
 
 

ประสิทธิผลการปฏิบัตหินา้ที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

EFFECTIVENESS OF THE SENATOR’S DUTY PERFORMANCE UNDER 
CONSTITUTION OF THE KINGDOM OF THAILAND B.E. 2560 

  
 
 
 
 
 

นางสาวอัญธิษฐา  อักษรศรี 
 

 
 
 
 

 

ดุษฎีนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   

สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พุทธศักราช ๒๕๖๓ 



 
 

ประสิทธิผลการปฏิบัตหินา้ที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 
 

 
 
 
 

 นางสาวอัญธิษฐา  อักษรศรี 
 

 
 
 

 
 

ดุษฎีนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   

สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พุทธศักราช ๒๕๖๓ 
 

(ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) 



 
 

Effectiveness of the Senator’s Duty Performance under 
Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2560 

 

 

 

 

 Miss. Auntittha Aksornsri 

 

 

 

A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of 
The Requirement for the Degree of 

Doctor of Philosophy 
(Political Science) 

 
Graduate School 

Mahachulalongkornrajavidyalaya University 
C.E. 2020 

 
(Copyright by Mahachulalongkornrajavidyalaya University) 



gLUttggu

stunggunrssg[r

(gueaup uEagfi:cuuuuuru;
.........y.........q

[u sWua uLt'i$"ilJa, -g- -i - 4 P

tI
ItktgMBBP U[/tgP'S1.4'US

sl^Pn[6Lr40 ubntu' g14'ld
,o

1mu*uenb uusbus)

gLUnsgu""
ftru^

(grprurulpc p$ruLp's14'u) aE 2 o

gLunssu
hA

(surtr9b0r uupnEl'st4'lds) 'rvro^

luuug$E;g
'gt4 '

gLunssu" 

Feyf_"y

BUtMGI]

eruMnEafam[o neusu u rtgg u Bru u

sruian Ea'ta nGp uLgrd gLU ng gu Aruu

gtunggu'

sLUnsgunLsBg[r

td'[a r LL'us) PI

*

(1414 gsBUt B r^Lua,'srd' tdc) 'rEP,

('sr4' us'r1uEoi,r,t gurfu muunm*sr,,t;

BULBT LTSU&rUnUftn:U a v e 6F

srouuuE;
6

rtugLtuLp uEruppaloufun;pufufl:gpsroDupltmuuL6rul/gLU$@fu]ruLrntpnrul ,, oqpq ruusupsr,ti,t

Br 1guuLruLoruuglnnfufrmrssEpmuuuueptugLnpb@t-l,sLpurEp$psuuuust gAs[t,, ]Ggl h 6 | 6 F 4 e6 vl

:uM L unmn^u t B Lt gLlms Bp t B rA grd U,rug



ก 

ชื่อดุษฎีนิพนธ์ : ประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่ง     
  ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

ผู้วิจัย   : นางสาวอัญธิษฐา  อักษรศรี 
ปริญญา   : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) 
คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ 

: ศ. ดร.จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์, พธ.บ. (สังคมวิทยา) M.A.(Social Science), 
M.A. (English),  Ph.D. (Social Science) 

: รศ. ดร.สุรพล สุยะพรหม, พธ.บ. (สังคมวิทยา), M.A. (Politics),   Ph.D. 
(Political Science), ปร.ด. (สื่อสารการเมือง) 

วันส าเร็จการศึกษา : ๙ เมษายน ๒๕๖๔ 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์  คือ ๑) เพ่ือวิเคราะห์สภาพการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก
วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ๒) เพ่ือศึกษาปัจจัยตัวชี้วัด
ประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ ๓) เพ่ือเสนอการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก
วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยการศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญจ านวน ๒๕ รูปหรือคน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จ านวน 
๑๓ รูปหรือคน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิควิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา   
 ผลการวิจับพบว่า 
 ๑. สภาพการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ พบว่า การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ๑) จุดแข็ง การปฏิบัติหน้าที่เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของหลักรัฐธรรมนูญที่ได้บัญญัติไว้ มีประสิทธิภาพและเห็นผล และเป็นเอกภาพ ๒) 
จุดอ่อน การปฏิบัติหน้าที่สมาชิกวุฒิสภามาจากหลากหลายกลุ่ม การปฏิบัติหน้าที่ในบางเรื่องท าให้
ล่าช้า และการไม่เข้าประชุมและไม่ลงมติไม่เป็นไปตามกฎหมายที่ได้บัญบัญญัติไว้ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก ๓) อุปสรรค การเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาโดยไม่มีการเลือกตั้ง
จากประชาชน ขาดความเชื่อมั่นจากประชาชน ขาดความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติหน้าที่ ๔) โอกาส 
การปฏิบัติหน้าที่ ตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหาร การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาเป็นการ
ท าหน้าที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน และเพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาของประเทศ 



ข 

 ๒. ปัจจัยตัวชี้วัดประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พบว่า ๑) การกลั่นกรองกฎหมาย เป็นไปตามพระราชก าหนด 
และพระราชบัญญัติ เงินกู้ฉุกเฉิน และกฎหมายแต่ละฉบับมีประสิทธิภาพร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ได้เห็นประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นส าคัญ 
โดยยึดความถูกต้อง ความเป็นกลาง เป็นธรรม ของผู้ใช้กฎหมาย การปรับเปลี่ยนการออกกฎหมายให้
ทันต่อสถานการณ์ และค านึงถึงหลักความเป็นจริง การพัฒนากฎหมายที่ให้ทันสมัย โดยยึดหลัก    
นิติธรรม คุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรมของหลักกฎหมายเป็นที่ตั้ง ๒) การควบคุมการบริหารราชการ
แผ่นดิน การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดินให้มีการส่งเสริมและพัฒนาระบบการท า
หน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใสโดยการติดตามโครงการต่าง ๆ ประสิทธิภาพการ
รับทราบค าแถงนโยบายของคณะรัฐมนตรี การตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรี ในเรื่องที่เร่งด่วนในเรื่องที่ส าคัญ 
และในเรื่องที่ประชาชนสนใจ สร้างความพึงพอใจการปฏิรูปการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องที่เร่งด่วน ๓) การพิจารณา ให้เห็นชอบ แต่งตั้ง บุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กร
อิสระเป็นไปอย่างยุติธรรม ตรงไปตรงมา มีความโปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ประจักษ์
เป็นไปกฎระเบียบและข้อกฎหมายที่ก าหนดไว้ 
 ๓. การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พบว่า ๑) ตรงต่อเวลา การปฏิบัติหน้าที่
ของสมาชิกวุฒิสภาการประชุมเป็นสิ่งที่จ าเป็น ท าให้เกิดความสามัคคีมีข้อยุติที่เป็นเอกฉันท์  ๒) การ
พร้อมกันประชุม และพร้อมเลิกประชุมได้ข้อตกลงที่เป็นธรรม และการได้ข้อพิจารณาในการประชุม 
ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ ตรงตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ๓) การไม่ล้มเลิมข้อบัญญัติที่
เป็นคุณ และไม่บัญญัติข้อที่เป็นโทษต่อการบริหารงานต่อการบริหารประเทศ ๔) การให้เกียรติให้
ความนับถือผู้ที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ ผู้เชี่ยวชาญ  ๕) ให้สตรีมีสิทธิเสรีภาพ มีเสมอภาค  ส่งเสริม
สิทธิสตรีในการปฏิบัติหน้าที่ของสตรี และให้การยกย่องตามความสมควร ๖) การส่งเสริมบุคคล
ต้นแบบให้เป็นตัวอย่างแก่คนรุ่นหลัง และการส่งเสริมบุคคลที่ดีท าคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ มี
ความสามัคคีเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยยึดหลักความเป็นประชาธิปไตย ๗) ให้ความเคารพ
พระสงฆ์หรือผู้ทรงศีล รักษาความถูกต้อง รักษาคนดี เคารพกฏเกณฑ์ ยึดหลักการเป็นหลักในการ
ปฏิบัติหน้าที่ รักษากฎของสังคมอย่างเคร่งครัด 
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Abstract 
 

 Objectives of this research were:  1.  To analyze the senators’  duty 
performance under the national constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2560, 
2. To study the indicators of the senators’  duty performace effciiveness under the 
national constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2560 and 3. To propose the 
application of Buddhadhamma for developing the effectiveness of the senators’ duty 
performance  under the national constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2560, 
applying the qualitative research, data were collected from document and in-depth-
interviewing 25 key informants and 13 participants in focus group discussion.  Data 
were analyzed by descriptive interpretation. 
 Findings were as follows:  
 1. The senators’ duty performance under the national constitution of the 
Kingdom of Thailand, B. E.  2560 was found that internal environment analysis           
1. Strength; the senators’ duty performance was conformed to the intention of the 
set constitution, effective, resultful and in unity, 2.  Weakness; members of the 
Senate were from many groups, the duty performance, sometimes, were slow, 
members were not in the meeting, the resolutions were not made according to the 
set rules of laws, analysis of the external environment 3. Threat, the Senators were 
appointed to the Office, not by election, lacked confidence from the people, lacked 
trustworthiness, 4.  Opportunity; the Senator’ s duties performances were to check 
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and monitor the duty performance of the administration, were responsive to the 
needs of the people and to help solve national problems.  
 2.  Tndicafors of the senators’  duty performace effciiveness under 
thenational constitution of the Kingdom of Thailand, B.E.  2560 were found that, 1. 
The role in the law scruitiny, passing the Royal Decree on Emergency Laon and each 
law was effective, annual budget bill was passed based on the benefits and interest 
of the people and nation, based on justice, neautrality and fairness of the law 
enforcers. Improvement of the modern process of law making to keep up with the 
real situations and conditions of the society, modernizing law based on the rules of 
laws, ethical morality and codes of ethics of the laws.  2.  Controlling the national 
administration to enhance capacity in national administration with the principle of 
good governance, with transparency, by following up many projects, acknowledging 
the governmant policies, questioning government in the emergency cases that were 
of the people’ s interest, creating satisfactions for people, reforming the checking 
process of the government administration in the emergency cases.  3.  Scrutinizing, 
approving the appointment of persons into the positions in the independenct 
organizations, was conducted based on justice, non-bias, direct, transparent with 
empirically ethical morality in line with the set rules of laws.   
 3. The application of Buddhadhamma for developing the effectiveness of 
the senators’  duty performance under the national constitution of the Kingdom of 
Thailand, B.E.  2560 was found that 1.  The regular and punctual meeting was the 
neccessity resulting in the senators’ duty performance in unity, the resolution of the 
meeting was in concensus, 2.  The meeting together in harmony and meeting 
adjournment together in harmony resulted in the fair agreement and meeting 
resolution that promoted the participatory duty performance according to the set 
objectives, 3. By not to break up the beneficially established ordinance, and not to 
introduce the harmful ordinances to duty and national adminitration, 4.  Respecting 
and honoring the elders who were more experienced, knowledgeable and wise, 5. 
Promoting feminine freedom and equality to perform the appropriate regular duties 
with proper honors, 6.  Supporting and honoring the modelled persons to be good 
examples for the younger generations, promoting good persons who performed the 
good and benefitial deeds for national unity and harmony for the people happiness 
by means of democracy and 7. Respecting and providing the rightful protections for 
Bhikkus, righteousness, good persons, respecting rules and regulations, adhering to 
the principles to perform dutties and strickly protecting the social rules and 
regulations. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “ประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 
พุทธศักราช ๒๕๖๐” ส าเร็จเสร็จสมบูรณ์ได้เพราะได้รับความเมตตาจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและ
ผู้อ านวยการหลักสูตร รศ. ดร.สุรพล สุยะพรหม ที่กรุณาให้ค าแนะน าและข้อเสนอและอันเป็น
ประโยชน์ต่อการวิจัย ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบคุณ ศ. ดร.จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ ประธานกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ ที่ได้
เสียสละเวลา ช่วยเหลือให้ค าปรึกษาแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ เพื่อให้เนื้อหาของการวิจัยมีความถูกต้อง 
ชัดเจน และสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนับตั้งแต่ผู้ศึกษาได้เริ่มท างานวิจัยด้วยความตั้งใจเต็มใจปรารถนาดีตลอดมา 
 ขอขอบคุณคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ รศ. ดร.สุรพล สุยะพรหม กรรมการ ที่ให้
ค าแนะน าให้งานวิจัยฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ขอขอบคุณ รศ. ดร.เติมศักดิ์  ทองอินทร์,      
รศ.ว่าที่ พ.ต. ดร.สวัสดิ์ จิรัฏฐิติกาล, และ รศ. ดร.ชลวิทย์  เจียรจิตต์ กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ ที่ให้
ค าแนะน าและข้อเสนอแนะ เพ่ือให้เนื้อหาของการวิจัยมีความถูกต้อง ชัดเจน และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
 ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย พระครูศรีปริยัติคุณาภรณ์, ผศ. ดร., รศ.ว่าที่ 
พ.ต. ดร.สวัสดิ์  จิรัฏฐิติกาล, รศ. ดร.เติมศักดิ์  ทองอินทร์ , รศ. ดร.ธัชชนันท์  อิศรเดช และ           
ดร.กาญจนา  ด าจุติ ทีช่่วยตรวจสอบความถูกต้องทั้งด้านภาษา เนื้อหา และตรวจสอบความเรียบร้อย
ของแบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นเครื่องมือในการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ และขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลส าคัญทุก
ท่านที่ให้สัมภาษณ์เชิงลึกในการศึกษาท าวิจัยครั้งนี้ ให้ลุล่วงส าเร็จไปด้วยดี 
 ขอขอบคุณ ผศ. ดร.ยุทธนา  ปราณีต เลขาหลักสูตรที่ให้ความช่วยเหลือในการท าให้
งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จไปโดยด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณ ผศ. ดร.พงศ์พัฒน์  จิตตานุรักษ์ ที่ให้
ความช่วยเหลือในการสัมภาษณ์เชิงลึกสมาชิกวุฒิสภาด้วยดีตลอดมา และขอขอบคุณ ดร.วันชัย  แสง
สุวรรณ ที่ให้ค าปรึกษา แนะน าสนับสนุนด้วยดีตลอดมา  
 อนึ่ง คุณค่าอันเป็นประโยชน์ที่จะพึงเกิดขึ้นจากดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ ก่อให้เกิดคุณประโยชน์
ใด ๆ แก่ผู้อ่านผู้วิจัยขอยกคุณงามความดีนี้บูชาพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ครู
อาจารย์ บิดา มารดา พ่ีน้อง ตลอดจนกัลยาณมิตรทุกท่าน ทั้งที่ได้เอ่ยนามและมิได้เอ่ยนามที่มีส่วนต่อ
ความส าเร็จของข้าพเจ้าด้วยความรู้สึก “ขอบคุณ” จากหัวใจ 

  
 

นางสาวอัญธิษฐา  อักษรศรี 
๒๕๖๔ 

 
 



ฉ 
 

สารบัญ  
 

      เรื่อง หน้า 
 
บทคัดย่อภาษาไทย ก 
บทคัดย่อภาษอังกฤษ ค 
กิตติกรรมประกาศ จ 
สารบัญ  ฉ 
สารบัญตาราง ฌ 
สารบันแผนภาพ  ฏ 
ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ  ฑ 
   
บทที่ ๑ บทน า  ๑ 
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ ค าถามการวิจัย ๕ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๕ 
 ๑.๔. ขอบเขตการวิจัย ๕ 
 ๑.๕. นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๗ 
 ๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ๑๑ 
   
บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ๑๒ 
 ๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผล   ๑๒ 
 ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับบทบาท อ านาจ หน้าที่ สมาชิกวุฒิสภา  ๓๗ 
 ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับหลักการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ๗๑ 
 ๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับหลักอปริหานิยธรรม ๗ ๗๕ 
 ๒.๕ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย ๘๑ 
 ๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๘๗ 
 ๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๑๐๗ 
   
บทที่ ๓ วิธีด าเนินการวิจัย ๑๐๙ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๑๐๙ 



ช 
 

สารบัญ (ตอ่) 
 

      เรื่อง หน้า 
 
 ๓.๒ วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  ๑๑๐ 
           ๓.๒.๑ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญและผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ ๑๑๐ 
           ๓.๒.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๑๑๓ 
           ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๑๑๔ 
           ๓.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล ๑๑๕ 
   
บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ๑๑๗ 
 ๔.๑ ผลการวิเคราะห์สภาพการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
๑๑๘ 

 ๔.๒ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยตัวชี้วัดประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก
วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

๑๔๕ 

 ๔.๓ ผลการวิเคราะห์การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิผล
การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

๑๗๐ 

 ๔.๔ ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ ๒๐๙ 
 ๔.๕ องค์ความรู้ ๒๑๗ 
          ๔.๕.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย                  ๒๑๗ 
          ๔.๕.๒ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย ๒๒๗ 
   
บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ๒๓๑ 
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๒๓๑ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๒๓๕ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๒๔๗ 
         ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ๒๔๗ 
         ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ๒๔๗ 
         ๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป ๒๔๗ 

 



ซ 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 

      เรื่อง            หน้า 
 

บรรณานุกรม ๒๔๙ 
ภาคผนวก ๒๖๒ 
 ภาคผนวก ก รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ และหนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจ

เครื่องมือวิจัย         
๒๖๓ 

 ภาคผนวก ข แบบสัมภาษณ์ ๒๖๗ 
 ภาคผนวก ค ผลการวิเคราะห์ค่า CVI ๒๗๔ 
 ภาคผนวก ง รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ และหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูล         ๒๗๗ 
 ภาคผนวก จ รายชื่อผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ และหนังสือขอความ

อนุเคราะห์     
๒๙๘ 

ประวัติผู้วิจัย  ๓๐๖ 

 



ฌ 
 

สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี หน้า 
 
๒.๑ แสดงการสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีประสิทธิผล   ๑๗ 
๒.๒ แสดงการสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีการผลิต ๒๑ 
๒.๓ แสดงการสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีประสิทธิภาพ ๒๔ 
๒.๔ แสดงการสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ ๒๘ 
๒.๕ แสดงการสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีการปรับเปลี่ยน ๓๒ 
๒.๖ แสดงการสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา ๓๖ 
๒.๗ แสดงการสั ง เคราะห์ แนวคิ ด อ านาจ  หน้ าที่  สมาชิ กวุฒิ สภาตาม                 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
๕๑ 

๒.๘ แสดงการสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีการออกกฎหมาย ๕๗ 
๒.๙ แสดงการสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีการควบคุมการบริหารราชการ

แผ่นดิน 
๖๑ 

๒.๑๐ แสดงการวิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวการให้ความเห็นชอบในเรื่องส าคัญ             
เกี่ยวกับ ผลประโยชน์ของแผ่นดิน 

๖๕ 

๒.๑๑ สาระส าคัญแนวคิดเกี่ยวกับการเลือก แต่งตั้ง ให้ค าแนะน าความเห็นชอบ
บุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 

๗๐ 

๒.๑๒ แสดงการสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  ๗๔ 
๒.๑๓ แสดงการสังเคราะห์แนวคิดหลักอปริหานิยธรรม ๗ ๘๐ 
๒.๑๔ แสดงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผล ๘๙ 
๒.๑๕ แสดงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกวุฒิสภา ๙๕ 
๒.๑๖ แสดงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม  ๑๐๐ 
๒.๑๗ แสดงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักอปริหานิยธรรม ๗ ๑๐๕ 
๔.๑ แสดงผลวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จุดแข็ง 
๑๒๕ 

๔.๒ แสดงผลวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จุดอ่อน  

๑๓๒ 

๔.๓ แสดงผลวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โอกาส 

๑๓๘ 



ญ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางท่ี หน้า 
 

๔.๔ แสดงผลวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ อุปสรรค  

๑๔๓ 

๔.๕ แสดงผลวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ การกลั่นกรองกฎหมาย   

๑๕๒ 

๔.๖ แสดงผลวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ การควบคุมการบริหารราชการ
แผ่นดิน 

๑๖๑ 

๔.๗ แสดงผลวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ การพิจารณา ให้ความเห็นชอบ
แต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ  

๑๖๗ 
 

๔.๘ แสดงผลวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ตรงต่อเวลา 

๑๗๕ 

๔.๙ แสดงผลวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พร้อมเพรียงกันประชุมเลิกประชุมกัน
พร้อมเพรียง 

๑๘๑ 

๔.๑๐ แสดงผลวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไม่บัญญัติ หรือล้มเลิกข้อบัญญัติต่าง 
ๆ (เคารพกฎหมาย กฎระเบียบ กฎจารีตประเพณี)   

๑๘๖ 

๔.๑๑ แสดงผลวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้ความเคารพและรับฟังคิดเห็นของ
ผู้ใหญ่ (ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ) 

๑๙๑ 

๔.๑๒ แสดงผลวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไม่ข่มเหงสตรี (ไม่รังแกสตรีให้เกียรติ
สตรี คุ้มครองสตรี) 

๑๙๗ 

๔.๑๓ แสดงผลวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เคารพบูชาสักการะเจดีย์(การเคารพ
บุคคลต้นแบบ บุคคลที่ดี บุคคลตัวอย่าง) 

๒๐๒ 

 



ฎ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางท่ี หน้า 
 

๔.๑๔ แสดงผลวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้การอารักขาพระภิกษุสงฆ์หรือผู้
ทรงศีล (ให้ความเคารพพระสงฆ์ รักษาความถูกต้อง รักษาคนดี) 

๒๐๖ 

 



ฏ 
 

สารบัญแผนภาพ 
 

 แผนภาพที่ หน้า 
 
๒.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๑๐๘ 
๔.๑ แสดงผลการวิเคราะห์จุดแข็ง ๑๒๕ 
๔.๒ แสดงผลการวิเคราะห์จุดอ่อน   ๑๓๑ 
๔.๓ แสดงผลการวิเคราะห์โอกาส ๑๓๘ 
๔.๔ แสดงผลการวิเคราะห์อุปสรรค   ๑๔๒ 
๔.๕ แสดงผลการวิเคราะห์สภาพการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตาม

รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๖๐   
๑๔๔ 

๔.๖ แสดงผลการวิเคราะห์การกลั่นกรองกฎหมาย ๑๕๒ 
๔.๗ แสดงผลการวิเคราะห์การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ๑๖๐ 
๔.๘ แสดงผลการวิเคราะห์การพิจารณา ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลด ารง

ต าแหน่งในองค์กรอิสระ    
๑๖๗ 

๔.๙ แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยชี้วัดประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก
วุฒิสภาตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

๑๖๙ 

๔.๑๐ แสดงผลการวิเคราะห์การประยุกต์หลักพุทธธรรมหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์             
ตรงต่อเวลา 

๑๗๔ 

๔.๑๑ แสดงผลการวิเคราะห์การประยุกต์หลักพุทธธรรมพร้อมเพรียงกันประชุม 
เลิกประชุมกันพร้อมเพรียง 

๑๘๐ 

๔.๑๒ แสดงผลการวิเคราะห์การประยุกต์หลักพุทธธรรมไม่บัญญัติ หรือล้มเลิก
ข้อบัญญัติต่าง ๆ (เคารพกฎหมาย กฎระเบียบ กฎจารีตประเพณี) 

๑๘๖ 

๔.๑๓ แสดงผลการวิเคราะห์การประยุกต์หลักพุทธธรรมให้ความเคารพและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ใหญ่ (ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ) 

๑๙๑ 

๔.๑๔ แสดงผลการวิเคราะห์การประยุกต์หลักพุทธธรรม ไม่ข่มเหงสตรี (ไม่รังแก
สตรี ให้เกียรติสตรี คุ้มครองสตรี) 

๑๙๖ 

๔.๑๕ แสดงผลการวิเคราะห์การประยุกต์หลักพุทธพุทธธรรมเคารพบูชาสักการะ
เจดีย์ (การเคารพบุคคลต้นแบบ บุคคลที่ดี บุคคลตัวอย่าง) 

๒๐๑ 

๔.๑๖ แสดงผลการวิเคราะห์การประยุกต์หลักพุทธธรรมให้การอารักขาพระภิกษุ
สงฆ์หรือผู้ทรงศีล (ให้ความเคารพพระสงฆ์ รักษาความถูกต้อง รักษาคนดี 

๒๐๖ 



ฐ 
 

สารบัญแผนภาพ (ตอ่) 
 

 ตารางท่ี หน้า 

 
๔.๑๗ แสดงผลการวิเคราะห์หลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่

ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐  

๒๐๘ 

๔.๑๘ แสดงผลการวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

๒๑๖ 

๔.๑๙ แสดงองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ๒๑๘ 
๔.๒๐ แสดงองค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย ๒๒๗ 

 



ฑ 
 

ค ำอธิบำยสัญลักษณ์และค ำย่อ 
  
  อักษรย่อชื่อคัมภีร์ในดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ ใช้อ้างอิงจากคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับ
มหาจุฬาเตปิฎกํ ๒๕๐๐ และพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติร์ฯ พระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช ๒๕๓๙  
       การอ้างอิงพระไตรปิฎกจะระบุอักษรชื่อคัมภีร์ เล่ม/ ข้อ/ หน้า ตัวอย่างเช่น วิ.มหา. (บาลี) 
๑/๒๓๓/๑๖๖, วิ.มหา. (ไทย) ๑/๒๓๓/๒๔๗ หมายถึง วินัยปิฎก มหาวิภงฺคปาลิ ภาษาบาลี เล่ม ๑ 
ข้อ ๒๓๓ หน้า ๑๖๖ ฉบับมหาจุฬาเตปิฎกํ ๒๕๐๐ และ วินัยปิฎก มหาวิภังค์ ภาษาไทย เล่ม ๑ ข้อ 
๒๓๓ หน้า ๒๔๗ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙ โดยเรียงตามลําดับคัมภีร์ดังนี้ 
 
๑. ค ำอธิบำยค ำย่อช่ือคีมภีร์พระไตรปิฎก 
 
   ก. ค ำย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก 
  พระสุตตันตปิฎก 
  ค ำย่อ   ชื่อคัมภีร์  ภำษำ 
ที.สี. (ไทย)   =   ทีฆนิกาย สีลกขนฺธวรรค (ภาษาไทย) 
ที.ป. (ไทย)   = ทีฆนิยาย ปาฏิวรรค (ภาษาไทย) 
ม.ม. (ไทย)   = มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก ์ (ภาษาไทย) 
ม.อุ. (ไทย)   = มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ (ภาษาไทย) 
สํ.ส. (ไทย)   = สังยุตตนิกาย สคาถวรรค (ภาษาไทย) 
องฺ.เอก. (ไทย)   = องฺคุตฺตรนิกาย เอกนิปาต (ภาษาไทย) 
องฺ.จตุกฺก. (ไทย)  = อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ปญจก. (ไทย)  = อุงคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต (ภาษาไทย) 
อง.สตฺตก. (ไทย)  = อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.อฏฐก. (ไทย)  = อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต (ภาษาไทย) 
อง.นวก. (ไทย)   = อังคุตตรนิกาย นวกนิบาต (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา. (ไทย)   = ขุททกนิกาย ชาดก (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.เอกก. (ไทย)  = ขุททกนิกาย เอกกนิบาตชาดก (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.นวก. (ไทย)  = ขุททกนิกาย นวกนิบาตชาดก (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.จตฺตาลีส. (ไทย)  = ขุททกนิกาย จัตตาลีสนิบาตชาดก (ภาษาไทย) 
ขุ.พุทธ. (ไทย)   = ขุททกนิกาย พุทธวงศ ์ (ภาษาไทย) 



 

บทท่ี ๑ 
 

บทน ำ 
 
๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ๑.๑.๑ ควำมเป็นมำของปัญหำ 
 ในประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา ซึ่งสภานิติบัญญัติเป็น
ระบบสภาคู่ จะก าหนดให้ฝ่ายนิติบัญญัติประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา วุฒิสภา
ถือว่าเป็นสถาบันทางการเมืองซึ่งใช้อ านาจอธิปไตยของรัฐในทางนิติบัญญัติ จึงจ าเป็นต้องมีที่มาจาก
ความชอบธรรมตามหลักประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญบางประเทศบัญญัติถึงที่มาของสมาชิกวุฒิสภาไว้
หลายรูปแบบ เช่น การแต่งตั้งโดยประมุขแห่งรัฐและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความช านาญใน
วิชาการหรือกิจการต่าง ๆ การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนหรือการเลือกตั้งโดยทางอ้อม การสืบ
ตระกูลหรือมาโดยต าแหน่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมทางสภาพประวัติศาสตร์การเมืองการปกครอง
และเหตุผลในเชิงทฤษฎีที่แตกต่างกันไป แต่การมีวุฒิสภาของทุกประเทศย่อมมีความมุ่งหมายเดียวกัน
คือ เป็นสภากลั่นกรอง หรือสภาพ่ีเลี้ยง หรือเป็นสภาคอยตรวจสอบกระบวนการตรากฎหมายและ
ควบคุมฝ่ายบริหารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือเป็นหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนแห่งรัฐนั้น ๆ ไม่ให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งสามารถใช้อ านาจได้ตามอ าเภอใจ ๑

บทบาทหน้าที่ของวุฒิสภาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย แบ่งอ านาจอธิปไตยออกเป็น ๓ ฝ่าย
ตามหลักของการแบ่งแยกอ านาจ คือ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ๒ 
 ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ จากระบอบสมบูรณาญา
สิทธิราช เข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยภายใต้การคุ้มครองของประชาธิปไตยอยู่ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
และถึงแม้พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองของแผ่นดินสยามชั่วคราว เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๕ และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๕ หากแต่เมื่อได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้
รัฐสภาเป็นระบบสภาคู่ หรือระบบสองสภาจุดก าเนิดของคณะวุฒิสภาถึงจะมาจากรัฐธรรมนูญของ
อาณาจักรไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๙ แต่ในรัฐธรรมนูญดังกล่าวให้ใช้ค าว่า พฤฒสภาโดยเป็นรูปแบบของ
สภาคูร่ัฐสภาประกอบด้วย สภานิติบัญญัติ สภาบัญญัติแห่งชาติหน้าที่ สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และ

                                                           
 ๑ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, สำรประธำนรัฐสภำประธำนสภำผู้แทนรำษฎร นำยโภคิน 
พลกุล ประจ ำปี ๒๕๔๘-๒๕๔๙, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๔๙), หน้า ๙๔. 
 ๒ ปรีชา นันทพฤกษา, พฤติกรรมของบุคคลในองค์กร, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ไทยวัฒนา
พานิช, ๒๕๓๖), หน้า ๑๔. 



๒ 
 

รัฐสภาระยะเริ่มแรกของการมีจุดประสงค์ของรัฐธรรมนูญอาจจะต้องใช้วุฒิสภาเป็นเหมือนกับพ่ีเลี้ยง
ของผู้แทนราษฎร เนื่องจากมีอ านาจในหน้าที่ในการเป็นคณะธรรมาธิการสามัญ และยั งรวมไปถึง
อ านาจที่จะเลือกบุคคลที่มีอ านาจในหน้าที่การตรวจสอบของคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพ่ือกระท า
หรือพิจารณาในงานอันสมควรหากแต่มองในภาพรวมแล้ว วุฒิสภานั้นในระบอบของสภา จะมีอ านาจ
ที่มากกว่าหรือน้อยกว่าสภาล่างก็เป็นได้ หรืออาจะมีบทบาทมากน้อยแค่ไหน แล้วแต่รัฐธรรมนูญของ
แต่ละประเทศ๓ 

 ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขใน
ระบบรัฐสภา ซึ่งได้มีการใช้ระบบรัฐสภาทั้งในรูปแบบของสภาเดียว และสองสภาขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์การเมืองและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในช่วงนั้น ๆ ส าหรับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ก าหนดให้ปกครองในรูปแบบของสองสภาอันประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาซึ่งเป็นฝ่าย
นิติบัญญัติ ท าหน้าที่หลักในการตรากฎหมาย ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และหน้าที่อ่ืน ๆ 
โดยก าหนดให้วุฒิสภามีหน้าที่ในการกลั่นกรองกฎหมาย และตรวจสอบการใช้อ านาจของรัฐ วุฒิสภา
จึงถือเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายนิติบัญญัติที่มีบทบาทส าคัญต่อระบบการเมืองการปกครองของไทย  
อ านาจหน้าที่ของวุฒิสภามีความส าคัญ เพราะเป็นตัวก าหนดองค์ประกอบและที่มาตลอดจนบทบาท
ของสมาชิกวุฒิสภา แต่ตัวอ านาจหน้าที่เองขึ้นอยู่กับความมุ่งหมายของการจัดให้มีวุฒิสภานั้นเอง หาก
ศึกษาวุฒิสภาต่างประเทศและของไทยก็จะพบว่าความมุ่งหมายให้มีวุฒิสภาหรือสภาที่สองจะมีเหตุ
ผลต่าง ๆ กันซึ่งจะเป็นก าหนดอ านาจหน้าที่และบทบาทของสมาชิกวุฒิสภา วุฒิสภาในฐานผู้แทนมล
รัฐในระบบสหรัฐ ซึ่งมีเหตุผลในการก่อตั้งวุฒิสภาประเภทนี้ให้เป็นผู้แทนมลรัฐ ในระบบสหรัฐและเป็น
ผู้รักษาประโยชน์ของมลรัฐตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้น วุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจเท่ากันหรือมากกว่า
ผู้แทนราษฎร เช่น วุฒิสภาของประเทศสหรัฐอเมริกา วุฒิสภาในกลุ่มประเทศละตินอเมริกา หรือ
วุฒิสภาของประเทศฟิลิปปินส์และประเทศเยอรมัน๔ 
 ในด้านวิวัฒนาการของสมาชิกวุฒิสภานั้นที่มาของสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกมาจาก
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๔๘๙ อันเป็นการเลือกตั้งทางอ้อม คือประชาชนเลือก
ตัวแทนเข้ามาเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา แต่ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงให้มาจากการแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี
เป็นผู้คัดเลือกและถวายให้พระมหากษัตริย์โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และได้มีการเปลี่ยนไปมาโดยมาจาก
ประชาชนเลือกตั้ง และมาจากทั้งการเลือกตั้งในแต่ละจังหวัดบวกกับการสรรหา  ระยะเริ่มแรก
จุดประสงค์ของรัฐธรรมนูญอาจต้องการให้วุฒิสภาเป็นเสมือนพ่ีเลี้ยงของสภาผู้แทนราษฎร เพราะมี

                                                           
 ๓ วุฒิสภา ประเทศไทย, ควำมหมำยที่แท้จริงของวุฒิสภำ คืออะไร , [ออนไลน์], แหล่งที่มา : 
https://senateguru.com [๑๒ กันยายน ๒๕๖๒]. 
 ๔ บวรศักดิ์   อุวรรณโณ และปัทมา  สูบก าปัง,  บทบำทและอ ำนำจหน้ำที่ของวุฒิสภำ ตำม
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๓), หน้า ๑๒. 



๓ 
 

อ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบกลั่นกรองกฎหมาย มีอ านาจหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบ และมี
อ านาจหน้าที่ในการเป็นคณะกรรมาธิการสามัญ รวมทั้งมีอ านาจเลือกบุคคลที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือ
มิได้เป็นสมาชิกวุฒิสภาร่วมเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือกระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวน
กิจกรรมอันอยู่ในวงงานของรัฐสภาแต่หากมองในภาพรวมวุฒิสภาเป็นอีกสภาหนึ่งในระบบสภา
อาจจะมีอ านาจมากกว่าหรือน้อยกว่าสภาล่าง หรือมีบทบาทมากน้อยแค่ไหนเพียงใดนั้นย่อมสุด
แล้วแต่รัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศ๕ ดังนั้น ความส าคัญของการเลือกสมาชิกวุฒิสภานับว่ามี
ความส าคัญยิ่งต่อคนไทยทุกคนที่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมโดยการสมัครเข้ารับเลือกสมาชิกวุฒิสภา
เข้าไปท าหน้าที่ในสภาสูงเป็นตัวแทนของประชาชนคนไทย ในการตรากฎหมายเพ่ือประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมและประเทศชาติ และคัดกรองบุคคลนักการเมืองหรือคนดีท างานในองค์กรส าคัญต่าง  ๆ ให้
สามารถพัฒนาบ้านเมืองให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้๖ 
 ๑.๑.๒ ควำมส ำคัญของปัญหำ 
 จากสภาพปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองของไทยในปัจจุบันที่ค่อนข้างรุนแรงและมี
แนวโน้มจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นนั้น การที่สังคมมีความแตกแยกกันแบ่งกันเป็นฝ่าย จะมีองค์กร
ใดบ้างที่สามารถช่วยแก้ไขหรือลดความขัดแย้งดังกล่าว ซึ่งวิธีแก้ไข ความขัดแย้งที่ได้ผลประการหนึ่งก็
คือ “การปฏิรูปการเมือง” เมื่อพิจารณาถึงประเด็นเกี่ยวกับประเด็นการปฏิรูปการเมือง ไม่ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการปฏิรูปการเมืองก็เป็นเรื่องยากที่จะส าเร็จ เพราะนักการเมืองเป็น  ผู้มีอ านาจตาม
รัฐธรรมนูญ ด้วยเหตุนี้วุฒิสภาในฐานะอยู่ในภาคส่วนส าคัญทางการเมืองจะสามารถช่วยในการปฏิรูป 
การเมืองไทยได้หรือไม่เพียงใด ซึ่งหากกลไกขององค์กรส าคัญทางการเมืององค์กรนี้สามารถท าให้เกิด
ระบบการท างานที่เ อ้ือต่อการผลักดันการเปลี่ยนแปลงและรองรับปัญหาผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงไปในขณะเดียวกัน ก็จะสามารถบรรลุเป้าหมายในการปฏิรูปการเมืองของระบบการ
เมืองไทยโดยรวมในระยะยาวต่อไป 
 การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ภายหลังจากที่ได้มีการรัฐประหารและประกาศให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และต่อมาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ 
เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๐ ก ได้ประกาศบังคับใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยที่ยังคงให้รัฐสภาประกอบด้วยสภา
ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา โดยก าหนดที่มาของสมาชิกวุฒิสภาไว้เป็นสอบส่วนด้วยกัน กล่าวคือ ในบท

                                                           
 ๕ ประจักษ์  ศิริบัณฑิต์กุล, ปทำนุกรม ฉบับหลวง, (กรุงเทพมหานคร : ประจักษ์การพิมพ์, ๒๕๒๔), 
หน้า ๑๓๙. 
 ๖ สื่อความรู้ต้นแบบเลือกตั้งท้องถิ่น องค์ความรู้การเลือกตั้ง, กำรได้มำซ่ึงสมำชิกวุฒิสภำ, [ออนไลน์], 
แหล่งที่มา: https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=28 [๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒]. 



๔ 
 

หลักและในบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ  ในบทหลักของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ก าหนดให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจ านวนสองร้อยคน ซึ่งมาจากการเลือก
กันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน 
หรือท างานหรือเคยท างานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคมโดยในการแบ่งกลุ่มต้องแบ่งในลักษณะ
ที่ท าให้ประชาชนซึ่งมีสิทธิสมัครรับเลือกทุกคนสามารถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ การแบ่งกลุ่ม จ านวน
กลุ่ม และคุณสมบัติของบุคคลในแต่ละกลุ่ม การสมัครและรับสมัครหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกันเอง 
การได้รับเลือก จ านวนสมาชิกวุฒิสภาที่จะพึงมีจากแต่ละกลุ่มการขึ้นบัญชีส ารอง การเลื่อนบุคคลจาก
บัญชีส ารองขึ้นด ารงต าแหน่งแทน และมาตรการอ่ืนใดที่จ าเป็นเพื่อให้การเลือกกันเองเป็นไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
และเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการให้การเลือกดังกล่าวเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จะก าหนดมิ
ให้ผู้สมัครในแต่ละกลุ่มเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกัน หรือจะก าหนดให้มีการคัดกรองผู้สมัครรับเลือก
ด้วยวิธีการอ่ืนใดที่ผู้สมัครรับเลือกมีส่วนร่วมในการคัดกรองก็ได้การด าเนินการตามวรรคสอง  ให้
ด าเนินการตั้งแต่ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศเพ่ือให้สมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้แทนปวง

ชนชาวไทยในระดับประเทศ๗ 
 การเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา จ านวน ๒๕๐ คน ตามที่รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ก าหนดไว้ การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นประสิทธิผลมากน้อยเพียงใดสามารถพัฒนาเปลี่ยนแปลงประเทศให้มีความ
เจริญ รุ่งเรือง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการปฏิบัติหน้าที่ตามยุทธศาสตร์ตรงตาม
เป้าหมายที่ได้วางไว้หรือไม่  
 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่อง “ประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตาม
รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๖๐” ทั้ง ๓ ด้าน คือ ๑) การปฏิบัติหน้าที่ด้านการกลั่นกรองกฎหมาย  ๒) 
การปฏิบัติหน้าที่ด้านการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ๓) การปฏิบัติหน้าที่ด้านการพิจารณา ให้
ความเห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระว่าทั้ง ๓ ด้านนี้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
และประเทศชาติมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด ตรงตามเป้าหมายและสอดคล้อง
กับเจตนารมณ์ที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติไว้หรือไม่  โดยใช้
หลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้เกิดประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนและประเทศชาติมากน้อยเพียงใด 
 

                                                           

 
๗

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐, มาตรา ๑๐๗, ฉบับพิมพ์ตำมรำชกิจจำ

นุเบกษำ, (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พิมพ์อักษร, ๒๕๖๐), หน้า, ๓๐. 



๕ 
 

๑.๒ ค ำถำมกำรวิจัย 
 ๑.๒.๑ สภาพการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นอย่างไรบ้าง 
 ๑.๒.๒ ปัจจัยตัวชี้วัดประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีอะไรบ้าง 
 ๑.๒.๓ การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ควรเป็นอย่างไร 
 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 ๑.๓.๑ เพ่ือวิเคราะห์สภาพการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 ๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาปัจจัยตัวชี้วัดประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 ๑.๓.๓ เพ่ือเสนอการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐   
 

๑.๔. ขอบเขตกำรวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) ผู้วิจัยได้ก าหนด
ขอบเขตการวิจัยโดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 ๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านเนื้อหาไว้ ดังนี้  
  (๑) องค์ประกอบในประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ๑) การผลิต ๒) ประสิทธิภาพ ๓) ความพึงพอใจ ๔) การ
ปรับเปลี่ยน ๕) การพัฒนา 
  (๒) สภาพทั่วไปของประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยศึกษาเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยโดยใช้การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ใน ๔ ด้าน คือ ปัจจัยภายนอก ๑) จุดแข็ง ๒) จุดอ่อน ปัจจัยภายใน ๓) โอกาส  
๔) อุปสรรค 
  (๓) ประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จากความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลส าคัญซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่



๖ 
 

เชี่ยวชาญด้านสมาชิกวุฒิสภา ใน ๓ ด้าน คือ  ๑) ด้านการกลั่นกรองกฎหมาย ๒) ด้านการควบคุมการ
บริหารราชการแผ่นดิน ๓) ด้านการพิจารณา ให้เห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
  (๔) การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ๑) หมั่นประชุมกัน
เนืองนิตย์ ตรงต่อเวลา ๒) พร้อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุมพร้อมเพรียง ๓) ไม่บัญญัติ หรือล้มเลิก
ข้อบัญญัติต่าง ๆ (เคารพกฎหมาย กฎระเบียบ กฎจารีตประเพณี) ๔) ให้ความเคารพและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้ใหญ่ (ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ) ๕) ไม่ข่มเหงสตรี (ไม่รังแกสตรี ให้เกียรติสตรี คุ้มครอง
สตรี) ๖) เคารพบูชาสักการะเจดีย์ (การเคารพบุคคลต้นแบบ บุคคลที่ดี บุคคลตัวอย่าง) ๗) ให้การ
อารักขาพระภิกษุสงฆ์หรือผู้ทรงศีล (ให้ความเคารพพระสงฆ์ รักษาความถูกต้อง รักษาคนดี) 
 ๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ 
 (๑) กำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth-Interview) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไป และ
องค์ประกอบในการส่งเสริม ประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ แห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน ๒๕ 
รูปหรือคน แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ ๑ สมาชิกวุฒิสภาและอดีตสมาชิกวุฒิสภา กลุ่มที่ ๒ นัก
กฎหมายมหาชน กลุ่มท่ี ๓ นักวิชาการทางรัฐศาสตร์ กลุ่มท่ี ๔ นักวิชาการทางพระพุทธศาสนา 
 (๒) กำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ (Focus Group Discussion)  เพ่ือศึกษาแนวคิดเกี่ยว
ประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ในการนี้ด้วยรูปแบบการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จะเป็นไปในลักษณะของการประชุม
กลุ่มเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงและข้อมูลตรงตามที่ก าหนดไว้ หรือเป็นข้อค้นพบใหม่ ซึ่งเกิดจากการสนทนาโดยมี
ประเด็นปัญหาที่เจาะจงกับกลุ่มตัวอย่างประชากร คือ ๑) กลุ่มสมาชิกวุฒิสภาและอดีตสมาชิกวุฒิสภา 
๒) กลุ่มนักกฎหมายมหาชน ๓) กลุ่มนักวิชาการทางรัฐศาสตร์ ๔) กลุ่มนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา 
จ านวนทั้งสิ้น ๑๓ รูปหรือคน ทั้งนี้กลุ่มประชากรที่กล่าวมาได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่ก าหนดเรียบร้อย
แล้ว ดังนั้น การจัดสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จึงเป็นไปในลักษณะของการสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพ่ือพิจารณาผลการวิจัยเบื้องต้นของผู้วิจัยว่ามีความเหมาะสม
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์และกรอบของการวิจัยมากน้อยเพียงใด 

 ๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนพ้ืนที่ 
 การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 
 



๗ 
 

 ๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
 ๑. ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยจะด าเนินการวิจัยตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง
เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ รวมระยะเวลา ๑๔ เดือน 
 ๒. ข้อมูลที่ผู้วิจัยจะท าการศึกษาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา พ.ศ.  ๒๕๖๐ -
๒๕๖๓  
 ๓. ข้อมูลที่ผู้วิจัยจะท าการศึกษาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๓ ประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

๑.๕. นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
 ประสิทธิผล หมายถึง ตัวชี้วัดในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาที่บรรลุเป้าหมาย ใน
การปฏิบัติหน้าที่ได้ผลงานออกมาดี การปฏิบัติหน้าที่ในสิ่งที่ถูกต้อง โดยสามารถบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการกลั่นกรองกฎหมาย ด้านการควบคุมการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ด้านการพิจารณา ให้เห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ โดยมี ๕ 
ด้าน คือ  
 ๑. กำรผลิต Production หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ด้านการกลั่นกรองกฎหมาย ด้าน
การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านการพิจารณา ให้เห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งใน
องค์กรอิสระ โดยการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ ตรงเป้าหมาย การผลิตผลงานออกมาตรงตามที่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ก าหนดไว้  
 ๒. ประสิทธิภำพ Efficiency หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ด้านการกลั่นกรองกฎหมาย 
ด้านการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านการพิจารณา ให้เห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่ง
ในองค์กรอิสระ เป็นผลส าเร็จตรงตามเวลา มีความคุมค่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ก าหนดไว้ 
 ๓. ควำมพึงพอใจ Satisfaction หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ด้านการกลั่นกรองกฎหมาย 
ด้านการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านการพิจารณา ให้เห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่ง
ในองค์กรอิสระ ที่มีความพึงพอใจของประชาชนและผู้ที่ เกี่ยวข้องของสมาชิกวุฒิสภา ตามที่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ก าหนดไว้ 
 ๔. กำรปรับเปลี่ยน Adaptiveness หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ ด้านการกลั่นกรอง
กฎหมาย ด้านการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านการพิจารณา ให้เห็นชอบ แต่งตั้งบุคคล
ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ และการปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานให้ทันยุคทันสมัยและปรับใช้กับ
ยุคปัจจุบัน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่ได้ก าหนดไว้ 



๘ 
 

 ๕. กำรพัฒนำ Development หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ ด้านการกลั่นกรองกฎหมาย 
ด้านการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านการพิจารณา ให้เห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่ง
ในองค์กรอิสระ โดยการพัฒนากระบวนการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา ส่งผลให้เกิดการพัฒนา 
ในระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ก าหนดไว้  
 สภำพกำรปฏิบัติหน้ำที่ หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามที่รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ก าหนดไว้ คือ ด้านการกลั่นกรองกฎหมาย ด้านการคุม
ควบการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านการพิจารณา ให้เห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กร
อิสระ โดยมีสภาพแวดล้อมทั้ง ๔ ด้าน คือ  
 ๑. จุดแข็ง Strengths หมายถึง จุดแข็งหรือจุดเด่นหรือข้อได้เปรียบเป็นข้อดีที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา ตรงไป ตรงมา มีความซื่อสัตย์ สุจริต เป็น
ธรรม เป็นกลาง เห็นประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก 
 ๒. จุดอ่อน Weakness หมายถึง จุดอ่อนหรือจุดด้อยหรือข้อเสียเปรียบที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา ไม่ตรงเป้าหมาย ขาดการประชุม ไม่ลงมติ 
ปฏิบัติหน้าที่ซ้ าซ้อน ผลงานการปฏิบัติหน้าที่ยังไม่เด่นชัด ขาดความเชื่อถือจากประชาชน  
 ๓. โอกำส Opportunity หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกเอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมใน
การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา เพ่ือพัฒนาประชาชนและประเทศให้ประเทศก้าวไกล ส่งเสริม
ประชาธิปไตย ปฏิบัติหน้าที่ตามยุทธศาสตร์ชาติที่รัฐธรมนูญได้ก าหนดไว้ 
 ๔. อุปสรรค Threats หมายถึง ข้อจ ากัดซึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก การปฏิบัติ
หน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา ที่ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนด การปฏิบัติหน้าที่ซ้ าซ้อน ผลงาน
ยังไม่เป็นที่ประจักษ์  
 สมำชิกวุฒิสภำ หมายถึง สมาชิกวุฒิสภาตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ก าหนดให้วุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้  ความ
เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือท างานหรือเคยท างานด้านต่าง ๆ 
ที่หลากหลายของสังคม โดยในการแบ่งกลุ่มต้องแบ่งในลักษณะที่ท าให้ประชาชนซึ่งมีสิทธิสมัครรับ
เลือกทุกคนสามารถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ การแบ่งกลุ่ม จ านวนกลุ่ม และคุณสมบัติของบุคคลในแต่
ละกลุ่ม การสมัครและรับสมัครหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกันเอง  การได้รับเลือก จ านวนสมาชิก
วุฒิสภาที่จะพึงมีจากแต่ละกลุ่มการขึ้นบัญชีส ารอง การเลื่อนบุคคลจากบัญชีส ารองขึ้นด ารงต าแหน่ง
แทน และมาตรการอ่ืนใดที่จ าเป็นเพ่ือให้การเลือกกันเองเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และเพ่ือประโยชน์ในการ



๙ 
 

ด าเนินการให้การเลือกดังกล่าวเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ก าหนดไว้ 
 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย หมายถึง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(นายกรัฐมนตรี) ผู้ลงนามสนองบรมราชโองการ 
 กำรปฏิบัติหน้ำที่ หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา ที่ได้ก าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไว้ ๓ ด้าน คือ 
 ๑. กำรกลั่นกรองกฎหมำย  หมายถึง การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ
รายจ่าย การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรี ระบุไว้ในนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภา การ
พิจารณาอนุมัติพระราชก าหนด การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
 ๒. กำรควบคุมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน หมายถึง การควบคุมการบริหารราชการ
แผ่นดิน หมายถึง การควบคุมดูแลหรือตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะรัฐมนตรีหรือฝ่ายบริหารให้
เป็นไปตามค าแถลงนโยบายที่ให้ไว้ต่อรัฐสภา รวมทั้งบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน จึงเป็นอ านาจหน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ในระบบรัฐสภา ผู้ที่มีอ านาจควบคุม  
 ๓. กำรพิจำรณำ ให้เห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลด ำรงต ำแหน่งในองค์กรอิสระ หมายถึง 
ถวายค าแนะน า เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยแต่งตั้งบุคคลผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรต่าง 
ๆ หลังจากที่วุฒิสภาได้ด าเนินการตามกระบวนการคัดเลือกมาแล้ว องค์กรเหล่านั้นประกอบด้วย 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ว่า
การตรวจเงินแผ่นดิน ให้ความเห็นชอบ อันเป็นกระบวนการด าเนินงานเพ่ือให้ได้บุคคลผู้จะปฏิบัติ
หน้าที่ส าคัญอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนที่จะน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงแต่งตั้งต่อไป เช่น  การ
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิในการบริหารราชการแผ่นดินเป็นตุลาการศาล
ปกครองสูงสุดจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดทั้งหมดซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองการแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองให้ด ารง
ต าแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด การแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติด้วย 



๑๐ 
 

 อปริหำนิยธรรม ๗ หมายถึง เป็นหลักธรรมส าหรับใช้ในการปกครอง เพื่อป้องกันมิให้การ
บริหารหมู่คณะเสื่อมถอย แต่เป็นการส่งเสริมให้เจริญในการปฏิบัติหน้าที่การบริหารบ้านเมืองให้เกิด
ความสามัคคี สามารถน าไปใช้ได้ทั้งหมู่ชนและผู้บริหารบ้านเมือง คือ อปริหานิยธรรมส าหรับหมู่ชน
และการบริหารบ้านเมือง เป็นหลักในการปกครอง โดยปฏิบัติตามหลักการร่วมรับผิดชอบที่จะช่วย
ป้องกันความเสื่อม น าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองโดยส่วนเดียว มี ๗ ข้อ คือ  
 ๑. หม่ันประชุมกันเนืองนิตย์ ตรงต่อเวลำ หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าที่ใน
ต าแหน่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกันโดย
สม่ าเสมอ เช่น เมื่อเป็นสมาชิกวุฒิสภาถึงเวลาประชุมก็ต้องเข้าร่วมประชุม พร้อมกันลงมติในที่ประชุม 
การมาประชุมด้านการกลั่นกรองกฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน การพิจารณา ให้
ความเห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ หมั่นประชุมเพ่ือให้ได้ข้อยุติ และต้องตรง
ต่อเวลา เพ่ือให้เรื่องท่ีประชุมนั้นส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามหลักการที่ได้วางไว้ 
 ๒. พร้อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุมพร้อมเพรียง หมายถึง การท าหน้าที่ของสมาชิก
วุฒิสภา เมื่อมีประชุมก็ต้องท าหน้าที่และตรงต่อเวลา เพ่ือพิจารณาและเห็นชอบในราชการแผ่นดิน 
การลงมติ และร่วมกันหาแนวทางบริหารและรักษาประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ  
 ๓. ไม่บัญญัติ หรือล้มเลิกข้อบัญญัติต่ำง ๆ (เคำรพกฎหมำย กฎระเบียบ กฎจำรีต
ประเพณี) หมายถึง การเคารพกฎ กติกาในการท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาต้องวางตนตาม
ข้อก าหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ถือปฏิบัติมั่นอยู่ในบทบัญญัติใหญ่ที่วางไว้เป็นธรรมนูญ เช่น สมาชิก
วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรมีหน้าที่ก็ต้องท าตามหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้  
 ๔. ให้ควำมเคำรพและรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ใหญ่  (ผู้เชี่ยวชำญ ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
หมายถึง ให้ความเคารพ ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ การให้เกียรติประธานสภาในการประชุม
สภาประธานวุฒิสภา และรับฟังความคิดเห็นของท่านในฐานะที่เป็นผู้รู้และมีประสบการณ์  
 ๕. ไม่ข่มเหงสตรี (ไม่รังแกสตรี ให้เกียรติสตรี คุ้มครองสตรี) หมายถึง การเคารพสิทธิ
ซึ่งกันและกันในการท าบทบาทและหน้าที่ในสภา ให้ความคุ้มครองสตรี ส่งเสริมบทบาทของสตรี  
ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคของสตรี สร้างความเข้มแข็งให้สตรี 
 ๖. เคำรพบูชำสักกำระเจดีย์ (กำรเคำรพบุคคลต้นแบบ บุคคลที่ดี บุคคลตัวอย่ำง) 
หมายถึง การเคารพบุคคลต้นแบบที่เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติหน้าที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ 
การเคารพต่อกฎของสภา ซึ่งเป็นสถานที่ท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา ไม่ละเลย พิธีเคารพบูชาอันพึง
ท าต่ออนุสรณ์สถานที่ส าคัญตามประเพณีที่ดีงาม หรือการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ  
 ๗. ให้กำรอำรักขำพระภิกษุสงฆ์หรือผู้ทรงศีล (ให้ควำมเคำรพพระสงฆ์ รักษำควำมถูก
ต้อง รักษำคนดี) หมายถึง ให้ความเคารพผู้ที่เป็นคนดี เคารพกฏเกณฑ์ ยึดหลักการเป็นหลักในการ



๑๑ 
 

ปฏิบัติหน้าที่ ท าหน้าที่ด้วยความสามารถรักษากฎระเบียบของสังคมอย่างเคร่งครัด ทะนุบ ารุง
คุ้มครองพระสงฆซ์ึ่งเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป  
 

๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย   
 ๑.๖.๑ ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 ๑.๖.๒ ได้รู้ถึงปัจจัยตัวชี้วัดประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตาม
รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 ๑.๖.๓ ได้เสนอการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 ๑.๖.๔ ผลการวิจัยนี้สามารถน าองค์ความรู้ เกี่ยวกับประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไปใช้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได ้



 

บทท่ี ๒ 
 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

  ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 
พุทธศักราช ๒๕๖๐” ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการก าหนดกรอบและประเด็นในการศึกษาให้ได้ครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค์โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 ๒.๑ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผล   
 ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับอ านาจ หน้าที่ สมาชิกวุฒิสภา  
 ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับหลักการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
  ๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับอปริหานิยธรรม ๗ 
  ๒.๕ บริบทเรื่องที่วิจัย 
 ๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผล  
 ประสิทธิผลเป็นตัวชี้วัดในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาที่บรรลุเป้าหมาย ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ผลงานออกมาดี การปฏิบัติหน้าที่ในสิ่งที่ถูกต้อง โดยสามารถบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ท่ีต้องการมีความส าคัญมากขององค์กร การบริหารองค์กรจะประสบความส าเร็จ องค์กร
จะอยู่รอดและมีความมั่นคงจะขึ้นอยู่กับประสิทธิผล องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งเป้าหมาย 
มีประสิทธิผลเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จขององค์กร มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของประสิทธิผลไว้ดังนี้ 
 ๒.๑.๑ ความหมายของประสิทธิผล 
 ประสิทธิผล หมายถึง เกณฑ์ที่ใช้วัดความส าเร็จของการบริหาร ที่มีการพิจารณาทั้งใน
ผลผลิตที่ท าได้ และความสามารถส่วนบุคคลของผู้บริหาร คือ ความมีประสิทธิผล (effectiveness) 
หมายถึง การวัดผลงานที่ท าได้เทียบกับเป้าหมาย ถ้าหากสามารถท าได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ก็แสดง
ว่า การท างานมีประสิทธิผลสูง หรืออีกนัยหนึ่ง Effective หมายถึง ความมีประสิทธิผลหรือการ



๑๓ 
 

ท างานที่ได้ผลโดยสามารถท างานได้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้๙ และประสิทธิผล 
ความสามารถในการเลือกเป้าหมายที่เหมาะสมและบรรลุเป้าหมายนั้น ๆ ประสิทธิผลจึงวัดกันที่ว่า
องค์การสามารถสนองผู้บริโภคสินค้าหรือบริการที่เป็นต้องการหรือไม่ และสามารถบรรลุในสิ่งที่
พยายามจะท ามากน้อยเพียงใด๑๐ โดยประสิทธิผล คือ ความส าเร็จของผลการปฏิบัติงานที่เป็นไปหรือ
บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ๑๑ ทั้งนี้ ประสิทธิผล คือ ผลงานของกลุ่มซึ่งเป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้นประสิทธิผล คือ ความส าเร็จที่สามารถท าหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ 
ทั้งนี้เกิดจากประสิทธิภาพของผู้บริหารที่สามารถใช้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการ
บริหารงานเพ่ือโน้มน้าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานให้เกิดผลตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้๑๒ ซึ่ง
ผลส าเร็จของงานที่เป็นไปตามความมุ่งหวัง (Purpose) ที่ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ (Objective) หรือ
เป้าหมาย (Goal) และเป้าหมายเฉพาะ (Target) ซึ่งประกอบด้วย 
 ๑. เป้าหมายเชิงปริมาณจะก าหนดชนิดประเภทและจ านวนของผลผลิต สุดท้ายต้องการที่
ได้รับเมื่อการด าเนินงานเสร็จสิ้นลง 
 ๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพจะแสดงถึงคุณค่าของผลผลิตท่ีได้รับจากการด าเนินงานนั้น ๆ 
 ๓. มุ่งเน้นที่จุดสิ้นสุดของกิจกรรมหรือการด าเนินงานว่าได้ผลตามท่ีตั้งไว้หรือไม่  
 ๔. มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน๑๓  
  ประสิทธิผลขององค์การ หมายถึง การพิจารณาผลของการท างานที่ส าเร็จลุล่วงดัง
ประสงค์หรือคาดหวังไว้เป็นหลัก และความส าเร็จของงานอย่างมีประสิทธิผลนี้ อาจเกิดจากการ
ปฏิบัติงานที่ไม่ประหยัดหรือไม่มีประสิทธิภาพก็ได้ ทั้งนี้เป็นเพราะประสิทธิภาพเป็นเรื่องของการ
ปฏิบัติงานให้ได้ผลสูงสุด ส่วนประสิทธิผลเป็นเรื่องของการน าเอาผลงานที่ส าเร็จดังที่คาดหวังไว้มา

                                                           
 ๙ ธงชัย  สันติวงษ์,  องค์การและการบริหาร การศึกษาจัดการแผนใหม่ , พิมพ์ครั้ งที่  ๑๑, 
(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๓), หน้า ๒๒. 
 ๑๐ วิทยา  ด่านธ ารงกูล, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : เธิร์ดเวฟ เอ็ดดุเคช่ัน จ ากัด, ๒๕๔๖), หน้า 
๒๗. 
 ๑๑ รุ่ง  แก้วแดง และชัยณรงค์  สุวรรณสาร, แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลและประสิทธิภาพองค์การ. 
ในประมวลสารชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา หน่วยที่ ๙-๑๒, (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, ๒๕๓๖), หน้า ๑๖๙. 
 ๑๒ เปรมสุรีย์  เช่ือมทอง, จิตลักษณะของผู้บริหารและสภาวะของกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของ
โรงเรียน, ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๓๙), หน้า ๙. 
 ๑๓ วีระพันธ์  เขมะนุเชษฐ์, ความหมายของประสิทธิภาพ และประสิทธิผล, [ออนไลน์], แหล่งที่มา :  
http://bankusayei.blogspot.com/2015/01/blog-post.html [๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒]. 

http://bankusayei.blogspot.com/2015/01/blog-post.html


๑๔ 
 

พิจารณา๑๔ โดยประสิทธิผลขององค์การ จะประสบความส าเร็จเพียงใดในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย๑๕ และประสิทธิผลมีความส าคัญอย่างยิ่งในศาสตร์ทางการบริหารและองค์การเป็นการ
ตัดสินใจขั้นสุดท้าย ว่าการบริหารองค์การประสบความส าเร็จหรือไม่เพียงใด องค์การจะอยู่รอดและมี
ความมั่นคงจะขึ้นอยู่กับประสิทธิผลองค์การจะล่มสลายไปในที่สุด ดังนั้น จึงมีความส าคัญต่อองค์การ 
ดังนี้ 
 ๑ . ช่วยตรวจสอบวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์การ การจัดตั้งองค์ การย่อมก าหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามความต้องการหรือไม่ 
 ๒. ประเมินผลการด าเนินงานกับแผนงานที่ก าหนด การด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมย่อม
ต้องมีการวางแผนก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การจัดสรรทรัพยากรการใช้อ านาจหน้าที่การบริหาร
การปฏิบัติงาน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 
 ๓. ประเมินผลส าเร็จกับวัตถุประสงค์ เปรียบเทียบผลงานที่ด าเนินการได้ตามแผนงานกับ
วัตถุประสงค์ขององค์การที่คาดหวัง ถ้าผลงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และความคาดหวังของ
องค์การ  
 ๓.๑ ประสิทธิผลของบุคคล 
 ๓.๒ ประสิทธิผลขององค์การ 
 การมีประสิทธิผล โดยประสิทธิผลอาจพิจารณาเป็น ๒ ระดับ คือ 
 ๑. ประสิทธิผลของบุคคล คือ ลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถปฏิบัติงานใด ๆ หรือ
ปฏิบัติกิจกรรมใด ๆ แล้วประสบผลส าเร็จท าให้เกิดผลโดยตรงและครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ ผลที่
เกิดขึ้นมีลักษณะคุณภาพ เช่น ความถูกต้อง ความมีคุณค่า เหมาะสมและดีกับงาน ตรงกับความ
คาดหวังและความต้องการของหมู่คณะสังคม และผู้จะน าผลนั้นไปใช้เป็นผลที่ได้จากการปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ๒. ประสิทธิผลขององค์การ คือ การเน้นไปที่ผลรวมขององค์การ ซึ่งกิ๊บสันและคณะ 
(Gibson and Other, ๑๙๘๒) อธิบายถึงเกณฑ์ของความมีประสิทธิผลขององค์การว่าประกอบด้วย
ตัวบ่งชี้ ๕ ตัว คือ 
 ๑. การผลิต (Production) 
 ๒. ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
 ๓. ความพึงพอใจ (Satisfaction) 

                                                           
 ๑๔ สมพงษ์  เกษมสิน, การบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพาณิชย์, ๒๕๒๓), 
หน้า ๒๖. 
 ๑๕ พิทยา  บวรวัฒนา, ทฤษฎีองค์การส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๑), หน้า ๖๘. 



๑๕ 
 

 ๔. การปรับเปลี่ยน (Adaptiveness) 
 ๕. การพัฒนา (Development)๑๖ 
 ประสิทธิผลขององค์การ คือ ๑.เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์การ และ ๒.หนทาง
หรือเครื่องมือ ซึ่งองค์การใช้ในการรักษาไว้ซึ่งความเป็นองค์การและเป้าหมายให้ได้ ส าหรับเป้าหมาย
ส าคัญขององค์การทั่ว ๆ ไปนั้นมีดังนี้ ๑) ผลผลิตสูง (Output) สามารถบรรลุถึงจุดหมายที่องค์การได้
ตั้งไว้ไม่ว่าจะโดยปริมาณหรือคุณภาพ ๒) ความสามารถที่จะปรับตัวเข้าได้กับการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในและภายนอกองค์การโดยไม่เสียความมั่นคง และ ๓) รักษาไว้ซึ่งทรัพยากรทั้งมนุษย์และวัสดุ
อุปกรณ์๑๗ ซึ่งระดับของความเหมาะสมระหว่างเป้าหมายขององค์การกับผลผลิต โดยพิจารณาจาก
การที่องค์การสามารถด าเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์การที่ได้ก าหนดไว้๑๘ 
โดย ขีดความสามารถขององค์การที่จะด าเนินการผลิตเพ่ือก่อให้เกิดผลผลิตส าเร็จตามเป้าหมายต่าง ๆ 
ที่องค์การก าหนดขึ้น๑๙ ทั้งนี้ ประสิทธิผลมี ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ 
ซึ่งในแต่ละระดับของประสิทธิผลจะมีปัจจัยที่เป็นเหตุผลแตกต่างกันดังนี้ ๑) ประสิทธิผลระดับบุคคล 
(Individual Effectiveness) เป็นการเน้นผลการปฏิบัติงานเฉพาะบุคคลหรือสมาชิกในองค์การที่
ท างานตามหน้าที่และต าแหน่งในองค์การ ซึ่งโดยทั่วไปผู้บังคับบัญชาประเมินผลระดับบุคคล โดยใช้
กระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาการขึ้นค่าตอบแทนหรือการให้รางวัลตอบแทนเป็นปัจจัยที่เป็น
เหตุ ให้ เกิดประสิทธิผลระดับบุคคล ได้แก่  ความสามารถ (Ability) ทักษะ (Skills) ความรู้  
(Knowledge) เจตคติ (Attitude) แรงจูงใจ (Motivation) และความเครียด (Stress) ๒) ประสิทธิผล
ระดับกลุ่ม (Group  Effectiveness) เป็นภาพรวมของกลุ่มบุคคลที่เป็นสมาชิกในองค์การที่ท างาน
ตามหน้าที่และต าแหน่งในองค์การ เป็นปัจจัยที่เป็นเหตุให้เกิดประสิทธิผลระดับกลุ่มอัน ได้แก่ ความ
สามัคคี (Cohesiveness) ภาวะผู้น า (leadership) โครงสร้าง (Structure) สถานภาพ (Status) 
บทบาท (Roles) และบรรทัดฐาน (Norms) ๓) ประสิทธิผลระดับองค์การ (Organiztional  
Effectiveness) เป็นภาพรวมของประสิทธิผลระดับบุคคลและระดับกลุ่ม เป็นปัจจัยที่เป็นเหตุให้เกิด
ประสิทธิผลระดับองค์การอัน ได้แก่ สภาพแวดล้อม (Environment) เทคโนโลยี (Technology) กล
                                                           
 ๑๖ ธงชัย  สันติวงษ์, การบริหารงานบุคคล, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ไทยวัฒนา
พานิช, ๒๕๓๗), หน้า ๒๕. 
 ๑๗ A.S Gergopoulos,  Tannenbaum,  “The Study of Organizational Effectiveness” , 
(American Socoiological Review, vol, October, 1975), pp. 22, 53. 
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๑๖ 
 

ยุทธ์ (Strategy) โครงสร้าง (Structure) กระบวนการต่าง ๆ (Process) และวัฒนธรรม (Culture) 
โดยที่ประสิทธิผลองค์การทั้ง ๓ ระดับมีความสัมพันธ์กันซึ่งประสิทธิผลของ บุคคลและกลุ่มนั้นเอง 
นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอ่ืนอีกหลายประการ เช่น ชนิดขององค์การงานที่องค์การท าและ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการท างานขององค์การ๒๐ 
 สรุปได้ว่า ประสิทธิผลเป็นเกณฑ์ที่ใช้วัดความส าเร็จของการบริหาร ที่มีการพิจารณาทั้ง
ในผลผลิตที่ท าได้ และความสามารถส่วนบุคคลของผู้บริหาร ในการบริหารองค์กรให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ประสิทธิผล เป็นคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ ความพึงพอใจ ผลส าเร็จที่ได้ตั้งไว้ตาม
วัตถุประสงค์  
 ๒.๑.๑ หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
 ประสิทธิผล หมายถึง การใช้เวลาอย่างรวดเร็วและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
แต่ยังไม่แน่ว่า ผลที่ได้จะเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ผลงานของรัฐบาลต้องเป็นไปเพ่ือตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนและประเทศชาติ และการด าเนินการนั้นต้องใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ที่สุด เกิดผลเสียหรือผลกระทบที่น้อยที่สุดการด าเนินการนั้น ๆ ต้องใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุดเกิด
ผลเสียหรือผลกระทบที่น้อยที่สุดรวมทั้งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และหลีกเลี่ยง
ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลนั้นต้องให้เกิดความ
สมดุลของประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า ประสิทธิผล ประกอบไปด้วย ๑) ผลเป็นไปตามที่
คาดมุ่งหวัง ๒) ผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ๓) ผลเป็นไปตามเป้าหมาย ด้านเป้าหมายเชิงปริมาณ ด้าน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ หลักประสิทธิผลนั้นโดยปกติแล้ว เมื่อกล่าวคู่กันกับหลักประสิทธิภาพโดยที่หลัก
ประสิทธิผลนั้นจะมุ่งสู่การปฏิบัติงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เมื่อกล่าวถึงการปฏิบัติราชการ 
ก็จะต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและอยู่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางองค์การ มีกระบวนการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบที่มีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยงมุ่งเน้นการปฏิบัติงานเป็นเลิศ มีการติดตามประเมินผล
และพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งหลาย ๑) ความต้องการของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ๒) ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจ ๓) กระบวนการปฏิบัติงานที่มี
มาตรฐาน ๔) ติดตามประเมินผลและพัฒนาต่อเนื่อง การตั้งเป้าหมายต้องตอบสนองความต้องการ 
ความคาดหวังของประชาชนเป้าหมายดังกล่าวต้องตั้งไว้อย่างชัดเจน ไม่คลุมเครือ ไม่เป็นนามธรรม จึง
จะท าให้การปฏิบัติงานถูกต้องไม่เสียเวลา เสียงบประมาณที่ไม่จ าเป็นการตั้งเป้าหมายหลัก
ประสิทธิผล ดังนี้ ๑) การก าหนดเป้าหมาย คือ วัดได้ (Measurable) ท าได้ (Achievable) เป็นไปได้ 
(Reallstie) ก าหนดได้ (Time) ชัดเจน (Specific) ๒) การวางแผน แผนที่ดีช่วยลดความเสี่ยงในการ

                                                           
 ๒๐ James  L Gibson, Organization : Behavior  Structure  Process, International  edition, 
10 thed, (U.S.A.: McGraw Hill.Inc, 2000), p.55 



๑๗ 
 

เกิดความผิดพลาดของ คือ ผลงานเวลา งบประมาณ ๓) การเปิดเผย โปร่งใสของการกระบวนการ คือ 
เปิดเผยแผนงาน กระบวนการปฏิบัติงาน ตรวจสอบได้ ๔) เป็นไปตามกฎหมาย ๕) มีการประเมิน
ความเสี่ยง คือ เพ่ือให้สามารถปรับปรุงข้อบกพร่องและรับกับการเปลี่ยนแปลงได้  การประเมิน
ประสิทธิผล คือ การประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ ประกอบด้วย ๑) ตัวชี้วัดระดับความส าเร็จในการ
บรรจุเป้าหมาย ได้แก่ ระดับกระทรวง ระดับกลุ่มภารกิจ ระดับกรม ๒) ตัวชี้วัดระดับความส าเร็จใน
การขับเคลื่อนนโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ๓) ตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวง การประเมิน 
ผู้ด าเนินการ คือ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลราชการ การติดตามและประเมินผลนี้กับ
โครงการต่าง ๆ การด าเนินงานโครงการทุกโครงการที่ใช้งบประมาณทุกประเภท งบประมาณแผ่นดิน
จะต้องได้วัดการตรวจประเมิน๒๑   
 สรุปได้ว่า ประสิทธิผลมีความส าคัญต่อองค์การหรือหน่วยงาน เพราะเป็นตัวชี้วัด
ความส าเร็จขององค์การในการที่จะตัดสินใจว่าองค์การจะประสบผลส าเร็จหรือไม่ ประกอบกับ
ประสิทธิภาพมีความส าคัญต่อองค์การมากเช่นกัน หากการด าเนินงานองค์การไม่มีประสิทธิภาพก็ยาก
ที่องค์การจะตั้งอยู่ได้ ประสิทธิผลเป็นการท าให้บรรลุส าเร็จตามเป้าหมายองค์การ และประสิทธิภาพ
เป็นการท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจและร่วมมือกันปฏิบัติงานให้ได้ผลผลิตที่ต้องการจึงมี
ความสัมพันธ์กันท าให้องค์การบรรลุเป้าหมายภายในเงื่อนไขที่มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
สูงสุด การบรรลุถึงประสิทธิผลและประสิทธิภาพจึงเป็นที่พึงปรารถนาของทุกองค์การ 
 
ตารางท่ี ๒.๑ แสดงการสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีประสิทธิผล   

นักวิชาการ  แนวคิดหลัก 
ธงชัย  สันติวงษ์, (๒๕๔๓, หน้า ๒๒). ความมีประสิทธิผล สามารถท าได้ตามเป้าหมาย

ที่วางการท างานมีประสิทธิผลสูง 
วิทยา  ด่านธ ารงกูล, (๒๕๔๖, หน้า ๒๗). ประสิ ทธิ ผล  คว ามสามารถในการ เลื อก  

เป้าหมายที่เหมาะสมและบรรลุเป้าหมายนั้น ๆ  
รุ่ง  แก้วแดง และชัยณรงค์  สุวรรณสาร 
(๒๕๓๖, หน้า ๑๖๙). 

ประสิทธิผล คือ ความส าเร็จของการปฏิบัติงาน
ที่เป็นไปหรือบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

เปรมสุรีย์  เชื่อมทอง, (๒๕๓๙, หน้า ๙). ประสิทธิผล ผลงานของกลุ่มซึ่ งเป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ 

วีระพันธ์  เขมะนุเชษฐ์, (๒๕๖๒). ประสิทธิผลผลส าเร็จของงานที่เป็นไปตามความ
มุ่งหวังที่ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย   

                                                           
 ๒๑  ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร แ บ บ ธ ร ร ม า ภิ บ า ล  CGG,  [อ อ น ไ ล น์ ],  แ ห ล่ ง ที่ ม า  : 
https://sites.google.com/site/goodgovernaneinternalaudit/8 [๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒].  

https://sites.google.com/site/goodgovernaneinternalaudit/8%20%5b๗


๑๘ 
 

ตารางท่ี ๒.๑ แสดงการสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีประสิทธิผล (ต่อ) 

นักวิชาการ  แนวคิดหลัก 
สมพงษ์  เกษมสิน, (๒๕๒๓, หน้า ๒๖). ประสิทธิผล การพิจารณาผลของการท างานที่

ส าเร็จลุล่วงดังประสงค์หรือคาดหวังไว้เป็นหลัก 
และความส าเร็จของงานอย่างมีประสิทธิผล 
ประสิทธิผลเป็นเรื่องของการน าเอาผลงานที่
ส าเร็จดังที่คาดหวังไว้มาพิจารณา 

พิทยา  บวรวัฒนา, (๒๕๓๑, หน้า ๖๘). ประสิทธิผลจะประสบความส าเร็จเพียงใดในการ
ด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม 

ธงชัย  สันติวงษ์, (๒๕๓๗, หน้า ๒๕). ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล  คื อ  ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง บุ ค ค ล ที่ มี
ความสามารถปฏิบัติงานใด ๆ ประสิทธิผลของ
องค์การ การเน้นไปท่ีผลรวมขององค์การ 

A.S Gergopoulos, Tannenbaum 
(1975, pp. 22, 53). 

ป ร ะสิ ท ธิ ผ ล ข อ ง อ ง ค์ ก า ร เ ป้ า ห ม า ย ห รื อ
วัตถุประสงค์ขององค์การ หนทางหรือเครื่องมือ 
ซึ่งองค์การใช้ในการรักษาไว้ซึ่งความเป็นองค์การ
และเป้าหมายให้ได้ 

Mic T. Hannan and John  Freeman  
(1977, p. 109). 

ความเหมาะสมระหว่างเป้าหมายขององค์การ 
องค์การสามารถด าเนินการได้บรรลุตามเป้าหมาย
ขององค์การที่ได้ก าหนดไว้ 

Judith R Gordon and Others 
(1990, p.14). 

ขีดความสามารถขององค์การที่ด าเนินการผลิต
เพ่ือก่อให้เกิดผลผลิตส าเร็จตามเป้าหมายต่าง ๆ 
ที่องค์การก าหนดขึ้น 

James  L Gibson, (2000, p.55). ประสิทธิผล คือ ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม  และ
ระดับองค์การ ซึ่งในแต่ละระดับของประสิทธิผล
จะมีปัจจัยที่เป็นเหตุผลแตกต่างกัน 

การบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล CGG,  
https://sites.google.com, (๒๕๖๒). 

การตั้งเป้าหมายต้องตอบสนองความต้องการ 
ความคาดหวังของประชาชนเป้าหมายดังกล่าว 

 
 
 

https://sites.google.com/


๑๙ 
 

 ๒.๑.๓ แนวคิดเกี่ยวกับการผลิต 
 การผลิตเป็นเรื่องส าคัญในสังคมปัจจุบัน การผลิตมีความส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กร
เพ่ือที่จะท าให้บุคคลปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กรและมีประสิทธิภาพ  จากการ
ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการผลิตมีนักวิชาการได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตไว้ดังนี้ 
 การผลิต (production) หมายถึง กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงปัจจัยการผลิต 
(input) ที่ใส่ในกระบวนการผลิตออกมาเป็นผลผลิต (output) โดยปัจจัยการผลิตในที่นี้ นอกจากจะ
หมายถึง  ปัจจัยการผลิตในความหมายทั่ว  ๆ ไปทางเ ศรษฐศาสตร์  ซึ่ ง ได้แก่  ที่ ดิน  และ
ทรัพยากรธรรมชาติ แรงงาน ทุน และผู้ประกอบการแล้วยังรวมถึงสินค้าทุกชนิดที่ ใช้อยู่ ใน
กระบวนการผลิตด้วย ส่วนผลผลิต หมายถึง สินค้าและบริการทุกชนิดที่ได้จากกระบวนการผลิตนั้น ๆ 
ดังนั้น การผลิตจึงไม่จ าเป็นจะต้องหมายถึงการเปลี่ยนวัตถุดิบออกมาเป็นดังที่เข้าใจกันโดยทั่ว ๆ ไป๒๒ 
ซึ่งการผลิต หมายถึง การน าเอาปัจจัยการผลิตอันได้แก่ ที่ดิน ทุน แรงงาน และความสามารถในการ
ประกอบการมาผ่านกระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่งภายใต้เทคโนโลยีระดับหนึ่ง ผสมผสานกันเพ่ือให้
เกิดสินค้าและบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของมนุษย์ หรือ การผลิตเป็นกระบวนการเพ่ิม
คุณค่าหรือประโยชน์๒๓ ซึ่งการน าเอาปัจจัยการผลิตต่าง ๆ อันได้แก่ ที่ดิน แรงงาน ทุน วัตถุดิบ และ
ผู้ประกอบการ ไปผ่านกระบวนการผลิตหรือกรรมวิธีในการผลิต จนกระทั่งออกมาเป็นสินค้าหรือ
บริการส าเร็จรูปเพ่ือสนองความต้องการของผู้บริโภค เช่น อาหาร เสื้อผ้า ยารักษาโรค บริการขนส่ง 
เป็นต้น๒๔ โดยการผลิตเป็นการสร้างเศรษฐ์ทรัพย์และบริการต่าง ๆ เพ่ือบ าบัดความต้องการของ
มนุษย์การผลิตสิ่งของและบริการทุกอย่าง จะต้องเป็นการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจขึ้นใหม่ การ
ผลิตหรือการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจขึ้นใหม่อาจจัดอยู่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง คือ ๑.การสร้าง
รูปร่างผลิตผลขึ้นใหม่ คือ การท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของปัจจัยการผลิตต่าง ๆ เพ่ือให้เกิด
สินค้าตามลักษณะและรูปร่างที่ต้องการเพ่ือเพ่ิมความพอใจให้แก่ผู้ใช้ และผู้บริโภคมากที่สุด  ๒.การ
เคลื่อนย้ายผลิตผล คือการเปลี่ยนที่ของผลิตผล เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์และอ านาจบ าบัดความ
ต้องการมากขึ้น ๓.การเก็บผลิตผลไว้รอเวลาที่ต้องการคือการเก็บสินค้าบางอย่างไว้นาน ๆ เพ่ือเพ่ิม
ประโยชน์และเพ่ิมมูลค่า ๔.การท าให้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์เปลี่ยนมือ เช่น การท าหน้าที่เป็นนายหน้า

                                                           
 ๒๒ นราทิพย์  ชุติวงศ์, ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค, พิมพ์ครั้งที่ ๘, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๑๘๓. 
 ๒๓ การผลิตและทฤษฎีการผลิต,  เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ๒๒๐๐-๑๐๐๑, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: 
https://sites.google.com/site/sersthsastrbeuxngtn22001001/4 -kar-phlit-laea-thvsdi-kar-phlit [๒๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒]. 
 ๒๔ การผลิต หมายถึงอะไร, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://www.trueplookpanya.com [๒๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒]. 

https://sites.google.com/site/sersthsastrbeuxngtn22001001/4-kar-phlit-laea-thvsdi-kar-phlit


๒๐ 
 

ขายบ้าน เท่ากับเป็นการช่วยด าเนินการโอนเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ในบ้านจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง 
เจ้าของบ้านใหม่จะเกิดความพอใจที่ได้บ้านมาเป็นกรรมสิทธิ์ของตน๒๕  
 กระบวนการผลิต (Production process) มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๓ ประการ อันได้แก่ 
ปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการแปลงสภาพ (Conversion Process) และผลผลิต (Output) โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ปัจจัยน าเข้า (Input) คือทรัพยากรขององค์การที่ใช้ผลิตทั้งที่เป็นสินทรัพย์ที่มีตัวตน 
(Tangible Assets) เช่น วัตถุดิบ เครื่องจักร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (Intangible Assets) 
เช่น แรงงาน ระบบการจัดการ ข่าวสาร ทรัพยากรที่ ใช้จะต้องมีคุณสมบัติและประโยชน์ใช้สอยที่
เหมาะสม และมีต้นทุนการผลิตที่ต่ า เพ่ือให้สินค้าส าเร็จรูปสามารถแข่งขันทางด้านราคาได้ใน
ท้องตลาด 
 ๒. กระบวนการแปลงสภาพ (Conversion Process) เป็นขึ้นตอนที่ท าให้ปัจจัยน าเข้าที่
ผ่านเข้ามามีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ  
 ๓. ผลผลิต (Output) เป็นผลได้จากระบบการผลิตที่มีมูลค่าสูงกว่าปัจจัยน าเข้าที่รวมกัน
อันเนื่องมาจากที่ได้ผ่านกระบวนการแปลงสภาพ ผลผลิตแบ่งเป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ สินค้า 
(Goods) และบริการ (Service)๒๖ ปัจจัยการผลิตทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้เพ่ือการผลิตสินค้าหรือบริการ 
ครอบคลุมทั้งสิ่งที่สามารถจับต้องได้ เช่น วัตถุดิบ เป็นต้น และสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้ เช่น แสง
สว่าง ความร้อน องค์ประกอบพื้นฐานของปัจจัยการผลิตสามารถแบ่งออกเป็น ๔ ส่วน (๔M) ดังนี้  
 ๑. คนงาน (Man) หมายถึง คนงานที่มีความสามารถตามที่ต้องการในการท างาน คือ 
คนงานที่มีความรู้ มีทักษะทางด้านเทคนิคซึ่งจะมีผลต่อประสิทธิภาพการผลิต เช่น พนักงานที่มีความ
ช านาญย่อมสามารถท าการผลิตได้เร็ว และมีคุณภาพดีกว่าพนักงานที่ไม่มีความช านาญจ านวน
พนักงานที่เหมาะสมสามารถจัดสรรงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอัตราการมาท างานของพนักงาน
ก็อาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตด้วยเช่นกัน 
 ๒. เครื่องจักร อุปกรณ์ (Machine/Equipment) ไม่ได้หมายถึงเครื่องจักรเท่านั้น แต่ยัง
รวมอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการท างาน คือ เครื่องมือทั้งหมดที่ใช้ในกระบวนการผลิต
ตลอดจนงานอ่ืน ๆ เช่น งานตรวจสอบ งานขนส่ง และงานคงคลัง การมีเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่
พร้อม มีสมรรถนะที่ดี จะช่วยให้การผลิตสามารถด าเนินไปได้โดยไม่ติดขัด  

                                                           
 ๒๕  ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร ผ ลิ ต ,  เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ ที่ ค ว ร รู้ ,  [อ อ น ไ ล น์ ],  แ ห ล่ ง ที่ ม า  : 
https://sites.google.com  [๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒]. 
  ๒๖ Logisticafe  Published, กระบวนการผลิต (production process) คืออะไร , [ออนไลน์], 
แหล่งที่มา : https://www.logisticafe.com (๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒). 

https://sites.google.com/
https://www.logisticafe.com/%20(๒๔


๒๑ 
 

 ๓. วัตถุดิบ (Material) หมายถึง วัตถุดิบและชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตสินค้าจะผลิต
ออกมามีคุณภาพดีได้นั้น วัตถุดิบที่จะป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตก็ต้องมีคุณภาพดีด้วย  
 ๔. วิธีการ (Method) หมายถึง มาตรฐานวิธีการท างาน วิธีการท างานที่ดีจะช่วยลดความ
สูญเปล่าในกระบวนการผลิตได้ เช่น วิธีการติดตั้งเครื่องจักรที่ดีจะช่วยลด Set up time นอกจากนี้ยัง
ช่วยให้พนักงานสามารถท างานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ส่งผลให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น๒๗  
 สรุปได้ว่า การผลิตเป็นการแปรสภาพทรัยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้เกิดประโยชน์เป็น
สินค้าหรือบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการมนุษย์ เป็นกระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่งภายใต้
เทคโนโลยีระดับหนึ่ง ผสมผสานกันเพ่ือให้เกิดสินค้าและบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
มนุษย์ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การผลิต เป็นกระบวนการเพ่ิมคุณค่าหรือประโยชน์ 
 
ตาราง ๒.๒ แสดงการสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีการผลิต 

นักวิชาการ  แนวคิดหลัก 
นราทิพย์  ชุติวงศ์, (๒๕๔๘, หน้า ๑๘๓). การผลิต กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงปัจจัย

การผลิต (input) ที่ใส่ในกระบวนการผลิตออกมา
เป็นผลผลิต (output)  

การผลิตและทฤษฎีการผลิต, (๒๕๖๒). การผลิต การน าเอาปัจจัยการผลิตความสามารถใน
การประกอบการมาผ่านเพ่ือให้เกิดสินค้าและบริการ
เพ่ือตอบสนองความต้องการของมนุษย์ 

การผลิต หมายถึงอะไร, (๒๕๖๒). การน าเอาปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ไปผ่านกระบวนการ
ผลิตหรือกรรมวิธีในการผลิต จนกระทั่งออกมาเป็น
สินค้า 

ความหมายของการผลิตเศรษฐศาสตร์ที่ควร
รู้, (๒๕๖๒). 

การผลิตเป็นการสร้างเศรษฐ์ทรัพย์และบริการต่าง 
ๆ เพ่ือบ าบัดความต้องการของมนุษย์ การผลิต
สิ่งของและบริการทุกอย่าง จะต้องเป็นการสร้าง
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจขึ้นใหม่   

By Logisticafe Published,กระบวนการ
ผลิ ต  (production process) คื ออะ ไ ร , 
(๒๕๖๒). 

ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต  ( Production process) มี
องค์ประกอบที่ส าคัญ ๓ ประการ ปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการแปลงสภาพ และผลผลิต  

                                                           
 ๒๗ จันทนา  จันทโร, การบริหารการผลิต ท าอย่างไรให้งานส าเร็จอย่างถูกต้อง , พิมพ์ครั้งที่ ๒, 

(กรุงเทพมหานคร : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), ๒๕๓๗), หน้า ๑๗.  
 



๒๒ 
 

ตาราง ๒.๒ แสดงการสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีการผลิต (ต่อ) 

นักวิชาการ  แนวคิดหลัก 
จันทนา  จันทโร, (๒๕๓๗, หน้า ๑๗). ปัจจัยการผลิต คือ ทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้เพ่ือการ

ผลิตสินค้าหรือบริการ ครอบคลุมสามารถจับต้องได้ 
 
 ๒.๑.๔ แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 
 ประสิทธิภาพมีความส าคัญมาก และจ าเป็นอย่างยิ่งในการท างานในปัจจุบัน เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายในการท างานและการพัฒนาองค์กรได้อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ เป็นระบบ ถูกต้อง
รวดเร็ว และท าให้การปฏิบัติงานที่ท าให้เกิดความพึงพอใจ ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวไว้ดังนี้ 
 ประสิทธิภาพ หมายถึง ความคล่องแคล่วในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จซึ่งไม่ได้กล่าว ถึง
ปัจจัยน าเข้าหรือความพึงพอใจ๒๘ ซึ่งประสิทธิภาพ ผลการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความพอใจแก่มวล
มนุษย์และให้ผลก าไรจากการปฏิบัติงานนั้นด้วย๒๙ ดังนั้นประสิทธิภาพสูงสุดนั้นให้ดูจากความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยน าเข้า (input) กับผลผลิต (output) ที่ได้รับออกมาประสิทธิภาพจึงเท่ากับผลผลิตลบ
ด้วยปัจจัยน าเข้าและเป็นการบริการของราชการและองค์กรของรัฐ ก็ควรบวกถึงความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ เข้าไปด้วย ซึ่งอาจเขียนสูตรได้ดังนี้  
 E= O-I/S  
 E= Efficiency คือ ประสิทธิภาพของงาน  
 O= Output คือ ผลผลิตหรือท่ีได้รับออกมา  
 I= Input คือ ปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรทางการบริหารที่ใช้ไป  
 S= Satisfaction คือ ความพึงพอใจในผลงานที่ออกมา๓๐ 
 ประสิทธิภาพอาจแบ่งได้เป็น ๓ ประเภทใหญ่ ๆ คือ  
 ๑. ประสิทธิภาพจากแง่มุมของค่าใช้จ่าย หมายถึง การใช้ต้นทุนน้อยกว่าผลลัพธ์ หรือการ
ใช้ต้นทุนอย่างคุ้มค่าหรือการท าให้มากขึ้นโดยมีการสูญเสียน้อยลง 

                                                           
 ๒๘ ระพี แก้วเจริญ และฑิตยา สุวรรณะชฎ, การแบ่งเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนใน
ระดับบริหารอาวโส, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๐), หน้า ๕. 
 ๒๙ John D. Millet,  Management in the Public Service,  (New York: McGraw Mill Book 
Company, 1954), p. 4. 
 ๓๐  Herbert A. Simon. Administrative Bahavior. New York: McMillet Company. Hills, 
California: Sage Publications, Inc 1960), p 80. 



๒๓ 
 

 ๒. ประสิทธิภาพจากแง่มุมของกระบวนการการบริหาร หมายถึง การท างานด้วยวิธีการ
หรือเทคนิคที่สะดวกสบายกว่าเดิม หรือท างานด้วยความรวดเร็ว หรือการท างานที่ถูกต้องตามระบบ
ระเบียบขั้นตอนของทางราชการ  
 ๓. ประสิทธิภาพจากแง่มุมของผลลัพธ์ หมายถึง การท างานที่มีผลก าไรหรือการท างานให้
ทันเวลา หรือการท างานอย่างมีประสิทธิภาพหรือการสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นในบรรดา
ข้าราชการด้วยกันหรือการท างานให้สัมฤทธิ์ผล๓๑ ซึ่งประสิทธิภาพเป็นการกระท าให้เกิดรายได้สูง
สุดแต่มีรายจ่ายต่ าสุดซึ่งผู้บริหารจะเป็นผู้ตัดสินใจในการกระท าต่าง ๆ โดยค านึงถึงความพึงพอใจของ
ผู้ร่วมงานด้วย คือ สวัสดิการต้องดีและประชาชนในสังคมต้องได้รับประโยชน์ไม่ใช่เสียประโยชน์ 
หมายความว่า องค์กรจะต้องลดต้นทุนเพ่ือให้ค่าใช้จ่ายต่ าแต่จะเอาภาษีจากสังคมมาจ่ายแทนไม่ได้ 
เช่น การปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษที่เกิดจากการผลิตแต่ไม่ได้หมายความว่า เงินเดือนหรือสวัสดิการ
ของพนักงานต้องต่ าเพ่ือลดต้นทุน๓๒ โดยประสิทธิภาพ อัตราส่วนที่สะท้อนให้เห็นการเปรียบเทียบ
ระหว่างการปฏิบัติงานหนึ่งหน่วยต่อค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปส าหรับการปฏิบัติงานหนึ่งหน่วยนั้น ๆ๓๓ 
แตป่ระสิทธิภาพในเชิงการประเมินผลโครงการว่าผลลัพธ์ที่ได้นั้นใช้เวลาค่าใช้จ่าย หรืองบประมาณใน
การลงทุนน้อยที่สุดหรือไม่๓๔ โดยประสิทธิภาพมักจะพิจารณาจากการเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตที่
ได้กับทรัพยากรที่ใช้ไป หรือเปรียบเทียบระหว่าง Output กับ Input ว่าในการด าเนินการเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายขององค์กรผลที่ได้นั้นดีแค่ไหน อย่างไร ซึ่งอาจเปรียบเทียบได้หลายมิติ เช่น มิติทาง
เศรษฐศาสตร์โดยไม่ใช่เพียงเรื่องเงินแต่อย่างเดียวแต่หมายถึงทรัพยากรอ่ืน ๆ ที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิตนั้น ๆ ด้วย เช่น เวลาหรือวัตถุดิบ มิติทางการบริหารอาจพิจารณาจากความพึงพอใจของสมาชิก
ในองค์กรต่อวิธีการบริหารเพ่ือบรรลุเป้าหมาย มิติทางสังคมอาจพิจารณาจากผลการสะท้อนกลับ ๓๕ 
ดังนั้น ประสิทธิภาพเป็นกระบวนการ วิธีการ หรือการกระท าใด ๆ ที่น าไปสู่ผลส าเร็จโดยใช้ทรัพยากร
ต่าง ๆ ได้แก่ ทรัพยากรทางธรรมชาติ แรงงาน เงินทุน และวิธีการด าเนินการหรือประกอบการ ที่มี
คุณภาพสูงสุดในการด าเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพ อย่างไรก็ตามการด าเนินการใด ๆ นั้นก็ข้ึนอยู่กับ
ทรัพยากร ณ ขณะนั้นด้วยว่ามีคุณภาพและปริมาณเพียงใด หากมีคุณภาพมากการจะใช้อย่างเต็ม
                                                           
 ๓๑ ติน  ปรัชญาพฤทธิ์ และไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์, ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ 
พลเรือน, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๗), หน้า ๑๒-๑๔. 
 ๓๒ ภิญโญ  สาธร, มนุษย์ในองค์การ, (กรุงเทพเทพมหานคร : แพร่พิทยา, ๒๕๓๙), หน้า ๒๔. 
 ๓๓ พิทยา  บวรวัฒนา, ทฤษฎีองค์กรสาธารณะ, (กรุงเทพมหานคร : ศักดิโสภาการพิมพ์, ๒๕๕๒), 
หน้า ๑๘๑.  
 ๓๔ พิริยะ  ผลพิรุฬห์, การวางแผนกลยุทธ์และการวิเคราะห์โครงการ, (กรุงเทพมหานคร : ไทยพัฒนา
รายวันการพิมพ์, ๒๕๕๒), หน้า ๑๓๙. 
 ๓๕ สมบูรณ์  ศิริสรรหิรัญ, สัมมนาทฤษฎีองค์กรและการจัดการ [เอกสารค าสอน]. (นครปฐม : คณะ
สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๓), หน้า ๑๒๐. 



๒๔ 
 

ศักยภาพได้นั้นจะต้องใช้ในปริมาณน้อยจึงจะเรียกได้ว่ามีประสิทธิภาพ ต่างกันกับทรัพยากรที่มี
ปริมาณมากแต่คุณภาพต่ าที่จะต้องเลือกวิธีการดึงศักยภาพของทรัพยากรออกมาให้ได้มากที่สุดจึงจะ
เรียกว่ามีประสิทธิภาพ๓๖ ทั้งนี้ประสิทธิภาพเป็นกระบวนการด าเนินงานที่มีลักษณะดังนี้ ๑) ประหยัด 
(Economy) ได้แก่ ประหยัดต้นทุน (Cost) ประหยัดทรัพยากร (Resources) และประหยัดเวลา 
(Time) ๒) เสร็จทันตามก าหนดเวลา (Speed) ๓) คุณภาพ (Quality) โดยพิจารณาทั้งกระบวนการ
ตั้งแต่ปัจจัยน าเข้า (Input) หรือวัตถุดิบ มีการคัดสรรอย่างดีมีกระบวนการด าเนินงาน กระบวนการ
ผลิต (Process) ที่ด ีและมีผลผลิต (Output) ที่ด๓ี๗ 
 สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพเป็นเรื่องของการใช้ปัจจัยและกระบวนการในการด าเนินงาน โดย
มีผลผลิตที่ไดรับเป็นตัวก ากับการแสดงประสิทธิภาพของการด าเนินงานใด ๆ อาจแสดงค่าของ
ประสิทธิภาพในลักษณะการเปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายในการลงทุนกับผลก าไรที่ได้รับ ซึ่งถ้าผล
ก าไรมีสูงกว่าต้นทุนเท่าไรก็ยิ่งแสดงถึงประสิทธิภาพมากขึ้นประสิทธิภาพอาจไม่แสดงเป็นค่า
ประสิทธิภาพเชิงตัวเลข แต่แสดงด้วยการบันทึกถึงลักษณะการใช้เงิน วัสดุ คน และเวลาในการ
ปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า ประหยัดไม่มีการสูญเปล่าเกินความจ าเป็นรวมถึงมีการใช้กลยุทธ์หรือเทคนิค
วิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมสามารถนาไปสู่การบังเกิดผลได้เร็ว ตรง และมีคุณภาพ 
 
ตาราง ๒.๓ แสดงการสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีประสิทธิภาพ 

นักวิชาการ  แนวคิดหลัก 
ระพี แก้วเจริญ และฑิตยา สุวรรณะชฎ 
(๒๕๑๐, หน้า ๕). 

ประสิทธิภาพ คือ ความคล่องแคล่วในการ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จ 

John D. Millet, (1954, p 4). ประสิทธิภาพ เป็นผลการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิด
ความพอใจแก่มวลมนุษย์และให้ผลก าไรจากการ
ปฏิบัติงาน 

Herbert A. Simon, (1960, p 80). ประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้น ให้ดู
จากความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน าเข้า กับ
ผลผลิต ที่ได้รับออกมา 

ติน ปรัชญาพฤทธิ์ และไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์
(๒๕๓๗, หน้า ๑๒-๑๔). 

ประสิทธิภาพเป็นมุมของค่าใช้จ่าย มุมของ
กระบวนการการบริหาร และมุมของผลลัพธ์ 

                                                           
 ๓๖ วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, ประสิทธิภาพ, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/ 
[๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒]. 
 ๓๗ ความหมายของประสิทธิภาพ , สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , [ออนไลน์], แหล่งที่มา  : 
http://bankusayei.blogspot.com/2015/01/blog-post.html [๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒]. 

https://th.wikipedia.org/wiki/
http://bankusayei.blogspot.com/2015/01/blog-post.html


๒๕ 
 

ตาราง ๒.๓ แสดงการสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีประสิทธิภาพ (ต่อ) 

นักวิชาการ  แนวคิดหลัก 
ภิญโญ  สาธร, (๒๕๓๙, หน้า ๒๔). ประสิทธิภาพเป็นการกระท าให้เกิดรายได้สูง

สุดแต่มีรายจ่ายต่ าสุด ซึ่ งผู้บริหารจะเป็นผู้
ตัดสินใจในการกระท าต่าง ๆ โดยค านึงถึงความ
พึงพอใจเป็นหลัก 

พิทยา  บวรวัฒนา, (๒๕๕๒, หน้า ๑๘๑). อัตราส่วนที่สะท้อนให้ เห็นการเปรียบเทียบ
ระหว่างการปฏิบัติงานหนึ่งหน่วยต่อค่าใช้จ่ายที่
ต้องเสียไป 

พิริยะ  ผลพิรุฬห์, (๒๕๕๒, หน้า ๑๓๙). ประสิทธิภาพเป็นการประเมินผลโครงการว่าผล
ที่ได้ใช้เวลา และงบประมาณในการลงให้น้อย
ที่สุด 

สมบูรณ์  ศิริสรรหิรัญ, (๒๕๕๓, หน้า ๑๒๐). ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ เ ป็ น ก า ร พิ จ า ร ณ า จ า ก ก า ร
เปรียบเทียบระหว่างผลผลิตที่ได้กับทรัพยากรที่น า
ใช้ไป   

  
 ๒.๑.๕ แนวคิดเกี่ยวกับความความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้การท างานใด ๆ ประสบความส าเร็จได้ นักธุรกิจ
หรือผู้น าที่มีความสามารถจะศึกษาความต้องการของลูกค้าหรือผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือสร้างความพึง
พอใจในสินค้าและและบริการให้กับลูกค้า หรือท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความพึงพอใจในหน้าที่ ที่
ได้รับมอบหมาย 
 ความพึงพอใจ เป็นความรู้ที่มีความสุขหรือความพอใจเมื่อได้รับความส าเร็จ หรือได้รับสิ่ง
ที่ต้องการ๓๘ โดยความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่ดีเมื่อประสบความส าเร็จ หรือได้รับสิ่งที่ต้องการให้
เกิดขึ้นเป็นความรู้สึกที่พอใจ๓๙  ทั้งนี้ ความพึงพอใจยังหมายถึงความรูสึกชอบหรือพอใจที่มีตอองค
ประกอบหรือสิ่งจูงใจในดานตาง ๆ ของงานและเขาไดรับการตอบสนองความตองการที่เหมาะสม๔๐ 
ซึ่งความพึงพอใจในการประเมินสินค้าบริการนั้น ๆ วาตอบสนองความตองการของตนไดตามที่

                                                           
 ๓๘ Quirk, R., Longman Dictionary of Contemporary English,(2nd ed.), (London, England: 
Richard Clay Ltd., 1987),  p. 285. 
 ๓๙ Hornby, A. F.,  Advance Learner's Dictionary,  (6 th ed.), ( London, England: Oxford 
University. 2000), p 123. 
 ๔๐ กิตติมา  ปรีดีดิลก, ทฤษฎีบริหารองคการ, (กรุงเทพมหานคร : ชนะการพิมพ, ๒๕๒๙), หนา ๓๒๑. 



๒๖ 
 

คาดหวังไวหรือไม ถาไดตามที่คาดหวังลูกคาจะมีความพึงพอใจ ถาไมไดตามที่คาดหวังไวในตอนแรก
ลูกคาจะไมพอใจ (Dissatisfaction)๔๑ ประการต่อมาความพึงพอใจของลูกค้าเป็นระดับความรูสึกท่ีได
บริการหรือความสามารถใหบริการนั้นไดมาจากความรูสึกของผูรับบริการซึ่งประกอบดวยดังนี้ 
 ๑. ความพึงพอใจของความสะดวกที่ไดรับจากการบริการ  
 ๒. ความพึงพอใจตอการประสานงานผูบริการ  
 ๓. ความพึงพอใจตอการตอนรับและการเอาใจใสของผูใหบริการ  
 ๔. ความพึงพอใจกับขอมูลขาวสารที่ไดรับ  
 ๕. ความพึงพอใจตอคุณภาพบริการ  
 ๖. ความพึงพอใจตอการใชบริการตอการใชจายในการบริการ๔๒ ทฤษฎีความพึงพอใจใน
งานออกเปน ๒ กลมุ คือ  
 ๑. ทฤษฎีการสนองความตองการ (Need Fulfillment Theory) กลุมนี้ถือวาความพึง
พอใจในการท างานเกิดจากความตองการสวนบุคคลที่มีความสัมพันธตอผลที่ไดรับจากงานกับการ
ประสบความส าเร็จตามเปาหมายสวนบุคคล  
 ๒. ทฤษฎีการอางอิงกลุม (Reference-Group Theory) ความพึงพอใจในการท างานมี
ความสัมพันธในทางบวกกับคุณลักษณะของงานตามความปรารถนาของกลุมซึ่งสมาชิกในกลุมใชเป็น
แนวทางในการประเมินผลของงานของตน๔๓ โดยความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในการท างานจาก
ผลการวิจัยออกเปน ๕ กลมุ คือ  
 ๑. กลุมความตองการทางดานจิตวิทยา (The Psychological Need school) กลุมนี้ได
แก มาสโลว (Maslow) เฮอรซเบิรก (Herzberg) ลิเคิรท (Likert) โดยมองความพึงพอใจในการท างาน
เกิดจากความตองการของบุคคล ที่ตองการความส าเร็จของงานและความตองการยอมรับจากบุคคล
อ่ืน  
 ๒. กลุมภาวะผูน า (Leadership School) มองความพึงพอใจในการท างาน จากรูปแบบ
และการปฏิบัติของผูน าที่มีตอผูใตบังคับบัญชา กลุมนี้ไดแก เบรก (Blake) มูตัน (Mouton) ฟดเลอร
(Fieldler)  

                                                           
 ๔๑ สมวงศ พงศสถาพร, การตลาดบริการ, (กรุงเทพมหานคร : เลฟแอนดลีฟ, ๒๕๔๗), หนา ๕๙. 
 ๔๒ ศิริวรรณ  เสรีรัตน, การบริหารการตลาดยุคใหม , (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร, ๒๕๓๘), หนา 
๑๘. 
 ๔๓  Korman  Abraham K., Organizational Behavior, (Englewood Cliffs, New Jersey:  
Prentice-Hall, 1977), p. 65. 
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 ๓. กลุมความพยายามตอรองรางวัล (Effort-Reward Bargain School) เปนกลุมที่มอง
ความพึงพอใจในการท างานจากรายไดเงินเดือนและผลตอบแทนอ่ืน กลุมนี้ไดแก กลุมบริหารธุรกิจ
ของมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร  
 ๔. กลุมอุดมการณการจัดการ (Management Ideology School) มองความพึงพอใจ
จาก พฤติกรรมการบริหารงานขององค การ ไดแก โครซิเอร และ โกลด เนอร (Crozier and 
Gouldner)  
 ๕. กลุมเนื้อหาของงานและการออกแบบงาน (Work Content and Job Design) ความ
พึงพอใจงานเกิดจากเนื้อหาของตัวงาน กลุมแนวความคิดนี้มาจากสถาบันทาวิสตอก ของมหาวิทยาลัย
ลอนดอน๔๔ โดย ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือ
ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องความรู้สึกพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนอง
หรือบรรลุจุดหมายในระดับหนึ่งและความรู้สึกดังกล่าวจะลดลงหากความต้องการหรือจุดหมายนั้น
ไม่ได้รับการตอบสนอง”๔๕ ทั้งนี้ ความพึงพอใจเป็นการให้ค่าความรู้สึกของคนที่สัมผัสกับโลกทัศน์
เกี่ยวกับการจัดการสภาพแวดล้อมค่าความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อการจัดการสภาพแวดล้อมจะแตกต่าง
กัน เช่น ความรู้สึกดี - เลว พอใจ - ไม่พอใจ สนใจ - ไม่สนใจ”๔๖ และพึงพอใจไววาเปน ผลจากบุคคล
นั้น เขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมหรือเขาไปรับรูแลวเกิดความพอใจโดยความหมายของความพึงพอใจ
สามารถทดแทนความหมายของทัศนคติได บางทีเรียกวาทฤษฎี V.I.E. เนื่องจากมีองคประกอบทฤษฎีท่ี
ส าคัญ คือ  
 V มาจากค าวา Valence หมายถึง ความพึงพอใจ  
 I มาจากค าวา Instrumentality หมายถึง สื่อเครื่องมือวิถีทางน าไปสูความพึงพอใจ 
 E มาจากค าวา Expectancy หมายถึง ความคาดหวังภายในตัวบุคคลมีความตองการและ
มีความคาดหวังในหลายสิ่งหลายอยาง๔๗   
 สรุปได้ว่า ความพึงพอใจความรู้สึกที่เป็นการยอมรับความรู้สึกที่ยินดีความรู้สึกชอบใน
การได้รับบริการหรือได้รับการตอบสนองตามความคาดหวังหรือความต้องการที่บุคคลนั้นได้ตั้งไว้  

                                                           
 ๔๔ Mumford  E., Job Satisfaction, (London : Longman, 1972), p 25. 
 ๔๕ ธีรกิติ  นวรัตน์ ณ อยุธยา, การตลาดส าหรับการบริการ : แนวคิดและกลยุทธ์,  (กรุงเทพมหานคร 
: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๑๘๒. 
 ๔๖ วิมลสิทธิ์  หรยางกูล, พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม : มูลฐานทางพฤติกรรมเพ่ือการ
ออกแบบและวางแผน, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า 
๓๕. 
 ๔๗ Vroom, W.H., Working and Motivation, (New York: John Wiley and Sons, Inc.,1964), 
p. 27. 
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ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความคาดหวัง ความพยายาม ผลงาน รางวัลที่
ได้รับการให้คุณค่าของรางวัลความพึงพอใจเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้งานประสบความส า เร็จ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเกี่ยวกับการให้บริการ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญประการแรกที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงความ
เจริญก้าวหน้าของงานบริการ การที่จะให้องค์กรท างานประสบความส า เร็จได้นั้น ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง   
  
ตาราง ๒.๔ แสดงการสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ 

นักวิชาการ  แนวคิดหลัก 
Hornby, A. F., (2000, p 123). ความรู้มีความสุขในความส าเร็จ หรือความสุขที่ได้สิ่ง

ที่ต้องการ 
Quirk, R., (1987, p 285). ความรู้สึกดีเม่ือประสบผลส าเร็จ 
กิตติมา  ปรีดีดิลก, (๒๕๒๙, หนา ๓๒๑). ความพึงพอใจ ความรูสึกชอบหรือพอใจที่มีตอองค

ประกอบหรือสิ่งจูงใจในดานตาง ๆ 
สมวงศ พงศสถาพร, (๒๕๔๗, หนา ๕๙). ความพึงพอใจ การประเมินการบริการนั้น ๆ ว า

ตอบสนองความตองการของตนไดตามท่ีคาดหวัง 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน, (๒๕๓๘, หนา ๑๘). ความพึงพอใจของความสะดวกที่ได รับจากการ

บริการ ความพึงพอใจตอการประสานงานผูบริการ 
ความพึงพอใจตอการตอนรับและการเอาใจใสของผู
ใหบริการ ความพึงพอใจกับขอมูลขาวสารที่ไดรับ 

Mumford  E., (1972, p. 25). ความพึงพอใจในการยอมรับจากบุคคลอ่ืน ความพึง
พอใจในการท างาน จากรูปแบบและการปฏิบัติของ
ผูน าที่มต่ีอผูใตบังคับบัญชา 

ธีรกิติ  นวรัตน์ ณ อยุธยา 
(๒๕๔๗, หน้า ๑๘๒). 

ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกหรือทัศนคติของ
บุคคลที่มีต่อสิ่ ง ใดสิ่ งหนึ่ งหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องความรู้สึกพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความ
ต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนอง 

วิมลสิทธิ์  หรยางกูล, (๒๕๔๙, หน้า ๓๕). ความพึงพอใจเป็นการให้ค่าความรู้สึกของคนที่
สั ม ผั ส กั บ โ ล ก ทั ศ น์ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร จั ด ก า ร
สภาพแวดล้อมค่าความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อการ
จัดการสภาพแวดล้อมจะแตกต่างกัน 
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ตาราง ๒.๔ แสดงการสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ (ต่อ) 

นักวิชาการ  แนวคิดหลัก 
Vroom, W.H., (1964, p. 27). พึงพอใจไววาเปนผลจากบุคคลนั้น เขาไปมีสวนรวม

ในกิจกรรมหรือเขาไปรับรูแลวเกิดความพอใจ 
 
 ๒.๑.๖ แนวคิดเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน 
 การปรับเปลี่ยนการเปิดใจมองปัญหารอบตัวและรับฟังความเห็นที่แตกต่างได้แล้ว 
ขั้นตอนถัดมาคือการปรับตัวหรือปรับธุรกิจให้ทันกับยุคสมัยและความท้าทายใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา 
พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร ผู้ประกอบการกิจการเพ่ือสังคมต้อง
กล้าที่จะปรับตัวเองและกิจการไปตามปัจจัยและสังคมที่เปลี่ยนไป เพ่ือให้สามารถอยู่รอดในสนามแข่ง
ขันทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ การหมั่นพัฒนาตนและกิจการอยู่ตลอดเวลาอย่างไม่หยุดยั้งนี้ จะ
ส่งเสริมให้ธุรกิจอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
 การเปลี่ยนแปลง เป็นสิ่งที่องค์กรจะต้องปรับและท าอยู่เป็นประจ าด้วยเหตุผลต่าง ๆ ที่
ส าคัญ คือ สภาพแวดล้อมของโลกท่ีปรับเปลี่ยนและมีอะไรเกิดใหม่เสมอองค์กรจะต้องปรับเปลี่ยน 
 ๑. Mindset เป็นจุดส าคัญของการเปลี่ยนแปลง หากเราไม่เข้าใจว่าท าไมต้องเปลี่ยนแปลง 
และต้องเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหน ก็อาจจะท าให้เสียเวลา เสียต้นทุน และเสียทรัพยากรไปได้  
 ๒. รูปแบบการท างาน การท าธุรกิจยุคใหม่เป็นการติดต่อสื่อสารแบบไร้สาย ดังนั้นหาก
รูปแบบการท างานยังเป็นแบบเดิม อีกมากมายที่เราเคยเจอและไม่ได้เจอแล้วในปัจจุบัน  
 ๓. กระบวนการท างาน ขั้นตอนการท างานปรับอย่างไรให้เท่าทันและสามารถที่จะค้นหา
ได้สะดวกกว่าเดิม  
 ๔. กลยุทธ์การบริหาร การวางกลยุทธ์จะต้องปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมในยุค
ปัจจุบัน  
 ๕. การตลาด พฤติกรรมของคนใช้ชีวิตในแบบที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และยังต้องการอะไรที่
ทันสมัย๔๘ 
 การปรับเปลี่ยน หมายถึง การสร้างการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบเชิงบวกทางสังคมให้
เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งนั่นถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายสูงสุดของการท ากิจการเพ่ือสังคม๔๙ โดยการ
ปรับเปลี่ยนทางความคิดและพฤติกรรมธรรมชาติของความคิด มีความหมายเป็นทั้งจริงทั้งหมดจริง

                                                           
 ๔๘  อ ง ค์ ก ร ต้ อ ง ป รั บ เ ป ลี่ ย น ใ น ยุ ค ดิ จิ ทั ล ,   [อ อ น ไ ล น์ ],  แ ห ล่ ง ที่ ม า  : 
https://tma.or.th/2016/news_detail.php?id=123 [๖ ธันวาคม ๒๕๖๒]. 
 ๔๙ การเงิน, เปิด-ปรับ-เปลี่ยน คัมภัร์พิชิตความส าเร็จของเหล่า SE, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : 
https://40plus.posttoday.com/personalfinance/27382/ [๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒]. 

https://tma.or.th/2016/news_detail.php?id=123
https://40plus.posttoday.com/personalfinance/27382/
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บางส่วนหรือไม่จริงเลย บางคนอาจไม่ได้รู้ว่าตนก าลังคิดอะไรอยู่ บางคนสามารถคิดถึงความคิดของ
ตนเองได้และปรับเปลี่ยนได้ โดยมีสติเป็นตัวช่วยในการจับความคิดของบุคคล สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งเร้า
ท าให้เกิดความคิด ความคิดของบุคคล สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งเร้า ท าให้เกิดความคิด ความคิดท าให้เกิด
การแสดงออกทางอารมณ์ พฤติกรรม สรีระ โดยรูปแบบของความคิดเกิดจากความเชื่อแบ่งเป็น ๓ 
ระดับ 
 ๑. ความเชื่อพ้ืนฐานที่อยู่ในระดับลึก เป็นความเชื่อเกี่ยวกับตนเองและอ่ืนรวมถึ ง ความ
เชื่อเกี่ยวกับโลกและชีวิตมักจะเป็นตวัยิงความคิดอัตโนมัติที่ซ้ าออกมาบ่อย ๆ เมื่อมีเรื่องมากกระตุ้น 
 ๒. ความเชื่อที่อยู่ระดับกลาง เป็นทัศนคติ กฎส่วนตัว ข้อยอมรับเบื้องต้น 
 ๓. ความคิดอัตโนมัติ เป็นกระแสความคิดที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วต่อสถานการณ์และส่งผล
ต่ออารมณ์ พฤติกรรมและสรีระของบุคคล เป็นความคิดปกติที่เกิดขึ้นในทุกคนทั้งในคนที่ปกติและผู้ที่
มีปัญหาสุขภาพจิตมักเป็นความคิดที่บุคคลมักจะไม่รู้ตัว ไม่ได้ตระหนักในการคิดอัตโนมัติของตนเอง
เป้าหมายของการปรับความคิดและพฤติกรรม โดยปรับที่สิ่งเร้า ความคิด พฤติกรรม อารมณ์ หรือ
สรีระร่างกาย๕๐ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงอาจก่อให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรขององค์กรได้ เช่น เงินทุน 
ทักษะ เวลา ก าลังคน และทรัพยากรอ่ืน ๆ ซึ่งผู้บริหารองค์กรจะต้องตัดสินใจว่าเวลาใดควรที่จะมีการ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือเวลาใดจะต้องท าการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์เ พ่ือให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการจัดการการเปลี่ยนแปลงสูง จะต้องเป็นองค์กร
ที่มีความยืดหยุ่น และมีการพัฒนาเตรียมพร้อมเพ่ือรองรับกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรับผู้บริหารองค์กรธุรกิจที่จะต้องมีความตื่นตัว เฉลียวฉลาดในการที่จะบริหารจัดการการ
เปลี่ยนแปลงอย่างได้ผล เพราะองค์กรธุรกิจในปัจจุบันได้ก้าวเข้าสู่ยุคของข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี 
ซึ่งท าให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและการคาดการณ์เพ่ือเตรียมวางแผนไว้ล่วงหน้าท าได้
ยาก การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ขององค์กรเพ่ือบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงจึงควรพิจารณาถึงความ
ร่วมมือ และความพร้อมในการยอมรับการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรในองค์กร โดยที่ควรเริ่มจากสิ่งที่
ง่ายก่อนแล้วค่อยพัฒนาไปสู่สิ่งที่ยากจึงจะท าให้สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างได้ผล โดยปัจจัย
ที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในองค์กรมี ๒ ปัจจัยหลักด้วยกันคือ ปัจจัยภายนอก และปัจจัย
ภายใน๕๑ ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยม
และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดย ๑) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว  

                                                           
 ๕๐ แนวคิ ดก ารป รับ เปลี่ ยนทางความคิ ดและพฤ ติก รรม ,  [ออน ไลน์ ],  แหล่ งที่ ม า  : 

https://www.bmnhos.com/กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ; กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และการ
พัฒนา : All rights reserved [๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒]. 
 ๕๑ สนั่น  เถาชารี, กลยุทธ์การจัดการการเปลี่ยนแปลง เพ่ือประสิทธิผลที่ดีขององค์กร , [ออนไลน์], 
แหล่งที่มา: http://www.thailandindustry.com  [๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒]. 
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๒) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์  วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา ๓) การสร้างความเข้มแข็ง ในสถาบันทางศาสนา ๔) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ๕) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ ๖) การใช้สื่อและ
สื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม และ ๗) การส่งเสริม ให้คนไทยมี
จิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม๕๒   
 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และวัฒนธรรม การพัฒนาผู้น าการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
เป็นกระบวนการพัฒนาผู้น าการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
ของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการให้สามารถรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ในลักษณะการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
(actionlearning program) มุ่งเน้นให้ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่าง ๆ มีการปรับเปลี่ยน 
กระบวนทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรมการท างานเข้าใจบทบาทของตนเอง และพร้อมสร้างการ
เปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรมใหม่ การพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่เป็นการพัฒนาบุคลากร
รุ่นใหม่เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง เป็นการเร่งสร้างบุคลากรที่มีความสามารถระดับสูงเข้าสู่ระบบ
ราชการในต าแหน่งผู้บริหาร โครงการนี้จึงนับเป็นโครงการที่มุ่งสร้างคนเก่งพัฒนาคนดี ป้อนสู่ระบบ
ราชการยุคใหม่ การสร้างทีมงานการบริหารการเปลี่ยนแปลงผ่านกระบวนการส่งเสริ มการจัดการ
ความรู้ (knowledge management) เป็นการพัฒนาเพ่ือให้เกิดการรวบรวมความรู้ที่มีอยู่ในส่วน
ราชการ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กร
สามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพการพัฒนา
องค์ความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-learning เพ่ือการพัฒนาระบบราชการเป็นโครงการที่สร้างโอกาส
ทางด้านการศึกษาและการพัฒนาตนเองของข้าราชการโดยไม่จ ากัดเวลา และสถานที่ซึ่งถือเป็น
ช่องทางหนึ่งในการพัฒนาบุคคลากรภาครัฐให้เป็นข้าราชการที่ใฝ่รู้ อันจะเป็นพ้ืนฐานการพัฒนาไปสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้านการบริหารซึ่งผ่านการรับรอง
คุณภาพมาตรฐานระดับสากล เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพให้ค าปรึกษาแก่ส่วนราชการ ระดับกระทรวง 
กรม และผู้สนใจงานด้านการพัฒนาระบบราชการ ซึ่งเอ้ือประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐในภาพรวม 
การบริหารซึ่งผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานรับรองคุณสมบัติจากสถาบันที่ปรึกษาระดับโลกเพ่ือให้
น าความรู้ที่ได้รับไปขยายผลยังหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน
เป็นเรื่องที่ส่วนราชการตระหนักและเห็นความส าคัญ เพราะเป็นปัจจัยส าคัญที่จะสามารถพัฒนา
ระบบราชการได้อย่างยั่งยืน หลายส่วนราชการได้ตระหนักและให้ความส าคัญ เช่น โครงการกระทรวง
สมรรถนะสูงของกระทรวงพลังงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานน าร่องที่เข้าร่วมโครงการการบริหารการ

                                                           
 ๕๒ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ (ฉบับย่อ),  ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, หน้า ๘. 
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เปลี่ยนแปลงเพ่ือเสริมสร้างขีดสมรรถนะขององค์กรกับส านักงาน ก.พ.ร.  โดยส่วนหนึ่งของผลการ
ด าเนินงานท าให้หน่วยงานได้ร่วมกันวางแผนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน๕๓ 
 สรุปได้ว่า การปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงอาจก่อให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรของ
องค์กรได้ เช่น ทักษะ เวลา ก าลังคนการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่องค์กรจะต้องปรับและท าอยู่เป็นประจ า
ด้วยเหตุผลต่าง ๆ ที่ส าคัญ คือ สภาพแวดล้อมของโลกที่ปรับเปลี่ยนและมีอะไรเกิดใหม่องค์กรจะ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดส าคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรภาครัฐ  การท างานอย่างมี
คุณธรรม มีประสิทธิภาพรับผิดชอบต่อผลงานท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนไปในทางที่มี
ดีมีคุณภาพต่อประเทศชาติและประชาชน การเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการให้สามารถรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นจาก
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 
 
ตาราง ๒.๕ แสดงการสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีการปรับเปลี่ยน 

นักวิชาการ  แนวคิดหลัก 
องค์กรต้องปรับเปลี่ยนในยุคดิจิทัล, (๒๕๖๒).  การเปลี่ยนแปลง เป็นสิ่งที่องค์กรจะต้องปรับ

และท าอยู่เป็นประจ าด้วยเหตุผลต่าง ๆ ที่
ส า คั ญ  ก า ร ท า ธุ ร กิ จ ยุ ค ใ ห ม่ เ ป็ น ก า ร
ติดต่อสื่อสารแบบไร้สาย  

เปิด-ปรับ-เปลี่ยน คัมภีร์พิชิตความส าเร็จของเหล่า 
SE, (๒๕๖๒). 

การสร้างการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบเชิง
บวกทางสังคมให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม 

แนวคิดการปรับเปลี่ยนทางความคิดและพฤติกรรม, 
(๒๕๖๒). 

เป้าหมายของการปรับความคิดและพฤติกรรม 
โดยปรับที่สิ่งเร้า ความคิด พฤติกรรม 

สนั่น  เถาชารี, (๒๕๖๒). การเปลี่ยนแปลง ทักษะ เวลา ก าลังคน และ
ทรัพยากรซึ่งผู้บริหารองค์กรจะต้องตัดสินใจ
ว่าเวลาใดควรที่จะมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
จะต้องท าการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ เพ่ือให้
สอดคล้อง  

 
ตาราง ๒.๕ แสดงการสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีการปรับเปลี่ยน (ต่อ) 

                                                           
 ๕๓ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และ
ค่านิยม, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : https://www2.opdc.go.th [๗ ธันวาคม ๒๕๖๒] 

https://www2.opdc.go.th/special.php?spc_id=4&content_id=120
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นักวิชาการ  แนวคิดหลัก 
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ (ฉบับย่อ), 
(๒๕๖๑).  

การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้น
ให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ ๑) การปลูกฝังค่านิยม 
๒ ) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์  วินัย 
คุณธรรม จริยธรรม ๓) การสร้างความเข้มแข็ง 
ในสถาบันทางศาสนา ๔) การปลูกฝังค่านิยม
และวัฒนธรรม  ๕ ) การสร้างค่านิยมและ
วัฒนธรรมที่ พึงประสงค์  ๖) การใช้สื่อและ
สื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมของคนในสังคม และ ๗) การส่งเสริม
ให้คนไทยมีจิตสาธารณะ  

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 
(๒๕๖๒). 

การพัฒนาผู้น าการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
เป็นกระบวนการพัฒนาผู้น าการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการของผู้บริหารระดับสูงของส่วน
ราชการให้สามารถรับมือกับความท้าทายที่
เกิดข้ึนจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 

 
 ๒.๑.๗ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา 
 การพัฒนานับว่ามีความส าคัญมาในสังคมปัจจุบัน เพ่ือให้การพัฒนานั้นบรรลุเป้าหมายใน
การท างานอย่างมีคุณภาพเป็นระบบ การพัฒนาจึงมีนักวิชาการได้ให้ความหมาย ดังนี้ 
  การพัฒนา คือ การท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปอีกสภาพหนึ่งที่ดีกว่าเดิม
อย่างเป็นระบบ หรือการท าให้ดีขึ้นกว่าสภาพเดิมที่เป็นอยู่อย่างเป็นระบบ๕๔ ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบ
ด้านคุณภาพระหว่างสภาพการณ์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งในช่วงเวลาที่ต่างกัน คือ ถ้าในปัจจุบันสภาพการณ์
ของสิ่งนั้นดีกว่าสมบูรณ์กว่าก็แสดงว่าเป็นการพัฒนา๕๕ โดย การพัฒนาเน้นความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจเป็นส าคัญ เช่น ผลผลิตรวมของประเทศเพ่ิมขึ้น รายได้ประชาชาติเพ่ิมขึ้น รายได้ต่อหัวของ

                                                           
 ๕๔ ยุวัฒน์  วุฒิเมธี, การพัฒนาชุมชน : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : บางกอกบล็อก, 
๒๕๒๖), หน้า ๑. 
 ๕๕ ปกรณ์  ปรียากร, ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา ในการบริหารการพัฒนา , 
(กรุงเทพมหานคร : สามเจริญพาณิชย์, ๒๕๓๘), หน้า ๕. 
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ประชากรเพ่ิมข้ึน๕๖ ทั้งนี้ การพัฒนา คือ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นการเน้นความหมายเชิง
ปริมาณ คือ การเพ่ิมขึ้นหรือการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากกว่าด้านอ่ืน ๆ และการพัฒนา มี ๒ ระดับ 
ความหมายอย่างแคบและอย่างกว้าง อย่างแคบ คือ การพัฒนาเป็นการเปลี่ยนแปลงในตัวระบบการ
ท าให้ดีขึ้นอันเป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านคุณภาพเพียงด้านเดียว ส่วนความหมายอย่างกว้าง การ
พัฒนาเป็นกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงในตัวระบบการทั้งด้านคุณภาพ ปริมาณและสิ่ งแวดล้อม
ให้ดีขึ้นไปพร้อม ๆ กันไม่ใช่ด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว การเปลี่ยนแปลงของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทั้งใน
ด้านคุณภาพ ปริมาณ และสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว ๕๗ และ
การพัฒนา เป็นวาทกรรม (Discourse) ที่ก าหนดให้คุณค่าแก่กระบวนการทางสังคมอย่างหนึ่ง 
(Social Process) ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือบรรลุถึงเป้าหมายบางอย่างซึ่งเป็นที่ปรารถนาร่วมกันของ
ภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคองค์กรทางสังคม กล่าวอีกนัยหนึ่งการพัฒนาคือกระบวนการที่ภาค
ส่วนทั่วไปในสังคม ต้องการให้เกิดสิ่งที่เรียกกันว่า เป็นคุณภาพ ประสิทธิภาพ และสุขภาพ ในระดับ
ชีวิต ระดับชุมชน ระดับองค์กร และระดับสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานที่ได้การก าหนดไว้ ในด้าน
วิชาการ การพัฒนาสังคม หมายถึง กระบวนการสร้างความเจริญเติบโต ความก้าวหน้า และสร้าง
ความเข้มแข็งหรือความยั่งยืนให้แก่ระบบต่าง ๆ ในสังคม และสังคมด ารงอยู่ได้อย่างมีสมดุลระบบ 
ต่าง ๆ ในสังคม คือ สถาบันทั้งหมายที่รวมตัวกันเป็นโครงสร้างยึดเหนี่ยวในสังคมให้เป็นปึกแผ่นเป็น
อย่างหนึ่งอย่างเดียวกัน และสร้างเครื่อข่ายสัมพันธภาพทางสังคม ในลักษณะพ่ึงพาอาศัยกัน ระบบ
สังคมที่ส าคัญประกอบด้วยครอบครัว การศึกษา การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ ศาสนาและความ
เชื่อ๕๘ 
 การพัฒนา คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของมนุษย์ด้วยเทคโนโลยีนั่นเอง๕๙ การ
พัฒนาเป็นเรื่องการชักชวนการกระตุ้นเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ด้วยการปฏิบัติตามแผนและ

                                                           
 ๕๖ ณัฐพล  ขันธไชย, แนวความคิดและทฤษฎีในการพัฒนาประเทศและการพัฒนาชนบท. ในการ
บริหารงานพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : โอเดี้ยนสโตร์, ๒๕๒๗), หน้า ๒. 
 ๕๗ สนธยา  พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนส
โตร์, ๒๕๔๗), หน้า ๒-๓.  
 ๕๘ จ านงค์  อดิวัฒนสิทธ์ิ, ปรัชญาทางสังคมแห่งพระพุทธศาสนา, (นนทบุรี : หจก.นิติธรรมการพิมพ์, 
๒๕๖๒), หน้า ๑๒๘.  
 ๕๙ นิรันดร์  จงวุฒิเวศย์ และพูนศิริ  วัจนะภูมิ, ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชนบท, 
ในเอกสารการสอนชุดวิชาคหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน หน่วยท่ี ๑-๗, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๔), หน้า ๑๓. 



๓๕ 
 

โครงการอย่างจริงจังเป็นไปตามล าดับตอนต่อเนื่องกันเป็นวงจรโดยไม่มีการสิ้นสุด๖๐ การพัฒนา เป็น
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคม ได้แก่ คน กลุ่มคน การจัดระเบียบความสัมพันธ์ทางสังคม ด้วย
การจัดสรรทรัพย์กรของสังคมอย่างยุติธรรมและมีประสิทธิผล๖๑ และการพัฒนาเป็นทั้งเป้าหมายและ
กระบวนการที่ครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนต่อชีวิตและการท างาน การเปลี่ยนแปลง
สถาบันต่าง ๆ ทางสังคมวัฒนธรรมและการเมืองอีกด้วย๖๒ การพัฒนาเป็นการที่คนในชุมชนและสังคม
โดยส่วนรวมได้ร่วมกันด าเนินกิจการเพ่ือปรับปรุงความรู้ความสามารถของตนเอง และร่วมกัน
เปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของตนเองชุมชนสังคมให้ดีขึ้น๖๓  โดยเน้นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ
สังคม คือ มนุษย์ กลุ่มทางสังคม การจัดระเบียบของสังคมซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับความหมายในทาง
พุทธศาสนา คือ การเปลี่ยนแปลงมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้มีความสุข ด้วยวิธีการจัดสรรทรัพยากร
ของสังคมอย่างยุติธรรมและมีประสิทธิภาพซึ่งนักวางแผน เรียกว่า การบริหารและการจัดการ
นั่นเอง๖๔ และการพัฒนา คือ การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อย
และสันติสุขให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง โดย ๑) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วน
ให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา       
๒) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ  ๓) การพัฒนาและเสริมสร้าง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิ
บาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ ๔) การพัฒนาและเสริมสร้าง
กลไก ที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่ส าคัญ๖๕ 
 สรุปได้ว่า การพัฒนาให้คนในสังคมมีความสุข เป็นการพัฒนาโครงสร้างทางสังคม โดย
กลุ่มคน ด้วยการจัดสรรทรัพยากรธรรมที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาเป็นกระบวนการที่
ครอบคลุมถึงการเปลี่ยนทัศนะคติของคนต่อการท างาน ต่อสังคมและวัฒนธรรมด้วย การพัฒนาจึง
ต้องมีการพัฒนาด้านคุณภาพ ปริมาณ และสิ่งแวดล้อม ด้วยการวางแผนและด าเนินงานโดยมนุษย์ 

                                                           
 ๖๐ นิรันด์  จงวุฒิเวศย์, ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชนบท, ในเอกสารการสอนชุด
วิชาการพัฒนาชุมชน หน่วยท่ี ๑-๗, พิมพ์ครั้งที่ ๘, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๔), 
หน้า ๙๑-๙๒. 
 ๖๑ ฑิตยา  สุวรรณชฏ, สังคมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิชย์, ๒๕๒๗), หน้า ๓๕๔. 
 ๖๒ Streeten, The Frontiers of Development studies, (London: Macmillan, 1972), p.3. 
 ๖๓ สมศักดิ์  ศรีสันติ, สังคมไทยแนวทางการวิจัยและพัฒนา, (ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยแขนแก่น, 
๒๕๒๕), หน้า ๑๗๙. 
 ๖๔ สนธยา  พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนส
โตร์, ๒๕๔๗), หน้า ๕. 
 ๖๕ ยุทธศาสตร์ชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑-๒๕๘๐ (ฉบับย่อ), ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, หน้า ๔. 
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ตาราง ๒.๖ แสดงการสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา 

นักวิชาการ  แนวคิดหลัก 
ยุวัฒน์  วุฒิเมธี, (๒๕๒๖, หน้า ๑). การพัฒนาที่ท า ให้ดีขึ้นกว่าสภาพเดิมที่

เป็นอยู่อย่างเป็นระบบ 
ปกรณ์  ปรียากร, (๒๕๓๘, หน้า ๕). ปัจจุบันสภาพการณ์ของสิ่งนั้นดีกว่าสมบูรณ์

กว่าก็แสดงว่า เป็นการพัฒนา 
ณัฐพล  ขันธไชย, (๒๕๒๗, หน้า ๒). การพัฒนา เน้นความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจเป็นส าคัญ 
สนธยา  พลศรี, (๒๕๔๗, หน้า ๒-๓). เป็นกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงในตัว

ระบบการทั้งด้านคุณภาพ ปริมาณ และ
สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นตามล าดับ 

จ านงค์  อดิวัฒนสิทธิ์, (๒๕๖๒, หน้า ๑๒๘). การพัฒนากระบวนการที่ภาคส่วนทั่วไปใน
สังมคม ต้องการให้เกิดสิ่งที่เรียกกันว่า เป็น
คุณภาพ ประสิทธิภาพ และสุขภาพ ในระดับ
ชีวิต ระดับ 

นิรันดร์  จงวุฒิเวศย์ และพูนศิริ  วัจนะภูมิ 
(๒๕๓๔, หน้า ๑๓). 

การพัฒนา การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
ของมนุษย์ด้วยเทคโนโลยี 

นิรันด์  จงวุฒิเวศย์, (๒๕๓๔, หน้า ๙๑-๙๒) การพัฒนาเป็นเรื่องการชักชวน การกระตุ้น
เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

ฑิตยา  สุวรรณชัฏ, (๒๕๒๗, หน้า ๓๕๔). เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคม 
โดย คน และกลุ่มคน 

Streeten, (1972, p. 3). 
 

การพัฒนาเป็นทั้งเป้าหมายและกระบวนการ
ที่ครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของ
คนต่อชีวิตและการท างาน 

สมศักดิ์  ศรีสันติ, (๒๕๒๕, หน้า ๑๗๙). การพัฒนาเป็นการที่คนในชุมชนและสังคม
โดยส่วนรวมโดยการร่วมกันด าเนินกิจการ
เพ่ือปรับปรุงความรู้ความสามารถของตนเอง 
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๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับบทบาท อ านาจ หน้าที่ สมาชิกวุฒิสภา 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติอ านาจบทบาทหน้าที่
ของสมาชิกวุฒิสภาในการด ารงต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ เห็นประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีระบบถูกต้องตามหลักที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ ซึ่งมีนักวิชาการได้ให้ความหมาย
เกี่ยวกับแนวคิดของบทบาทไว้ ดังนี้ 
 บทบาท หมายถึง บทบาทและสถานภาพเป็นของคู่กัน บทบาท หรือหน้าที่ย่อมขึ้นอยู่กับ
บุคคลที่ด ารงต าแหน่งนั้น ๆ บทบาทจึงมีรูปการ (aspect) ที่เคลื่อนไหวหรือรูปการทางพฤติกรรมของ
ต าแหน่ง๖๖ โดยบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย แบ่งอ านาจอธิปไตย
ออกเป็น ๓ ฝ่ายตามหลักของการแบ่งแยกอ านาจ คือ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ 
ซึ่งการปกครองแบบตามหลักการแบ่งแยกอ านาจนี้ ท าให้เกิดรูปแบบการปกครอง ๓ รูปแบบ คือ การ
ปกครองแบบประธานาธิบดี (presidential system) มีการแบ่งแยกอ านาจหน้าที่ในการใช้อ านาจ
อธิปไตยออกจากกันอย่างเด็ดขาดแต่ละอ านาจมีหน้าที่มีความสมดุลและเป็นอิสระต่อกัน รูปแบบที่
สองเป็นการปกครองในระบบรัฐสภา (parliamentary system) เป็นรูปแบบของการปกครองที่มี
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน มีการร่วมมือกันระหว่างอ านาจต่าง ๆ แม้จะมีการแบ่งแยกผู้ใช้อ านาจ
อธิปไตยออกจากกัน แต่ก็มิได้มีการแบ่งแยกอ านาจโดยเด็ดขาด มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์ มีการถ่วงดุล
อ านาจซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังมีการปกครองอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นการผสมผสานระหว่างรูปแบบ
การปกครองทั้ งสอง ซึ่ ง เรียกว่าระบบกึ่ งประธานาธิบดี  ( semi–presidential system) คือ 
ประธานาธิบดีเป็นทั้งประมุข และหัวหน้าฝ่ายบริหาร๖๗  
 นับแต่มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ก าหนดบทบาทอ านาจหน้าที่ของวุฒิสภาไว้
อย่างจ ากัดโดยส่วนมากจะถูกจ ากัดบทบาทเป็นเพียงสภาพ่ีเลี้ยงในการขอเปิดอภิปรายทั่วไปใน
วุฒิสภา และหน้าที่ในการแต่งตั้งบุคคลในต าแหน่งส าคัญต่าง ๆ ได้แก่ แต่งตั้งตุลาการของศาล
รัฐธรรมนูญ แต่งตั้งตุลาการของศาลปกครองสูงสุด แต่งตั้งกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม และศาล
ปกครอง ตลอดจนแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เช่น คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ต่อมาเมื่อมีการจัดท ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ ได้ก าหนดบทบาทของวุฒิสภาใหม่ด้วยการปรับเปลี่ยนบทบาทของสมาชิกวุฒิสภาไม่ใช่สภาพ่ี

                                                           
 ๖๖ ปรีชา นันทพฤกษา, พฤติกรรมของบุคคลในองค์กร, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ไทยวัฒนา
พานิช, ๒๕๓๖), หน้า ๑๔. 
 ๖๗ ไพโรจน์  โพธิไสย, บทบาทอ านาจหน้าที่ของวุฒิสภา ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, (กรุงเทพมหานคร : ส านักการพิมพ์ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ๒๕๕๑), 
หน้า ๒-๓. 



๓๘ 
 

เลี้ยงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเดิมหากแต่เป็น “สภาเติมเต็ม” โดยจะช่วยพิจารณาร่าง
กฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้รอบด้าน เพราะเป็นผู้มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือเคยท างานในด้านต่าง ๆ จากภาคส่วนที่หลากหลายของสังคม 
นอกจากนั้น ยังคงอ านาจหน้าที่ในการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระต่าง ๆ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้๖๘ 
 ๑. อ านาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา 
 รัฐธรรมนูญได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาทั้งเป็นหน้าที่เฉพาะตัวและหน้าที่
ที่ต้องใช้พร้อมกับสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้ 
 ๑) การเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาย่อมไม่
อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมาย หรือความครอบง าใด ๆ และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม โดย
ปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (มาตรา ๑๑๔) 
 ๒) การเข้าร่วมประชุมรัฐสภา รัฐธรรมนูญก าหนดให้ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของ
รัฐสภาสองสมัย ๆ หนึ่งให้มีก าหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวันแต่พระมหากษัตริย์จะโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้ขยายเวลาออกไปก็ได้ (มาตรา ๑๒๑ วรรคสอง) อย่างไรก็ดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภาทั้งสองสภารวมกัน หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภามีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภาให้น าความ
กราบบังคมทูลเพ่ือมีพระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญได้ 
(มาตรา ๑๒๓ วรรคแรก) 
 การประชุมรัฐสภาถือว่ามีความส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาของประเทศ
ไทย ดังนี้ รัฐธรรมนูญจึงได้ก าหนดให้สมาชิกวุฒิสภาที่ขาดประชุมเกินจ านวนหนึ่งในสี่ของจ านวนวัน
ประชุมในสมัยประชุมที่มีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธาน
วุฒิสภา จะต้องสิ้นสุดสมาชิกภาพไป มาตรา ๑๑๑ (๕) ในส่วนของการประชุมรัฐสภา รัฐธรรมนูญได้
ก าหนดเฉพาะในส่วนของความคุ้มกันให้แก่สมาชิกวุฒิสภาเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรที่ได้รับทั้งเอกสิทธิ์และความคุ้มกันในสมัยประชุมรัฐสภา ส าหรับในส่วนของความคุ้มกันถูก
ก าหนดไว้ในบทบัญญัติมาตรา ๑๒๕ ในระหว่างสมัยประชุม ห้ามมิให้จับ คุมขัง หรือหมายเรียกตัว
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาไปท าการสอบสวนในฐานะที่สมาชิกผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาใน
คดีอาญา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิก หรือเป็นการจับในขณะกระท าความผิด 

                                                           
 ๖๘ พนารัตน์  มาศฉมาดล, บทบาทและอ านาจหน้าท่ีของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐, สถาบันพระปกเกล้า [ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title  
[๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓]. 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title%20(สืบค้น


๓๙ 
 

 ๒) อ านาจการพิจารณาร่างกฎหมาย 
 ๒.๑ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั่วไป  วุฒิสภามีหน้าที่ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติต่อจากสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภาต้องพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เสนอมานั้นให้
เสร็จภายในหกสิบวัน แต่ถ้าร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินต้อ ง
พิจารณาให้เสร็จภายในสามสิบวัน ทั้งนี้ เว้นแต่วุฒิสภาจะได้ลงมติให้ขยายเวลาออกไปเป็นกรณีพิเศษ
ซึ่งต้องไม่เกินสามสิบวัน ก าหนดวันดังกล่าวให้หมายถึงวันในสมัยประชุม และให้เริ่มนับแต่วันที่ร่าง
พระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา (มาตรา ๑๓๖ วรรคแรก) ถ้าวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติไม่
เสร็จภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตินั้น 
(มาตรา ๑๓๖ วรรคสาม) 
 ๒.๒ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ภายหลังจากการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาของวุฒิสภา วุฒิสภาจะต้องให้ความ
เห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา โดย
จะแก้ไขเพ่ิมเติมใด ๆ มิได้ถ้าพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าวุฒิสภาเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติ
นั้น ในกรณีเช่นนี้และในกรณีที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบให้ด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๑ (มาตรา 
๑๔๓ วรรคสาม) ถ้าวุฒิสภาไม่เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ให้น าความในมาตรา ๑๓๘ 
วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้สภาผู้แทนราษฎรยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ทันที (มาตรา ๑๔๓ 
วรรคสี่) 
 ๒.๓ พิจารณาพระราชก าหนด เมื่อพระมหากษัตริย์ทรงตราพระราชก าหนดตาม
ค าเสนอนแนะของคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๗๒ ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของ
คณะรัฐมนตรีในการน าพระราชก าหนดนั้นเข้าสู่การพิจารณาเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติจาก
รัฐสภา ดังนั้น บทบาทอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาพระราชก าหนดจึงเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิก
วุฒิสภา 
 ๓) หน้าที่ของวุฒิสภาเกี่ยวกับการเสนอให้ความเห็นในประเด็นต่าง ๆ 
 ๓.๑ การให้ความเห็นเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี (ในระหว่าง ๕ ปีแรก) 
 รัฐธรรมนูญก าหนดรัฐสภาต้องให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็น
นายกรัฐมนตรีให้ด าเนินการตามมาตรา ๑๕๙ เว้นแต่การพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๕๙ 
วรรคหนึ่ง ให้กระท าในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา และมติที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็น
นายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๕๙ วรรคสาม ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา (มาตรา ๒๗๒) 



๔๐ 
 

 ๓.๒ หน้าที่ให้ค าแนะน าในการสรรหาและแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งส าคัญต่าง ๆ 
ดังนี้  
 ๑) การให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกหรือสรรหาเพ่ือ
ด ารงต าแหน่ง “ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ” ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา ให้ประธานวุฒิสภาน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงแต่งตั้งประธานศาล
รัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ (มาตรา 
๒๐๔ วรรคท้าย) 
 ๒) การให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้ได้รับการแต่งตั้ง “ผู้ด ารงต าแหน่ง
ในองค์กรอิสระ” นอกจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานวุฒิสภาน าความกราบบังคม
ทูลเพ่ือทรงแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ และเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ โดย
อนุโลมมาตรา ๒๐๔ วรรคท้ายมาใช้ในกรณีนี้ (มาตรา ๒๑๗) 
 ๓) การให้ค าแนะน าในการแต่งตั้ง “คณะกรรมการการเลือกตั้ง” เพ่ือให้
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้แต่งตั้ง (มาตรา ๒๒๒) 
 ๔) การให้ค าแนะน าในการแต่งตั้ง “คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน” 
เพ่ือให้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้แต่งตั้ง (มาตรา ๒๓๘) 
 ส าหรับต าแหน่ง “ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน” ก็เป็นหน้าที่ของวุฒิสภาใน
การให้ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกวุฒิสภา (มาตรา ๒๔๑) 
 ๕) การให้ค าแนะน าในการแต่งตั้ง “คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ” เพ่ือให้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้แต่งตั้ง (มาตรา ๒๔๖) 
 ๓.๓ สิทธิในการเสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาการกระท าที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา ๑๔๔ วรรคสอง กล่าวคือการกระท าท่ีฝ่าฝืนในส่วน
ของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย ที่มีการการเสนอ การ
แปรญัตติหรือการกระท าด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาหรือ
กรรมาธิการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายจะกระท ามิได้ (มาตรา 
๑๔๔ วรรคสาม) 
 ๓.๔ สิทธิในการเสนอความเห็นในกรณีร่างพระราชบัญญัติ มีข้อความขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ การเสนอความเห็นใน
กรณีดังกล่าวนี้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมีจ านวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา สามารถเสนอต่ อ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภาหรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณีภายใต้เงื่อนไขด้าน



๔๑ 
 

ระยะเวลา คือ ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะน าร่างพระราชบัญญัติใดขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพ่ือ
พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยตามมาตรา ๘๑ (มาตรา ๑๔๘) 
 ๓.๕ สิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิก ในกรณี
พระราชก าหนดนั้นไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง และให้ประธานแห่งสภานั้นส่งความเห็นไป
ยังศาลรัฐธรรมนูญภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นเพ่ือวินิจฉัย และให้รอการพิจารณา     
พระราชก าหนดนั้นไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับแจ้งค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๑๗๓ วรรคแรก) 
 ๓.๖ สิทธิในการแสดงความคิดเห็นในการบริหารราชการแผ่นดิน ในกรณีที่
คณะรัฐมนตรีขอความคิดเห็นในกรณีที่มีปัญหาส าคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน 
นายกรัฐมนตรีจะแจ้งไปยังประธานรัฐสภาขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของ
รัฐสภาก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ รัฐสภาจะลงมติในปัญหาที่อภิปรายมิได้ ดังนี้ สมาชิกวุฒิสภาสามารถให้
ความคิดเห็นดังกล่าวได้ (มาตรา ๑๗๕) 
 ๓.๗ การให้ความคิดเห็นของในการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรม  ที่ศาล
รัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระร่วมกันก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นศาลรัฐธรรมนูญและองค์กร
อิสระร่วมกันก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้น (มาตรา ๒๑๙) 
 ๔) สิทธิของสมาชิกวุฒิสภา 
 ๔.๑ สิทธิตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีในเรื่องใดเกี่ยวกับงานในหน้าที่ โดยจะถามเป็น
หนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้ (มาตรา ๑๕๐) 
 ๔.๒ สิทธิเข้าชื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีแถลง
ข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาส าคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ ภายใต้
เงื่อนไขต้องมีสมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
วุฒิสภา (มาตรา ๑๕๓) 
 ๔.๓ สิทธิในการตรวจสอบสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งแห่งสภา
นั้นสิ้นสุดามมาตรา ๑๐๑ (๓) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๒) หรือมาตรา ๑๑๑ (๓) (๔) (๕) 
หรือ (๗) แล้วแต่กรณี (มาตรา ๘๒) 
 ๔.๔ สิทธิในการเข้าชื่อกล่าวหาว่ากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ผู้ใดกระท าการตามมาตรา ๒๓๔ (๑) โดยยื่นต่อประธานรัฐสภาพร้อมด้วยหลักฐานตาม
สมควร หากประธานรัฐสภาเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าตามที่ถูกกล่าวหา ให้ประธาน
รัฐสภาเสนอเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาเพ่ือตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระจากผู้ซึ่งมีความเป็นกลางทางการ
เมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือไต่สวนหาข้อเท็จจริง (มาตรา ๒๓๖) 
 
 



๔๒ 
 

 ๕) อ านาจหน้าที่ในบทเฉพาะกาลของวุฒิสภาชุดแรก 
 สมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับแต่งตั้งจ านวน ๒๕๐ คนแรกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้
ในมาตรา ๒๖๙ วุฒิสภาชุดแรกยังมีหน้าที่ ดังนี้ (มาตรา ๒๗๐) 
 ๑. ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ 
การปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 ๒. พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพ่ือด าเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูป
ประเทศโดยให้เสนอและพิจารณาในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา 
 ๓. ในกรณีที่สมาชิกวุฒิสภาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติใดที่คณะรัฐมนตรีมิได้แจ้งว่าเป็น
ร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพ่ือด าเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ สมาชิกวุฒิสภา
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของแต่ละสภา อาจเข้าชื่อกันร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพ่ือให้วินิจฉัย 
การยื่นค าร้องดังกล่าวต้องยื่นก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี จะพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัตินั้นแล้วเสร็จ 
 ๖) อ านาจในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของสมาชิกวุฒิสภา  
 การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐจะกระท ามิได้ มาตรา ๒๕๕
ส าหรับหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญถูกก าหนดไว้ในมาตรา ๒๕๖ (๑) ให้อ านาจใน
การเสนอญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมต้องมาจากคณะรัฐมนตรี หรือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา 
สมาชิกวุฒิสภาจึงมีส่วนส าคัญในการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในการแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญโดยเฉพาะการลงมติในวาระที่หนึ่ง และในวาระท่ีสามของการแก้ไข ดังนี้ 
 การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการต้องมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภามาตรา ๒๕๖ (๓) การออกเสียง
ลงคะแนนในวาระที่สามขั้นสุดท้าย สมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภามาตรา ๒๕๖ (๖) ก่อนนายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพ่ือ
ทรงลงพระปรมาภิไธยตาม (๗) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกท้ังสองสภา
รวมกันมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา หรือของทั้งสอง
สภารวมกันแล้วแต่กรณี มีสิทธิเข้าชื่อกันเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกหรือ
ประธานรัฐสภาแล้วแต่กรณี ว่าร่างรัฐธรรมนูญตาม (๗) ขัดต่อมาตรา ๒๕๕ หรือมีลักษณะตาม (๘) 
และให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับเรื่องดังกล่าวส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๖ (๙)๖๙ 

                                                           
 ๖๙ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐, มาตรา ๒๕๖ ราชกิจจานุเบกษา, ฉบับ
พิมพ์ตามราชกิจจานุเบกษา, (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พิมพ์อักษร, ๒๕๖๐). หน้า ๗๖. 



๔๓ 
 

 อ านาจหน้าที่ของวุฒิสภานั้นจะแตกต่างกันไปตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ 
รัฐธรรมนูญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สามารถจ าแนกหน้าที่ได้ ๖ ประการ คือ 
 ๑. วุฒิสภามีอ านาจหน้าที่ด้านนิติบัญญัติเป็นการกลั่นกรองและยับยั้งกฎหมายที่ผ่าน
ความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร ทั้งในส่วนของร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชก าหนด ร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และ
ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย ถือเป็นอ านาจหน้าที่หลักของวุฒิสภา แต่อย่างไรก็ตามมี
รัฐธรรมนูญของไทย ๒ ฉบับที่ให้อ านาจวุฒิสภาริเริ่มเสนอร่างพระราชบัญญัติได้ คือ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๔๙๐ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๑๑ 
 ๒. วุฒิสภามีอ านาจหน้าที่ด้านการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 
 ๓. วุฒิสภามีอ านาจหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบในเรื่องส าคัญต่าง ๆ เป็นอ านาจที่ต้อง
กระท าในนามของรัฐสภา กล่าวคือ ต้องกระท าในที่ประชุมร่วมกันระหว่างวุฒิสภาและสภา
ผู้แทนราษฎร เช่น การให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ การปฏิญาณตน
ของผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภา การรับทราบการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎมณเฑียรบาลว่าด้วย
การสืบสันตติวงศ์ การรับทราบหรือให้ความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติ การมีมติให้รัฐสภาพิจารณา
เรื่องอ่ืนในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติได้ การให้ความเห็นชอบในการท าหนังสือสัญญาส าคัญ การ
ประกาศสงคราม และการปิดสมัยประชุมสามัญ เป็นต้น อย่างไรก็ตามในระหว่างสภาผู้แทนราษฎรสิ้น
อายุ หรือถูกยุบรัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้วุฒิสภาท าหน้าที่รัฐสภาเพ่ือให้ความเห็นชอบในกรณีต่าง  ๆ 
ทั้งนี้เพ่ือมิให้กิจการหรือผลประโยชน์ของประเทศต้องกระทบกระเทือน 
 ๔. วุฒิสภามีอ านาจในการเลือกแต่งตั้งให้ค าแนะน า และให้ความเห็นชอบให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าแนะน า
ของวุฒิสภาส่วนใหญ่จะเป็นตุลาการและกรรมการในองค์กรอิสระต่าง ๆ เช่น ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ประธานศาลปกครองสูงสุด คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นต้น 
 ๕. วุฒิสภามีอ านาจในการถอดถอนบุคคลออกจากต าแหน่ง ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
เป็นการถอดถอนบุคคลที่มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ ส่อว่ากระท าผิดต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ราชการ ส่อว่ากระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ส่อว่าจงใจใช้อ านาจหน้าที่
ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
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อย่างร้ายแรงให้ออกจากต าแหน่ง บุคคลที่วุฒิสภามีอ านาจลงมติถอดถอนออกจากต าแหน่ง เช่น 
นายกรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
ประธานศาลปกครองสูงสุด อัยการสูงสุด กรรมการในองค์กรอิสระต่าง  ๆ ผู้พิพากษา อัยการและผู้
ด ารงต าแหน่งสูงตามท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม เป็นต้น 
 ๖. วุฒิสภามีอ านาจหน้าที่อ่ืน ๆ เป็นการใช้อ านาจหน้าที่ในนามของ “รัฐสภา” ที่มีทั้งการ
ที่ต้องกระท าในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา และไม่ต้องประชุมร่วมกัน ดังนี้ 
  ๖.๑ การพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
  ๖.๒ การพิจารณารับทราบรายงานประจ าปีของหน่วยงานต่าง ๆ 
 ๖.๓ ด้านต่างประเทศจะด าเนินการในนาม “สมาชิกรัฐสภาไทย” ผ่านองค์กร
รัฐสภาระหว่างประเทศ เช่น สหภาพรัฐสภา สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก องค์การรัฐสภา
อาเซียน และการประชุมรัฐสภาภาคพ้ืนเอเชียและแปซิฟิก 
  ๖.๔ ด้านการเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย เป็นสื่อกลางในการน าปัญหาความ
เดือดร้อนและความต้องการของประชาชนไปบอกกล่าวให้ฝ่ายบริหารเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว๗๐ 
 ๑. อ านาจหน้าที่ของ ๒๕๐ สมาชิกวุฒิสภาแต่งตั้งตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ 
 สมาชิกวุฒิสภาโดยทั่วไปอ านาจหน้าที่ขององค์กรนี้ที่คนอาจจะนึกถึง คือ การกลั่นกรอง
และตรวจสอบกฎหมายที่ผ่านมาจากสภาผู้แทนราษฎรอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๖๐ ได้
ก าหนดอ านาจของสมาชิกวุฒิสภา ให้ท าหน้าที่กลั่นกรองกฎหมายเช่นเดิม แต่ก็ยังมีอ านาจอ่ืนที่ส าคัญ
ด้วย เช่น อ านาจให้ความเห็นชอบผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ อ านาจตั้งกระทู้ตรวจสอบฝ่าย
บริหาร  
 ๑.๑ อ านาจตรวจสอบฝ่ายบริหาร 
 ในฐานะที่วุฒิสภาเป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ ก็มีอ านาจและหน้าที่ต้องตรวจสอบการ
ท างานของฝ่ายบริหารด้วย การเลือกคนเข้ามาเป็นสมาชิกวุฒิสภาแต่สมาชิกวุฒิสภาก็ยังมีอ านาจ
ตรวจสอบอยู่ จึงเป็นเรื่องท้าทายที่ต้องจับตาดูว่าอ านาจเหล่านี้จะถูกหยิบมาใช้หรือไม่ 
 มาตรา ๑๕๐ ก าหนดว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภามีสิทธิตั้งกระทู้ถาม
รัฐมนตรีในเรื่องใดเกี่ยวกับงานในหน้าที่โดยจะถามเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้  ตามข้อบังคับการ
ประชุมแห่งสภานั้น ๆ ซึ่งอย่างน้อยต้องก าหนดให้มีการตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

                                                           
 ๗๐ ไพโรจน์  โพธิไสย, บทบาทอ านาจหน้าที่ของวุฒิสภา : อดีต ปัจจุบัน (ฉบับปรับปรุงใหม่) , 
(กรุงเทพมหานคร : ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ๒๕๔๙), หน้า ๗-๘. 
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ไว้ด้วย รัฐมนตรีย่อมมีสิทธิที่จะไม่ตอบกระทู้เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเรื่องนั้นยังไม่ควรเปิดเผยเพราะ
เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์ส าคัญของแผ่นดิน๗๑ 
 มาตรา ๑๕๓ ก าหนดว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร จะเข้าชื่อกันเพ่ือเสนอญัตติขอเปิดอภิปราย
ทั่วไปเพ่ือซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีการลงมติก็ได้๗๒ 
 มาตรา ๒๓๖ ก าหนดว่าสมาชิกวุฒิสภาร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เข้าชื่อกัน
จ านวนมากกว่า ๑๕๐ คน (๑ ใน ๕ ของทั้งสองสภา) กล่าวหาถอดถอนคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ หรือจง
ใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดรัฐธรรมนูญหรือขัดกฎหมาย หรือท าการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง โดยยื่นเรื่องให้แก่ประธานรัฐสภาให้เสนอเรื่องไปยังประธานศาล
ฎีกาเพ่ือตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระ๗๓ 
 ๑.๒ ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับสภาผู้แทนราษฎรในฐานะรัฐสภา 
 รัฐสภาซึ่งประกอบไปด้วยสภาผู้แทนราษร และวุฒิสภาเป็นองค์กรที่ถืออ านาจนิติบัญญัติ 
และถือว่าเป็นองค์กรที่เป็นตัวแทนของประชาชนที่มีความหลากหลาย ในระบอบประชาธิปไตยรัฐสภา
จึงเป็นตัวแทนที่ท าหน้าที่แทนประชาชนในการตัดสินใจครั้งส าคัญ หรือในทางแบบพิธี และสมาชิก
วุฒิสภาแม้จะมาจากการคัดเลือกไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็ยังมีอ านาจหน้าที่เช่นนั้นด้วย  
 มาตรา ๑๕๖ (๑)-(๔) ก าหนดให้สมาชิกวุฒิสภาร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีหน้าที่
ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ รับทราบการปฏิญาณตนของผู้ส าเร็จ
ราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภา รวมถึงการรับทราบกรณีที่มีการแก้ไขกฎมณเฑียรบาลในเรื่องของการ
สืบราชสันตติวงศ์ และการรับทราบหรือให้ความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติ๗๔ 
 มาตรา ๑๕๖ (๗)-(๙) ก าหนดให้สมาชิกวุฒิสภาร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรณีที่มี
การพิจารณาหรือขอค าปรึกษาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) และรวมถึงการ
รับทราบหรือให้ความเห็นเปิดหรือปิดสมัยประชุมสภา๗๕ 
 มาตรา ๑๖๕ ก าหนดว่าหากมีกรณีท่ีเกิดปัญหาส าคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน 
ที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะฟังความเห็น ให้นายกรัฐมนตรีแจ้งต่อประธานรัฐสภา เพ่ือเปิดประชุม

                                                           
 ๗๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐, ฉบับพิมพ์ตามราชกิจจานุเบกษา , 
(กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พิมพ์อักษร, ๒๕๖๐), หน้า ๔๔. 

 ๗๒ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๕. 
 ๗๓ อ้างแล้ว, หน้า ๗๐. 
 ๗๔ อ้างแล้ว, หน้า ๗๖. 
 ๗๕ อ้างแล้ว, หน้า ๔๕.  
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สภาและให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับสมาชิกวุฒิสภา ให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าวได้ แต่จะไม่
สามารถท าการลงมติในปัญหานั้นได้๗๖ 
 มาตรา ๑๗๗ ก าหนดว่าพระมหากษัตริย์มีอ านาจในการที่จะประกาศสงครามได้ เมื่อ
ได้รับความเห็นชอบด้วยเสียง ๒ ใน ๓ ของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของรัฐสภา หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
และสมาชิกวุฒิสภา รวมกัน ๕๐๐ เสียงขึ้นไป๗๗ 
 มาตรา ๑๗๘ ก าหนดว่าพระมหากษัตริย์มีอ านาจในการท าหนังสือสัญญาสันติภาพ 
สัญญาสงบศึก หรือสนธิสัญญากับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ โดยผ่านการลงมติจาก
รัฐสภา กล่าวคือ หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือจะต้องออกพระราชบัญญัติ
เพ่ือให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา และหนังสือสัญญาที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ สังคม หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง ต้องได้รับความเห็นชอบของ
รัฐสภา ทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้องพิจารณาและลงมติร่วมกัน๗๘ 
 ๑.๓ พิจารณากฎหมาย 
 อ านาจในการออกกฎหมายของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ โดยหลักการยัง
เหมือนกับรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้านี้ คือ มีอ านาจพิจารณากลั่นกรองเป็นชั้นที่สองต่อจากสภา
ผู้แทนราษฎร และหากไม่เห็นด้วยก็มีอ านาจเพียงยับยั้งไว้ หรือการขอแก้ไขไม่ได้มีอ านาจเสนอร่าง
กฎหมายใหม่เอง หรือไม่มีอ านาจที่จะกลับการลงมติของสภาผู้แทนราษฎรโดยตรง อ านาจการออก
กฎหมายในกรณีปกติที่ไม่ใช่อ านาจพิเศษที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มอบหมายไว้ให้ มี
อยู่ในรัฐธรรมนูญ ดังนี้ 
 มาตรา ๑๓๖ ก าหนดว่าเมื่อสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาและลงมติร่างกฎหมายแล้ว ให้
วุฒิสภาท าการพิจารณาต่อให้เสร็จภายใน ๖๐ วัน แต่หากเป็นร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินให้
พิจารณาให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน๗๙ 
 มาตรา ๑๓๗ ก าหนดว่าในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ สมาชิกวุฒิสภามีอ านาจใน
การลงมติให้ความเห็นชอบ ยับยั้ง หรือแก้ไขเพ่ิมเติมร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวได้ ถ้าเห็นชอบด้วยก็ให้
ด าเนินการต่อไปเพ่ือประกาศใช้เป็นกฎหมาย ถ้าไม่เห็นชอบด้วยก็ให้ยับยั้งไว้หรือส่งคืนสภา
ผู้แทนราษฎร ให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติยืนยันใหม่ก็ได้ ถ้าหากจะขอแก้ไขก็ให้ส่งร่างแก้ไขกลับไปสภา
ผู้แทนราษฎร หากไม่เห็นด้วยกันก็ให้ตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกันข้ึนพิจารณา๘๐ 

                                                           
 ๗๖ อ้างแล้ว, หน้า ๔๘. 
 ๗๗ อ้างแล้ว, หน้า ๕๑. 
 ๗๘ อ้างแล้ว, หน้า ๕๑. 
 ๗๙ อ้างแล้ว, หน้า ๓๙ 
 ๘๐ อ้างแล้ว, หน้า ๓๙-๔๐. 



๔๗ 
 

 มาตรา ๑๔๓ ก าหนดว่าเมื่อสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาและลงมติร่างกฎหมาย
งบประมาณแล้ว ให้วุฒิสภาท าการพิจารณาต่อให้เสร็จภายใน ๒๐ วัน และไม่ให้สมาชิกวุฒิสภาแก้ไข
หรือเพ่ิมเติมร่างกฎหมายงบประมาณดังกล่าว ถ้าหากไม่เห็นชอบด้วยให้ส่งคืน และสภาผู้แทนราษฎร
อาจลงมติอีกครั้งด้วยเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่ง ให้ถือว่าร่างกฎหมายงบประมาณผ่านการพิจารณาของ
รัฐสภาแล้ว๘๑ 
 มาตรา ๑๔๔ ก าหนดว่าในการพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณสมาชิกวุฒิสภาไม่
สามารถท าการแปรญัตติร่างกฎหมายงบประมาณเพ่ือให้ตนได้ผลประโยชน์ส่วนตัว ไม่ว่าจะโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม และหากสมาชิกวุฒิสภาพบการกระท าความผิดดังกล่าวก็สามารถเข้าชื่อกันเป็น
จ านวน ๒๕ คน เพื่อเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณาได้๘๒ 
 มาตรา ๑๔๖ ก าหนดว่ากรณีมีร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาแล้ว แต่
พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยและพระราชทานคืนมายังรัฐสภา หรือเมื่อพ้นเก้าสิบวันแล้วมิได้
พระราชทานคืนมาให้สมาชิกวุฒิสภาร่วมกับ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ลงมติมากกว่า ๕๐๐ คน หรือ
สองในสามของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ เพ่ือน าร่างขึ้นทูลเกล้าต่อพระมหากษัตริย์อีกครั้ง๘๓ 
 มาตรา ๑๔๘ ก าหนดว่ากรณีที่ร่างพระราชบัญญัติผ่านการพิจารณาของรัฐสภาแล้ว แต่ 
สมาชิกวุฒิสภาเห็นว่าร่างนั้นขัดแย้งกันกับรัฐธรรมนูญ สมาชิกวุฒิสภามีอ านาจที่จะร่วมกันกับ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อกันมากกว่า ๗๕ คน หรือหนึ่งในสิบของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ เพ่ือส่ง
ความเห็นนี้ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อท าการวินิจฉัย๘๔ 
 มาตรา ๑๗๒ ก าหนดว่าในกรณีเพ่ือประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ 
ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ 
พระมหากษัตริย์จะทรงตราพระราชก าหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติก็ได้การตราพระราช
ก าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้กระท าได้เฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจ าเป็น
รีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได๘้๕ 
 มาตรา ๑๗๔ ก าหนดว่า กรณีที่คณะรัฐมนตรีออก พระราชก าหนด (พ.ร.ก.) ฉุกเฉินและ 
สมาชิกวุฒิสภา เห็นว่าการออกพระราชก าหนด (พ.ร.ก.) ฉุกเฉินดังกล่าวออกโดยไม่ใช่เรื่องที่ฉุกเฉิน 

                                                           
 ๘๑ อ้างแล้ว, หน้า ๔๑. 

 ๘๒ อ้างแล้ว, หน้า ๔๑-๔๒. 
 ๘๓ อ้างแล้ว, หน้า ๔๖. 
 ๘๔ อ้างแล้ว, หน้า ๔๓-๔๔. 

 ๘๕ อ้างแล้ว, หน้า ๔๙. 



๔๘ 
 

จ าเป็น หรือเร่งด่วนสมาชิกวุฒิสภาสามารถท าการเข้าชื่อกันจ านวน ๕๐ คน เพ่ือส่งความเห็นให้ต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา๘๖ 
 ๑.๔ เห็นชอบองค์กรอิสระ 
 ตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ให้อ านาจกับวุฒิสภาเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นชอบการ
แต่งตั้งบุคคลเพ่ือเข้าท าหน้าที่ในองค์กรอิสระ องค์กรที่มีบทบาทหน้าที่ตรวจสอบการท างานของฝ่าย
บริหาร ภายใต้หลักคิดว่าวุฒิสภาก็เป็นองค์กรที่ท าหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายบริหาร จึงมีความชอบธรรมที่
จะท าหน้าที่กลั่นกรองผู้มาใช้อ านาจตรวจสอบถ่วงดุล แต่วุฒิสภาชุดพิเศษที่มาจากการคัดเลือกโดย
คนที่อยู่ในฝ่ายบริหาร ก็ยังมีอ านาจให้ความเห็นชอบการผู้ด ารงต าแหน่งส าคัญ ๆ เหล่านี้อยู่เช่นเดิม 
 มาตรา ๒๐๔ ก าหนดให้สมาชิกวุฒิสภามีอ านาจให้ความเห็นชอบ ผู้ได้รับการคัดเลือก
หรือสรรหาเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา ในกรณีท่ีวุฒิสภา
ไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกรายใด ให้ด าเนินการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลใหม่
แทนผู้นั้น แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพ่ือให้ความเห็นชอบต่อไป เมื่อผู้ได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกได้รับ
ความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว ให้เลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ แล้วแจ้งผลให้
ประธานวุฒิสภาทราบให้ประธานวุฒิสภาน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงแต่งตั้งประธานศาล
รัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ๘๗ 
 มาตรา ๒๒๒  ก าหนดให้สมาชิกวุฒิสภามีอ านาจให้ค าแนะน าในการแต่ งตั้ ง 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบด้วยกรรมการจ านวนเจ็ดคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตาม
ค าแนะน าของวุฒิสภา จากบุคคลดังต่อไปนี้ 
 (๑) ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่าง ๆ ที่จะยังประโยชน์แก่การบริหารและ
จัดการการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ซึ่ง
ได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา จ านวนห้าคน 
 (๒) ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านกฎหมาย มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ที่ประจักษ์และเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีผู้พิพากษา หรือต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีอัยการ
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จ านวนสองคน๘๘ 
 มาตรา ๒๒๘ ก าหนดให้ สมาชิกวุฒิสภามีอ านาจในค าแนะแนะต่อพระมหากษัตริย์ในการ
เลือกผู้ตรวจการแผ่นดินมีจ านวนสามคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา  

                                                           
  ๘๖ อ้างแล้ว, หน้า ๔๙-๕๐. 

 ๘๗ อ้างแล้ว, หน้า ๕๙. 
 ๘๘ อ้างแล้ว, หน้า ๖๓. 
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จากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารราชการ
แผ่นดินไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เทียบได้ไม่
ต่ ากว่ากรมตามที่คณะกรรมการสรรหาประกาศก าหนด โดยต้องด ารงต าแหน่งดังกล่าวเป็นเวลาไม่
น้อยกว่าห้าปี จ านวนสองคน และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการด าเนินกิจการอันเป็นสาธารณะมาแล้ว
ไม่น้อยกว่ายี่สิบปี จ านวนหนึ่งคน๘๙ 
 มาตรา ๒๓๒ ก าหนดให้ สมาชิกวุฒิสภามีอ านาจให้ค าแนะน าต่อพระมหากษัตริย์ในการ
เลือกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ทั้ง ๙ คน๙๐ 
 มาตรา ๒๓๘ ก าหนดให้ สมาชิกวุฒิสภามีอ านาจให้ค าแนะน าต่อพระมหากษัตริย์ในการ
เลือกคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ทั้ง ๗ คน๙๑ 
 มาตรา ๒๔๑ ก าหนดให้ สมาชิกวุฒิสภามีอ านาจให้ค าแนะน าต่อพระมหากษัตริย์ในการ
จัดให้มีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน๙๒ 
 มาตรา ๒๔๖ ก าหนดให้สมาชิกวุฒิสภามีอ านาจให้ค าแนะน าต่อพระมหากษัตริย์ในการ
เลือกคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ทั้ง ๗ คน๙๓ 
 นอกจากอ านาจการพิจารณาให้ความเห็นชอบกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ทุกองค์กรแล้ว อ านาจของวุฒิสภายังถูกเขียนไว้ในกฎหมายอื่น ๆ เพ่ือให้มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบการ
ด ารงต าแหน่งที่ส าคัญอ่ืน ๆ อีกมากหมาย เช่น เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ กสทช. 
เลขาธิการ ป.ป.ท. ฯลฯ 
 ๑.๕ อ านาจพิเศษ  
 เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ร่างขึ้นโดย
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ที่แต่งตั้งขึ้นโดย คสช. และบังคับผ่านประชามติที่ไม่ชอบธรรม
มาในปี ๒๕๕๙ รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงวางกลไกหลายอย่างเพ่ือสืบทอดอ านาจให้กับ คณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) โดยกลไกหลักที่คอยรักษาฐานอ านาจนี้ไว้ ก็คือสมาชิกวุฒิสภา ๒๕๐ คน ที่มา
จากการแต่งตั้ง  
 มาตรา ๒๑๙ ก าหนดว่าสมาชิกวุฒิสภามีอ านาจในการให้ความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ
และองค์กรอิสระร่วมกันก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นใช้บังคับแก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้

                                                           
 ๘๙ อ้างแล้ว, หน้า ๖๖. 
 ๙๐ อ้างแล้ว, หน้า ๖๗. 
 ๙๑ อ้างแล้ว, หน้า ๗๐. 
 ๙๒ อ้างแล้ว, หน้า ๗๑. 
 ๙๓ อ้างแล้ว, หน้า ๗๒. 



๕๐ 
 

ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาล
รัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ ทั้งนี้ มาตรฐาน
ทางจริยธรรมดังกล่าวต้องครอบคลุมถึงการรักษาเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ และต้องระบุให้
ชัดแจ้งด้วยว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมใดมีลักษณะร้ายแรง 
 ในการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ให้รับฟังความคิดเห็นของสภา
ผู้แทนราษฎรวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีประกอบด้วย และเมื่อประกาศใช้บังคับแล้วให้ใช้บังคับแก่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีด้วยแต่ไม่ห้ามสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา 
หรือคณะรัฐมนตรีที่จะก าหนดจริยธรรมเพ่ิมข้ึนให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของตน แต่ต้องไม่ขัด
หรือแย้งกับมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา๙๔   
 มาตรา ๒๕๖ ก าหนดว่าหากมีข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่การพิจารณา ในวาระที่หนึ่ง 
และวาระที่สาม ต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกวุฒิสภา อย่างน้อย ๘๔ คน หรือ หนึ่งในสามของ
จ านวน คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่มีอยู่จึงจะสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ อ านาจนี้เป็น
อ านาจที่ส าคัญเพราะกลไกต่าง ๆ ที่เป็นฐานอ านาจให้กับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะไม่
สามารถถูกแก้ไขหรือยกเลิกได้ เลยหากไม่ได้รับความเห็ นชอบจาก คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ก่อน๙๕ 
 มาตรา ๒๗๐ ก าหนดว่าสมาชิกวุฒิสภา มีอ านาจหน้าที่ในการติดตาม เสนอแนะ และ
เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด 
๑๖ การปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ในการนี้ ให้คณะรัฐมนตรี
แจ้งความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพ่ือทราบทุกสามเดือนร่าง
พระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อด าเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ให้เสนอและพิจารณาใน
ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา๙๖ 
 ส าหรับการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ จะไม่ใช้กฎหมายการออก
กฎหมายตามปกติที่ต้องผ่านสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภามีอ านาจเพียงยับยั้งหรือส่งคืน
เท่านั้น แต่ต้องผ่านการพิจารณาของรัฐสภา ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจะร่วมอภิปรายและลงมติพร้อมกับ
สภาผู้แทนราษฎรเลยตั้งแต่ต้น 
 มาตรา ๒๗๑ ก าหนดให้กรณีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น ถ้าหากเป็น
กรณีที่การแก้ไขหรือเพ่ิมเติมโทษนั้นจะท าให้ผู้กระท าผิดพ้นความผิดหรือไม่ต้องรับโทษ และวุฒิสภา
ไม่เห็นด้วยกับร่างฉบับที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎร หรือกรณีการออกกฎหมายใด ๆ ที่วุฒิสภาลงมติ

                                                           
 ๙๔ อ้างแล้ว, หน้า ๖๓. 

 ๙๕ อ้างแล้ว, หน้า ๗๖. 
 ๙๖ อ้างแล้ว, หน้า ๘๗. 



๕๑ 
 

มากกว่าสองในสามว่าจะมีผลกระทบต่อการด าเนินกระบวนการยุติธรรมอย่างร้ายแรง เมื่อวุฒิสภา
ส่งคืนให้กับสภาผู้แทนราษฎร ให้ลงมติใหม่โดยสมาชิกวุฒิสภากับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา
ร่วมกัน และร่างกฎหมายนั้นจะเห็นชอบได้เมื่อมีมติมากกว่า ๕๐๐ เสียงขึ้นไป หรือสองในสามของ
สมาชิกท้ังสองสภารวมกัน๙๗ 
 มาตรา ๒๗๒ ก าหนดว่าสมาชิกวุฒิสภา มีอ านาจร่วมกันกับสภาผู้แทนราษฎรในการลง
มติให้ความเห็นชอบเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นนายกรัฐมนตรี ในระยะห้าปีแรกนับตั้งแต่มีสภา
ผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้๙๘ 
 สรุปได้ว่า อ านาจหน้าที่ของวุฒิสภานั้นจะแตกต่างกันไปตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแต่
ละฉบับ รัฐธรรมนูญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันวุฒิสภามีอ านาจหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบในเรื่อง
ส าคัญต่าง ๆ เป็นอ านาจที่ต้องกระท าในนามของรัฐสภา สมาชิกวุฒิสภามีอ านาจในการให้ความเห็น
ต่อศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระในการจัดท า มาตรฐานทางจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่ในการติดตาม 
เสนอแนะเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 
ตารางที่ ๒.๗ แสดงการสังเคราะห์แนวคิดอ านาจ หน้าที่ สมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

นักวิชาการ  แนวคิดหลัก 
ปรีชา  นันทพฤกษา, (๒๕๓๖, หน้า ๑๔). บทบาทและสถานภาพเป็นของคู่กัน บทบาท 

หรือหน้าที่ย่อมขึ้นอยู่กับบุคคลที่ด ารงต าแหน่ง
นั้น ๆ บทบาทจึงมีรูปการที่ เคลื่อนไหว หรือ
รูปการทางพฤติกรรมของต าแหน่ง 

ไพโรจน์  โพธิไสย, (๒๕๕๑, หน้า ๒-๓). บทบาทหน้าที่ของวุฒิสภาการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย แบ่งอ านาจอธิปไตย คือ ฝ่ายนิติ
บัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ   

ไพโรจน์  โพธิไสย, (๒๕๔๙, หน้า ๗-๘). อ านาจหน้าที่ของวุฒิสภานั้นจะแตกต่างกันไป
ตามที่ บัญญัติ ไ ว้ ในรั ฐธ รรมนูญแต่ ละฉบับ 
รัฐธรรมนูญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  

 
 
 

                                                           
 ๙๗ อ้างแล้ว, หน้า ๘๗-๘๘. 
  ๙๘ อ้างแล้ว, หน้า ๘๘. 



๕๒ 
 

ตารางที่ ๒.๗ แสดงการสังเคราะห์แนวคิดอ านาจ หน้าที่ สมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (ต่อ) 

นักวิชาการ  แนวคิดหลัก 
รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห่ ง ร า ช อ า ณ า จั ก ร ไ ท ย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐, (๒๕๖๐). 

การประชุมวุฒิสภา อ านาจตรวจสอบฝ่ายบริหาร 
หน้าที่ร่วมกับสภาผู้แทนราษฎรในฐานะรัฐสภา 
พิจารณากฎหมาย เห็นชอบองค์กรอิสระ อ านาจ
พิเศษ 

พนารัตน์  มาศฉมาดล, (๒๕๖๓). 
 

บทบาทของวุฒิสภาไว้อย่างจ ากัดโดยส่วนมากจะ
ถูกจ ากัดบทบาทเป็นเพียงสภาพ่ีเลี้ยงในการขอ
เปิดอภิปรายทั่วไป 

 
 ๒.๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการออกกฎหมาย 
 การออกกฎหมายมีความส าคัญ และจ าเป็นอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ในการพัฒนาประเทศ ให้สังคมมีคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นระบบในการอยู่รวมกันได้มีนักวิชาการ
ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับการออกกฎหมายไว้ดังนี้ 
 กฎหมายเป็นปัจจัยส าคัญยิ่ง ในการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในสังคมที่มุ่งหมายจะให้
คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มั่งคง เพ่ือให้ประชาชนได้สร้างสรรค์ความเจริญงอกงาม กฎหมายจึง
มีลักษณะที่เป็นทั้งข้อห้ามมิให้กระท า และมีข้อบังคับให้ปฏิบัติหากใครฝ่าฝืนไม่เชื่อฟังก็จะถูก
กฎหมายบังคับ แต่กฎหมายก็มิใช่สิ่งเดียวที่ก าหนดพฤติกรรมต่าง ๆ ของคนทั้งหลายพฤติการณ์ของ
คนยังถูกควบคุมด้วยศีลธรรม วัฒนธรรม ศาสนาและจารีตประเพณีอีกด้วย๙๙ โดยกฎหมาย หมายถึง 
หลักเกณฑ์หรือสิ่งใดก็ตามที่ออกมาเพ่ือก าหนดหรือบังคับให้คนทั้งหลายต้องยึดถือและต้องปฎิบัติ
ตาม ไม่ว่าจะออกมาโดยผู้มีอ านาจในชั้นใดหลักเกณฑ์หรือสิ่งเหล่านั้น คือ กฎหมายที่ทุกคนจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายตามความหมายของรัฐธรรมนูญ หมายถึง เฉพาะรัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็น
กฎหมายสูงสุดของประเทศ กฎมณเฑียรบาล พระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ และพระราชก าหนด๑๐๐ ทั้งนี้ กระบวนการตรากฎหมาย หมายถึง กระบวนการหรือ
วิธีการในการออกกฎหมาย ได้แก่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ และพระราช

                                                           
 ๙๙ หยุด  แสงอุทัย, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ ๑๖, (กรุงเทพมหานคร : 
ประกายพรึก, ๒๕๔๘), หน้า ๖๙-๗๕. 
 ๑๐๐ สถาบันพระปกเกล้า, สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐) หมวด
รัฐธรรมนูญและกฎหมาย กระบวนการตรากฎหมาย, (กรุงเทพมหานคร : องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๔๔), หน้า ๒ 



๕๓ 
 

ก าหนด๑๐๑ และการร่างกฎหมายสภาพสังคมเป็นที่รวมของกลุ่มบุคคล ซึ่งมีพ้ืนฐานเท่าเทียมกันแต่
เมื่อรวมกันเป็นหมู่มาก ต้องมีการสละสิทธิเสรีภาพบางอย่างเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมหรือให้เกิด
ความเรียบร้อย โดยสร้างเป็นกฎเกณฑ์ที่ทุกคนในสังคมต้องยอมรับ๑๐๒ ซึ่งกระบวนการออกกฎหมาย
ของรัฐสภา มีขั้นตอนหลักสามขั้นตอน ได้แก่ ๑.การเสนอร่างกฎหมาย ๒.การพิจารณาของสภา
ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ๓.การประกาศใช้ กฎหมายที่ออกโดยรัฐสภาซึ่งผ่านกระบวนการตามปกติ
เช่นนี้ส่วนใหญ่เรียกว่า พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)๑๐๓ 
 การร่างกฎหมายนับว่ามีน้อยมาก และพบได้ในผลงานของผู้เชี่ยวชาญการร่างกฎหมายซึ่ง
ส่วนใหญ่ก็คือผู้ที่เคยท างานหรือเคยเป็นข้าราชการในส านักคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยรูปแบบใน
การเขยีนเนื้อหาของร่างกฎหมายเป็นส าคัญ โดยพยายามให้ความหมายของค าว่า “การร่างกฎหมาย” 
หรือ “การยกร่างกฎหมาย” ไว้หลากหลายการร่างกฎหมาย ได้แก่ การเขียนข้อความในรูปร่างของ
กฎหมาย (พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ฯลฯ) ด้วยถ้อยค าที่
ถูกต้องและแน่นอนเพ่ือเสนอให้ผู้มีอ านาจในการบัญญัติกฎหมาย (รัฐสภา คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
ฯลฯ) พิจารณาว่าประกาศใช้ร่างกฎหมายนั้นหรือไม่ หรือควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงร่างกฎหมายนั้น
ประการใด เพราะเหตุที่ยังไม่ยุติที่ผู้ร่างนี้เองจึงใช้ค าว่า “ร่าง” (Draft, Projet)๑๐๔ ซึ่งการเรียบเรียง
กฎเกณฑ์หรือข้อบังคับส าหรับใช้บังคับแก่บุคคลซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลองค์กรหรือ
สถาบัน ในเรื่องเกี่ยวกับ ๑) การปกครองประเทศ เช่น รัฐธรรมนูญ ๒) การบริหารราชการแผ่นดิน 
เช่น พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม การก าหนดอ านาจหน้าที่ของกระทรวง 
ทบวง กรม อ านาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี หรือข้าราชการประเทศต่าง ๆ ๓) การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน เช่น ประมวลกฎหมายอาญา ๔) การก าหนดความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์๑๐๕ โดยการร่างกฎหมาย คือ การเขียน
กฎหมายที่จะเป็นการวางกรอบที่ก ากับและควบคุมพฤติกรรมของ “เจ้าหน้าที่ผู้ที่ใช้อ านาจรัฐ” มิให้
บิดเบือนการใช้อ านาจรัฐ (ที่กฎหมายมอบหมายให้) ผิดไปจากวัตถุประสงค์ของกฎหมายไม่ว่าผู้ที่ใช้
อ านาจรัฐนั้นจะเป็นนักการเมืองที่ใช้อ านาจบริหารหรือเป็นข้าราชการประจ า (ที่ใช้อ านาจทาง

                                                           
 ๑๐๑ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓. 
 ๑๐๒ อัชพร  จารุจินดา, กรรมการร่างกฎหมายประจ า, ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, [ออนไลน์], 
แหล่งที่มา : http://web.krisdika.go.th/  [๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒]. 
 ๑๐๓ iLaw, ขั้ น ตอนออกกฎหมายตาม รั ฐ ธ รรมนูญ  ๒๕๖๐ ,  [ออน ไลน์ ],  แหล่ งที่ ม า  : 
https://ilaw.or.th/node/ [๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒]. 

 ๑๐๔ หยุด  แสงอุทัย, “การร่างกฎหมาย”, ในอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ ดร.

หยุด  แสงสุทัย, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท บพิธการพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๒๓), หน้า ๖๕. 
 ๑๐๕ สมภพ  โหตระกิตย์, “การร่างกฎหมาย”, หนังสือครบรอบสิบปีของส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา, ๒๕๓๓, หน้า ๑๔๒. 

http://web.krisdika.go.th/%205
https://ilaw.or.th/node/%20%5b๒๓%20พฤศจิกายน
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ปกครอง) หรือเป็นผู้พิพากษาหรือตุลาการ (ที่ใช้อ านานในการชี้ขาดพิพากษาคดี)๑๐๖ แต่การสร้าง
กฎเกณฑ์กติกา วิธีการหรือเงื่อนไขที่จะใช้ทั่วไปในสังคม และจะต้องใช้กับทุกคนในสังคมขึ้นมาเป็น
เอกสาร และจะต้องสื่อความหมายของกฎเกณฑ์ กติกาที่สร้างขึ้นนั้นไปยังสังคมให้ได้๑๐๗ และการ
เขียนข้อความในรูปร่างที่ประเทศไทยยอมรับว่าเป็นรูปแบบของกฎหมายด้วยถ้อยค าที่ถูกต้องกับ
หลักการที่ประสงค์ และตรงกับหลักกฎหมายโดยมุ่งประสงค์ที่จะให้มีผลบังคับได้แน่นอนเพ่ือเสนอให้
ผู้มีอ านาจในการบัญญัติกฎหมายพิจารณาว่าจะประกาศใช้ร่างกฎหมายนั้นหรือไม่๑๐๘ 
 วุฒิสภาตามบทบัญญัติหลักรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๐ ได้บัญญัติให้
วุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจ๑๐๙ ดังนี้  
 ๑.๑ การพิจารณาและการกลั่นกรองกฎหมาย  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติให้วุฒิสภามีหน้าที่และ
อ านาจทั้ง การพิจารณากฎหมายร่วมกับสภาผู้แทนราษฎรในฐานะรัฐสภา และการกลั่นกรองกฎหมาย 
ที่สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติให้ความเห็นชอบแล้ว ดังนี้  
 ๑.๑.๑ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
 ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓๒ ได้บัญญัติให้การเสนอร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ให้เสนอต่อรัฐสภาและให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน โดยการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สาม ต้องมี
คะแนนเสียงเห็นชอบด้วยมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของรัฐสภา ถ้าที่ประชุม
ร่วมกันของรัฐสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบ
ตามร่างของผู้เสนอ 
 ๑.๑.๒ การกลั่นกรองร่างพระราชบัญญัติ  
 ๑) ร่างพระราชบัญญัติทั่วไป ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติให้เสนอต่อ
สภาผู้แทนราษฎรก่อน เมื่อสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติและลงมติเห็นชอบแล้ว 

                                                           
 ๑๐๖ อมร  จันทรสมบูรณ์, บทความกึ่งวิชาการ, (การเล่นเกมการยื่นยัตติให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ 
พรก. ตามมาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ (เกมของใคร), เล่ม ๒, รวบรวมโดยส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ๒๕๔๒), 
หน้า ๒๙๒. 
 ๑๐๗ มีชัย  ฤชุพันธุ์, “แนวความคิดและข้อสังเกตในการร่างกฎหมาย”, ค าบรรยายพิเศษคณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, (๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑), หน้า ๒-๓. 
 ๑๐๘ อัชพร  จารุจินดา, “หลักเบื้องต้นในการร่างกฎหมาย”, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา, ๒๕๖๑.), หน้า ๑. 
 ๑๐๙ หน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐,  
[ออนไลน์], แหล่งที่มา : https://www.senate.go.th. [๑ มิถุนายน ๒๕๖๓]. 
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ให้สภาผู้แทนราษฎรเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อวุฒิสภา โดยวุฒิสภาต้องพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติที่เสนอมานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน แต่ถ้าร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นร่าง
พระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน ทั้งนี้ เว้นแต่วุฒิสภาจะได้ลงมติ
ให้ขยายเวลาออกไปเป็นกรณีพิเศษซึ่งต้องไม่เกิน ๓๐ วัน ก าหนดวันดังกล่าวให้หมายถึงวันในสมัย
ประชุม และให้เริ่มนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา แต่ระยะเวลาดังกล่าวไม่ให้นับรวม
ระยะเวลาที่อยู่ในระหว่าง การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ถ้าวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ไม่เสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตินั้น 
 ๒) ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่าย ร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และร่าง
พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย สภาผู้แทนราษฎรจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐๕ 
วัน นับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาถึงสภาผู้แทนราษฎร ถ้าสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาไม่
แล้วเสร็จภายในก าหนด เวลาดังกล่าวให้ถือว่าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัตินั้น 
และให้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อวุฒิสภาเพ่ือพิจารณา ในการพิจารณาของวุฒิสภานั้น 
วุฒิสภาต้องให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายใน ๒๐ วัน นับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติ
นั้นมาถึงวุฒิสภา โดยจะแก้ไขเพ่ิมเติมใด ๆ มิได้ถ้าพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าวุฒิสภาเห็นชอบ
กับร่างพระราชบัญญัตินั้นในกรณีเช่นนี้และในกรณีท่ีวุฒิสภาให้ความเห็นชอบให้นายกรัฐมนตรีน าขึ้น
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยต่อไป  
 ๑.๑.๓ การอนุมัติพระราชก าหนด  
 พระราชก าหนดเป็นกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นใช้บังคับดัง  เช่น
พระราชบัญญัติตามค าแนะน าของคณะรัฐมนตรี โดยการอนุมัติพระราชก าหนดแบ่งเป็น ๒ กรณี ดังนี้ 
 ๑) พระราชก าหนดทั่วไป ให้กระท าได้เฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็น
กรณีฉุกเฉินที่มี ความจ าเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้เพ่ือประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัย
ของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติ
สาธารณะ  
     ๒) พระราชก าหนดเกี่ยวด้วยภาษีอากรหรือเงินตรา ให้กระท าได้เมื่อ
คณะรัฐมนตรีเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องมีกฎหมาย เกี่ยวด้วยภาษีอากรหรือเงินตราซึ่งจะต้องได้รับการ
พิจารณาโดยด่วนและลับเพ่ือรักษาประโยชน์ของแผ่นดิน ในการประชุมรัฐสภาคราวต่อไปให้
คณะรัฐมนตรีเสนอพระราชก าหนดนั้น ต่อรัฐสภาเพ่ือพิจารณาโดยไม่ชักช้าถ้าอยู่นอกสมัยประชุมและ
การรอเปิดประชุมสมัยสามัญจะเป็นการชักช้า คณะรัฐมนตรีต้องด าเนินการให้มีการเรียกประชุม
รัฐสภาสมัยวิสามัญเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชก าหนดโดยเร็ว ถ้าสภาผู้แทนราษฎรไม่
อนุมัติหรือสภาผู้แทนราษฎรอนุมัติแต่วุฒิสภา ไม่อนุมัติและสภาผู้แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติด้วย
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คะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร ให้พระราช
ก าหนดนั้นเป็นอันตกไป แต่ทั้งนี้ไม่กระทบต่อกิจการที่ได้เป็นไปในระหว่างที่ใช้พระราชก าหนดนั้น 
    ๑.๑.๔ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ  
     การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐจะกระท ามิได้ 
ส าหรับญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญต้องมาจากคณะรัฐมนตรี หรือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรหรือจาก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา หรือจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวนไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ คน ตาม
กฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมต้องเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพ่ิมเติม ต่อรัฐสภาและให้รัฐสภาพิจารณาเป็นสามวาระการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับ
หลักการให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการแก้ไข
เพ่ิมเติมนั้น ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของทั้งสองสภา ซึ่งในจ านวนนี้ต้อง
มีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา 
    การพิจารณาในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงล าดับมาตรา โดยการออกเสียง ใน
วาระที่สองนี้ ให้ถือเสียงข้างมากเป็นประมาณ เมื่อพิจารณาในวาระที่สองเสร็จสิ้น ให้รอไว้ ๑๕ วัน 
เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้ว ให้รัฐสภาพิจารณาในวาระที่สามต่อไป การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามข้ัน
สุดท้าย ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการที่จะให้
ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา โดยใน
จ านวนนี้ต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองที่สมาชิกมิได้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี 
ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ 
ของทุกพรรคการเมืองดังกล่าวรวมกัน และมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา 
 สรุปได้ ว่า  การออกกฎหมายของวุฒิสภาตามบทบัญญัติหลัก รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๐ ได้บัญญัติให้วุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจไว้อย่างชัดเจนการปฏิบัติหน้าที่
ของสภาชิกวุฒิสภามีกระบวนการตามกฎหมายที่ได้ก าหนดไว้การปฏิบัติจึงต้องท าหน้าที่โดยการสละ 
เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมหรือให้เกิดความเรียบร้อย โดยสร้างเป็นกฎเกณฑ์ที่ทุกคนในสังคมต้อง
ยอมรับ 
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ตาราง ๒.๘ แสดงการสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีการออกกฎหมาย 

นักวิชาการ  แนวคิดหลัก 
หยุด  แสงอุทัย, (๒๕๔๘, หน้า ๖๙-๗๕). กฎหมายเป็นปัจจัยส าคัญยิ่ง สิ่งหนึ่งในการควบคุม

พฤติกรรมของบุคคลในสังคมที่มุ่งหมายจะให้คนใน
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และมั่งคง 

สถาบันพระปกเกล้า, (๒๕๔๔, หน้า ๒). กฎหมายโดยทั่วไป หลักเกณฑ์หรือสิ่งใดก็ตามที่
ออกมาเพ่ือก าหนดหรือบังคับให้คนทั้งหลายต้องยึดถือ
และต้องปฏิบัติตาม กฎหมายที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติตาม กฎหมายตาม
ความหมายของรัฐธรรมนูญ 

อัชพร  จารุจินดา, (๒๕๖๒). กระบวนการออกกฎหมายของรัฐสภาการเสนอ คือ 
ร่างกฎหมาย การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภา การประกาศใช้ 

iLaw, ขั้นตอนออกกฎหมายตาม
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐, (๒๕๖๒). 

กระบวนการที่ออกกฎหมายโดยรัฐสภาซึ่ งผ่ าน
กระบวนการตามปกติ เ ช่ นนี้ ส่ วน ใหญ่ เ รี ยกว่ า 
พระราชบัญญัติ 

หยุด  แสงอุทัย, (๒๕๒๓, หน้า ๖๕). การเขียนข้อความในรูปร่างของกฎหมาย ด้วยถ้อยค าที่
ถูกต้องและแน่นอน เพ่ือเสนอให้ผู้มีอ านาจในการ
บัญญัติกฎหมาย 

สมภพ  โหตระกิตย์, (๒๕๓๓, หน้า ๑๔๒). การเรียบเรียงกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับส าหรับใช้บังคับ
แก่บุคคลซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
องค์กรหรือสถาบัน เช่น รัฐธรรมนูญ 

อมร  จันทรสมบูรณ์, (๒๕๔๒, หน้า ๒๙๒). การเขียนกฎหมายที่จะเป็นการวางกรอบที่ก ากับและ
ควบคุมพฤติกรรมของ “เจ้าหน้าที่ผู้ที่ใช้อ านาจรัฐ” มิ
ให้บิดเบือนการใช้อ านาจรัฐ 

มีชัย  ฤชุพันธุ์, (๒๕๔๑, หน้า ๒-๓). การสร้างกฎเกณฑ์กติกา วิธีการ หรือเงื่อนไข ที่จะใช้
ทั่วไปในสังคม และจะต้องใช้กับทุกคนในสังคม 

อัชพร  จารุจินดา, (๒๕๖๑, หน้า ๑). ประเทศไทยยอมรับว่าเป็นรูปแบบของกฎหมายด้วย
ถ้อยค าที่ถูกต้องกับหลักการที่ประสงค์และตรงกับหลัก
กฎหมาย   
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 ๒.๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 
 ประเทศไทยได้ยึดหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขในระบบรัฐสภาเช่นนี้มานับแต่การอภิวัฒน์เปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน 
๒๔๗๕ โดยระบอบการปกครองนี้ มีส่วนส าคัญที่ท าให้การบริหารราชการแผ่นดินจ าต้องมีคณะบุคคล
ขึ้นมารับผิดชอบ มีบุคคลหนึ่งท าหน้าที่หัวหน้าคณะผู้บริหาร ที่พร้อมจะถูกควบคุม ตรวจสอบ และ
ถ่วงดุลการใช้อ านาจทางการบริหารจากรัฐสภา ตามแนวคิดอ านาจอธิปไตยซึ่งเป็นอ านาจสูงสุดที่ใช้ใน
การปกครองประเทศเป็นของปวงชน ที่แต่ละฝ่ายต่างมีความเป็นอิสระในการใช้อ านาจของตนเอง แต่
ยังมีการควบคุมและถ่วงดุลซึ่งกันและกัน 
 การบริหารราชการแผ่นดิน หมายถึง การก าหนดนโยบายและทิศทางว่าจะจัดการ
ปกครองประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การต่างประเทศ ไปในแนวทางใด
และใช้วิธีการใด จึงจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจที่ไม่จ าเป็น การ
กระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก 
และการตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยการจัดหาอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ งบประมาณ 
เครื่องมือเครื่องใช้ และออกกฎระเบียบต่าง ๆ มารองรับตลอดจนการบังคับการให้เป็นไปตาม
กฎหมายตามที่อ านาจนิติบัญญัติคือรัฐสภาให้ความเห็นชอบตราขึ้นใช้บังคับ๑๑๐ โดยการจัดระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน คือ การจัดโครงสร้างหน่วยงานราชการ
และองค์กรภาครัฐ รวมถึงการจัดสรรอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ือให้หน่วยงานด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐ๑๑๑ ทั้งนี้การบริหาราชการ
แผ่นดินรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ วางแนวทางให้รัฐต้องด าเนินการตาม
แนว นโยบายด้านบริหารราชการแผ่นดิน  ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ให้มีการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการ
จัดท าบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน และเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน 
 ๒. ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน  เพ่ือให้
เป็นระบบข้อมูลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน 

                                                           
 ๑๑๐ สุเทพ  เอี่ยมคง, การบริหารราชการแผ่นดิน, สถาบันพระปกเกล้า, [ออนไลน์], แหล่ข้อมูล: 
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title [๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒]. 
 ๑๑๑ บุญเกียรติ  การะเวกพันธุ์ และคณะ, การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน , สถาบัน
พระปกเกล้า, [ออนไลน์], แหล่งท่ีมา :  http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title [๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒]. 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title%20%5b๒๒%20พฤศจิกายน


๕๙ 
 

 ๓. ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงานของรัฐและแผน
ก าลังคนภาครัฐให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ โดยต้องด าเนินการให้เหมาะสมกับ
ภารกิจของหน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกัน 
 ๔. ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพ่ือจูงใจให้ผู้มีความรู้
ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาท างานในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตาม
ความสามารถและผลสัมฤทธิ์ของงานของแต่ละบุคคล มีความชื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและกระท า
ในสิ่งที่ถูกต้องโดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว  มีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้น
นวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีมาตรการคุ้มครองป้องกันบุคลากรภาครัฐจากการใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา 
 ๕. ให้มีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัวเปิดเผยตรวจสอบได้
และมีกลไกในการป้องกันการทุจริตทุกขึ้นตอน๑๑๒ และการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชน คือ การก าหนดรูปแบบการบริหารราชการของส่วนราชการที่เปิดให้ประชาชนทุกภาคส่วน
ซึ่งรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐ เอกชน และประชาชนโดยรวมมีช่องทางและ
โอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการรับทราบข้อมูลการด าเนินงานของ ส่วนราชการร่วมคิด ร่วมเสนอ
ความเห็นร่วมก าหนดทิศทาง และร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่
และความมั่นคงของชีวิตของคนในสังคม ซึ่งขณะนี้การบริหารราชการแบบมี ส่วนร่วมของประชาชน
เป็นรูปแบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่เป็นกระแสหลักของการบริหารจัดการภาครัฐและระบบ
ราชการทั่วโลกในอันที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นก่อนด าเนินการ ตาม
แผนงานโครงการนโยบาย เพ่ือมิให้เกิดความขัดแย้งของการด าเนินนโยบายของรัฐ หรือเพ่ือท าให้เกิด
การยอมรับการด าเนินการของรัฐ๑๑๓ 
 การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ ได้ก าหนดให้วุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน๑๑๔ 
ดังต่อไปนี้  

                                                           
 ๑๑๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐, ฉบับพิมพ์ตามราชกิจจานุเบกษา , 
(กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พิมพ์อักษร, ๒๕๖๐), หน้า ๗๘. 
 ๑๑๓ พิธุวรรณ  กิติคุณ, การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของประชาชน , เอกสารวิชาการ ส านัก
วิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : https://library2.parliament.go.th/  
[๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒]. 

 ๑๑๔ หน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐, 
[ออนไลน์], แหล่งท่ีมา : https://www.senate.go.th/ [๑ มิถุนายน ๒๕๖๐]. 

https://library2.parliament.go.th/ejournal/content_af/2559/aug2559-2.pdf
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 ๑. การตั้งกระทู้ถาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา 
๑๕๐ บัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภา มีสิทธิตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีในเรื่องใดเกี่ยวกับงานในหน้าที่ โดยจะ
ถามเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้ ทั้งนี้ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา ส าหรับการตั้งกระทู้ถามด้วย
วาจาหรือกระทู้ถามสดนั้น ตามรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาเป็นอ านาจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น 
แต่ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ได้ก าหนดให้สมาชิกวุฒิสภามีอ านาจในการตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาได้
เช่นเดียวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่รัฐมนตรีย่อมมีสิทธิที่จะไม่ตอบกระทู้เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็น
ว่าเรื่องนั้นยังไม่ควรเปิดเผย เพราะเป็นเรื่องเก่ียวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์ส าคัญของแผ่นดิน  
  ๒. การเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ มาตรา ๑๕๓ บัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจ านวนสมาชิกท้ังหมด
เท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา มีสิทธิเข้าชื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพ่ือให้คณะรัฐมนตรีแ ถลง
ข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาส าคัญเก่ียวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ 
 ๓. การเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมรัฐสภา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๕๕ บัญญัติให้ในกรณีท่ีมีปัญหาส าคัญเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยหรือ
เศรษฐกิจของประเทศสมควรที่จะปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี ผู้น าฝ่ายค้าน
ในสภาผู้แทนราษฎรจะแจ้งไปยังประธานรัฐสภาขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมรัฐสภาก็ไ ด้
ในกรณีนี้ ประธานรัฐสภาต้องด าเนินการให้มีการประชุมภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับการแจ้ง แต่
รัฐสภาจะลงมติในปัญหาที่อภิปรายมิได้โดยให้ประชุมลับ และคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่ต้องเข้าร่วม
ประชุมด้วย 
 ๔. การตั้งกรรมาธิการ วุฒิสภามีอ านาจตั้งคณะกรรมาธิการสามัญหรือคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ เพ่ือกระท ากิจการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใด ๆ และรายงานผลการ
พิจารณาให้วุฒิสภาทราบตามระยะเวลาที่วุฒิสภาก าหนดการกระท ากิจการ การสอบหาข้อเท็จจริง 
หรือการศึกษาเรื่องใด ๆ ต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของสภา และหน้าที่และอ านาจตามที่
ระบุไว้ คณะกรรมาธิการมีอ านาจเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริง
หรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระท าหรือในเรื่องที่ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษา อยู่นั้นได้
แต่การเรียกเช่นว่านั้นมิให้ใช้บังคับแก่ผู้พิพากษาหรือตุลาการที่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือใช้อ านาจใน
กระบวนวิธีพิจารณาพิพากษาอรรถคดี หรือการบริหารงานบุคคลของแต่ละศาล และมิให้ใช้บังคับแก่ผู้
ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามหน้าที่และอ านาจโดยตรงในแต่ละองค์กร ตาม
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณี 
 สรุปได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิวุฒิสภา เป็นการบริหารราชการแผ่นดินต้องเป็นไป
เพ่ือการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติในภาพรวมเป็นส าคัญ จัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
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ท้องถิ่นให้มีขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสมแก่การพัฒนาประเทศ มี
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่และความมั่นคงของชีวิตของคนในสังคม และสนับสนุนให้มีแผนและ
งบประมาณเพ่ือพัฒนาเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในพ้ืนและความมั่นคงปลอดภัยเศรษฐกิจของ
ประเทศ 
 
ตารางท่ี ๒.๙ แสดงการสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
สุเทพ  เอ่ียมคง, (๒๕๖๒). 
 

การบริหารราชการแผ่นดิน เป็นการก าหนด
นโยบาย ทิศทางว่าจะจัดการปกครองประเทศ 

บุญเกียรติ  การะเวกพันธุ์ และคณะ, (๒๕๖๒). 
 

การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน การจัด
โครงสร้างหน่วยงานราชการและองค์กรภาครัฐ 
รวมถึงการจัดสรรอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐, (๒๕๖๐, หน้า ๗๘). 

น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม บูรณา
การฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ  และ
ปรับปรุงภาครัฐให้มีความคล่องตัว เปิดเผย 
ตรวจสอบได ้

พิธุวรรณ กิติคุณ, (๒๕๖๒). การก าหนดรูปแบบการบริหารราชการ เปิดให้
ประชาชนทุกภาคส่วน ประชาชนโดยรวมมี
ช่องทางและโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการ
รับทราบข้อมูล 

หน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ , 
(๒๕๖๐). 

การตั้งกระทู้ถาม สิทธิตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีใน
เรื่องใดเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เป็นหนังสือหรือ
ด้วยวาจาก็ได้การเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา 
มีสิทธิเข้าชื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา
เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจง
ปัญหาส าคัญการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุม
รัฐสภา มีปัญหาส าคัญเกี่ยวกับความมั่นคง
ปลอดภัย  
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 ๒.๒.๓ สาระส าคัญของแนวคิดเกี่ยวกับ การให้ความเห็นชอบในเรื่องส าคัญ เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ของแผ่นดิน 
 การให้ความเห็นชอบในเรื่องส าคัญ เกี่ยวกับผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นการปฏิบัติหน้าที่
หนึ่งตามที่รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ ได้ก าหนดไว้ซึ่งมีนักวิชาการได้ให้แนวคิกเกี่ยวกับ การให้ความเห็นชอบ
ในเรื่องส าคัญ เกี่ยวกับผลประโยชน์ของแผ่นดินหลายท่าน มีดังนี้ 
 ความหมายของความเห็นชอบในเรื่องส าคัญว่า “เห็นชอบ” มาจากภาษาอังกฤษค าว่า 
“approve” แปลว่า เห็นชอบ อนุมัติ พอใจเห็นดีด้วย๑๑๕ ส่วนความหมายในทางนิติบัญญัติ ค าว่า 
“เห็นชอบ” หมายถึง “การให้ความยินยอมในมาตรการต่าง ๆ ทางนิติบัญญัติที่เสนอต่อสภา”๑๑๖  

โดยทั่วไปแล้วการให้ความยินยอมในมาตรการต่าง ๆ ทางนิติบัญญัติที่เสนอต่อสภานั้นการที่จะ
เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในเรื่องใดนั้น สมาชิกสภาเพียงคนเดียวย่อมตัดสินไม่ได้ การให้ความเห็นชอบ
ต้องเป็นไปตามกระบวนการ กล่าวคือ เมื่อมีการเสนอร่างกฎหมายญัตติหรือปัญหาใดต่อสภาเพ่ือขอ
ความเห็นชอบ ประธานสภาจะบรรจุเข้าระเบียบวาระพร้อมกับก าหนดนัดประชุมสมาชิกสภาเพ่ือขอ
พิจารณาเรื่องนั้น เมื่อถึงวันนัดประชุมและถึงระเบียบวาระที่ต้องพิจารณา เรื่องนั้น ประธานในที่
ประชุมสภาจะเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายกันก่อนว่าผู้ใดจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไร และเม่ือมี
การปิดอภิปรายแล้ว ประธานฯจึงถามมติจากท่ีประชุมว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ผลการลงมติเสียง
ข้างมากเป็นเช่นไรมติจะต้องเป็นไปตามนั้น๑๑๗ ซึ่งในกรณีนี้เสียงข้างมากที่ออกมาอาจจะเห็นชอบ
หรือไม่เห็นชอบก็ได้ ในบางกรณีการขอความเห็นชอบนี้อาจจะไม่ต้องใช้การลงมติก็ได้ถ้าหากเรื่องที่
พิจารณานั้นเป็นเรื่องที่ไม่ส าคัญนัก หรือไม่น่าจะมีปัญหาใดประธานในที่ประชุมจะผ่านการพิจารณา
เรื่องนั้นไปโดยไม่มีการลงมตินั่นคือ ประธานจะสันนิษฐานไว้ก่อนว่าไม่มีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ดังนั้น 
เมื่อใดก็ตามที่ประธานเห็นว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านก็จะใช้วิธีนี้ทันที ตัวอย่างเช่น ในการพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมในครั้งที่ผ่านมา เมื่อประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมพิจารณาแล้วประธานอาจจะ
ประกาศว่า “ถ้าไม่มีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนถือว่าที่ประชุมนี้ให้การรับรองเป็นเอกฉันท์” ความเห็นชอบ
ในลักษณะที่กล่าวไปนี้ เรียกว่า  “ความเห็นชอบโดยตลอด (general consent)” หรือ “ความ
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (unanimous consent)” หรือ “ความเห็นชอบเงียบ (silent consent)”๑๑๘ 
 ในกระบวนการทางนิติบัญญัติ หากพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร และข้อบังคับการประชุม

                                                           
 ๑๑๕ สฤษดิคุณ  กิติยากร , ปทานุกรมอังกฤษ-ไทย , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หน้า ๑๘, ๘๖. 
 ๑๑๖ คณิน  บุญสุวรรณ, ภาษาการเมืองในระบอบรัฐสภา, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : โอ เอส 
พริ้นติ้งเฮาส์, ๒๕๓๓) หน้า ๓๐๘. 
 ๑๑๗ อ้างแล้ว, หน้า ๓๐๘. 
 ๑๑๘ คณิน  บุญสุวรรณ, ศัพท์รัฐสภา, (กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ์, ๒๕๒๐), หน้า ๑๐๕. 
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๖๓ 
 

วุฒิสภาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแล้วพอสรุปได้ว่าให้เห็นว่ามีการน าค าว่า “เห็นชอบ” มาใช้ในหลายกรณี
ด้วยกันที่ส าคัญ ๆ ได้แก่ 
 ๑. การพิจารณาของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาแล้วแต่กรณีเพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ร่างพระราชบัญญัติ รวมถึง
ร่างแก้ไขกฎหมายดังกล่าว ซึ่งในกรณีนี้จะน ามาใช้มากที่สุดในการพิจารณาในวาระที่สาม ซึ่งเป็นการ
พิจารณาโดยไม่มีการอภิปราย เพียงแต่ลงมติว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเท่านั้น๑๑๙    
 ๒. การพิจารณาของรัฐสภา (การประชุมร่วมกันของรัฐสภา) เป็นการพิจารณาในที่
ประชุมร่วมกันของสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องส าคัญ ๆ 
ตามท่ีบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย๑๒๐ ได้แก่     
  ๑) การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ ใน
กรณีที่พระมหากษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้งผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ไว้ หรือในกรณีท่ีพระมหากษัตริย์
ไม่สามารถทรงแต่งตั้งผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์เพราะยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือเพราะเหตุอ่ืน  
  ๒) การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติ ในกรณีที่ราชบัลลังก์ว่าง
ลง และพระมหากษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้งพระรัชทายาทไว้      
 ๓) การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการปิดสมัยประชุมสมัยสามัญก่อนครบ
ก าหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน 
 ๔) การพิจารณาให้ความเห็นชอบให้น าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
หรือร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีระบุไว้ในนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาว่าจ าเป็นต่อการบริหาร
ราชการแผ่นดิน แต่สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ให้ความเห็นชอบ และคะแนนเสียงที่ไม่ให้ความเห็นชอบ 
ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ เพ่ือน าร่างกฎหมายดังกล่าว
กลับมาพิจารณาใหม่ตามท่ีคณะรัฐมนตรีร้องขอ  
 ๕) การปรึกษาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ หรือร่างพระราชบัญญัติ
ที่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยและพระราชทานคืนมายังรัฐสภา หรือเม่ือพ้นเก้าสิบวันแล้วมิได้
พระราชทานคืนมา เพ่ือรัฐสภาจะได้ปรึกษาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวน้ันใหม่ 
 ๖) การพิจารณาให้ความเห็นชอบให้น าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม ร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ หรือร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบ 

                                                           
 ๑๑๙ คณิน  บุญสุวรรณ, ภาษาการเมืองในระบอบรัฐสภา, (กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ์, ๒๕๒๐),

หน้า ๓๐๘. 
 ๑๒๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐,  ฉบับพิมพ์ตามราชกิจจานุเบกษา, 
(กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พิมพ์อักษร, ๒๕๖๐), หน้า ๓๙. 
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๖๔ 
 

เนื่องจากอายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง หรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร และคณะรัฐมนตรีที่
ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปร้องขอมาเพ่ือให้มีการพิจารณาต่อไป 
 ๗) การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประกาศสงคราม 
 ๘) การพิจารณาให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาที่จะกระท ากับนานาประเทศ 
 ๓. การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควร
ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี๑๒๑ 
 ๔. การพิจารณาของวุฒิสภา เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลในการด ารงต าแหน่ง
ในองค์กรต่าง ๆ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ๑๒๒ 
 ความหมายผลประโยชน์ของแผ่นดิน คือ งานของแผ่นดินเป็นงานส่วนรวม มีผลเกี่ยวเนื่อง
ถึงความเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงของบ้านเมือง และสุขทุกข์ของประชาชนทุนคน ข้าราชการผู้ปฏิบัติ
บริหารงานแผ่นดินจึงต้องส านึกตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ และตั้งใจพยายามปฏิบัติหน้าที่โดย
เต็มก าลังความสามารถด้วยความเข้มแข็งสุจริต และด้วยปัญญารู้คิดพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นความเจริญ 
สิ่งใดเป็นความเสื่อม อะไรเป็นสิ่งที่ต้องท าอะไรเป็นสิ่งที่ต้องละเว้น และก าจัดอย่างชัดเจน ถูกต้อง 
ตรงประเด็น๑๒๓ โดยงานราชการนั้น คือ งานของแผ่นดินมีผลเกี่ยวเนื่องโดยตรงถึงประโยชน์ของ
ประเทศชาติ และประชาชนทุกคน ดังนั้น ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดินจึงต้องท าความ
เข้าใจถึงความส าคัญในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนให้ถ่องแท้ แล้วร่วมกันคิดร่วมกันท าด้วย
ความอุตสาหะ เสียสละ และด้วยความสุจริตจริงใจโดยถือประโยชน์ที่จะเกิดจากงานเป็นหลักใหญ่ 
งานของแผ่นดินทุกส่วนจักได้ด าเนินก้าวหน้าไปพร้อมกัน และส าเร็จประโยชน์ที่พึงประสงค์ คือ ยัง
ความเจริญมั่นคงให้เกิดแก่ประเทศชาติ  และประชาชนได้แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป๑๒๔ ทั้งนี้
ข้าราชการมีสิ่งส าคัญที่ควรยึดมั่นอยู่ ๒ อย่าง อย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผ่นดินอีกอย่างหนึ่ง คือ 
ความถูกต้องเป็นธรรมผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติราชการ ส่วนความ
ถูกต้องเป็นธรรมเป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้น๑๒๕ และการพิจารณา

                                                           
 ๑๒๑ เรื่องเดียวกัน, มาตรา ๑๗๒. 
 ๑๒๒ อ้างแล้ว, มาตรา ๒๑๒. 
 ๑๒๓ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่อง

ในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐, พระต าหนักจิตรลดารโหฐานวันท่ี ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช 
๒๕๕๐, [ออนไลน์], แหล่งท่ีมา :  http://www.socgg.soc.go.th [๑ มิถุนายน ๒๕๖๓].  
 ๑๒๔ พระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องใน
โอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://www.oic.go.th  [๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๓].  

 ๑๒๕ พระปรมาภิไธย, พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันที่ ๒๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒, 
[ออนไลน์], แหล่งท่ีมา : https://www.naewna.com  [๑ มิถุนายน ๒๕๖๓]. 
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๖๕ 
 

ให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามบทเฉพาะกาลในระหว่าง ๕ ปี
แรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้การให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้ง
เป็นนายกรัฐมนตรีให้กระท าใน “ที่ประชุมร่วมกัน ของรัฐสภา” ซึ่งประกอบด้วย “สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร” และ “สมาชิกวุฒิสภา” มติของรัฐสภาที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรี 
ต้องกระท าโดยการลงคะแนนโดยเปิดเผย และมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา๑๒๖ 
 สรุปได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา เป็นการให้ความเห็นชอบในเรื่องส าคัญ 
เกี่ยวกับผลประโยชน์ของแผ่นดิน เป็นงานของแผ่นดิน เป็นงานส่วนรวมมีผลเกี่ยวเนื่องถึงความเจริญ
ขึ้นหรือเสื่อมลงของบ้านเมือง และสุขทุกข์ของประชาชนทุนคนข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานแผ่นดิน 
จึงต้องส านึกตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่  และตั้งใจพยายามปฏิบั ติหน้าที่โดยเต็มก าลัง
ความสามารถด้วยความเข้มแข็งสุจริต และด้วยปัญญารู้คิดพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นความเจริญสิ่งใดเป็น
ความเสื่อม อะไรเป็นสิ่งที่ต้องท าอะไรเป็นสิ่งที่ต้องละเว้นและก าจัด อย่างชัดเจนถูกต้อง ตรงประเด็น
การท าหน้าที่ของประชุมวุฒิสภาต้องผ่านกระบวนการของกฎหมายและความรับผิดชอบตาม
รัฐธรรมนูญ  
 
ตาราง ๒.๑๐ แสดงการวิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวการให้ความเห็นชอบในเรื่องส าคัญ เกี่ยวกับ

ผลประโยชน์ของแผ่นดิน 

นักวิชาการ  แนวคิดหลัก 
สฤษดิคุณ กิติยากร, (๒๕๓๙, หน้า ๑๘, ๘๖). ความเห็นชอบในเรื่องส าคัญว่า “เห็นชอบ” ซึ่ง

แปลว่า เห็นชอบ ยินยอม หรืออนุญาต 
คณิน บุญสุวรรณ, (๒๕๓๓, หน้า ๓๐๘). ทางนิติบัญญัติ “เห็นชอบ” การให้ความยินยอมใน

มาตรการต่าง ๆ ทางนิติบัญญัติที่เสนอต่อสภา 
คณิน บุญสุวรรณ, (๒๕๒๐, หน้า ๑๐๕). การขอความเห็นชอบนี้ อาจจะไม่ต้องใช้การลงมติ

ก็ได้ ถ้าหากเรื่องที่พิจารณานั้นเป็นเรื่องที่ไม่ส าคัญ
หรือไม่น่าจะมีปัญหาใด 

คณิน บุญสุวรรณ, (๒๕๒๐, หน้า ๓๐๘). ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร และ
ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแล้ว 
พอสรุปได้ว่าให้เห็นว่า มีการน าค าว่า “เห็นชอบ” 
มาใช้ในหลายกรณีด้วยกันที่ส าคัญ ๆ 

                                                           
 ๑๒๖ หน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐,

[ออนไลน์], แหล่งท่ีมา : https://www.senate.go.th  [๑ มิถุนายน ๒๕๖๓]. 



๖๖ 
 

ตาราง ๒.๑๐ แสดงการวิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวการให้ความเห็นชอบในเรื่องส าคัญ เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ของแผ่นดิน (ต่อ) 

นักวิชาการ  แนวคิดหลัก 
รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห่ ง ร า ช อ า ณ า จั ก ร ไ ท ย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐, (๒๕๖๐, หน้า ๓๙). 
 

การพิจารณาของรัฐสภา (การประชุมร่วมกันของ
รัฐสภา) เป็นการพิจารณาในที่ประชุมร่วมกันของ
สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบในเรื่องส าคัญ ๆ ตามที่บัญญัติใน
รัฐธรรมนูญแห่ง 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือ
เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปี
พุทธศักราช ๒๕๕๐, (๒๕๖๓). 

ผลประโยชน์ของแผ่นดิน คือ งานของแผ่นดิน เป็น
งานส่วนรวม มีผลเกี่ยวเนื่องถึงความเจริญขึ้นหรือ
เสื่อมลงของบ้านเมือง และสุขทุกข์ของประชาชน
ทุกคน 

พระราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว 
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องใน
โอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 
๒๕๖๐, (๒๕๖๓). 

งานของแผ่นดิน มีผล เกี่ ยว เนื่ อง โดยตรงถึ ง
ประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชนทุกคน
ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน จึงต้อง
ท าความเข้าใจถึงความส าคัญใน หน้าที่และความ
รับผิดชอบของตนให้ถ่องแท้ 

พระปรมาภิ ไ ธย  พระที่ นั่ ง อัมพรสถาน 
พระราชวังดุสิต วันที่ ๒๙ มีนาคม พุทธศักราช 
๒๕๖๒, (๒๕๖๓). 

ข้ า ร าชการมี สิ่ ง ส าคัญที่ ค ว รยึ ดมั่ น  หนึ่ ง คื อ
ผลประโยชน์ของแผ่นดิน สอง คือ ความถูกต้องเป็น
ธรรม ผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมายสูงสุด
ของการปฏิบัติราชการ 

ห น้ า ที่ แ ล ะ อ า น า จ ข อ ง วุ ฒิ ส ภ า  ต า ม
รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห่ ง ร า ช อ า ณ า จั ก ร ไ ท ย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐, (๒๕๖๓). 

การพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับ
แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามบทเฉพาะกาล ใน
ระหว่าง ๕ ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตาม
รัฐธรรมนูญ 

 
 ๒.๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับการเลือก แต่งตั้ง ให้ค าแนะน าความเห็นชอบบุคคลด ารง
ต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
 การเลือก แต่งตั้ง ให้ค าแนะน าความเห็นชอบบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระของ
สมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จากการทบทวนเอกสารที่
เกี่ยวกับการเลือก แต่งตั้ง ให้ค าแนะน าความเห็นชอบบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ซึ่งมี

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2
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นักวิชาการ ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการเลือก แต่งตั้ง ให้ค าแนะน าความเห็นชอบบุคคลด ารงต าแหน่งใน
องค์กรอิสระไว้หลายท่าน มีดังนี้ 
 ความหมายการเลือกตั้งว่า การที่ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยการออกเสียง
ลงคะแนนตามความเห็นของตนเอง โดยอิสระว่าจะเลือกใครเป็นตัวแทนของตนเข้าไปใช้อ านาจ
อธิปไตยบริหารกิจการของประเทศ ผู้ที่จะได้รับเลือกตั้งนั้นจะเป็นผู้สมัครใจเสนอตัวเข้ามาให้
ประชาชนเลือกและผู้ที่ได้รับเลือกด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้แทน
ของประเทศมีสิทธิตามที่ได้รับมอบหมายจากประชาชนให้เข้าร่วมเป็นคณะบุคคลด าเนินการบริหาร
และปกครอง๑๒๗ ซึ่งการเลือกตั้งไว้ว่าการเลือกตั้ง หมายถึง การที่บุคคลได้เลือกบุคคลหนึ่งหรือบุคคล
จ านวนหนึ่งจากหลาย ๆ คนหรือจากบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งบัญชีหนึ่ง หรือบัญชีจ านวนหนึ่ง
จากบัญชีรายชื่อหลาย ๆ บัญชีเพ่ือให้ไปกระท าการอันหนึ่งอันใดแทนตน ความหมายเช่นนี้เห็นได้ว่า
ได้จ าแนกประเภทของการเลือกตั้งไปและแฝงด้วยปรัชญาแนวคิดการเลือกตั้ง ไว้ในตัว๑๒๘ โดยการ
เลือกตั้งเป็นกิจกรรมทางการเมืองที่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยได้มีส่วนร่วมทางการเมือง 
(Participation) อันเป็นกลไกท่ีแสดงออกซึ่งเจตจ านงของประชาชนที่เรียกร้อง หรือสนับสนุนให้มีการ
กระท าหรือการละเว้นการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งในทางการเมือง หรือตัดสินใจในนโยบาย
สาธารณะที่จะมีผลกระทบต่อประชาชน โดยประชาชนทั่วไปเลือกผู้แทนหรือพรรคการเมืองที่มี
อุดมการณ์นโยบายและวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับตนด้วยความวาดหวังว่าผู้ แทนหรือพรรคการเมืองที่
ตนเลือกให้ไปใช้อ านาจอธิปไตยแทนตนนั้นจะน าอุดมการณ์ และนโยบายในการบริหารประเทศและ
ท าหน้าที่พิทักษ์ผลประโยชน์ของตนเอง การเลือกตั้งจึงเป็นกระบวนการแสวงหาทางเลือกในการเมือง
ปกครองของประชาชน๑๒๙ ทั้งนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติเรื่อง
องค์กรอริสระไว้ในหมาย ๑๒ โดยก าหนดให้มีองค์กรอิสระทั้งสิ้น ๕ องค์กร ได้แก่ คณะกรรมการ
เลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  โดยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเปลี่ยนฐานะจากองค์กรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ

                                                           
 ๑๒๗ พิมลจันทร์  นามวัฒน์, การเลือกต้ัง ใน เอกสารการสอนชุดวิชา สถาบันและกระบวนการ
ทางการเมือง, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๔), หน้า ๔๖. 
 ๑๒๘ วิสุทธิ์   โพธิแท่น, ประชาธิปไตย : แนวความคิดและตัวแบบประเทศประชาธิปไตย , 
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๔), หน้า ๖๓. 
 ๑๒๙ วัชรา  ไชยสาร, ระบบการเลือกต้ังกับการเมืองไทยยุคใหม่ , (กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม, 
๒๕๔๑), หน้า ๘-๙. 



๖๘ 
 

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาเป็นองค์กรอิสระและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไม่ได้บัญญัติเรื่ององค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญไว้แต่อย่างใด๑๓๐   
 องค์กรอิสระ หมายถึง องค์กรของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการเกี่ยวกับภารกิจของ
รัฐตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย โดยเป็นองค์กรของรัฐที่มีสถานะพิเศษ ซึ่งได้รับ
หลักประกันให้สามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ได้โดยอิสระ ปลอดพ้นจากการแทรกแซงขององค์กรของรัฐ
อ่ืนหรือสถาบันการเมืองอ่ืนรวมทั้งอยู่เหนือกระแสและการกดดันใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายในสังคมใน
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง และองค์กรอิสระ หมายถึง องค์กรของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ
เกี่ยวกับภารกิจของรัฐตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย โดยเป็นองค์กรของรัฐที่มีสถานะ
พิเศษ ซึ่งได้รับหลักประกันให้สามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ได้โดยอิสระพ้นจากการแทรกแซงของ
องค์กรของรัฐอื่นหรือสถาบันการเมืองอ่ืน รวมทั้งอยู่เหนือกระแสและการกดดันใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใน
สังคมในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง๑๓๑ 
 การให้ค าแนะน าหรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลด ารงต าแหน่ง  
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ก าหนดให้วุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจในการให้
ค าแนะน าหรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลด ารงต าแหน่ง ดังต่อไปนี้  
 ๑. คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
 คณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบด้วยกรรมการจ านวน ๗ คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรง
แต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากบุคคลผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในสาขาวิชาการต่าง ๆ ที่จะยัง
ประโยชน์แก่การบริหารและจัดการการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริต และเที่ยงธรรม และมีความ
ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา จ านวน ๕ คน โดยมีวาระ
ในการด ารงต าแหน่ง ๗ ปี นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระ
เดียว 
 ๒. ผู้ตรวจการแผ่นดิน  
 ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีจ านวน ๓ คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของ
วุฒิสภา จากผู้ได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง ๗ ปี นับแต่
วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 
 
 

                                                           
 ๑๓๐ ธนกฤต  วรธนัชชากุล, องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญใหม่กับวิถีแห่งอ านาจ , [ออนไลน์], 
แหล่งที่มา : https://www.matichon.co.th/columnists/news_553026 [๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒]. 
 ๑๓๑ นพดล เฮงเจริญ, องค์กรอิสระ : ความส าคัญต่อการปฏิรูปการเมืองและการปฏิรูประบบ
, [ออนไลน์], แหล่งท่ีมา : http://www.public-law.net/publaw/ [๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒]. 

https://www.matichon.co.th/columnists/news_553026
http://www.public-law.net/publaw/view.aspx?id=895


๖๙ 
 

 ๓. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 
๙ คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้ ได้รับการสรรหาจาก
คณะกรรมการสรรหา โดยให้มีวาระในการด ารงต าแหน่ง ๗ ปี นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ ทรงแต่งตั้ง 
และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 
 ๔. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  
  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินประกอบด้วยกรรมการจ านวน ๗ คน ซ่ึงพระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งได้รับการสรรหา โดยมีวาระในการด ารงต าแหน่ง ๗ ปี 
นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว และให้มีผู้ว่าการตรวจ
เงินแผ่นดินคนหนึ่งซ่ึงพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจาก
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่
มีอยู่ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
ให้ด าเนินการเสนอชื่อบุคคลใหม่เพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินแทนผู้นั้นแล้วเสนอต่อ
วุฒิสภาเพ่ือให้ความเห็นชอบต่อไป  
 ๕. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกอบด้วย กรรมการจ านวน ๗ คน ซึ่ง
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภาจากผู้ได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา 
โดยมีวาระในการด ารงต าแหน่ง ๗ ปี นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่ง ได้
เพียงวาระเดียว 
 ๖. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
  ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จ านวน ๙ คน โดยผู้ได้รับการ
คัดเลือกหรือสรรหาเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องได้รับความเห็นชอบจาก
วุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา ในกรณีที่
วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกรายใด ให้ด าเนินการสรรหาหรือคัดเลือก
บุคคลใหม่แทนผู้นั้น แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพ่ือให้ความเห็นชอบต่อไปโดยตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญมี
วาระการด ารงต าแหน่ง ๗ ปี นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียง
วาระเดียว๑๓๒ 

                                                           
 ๑๓๒ ส.ว.แต่งต้ัง: ส.ว. กับการเห็นชอบบุคคลให้ด ารงต าแหน่งในองค์กรของรัฐและองค์กรอิสระ  ๑ 
เมษายน ๒๕๖๓, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : https://ilaw.or.th/node/5589  [๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓]. 

https://ilaw.or.th/node/5589
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 สรุปได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาการเลือกตั้งเป็นส่วนหนึ่งในระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนโดยการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งโดยการสมัครใจ การเลือกตั้งมีทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมการเลือกตั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับรู้เรื่องประชาธิปไตย องค์กรอิสระ
ของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการเกี่ยวกับภารกิจของรัฐตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและ
กฎหมาย กระบวนการพิจารณาของวุฒิสภา ตลอดจนขั้นตอนพระมหากษัตริย์ทรงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่ง กระบวนการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งส าคัญของประเทศ การสรรหาขององค์กร
ตามรัฐธรรมนูญซึ่งได้รับการออกแบบให้ ตอบสนองเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญบนพ้ืนฐานหลักความ
เป็นกลางและเป็นอิสระในการท างาน โดยด าเนินการสรรหาในรูปแบบคณะกรรมการสรรหาฯ อย่างไร
ก็ตาม ที่ผ่านมามีลักษณะการปฏิบัติที่ แตกต่างกันขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่ง
รัฐธรรมนูญได้เปิดโอกาสให้ด าเนินการได้โดย ต้องไม่ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  
 
ตาราง ๒.๑๑ สาระส าคัญแนวคิดเกี่ยวกับการเลือก แต่งตั้ง ให้ค าแนะน าความเห็นชอบบุคคลด ารง

ต าแหน่งในองค์กรอิสระ 

นักวิชาการ  แนวคิดหลัก 
พิมลจันทร์  นามวัฒน์, (๒๕๓๔, หน้า ๔๖). การที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมทางการเมืองใน

การเลือกตั้ง 
วิสุทธิ์  โพธิแท่น, (๒๕๒๔, หน้า ๖๓). บุคคลได้เลือกบุคคลหนึ่งหรือบุคคลจ านวน

หนึ่งจากบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
วัชรา  ไชยสาร, (๒๕๔๑, หน้า ๘-๙). การเลือกตั้ งเป็นกิจกรรมทางการเมืองที่

ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยได้มี
ส่วนร่วมทางการเมือง 

ธนกฤต  วรธนัชชากุล, (๒๕๖๒). 
 

คณะกรรมการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
คณะกรรมการและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน   

นพดล  เฮงเจริญ, (๒๕๖๒). องค์กร อิสระเป็น  องค์กรของรัฐที่ ได้ รับ
มอบหมายให้ด าเนินการเกี่ยวกับภารกิจของ
รั ฐตามบทบัญญัติ แห่ งรั ฐธ รรมนูญและ
กฎหมาย 

 
 
 



๗๑ 
 

๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่น ามาพิจารณาการปฏิบัติ
หน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและเห็นผลอย่างเด่นชัด ซึ่งมีนักวิชาการได้ให้
แนวคิดเก่ียวกับ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรไว้ดังนี้  
 การประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ ( Internal & Exterma; 
Scanning) เป็นกระบวนการส าคัญอย่างหนึ่งของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ เพราะจะท าให้สามารถ
ทราบถึงปัจจัยที่ส่งเสริม หรือเป็นข้อจ ากัดหรือเป็นปัญหาอุปสรรคในการท างาน การประเมินปัจจัย
ภายในอย่างตรงไปตรงมาจะท าให้สามารถทราบถึงจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) 
ขององค์การ เพ่ือน าจุดแข็งมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และหาวิธีการลดจุดอ่อนให้น้องลง การประเมิน
ปัจจัยภายนอกอย่างรอบด้านจะช่วยให้องค์การสามารถทราบถึง โอกาส (Opportunities) และภัย
คุกคาม (Threats) ที่องค์การเผชิญหน้าเพ่ือหาทางใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์ และหาทางลดหรือ
หลีกเลี่ยงภัยคุกคามที่จะเกิดข้ึนกับองค์การ๑๓๓ โดยแยกประเด็นดังนี้ 
 ปัจจัยภายใน (Ineternal Factors) 
 จุดแข็ง (Strengths) เป็นการค้นหาจุดเด่น จุดแข็ง หรือข้อได้เปรียบที่องค์กรของเรามี 
เมื่อเทียบกับองค์กรในธุรกิจเดียวกันว่ามีอะไรบ้าง และมีมากน้อยเพียงใด 
 จุดอ่อน (Weaknesses) เป็นการค้นหาจุดด้อย ข้อจ ากัด สิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์ หรือยังเป็น
ปัญหาในการบริหารงานอยู่ว่ามีอะไรบ้าง สิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อการเดินทางไปสู่เป้าหมายของ
องค์กรหรือไม่ มากน้อยเพียงใด๑๓๔ 
 จุดแข็ง (Strengths) วิเคราะห์จุดแข็งขององค์กร ของสินค้า ของบริการ ของทีมงาน   
 จุดอ่อน (Weaknesses) วิเคราะห์จุดอ่อนขององค์กร ของสินค้า ของบริการ ของทีมงาน 
สิ่งที่คู่แข่งท าได้ดีกว่าเรา๑๓๕ 
 จุดแข็ง (Strengths) จุดแข็ง คือ ข้อได้เปรียบของกิจการ หมายถึงลักษณะพิเศษหรือ
ลักษณะเด่นขององค์กรที่เอ้ือต่อการประสบความส าเร็จ สามารถน ามาใช้ประโยชน์และใช้แข่งขันกับคู่
แข็งได้ ยกตัวอย่างเช่น ความสามารถเฉพาะทางของผู้ประกอบในการด าเนินธุรกิจ ความสามารถใน
การน านวัตกรรมมาใช้ในการด าเนินกิจการ การท างานร่วมกันเป็นอย่างดีของบุคลากรภายในองค์กร 

                                                           
 ๑๓๓ สมชัย  ศรีสุทธิยากร, เอกสารคู่มือการวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning), 
(กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ๒๕๕๒), หน้า ๑๘-๒๐. 

 ๑๓๔ ณรงค์วิทย์  แสนทอง, การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์, (กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ด, ๒๕๖๓), หน้า 
๒๓-๒๔.    

 ๑๓๕ SWOT Analysis คืออะไร ช่ วยให้ธุ รกิ จ เ ติบโตไ ด้อย่ างไร ,  [ออนไลน์ ], แหล่ งที่ มา  :, 
https://hardcoreceo.co/swot-analysis/, [๑ กันยายน ๒๕๖๓]. 

https://hardcoreceo.co/swot-analysis/
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การมีความสัมพันธ์ที่ดีหรือมีพาร์ทเนอร์ที่ช่วยสนับสนุนการด าเนินกิจการขององค์กร ธุรกิจที่ท าลงทุน
น้อยและคืนทุนเร็ว  
 จุดอ่อน (Weakness) จุดอ่อน คือ ข้อด้อย ข้อเสีย หรือปัญหาภายในองค์กร ที่ส่งผล
กระทบต่อการด าเนินกิจการ ที่สามารถน าไปสู่ความล้มเหลวของการท าธุรกิจได้ ยกตัวอย่างเช่น 
ปัญหาด้านการสื่อสารของบุคลากรภายในองค์กร การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ ค่าเช่าที่
ในการด าเนินกิจการมีราคาสูง อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมสูง๑๓๖ 
 จุดแข็ง จุดเด่น Strengths คือ จุดแข็งหรือจุดเด่น ขององค์กร  
 จุดอ่อน ข้อเสียเปรียบ Weaknesses คือ จุดอ่อน ข้อเสียเปรียบขององค์กร ๑๓๗ 
 จุดเด่นหรือจุดแข็ง Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน 
เป็นข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในบริษัท เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุด
แข็งด้านการผลิต จุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคล บริษัทจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกล
ยุทธ์การตลาด  

 จุดด้อยหรือจุดอ่อน Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัย
ภายใน เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่าง ๆ ของบริษัทซึ่งบริษัทจะต้อง
หาวิธีในการแก้ปัญหานั้น๑๓๘ 
 ปัจจัยภายนอก (External Factors) 
 โอกาส Oppprtunities คือ เป็นการมองออกไปภายนอกองค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
เพ่ือดูว่ามีอะไรบ้างที่ก าลังเปลี่ยนแปลงหรือมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต และการ
เปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นผลดีในการสร้างโอกาสให้กับองค์กรของเราเดินทางไปสู่เป้าหมายได้ง่ายขึ้น
หรือเร็วขึ้นหรือไม่ มากน้อยเพียงใด  
 อุปสรรค หรือภัยคุกคาม Threats คือ เป็นการมองออกไปภายนอกองค์กรทั้งระยะสั้น
และระยะยาว เพ่ือดูว่ามีอะไรบ้างที่ก าลังเปลี่ยนแปลงหรือมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต และ
การเปลี่ยนแปลงนั้นจะสร้างผลกระทบในเชิงลบ หรือเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการเดินทางไปสู่เป้าหมาย
ขององค์ของเราด้านใดบ้างมากน้อยเพียงใด๑๓๙  

                                                           
 ๑๓๖ SWOT Analysis คืออะไร การวิเคราะห์สวอตดีต่อธุรกิจ SME อย่างไรบ้าง , [ออนไลน์], 

แหล่งที่มา: https://www.moneywecan.com/swot-analysis/ [๑ กันยายน ๒๕๖๓]. 
 ๑๓๗ ทฤษฎี SWOT คืออะไร, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : https://blog.czgroup.co.th/ [๑ กันยายน 
๒๕๖๓]. 

 ๑๓๘ วิกีพีเดีย สารานุกรมเสีรี, การวิเคราะห์สวอต ความหมาย SWOT, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : 
https://th.wikipedia.org/wiki/, [๑ กันยายน ๒๕๖๓]. 

 ๑๓๙ ณรงค์วิทย์  แสนทอง, การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์, (กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ด, ๒๕๖๓), หน้า 
๒๓-๒๔.  

https://www.moneywecan.com/swot-analysis/
https://blog.czgroup.co.th/
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 โอกาส Opportunities คือ โอกาสในตลาด เข้าใจลูกค้า ศึกษาคู่แข่ง และโอกาสต่าง ๆ 
ด้านการพัฒนาสินค้า หรือการตลาด โดยส่วนใหญ่ก็จะดูควบคู่กับ Strengths ด้วย เช่น ถ้าเรามีจุด
แข็งแบบนี้ มันจะสามารถขยายไปยังโอกาสใหม่ ๆ อย่างไรได้บ้าง  
 อุปสรรค หรือภัยคุกคาม Threats คือ ภัยคุกคามจากภายนอกบริษัท เช่น สื่อรีวิวบริษัท
ในเชิงลบ สภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนไป การตัดราคาจากคู่แข่งและควรจะใส่ Threats ที่ เป็น 
“Unknown” เผื่อไปด้วย จะเห็นชัดจากสถานการณ์ COVID-2019 ที่ไม่มีใครเคยนึกถึงเลยว่าจะเป็น 
Threads ได้ ดังนั้นควรมี Unknown Threads เผื่อไว้ด้วย บางทีเราอาจจะได้เก็บเงินสดไว้เป็น 
Cashflow เพ่ิม หรือปรับรูปแบบการท างานให้คล่องตัวมากขึ้น๑๔๐   
 โอกาส Opportunity หมายถึง เกิดจากปัจจัยภายนอก ที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบในแง่
ของการเอ้ือประโยชน์ให้กับการด าเนินกิจการของบริษัท โอกาสต่างจากจุดแข็งตรงที่ เป็นปัจจัยที่เกิด
จากภายนอกองค์กรแต่ส่งผลในทางที่ดีกับองค์กร  เป็นความได้เปรียบที่เอ้ือต่อความส าเร็จของการ
ด าเนินกิจการ ยกตัวอย่างเช่น รัฐบาลออกนโยบายที่สนับสนุนอุตสาหกรรมที่กิจการก าลังด าเนินธุรกิจ
อยู่ เศรษฐกิจที่อยู่ในช่วงขาขึ้น หรือการมีเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ช่วยให้การด าเนินกิจการ
เป็นไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น  
 อุปสรรค Threats หมายถึง ความเสียเปรียบหรือผลเสียจากปัจจัยภายนอกที่ส่งผล
กระทบต่อกิจการ อาจน ามาซึ่งปัญหา และความล้มเหลวของกิจการได้ เช่น เศรษฐกิจที่ก าลังตกต่ า  
ราคาน้ ามันที่สูงขึ้นท าให้ต้นทุนในการด าเนินงานเพ่ิมขึ้น การเพ่ิมค่าแรงของแรงงาน หรือ นโยบาย
อัตราดอกเบี้ยที่ถูกปรับให้สูงขึ้น๑๔๑ 
 โอกาส Opportunities ในการด าเนินงานตามแผนงาน  
 อุปสรรค Threats ที่อาจเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการด าเนินงาน๑๔๒  
 โอกาส Opportunities หมายถึง โอกาส ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นผลจากการที่
สภาพแวดล้อมภายนอกของบริษัทเอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กร โอกาส
แตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมา
จากสภาพแวดล้อมภายใน นักการตลาดที่ดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จาก
โอกาสนั้น  

                                                           
 ๑๔๐ SWOT Analysis คืออะไร ช่ วยให้ธุ รกิ จ เ ติบโตไ ด้อย่างไร ,  [ออนไลน์ ], แหล่ งที่ มา  :, 

https://hardcoreceo.co/swot-analysis/, [๑ กันยายน ๒๕๖๓]. 
 ๑๔๑ SWOT Analysis คืออะไร การวิเคราะห์สวอตดีต่อธุรกิจ SME อย่างไรบ้าง , [ออนไลน์], 

แหล่งที่มา: https://www.moneywecan.com/swot-analysis/ [๑ กันยายน ๒๕๖๓]. 
 ๑๔๒ ทฤษฎี SWOT คืออะไร, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : https://blog.czgroup.co.th/ [๑ กันยายน 
๒๕๖๓]. 

https://hardcoreceo.co/swot-analysis/
https://www.moneywecan.com/swot-analysis/
https://blog.czgroup.co.th/
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 อุปสรรค Threats หมายถึง อุปสรรค ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งธุรกิจจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องและพยายามขจัด
อุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนให้ได้จริง๑๔๓ 
 สรุปได้ ว่า  หลักการวิ เคราะห์สภาพแวดล้อม เป็นกระบวนการวิ เคราะห์ปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในขององค์กร ณ เวลาปัจจุบัน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหาร
ระดับสูง สามารถก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อน จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรค์จาก
สภาพแวดล้อมภายนอก ที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจขององค์กร เพ่ือมาก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสม
ต่อไปได ้สามารถคาดการณ์ถึงปัญหาที่จะเกิดในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยน ปรับปรุง  
 
ตาราง ๒.๑๒ แสดงการสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม 

นักวิชาการ  แนวคิดหลัก 
ณรงค์วิทย์  แสนทอง, (๒๕๖๒, หน้า ๒๓-๒๔). 
  

จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส ภัยคุกคาม การก าหนด
ในการวิเคราะห์ของหลักการท างานในองค์กร
เพ่ือให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการวิเคราะห์ 

วิกีพีเดีย สารานุกรมเสร,ี (๒๕๖๓). สวอตการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ 
หรือ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม เป็นเครื่องมือ
ในการประเมินสถานการณ์ ส าหรับองค์กร หรือ
โครงการ ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนดจุดแข็งและ
จุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  

SWOT Analysis คืออะไร ช่วยให้ธุรกิจ เติบโต
ได้อย่างไร, (๒๕๖๓). 

SWOT ไม่ ใช่แค่น ามาใช้วิ เคราะห์องค์กรใน
ภาพรวมได้เท่านั้น แต่ยังเอามาใช้กับ Project 
ใหม ่ๆ รวมไปถึงตัวบุคคลก็ได้ 

SWOT Analysis คืออะไร, (๒๕๖๓). 
 

SWOT จะน าเอาจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร 
รวมถึงโอกาสและอุปสรรค เข้ามาใช้พิจารณา 
และวิ เคราะห์สถานะภาพของกิจการ เ พ่ือ
ประโยชน์ในการใช้วางแผนงาน ด าเนินกิจการ
องค์กรให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

                                                           
 ๑๔๓ วิกีพีเดีย สารานุกรมเสีรี, การวิเคราะห์สวอต ความหมาย SWOT, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : 

https://th.wikipedia.org/wiki/, [๑ กันยายน ๒๕๖๓]. 
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ตาราง ๒.๑๒ แสดงการสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม (ต่อ) 

นักวิชาการ  แนวคิดหลัก 
สมชัย  ศรีสุทธิยากร, (๒๕๕๒). การประเมินปัจจัยภายในอย่างตรงไปตรงมา

จะท าให้สามารถทราบถึงจุดแข็ง และจุดอ่อน 
ขององค์การ เ พ่ือน าจุดแข็งมาใช้ ให้ เกิด
ประโยชน์ และหาวิธีการลดจุดอ่อนให้น้องลง 
การประเมินปัจจัยภายนอกอย่างรอบด้านจะ
ช่วยให้องค์การสามารถทราบถึง โอกาส 
โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์ 

 
๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับหลักอปริหานิยธรรม ๗ 
 หลักอปริหานิยธรรม ๗ หมายถึง “ธรรมอันเป็นเหตุแห่งความไม่เสื่อม” หรือหมายความ
ว่า “ไม่เป็นเหตุแห่งความหายนะ” ดังมีรายละเอียดเกี่ยวกับหลักภิกขุอปริหานิยธรรม ดังต่อไปนี้ 
 วัสสการพราหมณ์มหาอ ามาตย์ แคว้นมคธ ทูลถามเรื่อง พระเจ้าอชาตศัตรู เวเทหิบุตรมี
พระประสงค์จะเสด็จไปปรามแคว้นวัชชี พระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกพระอานนท์มาตรัสถามเรื่อง  อป
ริหานิยธรรมทั้ง ๗ ข้อ คือ ๑.เจ้าวัชชีหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ๒.เจ้าวัชชีพร้อมเพรียงกันประชุม 
พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึงกระท า ๓.เจ้าวัชชีไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้
ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้ ๔.เจ้าวัชชีเคารพนับถือผู้ใหญ่ในแคว้นวัชชี ๕.เจ้าวัชชีไม่ฉุดคร่าขืนใจกุลสตรี
หรือกุลกุมารี ๖.เจ้าวัชชีสักการเคารพนับถือบูชาเจดีย์ในแคว้นวัชชี ๗.เจ้าวัชชีจัดการรักษาคุ้มครอง 
ป้องกันพระอรหันต์ทั้งหลายด้วยความชอบธรรม ตราบใดที่พวกวัชชีรักษาราชอปริยหานิยธรรมทั้ง ๗ 
ข้อนี้ เจ้าวัชชีพึงได้แต่เจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลย๑๔๔ 
 มหาปรินิพพพานสูตร คัมภีร์ทีฆนิกาย มหาวรรค ได้กล่าวถึงหลักอปริหานิยธรรม ๗ 
ประการ ๕ หมวด ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายในสมัยใกล้จะดับขันธปรินิพพาน 
นอกจากนี้แล้ว หลักอปริหานิยธรรมยังปรากฏอยู่ในคัมภีร์อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต ข้อความที่เป็น
ข้อธรรมเหมือนกันทั้ง ๕ หมวดตรงกับข้อความที่มาในมหาปรินิพพานสูตร มีข้อแตกต่างกันตรงที่
ข้อความปรารภการแสดงอปริหานิยธรรม ในมหาปรินิพพานสูตรเป็นข้อความต่อเนื่องจากการที่พระ
พุทธองค์ประทับอยู่บนภูเขาคิชฌกูฏ พระเจ้าอชาตศัตรูทรงส่งวัสสการพราหมณ์มหาอ ามาตย์มาเข้า
เฝ้ากราบทูลเรื่องที่พระองค์จะยกทัพไปย่ ายีพวกวัชชี แล้วพระพุทธองค์ทรงแสดงราชอปริหานิย
ธรรม๑๔๕ แก่พระอานนท์ เมื่อ วัสสการพราหมณ์มหาอ ามาตย์ทูลลากลับไป พระพุทธองค์มีรับสั่งกับ
                                                           
 ๑๔๔ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๓๔-๑๓๕/๗๘. 
 ๑๔๕ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๓๔ - ๑๓๕/๗๘ – ๘๑.  



๗๖ 
 

พระอานนท์เพ่ือแจ้งให้ภิกษุทั้งหมดที่พักอยู่ในกรุงราชคฤห์มาประชุมที่อุปัฏฐานศาลา แล้วท่านพระ
อานนท์ได้นิมนต์ภิกษุทั้งหมดมาประชุมกัน จากนั้นได้เข้ากราบทูลให้พระพุทธองค์ทรงทราบ พระองค์
ได้เสด็จไปยังอุปัฏฐานศาลาแสดง อปริหานิยธรรม๑๔๖ อรรถกถาทีฆนิกาย มหาวรรค ได้ระบุ
ความหมายของหลักอปริหานิยธรรมว่า ธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดความเจริญโดยส่วนเดียว ไม่มีความ
เสื่อม มี ๒ ประเภท คือ ราชอปริหานิยธรรม และภิกขุ อปริหานิยธรรม๑๔๗ สมเด็จพระมหาสมณ
เจ้ากรมพระยาวชิรญาวโรรสได้ให้ความหมายเกี่ยวกับอปริหานิยธรรมว่าเป็นธรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่ง
ความเสื่อมเป็นไปเพ่ือความเจริญฝ่ายเดียว ชื่อว่า อปริหานิยธรรม๑๔๘  
 อปริหานิยธรรม หมายถึง “เป็นธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม เป็นไปเพื่อความเจริญ
ฝ่ายเดียวส าหรับหมู่ชนหรือผู้บริหารบ้านเมือง”๑๔๙ และอปริหานิยธรรม ๗ เป็นหลักการร่วม
รับผิดชอบที่จะช่วยป้องกันความเสื่อม น าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองโดยส่วนเดียว ดังนี้  
 ๑. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ พบปะปรึกษาหารือกิจการงาน (ที่พึงรับผิดชอบตามระดับ
ของตน) โดยสม่ าเสมอ  
  ๒. พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันกระท ากิจทั้งหลาย
ที่พึงท าร่วมกัน  
  ๓. ไม่ถืออ าเภอใจใคร่ต่อความสะดวก บัญญัติวางข้อก าหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ อันมิได้ตกลง
บัญญัติกันไว้แล้ว และไม่เหยียบย่ าล้มล้างสิ่งที่ตกลงวางบัญญัติกันไว้แล้ว ถือปฏิบัติมั่นอยู่ใน
บทบัญญัติใหญ่ที่วางไว้เป็นธรรมนูญ  
  ๔. ท่านผู้ใดเป็นผู้ใหญ่มีประสบการณ์ยาวนาน ให้เกียรติเคารพนับถือ ท่านเหล่านั้น
มองเห็นความส าคัญแห่งถ้อยค าของท่านว่าเป็นสิ่งอันพึงรับฟัง  
  ๕. ให้เกียรติและคุ้มครองกุลสตรี มิให้มีการข่มเหงรังแก  
  ๖. เคารพสักการบูชาเจดีย์ ปูชียสถาน อนุสาวรีย์ประจ าชาติ อันเป็นเครื่องเตือนความทรง
จ าเร้าให้ท าดี และเป็นที่รวมใจของหมู่ชน ไม่ละเลยพิธีเคารพบูชาอันพึงท าต่ออนุสรณ์สถานเหล่านั้น
ตามประเพณี  
 ๗. จัดให้ความอารักขา บ ารุง คุ้มครอง อันชอบธรรม แก่บรรพชิตผู้ทรงศีลทรงธรรม
บริสุทธิ์ ซึ่งเป็นหลักใจและเป็นตัวอย่างทางศีลธรรมของประชาชน เต็มใจต้อนรับและหวังให้ท่านโดย

                                                           
 ๑๔๖ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๔๐/๘๗ – ๘๘. 
 ๑๔๗ ที.ม. (ไทย) ๒/๑๓๔-๑๓๖/๑๑๖-๑๒๘.  
 ๑๔๘ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สารานุกรมพระพุทธศาสนา, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, 
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หน้า ๓๑. 
  ๑๔๙ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 
๒๗, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๒๘๙. 



๗๗ 
 

ผาสุก๑๕๐ โดยอปริหานิยธรรม คือ ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม เป็นไปเพ่ือความเจริญอย่าง
เดียวส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในหมู่มนุษย์เพ่ือให้ พุทธศาสนิกชนได้รู้จักประยุกต์ใช้ธรรมะ
ในทางการเมืองการปกครอง เพ่ือให้เกิดคุณประโยชน์ และเกิดความสามัคคีในสังคมสืบไปการ
ปกครองทุกระดับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายอาณาจักร หรือฝ่ายศาสนจักรหากมี ๗ ข้อ ที่ชื่อว่า อปริหานิยธรรม 
แล้วก็จะมีแต่ความเจริญมีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นแน่นหนา ศัตรูไม่สามารถท าลายได้ถ้าเราจะ
ส่งเสริมให้ระบอบประชาธิปไตยมั่นคง  เกิดเป็นคุณประโยชน์ใหญ่หลวงต่อชาติบ้านเมือง ควรพร้อม
เพรียงกันยึดแนวหลักอปริหานิยธรรม ๗ ประการ หากสามารถปฏิบัติได้โดยพร้อมเพรียงกันแล้ว 
การเมืองจะกลายเป็นการเมืองบริสุทธิ์ แก้ปัญหาของชาติได้ส าเร็จเป็นแบบอย่างการเมืองดีเด่นที่โลก
จะชื่นชมยินดีมาก หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗ ประการ ประกอบด้วย  
 ๑. หมั่นประชุมกันเป็นประจ าเพราะการประชุมกันบ่อย ๆ เป็นการระดมมันสมองรวมทั้ง
ความสามารถที่ทุกคนมีน ามาแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่อง ส่งเสริมพัฒนาหมู่คณะให้มีความเจริญในด้าน
ต่าง ๆ 
  ๒. พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม และพร้อมเพรียงกันปฏิบัติกิจของ
หมู่คณะ มีความรับผิดชอบร่วมกันด าเนินไปอย่างพร้อมเพรียง และเมื่อถึงตอนท างานก็ต้องท างาน
ของส่วนรวมให้ดี  
 ๓. ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ทุกคนที่เป็นสมาชิกของสังคมจะต้องถือระเบียบข้อบังคับเพ่ือ
ปฏิบัติอย่างเสมอภาคกัน และเป็นเหตุส่งเสริมให้การปกครองการบริหารเกิดผลดี มีประสิทธิภาพ 
 ๔. เคารพนับถือผู้ใหญ่ เชื่อฟังค าสอนของท่าน ความเป็นผู้ใหญ่กับความเป็นผู้น้อยเป็นสิ่ง
ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออกเพราะการปกครองบริหารเป็นต้องมีผู้น าและผู้ตาม หน้าที่
ปกครองหน้าที่สั่งการเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่หรือผู้น าจ าต้องปฏิบัติ  
 ๕. ไม่ลุแก่อ านาจความอยากความเห็นแก่ตัว ถ้าใครปฏิบัติได้ดังนี้ย่อมท าให้สังคมมี
ระเบียบวินัยดีขึ้น สามารถด ารงรักษาสิ่งที่มีคุณค่าของสังคมไว้ได้ยั่งยืน จะไม่ก่อให้เกิดความสูญเสีย
ด้านเศรษฐกจิ และการปกครอง เป็นต้น  
 ๖. รักสันติภาพ ขัดเกลาจิตใจอยู่เสมอแสดงถึงความเป็นผู้มีนิสัยดี พร้อมที่จะปฏิบัติดีโดย
ไม่ประมาทการที่สมาชิกของสังคมเป็นคนดี ย่อมเป็นเกียรติ เป็นศักดิ์ศรี เป็นเครื่องยืนยันความ
บริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติภารกิจได้ดี  
 ๗. ตั้งใจสนับสนุนคนดี ปกป้องคนดีส่งเสริมคนดี เลือกคนดีมีความสามารถเข้ามาเป็น
ก าลังพัฒนาหมู่คณะของตนคุณธรรมแต่ละข้อเป็นเหตุให้เกิดความสมานสามัคคีในหมู่คณะ ส่งเสริม
คุณภาพในการบริหารปกครอง และท าให้เกิดความสุขความเจริญในหลาย ๆ ด้านดังที่พระพุทธเจ้า

                                                           
 ๑๕๐ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์จันทร์เพ็ญ, 
๒๕๕๐), หน้า ๒๖–๒๗. 



๗๘ 
 

ตรัสไว้ว่า “ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะท าให้เกิดความสุข”๑๕๑ ในการปกครององค์กรไม่ว่าจะเป็น
องค์กรขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่จะต้องมีระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายเป็นหลักแต่การบังคับ
ใช้กฎหมายจะได้ผลอย่างจริงจังก็จะต้องน ากติกาทางสังคมรูปแบบอ่ืน ซึ่งเกิดขึ้นและด ารงอยู่ก่อนที่
กฎหมายจะออกมาบังคับใช้มาพิจารณาร่วมด้วย และกติกาทางสังคมที่ว่านี้  ได้แก่ ขนบธรรมเนียม 
จารีตประเพณี รวมไปถึงค าสอนของศาสนาซึ่งคนส่วนใหญ่นับถือ จึงจะท าให้สังคมได้รับความเป็น
ธรรม และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้แต่ถ้าใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียว สังคมจะได้รับความเป็นธรรม 
และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้ยาก ทั้งนี้เนื่องจากเหตุปัจจัยดังต่อไปนี้ 
 ๑. ในโลกของปุถุชนคนทุกคนมีกิเลส และกิเลสที่แต่ละคนมีอยู่แตกต่างกัน ทั้งมากน้อยไม่
เท่ากันด้วยจึงจ าเป็นต้องมีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งสอดแทรกอยู่ในกติกาทางสังคมทุกรูปแบบ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งค าสอนของศาสนา 
 ดังนั้น ถ้าทุกคนในสังคมเรียนรู้และปฏิบัติตาม ก็จะท าให้การออกกฎหมายและการบังคับ
ใช้กฎหมายเกิดความเป็นธรรม และเกิดผลในทางปฏิบัติมากกว่าใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียว 
 ๒. ในกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย เริ่มตั้งแต่เจ้าหน้าที่ต ารวจหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนใด ซึ่งมี
อ านาจหน้าที่ในการปราบปรามและจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมายมาลงโทษ โดยการสอบสวนเพ่ือหา
พยานหลักฐาน และท าส านวนส่งให้พนักงานอัยการพิจารณาส่งฟ้องต่อศาล เพ่ือพิจารณาตัดสิน
ลงโทษผู้กระท าผิด ในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายตั้งแต่ต้นจนจบ มีบุคลากรเข้ามาเกี่ยวข้อง
มากมาย ถ้าในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบไม่มีคุณธรรม และจริยธรรม การบังคับใช้
กฎหมายก็ถูกบิดเบือน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในคดีที่จ าเลยมีอิทธิพลทางด้านการเงิน ทางด้านการเมือง 
หรือในวงราชการ ความไม่เป็นธรรมแก่โจทย์ก็เกิดขึ้นได้ ประเทศไทยมีประชากรส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ และค าสอนของศาสนาพุทธไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อผู้นับถือศาสนาอ่ืน ทั้งไม่ขัดกับหลัก
วิทยาศาสตร์ ประกอบกับขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ถือปฏิบัติอยู่ล้วน
แล้วแต่มีค าสอนของศาสนาพุทธสอดแทรกอยู่ทั้งสิ้น 
 ดังนั้น จึงสามารถน ากติกาทางสังคมที่ว่านี้มาประยุกต์ใช้ในการปกครองประเทศได้ และ
ค าสอนของศาสนาพุทธที่ควรจะได้น ามาใช้ก็คือ อปริหานิยธรรม ๗ ของกษัตริย์วัชชี หรือวัชชี         
อปริหานิยธรรม ๗ ซึ่งหมายถึงธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม เป็นไปเพ่ือความเจริญฝ่ายเดียว 
ส าหรับประชาชนหรือผู้บริหารบ้านเมืองคือ 
 ๑. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 
 ๒. พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึงท า 

                                                           
 ๑๕๑ พระเมธีรัตนดิลก (จรรยา  ชินว โส), เก็บเพชรจากคัมภีร์พระไตรปิฎก, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช, ๒๕๔๒), หน้า ๓๖.  
 



๗๙ 
 

 ๓. ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ อันขัดต่อหลักการเดิม ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้ (ตาม
หลักการเดิม) ถือปฏิบัติตามวัชชีธรรม ตามท่ีวางไว้เดิม 
 ๔. ท่านเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่ในชนชาววัชชี เคารพนับถือท่านเหล่านั้น เห็นถ้อยค าของท่าน
ว่าเป็นสิ่งอันควรรับฟัง 
 ๕. มรรคากุลสตรี กุลกุมารีทั้งหลาย ให้อยู่ดีโดยมิถูกข่มเหงหรือฉุดคร่าขืนใจ 
 ๖. เคารพสักการบูชาเจดีย์ (ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ ตลอดถึงอนุสาวรีย์ต่าง ๆ) ของ
ชาววัชชี (ประจ าชาติ) ทั้งหลาย ทั้งภายในภายนอก ไม่ปล่อยให้ธรรมิกพลีที่เคยให้เคยท าแก่เจดีย์
เหล่านั้นเสื่อมทรามไป 
 ๗. จัดให้ความอารักขาคุ้มครองป้องกันอันมิชอบธรรมแก่พระอรหันต์ทั้งหลาย (ในที่นี้กิน
ความกว้างหมายถึงบรรพชิต ผู้ด ารงธรรมเป็นหลักของประชาชนทั่วไป) โดยตั้งใจว่าขอพระอรหันต์
ทั้งหลายที่ยังไม่ได้มาพึงมาสู่แคว้นที่มาแล้วพึงอยู่ในแว่นแคว้นโดยผาสุก 
 ทั้ง ๗ ประการข้างต้นคือ ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่เจ้าวัชชีผู้ปกครองแคว้นโดย
ระบอบสามัคคีธรรม ซึ่งมีที่มาปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๓ โดยนัยแห่งธรรม ๗ ประการข้างต้น 
จะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงเน้นให้ผู้ปกครองแคว้นมีความสามัคคีต่อกัน และยึดหลัก ๓ ประการคือ 
ชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์กลางแห่งการปกครองแว่นแคว้น๑๕๒ 
 สรุปได้ว่า อปริหานิยธรรม คือธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม  เป็นไปเพ่ือความเจริญ
อย่างเดียวส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในหมู่มนุษย์เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนได้รู้จักประยุกต์ใช้ธรรมะ
ในทางการเมืองการปกครอง เพ่ือให้เกิดคุณประโยชน์โดยน าหลักอปริหานิยธรรม ๗ เป็นหลักการร่วม
รับผิดชอบ คือ หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ พบปะปรึกษาหารือกิจการงาน พร้อมเพรียงกันประชุม 
พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม ไม่ถืออ าเภอใจใคร่ต่อความสะดวก ให้เกียรติเคารพนับถือ ให้เกียรติและ
คุ้มครองกุลสตรี เคารพสักการบูชาเจดีย์ อารักขา บ ารุง คุ้มครอง แก่บรรพชิตผู้ทรงศีลทรงธรรม
บริสุทธิ์ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  ๑๕๒ สามารถ  มังสัง, อปริหานิยธรรม : หลักการปกครองแนวพุทธ , [ออนไลน์], แหล่งที่มา : 
https://mgronline.com/daily/detail/9620000019472 [๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒]. 

https://mgronline.com/daily/detail/9620000019472


๘๐ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๓ แสดงการสังเคราะห์แนวคิดหลักอปริหานิยธรรม ๗ 
นักวิชาการ  แนวคิดหลัก 

ที.ม. (ไทย) (๑๐/๑๓๔-๑๓๕/๗๘). พระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกพระอานนท์มาตรัสถาม
เรื่อง อปริหานิยธรรมทั้ง ๗ ข้อ คือ ๑.หมั่นประชุม
กันเนืองนิตย์ ๒.พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อม
เพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึง
กระท า ๓.ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ไม่ล้มล้างสิ่ง
ที่บัญญัติไว้  ๔.เคารพนับถือผู้ใหญ่ในแคว้นวัชชี   
๕.ไม่ฉุดคร่าขืนใจกุลสตรีหรือกุลกุมารี ๖.สักการ
เคารพนับถือบูชาเจดีย์ ในแคว้นวัชชี ๗.รักษา
คุ้ มครอง  ป้องกั นพระอรหันต์ทั้ งหลายด้ วย
ความชอบธรรม   

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิร
ญาณวโรรส, (๒๕๓๙, หน้า ๓๑). 

อปริหานิยธรรม เป็นธรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งความ
เสื่อม เป็นไปเพ่ือความเจริญฝ่ายเดียว     

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) 
(๒๕๕๗, หน้า ๒๘๙). 

อปริหานิยธรรม “เป็นธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่ง
ความเสื่อม เป็นไปเพ่ือความเจริญฝ่ายเดียวส าหรับ
หมู่ชนหรือผู้บริหารบ้านเมือง 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) 
(๒๕๕๐, หน้า ๒๖–๒๗). 

อปริหานิยธรรม ๗ เป็นหลักการร่วมรับผิดชอบที่
จ ะ ช่ ว ย ป้ อ ง กั น ค ว า ม เ สื่ อ ม  น า ไ ป สู่ ค ว า ม
เจริญรุ่งเรืองโดยส่วนเดียว 

พระเมธีรัตนดิลก (จรรยา ชินว โส) 
(๒๕๔๒, หน้า ๓๖). 

อปริหานิยธรรม แล้วก็จะมีแต่ความเจริญ มีความ
สามัคคี เป็นปึกแผ่นแน่นหนา ศัตรูไม่สามารถ
ท าลายได้ถ้าเราจะส่งเสริมให้ระบอบประชาธิปไตย
มั่นคง เกิดเป็นคุณประโยชน์ใหญ่หลวงต่อชาติ
บ้านเมือง   

สามารถ  มังสัง, (๒๕๖๒). อปริหานิยธรรม ๗ ธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความ
เสื่อม เป็นไปเพ่ือความเจริญฝ่ายเดียว ส าหรับชน
หรือผู้บริหารบ้านเมือง  

 
 
 



๘๑ 
 

๒.๕ ข้อมูลบริบทเร่ืองที่วิจัย 
 ๒.๕.๑ ความเป็นมา 

 ความเป็นมาของวุฒิสภาไทย ชุดที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ปัจจุบัน) เป็นสภาสูงของรัฐสภา
ไทย เป็นวุฒิสภาชุดแรกภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หลัง
รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้าคณะรัฐประหาร 

 วุฒิสภามีสมาชิก ๒๕๐ คน ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา ๒๔๔ คนมาจากการ
สรรหา สมาชิก ๖ คนเป็นสมาชิกโดยต าแหน่ง บทเฉพาะกาลมาตรา ๒๖๙ ในรัฐธรรมนูญก าหนดให้
สมาชิกภาพเริ่มนับตั้งแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง คือ ๑๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ วุฒิสภาชุดดังกล่าวมีอ านาจเพ่ิมเติมตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญให้ร่วมเลือก
นายกรัฐมนตรีและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศของคณะรัฐมนตรีตลอดจนพิจารณากฎหมายที่เห็นว่า
เกี่ยวข้อง 

 สมาชิกวุฒิสภามีจ านวน ๒๕๐ คน เป็นโดยต าแหน่ง ๖ คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงกลาโหม 
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้
บัญชาการต ารวจแห่งชาติ มาจากการคัดเลือกของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ๑๙๔ คน 
และมาจากการสรรหาใน ๑๐ กลุ่มอาชีพ จ านวน ๕๐ คน 

 ได้มีการประชุมวุฒิสภาสมัยครั้งที่หนึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายหลัง
จากรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาเพ่ือเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาอีก ๒ คนซึ่งที่ประชุมมี
มติเลือก ศาสตราจารย์ (พิเศษ) พรเพชร วิชิตชลชัย อดีต ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้ด ารง
ต าแหน่ง ประธานวุฒิสภา พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ด ารงต าแหน่งรองประธานวุฒิสภาคนที่ ๑ และ
นายศุภชัย สมเจริญ อดีต ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด ารงต าแหน่งรองประธานวุฒิสภาคนที่ 
๒ โดยได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งเมื่อวันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒๑๕๓ 
 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา ๒๖๙ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๐ 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับ
สนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
 
 
                                                           
 ๑๕๓ วิ กิ พี เ ดี ย  ส า ร า นุ ก ร ม เ ส รี ,  วุ ฒิ ส ภ า ไ ทย  ชุ ด ที่  ๑๒ ,  [อ อน ไ ล น์ ],  แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล : 
https://th.wikipedia.org/wiki/% [๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔]. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_2560
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2557
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2557
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%25


๘๒ 
 

 ๒.๕.๒ อ านาจ 
 บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้อ านาจ

สมาชิกวุฒิสภาพิจารณาบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ท าให้
นายกรัฐมนตรีต้องได้เสียงเห็นชอบเกิน ๓๗๖ เสียงขึ้นไป นอกจากนี้ สมาชิกวุฒิสภายังมีอ านาจ
พิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน เช่น การเมือง การศึกษา กฎหมาย 
กระบวนการยุติธรรม เศรษฐกิจ การถือครองที่ดิน และระบบหลักประกันสุขภาพ ร่วมกับ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยที่คณะรัฐมนตรีต้องระบุว่ากฎหมายฉบับใดเข้าข่ายดังกล่าว อย่างไรก็
ตาม ถ้าสมาชิกวุฒิสภา ๕๐ คนขึ้นไปเห็นว่ากฎหมายใดที่คณะรัฐมนตรีไม่ได้ระบุว่าเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิรูปประเทศ แต่ตนเห็นว่าเกี่ยวข้อง สามารถยื่นให้ประธานรัฐสภาวินิจฉัยได้ ซึ่งหากเกี่ยวข้องก็จะ
สามารถร่วมพิจารณากฎหมายดังกล่าวได้๑๕๔ 
 ๒.๕.๓ สถานที่ตั้ง 
 เลขที่ ๔๙๙ อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางชื่อ กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐ 
เบอรโ์ทรศัพท์ ๐๒-๘๓๑-๕๘๘๘-๙ แฟกซ์ ๐๒-๘๓๑-๕๘๘๘๙ อีเมล : webmastr@senate.go.th  
 ๒.๕.๔ จ านวนสมาชิกวุฒิสภา 
 ประธานวุฒิสภา : ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร  วิชิตชลชัย 
 รองประธานวุฒิสภาคนที่ ๑ : พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร 
 รองประธานวุฒิสภาคนที่ ๒ : นายศุภชัย  สมเจริญ 
 เลขาธิการ : นายนัฑ  ผาสุข 
  สมาชิกจ านวน : ๒๕๐ คน   
  สมาชิกวุฒิสภาชาย : ๒๒๔ คน 
  สมาชิกวุฒิสภาหญิง : ๒๖ คน 
  ระยะเวลาการท างาน : ๕ ปี  
  ๒.๕.๕ ที่มาของสมาชิกวุฒิสภา 
 สมาชิกวุฒิสภาชุดแรกนี้มาจากการสรรหาและแต่งตั้งโดยด าเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการ ดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ การด าเนินการจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดังนี้ 
 ๑. ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้มี
จ านวน ๒๐๐ คนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาโดยมา
จากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือ

                                                           
 ๑๕๔ อ้างแล้ว, วุฒิสภาไทย ชุดที่ ๑๒, [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล: https://th.wikipedia.org/wiki/% [๑ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔]. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_2560
mailto:webmastr@senate.go.th
https://th.wikipedia.org/wiki/%25
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ประโยชน์ร่วมกัน หรือท างานหรือเคยท างานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคม โดยในการแบ่งกลุ่ม
ต้องแบ่งในลักษณะที่ท าให้ประชาชนซึ่งมีสิทธิสมัครรับเลือกทุกคนสามารถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ 
 ๒. ให้ด าเนินการจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้แล้วเสร็จก่อนวันที่มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 
 ๓. เมื่อเลือกสมาชิกวุฒิสภาได้ครบจ านวน ๒๐๐ คน แล้วให้น ารายชื่อเสนอต่อ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
 ๒.๒ การคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภาโดยคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาให้
คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาซึ่งแต่งตั้งโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และมีความเป็นกลางทางการเมืองจ านวนไม่น้อยกว่าเก้า
คนแต่ไม่เกินสิบสองคน คัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมในอันจะเป็นประโยชน์แก่
การปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภาและการปฏิรูปประเทศจ านวนไม่เกิน ๔๐๐ คน แล้วน ารายชื่อเสนอต่อ
คณะรักษาความสงบแห่ งชาติ  โดยต้องด า เนินการให้แล้ ว เสร็ จก่อนวันที่มี การ เลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 
 ๒.๓ การคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภาโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จ านวน ๒๕๐ คน 
 ๑. คณะรักษาความสงบแห่งชาติคัดเลือกผู้ได้รับเลือกจากบัญชีรายชื่อที่ได้รับจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้ได้จ านวน ๕๐ คน และคัดเลือกรายชื่อส ารองจ านวน ๕๐ คน โดยการ
คัดเลือกดังกล่าวให้ค านึงถึงบุคคลจากกลุ่มต่าง ๆ อย่างทั่วถึง 
 ๒. คณะรักษาความสงบแห่งชาติคัดเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อที่ได้รับการ   
สรรหาจากคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาให้ได้จ านวน ๑๙๔ คน และคัดเลือกรายชื่อส ารองจาก
บัญชีรายชื่อที่ได้รับการสรรหาจ านวน ๕๐ คน 
 ๓. ผู้ด ารงต าแหน่ง ๖ ต าแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหาร
สูงสุดผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติ  
 ๔. ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติน ารายชื่อบุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกจ านวน 
๒๕๐ คนขึ้นกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป และให้หัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 
 ๒.๕.๖ คุณสมบัติของสมาชิกวุฒิสภา 
 สมาชิกวุฒิสภาต้องไม่ฝักใฝ่หรือยอมตนอยู่ภายใต้ของพรรคการเมืองใด ๆ โดยมีคุณสมบัติ
ดังนี้ 

   ๑. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
   ๒. อายุไม่ต่ ากว่า ๔๐ ปีในวันสมัครรับเลือก 



๘๔ 
 

   ๓. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์หรือท างานในด้านที่สมัครไม่น้อย
กว่า ๑๐ ปี หรือเป็นผู้มีลักษณะตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
   ๔. เกิดในอ าเภอที่สมัคร หรือมีชื่อหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านติดต่อกันไม่
น้อยกว่า ๒ ปีนับถึงวันสมัครรับเลือก หรือท างานหรือเคยท างานในอ าเภอที่สมัครติดต่อกันไม่น้อยกว่า 
๒ ปีนับถึงวันสมัครรับเลือก หรือเคยศึกษาในสถานศึกษาตั้งอยู่ในอ าเภอที่สมัครติดต่อกันไม่น้อยกว่า 
๒ ปีการศึกษา  
    ๕. ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 ๒.๕.๗ กลุ่มอาชีพผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา 
 รัฐธรรมนูญก าหนดให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือท างาน หรือเคยท างานด้านต่าง ๆ 
ที่หลากหลายของสังคม โดยในวาระเริ่มแรกได้ก าหนดให้มีกลุ่มจ านวน ๑๐ กลุ่ม ดังนี้ 
 ๑. กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง 
   ๒. กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
   ๓. กลุ่มการศึกษาและการสาธารณสุข 
   ๔. กลุ่มอาชีพกสิกรรม ปลูกพืชล้มลุก ท านา ท าสวน ท าไร่ ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง 
   ๕. กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 
ผู้ใช้แรงงาน อาชีพอิสระ 
   ๖. กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และ
สาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนา
นวัตกรรม 
   ๗. กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพ
ด้านการท่องเที่ยว 
   ๘. กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อ่ืน 
ประชาสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์ 
    ๙. กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา สื่อสารมวลชน 
ผู้สร้างวรรณกรรม 
   ๑๐. กลุ่มอ่ืน ๆ๑๕๕   
 

                                                           
 ๑๕๕ สื่อความรู้ต้นแบบเลือกตั้งท้องถิ่น องค์ความรู้การเลือกตั้ง, การได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา , 

[ออนไลน์], แหล่งที่มา : https://www.ect.go.th [๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒]. 
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 ๒.๕.๘ หน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาชุดแรก 
 นอกจากวุฒิสภาจะมีหน้าที่และอ านาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว วุฒิสภาชุดแรก
ยังมีหน้าที่และอ านาจเพิ่มเติมตามบทเฉพาะกาลอีก ดังนี้ 
   ๑. ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตาม
หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
   ๒. พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพ่ือด าเนินการตามหมวด ๑๖ การ
ปฏิรูปประเทศโดยให้เสนอและพิจารณาในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา 
   ๓. ในกรณีที่สมาชิกวุฒิสภาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติใดที่คณะรัฐมนตรีมิได้แจ้ง
ว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพ่ือด าเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ สมาชิก
วุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของแต่ละสภา อาจเข้าชื่อกันร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพ่ือให้
วินิจฉัย การยื่นค าร้องดังกล่าวต้องยื่นก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณีจะพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัตินั้นแล้วเสร็จ 
 ๒.๕.๙ รายช่ือคณะกรรมาธิการสามัญ จ านวน ๒๗ คณะ  

  ๑. คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลี่อมล้ า 
  ๒. คณะกรรมาธิการการกีฬา 
  ๓. คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ 
  ๔. คณะกรรมาธิการการคมนาคม 
  ๕. คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง 
  ๖. คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ 
  ๗. คณะกรรมาธิการการทหารและความม่ันคงของรัฐ 
  ๘. คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว 
  ๙. คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น 
  ๑๐. คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน 
  ๑๑. คณะกรรมาธิการการพลังงาน 
  ๑๒. คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  ๑๓. คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คน

พิการ 
  ๑๔. คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการต ารวจ 
  ๑๕. คณะกรรมาธิการการแรงงาน 
  ๑๖. คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
  ๑๗.  คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการ

โทรคมนาคม 
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  ๑๘. คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม 
  ๑๙. คณะกรรมาธิการการศึกษา 
  ๒๐. คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข 
  ๒๑. คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
  ๒๒. คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๒๓. คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบ 
  ๒๔. คณะกรรมาธิการการพาณิชย์แลการอุตสาหกรรม 
  ๒๕. คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและกรคุ้มครองผู้บริโภค 
  ๒๖. คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ 
  ๒๗. คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการ

จัดการท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 ๒.๕.๑๐ รายช่ือคณะกรรมาธิการวิสามญั จ านวน ๔ คณะ  

  ๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา 
  ๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  ๓. คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ๔. คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔๑๕๖ 
 ๒.๕.๑๑ การด ารงต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาที่ดี 
 รัฐธรรมนูญก าหนดคุณสมบัติของสมาชิกวุฒิสภาต้องไม่ฝักใฝ่หรือยอมตนอยู่ใต้อาณัติของ
พรรคการเมืองใด ๆ (มาตรา ๑๑๓) ทั้งได้ก าหนดบทบาทให้แก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภาต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภากระท าการ
ใด ๆ อันมีลักษณะที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพ่ือประโยชน์ของตนเองของผู้อ่ืน หรือของพรรค
การเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม (มาตรา ๑๘๕) นอกจากนี้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภาต้อง (มาตรา ๑๘๔) 
 (๑) ไม่ด ารงต าแหน่งหรือหน้าที่ใดในหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือ
ต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

 (๒) ไม่รับหรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ

                                                           
 ๑๕๖ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล:  https://www.senate.go.th/view/2 
[๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔]. 
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อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับ
สัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 (๓) ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ จากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เป็นพิเศษ นอกเหนือไปจากที่หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืน ๆ 
ในธุรกิจการงานปกติ 
 (๔) ไม่กระท าการใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นการขัดขวางหรือแทรกแซง
การใช้สิทธิหรือเสรีภาพของหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนโดยมิชอบ๑๕๗ 
 

๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลจากการ
ตรวจสอบเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับเรื่องท่ีศึกษา ดังนี้  
 ๒.๖.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับประสิทธิผล  
 การวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 
พุทธศักราช ๒๕๖๐” ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผล จากนักวิชาการหลาย
ท่านได้วิจัยไว้ดังนี้ 
 จิตรกาน  เจียรตระกูล ได้วิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา”ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีความสอดคล้อง
ต้องกันกับแผนยุทธศาสตร์ของส านักงาน เลขาธิการวุฒิสภา ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา นั้นเกิด จากปัจจัยต่อไปนี้เป็นส่วนใหญ่ คือ ๑) 
นโยบายของผู้บริหารระดับสูง แผนยุทธศาสตร์และงบประมาณประจ าปี ๒) ภาวะผู้น าที่เหมาะสม ๓) 
การบริหาร มีกระบวนการน าแนวคิด POSDCORB มาประยุกต์ใช้ ๔) การพัฒนาองค์การ ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ให้ความส าคัญกับการจัดการความรู้๑๕๘ 
 พระไพศาล  ชิณช่าง ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าคณะต าบลในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙” ผลการวิจัยพบว่า (๑) ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน
ของเจ้าคณะต าบลในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ ได้แก่ ด้านการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา (พระ
สังฆาธิการชั้นปกครอง) ด้านความฉลาดทางอารมณ์ในการปฏิบัติงาน ด้านการมีเหตุผลเชิงจริยธรรม 

                                                           
 ๑๕๗ พนารัตน์  มาศฉมาดล, สถาบันพระปกเกล้า บทบาทและอ านาจหน้าที่ของวุฒิสภาตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://wiki.kpi.ac.th/index.  
[๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓]. 

 ๑๕๘ จิตรกาน  เจียรตระกูล, “ประสิทธิผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา” 
บทความวิจัย, วารสารรัชต์ภาคย,์ ปีท่ี ๑๓ ฉบับท่ี ๓๐ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒) :  ๑๔. 

http://wiki.kpi.ac.th/index.%202560


๘๘ 
 

และด้านความเชื่อมั่นในตนเอง (๒) ผลการพัฒนารูปแบบประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าคณะ
ต าบลในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ ได้แนวทางการพัฒนาเพ่ือนาไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของเจ้าคณะต าบลจ านวน ๔ แนวทาง คือ การพัฒนาแรงสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา (พระสังฆาธิการ
ชั้นปกครอง) การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนาการมีเหตุผลเชิงจริยธรรม และการพัฒนา
ความเชื่อมั่นในตนเอง (๓) การตรวจสอบยืนยันการพัฒนารูปแบบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ 
พบว่า การพัฒนารูปแบบประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าคณะต าบลในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 
๙ มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก๑๕๙ 
 อารีรัตน์  แตงเที่ยง ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างประจ าของส านักงานประปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทศโนโลยี” ผลการวิจัยพบว่า ๑) ปัจจัยด้านงานที่มีประสิทธิผลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ๒) 
ปัจจัยด้าน ประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ๓) ปัจจัยด้านบุคคล คือ เพศ 
ประเภทบุคลากร สถานภาพ และระดับการศึกษามีผลต่อปัจจัยด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
แตกต่างกันในแต่ละด้าน พบว่า ประเภทบุคลากร สถานภาพ และระดับการศึกษา มีผลต่อปัจจัยด้าน
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ด้านการปรับตัวขององค์การสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และด้าน
ผลผลิตขององค์การ ในขณะที่เพศ อายุ ประเภท บุคลากร และระดับการศึกษามีผลต่อปัจจัยด้าน
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานด้านการปรับตัวขององค์การ สอดคล้องกับสภาพสังคม ๔) ปัจจัยด้าน
งานที่มีประสิทธิผลมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับปัจจัยด้าน ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานทั้งใน
ภาพรวมและรายด้านทุกด้าน และ ๕) ปัจจัยด้านงานที่มีประสิทธิผลนั้นมีอิทธิพลต่อปัจจัยด้าน
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญ๑๖๐ 

 สรุปได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิผล มีปัจจัยหลายสาเหตุที่จะส่งผลท าให้เกิด
ประสิทธิผล ซึ่งจากผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่และสังคมในที่ท างาน การมีส่วนร่วมของเพ่ือนร่วมงาน 
ผู้บังคับบัญชา ในส่วนของผู้ปฏิบัติหน้าที่เองต้องมีภาวะผู้น าในการท างาน มีความฉลาดทางอารมณ์ใน
การปฏิบัติงาน มีเหตุผลเชิงจริยธรรม เชื่อมั่นในอุดมการณ์ ยึดหลักกฎหมายและมีกฎเกณฑ์ในการ
ปฏิบัติ ส่วนผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน และสังคมในที่ท างานจะมีส่วนร่วมและเป็นขวัญและ
ก าลังใจให้กันในการปฏิบัติหน้าที่ ขณะเดียวกันเทคโนโลยีสารสนเทศก็เป็นสิ่งจ าเป็น 

                                                           
  ๑๕๙ พระไพศาล  ชิณช่าง, “การพัฒนารูปแบบประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าคณะต าบลในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙”, ดุษฎดีนิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ๒๖๖๒). 

 ๑๖๐ อารีรัตน์  แตงเที่ยง, “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
พนักงานราชการและลูกจ้างประจ าของส านักงานประปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี”, วารสารวิชาการ 
บัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, ปีท่ี ๑๔ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑) : ๒๐๓. 



๘๙ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๔ แสดงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผล  
นักวิชาการหรือนักวิจัย ผลการวิจัย 

จิตรกาน  เจียรตระกูล, (๒๕๖๒, หน้า ๑๔). 
 

ประสิทธิผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีความ
สอดคล้องต้องกันกับแผนยุทธศาสตร์ของส านักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา นั้นเกิด จากปัจจัยต่อไปนี้เป็นส่วนใหญ่ 
นโยบายของผู้บริหารระดับสูง ให้ความส าคัญกับ
การจัดการความรู้ 

พระไพศาล  ชิณช่าง, (๒๕๖๒). ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ ด้านการ
สนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา การพัฒนาการมี
เหตุผลเชิงจริยธรรม และการพัฒนาความเชื่อมั่น
ในตนเอง การตรวจสอบยืนยันการพัฒนารูปแบบที่
สร้างข้ึนโดยผู้เชี่ยวชาญ 

อารีรัตน์  แตงเที่ยง, (๒๕๖๑, หน้า ๒๐๓). ปัจจัยด้านงานที่มีประสิทธิผลโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ปัจจัยด้านประสิทธิผล ในการปฏิบัติงาน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยด้านบุคคล  มี
ผลต่อปัจจัยด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
แตกต่างกันในแต่ละด้าน 

   
 ๒.๖.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสมาชิกวุฒิสภา 
 การวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 
พุทธศักราช ๒๕๖๐” ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของสมาชิกวุฒิสภา จาก
นักวิชาการหลายท่านได้วิจัยไว้ดังนี้ 
 ภูมิ  มูลศิลป์ ได้วิจัยเรื่อง “แนวคิดเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาไทยในรอบทศวรรษ” 
ผลการวิจัยพบว่า การที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ได้
ก าหนดให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญต้องจัดท าร่างรัฐธรรมนูญให้ครอบคลุมเรื่องการให้มีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่เหมาะสมกับสภาพสังคมของไทย
ไว้ จึงสมควรได้ทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาของไทย เฉพาะบางเหตุการณ์
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งโดยแท้ที่จริงแล้วหากเราสามารถตอบได้ว่าการมีวุฒิสภานั้นเป็นไปเพ่ือ



๙๐ 
 

วัตถุประสงค์ใด จะท าให้การก าหนดขอบอ านาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาชัดเจนขึ้น และน าไปสู่
ค าตอบว่ากระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาที่เหมาะสมควรเป็นเช่นใด๑๖๑ 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทและความรับผิดชอบของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในอนาคตตามทัศนะของประชาชน” ผลการวิจัยพบว่า 
ในประเด็นเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปทางการเมืองเก่ียวกับรัฐธรรมของประชาชน ประชาชนส่วนใหญ่ทราบ
ว่าประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แต่มีเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นที่ทราบว่าสมาชิกวุฒิสภามาจากการ
เลือกตั้ง ในส่วนของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเมืองและกิจกรรมการเมืองต่าง ๆ พบว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าการเมืองเป็นเรื่องที่ส าคัญและควรให้ความสนใจแต่ส่วนใหญ่ก็ยังคง
เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยพิจารณาจากผู้สมัครมากกว่านโยบาย 
 ส าหรับความรู้ความเข้าใจและทัศนะของประชาชนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พบว่า บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญที่ประชาชนทราบและเห็นด้วยมากที่สุด ๓ อันดับ คือ การ
เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชนในด้านความซื่อสัตย์สุจริต การตรวจเยี่ยมและรับเรื่องราวร้องทุกข์และ
ช่วยเหลือประชาชน การติดตามข่าวสารเกี่ยวกับความเดือนร้อนของประชาชนทั่วไประเทศไม่เฉพาะ
แต่ในเขตรับผิดชอบของตน  ส่วนความรู้ความเข้าใจและทัศนะของประชาชนเกี่ยวกับบทบาทและ
ความรับผิดชอบของสมาชิกวุฒิสภา พบว่า บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิกวุฒิสภาที่
ประชาชนทราบและเห็นด้วยมากที่สุด คือ บทบาทในการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนชาวไทย 
 ในประเด็นของความหวังในบทบาทหน้าที่และความรับผิดขอบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภาของประชาชน พบว่า ประชาชนมีความคาดหวังในสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยึดมั่น
ในนโยบายที่แถลงไว้กับประชาชนตอนหาเสียงและควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนด้วยการไม่
เกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลมากที่สุด ในขณะที่มีความคาดหวังให้สมาชิกวุฒิสภาประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่นักการเมืองและประชาชนโดยไม่เกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลและสิ่งผิดกฎหมายมากที่สุด
เช่นเดียวกัน ส่วนในเรื่องของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนนั้น พบว่า ประชาชนมีส่วน
ร่วมทางการเมืองในรูปแบบต่าง ๆ ค่อนข้างมากแต่พบว่าประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองใน

                                                           
 ๑๖๑ ภูมิ  มูลศิลป์, “แนวคิดเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาไทยในรอบทศวรรษ ๑๗”, วารสาร
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, ปีท่ี ๗ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๙) : ๑๒๕.   
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ระดับพ้ืนฐาน เช่น การติดตามข่าวสารทางการเมือง การไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากกว่าการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในระดับที่สูงขึ้น เช่น การใช้ก าลังกาย ก าลังทรัพย์ เพ่ือช่วยเหลือพรรคการเมือง๑๖๒ 
 สุรเดช  จิรัฐิติเจริญ ไดว้ิจัยเรื่อง “บทบาทของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากรัฐธรรมนูญปี พ.ศ.
๒๕๕๐ : ศึกษาเปรียบเทียบสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งกับสมาชิกที่มาจากการสรรหา” ผลการวิจัย
พบว่า ๑. บทบาทด้านการประชุมวุฒิสภา พบว่า สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาปฏิบัติหน้าที่ด้าน
นี้ได้โดดเด่นกว่าสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง กล่าวคือ ในการประชุมแต่ละครั้งสมาชิกวุฒิสภา
ที่มาจากการเลือกตั้ง จะมีจ านวนผู้ขาดประชุมมากกว่าสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการ สรรหา และ
เกือบจะทุกครั้งของการประชุมจะมีจ านวนสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหา ใช้สิทธิในการอภิปราย
ในสัดส่วนจ านวนที่มากกว่าสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง 
 ๒. บทบาทด้านการกลั่นกรองกฎหมาย พบว่า สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาท า
หน้าที่ได้โดดเด่นและชัดเจนกว่าสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งโดยมีการใช้สิทธิ และมีระยะเวลา
ในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๑๕ ฉบับ มากกว่าสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง มีการ
อธิบายเหตุผลประกอบในรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติได้ชัดเจนกว่า ท าให้รู้ว่าเห็นด้วยเพราะ
อะไร ไม่เห็นด้วยเพราะอะไรรวมทั้งการตั้งข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะการอภิปรายในส่วน
ของร่างพระราชบัญญัติที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชน ตลอดจนมีการเสนอขอแปรญัตติมากกว่า
สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งด้วย 
 ๓. บทบาทด้านการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน พบว่า (๑) การตั้งกระทู้ถาม
สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาท าหน้าที่ด้านนี้ ได้โดดเด่นกว่าสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง 
โดยมีจ านวนตั้งกระทู้ถามและระยะเวลาในการอภิปรายมากกว่า รวมทั้งมีการตั้งกระทู้ถามในประเด็น
ปัญหาในระดับชาติ ส่วนกระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งนั้นไม่ได้มุ่งไปที่ด้านใดด้าน
หนึ่งโดยเฉพาะ แต่จะเน้นปัญหาเฉพาะพ้ืนที่ (๒) การตั้งญัตติบทบาทด้านนี้ มีความแตกต่างและความ
เหมือนกันในบางประเด็น ดังนี้ สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาใช้ระยะเวลาในการอภิปรายญัตติ
ได้มากกว่าสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง โดยให้ความส าคัญกับประเด็นปัญหาภัยธรรมชาติและ
ความเดือดร้องของประชาชน ส่วนสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งให้ความส าคัญกับประเด็น
ปัญหาด้านการเมืองการปกครองประเทศ และการแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
ส่วนความเหมือนกันของการตั้งญัตติ คือ มีความเห็นว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 
๒๕๕๐ ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดทางการเมืองและก่อให้เกิดปัญหาที่อาจน าไปสู่วิกฤตทาง
การเมือง (๓) การอภิปราย พบว่า วุฒิสภาที่มาจากการสรรหาปฏิบัติหน้าที่ด้านนี้ได้ดีกว่าสมาชิก

                                                           
 ๑๖๒ ส านักงานวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , “บทบาทและความรับผิดขอบของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในอนาคตตามทัศนะของประชาชน”, รายงานการวิจัย, (กลุ่มงานวิจัย
และพัฒนา ส านักงานวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๔๓), หน้า ๑-๒. 



๙๒ 
 

วุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งกล่าวคือ ในการขอเปิดอภิปรายครั้งที่ ๒ สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการ
เลือกตั้ง ไม่มีส่วนร่วมในการอภิปรายเลย และในประเด็นสาระส าคัญ สมาชิกวุฒิสภาสรรหาอภิปราย
เจาะลึกในรายละเอียดของแต่ละปัญหาได้มากกว่า มีการใช้ภาษาได้ชัดเจนและหนักแน่นกว่า 
 ๔. บทบาทด้านการพิจารณาให้บุคคลด ารงต าแหน่ง พบว่า ส่วนใหญ่แล้วสมาชิกวุฒิสภา
ที่มาจากการสรรหา มีสัดส่วนจ านวนผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมาธิการพิจารณาให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งมากกว่าสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ ง และมีสัดส่วนจ านวนผู้อภิปรายรวมทั้ง
ระยะเวลาในการอภิปรายมากกว่าสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง ส่วนการเปรียบเทียบ
รายละเอียดค าอภิปรายนั้นยังมีข้อจ ากัด เนื่องจากไม่สามารถน าเสนอค าอภิปรายเกี่ยวกับข้อเท็จจริง
ทั้งหมดได้ เพราะส่วนใหญ่เป็นการประชุมลับ มีผลท าให้ไม่สามารถเปรียบเทียบตัวอย่างค าอภิปราย
ได้ชัดเจน 
 ๕. บทบาทด้านการถอดถอนบุคคลออกจากต าแหน่ง พบว่า ในการยื่นถอดถอนทั้ง ๖ ครั้ง 
เป็นการร้องขอโดยสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหา และในจ านวนผู้ร่วมร้องขอให้ถอดถอนบุคคล
ออกจากต าแหน่งนั้น มีสัดส่วนของจ านวนสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหา มากกว่าสมาชิกวุฒิสภา
ที่มาจากการเลือกตั้ง โดยมีจ านวนแตกต่างกันมาก๑๖๓ 
 ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์ ได้วิจัยเรื่อง “การประเมิลผลงานของวุฒิสภา” ผลการวิจัยพบว่า ๑.
มุมมองของกลุมผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความเขาใจหรือมีความสัมพันธกับวุฒิสภาไดประเมินผลงาน
ของวุฒิสภาโดยภาพรวมในบทบาทหนาที่ในดานการพิจารณากลั่นกรองรางกฎหมายมีระดับที่ก่ ากึ่ง
กัน ระหวางระดับดีและระดับต่ า และสวนมากประเมินอยูในระดับปานกลางหรือพอใช สวนบทบาท
หนาที่อ่ืน ๆ ของวุฒิสภา ไดแก การควบคุมตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินการเสนอ แตงตั้ง
และถอดถอนผูด ารงต าแหนงทางการเมืองและผูด ารงต าแหนงในองคกรอิสระของรัฐตามรัฐธรรมนูญฯ 
บทบาทดานความสัมพันธเกี่ยวของกับประชาชน และภาพลักษณและพฤติกรรมของสมาชิกวุฒิสภาได
รับการประเมินในระดับต่ าทั้งสิ้น ๒.ผลการประเมินของกลุมประชาชนทั่วไปโดยการใชแบบสอบถาม
ใน ๖ จังหวัด แตละภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร พบวา ผลการประเมินมีระดับความพึงพอใจใน
บทบาทและผลการปฏิบัติหนาที่ของวุฒิสภาในภาพรวมทุกดานโดยรวมอยูในระดับ “ปานกลาง” โดย
เรียงล าดับจากสูงมาต่ า ไดแก ดานการพิจารณากลั่นกรองรางกฎหมาย ดานการควบคุมตรวจสอบการ
บริหารราชการแผนดิน ดานการเสนอแตงตั้งและถอดถอนผูด ารงต าแหนงทางการเมืองและผูด ารงต า
แหนงในองคกรอิสระของรัฐตามรัฐธรรมนูญฯ ดานภาพลักษณและพฤติกรรมของสมาชิกวุฒิสภา 
และดานความสัมพันธเกี่ยวของกับประชาชน ตามล าดับ ๓.ผลการประเมินจากการวิเคราะหเอกสาร

                                                           
 ๑๖๓ สุรเดช  จิรัฐิติเจริญ, “บทบาทของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. ๒๕๕๐ : ศึกษา
เปรียบเทียบสมาชิกท่ีมาจากการเลือกตั้งกับสมาชิกที่มาจากการสรรหา”, ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสาร
การเมือง), (วิทยาลัยสื่อสารการเมือง : มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๕๕).   



๙๓ 
 

เกี่ยวกับผลงานของวุฒิสภา พบวา บทบาทของวุฒิสภาในการพิจารณากลั่นกรองรางกฎหมาย และ
บทบาทดานการควบคุมตรวจสอบการบริหารราชการแผ นดิน วุฒิสภามีการท างาน อยางมี
ประสิทธิภาพในเกณฑปานกลางคอนขางสูง ๔.ส าหรับปญหาและอุปสรรค ตลอดจนสาเหตุของปัญหา
ในการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภาในภาพรวมของทุกบทบาทหนาที่ประกอบดวย ๔ สวนส าคัญ 
ไดแก (๑) ปญหาที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฯ ไดแก ปญหาดานระบบโครง สรางกระบวนการตาง ๆ ตาม
บทบาทหนาที่ในรัฐธรรมนูญฯและการที่รัฐธรรมนูญฯ ไมไดบัญญัติบทบาทหนาที่บางดานของสมาชิก
วุฒิสภาอยางชัดเจน (๒) ปญหาที่เกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการและการอ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภา และ (๓) ปญหาที่เกี่ยวกับตัวสมาชิกวุฒิสภาเอง ไดแก การขาด
ความรู ความเขาใจ การขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง หรือมีพฤติกรรมฝกฝายทางการเมือง 
และ (๔) ปญหาจากภายนอกองคกร ไดแก วัฒนธรรมแบบอุปถัมภนิยมของสังคมไทย ปญหาการ
แทรกแซงจากฝ่ายบริหาร ปญหาการรับผลประโยชนของสมาชิกวุฒิสภา (บางทาน) ๕.แนวทางแกไข
ปรับปรุงหรือพัฒนาวุฒิสภาในภาพรวม จึงมี ๔ สวนส าคัญ ไดแก (๑) การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญฯ 
และกฎหมายบางฉบับตลอดทั้งกระบวนการพิจารณาเสนอแตงตั้งและถอดถอนผูด ารงต าแหนงฯ ตาง 
ๆ ตามที่ก าหนดไวในรัฐธรรมนูญฯ (๒) การแกไขขอบังคับการประชุมวุฒิสภา การสรางระบบการ
ตรวจสอบใหเกิดความโปรงใส (๓) การแกไขที่ตัวสมาชิกวุฒิสภาใหมีความโปรงใสและมีความอิสระ
มากขึ้น สามารถปลูกฝงจิตส านึกเกี่ยวกับ “จริยธรรม” ใหเกิดขึ้นในตัวสมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งใหความ
รูความเขาใจในบทบาทดานตาง ๆ ใหเกิดขึ้นแกสมาชิกวุฒิสภา และ (๔) ในด้านประชาชนตองสราง
ความรูความเขาใจใหเกิดขึ้นแกประชาชน ทั้งโดยการใหการศึกษาอบรมการประชาสัมพันธเชิงรุก เปิด
โอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมทางการเมืองมากข้ึน๑๖๔ 
 มานวิภา  อินทรทัต ได้วิจัยเรื่อง “ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการ
เลือกตั้ งสมาชิกวุฒิสภา ๒๕๖๑ กรุง เทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า  ประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครมีความตื่นตัวน้อยมากต่อการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา และไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพียงร้อย
ละ ๔๐ เทียบกับร้อยละ ๕๓.๘๖ และ ๗๐.๗๕ ในปี ๒๕๔๙ และ ๒๕๔๓ ตามล าดับอันเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากปัญหาการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลื อกตั้งและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปัญหางบประมาณที่จ ากัด ไม่เพียงพอต่อการจัดการการเลือกตั้งระดับชาตินี้ 
ปัญหาข้อจ ากัดด้านเวลาที่สั้นเกินไปคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีเวลาน้อยกว่าหนึ่งเดือนส าหรับการ
จัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้ และปัญหาที่เกี่ยวเนื่องมาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะในประเด็นที่ท าให้คนกรุงเทพมหานคร สามารถเลือกสมาชิกวุฒิสภาได้เพียงหนึ่งคน จาก
เดิมเคยมีสมาชิกวุฒิสภาได้ถึง ๑๘ คน ในการเลือกตั้งเมื่อปี ๒๕๔๙ และปัญหาการห้ามผู้สมัครรับ

                                                           
 ๑๖๔ ธี ร ภั ทร์   เ ส รี รั ง ส ร รค์ ,  “ก า รประ เ มิ นผล ง านของวุฒิ สภ า ” ,  รายงานการวิ จั ย ,
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : สาขาวิชารัฐศาสตร์, ๒๕๔๙), หน้า ๑-๒. 



๙๔ 
 

เลือกตั้งหาเสียงและได้รับการสนับสนุนจากพรรคการเมือง ส่งผลท าให้บรรยากาศการเลือกตั้งโดยรวม
ไม่คึกคัก ในขณะเดียวกันการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาก็ไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นประชาธิปไตยที่
แท้จริง และกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานครก็ไม่ได้เห็นดีด้วยกับวิธีการนี้ เพราะเห็นถึงความไม่
เป็นธรรมที่คณะกรรมการสรรหาสามารถเลือกและสรรหาสมาชิกวุฒิสภาได้ถึง ๗๔ คน ในขณะที่
ประชากรทั้งประเทศ ๔๐ ล้านสามารถเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาได้เพียง ๗๖ คน๑๖๕ 
 สนธยา  แสงเภา ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทของวุฒิสภาในการพัฒนาจริยธรรมของสมาชิก
วุฒิสภา” ผลการวิจัยพบว่า ประการแรก การศึกษาการพัฒนาด้านจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาตั้งแต่
อดีตจนปัจจุบันนั้น พบว่าสมาชิกวุฒิสภาปัจจุบันแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ส าคัญ ได้แก่  กลุ่มที่มาจากการ
เลือกตั้งและเป็นกลุ่มที่เห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญเนื่องจากประชาชนเป็นผู้เลือกตั้งเข้า
มาและจะมีการลงมติอย่างไร้อคติและมีความเป็นกลาง และกลุ่มที่มีการลงมติในลักษณะบอกตามกัน
มาหรือท าตามความต้องการของกลุ่มของตนเป็นส าคัญ การแบ่งกลุ่มของสมาชิกวุฒิสภานั้นเป็น
ประเด็นทางจริยธรรมตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ. 
๒๕๕๓ ที่ระบุให้สมาชิกวุฒิสภานั้นต้องเป็นกลางเนื่องจากมีอ านาจและหน้าที่ในการเป็นผู้เลือกตั้ง
องค์กรอิสระทั้งหลาย จากการให้อ านาจสมาชิกวุฒิสภาเลือกองค์กรอิสระนั้นจึงส่งผลต่อการถูก
ตรวจสอบของวุฒิสภามากขึ้นกว่าในอดีต โดยผู้ที่เป็นวุฒิสภาปัจจุบันต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม
สูงกว่าในอดีตเพราะเป็นผู้ไปแต่งตั้งองค์กรอิสระของประเทศ ประการที่สอง แม้ว่าในข้อบังคับว่าด้วย
ประมวลจริยธรรมสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๓ จะระบุให้มีคณะกรรมการจริยธรรม
วุฒิสภาในการควบคุมจริยธรรมสมาชิกวุฒิสภา แต่มีหลายกรณีที่สมาชิกวุฒิสภามีพฤติกรรมฝ่าฝืน
และละเมิดจริยธรรมที่ก าหนด จึงมีการยื่นให้คณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาตรวจสอบ แต่
คณะกรรมการจริยธรรมกลับไม่มีบทบาทในการด าเนินการลงโทษสมาชิกวุฒิสภาที่ท าผิดจริยธรรมได้
อย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เนื่องจากการตรวจสอบจริยธรรมของวุฒิสภานั้นขึ้นอยู่กับ
กระบวนการที่วุฒิสภาแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมด้วยโดยทางคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาได้
ตระหนักถึงประเด็นนี้อย่างมาก จึงมีการแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมฉบับดังกล่าว
ในประเด็นเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาและยกเลิกกระบวนการสอบสวนและวิธีพิจารณา
สอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน โดยได้ก าหนดให้ส่งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมของสมาชิก
วุฒิสภาให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาด าเนินการแทน๑๖๖ 

                                                           
 ๑๖๕ มานวิภา  อินทรทัต และปรีชาญาณ วงศ์อรุณ, “ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการ
เลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา ๒๕๖๑ กรุงเทพมหานคร”, รายงานการวิจัย, (สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๔), หน้า ๔. 
 ๑๖๖ สนธยา  แสงเภา, “บทบาทของวุฒิสภาในการพัฒนาจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา”, วารสาร
สถาบันพระปกเกล้า, ปีท่ี ๑๑ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖) : ๔๒-๔๒. 



๙๕ 
 

 สรุปได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาปฏิบัติหน้าที่ด้านนี้ได้
โดดเด่นกว่าสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง บทบาทด้านการกลั่นกรองกฎหมาย พบว่า สมาชิก
วุฒิสภาที่มาจากการสรรหาท าหน้าที่ได้โดดเด่นและชัดเจนกว่าสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง
โดยมีการใช้สิทธิด้านการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน การตั้งกระทู้ถามสมาชิกวุฒิสภาที่มาจาก
การสรรหาท าหน้าที่ด้านนี้ ได้โดดเด่นกว่าสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง โดยมีจ านวนตั้งกระทู้
ถามและระยะเวลาในการอภิปรายมากกว่า 
 
ตางรางที่ ๒.๑๕ แสดงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกวุฒิสภา 

นักวิชาการหรือนักวิจัย ผลการวิจัย 
ภูมิ  มูลศิลป์, (๒๕๕๙, หน้า ๑๒๕). การมีวุฒิสภานั้นเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ใด จะ

ท าให้การก าหนดขอบอ านาจหน้าที่ของสมาชิก
วุฒิสภาชัดเจนขึ้น กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภาที่เหมาะสมควร 

ส านักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์, 

(๒๕๔๓, หน้า ๑-๒). 
 

ประชาชนมีความคาดหวังในสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรยึ ดมั่ น ใ นน โยบายที่ แ ถล ง ไ ว้ กั บ
ประชาชนตอนหาเสียงและควรเป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่ประชาชนด้วยการไม่เกี่ยวข้องกับผู้มี
อิทธิพลมากที่สุด ในขณะที่มีความคาดหวังให้
สมาชิกวุฒิสภาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่นักการเมือง 

สุรเดช  จิรัฐิติเจริญ, (๒๕๕๕, หน้า ๑-๒). บทบาทด้านการประชุมวุฒิสภา สมาชิก
วุฒิสภาที่มาจากการสรรหาปฏิบัติหน้าที่ที่มา
จากการสรรหา และเกือบจะทุกครั้งของการ
ประชุม บทบาทด้านการกลั่นกรองกฎหมาย 
สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาท าหน้าที่ได้
โดดเด่นและชัดเจนกว่าสมาชิกวุฒิสภาที่มา
จากการเลือกตั้ง โดยมีการใช้สิทธิ มากกว่า
สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง  

 
 
 
 



๙๖ 
 

ตางรางที่ ๒.๑๕ แสดงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกวุฒิสภา (ต่อ) 
นักวิชาการหรือนักวิจัย ผลการวิจัย 

ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์, (๒๕๔๙, หน้า ๑-๒). มุมมองของกลุมผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความ    
เข าใจหรือมี ความสัม พันธ กับวุฒิ สภา ได
ประเมินผลงานของวุฒิสภาโดยภาพรวมใน
บทบาทหนาที่ในดานการพิจารณากลั่นกรอง    
รางกฎหมายมีระดับที่ก่ ากึ่งกัน ระหวางระดับดี
และระดับต่ า ผลการประเมินของกลุมประชาชน
ทั่วไป ผลการประเมินมีระดับความพึงพอใจใน
บทบาทและผลการปฏิบัติ หนาที่ของวุฒิสภาใน
ภาพรวมทุกด านโดยรวมอยู ในระดับ “ปาน
กลาง”  

มานวิภา  อินทรทัต, (๒๕๕๔, หน้า ๔). ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีความตื่นตัว
น้อยมากต่อการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เป็นผล
สืบเนื่องมาจากปัญหาการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
การเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปัญหางบประมาณที่จ ากัด 
ไม่เพียงพอต่อการจัดการการเลือกตั้งระดับชาตินี้ 
ปั ญ ห า ข้ อ จ า กั ด ด้ า น เ ว ล า ที่ สั้ น เ กิ น ไ ป
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  

สนธยา  แสงเภา, (๒๕๕๖, หน้า ๔๒-๔๓). การศึกษาการพัฒนาด้านจริยธรรมของสมาชิก
วุฒิสภาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันนั้น สมาชิกวุฒิสภา
ปัจจุบันแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ส าคัญ กลุ่มที่มาจาก
การเลือกตั้งและเป็นกลุ่มที่เห็นแก่ประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นส าคัญเนื่องจากประชาชนเป็นผู้
เลือกตั้งเข้ามาและจะมีการลงมติอย่างไร้อคติและ
มีความเป็นกลาง แม้ว่ าในข้อบังคับว่าด้วย
ป ร ะ ม ว ล จ ริ ย ธ ร ร ม ส ม า ชิ ก วุ ฒิ ส ภ า แ ล ะ
กรรมาธิการระบุให้มีคณะกรรมการจริยธรรม
วุฒิสภาในการควบคุมจริยธรรมสมาชิกวุฒิสภา  

 
 



๙๗ 
 

 ๒.๖.๓ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม 
 สภาพแวดล้อมมีความส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรเพ่ือที่จะท าให้บุคคลปฏิบัติงานให้
ส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กรและมีประสิทธิภาพ จากการทบทวนเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับ
สภาพแวดล้อมมีนักวิชาการ ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับสภาพแวดล้อมไว้ดังนี้ 
 พระชาญชัย  ติสฺสว โส ได้วิจัยเรื่อง “การประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง” ผลการวิจัยพบว่า ๑.ระดับการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ๒.ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ๓.ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการ
เลือกตั้งเป็นเรื่องไกลตัวขาดความเข้าใจในหลักอปริหานิยธรรม การเข้าร่วมมีบทบาทในชุมชนเป็นไป
ได้ล าบาก การติดต่อกับราชการมีปัญหาเรื่องความล่าช้า การน าเสนอข่าวไม่มีการประยุกต์หลักธรรม
ที่เหมาะสม จึงต้องให้ความรู้ถึงความส าคัญของการเลือกตั้งว่าเป็นสิทธิของประชาชนทุกคน ปรับปรุง
ภาพลักษณ์การเข้าร่วมมีบทบาทในชุมชนให้เป็นเรื่องง่าย พัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนให้
ครอบคลุมมีความรวดเร็ว ประยุกต์หลักธรรมที่เหมาะสมมาประกอบเพื่อสร้างสังคมที่คนคุ้นชินกับการ
วิพากษ์วิจารณ์ ความเห็นต่างโดยไม่ใช้อารมณ์แต่ใช้เหตุผลความรู้ให้มากขึ้น๑๖๗ 
 คนึงนิตย์ พรมมินทร์ ได้วิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมทาง
การเมืองท้องถิ่น ของสตรีไทยล้านนาตะวันออก” ผลการวิจัยพบว่า ๑.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งของสตรีไทยล้านนาตะวันออกในภาพรวมมีความรู้ ความเข้าใจร้อยละ ๘๔.๓ ส่วนใหญ่รู้ใน
เรื่อง อายุของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีวาระก่ีปีมากที่สุด และน้อยที่สุดคือ ผู้แปลงสัญชาติ ต้อง
ได้สัญชาติไทยกี่ปีจึงจะมีสิทธิเลือกตั้ง  ๒.ความศรัทธาในการเมืองท้องถิ่นของสตรีไทยล้านนา
ตะวันออกในภาพรวมอยู่ในร้อยละ ๘๕.๑๓ ซึ่งมีความศรัทธาในเรื่องการสร้างประชาธิปไตยที่มั่นคง
จะต้องเริ่มสร้างประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นก่อน มากที่สุด รองลงมา การปกครองท้องถิ่นท าให้เกิด
การเข้าสู่วิถีทางการเมืองของประชาชน ด้วยเหตุที่การเมืองท้องถิ่นมีผลกระทบโดยตรงและใกล้ตัว 
และท่ีเกี่ยวพันต่อการเมืองระดับชาติ และการพัฒนาทางการเมืองในวงกว้างจะน าไปสู่ความเข้าใจทาง
การเมืองในระดับชาติโดยง่าย ๓.ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีไทยล้านนาตะวันออกใน
การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น ในภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง มีระดับน้อยในด้านการติดต่อ
นักการเมืองและแสดงความคิดเห็น ๔.ปัจจัยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสตรีไทยล้านนาในการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นจุดแข็ง (Strengths) คือ การมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยท าให้สามารถเข้าถึง
ข้อมูลทางการเมืองได้ง่ายและรวดเร็วจุดอ่อน (Weaknesses) คือ วัฒนธรรมการมองของเพศชายเป็น

                                                           
 ๑๖๗ พระชาญชัย ติสฺสว โส, “การประยุกต์หลักพุทธธรรม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของ

ประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๙ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม - มีนาคม 
๒๕๖๓) : ๒๔๔. 

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/16496
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/16496


๙๘ 
 

ผู้น ายังเป็นค่านิยมของการเป็นนักการเมืองโอกาส (Opportunities) คือมีเครื่องมือและกลไกที่เปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้น และอุปสรรค (Threats) คือ เป็นการ
กระจายอ านาจที่ไม่แท้จริง เพราะอ านาจยังคงกระจุกอยู่ที่ภาคการเมืองระดับประเทศ จึงท าให้ไม่
สามารถน าไปใช้ได้จริงจัง ๕.แนวทางและข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของสตรีไทยล้านนาตะวันออกในการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น พบว่า วิสัยทัศน์ 
“สตรีไทยล้านนาอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี มีความเข้มแข็งทางการเมือง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี” และมี
ยุทธศาสตร์ ๔ ข้อ ได้แก่ สร้างการยอมรับด้านความเสมอภาคของสตรีพัฒนาศักยภาพสตรีไทยล้านนา
ตะวันออกและเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมพัฒนาศักยภาพสตรีไทยล้านนาตะวันออกเพ่ือเพ่ิม
โอกาสในการเข้าร่วมทางการเมือง การบริหารและการตัดสินใจในระดับต่าง ๆ และการสร้างกลไกใน
การขับเคลื่อนองค์กรสตรีทุกระดับอย่างยั่งยืน๑๖๘ 

 ทรงพล  บุญสุข ได้วิจัยเรื่อง “ศึกษาเปรียบเทียบจุดแข็ง-จุดอ่อน ของนายกรัฐมนตรี 
จากระบบรัฐสภา และจากการเลือกตั้งโดยตรง” ผลการวิจัยพบว่า นายกรัฐมนตรีจากระบบรัฐสภา มี
จุดแข็งทั้งสิ้น ๓ ประการ คือ ๑.ประชาชนเคยชิน และเห็นว่าสอดคล้องกับการมีพระมหากษัตริย์ เป็น
ประมุข ๒.ฝ่ายบริหารยุบสภาได้และฝ่ายนิติบัญญัติอภิปรายไม่ไว้วางใจ  รัฐบาลได้ท าให้สามารถ
เปลี่ยนรัฐบาลได้และ ๓.ถ้าพรรคเดียวมีเสียงข้างมาก จะท าให้รัฐบาลมีเสถียรภาพสูงและควบคุมสภา
ได้เด็ดขาด ส่วนจุดอ่อนมีทั้งสิ้น ๕ ประการ คือ ๑.ขาดการถ่วงดุลอ านาจ ๒.การบริหารงานของฝ่าย
บริหาร ขาดเสถียรภาพถ้าเป็นรัฐบาลผสม ๓.พรรคการเมืองอยู่ในอ านาจของกลุ่มทุน ๔.มีการทุจริต
การเลือกตั้งและการคอร์รัปชั่นอย่างมาก และ ๕.เกิดรัฐบาล หุ่นเชิด นายกรัฐมนตรีหุ่นเชิด และสภา
หุ่นเชิดได้ง่าย ส่วนนายกรัฐมนตรีจากการเลือกตั้งโดยตรง มีจุดแข็งทั้งสิ้น ๕ ประการ คือ ๑.รัฐบาลมี
เสถียรภาพทางการเมืองมากขึ้น ๒.ประชาชนสามารถแสดง เจตนารมณ์ได้โดยตรงว่า ตนต้องการให้
ใครเป็นนายกรัฐมนตรี ๓.รัฐบาลมี เอกภาพ และมีเสถียรภาพ นายกรัฐมนตรีสามารถแต่งตั้งรัฐมนตรี
ที่มี ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งมาร่วมรัฐบาล ๔ .ลดสิ่งจูงใจที่จะซื้อเสียง  เพ่ือให้มี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากพอที่จะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรี ๕.เกิดการถ่วงดุลระหว่างฝ่าย
บริหารและนิติบัญญัติ ในขณะที่จุดอ่อนของการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง มีจ านวน ๔ ประการ 
คือ ๑.ประชาชนบางส่วนกังวลว่าเป็นระบบประธานาธิบดีจะกระทบ  ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์     
๒.การเลือกตั้งทั้งประเทศถึงไม่ซื้อเสียงก็ต้องใช้เงินจ านวนมากจะท าให้คนรวยได้เปรียบ ๓.ถ้ารัฐบาล

                                                           
 ๑๖๘ คนึงนิตย์ พรมมินทร์, “การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น ของสตรี
ไทยล้านนาตะวันออก”, วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ, ปีท่ี ๘ ฉบับที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๗ - มกราคม ๒๕๕๘), : ๑-
๒. 



๙๙ 
 

มาจากพรรคที่มีเสียงข้างน้อยในสภาจะท าให้บริหารงานยาก เพราะไม่สามารถผ่านร่างกฎหมายได้        
๔.เนื่องจากนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรง การถอดถอนอาจท าได้ยาก๑๖๙ 

 สุกฤตา  จินดาพรม ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีไทยในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ของภูมิภาคตะวันตก” ผลการวิจัยพบว่า ๑) สตรีไทยในพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของภูมิภาคตะวันตกมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลาง ๒) ปัจจัยระดับ
การศึกษา ต่างกันส่งผลต่อการเข้าร่วม ชุมนุมทางการเมืองแตกต่างกันปัจจัยอาชีพและปัจจัยพ้ืนภูมิ
ทางการเมือง ต่างกันส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน แตกต่างกันและปัจจัยการเปิดรับ
สื่อมวลชนเกี่ยวกับข่าวสารทางการเมือง ต่างกันส่งผลต่อการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและด้านการ
สนับสนุนพรรคการเมืองแตกต่างกันส่วน ปัจจัยความส านึกทางการเมืองมีความสัมพันธ์กับปัจจัยการ
มีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ โดยมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ ามาก และ ๓) ประเด็นปัญหาและอุปสรรคของสตรีต่อ
การมีส่วนร่วมทางการเมือง พบว่า สตรีไทยส่วนใหญ่ต้องรับภาระในการดูแลครอบครัว และมีความรู้
ความเขา้ใจเกี่ยวกับการเมืองน้อย๑๗๐ 

 สรุปได้ว่า สภาพแวดล้อมมีความส าคัญ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค เป็นการปฏิบัติ
หน้าที่เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมีคุณภาพ และเป็นการถ่วงดุลอ านาจ การบริหารงานของฝ่ายบริหาร 
ขาดเสถียรภาพถ้าเป็นรัฐบาลผสม พรรคการเมืองอยู่ในอ านาจของกลุ่มทุน  มีการทุจริตการเลือกตั้ง
และการคอร์รัปชั่นอย่างมาก และเกิดรัฐบาลนายกรัฐมนตรีหุ่นเชิด และสภาหุ่นเชิดได้ง่าย  ส่วน
นายกรัฐมนตรีจากการเลือกตั้งโดยตรง ประยุกต์ใช้ในระบบรัฐสภาด้วยการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีและ
คณะรัฐมนตรี โดยตรง เพ่ือสร้างเสถียรภาพทางการเมืองของไทย ทั้งระบบการเมือง และเสถียรภาพ
ของรัฐบาลให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นปัญหาและอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง ส่วนใหญ่
ต้องรับภาระในการดูแลครอบครัว และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการเมืองน้อย 
 
 
 
 
 

                                                           
 ๑๖๙ ทรงพล  บุญสุข, “ศึกษาเปรียบเทียบจุดแข็ง-จุดอ่อน ของนายกรัฐมนตรี จากระบบรัฐสภา และ
จากการเลือกตั้งโดยตรง”, วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม – สิงหาคม, 
๒๕๕๘), : ๓๖๒-๓๖๓. 
 ๑๗๐ สุกฤตา  จินดาพรม, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีไทยในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ของภูมิภาคตะวันตก, วารสารการเมืองการปกครอง, ปีท่ี ๓ ฉบับท่ี ๒  (มีนาคม - สิงหาคม ๒๕๕๖), : ๑๑๘. 



๑๐๐ 
 

ตาราง ๒.๑๖ แสดงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม 

นักวิชาการหรือนักวิจัย ผลการวิจัย 
พระชาญชัย ติสฺสว โส, (๒๕๖๓, หน้า ๒๔๔). ปัญหา อุปสรรค การเลือกตั้งเป็นเรื่องไกลตัวขาด

ความเข้าใจในหลักอปริหานิยธรรม การเข้าร่วมมี
บทบาทในชุมชนเป็นไปได้ล าบาก การติดต่อกับ
ราชการมีปัญหาเรื่องความล่าช้า การน าเสนอข่าวไม่
มีการประยุกต์หลักธรรมที่เหมาะสม จึงต้องให้
ความรู้ถึงความส าคัญของการเลือกตั้งว่าเป็นสิทธิ
ของประชาชนทุกคน 

คนึงนิตย์ พรมมินทร์, (๒๕๕๘, หน้า ๑-๒). ปัจจัยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสตรีในการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นจุดแข็ง คือ การมี
เทคโนโลยีที่ทันสมัยท าให้สามารถเข้าถึงข้อมูลทาง
การเมืองได้ง่ายและรวดเร็วจุดอ่อน คือ วัฒนธรรม
การมองของเพศชายเป็นผู้น ายังเป็นค่านิยมของการ
เป็นนักการเมืองโอกาส คือ มีเครื่องมือและกลไกที่
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ได้มากขึ้นและอุปสรรค คือ เป็นการกระจายอ านาจ
ที่ไม่แท้จริง เพราะอ านาจยังคงกระจุกอยู่ที่ภาค
การเมืองระดับประเทศ 

ทรงพล  บุญสุข, (๒๕๕๘, หน้า ๓๖๒-๓๖๓). จุดแข็ ง  คือ ๑ .ประชาชนเคยชิน และเห็นว่ า
สอดคล้องกับการมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข   
๒.ฝ่ายบริหารยุบสภาได้และฝ่ายนิติบัญญัติอภิปราย
ไม่ไว้วางใจ รัฐบาลได้ท าให้สามารถเปลี่ยนรัฐบาลได้
และ ๓.ถ้าพรรคเดียวมีเสียงข้างมาก จะท าให้รัฐบาล
มีเสถียรภาพสูงและควบคุมสภาได้เด็ดขาด ส่วน
จุดอ่อนมีทั้งสิ้น ๕ ประการ คือ ๑.ขาดการถ่วงดุล
อ านาจ ๒.การบริหารงานของฝ่ายบริหาร  ขาด
เสถียรภาพถ้าเป็นรัฐบาลผสม ๓.พรรคการเมืองอยู่
ในอ านาจของกลุ่มทุน ๔.มีการทุจริตการเลือกตั้ง
และการคอร์รัปชั่นอย่างมาก และ ๕.เกิดรัฐบาล หุ่น
เชิด นายกรัฐมนตรีหุ่นเชิด และสภาหุ่นเชิดได้ง่าย 



๑๐๑ 
 

ตาราง ๒.๑๖ แสดงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม (ต่อ) 

นักวิชาการหรือนักวิจัย ผลการวิจัย 
สุกฤตา จินดาพรม, (๒๕๕๖, หน้า ๑๑๘). ส่วนร่วมทางการเมืองการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ประเด็นปัญหาและ
อุปสรรคของสตรีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
สตรีไทยส่วนใหญ่ต้องรับภาระในการดูแลครอบครัว 
และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการเมืองน้อย 

 
 ๒.๖.๔ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับหลักอปริหานิยธรรม ๗ 
 หลักอปริหานิยธรรม ๗ มีความส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเพ่ือที่จะท า
ให้บุคคลปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กรและมีประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ จาก
การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการการด าเนินงานตามแนวอปริหานิยธรรมมีนักวิชาการ 
ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับหลักอปริหานิยธรรม ๗ ไว้ดังนี้ 
 ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี ได้วิจัยเรื่อง “บูรณาการการด าเนินงานตามแนวอปริหานิยธรรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา” ผลการวิจัยพบว่า  
 ๑. การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แก่ ๑) งานด้านการบริหารงานบุคคล ๒) งานด้านการศึกษา ๓) งาน
ด้านบริหารงบประมาณ ๔) งานด้านสาธารณสุข และ ๕) งานด้านการบริการสาธารณะ 
 ๒. หลักอปริหานิยธรรม ในพระพุทธศาสนา หมายถึง ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อมมีแต่
ความเจริญฝ่ายเดียวมี ๗ ประการ ได้แก่ ๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ๒) พร้อมเพรียงกันประชุม 
พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึงท า ๓) ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่บัญญัติไว้ ๔) เคารพนับ
ถือท่านเหล่านั้นเห็นถ้อยค าของท่านว่าเป็นสิ่งอันควรฟัง ๕) บรรดากุลสตรีทั้งหลายให้อยู่ดีโดยมิถูก
ข่มเหง ๖) เคารพสักการบูชาเจดีย์ (ปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุ และตลอดจนอนุสาวรีย์ต่าง ๆ) ๗) จัดให้มีการ
อารักขา คุ้มครองป้องกัน อันชอบธรรมแก่อรหันต์ทั้งหลายรวมทั้งบรรพชิตผู้ด ารงธรรมเป็นหลักของ
ประชาชนทั่วไป   
 ๓. บูรณาการการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ด้วยหลักอปริหานิยธรรมในพระพุทธศาสนา 
   ๑) ด้านการบริหารงานบุคคล มาบูรณาการด้วยหลักอปริหานิยธรรมข้อที่ว่าด้วย
หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึง
ท า ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่บัญญัติไว้ เคารพนับถือท่านเหล่านั้น เห็นถ้อยค าของท่านว่าเป็นสิ่งอันควรฟังการ
เคารพผู้รู้หรือวิญญูชนที่ได้บัญญัติในเรื่องต่าง ๆ บรรดากุลสตรีทั้งหลายให้อยู่ดีโดยมิถูกข่มเหง และ
จัดให้มีการอารักขา คุ้มครองป้องกันอันชอบธรรมแก่อรหันต์ทั้งหลายรวมทั้งบรรพชิตผู้ด ารงธรรมเป็น



๑๐๒ 
 

หลักของประชาชนทั่วไป เพราะท าให้มีการวางแผนงานที่ดีมีระบบในการด าเนินงานได้ตรงตาม
เป้าหมายยิ่งขึ้น สามารถท าให้เกิดความเป็นธรรมและเกิดความสามัคคี ความพร้อมเพรียง ไม่บัญญัติ
สิ่งที่ไม่ควรบัญญัติไว้ ให้เกียรติกับบุคคลทุกคนอย่างเท่าเทียมกันปกป้องคุ้มครองทุกคนในองค์กร ลด
ปัญหาความขัดแย้ง ลดภาวะความเสียหาย ความสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายส่งผลให้เกิดผลดีขึ้น ท าให้การ
ด าเนินงานประสบความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
  ๒) ด้านการศึกษามาบูรณาการด้วยหลักอปริหานิยธรรมข้อที่ว่าด้วย หมั่นประชุม
กันเนืองนิตย์, พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุมพร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึงท าและไม่
บัญญัติสิ่งที่ไม่บัญญัติไว้ เพราะท าให้มีการวางแผนงานที่ดีมีระบบในการด าเนินงานตรงตามเป้าหมาย
ยิ่งขึ้นสามารถท าให้เกิดความเป็นธรรมและเกิดความสามัคคี ให้เกียรติกับบุคคลทุกคนอย่างเท่าเทียม
กันปกป้องคุ้มครองทุกคนในองค์กร ลดภาวการณ์ด้อยประสิทธิภาพการบริหาร ลดความเสียหายการ
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ท าให้การด าเนินงานเกิดผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  ๓) ด้านบริหารงานงบประมาณ มาบูรณาการด้วยหลักอปริหานิยธรรม ข้อที่ว่า
ด้วยหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่บัญญัติไว้ และเคารพนับถือท่านเหล่านั้น เห็นถ้อยค า
ของท่านว่าเป็นสิ่งอันควรฟัง มาใช้ในการด าเนินงานเพราะท าให้จัดสรรงบประมาณเกิดประโยชน์
สูงสุดอย่างคุ้มค่า เกิดความเป็นธรรมและเกิดความสามัคคี ให้เกียรติกับบุคคลทุกคนอย่างเท่าเทียม
กัน ปกป้องคุ้มครองทุกคนในองค์กร ลดปัญหาความขัดแย้ง ความไม่เสมอภาค เพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เกิดผลส าเร็จดียิ่งขึ้น 
  ๔) ด้านสาธารณสุขมาบูรณาการด้วยหลักอปริหานิยธรรม ข้อที่ว่าด้วยหมั่น
ประชุมกันเนืองนิตย์ พร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมพร้อมเพรียงกัน ท ากิจที่พึงท า
ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่บัญญัติไว้ เคารพนับถือท่านเหล่านั้นเห็นถ้อยค าของท่านเหล่านั้น เป็นสิ่งอันควรฟัง
มาใช้ในการด าเนินงาน เพราะท าให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ด้านสุขภาพและจิตใจ และเป็นการลดภาวะ
ความเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บการด าเนินงานเกิดผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
  ๕) ด้านบริการสาธารณะมาบูรณาการด้วยหลักอปริหานิยธรรมข้อที่ว่าด้วย หมั่น
ประชุมกันเนืองนิตย์ พร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมพร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึงท า
ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่บัญญัติไว้ มาใช้ในการด าเนินงานท าให้มีการวางแผนงานที่ดีมีระบบในการ
ด าเนินงานด้านการบริการสาธารณะ ตรงตามเป้าหมายยิ่งขึ้นลดภาวะความเสียหาย เสียเวลา ความ
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานท าให้การด าเนินงานเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประชาชน
ได้รับความพึงพอใจ๑๗๑ 

                                                           
 ๑๗๑ ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี, “บูรณาการการด าเนินงานตามแนวอปริหานิยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดสงขลา”, ดุษฎีนิพนธ์ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 



๑๐๓ 
 

 พระสมหมาย  อตฺถสิทฺโธ (พืชสิงห์) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการน าหลักอปริหานิยธรรมไป
ใช้ในการบริหารของผู้บริหาร สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดร้อยเอ็ด” ผลการวิจัยพบว่า 
    ๑) รูปแบบการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารของผู้บริหารสังกัดองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดร้อยเอ็ด น าหลักอป
ริหานิยธรรมไปบูรณาการเข้าไปในทุกขั้นตอนของกระบวนการบริหารเพ่ือพัฒนาการบริหารงานของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดร้อยเอ็ด ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมความสามัคคีเป็นทีม 
(Teamwork) และสามารถนามาบูรณาการเข้ากับบริหารงานทั้งในด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
(Staffi ng) การประสานงาน (Coordinating)และการจัดองค์กร (Organizing) โดยการร่วมแรงร่วมใจ
เป็นคณะแต่ละฝ่ายเป็นการผนึกก าลัง (Synergy) เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และพบว่า อปริหานิยธรรม 
เป็นหลักป้องกันความเสื่อมเป็นไปเพ่ือความเจริญขององค์การฝ่ายเดียว องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถน าไปเป็นแนวทางปฏิบัติด้านการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี 
  ๒) รูปแบบหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
ร้อยเอ็ดพบว่า หลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารองค์การองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
ร้อยเอ็ดมี ๖ รูปแบบคือ ๑) รูปแบบของความสามัคคีการจัดประชุมและเลิกประชุม คือ ร่วมกัน
ประชุมสามัญประจ าปีเมื่อมีปัญหาเร่งด่วนทุกภาคส่วนก็พร้อมเพรียงกันประชุมโดยยกประเด็นปัญหา
มาปรึกษาหารือกันจนมีแนวทางแก้ไขในที่สุด ด้วยพร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึงกระท าร่วมกันเพ่ือสร้าง
ความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับองค์กร ๒) รูปแบบของการเคารพต่อขบวนธรรมเนียมประเพณีเดิมของ
ท้องถิ่นรักษาขนบธรรมเนียมที่ดีงาม ถือเป็นเป้ายุทธศาสตร์ที่ทุกคนต้องปฏิบัติ ๓) รูปแบบของการ
เคารพผู้อาวุโสและปราชญ์ท้องถิ่นให้เกียรติยกย่องเชิดชูและเคารพในเปิดโอกาสให้ผู้อาวุโสและ
ปราชญ์ท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่น และมีส่วนในการวางหลักสูตรการศึกษาบางส่วน
ในระดับท้องถิ่นของจังหวัดร้อยเอ็ด ๔) รูปแบบของการส่งเสริมสถานะและบทบาทของสตรีส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายสร้างความเข้มแข็งในตัวผู้หญิงเพ่ือปรับเปลี่ยนชีวิตของผู้หญิงให้
เป็นไปในทางที่ดีขึ้นโดยสังคมมีส่วนร่วม มีการรวมกลุ่มจัดกิจกรรมในชุมชน ๕) รูปแบบของการถือ
แบบอย่างและยกย่องคนดีในการท างานให้ความเคารพในการแสดงความคิดเห็นและรับฟัง
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ที่เหมาะสม ๖) รูปแบบของการปกป้องคุ้มครองผู้อยู่อาศัยแขกและคนที่
เข้ามาในท้องถิ่นจัดระเบียบและดูแลความสงบเรียบร้อยเน้นความสะอาด ความเป็นระเบียบ และถูก
สุขลักษณะของที่อยู่อาศัยเคารพซึ่งกันและกันใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต๑๗๒ 

                                                           
 ๑๗๒ พระสมหมาย  อตฺถสิทฺโธ (พืชสิงห์), “รูปแบบการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารของ
ผู้บริหาร สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดร้อยเอ็ด”, วารสารวิชาการธรรมทรรศน์,  ปีที่ ๑๖  ฉบับที่ ๑ 
(มีนาคม - มิถุนายน ๒๕๕๙) : ๑๐๑-๑๑๒. 



๑๐๔ 
 

 กาญจนา  ด าจุติ ได้วิจัยเรื่อง “ผู้น าชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง การมีส่วนร่วม
ของผู้น าชุมชนในการด าเนินการในระดับนโยบาย ผู้น าชุมชนเป็นเพียงผู้รับนโยบายมาปฏิบัติ ปัญหา
การมีส่วนร่วมในระดับชุมชน เป็นการมีส่วนร่วมแบบบางส่วน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้น า
ชุมชน โดยการให้การยอมรับ ให้โอกาส ให้ความส าคัญ ให้ความรู้ แก่ผู้น าชุมชน โดยน าหลัก           
อปริหานิยธรรมมาบูรณาการ๑๗๓ 
  พระมหายุทธพิชัย  สิริชโย ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักอปหานิยธรรม” 
ผลการวิจัยพบว่า อปริหานิยธรรมเป็นหลักธรรมที่ท าให้เกิดความเจริญไม่มีความเสื่อมทั้งส่วนตนและ 
ส่วนรวม มุ่งเน้นให้ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมก่อเกิดเป็นความสามัคคีและความเคารพนับ  
ถือซึ่งกันและกัน นอกจากนั้นยังสอนให้รู้จักหลักการท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือสร้าง 
ชุมชน องค์กร หรือสถาบันให้เข้มแข็ง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในสังคมทั้งฝ่ายผู้บริหารบ้านเมือง 
และฝ่ายคณะสงฆ์ เพ่ือแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนในสังคมไทย๑๗๔  
 สมบัติ  เจนสระคู ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารโรงเรียนของผู้บริหารตามหลักอปริหานิย
ธรรม ๗ โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนา ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด” ผลการวิจัยพบว่า      
๑.ระดับการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ โรงเรียนการกุศลของวัด ทาง
พระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ  
ด้านพร้อมเพรียงกันประชุม และพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม รองลงมาคือด้านไม่ลุแก่อ านาจ ความ
อยาก ความเห็นแก่ตัว ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านใครเป็นใหญ่ เป็นประธานใหญ่ เคารพนับถือ
ผู้ใหญ ๒.ค่าเฉลี่ยระดับระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหาร
โรงเรียนของผู้บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนา ใน
เขตจังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามเพศ อายุและประสบการณ์การท างาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน  ๓.ผล
การศึกษาข้อเสนอแนะ พบว่าด้านหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์โรงเรียนควรจัดการประชุม ใน ๒ ลักษณะ 
คือ การประชุมสามัญประจ าเดือน และการประชุมวิสามัญหรือการประชุมเฉพาะกิจ ด้านพร้อมเพรียง
กันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม โรงเรียนควรก าหนดวัน เวลา ในการจัดประชุม  สามัญ
ประจ าเดือนให้ชัดเจน เพื่อผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดเตรียมวาระการ ประชุม 
และข้อเสนอแนะในการประชุมไว้ล่วงหน้าซึ่งจะช่วยประหยัดเวลา ในการประชุม ด้านปฏิบัติตาม กฎ 

                                                           
 ๑๗๓ กาญจนา  ด าจุติ, “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมของผู้น าชุมชนในการบริหาร
จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร”, ดุษฎีนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 
 ๑๗๔ พระมหายุทธพิชัย  ศิริชโย, “การบริหารงานตามหลักปอหานิยธรรม”, วารสารสมาคมศิษย์เก่า 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ปีท่ี ๗ ฉบับท่ี ๒ (กรกฏาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๑๓๙. 



๑๐๕ 
 

ระเบียบของโรงเรียน โรงเรียนควรมีการก าหนดกฎระเบียบของโรงเรียนการกุศลร่วมกัน ทั้งนี้จะต้อง 
สอดคล้องกับกฎ ระเบียบของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ด้านใครเป็นใหญ่ เป็น
ประธานใหญ่ เคารพนับถือผู้ใหญ่ ผู้บริหารควรบริหารจัดการโดยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ส่วนร่วม ในการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ด้านไม่ลุแก่อ านาจ ความอยาก ความเห็นแก่ตัว ผู้บริหาร
โรงเรียนควร รับฟังความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านเคารพ
สักการะสิ่งที่ชุมชน นั้นนับถือ รักสันติขัดเกลาจิตใจอยู่เสมอ ผู้บริหารโรงเรียนควรเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของชุมชนตามโอกาสที่
เหมาะสม และด้านเคารพใน พระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศีลผู้บริหารโรงเรียนควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับภารกิจ ของภิกษุสงค์ตามโอกาสที่เหมาะสม๑๗๕ 
 
ตาราง ๒.๑๗ แสดงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักอปริหานิยธรรม ๗ 

นักวิชาการหรือนักวิจัย ผลการวิจัย 
ปัณณพงศ ์ วงศ์ณาศรี, (๒๕๕๕). การใช้หลักอปริหานิยธรรม ๗ ในการบริหารงาน 

๑) ด้านการบริหารงานบุคคล ๒) งานด้าน
การศึกษา ๓) งานด้านบริหารงบประมาณ       
๔) งานด้านสาธารณสุข และ ๕) งานด้านการ
บริการสาธารณะ ทุกด้านเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 

พระสมหมาย  อตฺถสิทฺโธ (พืชสิงห์)  
(๒๕๕๙, หน้า ๑๐๑-๑๑๒). 
 

หลั กอปริ ห านิ ย ธ ร รม ไปบู รณากา ร  เ พ่ื อ
พัฒนาการบริหารงาน ให้เกิดการมีส่วนร่วม
ความสามัคคีด้านการบริหารจัดการบุคลากรการ
ประสานงาน อปริหานิยธรรมเป็นหลักป้องกัน
ความเสื่อม เป็นไปเพ่ือความเจริญขององค์การ
ฝ่ายเดียว    

 
 
 
 
 
 
                                                           
 ๑๗๕ สมบัติ เจนสระคู, “การบริหารโรงเรียนของผู้บริหารตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ โรงเรียนการกุศล
ของวัดทางพระพุทธศาสนา ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด”, วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์, ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ 
(เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๑๗. 



๑๐๖ 
 

ตาราง ๒.๑๗ แสดงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักอปริหานิยธรรม ๗ (ต่อ) 

นักวิชาการหรือนักวิจัย ผลการวิจัย 
กาญจนา  ด าจุติ, (๒๕๕๗). ผู้น าชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุง เทพมหานคร 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง การมีส่วนร่วมของ
ผู้น าชุมชนในการด าเนินการในระดับนโยบาย 
ผู้น าชุมชนเป็นเพียงผู้ รับนโยบายมาปฏิบัติ  
ปัญหาการมีส่วนร่วมในระดับชุมชน เป็นการมี
ส่วนร่วมแบบบางส่วน การส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของผู้น าชุมชน โดยการให้การยอมรับ ให้
โอกาส ให้ความส าคัญ ให้ความรู้ แก่ผู้น าชุมชน 
โดยน าหลัก อปริหานิยธรรมมาบูรณาการ 

พระมหายุทธพิชัย  สิริชโย  
(๒๕๖๑, หน้า ๑๓๙). 

อปริหานิยธรรมเป็นหลักธรรมที่ท าให้เกิดความ
เจริญทั้งส่วนตน และส่วนรวมมุ่งเน้นให้ทุกคนมี
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวมก่อเกิดเป็นความ
สามัคคีและความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน 
สอนให้รู้ จักหลักการท า งานเป็นทีมอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือสร้าง  ชุมชน  องค์กร หรือ
สถาบันให้เข้มแข็ง ประยุกต์ใช้ได้ในสังคมทั้งฝ่าย
ผู้บริหารบ้านเมือง และฝ่ายคณะสงฆ ์

สมบัติ เจนสระคู, (๒๕๖๑, หน้า ๑๗). ด้านพร้อมเพรียงกันประชุม และพร้อมเพรียงกัน
เลิกประชุม ด้านไม่ลุแก่อ านาจ ความอยาก 
ความเห็นแก่ตัว ด้านใครเป็นใหญ่ เป็นประธาน
ใหญ่ เคารพนับถือผู้ ระดับความคิดเห็นของครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่ ด้านหมั่นประชุม
กันเนืองนิตย์    

 
 
 
 
 



๑๐๗ 
 

๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 ๑. ประสิทธิผล ในครั้งนี้ได้จากการสังเคราะห์แนวคิด และทฤษฎีประสิทธิผล ของ James  
L. Gibson, Organization (๒๐๐๐)๑๗๖ ประกอบไปด้วย ๑) การผลิต (Production) ๒) ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ๓) ความพึงพอใจ (Satisfaction) ๔) การปรับเปลี่ยน (Adaptiveness) ๕) การพัฒนา 
(Development)  
 ๒. การวิเคราะห์ SWOT Analysis ได้มาจากการค้นคว้าจากการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ 
ของณรงค์วิทย์  แสนทอง๑๗๗ ๑) จุดแข็ง (Strengths) ๒) จุดอ่อน (Weaknesses) ๓) โอกาส 
(Opportunities) ๔) อุปสรรค (Threats)  
 ๓. บทบาท อ านาจ หน้าที่ ได้จากการค้นคว้าจากหลักรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐๑๗๘ ประกอบไปด้วย ๑) การกลั่นกรองกฎหมาย ๒) การควบคุมการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ๓) การพิจารณา ให้ความเห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ   
 ๔. หลักอปริหานิยธรรม ๗ ได้จากการค้นคว้าหลักพุทธธรรมจาก ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๓๔-
๑๓๕/๗๘. แปลโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระ
ยาวชิรญาณวโรรส (๒๕๓๙)๑๗๙ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (๒๕๕๐)๑๘๐ ประกอบไปด้วย ๑) 
หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ๒) พร้อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุม  ๓) ไม่บัญญัติ หรือล้มเลิกข้อบัญญัติ
ต่าง ๆ ๔) ให้ความเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่ ๕) ไม่ข่มเหงสตรี ๖) เคารพบูชาสักการะ
เจดีย์ ๗) ให้การอารักขาพระภิกษุสงฆ์หรือผู้ทรงศีลผู้วิจัยจึงได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
ดังต่อไปนี้ 
 
 
                                                           
 ๑๗๖  James L. Gibson, Organization : Behavior  Structure  Process, International  
edition, 10 thed,  (U.S.A.: McGraw Hill.Inc, 2000). 
 ๑๗๗ ณรงค์วิทย์  แสนทอง, การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์, (กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ด, ๒๕๖๒), หน้า 
๒๓-๒๔.    

 ๑๗๘ ราชกิจจานุเบกษา, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐, (กรุงเทพมหานคร : 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พิมพ์อักษร), ๒๕๖๐. 

 ๑๗๙ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สารานุกรมพระพุทธศาสนา, พิมพ์ครั้งท่ี ๒,
(กรุงเทพมหานคร : มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙). 

 ๑๘๐ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์จันทร์เพ็ญ, 
๒๕๕๐). 



๑๐๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๒.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

วิเคราะห์สภาพการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก
วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐   
ปัจจัยภายนอก  
๑. จุดแข็ง   
๒. จุดอ่อน   
ปัจจัยภายใน 
๓. โอกาส   
๔. อุปสรรค   
 

ปัจจัยชี้ วัดประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
ส ม า ชิ ก วุ ฒิ ส ภ า ต า ม รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
๑. การกลั่นกรองกฎหมาย 
๒. การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 
๓. การพิจารณา ให้ความเห็นชอบ แต่งตั้งบุคคล
ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ   
 

การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่ อพัฒนา
ประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก
วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
๑. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ตรงต่อเวลา 
๒. พร้อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุมพร้อมกัน   
๓. ไม่บัญญัติ หรือล้มเลิกข้อบัญญัติต่าง ๆ 
๔. ให้ความเคารพและรับฟังผู้ความคิดเห็นผู้ใหญ่  
๕. ไม่ข่มเห่งสตรี ไม่รังแกสตรี ให้เกียรติสตรี   
๖. เคารพบูชาสักการะเจดีย์ 
๗. ให้การอารักขาพระภิกษุสงฆ์หรือผู้ทรงศีล 
 
 

ประสิทธิผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา
ตามรั ฐธรรมนูญ แห่ ง
ร า ช อ า ณ า จั ก ร ไ ท ย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
๑. การผลิต  
๒. ประสิทธิภาพ  
๓. ความพึงพอใจ  
๔. การปรับเปลี่ยน  
๕. การพัฒนา  
 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี ๓ 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) โดยท า
การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Analysis) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และ
การสนทนากลุ่ ม เฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือให้ทราบถึงประเด็นการศึกษาใน
รายละเอียดที่ส าคัญและมีความครอบคลุมในเนื้อหาสาระส าคัญที่ท าการศึกษาอย่างครบถ้วน พร้อม
กันนั้นในการวิจัยเชิงคุณภาพจะท าให้ทราบถึงข้อมูลเชิงลึก ( In-depth Interview) ที่มีรายละเอียด
ชัดเจนสามารถน ามาวิเคราะห์ในเชิงตรรกะได้ (Analytic Induction) นอกจากนั้น ซึ่งผู้วิจัยจะได้
น าเสนอข้ันตอนด าเนินการวิจัย มีกระบวนการวิจัยและขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
 ๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย 
 ๓.๒ กำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
 ๓.๒.๑ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญและผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
 ๓.๒.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 
  

๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐” ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) เรื่องพิจารณาจากสภาพทั่วไป ศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิด และทฤษฎีประสิทธิผล
การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยวิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก 
(In-depth Interview) และสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussions)   
 ๓.๑.๑ กำรศึกษำวิจัยในเชิงเอกสำร (Documentary Research) ท าการทบทวนจาก
แนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องน ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ประสิทธิผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดและ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
 



๑๑๐ 

 ๓.๑.๒ กำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) โดยมีกระบวนการดังนี้ 
 ๓.๑.๒.๑ กำรสัมภำษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
Informants) ที่ถูกเลือกแบบเฉพาะเจาะจงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และกลุ่มที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๒๕ รูปหรือคน และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant 
Observation) เพ่ือให้ได้ข้อค้นพบที่ชัดเจน สามารถอธิบายเสริม สนับสนุน ข้อโต้แย้งต่าง ๆ และ
เสริมให้ความรู้ ความเข้าใจในปรากฏการณ์ รวมถึงการเสนอแนะข้อคิดเห็นในประเด็นที่มีข้อขัดแย้ง
หรือเห็นควรเพ่ิมให้ชุดความรู้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิง
พรรณนา 
 ๓.๑.๒.๒ กำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ (Focus Group Discussion) กับผู้ เชี่ยวชาญ 
(Expert) สมาชิกวุฒิสภาและอดีตสมาชิกวุฒิสภา นักกฎหมายมหาชน นักวิชาการทางรัฐศาสตร์  
นักวิชาการทางพระพุทธศาสนา โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เพ่ือน าไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น  
ข้อเสนอแนะ และการสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) 
รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในด้านการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา อย่างรอบด้าน 
จ านวน ๑๓ รูปหรือคน 

 

๓.๒ วิธีวิจัยเชิงคุณภำพ  
 ๓.๒.๑ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญและผู้เข้ำร่วมกำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ 
 ๑. กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลส ำคัญ ในกำรวิจัยครั้งนี้ ใช้กำรสุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจงกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวขั้องกับกำรวิจัยประกอบไปด้วย กลุ่มที่ ๑ สมาชิกวุฒิสภาและอดีตสมาชิก
วุฒิสภา จ านวน ๕ คน กลุ่มที่ ๒ นักกฎหมายมหาชน จ านวน ๕ คน กลุ่มที่ ๓ นักวิชาการทาง
รัฐศาสตร์ จ านวน ๘ คน กลุ่มท่ี ๔ นักวิชาการทางพระพุทธศาสนา จ านวน ๗ รูปหรือคน ดังต่อไปนี้ 
 กลุ่มที่ ๑ สมำชิกวุฒิสภำและอดีตสมำชิกวุฒิสภำ 
ล ำดับที่ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง 
ล าดับที่ ๑ ศ.ดร.บุญทัน  ดอกไธสง อดีตสมาชิกวุฒิสภา  
ล าดับที่ ๒ ว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม  เพ็งพานิชภักดี  สมาชิกวุฒิสภา 
ล าดับที่ ๓ นายศรีศักดิ์  วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา 
ล าดับที่ ๔ ดร.สถิตย์  ลิ่มพงศ์พันธุ์ สมาชิกวุฒิสภา 
ล าดับที่ ๕ พลเอก ดร.มารุต  ปัชโชตะสิงห์ สมาชิกวุฒิสภา 

 
 
 



๑๑๑ 

 กลุ่มที ่๒ นักกฎหมำยมหำชน 
ล ำดับที่ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง 
ล าดับที่ ๖ นายสมฤทธิ์  ไชยวงค์   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดีศาลรัฐธรรมนูญ 
ล าดับที่ ๗ ดร.ร่มปรางค์   สวมประค า ผู้อ านวยการ ส านักคดี ๓ ศาลรัฐธรรมนูญ 
ล าดับที่ ๘ ดร.สุพิชัย  ศิริรักษ ์ ทนายความ 
ล าดับที่ ๙ ดร.นฤนาท  รัตนโชติวงศ์กุล ทนายความ 
ล าดับที่ ๑๐ ดร.บุญมาก  กันหาสาย  อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า ค ณ ะ นิ ติ ศ า ส ต ร์ 

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 กลุ่มที่ ๓ นักวิชำกำรทำงรัฐศำสตร์ 
ล ำดับที่ ชื่อ-นำมสกุล  ต ำแหน่ง 
ล าดับที่ ๑๑ รศ. ดร.สมาน  งามสนิท อ าจ ารย์ ป ระจ า ค ณ ะสั งค ม ศ าส ต ร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ล าดับที่ ๑๒ รศ.ประณต  นันทิยะกุล อ าจ ารย์ ป ระจ า ค ณ ะสั งค ม ศ าส ต ร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ล าดับที่ ๑๓ รศ. ดร.วัชรินทร์  ชาญศิลป์   

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ภาควิชาคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ล าดับที่ ๑๔ พันเอก ดร.คีรีบูรณ์  จ าปาเทศ 
 

อ าจ า ร ย์ พิ เศ ษ ค ณ ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

ล าดับที่ ๑๕ ผศ. ดร.สมคิด  ดวงจักร อ าจ ารย์ ป ระจ า ค ณ ะสั งค ม ศ าส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

ล าดับที่ ๑๖ ผศ. ดร.รัฐพล  เย็นใจมา 
 

หั ว ห น้ า ภ า ค วิ ช า รั ฐ ศ า ส ต ร์  ค ณ ะ
สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

ล าดับที่ ๑๗ ผศ. ดร.ยุทธนา  ปราณีต อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

ล าดับที่ ๑๘   ดร.ฐากูร  หอมกลิ่น อาจารย์ประจ าหลักสูตรคณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

  
 
 



๑๑๒ 

 กลุ่มที่ ๔ นักวิชำกำรทำงพระพุทธศำสนำ 
ล ำดับที่ ชื่อ-นำมสกุล  ต ำแหน่ง 
ล าดับที่ ๑๙ พระอุดมสิทธินายก, ผศ. ดร. 

 
รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ล าดับที่ ๒๐ พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ. ดร.  
 

ผอ.ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ
บริการสังคม 

ล าดับที่ ๒๑ พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ, ดร. 
 

รองเจ้ าคณ ะอ า เภ อ อัมพวา จั งห วั ด
สมุทรสงคราม 

ล าดับที่ ๒๒ พระครูศรีปริยัติวิธาน, ดร. ผู้ อ า น ว ย ก า รศู น ย์ บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยา
เขตสิรินธรราชวิทยาลัย 

ล าดับที่ ๒๓ พระมหาสุนันท์ (สุนนฺโท), ผศ. ดร. 
 

อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  คณะ
สังคมศาสตร์ 

ล าดับที่ ๒๔ รศ. ดร.จ านง  คันธิก อาจ ารย์ ป ระจ าค ณ ะม นุ ษ ยศ าสต ร์ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

ล าดับที่ ๒๕ รศ. ดร. มานพ  นักการเรียน 
 

อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธร ราชวิทยาลัย 

 ๒. ผู้เข้ำร่วมกำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ ในการการวิจัยครั้งนี้ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
กับผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ที่เป็นผู้มีความเกี่ยวข้องกับการวิจัย ณ ห้อง ประชุม
ประจ าคณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 
จ านวน ๑๓ รูปหรือคน ดังต่อไปนี้ คือ 
ล ำดับที่ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง 
ล าดับที่ ๑ รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ล าดับที่ ๒ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์  สุขเหลือง รองคณบดี คณะสังคมศาสตร์ 
ล าดับที่ ๓ รศ.ดร.ธัชชนันท์  อิศรเดช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 
ล าดับที่ ๔ รศ.อนุภูมิ  โซวเกษม อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ล าดับที่ ๕ ผศ.ดร.พงษ์พัฒน์  จิตตานุรักษ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ล าดับที่ ๖ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ  หมั่นมี อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ล าดับที่ ๗ ผศ.ดร.สุริยา  รักษาเมือง อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ล าดับที่ ๘ ผศ.ดร.อนุวัต  กระสังข์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
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ล ำดับที่ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง 
ล าดับที่ ๙ พระปลัดระพิน  พุทฺธิสาโร.ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ล าดับที่ ๑๐ ผศ.ร.อ.ดร.ประมาณเลิศ  อัจฉริยปัญญากุล อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ล าดับที่ ๑๑ ผศ.ดร.รัฐชฏา  ฤาแรง ค ณ บ ดี  ค ณ ะ นิ ติ ศ า ส ต ร์ 

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
ล าดับที่ ๑๒ ผศ.ณัฤฐ์พิชา  วโรดมอธิพัฒน์ หั ว ห น้ า ส า ข า วิ ช า นิ ติ ศ า ส ต ร์ 

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
ล าดับที่ ๑๓ ดร.วันชัย  แสงสุวรรณ อาจารย์ พิ เศษและที่ ป รึ กษ าด้ าน

กฎหมาย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราช
วิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย 

  
 ๓.๒.๒ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์  
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลมี ๔ วิธี คือ ๑.การสังเกต (Observation) ๒.ต าราและเอกสาร 
(Texts & Documents) ๓.การสัมภาษณ์ (Interviews) ๔.การบันทึกวีดีทัศน์และโสตทัศนูปกรณ์ 
(Audio & video recording)๑๔๒ ซึ่งผู้วิจัยเลือกใช้การสัมภาษณ์เป็นวิธีการที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกัน 
 ความรู้สึกนึกคิด ความคิดเห็น และมุมมองค่านิยมที่จะนไปสู่การปฏิบัติระบุไปถึงการบอก
เล่าประสบการ์ต่าง ๆ ที่สะท้อนให้เห็นว่าบุคคลนั้น ๆ ได้มีปฏิบัติกิริยาต่อเหตุการณ์หรือสภาวะ
แวดล้อมอย่างไร และที่ส าคัญการสัมภาษณ์จะเป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีตมา
พรรณนาได๑้๔๓ 
 ๑. กำรสร้ำงเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In depth Interview) เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
เครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) ซึ่งเป็นการตั้งค าถามแบบ
ปลายเปิด (Open ended Questions) ทั้งนี้ ในการด าเนินการจัดสร้างเครื่องมือมีขั้นตอนการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑. ก าหนดโจทย์การวิจัย (Research Question) เป็นเกณฑ์หลัก 
 ๒. ก าหนดวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์ที่ต้องการทราบเพ่ือให้สอดคล้องกับโจทก์การวิจัย 

                                                           
 ๑๔๒ Silverman.  D.,  Doing Qualitative Research: A Practical Handbook,  ( London: 
Sange, 2000), p. 90.  

 ๑๔๓ Creswell. J. W., Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five 
Approaches. 3nd, (Thousand oaks, CA: Sage, 2013), p.121. 
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 ๓. ก าหนดข้อค าถามเชิงโครงสร้าง (Structural Interview Guideline) ซึ่งเป็นการตั้ง
ค าถามแบบปลายเปิด (Open ended Questions) เป็นเกณฑ์ 
 ๔. น าเสนอแบบสัมภาษณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
 ๕. น าแบบสัมภาษณ์ที่อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ตรวจสอบมาแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 ๖. น าแบบสัมภาษณ์ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) 
 ๗. จัดพิมพ์แบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ แล้วน าไปใช้จริงเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้ให้
ข้อมูลหลัก 
 ๒. ตรวจสอบเครื่องมือคุณภำพเครื่องมือ 
 การตรวจสอบคุณภาพแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
 ๑. น าแบบสัมภาษณ์ที่เกี่ยวกับการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไปให้
อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบแนะน าเพ่ิมเติมปรับปรุงแก้ไขส านวนภาษา และตัดข้อความที่สื่อ
ความหมายไม่ชัดเจนหรือไม่จ าเป็นออกไปเพ่ือให้ได้ข้อความที่สื่อความหมายชัดเจนเข้าใจง่ายตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๒. น าแบบสัมภาษณ์ที่อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ได้ตรวจสอบแล้ว มาปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 ๓.๒.๓ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 กำรสัมภำษณ์ (Interview) 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure interview) จาก
แนวคิดของ Patton ที่ระบุว่าการสัมภาษณ์เป็นการสื่อสารที่จะท าความเข้าใจถึงพฤติกรรมใด ๆ ซึ่ง
ผู้วิจัยมีความมุ่งหมายที่จะทราบว่าสภาพการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นอย่างไร ปัจจัยตัวชี้วัดประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นอย่างไร การประยุกต์
หลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ แห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ควรเป็นอย่างไร ซึ่งค าตอบที่ได้จะน ามาประมวลผลจัด
หมวดหมู่ (Categories) การใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจะสามารถน ามาก าหนดเป็นรูปแบบได้ 
หลักจากการเก็บรวบรวมข้อมูล กระบวนการถัดมา ได้แก่ การจัดการเก็บข้อมูลไมล์และฮูเบอร์มัน
กล่าวถึงการจัดการข้อมูลว่าในการบริหารจัดการข้อมูลเชิงคุณภาพนั้นเนื่องจากข้อมูลมีที่มาจากหลาย
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แหล่งบางครั้งอาจเป็นวัสดุต่าง ๆ เราจะต้องจัดการให้มีความง่ายยืดหยุ่น๑๔๔ ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการ
สัมภาษณ์โดยการบันทึกเทปและถ่ายภาพประกอบการสัมภาษณ์ 
 ๓.๒.๔ กำรวิเครำะห์ข้อมูล (Data Analysis)  
 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นกระบวนการเริ่มต้นในการศึกษาเพ่ือน าไปสู่ข้อสรุปและการจัดท า
รายงานหรือดุษฎีนิพนธ์ซึ่ง Creswell อ้างว่าการได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลในเวลาเดียวกันกับการเก็บ
รวมรวมข้อมูลจะเป็นประโยชน์ในด้านการช่วยให้ เห็นภาพหรือโครงสร้างของการศึกษา ดังนั้น เมื่อ
สัมภาษณ์เสร็จจึงควรมีการถอดเทปออกมาให้รวดเร็วและท าการวิเคราะห์เพ่ือให้ข้อมูลสามารถ
สนับสนุนและอ้างอิงในส่วนต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กันโดยใช้ค าถามการวิจัยเป็นตัวตั้งซึ่งการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ น าไปสรุปเป็นข้อมูลของผู้วิจัย ต้องมีความเชื่อมโยงและบูรณาการสิ่งที่เกิดขึ้นเพ่ือน าไปสู่
การตีความและอภิปรายผลที่เป็นเอกภาพ๑๔๕ 
 ๑. กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 
 ๑) น าแบบสอบถามเก่ียวกับการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ดังกล่าวข้างต้น
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและน าเพ่ิมเติม ปรับปรุงแก้ไขส านวนภาษาและตัดข้อความที่สื่อ
ความหมายไม่ขัดเจนหรือไม่จ าเป็นออกไปเพ่ือให้ได้ข้อความที่สื่อความหมายชัดเจนเข้าใจง่ายตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๒) น าแบบสอบถามที่อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ได้ตรวจสอบมาปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ได้ปรึกษา ความชัดเจนของภาษา แล้วจึงน าไปตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้ อ ห า ร า ย ข้ อ  (Content Validity for Item, I-CVI) แ ล ะ ค ว าม ต ร ง เชิ ง เนื้ อ ห าทั้ ง ฉ บั บ 
(ContentValidity Index for Scale, S-CVI) 
 ๓) น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรังปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๕ รูปหรือคน
พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Velidity) โดยเกณฑ์ในการตัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ 
คือ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือมีความรู้เชี่ยวชาญทางด้านวุฒิสภาและด้านเครื่องมือวิจัยเป็น
อย่างดีเพ่ือเป็นการตรวจสอบเนื้อหาความชัดเจนของแบบสัมภาษณ์และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้ดีขึ้น 
จ านวน ๕ ท่าน ประกอบด้วย 
 ๑) พระครูศรีปริยัติคุณาภรณ์, ผศ. ดร. ผู้อ านวยการวิทยาลัยศาสนศาสตรสิรินธรราช
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย 

                                                           
 ๑๔๔ Miles. M. B.,  Huberman. A. M.,  An Expanded Sourcebook of Qualitative Data 
Analysis, 2ed, (Thousand Oaks CA: Sage, 1994), p. 5. 

 ๑๔๕ Creswell. J. W., Plano Clark. V. L., Gutmann. M. L., & Hanson. W. E., Advanced 
Mixed Methods Research Designs, (Thousand Oaks, CA: Sags, 2013) p. 229. 
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 ๒) รศ.ว่าที่  พ.ต. ดร.สวัสดิ์   จิรัฏฐิติกาล อาจารย์พิ เศษภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๓) รศ.ดร.เติมศักดิ์  ทองอินทร์ ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๔) รศ.ดร.ธัชชนันท์  อิศรเดช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
 ๕) ดร.กาญจนา  ด าจุติ  อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยก่อนน าไปใช้ เพ่ือพิจารณาทั้งในด้านเนื้อหาสาระ 
ความตรงตามเนื้อหารายข้อ (Item content validity index, I-CVI) และความตรงเชิงเนื้อหาทั้งฉบับ 
ตลอดจนภาษาท่ีใช้โดยผู้เชี่ยวชาญพิจารณา มาตรประเมินความสอดคล้องจะมี ๔ ระดับ คือ 
 ๑ = ไม่สอดคล้อง 
 ๒ = สอดคล้องบางส่วน 
 ๓ = ค่อนข้างสอดคล้อง 
 ๔ = มีความสอดคล้องมาก 
 เกณฑ์การแปลความหมายการหาค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา จะน าเฉพาะข้อที่ได้รับการ
ป ระ เมิ น  ๓  ห รื อ  ๔  เท่ านั้ น  (ถื อ ว่ ามี ค ว ามส อดค ล้ อ ง ) ม าค าน วณ ผู้ เชี่ ย วช าญ อย่ า ง
อย่างน้อย ๓ คน ไม่ควรเกิน ๑๐ คน (เกินความจ าเป็น)๑๕๔ ซึ่งค่าความตรงตามเนื้อหารายข้อ 
(Content Validity for Item, I-CVI) มีค่า ๑ และความตรงเชิงเนื้อหาทั้งฉบับ (Content Validity 
Index for Scale, S –CVI) มีค่า ๑ แสดงว่าแบบสัมภาษณ์มีความตรงตามเนื้อหา จากนั้นปรับปรุง
แก้ไข ก่อนน าไปเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์จริง 
 ๒. กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นกระบวนการเริ่มต้นในการศึกษาเพ่ือน าไปสู่ข้อสรุปและการจัดท า
รายงานหรือวิทยานิพนธ์ Creswell อ้างว่า การได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลในเวลาเดียวกับการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจะเป็นประโยชน์ในด้านการช่วยให้เห็นภาพหรือโครงสร้างของการศึกษา ดังนั้นเมื่อ
สัมภาษณ์เสร็จ จึงควรมีการถอดเทปออกมาให้รวดเร็จท าการวิเคราะห์เพ่ือให้ข้อมูลสามารถสนับสนุน 
และอ้างอิงในส่วนต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กัน โดยใช้ค าถามการวิจัยเป็นตัวตั้ง ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูล โดย
ทั่ว ๆ ไปต้องมีความเชื่อมโยง และบูรณาการสิ่งที่เกิดขึ้นเพ่ือน าไปสู่การตีความและอภิปรายผลที่เป็น
เอกภาพ๑๕๕ และการสรุปจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือหาข้อสรุป
และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เกี่ยวกับประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
                                                           
  ๑๕๔ Hair, J.F., Anderson, R.E., Tatham, R.L., & Black, W.C., Multivariate Data Analysis, 
5thed., (New Jersey: Prentice Hall, 1998), p. 732. 
 ๑๕๕ Creswell. J. W.,  Plano Clark. V. L.,  Gutmann. M. L.,  & Hanson. W. E.,  Advanced 
Mixed Methods Research Designs, (Thousand Oaks, CA: Sags, 2013) p. 229. 



 
บทท่ี ๔ 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 งานวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) เพ่ือวิเคราะห์สภาพการปฏิบัติหน้าที่
ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ๒) เพ่ือศึกษาปัจจัย
ตัวชี้วัดประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ๓) เพ่ือเสนอการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่
ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
 การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย ๑) กลุ่มสมาชิกวุฒิสภาและอดีตสมาชิกวุฒิสภา จ านวน ๕ คน ๒) กลุ่มนัก
กฎหมายมหาชน จ านวน ๕ คน ๓) กลุ่มนักวิชาการทางรัฐศาสตร์ จ านวน ๘ คน ๔) กลุ่มนักวิชาการ
ทางพระพุทธศาสนา จ านวน ๗ รูปหรือคน รวมจ านวน ๒๕ รูปหรือคน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
ประกอบด้วย ๑) กลุ่มสมาชิกวุฒิสภาและอดีตสมาชิกวุฒิสภา จ านวน ๒ คน ๒) กลุ่มนักกฎหมาย
มหาชน จ านวน ๓ คน ๓) กลุ่มนักวิชาการทางรัฐศาสตร์ จ านวน ๕ คน ๔) กลุ่มนักวิชาการทาง
พระพุทธศาสนา จ านวน ๓ คน ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๓ รูปหรือคน   
 โดยแยกประเด็นในการวิเคราะห์ออกตามวัตถุประสงค์ คือ  
  ๔.๑ สภาพการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

   ๔.๒ ปัจจัยตัวชี้วัดประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
   ๔.๓ การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก
วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
  ๔.๔ องค์ความรู้  

  ๔.๕.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
  ๔.๕.๒ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย 
 
 
 



๑๑๘ 
 

๔.๑ ผลการวิเคราะห์สภาพการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
   ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ถูกเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสมาชิกวุฒิสภาจ านวน ๒๕ รูป
หรือคน จ าแนกออกเป็น ๔ ด้าน ๑) จุดแข็ง ๒) จุดอ่อน ๓) โอกาส ๔) อุปสรรค การปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพ่ือให้ได้ข้อค้นพบที่
ชัดเจนสามารถอธิบายสนับสนุน รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นโดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก 
ประกอบด้วย 
  ๔.๑.๑ ปัจจัยภายใน  
  ๑. จุดแข็ง สภาพการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ ในประเด็นจุดแข็ง สภาพการปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พบว่า 
  ๑) การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภามีความเด็ดขาดของการลงประชามติและเป็น
เอกภาพ การท าหน้าที่การกลั่นกรองกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ กฎหมายออกมาได้ช่วยเหลือ
ประชาชนเกิดประโยชน์ต่อชาติและบ้านเมือง การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นไปตามที่
รัฐธรรมนูญก าหนด การพัฒนาการติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูปประเทศการท าหน้าที่ทั้งใน
หน่วยงานราชการและหน่วยงานของรัฐตามกระบวนการของกฎหมายการตั้งกระทู้ถาม การเปิด
อภิปรายทั่วไป ติดตามความคืบหน้าการท างานของรัฐบาลตรงเป้าหมายที่ตั้งไว้การพิจารณา ให้ความ
เห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ เป็นกลางตรงตามที่หลักเกณฑ์ก าหนดไว้ ๑๕๑ 
  ๒) การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ 
เพ่ือเป็นการเลือกสนับสนุนการท างานของรัฐบาลให้อยู่ครบเทอม และการปรับเปลี่ยนการท าหน้าที่
ของรัฐบาลให้มั่งคง และส่งเสริมการเมืองให้มีเสถียรภาพ การปฏิบัติหน้าที่การกลั่นกรองกฎหมาย มีผู้
มีความรู้ความสามารถเข้ามาพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ท า
ให้การพิจารณากฎหมายออกมาดี มีคุณภาพ มีประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ การควบคุม
การบริหารราชการแผ่นดิน ในด้านการเมืองและในด้านเศรษฐกิจให้ดีขึ้น การเมืองจะเป็นเสาหลักใน
การพัฒนาประเทศ การพิจารณา ให้ความเห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระโปร่งใส่
และตรวจสอบได้ตามกฎเกณฑ์๑๕๒ 

                                                           
 ๑๕๑ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑ วันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 
 ๑๕๒ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๑ วันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ ์๒๕๖๓. 



๑๑๙ 
 

 ๓) การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้มีผู้เชี่ยวชาญโดยการแยกสาขาอย่างชัดเจน 
บทบาทการกลั่นกรองกฎหมาย ผู้กลั่นกรองเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความช านาญเฉพาะด้าน ท า
เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในประเทศ ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี 
เคารพกฎหมาย การท าหน้าที่จึงมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับฝ่ายบริหารการออกกฎระเบียบหรือ
กฎหมายเพ่ือสอดคล้องกับการท าหน้าที่ให้ทันต่อเหตุการณ์บ้านเมือง บทบาทการควบคุมการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ส่งเสริมการส่งเสริมการท างานของรัฐบาลตามแบบแผนที่วางไว้ และการพัฒนา
ประเทศให้เข้าสู่การปรับเปลี่ยนประเทศให้ดีขึ้น โดยเน้นหลักการท างานอย่างมีเป้าหมาย เดินตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี การพิจารณา ให้ความเห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระเป็น
การแต่งตั้งที่สรรหาบุคคลมีความรู้ความสามารถเป็นส าคัญ๑๕๓ 
 ๔) กระบวนการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาเมื่อมีการผลิตกฎหมายที่เร่งด่วนและ
ปรับปรุงกฎหมายที่ล่าหลังให้ทันสมัย การกลั่นกรองกฎหมายมีองค์ความรู้ในงานด้านกฎหมาย 
วิชาการ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของฝ่ายนิติบัญญัติ มีหลักเกณฑ์และหลักการอย่างมีระบบ ตาม
หลักนิติธรรม การออกกฎหมายแต่ละฉบับผ่านการพิจารณากลั่นกรองมีคุณภาพมีศักยภาพเพ่ือ
ประโยชน์ของประเทศชาติ การควบคุมบริหารราชการแผ่นดิน ให้ความเห็นชอบในเรื่องส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของแผ่นดิน การท าหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่ของภาครัฐตรงไปตรงมา ติดตาม
ผลการท าหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาล เสนอแนะในเรื่องที่ส าคัญและเร่งด่วน และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ
ให้สอดคล้องกับงบประมาณและการลงทุน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการปฏิรูปประเทศการพิจารณา ให้
ความเห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระคัดสรรคนดีคนเก่งเข้ามาท าหน้าที่เพ่ือ
พัฒนาประเทศ๑๕๔  
 ๕) สมาชิกวุฒิสภาช่วยตรวจสอบ เสนอแนะ เร่งรัด การท าหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาล ให้ท า
หน้าที่ของรัฐบาลเป็นไปอย่างรอบคอบตามรัฐธรรมนูญที่ได้ก าหนดไว้ การท าหน้าที่ในการกลั่นกรอง
กฎหมายเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ท าให้การกลั่นกรองกฎหมายเป็นไปอย่างถูกต้อง และสมบูรณ์
โดยยึดหลักความโปร่งใส ยุติธรรมตรวจสอบได้ พัฒนานักกฎหมายนิติบัญญัติให้มีองค์ความรู้ 
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ การควบคุมบริหารราชการแผ่นดิน ในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม
ของนักการเมือง หรือของสมาชิกวุฒิสภาเอง มีมาตรฐานในการท าหน้าที่ทั้งทางคุณธรรมและศีลธรรม 
การตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงในการบริหารประเทศ การพิจารณา ให้ความเห็นชอบ 
แต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระท าหน้าที่โดยความซื่อตรง สรรหาบุคคลที่มีคุณภาพและมี
คุณธรรมตรงกับหน้าที่ในองค์กรอิสระ๑๕๕ 

                                                           
 ๑๕๓ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๕ วันท่ี ๒๐  มีนาคม  ๒๕๖๓. 
 ๑๕๔ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูส าคัญ ล าดับที่ ๘ วันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 
 ๑๕๕ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๔ วันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓.   



๑๒๐ 
 

 ๖) กระบวนการปฏิบัติหน้าที่ท าได้อย่างเต็มท่ีเพราะมีรัฐธรรมนูญรองรับการท าหน้าที่และ
ได้ความเห็นชอบจากรัฐบาลและท าหน้าที่เพ่ือจะได้พัฒนาประเทศต่อไป การกลั่นกรองกฎหมายเป็น
เรื่องที่ส าคัญท าเพ่ือให้ได้กฎหมายที่ดีมีคุณภาพต่อประชาชนและบ้านเมือง การบริหารราชการ
แผ่นดินท าหน้าที่ถามในเรื่องที่ส าคัญเป็นไปเพ่ือการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของ
ประเทศอย่างยั่งยืน โดยการส่งเสริมการด าเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และค านึงถึง
ผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมเป็นส าคัญ บทบาทการพิจารณา ให้ความเห็นชอบ แต่งตั้ง 
บุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาถือได้ว่าท าหน้าที่เพ่ือพัฒนา
ประเทศการแต่งตั้งบุคคลเข้ามาท าหน้าที่มีความสุจริตยุติธรรม เห็นผลงานเป็นประจักรเพ่ือท าหน้าที่
ให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง๑๕๖ 
 ๗) การกลั่นกรองกฎหมาย เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 
๒๕๖๐ เพ่ือให้กฎหมายที่กลั่นกรองมานั้นเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ประชานได้ใช้กฎหมายอย่างมี
คุณภาพและเป็นธรรม เป็นไปเพ่ือการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ให้อยู่ในความมั่นคง การ
ปฏิบัติของสมาชิกวุฒิสภาจึงเหมาะสม การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน จัดระบบการบริหาร
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้มีขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่
ชัดเจนเหมาะสมแก่การพัฒนาประเทศ และสนับสนุนให้จังหวัดมีแผนและงบประมาณเพ่ือพัฒนา
จังหวัด เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ การตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีเพ่ือให้ได้รับรู้การท าหน้าที่ของ
รัฐบาลได้พัฒนาหรือแก้ไขปัญหาไปในแนวทางไหนเพ่ือประโยชน์ของประชาชน หรือความเดือนร้อน
ของประชาชนได้แก้ไขมากน้อยเพียงใด การพิจารณา ให้ความเห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งใน
องค์กรอิสระ เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด มีข้อก าหนดกฎระเบียบการปฏิบัติหน้าที่ตรงไป ตรงมา 
เป็นธรรม๑๕๗ 
 ๘) การกลั่นกรองกฎหมายของวุฒิสภา เป็นการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกวุฒิสภามีกฎหมาย
คุ้มครองเอกสิทธิอ านาจการประชุมจึงท าให้การท างานราบรื่น และมีประสิทธิผลท าให้การประชุมหรือ
กระบวนการปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ มีประสิทธิภาพการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนในกระบวนการนิติ
บัญญัติของวุฒิสภาให้มีประสิทธิภาพ การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินพัฒนาระบบงานภาครัฐ 
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุง
รูปแบบและวิธีการท างาน เพ่ือให้การควบคุมบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ
การพิจารณา ให้ความเห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ เป็นการปฏิบัติหน้าที่คัด

                                                           
 ๑๕๖ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๗ วันท่ี, ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓. 
 ๑๕๗ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๖ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓. 



๑๒๑ 
 

สรรบุคคลที่ดี และเก่งเข้ามาท าหน้าที่ในองค์กรอสิระเพ่ือความประโยชน์ของประเทศชาติเป็น
ส าคัญ๑๕๘ 
 ๙) การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปตามกลไกของรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ ที่ได้
ก าหนดท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา เป็นไปตามบัญญัติของกฎหมาย การกลั่นกรอง
กฎหมายได้อย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพเพราะมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งด้านกฎหมายและด้านทาง
รัฐศาสตร์จึงเป็นผลท าให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติเป็นหลักส่งเสริมและพัฒนางาน
ด้านกฎหมาย และวิชาการเพ่ือตอบสนองการด าเนินการของสมาชิกวุฒิสภา การควบคุมบริหาร
ราชการแผ่นดิน รับทราบค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี การตั้งกระทู้ถาม การเปิดอภิปรายทั่วไป
เพ่ือรับทราบการท าหน้าที่ของรัฐบาลและได้ติดตาม เร่งรัดการท าหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าได้ปฏิบัติงาน
เป็นอย่างไร ความคืบหน้าในการบริหารประเทศไปถึงไหน และบทบาทการพิจารณา ให้ความเห็นชอบ 
แต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญก าหนด คัดสรรบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถตรงกับหลักเกณฑ์ท่ีต้องการ การท าหน้าที่เป็นไปอย่างเป็นธรรม และตรงไปตรงมา ด้วย
ความซื่อสัตย์๑๕๙ 
 ๑๐) การกลั่นกรองกฎหมายของวุฒิสภา เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาที่เข้ามา
เป็นไปตามกลไกของรัฐธรรมนูญเป็น การปฏิบัติหน้าที่มีบุคคลที่มีความรู้เฉพาะด้าน และเป็นคนเก่ง
ในด้านการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย การควบคุมบริหารราชการแผ่นดินการติดตาม เสนอแนะ 
เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ การตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่เร่งด่วน ด้านการ
พิจารณา ให้ความเห็นชอบบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มี
ประสบการณ์สูง มีเสียงเป็นเอกภาพมาขับเคลื่อนรัฐบาลโดยตรง จึงมีความเป็นเอกภาพ ช่วยพัฒนา
ประเทศช่วงที่ประเทศวิกฤตการส่งเสริมให้ประชาชน และนักการเมืองมีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ท าหน้าที่และพัฒนาประเทศบนพ้ืนฐานหลักธรรมาภิบาล เพ่ือลดการทุจริตคอรัปชั่น๑๖๐  
 ๑๑) การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา การกลั่นกรองกฎหมาย การท าหน้าที่โดยมี
ผู้เชี่ยวชาญ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์การท างานด้านนี้โดยเฉพาะ การควบคุมบริหาร
ราชการแผ่นดิน เป็นการท าหน้าที่เพ่ือเร่งรัด ติดตามผล และการตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีกระทรวงต่าง ๆ ที่ได้ท าหน้าที่แต่ละส่วน ความสืบหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินไปถึง
ไหน การพิจารณา ให้ความเห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ เป็นผู้เชี่ยวชาญท า
ให้ผลงานที่ออกมามีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์กับประชาชนและประเทศชาติมากที่สุด๑๖๑ 

                                                           
 ๑๕๘ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๙ วันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 

 ๑๕๙ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๐ วันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓. 
 ๑๖๐ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๖ วันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓. 
 ๑๖๑ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๒ วันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓. 



๑๒๒ 
 

  ๑๒) การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาการกลั่นกรองกฎหมาย ท าตามหลักกฎหมายท า
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลอย่างชัดเจน เพราะมีผู้มีความรู้ มีความสามารถ และมีผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านในการปฏิบัติหน้าที่  สมาชิกวุฒิสภาชุดนี้ไม่สังกัดพรรคการเมืองการท าหน้าที่จึงมี
ประสิทธิภาพและตรงไปตรงมาต้องเกิดประโยชน์กับประชาชน การควบคุมบริหารราชการแผ่นดิน 
เป็นไปอย่างยุติธรรม ติดตามความคืนหน้าการท าหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาล การตั้งกระทู้ถามในเรื่องที่
เร่งด่วน ในเรื่องที่ส าคัญเกิดประโยชน์กับประชาชน การท าหน้าที่ของวุฒิสภาเห็นผลอย่างเด่นชัดใน
การท าหน้าที่ ด้านการพิจารณา แต่งตั้ง ให้ความเห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
การเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระต้องเลือกบุคคลที่มีความรู้ มีความสามารถ เก่ง 
ดี มีจริยธรรมคุณธรรม พาองค์กรไปสู่เป้าหมายอย่างมีคุณภาพ การเห็นชอบโดยไม่มีอคต๑ิ๖๒ 
 ๑๓) การท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ การกลั่นกรองกฎหมาย พิจารณาร่างกฎหมายผ่านการลงมติ และเห็นชอบในกฎหมายเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนและบ้านเมือง มีความพึงพอใจในการท าหน้าที่ของในการท าหน้าที่ เพราะเป็น
ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือเคยท างานในด้านต่าง ๆ จากภาคส่วนที่หลากหลาย
ของสังคมจึงท าให้การปฏิบัติงาน การกลั่นกรองกฎหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้นการควบคุมการ
บริหารราชการแผ่นดิน เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญก าหนดได้ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรี และให้ความส าคัญ
กับเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใน และเร่งแก้ปัญหาให้ตรงจุด การพิจารณา ให้ความเห็นชอบ แต่งตั้ง
บุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระเป็นไปอย่างความชอบธรรม และความโปร่งใสในการสรรหา และ
แต่งตั้ง๑๖๓  
 ๑๔) การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาโดยต าแหน่งรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่
ได้ก าหนดไว้ และมาตรา ๑๐๗ บัญญัติไว้มาจากหลากหลายกลุ่มอาชีพ และจากการแต่งตั้งโดย
ต าแหน่ง จากความรู้ความสามารถ การกลั่นกรองกฎหมาย มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ท าหน้าที่เพ่ือ
ส่วนรวมเพ่ือประเทศ ในด้านการบริหารราชแผ่นดินโดยผ่านกระบวนการตั้งกระทู้ถาม และการ
ติดตาม เร่งรัดในเรื่องที่ส าคัญของประเทศ และเป็นที่สนใจของประชาชน การปฏิบัติหน้าที่
ตรงไปตรงมา การปรับเปลี่ยนกระบวนการท าหน้าที่ให้ทันสมัย ทันเทคโนโลยี การปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิกวุฒิสภาทุกท่านท าหน้าที่อย่างเต็มก าลัง อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นประสิทธิผล การ
พิจารณา ให้ความเห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ การท าหน้าที่เป็นไปโดยสุจริต
ยุติธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้๑๖๔ 

                                                           
 ๑๖๒ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๗ วันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓. 
 ๑๖๓ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๒ วันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓. 

 ๑๖๔ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๓ วันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๑๒๓ 
 

 ๑๕) การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกมาจากรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๗ ที่
ได้ก าหนดไว้ มีความพึงพอใจในสมาชิกวุฒิสภามาจากหลากหลายอาชีพ การกลั่นกรองกฎหมาย เป็น
บุคคลที่มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญ การปฏิบัติท าตามมาตรา ๒๗๐ ที่ได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจน การ
ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน การติดตาม เสนอแนะ เร่งรัด และปฏิรูปตามยุทธศาสตร์ชาติที่วาง
ไว้ การท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านท าอย่างเต็มก าลัง เป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิผล 
การตั้งกระทู้ถามในเรื่องที่ส าคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน การพิจารณา ให้ความเห็นชอบ แต่งตั้ง
บุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ บุคคลที่พิจารณาบุคคลเข้ามาในองค์กรอิสระมีความเป็นกลาง 
เชื่อถือได้ ไม่เอนเอียง๑๖๕ 
 ๑๖)  การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้มีบทบาทการกลั่นกรองกฎหมาย
ประสิทธิภาพมีความรู้เฉพาะด้านมีความช านาญในสายงาน กฎหมายธ ารงความยุติธรรมและความ
ถูกต้องเที่ยงตรง มีความศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภาพ บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ การ
ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของแผ่นดินกระบวนการท าหน้าที่ของ
สมาชิกวุฒิสภาตามยุทธศาสตร์ชาติตามเป้าหมายที่วางไว้ ท าให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล การพิจารณา ให้ความเห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งใน
องค์กรอิสระ มีความซื่อตรง ซื่อสัตย์ โปร่งใส ในการปฏิบัติหน้าที่๑๖๖ 
 ๑๗) การกลั่นกรองกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมาชิกวุฒิสภามีวุฒิทุกท่าน มี
วุฒิภาวะ เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมือง มีประสิทธิผลให้การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีศักยภาพ มีความ
ประสบความส าเร็จมาก่อน สมาชิกวุฒิสภามาทุกภาคส่วน สมาชิกวุฒิสภาทุกท่านตั้งใจกันท าหน้าที่
อย่างเต็มที่ การพิจารณากฎหมายเป็นไปอย่างละเอียดรอบคอบ รอบด้านเพ่ือประโยชน์โดยรวมของ
ประชาชน การควบคุมบริหารราชการแผ่นดิน เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของแผ่นดิน ท า
หน้าที่เพ่ือประเทศชาติ รักษาผลประโยชน์ให้แผ่นดิน การเร่งรัดในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
และประเทศเป็นส าคัญ การพิจารณา ให้ความเห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
การปฏิบัติหน้าที่ตรงไปตรงมา โปร่งใสในการสรรหา เพ่ือให้ได้คนที่มีศักยภาพและเป็นคนดีคนเก่งทั้ง
ในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติ๑๖๗ 
 ๑๘) การท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา การกลั่นกรองกฎหมายเป็นไปตามกระบวนการ
ของรัฐธรรมนูญที่ได้ก าหนดไว้อยู่ในกรอบของกฎหมาย สมาชิกวุฒิสภามีความช านาญ เชี่ ยวชาญ มี
ความสามารถเฉพาะด้าน แต่ละท่านไม่เหมือนกัน การผลิตพิจารณากฎหมายแต่ละฉบับต้อง
กลั่นกรองอย่างรอบคอบ เป็นประโยชน์กับประชาชนและประเทศชาติ พัฒนากฎหมายประเทศไทย

                                                           
 ๑๖๕ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๓ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

 ๑๖๖ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๔ วันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
 ๑๖๗ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๕ วันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 



๑๒๔ 
 

และต่างประเทศ การควบคุมบริหารราชการแผ่นดิน การตั้งกระทู้ถามการขอเปิดอภิปรายทั่วไป
เพ่ือให้รัฐมนตรี แต่ละกระทรวง การแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นในปัญหา
อันเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินในแต่ละด้าน การถามความคืบหน้าที่ในการท าหน้าที่ของ
รัฐบาล การพิจารณา ให้ความเห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ท าให้เกิดการ
พัฒนาการปฏิบัติหน้าที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นกลางผ่านกระบวนการตามหลักเกณฑ์ และ
หลักคุณธรรมและจริยธรรม๑๖๘ 
 สรุปผลการวิเคราะห์พบว่า จุดแข็ง การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาเป็นตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่ได้ก าหนดไว้การกลั่นกรองกฎหมาย เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน มีความช านาญในสายงานเป็นแบบแผน
มีเป็นไปตามกรอบของกฎหมายและมีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที ่สมาชิกวุฒิสภามาจากหลากหลาย
กลุ่มมีความรู้ความสามารถ มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีประสบการณ์การท าหน้าที่ท่ีหลากหลาย และมี
จุดมุ่งเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี พัฒนาหลักกฎหมายนิติบัญญัติ ให้มีองค์ความรู้  
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนในกระบวนการนิติบัญญัติของ
วุฒิสภาให้มีประสิทธิภาพ การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาเพ่ือเป็นไปในการพัฒนาประเทศตาม
ยุทธศาสตร์ชาติที่ได้บัญญัติไว้เป็นการส่งเสริมการเมืองให้มั่งคง การควบคุมการบริหารราชการ
แผ่นดิน การติดตาม เสนอแนะ เร่งรัด และปฏิรูปตามยุทธศาสตร์ชาติที่วางไว้ การท าหน้าที่ของ
สมาชิกวุฒิสภาทุกท่านท าอย่างเต็มก าลัง เป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิผล บริหารบ้านเมืองให้
เศรษฐกิจดี การเมืองจะเป็นเสาหลักในการพัฒนาประเทศการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
และสร้างความเข้มแข็งให้กับกระบวนการประชาสังคม มีประสิทธิภาพมีความรู้เฉพาะด้านมีความ
ช านาญในสายงาน บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพ่ือให้การ
ด าเนินการเป็นไปอย่างมีทิศทางที่ถูกตองเดินตามเป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
บทบาทการพิจารณาเลือก ให้ความเห็นชอบบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ  ท าให้เกิดการ
พัฒนาการปฏิบัติหน้าที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นกลาง ผ่านกระบวนการตามหลักเกณฑ์ 
และหลักคุณธรรมและจริยธรรม ดังแผนภาพที่ ๔.๑ 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 ๑๖๘ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๘ วันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5


๑๒๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
แผนภาพที่ ๔.๑ แสดงผลการวิเคราะห์จุดแข็ง 

 
ตารางที่  ๔.๑ แสดงผลวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ แห่ง 

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จุดแข็ง 

ประเด็น 
ที ่

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑. การกลั่ นกรองกฎหมาย  เป็นผู้ มีความรู้

ความสามารถ ความช านาญเฉพาะด้าน เพ่ือ
ประโยชน์ของส่วนรวม และเกิดประโยชน์ต่อ
คนในประเทศเกิดความสามัคคี  เคารพ
กฎหมาย การท าหน้าที่จึงมีความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกฎระเบียบ เพ่ือสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้านกระบวนการยุติธรรม 

๙ 
 

๑, ๒, ๔, ๕, ๑๒, ๑๓, 
๑๕, ๑๖, ๑๘ 

 
 
 

จุดแข็ง 
การปฏิบัติหน้าที่ 

๑.มีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ มีความ
ช านาญในสายงาน มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย 

๒.การกลั่นกรองพิจารณากฎหมายที่เร่งด่วนโปร่งใส ตาม
หลักนิติรัฐ หลักนิติธรรม มีคุณภาพ และมีศักยภาพ 

๕.การปฏิบัติหน้าที่มีความเป็นธรรม เป็นกลาง มีหลัก
คุณธรรม และจริยธรรมโดยความซื่อสัตย์ สุจริต  

๓.มีประสิทธิภาพมีความรู้เฉพาะด้านมีความช านาญใน
สายงาน บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ 

๔.ตั้งใจกันท าหน้าที่อย่างเต็มที่ เพ่ือประเทศชาติ รักษา
ผลประโยชน์ให้ประเทศชาติ 



๑๒๖ 
 

ตารางที่  ๔.๑ แสดงผลวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ แห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จุดแข็ง (ต่อ) 

ประเด็น 
ที ่

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๒. 

 
การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปเพ่ือการ
พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของ
ประเทศ อย่างยั่งยืน โดยต้องส่งเสริมการ
ด าเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ
ส่งเสริมการส่งเสริมการท างานของรัฐบาล 
ตามแบบแผนที่วางไว้ การพัฒนาประเทศให้
เข้าสู่การปรับเปลี่ยนประเทศให้ที่ขึ้น เน้น
หลักการอย่างมีเป้าหมาย ติดตาม เสนอแนะ 
เร่งรัด  เดินตามยุทธศาสตร์ชาติ  

๗ ๒, ๓, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๕ 
 

๓. การพิจารณา ให้ความเห็นชอบ แต่งตั้ ง
บุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ  แต่งตั้ง
บุคคลที่มีความสามารถ เก่ง ดี มีจริยธรรม
คุณธรรม พาองค์กรไปสู่เป้าหมายอย่างมี
คุณภาพ การพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่มีความ
โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นกลาง ผ่าน
กระบวนการตามหลักเกณฑ์ และหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม 

๒ ๑๐, ๑๘ 
 

 
 ๒.  จุดอ่อน สภาพการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ ในประเด็นจุดแข็ง สภาพการปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พบว่า 
 ๑) การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้
ร่วมในการเข้ามาของสมาชิกวุฒิสภา กระบวนการสรรหาไม่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตย  การ
กลั่นกรองกฎหมาย กฎหมายเข้ามาน้อยไม่มีกฎหมายให้กลั่นกรอง การท าหน้าที่ไม่ดี การควบคุมการ
บริหารราชการแผ่นดิน การท าหน้าที่ยังไม่ตรงประเด็น ล่าช้าในบางเรื่อง ด้านการให้ความเห็นชอบใน
เรื่องส าคัญ ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของแผ่นดิน มีหลายเรื่องที่ผ่านการท าหน้าที่แต่ไม่สามารถ
เข้าถึงได้ทุกเรื่องและการจัดการบางเรื่องไม่ก้าวหน้า การแต่งตั้งให้ความเห็นชอบบุคคลด ารงต าแหน่ง
ในองค์กรอิสระ เป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องกลั่นกรองอย่างถี่ถ้วน การส่งเสริมจริยธรรม การป้องกัน



๑๒๗ 
 

การทุจริต การแสดงผลการวิเคราะห์บัญชีทรัพย์สิน การที่ประชาชนร้องเรียนเรื่องความเดือดร้อน
มาก๑๖๙ 
 ๒) การกลั่นกรองกฎหมายสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ หลายท่านได้มีความรู้
ความสามารถ และหลายท่านก็ไม่มีความรู้ในด้านกฎหมายท าให้การปฏิบัติหน้าที่การกลั่นกรอง
กฎหมายล่าช้า กฎหมายเข้ามาให้กลั่นกรองมีไม่มาก  การควบคุมบริหารราชการแผ่นดินเป็นการท า
หน้าที่ยังไม่ตามเป้าหมาย การพิจารณา ให้ความเห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
ถูกมองว่าเป็นกลางเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง๑๗๐ 
 ๓) การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา การกลั่นกรองกฎหมาย กฎหมายเข้ามา
กลั่นกรองมีน้อย การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน การติดตามเสนอแนะ ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย การปฏิรูปประเทศเป็นไปตามขั้นตอน การให้ความเห็นชอบในเรื่องส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
ผลประโยชน์ของแผ่นดิน การปฏิรูปใช้เวลาบางเรื่องยังไม่เกิดขึ้นจึงยังไม่เห็นผล การพิจารณาเลือก 
แต่งตั้ง ให้ค าแนะน า ให้ความเห็นชอบบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ บุคคลเข้ามายังไม่ตรงตาม
หลักเกณฑ์๑๗๑ 
 ๔) การเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภาประชาชนมองไม่มีอิสระ และไม่เป็นประชาธิปไตย
ท าตามท าสั่งนายกรัฐมนตรี เข้ามาท าหน้าที่เพ่ือเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรง การเข้ามาท าหน้าที่ไม่ได้
เลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง มาจากการสรรหาและแต่งตั้งจึงขาดความเชื่อมั่นจากประชาชน และ
เห็นว่าการท าหน้าที่ซ้ าซ้อนกันสภาผู้แทนราษฎร การคุมควบบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปได้น้อย 
เหมือนไปแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ การพิจารณา ให้ความเห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งใน
องค์กรอิสระ การปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภายังไม่เป็นกลาง ถึงแม้จะตรวจสอบได้๑๗๒ 

 ๕) การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่มีบทบาทเลือก
นายกรัฐมนตรี ขาดความเชื่อมั่นจากประชาชนการกลั่นกรองกฎหมายยังไม่มีกฎหมายให้กลั่นกรอง
พิจารณา การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นไปตามกฎหมายก าหนด อาจจะล่าช้าในบาง
ขั้นตอน การให้ความเห็นชอบบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ พิจารณาหลายเรื่องและหลาย
ขั้นตอน จึงถูกมองว่าไม่โปร่งใส เห็นชอบในเรื่องส าคัญที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของแผ่นดิน ยังไม่
เห็นผล ผ่านกระบวนการ มีเป้าหมายที่ชัดเจนแต่ยังไม่สามารถท าได้๑๗๓ 

                                                           
 ๑๖๙ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑ วันท่ี ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓. 
 ๑๗๐ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๑ วันท่ี ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓. 
 ๑๗๑ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๕ วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓. 
 ๑๗๒ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๘ วันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 
 ๑๗๓ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๔ วันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓. 



๑๒๘ 
 

 ๖) การปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภาไม่เต็มความสามารถเท่าที่ เพราะไม่เป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่ การกลั่นกรองกฎหมายยังไม่มีคุณภาพและไม่เห็นผลได้ผ่านการท าหน้าที่ของสภา
ผู้แทนราษฎรหรือ สส. ในการพิจารณากฎหมายมาแล้ว การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 
วุฒิสภาไปก้าวก่ายมากไม่ได้ เป็นการท าหน้าที่ในส่วนของการบริหารราชการแผ่นดิน ต้องมีการ
ตรวจสอบผ่านกระบวนการ การให้ความเห็นชอบ แต่งตั้ง บุคคลเข้ารับต าแหน่งองค์กรอิสระ มองเป็น
การปฏิบัติยังไม่โปร่งใส การปฏิบัติหน้าที่ยังไม่ได้มาตรฐาน ยังไม่ประสิทธิภาพเพียงพอ๑๗๔ 
 ๗) การปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภาการกลั่นกรองกฎหมาย ท าให้มีปัญหา เพราะ
กระบวนการท างานไม่มีประสิทธิภาพ สมาชิกวุฒิสภามากจากแต่ละกลุ่มที่สรรหากันมาท าให้เกิด
ปัญหาในการท างานได้ ความช านาญแต่ละด้านก็จะต่างกัน การท าหน้าที่แต่ละด้านเกิดความล่าช้า 
การท าหน้าที่ไม่เข้าประชุมการลงมติการวาระต่าง ๆ ท าให้เกิดความเคลือบแคลนจากประชาชนใน
การท าหน้าที่ ในสายตามประชาชนการท าหน้าที่ซ้ าซ้อน  การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินยังไม่
เข้าเป้า หรือตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ การพิจารณา ให้ความเห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งใน
องค์กรอิสระ ยังไม่โปร่งใส การปฏิบัติหน้าที่ยังมองเป็นบุคคลที่รู้จักกัน๑๗๕ 

 ๘) การกลั่นกรองกฎหมาย สมาชิกวุฒิสภาไม่ได้มากจากการเลือกตั้งท าให้ความน่าเชื่อถือ
การท างาน และหลักเกณฑ์ที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญเป็นการท าลายหลักประชาธิปไตยเป็นที่มาของการ
สรรหา อ านาจหน้าที่ไม่ได้สนับสนุนหลักเกณฑ์ของสมาชิกวุฒิสภา การควบคุมการบริหารราชการ 
เห็นชอบในเรื่องส าคัญที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของแผ่นดินติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการปฏิรูปยังไม่เห็นประสิทธิผลมากนัก ใช้เวลาในความร่วมมือของ
หน่วยงานของรัฐ และเอกชนการปฏิรูปจึงเห็นผล และท าหน้าที่ได้ตามเป้าหมายการพิจารณา ให้
ความเห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ยังไม่เป็นธรรม ไม่โปร่งใส อาจเป็นบุคคลที่
รู้จักหรือเป็นเพื่อนเป็นญาติกันที่จะมาด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ๑๗๖ 
 ๙) การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาท าให้เกิดจุดอ่อน คือ การได้มาของสมาชิกวุฒิสภา
ที่มาจากการสรรหาท าให้ขาดความน่าเชื่อถือจากประชาชน เพราะประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการเลือก
สมาชิกวุฒิสภาเข้ามา การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาที่ไม่เข้าประชุมหรือร่วมประชุม ท าให้เกิด
การไม่ลงมติในวาระต่าง ๆ ที่ส าคัญท าให้เกิดภาพพจน์การปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสม การท าหน้าที่ใน
ทุกด้านยังไม่เห็นผล การกลั่นกลองกฎหมายบางท่านไม่ช านาญด้านกฎหมาย การควบคุมบริหาร

                                                           
 ๑๗๔ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๗ วันท่ี, ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓. 
 ๑๗๕ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๖ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓. 
 ๑๗๖ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูส าคัญ ล าดับที่ ๙ วันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 



๑๒๙ 
 

ราชการแผ่นดิน เป็นไปตามรัฐธรรมนูญก าหนดยังไม่เห็นผล การพิจารณา ให้ความเห็นชอบ แต่งตั้ง
บุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระประชาชนมองไม่เป็นกลางในการสรรหา๑๗๗ 
 ๑๐) การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา การกลั่นกรองกฎหมาย มองได้ว่าวุฒิสภาไม่มี
ความช านาญในความรู้เรื่องกฎหมายมีหลายท่านเพราะมาจากการกลุ่มอาชีพที่สรรหามาท าให้ และ
การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีต่าง ๆ การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภายังค านึงถึงสิ่งรอบข้างเป็น
หลัก ไม่ได้ไปศึกษาดูงานต่างประเทศเพ่ือที่จะได้มาพัฒนาประเทศเกี่ยวกับหลักกฎหมายและหลัก
ประชาธิปไตย การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องที่เร่งด่วน ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อ
รัฐสภาเพ่ือทราบทุก ๓ เดือน ยังไม่เห็นผลอย่างเด่นชัด การพิจารณา ให้ความเห็นชอบ แต่งตั้งบุคคล
ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระไม่เป็นกลาง แต่ต้องสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่ตรงกับองค์กรนั้น ๆ๑๗๘ 
 ๑๑) การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาไม่เป็นประชาธิปไตย ไม่ได้ผ่านกระบวนการเลือกตั้ง
ประชาชนไม่มีส่วนร่วม ประชาชนไม่ได้แสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็น ประชาชนไม่รู้กระบวนการ
ท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา การปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นอิสระ และการควบคุมการบริหารราชการ
แผ่นดินยังไม่มีประสิทธิภาพ ยังไม่เห็นผลที่ออกมาชัด๑๗๙ 
 ๑๒) การเข้ามาด ารงต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ในมุมมองของประชาชนมองแบบมาไม่สง่า
งาม การท าหน้าที่ต่าง ๆ ประชาชนไม่สามารถรับรู้  การกลั่นกรองกฎหมายความช านาญเฉพาะด้าน
อาจจะไม่มีทั้งหมด การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินเป็นการตั้งกระทู้ถามสด และถามตาม
เอกสารให้รู้ล่วงหน้าอาจจะไม่ตอบหรือตอบเป็นสิทธิของคณะรัฐมนตรี จึงท าให้ไม่ข้อเท็จจริงการท า
หน้าที่การสรรหาบุคคลด ารงต าแหน่งองค์กรอิสระ อาจมองว่าไม่เป็นกลางได้๑๘๐ 
 ๑๓) การท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา ประชาชนมองว่าการท าหน้าที่ซ้ าซ้อนกับ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การท าหน้าที่การกลั่นกรองกฎหมายเพียงแค่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ เท่านั้น  
การควบคุมบริหารราชการแผ่นดินการตั้งกระทู้ถามในเรื่องที่ส าคัญเร่งด่วนต่อรัฐมนตรีไม่ได้ข้อมูลที่
ชัดเจน การพิจารณา ให้ความเห็นชอบ บุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระถูกมองว่าไม่เป็นกลาง ใน
การสรรหามีบุคคลที่รู้จักเป็นการส่วนตัว๑๘๑ 
 ๑๔) การเข้ามาท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา ถูกมองว่ามาโดยค าสั่ง ไม่มีการเลือกตั้งจาก
ประชาชน การกลั่นกรองกฎหมายท าตามหน้าที่ การควบคุมบริหารแผ่นดินท าให้มองไม่เป็นอิสระใน

                                                           
 ๑๗๗ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๐ วันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓. 
 ๑๗๘ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๖ วันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓. 
 ๑๗๙ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๒ วันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓. 

 ๑๘๐ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๓ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
 ๑๘๑ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๓ วันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๑๓๐ 
 

การท าหน้าที่ ต้องท าตามค าสั่งของรัฐบาลเป็นหลัก การสรรหาบุคคลด ารงในองค์กรอิสระประชาชน
มองไม่โปร่งใส๑๘๒ 
  ๑๕) การปฏิบัติหน้าที่ในการกลั่นกรองกฎหมายมองโดยรวมอาจมองว่าไม่ได้ท าอะไร แค่
เห็นชอบกับไม่เห็นชอบเท่านั้น การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน การติดตาม เสนอแนะเร่งรัดยัง
ช้าเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนของแต่ละกระทรวง การเป็นสื่อน าปัญหาเดือดร้อนของประชาชน 
เป็นเรื่องจ าเป็นและเร่งด่วนทุกฝ่ายต้องช่วยกัน แต่ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์เท่าที่ควร ในการสรร
หาบุคคลรับต าแหน่งในองค์กรอิสระ การท าหน้าที่มองว่าเป็นการแต่งตั้งคนของตัวเองรับต าแหน่งใน
องค์กรอิสระ๑๘๓ 
  ๑๖) การกลั่นกรองกฎหมายเป็นไปตามรัฐธรรมนูญก าหนดไม่มีความช านาญหมดทุกคน
ท าให้ต้องศึกษาหลักกฎหมายเพ่ิมเติม  การควบคุมบริหารราชการแผ่นดินการ การปฏิรูปการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่เร่งด่วน ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งความคืบหน้าในการ
ด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยังไม่บรรลุเป้าหมายการพบปะรับเรื่องเดือนร้อนของ
ประชาชนมีมากท าให้ช้าในการแก้ปัญหา ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน การให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง
บุคคลในองค์กรอิสระมองไม่เป็นกลาง แต่งตั้งบุคคลที่รู้จัก๑๘๔ 
 ๑๗) การกลั่นกฎหมายเห็นชอบตามที่สภาผู้แทนราษฎรส่งมาให้กลั่นกรอง การควบคุม
บริหารราชการแผ่นดิน การท าหน้าที่ประชาชนมองไม่เข้าใจว่าได้ท าอะไรบ้าง การพบปะประชาชนรับ
เรื่องเดือนร้อนของประชาชน น าไปเสนอเพ่ือแก้ไข ท าตามข้ันตอน และกระบวนการ การแก้ปัญหาจุด
นี้จึงล่าช้า และยังไม่ตรงเป้าหมาย๑๘๕ 
 ๑๘) การท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา หลายด้านยังไม่เห็นผลงานและยังไม่เข้าเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ ต้องใช้เวลาและความร่วมมือจากประชาชนและคนของรัฐบาลเอง ด้านการ
การกลั่นกรองกฎหมายยังไม่มีกฎหมายผ่านมาบังคับใช้ การบริหารราชการแผ่นดินยากที่เข้าไปถึงการ
บริหารส่วนท้องถิ่นหรือส่วนภูมิภาคท าให้การพัฒนาการแก้ปัญหาในจุดต่าง ๆ ท าได้ยาก๑๘๖  
  สรุปผลการวิเคราะห์พบว่า จุดอ่อน การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาไม่ได้มาจากการ
เลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง ขาดความน่าเชื่อถือจากประชาชน และการปฏิบัติหน้าที่ท าตามค าสั่ง
ของรัฐบาล จะเห็นชอบในเรื่องที่รัฐบาลเสนอทุกเรื่องการปฏิบัติหน้าที่เลยไม่เป็นอิสระในปฏิบัติหน้าที่ 
การเข้ามาท าหน้าที่ประชาชนมองไม่มีอิสระ เข้ามาท าหน้าที่เพ่ือเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรง การเข้า

                                                           
 ๑๘๒ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๒ วันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓. 

 ๑๘๓ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๔ วันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓. 
 ๑๘๔ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๗ วันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓. 

 ๑๘๕ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๕ วันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
 ๑๘๖ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๘ วันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๑๓๑ 
 

มาท าหน้าที่ไม่ได้เลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง มาจากการสรรหาและแต่งตั้ง จึงขาดความเชื่อมั่น
จากประชาชน และเห็นว่าการท าหน้าที่ซ้ าซ้อนกันสภาผู้แทนราษฎร การปฏิบัติหน้าที่ท าให้มีปัญหา 
เพราะกระบวนการท างานไม่มีประสิทธิภาพ สมาชิกวุฒิสภามากจากแต่ละกลุ่มที่สรรหากันมาท าให้
เกิดปัญหาในการท างานได้ ความช านาญแต่ละด้านก็จะต่างกัน การท าหน้าที่แต่ละด้านเกิดความล่าช้า 
การท าหน้าที่ไม่เข้าประชุมการลงมติการวาระต่าง ๆ ท าให้เกิดความเคลือบแคลนจากประชาชนใน
การท าหน้าที่  ในสายตาประชาชนการท าหน้าที่ซ้ าซ้อน การได้มาซึ่ งสมาชิกวุฒิสภาไม่เป็น
ประชาธิปไตย ไม่ได้ผ่านกระบวนการเลือกตั้งประชาชนไม่มีส่วนร่วม ประชาชนไม่ได้แสดงผลการ
วิเคราะห์ความคิดเห็น ประชาชนไม่รู้กระบวนการท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา การปฏิบัติหน้าที่ไม่
เป็นอิสระ และยังไม่มีประสิทธิภาพ ยังไม่เห็นผลที่ออกมาชัด ดังแผนภาพที่ ๔.๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๒ แสดงผลการวิเคราะห์จุดอ่อน   
 
 
 
 
 
 

จุดอ่อน 
การปฏิบัติหน้าที่ 

๑.ปฏิรูปบริหารราชการ ยังไม่เห็นผล มีเป้าหมายที่
ชัดเจนแต่ยังไม่สามารถท าได้ 

๒.ไม่ได้ผ่านการเลือกตั้งประชาชนไม่มีส่วนร่วม 
ประชาชนไม่ได้แสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็น 

๓.ขาดความเชื่อมั่นจากประชาชน และเห็นว่าการ
ท าหน้าที่ซ้ าซ้อนกันสภาผู้แทนราษฎร 

๔.ประชาชนมองว่ าการท าหน้ าที่ ซ้ าซ้ อนกับ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

๕.รับเรื่องเดือดร้อนของประชาชน น าไปเสนอเพ่ือ
แก้ไขปัญหาล่าช้า ไม่ตามเป้าหมาย 



๑๓๒ 
 

ตารางที่  ๔.๒ แสดงผลวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ แห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จุดอ่อน 

ประเด็น 
ที ่

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑. การกลั่ นกรองกฎหมาย  ในปัจจุบั น

กฎหมายที่จะกลั่นกรองเข้ามาน้อย การ
ปฏิบัติหน้าที่การกลั่นกรองกฎหมายล่าช้า 
การกลั่นกรองกฎหมายเพียงแค่เห็นชอบ 
ไม่เห็นชอบ และยังไม่มีความช านาญ 

๕ 
 

๑, ๒, ๓, ๑๐, ๑๓ 
 

๒. การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 
การท าหน้าที่ยังไม่ตรงประเด็น ล่าช้าใน
บางเรื่องเป็นไปตามกฎหมายก าหนด 
อาจจะล่าช้าในบางขั้นตอนเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายการปฏิรูป ยังไม่เห็นผล  

๖ 
 

๒, ๕, ๘, ๙, ๑๕, ๑๘ 
 

๓. การพิจารณา ให้ความเห็นชอบ แต่งตั้ง
บุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระเป็น
เรื่องละเอียดอ่อน ต้องกลั่นกรองอย่างถี่
ถ้วน การปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภายังไม่
เป็นกลาง 

๗ 
 

๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๑๕, ๑๖ 
 

 
 ๔.๑.๒ ปัจจัยภายนอก  
 ๑. โอกาส สภาพการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ ในประเด็นโอกาส สภาพการปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พบว่า 
 ๑) ปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา เป็นโอกาสดีของรัฐบาล ช่วยประคับประคองรัฐบาล
กลุ่มเดียวกับฝ่ายบริหาร มีลักษณะเหมือนสภาขุนนาง การกลั่นกรองกฎหมายได้ช่วยให้ประเทศไทยมี
กฎหมายที่บังคับใช้อย่างมีคุณภาพ และมีคุณธรรม การบริหารราชการแผ่นดินท าตามรัฐธรรมนูญ
ก าหนด ในการบริหารประเทศเสนอแนะ ชี้แนะในเรื่องเป็นผลประโยชน์ต่อชาติ การตั้งกระทู้ถาม การ
เปิดอภิปรายทั่วไปเรื่องที่เป็นความส าคัญต่อการบริหารประเทศ๑๘๗ 
                                                           

 ๑๘๗ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑ วันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 



๑๓๓ 
 

 ๒) เมื่อสมาชิกวุฒิสภาได้เข้ามาท าหน้าที่แล้วต้องให้ประชาชนเห็นความส าคัญของระบอบ
ประชาธิปไตย และกระบวนการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ การกลั่นกรอง
กฎหมายท าเพ่ือประชาชนเป็นหลัก กฎหมายเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นและมีความส าคัญยิ่งต่อระบบ
โครงสร้างบริหารพ้ืนฐานของประเทศ  การเข้ามาท าหน้าที่ เ พ่ือช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองให้มี
ความก้าวหน้า และการส่งเสริมการเรียนรู้ในระบอบประชาธิปไตยการท าหน้าที่ให้ความเห็นชอบใน
เรื่องส าคัญที่เก่ียวข้องกับผลประโยชน์ของแผ่นดิน ท าเพ่ือส่วนรวมจิตอาสาการท าหน้าที่เปิดโอกาสได้
แสดงผลการวิเคราะห์ความสามารถในการท าหน้าที่ส่วนที่รับผิดชอบ ๑๘๘ 
 ๓) การปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน นโยบายในการบริหารประเทศต้องท าตาม
ค าสั่งรัฐบาล มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ท าตามหน้าที่ตรงกับ
ความสามารถ ตรงกับความรู้ การมีโอกาสในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ ได้แก้ปัญหาความ
เดือนร้อนของประชาชน ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การได้ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
ภาคส่วนต่าง ๆ เมื่อมีการผ่านกฎหมายจากสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ก็ต้องผ่านวุฒิสภาด้วย เพ่ือให้
สมาชิกวุฒิสภาช่วยตรวจสอบ ให้เหตุผลหักล้างหรือทักท้วงเพ่ือให้สภาผู้แทนราษฎรท างานอย่าง
รอบคอบ และในขณะที่ประเทศไทยก าลังพยายามปรับเปลี่ยนสู่ระบอบประชาธิปไตย การท าหน้าที่
สรรหาเลือกผู้ด ารงในองค์กรอิสระ คัดเลือกผู้มีความช านาญโดยตรง ตรงความสามารถอย่าง
โปร่งใส๑๘๙ 
 ๔) การปฏิบัติหน้าที่เป็นการท างานที่ได้ท้าทายความสามารถของแต่ละกลุ่มของสมาชิก
วุฒิสภาที่ได้คัดสรรหาและการท างานของแต่ละกรรมาธิการได้แสดงผลการวิเคราะห์ศักยภาพการท า
หน้าที่ตามทางที่รัฐธรรมนูญได้ก าหนดไว้ ส่วนหนึ่งต้องท าตามนโยบายของรัฐบาล ได้ปฏิบัติประเทศ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ มีการผลิตกฎหมายกลั่นกรองกฎหมายเกี่ยวกับความความมั่นคง และการออก 
พรบ. เงินกู ้และ พรบ.ฉุกเฉิน ที่มีผลกระทบต่อประเทศ เป็นการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน ด้าน
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เนื่องจากสมาชิกวุฒิสภาคนของรัฐ หรือรับราชการมาก่อน ส่วนใหญ่จะ

ถนัดบังคับใช้กฎหมาย และควบคุมสั่งการซึ่งเป็นความช านาญเฉพาะด้าน๑๙๐ 
 ๕) การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาได้มีการพัฒนาด้านการท าหน้าที่ ให้เหมาะสมกับ
การท าหน้าที่ การใช้สื่อเทคโนโลยีที่ช่วยในการท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาเพ่ือให้สะดวกแก่การท า
หน้าที่รวดเร็ว ข้อมูลชัดเจนการปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และได้แสดงผลการวิเคราะห์
ผลงานให้ประชาชนได้เห็นว่าต าแหน่งในองค์กรอิสระส าคัญ ๆ เช่น ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

                                                           
 ๑๘๘ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๑ วันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 
 ๑๘๙ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๕ วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓. 
 ๑๙๐ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๘ วันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 



๑๓๔ 
 

กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปปช. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ต้องผ่านการแนะน าของวุฒิสภา๑๙๑ 
 ๖) โอกาสดีที่วุฒิสภาแต่ละท่านได้แสดงผลการวิเคราะห์ความสามารถของแต่ละบุคคลว่า
มีความสามารถในการท างาน ในด้านต่าง ๆ ที่แต่ละท่านถนัดและเชี่ยวชาญ การปฏิบัติหน้าที่เป็น
โอกาสได้พัฒนาประเทศ  การควบคุมการบริหารราชแผ่นดิน การติดตาม เร่งรัด เสนอแนะ ให้การท า
หน้าที่ของภาครัฐ และเอกชนมีความก้าวหน้าและโปร่งใสมากขึ้นที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของ
แผ่นดินเป็นโอกาสในการท าหน้าที่เพื่อตอบแทนบุคคลแผ่นดิน๑๙๒ 
 ๗) การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาแต่ละท่านแต่ละบทบาทได้แสดงผลการวิเคราะห์
ถึงความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างเต็มที่ และเต็มความสามารถ การท า
หน้าที่ได้การปรับเปลี่ยนปรับปรุงระบบการท างานหน่วยงานต่าง ๆ ในมีความก้าวหน้า และเห็นผล 
โดยการเข้าติดตาม เสนอแนะ ตามแผนการปฏิรูปประเทศ การกลั่นกรองกฎหมาย การออก พรบ. 
ฉุกเฉินช่วยเหลือประชาชน ทันท่วงที ตามนโยบาลของรัฐ๑๙๓ 
 ๘) โอกาสการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาว่าจะท าหรือไม่ท าความส านึกผิดชอบชั่วดี  
สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากทหารระดับสูงได้ปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมาตามเจตนาของรัฐธรรมนูญ 
๒๕๖๐ การกลั่นกรองกฎหมาย เป็นหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา การควบคุมบริหารราชการแผ่นดิน ได้
เข้ามาจึงเป็นการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าที่ตามเป้าหมาย มีความพึงพอใจการการได้เข้ามาท า
หน้าที่ ได้พัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ได้พัฒนาทางด้านการเมือง ถือว่าการเข้ามาท าหน้าที่
ตรงนี้เป็นโอกาสดี บทบาทพิจารณา ให้ความเห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ การ
ได้สรรหาบุคคลที่มีคุณวุฒิตรงตรากระบวนการสรรหา๑๙๔ 
 ๙) การปฏิบัติหน้าที่ในการกลั่นกรองกฎหมาย ในสถานการณ์ปัจจุบันการผ่านร่าง
กฎหมายหรือออก พรก. การกู้เงินได้ช่วยเหลือประชาชนและได้ปฏิบัติหน้าที่ตามยุทธศาสตร์ชาติ ได้
ติดตามผลงานการท างานของรัฐบาลท าให้เกิดกลไกในระบอบประชาธิปไตยเกิดขึ้น การได้ท าหน้าที่
ด้านการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ท าให้ประเทศมีการพัฒนาไปสู่สากลมากขึ้น และการได้ พัฒนา
ประชาชนให้พ้นจากความอยากจนอยู่ดีกินดี ถือว่าเป็นการพัฒนาคนในประเทศให้เจริญก้าวหน้า  
การควบคุมบริหารราชการแผ่นดินรับทราบค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี การตั้งกระทู้ถาม การ
เปิดอภิปรายทั่วไปท าได้อย่างเต็มที่ และชอบธรรม การพิจารณา ให้ความเห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลด ารง
ต าแหน่งในองค์กรอิสระ ได้ให้มีการแสดงผลการวิเคราะห์วิสัยทัศแต่ละบุคคล เป็นการแสดงผลการ

                                                           
 ๑๙๑ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๔ วันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓. 
 ๑๙๒ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๗ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓. 
 ๑๙๓ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๖ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓. 
 ๑๙๔ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๐ วันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 



๑๓๕ 
 

วิเคราะห์ศักยภาพ ในการท าหน้าที่ในองค์กรอิสระโดยใช้ความสามารถผ่านการคัดสรรจากวุฒิสภา
โดยความโปร่งใส๑๙๕ 
 ๑๐) การปฏิบัติหน้าที่ในการผลิตกฎหมายออกกฎหมายเพ่ือพัฒนาประเทศ การออก
กฎหมายต้องเทียบเท่าต่างประเทศ ไม่มีโอกาสได้ไปศึกษางานประเทศที่พัฒนาแล้วเพ่ือเอามาศึกษา
ในประเทศ ขับเคลื่อนกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา การผลิตกฎหมายต้องเทียบเคียงต่างประเทศ การ
รักษาผลประโยชน์ของแผ่นดิน ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยการตรวจสอบอ านาจรัฐ และการท าหน้าที่
ของภาพรัฐ การตรวจสอบโครงการของรัฐให้โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล การพิจารณา ให้ความ
เห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระได้สรรหาบุคคลที่มีคุณวุฒิและประสบการตรง
ตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้และเป็นธรรม๑๙๖ 
  ๑๑) การกลั่นกรองกฎหมายได้พัฒนากฎหมายที่บัญญัติมาใหม่เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน การพัฒนาระบบกฎหมายและการยุติธรรม เพ่ือตอบสนองต่อบริบทของสังคมในแต่ละยุค
แต่ละสมัย การควบคุมบริหารราชการแผ่นดิน การปฏิรูปประเทศ การสร้างการรับรู้ และเข้าใจ
เกี่ยวกับวุฒิสภา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผ่านช่องทางสื่อ การพิจารณา ให้ความเห็นชอบบุคคลด ารง
ต าแหน่งในองคก์รอิสระ ได้บุคคลที่ดี มีความช านาญ มีคุณธรรม เห็นผลประโยชน์ของชาติเห็น การได้
เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ช่วยให้การพัฒนาประเทศไปในแนวทางที่ดีขึ้น ช่วยให้รัฐบาลมีเสถียรภาพมาก
ขึ้น๑๙๗  
   ๑๒) การปฏิบัติหน้าที่เพ่ือช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติ โดยการท าหน้าที่อย่าง
การสร้างความพึงพอใจให้ประชาชนตามหลักธรรมาธิบาล หลักกฎหมาย โดยการใช้ความเชี่ยวชาญ 
และความรอบรู้ของแต่ละคน การได้ช่วยเหลือประชาชนพร้อมกับคณะกรรมาธิการการปกครอง
ท้องถิ่น นอกจากการท าหน้าที่ของกรรมาธิการต่าง ๆ ท าให้การท าหน้าที่ได้รวดเร็ว และตรวจสอบได้ 
โปร่งใส การท าหน้าที่เพ่ือประเทศชาติตามยุทธศาสตร์ชาติ การสร้างจริยธรรมให้กับองค์กรอิสระการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่นายกรัฐมนตรีในการด าเนินการให้มีการออกเสียงประชามติในกิจการที่
อาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของประเทศหรือประชาชนตาม เป็นไปอย่างยุติธรรม และเป็นธรรม
ตามหลักนิติรัฐนิติธรรม๑๙๘  
  ๑๓) กาปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา  การกลั่นกรองกฎหมายเห็นความส าคัญของข้อ
กฎหมายเป็นหลักใครได้ประโยชน์ ท าเพ่ือประเทศชาติบทบาทการควบคุมบริหารราชการแผ่นดิน 
เป็นโอกาสที่ได้ท าเพ่ือการพัฒนาประเทศชาติให้ดีขึ้นตามยุทธศาสตร์ชาติ และตามเป้าหมายที่ได้ต้อง

                                                           
 ๑๙๕ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๙ วันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓. 

 ๑๙๖ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๖ วันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓. 
 ๑๙๗ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๒ วันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓. 
 ๑๙๘ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๗ วันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓. 



๑๓๖ 
 

ไว้ การเสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  
บทบาทในการสรรหาบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ รอบคอบ และเป็นธรรม การเข้ามาด ารง
ต าแหน่งในองค์กรอิสระเป็นไปอย่างยุติธรรม ตามหลักนิติธรรม และหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือพัฒนา
ประเทศ๑๙๙ 
  ๑๔) การได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ ที่ได้ก าหนดไว้ และได้ท า
ตามเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ได้แสดงผลการวิเคราะห์ให้เห็นศักยภาพในการท าหน้าที่ในด้าน
ต่าง ๆ เร่งรัด ตรวจสอบ เสนอแนะ การท าหน้าที่ขององค์กรต่าง ๆ การท าหน้าที่พบปะประชาชนรับ
ข้อร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนการออกกฎระเบียบต่าง ๆ มารองรับตลอดจนการบังคับการให้เป็นไปตาม
กฎหมายตามที่อ านาจนิติบัญญัติคือรัฐสภาให้ความเห็นชอบตราขึ้นใช้บังคับ การพัฒนาประเทศให้
ประชาชนอยู่ดีกิน ตามหลักยุทธศาสตร์ การบริหารราชการแผ่นดินการติดตามการท าหน้าที่ของ
รัฐบาลตามนโยบายที่ได้วางไว้๒๐๐ 
  ๑๕) การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภามีความพึงพอใจในการท างานแต่ละด้านส าเร็จ 
เชื่อมั่นในความสามารถ และเกิดมรรคเกิดผลในการท าหน้าที่ การได้ปฏิบัติประเทศ การปฏิรูประบบ
ราชการ และหน่วยงานของรัฐ มีการปรับเปลี่ยนและการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรมภายใน ๓ ปี จะ
เกิดผลกับประชาชน การท าหน้าที่แต่ละท่านเพื่อประโยชน์ของประเทศมีหลัก  การพิจารณา ให้ความ
เห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระเป็นเรื่องส าคัญการสรรหาต้องโปร่งใสยุติธรรม๒๐๑ 
  ๑๖) สมาชิกวุฒิสภาได้มีโอกาสการท าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดย มี
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช านาญการ และผู้ช่วยด าเนินงาน ท าหน้าที่ให้ความเห็นทางวิชาการเพ่ิมขึ้น และ
ประสานงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ ได้พัฒนาและปฏิรูปประเทศ
ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ การรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินการได้ปรับเปลี่ยนการบริหารงานทั้งของ
ภาครัฐและเอกชนให้ รวดเร็ว ทันสมัย ทันต่อเทคโนโลยี เห็นผลอย่างชัดเจน ตรงกับการปฏิรูป
ประเทศ๒๐๒  
  ๑๗) สมาชิกวุฒิสภาที่ได้ท าหน้าที่เพ่ือประเทศชาติ ตามยุทธศาสตร์ชาติที่ได้ตั้งเป้าหมาย
ไว้ ท างานกันอย่างเต็มที่ ทุกคนตั้งใจท างาน ติดตาม เร่งรัด เสนอแนะ การท างานของรัฐบาล จึงเป็น
โอกาสที่ได้ท างานเพื่อประเทศชาติให้ดีที่สุดนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินหากสามารถปฏิบัติได้จะเป็น

                                                           
 ๑๙๙ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๒ วันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓. 
 ๒๐๐ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๓ วันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
 ๒๐๑ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๓ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
 ๒๐๒ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๔ วันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๑๓๗ 
 

การใช้เงินงบได้อย่างคุ้มค่า การท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา มีจิตบริการ มีจริยธรรม ท าเพ่ือ
ประเทศชาติ มีส านึกรับผิดชอบ ท างานเป็นทีม มีประสิทธิผล๒๐๓  
  ๑๘) การท าหน้าที่ได้แสดงผลการวิเคราะห์ถึงความสามารถของสมาชิกวุฒิสภาเองว่าแต่
ละท่านมีความรู้ความสามารถ ได้มีโอกาสบทบาทของสมาชิกวุฒิสภาแต่ละบทบาทต้องมีธรรมเป็น
กลาง ยุติธรรมใช้ความสามารถที่พัฒนาประเทศให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และการพัฒนาตัวเองให้
มากขึ้น การท าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผล การท าหน้าที่อย่างโปร่งใส มีความยุติธรรม การ
ได้มีโอกาสได้พัฒนาประเทศเพ่ือให้ประชาชนได้อยู่ดี มีความม่ันคง ตามหลักยุทธศาสตร์ชาติ๒๐๔ 
  สรุปผลการวิเคราะห์พบว่า โอกาส การปฏิบัติหน้าที่เป็นการสร้างโอกาสให้แก่สมาชิก
วุฒิสภาเองได้แสดงผลการวิเคราะห์ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่แต่ละครั้ง ได้พัฒนา
ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติที่รัฐบาลได้ก าหนดและวางแผนงานไว้ท าให้เศรษฐกิจ สังคม พัฒนาไปสู่
ไปนานาประเทศท าให้ประชาชนในประเทศได้ก้าวทันโลก ตามหลักรัฐธรรมนูญที่ได้บัญญัติไว้  การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย เพ่ือใช้บริหารราชการแผ่นดิน ท าหน้าที่ควบคุมตรวจตราดูแลการ
บริหารงานของรัฐบาลให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา  การปฏิบัติหน้าที่มีผู้ เชี่ยวชาญ 
ผู้ช านาญการ ในการบริหารงาน และผู้ช่วยด าเนินงาน ท าหน้าที่ให้ความเห็นทางวิชาการเพ่ิมเติม
เสริมสร้างศักยภาพในการท างาน และประสานงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา เกิดมรรคเกิดผลในการท าหน้าที่ การได้ปฏิบัติประเทศ ปฏิรูประบบ
ราชการ และหน่วยงานของรัฐ ดังแผนภาพที่ ๔.๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 ๒๐๓ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๕ วันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

 ๒๐๔ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๘ วันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๑๓๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๓ แสดงผลการวิเคราะห์โอกาส  
 
ตารางที่  ๔.๓ แสดงผลวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ แห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โอกาส 

ประเด็น 
ที ่

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑. การกลั่นกรองพิจารณากฎหมายได้ช่ วยให้

ประเทศไทยมีกฎหมายที่บังคับใช้อย่างมีคุณภาพ 
และมีคุณธรรม เป็นประโยชน์กับประชาชน การ
พัฒนาระบบกฎหมายและการยุติธรรม เพ่ือ
ตอบสนองต่อบริบทของสังคมไทยในแต่ละยุคแต่
ละสมัย 

๙ 
 

๒, ๓, ๔, ๗, ๙, ๑๐, 
๑๒, ๑๔, ๑๖ 

๒. การควบคุมบริหารราชการแผ่นดิน ได้เข้ามาจึง
เป็นการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าที่ตาม
เป้าหมาย มีความพึงพอใจการการได้เข้ามาท า
หน้าที่ ได้พัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 
พัฒนาทางด้านการเมือง ถือว่าการเข้ามาท า
หน้าที่ตรงนี้เป็นโอกาสดี 

๙ 
 

๑, ๓, ๖, ๗, ๙, ๑๐, 
๑๒, ๑๔, ๑๖ 

๑ . ได้ ท า เ พ่ื อ พัฒนาประ เทศช าติ ให้ ดี ขึ้ น ต าม
ยุทธศาสตร์ชาติ และตามเป้าหมายที่ได้ต้องไว้ 

๒.ท าหน้าที่แต่ละด้านส าเร็จ เชื่อมั่นในความสามารถ 
และเกิดมรรคเกิดผล ในการปฏิรูประเทศ 

๓.ประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ ได้พัฒนาและปฏิรูป
ประเทศตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ 

๔.ท าหน้าที่เพ่ือประเทศชาติตามยุทธศาสตร์ชาติที่ได้
ตั้งเป้าหมายไว้ ท าหน้าที่กันอย่างเต็มที่ ทุกคนตั้งใจ
ท างาน 

โอกาส 
การปฏิบัติหน้าที่ 

 

๕.การท าหน้าที่นั้นได้ท าตามหลักธรรมาธิบาล หลัก
กฎหมาย โดยการใช้ความเชี่ยวชาญ 



๑๓๙ 
 

ตารางที่  ๔.๓ แสดงผลวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ แห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โอกาส (ต่อ) 

ประเด็น 
ที ่

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๓. การพิจารณา ให้ความเห็นชอบ แต่งตั้งบุคคล

ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ได้บุคคลที่ดี มี
ความช านาญ มีคุณธรรม เห็นผลประโยชน์
ของชาติเห็น การได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ช่วย
ให้การพัฒนาประเทศไปในแนวทางที่ดีขึ้น 
ช่วยให้รัฐบาลมีเสถียรภาพมากขึ้น ท าหน้าที่
ด้านการปฏิรูปประเทศชี้แนะในเรื่องเป็น
ผลประโยชน์ต่อชาติ  

๙ 
 

๓, ๔, ๕, ๗, ๙, ๑๑, ๑๓, 
๒๕, ๑๗ 

 

 
  ๒. อุปสรรค สภาพการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ ในประเด็นอุปสรรคสภาพการปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พบว่า 
  ๑) การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาการ ไม่ยืดหยุ่นกับประชาชน  ถูกกล่าวหาว่ามาสู่
ต าแหน่งโดยขาดระบอบประชาธิปไตย เป็นข้าราชการ พ่อค้า ทหาร ต ารวจ ซึ่งถือว่ามีหลายต าแหน่ง
ในหน้าที่จะท าให้การท างานท าให้การท าหน้าที่ ไม่สมบูรณ์ การท าหน้าที่แต่ละส่วนจึงไม่มี
ประสิทธิภาพ การท าหน้าที่๒๐๕ 
  ๒) สมาชิกวุฒิสภาไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ขาดความเชื่อมั่นจากประชาชน ท าให้เป็น
อุปสรรคในการท าหน้าที่แต่ละด้านจึงไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร๒๐๖ 
  ๓) การท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาขาดความเป็นอิสระ การท าหน้าที่ไม่เป็นเอกภาพ ท า
ให้การปฏิบัติหน้าที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ประชาชนมองการท าหน้าที่ซ้ าซ้อน การกลั่นกรอง
กฎหมายประชาชนมองไม่เป็นธรรม  การผูกขาดการใช้อ านาจที่ไม่ส่งเสริมประชาสังคมให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในทางการเมือง๒๐๗ 

                                                           
 ๒๐๕ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑ วันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 
 ๒๐๖ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๑ วันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ ์๒๕๖๓. 
 ๒๐๗ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๓ วันท่ี, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓. 



๑๔๐ 
 

  ๔) การปฏิบัติหน้าที่ต้องท าตามท าสั่งของรัฐบาล ซึ่งเป็นอุปสรรคในการท างาน เพราะไม่
สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นตามของตนเองได้ และการกลั่นกรองกฎหมายมองว่ายังไม่
มีมากพอ ท าให้ท าหน้าที่ส่วนอ่ืน การควบคุมบริหารราชการแผ่นดิน กระบวนการท างานยังช้า ทั้ง
กระทรวง ทบวง กรม เข้าไปก้าวก่ายมากไม่ได้ ๒๐๘  
  ๕) การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาไม่มีอิสระต้องท าตามค าสั่งของนายกรัฐมนตรี  ซึ่ง
ท าให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่หรือการบริหารราชการแผ่นดินเจ้าหน้าที่ของรัฐยังไม่ให้ความ
ร่วมมือ การแต่งตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งอิสระประชาชนมองไม่เป็นกลางเอนเอียงได้๒๐๙ 
  ๖) การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละท่านมาจากแต่ละกลุ่มที่ได้สรรหากันมาจึงเป็นอุปสรรคใน
การปฏิบัติหน้าที่การกลั่นกรองกฎหมายไม่มีความรู้เพราะความช านาญแต่ละท่านไม่เหมือนกัน การ
เห็นชอบผลประโยชน์ของแผ่นดินการท าหน้าที่ไม่ตรงเป้าหมายในแผนที่วางไว้๒๑๐ 
  ๗) สมาชิกวุฒิสภาแต่ละท่านมีอุปสรรคที่ไม่เหมือนกัน ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านบทบาท
และอ านาจหน้าที่อ่ืน ๆ สมาชิกวุฒิสภามาจากความหลากหลายอาชีพเพราะช านาญแต่ละท่านแต่ละ
ด้านไม่เหมือนกัน ท าให้เกิดการล้าช้าในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละส่วนที่รับผิดชอบ๒๑๑ 
  ๘) การท าหน้าที่ท าการกลั่นกรองกฎหมายบางท่านไม่ช านาญ ไม่ตรงสายงาน ความ
น่าเชื่อถือในการปฏิบัติหน้าที่จึงเป็นอุปสรรค๒๑๒ 
  ๙) การปฏิบัติหน้าที่ในบางเรื่องส่งผลต่อการท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาโดยตรงท าให้
ประสิทธิผลที่ออกมาในสายตามประชาชนไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร การพิจารณาเลือก แต่งตั้งให้
ค าแนะน าให้ความเห็นชอบบุคคลด ารงต าแหน่งใน องค์กรอิสระ ประชาชนมองการแต่งตั้งไม่เป็นกลาง  
แต่งตั้งบุคคลที่รู้จักเป็นการส่วนตัว๒๑๓ 
  ๑๐) สมาชิกวุฒิสภาไม่ได้ไปศึกษาดูงานต่างประเทศ เพ่ือมาพัฒนาประเทศท าให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ยังไม่มีประสิทธิผล การบริหารราชการแผ่นดินมีอุปสรรคโดยการท าหน้าที่แบบบูรณาการ
ยังล่าช้า๒๑๔  
  ๑๑) การปฏิบัติหน้าที่ไม่มีเสถียรภาพ สมาชิกวุฒิสภามีหลายกลุ่ม การบริหารราชการ
แผ่นดินการมีส่วนร่วมด้านการเมืองเป็นอุปสรรค ไม่มีความสามัคคี ท าให้เกิดการแตกแยก เป็น

                                                           
 ๒๐๘ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๘ วันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 
 ๒๐๙ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๔ วันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓. 
 ๒๑๐ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๗ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓. 
 ๒๑๑ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๖ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓. 
 ๒๑๒ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๙ วันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 

 ๒๑๓ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๐ วันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓. 
 ๒๑๔ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๖ วันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓. 



๑๔๑ 
 

อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ การบริหารด้านอ่ืน ๆ ประชาชนยังไม่เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับท า
หน้าที่ของสมาชิกวุฒิว่ามีอะไรบ้าง๒๑๕ 
  ๑๒) การท ามาท าหน้าที่ของสมาชิวุฒิสภา ประชาชนมองการท าหน้าที่ การกลั่นกรอง
กฎหมาย หรือการเข้ามาควบคุมบริหารราชการแผ่นดินไม่ใช่อ านาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาเข้ามา
ท าหน้าที่ไม่เป็นประชาธิปไตยการผลิต การติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูปประเทศไม่ตาม
วัตถุประสงค์๒๑๖ 
  ๑๓) การบริหารราชการแผ่นดินบางเรื่องยังไม่ได้พัฒนา และประชาชนไม่มีส่วนร่วม 
ท้องถิ่นยังไม่มีการพัฒนาประชาชนไม่เข้าใจกระบวนการท างานของสมาชิกวุฒิสภา การปฏิรูปการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่เร่งด่วน ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งความคืบหน้าในการ
ด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพ่ือทราบทุกสามเดือนท าได้มีเต็มที๒่๑๗ 
  ๑๔) การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาทุกด้านยังขาดความเชื่อมั่นจากประชาชนการ
กลั่นกรองกฎหมายจึงเป็นอุปสรรคแต่ละท่านไม่รู้เรื่องกฎหมาย ท าให้การกลั่นกรองกฎหมายเป็น
อุปสรรค การท าหน้าที่จึงไม่ช านาญ การให้ความเห็นชอบในเรื่องส าคัญที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์
ของแผ่นดิน การติดตาม เร่งรัด เสนอแนะ ยังไม่เห็นผลมากนัก กระตุ้นการท าหน้าที่ของภาครัฐ๒๑๘ 
  ๑๕) การปฏิบัติหน้าที่การบริหารราชการแผ่นดินไม่มีประสิทธิภาพมากพอ การเข้ามาท า
หน้าที่ไม่เป็นประชาธิปไตย ท าให้ประชาชนมองภาพลักษณ์ของสมาชิกวุฒิสภาไม่สง่างาม เพราะไม่
ได้มาจากการเลือกตั้งจากประชาชน๒๑๙ 
  ๑๖) การเข้ามาท าหน้าที่ท าของสมาชิกวุฒิสภาประชาชนมองว่ามาแบบไม่สง่างาม แต่
ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ การท าหน้าที่ในทุกด้านล่าช้า ไม่คืบหน้าอย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้ เร่งท า
ให้เกิดมรรคเกิดผลเร็วที่สุด๒๒๐ 
  ๑๗) การเข้ามาปฏิบัติหน้าที่โดยการสรรหาท าให้ประชาชนมองการเข้ามาท าหน้าที่ไม่เป็น
ประชาธิปไตย การท าหน้าที่การกลั่นกรองกฎหมายบางท่านไม่รู้เรื่องกฎหมายท าให้เกิดอุปสรรคใน
การท าหน้าที่ การท าหน้าที่แต่ละด้านประชาชนไม่เข้าใจและไม่เห็นความส าคัญการท าหน้าที่ของ
สมาชิกวุฒิสภา ทุกท่านจึงท าหน้าที่ให้เต็มท่ีและก าลัง๒๒๑ 

                                                           
 ๒๑๕ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๒ วันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓.  
  ๒๑๖ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๗ วันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓. 
 ๒๑๗ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๒ วันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓. 
  ๒๑๘ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๔ วันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
 ๒๑๙ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๓ วันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
 ๒๒๐ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูส าคัญ ล าดับที่ ๓ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

 ๒๒๑ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูส าคัญ ล าดับที่ ๕ วันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๑๔๒ 
 

  ๑๘) การกลั่นกรองกฎหมายสมาชิกวุฒิสภามากจากหลายกลุ่มท าให้เป็นปัญหาในการ
กลั่นกรองกฎหมาย อุปสรรคการท าหน้าที่ด้านการบริหารราชการแผ่นดินท างานไม่ตรงเป้าหน้าทีก่าร
ประสานงานแต่ละหน่วยละต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน การปฏิรูปจึงจ าเป็นในการท าหน้าที่
ของสมาชิกวุฒิสภาแนวนโยบายต่าง ๆ ยังขาดความชัดเจนและขาดการศึกษาอย่างรอบด้านขาดความ
เสมอภาคและเท่าเทียมในพ้ืนที่ที่ห่างไกลในยุคการเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ๒๒๒ 
  สรุปผลการวิเคราะห์พบว่า อุปสรรค ท าให้ประชาชนมองการท างานของสมาชิกวุฒิสภา
ว่าเป็นไปตามค าสั่งของรัฐบาล ไม่เป็นประชาธิปไตยประชาชนไม่มีส่วนร่วมในเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิกวุฒิสภา ประชาชนมองการปฏิบัติหน้าที่แต่ละอย่างให้กระบวนการปฏิบัติหน้าที่ต้องท าตาม
ค าสั่ง ไม่เป็นอริสระไม่มีเอกภาพ การปฏิบัติหน้าที่จึงมีอุปสรรค และการเข้ามาของสมาชิกวุฒิสภาที่
ประชาชนมองว่าการเข้ามาแบบไม่สง่างามเหมือนการเลือกตั้งโดยทั่วไป สมาชิกวุฒิสภาจึงต้องเน้น
การท างานให้มีผลงานที่ออกมาให้ประชาชนได้มากท่ีสุด  ดังแผนภาพที่ ๔.๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
แผนภาพที่ ๔.๔ แสดงผลการวิเคราะห์อุปสรรค   

 
 
 

                                                           
 ๒๒๒ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๘ วันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

อุปสรรค 
การปฏิบัติหน้าที่ 

๑.ขาดความเชื่อมั่นจากท าให้เป็นอุปสรรคใน
การท าหน้าที่แต่ละด้านจึงไม่มีประสิทธิภาพ 
 
 ๒.ท าหน้าที่ไม่เป็นเอกภาพ ท าให้การปฏิบัติ
หน้าที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ซ้ าซ้อน 
 
๓.ความรู้ เพราะความช านาญแต่ละท่านไม่
เหมือนกัน การท าหน้าที่ไม่ตรงเป้าหมาย 
 
๔.ท าให้ประชาชนมองภาพลักษณ์ของสมาชิก
วุฒิสภาไม่สง่างาม ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง 

๕.ประชาชนไม่เข้าใจและไม่เห็นความส าคัญการ
ท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา 
 



๑๔๓ 
 

ตารางที่  ๔.๔ แสดงผลวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ แห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ อุปสรรค 

ประเด็น 
ที ่

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑. การกลั่นกรองกฎหมายบางท่านไม่

ช านาญ ไม่มีความรู้โดยตรงด้านกฎหมาย 
ไม่ตรงสายงาน ขาดความน่าเชื่อถือ  

๘ 
 

๑, ๒, ๓, ๔, ๖, ๘, ๑๖, 
๑๗ 
 

๒. ก า ร บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร แ ผ่ น ดิ น ไ ม่ มี
ประสิทธิภาพมากพอ การเข้ามาท า
หน้ าที่ ไม่ เป็ นประชาธิป ไตย ท า ให้
ประชาชนไม่ภาพลักษณ์ของสมาชิก
วุฒิสภาไม่สง่างาม เพราะไม่ได้มาจาก
การเลือกตั้งจากประชาชน 

๑๐ 
 

๑, ๒, ๔, ๕, ๑๐, ๑๒, 
๑๓, ๑๕, ๑๖, ๑๗ 

 

๓. การพิจารณา ให้ความเห็นชอบ แต่งตั้ง 
บุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
ประชาชนมองการแต่งตั้งไม่เป็นกลาง  
เอนเอียง แต่งตั้งบุคคลที่รู้จักเป็นการ
ส่วนตัว 

๕ 
 

๑, ๒, ๕, ๑๖, ๑๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๔ 
 

วิเคราะห์สภาพการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ ๔.๕ แสดงผลการวิเคราะห์สภาพการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา 
ตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๖๐   

 

 

 

 

วิเคราะห์สภาพการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

(SWOT) 

 การกลั่นกรองกฎหมาย 

 การควบคุมการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 

 การพิจารณา ให้ความเห็นชอบ 
แต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งใน

องค์กรอิสระ   

จุดแข็ง  - เป็นผู้เชี่ยวชาญ ช านาญการ มีประสิทธิภาพ 
จุดอ่อน  - การกลั่นกรองกฎหมายเข้ามาน้อย  
โอกาส  - ประชาชนได้ใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม  
อุปสรรค - การออกกฎหมายประชาชนไม่มีส่วนร่วม 

จุดแข็ง  - ปฏิบัติ ตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามเป้าหมาย 
จุดอ่อน  - แนวนโยบายไม่ชัดเจน ขาดการศึกษาอย่างรอบด้าน 
โอกาส  - ช่วยกัน เร่งรัด การปฏิรูปประเทศ 
อุปสรรค - ระบบราชการแต่ละส่วนยังล่าช้า 
 

จุดแข็ง  - บุคคลที่ ดี เก่ง กล้า มีคุณธรรม และจริยธรรม 
จุดอ่อน  - มองไม่เป็นกลาง เอนเอียง  
โอกาส  - สร้างความเป็นธรรม เป็นกลาง เพื่อประชาชน 
อุปสรรค - มองไม่โปร่งใส แต่งตั้งบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน 
 
 



๑๔๕ 
 

๔.๒ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยตัวชี้วัดประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 ๔.๒.๑ ปัจจัยตัวชี้วัดประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ การกลั่นกรองกฎหมาย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ ในประเด็นปัจจัยตัวชี้วัดประสิทธิผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ การกลั่นกรอง
กฎหมาย พบว่า 
  ๑) สมาชิกวุฒิสภาได้ปฏิบัติหน้าที่การกลั่นกรองกฎหมายเป็นการผลิตข้อกฎหมายเมื่อ
สภาล่างส่งมาให้กลั่นกรองปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและในการกลั่นกรองกฎหมายที่จะได้
ออกกฎหมายนั้นบังคับใช้ต่อไป และสร้างความพึงพอในให้กับผู้ที่ใช้กฎหมายความพึงพอใจการ
กลั่นกรองกฎหมายแต่ละฉบับ การปรับเปลี่ยนกฎหมายให้สอดคล้องกับหลักของกฎหมาย เพ่ือที่ได้
ตรงตามเจตนารมณ์ หรือฝ่ายรัฐบาลส่งมาก็ต้องรับเป็นกระบวนการตามรัฐธรรมนูญ การพัฒนา
พิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ ดังนั้น การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาจึง
เป็นไปตามข้ึนตอนของรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ ที่ได้บัญญัติไว้๒๒๓  
  ๒) สมาชิกวุฒิสภาไม่มีอ านาจเบ็ดเสร็จ แต่การปฏิบัติหน้าที่ต้องเป็นความชอบธรรม ด้าน
การกลั่นกรองกฎหมาย สมาชิกวุฒิสภามีการผลิตกฎหมายที่ออกมาต้องมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
ในการบังคับใช้ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณตาม
รัฐธรรมนูญ ส่วนใหญ่กฎหมายที่ออกมาบังคับใช้ก็จะเห็นชอบสร้างความพึงพอใจให้กับประชนและ
ประเทศชาติ การปรับเปลี่ยนกฎหมายต้องผ่านสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว สมาชิกวุฒิสภาท าหน้าที่
กลั่นกรอง และการพัฒนากฎหมายให้เป็นไปตามกระบวนการตามขั้นตอนของการกลั่นกรอง ดังนั้น 
การกลั่นกรองกฎหมายหรือการผลิตกฎหมายแต่ละฉบับต้องมีประโยชน์มากกว่าโทษต้อง และมี
ประสิทธิภาพในการใช้งานสร้างความพอใจให้กับผู้ใช้กฎหมายและปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เพ่ือ
พัฒนาให้เกิดประสิทธิผลต่อไป๒๒๔ 
  ๓) การกลั่นกรองกฎหมายต้องใช้ความรู้เฉพาะด้าน การปฏิบัติหน้าที่ด้านนี้เห็นเหมาะสม
ตามรัฐธรรมนูญที่ได้บัญญัติไว้ สมาชิกวุฒิสภากลั่นกรองกฎหมายหรือการผลิตกฎหมายออกมาแต่ละ
ฉบับออกมาต้องค านึงถึงผลกระทบทั้งผลดีและผลเสีย ประโยชน์ที่จะได้รับเป็นของประชาชนและ
ประเทศไทย หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อให้กฎหมายที่ผลิตออกมานั้นต้องเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง
ให้มากที่สุด และในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณต้องมี

                                                           
 ๒๒๓ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑ วันท่ี ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓. 
 ๒๒๔ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๑ วันท่ี ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓. 



๑๔๖ 
 

ประสิทธิภาพงบประมาณที่พิจารณาและอนุมัติต้องพัฒนาประเทศให้มากที่สุดการกลั่นกรองกฎหมาย
แต่ละฉบับของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญต้องมคีวามพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้กฎหมาย
ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดและสามารถ การปรับเปลี่ยนให้ทันต่อสถานการณ์การพัฒนาพิจารณาร่าง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ การพิจารณาอนุมัติพระราชก าหนดตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย๒๒๕ 
  ๔) การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา รัฐธรรมนูญฉบับนี้วางระบบค่อยข้างดี มี
ผู้เชี่ยวชาญ วุฒิสภาไม่อิงพรรคการเมือง การกลั่นกรองกฎหมายมีผู้มีความรู้ค่อนข้างดีเข้าไป
กลั่นกรองท าให้การผลิตกฎหมายแต่ละฉบับออกมามีคุณภาพตรงตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ
สมาชิกวุฒิสภามีความรู้ความสามารถ มีผู้เชี่ยวชาญด้านสาขา และสร้างความพึงพอใจในการ
กลั่นกรองกฎหมายแต่ละฉบับ เช่น เงินกู้ พ.ร.บ.ฉุกเฉิน การปรับเปลี่ยนให้ทันต่อสถานการณ์  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศเพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์ และทันสมัยเทียบเท่ากับประเทศ
อ่ืนการพัฒนากฎหมายเพื่อให้ประเทศได้มีศักยภาพ๒๒๖   
  ๕) การปฏิบัติหน้าที่ด้านการกลั่นกรองกฎหมายของสมาชิกวุฒิสภายังไม่ปรากฏผลงาน
และไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร การผลิตกฎหมายสมาชิกวุฒิสภาสามารถอภิปรายแสดงผลการ
วิเคราะห์ความคิดเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับ ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์หรือผลกระทบที่จะได้รับของร่าง
พระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ  ความพึงพอใจการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการ การกลั่นกรองกฎหมายของวุฒิสภาเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพสมดังเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ การปรับเปลี่ยนโดยมุ่งเน้นการ
ประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิกวุฒิสภาทุกท่าน คณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาทุกคณะ 
เพ่ือพัฒนาการกลั่นกรองกฎหมายให้มีประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ๒๒๗   
  ๖) การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา การกลั่นกรองกฎหมายการผลิตกฎหมายแต่ละ
ฉบับของสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปตามขั้นตอนของกฎระเบียบ การกลั่นกรองกฎหมายมีประสิทธิภาพให้
มาก และต้องมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน มีความเชี่ยวชาญและช านาญเพ่ือสร้างความพึงพอใจ
ให้กับประชาชนเมื่อกฎหมายออกมาแล้วจะเป็นธรรมแก่ประชาชนและการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับ
สถานการณ์เหตุการณ์บ้านเมืองเพ่ือให้พัฒนากฎหมายให้มากและต้องเป็นธรรม การพัฒนาพิจารณา
ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลอย่างชัดเจน 
บทบาทขององค์กรฝ่ายนิติบัญญัติในการท างานตรวจสอบการใช้อ านาจรั ฐแม้ในภาวะวิกฤติก็ยัง
สามารถเดินหน้าไปได้ โดยสมาชิกเป็นองค์กรที่มีอ านาจในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารราชการ

                                                           
 ๒๒๕ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๘ วันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 
 ๒๒๖ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๕ วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓. 
 ๒๒๗ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๔ วันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓. 



๑๔๗ 
 

แผ่นดิน รวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดสรรทรัพยากรของรัฐท าให้มีโอกาสมากกว่า
ประชาชนทั่วไปที่จะใช้อ านาจหน้าที่ของตัวเองตรวจสอบและเสนอแนวนโยบายที่เป็นประโยชน์ หรือ
คัดค้านนโยบายที่สิ้นเปลืองงบประมาณโดยไม่เกิดประโยชน์๒๒๘ 
  ๗) การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาการกลั่นกรองกฎหมายยังไม่เด่นชัด การท างาน
ของสมาชิกวุฒิสภาท าตามค าสั่งปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย และกฎหมายที่เกี่ยวการปราบปรามการ
ทุจริต ในการผลิตกฎหมายให้เป็นธรรมและเป็นกลางที่สุดเพ่ือประชาชนและประเทศชาติได้รับ
ประโยชน์เป็นส าคัญ ประสิทธิภาพในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณต้องเป็นไปตามมติของสมาชิกวุฒิสภาเพ่ือประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ สร้าง
ประชาชนความพึงพอใจการกลั่นกรองกฎหมายแต่ละฉบับที่สมาชิกวุฒิสภาได้ท าหน้าที่ตามที่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ก าหนด และตรงเป้าหมายที่ได้วางไว้การปรับเปลี่ยนกฎหมาย
เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยน
แก้ไขกฎหมาย ในการพัฒนาพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ การพิจารณา
อนุมัติพระราชก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามความส าคัญของสถานการณ์บ้านเมืองการกลั่นกรอง
กฎหมายทุกฉบับสมาชิกวุฒิสภามีความรู้ความสามารถในเรื่องกฎหมาย ท าให้การกลั่นกรองกฎหมาย
มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ้น๒๒๙ 
  ๘) การปฏิบัติหน้าทีก่ารกลั่นกรองกฎหมายของสมาชิกวุฒิสภา การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
กฎหมายที่ล้าสมัยให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ทันต่อสถานการณ์ของประเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวการ
ปราบปรามการทุจริต เป็นการผลิตกฎหมายแต่ละฉบับมีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ทั้งประชาชนและ
ประเทศชาติ การท าหน้าที่การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณมี
ประสิทธิภาพและความเป็นธรรมยึดหลักนิติธรรม การกลั่นกรองกฎหมายแต่ละฉบับของสมาชิก
วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เกิดความพึงพอใจและเกิดผลประโยชน์การ
ปรับเปลี่ยนกฎหมายและกระบวนการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาให้เข้ากับสถานการณ์และการ
พัฒนาพิจารณาร่างกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ การพิจารณาอนุมัติพระราชก าหนดต้อง
ให้เป็นไปตามกระบวนการของหลักกฎหมายและท าให้เป็นกระบวนการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก
วุฒิสภาให้เป็นไปตามหลักประชาธิปไตยการท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาเห็นว่าเหมาะสมกฎหมาย
บางครั้งเขียนไม่ครอบคลุม โดยเฉพาะเรื่องการนับเวลาการตรากฎหมายงบประมาณรายจ่าย ท าให้
เสียเวลาในการน างบประมาณไปใช้จ่าย กล่าวถึงค าแถลงในการพิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณโดยขอให้
รัฐบาลปฏิบัติตามเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประเทศ๒๓๐ 

                                                           
 ๒๒๘ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๗ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓. 
 ๒๒๙ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๖ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓. 
 ๒๓๐ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูส าคัญ ล าดับที่ ๑๙ วันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 



๑๔๘ 
 

  ๙) การปฏิบัติหน้าที่การกลั่นกรองกฎหมาย มีประสิทธิภาพความรู้ต้องชัดเจนช านาญ
เฉพาะด้าน และสาขามีประสิทธิผลและการท างานได้อย่างคุ้มค่า ท างานได้ดีและมีความเท่ียงตรง การ
ผลิตกฎหมายและการกลั่นกรองกฎหมายของเป็นธรรมและมีเอกภาพ  สมาชิกวุฒิสภาได้ท าหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพมีความพึงพอใจการกลั่นกรองกฎหมายแต่ละฉบับของสมาชิกวุฒิสภาตาม
รัฐธรรมนูญได้ก าหนดไว้ และได้ปรับเปลี่ยนการท างานในการพิจารณาการกลั่นกรองกฎหมายให้มี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพน าไปพัฒนาประเทศเพ่ือตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน การพิจารณา
กลั่นกรองกฎหมายของวุฒิสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพสมดังเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ ตามหลักนิติธรรม การปรับปรุงปรับเปลี่ยนกฎหมายที่ล้าสมัย ที่ไม่จ าเป็นหรือไม่
สอดคล้องกับสภาพสถานการณ์หรือเป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตของประชาชน การพัฒนากฎหมาย
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ การพัฒนาการปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางท่ีดีการสร้างหลักกฎหมาย
เพ่ือให้ประเทศได้เจริญ และมีการพัฒนากฎหมายที่สอดคลองกับสังคมหรือการพัฒนากฎหมายเพ่ือ
น าการพัฒนาสังคมเป็นเรื่องที่ต้องพัฒนาเรื่อยไปตลอดเวลาโดยมากบ้างน้อยบ้างตามความจ าเป็น
สภาพของสังคม ซึ่งการพัฒนากฎหมายการวิเคราะหหาข้อยุติการพัฒนาจึงก้าวไกลเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชนในประเทศ๒๓๑ 

 ๑๐) สมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ ได้รับการแต่งตั้งมาเพ่ือสร้างระเบียบให้กับ
บ้านเมืองท าให้ประเทศสงบสุขเรียบร้อย  การกลั่นกรองกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิผล การผลิต
กฎหมายออกมาตามเจตนารมณ์ของประชาชนและตามสถานการณ์ปัจจุบันเพ่ือความปลอดภัย และ
สอดคล้องกับยุคสมัยใหม่สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนและสังคมโดยส่วนรวม การปรับเปลี่ยน
ในการออกกฎหมายต่าง ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศเป็นผลดี และการพัฒนาการ
พิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ การพิจารณาอนุมัติพระราชก าหนดประเทศ 
ในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ดังออกกฎหมายจึงต้องตรงไปตรงมาไม่เอนเอียงไปฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่ง โดยใช้หลัก เป็นกลาง เป็นธรรม เป็นความรับผิดชอบเป็นที่น่านับถือ ท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิกวุฒิสภาเป็นไปอย่างเป็นเอกภาพและมีประสิทธิผลมากท่ีสุด๒๓๒ 
   ๑๑) การปฏิบัติหน้าที่การกลั่นกรองกฎหมาย ตรากฎหมายถือเป็นหัวใจของฝ่ายนิติ
บัญญัติซึ่งประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันในการที่
จะท าให้ร่างพระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย วุฒิสภาในฐานะสภาที่สองมีหน้าที่กลั่นกรอง
ร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎร ให้เป็นไปอย่างรอบคอบและถูกต้องตรง
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่งเมื่อมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้วจะเป็นเครื่องมือส าคัญให้ฝ่าย
                                                           
 ๒๓๑ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูส าคัญ ล าดับที่ ๑๐ วันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓. 
  ๒๓๒ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๖ วันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓. 



๑๔๙ 
 

บริหารและองค์กรผู้ใช้อ านาจรัฐที่เกี่ยวข้องได้ใช้บริหารและปกครองประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสัมฤทธิผล เพ่ือความผาสุกและประโยชน์ของประเทศชาติเป็นส าคัญ การท าหน้าที่พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติของวุฒิสภาตลอดจนกระบวนการ และขั้นตอนการพิจารณาจะถูกก าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมของวุฒิสภา โดยปกติแล้วรัฐธรรมนูญจะบัญญัติขั้นตอนการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติไว้ว่าให้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรก่อน เมื่อสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณา
และลงมติเห็นชอบแล้ว ให้สภาผู้แทนราษฎรเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อวุฒิสภากระบวนการและ
เงื่อนไขการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐๒๓๓  

 ๑๒) การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาท าหน้าที่ตามกฎหมาย การพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ในการผลิตหรือออกกฎหมาย พรก. ๓ ฉบับ 
ตามพระราชบัญญัติเกิดผลท าหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ ท าให้การมีความสงบเรียบร้อย โดยการ
กลั่นกรองโดยความรู้ความสามารถโดยการแก้ปัญหา ให้เกิดการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ ออก
พระราชบัญญัติเป็นไปให้เรียบร้อย ท าให้เกิดการแก้ปัญหาของการเยียวยา ท าให้เกิดการปัญหาด้าน
การเงิน ท าให้เกิดการปฏิบัติและความมั่นคง ตามหลักการในการกลั่นกรองกฎหมายการท าหน้าที่ของ
สมาชิกวุฒิได้ท าหน้าที่อย่างมีประสิทธิผล๒๓๔ 
  ๑๓) สมาชิกวุฒิสภาปัจจุบันท าหน้าที่ตามกรอบหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ การ
กลั่นกรองกฎหมาย การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณผ่าน
การพิจารณาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พิจารณา ยับยั้งร่างกฎหมายพิจารณาพระราชก าหนด 
เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับที่รัฐธรรมนูญได้ก าหนดไว้ เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ ท าให้เกิด
รูปธรรม เป็นคุณกับประชาชน การผลิตกฎหมายเร่งด่วนผ่านการกลั่นกรองของสมาชิกวุฒิสภาตาม
รัฐธรรมนูญ ไม่สามารถเพ่ิมหรือลดงบประมาณได้ ท าได้ชี้แนะอย่างเดียว พ.ร.บ. เงินกู้ฉุกเฉินเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และเห็นผลอย่างยุติธรรมการกลั่นกรองกฎหมายแต่ละฉบับที่ออกมากฎหมาย
ต้องมีความมั่นคงตามสมควร แต่ก็จะต้องเปิดโอกาสให้แก้ ไขให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปได้ ดังนั้น การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา มีการผลิตกฎหมายต่าง ๆ ที่เป็นคุณกับ
ประชาชนประเทศชาติกฎหมายที่ออกมานั้นต้องมีประสิทธิภาพ เมื่อน าไปใช้เกิดความพึงพอใจใน
กฎหมายแต่ละฉบับและปรับเปลี่ยนแก้ไขทันต่อสถานการณ์น าไปสู่การพัฒนาบังคับใช้กฎหมายแต่ละ
ฉบับอย่ามีประสิทธิผลต่อไป ๒๓๕  

                                                           
  ๒๓๓ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๒ วันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓. 
 ๒๓๔ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๗ วันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓. 
 ๒๓๕ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๒ วันท่ี, ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓. 



๑๕๐ 
 

  ๑๔) การท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิการกลั่นกรองกฎหมาย ในการผลิตกฎหมายเร่งด่วนผ่าน
การกลั่นกรองของสมาชิกวุฒิสภา พ.ร.บ. เงินกู้ฉุกเฉิน เห็นว่าเหมาะสมเป็นการดีได้ช่วยเหลือ
ประชาชน ประสิทธิภาพในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายท าให้ธุรกิจการเงินมี
การขยายตัวภาคธุรกิจเห็นว่าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเป็นสิ่งที่ดีกับการท าหน้าที่ 
ความพึงพอใจการกลั่นกรองกฎหมายแต่ละฉบับของสมาชิกวุฒิสภาถ้ามีกฎหมายที่ต้องผ่านสภา
ผู้แทนราษฎรก็ต้องให้ความอนุมัติเห็นชอบตามกระบวนการตามกฎหมาย โดยมีการปรับเปลี่ยนการ
กลั่นกรองกฎหมายให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันจะเป็นกฎหมาย หรือ พรบ. การออกกฎหมายก็ต้องมี
ประโยชน์กับประชาชนไม่ขัดหรือแย้งกันเอง การพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการปฏิรูปประเทศเป็นการดีที่ให้ทันสมัยการพัฒนา
กฎหมายต้องให้มีความทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ตลอดเวลา๒๓๖  

 ๑๕) การกลั่นกรองกฎหมายสมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่ การกลั่นกรองกฎหมายตาม
รัฐธรรมนูญ สมาชิกวุฒิสภาส่งมาอย่างไรเห็นชอบกับไม่เห็นชอบ มีคณะกรรมาธิการให้สมาชิกวุฒิสภา
กลั่นกรอง พระราชบัญญัติเงินกู้ ความเป็นห่วงเป็นใย เห็นชอบกับไม่เห็นชอบ เรียกว่าอนุมัติเห็นว่า
ผ่านแล้วการอนุมัติเป็นพระราชบัญญัติ เงินกู้เสนอแนะให้รัฐบาลท าอะไร เสนอแนะไปใช้ด้านไหนหนึ่ง
ปีที่ผ่านมาไม่มีกฎหมายผ่านจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มาการกลั่นกรองกฎหมายมีความพึงใจกับ
วิธีการและขั้นตอนทั้งหมด การมีส่วนร่วมไม่พึงพอใจเท่าไร ตามบทบาทหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ 
สมาชิกวุฒิสภาท าได้ดีมีหน้าที่เสนอแนะแล้วบรรจุ ข้อสังเกตหน้าที่อ านาจ สมาชิกวุฒิสภาคิดว่าน่าจะ
เสนออะไรได้เยอะตามรัฐธรรมนูญ การกลั่นกรองกฎหมาย สิ่งที่เราพูดพระราชบัญญัติเงินกู้กฎหมาย
มารองรับ การพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตและประกอบ
อาชีพของประชาชน จึงมกีารพัฒนาปรับเปลี่ยนกฎหมายหรือยกเลิกกฎหมายที่ล้าหลัง๒๓๗  
  ๑๖) การปฏิบัติหน้าที่ในด้านการกลั่นกรองกฎหมายของวุฒิสภา เป็นการปฏิบัติหน้าที่
ส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะร่างกฎหมายที่ผ่ านการพิจารณากลั่นกรองโดยวุฒิสภาเมื่อได้ผ่าน
กระบวนการพิจารณาในขั้นตอนต่าง ๆ จนกระทั่งได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา และประกาศใช้
บังคับเป็นกฎหมายแล้ว ย่อมต้องมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ดังนั้น ในการ
พิจารณากลั่นกรองกฎหมายของวุฒิสภาจึงต้องมีกระบวนการและขั้นตอนในการพิจารณาอย่าง
ละเอียดรอบคอบ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ ทั้งมาตรฐานในเรื่องของขั้นตอนหรือ
กระบวนการพิจารณาและมาตรฐานในการพิจารณากลั่นกรองแก้ไขเนื้อหาของกฎหมายการปฏิบัติ
หน้าที่การกลั่นกรองกฎหมาย การผลิตกฎหมายแต่ละฉบับมีประสิทธิภาพและเห็นผล และตาม
ขั้นตอนกระบวนการกลั่นกรองกฎหมายแต่ละฉบับ และพิจารณาอย่างรอบคอบอีกทั้งมีการตั้ง
                                                           

 ๒๓๖ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๓ วันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
 ๒๓๗ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๓ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๑๕๑ 
 

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ....ท าหน้าที่กลั่นกรองและเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในเบื้องต้นมีประสิทธิผลอย่างมาก เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ๒๓๘ 
  ๑๗) การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาการกลั่นกรองกฎหมาย การผลิตกฎหมายผ่าน
สภาผู้แทนราษฎรก่อน สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา แล้วส่งต่อให้สมาชิกวุฒิสภากลั่นกรองอีกครั้ง ใน
ปัจจุบันกฎหมายออกมาน้อย การออกแต่ละฉบับกฎหมายเน้นคุณภาพ และความเหมาะสมกับ
สถานการณ์บ้านเมือง การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณมี
ความส าคัญมาก กฎหมายทรัพยากรน้ า เป็นกฎหมายปฏิรูปฉบับแรกที่ออกมา การท าหน้าที่ของ
สมาชิกวุฒิสภามีประสิทธิภาพบทบาทการกลั่นกรองโดยมีผู้ที่มีประสบการณ์มาก มีความสามารถใน
การท าหน้าที่ท าหน้าให้กระบวนการกลั่นกรองกฎหมายออกมีดีและมีผลดีต่อประเทศชาติ๒๓๙ 
  ๑๘) การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ เป็นการท าหน้าที่ด้านการ
กลั่นกรองกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้เชี่ยวชาญ มีผู้ช านาญการ มีความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ท าให้มีการพัฒนาในด้านต่างของการท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาที่อยู่ในกรอบของ
กฎหมายและหลักนิติธรรม ศีลธรรม การปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่ล้าหลังล้าสมัย และการ
ออกกฎหมายแต่ละฉบับเพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์บ้านเมือง มีความพึงพอใจการการท าหน้าที่การ
กลั่นกรองกฎหมายและกฎหมายที่กลั่นมีการพัฒนาระบบและเกี่ยวโยงกับการบริหารประเทศให้ตาม
ยุคตามสมัยเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก๒๔๐ 
  สรุปผลการวิเคราะห์พบว่า การกลั่นกรองกฎหมายเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภา
เพ่ือให้เกิดประโยชน์และตรงประเด็นมากที่สุด การออกกฎหมายของวุฒิสภาตามหลักรัฐธรรมนูญ 
๒๕๖๐ ที่ได้บัญญัติไว้ ในรัฐธรรมนูญและตามหลักนิติธรรมน าไปใช้ได้จริง เป็นกลางเป็นธรรม เป็น
ความรับผิดชอบเป็นที่น่านับถือ การกลั่นกรองกฎหมายของวุฒิสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพสมดังเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกวุฒิสภามีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเห็น
ประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก ยกเลิกและปรับเปลี่ยนกฎหมายที่ล้าสมัยและที่ไม่
จ าเป็น ที่ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์บ้านเมืองหรือเป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตการประกอบอาชีพ
ของประชาชน ตลอดจนบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับผลของกฎหมาย
นั้นโดยตรงกฎหมายจะเป็นเครื่องมือในการรักษาความสงบสุขในสังคมได้นั้น กฎหมายต้องเป็น
กฎหมายที่มีรากฐานจากหลักเหตุและผล ความถูกต้องดีงาม ความเป็นธรรม ความยุติธรรม  ดัง
แผนภาพที่ ๔.๖ 

                                                           
  ๒๓๘ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูส าคัญ ล าดับที่ ๔ วันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

 ๒๓๙ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูส าคัญ ล าดับที่ ๕ วันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
 ๒๔๐ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูส าคัญ ล าดับที่ ๑๘ วันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๑๕๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ ๔.๖ แสดงผลการวิเคราะห์การกลั่นกรองกฎหมาย 
 
ตารางที่  ๔.๕ แสดงผลวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ แห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ การกลั่นกรองกฎหมาย   
ประเด็น 

ที ่
ประเด็น 

ปริมาณ 
ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

๑. การผลิตกฎหมายออกมาแต่ละฉบับ
ออกมาค านึงถึงผลกระทบทั้งผลดีและ
ผลเสีย ประโยชน์ที่จะได้รับเป็นของ
ประชาชนและประเทศไทย เ พ่ือให้
กฎหมายที่ ผ ลิ ตออกมานั้ นต้ อ ง เป็ น
ประโยชน์ต่อบ้านเมืองให้มากที่สุด   

๑๐ 
 

๔, ๕, ๖, ๗, ๙, ๑๐, ๑๒, 
๑๓, ๑๔, ๑๖ 

 

๒ ปร ะสิ ท ธิ ภ า พ ใน ก า ร พิ จ า ร ณา ร่ า ง
พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณมีประสิทธิภาพเป็น
ผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศ 

๗ 
 

๓, ๔, ๕, ๗, ๙, ๑๑, ๑๗ 
 

 
 

การกลั่นกรองกฎหมาย 

๑.สอดคล้องกับหลักการพัฒนาการร่างกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ 

๒.พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

๓.พ.ร.บ. เงินกู้ฉุกเฉิน มีประสิทธิภาพ เห็นผล 
ยุติธรรม ประโยชน์สุขของประชาชน 

๔.ความถูกต้อง เป็นกลาง เป็นธรรม เป็นความ
รับผิดชอบ เป็นที่น่าเชื่อถือ ตามหลักนิติธรรม  

๕.การท าหน้าที่มีผู้มีความรู้ เชี่ยวชาญเร่ืองกฎหมาย มี
ประสิทธิภาพ มีความสามารถ  



๑๕๓ 
 

ตารางที่  ๔.๕ แสดงผลวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ แห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ การกลั่นกรองกฎหมาย (ต่อ)  

ประเด็น 
ที ่

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๓. 
 
 
 

ความพึงพอใจในการใช้งานสร้างความ
พอใจให้กับผู้ใช้กฎหมายและปรับเปลี่ยน
ไปตามสถานการณ์ เ พ่ือพัฒนาให้ เกิด
ประสิทธิผลต่อไป 

๗ 
 

๓, ๕, ๗, ๙, ๑๐, ๑๔, ๑๕ 
 

๔. การปรับเปลี่ยนการกลั่นกรองกฎหมายแต่
ละฉบับ การปรับเปลี่ยนกฎหมายให้
สอดคล้องกับหลักของกฎหมาย เพ่ือที่ได้
ตรงตามเจตนารมณ์ หรือฝ่ายรัฐบาลส่งมา
ก็ต้องรับเป็นกระบวนการตามรัฐธรรมนูญ
ให้ทันต่อสถานการณ์ 

๖ ๔, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๘ 
 

๕. การพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิรูปประเทศ การพิจารณาอนุมัติพระ
ร า ช ก า ห น ด ต า ม รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห่ ง
ราชอาณาจักรไทยกฎหมายให้เป็นไปตาม
กระบว นกา ร ต ามขั้ น ตอนข องก า ร
กลั่นกรองกฎหมาย การผลิตกฎหมายแต่
ละฉบับต้องมีประโยชน์มากกว่าโทษต้อง 
มีประสิทธิภาพในการใช้งานสร้างความ
พอใจให้กับผู้ใช้กฎหมายและปรับเปลี่ยน
ไปตามสถานการณ์ เ พ่ือพัฒนาให้ เกิด
ประสิทธิผลต่อประชาชนและประเทศชาติ 

๗ ๒, ๓, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙ 
 

   
  ๔.๒.๒ ปัจจัยตัวชี้วัดประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ในประเด็นปัจจัยตัวชี้วัดประสิทธิผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ด้านการควบคุม
การบริหารราชการแผ่นดิน พบว่า 



๑๕๔ 
 

 ๑) การปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภา การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน  ยังไม่มี
ประสิทธิภาพทั้งการควบคุมบริหารแผ่นดินและการควบคุมการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะรัฐมนตรี  อ านาจหน้าที่ของรัฐสภาในด้านการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ของฝ่ายบริหาร
ถือเป็นหนึ่งในอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญของรัฐสภา เนื่องจากเป็นอ านาจหน้าที่ที่ท าให้เกิด การผลิตการ
ควบคุมตรวจสอบและเกิดการถ่วงดุลกันระหว่างองค์กรผู้ใช้อ านาจอธิปไตยการท าหน้าที่ของสมาชิก
วุฒิสภาจึงเป็นการดี ความพึงพอใจการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีแถลง
ข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาส าคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน  การปรับเปลี่ยนการปฏิบัติ
หน้าที่การบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นธรรมและปฏิรูปการท างานบริหารราชการแผ่นดินของ
หน่วยงานต่าง ๆ การพัฒนาการบริหารราชแผ่นดินมีประสิทธิภาพตามระบอบประชาธิปไตย เพ่ือให้
การสอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ การควรคุมดูแลให้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ที่สุด๒๔๑  
 ๒) การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาด้านการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน เป็น
การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีมีประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบมากขึ้นเพราะให้อ านาจกับองค์กรอิสระในการ
ตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน เกิดการผลิตกฎและข้อกฎระเบียบในการบริหารประเทศ ท าให้
เกิดความความพึงพอใจการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และการปฏิรูประบบราชการของ
ประเทศไทยในการบริหารงานให้ตรงเป้าหมายและขับเคลื่อนประเทศไปตามยุทธศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิผลการส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกัน ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน ๒๔๒  
 ๓) การท างานของสมาชิกวุฒิสภา การควบคุมบริหารราชการแผ่นดินยังมีอุปสรรค มี
ผลประโยชน์ต่างตอบแทนกัน ประสิทธิภาพการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินต้องพัฒนาระบบ
ราชการให้มีคุณภาพมากกว่าที่เป็นอยู่ และปรับเปลี่ยนการท างานของระบบราชการไทยให้มีคุณภาพ 
การพัฒนาการควบคุมดูแล ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบการปฏิบัติงาน การปฏิบัติหน้าที่ด้านการ
ควบคุมดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะรัฐมนตรีสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนและ
ประเทศชาติเป็นหลักการยกระดับความโปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการ บริหารราชการ
แผ่นดิน ๒๔๓ 

  ๔) การท าหน้าที่การแต่งตั้งคณะกรรมการถือว่าระบบการบริหารราชการแผ่นดินในแต่ละ
ทีน่ั้นเดิมไม่ได้มีการควบคุมโดยผ่านองค์กรอิสระท าให้การพัฒนาเดินไปช้า  การพัฒนาการบริหารราช
แผ่นดินมีประสิทธิภาพตามระบอบประชาธิปไตย สมาชิกวุฒิสมาที่ได้เข้าปฏิบัติหน้าที่มีความเชียว

                                                           
 ๒๔๑ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูส าคัญ ล าดับที่ ๘ วันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 
 ๒๔๒ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑ วันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 
 ๒๔๓ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๑ วันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 



๑๕๕ 
 

ชาญในการท างาน และมีประสบการณ์สูงการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินจึงเห็นผลชัดและท า
หน้าที่ได้ดี การปรับเปลี่ยนในระบบการควบคุมการบริการราชการก็ต้องเป็นที่น่าเชื่อถือ ผลผลิตที่ต้อง
ออกกฎนโยบายในทันการเหตุการณ์ ประสิทธิผลที่ออกในการควบคุมบริหารราชการแผ่นดินเพ่ือ
ประเทศชาติและประชาชน๒๔๔ 
 ๕) การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมีการแถลงการนโยบาย
ต่อรัฐสภา มีระบบตรวจสอบมีการตั้งค าถามและแสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็น การปฏิบัติหน้าที่
ของสมาชิกวุฒิสภาการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน จัดให้มีแผนพัฒนาการเมืองรวมทั้งจัดให้มี
สภาพัฒนาการเมืองที่มีความเป็นอิสระ เพ่ือติดตามสอดส่องให้มีการปฏิบัติตามแผนและมาตรฐาน
ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด การปรับเปลี่ยนการติดตาม เสนอแนะ การท าหน้าที่ของรัฐบาล และ
พัฒนาการควบคุมบริหารราชการแผ่นดินให้ด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักธรรมาภิ
บาล และกระบวนการหลักจริยธรรมของนักบริหารผู้ส าคัญการสร้างความพร้อมของระบบราชการ
ไทย๒๔๕ 
  ๖) การควบคุมบริหารราชการแผ่นดินเป็นหน้าที่พ่ึงกระท าได้ตามรัฐธรรมนูญที่ได้ก าหนด
ไว้แต่ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ การพัฒนาการควบคุมดูแล ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของคณะรัฐมนตรี ยังไม่มีการพัฒนาอย่างเพียงพอ ในการปฏิบัติของงาน การพัฒนาการ
บริหารราชแผ่นดินมีประสิทธิภาพตามระบอบประชาธิปไตย การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญก าหนดหรือเป็นไปตามหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา บทบัญญัติรัฐธรรมนูญได้ให้อ านาจใน
การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยการตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีในเรื่องเกี่ยวกับ งานในหน้าที่
ต้อง ดังนั้นการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาต้องมีประสิทธิภาพในการท าหน้าที่อย่าง
ตรงไปตรงมา๒๔๖ 
  ๗) การปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ ของสมาชิกวุฒิสภาหลักการควบคุมการ
บริหารราชการแผ่นดินโดยฝ่ายนิติบัญญัตินั้นมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาต้องพัฒนาให้มีคุณภาพตามหลักรัฐธรรมนูญ การพัฒนาการบริหาร
ควบคุมราชการแผ่นดินโดยใช้หลักกฎหมายและกฎระเบียบในการควบคุมสร้างความพึงพอใจในการ
บริหารแผ่นดิน การพัฒนาการควบคุมดูแลหรือตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะรัฐมนตรีหรือฝ่าย
บริหารให้เป็นไปตามค าแถลงนโยบายที่ให้ไว้ต่อรัฐสภา รวมทั้งบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ๒๔๗ 

                                                           
 ๒๔๔ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๕ วันท่ี ๒๐  มีนาคม  ๒๕๖๓. 
 ๒๔๕ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๔ วันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓. 
 ๒๔๖ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๗ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓. 
 ๒๔๗ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๖ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓. 



๑๕๖ 
 

 ๘) การปฏิบัติงานการควบคุมบริหารราชการแผ่นดิน เป็นการปฏิบัติหน้าที่ ตาม
รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ การสร้างความพึงพอใจในการติดตามผลงานของรัฐบาลที่ได้ให้ค าแถลงนโยบาย
ไว้ต่อรัฐสภา แต่ให้อ านาจแก่สมาชิกวุฒิสภามากเกินไปการรับทราบค าแถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรี การตั้งกระทู้ถามการเปิดอภิปรายทั่วไป ตลอดจนการตั้งคณะกรรมาธิการ การสอดส่อง
การปฏิบัติของฝ่ายบริหาร การเสนอแนะหลักการบริหารราชการแผ่นดินในการออก ข้อระเบียบ 
ข้อบังคับเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดินโดยผ่านการตรวจสอบทุก ๓ เดือนของ
สมาชิกวุฒิสภา และการติดตามผลงานของรัฐบาลทุก ๓ เดือน ในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์
ชาติ๒๔๘ 
 ๙) การควบคุมบริหารแผ่นดินและการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีตาม
รัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ การปฏิบัติหน้าที่เป็นผลผลิตด้านการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาท าให้มี
อ านาจหน้าที่ในกระบวนของรัฐสภาในด้านการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ของฝ่ายบริหารถือ
เป็นหนึ่งในอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญของรัฐสภา การควบคุมตรวจสอบและเกิดการถ่วงดุลกันระหว่าง
องค์กรซ่ึงเป็นสิ่งที่ดีในกระบวนการปฏิบัติหน้าที่ ประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและ
พัฒนาระบบการท างานของระบบราชการ การตั้งกระทู้ถามผลงานการท างานของรัฐมนตรี การเปิด
อภิปรายทั่วไปในของสมาชิกวุฒิสภา การปฏิบัติหน้าที่ส่วนนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพการจัดระบบงาน
ราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืนเพ่ือให้การจัดท าและการให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การก าหนดนโยบายและ
ทิศทางว่าจะจัดการปกครองประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง จึงจะเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่ง
รัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่
ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจการอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน๒๔๙ 
 ๑๐) การบริหารราชการแผ่นดิน ต้องพัฒนาระบบการท างาน การตรวจสอบ และกระท า
เพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติต้องมีประสิทธิภาพทั้งทางตรงและทางอ้อม ในการรบริหาร และ
รับทราบค าแถวงนโยบายของคณะรัฐมนตรี การตั้งกระทู้ถามเพ่ือความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ 
สร้างความพึงพอใจและความผาสุกของประชาชน การปรับเปลี่ยนระบบงานให้เข้ากับสถานปัจจุบัน 
และทันต่อเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการระบบราชการเป็นส าคัญต้องปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการภาครัฐและการบริการประชาชนให้รวดเร็ว ทันสมัย และทันท่วงที ด้วยความเที่ยงตรง 

                                                           
 ๒๔๘ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๙ วันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 

 ๒๔๙ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๐ วันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓. 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99


๑๕๗ 
 

ชื่อสัตย์ สุจริต เป็นที่ตั้ง การควบคุมการบริการราชการแผ่นดินของสมาชิกวุฒิสภาในการปฏิบัติหน้าที่
ในด้านนี้จึงเป็นส าคัญ๒๕๐ 
 ๑๑) การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา การควบคุมบริหารราชการแผ่นดิน  การพัฒนา
โดยการก าหนดนโยบายและทิศทางว่าจะบริหารราชการแผ่นดินในเรื่อง ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การปกครอง การต่างประเทศ ไปในแนวทางใดและใช้วิธีการใด จึงจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การ
กระจายอ านาจตัดสินใจการอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน โดย
การจัดหาอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ งบประมาณเครื่องมือเครื่องใช้ และออกกฎ ระเบียบต่าง ๆ มารองรับ
ตลอดจนการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายตามที่อ านาจนิติบัญญัติ รัฐสภาให้ความเห็นชอบตราขึ้น
ใช้บังคับ ความพึงพอใจการบริหารราชการแผ่นดินต้องเป็นไปเพ่ือการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และ
ความมั่นคงของประเทศ อย่างยั่งยืน เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในพ้ืนที่  เพ่ือพัฒนาประเทศ และ
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ๒๕๑ 
 ๑๒) การท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน  ต้องมี
ประสิทธิภาพการตรวจติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด ผ่านทางคณะกรรมาธิการชุดต่าง ๆ รวมทั้งเปิด
ให้มีการตั้งกระทู้สอบถามรัฐบาลในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งการลงพ้ืนที่จริงเพ่ือติดตาม ตรวจสอบการ
บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลการรับฟังความคิดเห็น และข้อเดือดร้อนของประชาชน การ
พัฒนาการ  คณะกรรมาธิการชุดต่าง ๆ ได้มีการศึกษา ติดตาม และน าเสนอแนะ ในส่วนที่
คณะกรรมาธิการชุดนั้น ๆ รับผิดชอบรวมทั้งในการประชุมวุฒิสภา เปิดให้มีการตั้งกระทู้สอบถาม
รัฐบาล รวมทั้งการลงพ้ืนที่จริงเพ่ือติดตามและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประสิทธิภาพ
ตรวจสอบการการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล และเป็นการรับฟังความคิดเห็นเรื่องที่เดือดร้อน 
ของประชาชน การพัฒนากระบวนการปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภา การเปิดให้มีการตั้งกระทู้สอบถาม
รัฐบาล ทั้งกระทู้สดและกระทู้ทั่วไป โดยรัฐบาลได้ส่งรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้ามาเรื่องที่ซักถาม การ
ควบคุมระบบราชการจึงจ าเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัยความร่วมมือกัน๒๕๒ 

 ๑๓) การบริหารราชการแผ่นดินของสมาชิกวุฒิสภา เป็นการปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ปัญหา
ราชการได้อย่างท่วงที และที่ส าคัญท าให้เกิดการควบคุมบริหารราชการแผ่นดินอย่างเรียบร้อย และ
ชัดเจนในการปฏิบัติให้ความเห็นชอบเรื่องที่ส าคัญ สมาชิกวุฒิได้ท าหน้าที่ท าให้เกิดการพิจารณารักษา
ผลประโยชน์ช่วยประชาชนในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ท าให้เกิดผลเป็นประโยชน์อย่างมาก การ

                                                           
  ๒๕๐ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๖ วันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓. 
 ๒๕๑ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๒ วันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓. 
  ๒๕๒ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๔ วันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๑๕๘ 
 

ผลิตผลงานในความเชื่อถือในการท าหน้าที่บริหารประเทศ การท าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพให้มาก และ
เห็นประสิทธิผลอย่างประจักษ์ การติดตามมีศูนย์การคัดกรอง ท าให้การแก้ไขมาสู่การภาคเอกและ
ภาครัฐ ความพึงพอใจในการ ด าเนินเป็นไปตามยุทธศาสตร์ ความมั่นคง ชัดเจนมาก ความมั่งทาง
เศรษฐกิจ มีผลให้เกิดการกระตุ้นภาคเอกชน การพัฒนาการควบคุมดูแล ติดตาม เร่งรัด ทุกภาคส่วน
เป็นการบริหารราชการแผ่นดินที่สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน และการพัฒนาการบริหารราช
แผ่นดินมีประสิทธิภาพตามหลักการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยตรงตามรัฐธรรมนูญและ
ตรงแผนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ๒๕๓ 

  ๑๔) การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาในการบริหารราชการแผ่นดินนั้น รัฐธรรมนูญ
ก าหนดชัดเจนให้มีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา ๑๑๔ และ มาตรา ๒๗๐ การควบคุมการบริหารแผ่นดิน
หรือการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ วุฒิสภาหรือสมาชิกวุฒิสภาจะด าเนินการได้ด้วยวิธีการใด และ
เพียงใดรัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้โดยชัดเจนแล้ว สมาชิกวุฒิสภาไม่มีอ านาจที่จะกระท าการใดอันเป็น
การนอกเหนือจากวิธีการที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญชัดเจน การก าหนดนโยบายเป็นการปฏิบัติหน้าที่
ส่วนราชการในจังหวัดเพ่ือวางนโยบายและด าเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลอันเป็น
อ านาจหน้าที่ของฝ่ายบริหาร  ในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และการตรวจสอบการใช้
อ านาจ สมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในฝ่ายนิติบัญญัติ  การตั้งกระทู้ถามโดยที่
สมาชิกวุฒิสภามีสิทธิตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีเกี่ยวกับงานในหน้าที่ได้ซึ่งรัฐมนตรีมีสิทธิที่จะไม่ตอบ เมื่อ
คณะรัฐมนตรีเห็นว่าเรื่องนั้นยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์ส าคัญของ
แผ่นดิน๒๕๔ 
  ๑๕) การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินกระทรวงที่ได้รับมอบหมายแต่งตั้งนั้น ต้อง
ด าเนินการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ เป็นไปตามกฎหมายกฎหมาย และนโยบายที่ได้แถลงไว้
และต้องรับผิดชอบต่อสภาผู้แทนราษฎรในหน้าที่ของตน รวมทั้งต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อรัฐสภาใน
นโยบายทั่วไปของคณะรัฐมนตรี หรือในเมื่อมีปัญหาส าคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินที่
คณะรัฐมนตรี เห็นสมควรจะฟังความคิด เห็นของสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรและ สมาชิก
วุฒิสภา นายกรัฐมนตรีจะแจ้งไปยังประธานรัฐสภาขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกัน
ของรัฐสภาก็ได้ โดยที่รัฐสภาจะลงมติในปัญหาที่อภิปรายไม่ได้ ในการก าหนดให้นายกรัฐมนตรีต้อง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรด้วยเสียง
ข้างมากนั้น เพ่ือให้สถานะของนายกรัฐมนตรีมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับประชาชนผ่านทาง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะผู้แทนของปวงชนชาวไทย๒๕๕ 

                                                           
 ๒๕๓ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๗ วันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓. 
 ๒๕๔ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๒ วันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓. 

 ๒๕๕ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๓ วันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B&action=edit&redlink=1


๑๕๙ 
 

 ๑๖) การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐธรรมนูญไม่ให้เราก้าวก่ายการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ควบคุมไม่ให้ก้าวก่ายแต่เป็นหน้าที่ให้ค าเสนอแนะ ไม่ดีท้วงติง ประสิทธิภาพการ
บริหารราชการแผ่นดิน เน้นการปฏิรูปเป็นหลัก การจัดการโปร่งใส หลีกเลี่ยงไม่ได้เรื่องการร้องเรียน 
ติดตามเรื่องการร้องเรียน เรื่องการโปร่งใส การทุจริต ส่วนการติดตามเน้นเรื่องปัญหาของประชาชน
เป็นหลัก การพัฒนาในเรื่องการเสนอแนะ ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบการปฏิบัติงาน  ค านึงถึง
ผลประโยชน์ของชาติเป็นส าคัญ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน รับทราบค าแถลงนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรี การตั้งกระทู้ถามเรื่องที่ส าคัญกับการท าหน้าที่ของรัฐบาล การบริหารราชการ
แผ่นดินเรื่องของวาระที่เราจะดูเรื่องระเบียบต่าง ๆ มีขั้นตอนกรรมาธิการ ในส่วนต่าง ๆ ติดตาม 
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และสถานการณ์ การส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทุกภาค
ส่วนของการบริหารราชการแผ่นดิน๒๕๖ 
 ๑๗) การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาการควบคุมบริหารราชการแผ่นดินการตั้งกระทู้
ถาม การเปิดอภิปรายทั่วไป ในเรื่องที่เร่งด่วน เป็นที่สนใจของประชาชน การท าหน้าที่ตามมาตรา 
๒๗๐ มีหน้าที่และอ านาจติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การ
จัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งความคืบหน้าในการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพ่ือทราบทุกสามเดือน การบริหารการงานของรัฐบาล มีอะไรที่
เสนอแนะได้ก็จะเสนอแนะ ถ้าอะไรออกนอกทิศทางก็จะเข้าไปช่วย สมาชิกวุฒิสภาเข้าไปช่วยรัฐบาล 
ให้มองผลประโยชน์ชาติเป็นหลักเพราะสมาชิกวุฒิสภาไม่ได้สังกัดพรรคการเมือง๒๕๗ 
 ๑๘) การปฏิบัติหน้าที่การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นตามข้อบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญที่ก าหนดไว้ การตั้งกระทู้ถามการขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือให้คณะรัฐมนตรีแถลง
ข้อเท็จจริงหรือแสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นในปัญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน 
การตั้งกระทู้ถาม ถามด้วยวาจา ถามด้วยเอกสาร การเปิดอภิปราย การถามนายกในเรื่องที่เร่งด่วน 
การท าหน้าที่ ตรงตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ ความก้าวหน้าในโครงการต่าง ๆ การตรวจสอบ 
เสนอแนะ เร่งรัด ของภาครัฐ ตรวจสอบการท าหน้าที่ของรัฐตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ งบประมาณ
สอดคล้องกับโครงสร้าง  และการเสนอแนะรัฐบาลในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นการท าหน้าที่ของสมาชิก
วุฒิสภาโดยผ่านกระบวนการทางกฎหมาย และตามระเบียบของกระทรวง ทบวง กรม๒๕๘ 
  สรุปผลการวิเคราะห์พบว่า การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน การปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ รับทราบค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี การตั้งกระทู้ถาม 
การเปิดอภิปรายทั่วไป  การขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงผล

                                                           
 ๒๕๖ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๓ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

 ๒๕๗ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูส าคัญ ล าดับที่ ๕ วันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓.  
 ๒๕๘ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๘ วันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๑๖๐ 
 

การวิเคราะห์ความคิดเห็นในปัญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน การตรวจสอบ เสนอแนะ 
เร่งรัด ของภาครัฐ ตรวจสอบการท าหน้าที่ของรัฐ สมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
ในฝ่ายนิติบัญญัติเนื่องด้วยประเทศไทยมีรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา 
โดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย การจัดท าและ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพ่ือทราบทุกสามเดือน เพ่ือให้เกิดการถ่วงดุลอ านาจซึ่งกันและกัน  ดัง
แผนภาพที่ ๔.๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๗ แสดงผลการวิเคราะห์การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การควบคุมการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 

๑.การพัฒนาการบริหารราชแผ่นดินมีประสิทธิภาพ
ตามระบอบประชาธิปไตย สอดคล้องกับการปฏิรูป 

๒.การติดตามผลงานของรัฐบาลทุก ๓ เดือน ในการ
พัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 

๓.การท าหน้าที่ของกรรมาธิการเพ่ือให้สอดคล้อง 
กับหลักเกณฑ์และสถานการณ์ในการบริหารประเทศ 

๔.เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
การจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

๕.การเสนอแนะ เร่งรัด ติดตาม  ตรวจสอบการท า
หน้าที่ของรัฐบาล เป็นไปตามรัฐธรรมนูญก าหนด 



๑๖๑ 
 

ตารางที่  ๔.๖ แสดงผลวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ แห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 

ประเด็น 
ที ่

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑. การผลิตการควบคุมตรวจสอบเกิดการ

ถ่ ว งดุลกันระหว่ างองค์กรผู้ ใช้ อ านาจ
อธิปไตยการท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาจึง
เป็นการดี ให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริง
หรือชี้แจงปัญหาส าคัญเกี่ยวกับการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 

๒ ๒, ๑๓ 
 

๒. 
 

ประสิทธิภาพ การควบคุมบริหารแผ่นดิน
และการควบคุมการตรวจสอบการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะรัฐมนตรี  อ านาจหน้าที่ของ
รัฐสภาฝ่ายบริหารถือเป็นหนึ่งในอ านาจ
หน้าที่ที่ส าคัญของรัฐสภา เนื่องจากเป็น
อ านาจหน้าที่ที่ท าให้เกิด 

๔ ๓, ๙, ๑๒, ๑๓ 
 

๓. 
 
 
 

ความพึงพอใจการควบคุมการบริหาร
ราชการแผ่นดิน เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีแถลง
ข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาส าคัญเกี่ยวกับ
การบริหารราชการแผ่นดิน 

๓ ๘, ๑๑, ๑๓ 
 

๔. การปรับเปลี่ยนในระบบการควบคุมการ
บริการราชการก็ต้ อง เป็นที่ น่ า เชื่ อถื อ 
ผลผลิตที่ต้องออกกฎนโยบายในทันการ
เหตุการณ์ ประสิทธิผลที่ออกในการควบคุม
บริหารราชการแผ่นดินเพ่ือประเทศชาติและ
ประชาชน 

๒ ๕, ๑๐ 
 

๕. การ พัฒนาการ บริ ห า ร ร าชแผ่ น ดิ น มี
ประสิทธิภาพตามระบอบประชาธิปไตย 
เพ่ือให้การท างานบริหารแผ่นดิน การควร
คุ ม ดู แ ล ให้ อ ย่ า ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลมากท่ีสุด 

๖ ๔, ๖, ๗, ๑๐, ๑๒, ๑๕ 

 



๑๖๒ 
 

  ๔.๒.๔ ปัจจัยตัวชี้วัดประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บทบาทการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลด ารง
ต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ในประเด็นปัจจัยตัวชี้วัดประสิทธิผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ การพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ พบว่า 
  ๑) การท าหน้าที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญก าหนด แต่สมาชิกวุฒิสภามีบทบาทน้อย การ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการท าหน้าที่ ให้เข้ากับการยุคสมัย ทันต่อเทคโนโลยีและเป็นไปเพ่ือประโยชน์
ของประเทศชาติเป็นส าคัญ คณะกรรมการสรรหามีความโปร่งใส มีความยุติธรรม เป็นกลาง การสรร
หามีการพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ท าตามหลักการขององค์กรอิสระนั้นเพ่ือให้เกิดความยุติธรรม
ตรวจสอบได้ การตั้งคณะกรรมสามัญและคณะกรรมาธิการวิสามัญในการท าหน้าที่ตรงกับความรู้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ตรงเป้าหมายที่ตั้งไว้ การท าหน้าที่จึงเป็นไปในแนวทางเดียวกัน๒๕๙ 
  ๒) การท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาการพิจารณาเลือก แต่งตั้ง ให้ค าแนะน า ต้องมีเสียง
ส่วนมากเป็นในแนวทางเดียวกัน การแต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งเป็นผู้มีประสบการณ์และเป็นดีคนเก่ง 
และดี มีความซื่อสัตย์สุจริต การพัฒนาองค์กรอย่างมี เป้าหมายที่ชัดเจนจะท าให้ทิศทางขององค์กร
ชัดเจนโยบายที่แน่ชัด จะท าให้การปฏิบัติราบรื่นและรวดเร็ว นั่นคือส่วนส าคัญที่ท าให้องค์กรพัฒนา
ก้าวไกลอย่างไม่หยุดยั้ง ตามกฎหมายและตามยุทธศาสตร์ชาติ๒๖๐ 
  ๓) การท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา การให้ความเห็นชอบบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กร
อิสระการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาในด้านนี้ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรม การท าหน้าที่โปร่งใส 
ยุติธรรม ตรวจสอบประวัติย้อนหลัง การท าหน้าที่ในองค์กรอิสระเห็นประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเป็น
ส าคัญ การท าหน้าที่เห็นชอบการด ารงต าแหน่งมีจริยธรรมและมีคุณธรรม๒๖๑ 
  ๔) การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภานั้นต้องดูความเห็นชอบที่ถูกต้อง คณะกรรมการ 
ไม่ควรให้อ านาจมากเกินไปการให้อ านาจวุฒิสภาเป็นผู้พิจารณา และให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง
บุคคลเพ่ือเข้าท าหน้าที่ในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญทุกองค์กร โดยองค์กรอิสระเหล่านี้ มีภารกิจ
หลัก คือ การตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหารในด้านต่าง ๆ การสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้ได้คนที่มีความอิสระอย่างแท้จริง ไม่ใช่คนของพรรคการเมืองหรือกลุ่ม
ผลประโยชน์ใด ประสิทธิภาพในการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ รัฐธรรมนูญจึงได้
ก าหนดการสรรหามีหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นที่ประจักษ์ มีความรับผิดชอบสูง 

                                                           
 ๒๕๙ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๘ วันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓.  
 ๒๖๐ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑ วันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 
 ๒๖๑ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๑ วันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 



๑๖๓ 
 

มีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่ กล้าตัดสินใจมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม
และ มีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายก าหนด เพ่ือด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ๒๖๒ 
  ๕) การพิจารณา ให้ความเห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระโดยการ
แต่งตั้งคณะกรรมาธิการ ตรวจสอบประวัติความประพฤติทางจริยธรรมของวุฒิสภา การพิจารณาเรื่อง
ต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามกฎหมาย และตามรัฐธรรมนูญที่ได้ก าหนดไว้องค์กรอิสระเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้น
ให้มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายการปฏิบัติหน้าที่และการใช้
อ านาจขององค์กรอิสระต้องเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม กล้าหาญ การคัดสรรบุคคลมาท าหน้าที่ใน
องค์กรอิสระต้องมีความยุติธรรมเป็นหลัก๒๖๓ 
  ๖) บทบาทการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระเป็นหน้าที่โดยตรงที่
สมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนดโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ การปฏิบัติ
หน้าที่การพิจารณาเลือก แต่งตั้ง ให้ค าแนะน า ให้ความเห็นชอบบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
เป็นไปตามระบบที่ได้ก าหนดไว้และต้องมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตรงตามเป้าหมายสร้าง
ความพึงพอใจ และพัฒนาไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ พัฒนาประเทศต่อไป๒๖๔ 
  ๗) การท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา การแต่งตั้งให้ค าแนะน าให้ความเห็นชอบบุคคลด ารง
ต าแหน่งในองค์กรอิสระต่าง ๆ มีเหตุผลชี้แจงที่ เปิดเผยได้  การแต่งตั้งมีความพึงพอใจเป็น
ประชาธิปไตย การแต่งตั้งให้ความเห็นชอบเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เห็นประโยชน์ของชาติเป็น
หลัก หรือตามรัฐธรรมนูญที่ได้ก าหนด การผลิตการแต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งเป็นไปตามหลักการ
และหลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้ โดยยึดหลักความยุติธรรมเป็นกลาง มีความรู้ความช านาญ ด้านคุณวุฒิ วัยวุฒิ 
ประสบการณ๒์๖๕ 
  ๘) สมาชิกวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่แต่งตั้งให้ค าแนะน าบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ
ส าคัญต้องโปร่งใส และแต่งตั้งโดยมีความสามารถ และตรงกับต าแหน่ง พิจารณาอย่างรอบคอบ 
ประสิทธิภาพการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งความคืบหน้าในการ
ด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพ่ือทราบทุกสามเดือน การผลิตบุคคลให้ด ารงหน้าที่
ในองค์การองค์กรอิสระเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นให้มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญและกฎหมาย การปฏิบัติหน้าที่และการใช้อ านาจขององค์กรอิสระต้องเป็นไปโดยสุจริต 
เที่ยงธรรม กล้าหาญ และปราศจากอคติท้ังปวงในการใช้ดุลพินิจ๒๖๖ 

                                                           
 ๒๖๒ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๕ วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓. 
 ๒๖๓ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๔ วันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓. 
 ๒๖๔ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๗ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓. 
 ๒๖๕ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๖ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓. 
 ๒๖๖ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูส าคัญ ล าดับที่ ๙ วันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 



๑๖๔ 
 

  ๙) อ านาจวุฒิสภาเป็นผู้พิจารณาพิจารณาเลือก แต่งตั้ง ให้ค าแนะน า ให้ความเห็นชอบ
บุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ และให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเพ่ือเข้าท าหน้าที่ในองค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญทุกองค์กร โดยองค์กรอิสระเหล่านี้ มีภารกิจหลักคือ การตรวจสอบการท างาน
ของฝ่ายบริหารในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้อ านาจเพ่ือให้วุฒิสภามีหน้าที่ให้ความเห็นชอบในการด ารง
ต าแหน่งส าคัญอ่ืน ๆ ของรัฐการกระท าโดยการตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นมาหนึ่งชุดเพ่ือตรวจสอบ
ประวัติบุคคลซึ่งกรรมการสรรหาของต าแหน่งนั้น ๆ ได้คัดเลือกมาให้แล้วจึงท าการลงมติเห็นชอบ
หรือไม่เห็นชอบให้ด ารงต าแหน่ง เป็นไปรัฐธรรมนูญก าหนด และมีประสิทธิภาพในด ารงต าแหน่งใน
องค์กรของรัฐและองค์กรอิสระ โปร่งใสผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่าง ๆ ที่จะยัง
ประโยชน์แก่การบริหาร และจัดการการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และมีความ
ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ๒๖๗ 

 ๑๐) การปฏิบัติหน้าที่ ด้านพิจารณาเลือก แต่งตั้ง ให้ค าแนะน า ให้ความเห็นชอบบุคคล
ด ารงต าแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ต้องเป็นไปอย่างยุติธรรมและเป็นธรรมในการแต่งตั้ง ผู้ที่จะมาปฏิบัติ
หน้าที่ในองค์กรอิสระต้องมีคุณธรรม และเป็นผู้เชี่ยวชาญในการด ารงต าแหน่งนั้น ๆ และ พัฒนา
องค์กรนั้นให้มีประสิทธิภาพและน าไปสู่การปรับเปลี่ยนการท าหน้าที่ขององค์อสิระไปในทางที่ดี 
พัฒนาประเทศ การท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาต้อง เป็นธรรม เป็นกลาง เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นที่ตั้ง ตามยุทธศาสตร์และเป้าหมาย๒๖๘  
  ๑๑) การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาการพิจารณาเลือก แต่งตั้ง ให้ค าแนะน า ให้
ความเห็นชอบบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กร สมาชิกวุฒิสภาให้ความเห็นชอบสรรหาบุคคลตรงกับ
ความสามารถ และพิจารณาความรู้รอบด้าน ผู้ที่เข้ามาท าหน้าที่ต้องช านาญ มีประสบการท าหน้าที่มา
หลายต าแหน่ง เป็นผู้ที่สะอาด มีความสุจริตจริงใจต่อการท าหน้าที่ในองค์กรนั้น การพัฒนาองค์กรให้
ประสบผลส าเร็จ บริหารบุคคลให้มี ประสิทธิภาพในการท าหน้าที่ขององค์กรนั้น ๆ การท าหน้าที่ของ
สมาชิกวุฒิสภาชุดนี้ต้องตรงไปตรงมา ท าเพ่ือการประเทศ ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ตามหลัก
รัฐธรรมนูญ๒๖๙ 
  ๑๒) การปฏิบัติหน้าที่การพิจารณา ให้ความเห็นชอบบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
ด้านพิจารณาให้ความเห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ การปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิกวุฒิสภาการแต่งตั้งคณะกรรมการในองค์กรอิสระ มีความรอบคอบ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ
ในที่ประชุมมีมติเป็นไปตามกฎหมาย เป็นไปตามหลักเกณฑ์มีความพึงพอใจและมีความชอบธรรม 

                                                           
 ๒๖๗ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๐ วันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓. 

 ๒๖๘ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๖ วันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓.  
  ๒๖๙ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๒ วันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓. 



๑๖๕ 
 

และสอดคล้องมีความชอบธรรมและเป็นไปตามหลักธรรมอย่างชัดเจน ไม่ขัดต่อมติเห็นชอบใน
หลักการเป็นไปตามหลักธรรมที่ปฏิบัติแล้วไม่เสื่อมอย่างชัดเจน๒๗๐ 
  ๑๓) การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาในการพิจารณา ให้ความเห็นชอบบุคคลด ารง
ต าแหน่งในองค์กรอิสระการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาในด้าน เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ์ หรือเคยท างานในด้านต่าง ๆ จากภาคส่วนที่หลากหลายของสังคม แต่งตั้งและการ
คัดสรรบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ เป็นไปตามมติและเป็นไปตามความสามารถ ไม่ขัดหรือ
แย้งต่อหลักเกณฑ์เป็นไปตามหลักกฎหมายก าหนดไว้ การเลือกแต่งตั้งบุคคลมีประสิทธิภาพ มีความ
ช าชาญ ซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อการท าหน้าที่ ตรงไปตรง เพ่ือให้การบริหารในองค์นั้นมีการพัฒนา
ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้๒๗๑ 
  ๑๔) การสรรหาบุคคลมาด ารงต าแหน่งองค์กรอิสระต่าง ๆ เห็นด้วยกับการเลือกและเพ่ือ
การพัฒนาองค์กรอิสระให้มีความน่าเชื่อถือและความเป็นธรรม โปร่งใส ต้องมีการคัดสรรมาก่อนแล้ว 
ตรงต าแหน่งงานตรงกับความสามารถ โดยสุจริตและเที่ยงธรรม และมีความซื่อสัตย์ตามรัฐธรรมนูญ
ก าหนดไว้ การสรรหาความพึงพอใจทุกภาคส่วนเพราะการท ามาต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติอย่าง
ครบถ้วน ที่ส าคัญผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่าง ๆ ที่จะยังประโยชน์แก่การบริหารตรง
ตามเป้าหมาย๒๗๒ 
  ๑๕) การปฏิบัติหน้าที่การพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ
การให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกหรือสรรหาเพ่ือด ารงต าแหน่ง ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ  คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน มีความส าคัญต่อการ
ท าหน้าที่พัฒนาประเทศ ประสิทธิภาพการสรรหาบุคคลที่มาด ารงต าแหน่ง มีมาตรฐานสูง มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ การแต่งจึงต้องกลั่นกรองกันหลายขึ้นตอน การท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา เป็น
กลางเป็นธรรมในการสรรหาและมีประสิทธิภาพในการสรรหา โป่รงใส สร้างความพอใจให้กับทุกฝ่าย 
โดยความยุติธรรม๒๗๓ 
  ๑๖) การปฏิบัติหน้าที่การพิจารณาเลือก ให้ความเห็นชอบบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กร
อิสระ การผลิตผลงานในหน้าที่และมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ ผ่านคณะกรรมาธิการตรวจสอบ
ประวัติ ซึ่งมีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะด้วย ประสิทธิภาพการพิจารณาเลือกต้องเป็นอย่าง

                                                           
   ๒๗๐ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๗ วันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓. 
 ๒๗๑ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๒ วันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓. 

 ๒๗๒ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๓ วันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
 ๒๗๓ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๓ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๑๖๖ 
 

ยุติธรรม ประโยชน์ของประชาชนมีประสบการณ์ โดยรวมมีความพึงพอใจ และเป็นไปตามข้อบัญญัติ
ของกฎหมายที่ได้ก าหนดไว้๒๗๔ 
  ๑๗) การท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาในการแต่งตั้งให้ความเห็นชอบไม่เห็นชอบผู้ที่มา
ด ารงองค์กรอิสระ เป็นไปอย่างโปร่งใส่และยุติธรรม ตรงไปตรงมา ตรงตามหลักเกณฑ์ และหลัก
คุณธรรมจริยธรรม มีประสบการณ์ การที่บุคคลจะมาด ารงต าแหน่งองค์กรอิสระ มีการกลั่นกรองกัน
พอสมควร มีบุคคลนั้นประสิทธิภาพ ดี เก่ง กล้า เข้าไปท างานในองค์กรส าคัญ ๆ ตั้งคณะกรรมาธิการ
ตรวจสอบตรวจสอบจริยธรรมขององค์กรอิสระ การเห็นชอบต้องผ่านทั้งกฎเกณฑ์ที่ได้วางไว้และด้าน
คุณธรรมจริยธรรมด้วย๒๗๕  
  ๑๘) การพิจารณา ให้ความเห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ การ
ปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิการท าหน้าที่ในการสรรหาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อระเบียบ และบุคคลที่
เข้าด ารงต าแหน่งมีคุณสมบัติตรงกับที่องค์กรนั้นต้องการ การท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภามีความพึง
พอใจในความท าหน้าที่เป็นกลาง โปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรมในการท าหน้าที่ สร้างความพึง
พอใจในกระบวนการสรรหาบุคคล และเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์และมีความช านาญเฉพาะด้าน 
น าไปสู่การพัฒนาองค์กรนั้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ทั้งทางตรงและทางอ้อม ๒๗๖ 
  สรุปผลการวิเคราะห์พบว่า การพิจารณา ให้ความเห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่ง
ในองค์กรอิสระ ต าแหน่ง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการสรรหามีความโปร่งใส มีความยุติธรรม เป็นกลาง การสรรหามีการ
พัฒนาไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ท าตามหลักการขององค์กรอิสระนั้นเพ่ือให้เกิดความยุติธรรมตรวจสอบ 
กระบวนการสรรหา เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้วางไว้ การให้ความเห็นชอบมีการแสดงผลการ
วิเคราะห์วิสัยทัศในการด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ เห็นความส าคัญขององค์กรอิสระต่อการบริหาร
ประเทศต้องมีความโปร่งใส ยุติธรรม ตามหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม ตรงตามหลักธรรมาภิบาล และ
หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ได้ก าหนดไว้เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผล ดังแผนภาพที่ ๔.๘ 
 
 
 
 

                                                           
  ๒๗๔ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๔ วันท่ี ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๖๓. 
 ๒๗๕ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๕ วันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
 ๒๗๖ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๘ วันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๑๖๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๘ แสดงผลการวิเคราะห์การพิจารณา ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งใน
องค์กรอิสระ    
 

ตารางที่ ๔.๗ แสดงผลวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ แห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ การพิจารณา ให้ความเห็นชอบ แต่งตั้ง
บุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ  

ประเด็น 
ที ่

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑. การผลิตการแต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่ง

เป็นไปตามหลักการและหลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
โดยยึดหลักความยุติธรรมเป็นกลาง มี
ความรู้ความช านาญ ด้านคุณวุฒิ วัยวุฒิ 
ประสบการณ์ การเห็นชอบต้องผ่านทั้ง
กฎเกณฑ์ที่ได้วางไว้และด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

๖ ๑, ๗, ๘, ๑๖, ๑๗, ๑๘ 
 

   
 
 

การพิจารณา ให้ความ
เห็นชอบ แต่งตั้งบุคคล
ด ารงต าแหน่งในองค์กร

อิสระ 

๑.โปร่งใส ยุติธรรม เป็นกลาง ตรวจสอบได้ ตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้  

๒.เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม กล้าหาญ และปราศจาก
อคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจ 

๓.ตรงกับความสามารถ ตามมาตรฐาน มีความสุจริต
และเที่ยงธรรม มีความซื่อสัตย์ 

๔.ประสิทธิภาพ พิจารณาเป็นอย่างยุติธรรม ประโยชน์
ของประชาชน มีประสบการณ์สูง 

๕.เป็นธรรม เป็นกลาง เป็นอิสระ ตรงไปตรงมา มี
หลักคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม   



๑๖๘ 
 

ตารางที่  ๔.๗ แสดงผลวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ แห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ การพิจารณา ให้ความเห็นชอบ แต่งตั้ง
บุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ (ต่อ) 

ประเด็น 
ที ่

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๒. 

 
ประสิ ทธิ ภ าพในการสรรหาผู้ ด า ร ง
ต าแหน่งในองค์กรอิสระ คัดเลือกบุคคลที่
มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นที่ประจักษ์ มี
ความรับผิดชอบสูง มีความกล้าหาญใน
ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่  ก ล้ า ตั ด สิ น ใ จ มี
พฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดี
ของสังคมและ มีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย
ก าหนด เป็นคนเก่งและมีความสามารถ 

๗ ๔, ๖, ๘, ๙, ๑๓, ๑๕, ๑๖ 
 

๓. 
 
 
 

ความพึงพอใจและมีความชอบธรรม และ
สอดคล้อง มีความชอบธรรมและเป็นไป
ตามหลักธรรมอย่างชัดเจน ไม่ขัดต่อมติ
เห็นชอบในหลักการเป็นไปตามหลักธรรม
ที่ปฏิบัติแล้วไม่เสื่อมอย่างชัดเจน 

๔ ๕, ๗, ๑๒, ๑๘ 
 

๔. การปรับเปลี่ยนการท าหน้าที่ขององค์กร
อิสระไปในทางที่ดี พัฒนาประเทศ การท า
หน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาต้อง เป็นธรรม 
เป็นกลาง เพ่ือประโยชน์ของประชาชน
เป็นที่ตั้ง ตามยุทธศาสตร์และเป้าหมาย 

๕ ๑, ๕, ๖, ๘, ๑๑, ๑๕ 

๕. การพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้  ให้เกิด
ความยุติธรรมตรวจสอบได้ การท าหน้าที่
ตรงกับความรู้ ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญ ตรงเป้าหมายที่ตั้งไว้ การท า
หน้าที่จึงเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

๔ ๑, ๑๑, ๑๔, ๑๘ 
 

 
 
 



๑๖๙ 
 

  ประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๙ แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยชี้วัดประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 
 

การกลั่นกรองกฎหมาย 

การควบคุมการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 

การพิจารณา ให้ความ
เห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลด ารง

ต าแหน่งในองค์กรอิสระ 

ปัจจัยช้ีวัดประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 

การผลิต   - กฎหมายทีเ่กิดประโยชน์ ประชาชนมีส่วนร่วม 
ประสิทธิภาพ   - เป็นคุณต่อประชาชน มีประโยชน์ต่อประเทศ  
ความพึงพอใจ  - มีความเป็นธรรม  เป็นกลาง เป็นท่ีน่าเชื่อถือ 
การปรับเปลี่ยน- ให้ทันต่อเหตุการณ์บ้านเมืองในยุคปัจจุบัน 
การพัฒนา   - ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหท้ันสมัย ไม่ล้าหลัง 

การผลิต   - เยียวยาช่วยประชาชนได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา 
ประสิทธิภาพ   - ผลการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด โปร่งใส 
ความพึงพอใจ  - เกิดความ มั่นคง มั่งคั่ง ยื่น ต่อประเทศชาติ 
การปรับเปลี่ยน- สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน    
การพัฒนา   - รักษาผลประโยชน์ให้ประเทศชาติ   
 

การผลิต   - ผู้มีความรู้ ความสามารถ เก่ง ตรงกับต าแหน่ง  
ประสิทธิภาพ   - มีศักยภาพ เก่งเฉพาะด้าน ตรงตามก าหนด 
ความพึงพอใจ  - การปฏิบัติหน้าที่โปร่งใสและพัฒนาประเทศ 
การปรับเปลี่ยน- ยกระบบใหด้ีขึ้น สอดคล้องกับเป้าหมาย   
การพัฒนา   - ตามเป้าหมายที่วางไว้ตามยุทธศาสตร์      
 



๑๗๐ 
 

๔.๓ ผลการวิเคราะห์การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ถูกเลือกแบบเฉพาะเจาะจงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา จ านวน ๒๕ รูป/คน 
ส าหรับการวิเคราะห์การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก
วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยใช้หลักอปริหานิยธรรม ๗ 
จ าแนกออกเป็น ๑.หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ๒.พร้อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุม ๓.ไม่บัญญัติ หรือ
ล้มเลิกข้อบัญญัติต่าง ๆ ๔.ให้ความเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่ ๕.ไม่ข่มเหงสตรี ๖.เคารพ
บูชาสักการะเจดีย์ ๗. ให้การอารักขาพระภิกษุสงฆ์หรือผู้ทรงศีล เพ่ือให้ได้ข้อค้นพบที่ชัดเจนสามารถ
อธิบายสนับสนุนรวมทั้งให้ข้อคิดเห็นโดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า 
  ๔.๓.๑ การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก
วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตามหลักพุทธธรรมการหม่ัน
ประชุมกันเนืองนิตย์ ตรงต่อเวลา 
   จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ ในประเด็นการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ ตามหลักการหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ตรงต่อเวลาพบว่า 
  การประยุกต์หลักธรรมการหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ตรงต่อเวลาของสมาชิกวุฒิสภาใน
การปฏิบัติหน้าที่นั้น คนเราย่อมต้องอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะจากคนกลุ่มเล็ก ๆ รวมไปถึงกลุ่มใหญ่ คือ 
ประเทศชาติ ไม่มีใครสามารถอยู่โดดเดี่ยวโดยล าพังตนเองได้ การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ เป็น
ประเทศชาติได้นั้น ย่อมต้องมีการติดต่อไปมาหาสู่กัน มีข่าวสารที่ต้องรู้ร่วมกัน และต้องมีการประชุม
ปรึกษาหารือ เพ่ือความเจริญรุ่งเรืองของหมู่ชนนั้น หรือเมื่อมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งที่ต้องแก้ไข
ร่วมกัน ก็ต้องอาศัยการประชุมเป็นส าคัญ เพื่อระดมความคิดเห็น เพื่อแก้ไขสถานการณ์และปัญหานั้น 
ๆ ให้ลุล่วงไปการประชุมนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นอย่างสุจริตและ
ตรงไปตรงมา ตามสถานการณ์ความเป็นจริง ไม่ควรพูดจาเสียดสีผู้อ่ืน หรือพูดจากระทบกระทั่งผู้อ่ืน 
เป็นเหตุให้แตกความสามัคคี หรือท าลายมิตรภาพ และบรรยากาศของการประชุม จนท าให้การ
ประชุมนั้นไม่บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ คือความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง
เพราะฉะนั้น การประชุมของสมาชิกวุฒิสภากันเป็นประจ าในเรื่องที่เร่งด่วน ทันต่อเหตุการณ์เพ่ือ
แก้ไขปัญหาหรือหาทางออกร่วมกันในเรื่องที่เป็นประเด็นในสังคมหรือความเดือนร้อนของประชาชน 
และประเทศชาติมีปัญหาท าให้เกิดการประชุมที่มีประสิทธิภาพมีข้อยุติโดยมีประสิทธิและได้ข้อมิติที่
เป็นประโยชน์และเป็นธรรม 



๑๗๑ 
 

  ๑) การประชุมกันเนื่องนิตย์ของสมาชิกวุฒิสภาเป็นการประชุมตามวาระต่าง ๆ ที่ได้
ก าหนดตามแผนปฏิทินของสมาชิกวุฒิสภา เพ่ือให้การประชุมนั้นเป็นไปอย่างราบรื่ น และมี
ประสิทธิภาพในการประชุมตามวาระต่าง ๆ เป็นการประชุมเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ ข้อแนะน าต่าง ๆ 
สมาชิกวุฒิสภา มีระเบียบวาระที่จะต้องประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาหรือให้ความเห็นชอบในเรื่องใด ๆ 
ตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นประจ าเพ่ือให้ได้ครบทุกมุม มีทางออกในการด าเนินการที่
หลากหลาย ข้อมูลที่ได้ตกผนึกในการตัดสินใจจึงมีความรอบคอบเป็นประโยชน์สูงสุด  การลงมติในที่
ประชุมเกี่ยวกับการออก พรก. ฉุกเฉิน การผลิตหรือออกกฎหมายแต่ละฉบับเพ่ือพัฒนาบ้านเมืองให้
ตามยุคตามสมัย การพัฒนาการประชุมกันเนืองนิตย์ของสมาชิกวุฒิสภาเป็นการประชุมที่มีเป้าหมาย 
มีแบบแผน มีก าหนดเวลาที่แน่นอน เป็นผลประโยชน์ของประเทศ การประชุมกันเนื่องนิตย์เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท าหน้าที่บริหารประเทศ ในมีความมั่นคง ให้สังคมมีความสงบสุข มีระเบียบโดย
การหลักกฎหมายในประชาชนได้เกรงกลัวไม่กระท าความผิด การท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาทุกด้าน 
ต้องมีการประชุมเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ ได้ข้อตกลง ข้อเสนอแนะ หลักกฎหมาย 
ตามหลักรัฐธรรมนูญ และตามหลักยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้๒๗๗ 
  ๒) ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
โดยมีรัฐสภาการประชุม คณะกรรมาธิการต่าง ๆ เพ่ือการเสนอแนะ เร่งรัด ติดตาม การท างานของ
รัฐบาลซึ่งสมาชิกวุฒิสภาติดตาม การท างาน มีการประชุม ทั้งสมาชิกวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรมี
การลงมติ ในที่ประชุม น าข้อประชุม ไปประกาศเพ่ือให้ปฏิบัติกันต่อไป การผลิตหรือการออก
กฎหมายการตรากฎหมายและการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ตลอดจนการแต่งตั้งบุคคลเข้า
ท าหน้าที่องค์กรอิสระตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด ของรัฐสภาจะต้องกระท าในที่ประชุม ซึ่งโดยปกติ
วุฒิสภาจะแยกกันประชุมตามอ านาจหน้าที่ แต่ก็มีบางกรณีที่รัฐธรรมนูญก าหนดให้ทั้งสองสภาประชุม
ร่วมกัน การพัฒนาการประชุมร่วมกันเป็นประจ าช่วยให้ทุกคนได้เสนอแนวคิดมุมมองในเรื่องต่าง ๆ 
ได้ครบทุกมุม มีทางออกในการด าเนินการที่หลายหลาย ข้อมูลที่ได้ตกผลึกในการตัดสินใจจึงมีความ
รอบคอบเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ๒๗๘ 
  ๓) การประชุมกันเนืองนิตย์เป็นการดีของรัฐบาลเพ่ือจะได้ติดตามผลงานที่ได้ท าไป ต้อง
ท าให้เป็นกิจวัตรประจ าวัน และน าข้อที่ประชุมไปปฏิบัติตามผลที่ได้ รัฐสภาจะประชุมร่วมกันหรือ
แยกกัน ย่อมเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ การประชุมวุฒิสภาเป็นการท าหน้าที่ตามอ านาจ
หน้าที่ที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ เช่น ท าหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ
หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ท าหน้าที่
การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยการตั้งกระทู้ถามและเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติ 
                                                           

 ๒๗๗ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑ วันท่ี ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓. 
 ๒๗๘ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๒๒ วันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓. 
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๑๗๒ 
 

ท าหน้าที่ในการพิจารณาเลือก แต่งตั้ง ให้ค าแนะน า หรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลด ารงต าแหน่งใน
องค์กรต่าง ๆ เช่น ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ต้อง
ด าเนินการในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ก็ต้องด าเนินการในการประชุมวุฒิสภา การประชุมกัน
เนืองนิตย์ของสมาชิกวุฒิสภาเป็นเรื่องที่ดี มีประโยชน์ต่อการบริหารประเทศ การประกันเนืองนิตย์
ของสมาชิกวุฒิสภาเป็นประโยชน์ของประชาชน เป็นการพัฒนาหลักประชาธิปไตยในการบริหาร
ประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ๒๗๙ 
  ๔) สมาชิกวุฒิสภามีการน าหลักการประชุมกันเนื่องนิตย์ไปใช้เป็นการประชุมสามัญ 
วิสามัญและการประชุมของคณะกรรมาธิการต่าง ๆ เพ่ือให้การประชุมเกิดความส าเร็จเป็นประโยชน์
ต่อประเทศชาติสมัยประชุมสามัญทั่วไป เป็นสมัยประชุมที่รัฐสภาสามารถด าเนินการในเรื่องใด ๆ ที่
อยู่ในอ านาจหน้าที่ของรัฐสภา ได้ทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเว้น เช่น การเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล และเรื่องอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่เรื่องที่ต้องพิจารณาในการประชุม
สมัยสามัญนิติบัญญัติ การประชุมสามัญของสมาชิกวุฒิสภา ในการปฏิบัติประเทศ การปฏิบัติระบบ
ราชการ หรือการปฏิบัติทางด้านการเมือง การประชุมกันเนื่องนิตย์สามารถปรับเปลี่ยนการประชุมให้
ตรงกับหัวข้อ ให้ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือหาข้อแก้ไขได้ทันท่วงที และเป็นการประชุมที่
ส่งผลต่อการท างานของสมาชิกวุฒิสภาในการให้ค าน าข้อเสนอแนะในเรื่องที่อยู่ในอ านาจของสมาชิก
วุฒิสภาการประชุมกันได้แง่คิด มุมมอง ข้อปฏิบัติเพ่ือน าไปปฏิบัติต่อไป  การพัฒนาการประชุมโดย
เปิดเผย ในการประชุมโดยเปิดเผยนั้น บุคคลภายนอกสามารถเข้าฟังการประชุมได้ตามระเบียบที่
ประธานสภาก าหนด นอกจากนี้ประธานสภาต้องจัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมทาง
วิทยุกระจายเสียงและหรือวิทยุโทรทัศน์ และต้องจัดให้มีการถ่ายทอดการประชุมทางเครื่องขยายเสียง
และหรือวิทยุโทรทัศน์วงจรปิดภายในบริเวณของรัฐสภา และล่ามภาษามือ เพ่ือให้ประชาชนทั่วไป
สามารถรับรู้ได้อย่างทั่วถึง เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงความเปิดเผย โปร่งใส สุจริตและตรวจสอบได้ และ
เป็นหลักประกันว่าการประชุมทุกครั้งจะด าเนินไปโดยยึดถือเอาประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ใน
ขณะเดียวกันต้องค านึงถึงความเห็นของเสียงข้างน้อยด้วย๒๘๐  
  ๕) การประชุมร่วมกันของกันเนืองนิตย์ของสมาชิกวุฒิสภา มีความพึงพอใจของผู้ประชุม 
ท าให้มีประสิทธิภาพเกิดความสามัคคี มีเหตุและผล เพราะเป็นเรื่องที่มีความส าคัญต่อการปกครองใน
ระบบรัฐสภา ของระบอบประชาธิปไตย เพราะถือเป็นกลไกการท างานของสมาชิกรัฐสภา ตาม
หลักการแบ่งแยกอ านาจ อันจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานทั้งด้านนิติบัญญัติ ด้านการ
ควบคุมการท างานของฝ่ายบริหาร รวมถึงการท างานในด้านอ่ืน ๆ ตามที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้ การ
                                                           

 ๒๗๙ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๒๑ วันท่ี ๓  มีนาคม ๒๕๖๓. 
 ๒๘๐ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๒๕ วันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 



๑๗๓ 
 

ท างานของสมาชิกวุฒิสภาต้องไม่ขาดประชุม ต้องประชุมกันเนืองนิตย์เพ่ือให้การท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่ได้บัญญัติไว้ การประชุมแต่ละครั้งต้องครบองค์ประชุม ผลงานจึง
จะออกมาเป็นที่ประจักร การประชุมของสมาชิกวุฒิสภาแต่ละกรรมาธิการ การพัฒนาระบบราชการ
บริหารราชการแผ่นดิน และพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม การประชุมจึงต้องประชุมตาม
หลักท่ีได้ก าหนดไว้จึงด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล๒๘๑  
  ๖) การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ โดยการอยู่ร่วมกัน การ
ท างานร่วมกันของคนในสังคมจะต้องมีการพบปะ ประชุมปรึกษาหารือกันสม่ าเสมอ เพ่ือแก้ไขปัญหา
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ยอมรับในเหตุผลที่ถูกต้องที่เป็นประโยชน์  เพ่ือความ
เข้าใจที่ดีต่อกันของทุกคนในสังคมซึ่งความเจริญ ไม่เกิดความเสื่อมในทุกกรณี ในสถานที่ท างาน  
ประสิทธิภาพในการประชุมประธานการประชุมปรึกษากับผู้ร่วมงานทุกครั้ง งานก็จะราบรื่น หากมี
ข้อผิดพลาดทุกคนก็จะยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น ผลที่ได้เกิดกับประชาชน และประเทศชาติ เมื่อมีการ
ประชุมร่วมกันระหว่างสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาก็จะเป็นการประชุมร่วมกันของรัฐสภาซึ่งมี
ลักษณะเฉพาะแตกต่างกับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมวุฒิสภา การปรับเปลี่ยนการ
ประชุมตามความเหมาะสมตามจ านวนสมาชิก ผู้ท าหน้าที่ประธานรัฐสภาและมีการก าหนดเรื่องไว้โดย
เฉพาะที่จะมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้ ตลอดจนต้องเป็นเรื่องที่มีความส าคัญต่อประเทศและไม่
มีการตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเหมือนกับการตั้งคณะกรรมาธิการสามัญของวุฒิสภา  การประชุมนั้น
ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นอย่างสุจริตและตรงไปตรงมา ตามสถานการณ์
ความเป็นจริง ไม่ควรพูดจาเสียดสีผู้อ่ืน หรือพูดจากระทบกระทั่งผู้อ่ืนเป็นเหตุให้แตกความสามัคคี 
หรือท าลายมิตรภาพและบรรยากาศของการประชุม ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่าง
แท้จริงเพราะฉะนั้น การหมั่นประชุมกันเป็นเนืองนิตย์จึงเป็นที่ตั้งของความเจริญของหมู่ชน และ
ประเทศชาติโดยรวม๒๘๒ 

 ๗) การหมั่นประชุมกันเนื่องนิตย์หลักธรรมในการประชุม ความเป็นมาเป็นไปเนื้อหาสาระ
เรื่องราวในการปฏิบัติหรือการออกกฎหมายนั้น ๆ หรือบริบท ๆ การประชุมการเนืองนิตย์มีความ
พอใจกันทุกฝ่ายจะได้รับประโยชน์ รับรู้รับทราบความเคลื่อนไหว ในการประชุมการผลิตกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ การประชุมกันเนื่องนิตย์เกิด ประสิทธิภาพเห็นผลก็จะดีเพราะมีละเอียดมีความ
รอบรู้ในเรื่องที่ประชุมข้อของการประชุมที่วาระการประชุมต่าง ๆ ท าให้เกิดการท าตามที่ประชุม มี
ความพึงพอใจเนื้อหาที่ออกมา เป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการก็ดีผู้น ากฎหมายไปใช้ก็ดี ในด้านของ
เรื่องการปรับเปลี่ยน ในการประชุมเนื่องนิตย์การกลั่นกรองกฎหมายอะไรออกมามีประโยชน์ในเรื่อง

                                                           
 ๒๘๑ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๒๔ วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓. 

  ๒๘๒ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๒๒ วันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓. 



๑๗๔ 
 

การพัฒนาผลิตออกมาดีมีประสิทธิภาพทุกด้านทุกคนพอใจขณะเดียวเราปรับเปลี่ยนให้ดี สุดท้ายคือ
ประสิทธิผล เป็นการพัฒนาบุคคลทุกคนไป๒๘๓ 
  สรุปผลการวิเคราะห์พบว่า การประยุกต์หลักพุทธธรรมการหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 
ตรงต่อเวลา หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ การปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกัน การท างานร่วมกันของคนใน
สังคมจะต้องมีการพบปะ ประชุมปรึกษาหารือกันสม่ าเสมอ เพ่ือแก้ไขปัญหาและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน ยอมรับในเหตุผลที่ถูกต้องที่เป็นประโยชน์ เพ่ือความเข้าใจที่ดีต่อกันของทุกคน
ในสังคมซึ่งความเจริญไม่เกิดความเสื่อมในทุกกรณี ในสถานที่ท างาน หัวหน้ามีการประชุมปรึกษากับ
ผู้ร่วมงานทุกครั้งงานก็จะราบรื่น หากมีข้อผิดพลาดทุกคนก็จะยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น การประชุมท าให้
มีทางออกในการแก้ปัญหา และได้ข้อตกผนึกในการตัดสินใจอย่างรอบคอบ การได้แลกเปลี่ยน
ความคิด ยอมรับในเหตุผลที่ถูกต้องที่เป็นประโยชน์ เพ่ือความเข้าใจที่ดีต่อกันของทุกคนในสังคม  ดัง
แผนภาพที่ ๔.๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ดังแผนภาพที่ ๔.๑๐ แสดงผลการวิเคราะห์การประยุกต์หลักพุทธธรรมหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 

 ตรงต่อเวลา 
 

                                                           
 ๒๘๓ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๒๓ วันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

การประยุกต์หลักพุทธ
ธรรมหม่ันประชุมกัน

เนืองนิตย์ ตรงต่อเวลา 

๑.การประชุมกันเนืองนิตย์เป็นหลักการท างานมี
ระบบและได้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 

๒.การประชุมกันได้ข้อยุติและข้อที่เป็นมติในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา 

๓.การประชุมก่อให้เกิดความสามัคคีในการท าหน้าที่
เพ่ือประเทศชาติ 

๔.ข้อมูลที่ ได้ตกผนึกในการตัดสินใจจึงมีความ
รอบคอบเป็นประโยชน์สูงสุด 

๕.ความคิดเห็นอย่างสุจริตและตรงไปตรงมา ตาม
ความเป็นจริง ไม่ควรพูดจาเสียดสีผู้อื่น  



๑๗๕ 
 

ตารางที่  ๔.๘ แสดงผลวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ แห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หม่ันประชุมกันเนืองนิตย์ ตรงต่อเวลา 

ประเด็น 
ที ่

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑. การผลิตการออกกฎหมายข้อบังคับและ

การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 
การให้ความเห็นชอบในเรื่ องส าคัญ 
ตลอดจนการแต่งตั้งบุคคลเข้าท าหน้าที่
องค์กรอิสระตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด 
การปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่าง ๆ 

๔ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗ 

๒. ประสิทธิภาพในการท าหน้าที่บริหาร
ประเทศ ในมีความมั่นคง ให้สังคมมีความ
สงบสุข มีระเบียบโดยการหลักกฎหมาย
ในประชาชนได้ เ กร งกลั ว ไม่ กระท า
ความผิด การท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา
ทุกด้าน ต้องมีการประชุมเพ่ือให้เกิดความ
พึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ ได้ข้อตกลง 
ข้อเสนอแนะ หลักกฎหมาย ตามหลัก
รัฐธรรมนูญ และตามหลักยุทธศาสตร์ที่ได้
วางไว้ 

๓ ๕, ๖, ๗ 
 

๓. ความพึงพอใจของผู้ประชุม ท า ให้มี
ประสิทธิภาพเกิดความสามัคคี มีเหตุและ
ผล เพราะเป็นเรื่องที่มีความส าคัญต่อการ
ปกครองในระบบรัฐสภา ของระบอบ
ประชาธิปไตย เพราะถือเป็นกลไกการ
ท างานของสมาชิกรัฐสภา ตามหลักการ
แ บ่ ง แ ย ก อ า น า จ  อั น จ ะ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานทั้งด้านนิติ
บัญญัติ ด้านการควบคุมการท างานของ
ฝ่ายบริหาร 

๓ ๑, ๕, ๗ 

 



๑๗๖ 
 

ตารางที่  ๔.๘ แสดงผลวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ แห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หม่ันประชุมกันเนืองนิตย์ ตรงต่อเวลา (ต่อ) 

ประเด็น 
ที ่

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๔. การปรับเปลี่ยนการประชุมให้ตรงกับ

หัวข้อ ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
เพ่ือหาข้อแก้ไขได้ทันท่วงที และเป็นการ
ประชุมที่ส่งผลต่อการท างานของสมาชิก
วุฒิสภาในการให้น าเสนอแนะในเรื่องที่อยู่
ในอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาการประชุม
กัน ได้ แ ง่ คิ ด  มุ มมอง  ข้อปฏิบั ติ และ 
ข้อ เสนอเ พ่ือน า ไปปฏิบั ติ ต่ อ ไป โดย
พัฒนาการประชุมโดยให้มีประสิทธิภาพ 

๔ ๑, ๓, ๖, ๗ 

๕. การพัฒนาการประชุมร่วมกันเป็นประจ า
ช่วยให้ทุกคนได้เสนอแนวคิดมุมมองใน
เรื่องต่าง ๆ ได้ครบทุกมุม มีทางออกใน
การด าเนินการที่หลากหลาย ข้อมูลที่ได้
ตกผลึกในการตัดสินใจจึงมีความรอบคอบ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ 

๓ ๑, ๔, ๕ 

 
  ๔.๓.๒ การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก
วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตามหลักพุทธธรรมการพร้อม
เพรียงกันประชุม เลิกประชุมกันพร้อมเพรียง  
   จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ ในประเด็นการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ ตามหลักพร้อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุมกันพร้อมเพียง พบว่า 
  การประยุกต์หลักธรรมพร้อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุมกันพร้อมเพรียงการปฏิบัติ
หน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา พร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึงท าในข้อนี้พึงเห็นว่า การประชุมนั้นย่อมมี
ก าหนดเวลาและวาระการประชุมที่แน่นอน ทุกคนเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ตรงต่อเวลา ไม่ใช่
ต่างคนต่างเข้า หรือต่างคนต่างออกตามใจชอบจนเกิดการไม่เรียบร้อย ท าให้การประชุมด าเนินไป
ไม่ได้ตามก าหนดเวลาที่ตั้งไว้ท าให้เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ เป็นการเสียมารยาทของผู้เข้า
ประชุม ดังนั้นผู้เข้าประชุมต้องรักษามารยาท และประโยชน์ของส่วนรวมด้วย ไม่ท าอะไรให้เป็น



๑๗๗ 
 

อุปสรรคต่อการประชุมเม่ือเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิกนั้น หมายความว่า เมื่อเวลาการประชุมยัง
ด าเนินอยู่ ผู้เข้าประชุมไม่ควรออกจากที่ประชุมตามความพึงพอใจของตน คือพอใจที่จะเข้าประชุมก็
จะประชุม ถ้าไม่พอใจจะประชุมก็ออกมาเสียกลางคัน เมื่อเป็นอย่างนี้กันหลายคนการประชุมนั้นก็
ด าเนินไปไม่ได้ และถ้าหากการประชุมนั้นต้องการมติของที่ประชุม ว่าต้องมีสมาชิกที่เข้าประชุมเกิน
กึ่งหนึ่ง จึงจะถือว่าครบองค์ประชุมมีมติใด ๆ ที่ออกมาจึงต้องปฏิบัติตามมติที่ประชุมนั้น แต่เมื่อนับ
สมาชิกผู้เข้าประชุมแล้ว ไม่ครบองค์ประชุม การประชุมที่เริ่มต้นมาอย่างดีตั้งแต่ต้นก็เป็นโมฆะ การ
พร้อมเพรียงกันเลิกประชุมจึงเป็นเรื่องจ าเป็น และน าความซึ่งความเจริญของหมู่คณะ และ
ประเทศชาติอย่างแท้จริงประการสุดท้ายของหลักธรรม ความพร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึงกระท า ที่
ประชุมมีมติอย่างไรแล้วก็ให้น าไปปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างพร้อมเพรียงกัน และพร้อม
เพรียงกันปกป้องเหล่าชนประเทศชาติให้รอดพ้นจากภาวะวิกฤตต่าง ๆ การน าประเทศชาติให้
ก้าวหน้าไปด้วยดีอย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผล 
  ๑) การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาการประชุมทุกครั้งต้องพร้อมเพรียงกันประชุม 
และเลิกประชุมกันพร้อมเพรียง การประชุมสมัยสามัญของสมาชิกวุฒิสภาการท ากิจกรรมร่วมกันเป็น
การประชุมและการท ากิจกรรมทั้งหลายที่พึงกระท าร่วมกันหรือพร้อมเพรียง  ไม่เกิดความแตกแยก
และเป็นการส่งเสริมให้ท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา ได้อย่างเต็มความสามารถ เช่น การเข้าประชุมลง
ประมติในเรื่องต่าง ๆ ของการด ารงต าแหน่งของสมาชิกวุฒิสภา การพัฒนาท าหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน
อย่างวุฒิสภาเพ่ือเป็นแบบอย่างให้ผู้ที่เฝ้าติดตามการท างาน ตามหลักประชาธิปไตย เพ่ือให้เกิดความ
ยุติธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของหมู่คนที่อยู่รวมกันไม่กินแหนงแคลงใจกัน จะท างานอะไรก็ส าเร็จ
ได้ การปรึกษาหารือกันพร้อม ๆ กันเพ่ือทุกคนจะได้ยอมรับในสิ่งที่จะท าลงไปด้วยความเต็มใจ 
ประสิทธิภาพการพร้อมเพรียงกันประชุมการกลั่นกรองกฎหมายการผลิตกฎหมายเร่งด่วนผ่านการ
กลั่นกรองของสมาชิกวุฒิสภา เช่น พ.ร.บ. เงินกู้ฉุกเฉินเป็นการประชุมลงมติเห็นชอบ ในเรื่องที่ส าคัญ
ทันต่อเหตุการณ์ ความพึงพอใจการกลั่นกรองกฎหมายแต่ละฉบับของสมาชิกวุฒิสภา เป็นประโยชน์
ของประชาชนและประโยชน์ของแผ่นดิน๒๘๔ 
  ๒) สมาชิกวุฒิสภาควรพร้อมเพียงกันปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม เพ่ือแสดงผลการ
วิเคราะห์ความคิดเห็นต่าง ๆ ต้องอยู่ในสภาห้องประชุม ให้ครบเวลาที่เลิกประชุม เพราะเป็นหน้าที่
โดยตรงตามระบบประชาธิปไตย ความพึงพอใจในการกลั่นกรองกฎหมายที่ต้องประชุมเห็นพร้อม
ต้องกันในเรื่องท่ีส าคัญในการพิจารณา หรือการอนุมัติงบประมาณแผ่นดิน การพร้อมเพรียงกันประชุม 
การประชุมพร้อมเพรียงกันเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่ง การประชุมนั้นย่อมมีก าหนดเวลาและวาระการ
ประชุมที่แน่นอน ทุกคนควรเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ตรงต่อเวลา ไม่ควรต่างคนต่างเข้าหรือ

                                                           
 ๒๘๔ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๙ วันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 



๑๗๘ 
 

ต่างคนต่างออก จนเกิดการไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ท าให้การประชุมด าเนินไปไม่เป็นไปตาม
ก าหนดเวลาที่ตั้งไว้ ท าให้เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ เป็นการเสียมรรยาทของผู้เข้าประชุม การ
ปรับเปลี่ยนผู้เข้าประชุมต้องรักษามรรยาท และประโยชน์ของส่วนรวมด้วย ไม่ท าอะไรให้เป็นอุปสรรค
ต่อการประชุม เมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิก ถ้าหากการประชุมนั้นต้องการมติของที่ประชุม 
ว่าต้องมีสมาชิกที่เข้าประชุมเกินกึ่งหนึ่ง จึงจะถือว่าครบองค์ประชุมมติใด ๆ ที่ออกมาจึงต้องปฏิบัติ
ตามมติที่ประชุมนั้น แต่เมื่อนับสมาชิกผู้เข้าประชุมแล้ว ไม่ครบองค์ประชุม การประชุมที่เริ่มต้นมา
อย่างดีตั้งแต่ต้นก็เป็นโมฆะ ใช้ไม่ได้ต้องนัดประชุมกันใหม่ การพัฒนาในการพร้อมเพรียงกันเลิก
ประชุมจึงเป็นเรื่องจ าเป็น และน าความซึ่งความเจริญของหมู่คณะ และประเทศชาติอย่างแท้จริง  
พร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึงกระท า การน าข้อประชุมไปปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างพร้อม
เพรียงกัน และพร้อมเพรียงกันปกป้องประเทศชาติให้รอดพ้นจากภาวะวิกฤตต่าง ๆ การน า
ประเทศชาติก้าวหน้าไปด้วยดีค าว่าความพร้อมเพรียง คือความสามัคคีก็จะสร้างสรรค์ความเจริญ
ให้แก่หมู่ชนประเทศชาติได้อย่างไม่ต้องสงสัย๒๘๕ 
  ๓) พร้อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุม การพร้อมเพรียงกันประชุม เป็นการท าหน้าที่ของ
สมาชิกวุฒิที่ต้องท าทุกครั้งเป็นการประชุมที่ส าคัญต่อประเทศชาติ และประชาชนการเข้าประชุมใน
รัฐสภาการอภิปรายในที่ประชุมโดยมีหลายภาคส่วน การประชุมในกรรมาธิการต่าง ๆ เพ่ือรับทราบ
ปัญหา แนวทาง ข้อเสนอแนะ การเร่งรัด การผลิตการออกกฎหมายในแต่ละฉบับต้องประชุม ต้อง
กลั่นกรองโดยใช้หลักวิชาการ ข้อกฎหมาย การประชุมการควบคุมบริหารราชการแผ่นดิน ท าให้รับรู้
รับทราบปัญหา แนวทางแก้ไข ออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ การประชุมมี
ประสิทธิของผู้เข้าประชุม ด้านเอกสารต้องพร้อมเทคโนโลยีต้องทันสมัย เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ประชุมที่ทันสมัยตามยุคสมัยใหม่ การปรับเปลี่ยนระบบการท าหน้าที่ให้เข้ากับกระบวนท าหน้าที่ ให้
เกิดประโยชน์ การประชุมแต่ละครั้งมีข้อยุติ ข้อเสนอแนะ การประชุมกันพร้อมเพรียง และเลิกประชุม
กันพร้อมเพรียง ทุกการประชุมมีข้อตกลงเห็นพร้อมในเรื่องที่ส าคัญ ตามเป้าหมายในหัวข้อประชุม 
การประชุมท าให้ ชาติ ศาสนา ชุมชน เจริญยิ่งขึ้นรัฐสนับสนุนให้ทุกฝ่ายหมั่นประชุมร่วมกันคิดร่วมกัน
ท า ร่วมแก้ไขปัญหาเพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติ๒๘๖ 
  ๔) สมาชิกวุฒิสภาพร้อมเพรียงกันประชุมและเลิกประชุมซึ่งท าให้มติต่าง ๆ เป็นความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ต้อง การประชุมเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับทุกภาคส่วน การ
ประชุมตามวาระข้อบัญญัติของกฎหมาย และท าการประชุมเพ่ือให้ได้ข้อประชุมที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติการ การปรับเปลี่ยนในการเลิกประชุมก็ต้องเลิกพร้อมเพรียงกัน โดยใช้หลักการมีส่วน
ร่วมในการท าหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตย การพร้อมเพรียงกันประชุมจะได้ข้อมติข้อคิด ความ
                                                           

 ๒๘๕ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๒๒ วันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓. 
 ๒๘๖ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๒๑ วันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๓. 



๑๗๙ 
 

คิดเห็น ข้อโต้แย้ง เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข การประชุมในรัฐสภาพร้อมกันประชุม เพ่ือให้ได้ข้อ
ยุติธรรม ที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และประเทศชาติ๒๘๗ 
  ๕) การพร้อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุม มีสมาชิกวุฒิสภามีประสิทธิภาพในการ
ก าหนดการประชุมเป็นหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาที่ต้องกระท าตามหลักการที่ได้บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ และต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพราะคือหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อบ้านเมือง  การ
ประชุมตามวาระของบ้านเมือง จ าเป็นอย่างยิ่ง ความพึงพอในในการประชุมกันพร้อมเพรียงเพ่ือหาข้อ
ยุติ หรือหารือในเรื่องเร่งด่วน การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิจะการพร้อมเพรียงกันประชุมในการลง
มติ หรือเห็นชอบในเรื่องเกี่ยวกับบ้านเมือง หรือการกลั่นกรองกฎหมายเป็นหน้าที่โดยตรงของสมาชิก
วุฒิสภา ตามที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้  ดังนั้น การพร้อมเพรียงกันประชุม และเลิกประชุมเป็น
กฎระเบียบของการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา ตามกฎหมายก าหนดในรัฐธรรมนูญ๒๘๘ 
  ๖) พร้อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุมพร้อมเพรียงกัน การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก
วุฒิสภา เป็นการประชุมตามหลักและกระบวนการที่ได้ก าหนดในข้อบังคับของกระบวนการทาง
รัฐสภา และรัฐธรรมนูญก าหนดการท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาไว้ การท าหน้าที่ในการประชุมมีวาระ
การประชุม หลักการ และวัตถุประสงค์ การประชุมของสมาชิกวุฒิสภาแต่ละครั้งเป็นประโยชน์ต่อ
บ้านเมือง ต่อท้องถิ่น และเรื่องที่เร่งด่วน เพ่ือได้แก้ไขให้ทันท่วงที โดยการประชุมแต่ละครั้งต้องครบ
องค์ประชุม และมีประสิทธิภาพในการประชุม เห็นผลเมื่อเลิกประชุมได้ข้อยุติการประชุม เพ่ือให้เกิด
ความยุติธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของหมู่คนที่อยู่รวมกัน ไม่กินแหนงแคลงใจกัน จะท างานอะไรก็
ส าเร็จได้ เช่นการประชุมลงมติเรื่องส าคัญต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดในรัฐสภาต้องอยู่พร้อมให้ครบองค์
ประชุมกันเพ่ือทุกคนจะได้ยอมรับในสิ่งที่จะท าลงไปด้วยความเต็มใจ๒๘๙  
  ๗) การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา การประชุมกันความพร้อมเพียงเป็นสิ่งที่จ าเป็น
มาก เป็นการประชุมแต่ละครั้งท าให้เห็นข้อการประชุม การประชุมได้อะไรเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง 
ต่อประเทศ การพัฒนาการประชุมแต่ละครั้งมีความพร้อมทั้งคน เอกสาร เครื่องมือ เทคโนโลยี เพื่อให้
ทันต่อการบริหารบ้านเมืองในโลกปัจจุบัน ทันใจ รวดเร็ว เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยตรง ให้
เป็นผลต่อเนื่องการประชุมกันเนื่องนิตย์ เราจะมองเห็นภาพรัฐสภาในปัจจุบัน การประชุมของใน
คณะกรรมการถ้าองค์ประชุมนั้นมีความพร้อมเต็ม พอนับองค์ประชุมข้อมูลไม่บกพร่องจะมีแต่ข้อมูล
ของการประชุม ความพร้อมเพียงในการประชุมเป็นสิ่งที่จ าเป็นและต้องท าต่อเนื่อง๒๙๐ 

                                                           
 ๒๘๗ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๒๕ วันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ ์๒๕๖๓. 
 ๒๘๘ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๒๔ วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓. 

 ๒๘๙ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๒๐ วันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓. 
 ๒๙๐ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๒๓ วันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๑๘๐ 
 

  สรุปผลการวิเคราะห์พบว่า การประยุกต์หลักธรรมพร้อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุม
กันพร้อมเพียงเพ่ือให้เกิดความยุติธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของหมู่คนที่อยู่รวมกันไม่กินแหนง
แคลงใจกัน จะท างานอะไรก็ส าเร็จได้ เพ่ือทุกคนจะได้ยอมรับในสิ่งที่จะท าลงไปด้วยความเต็มใจ การ
ประชุมตามวาระของบ้านเมืองจ าเป็นอย่างยิ่ง การประชุมกันพร้อมเพรียงเพ่ือหาข้อยุติ หารือในเรื่อง
เร่งด่วน การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิจะการพร้อมเพรียงกันประชุมในการลงมติ การเข้าประชุมลง
ประมติในเรื่องต่าง ๆ เป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานอย่างวุฒิสภาเพ่ือเป็นแบบอย่างให้ผู้ที่เฝ้าติดตามการ
ท างาน ตามหลักประชาธิปไตย เป็นความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ต้อง ประชุมตามวาระ
ข้อบัญญัติของกฎหมาย และท าการประชุมเพ่ือให้ได้ข้อประชุมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติการ 
โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมในการท าหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตย ดังแผนภาพที่ ๔.๑๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๑๑ แสดงผลการวิเคราะห์การประยุกต์หลักพุทธธรรมพร้อมเพรียงกันประชุม เลิก
ประชุมกันพร้อมเพรียง  

 
 
 
 
 
 
  

การประยุกต์หลักพุทธธรรม 
พร้อมเพรียงกันประชุม  

เลิกประชุมกันพร้อมเพรียง 

๑.พร้อมกันประชุม เป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานอย่าง
วุฒิสภาเพ่ือเป็นแบบอย่างการท างาน 

๒.ปรึกษาหารือกันเมื่อประชุมอยู่พร้อม ๆ กันเพ่ือทุก
คนจะได้ยอมรับในสิ่งที่จะท าลงไปด้วยความเต็มใจ 

๓.ท ากิจกรรมร่วมกันเป็นการประชุมสมาชิกวุฒิสภา
ต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง 

๔.มีความพร้อมทั้งคน เอกสาร เครื่องมือ เทคโนโลยี 
ทันใจ รวดเร็วทันต่อบ้านเมือง 

๕.ทันต่อเหตุการณ์ ในโลกปัจจุบัน ทันใจ รวดเร็ว 
เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยตรง  



๑๘๑ 
 

ตารางที่  ๔.๙ แสดงผลวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ แห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พร้อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุมกันพร้อม
เพรียง 

ประเด็น 
ที ่

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑. การผลิตการออกกฎหมายในแต่ละฉบับ

ต้องประชุม ต้องกลั่นกรองโดยใช้หลัก
วิชาการ ข้อกฎหมาย การประชุมการ
ควบคุมบริหารราชการแผ่นดิน ท าให้รับรู้
รับทราบปัญหา แนวทางแก้ ไข ออก
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศใช้อย่าง
เป็นทางการ การประชุมมีประสิทธิของผู้
เ ข้ าประชุม  ด้ าน เอกสารต้องพร้อม 
เทคโนโลยีต้องทันสมัย เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการประชุมที่ทันสมัย ตามยุคสมัยใหม่ 

๔ ๑, ๓, ๕, ๗ 
 

๒. ประสิทธิภาพในการก าหนดการประชุม
เป็นหน้าที่ ของสมาชิกวุฒิสภาที่ ต้อง
กระท าตามหลักการที่ ได้บัญญัติไว้ ใน
รัฐธรรมนูญ และต้องปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด เพราะคือหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ
ต่อบ้านเมือง การประชุมตามวาระของ
บ้านเมือง จ าเป็นอย่างยิ่ง 

๔ ๑, ๔, ๖, ๗ 
 

๓. ความพึงพอใจในการกลั่นกรองกฎหมายที่
ต้องประชุมเห็นพร้อมต้องกันในเรื่องที่
ส าคัญในการพิจารณา หรือการอนุมัติ
งบประมาณแผ่นดิน การพร้อมเพรียงกัน
ประชุม การประชุมพร้อมเพรียงกันเป็นสิ่ง
ที่ส าคัญอย่างยิ่ง การประชุมนั้นย่อมมี
ก าหนดเวลาและวาระการประชุมที่
แน่นอน ทุกคนควรเข้าประชุมโดยพร้อม
เพรียงกัน ตรงต่อเวลา 

๔ ๑, ๔, ๕, ๗ 
 



๑๘๒ 
 

ตารางที่  ๔.๙ แสดงผลวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ แห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พร้อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุมกันพร้อม
เพรียง (ต่อ) 

ประเด็น 
ที ่

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๔ การปรับเปลี่ยนในการเลิกประชุมก็ต้อง

เลิกพร้อมเพรียงกัน โดยใช้หลักการมีส่วน
ร่ ว ม ใ น ก า ร ท า ห น้ า ที่ ใ น ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตย การพร้อมเพรียงกันประชุม
จะได้ข้อมติข้อคิด ความคิดเห็น ข้อโต้แย้ง 
เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข การประชุมใน
รัฐสภา ต้องพร้อมกันประชุม เพ่ือให้ได้ข้อ
ยุติธรรม ที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชน 
และประเทศชาติมากที่สุด 

๔ ๒, ๓, ๕, ๗ 

๕ การพัฒนาการท าหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน
ของวุฒิสภาเพ่ือเป็นแบบอย่างให้ผู้ที่เฝ้า
ติดตามการท างาน ตามหลักประชาธิปไตย  
เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันของหมู่คนที่อยู่ รวมกันไม่กิน
แหนงแคลงใจกัน จะท างานอะไรก็ส าเร็จ
ได้ การปรึกษาหารือกันพร้อม ๆ กันเพ่ือ
ทุกคนจะได้ยอมรับในสิ่งที่ปฏิบัติด้วย
ความเต็มใจ 

๔ ๑, ๒, ๔, ๗,  
 

 
  ๔.๓.๓ การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก
วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตามหลักพุทธธรรมไม่บัญญัติ 
หรือล้มเลิกข้อบัญญัติต่าง ๆ (เคารพกฎหมาย กฎระเบียบ กฎจารีตประเพณี) 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ ในประเด็นการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ ตามหลักการไม่บัญญัติ หรือล้มเลิกข้อบัญญัติต่าง ๆ พบว่า 
  การประยุกต์หลักธรรมไม่บัญญัติ หรือล้มเลิกข้อบัญญัติต่าง ๆ ( เคารพกฎหมาย 
กฎระเบียบ กฎจารีตประเพณี) ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้ถือปฏิบัติมั่นในวัช



๑๘๓ 
 

ชีธรรมตามที่ไดวางไว้แต่เดิมข้อนี้หมายความว่า ไม่บัญญัติสิ่งที่ขัดต่อหลักการเดิมของวัชชีธรรม และ
ไม่ล้มล้างหลักการเดิมที่ได้บัญญัติไว้ถือปฏิบัติตามหลักการบัญญัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาขัดแย้งต่อ
หลักการเดิมซึ่งดีอยู่แล้วนั้น ย่อมท าให้เกิดความขัดแย้งในสังคมได้ และถ้าหลักการที่ดีต้องล้มเลิกไป 
ซึ่งเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่ง เมื่อหลักการเดิมดีอยู่แล้วก็ถือปฏิบัติสืบไป ซึ่งบางครั้งการปฏิบัติเช่นนั้น
ดูจะเป็นการล้าสมัย แต่ทว่าในความล้าสมัย  ก็เป็นการรักษาวัฒนธรรมจริยธรรมของสังคมไว้ได้อย่า
มองเห็นความทันสมัยเป็นเรื่องเจริญโดยฝ่ายเดียว 
  ๑) การท าหน้าที่ไม่บัญญัติ หรือล้มเลิกข้อบัญญัติต่าง ๆ ระมัดระวังการปรับเปลี่ยน ใน
การไม่บัญญัติสิ่งไหนหรือบัญญัติข้อไหน เพราะการจะบัญญัติ หรือล้มเลิก ศึกษากฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับตาม รัฐธรรมนูญที่ได้ก าหนดไว้ และเคารพกฎหมายหรือกฎกติกาที่มีอยู่แล้ว และไม่ควร
บัญญัติข้อที่ไม่ควรบัญญัติ ประสิทธิภาพในการจัดท าตามหลักกฎหมาย การท าหน้าที่ของสมาชิก
วุฒิสภา ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้  ไม่แย้งกันในสังคม เมื่อบัญญัติหรือ
ล้มเลิกต้องท าให้สังคมสงบสุข การยกเลิกกฎหมายเก่าที่ล่าหลังไม่ทันสมัย บัญญัติกฎหมายใหม่ที่
เข้าใจง่ายและทันสมัย เป็นการพัฒนาหลักกฎหมายในกระบวนการยุติธรรม การท าหน้าที่ของสมาชิก
วุฒิสภาค านึงถึงบทบัญญัติต่าง ๆ ที่ได้บัญญัติไว้ก่อนแล้วว่ากฎหมายระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับเป็น
อย่างไร ไม่สามารถล้มเลิกข้อบัญญัติต่าง ๆ ได้เอง๒๙๑ 
  ๒) การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาไม่บัญญัติหรือล้มเลิกข้อบัญญัติต่าง ๆ การท า
หน้าที่ต้องมีประสิทธิภาพไม่บัญญัติ หรือล้มเลิกข้อบัญญัติต่าง ๆ ในการวางกฎระเบียบข้อบังคับ ไม่
เพิกถอนไม่เพ่ิมเติมไม่ละเมิดหรือวางข้อก าหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ อันมิได้ตกลงบัญญัติไว้และไม่เหยียบ
ย่ าล้มล้างสิ่งที่ตกลงวางบัญญัติไว้แล้วถือปฏิบัติมั่นอยู่ในบทบัญญัติ ใหญ่ที่วางไว้เป็นธรรมนูญ การ
เคารพกฎกติกาในการท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา ไม่มองข้ามข้อก าหนดต่าง ๆ ที่ได้ปัญญัติไว้แล้ว ใน
รัฐธรรมนูญให้ความเคารพต่อกฎหมาย และปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดเพ่ือความสงบเรียบร้อยและเท่า
เทียมกัน การท าหน้าที่ของวุฒิสภาการไม่บัญญัติหรือล้มเลิกข้อบัญญัติต่าง ๆ เป็นการสร้างความพึง
พอใจในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือหน่วยงานของระบบราชการ หรือท้องถิ่น ในด้านข้อ
กฎหมายดูความเหมาะสมเป็นประโยชน์เป็นคุณกับประชาชนหรือประเทศหรือไม่ ด้านการควบคุม
บริหารราชการแผ่นดินดูความต้องการของประชาชนเป็นหลัก๒๙๒ 
  ๓) การไม่ล้มเลิกข้อบัญญัติ หรือล้มเลิกข้อบัญญัติต่าง ๆ ด้านการควบคุมบริหารราชการ
แผ่นดินเป็นการพัฒนาการท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาในการกลั่นกรองพิจารณาข้อกฎหมายต่าง ๆ 
การไม่ล้มเลิกข้อบัญญัติ ที่เป็นคุณกับประชาชนและมีประโยชน์กับประเทศชาติ หรือล้มเลิกข้อบัญญัติ
ที่เป็นโทษกับประชาชนหรือประเทศชาติ ล่าหลัง ไม่ทันสมัย ไม่ได้ใช้กฎบัญญัติข้อนั้นเลย  หรือการ
                                                           

 ๒๙๑ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๙ วันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓. 
 ๒๙๒ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๒๒ วันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓. 



๑๘๔ 
 

บัญญัติกฎหมายที่เป็นประโยชน์ทันต่อสถานการณ์ และการออกบทบัญญัติให้ประชาชนได้ เคารพใน
กฎระเบียบของเดิมที่มีอยู่แล้ว ความพึงพอใจการท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาในการไม่ล้มเลิก
ข้อบัญญัติ หรือพิจารณากลั่นกรองกฎหมายใหม่หรือข้อบัญญัติ หรือล้มเลิกข้อบัญญัติต่าง ๆ การท า
หน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา จ าเป็นและส าคัญในการท าหน้าที่นี้ การไม่บัญญัติ หรือล้มเลิกข้อบัญญัติ
เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และรัฐธรรมนูญก าหนด เพ่ือให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบ 
การปฏิบัติหน้าที่ด้านนี้มีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ การไม่ล้มเลิก
ข้อบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารประเทศท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของระบบราชการในทางที่เสื่อมเสีย 
การท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา ในด้านนี้ไม่บัญญัติในข้อที่เป็นโทษ และไม่ล้มเลิกข้อที่เป็นคุณ๒๙๓ 
  ๔) การท าหน้าที่สมาชิกวุฒิสภาไม่บัญญัติ หรือล้มเลิกข้อบัญญัติต่าง ๆ เป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนดหรือเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล หากจะท าให้การท างานมีประสิทธิภาพ
ให้มากขึ้นกว่าเดิม เพราะการบัญญัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาขัดแย้งต่อหลักการเดิมซึ่งดีอยู่แล้วนั้น ไม่ท าให้
เกิดความขัดแย้งในสังคมได้ และถ้าหลักการที่ดีล้มเลิกไป ซึ่งเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่ง เมื่อหลักการ
เดิมดีอยู่แล้วก็ถือปฏิบัติสืบไป๒๙๔ 
  ๕) การได้รักษาไว้ซึ่งข้อบัญญัตินั้นที่เป็นวัฒนธรรม เป็นประเพณีที่ดีงาน สมาชิกวุฒิสภา
ท าหน้าที่ในส่วนนี้ให้มีคุณภาพต่อการด ารงไว้ซึ่งข้อบัญญัติ ไม่เลิกข้อบัญญัติต่าง ๆ ปรับเปลี่ยนไปตาม
ยุคตามสมัย เห็นได้ชัดคือการออกกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่ทันต่อเห็นการบ้านเมือง 
บทบัญญัติที่มีตามที่รัฐธรรมนูญได้ก าหนดไว้ข้อดีก็คงไว้ข้อไหนไม่ดีล่าสมัยก็ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง 
ข้อที่บัญญัติไว้ ข้อไหนไม่ดีก็ต้องปรับให้เหมาะสมกับสถานการบ้านเมืองต่อไป ดังนั้น วุฒิสภาจะมีการ
ผลิตข้อบัญญัติใหม่ ยกเลิกข้อบัญญัติเก่า เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่สามารถท าได้ เป็นตามหลัก
นิติธรรม หลักธรรมาภิบาล บทบัญญัติออกมาแล้วเป็นตามรัฐธรรมนูญก าหนด เป็นไปตามหลัก การ
บริหารราชการแผ่นดิน และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และเป็นคุณมากกว่าโทษ๒๙๕ 
  ๖) ไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่ได้บัญญัติและไม่เลิกล้มสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว บ้านเมืองจะสงบสุขได้ 
ทุกคนจะต้องบัญญัติและไม่ล้มเลิก ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของคณะและสังคมตามความพอใจของ
ตนหรือของกลุ่มโดยไม่ค านึงถึงความถูกต้อง ข้อบัญญัติและล้มเลิกสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาขัดแย้งต่อ
หลักการเดิมซึ่งดีอยู่แล้วนั้น ย่อมท าให้เกิดความขัดแย้งในสังคมได้  หลักการที่ดีแต่ล้มเลิกไป ซึ่งเป็น
การไม่สมควรอย่างยิ่ง เมื่อหลักการเดิมดีอยู่แล้วก็ถือปฏิบัติสืบไป ซึ่งบางครั้งการปฏิบัติเช่นนั้นดูจะ
เป็นการล้าสมัย แต่ในความล้าสมัย ก็เป็นการรักษาวัฒนธรรม จริยธรรมของสังคมไว้ได้ อย่ามองเห็น
ความทันสมัยเป็นเรื่องเจริญโดยฝ่ายเดียว การผลิตข้อบัญญัติใหม่เห็นดีด้วย การพัฒนาประเทศการมี

                                                           
 ๒๙๓ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๒๑ วันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๓. 
 ๒๙๔ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๒๕ วันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓. 
 ๒๙๕ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๒๔ วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓. 



๑๘๕ 
 

บทบัญญัติใหม่ ๆ ในทันสมัยอยู่เสมอและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นการส่งเสริมให้ประเทศ
พัฒนาก้าวไกลในระบบโลก การออกบทบัญญัติถึงผู้ใช้บทบัญญัติหรือกฎนั้นด้วย๒๙๖  
  ๗) ไม่บัญญัติ หรือล้มเลิกข้อบัญญัติต่าง ๆ หลักธรรมเกิดประโยชน์ ได้ร่างระบบระเบียบ
ไว้เรามีอคติ ไม่บัญญัติใหม่ไม่ล้มเลิก เอาของใหม่เข้าไป ซึ่งความต่อระบบบริหาร การพัฒนากฎหมาย
มาตรตราไหนที่ดีอยู่แล้วก็ไม่ควรยกเลิก หรือกฎหมายไหนที่เป็นผลประโยชน์และดีกับประชาชนก็ตรา
ขึ้นมาใช้เพ่ือออกมาบังคับใช้ต่อไป หรือการออกกฎระเบียบเพ่ือใช้กับหน่วยงานของรัฐ ก็เพ่ือความ
เป็นระบบของหน่วยงานนั้น ๆ เราต้องรักษาของเก่าสิ่งที่ดีของหลักธรรมนี้ ไว้ การปรับเปลี่ยนไม่
บัญญัติ หรือล้มเลิกข้อบัญญัติต่างในส่วนของวุฒิสภาสามารถกระท าได้  โดยยึดหลักกฎหมาย 
กฎระเบียบดูความเหมาะสม การบริหารราชการการแผ่นดิน ไม่บัญญัติ หรือล้มเลิกข้อบัญญัติต่าง ๆ 
ก็มีการประชุมปรึกษาหารือกัน ค านึงถึงประเทศชาติโดยส่วนรวมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง๒๙๗   
  สรุปผลการวิเคราะห์พบว่า ไม่บัญญัติ หรือล้มเลิกข้อบัญญัติต่าง ๆ (เคารพกฎหมาย 
กฎระเบียบ กฎจารีตประเพณี) เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด หรือเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล การประยุกต์ไม่บัญญัติ หรือล้มเลิกข้อบัญญัติต่าง ๆ บ้านเมืองจะสงบสุขได้ ทุกคนจะต้อง
บัญญัติและไม่ล้มเลิก ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เป็นการไม่เพิกถอน ไม่เพ่ิมเติมไม่ละเมิดหรือวาง
ข้อก าหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ อันมิได้ตกลงบัญญัติไว้ของคณะและสังคมตามความพอใจของตนหรือของ
กลุ่มโดยไม่ค านึงถึงความถูกต้อง หรือการไม่ล้อมข้อบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารประเทศท่ีส่งผลต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของระบบราชการในทางที่เสื่อมเสีย ย่อมท าให้เกิดความขัดแย้งในสังคมได้ และถ้า
หลักการที่ดีต้องล้มเลิกไป ซึ่งเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่ง การท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา ในด้านนี้
ต้องไม่บัญญัติในข้อที่เป็นโทษ และไม่ล้มเลิกข้อที่เป็นคุณ ดังแผนภาพที่ ๔.๑๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 ๒๙๖ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๒๐ วันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓. 
 ๒๙๗ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๒๓ วันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓.. 



๑๘๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ ๔.๑๒ แสดงผลการวิเคราะห์การประยุกต์หลักพุทธธรรมไม่บัญญัติ หรือล้มเลิกข้อบัญญัติ

ต่าง ๆ (เคารพกฎหมาย กฎระเบียบ กฎจารีตประเพณี) 
 
ตารางที่ ๔.๑๐ แสดงผลวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ แห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไม่บัญญัติ หรือล้มเลิกข้อบัญญัติต่าง ๆ 
(เคารพกฎหมาย กฎระเบียบ กฎจารีตประเพณี)   

ประเด็น 
ที ่

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑. การผลิตข้อบัญญัติใหม่ ยกเลิกข้อบัญญัติ

เก่ า  เป็น ไปตามระเบี ยบข้อบั งคับที่
สามารถท าได้ เป็นตามหลักนิติธรรม หลัก
ธรรมาภิบาล บทบัญญัติออกมาแล้วเป็น
ตามรัฐธรรมนูญก าหนด เป็นไปตามหลัก 
การบริหารราชการแผ่นดิน และเป็น
ประโยชน์ ต่ อส่ วนรวม และ เป็ นคุณ
มากกว่าโทษ 

๕ ๑, ๒, ๕, ๖, ๗ 
 

   

การประยุกต์หลักพุทธธรรม 
การไม่บัญญตัิ หรือล้มเลิก

ข้อบัญญัตติ่าง ๆ 

๑.เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ตามนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาล ประสิทธิภาพ  

๒.ไม่เพ่ิมเติมไม่ละเมิดหรือวางข้อก าหนด
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ อันมิได้ตกลงบัญญัติไว้ 

๓.ไม่ท าให้เกิดความขัดแย้งในสังคมได้ และถ้า
หลักการที่ดีต้องล้มเลิกไป ไม่สมควรอย่างยิ่ง  

๔.การยกเลิกกฎหมายเก่าล่าหลัง ไม่ทันสมัย 
บัญญัติกฎหมายใหม่ที่เข้าใจง่ายและทันสมัย  

๕.การท าหน้าที่ในด้านนี้ต้องไม่บัญญัติในข้อ
ที่เป็นโทษ และไม่ล้มเลิกข้อที่เป็นคุณ 



๑๘๗ 
 

ตารางที่ ๔.๑๐ แสดงผลวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ แห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไม่บัญญัติ หรือล้มเลิกข้อบัญญัติต่าง ๆ 
(เคารพกฎหมาย กฎระเบียบ กฎจารีตประเพณี) (ต่อ) 

ประเด็น 
ที ่

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๒. ประสิทธิภาพในการจัดท าตามหลัก

กฎหมาย ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ ไม่
ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้ ไม่แย้งกันในสังคม 
เมื่อบัญญัติหรือล้มเลิกต้องท าให้สังคม
สงบสุข การยกเลิกกฎหมายเก่าที่ล่าหลัง
ไม่ทันสมัย บัญญัติกฎหมายใหม่ที่เข้าใจ
ง่ายและทันสมัย 

๔ ๑, ๒, ๓, ๔, 
 

๓. ความพึงพอใจความพึงพอใจในเรื่องที่เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนหรือหน่วยงานของ
ระบบราชการ ในด้านข้อกฎหมายดูความ
เหมาะสมเป็นประโยชน์ เป็ นคุณกับ
ประชาชนหรือประเทศหรือไม่ ความ
ต้องการของประชาชนเป็นหลัก 

๔ ๒, ๓, ๕, ๖ 
 

๔. การปรับเปลี่ยน ไปตามยุคตามสมัย เห็น
ได้ชัดคือการออกกฎหมายกฎระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ทันต่อเห็นการบ้านเมือง 
บทบัญญัติที่มีตามที่รัฐธรรมนูญได้ก าหนด
ไว้ ข้ อ ดี ก็ ค ง ไ ว้ ข้ อ ไหน ไม่ ดี ล่ า สมั ย ก็
ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง 

๔ ๑, ๓, ๕, ๗ 
 

๕. การพัฒนาการท าหน้ าที่ ของสมาชิก
วุฒิสภาในการกลั่นกรองพิจารณาข้อ
กฎหมายต่าง ๆ การไม่ล้มเลิกข้อบัญญัติ 
ที่เป็นคุณกับประชาชนและมีประโยชน์กับ
ประเทศชาติ  หรือล้มเลิกข้อบัญญัติที่เป็น
โทษกับประชาชนหรือ ล่าหลัง ไม่ทันสมัย 
ไม่ได้ใช้กฎบัญญัติข้อนั้นเลย  

๕ ๑, ๓, ๕, ๖, ๗ 
 



๑๘๘ 
 

  ๔.๓.๓ การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก
วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตามหลักพุทธธรรมให้ความ
เคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่ (ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ ในประเด็นการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ ให้ความเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่ (ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ) พบว่า 
  การประยุกต์หลักธรรมให้ความเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่ (ผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ) ท่านเหล่าใดที่เป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมือง เคารพนับถือท่านเหล่านั้นเห็นถ้อยค าของท่านเป็น
สิ่งควรรับฟังข้อนี้หมายถึงการให้ความเคารพนับถือผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่ชนหรือประเทศ ซึ่งท่านเหล่านี้
เป็นคนดี มีคุณวุฒิ วัยวุฒิ มีประสบการณ์ในการด ารงชีวิต ค าพูดของท่านจึงเป็นเรื่องที่ต้องรับฟัง และ
น ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต หรือการบริหารกิจการต่าง ๆ  
  ๑. สมาชิกวุฒิสภาเคารพผู้ใหญ่เป็นผู้มีประสบการณ์มาก่อน การกลั่นกรองกฎหมาย 
ผู้ใหญ่ที่ท าหน้าที่ด้านนี้มีประสบการณ์ที่ช านาญ การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน การท าหน้าที่
ของผู้มีประสบการณ์มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ การปรับเปลี่ยนใช้ในยุคปัจจุบันให้สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมรุ่นเก่า  เป็นการเรียนรู้ถึงการท างานที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไรต่อการบริหารประเทศ เคารพ
นับถือท่านเหล่านั้น เห็นถ้อยค าของท่านเป็นสิ่งควรรับฟัง การสร้างความพึงพอใจความเคารพนับถือผู้
หลักผู้ใหญ่ในหมู่ชนหรือประเทศ ซึ่งท่านเหล่านี้เป็นคนดี มีคุณวุฒิ วัยวุฒิ มีประสบการณ์ในชีวิต
มากมาย ค าพูดของท่านจึงเป็นเรื่องที่ต้องรับฟัง และน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต หรือการ
บริหารกิจการต่าง ๆ การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้มีประสบการณ์มากในการท างาน จึง
ท าให้เกิดการเคารพต่อคนรุ่นหลัง และคนรุ่นปัจจุบันรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพการรับฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่สมาชิกวุฒิสภาน าปฏิบัติ ตามข้อเสนอแนะและให้
ความเคารพบุคคลนั้น ในเรื่องนั้นที่เป็นประโยชน์กับบ้านเมือง หรือในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์
ฉุกเฉิน การบริหารราชการแผ่นดินไปพัฒนาประเทศให้ล้ าสมัย๒๙๘ 
  ๒. สมาชิกวุฒิสภาผู้น้อยโดยอายุควรอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ให้เกียรติทั้งทางกาย วาจา 
ใจ น้อมรับข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ไม่ยกตนข่มท่าน แต่สามารถ
แสดงผลการวิเคราะห์ความเห็นแย้งได้ตามสมควรเมื่อเห็นว่าไม่ถูกต้อง การที่สมาชิกวุฒิสภาเห็นผู้มี
ประสบการณ์ที่มากกว่าต้องเคารพและรับฟังมีประสิทธิภาพ มีความคิดเห็นนั้นด้วยอายุควรอ่อนน้อม
ถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ให้เกียรติทั้งทางกาย วาจา ใจ ให้ความเคารพนับถือ เพราะการปฏิบัติหน้าที่ไม่ท าคน
เดียวไม่ได้อาศัยความร่วมมือกัน การระดมความคิดเห็นของผู้ใหญ่ที่ให้ความเคารพนับถือ มา

                                                           
 ๒๙๘ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๙ วันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ ์๒๕๖๓. 



๑๘๙ 
 

เสนอแนะหลักการท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา การปรับเปลี่ยนการท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาต้อง
ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนจึงประสบผลส าเร็จในการท าหน้าที่ จึงปรึกษาหารือผู้มีประสบการณ์
มาก่อน ในการท าหน้าที่แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนหรือ แก้ไขความเดือนร้อนของประชาชน๒๙๙ 
  ๓. สมาชิกวุฒิสภามีทั้งผู้ที่เป็นปราชญ์ชาวบ้าน และผู้มีประสบการณ์มาก หรือเป็น
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ต้องยกย่องให้บุคคลเหล่านี้ได้มีบทบาทต่อสังคมให้มาก สร้างความพึงพอใจให้คน
รุ่นปัจจุบันได้ให้ความเคารพนับถือบุคคลรับฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่ การได้ช่วยเหลือในด้านต่างที่มี
ผลประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ การท าหน้าที่สอดคล้องกันกับปัจจุบันโดยมีการยึด
หลักการพัฒนาที่เป็นรูปแบบประเทศท่ีก าลังพัฒนาไปสู่ระดับโลก๓๐๐ 
  ๔. สมาชิกวุฒิสภาให้ความเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญใน
เฉพาะเรื่องสาขาของตนเอง และส่งเสริมการท างานของผู้สูงอายุและให้ความเคารพต่อผู้มีบุญคุณต่อ
ประเทศชาติ ให้ความเคารพผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพและรับฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เป็นผู้มี
ประสบการณ์ยาวนาน การให้เกียรติ ให้ความเคารพนับถือ และรับฟังความคิดเห็นของท่านในฐานะที่
เป็นผู้รู้และมีประสบการณ์มามาก ช่วยในการพัฒนาประเทศให้ก้าวไกลโดยการรับฟังข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์ต่อการบริหารประเทศ๓๐๑ 
  ๕. สมาชิกวุฒิสภาต้องเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์มาก่อน 
และให้เกียรติซึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมปฏิบัติกันมาจึงเป็นสิ่งจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก
วุฒิสภา การพัฒนาความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่ผู้ใหญ่ได้มีประสบการณ์มาก่อนและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ใหญ่เป็นการให้เกียรติและเป็นภาวะของผู้น า การรับฟังในข้อเสนอแนะในการน าหลักบริหาร
บ้านเมืองมาใช้ ในภาวะวิกฤตเพ่ือน าไปปรับใช้กับการบริหารประเทศ การปฏิบัติหน้าที่ในด้านการ
ผลิตกฎหมาย กฎระเบียบ ฟังผู้ใหญ่ผู้ที่มีประสบการณ์มาก่อนเป็นผู้มีความช านาญเฉพาะด้าน รอบรู้ 
รับฟังความคิดเห็น๓๐๒  
  ๖. สมาชิกวุฒิสภาเคารพนับถือผู้ใหญ่การเคารพและรับฟังค าสั่งสอนของผู้ใหญ่ถือว่าเป็น
สิ่งที่ดี เพราะผู้ใหญ่ผ่านประสบการณ์มามากกว่า  ประกอบกับการอยู่ร่วมกันในสังคมต้องมีผู้น า ถ้า
เราให้การเคารพและเชื่อฟังผู้น า การเสนอแนะอะไรของสมาชิกวุฒิสภาก็ต้องเคารพและรับฟังผู้ใหญ่  
การเคารพผู้ใหญ่เป็นการผลิตคนรุ่นใหม่ให้มีความรู้ ความสามารถโดยผ่านกระบวนการขัดเกลาของ
ผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์มาก่อน การยอมรับในการรับฟัง ข้อเสนอแนะ น าไปใช้ ในการบริหารประเทศ

                                                           
 ๒๙๙ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๒๒ วันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 
 ๓๐๐ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๒๑ วันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๓. 
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 ๓๐๒ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๒๔ วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓. 



๑๙๐ 
 

ท าหน้าที่ในการกลั่นกรองกฎหมาย การควบคุมบริหารราชการแผ่นดิน และการพิจารณา ให้ความ
เห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งองค์กรอิสระรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใหญ่ที่เคารพและนับถือ๓๐๓ 
  ๗. การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา มีความชัดเจนยอมรับเรื่องราวที่มันเคยเกิดขึ้น
มาแล้ว หรือการบริหารในประเด็นของเราต้องรับฟังผู้ใหญ่ท าปัจจุบันมันไม่ได้แล้ว  มีการปรับเปลี่ยน
มันมีสิ่งที่ดีอยู่เพราฉะนั้นต้องรับฟังเป็นอย่างดี วัฒนธรรมองค์กรให้เข้ากับบริบททุกอย่างน่าจะมี
หลักการและหลักเกณฑ์ ให้ความเคารพรับฟังผู้ใหญ่ การเคารพและรับฟังโดยกการเชิญให้มาบรรยาย
ประสบการณ์การท าหน้าที่ โดยการเปิดโอกาสให้ซักถามการท าหน้าที่ หรือเรื่องที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ตรงสอดคล้องกับการท าหน้าที่หรือไม่ การรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปรับใช้ใน
รูปแบบที่พัฒนาต่อระบบเทคโนโลยีและกระบวนการยุติธรรม๓๐๔ 
  สรุปผลการวิเคราะห์พบว่า การประยุกต์หลักพุทธธรรมการให้ความเคารพและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ใหญ่เคารพนับถือผู้ใหญ่การเคารพและรับฟังค าสั่งสอนของผู้ใหญ่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี 
เพราะผู้ใหญ่เกิดก่อน ผ่านประสบการณ์มามากกว่า ประกอบกับการอยู่ร่วมกันในสังคมต้องมีผู้น า ถ้า
เราให้การเคารพและเชื่อฟังผู้น าสังคมก็จะไม่วุ่นวาย  การให้ความเคารพนับถือผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่ชน
หรือประเทศ ซึ่งท่านเหล่านี้เป็นคนดี มีคุณวุฒิ วัยวุฒิ มีประสบการณ์ในชีวิตมากมาย การรับฟังใน
ข้อเสนอแนะในการน าหลักบริหารบ้านเมืองมาใช้ ในภาวะวิกฤตเพ่ือน าไปปรับใช้กับการบริหาร
ประเทศ ดังแผนภาพที่ ๔.๑๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

 ๓๐๓ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๒๐ วันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓.  
 ๓๐๔ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๒๓ วันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓.  



๑๙๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๔.๑๓ แสดงผลการวิเคราะห์การประยุกต์หลักพุทธธรรมให้ความเคารพและรับฟังความ

คิดเห็นของผู้ใหญ่ (ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
  

ตารางที่ ๔.๑๑ แสดงผลวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ แห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้ความเคารพและรับฟังความ คิดเห็น
ของผู้ใหญ่ (ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ) 

ประเด็น 
ที ่

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑. ก า ร ผ ลิ ต ค น รุ่ น ใ ห ม่ ใ ห้ มี ค ว า ม รู้  

ความสามารถโดยผ่านกระบวนการขัดเกลา
ของผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์มาก่อน การ
ยอมรับในการรับฟัง ข้อเสนอแนะ น าไปใช้
ในการบริหารประเทศท าหน้าที่ในด้านการ
กลั่นกรองกฎหมายด้านการควบคุมบริหาร
ราชการแผ่นดิน ด้านการแต่งตั้งบุคคลด ารง
ต าแหน่งองค์กรอิสระรับฟังความคิดเห็น
จากผู้ใหญ่ที่เคารพและนับถือ 

๕ ๑, ๒, ๓, ๕, ๖ 
 

การประยุกต์หลักพุทธธรรม 
การให้ความเคารพและรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ ่

๑.ให้ความเคารพนับถือผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้มีคุณวุฒิ 
วัยวุฒิ มีประสบการณ์ชีวิตมาก  

๒.ให้เกียรติ ทั้งทางกาย วาจา ใจ รับฟังความ
คิดเห็นของท่านในฐานะท่ีเป็นผู้รู้ ในเรื่องปัจจุบัน 

๓.รับข้อเสนอแนะ ข้อแนะน า หลักการ และวิธีการ
ในการท าหน้าที่แต่ละด้าน  

๔.รับฟังความคิดเห็น น ามาประยุกต์ปรับวิธีคิด 
พัฒนาในการท าหน้าที่บริหารประเทศ  

๕.ให้ความเคารพหลักวิธีคิดแบบบูรณาการ รับฟัง
ข้อเสนอแนะ น าไปปฏิบัติ 



๑๙๒ 
 

ตารางที่ ๔.๑๑ แสดงผลวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ แห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้ความเคารพและรับฟังความ คิดเห็น
ของผู้ใหญ่ (ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ) (ต่อ) 

ประเด็น 
ที ่

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๒. ประสิทธิภาพการรับฟังความคิดเห็นของ

ผู้ใหญ่น ามาปฏิบัติ ตามข้อเสนอแนะและให้
ความเคารพบุคคลนั้น ในเรื่องนั้นที่เป็น
ประโยชน์กับบ้านเมือง หรือในการแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉิน การบริหาร
ราชการแผ่นดิน ไปพัฒนาประเทศให้
ทันสมัย 

๕ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕  
 

๓. ความพึงพอใจให้คนรุ่นปัจจุบันได้ให้ความ
เคารพนับถือบุคคลรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ ใหญ่  การได้ช่วยเหลือในด้านต่างที่มี
ผลประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ 
การท าหน้าที่สอดคล้องกันกับปัจจุบันโดยมี
การยึ ดหลั กการ พัฒนาที่ เ ป็ นรู ปแบบ
ประเทศท่ีก าลังพัฒนาไปสู่ระดับโลก 

๕ ๑, ๓, ๕, ๖, ๗ 

๔. กา ร ปรั บ เ ปลี่ ย น ใ ช้ ใ น ยุ ค ปั จ จุ บั น ใ ห้
สอดคล้องกับวัฒนธรรมรุ่นเก่า  เป็นการ
เรียนรู้ถึงการท างานที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไร
ต่อการบริหารประเทศ  

๔ ๑, ๒, ๕, ๗ 
 

๕. การพัฒนาความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่ผู้ใหญ่ได้มี
ประสบการณ์มาก่อนและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้ใหญ่เป็นการให้เกียรติและเป็น
ภาวะของผู้น า การรับฟังในข้อเสนอแนะใน
การน าหลักบริหารบ้านเมืองมาใช้ ในภาวะ
วิกฤตเ พ่ือน า ไปปรับใช้กับการบริหาร
ประเทศให้ดีขึ้น 

๓ ๓, ๔, ๕ 
 

 
 



๑๙๓ 
 

  ๔.๓.๕ การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก
วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตามหลักพุทธธรรม ไม่ข่มเหง
สตรี (ไม่รังแกสตรี ให้เกียรติสตรี คุ้มครองสตรี) 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ ในประเด็นการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ ไม่ข่มเหงสตรี (ไม่รังแกสตรี ให้เกียรติสตรี คุ้มครองสตรี) พบว่า 
  การประยุกต์หลักพุทธธรรม ไม่ข่มเหงสตรี (ไม่รังแกสตรี ให้เกียรติสตรี คุ้มครองสตรี) 
บรรดากุลสตรีกุมารีทั้งหลาย ให้อยู่ดีโดยมิถูกข่มขืนใจถูกข่มเหงในข้อนี้จะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้า ทรง
บัญญัติไว้ในศีลข้อ ๓ ที่ห้ามล่วงละเมิดสตรีแล้วก็ตาม ในหลักแห่ง อปริหานิยธรรมของวัชชี พระองค์
ทรงบัญญัติซ้ าเตือนให้คนเคารพสิทธิของสตรีอันใคร ๆ ไม่ควรกระท าย่ ายี ข่มขืนใจ หรือข่มเหงรังแก 
สังคมใดที่สตรีถูกล่วงละเมิด ย่อมแสดงผลการวิเคราะห์ให้เห็นถึงความเสื่อมของสังคมนั้นอย่างชัดเจน 
  ๑. การท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา โดยมีสตรีได้เป็นสมาชิกวุฒิสภา การท าหน้าที่ของ
สตรีมีบทบาทที่ส าคัญในการท าหน้าที่มีความละเอียดอ่อน การท าหน้าที่ในบทบาทการกลั่นกรอง
กฎหมายการผลิตกฎหมายผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวกับสตรี ด้านสิทธิสตรี การให้เกียรติสตรี การ
รณรงค์เพ่ือยุติความรุนแรงต่อสตรี การเคารพสตรีความสามารถมีเทียบเท่าบุรุษ การไม่ข่มเหงสตรี
และให้เกียรติสตรีเป็นสิ่งที่ต้องท าในการปฏิบัติหน้าที่  การพัฒนาการควบคุมการบริหารราชการ
แผ่นดินหลักการท างานในระบอบประชาธิปไตยได้เปิดโอกาสให้สตรีได้ท ามาท างานการเมืองมากขึ้น
และกฎหมายคุ้มครองท าให้การท างานในส่วนของสมาชิกวุฒิสภามีมากขึ้น การท าหน้าที่ของสตรีมี
ประสิทธิภาพมีความละเอียด รอบคอบ ซื่อสัตย์ สุจริต พัฒนาประเทศตามรัฐธรรมนูญที่ได้ก าหนด 
และผลักดันกฎหมายที่เก่ียวกับสตรี๓๐๕  
  ๒. การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา การไม่ข่มเหงสตรี การผลักดันกฎหมายที่เป็นสิทธิ
เสรีภาพของสตรีให้ครอบคลุมทั่วประเทศและทั่วโลก การพัฒนาส่งเสริมการท าหน้าที่ของสตรีให้เปิด
กว้างในโอกาสแสดงผลการวิเคราะห์ถึงความรู้ความสามารถในการพัฒนาประเทศของสตรี ควบคู่ไป
กับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคม และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศที่
พัฒนาแล้ว การให้เกียรติสุภาพสตรีผู้เป็นสมาชิกวุฒิสภาเป็นสิ่งที่ท าไม่เบียดเบียนทางกาย วาจา ใจ 
ความคิดเห็นของสตรีอาจมีประโยชน์ต่อการพัฒนาบ้านเมือง การปรับเปลี่ยนการปฏิรูปประเทศใน
ส่วนของสตรีมีความส าคัญโดยมีความละเอียดรอบคอบในการท าหน้าที่ ส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของ
สตรีให้มาก ไม่ดูถูกความคิดเห็นของผู้ที่อ่อนแอกว่า การสร้างความพึงพอใจให้สิทธิในการแสดงผลการ
วิเคราะห์ความคิดเห็นควรเพ่ิมมาตรการในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บังคับใช้กฎหมาย
และบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละเอียดอ่อนทางเพศการ

                                                           
 ๓๐๕ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๙ วันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓.  



๑๙๔ 
 

เคารพในความเสมอภาคระหว่างเพศ  และการผลิตกฎหมายสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงที่สอดคล้องกับ
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบขององค์การสหประชาชาติ เพ่ือสามารถ
คุ้มครองผู้หญิงและเด็กหญิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ๓๐๖ 
 ๓. การปฏิบัติงานของสมาชิกวุฒิสภาของสตรีมีความสามารถเยอะ ท าให้การปฏิบัติหน้าที่
ของสมาชิกวุฒิสภามีความส าคัญมากขึ้น การพัฒนาส่งเสริมบทบาทการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ 
ส่งเสริมความเสมอภาพของสตรี ให้เกียรติ ให้การยกย่องตามความสมควร และรณรงค์การปฏิบัติ
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง การผลิตให้มีหลักประกันในการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงและเด็กหญิง โดย
กระบวนการยุติธรรมต้องเป็นมิตรกับผู้หญิง มีกระบวนการการให้ค าปรึกษาเพ่ือให้ผู้หญิงมีความมั่นใจ
ในการต่อสู้คดีที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ พร้อมทั้งให้มีการฟ้ืนฟูเยียวยาผู้เสียหายและครอบครัว
เพ่ือให้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ การท าหน้าที่ของวุฒิสภาในการไม่ข่มเหงสตรี ทั้งทางตรง
และทางอ้อมเป็นการปรับเปลี่ยนประเทศให้สตรีเท่าเทียบเท่าบุรุษและมีความรู้ที่สามารถพัฒนา
ประเทศตามหลักยุทธศาสตร์ชาติ๓๐๗ 
 ๔. การให้กฎหมายส่งเสริมสตรีให้มีบทบาทความเป็นผู้น า ไม่กีดกันให้สตรีเป็นผู้น ามาก
ขึ้น เปิดโอกาสในการท างานที่เหมาะกับสตรีมากขึ้น การพัฒนาและส่งเสริมการให้สตรีมีโอกาสท า
หน้าที่เท่าเทียมผู้ชาย เร่งรัดให้หน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี เรื่องการป้องกันและแก้ไขการล่วงละเมิดทางเพศในสถานที่ท างานอย่างเป็นรูปธรรม 
เคร่งครัด ครบถ้วน เป็นธรรมต่อผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศและค านึงถึงหลักการสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง 
ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรม จะต้องเข้าใจว่าการกระท ารุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กนั้นรุนแรงขึ้น
ทุกวัน ความพึงพอใจกระบวนการทางกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงการส่งเสริมให้สตรีมีบทบาทมากข้ึน 
ส่งเสริมสตรีให้มีบทบาททางการเมืองท้องถิ่น ในการพัฒนาประเทศระดับท้องถิ่น ภูมิภาค โดยที่สตรีมี
ความรู้ ความสามารถ ควบคู่การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว ส่งเสริมการท าหน้าที่เท่าสตรี
สากลหลายประเทศ๓๐๘  
 ๕. การให้เกียรติและไม่ข่มเหงสตรี พร้อมรับฟังปัญหาที่เกิดกับสตรี พร้อมที่จะช่วยเหลือ
สตรีทั้งทางตรงและทางอ้อม มีเหตุผลพิจารณาตามความจริงให้เกียรติ ให้การยกย่อง ปกป้องไม่ให้ใคร
ละเมิดสิทธิ การผลิตกฎหมายที่คุ้มครองสตรี การปรับเปลี่ยนการศึกษา ซึ่งจะต้องให้ความส าคัญใน
การสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมใหม่ ในยุคปัจจุบันสิ่งส าคัญที่สุดประเทศไทยนั้นแม้ว่าจะมี
ความก้าวหน้าในหลายด้าน แต่ยังคงมีความท้าทายอีกหลายด้านด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย เช่น 

                                                           
 ๓๐๖ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๒๒ วันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓. 

 ๓๐๗ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๒๕ วันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ ์๒๕๖๓. 
 ๓๐๘ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๒๑ วันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๓. 



๑๙๕ 
 

การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ประสิทธิภาพในการเพิ่มบทบาทสตรีในการเมืองและการ
บริหารการพัฒนาศักยภาพสตรีและการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ๓๐๙ 
  ๖. การส่งเสริมให้สตรีได้ท าหน้าที่เท่าเทียมผู้ชาย การให้สตรีได้ท าหน้าที่เป็นแม่ทัพ การ
ออกฎหมายสิทธิของสตรี การผลิตผลักดันกฎหมายสมัยใหม่บัญญัติให้ผู้หญิงเทียบเท่าผู้ชาย เป็นการ
ส่งเสริมให้สตรี ได้พัฒนาการท างานของตัวและไม่ข่มเหงสตรีถือว่าเป็นเพศแม่ เป็นเพศท่ีอ่อนแอ บุรุษ
ควรให้เกียรติให้การยกย่อง ปกป้องไม่ให้ใครละเมิดสิทธิหรือข่มเหงรังแกถ้าสังคมใด ๆ การพัฒนาและ
รับประกันในการเพ่ิมสัดส่วนของผู้หญิงในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และส่วนร่วมทางการเมืองทุก
ระดับเพ่ือให้ผู้หญิงสามารถน าเสนอปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความรุนแรง รวมถึง
ปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาความยากจนหรือปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้หญิง๓๑๐ 
  ๗) ไม่ข่มแห่งสตรี คือให้ความเคารพในด้านความคิดไม่ว่าบุรุษหรือสตรี ให้ความเคารพใน
ความเป็นคนเท่าเทียบกัน ในด้านของความคิดเพียงแค่เป็นเพศเฉย ๆ ให้ความเคารพความเป็นคน 
เท่าเทียมกัน การท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาก็ต้องไม่ข่มเหงสตรีและให้เกียรติในด้านการท าหน้าที่ 
และให้สิทธิเท่าเทียมกัน ในการท าหน้าที่ หรือการผลิตการออกกฎหมายให้กับสตรีที่เป็นประโยชน์
และเป็นคุณของสตรีปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความส าคัญในการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิง โดยมีการ
ปรับปรุงกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม แต่ยังมี
ข้อจ ากัดบางประการที่ท าให้ผู้หญิงยั งไม่สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างแท้จริง เช่น 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว ประสิทธิภาพการกฎหมายเปิด
โอกาสให้มีการยอมความได้ทุกขั้นตอนโดยให้บทบาท ผู้ประนีประนอมในศาลในการท าข้อตกลงและ
ให้ศาลใช้ดุลยพินิจในการยกเลิกการด าเนินคดี มากกว่าที่จะรับฟังความต้องการของผู้เสียหายเป็น
ล าดับแรกหรือ พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ ก าหนดข้อยกเว้นให้มีการเลือกปฏิบัติ การ
ท าหน้าที่ของวุฒิสภาไม่ข่มเหงสตรี เป็นการให้เกียรติสตรีในฐานะเพศแม่ และส่งเสริมการท าหน้าที่
เทียบเท่ากับผู้ชาย โดยความพึงพอใจการออกฎหมายที่เป็นคุณกับสตรี เพ่ือส่งเสริมให้สตรีได้มี
บทบาทในการท าหน้าที่ทุกต าแหน่งในทางการเมือง เพ่ือได้การพัฒนาประเทศปรับเปลี่ยนประเทศให้
ทันยุคทันสมัยทันเทคโนโลยี ตามยุทธศาสตร์ชาติ๓๑๑ 
  สรุปผลการวิเคราะห์พบว่า การประยุกต์หลักพุทธธรรมการไม่ข่มเหงสตรี สตรีถือว่าเป็น
เพศแม่เป็นเพศที่อ่อนแอ บุรุษควรให้เกียรติให้การยกย่อง ปกป้องไม่ให้ใครละเมิดสิทธิหรือข่มเหง
รังแกสตรี ถ้าสังคมใด ๆ สตรีเป็นสิ่งที่ต้องท าในการปฏิบัติหน้าที่การบริหารราชการแผ่นดิน ใน

                                                           
 ๓๐๙ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๒๔ วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓. 

  ๓๑๐ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๒๐ วันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓. 
๓๑๑ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๒๓ วันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๑๙๖ 
 

ระบอบประชาธิปไตย การท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาที่โดยที่มีสตรีในการท างานในการบริหาร
ประเทศ สมาชิกวุฒิสภามีสตรีมีความรู้ ความสามารถในการท าหน้าที่ ท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิกวุฒิสภามีความส าคัญมากขึ้น กระบวนการท างานของสตรีให้เกียรติและไม่ดูถูกการท างาน 
ตามรัฐธรรมนูญได้มีกฎหมายให้สตรีมีสิทธิและเสรีภาพเทียมเท่าผู้ชาย วุฒิสภาสตรี นักการเมือง
ท้องถิ่นสตรี นักวิชาการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานราชการ การออกกฎหมายให้กับสตรีที่เป็น
ประโยชน์และเป็นคุณของสตรีปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความส าคัญในการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิง โดยมี
การปรับปรุงกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม องค์กร
และสมาคมที่ท าหน้าที่ในส่งเสริมบทบาทสตรี เพ่ือหาแนวทางและวิธีการในการเสริมพลังเพ่ือเพ่ิม
สัดส่วนและพ้ืนที่ทางการเมืองให้กับผู้หญิง รวมถึงมีการท างานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วย 
ดังแผนภาพที่ ๔.๑๔ 
 
 

 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๑๔ แสดงผลการวิเคราะห์การประยุกต์หลักพุทธธรรม ไม่ข่มเหงสตรี (ไม่รังแกสตรี ให้
เกียรติสตรี คุ้มครองสตรี) 

 
 
 
 
 
 

การประยุกต์หลักพุทธ
ธรรมไม่ข่มเหงสตรี 

๒.ส่งเสริมสตรีมีให้มีความรู้ ความสามารถ มีความ
ละเอียดอ่อนในการท าหน้าที่  

๓.สตรีพร้อมช่วยเหลือสตรีด้วยกันทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม มีเหตุผลพิจารณาตามความจริง 

๔.ออกกฎหมายให้กับสตรีที่เป็นประโยชน์และเป็นคุณ
ของสตรีปัจจุบัน 

๕.กฎหมายที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงในการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 

๑.สตรีเป็นสิ่งที่ต้องท าในการปฏิบัติหน้าที่การบริหาร
ราชการแผ่นดิน ในระบอบประชาธิปไตย 



๑๙๗ 
 

ตารางที่ ๔.๑๒ แสดงผลวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ แห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไม่ข่มเหงสตรี (ไม่รังแกสตรี ให้เกียรติสตรี 
คุ้มครองสตรี) 

ประเด็น 
ที ่

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑. การผลิตกฎหมายผลักดันกฎหมายที่

เกี่ยวกับสตรี ด้านสิทธิสตรี การให้เกียรติ
สตรี การรณรงค์เพ่ือยุติความรุนแรงต่อ
สตรี  การเคารพสตรีความสามารถมี
เทียบเท่าบุรุษ 

๕ ๑, ๒, ๓, ๕, ๖, ๗ 

๒. ประสิทธิภาพมีความละเอียด รอบคอบ 
ซื่ อสั ตย์  สุ จริ ต  พัฒนาประ เทศตาม
รัฐธรรมนูญที่ ได้ก าหนด และผลักดัน
กฎหมายที่เกี่ยวกับสตรี 

๕ ๑, ๒, ๓, ๕, ๗ 
 

๓. ความพึงพอใจให้สิทธิในการแสดงผลการ
วิเคราะห์ความคิดเห็นควรเพ่ิมมาตรการ
ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้
บั งคั บ ใช้ กฎหมาย  และบุ คลากร ใน
กระบวนการยุติธรรม ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับความละเอียดอ่อนทางเพศ
การเคารพในความเสมอภาคระหว่างเพศ   

๓ ๒, ๔, ๗ 
 

๔. การปรับเปลี่ยนการปฏิรูปประเทศในส่วน
ของสตรีมีความส าคัญโดยมีความละเอียด
รอบคอบในการท าหน้าที่ ส่งเสริมบทบาท
หน้าที่ของสตรีให้มาก 

๕ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕,  
 

๕. การพัฒนาการบริหารราชการแผ่นดิน
หลักการท างานในระบอบประชาธิปไตย
ได้ เปิดโอกาสให้สตรี ได้ท ามาท างาน
การเมืองมากขึ้นและกฎหมายคุ้มครองท า
ให้การท างานในส่วนของสมาชิกวุฒิสภามี
มากขึ้น 

๗ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗ 
 



๑๙๘ 
 

  ๔.๓.๖ การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก
วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตามหลักพุทธธรรมเคารพ
บูชาสักการะเจดีย์ (การเคารพบุคคลต้นแบบ บุคคลที่ดี บุคคลตัวอย่าง) 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ ในประเด็นการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ เคารพบูชาสักการะเจดีย์ (การเคารพบุคคลต้นแบบ บุคคลที่ดี บุคคลตัวอย่าง) พบว่า 
  การประยุกต์หลักธรรมเคารพบูชาสักการะเจดีย์ (การเคารพบุคคลต้นแบบ บุคคลที่ดี 
บุคคลตัวอย่าง) ของสมาชิกวุฒิสภา จัดให้อารักขาคุ้มครองป้องกัน อันชอบธรรมแก่ การให้ความ
เคารพสถานที่ เช่น รัฐสภา ท าเนียบรัฐบาล อนุสาวรีย์ประจ าชาติ อันเป็นเครื่องเตือนความจ า ให้ท า
ความดี และเป็นที่รวมใจของหมู่ชนไม่ละเลยพิธีเคารพบูชาอันพึงท าต่ออนุสรณ์สถานที่ส าคัญตาม
ประเพณีท่ีดีงาม 
  ๑. การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา สักการะเจดีย์ การเคารพบุคคลต้นแบบ บุคคลที่
ดี บุคคลตัวอย่าง พระพุทธรูปเป็นที่ยึดมั่นในการท าหน้าที่ในการให้ความเคารพศาสนสถาน ปูชนีย
สถาน อนุสาวรีย์ประจ าชาติ เป็นการเคารพและเป็นที่ดีเป็นที่รวมจิตใจในการปฏิบัติหน้าที่ยึดเหนี่ยว
จิตในและการพัฒนาให้ประชาชนในประเทศมีความเมตตาและให้ความเคารพ อนุสาวรีย์ประจ าชาติ
อันเป็นเครื่องเตือนความจ า ปลุกเร้าให้ประชาชนท าความดี และเป็นที่รวมใจของหมู่ชนไม่ละเลย พิธี
เคารพบูชาอันพึงท าต่ออนุสรณ์สถานที่ส าคัญเหล่านั้นตามประเพณีท่ีดีงาม อนุสาวรีย์บุคคลส าคัญของ
ชาติตลอดจนรูปปั้นบุคคลส าคัญและรูปเคารพในศาสนาเป็นอนุสรณ์สถานที่ส าคัญที่สุดของประเทศ
เพราะมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์หลักฐานเกี่ยวกับอารยธรรมของชาติ แต่ยัง
เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนที่ให้การเคารพยกย่องนับถือกราบไหว้บูชา  อนุสาวรีย์ หรือรูป
เคารพทางประวัติศาสตร์ เช่น พระบรมราชาอนุสาวรีย์พ่อขุนรามค าแหงมหาราช๓๑๒ 
  ๒. การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา การสักการบูชาพระพุทธรูป หรืออนุสาวรีย์ ความ
อ่อนน้อยถ่อมตนต่อศาสนสถาน เป็นสิ่งที่สักการะบูชาปูชนียสถานอนุสาวรีย์ประจ าชาติมีคุณูปการใน
การท าประโยชน์ให้กับสังคมประเทศชาติ การพัฒนาสร้างชาติวัฒนธรรมเป็นไปตามหลักธรรมด้วย
ความเรียบร้อยการให้ความเคารพศาสนสถาน และปูชนียสถานเป็นสิ่งที่ควรท าการให้ความเคารพศา
สนสถาน ปูชนียสถาน อนุสาวรีย์ประจ าชาติ อันเป็นเครื่องเตือนความจ าอดีตที่ผ่านมา ปลุกเร้าให้เรา
ท าความดี และเป็นที่รวมใจของหมู่ชน ไม่ละเลยพิธีเคารพบูชาอันพึงท าต่ออนุสรณ์สถานที่ส าคัญ
เหล่านั้นตามประเพณีท่ีดีงาม๓๑๓ 

                                                           
 ๓๑๒ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๙ วันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 

 ๓๑๓ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๒๒ วันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓.  



๑๙๙ 
 

  ๓. สมาชิกวุฒิสภาให้การเคารพบูชาสักการะเจดีย์ เป็นวัฒนธรรมของประเทศไทย เป็นที่
ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ท าหน้าที่โดยสุจริต ยุติธรรม โปร่งใส การพัฒนาให้ความเคารพต่ออนุสาวรีย์ประจ า
ชาติ มีความส าคัญต่อประชาธิปไตยของประเทศชาติ การให้ความเคารพและปกป้องเชิดชูเจดีย์ 
บ ารุงรักษาปูชนียสถานที่ส าคัญในศาสนาเพ่ือประสิทธิภาพในการท าหน้าที่ในด้านต่าง ๆ เป็นเครื่อง
ยึดเหนี่ยวจิตใจของกลุ่มคนในหมู่คณะที่อยู่ร่วมกันอนุสรณ์สถานที่ได้สร้างถึงบุคคลหรือเรื่องราวที่
ประชาชนต้องร่วมร าลึกถึงด้วยกัน การปรับเปลี่ยนอนุสาวรีย์แห่งชาติมีอายุเก่าแก่ ให้เป็นสถานที่
ส าคัญต่อประเทศ ให้ประชาชนเห็นความส าคัญ เนื่องจากมีการจัดสร้างขึ้นภายหลังแต่อนุสาวรีย์เป็น
ตัวแทนของเรื่องราว หรือบุคคลส าคัญยิ่งในประวัติศาสตร์หรือเป็นที่เคารพอย่างสูงของคนในชาติ
อนุสาวรีย์บุคคลส าคัญของชาติตลอดจนรูปปั้นบุคคลส าคัญและรูปเคารพในศาสนาเป็นอนุสรณ์
สถานที่ส าคัญที่สุดของประเทศเพราะมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์หลักฐาน
เกี่ยวกับอารยธรรมของชาติ แต่ยังเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนที่ให้การเคารพยกย่องนับถือ
กราบไหว้บูชา๓๑๔ 
  ๔. การเคารพบูชาสักการะเจดีย์ เป็นวัฒนธรรมของประเทศไทยที่มีการบูชาสักการเจดีย์ 
เพ่ือความสบายใจในการปฏิบัติงานในการให้สนับสนุนให้ทุกศาสนาเสมอภาคกันและสมาชิกวุฒิสภา
ท าหน้าที่ตามประเพณีเป็นไปตามความเหมาะตามหลักประเพณี การปรับเปลี่ยนให้คนรุ่นหลังได้มี
ความรู้เกี่ยวกับ เจดีย์ ปูชนียสถานเพ่ือสร้างวัฒนธรรมทางด้านจิตใจของชาติการท าหน้าที่ในการออ
กฎหมายคุ้มครองเจดีย์ หรือปูชนียสถานต่าง ๆ การพัฒนาเป็นที่นับถือต่อประชาชนหมู่มากอนุสรณ์
สถานที่ยังคงประโยชน์ทางการใช้สอยและสืบทอดประเพณีทางศิลปะ และในทางการเมืองการ
ปกครองของไทยหรือการบริหารแผ่นดินมีการบูชาสักการะเจดีย์เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเห็น
ความส าคัญ เกิดความพึงพอใจในการท าหน้าที่ของวุฒิสภาในการสักการะเจดีย์เป็นที่ส าคัญในการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม เกิดประโยชน์ ต่อการท าหน้าที่เ พ่ือ
ประเทศชาติและบ้านเมือง๓๑๕ 
  ๕. การท าหน้าที่สมาชิกวุฒิสภา มีการสักการบูชาเจดีย์ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนปฏิบัติหน้าที่
เพ่ือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในการท างาน เพ่ือประเทศชาติ และการท าหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม เป็น
กลาง โดยยึดหลักความถูกต้องในการท าหน้าที่การให้ความเคารพและปกป้องรักษาปูชนียสถานที่
ส าคัญในศาสนา หรือการผลิตออกกฎหมายที่เป็นประโยชน์ หรือการส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมอันดีงาม
ให้คนรุ่นหลังได้บูชาเคารพ ปกป้อง สิ่งที่ส าคัญของศาสนา เป็นหน้าที่ของทุกคน การท าหน้าที่การ
สักการะเจดีย์เป็นการท าประโยชน์ให้ประเทศ เช่น พระพุทธรูป อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ท าแล้วให้
เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นสิ่งที่สมควรและเหมาะแก่กาลเวลา สิ่งก่อสร้างที่เป็นเครื่องหมาย
                                                           

 ๓๑๔ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๒๕ วันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓. 
 ๓๑๕ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๒๑ วันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๓. 



๒๐๐ 
 

น้อมน าให้ระลึกถึงวีรกรรม หรือคุณความดีของบุคคลที่ได้ประกอบกรณียกิจ มีประสิทธิภาพเป็น
คุณประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ไว้แก่บ้านเมือง สมควรจะสร้างอนุสาวรีย์ไว้ให้ปรากฏเพ่ือเป็นที่รวมพลังใจ 
พลังศรัทธา และความนิยมนับถือของประชาชนเพ่ือให้เป็นแบบฉบับแก่อนุชนไทยสืบต่อไป และ
สิ่งก่อสร้างนั้นจะได้ประดิษฐานไว้ในที่สาธารณะหรือ ณ ที่ซึ่งเปิดให้มหาชนสักการบูชาหรือชมได้๓๑๖ 
  ๖) การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา การท าหน้าที่มีการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิก่อน
เข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นประเพณีท่ีสืบทอดกันมา การสักการะบูชาเจดีย์เป็นการท าแล้วเพ่ือความสบายใจ
ก่อนท าหน้าที่และเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ให้เกิดประสิทธิภาพในการท าหน้าที่ ในการรักษา
บ ารุงสถานที่ส าคัญของประเทศไทย การสักการะเคารพเจดีย์ การให้ความเคารพและปกป้องรักษาปู
ชนียสถานที่ส าคัญในศาสนา การออกฎหมายมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
อนุสาวรีย์แห่งชาติ รูปเคารพเพ่ือจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของกลุ่มคนในหมู่คณะที่อยู่ร่วมกันและ
ระลึกถึงกัน เช่น อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สิ่งก่อสร้างซึ่งคนกลุ่มหนึ่งได้สร้างขึ้นไว้ เพ่ือเตือนให้คนร่วม
สมัยระลึกถึงคุณความดีหรือเรื่องราวของคนในอดีต หรือบุคคลส าคัญหรือกลุ่มบุคคลที่ได้อุทิศตนเพ่ือ
ประโยชน ส่วนรวมของสังคมหรือประเทศชาติ๓๑๗ 
  ๗) การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา การเคารพบูชาสักการะเจดีย์ เช่น พระพุทธรูปบ่ง
บอกถึงความเป็นคนไทยความเป็นคนในโลกจะต้องมีสิ่งยึดเหนี่ยวการเคารพศาสนสถาน ปูชนียสถาน 
อนุสาวรีย์ประจ าชาติ ศาสนาพุทธเจดีวิหาร ในสถานที่นั้น ประเด็นการในที่ประชุมนั้นจะต้องมีโต๊ะหมู่
บูชา จะมีเจดีย์เราจะต้องสักการะยึดเหนี่ยวคณะกรรมการเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการที่ออกกฎหมาย หรือ พ.ร.บ.ต่าง ๆ ด้านการบริหารราชการแผ่นดินการท าหน้าที่ของวุฒิสภาก็
ต้องเคารพสักการะเจดีย์เป็นที่พึงทางใจในการท าหน้าที่สร้างความพึงพอใจในการท าหน้าที่โดยเพ่ือ
ประโยชน์ของประเทศชาติ แม้แต่เมื่อมีการทักท้วงก็จะมีการพัฒนาและแก้ไขปรับเปลี่ยนที่ดี จึงเป็น
เรื่องของการยึดเหนี่ยวที่เราให้ความเคารพในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา๓๑๘ 
  สรุปผลการวิเคราะห์พบว่า การประยุกต์หลักพุทธธรรมการเคารพบุคคลต้นแบบ บุคคล
ที่ดี บุคคลตัวอย่างการให้ความเคารพและปกป้องรักษาปูชนียสถานที่ส าคัญในศาสนา เพ่ือจะเป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของกลุ่มคนในหมู่คณะที่อยู่ร่วมกันและระลึกถึงกัน เช่น พระพุทธรูป อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย บุคคลส าคัญของประเทศ เพ่ือเป็นที่ยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา 
ตรงเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้อนุสาวรีย์ของบุคคลส าคัญ ที่ประดิษฐานไว้ในที่สาธารณะหรือ ณ ที่ซึ่งเปิดให้
มหาชนสักการะบูชา อนุสรณ์สถานที่ได้สร้างถึงบุคคลหรือเรื่องราวที่ประชาชนต้องร่วมร าลึกถึง
ด้วยกัน อนุสาวรีย์แห่งชาติอาจมิได้มีอายุเก่าแก่ น้อมน าให้ระลึกถึงวีรกรรม หรือคุณความดีของบุคคล

                                                           
 ๓๑๖ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๒๔ วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓. 
 ๓๑๗ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๒๐ วันท่ี, ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓. 

 ๓๑๘ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๒๓ วันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๒๐๑ 
 

ที่ได้ประกอบกรณียกิจ เป็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ไว้แก่บ้านเมืองเนื่องจากมีการจัดสร้างขึ้น
ภายหลังแต่อนุสาวรีย์เป็นตัวแทนของเรื่องราว พิธีเคารพบูชาอันพึงท าต่ออนุสรณ์สถานที่ส าคัญ
เหล่านั้นตามประเพณีที่ดีงาม การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
และศีลธรรมในการท าหน้าที่เพ่ือบ้านเมืองและเพ่ือประเทศชาติ ดังแผนภาพที่ ๔.๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๑๕ แสดงผลการวิเคราะห์การประยุกต์หลักพุทธพุทธธรรมเคารพบูชาสักการะเจดีย์ 
(การเคารพบุคคลต้นแบบ บุคคลที่ดี บุคคลตัวอย่าง) 

 

 

 

 

 

 

การประยุกต์หลักพุทธ
ธรรมการเคารพบูชา

สักการะเจดีย์ 

๑.การเคารพศาสนสถาน ปูชนียสถาน อนุสาวรีย์
ประจ าชาติ เพ่ือเป็นที่ยึดเหนี่ยว  

๒.เป็นเครื่องเตือนความจ า ให้ท าความดี  ตาม
ประเพณีท่ีดีงาม 

๓.ประชาชนต้องร่วมร าลึกถึงด้วยกัน อนุสาวรีย์
แห่งชาติอายุเก่าแก ่

๔.การให้ความเคารพบูชาเจดีย์และปกป้องรักษาปู
ชนียสถานที่ส าคัญในศาสนา 

๕.เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เพ่ือประเทศชาติ ด้วยความ
เป็นธรรม เป็นกลาง 



๒๐๒ 
 

ตารางที่ ๔.๑๓ แสดงผลวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ แห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เคารพบูชาสักการะเจดีย์ (การเคารพ
บุคคลต้นแบบ บุคคลที่ดี บุคคลตัวอย่าง) 

ประเด็น 
ที ่

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑. การผลิตออกกฎหมายที่เป็นประโยชน์ 

หรือการส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมอันดีงาม
ให้คนรุ่นหลังได้บูชาเคารพ ปกป้อง สิ่งที่
ส าคัญของศาสนา เป็นหน้าที่ของทุกคน 
การท าหน้าที่การสักการะเจดีย์เป็นการท า
ประโยชน์ให้ประเทศ  

๔ ๑, ๒, ๕, ๖ 

๒. ประสิทธิภาพในการท าหน้าที่ในด้านต่าง 
ๆ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของกลุ่มคน
ในหมู่คณะที่อยู่ร่วมกันอนุสรณ์สถานที่ได้
สร้างถึงบุคคลหรือเรื่องราวที่ประชาชน
ต้องร่วมร าลึกถึงด้วยกัน 

๔ ๓, ๕, ๖, ๗, 
 

๓. ความพึงพอใจในการท าหน้าที่ของวุฒิสภา
ในการสักการะเจดีย์เป็นที่ส าคัญในการ
ปฏิบัติหน้าที่ โดยความซื่อสัตย์  สุจริต 
โปร่งใส เป็นธรรม เกิดประโยชน์ต่อการ
ท าหน้าที่เพ่ือประเทศชาติและบ้านเมือง 

๔ ๑, ๒, ๔, ๗ 

๔. การปรับเปลี่ยนอนุสาวรีย์แห่งชาติมีอายุ
เก่าแก่ ให้เป็นสถานที่ส าคัญต่อประเทศ 
ให้ประชาชนเห็นความส าคัญ 

๕ ๑, ๓, ๔, ๕, ๖ 
 

๕. การพัฒนาให้ประชาชนในประเทศมีความ
เมตตาและให้ความเคารพ อนุสาวรีย์
ประจ าชาติอันเป็นเครื่องเตือนความจ า 
ปลุกเร้าให้ประชาชนท าความดี 

๕ ๑, ๒, ๓, ๔, ๗, 

 
 
 



๒๐๓ 
 

  ๔.๓.๗ การประยุกต์หลักพุทธพุทธธรรมเพื่อพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้การอารักขา
พระภิกษุสงฆ์หรือผู้ทรงศีล (ให้ความเคารพพระสงฆ์ รักษาความถูกต้อง รักษาคนดี) 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ ในประเด็นการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ ให้การอารักขาพระภิกษุสงฆ์หรือผู้ทรงศีล (ให้ความเคารพพระสงฆ์ รักษาความถูกต้อง รักษา
คนด)ี พบว่า 
  การประยุกต์หลักพุทธธรรม ให้การอารักขาพระภิกษุสงฆ์หรือผู้ทรงศีล (ให้ความเคารพ
พระสงฆ์ รักษาความถูกต้อง รักษาคนดี) ของสมาชิกวุฒิสภาจัดให้อารักขาคุ้มครองป้องกัน อันชอบ
ธรรมแก่ พระอรหันต์ทั้งหลาย ตั้งใจว่า ขอพระอรหันต์ทั้งหลายที่มิได้มา พึงมาแล้วพึงอยู่ในแว่นแคว้น
โดยผาสุก ในข้อนี้ผู้บริหารบ้านเมืองควรจะปฏิบัติไม่เฉพาะแต่พระอรหันต์ทั้งหลายเท่านั้น แม้แต่ผู้เผย
แผ่ศาสนาต่าง ๆ ก็ควรได้รับการคุ้มครองป้องกัน และสนับสนุนให้มีการขยายศาสนธรรมค าสอน ตาม
สมควรแก่สถานะของศาสนานั้น ๆ ย่อมยังความเจริญให้แก่หมู่ชน และประเทศชาติอย่างแท้จริง ถ้า
คนในสังคมนั้นยังยึดมั่นปฏิบัติตามหลักธรรมเหล่านี้อย่างจริงจัง  
  ๑) การท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา ในการบริหารประเทศมีคุณธรรมประจ าใจ ในด้าน
อารักขาพระภิกษุสงฆ์หรือผู้ทรงศีลเป็นต้นแบบของผู้มีคุณธรรม การเข้าหาสมณผู้ทรงศีลท าให้ผู้น า
ประเทศมีสติ ในการไตร่ตรองเรื่องราวต่าง ๆ อย่างเป็นธรรม เป็นกลาง ซื่อสัตย์ สุจริต ท าหน้าที่เพ่ือ
การพัฒนาประเทศ และพัฒนาคนในประเทศอย่างแท้จริงจุดประสงค์หลักในการให้ความอารักขา 
บ ารุง คุ้มครองอันชอบธรรม แก่บรรพชิต ผู้ทรงศีลทรง ซึ่งเป็นหลักธรรมและเป็นตัวอย่างทางศีลธรรม
ของประชาชน เต็มใจต้อนรับและหวังให้ท่านอยู่โดยผาสุก๓๑๙  
  ๒) การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาโดยการออกฎหมายคุ้มครองพระภิกษุสงฆ์การให้
อารักขาพระภิกษุสงฆ์หรือผู้ทรงศีลเป็นวัฒนธรรมอันดี พระภิกษุทั่วไปที่มีความรู้ความสามารถ 
สมาชิกวุฒิสภาจัดท าแผนท านุบ ารุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาคู่กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เพื่อท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคง สนับสนุนให้มีการบัญญัติข้อระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองอารักขาพระภิกษุสงฆ์ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระพุทธศาสนา
เป็นศาสนาประจ าชาติ มีบทบาทในการพัฒนาคนสังคมและประเทศชาติ เคารพต่อบรรพชิต ผู้ทรงศีล
ทรงธรรมบริสุทธิ์ พระสงฆ์ไทยมีบทบาทที่ได้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทย เป็นตัวอย่างทาง
ศีลธรรมของประชาชนท านุบ ารุงกิจการด้านศาสนาไม่ว่าจะเป็นด้านงบประมาณ ด้านก าลังคน 
เครื่องมือ เทคโนโลยี วิทยาการจัดการ การปรับเปลี่ยนส่งเสริมเพ่ือให้พระภิกษุสงฆใ์นพระพุทธศาสนา

                                                           
 ๓๑๙ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๒๒ วันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 



๒๐๔ 
 

มีความมั่นคงบรรพชิต ผู้ทรงศีลทรง การปรับตัวให้เข้ากับสังคมยุคใหม่ทันสมัยอยู่เสนอโดยยึด
หลักธรรมเป็นหลักอยู่ภายใต้กฎพระวินัย กฎหมายบ้านเมือง กฎหมายคณะสงฆ์ เพ่ือการพัฒนาคน
และพัฒนาประเทศ๓๒๐ 
  ๓) วุฒิสภาท าหน้าที่ในการท านุบ ารุงส่งเสริมพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศานา เพ่ือส่งเสริม
บทบาทของพระสงฆ์ให้มีต่อสังคมและประเทศชาติให้น า เป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่
ตลอดไป คุ้มครอง อันชอบธรรมแก่พระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศานา การคุ้มครองบรรพชิตซึ่งเป็นผู้สืบ
ทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป การตรากฎหมายเพ่ือการคุ้มครองพระธรรมวินัย พระภิกษุสงฆ์
ในพระพุทธศานาผู้ที่มีหน้าที่ สืบทอดพระพุทธศาสนาโดยตรงการมีส่วนรวมในการท าประโยชน์แก่
สังคมด้านต่าง ๆ เช่น การจัดการศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อน ในด้านเทคโนโลยี การผักดันกฎหมาย
คุ้มครองพระสงฆ์โดยเชื่อมโยงกับมหาเถรสมาคมภายใต้กฎหมายพระพุทธศาสนา การพัฒนาส่งเสริม
อยู่ใต้กฎหมายบ้านเมืองสร้างความสงบสุขเรียบร้อยของสังคม๓๒๑ 
  ๔) สมาชิกวุฒิสภาให้ความอารักขาพระพระภิกษุสงฆ์ ในฐานะเป็นผู้ สืบทอด
พระพุทธศาสนาทะนุบ ารุงคุ้มครองบรรพชิต ซึ่งเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา การอุปถัมภ์ และ
คุ้มครองพระพุทธศาสนา กฎหมายคุ้มครองสงฆ์ พระสงฆ์อยู่ภายใต้กฎพระวินัย กฎหมายบ้านเมือง 
กฎหมายคณะสงฆ์ และประสิทธิภาพของพระภิกษุสงฆ์เป็นผู้ที่สืบทอดศาสนาโดยตรง พระภิกษุสงฆ์
สร้างความดีต่อกัน ปรับเปลี่ยนทัศนะให้เห็นผิดเป็นชอบ ชักน าให้เห็นทางไปสู่ความสงบสันติสุข ด้าน
การบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคม ได้แก่ การมีส่วนรวมในการท าประโยชน์แก่สังคมด้านต่าง ๆ 
เช่น การจัดการศึกษาให้แก่พระสงฆ์ ปรับเปลี่ยนการศึกษาให้ทันสมัย การออกกฎหมายกฎระเบียบ
คุ้มครองพระภิกษุสงฆ์ และการส่งเสริมให้พระภิกษุสงฆ์ได้ให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนา๓๒๒ 
  ๕) ให้การอารักขาพระภิกษุสงฆ์หรือผู้ทรงศีล เป็นการจัดการให้ความอารักขา บ ารุง 
คุ้มครอง อันชอบธรรม แก่บรรพชิต ผู้ทรงศีลทรงธรรมบริสุทธิ์ เป็นตัวอย่างทางศีลธรรมของประชาชน 
เต็มใจต้อนรับและหวังให้ท่านอยู่โดยผาสุกฐานะผู้น าทางจริยธรรม พระสงฆ์มีหน้าที่อบรมสั่งสอน
ศีลธรรมแก่ประชาชน รวมทั้งแก่นักการเมืองด้วย การพัฒนาสังคม ครอบคลุมถึงการพัฒนาคนการ
พัฒนาครอบครัวและการพัฒนาสังคม การพัฒนาคนมีเป้าหมายเพ่ือให้คนได้รับการพัฒนาทั้งในด้าน
ความรู้สุขภาพอนามัย จิตใจ สติปัญญา คุณธรรม การสร้างความพึงพอใจให้ประชาชนในการพัฒนา
ครอบครัวโดยมีเป้าหมายในการพัฒนา ให้มีความอบอุ่นโดยมีความมั่นคงทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม ด้านจิตใจ ประสิทธิภาพในการพัฒนาให้สังคมมีความสงบสุขเรียบร้อย เป็นสังคมที่ประชาชน
อยู่ร่วมกันด้วยความสุขความปรองดอง ความสมานฉันท์ พระสงฆ์จึงมีบทบาทในการพัฒนาคนให้เป็น

                                                           
 ๓๒๐ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๒๔ วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓. 

 ๓๒๑ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๒๑ วันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๓. 
 ๓๒๒ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๒๕ วันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ ์๒๕๖๓. 



๒๐๕ 
 

คนที่พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม การพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมที่สงบเรียบร้อย ประชาชนอยู่
ร่วมกันด้วยความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาในการ
พัฒนา๓๒๓ 
  ๖) การท าหน้าที่ให้ความเคารพอารักขาพระพระภิกษุสงฆ์ การส่งเสริมให้พระภิกษุสงฆ์
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้รับการยกย่องนับถือการประชาชน ให้การอารักขาคุ้มครองอันชอบธรรมแก่
พระสงฆ์ คือ การคุ้มครองบรรพชิต ซึ่งเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป ความพึงพอใจ
ในด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสอนการอบรม การแสดงผลการวิเคราะห์ธรรม การปาฐกถา
ธรรม การเขียนต ารา และการปฏิบัติการเป็นผู้ดูแลการสร้างวัดวาอาราม และรักษาบูรณะซ่อมแซม 
การออกกฎหมายคุ้มครองพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาการส่งเสริมพระสงฆ์ในการให้ความรู้ทางด้าน
คุณธรรมและศีลธรรม แก่นักการเมืองและประชาชน๓๒๔ 
  ๗) ให้การอารักขาพระภิกษุสงฆ์หรือผู้ทรงศีล เป็นการจัดการให้ความอารักขา บ ารุง 
คุ้มครอง อันชอบธรรม แก่บรรพชิต ผู้ทรงศีลทรงธรรมบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นหลักใจและเป็นตัวอย่างทาง
ศีลธรรมของประชาชน การอารักขาพระภิกษุสงฆ์ ในทางการความคุ้มครองด้านกฎหมายของคณะ
สงฆ์สงเสริมให้พระภิกษุสงฆ์ งานบริหารและเป็นอาจารย์สอนตามสถาบันการศึกษาของสงฆ์  เพ่ือ
พัฒนาความรู้ความสามารถของพระภิกษุสงฆ์ เพ่ือน าไปพัฒนาประเทศต่อไป๓๒๕ 
  สรุปผลการวิเคราะห์พบว่า การประยุกต์หลักพุทธธรรมให้การอารักขาพระภิกษุสงฆ์หรือ
ผู้ทรงศีล (ให้ความเคารพพระสงฆ์ รักษาความถูกต้อง รักษาคนดี) ให้การอารักขา คุ้มครอง อันชอบ
ธรรมแก่พระอรหันต์ คือ การคุ้มครองบรรพชิตซึ่งเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป โดย
การท าบุญด้วยปัจจัย การที่สมาชิกวุฒิได้ออกกฎหมายคุ้มครองพระพุทธศาสนาท าให้การสืบทอด
พระพุทธศาสนาในด้านหลักธรรม และการบ ารุง คุ้มครอง สิ่งที่ท าให้ประชาชนสามารถแยกแยะดีชั่ว 
พระภิกษุสงฆ์เป็นบรรพชิตในพระพุทธศาสนามีหน้าที่ศึกษา ปฏิบัติธรรม เผยแผ่ค าสอน และสืบต่อ
พระพุทธศาสนาโดยตรงมีคุณธรรมและหลักความประพฤติที่ต้องปฏิบัติมากมายพระสงฆ์จึงมีบทบาท
ในการพัฒนาคนให้เป็นคนที่พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาสังคมให้เป็นสั งคมที่สงบ
เรียบร้อย ประชาชนอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธศาสนา ท าให้ประชาชนเป็นคนดีและการบริหารประเทศโดยใช้หลักธรรมในการบริหาร
ประเทศต่อไป  ดังแผนภาพที่ ๔.๑๖ 
 
 

                                                           
 ๓๒๓ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูส าคัญ ล าดับที่ ๑๙ วันท่ี ๑๒ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๓. 

 ๓๒๔ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๒๐ วันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓. 
 ๓๒๕ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๒๓ วันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๒๐๖ 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๔.๑๖ แสดงผลการวิเคราะห์การประยุกต์หลักพุทธธรรมให้การอารักขาพระภิกษุสงฆ์หรือ

ผู้ทรงศีล (ให้ความเคารพพระสงฆ์ รักษาความถูกต้อง รักษาคนดี) 
 
ตารางที่ ๔.๑๔ แสดงผลวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ แห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้การอารักขาพระภิกษุสงฆ์หรือผู้ทรงศีล 
(ให้ความเคารพพระสงฆ์ รักษาความถูกต้อง รักษาคนดี) 

ประเด็น 
ที ่

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑. การผลิตการออกฎหมายคุ้มครองพระภิกษุ

สงฆ์การให้อารักขาพระภิกษุสงฆ์หรือผู้ทรง
ศีลเป็นวัฒนธรรมอันดี  พระภิกษุทั่วไปที่มี
ความรู้ ความสามารถ สมาชิกวุฒิสภา
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาคู่กับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๕ ๒, ๓, ๔, ๖, ๗ 
 
 
 

 
 
 
 

การประยุกต์หลักพุทธธรรม 
การให้การอารักขาพระภิกษุ

สงฆ์หรือผู้ทรงศีล 

๒.ผู้ทรงศีลทรงธรรมบริสุทธิ์ เป็นตัวอย่างทาง
ศีลธรรมของประชาชน 

๓ . พ ร ะ ภิ ก ษุ ส ง ฆ์ ใ น ฐ า น ะ เ ป็ น ผู้ สื บ ท อ ด
พระพุทธศาสนาทะนุบ ารุงคุ้มครองบรรพชิต 

๔.สืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป 
คุ้มครอง อันชอบธรรมแก่พระอรหันต์ 

๕.บ ารุง คุ้มครอง อันชอบธรรม แก่บรรพชิต ผู้
ทรงศีลทรงธรรมบริสุทธิ์ 

๑.พระภิกษุสงฆ์หรือผู้ทรงศีลเป็นต้นแบบของผู้มี
คุณธรรม เป็นไปตามหลักพระพุทธศาสนา 



๒๐๗ 
 

ตารางที่ ๔.๑๔ แสดงผลวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ แห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้การอารักขาพระภิกษุสงฆ์หรือผู้ทรงศีล 
(ให้ความเคารพพระสงฆ์ รักษาความถูกต้อง รักษาคนดี (ต่อ)  

ประเด็น 
ที ่

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๒. ประสิทธิภาพของพระภิกษุสงฆ์เป็นผู้ที่สืบ

ทอดศาสนาโดยตรง พระภิกษุสงฆ์สร้าง
ความดีต่อกัน ปรับเปลี่ยนทัศนะให้เห็นผิด
เป็นชอบ ชักน าให้เห็นทางไปสู่ความสงบ
สันติ ด้านการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์
แก่สังคม 

๗ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗ 

๓. ความพึงพอใจให้ประชาชนในการพัฒนา
ครอบครัวโดยมีเป้าหมายในการพัฒนา ให้
มีความอบอุ่นโดยมีความมั่นคงทั้งในด้าน
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  ด้ า น สั ง ค ม  ด้ า น จิ ต ใ จ  
ประสิทธิภาพในการพัฒนาให้สังคมมี
ความสงบสุขเรียบร้อย 

๗ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗ 

๔. การปรับเปลี่ยนการศึกษาให้ทันสมัย การ
ออกกฎหมายกฎระ เบี ยบคุ้ มค รอ ง
พระภิ กษุ ส งฆ์  แล ะการส่ ง เ ส ริ ม ให้
พ ร ะ ภิ ก ษุ ส ง ฆ์ ไ ด้ ใ ห้ ค ว า ม รู้ ท า ง
พระพุทธศาสนา 

๗ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗ 

๕. การพัฒนาประเทศและพัฒนาคนใน
ประเทศอย่างแท้จริง จุดประสงค์หลักใน
การให้ความอารักขา บ ารุง คุ้มครองอัน
ชอบธรรม แก่บรรพชิต ผู้ทรงศีลทรง ซึ่ง
เป็นหลักธรรมและเป็นตัวอย่ า งทาง
ศีลธรรมของประชาชน 

๗ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗ 

 
 
 



๒๐๘ 
 

การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตาม
รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณจักไทย ทุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๑๗ แสดงผลการวิเคราะห์หลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

หมั่นประชมุกนัเนืองนิตย ์

พร้อมเพรียงกันประชุม  
เลิกประชมุกันพร้อมเพรียง 

เคารพกฎหมาย กฎระเบียบ 
จารีตประเพณี 

ให้ความเคารพ ผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ไม่รังแกสตรี ให้เกียรติสตรี 
คุ้มครองสตรี 

การเคารพบุคคลต้นแบบ 
บุคคลที่ดี บุคคลตัวอย่าง 

ให้ความเคารพพระสงฆ ์ 
รักษาความถูกต้อง รักษาคนดี 

การกลั่นกรองกฎหมาย - ได้ข้อกฎหมายท่ีเป็นธรรม มีประสิทธิผล 
การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน - ได้ข้อสรุปท่ีเป็นกลาง 
การพิจารณา ให้ความเห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
- ได้บุคคลท่ีตรงตามท่ีกฎหมายได้ก าหนด 

การกลั่นกรองกฎหมาย –มีข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อบ้านเมือง 
การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน -มีความสามัคคีไม่แตกแยก  
การพิจารณา ให้ความเห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
–บุคคลท่ีตรงตามกฎหมายก าหนดท าหน้าท่ีอย่างยุติธรรม 

การกลั่นกรองกฎหมาย –กฎระเบียบของประเทศตามจารีตประเพณี 
การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน – การมีมติในเรื่องที่เร่งด่วน 
การพิจารณา ให้ความเห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
– มีความสามารถที่ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างตรงไปตรงมา 

การกลั่นกรองกฎหมาย – นับถือบุคคลท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน – ความส าคัญการปฏิบัติหน้าท่ีให้
ประเทศขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติ 
การพิจารณา ให้ความเห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
– โดยมีความช านาญ เชี่ยวชาญ ในเรื่องที่ส าคัญช านาญ 

 

การกลั่นกรองกฎหมาย – การคุ้มครองสิทธิสตรี กฎหมายความเท่าเทียม 
การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน – ให้สตรีมีบทบาทในการบริหารประเทศ  
การพิจารณา ให้ความเห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ  – 
ส่งเสริมให้สตรีได้ท าหน้าที่ในองค์กรอิสระทียบเท่าผู้ชาย 

การกลั่นกรองกฎหมาย – บุคคลที่ดี ซื่อตรง เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ 
การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน – บุคคที่ท าประโยชน์ให้แก่บ้านเมือง 
การพิจารณา ให้ความเห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
–บุคคลท่ีสร้างชาติ และวัฒนธรรม เป็นไปตามหลักธรรมและหลักนิติธรรม 

การกลั่นกรองกฎหมาย – ส่งเสริมการพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน – การส่งเสริมคนดีในสังคม 
การพิจารณา ให้ความเห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
– การสนับสนุนบุคคลท่ีซ่ือสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ีในองค์กร 



๒๐๙ 
 

๔.๔ ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ     
  จากการศึกษาข้อมูลทางเอกสารที่เป็นแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยว กับประสิทธิผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องได้น าไปสู่การสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์ รวมถึงผลวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เชิงลึกค้นพบรูป
แบบจ าลองประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้แก่ ๑) วิเคราะห์สภาพการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ๒) ปัจจัยตัวชี้วัดประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก
วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ๓) การประยุกต์หลักพุทธธรรม
เพ่ือพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพ่ือให้เกิดการยืนยันรูปแบบจ าลองที่ได้จากการศึกษาวิจัย ยืนยันรูปแบบจ าลอง
โดยวิธีการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๑๓ รูปหรือคน 
ส าหรับรายนามผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือเสนอแนะ
ข้อคิดเห็น  
  ๑. วิเคราะห์สภาพการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
  ๑. การท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาโดยมีรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ มีตัวหลักในการปฏิบัติหน้าที่โดย
มีความเป็นกลาง และความรู้ ความสามารถที่เป็นตัวขับเคลื่อนในการท าหน้าที่โดยยึดประโยชน์ของ
ประเทศชาติเป็นหลักในการท าหน้าที่๓๒๖ 
  ๒. การท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ ควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน ในแง่ที่มาและ
รูปแบบอันมีรากฐานที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริงและเป็นไปตามหลักประชาธิปไตย๓๒๗ 
  ๓. การท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาในชุดไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ท าให้ความน่าเชื่อถือจาก
ประชาชน ดังนั้นการท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาต้องแสดงผลการวิเคราะห์ให้เห็นถึงความรู้ความสามารถที่
จะมาพัฒนาประเทศ และไม่อยู่ภายใต้อ านาจของใครการท าหน้าที่จึงต้องท าด้วยความโปร่งใส ตรงไปตรงมา
เพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติโดยตรง๓๒๘ 
  ๔. การท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาต้องเป็นไปตามหลักกฎหมาย หลักรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ ที่
ได้บัญญัติไว้ การท าหน้าที่ต้องกระบวนการที่มีเป้าหมายและหลักกฎหมายเพ่ือให้สมาชิกวุฒิสภาได้ท า

                                                           
 ๓๒๖ สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับท่ี ๑ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓. 

 ๓๒๗ สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับท่ี ๒ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
 ๓๒๘ สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับท่ี ๓ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๒๑๐ 
 

หน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ตรงประเด็นตามที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ ต้องท าหน้าที่ในการเข้าประชุมในวาระ
ต่าง ๆ การเสริมสร้างศักยภาพในการท างานของสมาชิกวุฒิสภาด้วย๓๒๙  
  ๕. วุฒิสภาต้องให้ความส าคัญในการพิจารณาตามบทบาทอย่างละเอียดและรอบคอบ และต้อง
ด ารงไว้ซึ่งความเป็นกลางทางการเมือง เพ่ือมิให้เกิดอคติในการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือพิจารณาเลือก
บุคคลท าหน้าที่ในองค์กรอิสระต้องมีความเป็นกลางให้มากที่สุด หากสามารถด าเนินการบทบาทนี้ได้อย่างมี
ความถูกต้องโปร่งใส สามารถรับรองได้ว่ากระบวนการปฏิรูปการเมืองจะขับเคลื่อนไปอย่างมีทิศทาง๓๓๐ 
  ๖. การท าหน้าที่ต้องมีความรู้และความสามารถในการท าหน้าที่โดยต้องอาศัยผู้มีความรู้และ
ความสามารถโดยผ่านกระบวนการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยและต้องโปร่งใส่ในการท าหน้าที่เพ่ือ
ประเทศชาติจะได้พัฒนาไปในทางที่ดี การท าหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญต้องมีขอบเขตในการท าหน้าที่โดยการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยความซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรมเป็นหลัก๓๓๑  
  ๗. สมาชิกวุฒิสภาควรบัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรง ซึ่งมีผลท าให้เป็น
องค์กรที่ใหม่ที่มีอิสระออกจากฝ่ายรัฐบาลและพรรคการเมือง โดยมองอ านาจให้ท าหน้าที่แต่งตั้งองค์กร
ตรวจสอบที่ถูกแยกออกมาเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและให้อ านาจถอดถอนอยู่กับวุฒิสภาด้วย๓๓๒ 
  ๘. การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาทั้งสามด้านนี้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ของประเทศ
ต้องท าตามหลักกฎหมายหลักคุณธรรมจริยธรรม และการได้มาของสมาชิกวุฒิสภาโดยการแต่งตั้งสมาชิก
วุฒิสภาในชุดนี้ต้องแสดงผลการวิเคราะห์ความสามารถในการท าหน้าที่อย่างเต็มที่โดยการยึดหลักความ
ถูกต้อง ความโปร่งใส ท าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ตามหลักรัฐธรรมนูญที่ได้ก าหนด
ไว้๓๓๓ 
  ๙. เมื่อพิจารณาบทบาทอ านาจหน้าที่ของวุฒิสภาในด้านการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายตาม
รัฐธรรมนูญแล้ว เห็นว่าอ านาจหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายนั้น มีลักษณะเป็นเพียงแค่การ
เสนอแนะ หรือค าเตือนเท่านั้น ไม่มีอานาจลงมติไม่เห็นชอบ ยกเลิก หรือแก้ไขร่างกฎหมายที่ตนเองไม่เห็น
ด้วยแต่อย่างใด แต่แนวคิดในเรื่องบทบาทอ านาจหน้าที่ของวุฒิสภาเกี่ยวกับการยับยั้งกฎหมาย คือ การ
ถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติด้วยกัน๓๓๔ 

                                                           
 ๓๒๙ สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับท่ี ๔ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
 ๓๓๐ สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับท่ี ๕ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
 ๓๓๑ สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับท่ี ๖ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
 ๓๓๒ สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับที่ ๗ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
 ๓๓๓ สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับท่ี ๘ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
 ๓๓๔ สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับท่ี ๙ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๒๑๑ 
 

  ๑๐. การท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา ต้องมีความโปร่งใส ตามหลักกฎหมายหมายและต้อง
ปฏิบัติหน้าที่โดยผู้เช ี่ยวชาญมีความรู้ ความสามารถ ในการท าหน้าที่ในการกลั่นกรองกฎหมาย การท า
หน้าที่โดยทั่วไปเป็นการร่วมมือกันท าหน้าที่ให้สมบูรณ์ท่ีสุด๓๓๕ 
  ๑๑. การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาจุดอ่อนคือที่มาของสมาชิกวุฒิสภาที่มีทั้งการสรรหา
และการแต่งตั้งโดย คสช. ท าให้ประชาชนมองการท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาไม่เป็นประชาธิปไตย 
ประชาชนไม่มีส่วนร่วม ขาดความโปร่งใส่๓๓๖ 
  ๑๒. การท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา ในฐานที่เป็นความหวังในการปฏิรูปประเทศการเมืองใน
อนาคต จึงควรตระหนักถึงบทบาทอ านาจหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญก าหนด มากกว่าการค านึงถึงผลประโยชน์ของ
กลุ่ม และประโยชน์ส่วนตน และสามารถมีบทบาทในการพัฒนาประเทศเพ่ือประโยชน์สุขของคนส่วนใหญ่ใน
ระยะยาว ไม่ว่าจะอยู่ในสถานใด ต้องท าหน้าที่ของตนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพด้วยมีความ
เป็นอิสระ โปร่งใส และเป็นกลางเพ่ือประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ๓๓๗ 
  ๑๓. การปฏิบัติหน้าที่ด้านการพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายของวุฒิสภา โดยขาดข้อมูลที่
แท้จริงอย่างเพียงพออาจท าให้การพิจารณาการกลั่นกรองกฎหมายไม่มีประสิทธิภาพผลที่ได้ออกมาไม่ดี
เท่าที่ควร แม้วุฒิสภาจะน าผลการศึกษาวิจัยจากต่างประเทศมาประยุกต์ใช้การพิจารณากฎหมายอาจเกิด
ผลเสียท าให้กฎหมายที่ออกมาใช้บังคับไม่ดีเท่าที่ควร๓๓๘ 
  ๒. ปัจจัยตัวชี้วัดประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
  ๑. การท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาแต่ละท่านต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญที่ได้ก าหนดไว้ และ
การท าหน้าที่แต่ละบทบาทเป็นการพัฒนาประเทศ และท าหน้าที่ให้ลุล่วงส าเร็จตามที่รัฐธรรมนูญได้ก าหนด
ไว้ในทุกด้าน๓๓๙  
  ๒. เห็นด้วยกับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาในด้านงานการกลั่นกรองกฎหมายตาม
รัฐธรรมนูญก าหนด ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีระบบ ตรงไปตรงมาตามที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ การพิจารณา
กฎหมายดังกล่าวถือว่ามีความส าคัญ การท าหน้าที่วุฒิสภามีคุณวุฒิและประสบการณ์ในการพิจารณา
กฎหมายดีแล้ว๓๔๐ 
  ๓. การท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภามีประสิทธิภาพที่ดี คือ การจัดท าพิจารณางบประมาณตาม
รัฐธรรมนูญและกฎหมายวิธีการงบประมาณนั้นเป็นไปตามหลักการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างอ านาจนิติ

                                                           
 ๓๓๕ สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับท่ี ๑๐ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓. 

 ๓๓๖ สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับท่ี ๑๑ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
 ๓๓๗ สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับท่ี ๑๒ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓. 

 ๓๓๘ สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับท่ี ๑๓ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
 ๓๓๙ สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับท่ี ๑ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
 ๓๔๐ สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับท่ี ๒ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๒๑๒ 
 

บัญญัติและอ านาจบริหารส่งผลต่อร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีโดยดูว่ามีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล๓๔๑ 
  ๔. สมาชิกวุฒิสภาต้องมีผลงานที่สร้างออกมาจากสมาชิกวุฒิสภา มีความรู้ ความสามารถใน
การปฏิบัติหน้าที่ ต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ในระดับสูง ปฏิบัติตามกฎหมายที่ได้บัญญัติ ซื่อสัตย์และมีความ
โปร่งใสต่อหน้าที่ มีความเป็นธรรมในการตัดสินใจ๓๔๒ 
  ๕.บทบาทการท าหน้าที่ ในการกลั่นกรองกฎหมายของสมาชิกวุฒิสภาโดยการร่าง
พระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของวุฒิสภา ว่ามีความถูกต้องและมีความ
สอดคล้องกับหลักการในการยกร่างกฎหมายที่ควรจะเป็นหรือไม่ การตรวจสอบหลักการและเนื้อหาสาระ
ของร่างกฎหมายว่าขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือไม่
การตรวจสอบความถูกต้องในด้านการใช้ถ้อยค าตามที่ปรากฏในร่างพระราชบัญญัติ๓๔๓  
  ๖. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ก าหนดให้วุฒิสภามีอ านาจ ยับยั้ง
ร่างกฎหมายที่ผ่านมาจากสภาผู้แทนราษฎรให้ช้าลง ในกรณีที่ไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น
โดยการก าหนดให้สภาผู้แทนราษฎรต้องลงมติยืนยันร่างกฎหมายดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง
มากกว่ากึ่งหนึ่ง ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร จึงจะถือว่าร่างกฎหมายนั้น เป็น
อันได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา การยับยั้งร่างกฎหมายของวุฒิสภาจะสิ้นผลได้ การท าหน้าที่ต้องเป็น
ผู้เชี่ยวชาญ และมีความสามารถในการพิจารณาการกลั่นกรองกฎหมาย๓๔๔ 
  ๗. การกลั่นกรองกฎหมายกรณีดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยกรรมาธิการด้านกฎหมาย เพ่ือให้
การกลั่นกรองกฎหมายออกมาสมบูรณ์แบบและน่าเชื่อถือ เพ่ือให้ทันในการออกพระราชก าหนด หรือแก้ไข 
พรบ. ต่าง ๆ การท าหน้าที่ด้านการกลั่นกรองกฎหมายถือว่าส าคัญต้องเป็นไปตามหลักกฎหมายและเป็นไป
ตามหลักรัฐธรรมนูญที่ได้ก าหนดไว้ เพ่ือความสงบของประชาชน๓๔๕ 
  ๘. การท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาให้มีประสิทธิภาพต้องจัดท าพิจารณางบประมาณตาม
รัฐธรรมนูญและกฎหมายวิธีการงบประมาณนั้นเป็นไปตามหลักการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างอ านาจนิติ
บัญญัติ และอ านาจบริหารซึ่งส่งผลต่อร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยดูว่ามีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับนโยบายสาธารณะของรัฐบาลหรือไม๓่๔๖ 
  ๙. วุฒิสภาซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งของฝ่ายนิติบัญญัติหรือรัฐสภา จึงต้องปฏิบัติภารกิจดังกล่าวให้
สัมฤทธิ์ผลด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชาวไทย การควบคุมการบริหาร

                                                           
 ๓๔๑ สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับที่ ๓ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
 ๓๔๒ สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับท่ี ๔ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓.     
 ๓๔๓ สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับท่ี ๕ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓.    

 ๓๔๔ สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับท่ี ๖ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓.     
 ๓๔๕ สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับท่ี ๗ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓.     
 ๓๔๖ สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับที่ ๑ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓.   



๒๑๓ 
 

ราชการแผ่นดินของวุฒิสภานั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะล้มล้างรัฐบาลตามวิถีทางแห่งรัฐธรรมนูญแต่อย่าง
ใดวัตถุประสงค์ของการควบคุมการบริหาราชการแผ่นดินของวุฒิสภานั้น  เป็นการกระตุ้นเตือนให้
สาธารณชนได้รับทราบเท่านั้น และในขณะเดียวกันทาให้รัฐบาลรับรู้ถึงความบกพร่องในงานบริหารราชการ
แผ่นดินของตนเองด้วย๓๔๗ 
  ๑๐. สมาชิกวุฒิสภาท าหน้าที่ตามกฎหมายที่ได้วางไว้ในรัฐธรรมนูญ และบทบัญญัติที่ได้
บัญญัติไว้ การท าหน้าที่ทุกด้านต้องอาศัยกฎหมายที่ได้วางหลักไว้ การท าหน้าที่ในด้านการกลั่นกรอง
กฎหมาย การออก พรบ. กู้เงินต้องมีพระราชก าหนด และพระราชบัญญัติคุ้มครอง ตามรัฐธรรมนูญที่ได้
ก าหนดไว้ การควบคุมบริหารราชการแผ่นดิน ต้องมีการตั้งกระทู้ถาม และเปิดอภิปรายถามเพ่ือให้เกิดความ
กระจาง ในการบริหารของรัฐบาล การท าหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ด ารงต าแหน่งองค์กร
อิสระต้องเป็นมาตรฐานในหลักเกณฑ์และข้อก าหนดไว้การท าหน้าที่ของสมาชิกจึงต้องมีคุณธรรมและ
ศีลธรรมในความท าหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามหลักรัฐธรรมนูญ๓๔๘ 
  ๑๑. การท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาให้ดูที่มาของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญว่ามี
ประสิทธิภาพหรือไม่ การท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาแต่ละด้านก็จะต่างกัน การท าหน้าที่ของสมาชิก
วุฒิสภาในหลักความเป็นจริงต้องยึดหลักกฎหมาย หลักรัฐธรรมนูญที่ได้ให้อ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่
แต่ละด้านว่าอย่างไร การท าหน้าที่จึงต้องท าด้วยความระมัดระวังเพ่ือไม่ให้เกิดผลภายหลังได้ การกลั่นกรอง
กฎหมายต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณากลั่นกลองโดยผู้ช านาญ๓๔๙ 
  ๑๒. ประชาชนไม่อาจใช้อ านาจผ่านทางสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือตรวจสอบว่ามีความเหมาะสม
จ าเป็นเพียงใด ซึ่งแตกต่างจากปกติที่ต้องท าภายใต้กฎหมายหลายฉบับ ซึ่งจะต้องมีการจัดท างบประมาณ
และต้องผ่านการกลั่นกรองกฎหมายของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งต้องใช้ความรอบคอบและใช้เวลาพอสมควร ถ้า
ต้องการผลิตกฎหมายอย่างเร่งด่วนก็ควรโปร่งใส สามารถที่จะตรวจสอบได้๓๕๐ 
  ๑๓. สมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นสิ่งที่แปลก
กว่าทุกไม่ว่าจะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ และ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยเฉพาะที่มาประสิทธิผลปัจจัยที่เป็นเครื่องชี้วัด ส่วนเรื่องคุณภาพแต่ละเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถ ผลงานด้านการกลั่นกรองกฎหมายมีผลงานปรากฏมาเรื่อย ๆ บทบาท
การพิจารณาเห็นชอบองค์อิสระประเด็นนี้มีผลงานปรากฏชัดเจนกรณีเลือก เช่น ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ปรากฏชัด ด้านการควบคุมบริหารราชการแผ่นดินการที่สมาชิกควบคุมบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปได้
ยาก๓๕๑ 
                                                           
 ๓๔๗ สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับท่ี ๙ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓.    
 ๓๔๘ สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับท่ี ๑๐ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓.    
 ๓๔๙ สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับท่ี ๑๑ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓.   
 ๓๕๐ สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับที่ ๑๒ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓.   

 ๓๕๑ สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับท่ี ๑๓ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๒๑๔ 
 

  ๓. การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก
วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
  ๑. การประชุมกันเนื่องนิตย์ในหลักพุทธเป็นการร่วมกันแก้ไขปัญหาของประเทศเพ่ือไปสู่
การแก้ไขปัญหาให้ตรงประเด็น๓๕๒ 
  ๒. การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา ควรมีการประชุมกันเป็นประจ าเพ่ือจะได้รับทราบ
ปัญหา แก้ไขปัญหาการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายจึงจ าต้องมีการประชุมกันเนื่องนิตย์๓๕๓ 
  ๓. การท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาควรท าหลักธรรมการประชุมกันเนื่องนิตย์เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ในการท าหน้าที่เกิดความสามารถสร้างความน่าเชื่อถือ น่าเชื่อมั่นในการท าหน้าที่ของสมาชิก
วุฒิสภาโดยการยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม และยึดหลักอปริหานิยธรรม ๗ เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่
ออกมาดีเห็นผลอย่างชัดเจน๓๕๔ 
  ๔. ควรที่จะน าหลักอปริหานิยธรรม มาใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการยึด
ข้อปฏิบัติการประชุมกันให้เกิดประสิทธิผล มีการพัฒนาข้อปฏิบัติต่างให้เกิดผลและเห็นเป็นรูปแบบ การท า
หน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาต้องมีประสิทธิภาพ หมั่นประชุมกันเนื่องนิตย์เพ่ือให้เกิดปัญหาน้อยที่สุด หาทาง
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน๓๕๕ 
  ๕. ควรเคารพกฎกติกาในการท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาต้องวางตนตามข้อก าหนดกฎเกณฑ์
ต่าง ๆ ถือปฏิบัติมั่นอยู่ในบทบัญญัติที่วางไว้เป็น การท าหน้าที่ของสมาชิวุฒิสภาควรจะท าหน้าที่อย่าง
เต็มที่ในการประชุม และเลิกประชุมโดยมุ่งเน้นการท าหน้าที่เพ่ือประเทศชาติ แก้ปัญหาประเทศชาติให้โดย
ยึดหลักกฎหมายและหลักคุณธรรมในการท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา๓๕๖ 
  ๖. การท าหน้าที่ให้กับบ้านเมืองของสมาชิกวุฒิสภาต้องมีกลางและมีคุณธรรมการที่ท าปฏิบัติ
หน้าที่ต้องท าตามหลักกฎหมายหลักรัฐธรรมนูญโดยเคร่งครัด การท าหน้าที่จึงต้องมีการประชุมการลงมติ
การส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยและความเป็นกลางทางการเมืองการท าหน้าที่ต้องมีความรู้ที่เฉพาะด้าน
และช านาญดังนั้นการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาจึงต้องท าโดยความตรงไปตรงมายึดหลักคุณธรรม
และศีลธรรมโดยมีหลักรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ มีตัวก าหนด๓๕๗ 
  ๗. การท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาทั้งสามด้านต้องอาศัยหลักธรรมในการท าหน้าที่โดยยึด
หลักที่เป็นคุณกับการท าหน้าที่และให้ลุล่วงส าเร็จโดยเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย เห็นผลต่อการท าหน้าที่ใน

                                                           
 ๓๕๒ สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับท่ี ๑ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓. 

 ๓๕๓ สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับท่ี ๒ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
 ๓๕๔ สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับท่ี ๓ วันท่ี, ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
 ๓๕๕ สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับท่ี ๔ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓. 

 ๓๕๖ สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับท่ี ๕ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
 ๓๕๗ สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับท่ี ๖ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๒๑๕ 
 

การพัฒนา ในการปฏิบัติรูปประเทศ โดยการท าหน้าที่อย่างมีคุณธรรม ท าหน้าที่อย่างเต็มที่ ให้ความส าคัญ
กับทุกปัญหาที่เกิดขึ้นหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ประชุมพร้อมกัน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน๓๕๘ 
  ๘. สมาชิกวุฒิสภาควรที่ท าหน้าที่อย่างเต็มที่และเต็มความสามารถในการท าหน้าที่ ทั้งด้านการ
กลั่นกรองกฎหมาย ซึ่งต้องใช้หลักความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน จึงจ าเป็นต้องมีการประชุม เลิกประชุม
กันพร้อมกัน ซึ่งจะได้ข้อยุติข้อกฎหมายที่มีหลักความยุติธรรม ความถูกต้องสร้างความน่าเชื่อถือต่อ
ประชาชน๓๕๙ 
 ๙. การท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาควรยึดหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ให้ตรงประเด็น ตรง
เป้าหมายในการท าหน้าที่ โดยการประชุมกันประจ าโดยเนืองนิตย์ เห็นความส าคัญของการประชุม 
การเข้าสภาการลงมติให้หัวข้อต่าง ๆ ที่เป็นโยชน์ต่อบ้านเมืองการน าหลักธรรมมาใช้ในการท าหน้าที่
ของสมาชิกวุฒิสภาจะเกิดประโยชน์แก่คนหมู่บ้าน และสร้างความปรองดองสามัคคีให้ประชาชน เกิด
ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามท่ีรัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้๓๖๐ 
 ๑๐. ควรมีการประชุมกันประจ าอย่างเนื่องนิตย์ การประชุมของสมาชิกวุฒิสภาเพ่ือ
พิจารณาเรื่องใด ๆ ตามอ านาจหน้าที่ของวุฒิสภา ในการประชุมวุฒิสภานอกจากจะมีสมาชิกวุฒิสภา
เป็นองค์ประชุมแล้ว ยังมีรัฐมนตรีและผู้ที่ประธานวุฒิสภาหรือผู้ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมอนุญาต
เข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ โดยมีข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาเป็นเครื่องมือในการด าเนินการประชุม 
ผู้ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมวุฒิสภา๓๖๑ 
 ๑๑. โดยหลักการการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาต้องท าตามหลักกฎหมายที่ได้วางไว้
โดยได้มีหลักคุณธรรมหลักนิติธรรมหลักศีลธรรมก ากับอยู่ การท าหน้าที่โดยยึดหลักอปริหานิยธรรม ๗ 
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่จึงถือว่าดี โดยการประชุมกันเนื่องนิตย์ พร้อมกันประชุมเลิกกัน
ประชุม ในสภาการท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาต้องมีการประชุมกันเป็นประจ าอยู่แล้วในการท า
หน้าที่จึงต้องยึดหลังการมีส่วนร่วมของทุกคนด้วย การท าหน้าที่จึงสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นการตรงต่อ
เวลาในการประชุมมีความส าคัญยิ่ง๓๖๒ 
 ๑๒. ควรท าหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ในต าแหน่ง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันสม่ าเสมอ เมื่อถึงเวลาเข้าประชุมก็ต้องเข้าร่วมประชุม เพ่ือแก้ไขปัญหา 
หาข้อยุติหรือในด้านการพิจารณาร่วมกันในข้อกฎหมาย๓๖๓ 

                                                           
 ๓๕๘ สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับท่ี ๗ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓.  
 ๓๕๙ สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับท่ี ๘ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓.   
 ๓๖๐ สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับท่ี ๙ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
 ๓๖๑ สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับท่ี ๑๐ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
 ๓๖๒ สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับที่ ๑๑ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
 ๓๖๓ สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับที่ ๑๒ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๒๑๖ 
 

 ๑๓. เมื่อมีประชุมต้องท าหน้าที่และตรงต่อเวลาเพ่ือพิจารณาเห็นชอบในเรื่องเร่งด่วน และ
ร่วมกันหาแนวทางบริหารและรักษาผลประโยชน์ของประเทศประชาชนและประเทศชาติ  เป็นการ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ทุกฝ่ายในการประชุม การพัฒนาหลักเกณฑ์การประชุมให้เข้ากับบริบท 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา๓๖๔ 
 
 

การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
แผนภาพที่ ๔.๑๘ แสดงผลการวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ๓๖๔ สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับที่ ๑๓ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
  
 
 

 

 การกลั่นกรองกฎหมาย  การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน  การพิจารณา ใหค้วามเห็นชอบ แต่งตั้งบุคคล
ด ารงต าแหนง่ในองคก์รอิสระ 

การผลิต 
๑.ประชาชนได้ประโยชน์โดยตรง 
๒.เป็นที่น่าเชื่อถือในทางปฏิบัติแต่ทุกฝ่าย  
๓.มีความเป็นธรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม 

ประสิทธิภาพ 
๑.บทบัญญัติที่เที่ยงตรงและเที่ยงธรรม 
๒.รักษาความยุติธรรมไม่ให้สั่นคลอน 
๓.ผดุงความเป็นธรรม ความผาสุก ความสงบ 

ความพึงพอใจ 
๑.ธ ารงไว้ซึ่งความยุติธรรมในบ้านเมือง 
๒.ความถูกต้องเที่ยงตรงตามเจตนารมณ์ 
๓.การใช้กฎหมายตรงตามวัตถุประสงค์ 

การปรับเปล่ียน 
๑.ตามยุคตามสมัยให้ทันต่อเหตุการณ์ 
๒.ตรงตามเป้าหมายในความยุติธรรม 
๓.มีคุณธรรมและศีลธรรมในทางปฏิบัติ 

การพัฒนา 
๑.ให้บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อย 
๒.กฎหมายทันสมัยไม่ล้าหลังหรือซ้ าซ้อน 
๓.มีความเจริญความม่ันคงต่อประเทศชาติ 

การผลิต 
๑.ถ่วงดุลอ านาจระหว่างกันอย่างเป็นธรรม 
๒.มีการตรวจสอบอย่างถูกต้องอย่างเป็นธรรม 
๓.แนวนโยบายแห่งรัฐและยุทธศาสตร์ชาติ 

ประสิทธิภาพ 
๑.เห็นผลเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย 
๒.บ้านเมืองเป็นบึกแผ่นไม่แตกแยก 
๓.ระบบการบริหารมีคุณภาพเกิดประโยชน์ 

ความพึงพอใจ 
๑.เกิดความเชื่อถือ ความศรัทธา ความเชื่อม่ัน 
๒.รักษาความมั่นคงของประเทศชาติเป็นที่ต้ัง 
๓.รักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นส าคัญ 

การปรับเปล่ียน 
๑.ทันต่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการบริหารงาน 
๒.มีความทันสมัย มีคุณภาพ มีศักยภาพ 
๓.การบริหารประเทศทันสมัย รวดเร็ว  

การพัฒนา 
๑.ให้บ้านเมืองเจริญม่ังคั่ง มั่งคง อยู่ดีกินดี 
๒.ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีข้ึน 
๓.ประชาชนมีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นปกติสุข 

การผลิต 
๑.การคัดสรรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ 
๒.การสร้างศักยภาพให้กับองค์อิสระโดยตรง 
๓.การปฏิบัติหน้าที่โปร่งใส ตรวจสอบได้  

ประสิทธิภาพ 
๑.คนเก่ง คนดี มีประสิทธิภาพ ซื่อสัตย์ 
๒.ช านาญเฉพาะด้าน เป็นกลาง เป็นธรรม  
๓.มีคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดีงาม 

ความพึงพอใจ 
๑.การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.สร้างบุคคลท าหน้าที่ได้ตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ 
๓.เห็นผลประโยชน์เพื่อประเทศชาติเป็นหลัก 

การปรับเปล่ียน 
๑.การปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยใหม่  
๒.ลดการเหลื่อมล้ าในการท าหน้าที่แต่ละด้าน 
๓.เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกด้าน 

การพัฒนา 
๑.น าองค์กรอิสระไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
๒.น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้กับองค์กร 
๓.เพิ่มทักษะในการท าหน้าที่ให้ทันสมัย 

๑.หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ตรงต่อเวลา ๑.มีประสิทธิภาพเห็นผลงานอย่างเด่นชัด ๒.การลงมติที่เป็นเอกฉันท์เชื่อถือได้ ๓.ประสานงานแก้ไขปัญหาตรงจุด 
๒.พร้อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุมพร้อมเพรียง ๑.เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ๒.ประเทศชาติได้ประโยชน์ ๓.มีข้อยุติที่เป็นธรรมและน่าเชื่อถือ 
๓.เคารพกฎหมาย กฎระเบียบ กฎจารีตประเพณี ๑.ไม่ละเมิดต่อกฎระเบียบ ๒.มีความเห็นที่ชอบธรรมและเป็นธรรม ๓.มีประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรง 
๔.ให้ความเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่ ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๑.ให้เกียรติผู้ใหญ่  ๒.รับฟังความคิดเห็น  ๓.เกิดความสงบสุขในต่อสังคม 
๕.ไม่ข่มเหงสตรี ไม่รังแกสตรี ให้เกียรติสตรี คุ้มครองสตรี ๑.ให้มีสิทธิเสรีภาพ ๒.ให้ความเสมอภาคในการปฏิบัติหน้าที่ ๓.ให้การยกย่องตามความสมควร 
๖.เคารพบุคคลต้นแบบ บุคคลท่ีดี บุคคลตัวอย่าง ๑.ส่งเสริมบุคคลที่ท าดี ๒.ยกย่องสนับสนุนบุคคลที่ท าประโยชน์แก่บ้านเมือง ๓.มีมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน 
๗.ให้ความเคารพพระสงฆ์ รักษาความถูกต้อง รักษาคนดี ๑.ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ๒.สร้างวัฒนธรรมอันดีงาม ๓.ส่งเสริมคนดีมีศีลธรรมและจริยธรรม 

ประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าทีข่องสมาชกิวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ 



๒๑๗ 
 

๔.๕ องค์ความรู้ 
 การวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐” ผู้วิจัยได้ออกแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงเอกสาร ด้วยการ
วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี หลักธรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องน ามาพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย 
วิเคราะห์ผลจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่  สมาชิกวุฒิสภาและอดีตสมาชิกวุฒิสภา  นักกฎหมาย
มหาชน นักวิชาการทางรัฐศาสตร์ นักวิชาการทางพระพุทธศาสนา แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพ 
และสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลเชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๒๕ รูปหรือคน และสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน ๑๓ รูปหรือคน วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพ่ือปัจจัยตัวชี้วัดประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่
ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพ่ือประยุกต์หลักพุทธ
ธรรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และน าเสนอการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ แห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งผู้วิจัยได้องค์ความรู้ดังนี้ 

 ๔.๕.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย  
 องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการศึกษาวิจัยโดยการส ารวจ เอกสารที่เกี่ยวข้องการสัมภาษณ์เชิง
ลึกและการสนทนากลุ่มเฉพาะประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ การประยุกต์หลักธรรมประสิทธิผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และ
น าเสนอประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งผู้วิจัยได้องค์ความรู้ ดังแผนภาพที่ ๔.๑๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๘ 
 
     

  
 

 
 
 
 
 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 

 
 
 
 

                           
      

 

แผนภาพที่ ๔.๑๙ แสดงองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

สภาพการปฏบิัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒสิภา  

จุดแข็ง 
๑.เป็นผู้มีความรู้ มีความช าชาญ 
๒.บรรลุตามเป้าหมาย มีเสถียรภาพ 
๓.มีประสิทธิภาพ เห็นผลชัดเจน 
๔.มีความขื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม 
๕.เปิดโอกาสให้ประชาชนมาร้องเรียน 
๖.สร้างความสงบเรียบร้อยให้ประเทศ 

 
 

จุดอ่อน 
๑.ขาดการประชุม  
๒.ขาดความน่าเช่ือถือ  
๓.ไม่เป็นประชาธิปไตย 
๔.ประชาชนเข้าไม่ถึงข้อมูล 
๕.ไม่เป็นไปตามหลักธรรมภิบาล 
๖.เกิดการประท้วง ไม่เข้าใจกัน 

 
 
 
 
 
 

โอกาส 
๑.ปฏิรูประบบราชการ   
๒.พัฒนาประชาชนและประเทศ 
๓.สร้างความเช่ือมั่น น่าเช่ือถือ  
๔.ส่งเสริมการปฏิรูปประเทศ 
๕.ส่งเสริมระบบประชาธิปไตย 
๖.ช่วยลดความเหลื่อมล้ า 

 

อุปสรรค 
๑.การปฏิบัติหน้าท่ีล้าช้า 
๒.ไม่เป็นเอกภาพ ไม่เป็นอิสระ  
๓.ไม่มอีิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี 
๔.ประชาชนไม่มีส่วนร่วม 
๕.เกิดความขัดแย้งองค์กร 
๖.ประชาชนไม่รู้กระบวนท างาน 

หมั่นประชุมกนัเนืองนิตย์ ตรงตอ่เวลา 
๑.มีแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
๒.ได้ข้อยุติท่ีชัดเจนในการลงมติ 
๓.การระดมความสามารถท่ีทุกคนมี 
๔.ได้ร่วมกันกันปัญหาของประเทศชาติ 
 
 
  
 
 

ปัจจัยตัวชี้วัดประสิทธผิลการปฏิบตัิหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา  

การกลั่นกรองกฎหมาย 
๑.กฎหมายเป็นธรรม เป็นกลาง 
๒.เป็นประโยชน์กับประชาชน  
๓.มีประสิทธิภาพไม่ขัดหรือแย้ง 
๔.เป็นผลประโยชน์ต่อประเทศชาติ 
๕.ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย 
๖.มีความสามัคคี ปรองดอง  
 

 
 

 

 
 
 
 

การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 
๑.เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ   
๒.รวดเร็ว ทันสมัย ตอบโจทย์ประชาชน  
๓.มีความเท่ียงตรง ซื่อสัตย์ สุจริต 
๔.ป้องกันการทุจริตคอรัปช่ัน 
๕.สังคมและประเทศชาติมีศักยภาพ  
๖.มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความผาสุก 

 
 
 
 

การพิจารณา ให้ความเห็นชอบ แต่งตั้ง 
บุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 

๑.ตรงไปตรงมา มีความเป็นกลาง 
๒.ยึดหลักธรรมาภิบาล  มีความโปร่งใส 
๓.ยึดหลักเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 
๔.มีความน่าเช่ือถือและความเช่ือมั่น 
๕.ให้ความส าคัญ เสียสละ 
๖.มีคุณธรรมธรรมจริยธรรมเป็นที่ตั้ง 
 

 
 
 
 

ประสิทธิผลการปฏบิัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา  

 
การผลิต 

๑.กฎหมายทีเ่ป็นต้ัง เป็นกลาง  
๒.หลกันิติธรรม คุณธรรม ศีลธรรม 
๓.กฎหมายเป็นประโยชน์แกป่ระชาชน 
๔.ประชาชนเข้าไปมสี่วนร่วมในการพฒันา 
๕.ปฏิบัติใช้กฎหมายอย่างเครง่ครัด 
๖.ประชาชนได้ประโยชน์โดยตรง   

 
 
 ประสิทธิภาพ 

๑.ผลงานออกมาเป็นประจกัษ์ 
๒.เป็นมรรคเป็นผล เป็นรูปธรรม 
๓.ความซื่อสัตย์ สจุริต มจีริยธรรมศลีธรรม 
๔.ยึดหลกัประชาธิปไตย 
๕.มีความสามัคคี ปรองดอง สังคมสงบสุข 
๖.ลดความซ้ าซ้อน เพิ่มประสิทธิผล 

ความพึงพอใจ 
๑.ประชาชนได้รับผลประโยชน์ 
๒.ประเทศพัฒนาก้าวไกล 
๓.ทุกภาคส่วนเจริญก้าวหน้า 
๔.เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเป็นหลัก    
๕.ส่งเสริมการพัฒนาประเทศ  
๖.ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

การปรับเปลี่ยน 
๑.ประชาชนมีชีวิตที่ดีข้ึน   
๒.ประเทศดีข้ึน เศรษฐกจิ สงัคม การเมือง  
๓.ทันยุคทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลง 
๔.ปฏิรูปประเทศอย่างมรีะบบ สร้างสรรค์ 
๕.ตามยุทธศาสตร์ชาติ สร้างความมั่นคง 
๖.สร้างการเปลี่ยนแปลงให้ประชาชนดีข้ึน 

การพัฒนา 
๑.เศรษฐกจิพฒันาอย่างต่อเนื่อง 
๒.ประเทศมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
๓.ส่งเสริมประชาชนให้มีศักยภาพ  
๔.ประชาชนมีความสุข สร้างรายได ้
๕.ประชาชนมั่งคง แข็งแกร่ง  
๖.ประเทศชาติก้าวหน้า ทันสมัย  

พร้อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุมพร้อมเพรียง 
๑.มีความสามัคคีมีส่วนร่วม 
๒.มีประสิทธิผลในการบริหารประเทศ 
๓.แก้ปัญหาได้อย่างชัดเจนตรงจุด 
๔.แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
 
  
 
 

เครารพกฎหมาย กฎระเบียบ จารีตประเพณี 
๑.เคารพกฎกติกาในการท าหน้าท่ี 
๒.ไม่บัญญัติข้อท่ีเป็นโทษหรือล้าหลัง 
๓.ถือระเบียบข้อบังคับเพื่อปฏิบัติอย่างเสมอภาค 
๔.ไม่ล้มเลกิกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  
 
  
 
 

ให้ความเคารพ ผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้ใหญ่ 

๑.เคารพนบัถือผู้ใหญ ่
๒.รับฟงัค าสอนของผู้ใหญ ่
๓.รับฟงัค าช้ีแนะของผู้ใหญ ่
๔.เช่ือฟังผู้มปีระสบการณ์ 

ไมรั่งแกสตร ีให้เกียรติสตรี 
คุ้มครองสตรี 

๑.บุรุษใหเ้กียรติ ไม่ล่วงเกินสตร ี
๒.การปกป้องไม่ละเมิดสิทธิสตรี  
๓.ออกกฎหมายคุ้มครองสทิธิสตร ี
๔.ส่งเสริมการท าหน้าที่ของสตร ี
  
 
 

เคารพบุคคลต้นแบบ บุคคลดี 
บุคคลตัวอย่าง 

๑.สังคมพัฒนาก้าวหน้ามั่นคง 
๒.มีเกียรติมีศักดิ์ศร ี
๓.ปฏิบัติหน้าที่ไม่ประมาท  
๔.รักสันติภาพ ขัดเกลาจิตใจ 
 
  
 
 

เคารพพระสงฆ์ รักษาความถูกต้อง 
รักษาคนดี 

๑.ส่งเสริมคนดีในการบริหารประเทศ 
๒.ปกปอ้งคนดี ท าเพือ่ประเทศชาติ 
๓.สนับสนุนคนดี ยึดความถูกต้อง 
๔.เลอืกคนดีมาพฒันาประเทศ  

การประยุกต์หลักพุทธธรรม อปริหานยิธรรม ๗ 



๒๑๙ 
 

 จากแผนภาพที่ ๔.๑๗ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย คือ การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก
วุฒิสภา โดยใช้หลักความเป็นกลาง เป็นธรรม เป็นที่น่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์กับประชาชนและ
ประเทศชาติ ประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ เป็นไปตาม
หลักรัฐธรรมนูญที่ได้ก าหนด ปฏิบัติหน้าที่โดยซื่อสัตย์ สุจริต เห็นประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นที่ตั้ง
ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การกลั่นกรองกฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการ
แผ่นดิน การพิจารณา ให้ความเห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ โดยการกลั่นกรอง
กฎหมายใช้หลักอปริหานิยธรรมการใช้ในการประชุมพิจารณากลั่นกรองกฎหมายเพ่ือให้เกิดกฎหมาย
ที่ประโยชน์ต่อประชาชนและมีเป็นธรรมต่อผู้ที่ใช้กฎหมาย การควบคุมบริหารราชการแผ่นดินที่น า
หลักอปริหานิยธรรมไปปรับใช้ในการประชุมรัฐสภาการตั้งกระทู้ถามเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้รู้ถึง
ปัญหาและการแก้ปัญหา และการพิจารณา ให้ความเห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กร
อิสระใช้หลักอปริหานิยธรรมเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมเกิดความเท่าเทียมในการแต่งตั้งบุคคลมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา ที่จะน าหลักธรรมอปริหานิย
ธรรม ๗ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่โดยเกิดมรรคเกิดผล เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและ
ประเทศ มีประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย  
  ๑. วิเคราะห์สภาพการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐   
  ๑.๑ จุดแข็ง การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภามีการปฏิรูประบบการเมือง เป็นผู้มี
ความรู้ มีความช าชาญ บรรลุตามเป้าหมาย มีเสถียรภาพ มีประสิทธิภาพ เห็นผลชัดเจน มีความขื่อ
สัตย์ สุจริต เป็นธรรม เปิดโอกาสให้ประชาชนมาร้องเรียน สร้างความสงบเรียบร้อยให้ประเทศ
องค์ประกอบส าคัญของระบบการเมือง ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ระบอบประชาธิปไตยแบบทางตรง 
ระบอบประชาธิปไตยแบบทางอ้อม ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมวุฒิสภาในฐานะอยู่ในภาคส่วน
ส าคัญทางการเมืองจะสามารถช่วยในการปฏิรูปการเมืองไทยได้หรือไม่เพียงใด ซึ่งหากกลไกขององค์กร
ส าคัญทางการเมืององค์กรนี้สามารถท าให้เกิดระบบการท างานที่เอ้ือต่อการผลักดันการเปลี่ยนแปลงและ
รองรับปัญหาผลกระทบจาก  การเปลี่ยนแปลงไปในขณะเดียวกันก็จะสามารถบรรลุเป้าหมายในการปฏิรูป
การเมืองของระบบ การเมืองไทยโดยรวมในระยะยาวต่อไป การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญที่ได้ก าหนดและให้มีบทบาทและอ านาจหน้าที่ในการบริหารประเทศ การท าหน้าที่ด้านการ
กลั่นกรองกฎหมายท าได้ดีและมีผู้เชี่ยวชาญ มีประสิทธิภาพ และสามารถปรับเปลี่ยนใช้งานได้ตามยุคตาม
สมัยทันต่อสถานการณ์ เพ่ือได้ไปพัฒนาภาคธุรกิจและพัฒนาด้านสังคมให้ความเป็นอยู่ของประชาชนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  ๑.๒ จุดอ่อน การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งท าให้ขาดความน่าเชื่อถือ
ขาดความมั่นใจจากประชาชนขาดการยึดโยงกับประชาชน ขาดการประชุม ขาดความน่าเชื่อถือ ไม่เป็น
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ประชาธิปไตย ประชาชนเข้าไม่ถึงข้อมูล ไม่เป็นไปตามหลักธรรมภิบาล เกิดการประท้วง ไม่เข้าใจกัน
การปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นอิสระต้องท าตามค าสั่งของนายกรัฐมนตรีหรือไม่เป็นตัวของตัวเอง หรือมีแนวคิด
ระบบข้าราชการเนื่องจากมาจากข้าราชการส่วนใหญ่ การขาดประชุมมากกว่าการมาลงมติโหวต การ
ปฏิบัติหน้าที่ขาดเอกภาพ การท างานบางเรื่องก็ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ต้องพัฒนาระบบบริหาร
ราชการแผ่นดิน ต้องเร่งรัดการปฏิบัติงานระบบราชการให้มีความสะดวกรวดเร็วและตรงเป้าหมายกว่านี้ 
การท างานการเลือก แต่งตั้ง เข้าด ารงต าแหน่งองค์องค์กรอิสระสร้างความโปร่งใสให้ประชาชนได้รับรู้ และ
พัฒนาไปสู่การสร้างจริยธรรมทางการเมืองให้มีประสิทธิภาพ เห็นผลชัดกว่าที่เป็นอยู่ 
   ๑.๓ โอกาส การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา ช่วยพัฒนาประชาชนปฏิรูประบบ
ราชการ และประเทศ สร้างความเชื่อมั่น น่าเชื่อถือ ส่งเสริมการปฏิรูปประเทศ ส่งเสริมระบบ
ประชาธิปไตย ช่วยลดความเหลื่อมล้ าการปฏิบัติหน้าที่ในทุกด้านได้มีโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ความสามารถแต่ละท่านและการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประเทศ ยึดถือความมั่นคงเป็นหลักนิยม และโอกาสที่
พัฒนาการปฏิรูปประเทศ การได้ปฏิบัติหน้าที่ตามยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ การพัฒนาประชาธิปไตยต้อง
ก้าวหน้า ปฏิรูปท้องถิ่นประชาชนมีส่วนร่วม สร้างความผาสุกให้ประชาน การบริหารราชการที่รวมเร็ว 
ทันสมัย เที่ยงตรง เป็นธรรม  ได้ท าตามเป้าหมาย เป็นรูปธรรม เป็นมรรคเป็นผล ตามยุทธศาสตร์เพ่ือได้
พัฒนาประเทศให้ก้าวไกล ประเทศชาติจะได้ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
  ๑.๔ อุปสรรค การเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นโอกาสที่ได้ช่วยเหลือประเทศ ขัดเคลื่อน
ประเทศให้ก้าวเดินตามยุทธศาสตร์ การเร่งรัด เสนอแนะ ติดตามการท างานของรัฐบาล และติดตามการ
ท างานของระบบราชการ ได้พัฒนาด าเนินการตามเป้าหมายที่ได้วางไว้หรือไม่ กระบวนการท างานและ
อุปสรรคของประเทศมีมาก การตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการของบประมาณแผ่นดิน ต้องตรงกัน การ
ปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภามีความหลากหลาย แต่เป้าหมายคือการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ
การเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แบบประชาชนมองไม่สง่างาม ท าให้ประชาชนไม่เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิกวุฒิสภา  
  ๒. ปัจจัยตัวชี้วัดประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 ๒.๑ การกลั่นกรองกฎหมาย การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาในการกลั่นกรอง
กฎหมาย เป็นธรรม เป็นกลาง เป็นประโยชน์กับประชาชน มีประสิทธิภาพไม่ขัดหรือแย้ง เป็น
ผลประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี ปรองดอง การ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การพิจารณาอนุมัติ พระราชก าหนด ตลอดจนการ
ให้ความเห็นชอบในการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ สร้างความพึงพอในให้กับประชาชน เกิดประโยชน์
ต่อการบริหารประเทศ ตรงตามรัฐธรรมนูญ การท าหน้าที่ด้านการกลั่นกรองกฎหมายของสมาชิก
วุฒิสภา ปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย มีความเที่ยงตรง ตามหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม และกฎหมาย
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ที่เกี่ยวการปราบปรามการทุจริต เป็นการผลิตกฎหมายแต่ละฉบับมีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ทั้ง
ประชาชนและประเทศชาติ การท าหน้าที่ด้านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณมีประสิทธิภาพและความเป็นธรรม การกลั่นกรองกฎหมายแต่ละฉบับของสมาชิก
วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เกิดความพึงพอใจและเกิ ดผลประโยชน์ การ
ปรับเปลี่ยนกฎหมายยุคสมัยและกระบวนการท างานของสมาชิกวุฒิสภาให้เข้ากับสถานการณ์และการ
พัฒนาพิจารณาร่างกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ การพิจารณาอนุมัติพระราชก าหนดต้อง
ให้เป็นไปตามกระบวนการของหลักกฎหมายและท าให้เป็นกระบวนการท างานของสมาชิกวุฒิสภาให้
เป็นไปตามหลักประชาธิปไตยการท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาเห็นว่าเหมาะสมกฎหมายเขียนไม่
ครอบคลุม โดยเฉพาะเรื่องการนับเวลาการตรากฎหมายงบประมาณรายจ่ายกฎหมายต้องมีความ
ชัดเจน มีเพียงเท่าท่ีจ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความ
เหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่
เลือกปฏิบัติ และการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม โดยให้รัฐบาลปฏิบัติตามเพ่ือประโยชน์
สูงสุดของประเทศ 
  ๒.๒ การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติ  โดยการปฏิบัติหน้าที่โดยความ รวดเร็ว ทันสมัย ตอบโจทย์
ประชาชน มีความเที่ยงตรง ซื่อสัตย์ สุจริต ป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น สังคมและประเทศชาติมี
ศักยภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความผาสุก เป็นไปเพ่ือพัฒนาประเทศ ให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
เห็นผล ประชาชนมีส่วนร่วม มีความโปร่งใส การพัฒนาระบบการท างานของราชการให้ทันสมัย 
รวดเร็ว บริการประชาชน การซักถามการท าหน้าที่ของรัฐบาล เพ่ือให้ประชาชนรับรู้ และความ
คืบหน้าการท าหน้าที่ของแต่ละรัฐมนตรี  การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาการควบคุมบริหาร
ราชการแผ่นดิน มีหน้าที่และอ านาจติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย การจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งความคืบหน้าในการ
ด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพ่ือทราบทุกสามเดือน การบริหารการงานของ
รัฐบาล มีอะไรที่เราเสนอแนะได้ก็จะเสนอแนะ ถ้าอะไรออกนอกทิศทางก็จะเข้าไปช่วย สมาชิก
วุฒิสภาเข้าไปช่วยรัฐบาล ให้มองผลประโยชน์ชาติเป็นหลัก  การควบคุมบริหารราชการแผ่นดิน เป็น
ตามข้อบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ก าหนดไว้ การตรวจสอบ เสนอแนะ เร่งรัด ของภาครัฐ ตรวจสอบ
การท าหน้าที่ของรัฐตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ งบประมาณสอดคล้องกับโครงการที่จะสร้าง และการ
เสนอแนะรัฐบาลในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นการท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาโดยผ่านกระบวนการทาง
กฎหมาย และตามระเบียบ 
  ๒.๓ การพิจารณา ให้เห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ การ
ปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒาสภาตรงไปตรงมา มีความเป็นกลาง ยึดหลักธรรมาภิบาล  มีความโปร่งใส 
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ยึดหลักเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม มีความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่น ให้ความส าคัญ เสียสละ มี
คุณธรรมธรรมจริยธรรมเป็นที่ตั้งอ านาจหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบบุคคล คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง  ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นอย่างอยุติธรรมโปร่งใส ตรงกับ
ความสามารถ บุคคลผู้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมในอันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง รับผิดชอบต่อสังคม โปร่งใสตรวจสอบได้พัฒนาองค์กรอิสระให้ก้าวหน้า   
  ๓.ประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐    

    ๓.๑ การผลิต การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาโดยการกลั่นกรองกฎหมาย การ
ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และการพิจารณา ให้เห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งใน
องค์กรอิสระ ที่มีคุณภาพ กฎหมายที่เป็นตั้ง เป็นกลาง หลักนิติธรรม คุณธรรม ศีลธรรม กฎหมายเป็น
ประโยชน์แก่ประชาชน กฎระเบียบที่เป็นประโยชน์ต่อคนหมู่หมาย โดยมีประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม 
การบังคับให้ปฏิบัติและใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดคุณค่ากับประชาชนและได้
ประโยชน์โดยตรง โดยผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบหลายขั้นตอน ซึ่งให้ได้มาเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนและประเทศ โดยผ่านขั้นตอนเทคโนโลยผสมผสานเพ่ือให้เกิดความก้าวหน้า
ทันต่อเหตุการณ์หรือยุคสมัยใหม่ 

   ๓.๒ ประสิทธิภาพ การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาโดยการกลั่นกรองกฎหมาย 
การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และการพิจารณา ให้เห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งใน
องค์กรอิสระ ผลงานออกมาเป็นประจักษ์ เป็นมรรคเป็นผล เป็นรูปธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มี
จริยธรรมศีลธรรม ยึดหลักประชาธิปไตย มีความสามัคคี ปรองดอง สังคมสงบสุข ลดความซ้ าซ้อน 
เพ่ิมประสิทธิผล เกิดประสิทธิภาพทั้งตัวบุคคลและประสิทธิภาพทั้งองค์กรให้การปฏิบัติหน้าที่ เกิด
ผลงานที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพเห็นผลลัพธ์อย่างเป็นประจักษ์ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
การเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาเล็งเห็นความส าคัญของ
ประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก โดยการปฏิบัติหน้าที่ให้ตรงเป้าหมายตรงตามรัฐธรรมนูญที่ได้
ก าหนดไว้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพต่อส่วนรวม และประเทศเป็นส าคัญ  
  ๓.๓ ความพึงพอใจ การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาโดยการกลั่นกรองกฎหมาย 
การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และการพิจารณา ให้เห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งใน
องค์กรอิสระ เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้เกิดกับประเทศชาติและประชาชนได้รับผลประโยชน์ ประเทศ
พัฒนาก้าวไกลทุกภาคส่วนเจริญก้าวหน้า เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินเป็นหลัก ส่งเสริมการพัฒนา
ประเทศตอบสนองความต้องการของประชาชน การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาเป็นการสร้าง
ความพึงพอใจในผลงานที่ได้ท าให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติ เพ่ือตอบสนองความ
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ต้องการของประชาชนโดยการสร้างผลงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งทางตรงและทางอ้อมในการ
ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือสร้างความม่ันใจ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
 ๓.๔ การปรับเปลี่ยน การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาโดยการกลั่นกรอง
กฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และการพิจารณา ให้เห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลด ารง
ต าแหน่งในองค์กรอิสระ ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นประเทศดีขึ้น เศรษฐกิจ สังคม การเมืองทันยุคทันสมัย
กับการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศอย่างมีระบบ สร้างสรรค์ตามยุทธศาสตร์ชาติ สร้างความมั่นคง
สร้างการเปลี่ยนแปลงให้ประชาชนดีขึ้น การปรับเปลี่ยนให้เกิดความเหมาะสม การปรับเปลี่ยนกระ
บวนทัศน์ทั้งการด้านวัฒนธรรม สังคม การเมือง เข้าสู่ยุคที่ก้าวไกล ต่อระบบการปรับเปลี่ยนที่ทุกคน
สามารถเข้าถึงในกระบวนการและเพ่ือทักษะต่อการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้สอดรับกับการปรับเปลี่ยน
และการสร้างความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
 ๓.๕ การพัฒนา การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาโดยการกลั่นกรองกฎหมาย 
การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และการพิจารณา ให้เห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งใน
องค์กรอิสระ เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่องประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ส่งเสริมประชาชนให้มี
ศักยภาพประชาชนมีความสุข สร้างรายได้แข็งแกร่งน าประเทศชาติก้าวหน้า ทันสมัยโดยการพัฒนา
ประชาชนให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการพัฒนาประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง  ปลอดภัย 
เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี 
  ๔. การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก
วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐    
  ๔.๑ การหม่ันประชุมกันเนืองนิตย์ ตรงต่อเวลา การปฏิบัติหน้าที่โดยหมั่นประชุม
กันเนืองนิตย์ เป็นการประชุมพบปะปรึกษาหารือกิจการงานต่าง ๆ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน และหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกันโดยสม่ าเสมอ  การประชุมทุกครั้งต้องพร้อมเพรียงกัน
ประชุม และเลิกประชุมกันพร้อมเพรียง และท ากิจกรรมร่วมกันเป็นการประชุมและการท ากิจกรรม
ทั้งหลายที่พึงกระท าร่วมกันหรือพร้อมเพรียง  ท าให้ไม่เกิดความแตกแยกและเป็นการส่งเสริมให้ท า
หน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา ได้อย่างเต็มความสามารถ เช่น การเข้าประชุมลงประมติในเรื่องต่าง ๆ ของ
การด ารงต าแหน่งของสมาชิกวุฒิสภาเป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานอย่างวุฒิสภาเพ่ือเป็นแบบอย่างให้ผู้ที่
เฝ้าติดตามการท างาน ตามหลักประชาธิปไตยสมาชิกวุฒิสภาต้องพร้อมเพียงกันปฏิบัติหน้าที่ในการ
ประชุม เพ่ือแสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่าง ๆ ต้องอยู่ในสภาห้องประชุมให้ครบเวลาที่เลิก
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ประชุม เพราะเป็นหน้าที่โดยตรงตามระบบประชาธิปไตย ในการกลั่นกรองกฎหมายที่ต้องประชุมเห็น
พร้อมต้องกันในเรื่องที่ส าคัญในการพิจารณา หรือการอนุมัติงบประมาณแผ่นดิน การประชุมพร้อม
เพรียงกันเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่ง มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ข้อยุติที่ชัดเจนในการลงมติ มีการ
ระดมความสามารถที่ทุกคนมีได้ร่วมกันกันปัญหาของประเทศชาติ 
  ๔.๒ การพร้อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุมพร้อมเพรียง  สมาชิกวุฒิสภาพร้อม
เพรียงกันประชุมและเลิกประชุมซึ่งท าให้มติต่าง ๆ เป็นความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ต้อง 
ประชุมตามวาระข้อบัญญัติของกฎหมาย และท าการประชุมเพ่ือให้ได้ข้อประชุมที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติการ เลิกประชุมก็ต้องเลิกพร้อมเพรียงกัน โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมในการท าหน้าที่ใน
ระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น การพร้อมเพรียงกันประชุมจะได้ข้อมติข้อคิด ความคิดเห็น ข้อโต้แย้ง 
เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข การประชุมในรัฐสภาต้องพร้อมกันประชุม เพ่ือให้ได้ข้อยุติธรรม ที่เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ  การพร้อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุมพร้อมเพรียงโดย
ความสามัคคีกัน เป็นหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาที่ต้องกระท าตามหลักการที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
และต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพราะคือหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อบ้านเมือง การประชุมตามวาระ
ของบ้านเมืองจ าเป็นอย่างยิ่งต้องประชุมกันพร้อมเพรียงเพ่ือหาข้อยุติ หรือหารือในเรื่องเร่งด่วน การ
ท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิจะการพร้อมเพรียงกันประชุมในการลงมติ ดังนั้นการพร้อมเพรียงกันประชุม 
เลิกประชุมพร้อมเพรียงมีความสามัคคีและมีส่วนร่วมมีประสิทธิผลในการบริหารประเทศแก้ปัญหาได้
อย่างชัดเจนตรงจุดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ตรงตามรัฐธรรมนูญก าหนด 
  ๔.๓ การไม่บัญญัติ หรือล้มเลิกข้อบัญญัติต่าง ๆ (เคารพกฎหมาย กฎระเบียบ 
กฎจารีตประเพณี) เป็นการไม่เพิกถอน ไม่เพ่ิมเติมไม่ละเมิดหรือวางข้อก าหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ อัน
มิได้ตกลงบัญญัติไว้และไม่เหยียบย่ าล้มล้างสิ่งที่ตกลงวางบัญญัติไว้แล้วถือปฏิบัติมั่นอยู่ในบทบัญญัติ
ใหญ่ที่วางไว้เป็นธรรมนูญ ต้องเคารพกฎกติกาในการท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา ไม่มองข้าม
ข้อก าหนดต่าง ๆ ที่ได้บัญญัติไว้แล้ว ในรัฐธรรมนูญให้ความเคารพต่อกฎหมาย และปฏิบัติตามโดย
เคร่งครัดเพ่ือความสงบเรียบร้อย และเท่าเทียมกัน  การไม่ล้มเลิกข้อบัญญัติต่าง ๆ เป็นการดีและไม่
ควรเหยียบย าสถาบันพระพุทธศาสนาควรต้องรักษาและป้องกันพระพุทธศาสนา การไม่ล้มเลิกข้อ
กฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน หรือการไม่ล้มข้อบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารประเทศที่ส่งผลต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ของระบบราชการในทางที่เสื่อมเสีย การท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาในด้านนี้ต้องไม่
บัญญัติในข้อที่เป็นโทษ และไม่ล้มเลิกข้อที่เป็นคุณ ดังนั้นการเครารพกฎหมาย กฎระเบียบ จารีต
ประเพณีเคารพกฎกติกาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา โดยการไม่บัญญัติข้อกฎหมายที่เป็น
โทษหรือข้อกฎหมายที่ล่าหลัง โดยถือระเบียบข้อบังคับเพ่ือปฏิบัติอย่างเสมอภาคโดยเคร่งครัด ไม่
ล้มเลิกกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน โดยค านึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก 



๒๒๕ 
 

 ๔.๔ การให้ความเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่  (ผู้ เชี่ยวชาญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ) สมาชิกวุฒิสภาให้ความเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญใน
เฉพาะเรื่องสาขาของตนเอง และส่งเสริมการท างานของผู้สูงอายุและให้ความเคารพต่อผู้มีบุญคุณต่อ
ประเทศชาติ ให้ความเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เป็นผู้มีประสบการณ์ยาวนาน  
เราต้องให้เกียรติให้ความเคารพนับถือ และรับฟังความคิดเห็นของท่านในฐานะที่เป็นผู้รู้และมี
ประสบการณ์มามากสมาชิกวุฒิสภาต้องเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์มา
ก่อน และให้เกียรติซึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมปฏิบัติกันมาจึงเป็นสิ่ งจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิกวุฒิสภา ให้ความเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่เป็นการให้เกียรติและเป็นภาวะของ
ผู้น า การรับฟังในข้อเสนอแนะในการน าหลักบริหารบ้านเมืองมาใช้ ในภาวะวิกฤตเพ่ือน าไปปรับใช้กับ
การบริหารประเทศสมาชิกวุฒิสภาเคารพนับถือผู้ใหญ่การเคารพและรับฟังค าสั่งสอนของผู้ใหญ่ถือว่า
เป็นสิ่งที่ดี เพราะผู้ใหญ่ผ่านประสบการณ์มากประกอบกับการอยู่ร่วมกันในสังคมต้องมีผู้น า  ถ้าเราให้
การเคารพและเชื่อฟังผู้น าสังคมก็จะไม่วุ่นวาย การให้ความเคารพ ผู้เชี่ยวชาญเป็นการเคารพนับถือ
ผู้ใหญ่รับฟังค าสอนของผู้ใหญ่รับฟังค าชี้แนะของผู้ใหญ่เชื่อฟังผู้มีประสบการณ์  เพ่ือประโยชน์ของ
ส่วนรวม 
  ๔.๕ การไม่ข่มเหงสตรี (ไม่รังแกสตรี ให้เกียรติสตรี คุ้มครองสตรี) การให้เกียรติ
สุภาพสตรีผู้เป็นสมาชิกวุฒิสภาเป็นสิ่งที่ต้องท าไม่เบียดเบียนทางกาย วาจา ใจ ความคิดเห็นของสตรี
อาจมีประโยชน์ต่อการพัฒนาบ้านเมือง ไม่ควรดูถูกความคิดเห็นของผู้ที่อ่อนแอกว่า ควรให้สิทธิในการ
แสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็น การปฏิบัติงานของสมาชิกวุฒิสภาของสตรีมีความสามารถเยอะ 
ท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภามีความส าคัญมากขึ้น ควรส่งเสริมบทบาทการปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มที่ ส่งเสริมความเสมอภาพของสตรี ให้เกียรติ ให้การยกย่อง ตามความสมควร และรณรงค์
การปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องการให้กฎหมายส่งเสริมสตรีให้มีบทบาทความเป็นผู้น า ไม่กีดกันควรให้
สตรีเป็นผู้น ามากขึ้น เปิดโอกาสในการท างานที่เหมาะกับสตรีมากขึ้นพัฒนาและส่งเสริมการให้สตรีมี
โอกาสท าหน้าที่เท่าเทียมผู้ชาย ไม่รังแกสตรีให้เกียรติสตรี คุ้มครองสตรีไม่ล่วงเกินสตรี การปกป้องไม่
ละเมิดสิทธิสตรีออกกฎหมายคุ้มครองสิทธิสตรี ส่งเสริมการท าหน้าที่ของสตรี เพ่ือสิทธิและเสรีภาพ
ของสตรีในประเทศ 
 ๔.๖ การเคารพบูชาสักการะเจดีย์ (การเคารพบุคคลต้นแบบ บุคคลที่ดี บุคคล
ตัวอย่าง) การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาในการให้ความเคารพศาสนสถาน ปูชนียสถาน 
อนุสาวรีย์ประจ าชาติ เป็นการเคารพและเป็นที่ดีเป็นที่รวมจิตใจในการปฏิบัติหน้าที่ยึดเหนี่ยวจิตใน
และพัฒนาให้ประชาชนในประเทศมีความเมตตาและให้ความเคารพ อนุสาวรีย์ประจ าชาติอันเป็น
เครื่องเตือนความจ า ปลุกเร้าให้เราท าความดี และเป็นที่รวมใจของหมู่ชนไม่ละเลย พิธีเคารพบูชาอัน
พึงท าต่ออนุสรณ์สถานที่ส าคัญเหล่านั้นตามประเพณีที่ดีงาม   ความอ่อนน้อยถ่อมตนต่อศาสนสถาน 



๒๒๖ 
 

เป็นสิ่งที่ต้องท าเพราะปูชนียสถาน อนุสาวรีย์ประจ าชาติมีคุณูปการในการท าประโยชน์ให้กับสังคม
ประเทศชาติ สร้างชาติวัฒนธรรม เป็นไปตามหลักธรรมด้วยความเรียบร้อยการให้ความเคารพศาสน
สถาน และปูชนียสถานเป็นสิ่งที่ควรท า  สมาชิกวุฒิสภาให้ความเคารพต่ออนุสาวรีย์ประจ าชาติ มี
ความส าคัญต่อประชาธิปไตยของประเทศชาติ ต้องให้การเคารพและปกป้องบูชาปูชนียสถานที่ส าคัญ
ในศาสนาเพ่ือจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของกลุ่มคนในหมู่คณะที่อยู่ร่วมกัน และหลักการดังกล่าว
ส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติที่คนไทยหวงแหน เคารพบุคคลต้นแบบ บุคคลที่ดี บุคคลตัวอย่างแก่
สังคม และพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้ามั่นคง ประชาชนมีเกียรติมีศักดิ์ศรี โดยการปฏิบัติหน้าที่ไม่
ประมาทรักความสงบมีสันติภาพ โดยขัดเกลาจิตใจให้มีศีลธรรมและคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 
  ๔.๗ การให้การอารักขาพระภิกษุสงฆ์หรือผู้ทรงศีล (ให้ความเคารพพระสงฆ์ 
รักษาความถูกต้อง รักษาคนดี) ความอ่อนน้อยถ่อมตนต่อศาสนสถาน เป็นสิ่งที่ต้องท าเพราะปูชนีย
สถาน อนุสาวรีย์ประจ าชาติมีคุณูปการในการท าประโยชน์ให้กับสังคมประเทศชาติ สร้างชาติ
วัฒนธรรม เป็นไปตามหลักธรรมด้วยความเรียบร้อยการให้ความเคารพศาสนสถาน และปูชนียสถาน
เป็นสิ่งที่ควรท า สมาชิกวุฒิสภาให้ความเคารพต่ออนุสาวรีย์ประจ าชาติ มีความส าคัญต่อประชาธิปไตย
ของประเทศชาติ ต้องให้การเคารพและปกป้อง บูชาปูชนียสถานที่ส าคัญในศาสนาเพ่ือจะเป็นเครื่อง
ยึดเหนี่ยวจิตใจของกลุ่มคนในหมู่คณะที่อยู่ร่วมกัน   การปฏิบัติงานในการให้สนับสนุนให้ทุกศาสนา
เสมอภาคกันและสมาชิกวุฒิสภาท าหน้าที่ตามประเพณีเป็นไปตามความเหมาะตามหลักประเพณี เพ่ือ
สร้างวัฒนธรรมของชาติ การปฏิบัติให้อารักขาคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรมแก่ พระอรหันต์ทั้งหลาย 
เป็นหน้าที่ที่สมาชิกวุฒิสภาท าแล้วให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นสิ่งที่สมควรและเหมาะแก่
กาลเวลาเพ่ือส่งเสริมความสามัคคี เพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน  
เคารพพระสงฆ์ รักษาความถูกต้อง รักษาคนดี โดยการส่งเสริมคนดีในการบริหารประเทศ ปกป้องคน
ดี ท าเพื่อประเทศชาติสนับสนุนคนดียึดความถกูต้องเลือกคนดีมาพัฒนาประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๗ 
 

 ๔.๕.๒ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย  
 จากการวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐” ผู้วิจัยได้สรุปแผนภาพแสดงองค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จาก
การวิจัยดังต่อไปนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๔.๒๐ แสดงองค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย 

ประสิทธิผลการปฏบิัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา 

ปัจจัยส่งผลการปฏบิัติหนา้ที่ การปฏบิัตหิน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา ประสิทธิผลการปฏบิัติหน้าที ่

๑ . ปั จ จั ย ท า ง ด้ า น สั ง ค ม 
เศรษฐกิจ และการเมือง 
๒.ปัจจัยภายในองค์กร 
๓.ปัจจัยทางจิตวิทยา (แรงจูงใจ) 

๑.การกลั่นกรองกฎหมาย 
๒.การควบคุมการบริหารราชการ
แผ่นดิน 
๓.การพิจารณา ให้ความเห็นชอบ 
แต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กร
อิสระ 
 
 

๑.ความพึงพอใจ 
๒.การมีผลงานตามเป้าหมาย 
๓.ความคุ้มค่ากับงบประมาณ 
๔.สอดคล้องต่อยุคสมัยใหม่ 
๕.ก า รมี วิ จ า รณญาณในกา ร
กลั่นกรองบุคคลด ารงต าแหน่ง 
๖ . ก า รปรั บป รุ่ ง ก ฎห ม าย ให้
สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลง แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของ

สมาชิกวุฒสิภา 
๑.การปรับเปลี่ยนทัศนคติในการปฏิบัติ
หน้าที่การประชุมกันเนื่องนิตย์ให้เกิด
ประสิทธิผล 
๒.จริงใจต่อกันในการปฎิบัติหน้าที่เพื่อ
ประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน        
๓.มีความสามัคคีในการปฏิบัติหน้าด้านการ
ต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและเห็นอย่าง
เด่นชัด 
๔.ความรู้ตรงกันในการกลั่นกรองกฎหมาย
เพื่อเกิดการพัฒนาในการบริหารประเทศ 
๕.รับผิดชอบร่วมกันในการบริหารราชการ
แผ่นดินโดยความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
๖.มีสติ ตื่นรู้ ความเฉลียวฉลาด ไม่ประมาท
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
๗.ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารและ
การปฏิบัติหน้าที่ให้ทันสมัยต่อการปฏิรูป
ประเทศ 
๘.มีน้ าใจในการปฎิบัติหน้าที่ให้เกิดการมี
ส่วนร่วมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 

หลักพุทธธรรม 
อปริหานิยธรรม ๗ 

๑.หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ตรง
ต่อเวลา  
๒.พร้อมเพรียงกันประชุม เลิก
ประชุมพร้อมกัน   
๓ . ไ ม่ บั ญ ญั ติ  ห รื อ ล้ ม เ ลิ ก
ข้อบัญญัติต่าง ๆ 
๔.ให้ความเคารพและรับฟังผู้
ความคิดเห็นผู้ใหญ่  
๕.ไม่ข่มเห่งสตรี ไม่รังแกสตรี ให้
เกียรติสตรี   
๖.เคารพบูชาสักการะเจดีย์   
๗.ให้การอารักขาพระภิกษุสงฆ์
หรือผู้ทรงศีล 

 



๒๒๘ 
 

 จากการวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาอย่างมีประสิทธิผล
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐” การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาเป็น
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นส าคัญ การปฏิบัติ
หน้าที่โดยความตั้งใจในการพัฒนา ปฏิรูปประเทศให้เจริญก้าวหน้าตามยุทธศาสตร์ชาติที่ได้บัญญัติไว้ 
๑.ด้านการกลั่นกรองกฎหมาย กฎหมายที่ออกมาต้องมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการบังคับใช้ 
กฎหมายที่ออกมาบังคับใช้สร้างความพึงพอใจให้กับประชน เป็นการท าหน้าที่เพ่ือท าหน้าที่ให้ประเทศ
ได้กฎหมายที่เหมาะกับประเทศชาติ ๒.ด้านการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยฝ่ายนิติบัญญัติ
นั้นมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาต้องพัฒนาให้มี
คุณภาพตามหลักรัฐธรรมนูญ การพัฒนาการบริหารราชการแผ่นดินโดยใช้หลักกฎหมายและ
กฎระเบียบในการควบคุมสร้างความพึงพอใจในการบริหารแผ่นดิน พัฒนาระบบการท างาน เป็นธรรม 
เป็นกลาง เป็นความรับผิดชอบ เป็นที่น่าเชื่อถือ เพ่ือประโยชน์ประชาชน เพ่ือประเทศชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งทางตรงและทางอ้อม ๓.ด้านการพิจารณา ให้ความเห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลด ารง
ต าแหน่งในองค์กรอิสระ ต้องเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม เป็นธรรม และปราศจากอคติทั้งปวงในการ
ใช้ดุลพินิจการปฏิบัติหน้าที่สร้างความเชื่อมั่นต่อองค์กรอิสระ เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชน
และต่อประเทศชาติเป็นที่ตั้ง เพ่ือตอบแทนบุญแผ่นดิน โดยมีการแสดงผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 

 ปัจจัยส่งผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาอย่างมีประสิทธิผลตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

๑. การปฏิบัติหน้าที่ส่งผลให้เกิดปัจจัยทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง มีความ
มั่นคงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๒. การปฏิบัติหน้าที่ส่งผลให้เกิดวัฒธรรม เกิดจริยธรรม  คุณธรรมขึ้นโดยผ่าน
กระบวนการปัจจัยภายในองค์กรเป็นตัวผลักดันให้เกิดผลงาน 

๓. การปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลส าเร็จมีแรงจูงใจให้ปฏิบัติหน้าที่โดยความซื่อสัตย์สุจริต
โดยผลักดันโดยมีปัจจัยทางจิตวิทยา   

โดยการประยุกต์หลักพุทธธรรม อปริหานิยธรรม ๗ ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ให้มี
คุณภาพเห็นผล ๑.หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ตรงต่อเวลา เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด  ๒.พร้อม
เพรียงกันประชุม เลิกประชุมพร้อมกัน เพ่ือให้ผลการประชุมมีเป้าหมายส าเร็จ ๓.ไม่บัญญัติ หรือ
ล้มเลิกข้อบัญญัติต่าง ๆ เพ่ือยึดข้อระเบียบ กฎที่บัญญัติไว้อย่างเคร่งครัด ๔.ให้ความเคารพและรับฟัง
ผู้ความคิดเห็นผู้ใหญ่ เพ่ือให้การเคารพรับฟังและน้อมมาปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าทันสมัย ๕.ไม่
ข่มเห่งสตรี ไม่รังแกสตรี ให้เกียรติสตรี การส่งเสริมอาชีพ การบัญญัติข้อกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้หญิง ๖.เคารพบูชาสักการะเจดีย์ ให้ความนับถืออนุสาวรีย์หรือพระมหากษัตริย์ผู้มีพระคุณต่อ



๒๒๙ 
 

แผ่นดินของไทย ๗.ให้การอารักขาพระภิกษุสงฆ์หรือผู้ทรงศีล เพ่ือรักษาวัฒนธรรมของไทยศาสนาของ
ประเทศไทยไว้โดยการยกย่อมนับถือพระภิกษุสงฆ์หรือผู้ทรงศีลโดยความน้อบน้อมและจิตใจ 
 การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 ๑. การกลั่นกรองกฎหมาย การปฏิบัติหน้าที่ของสมิชกวุฒิสภาโดยน าหลักธรรมมา
ประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ในการกลั่นกรองกฎหมายมีคุณภาพ เป็นประโยชน์กับ
ประชาชนส่วนมากและเป็นคุณกับประเทศชาติเป็นหลัก โดยเนื้อหาของกฎหมายต้องมีคุณภาพมี
หลักการและหลักเกณฑ์ที่เชื่อถือมีคุณธรรมจริยธรรม สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนคนที่
กฎหมายหมาย โดยมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้เข้ากับยุคสมัยเพ่ือความทันสมัยในยุคปัจจุบัน โดยการ
พัฒนาหลักกฎหมายที่มีอยู่ให้เท่าเทียมกับต่างประโดยไม่ล้าหลังและทันสมัยการพิจารณากลั่นกรอง
กฎหมายจึงมีประโยชน์แก่คนหมู่มากและบังคับใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 ๒. การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาโดยน า
หลักธรรมมาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพเป็นไปตามรัฐธรรมนูญก าหนด การติดตาม เสนอแนะ
เร่งรัดการปฏิรูปประเทศให้ได้ตามยุทธศาสตร์โดยการ โดยการตั้งกระทู้ถามและการเปิดอภิปราย
ทั่วไปตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด การปฏิบัติหน้าที่การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยยึดหลัก
ความถูกต้องตรงประเด็นตรงตามเป้าหมาย สร้างความพึงพอใจในการท าหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ใน
เรื่องเร่งด่วนโดยมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องที่ตั้งกระทู้ถามเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและเกิดความพึงพอใจ
ในการท าหน้าที่ของรัฐบาลโดยที่สมาชิกวุฒิสภาคอยดู และตรวจสอบการท าหน้าที่โดยมีการ
พัฒนาการบริหารราชการแผ่นดินตามหลักรัฐธรรมนูญที่ได้ก าหนด บริหารประเทศปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๓. การพิจารณา ให้ความเห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ  การ
ปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาโดยน าหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ โดยมีความเที่ยงตรง เที่ยงธรรม การ
ให้ความเห็นชอบ ตามเกณฑ์ที่ได้ก าหนด โดยการให้ความเห็นชอบบุคคล แต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นคนเก่งคนดี และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ใน
องค์กรอิสระ และเห็นความส าคัญของประเทศชาติเป็นที่ตั้ง โดยมีความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างสุจริตยุติธรรม เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรมอย่างประจักษ์อย่างเด่นชัด โดยมีการพัฒนา
บุคคลที่ด ารงต าแหน่งในองค์กรเพ่ือให้การท าหน้าที่โปร่งใส่มีมาตรฐานจริยธรรมทางการเมือง  
 แนวทางส่ง เสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 ๑. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการปฏิบัติ
หน้าที่การประชุมกันเนื่องนิตย์ให้เกิดประสิทธิผล 



๒๓๐ 
 

 ๒. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาจริงใจต่อกันในการปฎิบัติหน้าที่เพ่ือ
ประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน         
 ๓. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภามีความสามัคคีในการปฏิบัติหน้าทีด่้านการ
ต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและเห็นอย่างเด่นชัด 
 ๔. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาความรู้ตรงกันในการกลั่นกรองกฎหมาย
เพ่ือเกิดการพัฒนาในการบริหารประเทศ 
 ๕. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภารับผิดชอบร่วมกันในการบริหารราชการ
แผ่นดินโดยความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 ๖. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา มีสติ ตื่นรู้ ความเฉลียวฉลาด ไม่ประมาท
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 ๗. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารและ
การปฏิบัติหน้าที่ให้ทันสมัยต่อการปฏิรูปประเทศ 
 ๘. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภามีน้ าใจในการปฎิบัติหน้าที่ให้เกิดการมี
ส่วนร่วมมีความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
 ประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 ๑. การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภามีประสิทธิภาพความพึงพอใจในผลงานที่เห็นอย่าง
เด่นชัดเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของประชาชน   
 ๒. การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภามีผลงานตามเป้าหมายตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด
โดยการเพ่ือพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า 
 ๓. การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาความคุ้มค่ากับงบประมาณตรงตามเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ สอดคล้องกับการบริหารประเทศ  
 ๔. การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาสอดคล้องต่อยุคสมัยใหม่ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลกสมัยใหม่เพ่ือให้ประชาชนมีความ มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน      
 ๕. การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาการมีวิจารณญาณในการกลั่นกรองบุคคลด ารง
ต าแหน่งในองค์กรอิสระอย่างเป็นธรรม และเป็นกลาง 
 ๖. การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสังคมที่
เปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในสังคม 
 



 
บทท่ี ๕ 

 
สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 

 
 งานวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) เพ่ือวิเคราะห์สภาพการปฏิบัติหน้าที่
ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ๒) เพ่ือศึกษาปัจจัย
ตัวชี้วัดประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ๓) เพ่ือเสนอการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่
ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ผู้วิจัยได้ก าหนด
ระเบียบวิธีวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-Depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus 
Group Discussion) ผลจากการศึกษาสรุปได้ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 ๕.๑.๑ สภาพการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ ว่าด้วยหลัก SWOT 
 ๑. จุดแข็ง การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐สมาชิกวุฒิสภามีความรู้ความสามารถที่จะท าหน้าที่ใน  การกลั่นกรอง
กฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และการพิจารณาให้เห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลด ารง
ต าแหน่งในองค์กรของรัฐและองค์กรอิสระ เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยความตั้งใจ โปร่งใส ยึดหลัก
ประโยชน์ของประชาชนและของประเทศชาติเป็นหลัก โดยเน้นการปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญที่ได้
ก าหนดไว้ การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา การท าหน้าที่เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักรัฐธรรมนูญที่ได้
ก าหนดไว้ การปฏิบัติประเทศเพ่ือพัฒนาให้ประเทศก้าวไกลยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักใน
การปฏิบัติหน้าที่  
 ๒. จุดอ่อน การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ เป็นการท า
หน้าที่เพ่ือตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาล การเข้ามาของสมาชิกวุฒิสภาเป็นการแต่งตั้งและสรรหาท า
ให้การปฏิบัติหน้าที่ในสายตาของประชาชนยังปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มที่ เพราะการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่



๒๓๒ 

แบบไม่สง่างาม สมาชิกวุฒิสภาบางท่านสวมหมวกสองใบ ท าให้การปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มร้อย การเข้า
ประชุมลงมติในวาระต่าง ๆ ท าให้ขาดการลงมตจิึงไม่เป็นที่น่าเชื่อถือจากประชาชน 
 ๓. โอกาส การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐การได้เข้ามาปฏิบัติประเทศโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นตัวก าหนดในการปฏิบัติ
หน้าที่ ได้แสดงศักยภาพในการท าหน้าที่เพ่ือพัฒนาประเทศ และการได้มีกรรมาธิการในสมาชิก
วุฒิสภาเพ่ือการแก้ไขปัญหาของประเทศ การได้มีโอกาสพบปะประชาชนรับรู้ปัญหาได้แก้ไขปัญหา
ของประชาชน และประเทศชาติการกลั่นกรองกฎหมายที่เป็นประโยชน์กับประชาชนและประเทศชาติ 
การปฏิบัติหน้าที่บทบาทการควบคุมบริหารราชการแผ่นดิน และบทบาทการได้พิจารณา ให้เห็นชอบ 
แต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรของรัฐและองค์กรอิสระ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา
ที่ต้องมีความรู้ความสามารถเพ่ือพัฒนาในองค์กรต่าง ๆ  
 ๔. อุปสรรค การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ การพิจารณากลั่นกรองร่างพระราชบัญญัติก็ยังขาดการเชื่อมโยงข้อมูลการ
พิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายที่เป็นรูปธรรม ซ่ึงเป็นอุปสรรคในการกลั่นกรองกฎหมายของวุฒิสภา 
การปฏิบัติหน้าที่โดยยึดประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก การบริหารราชการ
แผ่นดินการตั้งกระทู้ถามสด รัฐมนตรีมีสิทธิไม่ตอบกระทู้เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเรื่องนั้นยังไม่ควร
เปิดเผยเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์ของแผ่นดิน การท าหน้าที่จึงไม่สามารถ
ล่วงล้ าการท าหน้าที่ของรัฐบาลได้ท าท่ีควร 
 ๕.๑.๒ ปัจจัยตัวชี้วัดประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 ปัจจัยตัวชี้วัดประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. การกลั่นกรองกฎหมาย พบว่า 
 การผลิต การออกกฎหมายแต่ละฉบับเป็นไปอย่างเป็นธรรม รอบคอบ ตามหลักนิติรัฐ 
และนิติธรรม เห็นความส าคัญการผลิตกฎหมาย มีคุณภาพ มีความส าคัญ และเป็นประโยชน์กับผู้ใช้
กฎหมายอย่างสูงสุด 
 ประสิทธิภาพ  ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณโดยการท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาในการกลั่นกรองพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชนโดยรวม 
 ความพึงพอใจ สร้างความพอใจให้กับผู้ใช้กฎหมาย ประโยชน์สูงสุดอยู่ที่ประชาชนผู้ใช้
กฎหมาย ความถูกต้อง ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย  



๒๓๓ 

 การปรับเปลี่ยน ทันต่อเหตุการณ์ของบ้านเมือง น ามาปรับใช้ได้อย่างไม่ล้าหลัง เข้ากับ
บริบททางการเมือง ทางสังคม และวัฒนธรรมของประเทศไทย 
 การพัฒนา โดยน ากฎหมายปรับใช้ให้เข้ากับบริบทสังคมไทยและให้เข้ากับจารีตประเพณี
ของประเทศไทยและทันสมัยไม่ล่าหลัง  
 ๒. การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน พบว่า 
 การผลิต การติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยยึด
ตามหลักรัฐธรรมนูญ และเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ ที่ส าคัญต่อการบริหารประเทศ  
 ประสิทธิภาพ เห็นผล โดยการรับทราบค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี โดยการตั้ง
กระทู้ถาม และการเปิดอภิปรายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญก าหนด 
 ความพึงพอใจ ในการปฏิรูปหรือมีการตรวจสอบการท าหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่
เร่งด่วนเพ่ือทราบทุกสามเดือน และการท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภามีความเป็นกลาง เห็นประโยชน์
ของประเทศชาติเป็นหลัก 
 การปรับเปลี่ยน  การทั้งกระทู้ถามการเปิดอภิปรายเพ่ือให้คณะรัฐมนตรีได้แถลง
ข้อเท็จจริงใน ได้แสดงความคิดเห็นในปัญหาที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน ท าให้
ประชาชนได้รับทราบในการท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาและการท าหน้าที่ของรัฐบาล 
 การพัฒนา การบริหารแผ่นดินตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ การท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชน ได้ทราบข้อเท็จจริง การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาจึงเห็นผลและเป็น
รูปธรรม เห็นผล โดยการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 ๓. การพิจารณาให้เห็นชอบ แต่งตั้ง บุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรของรัฐและองค์กร
อิสระ พบว่า 
 การผลิต การสร้างบทบาทอ านาจหน้าที่ ในการเลือกให้ค าแนะน าและแต่งตั้งตาม
ข้อบัญญัติของหลักรัฐธรรมนูญ เป็นอ านาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา โดยการปฏิบัติหน้าที่สอดคล้อง
กับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  
 ประสิทธิภาพ การปฏิบัติหน้าที่บุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ การสรรหาบุคคลที่มี
คุณสมบัติตามที่ก าหนด การด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของชาติและของ
ประชาชน เป็นเรื่องผลประโยชน์ของส่วนรวม และเป็นประโยชน์ในการสร้างสังคมให้เกิดเป็นธรรมาภิ
บาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 ความพึงพอใจ ในการปฏิบัติหน้าที่มีความเที่ยงธรรม มีความชอบธรรม มีความชอบด้วย
เหตุผล ตรงตามสายงาน 



๒๓๔ 

 การปรับเปลี่ยน การแต่งตั้งบุคคลให้เข้ากับองค์กรอิสระและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้
เข้ากับบริบททางการเมืองที่ ให้เห็นความส าคัญการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรอิสระ การปรับเปลี่ยนให้
ทันสมัยทั้งทางด้านเทคโนโลยีและด้านข้อมูลข่าวสาร 

 การพัฒนา บุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระโดยมีคุณธรรมน า จริยธรรมตาม วุฒิสภา
ให้ความส าคัญในการพิจารณาในบทบาทนี้อย่างละเอียดและรอบคอบ โดยด ารงไว้ซึ่งความเป็นกลาง
และเป็นธรรมทางการเมือง การพัฒนาให้เห็นเป้าหมายที่ชัดเจนโดยเน้นประโยชน์ของประเทศชาติ
เป็นหลัก  
 ๕.๑.๓ การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก
วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
  การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา
ตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นหลักธรรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิผล
การปฏิบัติหน้าที่ดังต่อต่อไปนี้ 
  ๑. การประยุกต์หม่ันประชุมกันเนืองนิตย์ ตรงต่อเวลา การปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
แก้ปัญหา การประชุมในการกลั่นกรองกฎหมาย การประชุมในการร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ การประชุมพระราชบัญญัติเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่าย การประชุมหาข้อตกลงหรือ
หารือในเรื่องต่าง ๆ เป็นการประชุมที่ส าคัญต่อการท าปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา โดยการเข้า
ร่วมประชุมกันอย่างเนืองนิตย์ และตรงต่อเวลา ท าให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก
วุฒิสภา  
  ๒. การประยุกต์พร้อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุม  การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก
วุฒิสภาโดยการพร้อมเพียงกันประชุม เลิกประชุม เป็นการท าหน้าที่โดยการมีส่วนร่วมที่ เห็น
ผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็น การประชุมของสมาชิกวุฒิสภาเป็นการท าหน้าที่ยึดหลัก
รัฐธรรมนูญให้การปฏิบัติหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบ การพร้องเพรียงกันประชุม เลิกประชุม เป็นหน้าที่
ของสมาชิกวุฒิสภาที่ท าตามหลักรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัด คือหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อบ้านเมือง  
  ๓. การประยุกต์ไม่บัญญัติ หรือล้มเลิกข้อบัญญัติต่าง ๆ (กฎหมายจารีตประเพณี)การ
ปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิเป็นการกลั่นกรองกฎหมายที่เป็นธรรม และเป็นกลางโดยเน้นหลักนิติรัฐ 
นิติธรรม และคุณธรรมเป็นที่ตั้ง การผลิตกฎหมายแต่ละฉบับเห็นความส าคัญและประโยชน์ของ
กฎหมาย ไม่เพิกถอน ไม่เพ่ิมเติมไม่ละเมิดหรือวางข้อก าหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ชอบธรรม ไม่บัญญัติ
ในข้อที่เป็นโทษ และไม่ล้มเลิกข้อที่เป็นคุณ 
  ๔. การประยุกต์ให้ความเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่ (ผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ) การประยุกต์หลักธรรมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การ
ให้ความเชื่อมั่นต่อบุคคลที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ การประยุกต์หลักธรรมในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับ



๒๓๕ 

สมาชิกวุฒิสภาโดยการฟังความคิดเห็นของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมือง การรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวกับการเรื่องการบริหารประเทศ หรือการกลั่นกรองกฎหมายโดยมีผู้มีความรู้
ความสามารถเพ่ือการออกกฎหมายหรือผู้ทรงคุณวุฒิในการมีความรู้เฉพาะในเรื่องที่บริหารประเทศ
การให้หลักการที่เกี่ยวกับเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ และรับฟังความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
เพ่ือประโยชน์ในการบริหารประเทศและบ้านเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านกฎหมายมีความช านาญเฉพาะ
ด้าน  
  ๕. การประยุกต์ไม่ข่มเหงสตรี (ไม่รังแกสตรี) การให้เกียรติสตรี ให้สตรีมีสิทธิเสรีภาพ มี 
เสมอภาค การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา โดยส่งเสริมสิทธิสตรี การออกฎหมายเสรีสิทธิสตรี 
ความเสมอของสตรีในประเทศโดยผ่านกระบวนการการออกกฎหมาย ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของสตรี 
โดยไม่กีดกั้น ให้การยกย่อมตามความสมควร การให้สตรีมีบทบาททางการเมืองมากข้ึน เปิดโอกาสได้
ท างานเท่าเทียมเท่าผู้ชายโดยผ่านการสนับสนุนขององค์กรสิทธิสตรี 
  ๖. การประยุกต์เคารพบูชาสักการะเจดีย์ (การเคารพบุคคลต้นแบบ บุคคลที่ดี บุคคล
ตัวอย่าง) การส่งเสริมบุคคลต้นแบบ ให้เป็นตัวอย่างแก่คนรุ่นหลัง และการส่งเสริมบุคคลที่ดีท า
คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ การปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภาโดยการเคารพบุคคลต้นแบบและการ
เคารพบุคคลที่ดีมีศีลธรรม การประยุกต์หลักธรรมในการปฏิบัติหน้าที่โดยการเคารพบูชาบุคคลที่ควร
บูชาให้ความเคารพบุคคลที่ดีในการท าความดีในการบริหารประเทศ และการเคารพบุคคลที่เป็น
ตัวอย่างในการท าคุณประโยชน์ให้ประเทศ ส่งเสริมให้ประชาชนได้ประพฤติตามบุคคลที่ดี เป็น
แบบอย่าง และการเคารพสักการะเจดีย์หรือสถานที่อันเป็นที่เคารพบูชาในการท าคุณประโยชน์ต่อ
บ้านเมือง  
  ๗. การประยุกต์ให้การอารักขาพระภิกษุสงฆ์หรือผู้ทรงศีล (ให้ความเคารพพระสงฆ์ 
รักษาความถูกต้อง รักษาคนดี) การเคารพบูชาอนุสาวรีประจ าชาติมีคุณูปการในการท าประโยชน์
ให้กับสังคมและประเทศชาติ และการให้ความเคารพต่อพระสงฆ์ การปกป้องพระพุทธศาสนา การ
รักษาความถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา การสร้างวัฒนธรรมอันดีงาม ตามความ
เหมาะสมของประเพณี  
 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
 ๕.๒.๑ สภาพการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 สภาพการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ว่าด้วยการวิเคราะห ์SWOT ประกอบด้วย 



๒๓๖ 

 ๑. จุดแข็ง การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ สมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ การปฏิบัติหน้าที่มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต 
เห็นประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก การปฏิบัติหน้าที่โดยมีความรู้ความสามารถ เฉพาะด้านตามที่
รัฐธรรมก าหนด ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างชัดเจนและเป็นธรรม โดยการถ่วงดุล
อ านาจของรัฐบาล ปฏิบัติหน้าที่โดยความเป็นกลาง เป็นธรรม รอบคอบ เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชน  
สอดคล้องกับ ทรงพล บุญสุข ได้วิจัยเรื่อง “ศึกษาเปรียบเทียบจุดแข็ง-จุดอ่อน ของนายกรัฐมนตรี 
จากระบบรัฐสภา และจากการเลือกตั้งโดยตรง จุดอ่อนของการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง” 
ผลการวิจัยพบว่า จุดแข็งทั้งสิ้น ๓ ประการ คือ ๑. ประชาชนเคยชิน และเห็นว่าสอดคล้องกับการมี
พระมหากษัตริย์ เป็นประมุข ๒. ฝ่ายบริหารยุบสภาได้และฝ่ายนิติบัญญัติอภิปรายไม่ไว้วางใจ รัฐบาล
ได้ท าให้สามารถเปลี่ยนรัฐบาลได้และ ๓. ถ้าพรรคเดียวมีเสียงข้างมาก จะท าให้รัฐบาลมีเสถียรภาพสูง
และควบคุมสภาได้เด็ดขาด๓๖๔ 
 ๒. จุดอ่อน การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาบางเรื่องขาดการท าหน้าที่เป็นเอกภาพ 
การท าหน้าที่สวมหมวกสองใบ ไม่เข้าประชุม การขาดลงมติในเรื่องส าคัญ การปฏิบัติหน้าที่ใน
บางส่วนยังล่าช้า การปฏิบัติหน้าที่ยังไม่ช านาญเพราะสมาชิกวุฒิสภามาจากหลากหลายอาชีพ ต้องใช้
เวลาในการเรียนรู้การปฏิบัติหน้าที่ การเข้ามาของวุฒิสภาเป็นส่วนหนึ่งที่ให้ประชาชนไม่เชื่อถือ 
เพราะไม่ได้มาการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง ท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาขาดความ
น่าเชื่อถือ และมองไม่เป็นกลาง ไม่เป็นธรรม ไม่สง่างาม สอดคล้องกับ ทรงพล  บุญสุข ได้วิจัยเรื่อง 
“ศึกษาเปรียบเทียบจุดแข็ง-จุดอ่อน ของนายกรัฐมนตรี จากระบบรัฐสภา และจากการเลือกตั้ง
โดยตรง จุดอ่อนของการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง”ผลการวิจัยพบว่า มีจ านวน ๔ ประการ คือ 
๑. ประชาชนบางส่วนกังวลว่าเป็นระบบประธานาธิบดีจะกระทบ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ๒. การ
เลือกตั้งทั้งประเทศถึงไม่ซื้อเสียงก็ต้องใช้ เงินจ านวนมากจะท าให้คนรวยได้เปรียบ ๓. ถ้ารัฐบาลมา
จากพรรคที่มีเสียงข้างน้อยในสภาจะท าให้บริหารงานยาก เพราะไม่สามารถผ่านร่างกฎหมายได้  
เนื่องจากนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรง การถอดถอนอาจ ท าได้ยาก๓๖๕ 
 ๓. โอกาส การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ การปฏิบัติหน้าที่สมาชิกวุฒิสภาเป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติมีอ านาจหน้าที่

                                                           
 ๓๖๔ ทรงพล  บุญสุข, “ศึกษาเปรียบเทียบจุดแข็ง-จุดอ่อน ของนายกรัฐมนตรี จากระบบรัฐสภา และ
จากการเลือกตั้งโดยตรง”, วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม – สิงหาคม
๒๕๕๘) : ๓๖๒-๓๖๓. 

 ๓๖๕ อ้างแล้ว, : ๓๖๒-๓๖๓. 



๒๓๗ 

ตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหาร สมาชิกวุฒิสภามีสิทธิตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีในส่วนที่เก่ียวข้องกับ
กับในหน้าที่ที่รัฐมนตรีนั้นรับผิดชอบ โดยการถามเป็นหนังสือหรือวาจาก็ได้และสมาชิกวุฒิสภาถาม
โดยที่ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าก็ได้ การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาเป็นการท าหน้าที่เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน และเพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาของประเทศ การปฏิบัติหน้าที่มีความเป็นกลาง
และเป็นธรรม เป็นการแก้ไขและพัฒนาตามเป้าหมายหลักการปฏิรูปประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
สอดคล้องกับ คนึงนิตย์ พรมมินทร์ ได้วิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองท้องถิ่น ของสตรีไทยล้านนาตะวันออก” ผลการวิจัยพบว่า โอกาส (Opportunities) คือ
มีเครื่องมือและกลไกที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้น๓๖๖ 
 ๔. อุปสรรค การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ การปฏิบัติหน้าที่สมาชิกวุฒิ ยังไม่เป็นระบอบประชาธิปไตยของไทยอย่าง
แท้จริง การเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาโดยไม่มีการเลือกตั้งจากประชาชนท าให้ขาดความ
เชื่อมั่น และความไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าที่ แต่การปฏิบัติหน้าที่สมาชิกวุฒิสภาชุดนี้ ได้พิสูจน์ให้
เห็นว่าการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
ตรงไปตรงมา ตามจริยธรรมของนักการเมือง สอดคล้องกับ ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์ ได้วิจัยเรื่อง “การ
ประเมิลผลงานของวุฒิสภา” ผลการวิจัยพบว่า ส าหรับปญหาและอุปสรรค ตลอดจนสาเหตุของ
ปัญหาในการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภาในภาพรวมของทุกบทบาทหนาที่ ประกอบดวย ๔ สวน
ส าคัญ ไดแก (๑) ปญหาที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฯ ไดแก ปญหาดานระบบโครง สรางกระบวนการตาง ๆ 
ตามบทบาทหนาที่ในรัฐธรรมนูญฯและการที่รัฐธรรมนูญฯ ไมไดบัญญัติบทบาทหนาที่บางดานของ
สมาชิกวุฒิสภาอยางชัดเจน (๒) ปญหาที่เกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการและการอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติ หนาที่ของสมาชิกวุฒิสภา และ (๓) ปญหาที่เก่ียวกับตัวสมาชิกวุฒิสภาเอง ไดแก
การขาดความรู ความเขาใจ การขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง หรือมีพฤติกรรมฝกฝายทาง
การเมือง และ (๔) ปญหาจากภายนอกองคกร ไดแก วัฒนธรรมแบบอุปถัมภนิยมของสังคมไทย 
ปัญหาการแทรกแซงจากฝายบริหาร ปญหาการรับผลประโยชนของสมาชิกวุฒิสภา (บางทาน)๓๖๗ 
และสอดคล้อง สุกฤตา จินดาพรม ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีไทยในพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของภูมิภาคตะวันตก” ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคของสตรีต่อ

                                                           
 ๓๖๖ คนึงนิตย์ พรมมินทร์, “การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการมีสว่นร่วมทางการเมืองท้องถิ่น ของสตรี
ไทยล้านนาตะวันออก”, วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ, ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๗ - มกราคม ๒๕๕๘) : ๑-
๒. 
 ๓๖๗ ธี รภั ท ร์   เส รี รั ง ส ร รค์ , “ก ารป ระ เมิ น ผ ล งาน ขอ งวุฒิ ส ภ า ” , ราย งาน ก ารวิ จั ย , 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : สาขาวิชารัฐศาสตร์, ๒๕๔๙), หน้า ๑-๒. 



๒๓๘ 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง พบว่า สตรีไทยส่วนใหญ่ต้องรับภาระในการดูแลครอบครัว และมีความรู้
ความเขา้ใจเกี่ยวกับการเมืองน้อย๓๖๘ 
 ๕.๒.๒ ปัจจัยตัวชี้วัดประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ปัจจัยตัวชี้วัดประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ว่าด้วยปัจจัยชี้วัดประสิทธิผลประกอบด้วย 
 ๑. การกลั่นกรองกฎหมาย การปฏิบัติหน้าที่การกลั่นกรองกฎหมายของสมาชิกวุฒิสภา
เป็นการเป็นการท าหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยการปฏิบัติ
หน้าที่การกลั่นกรองกฎหมายให้เป็นธรรมเป็นกลาง เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ผ่านการ
กลั่นกรองอย่างรอบคอบ และเป็นธรรมให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเป็นประโยชน์กับ
ประชาชน การผลิตกฎหมายแต่ละฉบับมีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้ มีความพึง
พอใจการกลั่นกรองกฎหมายแต่ละฉบับที่เป็นประโยชน์ มีการปรับใช้ให้ทันสมัยกับเหตุการณ์ 
กฎหมายบ้านเมืองนั้นโดยหลักการมีไว้ส าหรับรักษาความยุติธรรมและความสงบเรียบร้อยในแผ่นดิน 
ด้วยการจัดสรร อ านวยสิทธิเสรีภาพแก่บุคคลโดยถ้วนหน้าและเสมอภาพ โดยมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องโดยให้ทันสมัยไม่ล้าหลัง และปรับปรุงกฎหมายเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและอ านวยประโยชน์
ให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริง หลักยุติธรรมและคุณธรรมควบคู่ไปด้วยกัน การทบทวนกฎหมายที่ไม่
จ าเป็นและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สอดคล้องกับ สุรเดช  จิรัฐิติเจริญ ได้วิจัยเรื่อง 
“บทบาทของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากรัฐธรรมนูญปี พ.ศ.๒๕๕๐ : ศึกษาเปรียบเทียบสมาชิกที่มาจาก
การเลือกตั้งกับสมาชิกที่มาจากการสรรหา” ผลการวิจัยพบว่า ๑. บทบาทด้านการประชุมวุฒิสภา 
พบว่า สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาปฏิบัติหน้าที่ด้านนี้ได้โดดเด่นกว่าสมาชิกวุฒิสภาที่มาจาก
การเลือกตั้ง กล่าวคือ ในการประชุมแต่ละครั้งสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง จะมีจ านวนผู้ขาด
ประชุมมากกว่าสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหา และเกือบจะทุกครั้งของการประชุม จะมีจ านวน
สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหา ใช้สิทธิในการอภิปรายในสัดส่วนจ านวนที่มากกว่าสมาชิกวุฒิสภา
ที่มาจากการเลือกตั้ง ๒. บทบาทด้านการกลั่นกรองกฎหมาย พบว่า สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรร
หาท าหน้าที่ได้โดดเด่นและชัดเจนกว่าสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง โดยมีการใช้สิทธิ และมี
ระยะเวลาในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๑๕ ฉบับ มากกว่าสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการ
เลือกตั้ง มีการอธิบายเหตุผลประกอบในรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติได้ชัดเจนกว่า ท าให้รู้ว่า
เห็นด้วยเพราะอะไร ไม่เห็นด้วยเพราะอะไร รวมทั้งการตั้งข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะการ
อภิปรายในส่วนของร่างพระราชบัญญัติที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชน ตลอดจนมีการเสนอขอแปร

                                                           
 ๓๖๘ สุกฤตา จินดาพรม, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีไทยในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ของภูมิภาคตะวันตก, วารสารการเมืองการปกครอง, ปีท่ี ๓ ฉบับท่ี ๒  (มีนาคม - สิงหาคม ๒๕๕๖) : ๑๑๘. 



๒๓๙ 

ญัตติมากกว่าสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งด้วย ๓. บทบาทด้านการควบคุมการบริหารราชการ
แผ่นดิน พบว่า (๑) การตั้งกระทู้ถามสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาท าหน้าที่ด้านนี้ ได้โดดเด่นกว่า
สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง โดยมีจ านวนตั้งกระทู้ถามและระยะเวลาในการอภิปรายมากกว่า 
รวมทั้งมีการตั้งกระทู้ถามในประเด็นปัญหาในระดับชาติ ส่วนกระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจาก
การเลือกตั้งนั้นไม่ได้มุ่งไปที่ด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ แต่จะเน้นปัญหาเฉพาะพ้ืนที่  (๒) การตั้งญัตติ
บทบาทด้านนี้ มีความแตกต่างและความเหมือนกันในบางประเด็น ดังนี้ สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการ
สรรหาใช้ระยะเวลาในการอภิปรายญัตติได้มากกว่าสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง  โดยให้
ความส าคัญกับประเด็นปัญหาภัยธรรมชาติและความเดือดร้อนของประชาชน ส่วนสมาชิกวุฒิสภา
ที่มาจากการเลือกตั้งให้ความส าคัญกับประเด็นปัญหาด้านการเมืองการปกครองประเทศ และการ
แก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยภายในประเทศ ส่วนความเหมือนกันของการตั้งญัตติ คือ มี
ความเห็นว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ความคิดทางการเมืองและก่อให้เกิดปัญหาที่อาจน าไปสู่วิกฤตทางการเมือง (๓) การอภิปราย พบว่า
วุฒิสภาที่มาจากการสรรหาปฏิบัติหน้าที่ด้านนี้ได้ดีกว่าสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งกล่าวคือ 
ในการขอเปิดอภิปรายครั้งที่ ๒ สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง ไม่มีส่วนร่วมในการอภิปรายเลย 
และในประเด็นสาระส าคัญ สมาชิกวุฒิสภาสรรหาอภิปรายเจาะลึกในรายละเอียดของแต่ละปัญหาได้
มากกว่า มีการใช้ภาษาได้ชัดเจนและหนักแน่นกว่า  ๔. บทบาทด้านการพิจารณาให้บุคคลด ารง
ต าแหน่ง พบว่า ส่วนใหญ่แล้วสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการ สรรหา มีสัดส่วนจ านวนผู้ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมาธิการพิจารณาให้บุคคลด ารงต าแหน่งมากกว่าสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง 
และมีสัดส่วนจ านวนผู้อภิปรายรวมทั้งระยะเวลาในการอภิปรายมากกว่าสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการ
เลือกตั้ง ส่วนการเปรียบเทียบรายละเอียดค าอภิปรายนั้นยังมีข้อจ ากัด ๕. บทบาทด้านการถอดถอน
บุคคลออกจากต าแหน่ง พบว่า ในการยื่นถอดถอนทั้ง ๖ ครั้ง เป็นการร้องขอโดยสมาชิกวุฒิสภาที่มา
จากการสรรหา และในจ านวนผู้ร่วมร้องขอให้ถอดถอนบุคคลออกจากต าแหน่งนั้น มีสัดส่วนของ
จ านวนสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหา มากกว่าสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง๓๖๙ และ
สอดคล้องกับ ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์ ได้วิจัยเรื่อง “การประเมิลผลงานของวุฒิสภา” ผลการวิจัยพบว่า 
๑. มุมมองของ กลุมผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความเขาใจหรือมีความสัมพันธกับวุฒิสภาไดประเมินผล
งานของวุฒิสภาโดยภาพรวมในบทบาทหนาที่ในดานการพิจารณากลั่นกรอง รางกฎหมายมีระดับที่ 
ก่ ากึ่งกัน ระหวางระดับดีและระดับต่ า และสวนมากประเมินอยูในระดับปานกลางหรือพอใช สวน
บทบาทหนาที่อ่ืน ๆ ของวุฒิสภา ไดแก การควบคุมตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินการเสนอ 

                                                           
 ๓๖๙ สุรเดช  จิรัฐิติเจริญ, “บทบาทของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. ๒๕๕๐ : ศึกษา
เปรียบเทียบสมาชิกท่ีมาจากการเลือกตั้งกับสมาชิกท่ีมาจากการสรรหา”, ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสาร
การเมือง), (วิทยาลัยสื่อสารการเมือง : มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๕๕). 



๒๔๐ 

แตงตั้งและถอดถอนผูด ารงต าแหนงทางการเมืองและผูด ารงต าแหนงในองคกรอิสระของรัฐตาม
รัฐธรรมนูญฯ บทบาทดานความสัมพันธเกี่ยวของกับประชาชน และภาพลักษณและพฤติกรรมของ
สมาชิกวุฒิสภาไดรับการประเมินในระดับต่ าทั้งสิ้น ๒. ผลการประเมินของกลุมประชาชนทั่วไปโดย
การใชแบบสอบถามใน ๖ จังหวัด แตละภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร พบวา ผลการประเมินมีระดับ
ความพึงพอใจในบทบาทและผลการปฏิบัติหนาที่ของวุฒิสภาในภาพรวมทุกดานโดยรวมอยูในระดับ 
“ปานกลาง” โดยเรียงล าดับจากสูงมาต่ า ไดแก ดานการพิจารณากลั่นกรองรางกฎหมาย ดานการ
ควบคุมตรวจสอบการบริหารราชการแผนดิน ดานการเสนอแตงตั้งและถอดถอนผูด ารงต าแหนงทาง
การเมืองและผูด ารงต าแหนงในองคกรอิสระของรัฐตามรัฐธรรมนูญฯ ดานภาพลักษณและพฤติกรรม
ของสมาชิกวุฒิสภา และดานความสัมพันธเกี่ยวของกับประชาชน ตามล าดับ ๓. ผลการประเมินจาก
การวิเคราะหเอกสารเกี่ยวกับผลงานของวุฒิสภา พบวาบทบาทของวุฒิสภาในการพิจารณา
กลั่นกรองรางกฎหมาย และบทบาทดานการควบคุมตรวจสอบการบริหารราชการแผนดิน วุฒิสภามี
การท างาน อยางมีประสิทธิภาพในเกณฑปานกลางคอนขางสูง ๔. ส าหรับ  ปญหาและอุปสรรค
ตลอดจนสาเหตุของปญหาในการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภาในภาพรวมของทุกบทบาทหนาที่ 
ประกอบดวย ๔ สวนส าคัญ ไดแก (๑) ปญหาที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฯ ไดแก ปญหาดานระบบโครงสร
างกระบวนการตาง ๆ ตามบทบาทหนาที่ในรัฐธรรมนูญฯและการที่รัฐธรรมนูญฯ ไมไดบัญญัติบทบาท
หนาที่บางดานของสมาชิกวุฒิสภาอยางชัดเจน (๒) ปญหาที่เกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการและ
การอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภา และ (๓) ปญหาที่เกี่ยวกับตัวสมาชิก
วุฒิสภาเอง ไดแก การขาดความรู ความเขาใจ การขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง หรือมี
พฤติกรรมฝกฝายทางการเมือง และ (๔) ปญหาจากภายนอกองคกร ไดแก วัฒนธรรมแบบอุปถัมภ
นิยมของสังคมไทย ปญหาการแทรกแซงจากฝ่ายบริหาร ปญหาการรับผลประโยชนของสมาชิก
วุฒิสภา (บางทาน) เปนตน  ๕.แนวทางแกไขปรับปรุงหรือพัฒนาวุฒิสภาในภาพรวม จึงมี ๔ สวน
ส าคัญ ไดแก (๑) การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญฯ และกฎหมายบางฉบับ ตลอดทั้งกระบวนการ
พิจารณาเสนอแตงตั้งและถอดถอนผูด ารงต าแหนงฯตาง ๆ ตามที่ก าหนดไวในรัฐธรรมนูญฯ (๒) การ
แกไขขอบังคับการประชุมวุฒิสภา การสรางระบบการตรวจสอบใหเกิดความโปรงใส (๓) การแกไขที่
ตัวสมาชิกวุฒิสภาใหมีความโปรงใสและมีความอิสระมากขึ้น สามารถปลูกฝงจิตส านึกเกี่ยวกับ 
“จริยธรรม” ใหเกิดขึ้นในตัวสมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งใหความรูความเขาใจในบทบาทดานตาง ๆ ให
เกิดขึ้นแกสมาชิกวุฒิสภา และ (๔) ในดานประชาชนตองสรางความรูความเขาใจใหเกิดขึ้นแก
ประชาชน ทั้งโดยการใหการศึกษาอบรม การประชาสัมพันธเชิงรุกเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามา
มีสวนรวมทางการเมืองมากขึ้น๓๗๐ 

                                                           
 ๓๗๐ ธี รภั ท ร์   เส รี รั ง ส ร รค์ , “ก ารป ระ เมิ น ผ ล งาน ขอ งวุฒิ ส ภ า ” , ราย งาน ก ารวิ จั ย , 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : สาขาวิชารัฐศาสตร์, ๒๕๔๙), หน้า ๑-๒. 



๒๔๑ 

 ๒. การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน การปฏิบัติหน้าที่การควบคุมบริหารราชการ
แผ่นดิน ในการติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่ได้
ก าหนดไว้ การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพรับทราบการค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี การตั้ง
กระทู้ถาม การเปิดอภิปรายทั่วไปตามหลักรัฐธรรมนูญที่ได้ก าหนด มีความพึงพอใจในการปฏิรูปการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะรัฐมนตรีในเรื่องเร่งด่วน เป็นผลกระทบกับประชาชนและประเทศ 
การปรับเปลี่ยนการตั้งกระทู้ถามขอเปิดอภิปรายทั่วไปให้คณะรัฐมนตรีแถงข้อเท็จจริงหรือแสดง
ความเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการบริหารประเทศ ให้เกิดความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาและการปฏิบัติ
หน้าที่ของรัฐบาล เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหา และเกิดการพัฒนาในการบริหารราชแผ่นดินให้เกิด
ประสิทธิภาพเห็นประสิทธิผล อย่างเป็นรูปธรรม และเพ่ือส่วนรวมของประเทศ สอดคล้องกับ       
ภูมิ  มูลศิลป์ ได้วิจัยเรื่อง “แนวคิดเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาไทยในรอบทศวรรษ” การที่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ได้ก าหนดให้คณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญต้องจัดท าร่างรัฐธรรมนูญให้ครอบคลุมเรื่องการให้มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่เหมาะสมกับสภาพสังคมของไทยไว้ จึงสมควรได้ทบทวน
แนวคิดเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาของไทย เฉพาะบางเหตุการณ์ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่ง
โดยแท้ที่จริงแล้ว หากเราสามารถตอบได้ว่าการมีวุฒิสภานั้นเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ใด จะท าให้การ
ก าหนดขอบอ านาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาชัดเจนขึ้น และน าไปสู่ค าตอบว่า กระบวนการได้ มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภาที่เหมาะสมควรเป็นเช่นใด๓๗๑ 
 ๓. การพิจารณา ให้เห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ได้ก าหนดให้วุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจในการให้ค าแนะน าหรือให้ความ
เห็นชอบให้บุคคลด ารงต าแหน่ง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยการคัดเลือกหรือสรรหาเพ่ือแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่ง คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งบุคคลผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่าง 
ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่การบริหารและจัดการการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมและมีความ
ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ แต่งตั้งผู้ตรวจการแผ่นดิน แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติสมาชิกวุฒิสภามีความส าคัญยิ่งในการสร้างสมดุลทางการเมือง เพราะกลไกของ
องค์กรที่ รัฐธรรมนูญได้ออกแบบไว้หากได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรม กลไกต่าง ๆ 
ตามรัฐธรรมนูญก็จะขับเคลื่อนไปอย่างเป็นระบบ การปฏิรูปการเมืองก็จะมีกระบวนขับเคลื่อน  โดย
อัตโนมัติทั้งนี้เนื่องจากองค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญที่วุฒิสภามีอ านาจในการตัดสินใจ  คัดสรรบุคคล
ให้ไปด ารงต าแหน่ง ล้วนแล้วแต่เป็นองค์กรที่มีบทบาทส าคัญในการปฏิรูปการเมืองทั้งสิ้น  การปฏิบัติ

                                                           
  ๓๗๑ ภูมิ  มูลศิลป์, “แนวคิดเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาไทยในรอบทศวรรษ ๑๗”, วารสาร
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, ปีท่ี ๗ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๙) : ๑๒๕.   



๒๔๒ 

หน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาจะต้องให้ความส าคัญในการพิจารณาตามบทบาทนี้อย่างละเอียดรอบคอบ  
และด ารงไว้ซึ่งความเป็นกลางทางการเมืองค่อนข้างสูง ทั้งนี้เพ่ือมิให้เกิดอคติในการพิจารณา ให้ความ
เห็นชอบหรือพิจารณาเลือกบุคคล หากสามารถด าเนินบทบาทนี้ได้อย่างมีความถูกต้อง  โปร่งใสแล้ว 
ย่อมสามารถรับรองได้ว่า กระบวนการปฏิรูปการเมืองก็จะขับเคลื่อนไปอย่างมีทิศทางที่ถูกต้องยิ่งขึ้น 
สอดคล้องกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทและความรับผิดชอบของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในอนาคตตามทัศนะของประชาชน” ผลการวิจัยพบว่า 
ในประเด็นเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปทางการเมืองเกี่ยวกับรัฐธรรมของประชาชน ประชาชนส่วนใหญ่ทราบ
ว่าประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แต่มีเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นที่ทราบว่าสมาชิกวุฒิสภามาจากการ
เลือกตั้ง ในส่วนของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเมืองและกิจกรรมการเมืองต่าง ๆ พบว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าการเมืองเป็นเรื่องที่ส าคัญและควรให้ความสนใจแต่ส่วนใหญ่ก็ยังคง
เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยพิจารณาจากผู้สมัครมากกว่านโยบาย ส าหรับความรู้ความเข้าใจ
และทัศนะของประชาชนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พบว่า บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญที่ประชาชน
ทราบและเห็นด้วยมากท่ีสุด ๓ อันดับ คือ การเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชนในด้านความซื่อสัตย์สุจริต 
การตรวจเยี่ยมและรับเรื่องราวร้องทุกข์และช่วยเหลือประชาชน การติดตามข่าวสารเกี่ยวกับความ
เดือนร้อนของประชาชนทั่วไประเทศไม่เฉพาะแต่ในเขตรับผิดชอบของตน ส่วนความรู้ความเข้าใจและ
ทัศนะของประชาชนเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของสมาชิกวุฒิสภา พบว่า บทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบของสมาชิกวุฒิสภาที่ประชาชนทราบและเห็นด้วยมาที่สุด คือ บทบาทในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนชาวไทย ในประเด็น
ของความหวังในบทบาทหน้าที่และความรับผิดขอบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาของ
ประชาชน พบว่า ประชาชนมีความคาดหวังในสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยึดมั่นในนโยบายที่แถลงไว้กับ
ประชาชนตอนหาเสียงและควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนด้วยการไม่เกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลมาก
ที่สุด ในขณะที่มีความคาดหวังให้สมาชิกวุฒิสภาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักการเมืองและ
ประชาชนโดยไม่เกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลและสิ่งผิดกฎหมายมากที่สุดเช่นเดียวกัน ส่วนในเรื่องของการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนนั้น พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบต่าง ๆ 
ค่อนข้างมาก แต่พบว่าประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับพ้ืนฐาน เช่น การติดตามข่าวสาร
ทางการเมือง การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง มากกว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับที่สูงขึ้น เช่น การใช้
ก าลังการ ก าลังทรัพย์ เพ่ือช่วยเหลือพรรคการเมือง๓๗๒ 

                                                           
 ๓๗๒ ส านักงานวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, “บทบาทและความรับผิดขอบของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในอนาคตตามทัศนะของประชาชน”, รายงานการวิจัย, (กลุ่มงานวิจัย
และพัฒนา ส านักงานวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๔๓), หน้า ๑-๒. 
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 ๕.๒.๓ การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก
วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา
ตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นหลักธรรมในการพัฒนา
ประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย 
 ๑. การประยุกต์หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ตรงต่อเวลา การประชุมกันเนื่องนิตย์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
รัฐธรรมนูญว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามเป้าหน้าที่ได้ตั้งไว้ เป็นการประชุมการตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
หน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา การปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประชาชนและประเทศชาติที่ต้องการพัฒนาประเทศ 
ในด้านต่าง ๆ โดยผ่านการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา ที่มีบทบาทในการปฏิบัติหน้าที่โดยยึด
หลักการประชุมกันเนืองนิตย์ และตรงต่อเวลา 
 ๒. การประยุกต์พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงเลิกประชุม การปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิกวุฒิการประชุมพร้อมเพรียงกัน ท าให้มีการวางแผนงานที่ดีมีระบบในการด าเนินงาน ตรงตาม
เป้าหมาย เกิดความเป็นธรรมและเกิดความสามัคคีให้เกียรติกับบุคคลทุกคนอย่างเท่าเทียมกันปกป้อง
คุ้มครองทุกคนในองค์กร เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ท าให้การด าเนินงานเกิดผลส าเร็จได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลยิ่งขึ้น 

 ๓. การประยุกต์ไม่บัญญัติ หรือล้มเลิกข้อบัญญัติต่าง ๆ (กฎหมายจารีตประเพณี) การ
บัญญัติข้อกฎหมาย กฎระเบียบในการท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา โดยการออกกฎหมายที่ เป็นธรรม
เป็นคุณกับประชาชนไม่มีโทษย้อนหลัง ไม่บัญญัติข้อระเบียบที่เกิดโทษต่อประชาชน และไม่เลิกข้อที่
เป็นหลักจารีตประเพณีอันดีงานของประเทศชาติที่ประชาชนยึดปฏิบัติ  
 ๔. การประยุกต์ให้ความเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้ ใหญ่  (ผู้ เชี่ ยวชาญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ) การรู้จักวางตน ต้องเป็นคนมีความอดทน มีความสงบเสงี่ยม ไม่แสดงกิริยาก้าวร้าว 
อวดรู้ อวดฉลาด อวดมั่งมี และไม่ควรตีตัวเสมอผู้ใหญ่  รู้จักการเคารพผู้อาวุโส กตัญญูรู้บุญคุณ มี
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การมีมารยาทในสังคมการเคารพผู้อาวุโส ต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตน การ
แสดงความเคารพในโอกาสต่าง ๆ การรู้จักจัดล าดับการวางตนที่ถูกต้องตามประเพณีที่วางเอาไว้ ท า
ให้เกิดความสงบสุขในสังคม เพราะการปฏิบัติขัดกับประเพณีที่วางไว้จะท าให้เกิดความขัดแย้ง ขัด
เคืองความรู้สึกซึ่งกันและกัน การมีกฎเกณฑ์มารยาทในสังคมเป็นบรรทัดฐานให้บุคคลด าเนินชีวิตได้
อย่างสันติสุข การให้เกียรติให้ความนับถือผู้ที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มี
ความส าคัญในด้านการบริหารประเทศ และด้านความมั่นคงของประเทศ และค านึงถึงผู้อาวุโสที่
ความรู้ ความสามารถในการท าหน้าที่เพ่ือบ้านเมืองและเพ่ือประเทศชาติโดยค านึงถึงประโยชน์ของ
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ประชาชนและประเทศเป็นส าคัญ การปฏิบัติเพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืน เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม สังคมจะมี
สันติสุข 
 ๕. การประยุกต์การไม่ข่มเหง (ไม่รังแกสตรี) เป็นการท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาในการ
ส่งเสริมบทบาทสิทธิสตรีในทุกด้าน การให้เกียรติสตรีทุกชนชั้นในการเข้าถึงสิทธิเสรีภาพในการเป็น
มนุษย์ การให้ส่งเสริมสตรีให้เข้าถึงกฎหมายสิทธิสตรีให้รับการยอมรับในสังคมมากขึ้น ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม    
 ๖. การประยุกต์เคารพบูชาสักการะเจดีย์ (การเคารพบุคคลต้นแบบ บุคคลที่ดี บุคคล
ตัวอย่าง) การแสดงมิตรภาพ มิตรไมตรีการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขด้วยความรักและเข้าใจ
กัน ควรมีความเอ้ืออาทร มีน้ าใจไมตรีต่อกัน มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน มีความเห็นอกเห็นใจ เอาใจใส่ 
ทุกข์สุขของผู้เกี่ยวข้องมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน ที่ส าคัญคือมีน้ าใจในการช่วยเหลือ หรือช่วยท าประโยชน์
ให้แก่สังคม เป็นคุณธรรมชั้นสูงของการอยู่ร่วมกันในสังคม  
 ๗. การประยุกต์ให้การอารักขาพระภิกษุสงฆ์หรือผู้ทรงศีล (ให้ความเคารพพระสงฆ์ รักษา
ความถูกต้อง รักษาคนดี) ศาสนาเป็นสถาบันส าคัญยิ่งส าหรับชนในชาติเพราะค าสอนของศาสดาย่อม
เป็นหลักทางใจและเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตให้อยู่ในท านองคลองท า เพ่ือความสุขสงบของ
ประชาชนในชาติ มีใจนับถือมั่นอยู่ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ สอดคล้องกับ ปัณณพงศ์  วงศ์
ณาศรี ได้วิจัยเรื่อง “บูรณาการการด าเนินงานตามแนวอปริหานิยธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา” ผลการวิจัยพบว่า ๑. การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การ
บริหารส่วนต าบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แก่ ๑) ด้านการบริหารงานบุคคล ๒) งาน
ด้านการศึกษา ๓) งานด้านบริหารงบประมาณ ๔) งานด้านสาธารณสุข และ ๕) งานด้านการบริการ
สาธารณะ ๒. หลักอปริหานิยธรรม ในพระพุทธศาสนา หมายถึง ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อมมีแต่
ความเจริญฝ่ายเดียวมี ๗ ประการ ได้แก่ ๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ๒) พร้อมเพรียงกันประชุม 
พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึงท า ๓) ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่บัญญัติไว้ ๔) เคารพนับ
ถือท่านเหล่านั้นเห็นถ้อยค าของท่านว่าเป็นสิ่งอันควรฟัง ๕) บรรดากุลสตรีทั้งหลายให้อยู่ดีโดยมิถูกข่ม
เหง ๖) เคารพสักการบูชาเจดีย์ (ปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุและ ตลอดจนอนุสาวรีย์ต่าง ๆ) ๗) จัดให้มีการ
อารักขา คุ้มครองป้องกัน อันชอบธรรมแก่อรหันต์ทั้งหลายรวมทั้งบรรพชิตผู้ด ารงธรรมเป็นหลักของ
ประชาชนทั่วไป ๓. บูรณาการการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบล 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด้วยหลักอปริหานิยธรรมในพระพุทธศาสนา ๑) ด้านการบริหารงาน
บุคคล มาบูรณาการด้วยหลักอปริหานิยธรรมข้อที่ว่าด้วยหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ พร้อมเพรียงกัน
ประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึงท า ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่บัญญัติไว้ เคารพนับ
ถือท่านเหล่านั้น เห็นถ้อยค าของท่านว่าเป็นสิ่งอันควรฟังการเคารพผู้รู้หรือวิญญูชนที่ได้บัญญัติในเรื่อง
ต่าง ๆ บรรดากุลสตรีทั้งหลายให้อยู่ดีโดยมิถูกข่มเหง และจัดให้มีการอารักขา คุ้มครองป้องกันอัน
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ชอบธรรมแก่อรหันต์ทั้งหลายรวมทั้งบรรพชิตผู้ด ารงธรรมเป็นหลักของประชาชนทั่วไป เพราะท าให้มี
การวางแผนงานที่ดีมีระบบในการด าเนินงานได้ตรงตามเป้าหมายยิ่งขึ้น สามารถท าให้เกิดความเป็น
ธรรมและเกิดความสามัคคี ความพร้อมเพรียง ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ควรบัญญัติไว้ ให้เกียรติกับบุคคลทุก
คนอย่างเท่าเทียมกันปกป้องคุ้มครองทุกคนในองค์กร ลดปัญหาความขัดแย้ง ลดภาวะความเสียหาย 
ความสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ส่งผลให้เกิดผลดีขึ้น ท าให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ๒) ด้านการศึกษามาบูรณาการด้วยหลักอปริหานิยธรรมข้อที่ว่าด้วย หมั่นประชุม
กันเนืองนิตย์ พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุมพร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึงท าและไม่
บัญญัติสิ่งที่ไม่บัญญัติไว้ เพราะท าให้มีการวางแผนงานที่ดีมีระบบในการด าเนินงาน ตรงตามเป้าหมาย
ยิ่งขึ้นสามารถท าให้เกิดความเป็นธรรมและเกิดความสามัคคี ให้เกียรติกับบุคคลทุกคนอย่างเท่าเทียม
กันปกป้องคุ้มครองทุกคนในองค์กร ลดภาวการณ์ด้อยประสิทธิภาพการบริหาร ลดความเสียหายการ
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ท าให้การด าเนินงานเกิดผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๓) ด้านบริหารงานงบประมาณ มาบูรณาการด้วยหลักอปริหานิยธรรม ข้อที่ว่าด้วยหมั่นประชุมกัน
เนืองนิตย์ ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่บัญญัติไว้ และเคารพนับถือท่านเหล่านั้น เห็นถ้อยค าของท่านว่าเป็นสิ่งอัน
ควรฟัง มาใช้ในการด าเนินงานเพราะท าให้จัดสรรงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างคุ้มค่า เกิด
ความเป็นธรรมและเกิดความสามัคคี ให้เกียรติกับบุคคลทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ปกป้องคุ้มครองทุก
คนในองค์กร ลดปัญหาความขัดแย้ง ความไม่เสมอภาค เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดผล
ส าเร็จดียิ่งขึ้น ๔) ด้านสาธารณสุข มาบูรณาการด้วยหลักอปริหานิยธรรม ข้อที่ว่าด้วยหมั่นประชุมกัน
เนืองนิตย์ พร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมพร้อมเพรียงกัน ท ากิจที่พึงท าไม่บัญญัติ
สิ่งที่ไม่บัญญัติไว้ เคารพนับถือท่านเหล่านั้นเห็นถ้อยค าของท่านเหล่านั้น เป็นสิ่งอันควรฟังมาใช้ในการ
ด าเนินงาน เพราะท าให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ด้านสุขภาพและจิตใจ และเป็นการลดภาวะความเสี่ยง
ต่อโรคภัยไข้เจ็บการด าเนินงานเกิดผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ๕) ด้านบริการสาธารณะ
มาบูรณาการด้วยหลักอปริหานิยธรรมข้อที่ว่าด้วย หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ พร้อมเพรียงกันประชุม
พร้อมเพรียงกันเลิกประชุมพร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึงท าไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่บัญญัติไว้  มาใช้ในการ
ด าเนินงานท าให้มีการวางแผนงานที่ดีมีระบบในการด าเนินงานด้านการบริการสาธารณะ ตรงตาม
เป้าหมายยิ่งขึ้น ลดภาวะความเสียหาย เสียเวลา ความสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานท าให้การ
ด าเนินงานเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประชาชนได้รับความพึงพอใจ ๓๗๓ และสอดคล้องกับ    
พระสมหมาย  อตฺถสิทฺโธ (พืชสิงห์) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการ
บริหารของผู้บริหาร สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดร้อยเอ็ด” ผลการวิจัยพบว่า ๑) หลัก
อปริหานิยธรรมเป็นหลักธรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม เป็นไปเพ่ือความเจริญฝ่ายเดียว มี ๒ 

                                                           
 ๓๗๓ ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี, “บูรณาการการด าเนินงานตามแนวอปริหานิยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดสงขลา”, ดุษฎีนิพนธ์ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 



๒๔๖ 

ประเภท คือ ราชอปริหานิยธรรม (อปริหานิยธรรมส าหรับคฤหัสถ์ผู้มีหน้าที่ในการปกครอง) และภิกษุ
อปริหานิยธรรม (อปริหานิยธรรมส าหรับบรรพชิตผู้ใฝ่ธรรม) อปริหานิยธรรมปรากฏมีในพระสูตรต่าง 
ๆ เช่น มหาปริพพานสูตร เป็นต้น โดยแต่ละสูตรมีหลักธรรม ๔ ประการบ้าง ๖ ประการบ้าง และ ๗ 
ประการบ้าง ๒) รูปแบบการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารของผู้บริหารสังกัดองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดร้อยเอ็ด น าหลักอป
ริหานิยธรรมไปบูรณาการเข้าไปในทุกขั้นตอนของกระบวนการบริหารเพ่ือพัฒนาการบริหารงานของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดร้อยเอ็ด ท าให้ เกิดการมีส่วนร่วมความสามัคคีเป็นทีม 
(Teamwork) และสามารถน ามาบูรณาการเข้ากับบริหารงานทั้งในด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
(Staffi ng) การประสานงาน (Coordinating) และการจัดองค์กร (Organizing) โดยการร่วมแรงร่วม
ใจเป็นคณะแต่ละฝ่าย เป็นการผนึกก าลัง (Synergy) เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และพบว่า อปริหานิย
ธรรม เป็นหลักป้องกันความเสื่อม เป็นไปเพ่ือความเจริญขององค์การฝ่ายเดียว องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถน าไปเป็นแนวทางปฏิบัติด้านการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี  ๓) 
รูปแบบหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดร้อยเอ็ดพบว่า 
หลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารองค์การการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดร้อยเอ็ดมี ๖ รูปแบบ
คือ ๑) รูปแบบของความสามัคคีการจัดประชุมและเลิกประชุม คือ ร่วมกันประชุมสามัญประจ าปีเมื่อ
มีปัญหาเร่งด่วนทุกภาคส่วนก็พร้อมเพรียงกันประชุมโดยยกประเด็นปัญหามาปรึกษาหารือกัน จนมี
แนวทางแก้ไขในที่สุด ด้วยพร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึงกระท าร่วมกันเพ่ือสร้างความสามัคคีให้เกิด
ขึ้นกับองค์กร ๒) รูปแบบของการเคารพต่อขบวนธรรมเนียมประเพณี เดิมของท้องถิ่นรักษา
ขนบธรรมเนียมที่ดีงาม ถือเป็นเป้ายุทธศาสตร์ที่ทุกคนต้องปฏิบัติ ๓) รูปแบบของการเคารพผู้อาวุโส
และปราชญ์ท้องถิ่นให้เกียรติยกย่องเชิดชูและเคารพในเปิดโอกาสให้ผู้อาวุโสและปราชญ์ท้องถิ่นเข้า
มามีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่น และมีส่วนในการวางหลักสูตรการศึกษาบางส่วนในระดับท้องถิ่น
ของจังหวัดร้อยเอ็ด ๔) รูปแบบของการส่งเสริมสถานะและบทบาทของสตรีส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชายสร้างความเข้มแข็งในตัวผู้หญิงเพ่ือปรับเปลี่ยนชีวิตของผู้หญิงให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น
โดยสังคมมีส่วนร่วม มีการรวมกลุ่มจัดกิจกรรมในชุมชน ๕) รูปแบบของการถือแบบอย่างและยกย่อง
คนดีในการท างานให้ความเคารพในการแสดงความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ที่
เหมาะสม ๖) รูปแบบของการปกป้องคุ้มครองผู้อยู่อาศัยแขกและคนที่เข้ามาในท้องถิ่นจัดระเบียบ
และดูแลความสงบเรียบร้อยเน้นความสะอาดความเป็นระเบียบ และถูกสุขลักษณะของที่อยู่อาศัย
เคารพซึ่งกันและกันใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต๓๗๔ 

                                                           
 ๓๗๔ พระสมหมาย  อตฺถสิทฺโธ (พืชสิงห์), “รูปแบบการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารของ
ผู้บริหาร สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดร้อยเอ็ด”, วารสารวิชาการธรรมทรรศน์, ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑ 
(มีนาคม - มิถุนายน ๒๕๕๙) : ๑๐๑-๑๑๒. 



๒๔๗ 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 จากศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐” ผู้วิจัยจึงสรุปข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ดังนี้ 
 ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๕.๓.๑.๑ ควรก าหนดให้สมาชิกวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่ การกลั่นกรองกฎหมาย การควบคุม
การบริหารราชการแผ่นดิน การพิจารณา ให้ความเห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กร
อิสระ เพ่ือลดความขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่ และแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน  
 ๕.๓.๑.๒ ควรก าหนดให้การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาไม่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลหรือ
นักการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง การปฏิบัติหน้าที่ต้องเป็นไปโดยอิสระ ไม่มีการแทรกแซงจากอ านาจทาง
การเมือง หรืออ านาจผู้น าทางการเมือง วุฒิสภาควรอิสระ อภิปรายให้ความคิดความเห็นอย่าง
ตรงไปตรงมา รวมทั้งร่วมผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในบางมาตรา และให้ประชาชนได้เข้าไปมี
ส่วนร่วมอย่างแท้จริง  
 ๕.๓.๑.๓ ควรมีกฎหมายบังคับใช้การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาในการปฏิบัติหน้าที่
โดยส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับสมาชิกวุฒิสภาโดยเคร่งครัดและน าหลักธรรมไปใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารประเทศและบ้านเมืองให้สงบสุข และพัฒนาประเทศให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 
 ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 ๕.๓.๒.๑ การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาต้องน าหลักอปริหานิยธรมไปใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาเพ่ือความสอดคล้องกับหลักการ ในการปฏิบัติหน้าที่และให้เกิด
ประโยชน์ต่อบ้านเมือง 
 ๕.๓.๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาควรยึดมั่นผลประโยชน์ของประชาชนและ
ประเทศชาติเป็นหลัก เป็นอิสระไม่สังกัดพรรคการเมือง และการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาไม่มี
สิทธิในการเลือกนายกรัฐมนตรี 
 ๕.๓.๒.๓ สมาชิกวุฒิสภาควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงตรง เป็นกลาง มีทศพิธราชธรรม
และหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน และประเทศชาติ ศาสนา 
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 ๕.๓.๓.๑ ควรศึกษาปัญหากฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการสรรหาและที่มาของสมาชิก
วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ ุทธศักราช ๒๕๖๐  



๒๔๘ 

 ๕.๓.๓.๒ ควรศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาทั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
 ๕.๓.๓.๓ ควรศึกษากระบวนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาของการเมืองไทยตามรัฐธรรมนูญ
แห่งอาณาจักรไทย ๒๕๖๐ 
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จันทนา  จันทโร. การบริหารการผลิต ท าอย่างไรให้งานส าเร็จอย่างถูกต้อง . พิมพ์ครั้งที่ ๒. 

กรุงเทพมหานคร : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), ๒๕๓๗. 
จ านงค์  อดิวัฒนสิทธิ์. ปรัชญาทางสังคมแห่งพระพุทธศาสนา. นนทบุรี : หจก.นิติธรรมการพิมพ์, 

๒๕๖๒. 
ฑิตยา  สุวรรณชฏ. สังคมวิทยา. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิชย์, ๒๕๒๗. 
ณัฐพล  ขันธไชย. แนวความคิดและทฤษฎีในการพัฒนาประเทศและการพัฒนาชนบท. ในการ

บริหารงานพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร : โอเดี้ยนสโตร์, ๒๕๒๗. 
ณรงค์วิทย์  แสนทอง. การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ด, ๒๕๖๒.    
ธีรกิติ  นวรัตน์ ณ อยุธยา. การตลาดส าหรับการบริการ แนวคิดและกลยุทธ์.  กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 
ธงชัย  สันติวงษ์. การบริหารงานบุคคล. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ไทยวัฒนา

พานิช, ๒๕๓๗. 
________. องค์การและการบริหาร การศึกษาจัดการแผนใหม่. พิมพ์ครั้งที่ ๑๑. กรุงเทพมหานคร 

: ส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๓. 
 



๒๕๐ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

นราทิพย์  ชุติวงศ์. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค. พิมพ์ครั้งที่ ๘. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 

บวรศักดิ์  อุวรรณโณ และปัทมา  สูบก าปัง. บทบาทและอ านาจหน้าที่ของวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐. กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๓. 

ปรีชา  นันทพฤกษา. พฤติกรรมของบุคคลในองค์กร. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
, ๒๕๓๖. 

ปกรณ์   ป รียากร. ทฤษฎีและแนวคิด เกี่ ยวกับการพัฒ นา ในการบริหารการพัฒ นา . 
กรุงเทพมหานคร : สามเจริญพาณิชย์, ๒๕๓๘. 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๒๗. 
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

________. ธรรมนูญชีวิต. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์จันทร์เพ็ญ, ๒๕๕๐. 
พระเมธีรัตนดิลก (จรรยา ชินว โส). เก็บเพชรจากคัมภีร์พระไตรปิฎก. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณราช, ๒๕๔๒. 
พิทยา  บวรวัฒนา. ทฤษฎีองค์การส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ . กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๑. 
________. ทฤษฎีองค์กรสาธารณะ. กรุงเทพมหานคร : ศักดิโสภาการพิมพ์, ๒๕๕๒. 
พิริยะ  ผลพิรุฬห์. การวางแผนกลยุทธ์และการวิเคราะห์โครงการ. กรุงเทพมหานคร :  ไทยพัฒนา

รายวันการพิมพ์, ๒๕๕๒. 
ไพโรจน์  โพธิไสย. บทบาทอ านาจหน้าที่ของวุฒิสภา : อดีต ปัจจุบัน (ฉบับปรับปรุงใหม่) . 

กรุงเทพมหานคร : ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ๒๕๔๙. 
________. บทบาทอ านาจหน้าที่ของวุฒิสภา ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐. กรุงเทพมหานคร : ส านักการพิมพ์ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 
๒๕๕๑. 
ภิญโญ  สาธร. มนุษย์ในองค์การ. กรุงเทพเทพมหานคร : แพร่พิทยา, ๒๕๓๙. 

ยุวัฒน์  วุฒิเมธี. การพัฒนาชุมชน : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร : บางกอกบล็อก, 
๒๕๒๖. 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐. ฉบับพิมพ์ตามราชกิจจานุเบกษา.
กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พิมพ์อักษร, ๒๕๖๐. 

 



๒๕๑ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

ระพี  แก้วเจริญ และฑิตยา  สุวรรณะชฎ. การแบ่งเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนใน
ระดับบริหารอาวโส. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านัก นายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๐. 

วิมลสิทธิ์  หรยางกูล. พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม : มูลฐานทางพฤติกรรมเพื่อการออกแบบ
และวางแผน. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
๒๕๔๙. 

วิทยา  ด่านธ ารงกูล. การบริหาร. กรุงเทพมหานคร : เธิร์ดเวฟ เอ็ดดุเคชั่น จ ากัด, ๒๕๔๖. 
วัชรา  ไชยสาร. ระบบการเลือกตั้งกับการเมืองไทยยุคใหม่. กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม, ๒๕๔๑. 
วิสุทธิ์   โพธิแท่น . ประชาธิป ไตย: แนวความคิดและตั วแบบประเทศประชาธิป ไตย . 

กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๔. 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน. การบริหารการตลาดยุคใหม. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร, ๒๕๓๘. 
สมพงษ์  เกษมสิน. การบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพาณิชย์, ๒๕๒๓. 
สนธยา  พลศรี. ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 

๒๕๔๗. 
สถาบันพระปกเกล้า. สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐) หมวด

รัฐธรรมนูญและกฎหมาย กระบวนการตรากฎหมาย. กรุงเทพมหานคร : องค์การค้า
ของคุรุสภา, ๒๕๔๔. 

สมศักดิ์  ศรีสันติ. สังคมไทยแนวทางการวิจัยและพัฒนา . ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยแขนแก่น, 
๒๕๒๕. 

สมวงศ  พงศสถาพร. การตลาดบริการ. กรุงเทพมหานคร : เลฟแอนดลีฟ, ๒๕๔๗. 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. สารานุกรมพระพุทธศาสนา. พิมพ์ครั้งที่ ๒. 

กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
สม ชั ย   ศ รี สุ ท ธิ ย าก . เอ ก ส ารคู่ มื อ ก ารว างแ ผ น ยุ ท ธศ าสต ร์  (Strategic Planning). 

กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๒. 
สฤษดิคุณ  กิติยากร. ปทานุกรมอังกฤษ-ไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

๒๕๓๙. 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สารประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนราษฎร นายโภคิน 

พลกุล ประจ าปี  ๒๕๔๘ -๒๕๔๙ . กรุงเทพมหานคร : ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร, ๒๕๔๙. 

 



๒๕๒ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
หยุด  แสงอุทัย. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป . พิมพ์ครั้งที่ ๑๖. กรุงเทพมหานคร :  

ประกายพรึก, ๒๕๔๘ 
อัชพร  จารุจินดา. “หลักเบื้องต้นในการร่างกฎหมาย”. กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา, ๒๕๖๑. 

 
๒) ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ : 
กาญจนา  ด าจุติ. “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมของผู้น าชุมชนในการบริหารจัดการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร”. ดุษฎีนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

เปรมสุรีย์  เชื่อมทอง. จิตลักษณะของผู้บริหารและสภาวะของกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของ
โรงเรียน. ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา . 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๓๙. 

ปัณณพงศ์  วงศ์ณาศรี. “บูรณาการการด าเนินงานตามแนวอปริหานิยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดสงขลา”. ดุษฎีนิพนธ์ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยมหาม
กุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

พระไพศาล  ชิณช่าง. “การพัฒนารูปแบบประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าคณะตาบลในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙”. ดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ . 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ๒๖๖๒. 

สุรเดช  จิรัฐิติเจริญ. “บทบาทของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. ๒๕๕๐ : ศึกษา
เปรียบเทียบสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งกับสมาชิกที่มาจากการสรรหา”. ดุษฎีนิพนธ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารการเมือง). วิทยาลัยสื่อสารการเมือง : มหาวิทยาลัยเกริก, 
๒๕๕๕.   

 
๓) รายงานวิจัย : 
ธี ร ภั ท ร์   เส รี รั ง ส ร ร ค์ .  ร า ย ง า น ก า ร วิ จั ย .  ก า ร ป ร ะ เมิ น ผ ล ง า น ข อ ง วุ ฒิ ส ภ า . 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : สาขาวิชารัฐศาสตร์, ๒๕๔๙. 
มานวิภา  อินทรทัต. “ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา 

๒๕๖๑ กรุงเทพมหานคร” รายงานการวิจัย. สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๔. 



๒๕๓ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

ส านั กงานวิจัย  สถาบันบัณ ฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ . “บทบาทและความรับผิดขอบของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในอนาคตตามทัศนะของประชาชน”. 
รายงานการวิจัย. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ส านักงานวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร, ๒๕๔๓. 

 

๔) บทความ : 
คนึงนิตย์ พรมมินทร์, “การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น ของสตรี

ไทยล้านนาตะวันออก”, วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ, ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๗ 
– มกราคม ๒๕๕๘) : ๑-๒. 

จิตรกาน  เจียรตระกูล. “ประสิทธิผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา”. 
บทความวิจัย. วารสารรัชต์ภาคย์. ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓๐ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒) : 
๑๔. 

ทรงพล  บุญสุข. ศึกษาเปรียบเทียบจุดแข็ง-จุดอ่อน ของนายกรัฐมนตรี จากระบบรัฐสภา และจาก
การเลือกตั้งโดยตรง. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย . ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ 
(พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๕๘) : ๓๖๒-๓๖๓. 

พระชาญชัย  ติสฺสว โส. การประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๙ ฉบับ
ที่ ๑ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓) : ๒๔๔. 

พระมหายุทธพิชัย  ศิริชโย. “การบริหารงานตามหลักปอหานิยธรรม”. วารสารสมาคมศิษย์เก่า 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (กรกฏาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑) 
: ๑๓๙. 

พระสมหมาย  อตฺถสิทฺโธ (พืชสิงห์). “รูปแบบการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารของ
ผู้บริหาร สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดร้อยเอ็ด”. วารสารวิชาการธรรม
ทรรศน์. ปีที่ ๑๖  ฉบับที่ ๑ (มีนาคม – มิถุนายน ๒๕๕๙) : ๑๐๑-๑๑๒. 

ภูมิ  มูลศิลป์. “แนวคิดเกี่ยวกับท่ีมาของสมาชิกวุฒิสภาไทยในรอบทศวรรษ ๑๗”. วารสารนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๙) : ๑๒๕. 

สมบัติ  เจนสระคู. “การบริหารโรงเรียนของผู้บริหารตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ โรงเรียนการกุศล
ของวัดทางพระพุทธศาสนา ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด”. วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหาร
ศาสตร์. ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๑๗. 

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/16496
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/16496


๒๕๔ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

สนธยา  แสงเภา. “บทบาทของวุฒิสภาในการพัฒนาจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา” รายงานการวิจัย. 
วารสารสถาบันพระปกเกล้า. ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๕๖) : ๔๒-
๔๒. 

สุกฤตา  จินดาพรม. “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีไทยในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ของภูมิภาคตะวันตก. วารสารการเมืองการปกครอง . ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒  (มีนาคม – 
สิงหาคม ๒๕๕๖) : ๑๑๘. 

อมร  จันทรสมบูรณ์. การเล่นเกมการยื่นญัตติให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ พรก. ตามมาตรา ๒๑๘ 
มาตรา ๒๑๙ (เกมของใคร). เล่ม ๒. รวบรวมโดยส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.
๒๕๔๒. 

อารีรัตน์  แตงเที่ยง. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการพนักงาน
ราชการและลูกจ้างประจ าของส านักงานประปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี”.  
บทความวิจัย, วารสารวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต . ปีที่  ๑๔  ฉบับที่  ๒ 
(พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๑) : ๒๐๓. 

 

๕) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ : 
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร แ บ บ ธ ร ร ม า ภิ บ า ล  CGG.  [อ อ น ไ ล น์ ].  แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล : 

https://sites.google.com/site/goodgovernaneinternalaudit/8 [๗ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒]. 

การผลิตและทฤษฎีการผลิต. เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ๒๒๐๐-๑๐๐๑ . [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: 
https://sites.google.com/site/sersthsastrbeuxngtn22001001/4-kar-phlit-laea-
thvsdi-kar-phlit [๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒]. 

ก า ร ผ ลิ ต  ห ม า ย ถึ ง อ ะ ไ ร .  [อ อ น ไ ล น์ ],  แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล : 
http://www.trueplookpanya.com/new/asktrueplookpanya/questiondetail/ 
[๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒]. 

การวิเคราะห์สวอต ความหมาย SWOT. วิกีพีเดีย สารานุกรมเสีรี . [ออนไลน์ ]. แหล่งที่มา : 
https://th.wikipedia.org/wiki/ [๑ กันยายน ๒๕๖๓]. 

การเงิน เปิด-ปรับ -เปลี่ยน คัมภัร์พิชิตความส าเร็จของเหล่า SE. [ออนไลน์ ]. แหล่งที่มา : 
https://40plus.posttoday.com/personalfinance/27382 /  [๒ ๘  พ ฤ ศจิ ก าย น 
๒๕๖๒]. 

https://sites.google.com/site/goodgovernaneinternalaudit/8%20%5b๗
https://sites.google.com/site/sersthsastrbeuxngtn22001001/4-kar-phlit-laea-thvsdi-kar-phlit
https://sites.google.com/site/sersthsastrbeuxngtn22001001/4-kar-phlit-laea-thvsdi-kar-phlit
http://www.trueplookpanya.com/new/asktrueplookpanya/questiondetail/%20%5b๒๔
http://www.trueplookpanya.com/new/asktrueplookpanya/questiondetail/%20%5b๒๔
https://40plus.posttoday.com/personalfinance/27382/


๒๕๕ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร ผ ลิ ต .  เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ ที่ ค ว ร รู้ .  [อ อ น ไล น์ ].  แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล : 

https://sites.google.com/site/sersthsastrthikhwrru/khwam-hmay-khxng-kar-
phlit [๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒]. 

ความหมายของประสิทธิภาพ . สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ .  [ออนไลน์ ]. แหล่ งที่ มา : 
http://bankusayei.blogspot.com/2015/01/blog-post.html [๒ ๕  พ ฤ ศ จิ ก า ย น 
๒๕๖๒]. 

ทฤษฎี SWOT คืออะไร . [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : https://blog.czgroup.co.th/  [๑ กันยายน 
๒๕๖๓]. 

ธนกฤต  วรธนัชชากุล. องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญใหม่กับวิถีแห่งอ านาจ. [ออนไลน์]. แหล่งข้อมูล: 
https://www.matichon.co.th/columnists/news_5 5 3 0 2 6  [๒ ๓  พ ฤ ศ จิ ก าย น 
๒๕๖๒]. 

นพดล  เฮงเจริญ. องค์กรอิสระ : ความส าคัญต่อการปฏิรูปการเมืองและการปฏิรูประบบราชการ , 
[ออนไลน์ ]. แหล่งที่มา : http://www.public-law.net/publaw/view.aspx?id=895  
[๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒]. 

แ น ว คิ ด ก า รป รั บ เป ลี่ ย น ท า งค ว าม คิ ด แ ล ะพ ฤ ติ ก ร รม . [ออ น ไล น์ ]. แ ห ล่ งข้ อ มู ล : 
https://www.bmnhos.com/en/public-relations/articles/2013 -03 -10 -17 -45 -
57/2013-03-10-17-45-59/2307-กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ; 
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และการพัฒนา : All rights reserved [๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒]. 

บุญเกียรติ  การะเวกพันธุ์ และคณะ. การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน. สถาบันพระปกเกล้า. 
[ออนไลน์ ]. แหล่งข้อมูล : http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title [๒๒ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒]. 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน  
เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช  ๒๕๕๐. พระต าหนักจิตรลดา 
รโห ฐาน วันที่  ๓ ๑  มี น าคม  พุ ท ธศั ก ราช  ๒ ๕ ๕ ๐ . [ออน ไลน์ ]. แห ล่ งข้ อมู ล :  
http://www.socgg.soc.go.th/TheKing7.html [๑ มิถุนายย ๒๕๖๓]. 

พระราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวัน 
ข้ า ร าช ก า รพ ล เรื อ น  ปี พุ ท ธ ศั ก ร าช  ๒ ๕ ๖ ๐ . [อ อน ไล น์ ]. แ ห ล่ งข้ อ มู ล : 
http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER4/DRAWER086 [๑ มิ ถุ น า ย น 
๒๕๖๓]. 

http://bankusayei.blogspot.com/2015/01/blog-post.html
https://www.matichon.co.th/columnists/news_553026
http://www.public-law.net/publaw/view.aspx?id=895
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title%20%5b๒๒%20พฤศจิกายน
http://www.socgg.soc.go.th/TheKing7.html
http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER4/DRAWER086%20%5b๑


๒๕๖ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
พระปรมาภิไธย. พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันที่ ๒๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒. 

[ออนไลน์ ]. แหล่งข้อมูล : https://www.naewna.com/royal/405430 [๑ มิถุนายน 
๒๕๖๓]. 

พนารัตน์  มาศฉมาดล. สถาบันพระปกเกล้า บทบาทและอ านาจหน้าที่ของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐, สถาบันพระปกเกล้า [ออนไลน์ ], 
แหล่งข้อมูล: http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title [๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓]. 

พิธุวรรณ กิติคุณ. การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของประชาชน. เอกสารวิชาการ ส านักวิชาการ 
ส า นั ก ง า น เล ข า ธิ ก า ร ส ภ า ผู้ แ ท น ร า ษ ฎ ร .  [อ อ น ไล น์ ].  แ ห่ ล ข้ อ มู ล :  
https://library2.parliament.go.th/ejournal/content_af/2559/aug2559 -2.pdf 
[๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒]. 

วีระพันธ์  เขมะนุเชษฐ์. ความหมายของประสิทธิภาพ และประสิทธิผล. [ออนไลน์]. แหล่งข้อมูล:  
http://bankusayei.blogspot.com/2015/01/blog-post.html, [๒๕ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒]. 

วุฒิสภา ประเทศไทย . ความหมายที่แท้จริงของวุฒิสภา คืออะไร . [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : 
https://senateguru.com [๑๒ กันยายน ๒๕๖๒]. 

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. ประสิทธิภาพ. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/ 
[๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒]. 

_______. วุฒิสภาไทย ชุดที่ ๑๒. [ออนไลน์]. แหล่งข้อมูล: https://th.wikipedia.org/wiki/% [๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔]. 

สุเทพ  เอ่ียมคง. การบริหารราชการแผ่นดิน . สถาบันพระปกเกล้า. [ออนไลน์]. แหล่ข้อมูล : 
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title [๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒].   

สามารถ  มังสัง. อปริหานิยธรรม : หลักการปกครองแนวพุทธ . [ออนไลน์ ]. แหล่งข้อมูล :  
https://mgronline.com/daily/detail/9620000019472 [๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒]. 

สื่อความรู้ต้นแบบเลือกตั้งท้องถิ่น องค์ความรู้การเลือกตั้ง. การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา. [ออนไลน์]. 
แหล่ข้อมูล: https://www.ect.go.th [๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒]. 

สนั่น  เถาชารี. กลยุทธ์การจัดการการเปลี่ยนแปลง เพื่อประสิทธิผลที่ดีขององค์กร . [ออนไลน์].
แหล่งที่มา: http://www.thailandindustry.com [๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒]. 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และ
ค่านิยม. [ออนไลน์]. แหล่งข้อมูล : https://www2.opdc.go.th/ [๗ ธันวาคม ๒๕๖๒]. 

https://www.naewna.com/royal/405430%20%5b๑
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title%20(สืบค้น
https://library2.parliament.go.th/ejournal/content_af/2559/aug2559-2.pdf
http://bankusayei.blogspot.com/2015/01/blog-post.html
https://th.wikipedia.org/wiki/
https://th.wikipedia.org/wiki/%25
https://www.ect.go.th/
http://www.thailandindustry.com/
https://www2.opdc.go.th/special.php?spc_id=4&content_id=120


๒๕๗ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา. [ออนไลน์]. แหล่งข้อมูล:  https://www.senate.go.th/view/2 [๑๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔]. 

ส.ว.แต่งตั้ง: ส.ว. กับการเห็นชอบบุคคลให้ด ารงต าแหน่งในองค์กรของรัฐและองค์กรอิสระ  ๑ 
เมษายน ๒๕๖๓. [ออนไลน์]. แหล่งข้อมูล: https://ilaw.or.th/node/5589 [วันที่ ๑๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๓]. 

หน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐.  
[ออนไลน์]. แหล่งข้อมูล: https://www.senate.go.th. [๑ มิถุนายน ๒๕๖๓]. 

อัชพร  จารุจินดา. กรรมการร่างกฎหมายประจ า ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. [ออนไลน์]. 
แหล่งข้อมูล : http://web.krisdika.go.th/  [๒๓ พฤศจิการยน ๒๕๖๒]. 

อ ง ค์ ก ร ต้ อ ง ป รั บ เ ป ลี่ ย น ใ น ยุ ค ดิ จิ ทั ล .  [อ อ น ไ ล น์ ].  แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล : 
https://tma.or.th/2016/news_detail.php?id=123 [๖ ธันวาคม ๒๕๖๒]. 

LOGISTICAFE PUBLISHED. กระบวนการผลิต (production process) คืออะไร . [ออนไลน์ ].
แหล่งข้อมูล : https://www.logisticafe.com/2009/11/production-process/ [๒๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒]. 

iLaw. ขั้ น ต อ น อ อ ก ก ฎ ห ม า ย ต า ม รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ  ๒ ๕ ๖ ๐ . [อ อ น ไล น์ ].  แ ห ล่ ง ที่ ม า : 
https://ilaw.or.th/node/ [๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒]. 

SWOT Analysis คื อ อ ะ ไร  ช่ ว ย ให้ ธุ ร กิ จ เติ บ โต ได้ อ ย่ า ง ไร . [ออน ไล น์ ]. แ ห ล่ งที่ ม า . 
https://hardcoreceo.co/swot-analysis/ [๑ กันยายน ๒๕๖๓]. 

SWOT Analysis คืออะไร การวิเคราะห์สวอตดีต่อธุรกิจ SME อย่างไรบ้าง. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา 
: https://www.moneywecan.com/swot-analysis/ [๑ กันยายน ๒๕๖๓]. 

 

๖) ระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับ กฎหมาย พระราชบัญญัติ ฯลฯ ที่ไม่ปรากฏผู้แต่งรูปแบบ: 
มีชัย  ฤชุพันธุ์. “แนวความคิดและข้อสังเกตในการร่างกฎหมาย”. ค าบรรยายพิเศษคณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ๒๕๔๑. 
ยุทธศาสตร์ชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑-๒๕๘๐ (ฉบับย่อ). ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์ชาติ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 
สมภพ  โหตระกิตย์ . “การร่างกฎหมาย”. หนังสือครบรอบสิบปีของส านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา, ๒๕๓๓. 
 

https://ilaw.or.th/node/5589
https://www.senate.go.th/assets/portals/186/fileups/336/files/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%20%E0%B8%AA%E0%B8%A7.pdf
http://web.krisdika.go.th/
https://tma.or.th/2016/news_detail.php?id=123
https://www.logisticafe.com/2009/11/production-process/
https://ilaw.or.th/node/%20%5b๒๓%20พฤศจิกายน
https://hardcoreceo.co/swot-analysis/
https://www.moneywecan.com/swot-analysis/


๒๕๘ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
หยุด  แสงอุทัย. “การร่างกฎหมาย”. ในอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ ดร.หยุด  

แสงสุทัย. กรุงเทพมหานคร : บริษัท บพิธการพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๒๓. 

 
๗) เอกสารอื่น ๆ ที่ไม่ตีพิมพ์ : 
นิรันดร์  จงวุฒิเวศย์ และพูนศิริ  วัจนะภูมิ. ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชนบท. ใน

เอกสารการสอนชุดวิชาคหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน หน่วยที่ ๑-๗. พิมพ์ครั้งที่ 
๒. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๔. 

________. ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชนบท. ในเอกสารการสอนชุดวิชาการ
พั ฒ น า ชุ ม ช น  ห น่ ว ย ที่  ๑ - ๗ .  พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่  ๘ .  ก รุ ง เท พ ม ห า น ค ร  : 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๔. 

พิมลจันทร์  นามวัฒน์. การเลือกตั้ง. ใน เอกสารการสอนชุดวิชา สถาบันและกระบวนการทางการ
เมือง.  นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๔. 

รุ่ง  แก้วแดง และชัยณรงค์  สุวรรณสาร. แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลและประสิทธิภาพองค์การ. ใน
ประมวลสารชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา หน่วยที่ ๙-๑๒.
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, ๒๕๓๖. 

สมบูรณ์  ศิริสรรหิรัญ. สัมมนาทฤษฎีองค์กรและการจัดการ [เอกสารค าสอน] . นครปฐม : คณะ
สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๓. 

 
๘) สัมภาษณ์ : 
สัมภาษณ์ พระอุดมสิทธินายก ผศ. ดร., รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 
พระครูศรีปริยัติวิธาน ดร., ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย, ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 
พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ. ดร., ผอ.ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม, ๑๒ 
มิถุนายน ๒๕๖๓. 
พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ ดร., รองเจ้าคณะอ าเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม, ๓ 
มีนาคม๒๕๖๓. 

  ดร.สุพิชัย  ศิริรักษ์, ทนายความ, ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 
 



๒๕๙ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

  ศ. ดร. บุญทัน  ดอกไธสง, อดีตสมาชิกวุฒิสภา, ๒๖กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓. 
 รศ. ดร. สมาน  งามสนิท, อาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 
 รศ. ดร. มานพ  นักการเรียน, อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยา

เขต สิรินธรราชวิทยาลัย, ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 
  ผศ. ดร.สมคิด  ดวงจักร, อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, ๒๐ มีนาคม  

๒๕๖๓. 
 พ.อ. ดร.คีรีบูรณ์  จ าปาเทศ, อาจารย์พิเศษคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย, ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓. 
  ดร.ร่มปรางค์  สวมประค า, ผู้อ านวยการส านักคดี ๓, ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓. 
  นายสมฤทธิ์  ไชยวงค์, ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดีศาลรัฐธรรมนูญ, ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓. 
 รศ. ดร.จ านง  คันธิก, อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย, ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓. 
  ดร.นฤนาท  รัตนโชติวงศ์กุล, ทนายความ, ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 
  ดร.บุญมาก  กันหาสวย, ทนายความ, ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓. 
 ผศ. ดร.รัฐพล เย็นใจมา, หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓.  
 รศ.ประณต  นันทิยะกุล, อาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓. 
  ดร.สถิต  ลิ่มพงศ์พันธุ์, สมาชิกวุฒิสภา, ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓. 
 
๙) สนทนากลุ่ม : 
การสนทนากลุ่มเฉพาะ รศ. ดร.สุรพล  สุยะพรหม, ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, วันที่ ๒๗ 

สิงหาคม ๒๕๖๒   
  รศ. ดร.เกียรติศักดิ์  สุขเหลือง, รองคณบดี คณะสังคมศาสตร์, วันที่ ๒๗ สิงหาคม 

๒๕๖๒.   
  รศ. ดร.ธัชชนันท์  อิศรเดช, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒.   

   รศ.อนุภูมิ  โซวเกษม, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒.   
 



๒๖๐ 

  บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

  ผศ. ดร.พงษ์พัฒน์  จิตตานุรักษ์, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, วันที่  ๒๗ 
สิงหาคม ๒๕๖๒.     

  ผศ. ดร.ธิติวุฒิ  หมั่นมี, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, วันที่  ๒๗ สิงหาคม 
๒๕๖๒.     

 ผศ. ดร.สุริยา  รักษาเมือง, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, วันที่ ๒๗ สิงหาคม 
๒๕๖๒.     

  ผศ. ดร.อนุวัต  กระสังข์, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, วันที่ ๒๗ สิงหาคม 
๒๕๖๒.     

  พระปลัดระพิน  พุทฺธิสาโร, ผศ. ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, วันที่ ๒๗
สิงหาคม ๒๕๖๒.   

 ผศ. ร.อ. ดร.ประมาณเลิศ อัจฉริยปัญญากุล, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, วันที่ 
๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒.     

 ผศ. ดร.รัฐชฏา  ฤาแรง, คณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น, วันที่ ๒๗ 
สิงหาคม ๒๕๖๒.   

 ผศ.ณัฤฐ์พิชา  วโรดมอธิพัฒน์, หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น, วันที่ 
๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒.   

 ดร.วันชัย  แสงสุวรรณ, อาจารย์พิเศษและที่ปรึกษาด้านกฎหมายมหาวิทยาลัยมหามกุฎ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย, วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒.   

 

๒. ภาษาอังกฤษ 
A.S Gergopoulos,  Tannenbaum,  “ The Study of Organizational Effectiveness” , 

American Socoiological Review, vol, October, 1975. 
Creswell.  J. W.,  Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five 

Approaches. 3nd, Thousand oaks, CA: Sage, 2013. 
Creswell. J. W., Plano Clark. V. L., Gutmann. M. L., & Hanson. W. E., Advanced Mixed 

Methods Research Designs, Thousand Oaks, CA: Sags, 2013. 
Herbert A. Simon. Administrative Bahavior. New York: McMillet Company. Hills, 

California: Sage Publications, Inc 1960. 
 



๒๖๑ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

Hornby, A. F., Advance learner's dictionary (6thed.) London, England: Oxford 
University. 2000. 

Hair, J.F., Anderson, R.E., Tatham, R.L., & Black, W.C., Multivariate Data Analysis, 5th 
ed., New Jersey: Prentice Hall, 1998. 

Judith R Gordon and Others, “Management and Organization” , Boston: Allyn and 
Bacon, 1990. 

James L Gibson, Organization: Behavior Structure Process, Internationaledition, 10 
thed, U.S.A. : McGraw Hill.Inc, 2000. 

John D. Millet,  Management in the Public Service,  New York: McGraw Mill Book 
Company. 1954. 

Korman Abraham K. Organizational Behavior. Englewood Cliffs, New Jersey:  Prentice-
Hall. 1977. 

Mic T. Hannan and John  Freeman, “ Obstacles to the Comparative Study of 
Effectiveness” in Perspectives on Organizational Effectiveness, ed. J. 
Penning and P. Goodman, San  Francisco : jossey-Bass, 1977. 

Miles. M. B.,  Huberman. A. M., An Expanded Sourcebook of Qualitative Data 
Analysis. 2ed, (Thousand Oaks CA: Sage, 1994), p. 5. 

Mumford E, Job Satisfaction, London : Longman, 1972. 
Quirk, R., Longman Dictionary of Contemporary English (2nd ed.), London, (England: 

Richard Clay Ltd., 1987), p.285. 
Streeten, The Frontiers of Development studies, London: Macmillan, 1972. 
Silverman. D., Doing Qualitative Research : A Practical Handbook, London: Sange, 

2000. 
Vroom, W.H., Working and Motivation, New York: John Wiley and Sons, Inc.1964. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก  ก   
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ และหนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเครือ่งมือวจิัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖๔ 
 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 
 

 ๑. พระครูศรีปริยัติคุณาภรณ์, ผศ. ดร. 
 ต ำแหน่ง   ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยศำสนศำสตรสิรินธรรำชวิทยำลัย 
      สำขำรัฐศำสตร์ คณะสังคมศำสตร์ 
      มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตสิรินธรรำชวิทยำลัย 
 ๒. รศ.ว่าที่ พ.ต. ดร.สวัสดิ์  จิรัฏฐิติกาล 
 ต ำแหน่ง   อำจำรย์พิเศษภำควิชำรัฐศำสตร์ คณะสังคมศำสตร์ 
     สำขำรัฐศำสตร์ คณะสังคมศำสตร์ 
    มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
 ๓. รศ.ดร.เติมศักดิ์  ทองอินทร์ 
 ต ำแหน่ง   ผู้อ ำนวยกำรหลักสูตรบัณฑิตศีกษำ สำขำวิชำรัฐศำสตร์ 
     สำขำรัฐศำสตร์ คณะสังคมศำสตร์ 
    มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
 ๔. รศ.ดร.ธัชชนันท์  อิศรเดช 
 ต ำแหน่ง   ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรทั่วไป  
     สำขำรัฐศำสตร์ คณะสังคมศำสตร์ 
    มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
 ๕. ดร.กาญจนา  ด าจุติ 
 ต ำแหน่ง   อำจำรย์ประจ ำภำควิชำรัฐศำสตร์ คณะสังคมศำสตร์ 
     สำขำรัฐศำสตร์ คณะสังคมศำสตร์ 
       มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  

 

 



๒๖๕ 
 

  

  



๒๖๖ 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข   
แบบสัมภาษณ์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๘ 
 

 
แบบสัมภาษณ์  

เรื่อง ประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
 พุทธศักราช ๒๕๖๐  

************************************ 

ค าชี้แจง 

  แบบสัมภาษณ์นี้ใช้สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับสภาพทั่วไปในปัจจุบันและประสิทธิผล
การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๑) เพ่ือวิเคราะห์สภาพการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 
พุทธศักราช ๒๕๖๐  ๒) เพ่ือศึกษาปัจจัยตัวชี้วัดประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตาม
รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ๓) เพ่ือเสนอการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๖๐  จึงขอความอนุเคราะห์ท่านได้
ให้ข้อมูลกับผู้วิจัยตามความเป็นจริงด้วย แบ่งแบบสัมภาษณ์ออกเป็น ๔ ตอน กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์
ประกอบด้วย  
 
 

      กลุ่มที่ ๑ สมาชิกวุฒิสภาและอดีตสมาชิกวุฒิสภา      

   กลุ่มที่ ๒ นักกฎหมายมหาชน  

       กลุ่มที่ ๓ นักวิชาการทางรัฐศาสตร์    

   กลุ่มที่ ๔ นักวิชาการทางพระพุทธศาสนา    

       
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 
  ๑. ชื่อ/ฉายา..................................................นามสกุล...................................................... 

 ๒. ด ารงต าแหน่ง..................................................................................อายุ....................ป ี

 ๓. วัน/เดือน/ปี ที่สัมภาษณ์.........................................................เวลา…………………..…น. 
 

หมายเหตุ  ขออนุญาตในการใช้เครื่องบันทึกเสียงในการสัมภาษณ์ 

 



๒๖๙ 
 

ตอนที่ ๒ เป็นค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยจะน าไปสู่การสัมภาษณ์เชิงลึกต่อไป 
ดังนี้  
 

๒.๑ การปฏิบัติหน้าที่ด้านการกลั่นกรองกฎหมาย  
  ๑) การผลิตกฎหมายเร่งด่วนผ่านการกลั่นกรองของสมาชิกวุฒิสภา เช่น พ.ร.บ. เงินกู้
ฉุกเฉิน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นอย่างไร 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................   
   ๒) ประสิทธิภาพในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................   
................................................................................................................................................................  
  ๓) ความพึงพอใจการกลั่นกรองกฎหมายแต่ละฉบับของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นอย่างไร  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
  ๔) การปรับเปลี่ยนการกลั่นกรองกฎหมายให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น สถานการณ์
ไวรัสโควิด ๑๙ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................   
................................................................................................................................................................  
  ๕) การพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย และกฎหมายที่เกี่ยวการปราบปรามการทุจริต 
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................   
................................................................................................................................................................  
 
 



๒๗๐ 
 

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ด้านการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 

 ๑) การผลิต การติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นอย่างไร 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................   

................................................................................................................................................................  
  ๒) ประสิทธิภาพรับทราบค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี การตั้งกระทู้ถาม การเปิด
อภิปรายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นอย่างไร 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  
  ๓) ความพึงพอใจการปฏิรูปการตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่
เร่งด่วน ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพ่ือ
ทราบทุก ๓ เดือน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................   
................................................................................................................................................................  
 ๔) การปรับเปลี่ยนการตั้งกระทู้ถามการขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือให้คณะรัฐมนตรีแถลง
ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาอันเก่ียวกับการบริหารราชการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นอย่างไร 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  
  ๕) การพัฒนาการบริหารราชแผ่นดินมีประสิทธิภาพตามหลักการเมืองการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ในระบบรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
เป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................... .............  
................................................................................................................................................................ 
 
 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5


๒๗๑ 
 

๒.๓ การปฏิบัติหน้าที่ด้านการพิจารณา ให้ความเห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กร
อิสระ   
  ๑) การผลิตการพิจารณา ให้ความเห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................   
................................................................................................................................................................  
  ๒) ประสิทธิภาพบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรของรัฐและองค์กรอิสระที่เหมาะสมอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรของรัฐและองค์กรอิสระ  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ เป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................   
................................................................................................................................................................  
  ๓) ความพึงพอใจการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นอย่างไร  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................   
................................................................................................................................................................  
  ๔) การปรับเปลี่ยนแต่งตั้งคณะกรรมาธิการสามัญและคณะกรรมาธิการวิสามัญตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นอย่างไร  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................   
  ๕) การพัฒนาบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรของรัฐและองค์กรอิสระ ตามมาตรฐาน
จริยธรรมทางการเมือง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................   
................................................................................................................................................................  
 
 
 



๒๗๒ 
 

ตอนที่ ๓ ค าถามเกี่ยวกับการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๖๐   
  ๑) ประสิทธิภาพ การหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ เป็นการประชุมพบปะปรึกษาหารือ
กิจการงานต่าง ๆ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน
โดยสม่ าเสมอของสมาชิกวุฒิสภา ควรเป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................   
  ๒) ความพึงพอใจ การพร้อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุม ท ากิจกรรมร่วมกันเป็นการ
ประชุมและการท ากิจกรรมทั้งหลายที่พึงกระท าร่วมกันหรือพร้อมเพรียงกันลุกขึ้นป้องกันบ้านเมือง
ของสมาชิกวุฒิสภา ควรเป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................   
................................................................................................................................................................  
  ๓) การปรับเปลี่ยน การไม่บัญญัติ หรือล้มเลิกข้อบัญญัติต่าง ๆ  เป็นการไม่เพิกถอน ไม่
เพ่ิมเติมไม่ละเมิดหรือวางข้อก าหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ อันมิได้ตกลงบัญญัติไว้และไม่เหยียบย่ าล้มล้างสิ่ง
ทีไ่ด้บัญญัติไว้แล้วถือปฏิบัติมั่นอยู่ในบทบัญญัติใหญ่ที่วางไว้เป็นธรรมนูญของสมาชิกวุฒิสภา ควรเป็น
อย่างไร 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................   
  ๔) การพัฒนาการ ให้ความเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่   สมาชิกวุฒิสภา
เคารพผู้ใหญ่เป็นผู้มีประสบการณ์ยาวนาน  ต้องให้เกียรติ ให้ความเคารพนับถือ และรับฟังความ
คิดเห็นของท่านในฐานะท่ีเป็นผู้รู้และมีประสบการณ์มามากของสมาชิกวุฒิสภา ควรเป็นอย่างไร 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................   
  ๕) การพัฒนาการ ไม่ข่มเหงสตรี ให้ความคุ้มครองสตรี ส่งเสริมบทบาทของสตรีส่งเสริม
ความเสมอภาคของสตรี สร้างความเข้มแข็งให้สตรี บุรุษควรให้เกียรติ ให้การยกย่อง ปกป้องไม่ให้ใคร
ละเมิดสิทธิหรือข่มเหงรังแกของสมาชิกวุฒิสภา ควรเป็นอย่างไร 

 
 



๒๗๓ 
 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................   
  ๖) การพัฒนา การเคารพบูชาสักการะเจดีย์ การให้ความเคารพศาสนสถาน ปูชนียสถาน 
อนุสาวรีย์ประจ าชาติ อันเป็นเครื่องเตือนความจ า ให้ท าความดี และเป็นที่รวมใจของหมู่ชน ไม่ละเลย 
พิธีเคารพบูชาอันพึงท าต่ออนุสรณ์สถานที่ส าคัญตามประเพณีที่ดีงามของสมาชิกวุฒิสภา ควรเป็น
อย่างไร 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................   
  ๗) ความพึงพอใจ การให้การอารักขาพระภิกษุสงฆ์หรือผู้ทรงศีล  เป็นการจัดการให้ความ
อารักขา บ ารุง คุ้มครอง อันชอบธรรม แก่บรรพชิต ผู้ทรงศีลทรงธรรมบริสุทธิ์ เป็นตัวอย่างทาง
ศีลธรรมของประชาชน ทะนุบ ารุงคุ้มครองบรรพชิต ซึ่งเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป
ของสมาชิกวุฒิสภา ควรเป็นอย่างไร 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................   

................................................................................................................................................................  
 
ตอนที่ ๔ ข้อเสนอแนะประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักร ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................   
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................   
 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณในความเมตตาอนุเคราะห์จากท่านในการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ 
 

นางสาวอัญธิษฐา  อักษรศรี 
นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

บัณฑิตวิทยาลัย    
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค   
การวิเคราะห์ค่า CVI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๗๕ 
 

ตารางที่ ๑  ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามเกี่ยวกับปัจจัยตัวชี้วัดประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ 
  ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ค าถาม 
ข้อที่ 

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จ านวนผู้เชี่ยวชาญทีใ่ห้
ความเห็นว่าสอดคล้อง I-CVI 

คนที่  1 คนที่  2 คนที่  3 คนที่  4 คนที่  5 
1 4 4 4 4 3 5 5/5=1 
2 3 4 4 4 4 5 5/5=1 

3 3 4 4 4 4 5 5/5=1 

4 4 4 4 3 4 5 5/5=1 

5 3 4 3 4 4 5 5/5=1 

6 3 4 3 3 3 5 5/5=1 

7 4 4 3 3 3 5 5/5=1 

8 4 4 4 4 4 5 5/5=1 

9 3 4 4 3 3 5 5/5=1 

10 4 4 4 4 4 5 5/5=1 

11 4 4 4 4 4 5 5/5=1 

12 3 4 4 4 4 5 5/5=1 

13 3 4 4 3 3 5 5/5=1 

14 4 4 3 3 4 5 5/5=1 

15 4 4 3 3 4 5 5/5=1 

 
หมายเหตุ 
 สอดคล้อง 3 กับ 4 = 1 

 
 
 
 
 
 
 

 



๒๗๖ 
 

ตารางที่ ๒  ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามเกี่ยวกับการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐   

ค าถาม 
ข้อที่ 

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จ านวนผู้เชี่ยวชาญทีใ่ห้
ความเห็นว่าสอดคล้อง I-CVI 

คนที่  1 คนที่  2 คนที่  3 คนที่  4 คนที่  5 
1 4 3 4 4 4 5 5/5=1 

2 4 3 4 4 4 5 5/5=1 

3 4 4 4 3 4 5 5/5=1 

4 4 4 4 3 4 5 5/5=1 

5 4 4 3 3 4 5 5/5=1 

6 4 3 3 3 4 5 5/5=1 

7 4 3 3 3 4 5 5/5=1 

 
หมายเหตุ 
 สอดคล้อง 3 กับ 4 = 1 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ ์และหนังสอืขอความอนุเคราะห์ข้อมลู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๗๘ 

รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ 
 
ล าดับที ่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล   ต าแหน่ง 
ล ำดับที่ ๑ ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง   อดีตสมำชิกวุฒิสภำ 
ล ำดับที่ ๒ ว่ำที่ร้อยตรีวงศ์สยำม เพ็งพำนิชภักดี  สมำชิกวุฒิสภำ 
ล ำดับที่ ๓ นำยศรีศักดิ์  วัฒนพรมงคล   สมำชิกวุฒิสภำ 
ล ำดับที่ ๔ ดร.สถิตย์  ลิ่มพงศ์พันธุ์   สมำชิกวุฒิสภำ 
ล ำดับที่ ๕ พลเอก ดร.มำรุต  ปัชโชตะสิงห์  สมำชิกวุฒิสภำ 
ล ำดับที่ ๖ นำยสมฤทธิ์  ไชยวงค์     ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนคดีศำลรัฐธรรมนูญ 
ล ำดับที่ ๗ ดร.ร่มปรำงค์   สวมประค ำ  ผู้ อ ำ น ว ย ก ำ ร  ส ำ นั ก ค ดี  ๓  ศ ำ ล  

รัฐธรรมนูญ 
ล ำดับที่ ๘ ดร.สุพิชัย  ศิริรักษ์    ทนำยควำม 
ล ำดับที่ ๙ ดร.นฤนำท  รัตนโชติวงศ์กุล   ทนำยควำม 
ล ำดับที่ ๑๐ ดร.บุญมำก กันหำสำย อ ำจ ำรย์ ป ระจ ำ ค ณ ะนิ ติ ศ ำส ต ร์    

มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น   
ล ำดับที่ ๑๑ รศ. ดร.สมำน  งำมสนิท อำจำรย์ประจ ำคณะสั งคมศำสตร์

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำช
วิทยำลัย 

ล ำดับที่ ๑๒ รศ.ประณต  นันทิยะกุล อำจำรย์ประจ ำคณะสั งคมศำสตร์
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำช
วิทยำลัย 

ล ำดับที่ ๑๓ รศ. ดร.วัชรินทร์  ชำญศิลป์   อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรบัณฑิตศึกษำ
ภ ำ ค วิ ช ำ ค ณ ะ สั ง ค ม ศ ำ ส ต ร์
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำช
วิทยำลัย 

ล ำดับที่ ๑๔ พันเอก ดร.คีรีบูรณ์  จ ำปำเทศ อำจำรย์ พิ เศษคณ ะสั งคมศำสตร์
มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย 

ล ำดับที่ ๑๕ ผศ. ดร.สมคิด  ดวงจักร อำจำรย์ประจ ำคณะสั งคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง 

ล ำดับที่ ๑๖ ผศ. ดร.รัฐพล  เย็นใจมำ หั วห น้ ำภ ำควิช ำรั ฐศำสตร์  คณ ะ
สังคมศำสตร์มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลง
กรณรำชวิทยำลัย 



๒๗๙ 

 
ล ำดับที่ ๑๗ ผศ. ดร.ยุทธนำ  ปรำณีต อำจำรย์ประจ ำภำควิชำรัฐศำสตร์ 

คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำ
จุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

ล ำดับที่ ๑๘ ดร.ฐำกูร  หอมกลิ่น อ ำ จ ำ ร ย์ ป ร ะ จ ำ ห ลั ก สู ต ร ค ณ ะ
สังคมศำสตร์มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำช
วิทยำลัย 

ล ำดับที่ ๑๙ พระอุดมสิทธินำยก, ผศ. ดร. รองคณบดีคณะสังคมศำสตร์ ฝ่ำย
บริหำร  มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณ
รำชวิทยำลัย 

ล ำดับที่ ๒๐ พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ. ดร.  ผอ.ส ำนักส่งเสริมพระพุทธศำสนำและ
บริกำรสังคม 

ล ำดับที่ ๒๑ พระครูพิศิษฏ์ประชำนำถ, ดร. รองเจ้ำคณะอ ำเภออัมพวำ  จังหวัด
สมุทรสงครำม 

ล ำดับที่ ๒๒ พระครูศรีปริยัติวิธำน, ดร. ผู้ อ ำนวยกำรศูนย์บ ริกำรวิชำกำร 
มหำวิทยำลัยมหำมกุฎรำชวิทยำลัย 
วิทยำเขตสิรินธรรำชวิทยำลัย 

ล ำดับที่ ๒๓ พระมหำสุนันท์ (สุนนฺโท), ผศ. ดร. อำจำรย์ประจ ำภำควิชำรัฐศำสตร์  
คณะสังคมศำสตร์ 

ล ำดับที่ ๒๔ รศ. ดร.จ ำนง  คันธิก อำจำรย์ประจ ำคณะมนุษยศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย 

ล ำดับที่ ๒๕ รศ. ดร. มำนพ  นักกำรเรียน อำจำรย์ประจ ำคณะมนุษยศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย 

 
 
 
 
 
 
 



๒๘๐ 

  
 

  
 
 



๒๘๑ 

  
 

  
 
 



๒๘๒ 

  
 
 

  
 



๒๘๓ 

  
 

  
 
 



๒๘๔ 

  
 

  
 
 



๒๘๕ 

  
 

 
 
 



๒๘๖ 

ภาพประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก 

 
สัมภำษณ์ พระครูศรีปริยัติวิธำน, ดร. ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริกำรวิชำกำร  

มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตสิรินธรรำชวิทยำลัย 
วันที่ ๑๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ 

 

 
สัมภำษณ์ ดร.สุพิชัย ศิริรักษ์  

 นักกฎหมำย 
วันที่ ๑๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ 



๒๘๗ 

 
สัมภำษณ์ ศำสตรำจำรย์ ดร.บุญทัน  ดอกไธสง  

อดีตสมำชิกวุฒิสภำ 
วันที่ ๒๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ 

 

 
สัมภำษณ์ รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมำน  งำมสนิท   

อำจำรย์ประจ ำคณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  
วันที่ ๒๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ 



๒๘๘ 

 
สัมภำษณ์ รองศำสตรำจำรย์ ดร. มำนพ  นักกำรเรียน  

อำจำรย์ประจ ำมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตสิรินธรรำชวิทยำลัย 
 วันที่ ๒๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ 

 
 

 
สัมภำษณ์ พระครูพิศิษฏ์ประชำนำถ ดร.,  

รองเจ้ำคณะอ ำเภออัมพวำจังหวัดสมุทรสงครำม 
วันที่ ๓ มีนำคม ๒๕๖๓ 



๒๘๙ 

 
สัมภำษณ์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สมคิด  ดวงจักร,  

อำจำรย์ประจ ำคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง   
วันที่ ๒๐ มีนำคม ๒๕๖๓ 

 
 

 
สัมภำษณ์ พ.อ., ดร.คีรีบูรณ์  จ ำปำเทศ   

อำจำรย์พิเศษ มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตสิรินธรรำชวิทยำลัย  
วันที่ ๒๒ มีนำคม ๒๕๖๓ 



๒๙๐ 

 
สัมภำษณ์  ดร.ร่มปรำงค์  สวมประค ำ  

ผู้อ ำนวยกำร ส ำนักคดี 3  
 วันที่ ๒๕ มีนำคม ๒๕๖๓ 

 

 
สัมภำษณ์ นำยสมฤทธิ์  ไชยวงค์ 

 ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนคดีศำลรัฐธรรมนูญ   
วันที่ ๒๕ มีนำคม ๒๕๖๓  

 



๒๙๑ 

 
สัมภำษณ์ รองศำสตรำจำรย์ ดร.จ ำนง  คันธิก 

อำจำรย์ประจ ำคณะมนุษยศำสตร มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย  
วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 

 
สัมภำษณ์ ดร.นฤนำท  รัตนโชติวงศ์กุล   

นักกฎหมำย 
วันที่ ๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๓ 



๒๙๒ 

 
สัมภำษณ์ ดร.บุญมำก  กันหำสำย  

 อำจำรย์ประจ ำคณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น   
วันที่ ๒ มิถุนำยน ๒๕๖๓ 

 

 
          สัมภำษณ์ พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. 

ผอ.ส ำนักส่งเสริมพระพุทธศำสนำและบริกำรสังคม 
วันที่ ๖ มิถุนำยน ๒๕๖๓ 



๒๙๓ 

 
สัมภำษณ์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รัฐพล  เย็นใจมำ  

หัวหน้ำภำควิชำรัฐศำสตร์คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  
วันที่ ๑๒ มิถุนำยน ๒๕๖๓ 

 

 
สัมภำษณ์ รองศำสตรำจำรย์ ประณต  นันทิยะ   

อำจำรย์ประจ ำคณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
 วันที่ ๒๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ 

 



๒๙๔ 

 
สัมภำษณ์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ยุทธนำ  ประณีต 

อำจำรย์ประจ ำคณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  
วันที่ ๒๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ 

 

 
สัมภำษณ์ ว่ำที่ร้อยตรี วงศ์สยำม  เพ็งพำนิชภักดี,  

สมำชิกวุฒิสภำ  
วันที่ ๒๗ มิถุนำยน ๒๕๖๓ 



๒๙๕ 

 
สัมภำษณ์ พระมหำสุนันท์ ผศ., ดร.  

อำจำรย์ประจ ำภำควิชำรัฐศำสตร์คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
 วันที่ ๑๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓ 

 

 
สัมภำษณ์ รองศำสตรำจำรย์ ดร.วัชรินทร์  ชำญศิลป์ 

อำจำรย์ประจ ำคณะสังคมศำสตร์  มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย   
วันที่ ๑๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓ 



๒๙๖ 

 
สัมภำษณ์ นำยศรีศักดิ์  วัฒนพรมงคล 

สมำชิกวุฒิสภำ  
วันที่ ๑๒ กรกฎำคม ๒๕๖๓ 

 

 
สัมภำษณ์ ดร.สถิตย์  ลิ่มพงศ์พันธุ์ 

สมำชิกวุฒิสภำ  
วันที่ ๑๔ กรกฎำคม ๒๕๖๓ 



๒๙๗ 

 
สัมภำษณ์ พลเอก ดร.มำรุต  ปัชโชตะสิงห์ 

สมำชิกวุฒิสภำ  
วันที่ ๑๖ กรกฎำคม ๒๕๖๓ 

 
 

 
สัมภำษณ์ ดร.ฐำกูร  หอมกลิ่น   

อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรคณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย 
 วันที่ ๑๙ กรกฎำคม ๒๕๖๓ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  จ 
รายชื่อผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ และหนังสือขอความอนเุคราะห ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙๙ 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญสนทนากลุ่มเฉพาะ 
 (Focus Group Discussion) 

ณ ห้อง ประชุมประจ าคณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 
******************************* 

 
 ล าดับที่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล  ต าแหน่ง 
 ล ำดับที่ ๑  รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม   ผู้อ ำนวยกำรหลักสูตรบัณฑิตศึกษำ   
 ล ำดับที่ ๒  รศ.ดร.เกียรติศักดิ์  สุขเหลือง     รองคณบดี คณะสังคมศำสตร์ 
 ล ำดับที่ ๓  รศ.ดร.ธัชชนันท์  อิศรเดช   ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรทั่วไป   
 ล ำดับที่ ๔  รศ.อนุภูมิ  โซวเกษม   อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรบัณฑิตศึกษำ   
 ล ำดับที่ ๕  ผศ.ดร.พงษ์พัฒน์  จิตตำนุรักษ์   อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรบัณฑิตศึกษำ   
 ล ำดับที่ ๖  ผศ.ดร.ธิติวุฒิ  หมั่นมี   อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรบัณฑิตศึกษำ   
 ล ำดับที่ ๗  ผศ.ดร.สุริยำ  รักษำเมือง   อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรบัณฑิตศึกษำ   
 ล ำดับที่ ๘  ผศ.ดร.อนุวัต  กระสังข ์   อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรบัณฑิตศึกษำ   
 ล ำดับที่ ๙  พระปลัดระพิน  พุทฺธิสำโร.ผศ.ดร.   อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรบัณฑิตศึกษำ   
 ล ำดับที่ ๑๐  ผศ.ร.อ.ดร.ประมำณเลิศ อัจฉริยปัญญำกุล   อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรบัณฑิตศึกษำ   
 ล ำดับที่ ๑๑  ผศ.ดร.รัฐชฏำ  ฤำแรง   คณบดี คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยเวส

เทิร์น 
 ล ำดับที่ ๑๒  ผศ.ณัฤฐ์พิชำ  วโรดมอธิพัฒน์        หั ว ห น้ ำ ส ำ ข ำ วิ ช ำ นิ ติ ศ ำ ส ต ร์ 

มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น 
 ล ำดับที่ ๑๓  ดร.วันชัย  แสงสุวรรณ  อำจำรย์พิเศษและที่ปรึกษำด้ำนกฎหมำย 

มหำวิทยำลัยมหำมกุฎรำชวิทยำลัย 
วิทยำเขตสิรินธรรำชวิทยำลัย 

 

 

 

 



๓๐๐ 

 



๓๐๑ 

 
 

 
 
 



๓๐๒ 

 
 

 
 



๓๐๓ 

 

 
 



๓๐๔ 

ภาพประกอบการสนทนากลุ่มเฉพาะ 

 

 

 

 



๓๐๕ 

 

 

 



๓๐๖ 
 

              ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ-นามสกุล  :  นางสาวอัญธิษฐา  อักษรศรี             
วัน/เดือน/ปีเกิด  :  วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ 
ภูมิล าเนา  :  ๙ หมู่ ๑๐ ต าบลปากพูน อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ 
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ :  ปริญญาตรี ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 

   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย    
พ.ศ. ๒๕๕๒  :  ปริญญาโท ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 

   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย    
ประสบการณ์การท างาน :  ฝ่ายบุคคล บริษัท ไทยเทคนิคอล อินเตอร์ ซิสเต็ม จ ากัด 
   :  ฝ่ายบุคคล บริษัท มิลเลี่ยน โพลีซีล อินดัสตรี้ จ ากัด  
   :  ฝ่ายธุรการ ส านักงานกฎหมาย สัตตนิติ 

:  อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   
ผลงานทางวิชาการ       :  อัญธิษฐา  อักษรศรี. (๒๕๖๒).“การใช้หลักนิติธรรมในการบริหารประเทศ” 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ (MCU Congress ๓) นวัตกรรมทางการ 
ปกครองและการบริหารในยุคไทยแลนด์ ๔.๐. : ๖๗๙-๖๙๔.    

 :   อัญธิษฐา อักษรศรี. (๒๕๖๒). “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
โดยใช้  หลักธรรมทศพิธราชธรรม” วารสารวิจยวิชาการ ปีที่ ๒ ฉบับที่ 
๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๒) : ๑๖๑-๑๗๘. 

:   อัญธิษฐา อักษรศรี. (๒๕๖๓). “มาตรฐานจริยธรรมของนักการเมืองตาม      
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐” งานประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่  ๔  MCU Nan Congress IV พุทธเกษตร :   
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างย่ันยืน : ๔๒๒-๔๓๑.   

  :  อัญธิษฐา อักษรศรี. (๒๕๖๔). “บทบาทสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ  
      พุทธศักราช ๒๕๖๐”วารสารวิจยวิชาการ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-

เมษายน ๒๕๖๔) : ๒๔๓-๒๕๓. 
ปีท่ีเข้าศึกษา   :  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ที่อยู่ปัจจุบัน                 :  เลขที่ ๓/๒๕๔ หมู่ ๖ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอ

สามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๒๒๐ โทร ๐๘๕-๐๔๗-๑๒๒๕ E-mail: 
auntittha@hotmail.com 
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