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ปญหาจากหลายฝายเรียกรองใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2550 รวมทั้งภาพลักษณที่ปรากฏของ
สมาชิกวุฒิสภามีทั้งดานบวกและดานลบ ตลอดจนที่มาของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเปนประเด็นที่ถกเถียงกันในสังคม ดังนั้น
ในบทความนี้จึงไดศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีตอคุณภาพของสมาชิกวุฒิสภาไทย ความรูความเขาใจของ
ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของสมาชิกวุฒิสภาประเทศไทย ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยผลการศึกษาพบวา ประชาชนมีความรูความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับ
บทบาทหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550 มาก สําหรับทัศนคติของ
ประชาชนที่มีตอคุณภาพของสมาชิกวุฒิสภาไทย พบวา ดานที่ประชาชนเห็นดวยมากคือดานระบบและกระบวนการที่
เกี่ยวของกับวุฒิสภา และดานการดํารงไวหรือการยกเลิกสถาบันวุฒิสภา นอกจากนี้ ประชาชนยังคิดวาสมาชิกวุฒิสภา
สงผลกระทบตอดานสังคม ธุรกิจ และการเมือง โดยเฉพาะทําใหการเมืองขาดเสถียรภาพ และประเทศชาติไมพัฒนา
เทาที่ควร ซึ่งผูวิจัยจะไดนําเสนอแนวทางในการแกไขปรับปรุงหรือพัฒนาวุฒิสภาในภาพรวมตอไป
คําสําคัญ : ทัศนคติ. สมาชิกวุฒิสภา. รัฐธรรมนูญ
Abstract
The problem in The Constitution of the Kingdom of Thailand of Thailand B.E. 2550 that many sectors
demand to amend the Constitution. This article aims to the study on knowledge, PEOPLE’S ATTITUDE
CONCERNING THE QUALITY OF THAI SENATORS to study the acknowledgement and understanding of
respondents on the role and responsibility of the Senator as defined in
The Constitution of the Kingdom
of Thailand, B.E. 2550. The results of this research as almost respondents have known and understand constitution
(B.E. 2550). For peoples’ attitude, most people agree with the structural system, the procedures to relate of the
Senate and to proposals for appointment or withdrawals of the Constitution of Thailand. Beside people considerate
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the Senators are effected the sociality, business and politic especially the cause of lack of stability and lack of
development in the country. The researcher will continue to present the amendment or development.
KEY WORD: ATTITUDE, SENATOR, CONSTITUTION
1. บทนํา
จากการปฏิบัติงานของสมาชิกวุฒิสภา ภาพลักษณที่ปรากฏจากการนําเสนอของสื่อมวลชน มีทั้งดาน
บวกและดานลบ กระแสวิพากษวิจารณวา สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งดีจริงหรือไม เมื่อเปรียบเทียบกับ
สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาในปจจุบัน ในระบบการเมืองของไทย สมาชิกวุฒิสภาควรมามาจากการเลือกตั้งหรือ
มาจากการสรรหา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีประเด็นเรื่องที่มาของสมาชิกวุฒิสภาเปน
ประเด็นที่ถูกหยิบขึ้นมาถกเถียง รวมทั้ง สมาชิกวุฒิสภามีคุณภาพจริงหรือ มีการอภิปรายกันอยูเปนระยะๆ ดังนั้น เพื่อ
ทราบทั ศ นคติ ข องประชาชนที่มี ต อ คุ ณ ภาพของสมาชิ กวุ ฒิ ส ภาไทย รวมทั้ง เพื่ อ ศึ ก ษาถึ งความรู ค วามเข า ใจของ
ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของสมาชิกวุฒิสภาประเทศไทย ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 เพื่อนําเสนอแนวทางในการแกไขปรับปรุงหรือพัฒนาวุฒิสภาในภาพรวมตอไป
2. ขั้นตอนการศึกษา
งานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีตอคุณภาพของสมาชิกวุฒิสภาไทย” เ ปนการวิจัยแบบเชิง
ปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลกลุมตัวอยางโดยเลือกจากรอยละของผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภาเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2551 จังหวัดที่มีจํานวนประชากรผูมาใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้งมากที่สุดในแตละภาค
ภาคเหนือ ไดแก จังหวัดลําพูน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก จังหวัดเลย ภาคกลาง ไดแก จังหวัดสิงหบุรี ภาคใต ไดแก
จังหวัดพัทลุง และกรุงเทพมหานคร รวม 2,000 ราย
ดังตารางขางลาง
ตารางที่ 1 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัย
จํานวนกลุม
%
ลําดับ
ภาค
จังหวัด
จํานวนประชากร
ตัวอยาง (คน) (n)
(คน) (N)
กรุงเทพมหานคร
1,685,475
399.905
65.35
1.
กลาง
สิงหบุรี
105,393
398.487
4.08
2.
ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย
284,376
399.438
11.02
3.
เหนือ
ลําพูน
248,907
399.358
9.65
4.
ใต
พัทลุง
254,892
399.373
9.88
5.
100
รวมทั้งสิ้น
2,579,043
2,000
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ (Percentage)
คาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: S.D.) และในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ไดแก คาสถิติ
Independent-Samples (t- Test) การวิเคราะหหาความแปรปรวนแบบทางเดียว One-Way Analysis of variance (FTest) การวิเคราะหหาความแตกตางของคาเฉลี่ยมากกวา
2 กลุม และคาสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Product
Moment Correlation) เพื่อวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางความรูความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับบทบาทและ
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3. ผลการวิเคราะห
ผลจากการวิเคราะหแสดงเปนรายละเอียด ดังหัวขอตอไปนี้
3.1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพทาง
ครอบครัว อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และการรับรูขอมูลขาวสาร แสดงผลการทดสอบปจจัยสวนบุคคลของผูตอบ
แบบสอบถามดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ป จ จั ย ส ว นบุ ค คลของผู ต อบ จํานวน รอยละ
แบบสอบถาม
ชาย
1,014 50.70
อายุ 31-40 ป

733

36.65

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

798

39.90

ส ถ า น ภ า พ ท า ง ค ร อ บ ค รั ว 854
สมรส
อาชีพ คาขาย/หาบเร/แผงลอย 571

42.70
28.55

20,001 – 30,000 บาท

39.70

794

การรั บ รู ข อ มู ล ข า วสาร นานๆ 886
ครั้ง
รวม
2,000

44.30
100.00

ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 31-40 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี
สถานภาพสมรส อาชีพคาขาย/หาบเร/แผงลอย รายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 20,001-30,000 บาท และการับรูขอมูล
ขาวสารนานๆ ครั้ง
3.2 แสดงความรูความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภา ตามที่กําหนดไวใน
รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550 ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ความรูความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภา ตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ
พุทธศักราช 2550
ความรูความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับ
ระดับความรูความเขาใจ

4

รอยละ

แปรผล

สมาชิกวุฒิสภามีหนาที่กลั่นกรองกฎหมาย

81.20

ระดับมากที่สุด

สมาชิกวุฒิสภาตองปราศจากการแทรกแซง
ทางการเมือง
สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาที่ ม าจากการสรรหาต อ งมี
จํานวนนอยกวาการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งและสรรหา
วาระการดํารงตําแหนงของสมาชิกวุฒิสภา
ผลรวมเฉลี่ย

59.30

ระดับมากที่สุด

58.35

ระดับมากที่สุด

44.20
45.60
46.40

ระดับนอยที่สุด
ไมแนใจมากที่สุด
ระดับมากที่สุด

ผลการวิจัยพบวา คาเฉลี่ยรวมของแบบวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภา ตามที่
กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ของกลุมตัวอยางอยูในระดับมากที่สุด (= 46.40)
ซึ่งถือวาประชาชนมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว
คําถามที่แสดงวาประชาชนเขาใจบทบาทของสมาชิกวุฒิสภามากที่สุด คือ สมาชิกวุฒิสภามีหนาที่กลั่นกรอง
กฎหมาย ผูสมัครสมาชิกวุฒิสภาตองปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง และสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหา
ตองมีจํานวนนอยกวาการเลือกตั้ง สําหรับความรูความเขาใจที่ประชาชนมีความรูความเขาใจนอยที่สุด คือ ที่มาของ
สมาชิกวุฒิสภา สําหรับความรูความเขาใจที่ประชาชนไมแนใจมากที่สุด คือ เรื่องวาระการดํารงตําแหนงของสมาชิก
วุฒิสภา

3.3 ทัศนคติของประชาชนที่มีตอคุณภาพของสมาชิกวุฒิสภาไทย สามารถแสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบน
มาตรฐานทัศนคติของประชาชนที่มีตอคุณภาพของสมาชิกวุฒิสภาไทย ดังตารางที่ 4,5 และ 6
ตารางที่ 4 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานดานบทบาทและความรับผิดชอบของสมาชิกวุฒิสภา
ทัศนคติของประชาชนที่มีตอคุณภาพ
ระดับความเหมาะสม
ของสมาชิกวุฒิสภาไทย
S.D.
แปลผล
X
บทบาทและหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภา
เลือกหรือใหความเห็นชอบบุคคลดํารงตําแหนงในองคกรอิสระและ
ศาล ดวยความโปรงใส ยึดหลักผลประโยชนของชาติ

4.72

0.65

ระดับมากที่สุด

กรณีรางพระราชบัญญัติมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญสมาชิก
วุฒิสภาเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญ โดยคํานึงถึงความโปรงใส และ

4.17

0.84

ระดับมาก

5

พิจารณากฎหมายที่ผานความเห็นชอบมาจากสภาผูแทนราษฎรและ
รัฐบาลเพื่อทําใหรางกฎหมายมีความถูกตองสมบูรณมากขึ้น
ความกลาในการตรวจสอบไมวาบุคคลนั้นจะเปนใครก็ตามของสมาชิก
วุฒิสภา
รัฐสภาพิจารณาใหความเห็นชอบกรอบการเจรจาในการทําหนังสือกับ
นานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศเปนอิสระตรงไปตรงมา
และสอดคลองตอความตองการของประชาชน
ผลรวมเฉลี่ย

4.01

0.96

ระดับมาก

2.57

0.63

ระดับนอย

2.43

0.45

ระดับนอย

3.22

0.72

ระดับปานกลาง

ดานบทบาทและความรับผิดชอบของสมาชิกวุฒิสภา ประชาชนเห็นวามีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง
(= 3.22) ประเด็นที่ประชาชนเห็นวามีความเหมาะสมมากที่สุด คือ เลือกหรือใหความเห็นชอบบุคคลดํารงตําแหนงใน
องคก รอิส ระและศาล ดวยความโปรงใส ยึด หลั กผลประโยชนข องชาติ (= 4.72)
ระดับมาก คือ กรณีรา ง
พระราชบัญญัติมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญสมาชิกวุฒิสภาเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญ โดยคํานึงถึงความ
โปรงใส และประโยชนแกสวนรวม และพิจารณากฎหมายที่ผานความเห็นชอบมาจากสภาผูแทนราษฎรและรัฐบาล
เพื่อทําใหรางกฎหมายมีความถูกตองสมบูรณมากขึ้น (= 4.17 และ 4.01 ตามลําดับ) สําหรับประเด็นที่ประชาชนเห็นวา
เหมาะสมในระดับนอย คือ ความกลาในการตรวจสอบไมวาบุคคลนั้นจะเปนใครก็ตามของสมาชิกวุฒิสภา และ
รัฐสภาพิจารณาใหความเห็นชอบกรอบการเจรจาในการทําหนังสือกับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ
เปนอิสระตรงไปตรงมาและสอดคลองตอความตองการของประชาชน (= 2.57 และ 2.43 ตามลําดับ)

ตารางที่ 5 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานดานการดํารงไวหรือการยกเลิกสถาบันวุฒิสภา
ระดับความเหมาะสม
ทัศนคติของประชาชนที่มีตอคุณภาพ
ของสมาชิกวุฒิสภาไทย
S.D.
แปลผล
X
การดํารงไวหรือการยกเลิกสถาบันวุฒิสภา
สมควรใหมีวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ตอไป
4.42
0.65
ระดับมากที่สุด
สมาชิกวุฒิสภาตองเปนตัวแทนของประชาชนทั้งประเทศ 4.53
0.72
ระดับมากที่สุด
สมควรมีสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งและสรรหา
3.97
0.82
ระดับมาก
สมควรมีสมาชิกวุฒิสภา แตตองปรับบทบาทอํานาจหนาที่ 3.29
0.66
ระดับปานกลาง
ใหชัดเจนขึ้น
สมควรยกเลิกวุฒิสภาใหเหลือแตสภาผูแทนราษฎรเพียงสภา 3.27
0.58
ระดับปานกลาง
เดียว
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สมควรมีสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งอยางเดียว
ผลรวมเฉลี่ย

1.14

0.61

3.49

0.71

ระดับนอยที่สุด
ระดับมาก

ดานการดํารงไวหรือการยกเลิกสถาบันวุฒิสภา ในทัศนคติของประชาชนที่มีตอคุณภาพของสมาชิกวุฒิสภาไทย
โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก (= 3.49) โดยประเด็นที่ประชาชนเห็นวาเหมาะสมมากที่สุด คือ สมาชิก
วุฒิสภาตองเปนตัวแทนของประชาชนทั้งประเทศ และสมควรใหมีวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ตอไป (= 4.53
และ 4.42 ตามลําดับ) ระดับมาก คือ สมควรมีสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งและสรรหา (= 3.97) ระดับปาน
กลาง คือ สมควรมีสมาชิกวุฒิสภา แตตองปรับบทบาทอํานาจหนาที่ใหชัดเจนขึ้น และสมควรยกเลิกวุฒิสภาใหเหลือ
แตสภาผูแทนราษฎรเพียงสภาเดียว (= 3.29 และ 3.27 ตามลําดับ) และประเด็นที่ประชาชนเห็นวาเหมาะสมนอยที่สุด
คือ สมควรมีสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งอยางเดียว (= 1.14)
ตารางที่ 6 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานดานระบบและกระบวนการที่เกี่ยวของกับวุฒิสภา
ทัศนคติของประชาชนที่มีตอคุณภาพ
ของสมาชิกวุฒิสภาไทย
ระบบและกระบวนการที่เกี่ยวของกับวุฒิสภา
จํานวนเสียงที่เหมาะสมที่ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งควรมี1 คน 1
เสียง
ใหสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งสิ้นสุดวาระ เมื่อครบ 3 ป
สมาชิกวุฒิสภามาจากการสรรหา 74 คน
ใหสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งสิ้นสุดวาระ เมื่อครบ 6 ป
ผลรวมเฉลี่ย

ระดับความเหมาะสม
S.D.
แปลผล
X
4.23

0.62

4.02
3.88
2.48
3.70

0.78
0.75
0.64
0.76

ระดับมาก
ที่สุด
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับนอย
ระดับมาก

ดานระบบและกระบวนการที่เกี่ยวของกับวุฒิสภา ประชาชนเห็นวามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก (= 3.70) โดย
ประเด็นที่ประชาชนเห็นเห็นวามีความเหมาะสมมากที่สุด คือ จํานวนเสียงที่เหมาะสมที่ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งควร
มี1 คน 1 เสียง (= 4.23) ระดับมาก คือ ใหสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งสิ้นสุดวาระ เมื่อครบ 3 ป และสมาชิก
วุฒิสภามาจากการสรรหา 74 คน (= 4.02 และ 3.88 ตามลําดับ) และประเด็นที่ประชาชนเห็นวาเหมาะสมในระดับนอย
คือ ใหสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งสิ้นสุดวาระ เมื่อครบ 6 ป (= 2.48)
3.4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่ไดรับดานสังคม ธุรกิจ และการเมือง แสดงผลการตัดสินใจ ดัง
ตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่ไดรับดานสังคม ธุรกิจ และการเมือง แสดงผลการตัดสินใจ
ผลกระทบที่ไดรับดานสังคม ธุรกิจ
ระดับผลกระทบ
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และการเมือง
การเมืองขาดเสถียรภาพ
ประเทศชาติไมพัฒนาเทาที่ควร
ผลรวมเฉลี่ย

X

S.D.

แปรผล

4.64
4.33
3.77

0.88
0.85
0.87

ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด
ระดับมาก

ผลกระทบที่ไดรับดานสังคม ธุรกิจ และการเมือง โดยภาพรวมมีประชาชนเห็นวาผลกระทบดังกลาวอยูใน
ระดับมาก (= 3.77) ซึ่งประเด็นที่ประชาชนเห็นวาไดรับผลกระทบมากที่สุด คือ การเมืองขาดเสถียรภาพ และ
ประเทศชาติไมพัฒนาเทาที่ควร (= 4.64 และ 4.33) สวนผลกระทบในระดับมาก คือ ไมมีผูที่มีความรูความสามารถ
เพียงพอ หรือมีแตไมสนใจที่จะสมัครรับเลือกตั้ง อาจไดสมาชิกที่คุณภาพไมเพียงพอ และสมาชิกจํานวนหนึ่งขาด
จริยธรรมในการดํารงตนในฐานะสมาชิกวุฒิสภา (= 3.90 และ 3.83) สําหรับผลกระทบระดับปานกลาง คือ ความ
เชื่อมั่นจากนักธุรกิจทั้งในและตางประเทศ และมีความซ้ําซอนกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชน การออกกฎหมาย
การเลือกตั้ง การเชื่อมโยงกับประชาชน (= 3.35 และ 3.20 ตามลําดับ)

สําหรับผลการทดสอบสมมติฐานนั้นแสดงเปนรายละเอียดในหัวขอตอไปนี้
ตารางที่ 8 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานของปจจัยผูตอบแบบสอบถาม
ปจจัยสวนบุคคล
ของผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. สถานภาพทางครอบครัว
5. อาชีพ
6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน
7. การรับรูขอมูลขาวสาร

t-test

F-test

Sig.

4.895
-

0.695
2.536
1.014
1.596
1.190
8.156

1.677
0.791
0.025
0.535
0.289
0.377
0.016*

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ยอมรับ
ปฏิเสธ
9
9
9
9
9
9
9

ป
จจัยสวนบุคคล
ข อ ง ผู ต อ บ
แบบสอบถาม
ที่ มี เพศ อายุ
สถานภาพทาง
ค ร อ บ ค รั ว
อ า ชี พ แ ล ะ
รายไดเฉลี่ยตอ
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ความรู ค วามเข า ใจของประชาชนเกี่ ย วกั บ บทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบของสมาชิก วุ ฒิส ภาไทยที่
แตกตางกัน จะรับรูถึงบทบาทและความรับผิดชอบของสมาชิกวุฒิสภาที่แตกตางกัน
ความรูความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของสมาชิกวุฒิสภาไทย ตาม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กับทัศนคติของประชาชนที่มีตอคุณภาพของของ
สมาชิกวุฒิสภาไทยมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธกันมาก
4. บทสรุป
ในเรื่ อ งความรู ค วามเข า ใจของประชาชนเกี่ ย วกั บ บทบาทหน า ที่ ข องสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาตามที่ กํ า หนดไว ใ น
รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550 อันประกอบดวย การไดมาของสมาชิกวุฒิสภา วาระการดํารงตําแหนงของสมาชิก
วุฒิสภา บทบาทหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภา ผูวิจัยพบวาประชาชนสวนใหญเปนผูที่มีความรูเกี่ยวกับความรูความเขาใจ
ของประชาชนเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภา ตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 แตที่นาสังเกตคือ
ผูที่ไมแนใจและผูที่ไมมีความรูความเขาใจรวมกันนั้นจะมีจํานวนที่มากกวาประชาชนที่มีความรูความเขาใจตอเรื่อง
ดังกลาว ดังนั้น สมาชิกวุฒิสภา ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของจึงควรประชาสัมพันธใหประชาชามีความรูความเขาใจ
ตอเรื่องดังกลาวมากยิ่งขึ้น
ทัศนคติของประชาชนที่มีตอสมาชิกวุฒิสภาไทยอยูในระดับมากทั้ง 3 ประเด็น บทบาทและความรับผิดขอบ
ของสมาชิกวุฒิสภา การดํารงไวหรือการยกเลิกสถาบันวุฒิสภา และระบบและกระบวนการที่เกี่ยวของกับสมาชิก
วุฒิสภา ซึ่งนับวาเปนเรื่องที่ดีที่ประชาชนตัดสินใจเชนนั้น แตสําหรับบางประเด็นที่ประชาชนเห็นเห็นวามีความ
เหมาะสมนอยนั้นสมาชิกวุฒิสภาจะไดนําไปปรับปรุงและปฏิบัติตนใหเปนที่พอใจตามความคาดหวังของประชาชนให
มากยิ่งขึ้น โดยประเด็นที่นาสังเกตคือผลการวิจัยพบวาประชาชนเห็นวาเหมาะสมนอยที่สุดคือการที่สมาชิกวุฒิสภามา
จากการเลือกตั้งเพียงอยางเดียว ขณะที่ผลกระทบที่ไดรับดานสังคม ธุรกิจ และการเมืองโดยภาพรวมมีผลกระทบอยูใน
ระดับมาก
แนวทางแกไขปรับปรุงหรือพัฒนาวุฒิสภาในภาพรวม มี 4 สวนสําคัญ ไดแก 1) ปฏิรูปสถาบันวุฒิสภาเพื่อให
สมาชิกวุฒิสภามีภาพลักษณและพฤติกรรมอันเปนที่ยอมรับนับถือ ศรัทธาของประชาชน 2)ในดานประชาชนตอง
สรางความรูความเขาใจใหเกิดขึ้นแกประชาชน ทั้งโดยการใหการศึกษาอบรม การประชาสัมพันธเชิงรุก เปดโอกาสให
ประชาชนไดเขามามีสวนรวมทางการเมืองมากขึ้น 3) การแกไขที่มาของสมาชิกวุฒิสภา และ 4) การแกไขที่ตัวสมาชิก
วุฒิสภา ใหมีความรูความเขาใจ มีจิตสํานึก “จริยธรรม” และอุดมการณ มีทัศนคติและพฤติกรรมที่สอดคลองและ
เอื้ออํานวยตอระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม รวมทั้ง การปฏิรูปการเมือง
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือหลักในการวิจัย สําหรับการวิจัยครั้ง
ตอไป หากตองการขอมูลเชิงลึกมากขึ้น ควรใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อขยายผลการศึกษาใหลึกซึ่งมากยิ่งขึ้น
เอกสารอางอิง
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