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(ตอจากตอนที่แลว)
วรรณกรรมเกี่ยวกับเกณฑที่ชัดเจนที่สามารถใชสําหรับการประเมินประสิทธิภาพขององคกร
นิติ บ ัญ ญัติ ไ ด อ ย า งชั ด แจ ง นัน้ มีจํ า กั ด ๒ อย า งไรก็ ต ามแม ใ นเวลาต อ มาเริ ่ม มี เ อกสารวิ ช าการ
ไดกลาวถึงการประเมินประสิทธิภาพขององคกรนิติบัญญัติไวมากขึ้นก็ตาม ทวามีการยอมรับวา
การประเมินประสิทธิภาพขององคกรนิติบัญญัตินั้นมีความยุงยากซับซอนเปนอยางยิ่ง ๓ แตผูเขียน
มีความเห็นวา เราสามารถพิจารณาผลสําเร็จของภารกิจของรัฐสภาวาเปนไปตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญที่มีบทบัญญัติในการใหอํานาจองคกรนิติบัญญัติมีอํานาจหนาที่ในฐานะองคกร
ผู  ใ ช อํ า นาจอธิ ป ไตยหรื อ ไม โดยการศึ ก ษาผลการปฏิ บั ติ ห น า ทีข่ องรั ฐ สภาตามอํ า นาจหน า ที ่
ซึง่ รัฐธรรมนูญไดกาํ หนดไววา ไดเปนไปโดยสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่ใหอาํ นาจมากนอย
เพียงใดนั้น นาจะเปนแนวทางที่เหมาะสมในการพิจารณาประสิทธิภาพของรัฐสภา
ดังที่ ศาสตราจารย Alan Rosenthal ไดกลาวถึงไวในหนังสือ “Legislative Performance
in The States : Exploration of Committee Behavior” วา เกณฑดา นปจจัยนําออก (Legislative
Outputs)๔ ที่ตอ งนําผลลัพธหรือปจจัยนําออก คือ “ผลกระทบตอประชาชนอันเนือ่ งมาจากการบังคับใช
กฎหมาย” พิจารณาประกอบกันกับเกณฑดา นการดําเนินงานดานนิตบิ ญ
ั ญัติ (Legislative Functions)
เพราะรัฐสภามีอํานาจหนาที่ในฐานะองคกรผูใชอํานาจอธิปไตยฝายนิติบัญญัติที่มีอยางแตกตาง
หลากหลายตามที่รัฐธรรมนูญ หรือ กฎเกณฑที่มีคาบังคับเทียบเทารัฐธรรมนูญไดกําหนดไว ๕
สําเร็จการศึกษา น.บ. (ธรรมศาสตร), ร.บ. (แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร) (มสธ.), ร.บ. (แขนงวิชาความสัมพันธ
ระหวางประเทศและการเมืองเปรียบเทียบ) (มสธ.), เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา ปจจุบัน
ดํารงตําแหนง นิติกรชํานาญการ กลุมงานพัฒนากฎหมาย สํานักกฎหมายสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
๒
Thomas A. Flinn, An Evaluation of Legislative Performance : The State Legislature in Ohio, (Kent: Kent State
University Press, 1972), p.153.
๓
Zdenka 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.
๔
Alan Rosenthal, Legislative Performance in The States : Exploration of Committee Behavior, (New York:
The Free Press, 1974), p. 10
๕
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โดยการพิจารณาจากการดําเนินงานขององคกรนิติบัญญัติที่มีความสําคัญ ๓ ประการดวยกัน ไดแก
การเปนตัวแทนของประชาชนในเขตเลือกตั้ง (Constituent service role)๖ การมีสวนรวมในการ
กําหนดนโยบายสาธารณะและโครงการภาครัฐ (Policy and program formulation)๗ การควบคุม
ตรวจสอบการดําเนินงานของฝายบริหาร๘ ประกอบกับเมื่อไดพิจารณาแนวทางของ David Arter
ในบทความวิชาการเรื่อง Introduction: Comparing the Legislative Performance of
Legislature๙ ที่กลาวถึงไวตอนหนึ่งวา ประสิทธิภาพของรัฐสภาสามารถชี้วัดไดจากอํานาจ
ในการรวมกําหนดนโยบายสาธารณะ (Policy - making power) ที่อางอิงแนวคิดวาดวย
“Mezey Question” ของ Michael Mezey ทีไ่ ดมกี ารตัง้ คําถามวา “องคกรนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ตละองคกร
มีอํานาจในการกําหนดนโยบายสาธารณะเพียงใด” เพื่อประโยชนในการพิจารณาองคกรนิติบัญญัติ
ั ญัติ (Legislative Functions)
เชิงเปรียบเทียบ๑๐ ซึง่ สอดคลองกับเกณฑดา นการดําเนินงานดานนิตบิ ญ
ของ ศาสตราจารย Alan Rosenthal ในขอ (๒) ซึง่ พิจารณาถึงการมีสว นรวมในการกําหนดนโยบาย
สาธารณะและโครงการภาครัฐ (Policy and program formulation) โดยไดกลาววา นําไปสู
การออกแบบประเด็นทีต่ อ งตรวจสอบ (Check-List) เพือ่ ทราบถึงประสิทธิภาพของรัฐสภาตามขอสรุป
ของงานดังกลาว
อยางไรก็ตาม David Arter ไดกลาวถึงการออกแบบเกณฑชี้วัดประสิทธิภาพของรัฐสภา
ไวในบทความเรื่อง “Conclusion. Questioning the “Mezey question”: An interrogatory
framework for the comparative study of legislature” วา แนวทางที่เหมาะสมสําหรับ
การประเมินประสิทธิภาพขององค กรนิติบัญญัติหรือรัฐสภา มิควรกําหนดตัวชี้วัดโดยอาศัยการ
ตัง้ คําถามวา “รัฐสภามีอาํ นาจในการกําหนดนโยบายของฝายบริหารมากนอยเพียงใด” ตามแนวคิดของ
Mezey เทานัน้ ทวาควรกําหนดตัวชีว้ ดั โดยใหความสําคัญแก กระบวนการ (Process) และกลไกระบบ
งานนิติบัญญัติที่มีอิทธิพลตอฝายบริหาร (Legislative influence) ในการกําหนดนโยบายของภาครัฐ
โดยอาศัยขอคําถามทีว่ า “สมาชิกรัฐสภาไดดาํ เนินงานตามอํานาจหนาทีท่ างนิตบิ ญ
ั ญัตใิ น ๓ ประการ
กล า วคือ การจัด ทํา แผนงานนโยบาย และกลั่ นกรองการกํ าหนดนโยบายภาครัฐ ตลอดจน
ตรวจสอบการดําเนินนโยบายของฝายบริหาร อยางไร” โดยกําหนดเปนขอคําถาม จํานวน ๑๕ ขอ
เพื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพของรัฐสภา ตอไป รายละเอียดดังนี้๑๑
๑) ดานบทบาทของรัฐสภาในการมีสวนรวมในการกําหนดแผนงานนโยบายภาครัฐ
บทบาทของรัฐสภาดานนีอ้ ยูบ นขอสันนิษฐานทีว่ า ฝายบริหารยอมมีบทบาทในการจัดทําแผน
งานโครงการนโยบายภาครัฐ เชน ในรูปแบบของการเสนอรางกฎหมาย ทวาโดยมี รัฐสภาในฐานะองคกร
Ibid., p. 11.
Ibid.
๘
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๙
David Arter, “Introduction: Comparing the Legislative Performance of Legislature,” The Journal of Legislative
Studies, 12:3-4, (2006): 245-257.
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ทีเ่ ปนผูแทนของปวงชนมีสวนรวมดวยในสวนตาง ๆ โดยอาศัยกลไกของรัฐสภา ภายใตแนวคิดหลัก
รวมกันวา “How can legislators influence the formulation of legislation?”๑๒ มีจํานวน
๖ คําถามดวยกัน ดังนี้
ขอ ๑ สมาชิ ก รั ฐ สภามี อํ า นาจในการริ เ ริ ม่ กระบวนการนิ ติ บั ญ ญั ติ โ ดยอิ ส ระหรื อ ไม
(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
กอนเสนอตอสภาหรือไม (Do Legislators Participate in the Preparation of Legislative Proposals
initiated by the Executive?)๑๗
ขอ ๖ ไดมีกรณีท่ผี ปู ฏิบตั หิ นาที่สงู สุดของฝายนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละฝายบริหารปรึกษาหารือรวมกัน
ในการกําหนดนโยบายทางยุทธศาสตรสําคัญของประเทศ หรือไม (Do Legislative and Executive
Leaders Consult on Strategic policy Matters?)๑๘
๒) ดานกระบวนการของการพิจารณากลั่นกรองนโยบายภาครัฐของรัฐสภา
เปนทีท่ ราบกันดีวา รัฐสภามีบทบาทในการพิจารณากลั่นกรองรางกฎหมายที่เสนอตอสภา
ทั้งโดยสมาชิกสภานั้น ๆ เอง หรือจากฝายบริหาร ในชั้นการพิจารณาและสวนงานตาง ๆ ที่หลากหลาย ทั้งใน
ที่ประชุมสภา ที่ประชุมคณะกรรมาธิการ ในที่ประชุมยอยของพรรคการเมือง ตลอดจนที่ประชุมของคณะ
อนุกรรมาธิการหรือที่ประชุมยอยหลายคณะดวยกัน๑๙ สําหรับในการพิจารณาประสิทธิภาพของรัฐสภา
ในดานกระบวนการของการพิจารณากลั่นกรองนโยบายภาครัฐของรัฐสภาจะพิจารณาบนพื้นฐาน
ของการตัง้ ขอคําถามภายใตแนวคิดหลักรวมกันวา “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
Ibid., p.464.
Ibid., pp.464-466.
๑๔
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๑๕
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ขอ ๑ รัฐสภาสามารถประชุมเปนปกติอยางตอเนื่องในการพิจารณารางกฎหมายหรือไม
(โดยมีกลไกปองกันการยุบสภาหรือยุตกิ ารทํางานของสภาโดยฝายบริหารไวในรัฐธรรมนูญ) (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 รั ฐ สภาได ม อบหมายให ค ณะกรรมาธิ ก ารพิ จ ารณาศึ ก ษาเรื่ อ งที่ เ สนอต อ สภา
ในรายละเอียดหรือไม (Does the Legislature Devolve the Detailed Deliberation of Legislative
Proposals to Committees of its membership?)๒๔
ขอ ๕ คณะกรรมาธิ ก ารของฝ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ ไ ด ดํ า เนิ น งานด า นการพิ จ ารณากลั่ น กรอง
และจัดทํารายงานเสนอตอสภา อยางเปนอิสระจากฝายบริหารหรือไม (Do the legislative Committees
Scrutinise and Report on Legislation Independent of Executive Control?)๒๕
ขอ ๖ รัฐสภาไดมีลักษณะที่ไดพิจารณาเรื่องที่จะเสนอตอสภาไปพรอมกับกลไกพิจารณา
เรือ่ งเดียวกันของกลุม พรรคการเมือง หรือไม (Does the Legislature Deliberate along Party Lines?)๒๖
๓) กระบวนการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินนโยบายภาครัฐ
การควบคุ ม ตรวจสอบโดยรั ฐ สภา (Parliamentary Oversight) เกี่ ย วข อ งกั บ การ
พิจารณาสอบสวนและตรวจสอบฝายบริหาร อันมีการดําเนินงานทั้งในที่ประชุมของแตละสภาและ
ในคณะกรรมาธิการสามัญของสภา (Standing Committee) ทัง้ นี้ การดําเนินงานควบคุมและตรวจสอบ
การดําเนินนโยบายของภาครัฐจะมีการตรวจสอบการปฏิบตั หิ นาทีข่ องรัฐมนตรีในการกํากับบังคับบัญชา
หนวยงาน โดยเปนที่ทราบกันดีวา การควบคุมตรวจสอบนโยบายของภาครัฐ (Policy Oversight)
ตองขยายขอบเขตและซับซอนมากยิ่งขึ้นควบคูไปกับการดําเนินงานของฝายบริหารที่มีความซับซอน
และขยายขอบเขตมากยิ่งขึ้น๒๗
การควบคุมและตรวจสอบการดําเนินนโยบายภาครัฐของรัฐสภาจึงเกีย่ วของกับขอคําถามทีว่ า
นโยบายภาครัฐนั้นมีประสิทธิผลมากเพียงใด ไดรับการปฏิบัติตามนโยบายที่ใหไวมากนอยเพียงใด
และตองปรับปรุงในเรือ่ งใดบางหรือไม นอกจากนี้ การดําเนินงานของรัฐสภาในการควบคุมและตรวจสอบ
นโยบายของฝ า ยบริ ห ารที่ เ ป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพย อ มส ง ผลโดยตรงต อ นโยบายสาธารณะ
ในโอกาสตอ ๆ ไปในทางทีด่ ยี งิ่ ขึน้ ๒๘ โดยมีการตัง้ ถามเพือ่ นําไปสูก ารพิจารณาประสิทธิภาพของรัฐสภา
ดานกระบวนการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินนโยบายภาครัฐ จํานวน ๓ ขอ ดังนี้
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Ibid., pp.472-473.
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บทความทางวิชาการ

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 รั ฐ สภาได ม ลี กั ษณะที ไ่ ด พิ จ ารณาตรวจสอบฝ า ยบริ ห ารโดยไม อิ ง ผลประโยชน
พรรคการเมือง หรือไม (Does the Legislature Oversee the Executive along Party Lines?)๓๑
นอกจากนี้ มีแนวความคิดสําหรับการพิจารณาผลการดําเนินงานของรัฐสภาที่นาํ ความเชื่อมั่น
และทัศนคติของประชาชนมาใชดวย ดังที่ Zdenka Mansfeldova กลาวไวในงานทางวิชาการ
เพื่อการประเมินประสิทธิภาพของรัฐสภาแหงสาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic) วา๓๒ กระบวนการ
นิตบิ ญ
ั ญัตเิ ปนจุดเชื่อมโยงอยางแนบแนนระหวางอํานาจหนาทีป่ ระการสําคัญขององคกรนิตบิ ญ
ั ญัติ
คือ อํานาจหนาที่ในการเปนผูแทนของปวงชน (Representative functions) และอํานาจหนาที่
ในทางนิตบิ ัญญัติ (Legislative functions) ๓๓ โดยสามารถศึกษาการดําเนินงานของรัฐสภา
ทั้งในดานกระบวนการ (Legislative process) และ คุณภาพ (Legislative quality) ควบคูไ ปกับ
การนํา “ทัศนคติของพลเมือง” ที่เกี่ยวกับความเชื่อมั่นที่มีตอรัฐสภาของประเทศมาประเมินดวย
เพื่อทราบวาประชาชนคิดเห็นอยางไรกับบทบาทของสมาชิกรัฐสภาที่ไดมอบหมายใหเขาไปทําหนาที่
ทัง้ ในทางนิติบัญญัติและการควบคุมฝายบริหาร ทั้งนี้ ประสิทธิภาพของรัฐสภาและความเชื่อมั่น
ของปวงชนมี ค วามเกี ่ย วเนื ่อ งสั ม พั น ธ กั น กั บ แนวคิ ด พื ้น ฐานว า ด ว ยระบบการเมื อ งการปกครอง
ที่ชอบธรรมอีกดวย๓๔
จากการที ่ไ ด เ ริม่ ต น จากการทํ า ความเข า ใจแนวคิ ด เกี ่ย วกั บ การนิ ย ามและการชี ้วั ด
ประสิทธิภาพของรัฐสภาไปแลว จะไปสูการออกแบบเกณฑการพิจารณาประสิทธิภาพรัฐสภา
และสรุปความสัมพันธระหวางแนวคิดวาดวยการประเมินประสิทธิภาพและตัวอยางการประเมิน
ประสิทธิภาพของรัฐสภาจริง อยางไรก็ตาม ขอบเขตในการศึกษาประสิทธิภาพของรัฐสภาในมิติ
ของกฎหมายมหาชน ยอมพึงพิจารณาในบริบทของการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ประการสําคัญ
ในฐานะองคกรนิติบญ
ั ญัติกลาวคือ อํานาจหนาที่ในการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย อํานาจในการ
ตรวจสอบการดํ า เนิน งานของฝ า ยบริ ห ารตลอดจนอํ า นาจหน า ที ่ใ นฐานะเป น ผู  แ ทนปวงชน
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ประสิทธิภาพของ “รัฐสภา” ภายใตเจตนารมณของ “รัฐธรรมนูญ” ตอนที่ ๒

ในประการต า ง ๆ เช น การให ค วามเห็ น ชอบหนั ง สื อ สั ญ ญา การให ค วามเห็ น ชอบบุ ค คล
ใหดํารงตําแหนง เปนตน ที่จะตองศึกษาการบงชี้ถึงประสิทธิภาพในเรื่องดังกลาวจากเอกสาร
ที่เกี่ยวของได โดยจะไดนําเสนอแนวทางของการประเมินประสิทธิภาพของรัฐสภาที่จัดทําขึ้น
โดยสหภาพรัฐสภา (Inter-Parliamentary Union) ตอไป
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