
 
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  
การศึกษาวิจยับทบาทการเสนอแนะดา้นนิติบญัญติัของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา มี

วตัถุประสงค์ส าคญัเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการแสดงบทบาทการเสนอแนะดา้นนิติบญัญติัของ
ส านกังานฯ แก่วุฒิสภา และเพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการแสดงบทบาทการเสนอแนะดา้น
นิติบญัญติัของส านักงานฯ แก่วุฒิสภา จากการท่ีส านักงานฯ มีบทบาทส าคญัในกระบวนการนิติ
บญัญติัของประเทศ ซ่ึงมีความเก่ียวข้องกับปัจจยัแวดลอ้มทั้งภายนอกและภายใน ทั้งในระดับ      
มหภาคและจุลภาค ดงันั้นการเปล่ียนแปลงขององค์การใดใดเพื่อรองรับบทบาทใหม่ในอนาคตจึง
ควรพิจารณาปัจจยัต่างๆ ดงักล่าวอยา่งครบถว้น เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าสามารถสร้างมุมมองใหม่ๆ ในการ
ตอบสนองต่อปัจจยัเหล่านั้นอย่างเหมาะสม จึงมีความจ าเป็นในการก าหนดและท าความเขา้ใจถึง
ความหมายของทฤษฎีและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งกวา้งขวาง มีนกัวิชาการหลายท่านไดท้ าการศึกษา 
และใหแ้นวคิดไวม้ากมายเพื่ออธิบายความหมาย ทฤษฎี และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จากการศึกษาคน้ควา้
งานเขียนและงานวิจยัท่ีผา่นมา ผูว้ิจยัขอน าเสนอแนวคิดทฤษฎีต่างๆ รวมถึงผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อเป็นกรอบการวิจยัโดยมีสาระส าคญัต่อไปน้ี  

- แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบการปกครอง 
- แนวคิดเก่ียวกบัสภานิติบญัญติั 
- แนวคิดเก่ียวกบัวุฒิสภาไทย 
- แนวคิดเก่ียวกบัการริเร่ิมกฎหมายในฝ่ายบริหาร 
- แนวคิดเก่ียวกบัการน าเสนอและการพิจารณาร่างกฎหมายในรัฐสภา 
- แนวคิดเก่ียวกบัส านกังานเลขาธิการสภาท่ีปรึกษาในประเทศต่างๆ 
- แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการความรู้ 
- แนวคิดเก่ียวกบัองคก์าร   
- แนวคิดเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงและพฒันาองคก์าร   
- การทบทวนวรรณกรรม และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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แนวคดิเกี่ยวกับรูปแบบการปกครอง 

 
ระบอบประชาธิปไตย หมายถึงระบอบการปกครองประเทศ ซ่ึงประชาชนเป็นผูท้รงไว้

ซ่ึงอ  านาจอธิปไตย ดงันั้น การปกครองประเทศจึงถือมติมหาชนเป็นหลกั ซ่ึงเป็นการปกครองของ
ประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชนนัน่เอง   

จากเหตุผลท่ีว่าระบอบประชาธิปไตยมีข้ึนเพ่ือประโยชน์และความสุขของประชาชน ถา้
ประโยชน์ของประชาชนคือเป้าหมายของการปกครองแลว้ ระบอบประชาธิปไตยจึงมีความ
เหมาะสมท่ีก  าหนดใหป้ระชาชนเป็นผูใ้ชอ้  านาจจดัการปกครองโดยตนเอง   

ในอดีตนั้น กรีกและโรมนัไดริ้เร่ิมให้มีการประชุมของประชาชน เพื่อท าการปกครอง
นครรัฐของตนมาตั้งแต่สองพนัปีก่อนแลว้ อย่างไรก็ตาม รูปแบบดงักล่าวก็ไม่สามารถเรียกไดว้่า
เป็นการปกครองแบบประชาธิปไตย เพราะเป็นเพียงการชุมนุมกนัของชาวเมืองกลุ่มหน่ึงซ่ึงเป็นผู ้
ถืออ  านาจเหนือกลุ่มของตน และมีอิทธิพลเหนือชีวิตของคนอ่ืนๆ ท่ีตนครอบครองอยู่เท่านั้น 
รูปแบบของประชาธิปไตยท่ีแทจ้ริงท่ีเรียกว่า “ประชาธิปไตยโดยตรง” ซ่ึงหมายความถึงการท่ี
ประชาชนทั้งหลายท่ีมีฐานะเป็นพลเมืองอย่างสมบูรณ์โดยประเพณีหรือกฎหมาย มีส่วนร่วมใน
กระบวนการประชุมสมชัชาประชาชนเพ่ือก าหนดนโยบายและควบคุมทางการเมืองนั้น เพ่ิงจะเร่ิม
ปรากฏข้ึนอยา่งแทจ้ริงในคริสต์ศตวรรษท่ี 13 ในภูมิภาคการปกครองท่ีเรียกว่า “Cantons” ต่าง ๆ 
ของสวิสเซอร์แลนด ์ 

รูปแบบของการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยตรงดงักล่าวเกิดข้ึนไดไ้ม่นานนัก และ
ในท่ีสุด ความเติบโตของประชาคมและความสลบัซบัซอ้นของสังคมไดท้ าให้ความเป็นไปได้ท่ี
ประชาชนจะมาร่วมประชุมในการตดัสินใจทางการเมืองแต่ละคร้ังมีนอ้ยลง และรูปแบบดงักล่าวก็
ค่อย ๆ เปล่ียนไปเป็นการท่ีผูแ้ทนของประชาชนมาใชอ้  านาจในการด าเนินการปกครองแทน ความ
เปล่ียนแปลงของการปกครองแบบประธิปไตยดงักล่าวน้ี มีความสอดคลอ้งกบัค าประกาศของ
โธมสั เจฟเฟอร์สนั (Thomas Jefferson) และแฟรงกลิน ดี รูสเวลท์ (Franklin D. Roosevelt) ท่ีเห็น
ว่า เป็นไปไดย้ากท่ีประชาชนจะปกครองตนเองไม่ว่าจะเป็นชุมชนในขนาดใด (Birch, 1966, p. 264 
อา้งถึงใน สนธิ เตชานนัท,์ 2543, หนา้ 135) การยอมรับแนวคิดประชาธิปไตยแง่น้ี ท าให้เกิดความ
เช่ือในระบบการปกครองแบบมีผูแ้ทน (Representative Government) รวมทั้งเห็นคุณค่าของสิทธิ
ในการเสนอร่างกฎหมาย การออกเสียงประชามติ รวมทั้งการเลือกตั้ง ซ่ึงประชาชนท่ีเป็นผูเ้ลือกตั้ง
มีทศันะคติว่า ผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งมีพนัธกรณีท่ีจะตอ้งเพ่ิมพูนผลประโยชน์และด าเนินการตาม
ความคิดเห็นของประชาชนท่ีอยูใ่นเขตเลือกตั้งของตน 
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ระบบการปกครองแบบมีผูแ้ทนจึงเป็นระบบการปกครองท่ียอมให้เจตจ านงของ
ประชาชนเป็นส่ิงซ่ึงทรงอ านาจสูงสุดอยูเ่ช่นเดิม แต่โดยท่ีประชาคมไดเ้ติบโตข้ึนกว่าเดิม การใหค้น
จ านวนมากมารวมกนัเพื่อตดัสินใจร่วมกนัในปัญหาทางการเมืองการปกครองเป็นท่ีเป็นไปไดย้าก 
ดงันั้น จึงเกิดความจ าเป็นท่ีจะตอ้งสถาปนาระบบการมีผูแ้ทนของประชาชนข้ึน เพื่อใหผู้แ้ทนรับเอา
ความคิดเห็นของประชาชนไปปฏิบติัโดยการออกเสียงแทนในเร่ืองต่าง ๆ โดยผ่านกระบวนการ
เลือกตั้งจากประชาชน ซ่ึงย่อมเป็นการแสดงออกซ่ึงการรักษาสถานะของการมีอ  านาจสูงสุดของ
ประชาชนไวเ้ช่นเดิม ระบบการปกครองแบบมีผูแ้ทนในบรรดากลุ่มประเทศประชาธิปไตย
โดยทัว่ไปอาจจ าแนกออกไดเ้ป็น 2 รูปแบบใหญ่ ๆ ดว้ยกนั โดยพิจารณาจากการจดัความสัมพนัธ์
ระหว่างองคก์ารท่ีท าหนา้ท่ีนิติบญัญติักบัองคก์ารบริหารไดแ้ก่ 

 
1. รูปแบบการปกครองแบบรัฐสภา (Parliamentary Government)   
คือรูปแบบของการปกครองซ่ึงยินยอมให้มีองค์การท่ีเท่าเทียมกนัสองฝ่ายคือ ฝ่ายนิติ

บญัญติัและฝ่ายบริหาร ซ่ึงลว้นแต่ทรงอ านาจอธิปไตยซ่ึงไดรั้บมาจากประชาชน คอยถ่วงดุลอ านาจ
ในกระบวนการปกครองระหว่างกนัอยูโ่ดยตลอด และมีความสมัพนัธก์นัอยา่งใกลชิ้ด  

ระบบการปกครองแบบรัฐสภาน้ีมีวิวฒันาการมาจากประวติัศาสตร์ของประเทศองักฤษ 
ซ่ึงเรียกว่า การปกครองแบบเวสมินสเตอร์ (The Westminster Model) อนัเป็นระบอบท่ีด าเนินอยูใ่น
ประเทศองักฤษตั้งแต่ปลายศตวรรษท่ีสิบเกา้ ประมาณปี ค.ศ. 1880-1914 รูปลกัษณ์ท่ีส าคญัของ
ระบอบการปกครององักฤษในช่วงนั้นก็คือ คณะรัฐมนตรี ซ่ึงปกครองดว้ยผูน้  าทางการเมืองอาวุโส
ประมาณ 16 คน มีนายกรัฐมนตรีเป็นหวัหนา้ คณะรัฐมนตรีมีหน้าท่ีสองประการคือ ประการแรก 
ท าหนา้ท่ีในการปกครองประเทศ หนา้ท่ีอีกประการหน่ึงไดแ้ก่ การมีท่ีนั่งในรัฐสภา อยู่ภายใตก้าร
น า การคงไวซ่ึ้สถานภาพ การถูกวิพากษ์วิจารณ์ และการไดรั้บอิทธิพลจากสภาสามญั (House of 
Commons) ดงัท่ีแบ็จช็อต (Bagehot) กล่าวในปี ค.ศ. 1865 ว่าเป็นการขอเก่ียวซ่ึงผกูมดัฝ่ายนิติ
บญัญติักบัฝ่ายบริหารเขา้ไวด้ว้ยกนั (Richard, 1984, p. 16 อา้งถึงใน สนธิ เตชานันท์, 2543, หน้า 
85) 

นกัทฤษฎีทางกฎหมายรัฐธรรมนูญจ านวนมากไดใ้หค้วามเห็นแตกต่างกนัในสารัตถะท่ี
แทจ้ริงของการปกครองแบบรัฐสภา ตวัอย่างเช่น แมคอานูลา (McAnulla, 2006, pp. 12-15) ได้
แสดงลกัษณะส าคญั 5 ประการไดแ้ก่ 

1.1 การมอี านาจเตม็ของรัฐสภา (Parliamentary Sovereignty) 
ประเทศองักฤษเป็นท่ีเขา้ใจว่าเป็นประเทศท่ีมีศนูยอ์  านาจรวมไวท่ี้เดียว (Unitary State) 

ดงันั้น ระบอบการปกครองของประเทศจึงมีลกัษณะพิเศษกว่าระบอบการปกครองแบบอ่ืนๆ ในแง่
ท่ีว่า รัฐสภามีอ  านาจเต็ม การท่ีรัฐสภามีอ  านาจเช่นน้ี จึงไม่มีองคก์ารหรือสถาบนัใดอยู่เหนือรัฐสภา 
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หรือจะตั้ งค  าถามหรือข้อสงสัยใดใดเก่ียวกับความชอบธรรมของอ านาจน้ี (ยกเว ้นสถาบัน
พระมหากษัตริยซ่ึ์งทรงไวซ่ึ้งอ  านาจในการยุบสภาได้) รัฐสภาจึงท าหน้าท่ีออกกฎหมาย และ
มอบหมายใหส้ถาบนัอ่ืนๆ น าเอากฎหมายไปด าเนินการ (อาทิเช่น ส่วนราชการต่างๆ และศาลสถิต
ยติุธรรม) ดงันั้น จึงไม่สามารถมีองค์การใดท่ีหยุดย ั้งหรือขดัขวางการปฏิบติัหน้าท่ีของรัฐสภาได ้
(ทั้งน้ีไม่รวมมติของประชาชน) นอกจากนั้น รัฐสภายงัสามารถยกเลิกกฎหมายต่างๆ ได้ด้วย 
ถึงแมว้่าฝ่ายตุลาการอาจจะตั้งประเด็นค าถามต่อการพิจารณากฎหมายใดใดก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถ
ขดัขวางการด าเนินงานดา้นนิติบญัญติัได ้ท่ีส าคญัคือ สมาชิกรัฐสภาไม่สามารถถูกจ ากดัสิทธิใน
การลงคะแนนเสียงไม่ว่าจะเป็นจากภาคประชาชนหรือกลุ่มผลประโยชน์ใดใด 

1.2 การมีเสียงข้างมากในรัฐสภาของฝ่ายบริหาร (Majority Party Control of the 
Executive) 

การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาใชร้ะบบ The First-Past-the Post Electoral System ซ่ีง
ส่งผลใหม้ีพรรคการเมืองสามารถมีเสียงขา้งมากในสภาสามญั ในช่วงท่ีผ่านมา ประเทศองักฤษมี
ระบบการปกครองแบบสองพรรค หมายความว่าพรรคการเมืองหลกัสองพรรคท าการแข่งขัน
เพื่อใหส้ามารถไดรั้บเสียงขา้งมากในรัฐสภา โดยพรรคท่ีมีคะแนนเสียงขา้งมากมีสิทธ์ิอนัชอบธรรม
ในการจดัตั้งรัฐบาล และผูน้  าพรรคมีหน้าท่ีในการจดัตั้งคณะรัฐมนตรีเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นรัฐบาล 
รัฐมนตรีก็เลือกมาจากสมาชิกรัฐสภาของพรรคท่ีไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมาก ดงันั้น พรรครัฐบาลจึง
ให้การสนับสนุนนโยบายตลอดจนกฎหมายท่ีรัฐบาลเสนอ เพราะฉะนั้น ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติ
บญัญติัจึงดูเหมือนว่าเป็นฝ่ายเดียวกนั ซ่ึงลกัษณะน้ีมีความแตกต่างจากระบอบการปกครองแบบ
อ่ืนๆ เน่ืองจากคณะรัฐมนตรีท าหนา้ท่ีเป็นรัฐบาล และในเวลาเดียวกนัก็ท าหนา้ท่ีเป็นสมาชิกรัฐสภา
ดว้ย การผสมผสานในลกัษณะน้ีเป็นผลมาจากหลกัการพ้ืนฐานส่วนหน่ึงคือ ระเบียบของพรรค 
(Party Discipline) โดยเป็นท่ียอมรับกนัว่าสมาชิกรัฐสภาท่ีสังกดัพรรครัฐบาลหรือพรรคฝ่ายคา้น 
ควรให้การสนับสนุนผูน้  าพรรคของตนโดยแสดงออกมาเป็นระบบวิป ซ่ึงถา้สมาชิกพรรคไม่ให้
การสนบัสนุนพรรคของตนแลว้ ก็จะถกูลงโทษในรูปแบบต่างๆ ดงันั้น การท่ีสมาชิกพรรครัฐบาล
ในสภาสามญัจะลงคะแนนเสียงคดัคา้นนโยบายของรัฐบาลเองจึงเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนนอ้ยมาก แต่การท่ี
สภาขุนนางจะคดัคา้นนโยบายของรัฐบาลเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนมากกว่า แต่อย่างไรก็ตาม สภาขุนนางก็
ท าไดแ้ต่เพียงการชะลอกฎหมายเท่านั้นโดยท่ีไม่สามารถยบัย ั้งได้ ดงันั้น การท่ีรัฐบาลมีอ  านาจ
เหนือกว่าจึงเป็นเร่ืองปกติ 

1.3 การมรัีฐบาลที่เข้มแข็ง (Strong Cabinet Government) 
หมายความว่าฝ่ายบริหารอยูใ่นต าแหน่งท่ีมีความเขม้แข็งในรัฐบาลและสามารถเสนอ

กฎหมายใหผ้า่นรัฐสภาไดโ้ดยสะดวก รัฐบาลองักฤษถือเป็นรัฐบาลท่ีมีความเขม้แข็ง โดยถือเป็น
ความจริงหลกั (The Big Truth) และเป็นกุญแจส าคญัในการท าความเขา้ใจในระบบการเมืองของ
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องักฤษดว้ย นายกรัฐมนตรีท าหนา้ท่ีคดัเลือกและแต่งตั้งรัฐมนตรีเขา้บริหารงานในกระทรวงต่างๆ 
โดยท่ีรัฐมนตรีแต่ละท่านมีอ  านาจในการออกค าสั่งและจดัองค์การให้เป็นไปตามนโยบายต่างๆ 
ลกัษณะส าคญัเชิงโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้งสถานภาพของรัฐมนตรีมีดงัน้ี 

1.3.1 รัฐมนตรีมีความรับผิดชอบต่อรัฐสภาต่อการตดัสินใจของตน รวมทั้งส่ิง
ต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนภายในกระทรวงและความรับผดิชอบของตน 

1.3.2 การปฏิบัติหน้าท่ีของรัฐมนตรีมีการประสานงานผ่านการประชุม
คณะรัฐมนตรีท่ีน าโดยนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีหน้าท่ีแสดงความรับผิดชอบร่วมกนัต่อการ
ตดัสินใจใดใดในนามของรัฐบาล 

1.3.3 รัฐมนตรีไดรั้บการสนบัสนุนจากขา้ราชการท่ีวางตวัเป็นกลางทางการเมือง
โดยปฏิบติัหนา้ท่ีในการน านโยบายท่ีผา่นความเห็นชอบไปด าเนินการ 

1.4 การมคีวามพร้อมรับผดิโดยผ่านการเลอืกตั้ง (Accountability through Election) 
รูปแบบการปกครองแบบรัฐสภามีพ้ืนฐานมาจากการท่ีรัฐสภามีอ  านาจเต็ม ซ่ึงไม่ใช่

การมีอ  านาจอนัเน่ืองมาจากการได้รับเสียงข้างมาก (Popular Sovereignty) อย่างไรก็ตาม มี
ขอ้ยกเวน้ประการเดียวก็คือ ในช่วงการเลือกตั้งทัว่ไปซ่ึงด าเนินการทุกๆ ส่ีถึงห้าปี ซ่ึงเป็นสภาพท่ี
รัฐบาลตอ้งยอมรับโดยท่ีประชาชนอาจเลือกพรรครัฐบาลกลบัเขา้มาท าหน้าท่ีใหม่หรือลงคะแนน
เสียงใหอ้อกจากการเป็นรัฐบาล ในท านองเดียวกนั สมาชิกรัฐสภาก็ตอ้งยอมรับสภาพต่อประชาชน
ผูเ้ลือกตั้งในทอ้งถ่ินของตน การเลือกตั้งทัว่ไปเป็นโอกาสส าคญัท่ีประชาชนสามารถแสดงออกถึง
ความคิดเห็นของตนไดอ้ยา่งชดัเจน และมอบอ านาจใหรั้ฐสภาท าหนา้ท่ีไดโ้ดยชอบธรรม 

1.5 การมอีงค์การที่หน้าที่เป็นฝ่ายค้านรัฐบาล (Institutionalized Opposition)  
ในรูปแบบการปกครองแบบรัฐสภา มีองค์การท่ีท าหน้าท่ีเป็นฝ่ายคา้นรัฐบาล โดยท่ี

พระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้งพรรคหลกัท่ีพ่ายแพก้ารเลือกตั้งให้ท าหน้าท่ีจดัตั้งรัฐบาลเงา (Shadow 
Government) เพื่อเป็นฝ่ายคา้นรัฐบาล เพื่อท าใหรั้ฐบาลปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมีความรับผดิชอบ 

 
2. รูปแบบการปกครองแบบประธานาธิบดี (Presidential Government)  
คือระบบการปกครองท่ีแบ่งผูถื้ออ  านาจออกจากกนั และก าหนดความร่วมมือกนัระหว่าง

กนั โดยก าหนดให้เช่ือมโยงกนัในเฉพาะจุดสัมผสัต่าง ๆ ตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญเท่านั้น 
กล่าวคือพยายามใหม้ีความสมัพนัธก์นันอ้ยท่ีสุดระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบญัญติั ซ่ึงลว้นแต่
ไดอ้  านาจอธิปไตยจากกระบวนการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง  

รูปแบบการปกครองน้ีเป็นการปกครองท่ีใช้อ  านาจผ่านสถาบันการเมืองหลักสาม
สถาบนั คือ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบญัญติั และฝ่ายตุลาการ ซ่ึงแต่ละสถาบนัต่างก็มีอ  านาจในขอบเขต
ของตน แต่ใชอ้  านาจร่วมกนั โดยแต่ละสถาบนัจะร้ังอ  านาจของสถาบันอ่ืนๆ สถาบนัใดสถาบัน
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หน่ึงหรือทั้งหมดทุกสถาบนั โดยท่ีรัฐสภาเป็นผูบ้ญัญติักฎหมายของประเทศ แต่ประธานาธิบดี
สามารถยบัย ั้งกฎหมายท่ีออกโดยรัฐสภา หรือศาลสูงก็อาจพิจารณาว่ากฎหมายฉบบันั้นๆ ขดัต่อ
รัฐธรรมนูญ หรือประธานาธิบดีเป็นผูน้  ากฎหมายมาบริหารให้เกิดผลดี แต่ศาลก็อาจเชิญ
ประธานาธิบดีมาใหก้ารในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการบริหาร และรัฐสภาก็อาจถอดถอนประธานาธิบดีออก
จากต าแหน่งโดยกระบวนการกล่าวโทษ (Impeachment) หรือศาลสูงเป็นผูม้ีอ  านาจสูงสุดในการ
ตีความรัฐธรรมนูญ แต่ประธานาธิบดีเป็นผูแ้ต่งตั้งและรัฐสภาเป็นผูใ้หค้วามเห็นชอบบุคคลท่ีจะเขา้
ด  ารงต าแหน่งผูพิ้พากษา นอกจากน้ี สถาบนัทั้งสองยงัเป็นผูจ้ดัสรรงบประมาณการด าเนินงานของ
ฝ่ายตุลาการดว้ย ดงันั้น กลไกการปกครองแบบประธานาธิบดีมีลกัษณะท่ีสลบัซบัซอ้น แต่หลกัการ
พ้ืนฐานของระบบนั้นง่าย เพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจว่าประชาชนมีอ  านาจหนา้ท่ีสูงสุดท่ีจะควบคุมรัฐ 

การปกครองแบบประธานาธิบดีมีลกัษณะสามประการ (UNDP, Online, 2006) ไดแ้ก่  
2.1 การแบ่งแยกอ านาจ (Separation of Powers) 
หมายถึง การแบ่งแยกอ านาจการบริหารประเทศให้กบัสถาบนัต่างๆ โดยท่ีอ  านาจท่ี

แบ่งสรรนั้น สถาบนัต่างๆ อาจมีอ  านาจเหนือสถาบันอ่ืนหรือไม่ก็ได ้อาทิเช่น ฝ่ายบริหารอาจมี
อ  านาจในการควบคุมฝ่ายนิติบญัญติั หรือฝ่ายนิติบญัญติัอาจมีอ  านาจในการควบคุมฝ่ายบริหารก็ได ้
หรือฝ่ายนิติบญัญติัมีอ  านาจในการออกกฎหมาย  

ในการปกครองแบบประธานาธิบดีนั้น อ  านาจทางการเมืองและการบริหารประเทศมี
การแบ่งสรรระหว่างฝ่ายนิติบญัญติั ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ โดยท่ีบุคลากรท่ีปฏิบติัหน้าท่ีใน
แต่ละสถาบนัจะด าเนินไปตามเง่ือนไข รวมทั้งใหบ้ริการประชาชนตามความเหมาะสม 

ประธานาธิบดีซ่ึงเป็นผูบ้ริหารสูงสุดและตวัแทนของประเทศผ่านการเลือกตั้งซ่ึงแยก
ออกจากสมาชิกรัฐสภา หลงัจากนั้น ประธานาธิบดีจะคดัเลือกผูท่ี้จะด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีของ
กระทรวงต่างๆ โดยท่ีรัฐมนตรีเหล่านั้นไม่ไดเ้ป็นสมาชิกรัฐสภาแต่อยา่งใด ถึงกระนั้นก็ตาม การท่ี
จะด ารงต าแหน่งตอ้งไดรั้บฉนัทานุมติัจากรัฐสภาก่อน จากการท่ีการคดัเลือกผูท่ี้จะด ารงต าแหน่ง
รัฐมนตรีเป็นไปโดยฝ่ายบริหาร สภาพเช่นน้ีจึงแสดงถึงการแบ่งแยกอ านาจอยา่งชดัเจน และฝ่ายนิติ
บญัญติัและฝ่ายบริหารต่างก็เป็นอิสระต่อกนั ประธานาธิบดีมีอ  านาจเหนือรัฐมนตรีซ่ึงไดรั้บการ
แต่งตั้งเขา้มา ซ่ึงไม่มุ่งเนน้การใหก้ารสนบัสนุนในเชิงรัฐสภา 

2.2 วาระการด ารงต าแหน่งและการถอดถอนออกจากต าแหน่ง (Executive Terms and 
Removal from Office) 

หมายถึง การถอดถอนผูด้  ารงต าแหน่งประธานาธิบดีและการยุบสภา โดยในการ
ปกครองแบบน้ี วาระของประธานาธิบดีไม่ข้ึนกบัวาระของรัฐสภา 

จากการแบ่งแยกอ านาจตามท่ีได้กล่าวข้างต้น การเลือกตั้ งผู ้ท่ีด  ารงต าแหน่ง
ประธานาธิบดีและสมาชิกรัฐสภาด าเนินการเป็นอิสระต่อกนั ประธานาธิบดีไม่มีอ  านาจในการถอด
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ถอนสมาชิกรัฐสภา การถอดถอนประธานาธิบดีหรือสมาชิกรัฐสภาก่อนเวลาสามารถกระท าไดใ้น
สภาล่างภายใต้สภาวะท่ีเป็นการเฉพาะเจาะจง ดังนั้ น ในสภาพปกติ ไม่ว่าพรรคการเมืองท่ี
ประธานาธิบดีสังกัดจะเป็นพรรคท่ีได้รับคะแนนเสียงน้อยไม่ว่าจะในสภาผูแ้ทนราษฎรหรือ
วุฒิสภา ประธานาธิบดีก็ยงัสามารถด ารงต าแหน่งจนครบวาระตามท่ีไดรั้บเลือกตั้งเขา้มา 

2.3 ระเบียบของพรรค (Party Discipline) 
หมายถึงวิธีปฏิบติัของสมาชิกรัฐสภาในการลงคะแนนเสียงให้พรรคการเมืองท่ีตน

สงักดั โดยในการปกครองแบบประธานาธิบดี พรรคการเมืองต่างๆ ส่วนใหญ่มีโครงสร้างอ  านาจท่ี
ไม่เป็นทางการมากนัก การท่ีสมาชิกพรรคไม่ไดล้งคะแนนเสียงให้กบัพรรคของตนก็ไม่มีผลต่อ
เสถียรภาพของรัฐบาล ดงันั้น สมาชิกรัฐสภาจึงมีอิสรภาพในการแสดงตนกบักลุ่มผลประโยชน์
ต่างๆ ในพ้ืนท่ี หรือท่ีเก่ียวขอ้งกบัเช้ือชาติเผา่พนัธ ์รวมทั้งกลุ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เน่ืองจาก
สมาชิกรัฐสภามกัจะไดรั้บเลือกตั้งจากกลุ่มผลประโยชน์ในพ้ืนท่ี จึงตอ้งแสดงความรับผิดชอบต่อ
ประชาชนท่ีเลือกตนเขา้รับต าแหน่งเป็นอนัดบัแรก ส่วนพรรคการเมืองท่ีตนสังกดัมีความส าคญั
รองลงมา ถึงแมว้่าสมาชิกรัฐสภาเหล่าน้ีอยู่ภายใตแ้รงกดดนัท่ีจะตอ้งลงคะแนนเสียงให้กบัพรรค
ของตนก็ตาม การท่ีไม่ไดล้งคะแนนเสียงใหก้บัพรรคของตนก็ไม่ส่งผลกระทบต่อตวัสมาชิกรัฐสภา
และระบบการเมืองใดใด เน่ืองจากฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบญัญัติไดรั้บการเลือกตั้งเขา้มาปฏิบัติ
หนา้ท่ีแยกเป็นอิสระจากกนั จึงเป็นเร่ืองปกติท่ีสถาบนัทั้งสองอาจอยู่ภายใตก้ารควบคุมของพรรค
อ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่พรรคของตนก็ได ้

รูปแบบการปกครองจึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีควรพิจารณาโดยเฉพาะอยา่งยิง่ส าหรับประเทศ
ไทยท่ีรับเอารูปแบบการปกครองแบบรัฐสภาตามแบบองักฤษมาตลอดช่วงเวลา 78 ปีท่ีผ่านมา 
ดงันั้น ลกัษณะของรูปแบบการปกครองน้ีทั้งห้าประการดังท่ีกล่าวขา้งต้นจะเป็นปัจจยัท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อกระบวนการนิติบญัญติัในส่วนของวุฒิสภาไทย ท่ีงานวิจยัคร้ังน้ีจะใหค้วามส าคญัเพือ่
ดูว่ามีความเก่ียวขอ้งต่อการแสดงบทบาทการเสนอแนะด้านนิติบญัญัติของส านักงานฯ ในดา้น
ใดบา้งและมากน้อยเพียงใด รวมทั้งส่ิงท่ีส านักงานฯ ควรกระท าเพ่ือตอบสนองต่อปัจจยัน้ีอย่าง
เหมาะสม 

 

แนวคดิเกี่ยวกับสภานิตบิัญญัต ิ

 
สภานิติบญัญติัในความเห็นขององคก์ารสหประชาชาติ  (UNDP, Online, 2006) หมายถึง 

หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีส าคัญสามด้านได้แก่ การออกกฎหมาย (Legislate) การเป็นตัวแทน 
(Represent) และการควบคุมการบริหารประเทศ (Oversee) โดยการเป็นตวัแทนมีสองมิติดว้ยกนั 
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ไดแ้ก่ สมาชิกสภานิติบญัญติัท าหน้าท่ีเป็นผูแ้ทนของประชาชนในการบริหารส่วนราชการต่างๆ 
รวมทั้งท าหน้าท่ีของตนหรือร่วมกบัสมาชิกฯ อ่ืนๆ ในการรักษาผลประโยชน์ของประชาชนใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะ ส่วนการควบคุมการบริหารประเทศคือ การด าเนินการดา้นนิติ
บญัญติัท่ีท าใหฝ่้ายบริหารตอ้งแสดงความรับผดิชอบต่อการด าเนินนโยบาย ตลอดจนการใชจ่้ายเงิน
งบประมาณ รวมทั้งยงัเป็นกระบวนการท่ีฝ่ายนิติบญัญติัและฝ่ายบริหารปฏิบติัหนา้ท่ีร่วมกนัในการ
ท าใหก้ฎหมายเป็นไปตามท่ีก  าหนดไว ้งานดา้นนิติบญัญติัจึงเป็นกระบวนการท่ีน าเสนอ พิจารณา 
และออกกฎหมายต่างๆ หน้าท่ีน้ีโดยทัว่ไปมีความส าคญัน้อยในรูปแบบการปกครองแบบรัฐสภา
เมื่อเทียบกบัรูปแบบการปกครองแบบประธานาธิบดี 

งานดา้นนิติบัญญัติประกอบดว้ยขั้นตอนต่างๆ ท่ีการพิจารณากฎหมายจะด าเนินไป
ภายในรัฐสภา เพื่อท่ีว่ากฎหมายนั้นจะไดรั้บการพิจารณาอย่างเหมาะสม โดยทั่วไป กฎหมายจะ
ไดรั้บการเสนอเข้้าสู้้่รัฐสภา และจะผา่นขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมาธิการเฉพาะดา้น 
ในบางรัฐสภา คณะกรรมาธิการอาจมีอ  านาจในการยบัย ั้งกฎหมายได ้หรือคณะกรรมาธิการอาจ
พิจารณากฎหมายเป็นเพียงพิธีการเท่านั้น จากนั้น กฎหมายดงักล่าวจะถูกส่งกลบัไปยงัสภานิติ
บญัญติัเพื่อพิจารณาและลงคะแนนเสียง ขั้นตอนการพิจารณากฎหมายมีดงัต่อไปน้ี 

 
1. ขั้นตอนการเตรียมการ (Preparation) 
ในรูปแบบการปกครองแบบรัฐสภา กฎหมายส่วนใหญ่จะไดรั้บการศีกษา รวมทั้งไดรั้บ

การพฒันาและจดัท าเป็นร่างกฎหมายโดยฝ่ายบริหารเป็นการล่วงหนา้ ส่วนในรูปแบบการปกครอง
แบบประธานาธิบดี ฝ่ายบริหารก็มีบทบาทส าคญัในการเสนอกฎหมายอนัเน่ืองมาจากการท่ีมีอ  านาจ
หนา้ท่ีและความเช่ียวชาญในกฎหมายดงักล่าว ในบางกรณี คณะกรรมาธิการอาจท าการศึกษาและ
จดัประชาพิจารณ์เก่ียวกบัประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อเสนอเป็นร่างกฎหมายก็ได ้

องค์การภาคเอกชน กลุ่มผลประโยชน์ หรือผูเ้ช่ียวชาญต่างๆ อาจเข้าร่วมในการให้
ความเห็นในขั้นตอนน้ี ในบางกรณี อาจมีการจดัตั้งคณะกรรมาธิการ เพ่ือทบทวนร่างกฎหมายต่างๆ 
รวมทั้งจดัท ารายงานเพ่ือใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นดว้ย 

ในสภานิติบญัญติัทัว่ไปนั้น สิทธิและความสามารถของสมาชิกสภานิติบญัญติัแต่ละคน
ในการเสนอร่างกฎหมายมีความแตกต่างกนัไป ตวัอย่างเช่น รัฐสภาของประเทศซิมบาบเวเพ่ิงจะ
ยอมรับสิทธิของสมาชิกรัฐสภาในการเสนอร่างกฎหมาย แต่ถึงแมว้่าสิทธิน้ีมีอยูก่็ตาม การใชสิ้ทธิน้ี
ในภาคปฏิบติัจ  าเป็นตอ้งอาศยัการศึกษาวิจยัขอ้มลูประกอบการจดัท าร่างกฎหมาย 
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2. ขั้นตอนการเสนอร่างกฎหมายในรัฐสภา (Introduction on the Floor) 
ในรูปแบบการปกครองแบบรัฐสภา ขั้นตอนน้ีรวมถีงการอ่านค าสุนทรพจน์ของ

นายกรัฐมนตรี การประกาศอย่างเป็นทางการต่อรัฐสภา รวมทั้งการจดัท าบนัทึกท่ีเป็นลายลกัษณ์
อกัษร ส่วนในรูปแบบการปกครองแบบประธานาธิบดี ร่างกฎหมายมกัจะได้รับการเสนอเขา้สู่
รัฐสภาโดยสมาชิกรัฐสภาแต่ละบุคคล โดยผา่นผูท่ี้ท าหนา้ท่ีเป็นประธานรัฐสภา 

 
3. ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมาธิการและการพิจารณาในรัฐสภารอบที่สอง  

(Referral to Committee and/or Second Reading) 
ในรูปแบบการปกครองแบบประธานาธิบดี ร่างกฎหมายจะส่งต่อไปยงัคณะกรรมาธิการ

ถาวรโดยท่ีไม่มีการอภิปรายใดใด ในกรณีท่ีมีร่างกฎหมายใหพ้ิจารณาเป็นจ านวนมาก ขั้นตอนน้ีจะ
ส่งผลใหก้ารเสนอร่างกฎหมายต่างๆ เป็นอนัตกไปได ้ในบางประเทศนั้น คณะกรรมาธิการอาจมี
อ  านาจหนา้ท่ีในการกลัน่กรองและพิจารณาว่าร่างกฎหมายใดควรน าไปพิจารณาต่อไป (ซ่ึงนับเป็น
จ านวนน้อยมากเพ่ือเทียบกบัร่างกฎหมายท่ีเสนอเข้าสู่การพิจารณาทั้งหมด หรือบางกรณี ร่าง
กฎหมายท่ีเสนอโดยฝ่ายบริหารตอ้งไดรั้บการพิจารณาและด าเนินการโดยฝ่ายนิติบญัญติัภายใต้
กรอบเวลาท่ีก  าหนดโดยฝ่ายบริหาร 

ในรูปแบบการปกครองแบบรัฐสภา ร่างกฎหมายมกัจะผ่านการพิจารณาเป็นคร้ังท่ีสอง
ในรัฐสภาโดยท่ี มีการอภิปรายและลงคะแนนเสียง  ร่ างกฎหมายนั้ นก็ จะส่งต่อไปย ัง
คณะกรรมาธิการ โดยคณะกรรมาธิการมีหน้าท่ีศึกษารายละเอียดทางเทคนิคและปรับแก้ร่าง
กฎหมาย ในบางกรณี คณะกรรมาธิการท าการแกไ้ขร่างกฎหมาย แต่ไม่สามารถยบัย ั้งการส่งร่าง
กฎหมายกลบัไปยงัรัฐสภาได ้

การด าเนินงานดา้นนิติบญัญัติอาจมีความแตกต่างกนัในเร่ืองการยอมให้สาธารณชน
เข้าถึงกระบวนการนิติบัญญัติได้ ตัวอย่างเช่น ประเทศซิมบาบเวได้ออกกฎหมายห้ามไม่ให้
คณะกรรมาธิการถูกแทรกแซงจากสาธารณะ ในขณะท่ีประเทศยกูานดานั้น ส่ือมวลชนสามารถ
เขา้ถึงคณะกรรมาธิการได ้ในรัฐสภาของบางประเทศอาจยอมใหค้ณะกรรมาธิการและการประชุม
ในรัฐสภาเปิดกวา้งต่อประชาชน และมีการจดัพิมพร์ายงานการประชุมตลอดจนวาระการประชุม
เป็นการล่วงหนา้เพื่อใหผู้ส้นใจเขา้ร่วมการประชุมได ้เป็นตน้ 

 
4. การจดัการประชุม (Scheduling Floor Debate) 
ส าหรับร่างกฎหมายท่ีต้องได้รับการอภิปรายจากสภานิติบัญญัติ ได้มีการก าหนด

ขอ้บงัคบัการประชุมในการจดัสรรเวลาการอภิปรายร่างกฎหมายในรัฐสภา ตลอดจนช่วงเวลาและ
วิธีการลงคะแนนเสียง ร่างกฎหมายท่ีมีความซบัซอ้นอาจใชเ้วลามากกว่าปกติ ผูน้  าพรรคการเมือง
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ในรัฐสภาจะท าการตัดสินใจ โดยท่ีพรรคท่ีได้รับเสียงข้างมากตลอดจนพรรคร่วมรัฐบาลจะมี
อิทธิพลในเร่ืองน้ีมากท่ีสุด  

 
5. การประสานกระบวนการนิติบัญญ ติในสภานิติบัญญัติที่มีสองสภา (Reconciling 

Legislation in a Bicameral System) 
ขั้นตอนของงานดา้นนิติบญัญติัท่ีไดอ้ธิบายขา้งตน้อาจด าเนินการในสภาผูแ้ทนราษฎร

และวุฒิสภาไปพร้อมๆ กนัก็ไดใ้นกรณีท่ีสภานิติบญัญติัประกอบดว้ยสองสภา (โดยท่ีแต่ละสภาจะ
ก าหนดกฎเกณฑข์องตนในการพิจารณาร่างกฎหมาย) และเม่ือทั้งสองสภาเขา้ประชุมร่วมกนั การ
อภิปรายอาจจ าเป็นตอ้งมีกลไกการเช่ือมประสานการตีความร่างกฎหมาย และ/หรือกระบวนการ
ปรึกษาหารือร่วมกนัระหว่างทั้งสองสภา สภาพเช่นน้ีแสดงใหเ้ห็นว่าเป็นไปไดว้่าประเด็นบางดา้น
ในร่างกฎหมายอาจมีการตีความท่ีแตกต่างกนัในแต่ละสภา ซ่ึงสะทอ้นถึงการท่ีแต่ละสภามีความ
รับผดิชอบต่อประชาชนท่ีลงคะแนนเสียงใหแ้ก่ตนท่ีแตกต่างกนั 

ในสภานิติบญัญติัท่ีประกอบดว้ยสองสภานั้นมกัจะใชร้ะบบท่ีเรียกว่า Shuttle System 
โดยท่ีเร่ิมตน้จากการส่งร่างกฎหมายไปให้อีกสภาท าการพิจารณาและปรับแก ้จนกว่าสามารถได้
ขอ้ตกลงร่วมกนั ดงันั้น สภาหน่ึงจะท าการส่งร่างกฎหมายท่ีเห็นชอบแลว้ไปให้อีกสภาหน่ึงเพ่ือ
พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ ยบัย ั้ง หรือปรับแก ้กระบวนการในลกัษณะน้ีจะด าเนินไปจนกว่าทั้งสอง
สภาสามารถไดข้อ้ยติุร่วมกนัได ้โดยท่ีมีสภาหน่ึงมีอ  านาจในการอนุมติัในขั้นสุดทา้ยตามขอบเขต
อ านาจตามรัฐธรรมนูญ หรือร่างกฎหมายเป็นอนัลม้เลิก หรือเกิดการยบุสภานิติบญัญติั 

การด าเนินงานของสภานิติบญัญติัแมอ้าจจะด าเนินการไปตามขั้นตอนต่างๆ ท่ีไดก้ล่าว
ขา้งตน้ แต่อยา่งไรก็ตาม ในภาคปฏิบติันั้น ทั้งฝ่ายนิติบญัญติัและฝ่ายบริหารต่างก็เผชิญปัญหาและ
อุปสรรคในการประสานงานกันมาอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลานานแลว้อนัเน่ืองมาจากเง่ือนไขทาง
กฎหมายและการเมือง ส าหรับรูปแบบการปกครองแบบประธานาธิบดีนั้น ฮูอิทท์  (Frank et al., 
1966, pp. 9-28) อธิบายว่า ประธานาธิบดีไดรั้บการยอมรับในบทบาทของ “ผูบ้ริหารสูงสุดของงาน
ดา้นนิติบญัญติั (Chief Legislator)” โดยท่ีท าหน้าท่ีส่งข่าวสารและร่างกฎหมายต่างๆ เขา้สู่รัฐสภา
ในช่วงเดือนแรกๆ ของสมยัประชุม ส่วนรัฐสภาก็รับหน้าท่ีในการก ากับดูแลกระบวนการนิติ
บญัญัติโดยใช้กลไกคณะกรรมาธิการต่างๆ ของรัฐสภา รวมทั้งเคร่ืองมือทางกฎหมายเพื่อให้
คณะกรรมาธิการสามารถมีอ  านาจในการติดตามการปฏิบติัหนา้ท่ีของฝ่ายบริหารได ้สภาพเช่นน้ีท า
ใหรั้ฐสภาดูเหมือนว่าปฏิบติัหน้าท่ีในเชิงตั้งรับแต่เพียงอย่างเดียว ซ่ึงแทท่ี้จริงแลว้ สมาชิกรัฐสภา
สามารถเสนอแนวคิดและร่างกฎหมายด้วยตนเองเพื่อให้กลายเ ป็นนโยบายสาธารณะได ้
นอกจากนั้น ถึงแมว้่ารัฐสภาควรท าหนา้ท่ีในการควบคุมการบริหารประเทศของฝ่ายบริหาร แต่ใน
ภาคปฏิบัติกลบัด าเนินการไดน้้อยกว่าท่ีควรเป็น ส่ิงท่ีปฏิบัติจริงขาดทั้งความเป็นระบบและไม่
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ต่อเน่ือง การควบคุมการบริหารราชการมกัจะกระท าในช่วงท่ีมีการเสนอร่างกฎหมายใหม่ๆ เขา้สู่
การพิจารณาของรัฐสภา หรือข้ึนอยู่กบัความสนใจของผูน้  าในสภา รวมทั้งเกิดจากกระแสความ
สนใจหรือการประทว้งของสาธารณะต่อกฎหมายบางฉบบั เป็นตน้ 

ฮูอิทท์ได้เสนอแนะไวว้่า ควรมีการศึกษาประเด็นส าคัญๆ ในรัฐสภาทั้งในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผูน้  าเสียงขา้งมากในทั้งสภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒิสภา ความสัมพนัธ์ระหว่างผูน้  าเสียง
ขา้งมากและประธานคณะกรรมาธิการต่างๆ  การเขา้หาของประธานคณะกรรมาธิการของผูน้  าเสียง
ขา้งมาก การจดัล  าดบัความส าคญัของร่างกฎหมายท่ีจะน าเขา้สู่รัฐสภา การสร้างอิทธิพลต่อสาระใน
ร่างกฎหมาย เป็นต้น นอกจากนั้ น อาจท าการศึกษาเก่ียวกับค่านิยมท่ีมีความหลากหลายใน
คณะกรรมาธิการต่างๆ การแสวงกรรมาธิการในแต่ละคณะ ความรู้ของกรรมาธิการแต่ละคนในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี เป็นตน้ รวมถึงควรท าการศึกษาลกัษณะของประธานรัฐสภาท่ีส่งผลกระทบต่อ
คณะกรรมาธิการในดา้นต่างๆ ปัจจยัดา้นคณะกรรมาธิการไม่ว่าจะเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างกนั 
การทบัซอ้นของบทบาทหนา้ท่ี การปรองดองระหว่างคณะกรรมาธิการท่ีหนา้ท่ีคลา้ยคลึงทั้งในสภา
ผูแ้ทนราษฎรและวุฒิสภา รวมทั้งการศึกษาถึงค่านิยมของทั้งสองสภาท่ีมีผลต่อพฤติกรรมทาง
การเมือง ฮูอิททเ์ห็นว่าควรมีการศึกษาสภาพของการประชุมในระหว่างการอภิปรายร่างกฎหมาย 
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ผลการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบ กลวิธีการอภิปราย นอกจากนั้น ควรศึกษา
เก่ียวกบัพฤติกรรมของท่ีปรึกษาท่ีมีบทบาททางด้านการวิจยัขอ้มูล จุดมุ่งหมายและความทะเยอ
ทยานทางการเมือง เป็นตน้ 

การศึกษาประเด็นส าคญัๆ ของรัฐสภาควรครอบคลุมบทบาทของรัฐสภาต่อตวัแสดงทาง
การเมืองภายนอกดว้ย ไดแ้ก่ ประธานาธิบดี ส่วนราชการ พรรคการเมืองต่างๆ กลุ่มผลประโยชน์ 
ส่ือมวลชน และประชาชน เป็นตน้ ในส่วนของพรรคการเมือง การศึกษาอาจตอ้งมุ่งเน้นพฤติกรรม 
“การลงคะแนนเสียงภายในพรรค (Party Vote)” ของสมาชิกรัฐสภาท่ีสงักดัพรรคนั้นๆ หรือในส่วน
ของประชาชนท่ีสิทธิเลือกตั้ง อาจมุ่งเน้นพฤติกรรมของสมาชิกรัฐสภาในการตอบสนองความ
คาดหวังของประชาชนก ลุ่มต่างๆ หรือ การศึกษาอาจมุ่ ง เน้นท่ีความสัมพันธ์ระหว่ าง
คณะกรรมาธิการของรัฐสภาต่อส่วนราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีแสดงถึงบทบาทการควบคุมการ
บริหารประเทศ การใหค้วามส าคญัต่อประเด็นปัญหาของประธานคณะกรรมาธิการ ความเขา้ใจต่อ
บทบาทหน้าท่ีของประธานคณะกรรมาธิการ ความเข้าใจในลกัษณะการด าเนินงานของส่วน
ราชการท่ีคณะกรรมาธิการนั้นๆ ก  ากบั ดูแล ฯลฯ นอกจากนั้น การศึกษาอาจให้ความสนใจต่อ
บทบาทของรัฐสภาต่อกระบวนการนโยบายสาธารณะ อาทิเช่น การประสานกระบวนการนโยบาย
ของประเทศควรใชเ้คร่ืองมือใดจึงจะเหมาะสม ตลอดจนการบริหารการเปล่ียนแปลงของตวัรัฐสภา
ต่อความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มต่างๆ และใครจะไดห้รือเสียประโยชน์ 
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ในท านองเดียวกนั เบียร์ (Beer, 1966, pp. 30-48) ใหค้วามเห็นเพ่ิมเติมว่า ส าหรับรูปแบบ
การปกครองแบบรัฐสภานั้น สภานิติบญัญติัไม่ไดท้ าหน้าท่ีส าคญัประการหน่ึงคือ การผลกัดนัให้
ประชาชนยอมรับกฎหมาย (Consent) ท่ีผ่านการพิจารณา หน้าท่ีน้ีไม่ไดเ้ป็นงานหลกัของสภานิติ
บัญญัติและฝ่ายบริหาร จึงไม่ได้รับความสนใจจากทั้งสองสถาบัน แต่หน้าท่ีน้ีแท้จริงแล้วมี
ความส าคญัต่อประชาชนผูล้งคะแนนเสียงเน่ืองจากประชาชนไม่มีขอ้มลู และไม่ไดท้  าหน้าท่ีเป็นผู ้
เสนอกฎหมายใดใด และการท่ีฝ่ายบริหารมีอ  านาจและอิทธิพลเหนือฝ่ายนิติบญัญัติเน่ืองจากว่า
ไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากในสภาสามญั การปฏิบติัหนา้ท่ีในยามท่ีประเทศอยู่ในภาวะฉุกเฉินเช่น 
สงความ ความสลบัซับซ้อนของนโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคมซ่ึงส่งผลให้เกิดการผ่องถ่าย
อ  านาจจากฝ่ายนิติบญัญัติไปยงัฝ่ายบริหารในการออกกฎหมายเฉพาะดา้นมากยิ่งข้ึนเพ่ือจัดการ
ปัญหาเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจและสังคมภายใต้สภาวะเศรษฐกิจรัฐสวสัดิการ (The Managed 
Economy and the Welfare Economy) รวมทั้ งการรักษาวินัยของพรรคฝ่ายรัฐบาลโดย
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรก็อาจเป็นเหตุผลส าคญัท่ีท าใหก้ารสร้างการยอมรับกฎหมายถูกละเลยไป 
สภาพเช่นน้ีท าให้บทบาทของฝ่ายนิติบญัญติัท่ีท าหน้าท่ีออกกฎหมายในภาพรวมยิ่งถูกลดทอน
ความส าคัญลงไป นอกจากนั้ น การท่ีรัฐบาลแสวงหาความร่วมมือและการต่อรองกับกลุ่ม
ผลประโยชน์ซ่ึงประกอบดว้ยตัวแทนจากภาครัฐและเอกชน ผูบ้ริโภค ตลอดจนผูเ้ช่ียวชาญใน
วงการต่างๆ มากข้ึน เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมีข้อมูลและความเช่ียวชาญท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อสร้างการยอมรับต่อกฎหมายท่ีคาดหวงั ก็ไม่ไดห้มายความว่าจะสามารถสร้างการ
ยอมรับให้บุคคลในภาคส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากกฎหมาย
ดงักล่าวให้สามารถปรับตวัให้เหมาะสมได ้การสร้างการยอมรับกฎหมายนั้นนับเป็นปัญหาทาง
การเมืองและเป็นกระบวนการทางการเมืองในเวลาเดียวกนัดว้ย 

ดงันั้น ทางออกส าหรับปัญหานั้น เบียร์ไดเ้สนอว่า รัฐสภาควรทบทวนการปฏิบติัหน้าท่ี
พ้ืนฐานสามประการไดแ้ก่ การควบคุมการบริหารประเทศตามนโยบายท่ีรัฐบาลไดเ้สนอไว ้การ
ออกกฎหมาย และการพิจารณากฎหมายงบประมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้บริบทของสภา
สามญัท่ีประกอบดว้ยพรรครัฐบาลและพรรคฝ่ายคา้น ในสภาสามญันั้น ถึงแมว้่าพรรครัฐบาลจะมี
เสียงข้างมาก ซ่ึงอาจจะส่งผลให้การค้านกฎหมายใดใดในสภาสามัญขาดน ้ าหนักก็ตาม แต่ก็
สามารถส่งผลต่อพรรครัฐบาลอยูดี่ นอกจากนั้น การท่ีสภาสามญัเป็นสถาบนัอนัทรงเกียรติ รวมทั้ง
มีตวัแสดงทางการเมืองอ่ืนๆ อีกเป็นจ านวนมาก อาทิ ส่ือมวลชน นกัวิชาการ ดงันั้น การคดัคา้นต่อ
กฎหมายซ่ึงเป็นงานดา้นการควบคุมการบริหารประเทศก็ยงัมีความส าคญัอยู่ดี ในงานด้านการออก
กฏหมาย รัฐสภาอาจแสดงบทบาทสองด้าน ได้แก่ การออกกฎหมายโดยพิจารณาสภาพแวดล้อมที่
ส่งผลกระทบต่อประเทศเป็นหลักซ่ึงอาศัยความคิดเห็นของสมาชิกสภาสามัญ ส่วนราชการ 
ตลอดจนรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติตนเป็น “ตัวหลักในการออกกฎหมาย” (Chief 
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Lawmaker) โดยก าหนดส่ิงที่รัฐบาลพึงด าเนินการตามที่ได้สัญญาไว้กับประชาชนในช่วงการหา
เสียงเลอืกตั้ง อย่างไรกต็าม การด าเนินการด้านการออกกฎหมายนั้น จ าเป็นต้องค านึงถึงปัจจยัด้าน
อ านาจของพรรครัฐบาลที่สามารถครอบง าสภาสามัญในการก าหนดร่างกฎหมายที่พรรครัฐบาล
ต้องการน าเข้าสู่สภา รวมทั้งปัจจัยด้านจุดยืนและพฤติกรรมของสมาชิกสภาสามัญที่อาจมีต่อ
กฎหมายนั้นๆ การด าเนินงานของคณะกรรมาธิการในสภา ตลอดจนการประชุมรายสัปดาห์ของ
ผู้แทนราษฎรทั้งของพรรคฝ่ายรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านในสภาด้วย 

เบียร์ยงัไดเ้สนอเพ่ิมเติมว่าสมาชิกรัฐสภาสามารถสร้างการยอมรับต่อกฎหมายได ้โดย
ผา่นวิธีการจดัสมัมนาในชุมชน การจดัส่งเอกสารขอ้มลูใหแ้ก่ประชาชน วิธีการเหล่าน้ีถือเป็นส่ิงท่ี
มีความส าคัญในระบอบประชาธิปไตย ท่ีก  าหนดให้ประชาชนต้องรับรู้และแสดงพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมต่อกฎหมายหรือนโยบายของรัฐบาล นอกจากนั้น  การท่ีจะผลกัดนัส่ิงใดในสงัคม จะตอ้ง
ด าเนินการอยา่งเปิดเผยต่อสาธารณะ ในลกัษณะของการใหค้  าปรึกษา การให้ประชาชนมีส่วนร่วม
และค านึงถึงผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากนโยบายนั้นๆ  ดงันั้น การยอมรับในนโยบายจึงไม่ใช่เป็นเพียง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลและประชาชนท่ีลงคะแนนเสียงให้ แต่ถือเป็นผลผลิตของการ
แลกเปล่ียนส่ือสารขอ้มลูระหว่างกนัอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้น รัฐสภาสามารถแสดงบทบาทตามแนวคิด
น้ีไดโ้ดยประการแรก การลดระดบัความเป็นความลบัของขอ้มลูลง เพราะประชาชนจะรับรู้เฉพาะ
ผลท่ีไดรั้บจากนโยบายโดยท่ีไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มลูดา้นนโยบายใดใดได ้เพราะฉะนั้น ส่ือมวลชน
ควรไดรั้บอนุญาตให้สามารถเขา้ถึงการประชุมต่างๆ ของพรรคการเมืองในสภาสามญั เป็นต้น 
ประการท่ีสอง สมาชิกรัฐสภาควรมีเคร่ืองมือท่ีจ  าเป็นเพ่ือใชใ้นการสร้างความเขา้ใจ หรือแมก้ระทัง่
การวิพากษว์ิจารณ์การด าเนินงานของรัฐบาล โดยการปรับสภาพของคณะกรรมาธิการต่างๆ ในสภา
สามญัให้มุ่งเน้นการด าเนินงานของกระทรวงต่างๆ แต่ละกระทรวงอย่างเจาะจง เพื่อให้สามารถ
พฒันาความสามารถของสมาชิกรัฐสภาตลอดจนช่วยให้ประชาชนสามารถให้ความสนใจต่อการ
ด าเนินงานของรัฐบาล 

ชยัอนันต์ สมุทวณิช (2536, หน้า 101-105) แสดงความเห็นว่า ประเทศไทยเผชิญกับ
ปัญหาทางการเมืองขั้นพ้ืนฐานอนัเน่ืองมาจากความแข็งแกร่งด้านอ านาจของฝ่ายนิติบญัญัติใน
ระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงเป็นจุดก าหนดความขดัแยง้และการล่มสลายของฝ่ายนิติบญัญติัเอง และ
เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานของฝ่ายนิติบญัญติั ไดแ้ก่ 

ก. ฝ่ายนิตบิัญญัตขิาดอ านาจทางการเมอืง 
ความเป็นประชาธิปไตยท่ีแทจ้ริงอาศยัปัจจยัส าคญัต่างๆ อาทิ การมีสมาชิกสภาท่ีมาจาก

การแต่งตั้งมีจ  านวนท่ีเป็นสดัส่วนนอ้ยกว่าจ  านวนสมาชิกสภาท่ีมาจากการเลือกตั้ง การก าหนดให้
ฝ่ายนิติบญัญติัมีอ  านาจหนา้ท่ีเหนือฝ่ายบริหาร ดงันั้นภายใตร้ะบอบประชาธิปไตย ฝ่ายนิติบญัญติั
ท่ีมาจากการเลือกตั้งจึงมีฐานะทางการเมืองเหนือกว่าขา้ราชการประจ า ทั้งในดา้นโครงสร้างและ
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อ านาจหนา้ท่ี ส่ิงน้ีมีผลท าใหฝ่้ายนิติบญัญติัตอ้งเผชิญหนา้กบัขา้ราชการประจ าและคณะทหาร ทั้งน้ี
เน่ืองจากขา้ราชการประจ าและทหารซ่ึงเคยมีบทบาททางการเมืองสูง และกุมอ  านาจทางการเมือง
ทั้งในดา้นบริหาร และดา้นนิติบญัญติั ฝ่ายนิติบญัญติัจึงถกูจ  ากดับทบาททางการเมือง ซ่ึงถือแมอ้าจ
มีอ  านาจตามกฎหมายก็ตาม แต่ยงัขาดพลงัอ  านาจทางการเมืองท่ีแทจ้ริง 

ข. ความอ่อนแอของรัฐบาลผสม 
การท่ีฝ่ายนิติบญัญติัซ่ึงมาจากการเลือกตั้ง ประกอบดว้ยพรรคการเมืองหลายพรรค และ

ไม่มีพรรคใดพรรคหน่ีงมีเสียงขา้งมากในสภา ท าใหเ้กิดรัฐบาลผสม และมีความขดัแยง้กนัทางดา้น
นโยบาย และการแข่งขนัระหว่างผูน้  าของพรรคร่วมรัฐบาลผสม ท าใหรั้ฐบาลอยูใ่นสภาพท่ีอ่อนแอ
และขาดเสถียรภาพ พรรคการเมืองท่ีสนบัสนุนรัฐบาลก็ไม่เขม้แข็งเท่าท่ีควร 

ค. การถูกกดดันจากพลงัทางการเมอืงนอกรัฐสภา  
ฝ่ายนิติบัญญัติถูกกดดันจากพลังทางการเมืองนอกรัฐสภา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม

อิทธิพลและกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ  ทั้งท่ีเป็นกลุ่มในระบบราชการและนอกระบบราชการ โดยท่ี
ฝ่ายนิติบญัญติัไม่สามารถหากลไกในการจดัการกบัอิทธิพลและผลประโยชน์ท่ีขดัแยง้กนัได ้

ง. บทบาทของพรรคการเมอืงและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่เหมาะสม 
พรรคการเมืองและสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีไม่เหมาะสมใชอ้  านาจในการสร้างความ

เปล่ียนแปลงทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมส าคญัๆ ซ่ึงก่อให้เกิดการคดัค้าน ไม่เห็นดว้ย 
และไม่พอใจจากข้าราชการประจ าและคณะทหาร การท่ีพรรคการเมืองมีความขดัแยง้กัน และ
ตอ้งการโค่นลม้รัฐบาลท่ีเป็นฝ่ายตรงขา้ม ซ่ีงไดม้ีการด าเนินการตามวิถีทางรัฐสภา ซ่ึงเป็นการบัน่
ทอนเสถียรภาพทางการเมือง และท าใหพ้รรครัฐบาลและสภาผูแ้ทนราษฎรไม่อาจท างานไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเน่ือง เช่น ในสภาผูแ้ทนราษฎร มีการเปิดอภิปรายไม่ไวว้างใจรัฐบาล และการ
ตั้งกระทูถ้ามรัฐบาลในเร่ืองต่างๆ 

จ. ความขัดแย้งอย่างรุนแรงทั้งภายในและภายนอกรัฐสภา  
เน่ืองจากปัญหาในขอ้ ก. ถึง ง. ข้างต้น มีผลท าให้ฝ่ายนิติบญัญติัต้องเผชิญกับปัญหา

หลายๆ ดา้นพร้อมกนั จนเกิดภาวการณ์ท่ีน าไปสู่ความขดัแยง้อย่างรุนแรงทั้งภายในและภายนอก
รัฐสภา เป็นผลใหเ้กิดการรัฐประหารลม้ลา้งรัฐธรรมนูญในท่ีสุด 

สภานิติบญัญติัหรือรัฐสภา รวมทั้งพฤติกรรมของตวัแสดงทางการเมืองดงัท่ีไดว้ิเคราะห์
ขา้งตน้จึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีควรพิจารณา โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับประเทศไทยท่ีมีระบบรัฐสภา
แบบทั้งสภาเด่ียวและสภาคู่มาตลอดช่วงเวลา 78 ปีท่ีผ่านมา ดงันั้น ลกัษณะของปัญหาในระบบ
รัฐสภาไทยทั้งหา้ประการขา้งตน้จะเป็นปัจจยัท่ีอาจมีผลกระทบต่อกระบวนการนิติบญัญติัในส่วน
ของวุฒิสภาไทย ท่ีงานวิจยัคร้ังน้ีจะใหค้วามส าคญัเพ่ือดูว่ามีความเก่ียวขอ้งต่อการแสดงบทบาทการ
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เสนอแนะดา้นนิติบญัญติัของส านกังานฯ ในดา้นใดบา้งและมากนอ้ยเพียงใด รวมทั้งส่ิงท่ีส านกังาน
ฯ ควรกระท าเพื่อตอบสนองต่อปัจจยัน้ี 

 

แนวคดิเกี่ยวกับวุฒิสภาไทย 

 
จากการท่ีประเทศองักฤษเป็นตน้แบบของการปกครองระบบรัฐสภา ประเทศไทยจึงได้

เลือกเอารูปแบบการปกครองน้ีเป็นรูปแบบการปกครองของประเทศมาตั้งแต่การเปล่ียนแปลงการ
ปกครองเมื่อ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 โดยคณะผูบ้ริหารประเทศมาจากรัฐสภา โดยประชาชนจะ
เลือกผูแ้ทนราษฎรใหม้าท าหนา้ท่ีนิติบญัญติั และสภาผูแ้ทนท่ีมาจากการเลือกตั้งของประชาชนจึง
ไปเลือกรัฐบาล โดยการเลือกนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่อไป ส่วนวุฒิสภาไดม้าจากการเลือกตั้ง
และการสรรหาเพื่อท าหนา้ท่ีในดา้นต่างๆ อาทิ การกลัน่กรองกฎหมาย การควบคุมการบริหาร
ราชการแผน่ดิน การใหค้วามเห็นชอบในเร่ืองส าคญัต่าง ๆ 

 
1. ประวตัคิวามเป็นมา 
วุฒิสภาไทย (The Secretariat of the Senate, 2001, pp. 1-7) มีความเป็นมาควบคู่กบัการ

จดัตั้งระบบรัฐสภาไทยมาโดยตลอด โดยระบบรัฐสภานั้น ไดเ้ร่ิมตน้ในประเทศไทยเป็นคร้ังแรก
นับแต่เมื่อคณะราษฎรได้ท าการเปล่ียนแปลงการปกครองของประเทศสยามจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยม์าเป็นระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุขในวนัท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 เป็นตน้มา  

ตามพระราชบญัญติัธรรมนูญการปกครองแผน่ดินสยาม ฉบบัชัว่คราว พุทธศกัราช 2475 
ซ่ึงเป็นรัฐธรรมนูญฉบบัแรกของประเทศไทย ไดมี้การจดัตั้งรัฐสภาไทยเป็นคร้ังแรก โดยมีรูปแบบ
และโครงสร้างแบบระบบสภาเดียวไดแ้ก่ สภาผูแ้ทนราษฎร ประกอบดว้ยสมาชิกรัฐสภาทั้งส้ิน 70 
คน และไดป้ระชุมสภาฯ คร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ณ พระท่ีนัง่อนนัตสมาคม 

ในวันท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรง
พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบบัถาวร พุทธศกัราช 2475 อนัเป็นรัฐธรรมนูญฉบบัถาวรฉบบัแรกของ
ประเทศไทย ตามรัฐธรรมนูญในยุคนั้น รัฐสภามีสภาเดียวคือ สภาผูแ้ทนราษฎร ซ่ึงประกอบดว้ย
สมาชิกรัฐสภาอนัไดแ้ก่ สมาชิกท่ีไดรั้บการเลือกตั้งจากประชาชน และท่ีไดรั้บการทรงโปรดเกลา้
แต่งตั้งโดยพระมหากษตัริยใ์นจ านวนท่ีเท่ากนั หลงัจากท่ีรัฐสภาอยู่ในสภาพสภาเดียวมาเป็นเวลา 
14 ปี ในปี 2489 รูปแบบของรัฐสภาก็มีการเปล่ียนแปลงเร่ิมใชร้ะบบ 2 สภาเป็นคร้ังแรกตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัไทย พุทธศกัราช 2489 โดยมีสภาผูแ้ทนราษฎร ประกอบดว้ยสมาชิก
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ท่ีไดรั้บการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน และพฤฒสภา (เปล่ียนเป็น “วุฒิสภา” ภายหลงัเมื่อ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัไทย (ฉบบัชัว่คราว) พุทธศกัราช 2490 ประกาศใช)้ ประกอบดว้ย
สมาชิกท่ีไดรั้บการเลือกตั้งโดยสภาผูแ้ทนราษฎร 

ความจ าเป็นท่ีตอ้งมีพฤฒสภาก็เพื่อท าหนา้ท่ีทบทวนรับผดิชอบในการใหก้ารรับรองการ
ตรากฎหมายและญตัติอ่ืนท่ีส่งมาจากสภาผูแ้ทนราษฎร นอกเหนือจากหนา้ท่ีทบทวนแลว้ พฤฒสภา
อาจชะลอการออกกฎหมายให้ชา้ลง เพื่อให้แน่ใจว่าร่างกฎหมายของสภาผูแ้ทนราษฎรไดรั้บการ
พิจารณาอยา่งถกูตอ้งเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน 

พฤฒสภาภายใตรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2489 ประกอบดว้ย
สมาชิก 80 คนมาจากการเลือกตั้งโดยออ้มโดย “สภาเลือกพฤฒสภา” ประกอบดว้ยสมาชิกจากสภา
ผูแ้ทนราษฎรจ านวน 178 คน ท่ีไดรั้บการเลือกตั้งโดยตรงมาจากประชาชนอีกทีหน่ึง 

รัฐสภาชุดน้ีส้ินสุดลงโดยการยดึอ  านาจการปกครองประเทศเมื่อวนัท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2490 โดย “คณะทหารของชาติ” ภายใตก้ารน าของพลโทผิน ชุณหะวณั และรัฐธรรมนูญฉบบัท่ี 4 
ของประเทศคือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พุทธศกัราช 2490 ไดรั้บการ
ประกาศใชต่้อมา โดยก าหนดให้รัฐสภาประกอบด้วย 2 สภาคือ วุฒิสภา (เปล่ียนจาก “พฤฒสภา” 
เป็น “วุฒิสภา”) ประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาท่ีได้รับการแต่งตั้ งจากพระมหากษัตริย ์ และ
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีไดรั้บการเลือกตั้งโดยตรงมาจากประชาชน 

การเปล่ียนแปลงการปกครองมีข้ึนอีกหลายคร้ัง ซ่ึงบางคร้ังภายหลงัจากยดึอ  านาจไดแ้ลว้ 
ก็มีการเปล่ียนรูปแบบของรัฐสภาไทยเป็นแบบ "สภาเดียว" บา้ง "สองสภา" บา้ง จนกระทัง่ต่อมาได้
มีการตั้ง "สภาร่างรัฐธรรมนูญ" ข้ึน ประกอบดว้ยสมาชิกท่ีไดรั้บเลือกตั้งจากรัฐสภาจ านวน 99 คน 
มีหนา้ท่ีจดัท าร่างรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ข้ึนเป็นพ้ืนฐานส าคญัในการปฏิรูปการเมือง จนในท่ีสุดก็ได้
มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (ฉบับปัจจุบัน) ซ่ึง
ก  าหนดใหม้ีสองสภา ประกอบดว้ยวุฒิสภาและสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภามีจ  านวน 200 คน 
มาจากการเลือกตั้งทัว่ไปเป็นคร้ังแรกในวนัท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2543  

กล่าวโดยสรุปแลว้ นับตั้งแต่ท่ีประเทศไทยได้เปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย ์มาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา อนัมีพระมหากษตัริย ์
ทรงเป็นประมุข เมื่อ พ.ศ. 2475 เป็นตน้มา รูปแบบของรัฐสภาไทยมีทั้งแบบสภาเด่ียวและสภาคู่ ซ่ึง
เปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์ของบา้นเมืองในขณะนั้น 

 
2. บทบาทอ านาจและหน้าทีข่องวุฒิสภา 
บทบาทอ านาจและหน้าท่ีส าคัญๆ ของวุฒิสภาสามารถสรุปได้ดังต่อไปน้ี (The 

Secretariat of the Senate, 2001, pp. 13-16)  



 

25 

2.1  ดา้นนิติบญัญติั อนัไดแ้ก่ การพิจารณาร่างพระราชบญัญติัหรือร่างพระราชบญัญติั
ประกอบรัฐธรรมนูญ การพิจารณาร่างพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ร่าง
พระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และร่างพระราชบญัญติัโอนงบประมาณรายจ่ายการ
พิจารณาร่างพระราชบญัญติัท่ีคณะรัฐมนตรีระบุไวใ้นนโยบายท่ีแถลงต่อรัฐสภา ว่าจ  าเป็นต่อการ
บริหารราชการแผน่ดิน หรือร่างพระราชบญัญติัประกอบ กรณีท่ีสภาผูแ้ทนราษฎรมีมติไม่เห็นชอบ
โดยมีคะแนนเสียงไม่ถึงก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรทั้งหมดเท่าท่ีมีอยูก่ารพิจารณา
อนุมติัพระราชก าหนดการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบในการแกไ้ขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

2.2 การควบคุมการบริหารราชการแผน่ดิน หมายถึง การควบคุมดูแลหรือตรวจสอบ
การปฏิบติังานของคณะรัฐมนตรีหรือฝ่ายบริหารใหเ้ป็นไปตามค าแถลงนโยบายท่ีให้ไวต่้อรัฐสภา 
รวมทั้งบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 
จึงเป็นอ านาจหนา้ท่ีส าคญัประการหน่ึงของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา 
ผูท่ี้มีอ  านาจควบคุมได้แก่ สภาซ่ึงมีอ  านาจหน้าท่ีตามรัฐธรรมนูญ ในบางสมยัรัฐธรรมนูญได้
ก  าหนดใหเ้ฉพาะแต่สภาผูแ้ทนราษฎรเท่านั้นท่ีมีอ  านาจควบคุมฝ่ายบริหาร แต่บางสมยัก็ก  าหนดให้
ทั้งสภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒิสภามีอ  านาจควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ส าหรับรัฐธรรมนูญ
ฉบบัปัจจุบนัไดก้  าหนดใหท้ั้งสองสภามีอ  านาจควบคุมการบริหารราชการแผน่ดินดว้ย ในส่วนของ
วุฒิสภา บทบญัญติัรัฐธรรมนูญไดใ้หอ้  านาจในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินดว้ยวิธีการ
ดงัน้ี การตั้งกระทูถ้าม การเปิดอภิปรายทัว่ไปในวุฒิสภา และการตั้งคณะกรรมาธิการ 

2.3 การใหค้วามเห็นชอบในเร่ืองส าคญัๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของแผน่ดิน โดย 
รัฐธรรมนูญไดบ้ญัญติัให้รัฐสภามีอ  านาจหน้าท่ีในการให้ความเห็นชอบในเร่ืองท่ีมีความส าคัญ 
วุฒิสภาซ่ึงเป็นองค์การหน่ึงของรัฐสภาจึงมีส่วนร่วมในการใชอ้  านาจน้ี และมีหน้าท่ีในกรณีท่ีมี
ความส าคญัไดแ้ก่ ใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตั้งผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค์ รับทราบหรือให้
ความเห็นชอบในการสืบราชสมบติั ใหค้วามเห็นชอบในการประกาศสงคราม ใหค้วามเห็นชอบใน
หนงัสือสญัญาส าคญั เป็นตน้ 

2.4 พิจารณาเลือก แต่งตั้ง ให้ค  าแนะน า ให้ความเห็นชอบบุคคลด ารงต าแหน่งใน
องคก์ารต่างๆ วุฒิสภาถวายค าแนะน าเพ่ือพระมหากษตัริยท์รงลงพระปรมาภิไธยแต่งตั้งบุคคลผู ้
ด  ารงต าแหน่งในองคก์ารต่าง ๆ หลงัจากท่ีวุฒิสภาไดด้  าเนินการตามกระบวนการคดัเลือกมาแลว้  
องค์การเหล่านั้นประกอบดว้ย คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ซ่ึงมีประธานกรรมการหน่ึงคน และ
กรรมการอีกส่ีคน) ผูต้รวจการแผ่นดินของรัฐสภา (จ านวนไม่เกินสามคน) คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ (ซ่ึงมีประธานกรรมการหน่ึงคน และกรรมการอ่ืนอีกสิบคน) ศาลรัฐธรรมนูญ 
(ซ่ึงมีประธานศาลรัฐธรรมนูญหน่ึงคนและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอ่ืนอีกสิบส่ีคน) คณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ซ่ึงมีประธานกรรมการหน่ึงคนและกรรมการอ่ืนอีก
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แปดคน) คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน (ซ่ึงมีประธานกรรมการหน่ึงคนและกรรมการอ่ืนอีกเกา้
คน) ผูว้่าการตรวจเงินแผน่ดิน (ซ่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชาในหน่วยธุรการของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผน่ดิน) 

 วุฒิสภาพิจารณาเลือกโดยเป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือกกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ เขา้เป็น
คณะกรรมการตุลาการของศาลประเภทต่าง ๆ ดงัน้ี กรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการตุลา
การศาลยติุธรรม (จ  านวนสองคน) กรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง 
(จ  านวนสองคน) 

 วุฒิสภาให้ความเห็นชอบอนัเป็นกระบวนการด าเนินงานเพื่อให้ได้บุคคลผูจ้ะ
ปฏิบติัหน้าท่ีส าคญัอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนท่ีจะน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงแต่งตั้งต่อไป 
อาทิ การแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ และผูท้รงคุณวุฒิในการบริหารราชการแผ่นดินเป็น
ตุลาการศาลปกครองสูงสุดจ านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดทั้งหมดซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง  การแต่งตั้งตุลาการ
ในศาลปกครองให้ด  ารงต าแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด ซ่ึงได้รับความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง การแต่งตั้งผูด้  ารงต าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซ่ึงได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดว้ย 

2.5 ถอดถอนผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือขา้ราชการระดบัสูงออกจากต าแหน่ง 
อนัไดแ้ก่ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา 
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด  อัยการสูงสุด กรรมการการเลือกตั้ ง 
ผูต้รวจการแผน่ดินของรัฐสภา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการตรวจเงินแผน่ดิน ผูพ้ิพากษาหรือ
ตุลาการ พนกังานอยัการหรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบัสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต หากบุคคลนั้นมีพฤติการณ์ร ่ ารวยผดิปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อ
หนา้ท่ี ส่อว่ากระท าผดิต่อต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ ส่อว่ากระท าผดิต่อต าแหน่งหนา้ท่ีในการยติุธรรม 
หรือส่อว่าจงใจใช้อ  านาจหน้าท่ีขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  นอกจากนั้ น 
วุฒิสภาอาจมีมติใหก้รรมการป้องกนัและปราบปรามทุจริตแห่งชาติพน้จากต าแหน่งได้เมื่อมีกรณี
อยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี  กระท าการขาดความเท่ียงธรรม จงใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย มี
พฤติการณ์ท่ีเป็นการเส่ือมเสียแก่เกียรติศกัด์ิของการด ารงต าแหน่งอยา่งร้ายแรง 

2.6 บทบาทและอ านาจหนา้ท่ีอ่ืนๆ ไดแ้ก่  
วุฒิสภารวมทั้ งบทบาทหน้าท่ีต่างๆ ดังท่ีได้กล่าวข้างต้นจึงเป็นปัจจัยส าคัญท่ีควร

พิจารณา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส าหรับประเทศไทยท่ีมีวุฒิสภาทั้งท่ีมาจากการแต่งตั้งและการเลือกตั้ง
มาตลอดช่วงเวลา 78 ปีท่ีผ่านมา ดงันั้น ลกัษณะของวุฒิสภาไทยดงัท่ีกล่าวขา้งตน้จะเป็นปัจจยั ท่ี
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อาจมีผลกระทบต่อกระบวนการนิติบัญญัติในส่วนของวุฒิสภาไทย ท่ีงานวิจัยคร้ังน้ีจะให้
ความส าคัญเพื่อดูว่ามีความเก่ียวข้องต่อการแสดงบทบาทการเสนอแนะด้านนิติบัญญัติของ
ส านกังานฯ ในดา้นใดบา้งและมากนอ้ยเพียงใด รวมทั้งส่ิงท่ีส านกังานฯ ควรกระท าเพ่ือตอบสนอง
ต่อปัจจยัน้ี 

 

แนวคดิเกี่ยวกับการริเร่ิมกฎหมายในฝ่ายบริหาร 

 
การพฒันากฎหมายเป็นส่ิงจ  าเป็นในการปกครองประเทศ เพราะสถานการณ์ของสังคม 

ของประเทศ และของโลกเปล่ียนแปลงตลอดเวลา จึงเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารประเทศจะตอ้งหาแนว
ทางการพฒันากฎหมาย เพื่อน ามาบงัคบัใชใ้หเ้หมาะสมและทนัต่อสถานการณ์ 

ปกรณ์ นิลประพนัธ ์(ออนไลน์, 2548) กล่าวว่า กฎหมายเป็นขอ้ก าหนดหรือขอ้บงัคบัท่ี
ตราข้ึนเพ่ือบงัคบัใหบุ้คคลตอ้งปฏิบติั ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายจะไดรั้บผลร้ายหรือถูก
ลงโทษ กฎหมายจึงเป็นส่ิงท่ีจ  ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเร่ืองต่าง ๆ การตรากฎหมายข้ึนใช้
บงัคบัจึงต้องเป็นกรณีท่ีมีความจ าเป็นอย่างแทจ้ริงตามกรอบท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดไว ้ เพื่อท่ีฝ่าย
บริหารจะมีอ  านาจด าเนินการต่าง ๆ ตามหลกันิติรัฐ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินสามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชน กฎหมายจึงมีส่วนส าคญัต่อความส าเร็จหรือลม้เหลว
ของการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ดงันั้น การด าเนินงานของรัฐบาลจึงตอ้งเป็นไปตาม
กฎหมาย และกฎหมายต่าง ๆ ตอ้งตอบสนองต่อการด าเนินนโยบายของรัฐบาลดว้ย  

กฎหมายมีล  าดบัชั้นท่ีแตกต่างกนั โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ล  าดบัใหญ่ ดงัน้ี 
ล าดับที่หนี่ง รัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายท่ีก  าหนดองค์การและหลกัเกณฑ์ในการบริหาร

ราชการแผน่ดิน รวมทั้งเป็นหลกัประกนัสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมาย
สูงสุดของประเทศ บทบญัญติัของกฎหมายใดท่ีขดัแยง้ต่อบทบัญญติัของรัฐธรรมนูญไม่มีผลใช้
บงัคบั 

ล าดับที่สอง กฎหมายแม่บท  หมายถึงกฎหมายระดับพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ พระราชบญัญติัและพระราชก าหนด อนัเป็นกฎหมายท่ีตราข้ึนโดยอาศยัอ  านาจตาม
บทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ 

ล าดับที่สาม กฎหมายล าดับรอง เป็นกฎหมายท่ีออกโดยอาศยัอ  านาจตามกฎหมายแม่บท
เพื่อก  าหนดรายละเอียดในการบงัคบัการให้เป็นไปตามกฎหมายแม่บท กฎหมายล าดบัรอง ไดแ้ก่  
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ส่วนผูมี้อ  านาจเสนอกฎหมายนั้น
แตกต่างกนัไป 
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กรณีกฎหมายแม่บท ตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2550 ผูม้ีอ  านาจเสนอกฎหมายได้แก่ ฝ่ายบริหาร (คณะรัฐมนตรี) สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ศาล
หรือองคก์ารอิสระตามรัฐธรรมนูญ และประชาชนจ านวน 10,000 คนร่วมกนัเขา้ช่ือเสนอกฎหมาย 
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารท าหน้าท่ีบริหารประเทศและมีความจ าเป็นตอ้งปรับปรุงแกไ้ข ยกเลิก 
หรือใหม้ีกฎหมายเพื่อใหก้ารด าเนินการตามนโยบายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กฎหมายแม่บท
เกือบทั้งหมดจึงเสนอโดยฝ่ายบริหารหรือคณะรัฐมนตรี 

กฎหมายล าดับรองนั้น ผูเ้สนอกฎหมายไดแ้ก่หน่วยงานผูรั้บผิดชอบในการบังคับให้
เป็นไปตามกฎหมายแม่บทซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานของรัฐ 

 
1. กระบวนการริเร่ิมกฎหมายโดยฝ่ายบริหาร 
การบริหารราชการแผน่ดินของไทยแยกองค์การท่ีเก่ียวขอ้งออกเป็น 2 ระดบัคือ ระดบั

นโยบาย กบัระดบัปฏิบติั โดยคณะรัฐมนตรีเป็นองค์การท่ีท าหน้าท่ีก  าหนดนโยบายการบริหาร
ราชการแผน่ดิน รวมทั้งก  ากบัดูแลการด าเนินการตามนโยบายดงักล่าวให้ประสบความส าเร็จ ส่วน
การปฏิบติัตามนโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีก  าหนดนั้นเป็นหน้าท่ีของส่วนราชการต่างๆ เพื่อให้เกิด
ความคล่องตวัและความมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานตามนโยบายของรัฐบาล 

1.1 การจดัท าร่างกฎหมาย 
แต่ละกระทรวงจัดท าข้อเสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมาย โดย

ท าการศึกษาวิเคราะห์หรือวิจยัเพื่อระบุว่าจ  าเป็นตอ้งปรับปรุงแกไ้ขหรือยกเลิกกฎหมายใด หรือ
จ าเป็นตอ้งมีกฎหมายใดข้ึนใหม่หรือไม่ รวมทั้งตอ้งปรึกษาหารือกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และ
รับฟังความคิดเห็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียหรือผูท่ี้อาจไดรั้บผลกระทบในเร่ืองดงักล่าวดว้ย แลว้จึงน า
ผลการศึกษาวิจยั หารือและรับฟังความคิดเห็นดงักล่าวมาจดัท าเป็นร่างกฎหมาย บนัทึกวิเคราะห์
สรุปท่ีแสดงสาระส าคญัและผลกระทบของกฎหมาย และค าช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นท่ีตอ้งมีการ
ปรับปรุงแกไ้ขหรือยกเลิกกฎหมาย 

1.2 การเสนอร่างกฎหมาย 
เมื่อจดัท าร่างกฎหมายเสร็จ กระทรวงตอ้งเสนอร่างกฎหมาย บนัทึกวิเคราะห์สรุป และ

ค าช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นต่อส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้
ความเห็นชอบ ซ่ึงก่อนท่ีส านักฯ จะน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณานั้น ส านักฯ จะจัดท า
ความเห็นและขอ้สงัเกตเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาดว้ย 

1.3 การให้ความเห็นชอบข้อเสนอให้มกีารปรับปรุงแก้ไขหรือยกเลกิกฎหมาย 
คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาว่าสมควรใหมี้การปรับปรุงแกไ้ข หรือยกเลิกกฎหมายตามท่ี

กระทรวงต่าง ๆ เสนอหรือไม่ หากคณะรัฐมนตรีเห็นว่าสมควร ก็จะใหค้วามเห็นชอบหลกัการ และ
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ใหส่้งร่างกฎหมายต่อส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อพิจารณาความจ าเป็นท่ีตอ้งมีกฎหมาย 
ความเหมาะสมของร่างกฎหมายกบัระบบกฎหมายไทย รูปแบบและถอ้ยค าท่ีใชใ้นร่างกฎหมาย 

1.4 การเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภา / การใช้บังคบั  
เมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาร่าง

กฎหมายเสร็จก็จะเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง หากคณะรัฐมนตรีอนุมติั ส านักฯ ก็
จะด าเนินการต่อไปตามประเภทของกฎหมาย เช่น หากเป็นร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ หรือร่างพระราชบญัญติัก็จะน าเสนอรัฐสภา ถา้เป็นร่างพระราชกฤษฎีกาก็จะน าข้ึน
กราบบงัคมทูลเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย หากเป็นกฎกระทรวงก็จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
2. การจดัท าและปรับปรุงแก้ไขแผนนิตบิัญญัต ิ
แผนนิติบญัญติั คือ แผนปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายท่ีจ  าเป็นต่อการด าเนินการตามนโยบาย 

โดยท่ีเมื่อคณะรัฐมนตรีใหค้วามเห็นชอบแผนการบริหารราชการแผ่นดินแลว้ หน่วยงานของรัฐท่ี
รับผดิชอบดา้นการประสานนโยบายและกฎหมาย จะน าแผนฯ ดงักล่าวมาพิจารณาว่า จ  าเป็นตอ้งมี
การปรับปรุงแกไ้ข หรือยกเลิกกฎหมายใดบา้ง และหน่วยงานใดจะเสนอให้มีการปรับปรุงแกไ้ข 
หรือยกเลิกกฎหมายนั้น เพ่ือน าขอ้มลูท่ีไดม้าจดัท าเป็นแผนปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายท่ีจ  าเป็นต่อการ
ด าเนินการตามนโยบาย แผนนิติบญัญติัจึงระบุช่ือกฎหมายท่ีจ  าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ข หรือ
ยกเลิก หน่วยงานผูรั้บผดิชอบในการเสนอ และกรอบระยะเวลาท่ีหน่วยงานฯ ตอ้งเสนอกฎหมาย 
แผนนิติบญัญติัจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีรัฐบาลใชผ้ลกัดนันโยบายท่ีไดแ้ถลงไวต่้อรัฐสภาและภารกิจท่ี
ก  าหนดไวใ้นแผนการบริหารราชการแผน่ดิน 

2.1 กฎหมายและระเบียบที่เกีย่วข้อง 
กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าแผนนิติบญัญติัไดแ้ก่ พระราชกฤษฎีกา

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิ ธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ .ศ. 2546 และระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการจดัท าแผนการบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2547 โดยพระราชกฤษฎีกาฯ 
น้ีก  าหนดใหม้ีการจดัท าแผนนิติบญัญติัภายหลงัจากท่ีแผนการบริหารราชการแผน่ดินมีผลใชบ้งัคบั
แลว้ ส่วนระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีฯ ก  าหนดรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัท าแผนนิติบญัญติั 

2.2 ผู้มหีน้าที่จดัท าแผนนิตบิัญญัต ิ

มาตรา 13 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมือง
ท่ีดี พ.ศ. 2546 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐท่ีท าหน้าท่ีด้านนโยบาย 4 หน่วยงาน คือ ส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และส านกังบประมาณ ร่วมกนัจดัท าแผนการบริหารราชการแผน่ดิน 
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ส่วนแผนนิติบัญญัตินั้น มาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ บัญญัติให้ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นผูจ้ดัท า 

2.3 กระบวนการจดัท าแผนนิตบิัญญัติ 
กระบวนการจดัท าแผนนิติบญัญติัแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ  
ก. กระบวนการเตรียมข้อมูลเพือ่ประกอบการจดัท าแผนนิตบิัญญัตโิดยกระทรวง 
ตามท่ีข้อ 7 (2) แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการจดัท าแผนการบริหาร

ราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2547 ก าหนดใหส่้วนราชการต่าง ๆ มีหน้าท่ีแจง้ให้ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาทราบถึงความจ าเป็นท่ีตอ้งจดัให้มีกฎหมายข้ึนใหม่ แก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายท่ีอยู่ใน
ความรับผดิชอบเพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคแ์ละยทุธศาสตร์ท่ีก  าหนดไวใ้นนโยบายของรัฐบาล
และแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ภายใน 30 วนันับแต่วนัท่ีแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดงันั้น ทุกกระทรวงจะจดัเตรียมขอ้มูลเบ้ืองตน้ล่วงหน้า โดยใช้
ยุทธศาสตร์ของกระทรวง ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติจดัท า และนโยบายพรรคการเมืองท่ีคาดว่าจะ
เป็นรัฐบาล เป็นแนวทางในการพิจารณา 

ทั้งน้ี เม่ือมีการประกาศใชแ้ผนการบริหารราชการแผ่นดินแลว้ กระทรวงจะน าขอ้มูล
เบ้ืองตน้ท่ีจดัเตรียมไวม้าพิจารณาประกอบกบัแผนการบริหารราชการแผน่ดิน แลว้จึงแจง้ขอ้มลูนั้น
ไปยงัส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาภายใน 30 วนันับแต่วนัท่ีแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข. กระบวนการจดัท าแผนนิตบิัญญัตขิองส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและส านัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

กระบวนการน้ีมีขั้นตอนด าเนินการอยู ่6 ขั้นตอนดว้ยกนั ไดแ้ก่ 
ขั้นตอนที่หนึ่ง ตรวจสอบว่ามีกฎหมายใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับภารกิจตามแผนการ

บริหารราชการแผ่นดิน ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะ
ร่วมกนัตรวจสอบว่า แต่ละภารกิจท่ีตอ้งด าเนินการตามแผนการบริหารราชการแผน่ดินเก่ียวขอ้งกบั
กฎหมายใดบ้าง ทั้งกฎหมายแม่บทและกฎหมายล าดับรอง และกฎหมายเหล่านั้นอยู่ในความ
รับผดิชอบของหน่วยงานใด โดยตรวจสอบจากฐานขอ้มลูกฎหมายกลางท่ีส านกังานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาจดัท าข้ึน ประกอบกบัขอ้มลูเพ่ือประกอบการจดัท าแผนนิติบญัญติัท่ีแต่ละกระทรวงแจง้
มายงัส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ขั้นตอนที่สอง วิเคราะห์ว่าบรรดากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแผนการบริหารราชการ
แผ่นดินนั้น มีกฎหมายใดบ้างที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติภารกิจ ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาและส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรีร่วมกนัพิจารณาว่า มีกฎหมายใดบา้งท่ีไม่เอ้ือต่อการ
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ปฏิบติัภารกิจแต่ละภารกิจนั้น หากการด าเนินภารกิจใดยงัไม่มีการตรากฎหมายเพ่ือรองรับการ
ด าเนินภารกิจนั้น ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาและส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะวิเคราะห์
ความจ าเป็นในการตรากฎหมาย 

ขั้นตอนที่สาม ก าหนดกรอบการเสนอกฎหมาย หากส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขหรือยกเลิก
กฎหมายใด หรือสมควรมีกฎหมายใดข้ึนใหม่ ก็จะก าหนดกรอบการเสนอกฎหมายว่าหน่วยงานใด
จะท าการเสนอใหมี้ ปรับปรุงแกไ้ขหรือยกเลิกกฎหมายใด รวมทั้งกรอบเวลาการจดัท าร่างกฎหมาย 
การเสนอกฎหมายและการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จ 

ขั้นตอนที่ส่ี จัดท าร่างแผนนิติบัญญัติ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและส านัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะน าขอ้มลูดงักล่าวมาจดัท าเป็นร่างแผนนิติบญัญติัซ่ึงระบุช่ือกฎหมายท่ี
จ  าเป็นตอ้งมี ปรับปรุงแกไ้ข หรือยกเลิก หลกัการของกฎหมายท่ีจ  าเป็นตอ้งมี ปรับปรุงแกไ้ข หรือ
ยกเลิก หน่วยงานผูเ้สนอให้มี ปรับปรุงแก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายนั้น และกรอบระยะเวลาท่ี
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งด าเนินการ  

ขั้นตอนที่ห้า รับฟังความคิดเห็นและปรับปรุงร่างแผนนิติบัญญัติ ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาและส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอาจจัดการรับฟังความเห็นของ
ปลดักระทรวงทุกกระทรวงท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการตามร่างแผนนิติบญัญติัดงักล่าว 
หากพบว่าร่างแผนนิติบญัญัติยงัมีขอ้บกพร่องในเร่ืองใด ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและ
ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะร่วมกนัปรับปรุงร่างแผนดงักล่าวใหถ้กูตอ้งและเหมาะสม 

ขั้นตอนที่หก เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมตั ิส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาและส านัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะเสนอร่างแผนนิติบญัญติัดงักล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมติั 

2.4 การใช้บังคบัแผนนิตบิัญญัติ 
เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมติัแผนนิติบญัญติัท่ีส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาและส านัก

เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแลว้ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะแจง้เวียนมติคณะรัฐมนตรี
ดงักล่าวให้หน่วยงานทุกหน่วยทราบและถือปฏิบติัต่อไป  และแผนนิติบญัญติัน้ีจะมีผลใชบ้งัคบั
จนกว่าจะมีการประกาศใชบ้งัคบัแผนการบริหารราชการแผ่นดินฉบบัใหม่ 

2.5 หน้าที่ของหน่วยงานในการปฏิบัตติามแผนนิตบิัญญัติ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการตามแผนนิติบญัญติัมี 3 หน่วยงานดงัน้ี 

หน่วยงานแรก ผู้ เสนอให้มี ปรับปรุงแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมาย  หน่วยงานเหล่าน้ี
จะตอ้งด าเนินการศึกษาวิจยั (ถา้มี) จดัท าร่างกฎหมายและบนัทึกประกอบร่าง และปรึกษาหารือ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องและรับฟังความคิดเห็นของผูม้ีส่วนได้เสียในเร่ืองดงักล่าวให้แลว้เสร็จ 
และเสนอรายงานการศึกษาวิจัยร่างกฎหมายและบันทึกประกอบร่าง และผลการปรึกษาหารือ
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หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องและผลรับฟังความคิดเห็นของผูม้ีส่วนได้เสีย ต่อส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีภายในกรอบเวลาท่ีก  าหนดไวใ้นแผนนิติบญัญติั 

หน่วยงานที่สองได้แก่ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะจดัท าความเห็นเก่ียวกบัร่าง
กฎหมายและบันทึกประกอบร่างเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และต้องส่งมติ
คณะรัฐมนตรีต่อส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาภายในกรอบเวลาท่ีก  าหนด 

หน่วยงานที่สาม ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  จะตรวจพิจารณาร่าง
กฎหมายให้แลว้เสร็จ และส่งร่างกฎหมายท่ีตรวจพิจารณาเสร็จแลว้กลบัไปยงัส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเพื่อด าเนินการต่อไปภายในระยะเวลาท่ีก  าหนด 

2.6 การพจิารณาทบทวนความเหมาะสมของแผนนิตบิัญญัต ิ
ความจ าเป็นในการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของแผนนิติบญัญติันั้นมีสาเหตุ

ส าคญั 2 ประการไดแ้ก่ การปรับปรุงแผนการบริหารราชการแผน่ดิน และแผนนิติบญัญติัเดิมยงัไม่
ครบถว้นหรือไม่เหมาะสมทั้งในส่วนของกฎหมายท่ีตอ้งมีข้ึนใหม่ ปรับปรุงแกไ้ขหรือยกเลิก และ
ขั้นตอนหรือกรอบเวลาในการด าเนินการ สภาพเช่นน้ีจึงท าให้เกิดความจ าเป็นในการปรับปรุง
แกไ้ขแผนนิติบญัญติั ซ่ึงสามารถท าไดใ้น 2 แนวทางคือ 

แนวทางที่หนี่ง กรณีมีการปรับปรุงแกไ้ขแผนการบริหารราชการแผ่นดินก่อนครบ
ก าหนดเวลาใหพ้ิจารณาทบทวนความเหมาะสมของแผนนิติบัญญติั และส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาและส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเห็นว่ามีความจ าเป็นตอ้งปรับปรุงแกไ้ขแผนนิติบญัญติั 

แนวทางที่สอง กรณีมีการปรับปรุงแผนนิติบัญญัติ โดยส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาและส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทบทวนความเหมาะสมของแผนนิติบญัญติั และเห็นว่า
ควรปรับปรุงแกไ้ขแผนนิติบญัญติัเพื่อใหก้ารด าเนินงานตามแผนฯ มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

3. การพฒันากฎหมายของส่วนราชการ 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอแนวทางการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 เพื่อให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ (ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี, ออนไลน์, 2553) ดงัน้ี 

ส่วนราชการจัดท าแผนในการยกเลิก  ปรับปรุง แกไ้ขบทบัญญติัของกฎหมายท่ีส่วน
ราชการรักษาการ หรืออยูใ่นความรับผดิชอบของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในก ากบั 
โดยการด าเนินการแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 เป็นการจดัท าแผนพฒันากฎหมายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และระยะท่ี 2 เป็นการจดัท ากฎหมายตามแผนพฒันากฎหมายท่ีไดรั้บ
อนุมติัให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ  พ.ศ.2554 เพื่อให้สอดคล้องกับค าแถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบนัในนโยบายดา้นกฎหมายและยติุธรรม 
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การพฒันากฎหมายของส่วนราชการ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การพฒันากฎหมาย
ส าหรับส านกังานปลดักระทรวง และการพฒันากฎหมายส าหรับส่วนราชการระดบักรม  

3.1 การด าเนินการของส่วนราชการ โดยจดัท าแผนพฒันากฎหมายในความรับผิดชอบ 
และจดัตั้งคณะกรรมการพฒันากฎหมายระดบักระทรวงหรือกรม ซ่ึงอาจประกอบดว้ยผูแ้ทนส่วน
ราชการในกระทรวง กรม ผูแ้ทนส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ในกฎหมาย
ของกระทรวง หรือกรมนั้น ๆ เพ่ือพิจารณากลัน่กรองใหค้  าแนะน าหรือค าปรึกษาหารือ 

3.2 การเจรจาและประเมินแผนพัฒนากฎหมาย  โดยจัดให้มีคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการมีอ  านาจหนา้ท่ีในการเจรจาและประเมินแผนพฒันากฎหมายของส่วนราชการ กบั
มีอ  านาจหนา้ท่ีในการเจรจาและประเมินผลการจดัท ากฎหมายตามแผนดงักล่าวดว้ย  

3.3 การพิจารณาอุทธรณ์ของส่วนราชการ โดยจัดให้มีคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ผลการประเมินการพฒันากฎหมายของส่วนราชการ  ซ่ึง
ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒิและผูแ้ทนส่วนราชการต่างๆ เช่น ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ และส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นตน้ 

3.4 การก ากับและติดตาม โดยจัดให้มีคณะกรรมการก ากับติดตามและเร่งรัดการ
ด าเนินงานพฒันากฎหมายของส่วนราชการ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี ท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ ผูท้รงคุณวุฒิ ผูแ้ทนส่วนราชการ
ต่างๆ รวมถึงผูแ้ทนภาคเอกชนและผูแ้ทนภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ  โดยมีส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นฝ่ายเลขานุการ 

3.5 การให้ค าแนะน าและติดตาม โดยส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะจดัให้มีการ
สัมมนาหรือเชิญผูแ้ทนส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งมาช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานและรับฟังความ
คิดเห็นจากส่วนราชการ รวมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงานตามท่ีเห็นสมควร มีการ
ติดตามการด าเนินงานของส่วนราชการต่างๆ เป็นระยะๆ และแกไ้ขปัญหาอุปสรรคการด าเนินงาน
ของส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งจดัท าปฏิทินการพฒันากฎหมายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อ
ใชป้ระกอบการก ากบัและติดตามของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ 
 

กล่าวโดยสรุปแลว้ การพฒันากฎหมายสามารถกระท าไดท้ั้งในส่วนของรัฐบาลและส่วน
ราชการ แต่มีความแตกต่างกนัในดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

ประการแรก แผนนิติบญัญัติเป็นการเสนอให้มี ปรับปรุงแกไ้ขหรือยกเลิกกฎหมาย
เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์และยุทธศาสตร์ท่ีก  าหนดไวใ้นแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แต่
แผนพฒันากฎหมายเป็นการเสนอให้มี ปรับปรุงแกไ้ขหรือยกเลิกกฎหมายเพื่อให้ส่วนราชการ
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ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจด าเนินการพฒันากฎหมายท่ีอยู่ในความรับผิดชอบให้
สอดคลอ้งกบัหลกัการและแนวทางท่ีส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก าหนด 

ประการท่ีสอง แผนนิติบญัญัติเป็นแผนท่ีออกตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินซ่ึง
เป็นแผนส่ีปี ดงันั้น แผนนิติบญัญติัจึงเป็นแผนส่ีปี เมื่อจดัท าเสร็จแลว้อาจแบ่งยอ่ยออกเป็นแผนนิติ
บญัญัติรายปี หรือรายสมยัประชุมเพื่อความสะดวกในการติดตามความคืบหน้าของการเสนอ
กฎหมายได ้ และกระทรวงต้องจัดล  าดับความจ าเป็นเร่งด่วนอย่างเหมาะสมและค านึงถึงความ
พร้อมในการบงัคบัการให้เป็นไปตามกฎหมายของแต่ละกระทรวงดว้ย ไม่จ  าเป็นตอ้งก าหนดให้
แลว้เสร็จภายใน 1-2 ปีแรก ในขณะท่ีแผนพฒันากฎหมายเป็นแผนรายปี โดยทุกหน่วยงานตอ้ง
จดัท าแผนพฒันากฎหมายประจ าปี ใหแ้ลว้เสร็จภายในช่วงเวลาท่ีก  าหนด 

ดงันั้น การริเร่ิมกฎหมายในฝ่ายบริหารจึงเป็นปัจจัยส าคญัท่ีควรพิจารณา โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ส าหรับประเทศไทยท่ีมีการจดัท าแผนนิติบญัญติัในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ลกัษณะของการ
ริเร่ิมกฎหมายในฝ่ายบริหารจะเป็นปัจจยั ท่ีอาจมีผลกระทบต่อกระบวนการนิติบญัญติัในส่วนของ
วุฒิสภาไทย ท่ีงานวิจยัคร้ังน้ีจะให้ความส าคญัเพ่ือดูว่ามีความเก่ียวขอ้งต่อการแสดงบทบาทการ
เสนอแนะดา้นนิติบญัญติัของส านกังานฯ ในดา้นใดบา้งและมากนอ้ยเพียงใด รวมทั้งส่ิงท่ีส านกังาน
ฯ ควรกระท าเพื่อตอบสนองต่อปัจจยัน้ี 
 

แนวคดิเกี่ยวกับการน าเสนอและการพจิารณาร่างกฎหมายในรัฐสภา 

 
กระบวนการ นิ ติบัญญัติในรัฐสภาเ ร่ิม ข้ึน เ ม่ือมี ร่ างพระราชบัญญัติห รือ ร่าง

พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญเสนอเขา้สู่การพิจารณาในรัฐสภา โดยกระบวนการน้ีเร่ิมจาก
การเสนอร่างพระราชบญัญติัของผูท่ี้รัฐธรรมนูญบญัญัติให้เสนอร่างพระราชบญัญติัฯ ซ่ึงไดแ้ก่ 
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร คณะรัฐมนตรี หรือประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้ง ซ่ึงจะตอ้งเสนอต่อสภา
ผูแ้ทนราษฎรก่อน และตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขแห่งการเสนอร่างพระราชบญัญติัฯ ต่อรัฐสภา 

 
1. การพจิารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของ

สภาผู้แทนราษฎร 
เมื่อบรรจุร่างพระราชบญัญติัฯ เขา้สู่ระเบียบวาระการประชุมแลว้ สภาผูแ้ทนราษฎรก็ท า

การประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบญัญติัฯ นั้น ซ่ึงเป็นไปตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญและ
ขอ้บงัคบัการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร โดยท าเป็น 3 วาระตามล าดบัคือ 
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1.1 การพจิารณาในวาระที่ 1:  ขั้นรับหลกัการ ในขั้นน้ีสภาผูแ้ทนราษฎรจะพิจารณาว่า
จะรับหลกัการแห่งร่างพระราชบญัญติัฯ อภิปรายช้ีแจงหลกัการและเหตุผลต่อสภาผูแ้ทนราษฎร
ประกอบในการเสนอร่าง ต่อจากนั้นประธานสภาจะให้สมาชิกอภิปรายคดัคา้นหรือสนับสนุน
สลบักนัไป และเมื่อสมาชิกท าการอภิปรายเสร็จแลว้ หรือประธานขอปรึกษาต่อท่ีประชุมว่าสมควร
ให้ปิดการอภิปรายไดแ้ลว้ หรือสมาชิกเสนอญัตติขอปิดการอภิปรายโดยมีผูรั้บรองถูกตอ้งตาม
ขอ้บงัคบัการประชุมและท่ีประชุมลงมติให้ปิดการอภิปราย จากนั้นประธานสภาผูแ้ทนราษฎรจะ
ขอมติจากท่ีประชุมว่าจะรับหลกัการหรือไม่รับหลกัการแห่งร่างพระราชบญัญติัฯ ฉบบันั้น ในกรณี
ท่ีท่ีประชุมมีมติรับหลกัการแห่งร่างพระราชบญัญติัฯ สภาผูแ้ทนราษฎรก็จะท าการพิจารณาในวาระ
ท่ี 2 ต่อไป แต่ถา้ท่ีประชุมไม่รับหลกัการ ร่างพระราชบญัญติัฯ นั้นก็เป็นอนัตกไป เวน้แต่เป็นร่าง
พระราชบัญญติัฯ ท่ีคณะรัฐมนตรีระบุไวใ้นนโยบายท่ีแถลงต่อรัฐสภาว่าจ  าเป็นต่อการบริหาร
ราชการแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีมีสิทธิขอให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพ่ือมีมติอีกคร้ังได้ตาม
รัฐธรรมนูญ 

นอกจากนั้น ในการพิจารณาในวาระท่ี 1 น้ี สภาผูแ้ทนราษฎรอาจตั้งคณะกรรมาธิการ
เพื่อพิจารณาร่างพระราชบญัญติัฯ ก่อนรับหลกัการแห่งร่างพระราชบญัญติัฯ นั้น เพ่ือประโยชน์ใน
การพิจารณาของสภาผูแ้ทนราษฎร หรือในกรณีท่ีเป็นร่างท่ีเสนอโดยสมาชิกสภาผู ้ ้ แทนราษฎร 
คณะรัฐมนตรีจะขอรับร่างพระราชบญัญติัฯ ไปพิจารณาก่อนท่ีสภาจะลงมติรับหลกัการก็ได ้โดย
ตอ้งขออนุมติัจากท่ีประชุมสภาก่อน 

1.2 การพจิารณาในวาระที่ 2:  ขั้นการพจิารณาโดยคณะกรรมาธิการและการพิจารณา
รายมาตรา  ในการพิจารณาขั้นน้ีสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ขั้นตอนคือ การพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการ และการพิจารณาของสภาผูแ้ทนราษฎรภายหลงัจากท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณา
เสร็จแลว้ 

ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ สภาผู ้แทนราษฎรอาจมอบหมายให้
คณะกรรมาธิการสามญัประจ าสภา หรือคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาร่างพระราชบญัญติัฯ ท่ี
ผา่นการลงมติรับหลกัการมาแลว้ในวาระท่ี 1 ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการนั้น กรรมาธิการ
ทุกคนมีสิทธิท่ีจะขอแก้ไข เปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติมข้อความในร่างพระราชบัญญัติฯ ได้
ตลอดเวลาท่ีพิจารณา ถา้ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการเห็นดว้ยก็ท าการแกไ้ข เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม
ตามนั้ น แต่ถ้ากรรมาธิการส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย และกรรมาธิการผูน้ั้ นยงัยืนท่ีจะขอแก้ไข 
เปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติมขอ้ความ กรรมาธิการผูน้ั้นมีสิทธิขอสงวนความเห็นของตนไวอ้ภิปราย
ในท่ีประชุมสภา เพ่ือให้ท่ีประชุมสภาวินิจฉัยช้ีขาด ส่วนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรมีสิทธิร่วม
พิจารณาร่างพระราชบญัญติัฯ โดยการแปรญตัติซ่ึงคณะกรรมาธิการจะเชิญสมาชิกคนนั้นมาในการ
ประชุม เพ่ือช้ีแจงเหตุผลประกอบการพิจารณาตามท่ีไดย้ืน่ญตัติไว ้ถา้คณะกรรมาธิการเห็นดว้ย ก็
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จะแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามค าแปรญตัติ แต่ถา้ไม่เห็นดว้ยและผูแ้ปรญตัติยนืยนัท่ีจะแปรญตัติตามนั้น ก็
มีสิทธิสงวนค าแปรญตัตินั้น มาอภิปรายในท่ีประชุมสภาเพ่ือให้ท่ีประชุมวินิจฉัยช้ีขาด เม่ือการ
พิจารณาของคณะกรรมาธิการส้ินสุดลง จากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนการพิจารณาของสภาผูแ้ทนราษฎร
หลงัจากคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว้ ในขั้นน้ีคณะกรรมาธิการตอ้งเสนอร่างพระราชบญัญติั
นั้นโดยแสดงร่างเดิม และการแกไ้ขเพ่ิมเติมพร้อมทั้งรายงานต่อประธานสภาผู ้ ้ แทนราษฎร 
จากนั้นก็จะเปิดโอกาสให้ประธานคณะกรรมาธิการแถลงผลการพิจารณา แลว้ท่ีประชุมสภาจะ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ฯ นั้ นเ ป็นรายมาตรา  จนกระทั่ง เสร็จส้ินการพิจารณาร่าง
พระราชบญัญติันั้น ซ่ึงถา้มาตราใดมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม หรือมีผูส้งวนค าแปรญตัติ หรือกรรมาธิการ
สงวนความเห็นไว ้ก็จะหยุดการพิจารณาไวก่้อน และให้สมาชิกได้อภิปราย เม่ือเสร็จส้ินการ
พิจารณาร่างพระราชบญัญติัฯ รายมาตราน้ีแลว้ สภาจะตอ้งพิจารณาทั้งร่าง เป็นการสรุปอีกคร้ังหน่ึง 
ซ่ึงไม่สามารถแกไ้ขเน้ือความใดใดได ้นอกจากท่ียงัขดัแยง้กนัอยู ่จากนั้นใหส้ภาพิจารณาในวาระท่ี 
3 ต่อไป อย่างไรก็ตาม การพิจารณาในวาระท่ี 2 น้ี สภาอาจพิจารณาร่างพระราชบญัญัติฯ โดย
คณะกรรมาธิการเต็มสภาก็ได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขการร้องขอของคณะรัฐมนตรี หรือ
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเสนอญตัติโดยมีสมาชิกรับรองไม่นอ้ยกว่า 20 คน และท่ีประชุมอนุมติั ซ่ึง
ในการพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการเต็มสภานั้น ถือว่าสมาชิกทุกคนเป็นกรรมาธิการ และให้รวม
การพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการและการพิจารณารายมาตรารวมกนัไปเป็นการพิจารณาในวาระท่ี 
2 เม่ือพิจารณาเสร็จแลว้ ก็ตอ้งพิจารณาสรุปอีกคร้ัง และพิจารณาในวาระท่ี 3 ต่อไป 

1.3 การพิจารณาในวาระที่ 3:  ขั้นลงมติรับหรือไม่รับร่างพระราชบัญญัติฯ  ใน
ขั้นตอนน้ีจะไม่มีการอภิปรายใดใด ท่ีประชุมสภาผูแ้ทนราษฎรจะมีมติว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ
กบัร่างพระราชบญัญติัฯ เท่านั้น ซ่ีงการมีมติไม่เห็นชอบในร่างพระราชบญัญติัฯ ดงักล่าวจะท าให้
ร่างนั้นตกไป เวน้แต่เป็นร่างพระราชบญัญติัฯ ตามมาตรา 140 คณะรัฐมนตรีมีสิทธิขอให้ท่ีประชุม
ร่วมกนัพิจารณาร่างพระราชบญัญติัฯ อีกคร้ังได ้หากว่ามติไม่เห็นชอบของสภาผูแ้ทนราษฎรนั้นไม่
ถึงก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกทั้งหมดภายหลงัจากสภาผูแ้ทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง
กฎหมายแลว้ ก็ส่งใหวุ้ฒิสภาพิจารณาต่อไป 

 
2. การพจิารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของ

วุฒิสภา 
ในการพิจารณาร่างพระราชบญัญติัฯ โดยวุฒิ สภานั้น สถาบนัพระปกเกลา้ (2549, หน้า 

3-12) ไดอ้ธิบายไวว้่า เร่ิมเม่ือสภาผูแ้ทนราษฎรเสนอร่างนั้นมาสู่วุฒิสภา เม่ือวุฒิสภาไดรั้บร่างนั้น
แลว้ ก็จะด าเนินกระบวนการพิจารณาโดยแบ่งพิจารณาเป็น 3 วาระเช่นเดียวกบัสภาผูแ้ทนราษฎร 
จะต่างกันบ้างก็ตรงระยะเวลาท่ีใช้ในการพิจารณา กล่าวคือ  หากเป็นกรณีการพิจารณาร่าง
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พระราชบญัญติัท่ีไม่เก่ียวดว้ยการเงิน วุฒิสภาจะตอ้งพิจารณาให้เสร็จภายใน 60 วนั และหากเป็น
กรณีการพิจารณาร่างพระราชบญัญติัท่ีเก่ียวดว้ยการเงิน วุฒิสภาจะตอ้งพิจารณาให้เสร็จภายใน 30 
วนั แต่วุฒิสภาก็ขยายเวลาออกไปไดอี้กแต่ไม่เกิน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีร่างพระราชบญัญติัฯ นั้นมาถึง
วุฒิสภา ไม่ว่ากรณีใดหากวุฒิสภาพิจารณาไม่เสร็จภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ให้ถือว่าวุฒิสภาได้
ใหค้วามเห็นชอบในร่างพระราชบญัญติัฯ นั้น 

2.1 การพจิารณาในวาระที่ 1:  ขั้นพจิารณาหลกัการทั่วๆ ไป ในกรณีท่ีท่ีประชุมวุฒิสภา
เห็นชอบก็ใหพ้ิจารณาในวาระท่ี 2 ต่อไป แต่ถา้หากในกรณีท่ีท่ีประชุมวุฒิสภาไม่เห็นชอบดว้ย มีผล
เท่ากับวุฒิสภายบัย ั้ง ร่างกฎหมายนั้ นไว้ และต้องส่งร่างพระราชบัญญัตินั้ นคืนไปย ังสภา
ผูแ้ทนราษฎร  

2.2 การพิจารณาในวาระที่ 2:  ขั้นพิจารณารายมาตรา ในขั้นน้ีเป็นการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการท่ีสภาตั้งหรือคณะกรรมาธิการเต็มสภา ซ่ึงขั้นตอนการ
พิจารณาการแปรญตัติ และการพิจารณาของวุฒิสภา หลงัจากท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว้ 
ก็จะมีลกัษณะเป็นอยา่งเดียวกบัการพิจารณาของสภาผูแ้ทนราษฎร ซ่ึงเมื่อเสร็จจากการพิจารณาใน
ขั้นน้ีแลว้ ก็จะพิจารณาในวาะท่ี 3 ต่อไป 

2.3 การพิจารณาในวาระที่ 3:  ขั้นลงมติหรือไม่รับร่างพระราชบัญญัติหรือร่าง
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญ ในขั้นน้ีจะไม่มีการอภิปรายใดใด และท่ีประชุมจะลงมติว่า
จะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกบัสภาผูแ้ทนราษฎร ซ่ึงผลการพิจารณาแยกพิจารณาไดด้งัน้ี 

กรณีท่ี 1 กรณีท่ีเห็นชอบกับสภาผูแ้ทนราษฎรโดยไม่มีการแก้ไข ถือได้ว่า ร่าง
พระราชบญัญติัฯ นั้นไดรั้บความเห็นชอบจากรัฐสภา น าทูลเกลา้ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย 
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อใหม้ีผลบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมายต่อไป 

กรณีท่ี 2 กรณีท่ีไม่เห็นชอบดว้ยกบัสภาผูแ้ทนราษฎร โดยการไม่รับหลกัการในวาระท่ี 
1 หรือการลงมติไม่ให้ความเห็นชอบในวาระท่ี 3 ตอ้งยบัย ั้งร่างพระราชบญัญติัฯ นั้นไวก่้อนแลว้
ส่งคืนไปยงัสภาผูแ้ทนราษฎร และสภาผูแ้ทนราษฎรจะยกร่างนั้นพิจารณาใหม่เม่ือ 180 วนัพน้ไป
แลว้ หากสภาผูแ้ทนราษฎรยนืยนัตามร่างเดิมท่ีสภาผูแ้ทนราษฎรเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงมากกว่า
ก่ึงหน่ึงของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ ให้นายกรัฐมนตรีน าข้ึนทูลเกลา้ถวาย
พระมหากษตัริยเ์พื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศใชเ้ป็นกฎหมาย แต่ถา้ร่างพระราชบญัญติัฯ ท่ี
ถกูยงัย ั้งเป็นร่างท่ีเก่ียวดว้ยการเงิน สภาผูแ้ทนราษฎรสามารถยกข้ึนพิจารณาไดท้นัที 

กรณีท่ี 3 กรณีท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมร่างพระราชบญัญติัฯ ก็ตอ้งส่งร่างพระราชบญัญติัท่ี
แกไ้ขเพ่ิมเติมไปยงัสภาผูแ้ทนราษฎร ถา้สภาผูแ้ทนราษฎรเห็นชอบดว้ยก็ท าตามกรณีท่ี 1 ถา้เป็น
กรณีท่ีสภาผูแ้ทนราษฎรไม่เห็นชอบกบัการแกไ้ขเพ่ิมเติมของวุฒิสภา ให้แต่ละสภาตั้งบุคคลท่ีเป็น
หรือมิไดเ้ป็นสมาชิกแห่งสภานั้นๆ มีจ  านวนเท่ากนัตามท่ีสภาผูแ้ทนราษฎรก าหนดประกอบกนัเป็น
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คณะกรรมาธิการร่วมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบญัญติัฯ ดงักล่าว และให้คณะกรรมาธิการร่วมกนั
รายงานและเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ ต่อทั้ งสองสภา ถ้าสภาทั้ งสองต่างเห็นด้วยกับร่าง
พระราชบญัญติัท่ีคณะกรรมาธิการร่วมกนัพิจารณา ก็ให้ด  าเนินการตามกรณีท่ี 1  ถา้สภาหน่ึงสภา
ใดไม่เห็นชอบดว้ย ก็ใหย้บัย ั้งร่างไวก่้อน และสภาผูแ้ทนราษฎรจะยกข้ึนพิจารณาใหม่ไดเ้ม่ือ 180 
วนัพน้ไปแลว้ แต่ถา้เป็นร่างเก่ียวด้วยการเงินจะยกมาพิจารณาได้ทันที ในกรณีเช่นน้ี ถา้สภา
ผูแ้ทนราษฎรลงมติยืนยนัร่างเดิม หรือร่างท่ีคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาดว้ยคะแนนเสียง
มากกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเท่าท่ีมีอยูท่ั้งหมด ให้ถือว่าร่างนั้นไดรั้บความ
เห็นชอบจากรัฐสภา ก็ด  าเนินการตามกรณีท่ี 1 แต่ถา้สภาผูแ้ทนราษฎรไม่ยกข้ึนมาพิจารณาหรือ
ยกข้ึนพิจารณา แต่ไดค้ะแนนเสียงไม่มากกว่าก่ึงหน่ีงก็ถือว่าร่างพระราชบญัญติัฯ นั้นตกไป 

การน าเสนอและการพิจารณาร่างกฎหมายในรัฐสภาดงัท่ีไดว้ิเคราะห์ขา้งตน้จึงเป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีควรพิจารณา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งส าหรับประเทศไทยท่ีมีการน าเสนอและการพิจารณาร่าง
กฎหมายในช่วง 78 ปีท่ีผ่านมา ดงันั้น ลกัษณะของการน าเสนอและการพิจารณาร่างกฎหมายใน
รัฐสภาจะเป็นปัจจยัท่ีอาจมีผลกระทบต่อกระบวนการนิติบญัญติัในส่วนของวุฒิสภาไทย ท่ีงานวิจยั
คร้ังน้ีจะใหค้วามส าคญัเพ่ือดูว่ามีความเก่ียวขอ้งต่อการแสดงบทบาทการเสนอแนะดา้นนิติบญัญติั
ของส านักงานฯ ในด้านใดบ้างและมากน้อยเพียงใด รวมทั้งส่ิงท่ีส านักงานฯ ควรกระท าเพื่อ
ตอบสนองต่อปัจจยัน้ี 

 

แนวคดิเกี่ยวกับส านักงานเลขาธิการสภาที่ปรึกษาในประเทศต่างๆ 

 
ส านักงานเลขาธิการสภาท่ีปรึกษาเป็นหน่วยงานท่ีให้บริการแก่สภาท่ีปรึกษาหรือ

วุฒิสภาในด้านต่างๆ อาทิเช่น การเป็นเลขานุการในท่ีประชุม การให้บริการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของคณะกรรมาธิการต่างๆ รวมทั้งการให้ค  าปรึกษาดา้นนิติบญัญติัเพื่อให้การปฏิบัติ
หนา้ท่ีของสภาท่ีปรึกษา คณะกรรมาธิการต่างๆ ตลอดจนสมาชิกของสภาท่ีปรึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ตั้งแต่หลังเสร็จส้ินสงครามเย็นและการล่มสลายของอดีตสหภาพโซเวียตท่ีผ่านมา 
ประเทศต่างๆ ไดรั้บเอาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ซ่ึงสามารถจดัแบ่งสภานิติบญัญติัท่ี
เป็นแบบสภาเด่ียว (สภาผูแ้ทนราษฎร) หรือสภาคู่ (สภาผูแ้ทนราษฎรและสภาท่ีปรึกษา) การ
ด าเนินงานของสภาผูแ้ทนราษฎรและหรือสภาท่ีปรึกษาต่างตอ้งอาศยัการสนับสนุนของส านักงาน
เลขาธิการ ส าหรับประเทศท่ีมีสภาคู่  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาท่ีปรึกษานั้น มกัจะมีหน่วยงานใน
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รูปแบบส านกังานเลขาธิการท าหนา้ท่ีใหก้ารสนบัสนุนการด าเนินงานของสภาท่ีปรึกษา แบรดชอว์
และพริงค ์(Bradshaw & Pring, 1981, pp. 71-72) ใหค้วามเห็นว่า ในประเทศองักฤษท่ีมีรูปแบบการ
ปกครองแบบรัฐสภา ส านกังานเลขาธิการของสภาขุนนางมีลกัษณะคลา้ยคลึงส านักงานเลขาธิการ
ของรัฐสภา แต่มีขนาดเลก็เมื่อเทียบกบัส านกังานเลขาธิการสภาสามญั ส่วนเลขาธิการวุฒิสภาตาม
รูปแบบการปกครองแบบประธานาธิบดีไดรั้บการคดัเลือกและอนุมติัโดยท่ีประชุมของวุฒิสภา 
และจะปฏิบติัหนา้ท่ีตราบเท่าท่ีพรรคท่ีไดรั้บการเลือกตั้งในวุฒิสภายงัคงมีเสียงส่วนใหญ่ในวุฒิสภา 
เลขาธิการวุฒิสภาอาจมีอ  านาจหน้าท่ีและสถานภาพบางส่วนคลา้ยคลึงกับของเลขาธิการสภา
ผูแ้ทนราษฎร 

อยา่งไรก็ตาม เพื่อใหเ้ขา้ใจลกัษณะโดยรวมของส านกังานเลขาธิการสภาท่ีปรึกษา ผูว้ิจยั
จึงขอยกตวัอยา่งส านกังานเหล่าน้ีในประเทศส าคญัต่างๆ พอสงัเขปดงัต่อไปน้ี 

 
1. ประเทศองักฤษ 
ประเทศองักฤษ (UK Parliament, Online, 2010) มีรูปแบบการปกครองแบบรัฐสภาซ่ีงมี

สภาคู่อนัประกอบดว้ย สภาสามญัและสภาขุนนาง ดงันั้น ส านกังานเลขาธิการจึงจดัแบ่งตามระบบ
สภาคู่ดว้ย (Bicameral Offices) โดยใหบ้ริการต่อทั้งสภาสามญัและสภาขุนนาง ซ่ีงเป็นการส่งเสริม
การด าเนินงานของรัฐสภาโดยรวม 

ส านกังานเลขาธิการท่ีใหบ้ริการสภาขุนนางนั้น ท าหน้าท่ีให้บริการสมาชิกสภาขุนนาง 
ซ่ึงสามารถจดัแบ่งส านกังานในดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  

1.1 ส านกัสารสนเทศสภาขุนนาง (House of Lords Information Office) ใหบ้ริการตอบ
ค าถามต่างๆ ท่ีเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ี ประวติัศาสตร์ และการเป็นสมาชิกของสภาขุนนาง ตลอดจน
คณะกรรมาธิการต่างๆ รวมทั้งความคืบหน้าของการพิจารณาร่างกฎหมาย นอกจากนั้น ยงัให้
บริการจดัท าส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ  

1.2 ส านักทรัพยากรบุคคลสภาขุนนาง (House of Lords Human Resources Office) 
ให้บริการข่าวสารด้านบุคลากรของส านักงานเลขาธิการฯ ทั้ง 400 คน และส านักงานต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสภาขุนนาง 

1.3 ส านัก Lords Private Bill Office ให้บริการตอบค าถามต่างๆ ท่ีเก่ียวกบั Private 
Bills (ไดแ้ก่ Local Bills และ Personal Bills) 

1.4 ส านกัเสรีภาพดา้นข่าวสารในสภาขุนนาง (Freedom of Information Office in the 
House of Lords) ใหบ้ริการตอบค าถามต่างๆ ดา้นการด าเนินงานดา้นพระราชบญัญติัเสรีภาพดา้น
ข่าวสารภายในสภาขุนนาง 
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1.5 งานดา้นคณะกรรมาธิการในสภาขุนนาง (House of Lords Committee Work) 
ใหบ้ริการตอบค าถามต่างๆ ดา้นคณะกรรมาธิการในสภาขุนนาง 

 
2. ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Senate, Online, 2010) มีรูปแบบการปกครองแบบ

ประธานาธิบดีซ่ีงมีสภาคู่ อนัประกอบดว้ยสภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒิสภา (The Senate) ส านักงาน
เลขาธิการจึงตอ้งรองรับสภาพทั้งสองดว้ย โดยในส่วนของส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา (The Office 
of the Secretary of the Senate) ท าหน้าท่ีให้บริการในการผลกัดนังานประจ าวนัของวุฒิสภา ซ่ึง
สามารถจดัแบ่งเป็นงานดา้นนิติบญัญติัและงานดา้นธุรการดงัต่อไปน้ี 

2.1 งานดา้นนิติบญัญติั (Legislative Functions) ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาท างาน
ร่วมกับประธานวุฒิสภาในการเปิดประชุมวุฒิสภา ท างานร่างกฎหมายท่ีผ่านการพิจารณาของ
วุฒิสภา ในบางคร้ังเลขาธิการวุฒิสภาอาจท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมของวุฒิสภาดว้ย งาน
ดา้นนิติบญัญติัมีส านักต่างๆ ท าหน้าท่ีรับผิดชอบในแต่ละด้าน อาทิเ ช่น The Bill Clerk, The 
Legislative Clerk, The Journal Clerk, The Executive Clerk เป็นตน้  

2.2 งานด้านธุรการ (Administrative Functions) ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
รับผิดชอบงานธุรการในดา้นต่างๆ อาทิเช่น งานเคร่ืองใชส้ านักงาน งานค่าตอบแทนวุฒิสมาชิก 
งานพิมพเ์อกสาร งานหอ้งสมุด งานต่างประเทศ เป็นตน้ โดยมีส านักต่างๆ ท าหน้าท่ีรับผิดชอบใน
แต่ละดา้น ไดแ้ก่ The Disbursing Office, The Printing and Document Services Office, The 
Stationery Room, The Senate Security Office เป็นตน้ 

 
3. ประเทศออกเตรเลยี 
ประเทศออสเตรเลีย (Parliament of Australia, Online, 2010) มีรูปแบบการปกครองแบบ

รัฐสภาซ่ึงประกอบดว้ยสภาคู่ ตามท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดผูม้ีอ  านาจในการใชอ้  านาจนิติบญัญติัของ
เครือจกัรภพองักฤษในรัฐสภาไดแ้ก่ สมเด็จพระบรมราชินีนาถประเทศองักฤษ ขา้หลวงใหญ่ประจ า
ประเทศออสเตรเลีย (Governor-General) รวมทั้งวุฒิสภา และสภาผูแ้ทนราษฎร 

ในส่วนของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (The Department of the Senate) ให้บริการแก่
สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ ประธานวุฒิสภา ทั้งทางด้านการให้ค าปรึกษา และงานธุรการ เพื่อ
สนบัสนุนการใชอ้  านาจนิติบญัญติัของเครือจกัรภพฯ 

ส านักงานเลขาธิการฯ มีผูก้  ากับดูแลได้แก่ ประธานวุฒิสภา และมีผูบ้ริหารสูงสุดคือ 
เลขาธิการวุฒิสภา (The Clerk of the Senate) ส านกังานเลขาธิการฯ ถือเป็นหน่วยงานหน่ึงในสอง
แห่งท่ีให้บริการแก่รัฐสภาไดแ้ก่ ส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร (The Department of the 
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House of the Representatives) และส านกังานเลขาธิการรัฐสภา (The Department of Parliamentary 
Services) ส านกังานเลขาธิการฯ มีหน่วยงานต่างๆ 5 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบงานในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 
The Office of the Clerk of the Senate, The Table Office, The Procedure Office, The Committee 
Office และ The Black Rod Office 

 
4. ประเทศญี่ปุ่น 
ประเทศญ่ีปุ่น(House of Councillors, Online, 2010)  มีรูปแบบการปกครองแบบรัฐสภา

ซ่ึงประกอบดว้ยสภาคู่อนัประกอบดว้ย สภาผูแ้ทนราษฎร (The House of Representatives) และ
สภาท่ีปรึกษา (The House of Councillors) โดยมีเลขาธิการซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกท่ี
ไม่ใช่สมาชิกสภาไดเอต็ ในส่วนของส านกังานเลขาธิการสภาท่ีปรึกษา มีเลขาธิการสภาท่ีปรึกษาท า
หนา้ท่ีลงนามในเอกสารต่างๆ จดัท าบนัทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการต่างๆ และการประชุม
ของสภาท่ีปรึกษา ก  ากบัดูแลการรักษาความปลอดภยั และใหบ้ริการในดา้นต่างๆ แก่สภาท่ีปรึกษา 
เลขาธิการสภาท่ีปรึกษาจะตอ้งมีความรู้ความช านาญในขั้นตอนต่างๆ ของสภาท่ีปรึกษา รวมทั้ง
แสดงบทบาทให้ค าปรึกษา ให้ความช่วยเหลือแก่ประธานสภาท่ีปรึกษาในการบริหารสภาฯ ส่วน  
ส านกังานเลขาธิการฯ มีบุคลากรทั้งส้ินประมาณ 1,240 คน 

ภายใต้สภาท่ีปรึกษา มีการจัดตั้งส านักนิติบัญญัติ (The Legislative Bureau) โดยมี
จุดมุ่งหมายอ านวยความสะดวกแก่สภาท่ีปรึกษาในการจัดท าร่างกฎหมายต่างๆ ทบทวนร่าง
กฎหมาย และศึกษาวิจยัดา้นกฎหมาย ส านักน้ีมีบุคลากรประมาณ 80 คน อยู่ภายใตก้ารดูแลของ
ผูอ้  านวยการส านัก (Commissioner General) ซ่ึงรายงานตรงต่อประธานสภาท่ีปรึกษา และไดรั้บ
การแต่งตั้งโดยประธานสภาท่ีปรึกษาโดยไดรั้บการรับรองโดยสภาท่ีปรึกษาดว้ย 

 

แนวคดิเกี่ยวกับการจดัการความรู้ 

 
นับตั้งแต่การปฏิวติัอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 2 จนถึงช่วงกว่าสามสิบปีท่ีผ่านมา เน่ืองจาก

อิทธิพลของเทคโนโลยสีารสนเทศ ส่งผลให้โลกเกิดการเปล่ียนแปลงขนานใหญ่ ระบบเศรษฐกิจ
ของโลกปรับระบบอุตสาหกรรมสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
(Industrial Economy) ซ่ึงมุ่งเน้นสินค้าและบริการท่ีจับต้องได้ การผลิตคร้ังละมากๆ (Mass 
Production) เพื่อตอบสนองความตอ้งการดา้นสินคา้และบริการ ท าให้เกิดกิจกรรมการข้ึนรูป การ
ประกอบ และการส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปยงัลูกคา้ท่ีอยู่ปลายทาง แต่ในระบบเศรษฐกิจเทคโนโลยี
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สารสนเทศ (Digital Economy) ผลิตภณัฑอ์าจเป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ได ้และใชอ้งคค์วามรู้ขั้นสูง (อาทิ
เช่น ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์) ในขณะท่ีผลิตภณัฑ์ท่ีจบัตอ้งได ้(อาทิเช่น เวชภณัฑ์ รถยนต์) ต่างมี
องค์ความรู้บรรจุเขา้ไวใ้นกระบวนการออกแบบและการผลิต (Tapscott et al., 2000, p. 5) ดงันั้น 
ความเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีจึงท าให้ส่ิงต่างๆ ท่ีไม่สามารถกระท าได้ในอดีตสามารถเป็นไปไดใ้น
ปัจจุบนั  เป็นการเปิดโลกทศัน์ใหม่ ท าใหค่้าใชจ่้ายดา้นขอ้มลูและการประสานงานระหว่างองคก์าร
หรือหน่วยงานลดต ่าลง ท่ีส าคญัคือ การสร้างความมัง่คัง่นอยูก่บัวิธีการเพ่ิมพูนความรู้ใหม่ๆ เขา้ไว ้
ในผลิตภณัฑใ์นทุกขั้นตอนของการผลิตและส่งมอบ (Tapscott et al., 1998, p. 3)  

ความเปล่ียนแปลงเช่นน้ีส่งผลให้กระบวนทัศน์ (Paradigm) ในการบริหารจัดการ
องคก์ารเปล่ียนแปลงไปโดยส้ินเชิง แนวความคิดดั้งเดิมท่ีเห็นว่าระบบเศรษฐกิจมุ่งเน้นความขาด
แคลน (ดา้นโภคภณัฑ์) กลบักลายเป็นความอุดมสมบูรณ์ (ดา้นความรู้) มนุษยส์ามารถผลิตและ
กระจายผลิตภัณฑ์ท่ีมีสัดส่วนของความรู้สูงด้วยต้นทุนท่ีต ่าได้ ผลิตภัณฑ์ประเภทน้ีจึงมีความ
แพร่หลายโดยทั่วไป องค์ความรู้จึงเป็นปัจจัยส าคญัในการสร้างความมัง่คัง่ ดังนั้น การจัดการ
ความรู้จึงเป็นประเด็นหลกัท่ีควรให้ความส าคญัในการบริหารจดัการ การเปล่ียนแปลง ตลอดจน
การพฒันาองคก์ารใหพ้ร้อมรับความเปล่ียนแปลงต่างๆ ในอนาคต 

 ในปี 1999 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเทศนิวซีแลนด์ (The Knowledge 
Economy, 1999, p. 5) ไดท้  าการวิจยัและใหค้วามหมายขององคค์วามรู้ไวว้่า ภายใตร้ะบบเศรษฐกิจ
ท่ีมุ่งเน้นความรู้ (Knowledge-Based Economy) องค์ความรู้มีความแตกต่างจากทุนและแรงงาน 
ความรู้ถือเป็นสินคา้สาธารณะ (Public Goods) ซ่ึงไม่มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่างผูใ้ชค้วามรู้ รวมทั้งผูท่ี้สร้างขอ้มูลจะไม่สามารถป้องกนัคนอ่ืนไม่ให้ใชค้วามรู้ของตนได ้
กฎหมายดา้นสิทธิบตัรหรือลิขสิทธ์ิถึงแมว้่าจะไดรั้บการบญัญติัก็ตาม แต่ก็ช่วยป้องกนัไดใ้นระดบั
หน่ึงเท่านั้น โดยความรู้มีหลากหลายประเภทซ่ึงสามารถจดักลุ่มได ้อาทิเช่น Know-what (ความรู้ท่ี
เก่ียวกบัขอ้เท็จจริง) Know-why (ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโลกธรรมชาติ สังคม และจิตใจของมนุษย์) 
Know-who (ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ของสังคม และเป็นความรู้ท่ีใครบางคนรู้บางส่ิง
บางอย่าง รวมทั้งใครบางคนสามารถท างานบางประเภทได)้ Know-how (ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ทกัษะ และความสามารถในการปฏิบติังาน) Know-where (ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแหล่งองค์ความรู้
ซ่ีงได้แก่ พ้ืนท่ี สถานท่ี หรือองค์การ) และ Know-when (ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับระยะเวลาท่ี
เหมาะสมของการเกิดข้ึนของความรู้ใหม่ หรือการประยกุตใ์ชค้วามรู้ในจงัหวะเวลาท่ีเหมาะสม) 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเทศนิวซีแลนด์  ยงัแสดงความเห็นต่อไปว่า ใน
ระบบเศรษฐกิจท่ีเช่ือมต่อกนัถือว่า การสร้างความมัง่คัง่นั้นไม่สามารถกระท าดว้ยวิธีการอ่ืนใดได้
นอกจากการสร้างการเรียนรู้และการสร้างความรู้ใหม่ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความรู้ท่ีเป็นความเขา้ใจ
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ของพนกังานซ่ึงไดจ้ากการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Tacit Knowledge) นอกเหนือจากความรู้ท่ีผา่น
การจดัระบบ และถ่ายทอดผา่นการฝึกอบรม (Explicit Knowledge) 

ดงันั้น ประเทศใดท่ีจะใช้ประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นความรู้ข้ึนอยู่ก ับว่า
ประเทศนั้นๆ สามารถปรับตวัเพ่ือเป็น “ระบบเศรษฐกิจแห่งการเรียนรู้” (Learning Economy) ได้
เร็วเพียงใด การเรียนรู้นั้นไม่ใช่เป็นเพียงการใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ ในการเขา้ถึงความรู้เท่านั้น แต่ยงั
เป็นการใชเ้ทคโนโลยีเหล่านั้นในการส่ือสารกบัผูค้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างนวตักรรม บุคคล 
องคก์ารและประเทศจะสามารถสร้างความมัง่คัง่ไดต้ามสดัส่วนของความสามารถในการเรียนรู้และ
การแลกเปล่ียนนวตักรรม ระบบการศึกษาจึงไม่ควรใหแ้ต่ขอ้มลูเท่านั้น แต่ควรมุ่งสอนใหบุ้คคลใน
สงัคมมีความสามารถในการเรียนรู้ดว้ย 

ในระดบัองคก์าร การเรียนรู้ควรมีความต่อเน่ือง การเรียนรู้ขององคก์ารเป็นกระบวนการ
ท่ีองคก์ารสามารถแสวงหาความรู้ท่ีไดจ้ากประสบการณ์ ซ่ึงความรู้ประเภทน้ีไม่สามารถจดัระบบ
ได ้จึงไม่สามารถถ่ายทอดโดยการให้การศึกษาและการฝึกอบรมได ้แต่ทว่าจะสามารถเรียนรู้จาก
การคน้หาอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งการสร้างความเขา้ใจร่วมกนั องค์การท่ีประสบความส าเร็จย่อมให้
ความส าคญัต่อการพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ภายในองคก์ารทั้งส้ิน 

ในการสร้างความรู้ใหม่ (Knowledge Creation) โนนากะและทาเคอุชิ (Nonaka & 
Takeuchi,  1995, p. 6) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า การสร้างความรู้ใหม่ คือ ความสามารถขององค์การ
โดยรวมในการสร้างความรู้ให้เกิดข้ึน มีการแบ่งปันความรู้ทัว่ทั้งองค์การ และน าความรู้ใหม่ไป
บรรจุเข้าไว ้ในสินค้า บริการ และระบบงาน ส่ิงน้ี เป็นผลมาจากความเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอ้มซ่ึงส่งผลใหอ้งคก์ารตอ้งแสวงหาความรู้ใหม่จากภายนอกในการท าใหเ้กิดนวตักรรม
อย่างต่อเน่ือง การท าให้เกิดนวตักรรมในลกัษณะน้ีตอ้งอาศยัความเช่ือมโยงของสภาพแวดลอ้ม
ภายนอกและภายในองคก์ารท่ีเหมาะสม โดยองคก์ารท าการรวบรวมความรู้จากภายนอกและน ามา
แบ่งปันภายในองค์การ มีการจดัเก็บความรู้ในฐานขอ้มูล และมีหน่วยงานท่ีน าเอาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ ส าหรับกระบวนการดงักล่าวน้ีอาศยัการแปลงสภาพ (Conversion Process) ความรู้จาก
สภาพแวดล้อมภายนอกเข้าสู่ภายในองค์การ และส่งกลบัไปสู่ภายนอกใหม่ในรูปแบบของ
ผลิตภณัฑ ์หรือระบบงาน ดงันั้น กระบวนการดงักล่าวก่อให้เกิดการสร้างนวตักรรมอย่างต่อเน่ือง
ซ่ึงน าไปสู่ความสามารถในการด าเนินงานตามท่ีแสดงในภาพประกอบท่ี 2.1 

ในการสร้างความรู้ใหม่นั้น โนนากะและทาเคอุชิ (Nonaka & Takeuchi, 1995, p. 59-70) 
เห็นว่าข้ึนอยูก่บัตวับุคคลภายในองคก์ารเป็นหลกั ส่วนองคก์ารเป็นเพียงบริบทท่ีช่วยสนบัสนุนการ
สร้างความรู้ในลกัษณะของการจดัสภาพแวดลอ้ม การก าหนดกลไกการขยายผลของความรู้ใน
รูปแบบของกลุ่มคนท่ีมีความสนใจร่วมกนัทั้งภายในและภายนอกองคก์าร นอกจากนั้นยงัข้ึนอยูก่บั
ลกัษณะของความรู้อนัไดแ้ก่ ความรู้ส่วนบุคคลท่ีเป็นความเขา้ใจของพนกังานซ่ึงไดจ้ากการเรียนรู้
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จากประสบการณ์ (Tacit Knowledge) และความรู้ท่ีจัดระบบ และถ่ายทอดระหว่างบุคคลได ้
(Explicit Knowledge) ซ่ึงสามารถแปรสภาพระหว่างกนัไดโ้ดยผ่านกระบวนการส่ีประเภทดงัท่ี
แสดงในภาพประกอบท่ี 2.2 ดงัน้ี 

 

 
 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 2.2 กระบวนการแปรสภาพความรู้ส่ีประเภท 

 

การสร้างความรู้ใหม่ 

การสร้างนวตักรรมอย่างต่อเนื่อง 

การพฒันาความสามารถในการด าเนนิงาน 

ความรู้ส่วนบุคคล ความรู้ที่จัดระบบ สู่ 

ความรู้ส่วนบุคคล 

จาก 

ความรู้ที่จัดระบบ 

Socialization 

Internalization 

Externalization 

Combination 

ภาพประกอบที่ 2.1 การพัฒนาความสามารถในการด าเนินงานอันเน่ืองจากการสร้างความรู้ใหม่ 
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1. กระบวนการ Socialization (จากความรู้ส่วนบุคคลสู่ความรู้ส่วนบุคคล) เป็นการ
แบ่งปันประสบการณ์ระหว่างบุคคล ซ่ึงช่วยสร้างความรู้ส่วนบุคคลในรูปแบบความเขา้ใจร่วมกนั 
รวมทั้งทกัษะทางเทคนิค การเรียนรู้ไม่จ  าเป็นตอ้งใชภ้าษาใดใด แต่โดยอาศยัการสงัเกต การ
เลียนแบบและการฝึกหดั ทั้งหมดอาศยัประสบการณ์เป็นหลกั  

2. กระบวนการ Externalization (จากความรู้ส่วนบุคคลสู่ความรู้ที่จดัระบบ) เป็นการ
เปล่ียนความรู้ส่วนบุคคลเป็นความรู้ท่ีจดัระบบโดยอาศยัเคร่ืองมือต่างๆ อาทิ อุปมา แนวคิด 
สมมติฐาน หรือตวัแบบ การใชเ้คร่ืองมือเหล่าน้ีแทนความรู้อาจมีความจ ากดั ไม่ต่อเน่ืองและไม่
เพียงพอ ดงันั้น ส่วนต่างของความรู้และส่ิงท่ีแสดงออกช่วยในการสร้างปฏิสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 
ซ่ึงจะมีการสนทนาประกอบดว้ยเสมอ อยา่งไรก็ตาม กระบวนการ Externalization ถือเป็นกลไก
ส าคญัในการสร้างความรู้ใหม่เน่ืองจากเป็นการใชค้วามรู้ส่วนบุคคลเป็นหลกั และเมื่อสามารถสร้าง
ความคิดท่ีชดัเจนแลว้ก็สามารถจดัเป็นตวัแบบไดซ่ึ้งสามารถอธิบายไดด้ว้ยภาษาและตรรกะ 

3. กระบวนการ Combination (จากความรู้ที่จดัระบบสู่ความรู้ที่จดัระบบ) เป็นการ
รวบรวมและจดัแนวคิดต่างๆ ใหเ้ป็นระบบความรู้โดยอาศยัเคร่ืองมือต่างๆ อาทิเอกสาร การประชุม 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเรียนในชั้นเรียน เพ่ือใหเ้กิดการจดัเรียงขอ้มลู การแยกประเภท การ
เพ่ิมเติม ตลอดจนการจดักลุ่มความรู้ ในภาคปฏิบติันั้น ผูบ้ริหารระดบักลางมีหนา้ท่ีในการแตก
ประเด็นวิสยัทศัน์ แนวคิดทางธุรกิจ ตลอดจนเช่ือมโยงขอ้มลูและความรู้ท่ีจดัระบบอยูแ่ลว้เขา้
ดว้ยกนั ส่วนผูบ้ริหารระดบัสูงจะท าหนา้ท่ีในการบูรณาการความรู้ทางธุรกิจทั้งหมดเขา้เป็นองค์
ความรู้รวมใหก้ลายเป็นวิสยัทศันข์ององคก์าร 

4. กระบวนการ Internalization (จากความรู้ที่จดัระบบสู่ความรู้ส่วนบุคคล) เป็นการท า
ใหค้วามรู้ท่ีจดัระบบกลายเป็นความรู้ส่วนบุคคล ซ่ึงคลา้ยคลึงกบัการเรียนรู้โดยการกระท า 
(Learning by Doing) โดยท่ีประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากกระบวนการ Socialization, Externalization 
และ Combination ไดก้ลายเป็นความรู้ส่วนบุคคลจากท่ีแต่ละบุคคลมีความเขา้ใจร่วมกนั ความรู้นั้น
ก็กลายเป็นสินทรัพยท่ี์มีประโยชน ์

การจดัการความรู้ดงัท่ีไดว้ิเคราะห์ขา้งตน้จึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีควรพจิารณา โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ส าหรับประเทศไทยท่ีมีการการน าเสนอและการพิจารณาร่างกฎหมายในช่วง 78 ปีท่ีผา่นมา 
ดงันั้น การจดัการความรู้จะเป็นบริบทปัจจยัท่ีอาจมีผลกระทบต่อกระบวนการนิติบญัญติัในส่วน
ของวุฒิสภาไทย ท่ีงานวิจยัคร้ังน้ีจะใหค้วามส าคญัเพ่ือดวู่ามีความเก่ียวขอ้งต่อการแสดงบทบาทการ
เสนอแนะดา้นนิติบญัญติัของส านกังานฯ ในดา้นใดบา้งและมากนอ้ยเพียงใด รวมทั้งส่ิงท่ีส านกังาน
ฯ ควรกระท าเพื่อตอบสนองต่อปัจจยัน้ี 
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แนวคดิเกี่ยวกับองค์การ   

ในการด าเนินงานด้านนิติบัญญัติซ่ึงประกอบด้วยองค์การต่างๆ ข้างต้น ท าให้เห็น
ความส าคญัต่อความเขา้ใจในองค์การดงักล่าว เพื่อให้สามารถปฏิบติัหน้าท่ีและประสานความรู้
ต่างๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิผล ดงันั้น การท าความเขา้ใจในความหมายของค าว่าองค์การจึงมีความ
จ าเป็น โดยค าว่า องคก์าร (Organization) ไดม้ีนกัวิชาการหลายท่านท าการศึกษาและใหค้วามหมาย
ไวห้ลากหลายซ่ึงสามารถสรุปความหมายและพฒันาการของค าว่าองคก์ารไดด้งัน้ี   

สกอตต ์(Scott, 2003, pp. 25-30) เสนอว่า องคก์ารสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทไดแ้ก่ 
องค์การเชิงระบบเหตุผล (Rational-System Organization) องค์การเชิงระบบธรรมชาติ (Natural-
System Organization) และองคก์ารเชิงระบบเปิด (Open-System Organization) 

 
1. องค์การเชิงระบบเหตุผล (Rational System Organization)  
บาร์นารด์ (Barnard, 1938, p. 4 citing in Scott, 2003, p. 26) กล่าวว่า เป็นองค์การท่ีเป็น

ทางการท่ีแสดงถึงการประสานงานของบุคลากรต่างๆ ท่ีมีสติ มีอิสรภาพ และมีจุดมุ่งหมาย  
มาร์ชและไซมอน (March & Simon, 1958, p. 4 citing in Scott, 2003, p. 26) กล่าวว่า 

องค์การคือ การรวมตัวกันของมนุษย์ท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนั และถือว่าเป็นการรวมตัวของ
มนุษย์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในสังคมท่ีประกอบกันเป็นระบบการประสานงาน ลักษณะของ
โครงสร้างองคก์ารและการประสานงานกนัขององคก์ารนบัเป็นเคร่ืองหมายท่ีแสดงออกถึงการเป็น
หน่วยทางสงัคมวิทยา ท่ีอาจเปรียบเทียบไดก้บัอวยัวะท่ีมีชีวิต 

เบลาและสกอตต์ (Blau & Scott, 1962, p. 5 citing in Scott, 2003, p. 26) กล่าวว่า 
เน่ืองจากสภาพท่ีเป็นเอกลกัษณ์ขององคก์าร องค์การไดรั้บการจดัตั้งข้ึนภายใตจุ้ดมุ่งหมายในการ
บรรลุเป้าหมายบางประการ ซ่ึงอาจเรียกว่าเป็นองคก์ารท่ีเป็นทางการ 

และเอตซิโอนี (Etzioni, 1964, p. 3 citing in Scott, 2003, p. 26) กล่าวว่า องค์การคือ 
หน่วยทางสงัคมท่ีไดรั้บการก่อตั้งซ ้าแลว้ซ ้าอีกเพ่ือคน้หาเป้าหมายบางอยา่ง 

จึงสรุปไดว้่า องค์การคือ การรวมตัวเป็นหน่ึงเดียวของมนุษยใ์นการมุ่งสู่เป้าหมายท่ี
เจาะจงบางอยา่ง โดยท่ีแสดงออกถึงโครงสร้างทางสงัคมท่ีเป็นทางการ 

2. องค์การเชิงระบบธรรมชาต ิ(Natural System Organization)  
สกอตต ์(Scott, 2003, p. 28) เสนอว่า องคก์ารคือ การรวมกนัเป็นหน่ึงเดียวของมนุษยท่ี์

มุ่งเน้นความสนใจของตนท่ีหลากหลาย ทั้งท่ีอาจเหมือนกันและแตกต่างกัน แต่มีความเข้าใจ
ร่วมกันในคุณค่าในการท าให้องค์การด ารงอยู่อย่างต่อเน่ืองในฐานะท่ีเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า 
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โครงสร้างความสัมพนัธ์ท่ีไม่เป็นทางการระหว่างผูท่ี้เข้าร่วมในองค์การ มีผลในการก าหนด
พฤติกรรมการแสดงออกมากกว่าโครงสร้างท่ีเป็นทางการ 

องค์การในความหมายน้ีให้ความส าคัญต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมของผูท่ี้อยู่ใน
องคก์าร ดงันั้น การมุ่งเนน้เป้าหมายจึงมีความซบัซอ้น หลากหลาย และเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา 
ผูท่ี้อยู่ในองค์การให้ความส าคัญต่อผลประโยชน์ของตนและแสดงถึงส่ิงน้ีภายในองค์การด้วย 
องคก์ารเป็นทรัพยากรท่ีมีค่า ดงันั้น การท าใหอ้งคก์ารมีสมรรถนะสูงข้ึนจึงถือเป็นเป้าหมายส าคญั 
โครงสร้างเชิงบุคคลจึงมีความส าคญักว่าโครงสร้างท่ีเป็นทางการ ท่ีส าคญัคือ อ  านาจไม่จ  าเป็นตอ้ง
มาจากต าแหน่งหน้าท่ี แต่อาจมาจากส่ิงอ่ืนๆ ภายในองค์การก็ได ้ดงันั้น องค์การในลกัษณะน้ีจึง
แสดงถึงลกัษณะ 

ความคลา้ยคลึงกนัขององค์การกบักลุ่มสังคมอ่ืนๆ และเป็นส่วนหน่ึงของระบบสังคม 
ดงันั้น องคก์ารจึงยอ่มไดรั้บผลกระทบจากแรงผลกัดนัต่างๆ เช่นเดียวกบักลุ่มสังคมอ่ืนๆ ท่ีส าคญั
คือ องคก์ารแสดงออกถึงการจดัระเบียบทางสงัคมท่ีแตกต่างกนั 2 ลกัษณะไดแ้ก่  

2.1 การมมีตร่ิวมทางสังคม บุคคลในสงัคมมีวตัถุประสงคร่์วมกนัท่ีก่อให้เกิดระเบียบ
ทางสงัคม การใหค้วามร่วมมือ และการมีค่านิยมเดียวกนั  

2.2 ความขัดแย้งทางสังคม ระเบียบทางสงัคมเกิดจากการยบัย ั้งผลประโยชน์ของกลุ่ม
คนโดยอีกกลุ่มคนท่ีมีอิทธิพลเหนือกว่า การบีบบงัคบั การครอบง าของผูท่ี้มีอ  านาจมากกว่า อยา่งไร
ก็ตาม สงัคมก็ยงัมีความขดัแยง้ซ่อนอยูซ่ึ่งก่อใหเ้กิดความไม่มัน่คงและการเปล่ียนแปลงทางสงัคม 

 
3. องค์การเชิงระบบเปิด (Open-System Organization) 
สกอตต ์(Scott, 2003, p. 28-30) เสนอว่า องค์การคือ ผลรวมของกระแสและกิจกรรมท่ี

พึ่งพากนัและกนั ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียกบัองค์การ ซ่ึงอยู่ในสภาพแวดลอ้ม
ทางวตัถุและสถาบนั 

องคก์ารประเภทน้ีไม่ไดแ้ยกตวัจากส่ิงแวดลอ้ม แต่เปิดตวัต่อกระแสของบุคลากร ขอ้มูล 
และทรัพยากรภายนอก ดงันั้น สภาพแวดลอ้มจึงมีส่วนในการจดัสภาพท่ีอาจจะสนับสนุนและ
แทรกแซงองคก์ารตลอดเวลา การเช่ือมโยงกบัสภาพแวดลอ้มภายนอกจึงมีความส าคญัยิ่งกว่าส่ิงท่ี
อยูภ่ายในองคก์าร การแยกส่วนจากสภาพแวดลอ้มจึงไม่มีลกัษณะท่ีตายตวั องคก์ารเชิงระบบเปิดน้ี
มีผู้้้ท่ีอยูใ่นองคก์ารท่ีมีเอกลกัษณ์ท่ีหลากหลาย โดยอาจจะเขา้ร่วมหรือลาจากองค์การ รวมทั้งมี
ส่วนในการแลกเปล่ียนทรัพยากรต่างๆ กบัองค์การ ข้ึนอยู่กบัการต่อรองผลประโยชน์กบัองค์การ 
ซ่ีงอาจจะมีผลต่อการรักษาหรือท าลายความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อกันก็ได้ บุคคลเหล่าน้ีจึงไม่ได้มี
จุดมุ่งหมายร่วมกนั ดงันั้น งานขององค์การจึงเป็นเร่ืองของการเจรจาต่อรอง โดยท่ีผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ก  าหนดหรือปรับความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อกันเป็นระยะๆ ท่ีส าคัญคือ องค์การประเภทน้ีไม่ได้ให้
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ความส าคญัต่อการแยกประเภทของระบบงานภายในองคก์ารท่ีเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ แต่
มุ่งเน้นการเช่ือมประสานระบบงานมากกว่า โดยท่ีอาจจะมีการสร้างระบบงานใหม่ตลอดเวลา 
เพื่อใหอ้งคก์ารสามารถด ารงอยูต่่อไปได ้มุมมองต่อองคก์ารแบบน้ีถือว่าองค์การเป็นส่วนหน่ึงของ
ระบบความสมัพนัธก์บัผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ 

ธอมป์สนั (Thompson, 2004, pp. 3-13) ใหค้วามเห็นเพ่ิมเติมว่า ความหมายขององค์การ
ในปัจจุบันมีขอ้จ  ากดัและแยกส่วน และไดเ้สนอว่าควรจดัแบ่งองค์การออกเป็นสองประเภทคือ 
องคก์ารระบบเชิงปิด และองคก์ารเชิงระบบเปิด  

องคก์ารเชิงระบบปิดมุ่งเนน้การรับรู้สภาพขององค์การอย่างชดัเจน โดยท่ีองค์การจะมี
ลกัษณะของระบบท่ีคาดการณ์ไดล่้วงหน้า (Determinate System) ดงันั้น การคงการรับรู้สภาพใน
ปัจจุบันจะก าหนดสภาพขององค์การท่ีจะเป็นในอนาคต แต่เน่ืองจากองค์การอยู่ในสองสภาพ
พร้อมกนัไม่ได ้ดังนั้น องค์การจะตอ้งมีการแปรสภาพ (Transform) ท่ีส าคญัคือ การคงการรับรู้
สภาพปัจจุบนัขององค์การหมายถึง จ  านวนของตวัแปรและความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อกันตอ้งไม่มาก
เกินไป โดยจะเน้นหนักเฉพาะท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย และผูบ้ริหารตอ้งสามารถมีอ  านาจ
ควบคุมเหนือส่ิงเหล่านั้นได ้องค์การจึงตอ้งเป็นระบบปิด หรือไม่เช่นนั้น ปัจจยัภายนอกท่ีส่งผล
กระทบตอ้งสามารถคาดการณ์ได ้

ส าหรับองคก์ารเชิงระบบปิดนั้น มีส านักความคิดส าคญัท่ีอธิบายองค์การประเภทน้ีอยู่
สามส านกัคือ ส านกัความคิด Scientific Management ส านักความคิด Administrative Management 
และส านกัความคิด Bureaucracy 

ส านักความคิด Scientific Management มุ่ง เน้นกิจกรรมการผลิต โดยใช้แนวคิด
ประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์เป็นเกณฑก์ารตดัสินใจ รวมทั้งมุ่งยกระดบัประสิทธิภาพโดยอาศยั
การวางแผนกิจกรรมทางเทคนิค การก าหนดมาตรฐาน และการควบคุมเพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
ทางเทคนิค ส านกัความคิดสนบัสนุนองค์การเชิงระบบปิดโดยท่ีมีการก าหนดเป้าหมายท่ีแน่นอน 
การก าหนดขั้นตอนการท างานท่ีท าซ ้าได ้ตลอดจนการใชท้รัพยากรอยา่งมีแบบแผน 

ส านักความคิด Administrative Management มุ่งเน้นความเช่ือมโยงระหว่างกลไกหรือ
หน่วยงานต่างๆ ภายในองคก์าร รวมทั้งมีการใชแ้นวคิดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจเป็นเกณฑ์การ
ตดัสินใจ โดยท่ีการบรรลุถึงประสิทธิภาพน้ีอาศยัความเช่ียวชาญเฉพาะและการจดัเป็นองคก์าร การ
ก าหนดขอบเขตการควบคุม (Span of Control) ตลอดจนการควบคุมใหเ้ป็นไปตามแผนงาน ส านัก
ความคิดน้ีสนับสนุนองค์การเชิงระบบปิดโดยท่ีมีการจดัท าแผนแม่บทล่วงหน้า และการก าหนด
ความเช่ียวชาญ หน่วยงานภายในองค์การ ตลอดจนการควบคุม รวมทั้งการก าหนดขั้นตอนงานท่ี
ชดัเจน 
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ส่วนส านกัความคิด Bureaucracy มุ่งเนน้การจดัการบุคลากรและโครงสร้างองค์การใน
การตอบสนองลูกคา้และการจดัการปัญหา ในท านองเดียวกนั ประสิทธิภาพขององค์การถือเป็น
เกณฑ์การตัดสินใจ และอาศยัการก าหนดหน่วยงาน ตลอดจนอ านาจหน้าท่ีในองค์การ การมี
ผูเ้ช่ียวชาญปฏิบติัหนา้ท่ีในหน่วยงานต่างๆ การก าหนดกฎระเบียบในการปฏิบติังาน การจดักลุ่ม
ของลกูคา้ รวมทั้งการจูงใจบุคลากรโดยระบบเงินเดือนและความกา้วหน้าในอาชีพงาน ลกัษณะ
เช่นน้ีจึงเท่ากบัว่าส านกัความคิดน้ีสนบัสนุนองคก์ารเชิงระบบปิดโดยอตัโนมติั 

ส าหรับองค์การเชิงระบบเปิดนั้ น เป็นองค์การท่ีสามารถก าหนดได้ แต่อาจได้รับ
ผลกระทบจากปัจจยัแวดลอ้มภายนอกท่ีไม่มีความแน่นอน ดงันั้น องค์การแบบน้ีจึงมุ่งเน้นการมี
ส่วนประกอบต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งต่อกนัท่ีรวมตวักนัเป็นองคก์าร ระบบจึงมีตวัแปรจ านวนมาก
ท่ีผูบ้ริหารไม่สามารถท าความเขา้ใจหรือควบคุมไดท้ั้งหมด ดงันั้น ความอยูร่อดขององคก์ารจึงเป็น
เป้าหมายหลกั ซ่ึงข้ึนอยู่กบัพฒันาการขององค์การในการตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้ม โดยท่ีถา้
ส่วนประกอบใดขององค์การมีความบกพร่องก็จะถูกก  าจดัท้ิง หรือไม่เช่นนั้นองค์การก็จะเส่ือม
สลายไปได ้สภาพเช่นน้ีเรียกว่า กลไกการสร้างสมดุลดว้ยตนเอง (Self Stabilization) 

ส าหรับองคก์ารระบบเชิงเปิด มีส านักความคิดท่ีอธิบายลกัษณะขององค์การประเภทน้ี
อยูส่องส านกัไดแ้ก่ ส านักองค์การท่ีไม่เป็นทางการ (Informal Organization) ซ่ีงมุ่งเน้นปัจจยัท่ีไม่
ถกูระบุในองค์การเชิงระบบปิด อาทิ ความรู้สึกนึกคิด การควบคุมทางสัมคม ไดแ้ก่ ค่านิยมท่ีไม่
เป็นทางการ สถานะทางสังคม เป็นต้น โดยท่ีถือเป็นส่ิงท่ีแสดงการตอบสนองของมนุษยต่์อ
สถานการณ์ต่างๆ ซ่ึงส่งผลใหอ้งค์การสามารถปรับตวัและอยู่รอดได ้และส านักท่ีถือว่าองค์การมี
ปฏิสมัพนัธก์บัสภาพแวดลอ้ม โดยท่ีองคก์ารไดรั้บผลกระทบจากหน่วยสงัคมอ่ืน   

การท่ีองคก์ารมีลกัษณะแบบระบบปิดท าใหไ้ม่สามารถอธิบายปรากฎการณ์ในบางดา้น
ขององคก์ารเชิงระบบเปิดได ้รวมทั้งส านกัความคิดขององค์การเชิงระบบเปิดท าให้ตอ้งยอมรับว่า 
องค์การล้วนได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมภายนอกตลอดเวลา รวมทั้ งท าให้เห็นว่า
จุดมุ่งหมายและการบรรลุเป้าหมายแบบองคก์ารเชิงระบบปิดไม่ใช่เร่ืองส าคญั จึงท าให้เกิดมุมมอง
ขององคก์ารแบบท่ีสามท่ีมุ่งเนน้การเผชิญสภาพแวดลอ้มและตอบสนองต่อความเปล่ียนแปลงต่างๆ 
โดยกลไกภายในองคก์ารเพ่ือก าหนดมาตรการตอบสนองท่ีเหมาะสม กลไกเหล่าน้ีจะท าการส ารวจ 
ตลอดจนเรียนรู้สภาพแวดลอ้ม และท าการตดัสินใจด าเนินมาตรการต่างๆ อย่างไรก็ตาม องค์การ
ประเภทน้ีอาจมีขอ้จ  ากดัในการรวบรวมและประเมินผลขอ้มลู รวมทั้งการคาดการณ์ผลกระทบท่ีได้
จากมาตรการต่างๆ ดงันั้น จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งก าหนดขอบเขตของสภาพแวดลอ้มท่ีองค์การ
จะสามารถตอบสนองได ้ซ่ึงส่งผลใหอ้งคก์ารไม่เนน้หนกัในเร่ืองประสิทธิภาพสูงสุดในการบรรลุ
เป้าหมาย แต่จะตอบสนองผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ ในระดบัท่ีสามารถสร้างความพึงพอใจและ
สามารถปฏิบติัไดจ้ริง (Satisficing) องคก์ารประเภทน้ีจึงมีความสอดคลอ้งกบัองคก์ารเชิงระบบเปิด 
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ซ่ึงถือว่าสภาพขององค์การย่อมไดรั้บผลกระทบจากสภาพแวดลอ้ม และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ขององคก์ารเชิงระบบปิดท่ีใหค้วามส าคญัต่อประสิทธิภาพและการบรรลุเป้าหมายดว้ย องค์การใน
ลกัษณะน้ีจึงมีสภาพเป็นทั้งองคก์ารเชิงระบบเปิด ท่ีมีสภาพท่ีก  าหนดไดไ้ม่ชดัเจน (Indeterminate) 
เพื่อเผชิญกับความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อม แต่ในขณะเดียวกัน ก็ยงัยึดหลักการของ
ประสิทธิภาพ โดยท่ีตอ้งมีความชดัเจนและความแน่นอนในระดบัหน่ึงในเวลาเดียวกนั 

เบเกอร์และแบรนช์ (Baker & Branch, Online, 2002) ไดท้บทวนวรรณกรรมเก่ียวกบั
องคก์ารและการจดัการ และไดแ้สดงความเห็นว่าองคก์ารไดผ้า่นวิวฒันาการมาตลอดกว่าหน่ึงร้อย
ปี โดยไดม้ีการใชแ้นวคิด ตลอดจนเคร่ืองมือการจดัการต่างๆ มาอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงท าให้ไดข้อ้สรุป
ว่า สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลาจะมีผลท าใหอ้งคก์ารมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัไป ดงันั้น 
จึงไม่มีรูปแบบองค์การใดท่ีดีท่ีสุด รูปแบบองค์การจึงสามารถมีได้หลากหลาย รวมทั้งได้เสนอ
รูปแบบองคก์ารท่ีเป็นไปไดส้ามรูปแบบดงัน้ี  

แบบที่ 1:  Critical Attribute Model หมายถึงรูปแบบองค์การท่ีก  าหนดมาจากมิติดา้น
ผลการด าเนินงานท่ีส าคญัท่ีสุด และการก าหนดปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลการด าเนินงานนั้น ตวัอย่างของ
รูปแบบองค์การแบบน้ีอาจได้แก่ องค์การด้านธุรกิจการผลิต รูปแบบองค์การอาจมุ่งเน้นการ
ปรับเปล่ียนตามความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไป หรือองค์การดา้นการวิจยั รูปแบบอาจ
มุ่งเนน้การสร้างนวตักรรม ส่วนองค์การภาคราชการ รูปแบบอาจมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียต่างๆ รวมทั้งการจดัการความรู้ 

แบบที่ 2:  Cause and Effect Model หมายถึง รูปแบบองคก์ารท่ีเน้นหลกัความเป็นเหตุ
เป็นผลท่ีมีลักษณะเฉพาะตัวขององค์การ ดังนั้ น ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเป็นเหตุเป็นผลน้ีก็มี
ลกัษณะเฉพาะดว้ยเช่นกนั 

แบบที่ 3:  Strategy Model หมายถึง รูปแบบองคก์ารท่ีเน้นหลกักลยุทธ์ในอนาคต โดย
กลยุทธ์เป็นปัจจยัผลกัดนัเพื่อให้องค์การให้ความสนใจในส่ิงท่ีมีความส าคญั ตลอดจนการปรับ
สภาพภายในองค์การเพื่อช่วยให้องค์การเปล่ียนแปลงไปสู่สภาพท่ีควรเป็นในอนาคต การใช้
เคร่ืองมือทางกลยทุธ ์อาทิ Balanced Scorecard ช่วยในการก าหนดกลยทุธ ์รวมทั้งการน ากลยทุธไ์ป
ปฏิบติัจะช่วยใหอ้งคก์ารทราบถึงประสิทธิผลขององคก์ารไดอ้ยา่งชดัเจน 

ลักษณะขององค์การดังท่ีได้วิ เคราะห์ข้างต้นจึงเป็นปัจจัยส าคัญท่ีควรพิจารณา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับส านักงานฯ ท่ีมีการด าเนินงานด้านนิติบัญญติัในช่วง 18 ปีท่ีผ่านมา 
ดังนั้น ลกัษณะขององค์การจะเป็นปัจจัย ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับ
กระบวนการนิติบญัญติัในส่วนของวุฒิสภาไทย ท่ีงานวิจยัคร้ังน้ีจะให้ความส าคญัเพ่ือดูว่ามีความ
เก่ียวขอ้งต่อการแสดงบทบาทการเสนอแนะดา้นนิติบญัญติัของส านกังานฯ ในดา้นใดบา้งและมาก
นอ้ยเพียงใด รวมทั้งส่ิงท่ีส านกังานฯ ควรกระท าเพ่ือตอบสนองต่อปัจจยัน้ี 



 

51 

แนวคดิเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพฒันาองค์การ   

 
การศึกษาการเปล่ียนแปลงองคก์ารและการพฒันาองค์การจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งเขา้ใจ

ถึงนิยามศพัทท่ี์เก่ียวขอ้ง ตลอดจนมิติท่ีตอ้งมีการเปล่ียนแปลงองคก์าร ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมีดงัน้ี 
การเปล่ียนแปลง (Change) ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน พ.ศ. 2542 บญัญติัไว้

ว่า “การเปล่ียนแปลง หมายถึง การท าใหล้กัษณะต่างไป” 
การพฒันา (Development) พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน พ.ศ. 2542 บญัญติัไวว้่า 

“การพฒันา หมายถึง การท าใหเ้จริญ” 
การพฒันาองค์การ (Organizational Development หรือ OD) เป็นเคร่ืองมือการบริหาร

สมยัใหม่ท่ีถูกพฒันา ปรับปรุงและน ามาใชต้ั้งแต่ศตวรรษท่ี 20 เพื่อช่วยให้บุคลากรและองค์การ
สามารถปรับตวั แกไ้ขปัญหา กา้วทนัต่อการเปล่ียนแปลง 

เบร์ิก (Burke & Horstein, 1972, p. xi citing in French, Bell & Zawacki, 2005, p. 2) 
เสนอว่า การพฒันาองค์การคือ กระบวนการท่ีมีการวางแผนล่วงหน้าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
วฒันธรรมขององคก์ารจากสภาพท่ีหลีกเล่ียงการตรวจประเมินกระบวนการทางสังคม (ไดแ้ก่ การ
ตดัสินใจ การวางแผน และการส่ือสาร) มาสู่สภาพท่ีมีการตรวจประเมินอยา่งเป็นทางการ 

ชมคัและไมลส์ (Schmuck & Miles, 1971, p.2 citing in French, Bell & Zawacki, 2005, 
p. 2) เสนอว่า การพฒันาองคก์ารเป็นความพยายามท่ีมีการวางแผนและการสร้างความต่อเน่ืองใน
การใชค้วามรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์ในการปรับปรุงระบบงานโดยอาศยัวิธีการวิเคราะห์ดว้ยตนเอง 

เฟรนช์ (French, 1969, pp. 23-34 citing in Cummings & Worley, 2005, p. 2) กล่าวว่า 
การพฒันาองคก์ารคือ ความพยายามในระยะยาวในการปรับปรุงความสามารถขององค์การในการ
แก้ไขปัญหา และความสามารถในการตอบรับความเปล่ียนแปลงต่างๆ อันเน่ืองมาจาก
สภาพแวดลอ้มภายนอก โดยอาศยัความช่วยเหลือของผูเ้ช่ียวชาญดา้นพฤติกรรมศาสตร์ 

เบ็คฮาร์ด (Beckhard, 1969, p. 9 citing in Cummings & Worley, 2005, p. 2) กล่าวว่า 
การพฒันาองค์การคือ ความพยายามท่ีเป็นผลมาจากการวางแผนในระดบัองค์การโดยรวม และ 
บริหารโดยผูบ้ริหารระดบัสูง เพื่อยกระดบัประสิทธิผลและสภาพขององค์การโดยใช้แนวทางท่ี
ไดรั้บการวางแผนล่วงหนา้ต่อกระบวนการโดยใชค้วามรู้ดา้นพฤติกรรมศาสตร์ 

อยา่งไรก็ตาม การพฒันาองคก์ารมีประวติัความเป็นมาท่ีไม่ยาวนานนกั เฟรนชแ์ละเบลล ์
(French & Bell, 1999, pp. 32-54) ไดจ้ดัแบ่งแนวคิดการพฒันาองค์การออกเป็นส านักความคิด
ต่างๆ เ ร่ิมต้นด้วยกระแสการพัฒนาองค์การ รุ่นท่ีหน่ึ ง (First-Generation Organizational 
Development) ท่ีมุ่งเนน้การพฒันาองคก์ารอยา่งค่อยเป็นค่อยไปไดเ้ป็น 3 ส านกัดว้ยกนัไดแ้ก่ 
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1. Laboratory Training Stem มุ่งเน้นการศึกษาสภาพของกลุ่มงานท่ีไม่ไดม้ีการจดั
ระเบียบใดใด โดยผูท่ี้เขา้ร่วมเรียนรู้จากการกระท าของตน รวมทั้งความเปล่ียนแปลงของกลุ่ม ซ่ึง
เป็นการทดลองท่ีใชก้ลุ่ม เพื่อดูการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 

2. Survey Research and Feedback Stem มุ่งเน้นการใชค้วามรู้ดา้นจิตวิทยาองค์การ
และอุตสาหกรรมในการท าความเข้าใจในขวญัก าลงัใจและท่าทีในการท างานของบุคลากร 
ตลอดจนความคิดเห็นต่อผูบ้ริหาร โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงักล่าวทัว่ทั้งองค์การ และน าเสนอ
ผลลพัธต่์อผูบ้ริหารและพนกังานเพื่อใหเ้กิดการอภิปรายและจดัท าแผนการปรับปรุงองคก์าร 

3. Action Research Stem มุ่งเนน้การวิจยัท่ีมีการตั้งค  าถามเพ่ือเก็บขอ้มูลโดยอาศยัการ
ท างานร่วมกนัระหว่างนักวิจยัและผูป้ฏิบติังาน รวมทั้งเช่ือมโยงกบัการน าวิธีการพฒันาองค์การ
ไปสู่การปฏิบติั และท าการเก็บรวบรวมขอ้มลูเพื่อประเมินผลลพัธ์ 

ในทศวรรษ 1980 ถึง 1990 โลกมีความเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งมาก มีการสร้างนวตักรรม
ทางเทคโนโลย ีการควบรวมกิจการ การลม้ละลายขององคก์ารธุรกิจ การเติบโตของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม กระแสโลกาภิวฒัน์ การเปล่ียนแปลงของระบอบการเมืองจากท่ีควบคุมจาก
ส่วนกลางไปสู่การเป็นประชาธิปไตย ฯลฯ ส่งผลใหก้ารพฒันาองค์การแบบดั้งเดิมมีขอ้จ  ากดั และ
ก่อใหเ้กิดกระแสการพฒันาองคก์ารรุ่นท่ีสอง (Second-Generation Organizational Development) ท่ี
มุ่งเนน้การพฒันาองคก์ารแบบกา้วกระโดด ซ่ึงมีส านกัความคิดต่างๆ อาทิเช่น 

4. การปฏิรูปองค์การ (Organizational Transformation) มุ่งเน้นการเปล่ียนแปลง
องค์การอย่างรวดเร็วท่ีมีหลายมิติ หลายระดับ รวมทั้งการเปล่ียนแปลงความคิดคร้ังใหญ่ เป็น
กิจกรรมท่ีผลกัดนัโดยผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมีวิสยัทศัน์ และใชเ้วลานาน 

5. การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ (Cultural Change) มุ่งเน้นการระบุ วดั และ
เปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์ารเพื่อช่วยใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

6. องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) มุ่งเน้นการคิดเชิงระบบและ
ความสามารถในการเรียนรู้ โดยจดักิจกรรมเพื่อใหใ้ชค้วามคิดเก่ียวกบัปัญหาท่ีซบัซอ้นขององคก์าร 

7. การท างานเป็นทีม มุ่งเน้นการพฒันาทีมงานท่ีมีสมรรถนะสูง (High-Performance 
Team) เพื่อตอบสนองต่อแรงกดดันท่ีมีต่อองค์การให้ปรับปรุงคุณภาพ ท าให้องค์การมีความ
ยดืหยุน่ ลดระดบัชั้นของผูบ้ริหาร และเสริมสร้างขวญัก าลงัใจของบุคลากร 

8. การบริหารคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management) มุ่งเนน้ความพยายามของ
องค์การในการสร้างบรรยากาศต่อบุคลากรให้พฒันาทักษะของตนอย่างต่อเน่ือง เพื่อท าให้
ผลิตภณัฑม์ีคุณค่าในสายตาของลกูคา้ โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม การกระจาย
อ านาจในการตดัสินใจ และการลดก าแพงระหว่างบุคคล 
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9. การสร้างวสัิยทัศน์ (Visioning) มุ่งเนน้การมองสถานการณ์ในอนาคตและการก าหนด
จุดต าแหน่งองคก์ารท่ีเหมาะสมในรูปแบบวิสยัทศัน์ โดยด าเนินการในรูปแบบสมัมนา 

10. การประชุมที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการสร้างประสิทธิภาพของการประชุมของ
องค์การ โดยให้มีการอภิปรายระหว่างผูบ้ริหารเพื่อประเมินสภาพองค์การ และให้มีการจดัท า
แผนการปรับปรุง ตลอดจนการด าเนินกิจกรรมการพฒันาองคก์ารในดา้นต่างๆ 

11. การยกเคร่ืองระบบงาน (Business Process Reengineering) มุ่งเนน้การเปล่ียนแปลง
ระบบงานส าคญัๆ ขององคก์าร 

อยา่งไรก็ตาม อามาโดและอามาโต (Amado & Amato, 2001, p. 41) อธิบายขอ้จ ากดัของ
แนวทางการพฒันาองคก์ารต่างๆ ขา้งตน้ ไวด้งัน้ี 

ก. เป็นวิธีการท่ีเฉพาะตวั ซ่ึงท าใหเ้กิดขอ้จ ากดัในการถ่ายโอนวิธีการไปประยุกต์ใชใ้น
องคก์ารอ่ืนท่ีมีวฒันธรรมท่ีแตกต่าง 

ข. เป็นกิจกรรมท่ีตอ้งมีการวางแผนและการก าหนดลกัษณะองค์การท่ีชดัเจนเป็นการ
ล่วงหนา้ อาจท าใหก้ารพฒันาองคก์ารไม่เหมาะสมกบัองคก์ารท่ีมีบริบทแตกต่างกนั 

ค. เป็นกิจกรรมท่ีอาศยัการส ารวจข้อมูลซ่ึงมีพ้ืนฐานมาจากแนวคิดแบบปฏิฐานนิยม 
(Positivism) ซ่ึงมีความแตกต่างหรือขดัแยง้กบัแนวคิดการพฒันาองค์การอ่ืนๆ เช่น แนวจิตวิทยา
สงัคมซ่ึงเนน้การตีความ (Interpretative Paradigm) 

ง. เป็นกิจกรรมท่ีไม่พิจารณาสภาพทางการเมืองในองค์การ และเป็นเพียงเคร่ืองมือของ
ผูบ้ริหาร  

จ. เป็นกิจกรรมท่ีอาจถูกมองว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีดูเหมือนว่ามีความเป็นเหตุเป็นผล ท่ี
บุคลากรขององคก์ารถกู “ป่ันหวั” ใหค้ลอ้ยตามความคิดของผูบ้ริหาร ซ่ึงถือเป็นการบงัคบับุคลากร
ใหป้ฏิบติัตามแบบนุ่มนวลเท่านั้น 

อยา่งไรก็ตาม แซค (Zack, 2003, pp. 67-71) เสนอแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาองค์การใน
มุมมองของการจัดการความรู้ว่า การพัฒนาองค์การท่ีมุ่งเน้นความรู้  (Knowledge-Based 
Organization) ควรมุ่งเนน้ส่ิงส าคญั 4 ประการ ไดแ้ก่ 

1. กระบวนการ (Process) หมายถึง การสร้างและแลกเปลีย่นความรู้  โดยทัว่ไป กิจกรรม
บางกิจกรรมมีความเก่ียวขอ้งกบัการสร้างและส่งมอบผลงานทั้งทางตรงและทางออ้ม กระบวนการ
ขององคก์ารท่ีมุ่งเน้นความรู้ควรมุ่งเน้นกระบวนการ  2 ประเภทคือ การประยุกต์ใชค้วามรู้ท่ีมีอยู ่
และการสร้างความรู้ใหม่โดยมีเป้าหมาย 4 ประการคือ การน าความรู้จากส่วนหน่ึงขององค์การไป
ใชใ้นกิจกรรมอ่ืนๆ ในองคก์ารเดียวกนั การแลกเปล่ียนความรู้เป็นระยะๆ เพื่อองค์การสามารถใช้
ประโยชน์จากประสบการณ์ในอดีต การท าให้บุคลากรในส่วนต่างๆ ขององค์การสามารถพบกนั
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และประสานงานกนัเพื่อสร้างความรู้ใหม่ และการสร้างโอกาสและแรงจูงใจในการทดลองความรู้
และการเรียนรู้ 

2. สถานที่ (Place) หมายถึง ขอบเขตด้านความรู้ โดยทัว่ไป การสร้างและแลกเปล่ียน
ความรู้ในระบบเศรษฐกิจท่ีมุ่งเนน้ความรู้ไม่ถกูจ  ากดัดว้ยขอบเขตหรือก าแพงทางกายภาพอีกต่อไป 
องคก์ารควรตระหนกัว่า การสร้างและแลกเปล่ียนความรู้เป็นผลมาจากการมีปฏิสมัพนัธก์บัลกูคา้ ผู ้
ส่งมอบ พนัธมิตร แม้กระทั่งคู่แข่ง องค์การท่ีมุ่งเน้นความรู้จึงเป็นการรวมเอาบุคลากรและ
ทรัพยากรต่างๆ เขา้ดว้ยกนัในการสร้างและประยกุตใ์ชค้วามรู้ต่างๆ โดยผา่นการมีปฏิสมัพนัธอ์ยา่ง
ต่อเน่ือง ขอบเขตขององคก์ารจึงลดความส าคญัลงไป องคก์ารมีความเปล่ียนแปลงและยืดหยุ่นมาก
ข้ึน รวมทั้งแสวงหาความรู้ในทุกท่ีท่ีมีความรู้ และสร้างความสัมพนัธ์กบัองค์การอ่ืนๆ เพื่อช่วยใน
การเรียนรู้ในส่ิงท่ีองคก์ารตอ้งการ 

3. จุดมุ่งหมาย (Purpose) หมายถึง พนัธกจิและกลยุทธ์ขององค์การที่มุ่งเน้นความรู้ การ
มีกระบวนการจัดการความรู้ไม่ใช่หลกัประกันว่าองค์การจะมีการด าเนินงานท่ีดี แต่องค์การท่ี
มุ่งเนน้ความรู้จะเช่ือมโยงกระบวนการจดัการความรู้เขา้กบักลยุทธ์ขององค์การ โดยถือว่าความรู้
เป็นทรัพยากรประเภทหน่ึง และจะมุ่งมัน่แสวงหาความรู้ใหม่เพ่ือใช้ในการผลกัดนัองค์การให้
ประสบผลส าเร็จ นอกจากนั้น ยงัท าการเปรียบเทียบความรู้ขององค์การกบัของคู่แข่งตลอดเวลา 
ดงันั้น ส่วนต่างของความรู้ท่ีองคก์ารมีในปัจจุบนัและท่ีควรมีในอนาคตจึงเป็นมุมมองท่ีเน้นสภาพ
ภายในองค์การ ซ่ึงคลา้ยคลึงกบัประเด็นดา้นจุดเด่นและจุดดอ้ย (Strengths and Weaknesses) แต่
ส่วนต่างของความรู้ท่ีองคก์ารมีและส่วนท่ีคู่แข่งมีจึงเป็นมุมมองท่ีเน้นสภาพภายนอกองค์การ  ซ่ึง
คลา้ยคลึงกบัประเด็นดา้นโอกาสและอุปสรรค (Opportunities and Threats) องค์การจึงควรท าการ
ปิดส่วนต่างของความรู้ดงักล่าว โดยด าเนินการอยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเหนือคู่แข่ง 

4.  มุมมอง (Perspective) หมายถึง ความคิดเห็นด้านความรู้ ส าหรับองค์การท่ีมุ่งเน้น
ความรู้ ไม่ว่าผลิตภัณฑ์จะเป็นส่ิงท่ีจับต้องได้หรือไม่ก็ตาม ก็มีองค์ความรู้ในตนเองอยู่แล้ว 
หมายความว่า องคก์ารค านึงถึงความรู้ในงานทุกๆ ดา้น และถือว่ากิจกรรมทุกอยา่งท่ีด  าเนินการเป็น
ส่ิงท่ีเสริมสร้างความรู้ องค์การจะใชค้วามรู้เป็นบรรทดัฐานในการประเมินวิธีการบริหารจดัการ
องคก์าร ส่ิงท่ีผลิตและส่งมอบ ท าเลท่ีตั้งในการด าเนินธุรกิจ พนกังานท่ีว่าจา้งเขา้มาท างาน ฯลฯ 

ในท านองเดียวกนั โนนากะและทาเคอุชิ (Nonaka & Takeuchi, 1995, p. 224-246) เสนอ
แนวทางเก่ียวกบัการพฒันาองคก์ารท่ีมุ่งเนน้ความรู้ 7 ประการคือ 

1. การมวีสัิยทัศน์ทางด้านการจดัการความรู้ขององค์การ ผูบ้ริหารควรก าหนดวิสัยทศัน์
ในการช้ีน าทิศทางในการพฒันาความรู้ใหม่ขององคก์ารอยา่งชดัเจน และส่ือสารใหบุ้คลากรทุกคน
ภายในองคก์ารเกิดความเขา้ใจ วิสัยทศัน์ควรเปิดมุมมองในการมองโลก รวมทั้งลกัษณะความรู้ท่ี
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องคก์ารจะพฒันา วิสยัทศัน์เปรียบเสมือนเจตจ านงขององคก์าร และเป็นบรรทดัฐานในการก าหนด
กลยทุธ ์โดยมุ่งเนน้การพฒันาความสามารถในการแสวงหา พฒันา สะสมและใชค้วามรู้นั้นๆ  

2. การมบุีคลากรด้านความรู้ (Knowledge Crew) การจดัการความรู้ขององคก์ารเร่ิมตน้ท่ี
การส่งเสริมสนับสนุนความพยายามของบุคลากรให้แสดงความมุ่งมัน่ต่อองค์การโดยการใช้
ความคิดส่วนบุคคล ในการสร้างความคิดดังกล่าว องค์การอาศยัความหลากหลายของบุคลากร
ภายในซ่ึงถือเป็นปัจจยัสนบัสนุนท่ีส าคญั รวมทั้งการจดัใหมี้โอกาสกา้วหนา้ในต าแหน่งหน้าท่ีการ
งาน รวมทั้งมีระบบการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีเหมาะสมดว้ยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การประเมินผลการปฏิบติังานท่ีส่งเสริมการสร้างความรู้ใหม่ 

3. การมีสภาพแวดล้อมการท างานที่ส่งเสริมการแบ่งปันความรู้ระหว่างกัน ในการ
เสริมสร้างมุมมองความคิดของพนักงาน องค์การควรจดัเตรียมสถานท่ีท่ีส่งเสริมการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหว่างกนั สถานท่ีดงักล่าวเป็นท่ีท่ีพนกังานสามารถมีปฏิสมัพนัธ์กนั  ซ่ึงอาจอยู่ในรูปแบบ
ของการท างานทีมขา้มสายงาน (Cross-Functional Team) หรือการประชุมร่วมกนั เป็นตน้ การจดั
สภาพแวดลอ้มแบบน้ีมีความเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดการสร้างความรู้ใหม่ท่ีว่า ความรู้ของมนุษยจ์ะ
ไดรั้บการพฒันาต่อเมื่อเกิดการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ท่ีเป็นความเขา้ใจของพนักงาน (Tacit 
Knowledge) และความรู้ท่ีไดรั้บการจดัระบบแลว้ (Explicit Knowledge) โดยท่ีการสร้างความรู้ใหม่
จะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือความรู้ท่ีเป็นความเข้าใจของพนักงานถูกแปลงสภาพเป็นความรู้ท่ีได้รับการ
จดัระบบ เพื่อใหส้ามารถส่ือสารต่อไปยงัผูอ่ื้นโดยใชภ้าษาท่ีเป็นทางการ สภาพแวดลอ้มดงักล่าวจึง
กระตุน้ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงโดยผา่นการพดูคุยของพนกังาน และพนกังานช่วยเช่ือมโยงความคิด
ต่างๆ เขา้ดว้ยกนั และก่อใหเ้กิดภาษาท่ีเป็นท่ีเขา้ใจร่วมกนั 

4. การให้ความส าคญักบักระบวนการพฒันาผลติภัณฑ์ใหม่ เน่ืองจากกระบวนการพฒันา
ผลิตภณัฑใ์หม่เป็นกลไกส าคญัในการสร้างความรู้ใหม่ภายในองค์การ ดงันั้น องค์การควรบริหาร
จดัการกระบวนการน้ีอยา่งเหมาะสม ซ่ึงจะส่งผลต่อการสร้างความรู้ใหม่ๆ ในอนาคต โดยพิจารณา
ประเด็นส าคญัสามประการไดแ้ก่ 

ประเด็นแรก การมีแนวทางบริหารจดัการกระบวนการท่ีปรับเปล่ียนได ้โดยถือว่า
กระบวนการน้ีมีพลวตั และเกิดการลองผดิลองถกูตลอดเวลา 

ประเด็นที่สอง การมีคณะท างานโครงการท่ีรับผิดชอบกระบวนการน้ีอย่างเบ็ดเสร็จ 
เสมือนหน่ึงท าหน้าท่ีบริหารองค์การธุรกิจ โดยสามารถแสดงความคิดเห็นและจดัการความเส่ียง
โดยอิสระ ผูบ้ริหารจึงควรให้อ  านาจแก่คณะท างานน้ี รวมทั้งแสดงความเขา้ใจในสภาพความไม่
แน่นอนต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน 

ประเด็นที่สาม การสนบัสนุนใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในกระบวนการ ซ่ึงจะก่อให้เกิด
ความหลากหลายทางความคิด และอาจทา้ทายความคิดดั้งเดิมท่ีเคยยดึถือกนัมา  
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5. การบริหารแบบประสานแนวดิ่ง (Middle-up-down Management) เน่ืองดว้ยการสร้าง
ความรู้ใหม่ขององค์การมักเกิดจากสภาพความเร่งด่วน หมายความว่า ความโกลาหลในเชิง
สร้างสรรคเกิดจากการตั้งเป้าหมายทา้ทายท่ีเกินเลยความสามารถขององค์การในขณะนั้น หรือจาก
การท่ีองคก์ารส่งเสริมใหบุ้คลากรตั้งขอ้สงสยัหรือตั้งค  าถามเพ่ือทา้ทายวิธีการท างานในปัจจุบนั ใน
การบริหารความโกลาหลดงักล่าว สามารถท าไดโ้ดยการประสานแนวด่ิง โดยผูบ้ริหารระดบัสูง
ก  าหนดวิสยัทศัน์ซ่ึงเป็นความใฝ่ฝันในอนาคต ดงันั้นผูบ้ริหารระดบักลางจึงท าหน้าท่ีปิดส่วนต่าง 
โดยการก าหนดแนวคิดการด าเนินงาน และการพฒันาผลิตภณัฑ์ สังเคราะห์ความรู้ท่ีเป็นความ
เขา้ใจทั้งของผูบ้ริหารและของพนกังาน ท าการจดัระบบความรู้ และบรรจุเขา้ไวใ้นเทคโนโลยีและ
ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนแผนงาน ดังนั้นผูบ้ริหารระดับกลางจึงมีบทบาทในการสร้างความรู้ใหม่ 
เน่ืองจากบุคคลเหล่าน้ีมีความรู้มาก และอยู่ในต าแหน่งท่ีเป็นจุดเช่ือมต่อของขอ้มูลทั้งในแนวด่ิง
และแนวราบ จึงควรท าหนา้ท่ีเช่ือมประสานความรู้หรือวิศวกรดา้นความรู้ (Knowledge Engineer) 

6. การมีโครงสร้างองค์กรแบบผสมผสาน (Hypertext Organization) องค์การท่ีสร้าง
ความรู้ใหม่ไดจ้ะตอ้งสามารถรวบรวม สะสม ใชป้ระโยชน์ และสร้างความรู้ใหม่ไดอ้ย่างต่อเน่ือง 
รวมทั้งจดัระบบใหม่ ในขณะท่ีโครงสร้างองค์กรช่วยในการแสวงหา สะสม และใชค้วามรู้ ส่วน
ทีมงานช่วยในการสร้างความรู้ใหม่ การจดัระบบใหม่/การสร้างมุมมองใหม่ ส่วนกลไกขององคก์าร
ท่ีเรียกว่า ฐานความรู้มุ่งเน้นการจัดเก็บ และแปลความทั้งความรู้ของบุคคล รวมทั้งความรู้ท่ี
จดัระบบ เพื่อบรรจุไวใ้นวิสยัทศัน์ วฒันธรรมองคก์าร เทคโนโลย ีโดยวิสัยทศัน์และวฒันธรรมใช้
ความรู้ท่ีเป็นความเขา้ใจส่วนบุคคล แต่เทคโนโลยใีชค้วามรู้ท่ีจดัระบบแลว้ ดงันั้น การมีโครงสร้าง
องคก์ารแบบผสมผสานท่ีมีกลไกขององคก์ารทั้ง 3 แบบนั้น ผูบ้ริหารตอ้งปรับความคิดให้สามารถ
มองกลไกทั้ง 3 น้ีอยา่งเช่ือมโยงกนั ส่วนพนกังานมีส่วนร่วมในกลไกทั้ง 3 น้ีตามความเหมาะสม 

7. การพัฒนาเครือข่ายความรู้กับโลกภายนอก การสร้างความรู้ใหม่ไม่ใช่เพียงการ
ประมวลผลขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกูคา้ ผูส่้งมอบ คู่แข่ง คนกลางในธุรกิจ ชุมชน หรือส่วนราชการ 
แต่พนักงานควรน าเอาความรู้ท่ีเป็นความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายเหล่าน้ีมาใช ้โดยผ่านการมี
ปฏิสมัพนัธท์างสงัคมแบบ 2 ทาง ซ่ึงจะใหผ้ลลพัธข์องการส่ือสารท่ีดีท่ีสุด ตวัอยา่งเช่น ในการสร้าง
เครือข่ายกบัลกูคา้ ลกูคา้ทัว่ไปมกัมีความรู้ท่ีเป็นความเขา้ใจของตนเอง ซ่ึงอาจอธิบายไดไ้ม่ชดัเจน 
การใช้แบบสอบถาม ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือส่ือสารแบบทางเดียวจึงไม่สามารถไดข้อ้มูลท่ีแทจ้ริงของ
ลูกคา้ ดังนั้นการส่ือสารแบบ 2 ทางอาทิ การพูดคุย การมีส่วนร่วมในกิจกรรม จะให้ผลท่ีดีกว่า 
เป็นไปไดว้่า ลกูคา้บางรายอาจมีความสามารถในการอธิบายความเขา้ใจของตนอย่างชดัเจน ดงันั้น 
การใชก้ารส่ือสาร 2 ทางจึงเป็นวิธีการส าคญัเพื่อใหไ้ดค้วามรู้ใหม่ 

การเปล่ียนแปลงและการพฒันาองคก์ารดงัท่ีไดว้ิเคราะห์ขา้งตน้จึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีควร
พิจารณา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส าหรับส านกังานฯ ท่ีมีการพฒันาองค์การในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา ดงันั้น 
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การเปล่ียนแปลงและการพฒันาองคก์ารจะเป็นขอ้คิดส าคญั ท่ีงานวิจยัคร้ังน้ีจะใหค้วามส าคญัเพ่ือดู
ว่ามีความเก่ียวขอ้งต่อการแสดงบทบาทการเสนอแนะด้านนิติบัญญัติของส านักงานฯ ในด้าน
ใดบา้งและมากนอ้ยเพียงใด รวมทั้งส่ิงท่ีส านกังานฯ ควรกระท าเพ่ือตอบสนองต่อปัจจยัน้ี 

   

การทบทวนวรรณกรรม และงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 

 
จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งดงัท่ีไดอ้ธิบายขา้งตน้ ท าให้มองเห็นถึง

ลกัษณะของพฒันาการทางทฤษฎีต่างๆ ซ่ึงสามารถน ามาใชใ้นการอธิบายการศึกษาวิจยับทบาทการ
เสนอแนะดา้นนิติบญัญติัของส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา  

นอกจากนั้น ผูว้ิจยัยงัไดท้  าการรวบรวมและทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงท าใหส้ามารถ
รับรู้ถึงแนวคิดและผลลพัธข์องงานวิจยัในอดีตท่ีผา่นมา ซ่ึงสามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งัต่อไปน้ี 

การศึกษาของสถาบนัพระปกเกลา้ (2543, หนา้ 39-63) พบว่า หน่วยงานในสงักดัรัฐสภา
ไดแ้ก่ ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร และส านกังานเลขาธิการวุฒิสภาตอ้งปรับโครงสร้าง
และระบบงานตามภารกิจท่ีมีมากข้ึนตามบทบาทท่ีเปล่ียนไปของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญในยุคนั้น (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540) 
เน่ืองจากสภาพท่ีเป็นอยู่ไม่สามารถตอบสนองการเปล่ียนแปลงน้ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผล
การศึกษาเสนอใหม้ีการปรับปรุงระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภาเสียใหม่ โดยยกเลิกกฎหมายจดั
ระเบียบราชการฝ่ายรัฐสภา และกฎหมายว่าด้วยระเบียบขา้ราชการฝ่ายรัฐสภา เพื่อให้การบริหาร
ขา้ราชการของรัฐสภาเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารอยา่งแทจ้ริง อนัจะน ามาสู่การเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา โดยท่ีการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภายงัไม่เป็นอิสระ
ออกจากฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะการงบประมาณและการเงินของรัฐสภายงัตอ้งอยู่ภายใตก้ฎหมาย 
และขอ้บงัคบัตลอดจนการจดัสรรของฝ่ายบริหาร นอกจากนั้นการจดัโครงสร้างหน่วยงานของ
รัฐสภาตลอดจนระเบียบขา้ราชการฝ่ายรัฐสภา ยงัคงยดึระเบียบราชการฝ่ายบริหารเป็นหลกั ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบัหลกัการแบ่งแยกการใชอ้  านาจอธิปไตยซ่ีงองคก์ารนิติบญัญติัและองคก์ารบริหารตอ้ง
เป็นอิสระออกจากกนั ทั้งยงัไม่สอดคลอ้งกบัแนวทางท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดให้องค์การตรวจสอบ
การใชอ้  านาจรัฐทั้งปวงมีอิสระแยกออกจากความครอบง าของฝ่ายบริหารดว้ย  การบริหารโดยยึด
ระเบียบราชการฝ่ายบริหารในปัจจุบนัจึงไมส่ร้างประสิทธิภาพในการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา 

มีข้อน่าสังเกตว่า การศึกษาของสถาบนัพระปกเกลา้เป็นการศึกษาในระดบัหลกัการ 
(High-Level Study) โดยครอบคลุมการศึกษาความเปล่ียนแปลงทางการเมืองและสังคม รวมทั้ง
โครงสร้าง และวิเคราะห์ระบบงานหลกัท่ีเป็นอยู ่โดยเปรียบเทียบกบัโครงสร้าง และระบบงานของ



 

58 

หน่วยงานลกัษณะเดียวกันในต่างประเทศท่ีมีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยโดยมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข อาทิ ประเทศ สหราชอาณาจกัร ออสเตรเลีย ญ่ีปุ่น มาเลเซีย เป็นตน้  
รวมทั้งพิจารณาตามกรอบท่ีก  าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญ แต่ไม่ไดพิ้จารณาในมุมมองดา้นองค์ความรู้
แต่อยา่งใด นอกจากนั้น งานวิจยัเป็นการศึกษามาเป็นเวลาเกือบสิบปีแลว้ 

การศึกษาของสิทธิรัตน์ รัตนวิจารณ์ (2547, หน้า 92-105) พบว่า หน่วยงานในสังกัด
รัฐสภามีระบบงานท่ีไม่ต่อเน่ือง ไม่ใชว้ิธีการท างานตามรูปแบบองค์การแห่งอนาคต นอกจากนั้น
ไม่มีการน าเทคนิคการประเมินผลงานมาใช้ตามเทคนิคควบคุมองค์การแห่งอนาคต รวมทั้งได้
เสนอแนะว่าหน่วยงานในสงักดัรัฐสภาควรมีรูปแบบองค์การแห่งอนาคตซ่ึงมีลกัษณะส าคญัต่างๆ 
ดงัน้ี ผูบ้ริหารระดบัสูงท างานเป็นทีม ซ่ึงมีแนวคิดสร้างสรรค์และสามารถส่ือสารวิสัยทศัน์  การ
ท างานท่ีใหบ้ริการอยา่งรวดเร็ว มีการมอบอ านาจอยา่งกวา้งขวาง การบริหารจดัการโดยมอบหมาย
หน้าท่ีให้เพ่ือผลการปฏิบัติงานในระยะสั้นท่ีดีเลิศ การประสานงานภายในรวดเร็วท่ีสามารถ
ตรวจสอบได ้องคก์ารมีวฒันธรรมท่ีสามารถปรับตวัไดง่้าย รวมทั้งยงัเสนอให้มีการน าเทคนิคการ
บริหารจดัการมาใชใ้นองคก์าร เช่น Balanced Scorecard และ Benchmarking เป็นตน้ 

มีขอ้น่าสงัเกตว่า การศึกษาของสิทธิรัตน์ รัตนวิจารณ์เป็นการศึกษาในระดบัองค์การท่ี
รองรับระบบงานตามกระบวนการนิติบญัญติั จึงมุ่งเนน้การปรับปรุงและพฒันาหน่วยงานในสังกดั
รัฐสภาใหท้ างานตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีชดัเจน อยา่งไรก็ตาม งานวิจยัมีมุมมองการวิเคราะห์ท่ีเน้นการ
ใชว้ิธีการท างานตามรูปแบบองคก์ารแห่งอนาคตเป็นหลกั ซ่ึงอาจท าใหม้ีขอ้จ  ากดัในการหาขอ้สรุป
ในมุมมองอ่ืนๆ ท่ีอาจเป็นไปได ้ท่ีส าคญัคือ งานวิจยัน้ีไดศึ้กษามาเป็นเวลากว่าหา้ปีแลว้ 

กล่าวโดยสรุปแลว้ ผูว้ิจยัมีความเห็นว่างานวิจยัเก่ียวกบัหน่วยงานในสงักดัรัฐสภาขา้งตน้
มีลกัษณะส าคญัและขอ้จ ากดัตามประเด็นหลกัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

1. งานวิจยัขา้งตน้แสดงมุมมองท่ีมุ่งเนน้ระดบัประเทศและองคก์ารเป็นหลกั ถึงแมว้่าจะ
ศึกษาในเชิงโครงสร้างและระบบงานภายในองคก์าร อาทิ การแบ่งแยกอ านาจ ความเป็นอิสระของ
รัฐสภา การจดัองคก์ารบริหารสูงสุดตามกระบวนการนิติบญัญติั ระบบการบริหารงานบุคคล ระบบ
งบประมาณ การเงินและการบัญชี รวมทั้งระบบการตรวจสอบและประเมินผล หรือการพฒันา
องค์การแห่งอนาคต ข้อเสนอแนะไม่ได้ช้ีชัดถึงการตอบสนองต่อความเปล่ียนแปลงของปัจจัย
แวดลอ้มดา้นนิติบญัญติั ท่ีส าคญัคือ ไม่ไดอ้ธิบายการตอบสนองความคาดหวงัของสมาชิกวุฒิสภา
ท่ีตอ้งการใหส้ านกังานฯ แสดงบทบาทในการเสนอแนะดา้นนิติบญัญติั นอกเหนือจากงานบริการ
ประจ าในปัจจุบัน ซ่ึงส่งผลให้งานวิจยัดงักล่าวไม่สามารถช้ีน าใดใดเก่ียวกับกลยุทธ์ ตลอดจน
วิธีการพฒันาบริการท่ีเหมาะสมกบับทบาทใหม่ในอนาคต 

2. ถึงแมว้่า งานวิจยัขา้งตน้ไดก้ล่าวถึงสภาวะแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปของรัฐสภาและ
องค์การสังกดัรัฐสภา ความเปล่ียนแปลงส าคญัๆ ของรัฐธรรมนูญ (สถาบนัพระปกเกลา้, 2543, 
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หน้า 10) หรือการวิเคราะห์ระบบงานขององค์การตามกระบวนการนิติบญัญติั (สิทธิรัตน์ รัตน
วิจารณ์, 2547, หนา้ 80) ขอ้เสนอแนะของงานวิจยัขา้งตน้ไม่ไดแ้สดงขอ้มลูใดใดท่ีเก่ียวกบัลกัษณะ
บริการดา้นการเสนอแนะดา้นนิติบญัญติั ตลอดจนการปรับปรุงใดใดท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการส่ง
มอบบริการ เพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวงัต่อส านักงานฯ การท่ีไม่ได้กล่าวถึงในประเด็น
ดงักล่าวน้ีแสดงถึงการขาดมุมมองในดา้นกระบวนการด าเนินงาน  

3. ถึงแมว้่า งานวิจยัขา้งตน้ไดเ้สนอแนะเก่ียวกบัการพฒันาองค์การในดา้นต่างๆ อาทิ 
การจัดองค์การบริหารสูงสุดตามกระบวนการนิติบัญญัติ ระบบการบริหารงานบุคคล ระบบ
งบประมาณ การเงินและการบญัชี รวมทั้งระบบการตรวจสอบ (สถาบนัพระปกเกลา้, 2543, หน้า 
45) หรือการพฒันาองค์การแห่งอนาคต (สิทธิรัตน์ รัตนวิจารณ์, 2547, หน้า 96) ขอ้เสนอแนะ
ดงักล่าวยงัขาดการบูรณาการประเด็นการพฒันาในทุกดา้นท่ีแสดงเป็นกรอบการบริหารจดัการท่ีมี
กลไกการบริหารจดัการองค์การท่ีจ  าเป็นอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การบริหารทิศทางขององค์การ 
การจดัท าแผนกลยุทธ์  ความเขา้ใจและความสัมพนัธ์กับผูรั้บบริการ การจัดการความรู้ การให้
ความส าคญัต่อบุคลากร การจดัการระบบงาน และตวัช้ีวดัผลการด าเนินงาน เป็นตน้ นอกจากนั้น
ไม่ไดก้ล่าวถึงประเด็นส าคญัในการพฒันาองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลไกการด าเนินงานของ
ส านกังานฯ ในการเช่ือมโยงใดใดทั้งภายในและภายนอกองค์การ การสร้างความเขา้ใจอนัใหม่ต่อ
ผูบ้ริหารและบุคลากรของส านกังานฯ ซ่ึงถือเป็นหวัใจของการพฒันาองคก์าร 
 

กรอบการวเิคราะห์ 

 
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม ตลอดจนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัท่ีไดน้ าเสนอ

ไปแลว้นั้น ขอ้มลูทั้งหมดไดก่้อใหเ้กิดการพฒันากรอบการวิเคราะห์ท่ีพิจารณาปัจจยัส าคญัๆ ท่ีช่วย
ในการวิเคราะห์และเสนอแนะความคิดเก่ียวกบัการแสดงบทบาทการเสนอแนะดา้นนิติบญัญติัของ
ส านกังานฯ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของธอมป์สนั (Thompson, 2004, pp. 14-158) ดงัต่อไปน้ี 

1. สภาพแวดลอ้ม หมายถึงบริบทของรูปแบบการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข การท าความเขา้ใจในบทบาทและความสัมพนัธ์ของตวัแสดงทาง
การเมืองต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สมาชิกวุฒิสภาต่อการแสดงบทบาทของส านักงานฯ รวมทั้ง
บริบทของการริเร่ิมกฎหมายในฝ่ายบริหาร ตลอดจนการน าเสนอและการพิจารณาร่างกฎหมายใน
รัฐสภา 

2. ตรรกะเชิงองคก์าร (Organizational Rationality) หมายถึงลกัษณะการด าเนินงานของ
ส านักงานฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ ภายใตส้ภาพแวดลอ้มภายนอก โดยท่ีรับเอา
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ปัจจยัน าเข้ามาแปรเปล่ียนเป็นผลงานเพื่อส่งมอบออกไป ตลอดจนมีทิศทางการด าเนินงานของ
ส านกังานฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสดงบทบาทการเสนอแนะดา้นนิติบญัญติั  

3. โครงสร้างองคก์าร หมายถึงองคป์ระกอบเชิงโครงสร้างท่ีส าคญัๆ ภายในส านักงานฯ 
ตลอดจนการแสดงความเช่ือมโยงระหว่างองคป์ระกอบเหล่านั้นท่ีมีต่อกนั อาทิเช่น สายการบงัคบั
บญัชา การจดัแบ่งหนา้ท่ีงาน การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน เป็นตน้ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
แสดงบทบาทการเสนอแนะดา้นนิติบญัญติั 

4. บุคลากร หมายถึงทกัษะความรู้ของบุคลากรท่ีปฏิบติังานภายในส านกังานฯ ตลอดจน
มีค่านิยมหรือมุมมองความคิดท่ีแสดงออกเป็นพฤติกรรมการท างานภายใตส้ภาพแวดลอ้มภายใน
ของส านกังานฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสดงบทบาทการเสนอแนะดา้นนิติบญัญติั 

5. การแสดงบทบาทของผูบ้ริหาร หมายถึงการแสดงออกของผูบ้ริหารของส านักงานฯ 
ในการปฏิบติัหน้าท่ีในงานประจ า โดยการใชค้วามคิดใคร่ครวญต่อปัจจยัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ
องคก์ารทั้งในดา้นบวกและดา้นลบ การตดัสินใจ และการบริหารงานในการส่งเสริมให้การแสดง
บทบาทการเสนอแนะดา้นนิติบญัญติัของส านกังานฯ เป็นไปตามทิศทางท่ีก  าหนดไว  ้

6. การบริหารจดัการ (Administration) หมายถึงกระบวนการภายในองค์การ โดยมีการ
จดัเรียง (Configuration) และแสดงออกถึงการเช่ือมประสานระหว่างกระบวนการ (Co-Alignment) 
การเช่ือมประสานน้ีเป็นส่ิงท่ีช่วยให้องค์การด ารงอยู่อย่างย ัง่ยืน กระบวนการควรสนับสนุนการ
ปรับเปล่ียนและการสร้างนวัตกรรมของลักษณะขององค์การ โครงสร้างองค์การ รวมทั้ ง
ความสามารถหลกัขององคก์าร ดงันั้น กระบวนการบริหารจดัการจึงช่วยท าใหอ้งคก์ารอยู่ในสภาพ
ท่ีสมดุลภายใตค้วามเปล่ียนแปลงต่างๆ   

อย่างไรก็ตาม กรอบการวิเคราะห์น้ีไม่ได้รวมปัจจัยด้านวฒันธรรมองค์การเอาไว ้
เน่ืองจากการวิจยัเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ารนั้นใชก้รอบความคิดท่ีแตกต่างจากของการวิจยัคร้ังน้ี 
รวมทั้งใชเ้วลาการวิจยัท่ียาวนานเน่ืองจากวิธีการรวบรวมขอ้มลูนั้นมีความแตกต่างจากท่ีก  าหนดไว้
ในการวิจยัน้ี รวมทั้งการเผือ่เวลาอยา่งเพียงพอส าหรับการสงัเกตการณ์ ส าหรับปัจจยัดา้นวฒันธรร
องคก์ารนั้น ดาห์ล (Dahl, 1948, pp. 1-11) เสนอว่า หลกัการทางรัฐประศาสนศาสตร์ควรพิจารณา
ถีงปัญหาอุปสรรค 3 ประการ ไดแ้ก่ ความซบัซอ้นของพฤติกรรมของมนุษย ์ค่านิยมภายในบริบท
การบริหารจดัการ ตลอดจนความเช่ือมโยงระหว่างหลกัการดา้นรัฐประศาสนศาสตร์และสภาพทาง
สังคม ดงันั้นวฒันธรรมองค์การจึงเป็นปัจจัยส าคญัท่ีอธิบายปัญหาดงักล่าว ซ่ึงแสดงความเป็น
เอกลกัษณ์ขององคก์าร โดยเฉพาะอยา่งยิง่องคก์ารดา้นนิติบญัญติัอยา่งเช่นส านกังานฯ ถึงกระนั้นก็
ตาม กรอบการวิเคราะห์น้ีก็ยงัสามารถช่วยให้ไดข้อ้มูลท่ีเพียงพอดา้นปัจจยัและปัญหาอุปสรรคท่ี
เก่ียวข้อง รวมทั้งข้อค้นพบท่ีช่วยในการก าหนดข้อเสนอแนะเพ่ือการเปล่ียนแปลงและพฒันา
องคก์ารได ้


