558): 94. 
อานนท์  ศักดิ์วรวิชญ์. “แนวคิดเรื่องสมรรถนะ Compentency: เรื่องเก่าท่ีเรายังหลงทาง.”  

จุฬาลงกรณ์วารสาร  ปีที่ 16 ฉ.64 (กรกฎาคม – กันยายน 2547): 62. 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ นางสาวปิยธิดา นิติวรกุล 
วันเดือนปีเกิด 9 มิถุนายน 2515 
ต าแหน่ง 
สถานที่ท างาน 

พนักงานการเลือกตั้ง ช านาญการ 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี  
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 10210 

ประสบการณ์ท างาน 2547- ปัจจุบัน: พนักงานการเลือกตั้ง ช านาญการ 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
2539 – 2545: Wtcb Representation  
World Trade Center Bangkok 
2537-2539:  Income Auditor 
โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์  
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