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จุลนิติ

 ๑สําเร็จการศึกษา น.บ. (ธรรมศาสตร), ร.บ. (แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร) (มสธ.), ร.บ. (แขนงวิชาความสัมพันธ
ระหวางประเทศและการเมืองเปรียบเทียบ) (มสธ.), เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา ปจจุบัน
ดํารงตําแหนง นิติกรชํานาญการ กลุมงานพัฒนากฎหมาย สํานักกฎหมายสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา.  
 ๒Thomas A. Flinn, An Evaluation of Legislative Performance : The State Legislature in Ohio, (Kent: Kent State 
University Press, 1972), p.153.  
 ๓Zdenka Mansfeldova, “How to Assess the Performance of Legislature? The Czech Case”, Presentation 
at the 20th IPSA World Congress RCLS (RC08) panel on “Are legislatures working?” Fokuoka, Japan, 9-13 July 
2006, p.153. and Stephen Levine, “Assessing Parliamentary Performance – Problems and  Possibilities” The New 
Zealand Association for Comparative Law Yearbook 11, 2005. p. 52.  
 ๔Alan Rosenthal, Legislative Performance in The States : Exploration of Committee Behavior, (New York: 
The Free Press, 1974), p. 10
 ๕Ibid..
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(ตอจากตอนที่แลว)
 วรรณกรรมเกี่ยวกับเกณฑที่ชัดเจนที่สามารถใชสําหรับการประเมินประสิทธิภาพขององคกร
นิติบ ัญญัติได อยางชัดแจงนัน้ม ีจํากัด๒ อยางไรก็ตามแมในเวลาตอมาเริ ่มมีเอกสารวิชาการ
ไดกลาวถึงการประเมินประสิทธิภาพขององคกรนิติบัญญัติไวมากขึ้นก็ตาม ทวามีการยอมรับวา
การประเมินประสิทธิภาพขององคกรนิติบัญญัตินั้นมีความยุงยากซับซอนเปนอยางยิ่ง๓ แตผูเขียน
มีความเห็นวา เราสามารถพิจารณาผลสําเร็จของภารกิจของรัฐสภาวาเปนไปตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญที่มีบทบัญญัติในการใหอํานาจองคกรนิติบัญญัติมีอํานาจหนาที่ในฐานะองคกร
ผูใชอํานาจอธิปไตยหรือไม โดยการศึกษาผลการปฏิบัติหนาทีข่องรัฐสภาตามอํานาจหนาที ่
ซึง่รฐัธรรมนญูไดกาํหนดไววาไดเปนไปโดยสอดคลองกับเจตนารมณของรฐัธรรมนูญท่ีใหอํานาจมากนอย
เพียงใดนั้น นาจะเปนแนวทางที่เหมาะสมในการพิจารณาประสิทธิภาพของรัฐสภา 
 ดังที่ ศาสตราจารย Alan Rosenthal ไดกลาวถึงไวในหนังสือ “Legislative Performance 
in The States : Exploration of Committee Behavior” วา เกณฑดานปจจัยนําออก (Legislative 
Outputs)๔ ท่ีตองนําผลลัพธหรอืปจจัยนําออก คอื “ผลกระทบตอประชาชนอันเน่ืองมาจากการบงัคบัใช
กฎหมาย” พจิารณาประกอบกนักบัเกณฑดานการดาํเนินงานดานนิตบิญัญตั ิ(Legislative Functions) 
เพราะรัฐสภามีอํานาจหนาที่ในฐานะองคกรผูใชอํานาจอธิปไตยฝายนิติบัญญัติที่มีอยางแตกตาง
หลากหลายตามที่รัฐธรรมนูญหรือกฎเกณฑที่มีคาบังคับเทียบเทารัฐธรรมนูญไดกําหนดไว๕ 

  
๑

creo




ก.ค. - ส.ค. ๕๙๕๐

ประสิทธิภาพของ “รัฐสภา” ภายใตเจตนารมณของ “รัฐธรรมนูญ”  ตอนที่ ๒  

จุลนิติ

โดยการพิจารณาจากการดําเนินงานขององคกรนิติบัญญัติที่มีความสําคัญ ๓ ประการดวยกัน ไดแก 
การเปนตัวแทนของประชาชนในเขตเลือกตั้ง (Constituent service role)๖ การมีสวนรวมในการ
กําหนดนโยบายสาธารณะและโครงการภาครัฐ (Policy and program formulation)๗ การควบคุม
ตรวจสอบการดําเนินงานของฝายบริหาร๘ ประกอบกับเมื่อไดพิจารณาแนวทางของ David Arter  
ในบทความวิชาการเร่ือง Introduction: Comparing the Legislative Performance of 
Legislature๙ ที่กลาวถึงไวตอนหนึ่งวา ประสิทธิภาพของรัฐสภาสามารถชี้วัดไดจากอํานาจ
ในการรวมกําหนดนโยบายสาธารณะ (Policy - making power) ที่อางอิงแนวคิดวาดวย 
“Mezey Question” ของ Michael Mezey  ทีไ่ดมกีารตัง้คาํถามวา “องคกรนติบิญัญตัแิตละองคกร
มีอํานาจในการกําหนดนโยบายสาธารณะเพียงใด” เพื่อประโยชนในการพิจารณาองคกรนิติบัญญัติ
เชงิเปรียบเทียบ๑๐ ซึง่สอดคลองกบัเกณฑดานการดําเนินงานดานนติบิญัญตั ิ(Legislative Functions) 
ของ ศาสตราจารย Alan Rosenthal ในขอ (๒) ซึง่พจิารณาถงึการมสีวนรวมในการกาํหนดนโยบาย
สาธารณะและโครงการภาครัฐ (Policy and program formulation) โดยไดกลาววา นําไปสู
การออกแบบประเด็นทีต่องตรวจสอบ (Check-List) เพ่ือทราบถึงประสทิธภิาพของรัฐสภาตามขอสรปุ
ของงานดังกลาว 
  อยางไรก็ตาม David Arter ไดกลาวถึงการออกแบบเกณฑชี้วัดประสิทธิภาพของรัฐสภา
ไวในบทความเรื่อง “Conclusion. Questioning the “Mezey question”: An interrogatory 
framework for the comparative study of legislature”  วา แนวทางที่เหมาะสมสําหรับ
การประเมินประสิทธิภาพขององคกรนิติบัญญัติหรือรัฐสภา มิควรกําหนดตัวชี้วัดโดยอาศัยการ
ตัง้คาํถามวา “รฐัสภามีอาํนาจในการกําหนดนโยบายของฝายบริหารมากนอยเพียงใด” ตามแนวคิดของ 
Mezey เทานัน้ ทวาควรกาํหนดตวัชีว้ดัโดยใหความสาํคญัแก กระบวนการ (Process) และกลไกระบบ
งานนิติบัญญัติที่มีอิทธิพลตอฝายบริหาร (Legislative influence) ในการกําหนดนโยบายของภาครัฐ 
โดยอาศัยขอคาํถามท่ีวา “สมาชกิรฐัสภาไดดาํเนนิงานตามอาํนาจหนาท่ีทางนติบิญัญตัใิน ๓ ประการ 
กลาวคือ การจัดทําแผนงานนโยบาย และกลั่นกรองการกําหนดนโยบายภาครัฐ ตลอดจน
ตรวจสอบการดําเนินนโยบายของฝายบริหาร อยางไร” โดยกําหนดเปนขอคําถาม จํานวน ๑๕ ขอ 
เพื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพของรัฐสภา ตอไป รายละเอียดดังนี้๑๑

  ๑)  ดานบทบาทของรัฐสภาในการมีสวนรวมในการกําหนดแผนงานนโยบายภาครัฐ 
     บทบาทของรฐัสภาดานนีอ้ยูบนขอสนันษิฐานทีว่า ฝายบรหิารยอมมบีทบาทในการจดัทาํแผน
งานโครงการนโยบายภาครฐั เชน ในรปูแบบของการเสนอรางกฎหมาย ทวาโดยม ีรฐัสภาในฐานะองคกร

 ๖Ibid., p. 11.
 ๗Ibid.
 ๘Ibid.,  pp. 11-12.
 ๙David Arter, “Introduction: Comparing the Legislative Performance of Legislature,” The Journal of Legislative 
Studies, 12:3-4, (2006): 245-257.
 ๑๐Ibid., p.247.
 ๑๑David Arter, “Conclusion. Questioning the “Mezey question”: An interrogatory framework for the comparative 
study of legislature,” The Journal of Legislative Studies, 12:3-4, (2006): 462-482, p.463.
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ทีเ่ปนผูแทนของปวงชนมีสวนรวมดวยในสวนตาง ๆ โดยอาศัยกลไกของรัฐสภา ภายใตแนวคิดหลัก
รวมกันวา “How can legislators influence the formulation of legislation?”๑๒ มีจํานวน 
๖ คําถามดวยกัน ดังนี้ 
     ขอ ๑  สมาชิกรัฐสภามีอํานาจในการริเริม่กระบวนการนิติบัญญัติโดยอิสระหรือไม 
(Do Members of the Legislature have the (Unrestricted) Right of Legislative Initiative?๑๓

     ขอ ๒  คณะกรรมาธิการของรัฐสภามีอํานาจในการริเริ่มกระบวนการนิติบัญญัติ หรือไม 
(Do Committees of the Legislature have the Right of Legislative Initiative?)๑๔

     ขอ ๓  ขอบังคับการประชุมของสภา และ/หรือ โครงสรางขององคกรฝายนิติบัญญัติ
ไดมีการกําหนดใหใชเสียงขางมากพิเศษสําหรับกิจกรรมทางนิติบัญญัติสําคัญใด ๆ หรือไม (Do the 
Procedural Ruled and/or Structure of the Legislature Require Supermajority - building 
for Major Pieces of Legislation?)๑๕ 

     ขอ ๔  รัฐสภาไดดําเนินงานทางนิติบัญญัติบนพื้นฐานของการรวมมือกันหาขอสรุปรวมกัน
กับฝายบริหารหรือไม (Do Legislature legislate on the Basis of Legislative - as opposed 
Executive- Coalitions?)๑๖ 
     ขอ ๕  สมาชิกรัฐสภาไดมีสวนรวมในการจัดทําขอเสนอทางนิติบัญญัติใด ๆ ของฝายบริหาร
กอนเสนอตอสภาหรอืไม (Do Legislators Participate in the Preparation of Legislative Proposals 
initiated by the Executive?)๑๗

     ขอ ๖  ไดมีกรณีท่ีผูปฏบิตัหินาท่ีสงูสดุของฝายนิติบญัญติัและฝายบรหิารปรกึษาหารอืรวมกนั
ในการกําหนดนโยบายทางยุทธศาสตรสําคัญของประเทศ หรือไม (Do Legislative and Executive 
Leaders Consult on Strategic policy Matters?)๑๘

  ๒)  ดานกระบวนการของการพิจารณากลั่นกรองนโยบายภาครัฐของรัฐสภา 
     เปนทีท่ราบกันดีวา รัฐสภามีบทบาทในการพิจารณากลั่นกรองรางกฎหมายที่เสนอตอสภา
ท้ังโดยสมาชกิสภาน้ัน ๆ  เอง หรอืจากฝายบรหิาร ในชั้นการพจิารณาและสวนงานตาง ๆ  ท่ีหลากหลาย ท้ังใน
ท่ีประชุมสภา ท่ีประชุมคณะกรรมาธกิาร ในที่ประชมุยอยของพรรคการเมือง ตลอดจนที่ประชมุของคณะ
อนุกรรมาธิการหรอืท่ีประชุมยอยหลายคณะดวยกัน๑๙ สาํหรบัในการพจิารณาประสทิธภิาพของรฐัสภา
ในดานกระบวนการของการพิจารณากลั่นกรองนโยบายภาครัฐของรัฐสภาจะพิจารณาบนพื้นฐาน
ของการตัง้ขอคาํถามภายใตแนวคิดหลักรวมกันวา “How does the legislators participate 
in the deliberation of proposed legislation?” “How is the legislature organized to consider
legislative measures ” และ “How do the various legislative actors interact in the policy 
deliberation process”๒๐ มีจํานวน ๖ คําถาม เชนเดียวกันกับขอแรก ดังนี้

 ๑๒Ibid., p.464.
 ๑๓Ibid., pp.464-466.
 ๑๔Ibid., pp.466-467.
 ๑๕Ibid., pp.467-468.
 ๑๖Ibid., pp.468-469.
 ๑๗Ibid., pp.469-470.
 ๑๘Ibid., p.470.
 ๑๙Ibid., p.471.
 ๒๐Ibid., p.471.
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     ขอ ๑  รัฐสภาสามารถประชุมเปนปกติอยางตอเนื่องในการพิจารณารางกฎหมายหรือไม 
(โดยมกีลไกปองกนัการยบุสภาหรอืยตุกิารทาํงานของสภาโดยฝายบรหิารไวในรฐัธรรมนญู) (Does the 
Legislature Convene Regularly to Engage in the Deliberation of Legislation?)๒๑

     ขอ ๒  รัฐสภามีอํานาจโดยปราศจากอาณัติจากฝายบริหารในการกําหนดและควบคุม
วาระการประชุมของสภาหรือไม (Does the Legislature Control the Legislative Agenda?)๒๒

     ขอ ๓  รัฐสภาสามารถรับทราบขอมูลที่สําคัญสําหรับการดําเนินงานโดยไมจําตองอาศัย
ขอมูลจากฝายริหารหรือไม (Does the Legislature Inform Itself ?)๒๓

     ขอ ๔  รัฐสภาไดมอบหมายใหคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาเรื่องที่ เสนอตอสภา
ในรายละเอียดหรือไม (Does the Legislature Devolve the Detailed Deliberation of Legislative 
Proposals to Committees of its membership?)๒๔

     ขอ ๕  คณะกรรมาธิการของฝายนิติบัญญัติไดดําเนินงานดานการพิจารณากลั่นกรอง
และจดัทาํรายงานเสนอตอสภา อยางเปนอสิระจากฝายบริหารหรือไม (Do the legislative Committees 
Scrutinise and Report on Legislation Independent of Executive Control?)๒๕ 
     ขอ ๖  รัฐสภาไดมีลักษณะที่ไดพิจารณาเรื่องที่จะเสนอตอสภาไปพรอมกับกลไกพิจารณา
เรือ่งเดยีวกนัของกลุมพรรคการเมือง หรอืไม (Does the Legislature Deliberate along Party Lines?)๒๖

  ๓)  กระบวนการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินนโยบายภาครัฐ 
     การควบคุมตรวจสอบโดยรัฐสภา (Parliamentary Oversight)  เกี่ยวของกับการ
พิจารณาสอบสวนและตรวจสอบฝายบริหาร อันมีการดําเนินงานท้ังในที่ประชุมของแตละสภาและ
ในคณะกรรมาธกิารสามญัของสภา (Standing Committee) ทัง้น้ี การดาํเนนิงานควบคมุและตรวจสอบ
การดาํเนนินโยบายของภาครฐัจะมกีารตรวจสอบการปฏบิตัหินาทีข่องรฐัมนตรใีนการกาํกบับงัคบับญัชา
หนวยงาน โดยเปนที่ทราบกันดีวา การควบคุมตรวจสอบนโยบายของภาครัฐ (Policy Oversight) 
ตองขยายขอบเขตและซับซอนมากย่ิงขึ้นควบคูไปกับการดําเนินงานของฝายบริหารท่ีมีความซับซอน
และขยายขอบเขตมากยิ่งขึ้น๒๗ 
     การควบคุมและตรวจสอบการดําเนนินโยบายภาครัฐของรัฐสภาจงึเกีย่วของกบัขอคาํถามทีว่า 
นโยบายภาครัฐนั้นมีประสิทธิผลมากเพียงใด ไดรับการปฏิบัติตามนโยบายที่ใหไวมากนอยเพียงใด 
และตองปรบัปรงุในเรือ่งใดบางหรอืไม นอกจากนี ้การดาํเนนิงานของรฐัสภาในการควบคมุและตรวจสอบ
นโยบายของฝายบริหารที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพยอมสงผลโดยตรงตอนโยบายสาธารณะ
ในโอกาสตอ ๆ  ไปในทางทีด่ยีิง่ขึน้๒๘ โดยมกีารตัง้ถามเพือ่นําไปสูการพจิารณาประสทิธภิาพของรฐัสภา
ดานกระบวนการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินนโยบายภาครัฐ จํานวน ๓ ขอ ดังนี้ 
 ๒๑Ibid., pp.471-472.
 ๒๒Ibid., pp.472-473.
 ๒๓Ibid., p. 473. 
 ๒๔Ibid., pp. 473-474. 
 ๒๕Ibid., pp. 474-475. 
 ๒๖Ibid., pp. 475-476. 
 ๒๗Ibid., p.476.
 ๒๘Ibid., p.476.



ก.ค. - ส.ค. ๕๙ ๕๓

บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

    ขอ ๑  รัฐสภามีการจัดองคกรที่สงผลใหมีความสามารถในการควบคุมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของฝายบริหารไดหรือไม (Does the Legislature have the Institutional Capacity 
to Oversee the Work of the Executive?)๒๙

    ขอ ๒  สมาชิกรัฐสภาแสดงบทบาทที่ตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมตรวจสอบ
ฝายบริหารอยางมากหรือไม (Do Legislators Attach Much Importance to Executive 
Oversight?)๓๐

    ขอ ๓  รัฐสภาไดมลีกัษณะทีไ่ดพิจารณาตรวจสอบฝายบริหารโดยไมอิงผลประโยชน
พรรคการเมือง หรือไม (Does the Legislature Oversee the Executive along Party Lines?)๓๑

     นอกจากนี ้มีแนวความคดิสาํหรบัการพจิารณาผลการดาํเนินงานของรฐัสภาที่นําความเชื่อมั่น
และทัศนคติของประชาชนมาใชดวย ดังที่ Zdenka Mansfeldova กลาวไวในงานทางวิชาการ
เพ่ือการประเมนิประสทิธภิาพของรฐัสภาแหงสาธารณรฐัเชก็ (Czech Republic) วา๓๒ กระบวนการ
นิติบญัญติัเปนจุดเช่ือมโยงอยางแนบแนนระหวางอาํนาจหนาท่ีประการสาํคัญขององคกรนติบิญัญตัิ
คือ อํานาจหนาที่ในการเปนผูแทนของปวงชน (Representative functions) และอํานาจหนาที่
ในทางนิตบิัญญัติ (Legislative functions)๓๓ โดยสามารถศึกษาการดําเนินงานของรัฐสภา 
ทั้งในดานกระบวนการ (Legislative process) และ คุณภาพ (Legislative quality) ควบคูไปกบั
การนํา “ทัศนคติของพลเมือง” ที่เกี่ยวกับความเชื่อมั่นที่มีตอรัฐสภาของประเทศมาประเมินดวย 
เพื่อทราบวาประชาชนคิดเห็นอยางไรกับบทบาทของสมาชิกรัฐสภาที่ไดมอบหมายใหเขาไปทําหนาที่
ทัง้ในทางนิติบัญญัติและการควบคุมฝายบริหาร ทั้งนี้ ประสิทธิภาพของรัฐสภาและความเชื่อมั่น
ของปวงชนมีความเกี ่ยวเนื ่องสัมพันธกันกับแนวคิดพื ้นฐานวาดวยระบบการเมืองการปกครอง
ที่ชอบธรรมอีกดวย๓๔

     จากการที ่ไดเริม่ตนจากการทําความเขาใจแนวคิดเกี ่ยวกับการนิยามและการชี ้วัด
ประสิทธิภาพของรัฐสภาไปแลว จะไปสูการออกแบบเกณฑการพิจารณาประสิทธิภาพรัฐสภา
และสรุปความสัมพันธระหวางแนวคิดวาดวยการประเมินประสิทธิภาพและตัวอยางการประเมิน
ประสิทธิภาพของรัฐสภาจริง อยางไรก็ตาม ขอบเขตในการศึกษาประสิทธิภาพของรัฐสภาในมิติ
ของกฎหมายมหาชน ยอมพงึพิจารณาในบรบิทของการดําเนนิงานตามอาํนาจหนาท่ีประการสาํคญั
ในฐานะองคกรนิติบญัญติักลาวคอื อาํนาจหนาท่ีในการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย อาํนาจในการ
ตรวจสอบการดําเนินงานของฝายบริหารตลอดจนอํานาจหนาที่ในฐานะเปนผู แทนปวงชน

 ๒๙Ibid., pp.476-477.
 ๓๐Ibid., p.477.
 ๓๑Ibid., p.478. 
 ๓๒Zdenka Mansfeldova, “How to Assess the Performance of Legislature? The Czech Case”, Presentation at 
the 20th IPSA World Congress RCLS (RC08) panel on “Are legislatures working?” Fokuoka, Japan, 9-13 July 2006.
 ๓๓Ibid., p.7.
 ๓๔Ibid., p.4.
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ในประการตาง ๆ เชน การใหความเห็นชอบหนังสือสัญญา การใหความเห็นชอบบุคคล
ใหดํารงตําแหนง เปนตน ที่จะตองศึกษาการบงชี้ถึงประสิทธิภาพในเรื่องดังกลาวจากเอกสาร
ที่เก่ียวของได โดยจะไดนําเสนอแนวทางของการประเมินประสิทธิภาพของรัฐสภาที่จัดทําขึ้น
โดยสหภาพรัฐสภา (Inter-Parliamentary Union) ตอไป 
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