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บทที่ 5 
การวิเคราะหและประเมินประสิทธิผลของรัฐสภาไทย 

  
 การศึกษาถึงประสิทธิผลของรัฐสภาไทยในครั้งนี้ ทางคณะผูวิจัยไดดูที่ความสามารถของ
องคการคือรัฐสภา ในการที่จะทํางานใหบรรลุเปาหมายไดเปนสําคัญ  ทั้งนี้โดยใชความหมายตามที่
ทั้งนักวิชาการตางประเทศและนักวิชาการไทยไดศึกษาไว  เชน  คัทชิน (D.A. Cutchin) ไดใหความ
หมายวา ประสิทธิผล (Effectiveness) นั้นคือ ความสามารถในการทําสิ่งที่ถูกโดยวิธีการที่ถูกตอง
เพื่อใหเกิดผลตามเปาประสงคที่ตองการ1  
 มัฆวาฬ สุวรรณเรือง ไดรวบรวมความหมายของ ประสิทธิผล ที่นักวิชาการตะวันตกเสนอ
ไว ดังนี้  

 “ A. Etzioni ไดใหความหมายของประสิทธิผลขององคการวา หมายถึง 
ขนาดของความสามารถขององคการในการที่จะสามารถทํางานบรรลุเปา
หมายตางๆ ที่กําหนดไว” 2 

นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการไทยที่ไดใหความหมายของคําวา ประสิทธิผล ไว เชน 
 “พิทยา บวรวัฒนา เห็นวา ประสิทธิผลขององคการจะมีขึ้นไดยอมขึ้น
อยูกับเงื่อนไขที่วา องคการสามารถทําประโยชนจากสภาพแวดลอมจน
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไวหรือปรารถนาใหเกิดขึ้น” 3   

 ธงชัย  สันติวงษ ไดสรุปความแตกตางระหวาง ประสิทธิผล และ ประสิทธิภาพ ไวดังนี้  
 “ประสิทธิผล  หมายถึง ความสําเร็จในการที่สามารถดําเนินกิจการ
กาวหนาไปและสามารถบรรลุเปาหมายตางๆที่องคการตั้งไวได 
 ประสิทธิภาพ  หมายถึง การเปรียบเทียบทรัพยากรที่ใชไปกับผลที่ได
จากการทํางานวาดีขึ้นอยางไร แคไหน ในขณะที่กําลังทํางานตามเปา
หมายขององคการ” 4  

 โดยสรุปแลว ความหมายของคําวา ประสิทธิผล คือ ความสามารถในการทํางานใหบรรลุ
เปาหมายตางๆที่องคการไดตั้งเอาไว  
 

                                                           
1 D. A. Cutchin ,  Guide to Public Administration ,  (Itasca , Illinois : F.E. Peacock Publishers ,  1981) ,  p. 32.   
2 มัฆวาฬ  สุวรรณเร่ือง ,  “ประสิทธิผลของการนํานโยบายปองปรามทุจริตเลือกตั้งของโครงการ ท.ม.ก. ไปปฏิบัติ” ,  (วิทยานิพนธ
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)  คณะพฒันาสังคม  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ,  2536) , หนา 6. 
3 เร่ืองเดียวกัน ,  หนา 7. 
4 ธงชัย  สันติวงษ ,  การบริหารเชิงกลยทุธ ,  (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช ,  2533) , หนา 315. 
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1. วิธีการประเมินประสิทธิผลของรัฐสภาไทย 
 จากการศึกษาแนวคิดในการประเมินประสิทธิผลขององคการทั่วไปๆนั้นไดมีวิธีการ
ประเมินประสิทธิผลอยูหลายวิธีการ ในที่นี้คณะผูวิจัยไดเลือกใช วิธีการประเมินประสิทธิผลตาม
เปาหมาย (The Goal – Attainment Approach) เนื่องจากเห็นวาเปนวิธีการที่เหมาะสมในการประเมนิ
ประสิทธิผลของรัฐสภาไทย  
 วิธีการประเมินผลสําเร็จแนวทางนี้ เชื่อวาประสิทธิผลขององคการควรจะประเมินในแง
ของความสามารถในการทํางานออกมาเปนผลสําเร็จขั้นสุดทายไดจริง  ตามเจตนาในการจัดตั้งองค
การหรือถูกกําหนดใหเปนจุดหมายขององคการเอาไว5  
 ในการชี้วัดนั้นไดมีผูแยกประเภทของตัวช้ีวัดประสิทธิผลขององคการดวยกันหลายตัวและ
หลายแบบ ขึ้นอยูกับลักษณะขององคการที่ศึกษาและวิจัยของผูวิจัยที่ผานๆมา ซ่ึงก็คือพยายามรวบ
รวมตัวช้ีวัดใหมากเอาไว แตหากศึกษาจริงๆ ก็จะพบวาตัวช้ีวัดที่มีการกลาวถึงจํานวน 30  ตัวนั้น จะ
มีความเหมาะสมที่จะใชกับการศึกษาประสิทธิผลขององคการที่ตางประเภทกัน6  โดยตองเลือกดู
เสียกอนที่จะเอามาใช 
 สํ าหรับการศึกษาในที่ นี้  ได เลื อก เอาตั ว ช้ี วัดใน  ด านประสิทธิผลรวม  (Overall 
Effectiveness) กับการประเมินจากกลุมภายนอก (Evaluation by External Entities) มาดําเนินการ
ศึกษาและดูประสิทธิผลของรัฐสภาไทย ซ่ึงการวัดในดานประสิทธิผลรวมก็คือ การประเมินรวม
หลายดาน ที่ดูผลการปฏิบัติงานที่สําเร็จขององคการ7  สวนการประเมินจากกลุมภายนอกก็ดูถึงการ
ใหความไวใจ และสนับสนุนของสาธารณชนตอองคการ8 
 จากแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิผลขององคการ ที่ไดกลาวมา ส่ิงที่ตองระบุใหชัด
เจนในขั้นตนของทุกแนวคิดก็คือ การระบุใหไดวา เปาหมายขององคการนั้นคืออะไร ในกรณีของ
การประเมินประสิทธิผลของรัฐสภาไทยนั้นก็เชนเดียวกัน แตรัฐสภาโดยหลักการแลว ถือเปนองค
การเพื่อสาธารณะที่มิไดมุงหวังผลกําไรเพื่อตัวองคการหรือของสมาชิกในองคการเอง แตมุงที่
ประโยชนตอสาธารณะชนเปนสําคัญ จึงตองกําหนดตัวช้ีวัดประสิทธิผลของรัฐสภาไทยตางไปจาก
ตัวช้ีวัตสําหรับองคการทั่วไป  โดยจากวัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้ มุงที่จะประเมินประสิทธิผล
ของการทําหนาที่ของรัฐสภาใน 3 ดานหลักๆ ดวยกัน คือ 
 
 

                                                           
5 เร่ืองเดียวกัน , หนา 318 – 321. 
6 Paul S. Goodman , Johannes M. Penning ,  and Associates,  New Perspectives on Organizational Effectiveness , (San Francisco 
: Jossey – Bass , Inc. Publishing ,  1977)  ,  หนา 36 – 39. 
7 เร่ืองเดียวกัน ,  หนา 36. 
8 เร่ืองเดียวกัน ,  หนา 39. 
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1) ดานการตรากฎหมาย 
2) ดานการตรวจสอบการทํางานของฝายบริหาร 
3) ดานการพิจารณาใหคําแนะนําและแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงในองคกรตามที่บัญญัติ    
    ไวในรัฐธรรมนูญ และการถอดถอนบุคคลผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  

 ดังนั้นตัวช้ีวัดประสิทธิผลในการทําหนาที่ของรัฐสภา 3 ดาน ที่ทางผูวิจัยใชก็คือ  
 ก. ประสิทธิผลรวม ดานการตรากฎหมายของรัฐสภา ประสิทธิผลรวมของการตรวจสอบ
การทํางานของฝายบริหาร และประสิทธิผลรวมของการพิจารณาใหคําแนะนําและแตงตั้งใหบุคคล
ดํารงตําแหนงในองคกรตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ และการถอดถอนบุคคลผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง  
 ข. การประเมินจากกลุมภายนอก เกี่ยวกับการตรากฎหมายของรัฐสภา การที่รัฐสภาตรวจ
สอบการทํางานของฝายบริหาร และการที่รัฐสภาใหคําแนะนําและแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงใน
องคกรตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ และการถอดถอนบุคคลผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ซ่ึงการ
ประเมินที่วานี้ก็ไดมาจากการเก็บขอมูลแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนตามเขตที่กําหนด
  
 ค. ปญหาที่ยังดํารงอยูและเกิดขึ้นใหมในเรื่องประสิทธิผลของรัฐสภาไทย  คณะผูวิจัยได
ศึกษารวบรวมปญหาในการทําหนาที่ดานตางๆของรัฐสภาไทยไวเพิ่มเติมดวย ปญหาเหลานี้เปน
ปญหาที่ยังคงดํารงอยูอันเปนผลสืบเนื่องมาจากอดีต รวมทั้งเปนปญหาที่เกิดขึ้นใหมภายหลังการ
ประกาศใชรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540   
  
 
2. การวิเคราะหและประเมินประสิทธิผลของรัฐสภาไทย 
  ในการวิเคราะหและประเมินประสิทธิผลของรัฐสภาไทยนี้ คณะผูวิจัยจะทําการวิเคราะหและ
ประเมินใน 6 ประเด็นดวยกัน 
 
2.1 ประสิทธิผลของรัฐสภาไทยในการทําหนาท่ีตรากฎหมาย 
 ในการพิจารณาประสิทธิผลนี้จะพิจารณาจากประสิทธิผลรวม  การประเมินจากกลุมภายนอก 
และปญหาที่ยังดํารงอยูและเกิดขึ้นใหม 
 ก. การพิจารณาจากประสิทธิผลรวม 
 จากการศึกษาขอมูลจากเอกสาร  ขอมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณพบวาประสิทธิ
ผลของรัฐสภาไทยในดานนิติบัญญัติมีเพิ่มขึ้นอยางชัดเจนในเรื่องดังตอไปนี้ 
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 1) รัฐสภาสามารถตรากฎหมายไดปริมาณมากขึ้น  
 กอนมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2540  รัฐสภา
สามารถตรากฎหมายไดนอยมาก (28 ฉบับ ในป 2538 และ 34 ฉบับ ในป 2539)  แตเมื่อมกีารตรารฐั
ธรรมนูญฉบับปจจุบัน  รัฐสภาไดตรากฎหมายมากขึ้นอยางเห็นไดชัด9 
 

ป พระราชบัญญัต ิ พระราชกําหนด รวมท้ังสิ้น 
พ.ศ. 253810 28 2 30 
พ.ศ. 253911 34 - 34 
พ.ศ. 254012 45 (23*) 10 (6*) 55 
พ.ศ. 2541 65 10 75 
พ.ศ. 2542 98 - 98 
พ.ศ. 2543 67 - 67 
พ.ศ. 2544 26 1 27 
พ.ศ. 254513 13 - 13 
รวมท้ังสิ้น 376 23 399 

 
 สาเหตุสําคัญที่มีการตรากฎหมายมากขึ้น  นาจะเปนเพราะวา มีการแบงฝายนิติบัญญัติกับ
ฝายบริหารอยางชัดเจน14  มีการขยายสมัยประชุมของรัฐสภาจาก  90  วัน เปน  120  วัน  และการ
บัญญัติใหมีสมัยสามัญนิติบัญญัติที่ปลอดจากการอภิปรายไมไววางใจ  นอกจากนี้ การแกไขปญหา
รางกฎหมายตกไปเมื่อรัฐสภาชุดเกาหมดวาระหรือยุบสภาไป แตรัฐสภาชุดใหมสามารถพิจารณา
รางกฎหมายเดิมตอไดทันที 15  รัฐสภาจึงสามารถตรากฎหมายไดมากขึ้น 
 
 
 
 
                                                           
9 ดูความเห็นของ นายถาวร  เสนเนียม (สัมภาษณเมื่อวันที ่3 ตุลาคม 2545) จากบทที่ 4 ของงานวจิัยนี้ หนา 163. 
10 กองการประชุม สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ,  สารบัญกฎหมาย เลม ๒ ,  หนา 995 – 1001. 
11 เร่ืองเดียวกัน ,  หนา 1002 -  1013. 
12 เร่ืองเดียวกัน ,  หนา 1014 - 1026. 
* จํานวนหลังการประกาศใชรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 จนถึงสิ้นป 
13 นับถึงวันปดสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ. 2545 วันที่ 3 มิถุนายน 2545. 
14 ดูความเห็นของ รอยตรีประพาส  ลิมปะพันธุ (สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2545)  หนา 166. 
15 ดูความเห็นของ นายอุทัย  พิมพใจชน ประธานสภาผูแทนราษฎร (สัมภาษณเมื่อวันที่ 4 พฤศจกิายน  2545) หนา 162. 
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 2) การอภิปรายรางกฎหมายของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีคุณภาพ
มากขึ้น 
 ขอมูลจากการสัมภาษณช้ีใหเห็นวาการทําหนาที่ดานนิติบัญญัติของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภานั้นดีขึ้น16  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีการตระเตรียม
การและศึกษาเรื่องดังกลาวเปนอยางดี  มีการรักษาระยะเวลาในการอภิปรายดีขึ้น  การอภิปรายอยู
ในเนื้อหาของรางกฎหมายมากขึ้น  ซ่ึงนาจะเกิดจากผลของการเลือกตั้งระบบใหมที่การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรกําหนดใหมีสมาชิกประเภทบัญชีรายชื่อซ่ึงทําใหพรรคการเมืองตองคัด
เลือกบุคคลผูมีความรูความสามารถมาอยูในบัญชี  และบุคคลเหลานี้เมื่อไดรับการเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแลวก็ไมผูกพันกับพื้นที่  จึงมีเวลาในการตระเตรียมในเรื่องนิติบัญญัติได   
 สวนกรณีของสมาชิกวุฒิสภา ผลการสัมภาษณพบวามีบทบาทในทางนิติบัญญัติอาจจะ
มากกวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเสียอีก17  ก็เปนผลโดยตรงมาจากที่มาของวุฒิสภาที่มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชนโดยไมสังกัดพรรคนั่นเอง  บุคคลผูมีความรูความสามารถจงึลงสมคัร
เลือกตั้งและไดแสดงออกอยางชัดเจนในวุฒิสภา บทบาทที่เขมขนและจริงจังมากขึ้นของสมาชิกวุฒิ
สภาทําใหใชเวลามากในการพิจารณาและแกไขเพิ่มเติมรางกฎหมายแตละฉบับที่ผานมาจากสภาผู
แทนราษฎร18 จนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรบางทานตั้งขอสังเกตวาเปนการแกไขเกินหลักการและ
สาระสําคัญของกฎหมายหรือไม 19 
 อยางไรก็ตาม  การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเชนนี้อาจจะเปนผลมาจากกระแสของ
การปฏิรูปการเมืองเชนเดียวกัน  ที่สมาชิกรัฐสภารูสึกวาตนเองถูกจับตามองโดยประชาชนและสื่อ
มวลชน  การประพฤติปฏิบัติตนในการอภิปรายแบบเดิมๆ ยอมไมไดรับการยอมรับจากประชาชน 
 3) ประชาชนสามารถเสนอรางกฎหมายเขาสูการพิจารณาของรัฐสภาไดโดยตรงโดยไม
ตองผานสมาชิกรัฐสภา 
 แมตัวเลขของการเสนอรางกฎหมายเขาสูการพิจารณาของรัฐสภาโดยประชาชนจะมี
จํานวนนอยก็ตาม แตการที่ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งหาหมื่นคนสามารถเสนอรางกฎหมายเขาสู
การพิจารณาของรัฐสภาไดก็เปนมิติใหมที่สะทอนใหเห็นวาเจตนารมณที่รัฐธรรมนูญตองการให

                                                           
16 ดูความเห็นของ นายวิฑูรย  นามบุตร (สัมภาษณเมื่อวันที ่3 ตุลาคม 2545)  หนา 163  และ   นายสงวน  พงษมณี  (สัมภาษณเมื่อวัน
ที่ 3 ตุลาคม 2545)  หนา 164. 
17 ดูความเห็นของ นายเอนก  เหลาธรรมทัศน (สัมภาษณเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545) หนา 163 , นายคํานวณ  ชโลปถมัภ และ  
แพทยหญิงมาลินี  สุขเวชชวรกิจ (สัมภาษณเมื่อวันที่ 4 ตลุาคม 2545) หนา 167. 
18 ดูความเห็นของ พลตรีมนูญกฤต  รูปขจร ประธานวุฒิสภา (สัมภาษณเมื่อวนัที่ 16 ตุลาคม 2545) หนา 166 และ  
นางมาลีรัตน  แกวกา (สัมภาษณเมื่อวนัที่ 14 พฤศจิกายน 2545) หนา 167-168. 
19 ดูความเห็นของ นายสุขุมพงษ  โงนคาํ (สัมภาษณเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2545) หนา 164-165.  และ 
รอยตรีประพาส  ลิมปะพันธุ (สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2545) หนา 166. 
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ประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการนิติบัญญัติใหเปนการเมืองของภาคประชาชนมากขึ้น20  ไดรับ
การตอบสนองจากรัฐสภาในทิศทางที่ดี 
 
 ข.  การประเมินจากกลุมภายนอก 
 ในเรื่องการออกกฎหมายนี้  จากการแสดงความคิดเห็นของประชาชนตามที่คณะผูวิจัยได
ออกสอบถาม  ผูตอบจํานวนเกินกวาครึ่งมีความพึงพอใจในการทําหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรในการออกกฎหมาย  โดยแยกความคิดเห็นไดเปน 3 ประเด็น 
 ประเด็นที่หนึ่ง  เรื่องความรวดเร็วในการออกกฎหมาย  ปรากฏวาประชาชนมีความพึงพอ
ใจมากในจํานวนรอยละ 10.4  และมีความพึงพอใจปานกลางจํานวนรอยละ 47.0 สวนความพึงพอ
ใจนอยมีอยูรอยละ 32.9  และความไมพอใจมีอยูเพียงรอยละ 9.8 เทานั้น ดังนั้นคาเฉลี่ยเทากับ 2.58 
แสดงวาประชาชนมีความพึงพอใจปานกลาง 
 ประเด็นที่สอง  เรื่องความรอบคอบในการออกกฎหมาย  ปรากฏวาประชาชนมีความพึงพอ
ใจมากรอยละ 11.3  และที่มีความพึงพอใจปานกลางจํานวนรอยละ 46.9 ในขณะที่ความไมพอใจมี
อยูเพียงรอยละ 8.6  และความพึงพอใจนอยมีอยูรอยละ 33.2  โดยมีคาเฉลี่ยที่ 2.61 หมายถึงประชา
ชนมีความพึงพอใจปานกลาง 
 ประเด็นที่สาม  เรื่องความสอดคลองของกฎหมายที่ออกมากับความตองการของประชาชน
ก็เชนกัน  ประชาชนมีความพึงพอใจมากมีอยูรอยละ 12.6  และที่มีความพึงพอใจปานกลางก็มีอยู
รอยละ 42.8  สวนผูที่ไมพอใจมีอยูรอยละ 10.3  และผูที่มีความพึงพอใจนอยก็มีอยูรอยละ 34.3  
โดยมีคาเฉลี่ย 2.58 นั้นก็คือประชาชนมีความพึงพอใจปานกลางนับวามีความเห็นไปในทางเดียวกัน 
 ในสวนของวุฒิสภา  ประชาชนก็ไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการกลั่นกรองกฎหมายที่ออก
โดย ส.ส.  โดยประชาชนผูตอบจํานวนรอยละ 18.1  มีความพึงพอใจมากกับการทําหนาที่สมาชิก
วุฒิสภา  และมีผูที่มีความพึงพอใจปานกลางในเรื่องนี้จํานวนรอยละ 61.9 ในขณะที่ผูที่ไมพอใจมี
อยูเพียงรอยละ 2.1  และผูที่พอใจนอยก็มีเพียงรอยละ 17.9  คาเฉลี่ยในเรื่องนี้แสดงวาประชาชนมี
ความพึงพอใจปานกลาง 
 ฉะนั้นเมื่อดูทั้งสามประเด็นในเรื่องการออกกฎหมายที่เกี่ยวของกับสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร  และเกี่ยวกับการกลั่นกรองกฎหมายของวุฒิสภาแลว  ถือไดวาประชาชนซึ่งเปนตัวการ  ผู
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  และสมาชิกวุฒิสภาใหมาทําหนาที่แทนตน  มีความพอใจพอสม
ควรกับการทําหนาที่ตรากฎหมายของรัฐสภา 
 

                                                           
20 ดูความเห็นของ นายอุทัย  พิมพใจชน ประธานสภาผูแทนราษฎร (สัมภาษณเมื่อวันที่ 4 พฤศจกิายน  2545) หนา 162. 
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 ค. ปญหาที่ยังดํารงอยูและเกิดขึ้นใหมในเรื่องประสิทธิผลของรัฐสภาไทยในดานนิติ
บัญญัติ 
 จากการศึกษาขอมูลจากเอกสาร การสอบถามประชาชน และการสัมภาษณ พบวายังมี
ปญหาในเรื่องประสิทธิผลของรัฐสภาหลายประการ  
  1) ขั้นการริเร่ิมและการนําเสนอกฎหมาย สภาพปญหาที่พบไดแก 
   1.1) รางพระราชบัญญัติที่สมาชิกเสนอจะซ้ํากับรางพระราชบัญญัติที่คณะ
รัฐมนตรีเสนอเปนจํานวนมาก21 เกิดขึ้นทั้งจากการเสนอประกบกันของทั้งฝายสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและจากฝายคณะรัฐมนตรีดวย เพราะอยากเขามามีสวนรวมในการพิจารณาในการตั้งคณะ
กรรมาธิการวิสามัญ หรือเพียงเสนอรางกฎหมายเพื่อใหเปนผลงานของพรรคหรือของสมาชิกของ
พรรคเทานั้น 22 
   1.2) รางพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมักจะขาด
ความสมบูรณ เพราะไมมีกลไกที่จะชวยใหงานรางกฎหมายนั้นสมบูรณไดเพียงพอ23 ซ่ึงตางจาก
กรณีของรัฐบาลที่มีทั้งเจาหนาที่ในกระทรวง ทบวง กรม ที่เปนผูจัดทํารางกฎหมายเบื้องตน และยัง
มีคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ทําหนาที่ในการตรวจทานกอนเขาสภาอีกดวย แมปจจุบันพรรคการเมือง
จะมีการตรวจสอบความสมบูรณของรางกฎหมาย แตก็สงผลใหการทํางานดานนิติบัญญัติของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรขาดความเปนอิสระไป เพราะไมกลาขัดตอมติพรรคและผูบริหารพรรค 24 
ในกรณีที่พรรคไมเห็นดวยกับรางกฎหมายดังกลาว 
   1.3) ในปจจุบันสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีผูเชี่ยวชาญประจําตัว ส.ส. 1 คน 
ไดรับคาตอบแทน 15,000 บาท  และผูชวยดําเนินงาน ส.ส. 5 คน คนละ 7,780 บาท  ซ่ึงนับวาเปนคา
ตอบแทนที่ต่ําเกินไป ทําใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมสามารถหาผูชวย ส.ส. ที่มีคุณภาพเพื่อมา
ชวยงานในดานนิติบัญญัติและดานอื่นๆของ ส.ส.ได 
   1.4) ไมมีการจัดกลุมกฎหมายวาเปนรางกฎหมายใหม รางกฎหมายแกไข
เพิ่มเติม หรือกฎหมายแบบ (เชน รางพระราชบัญญัติเวนคืน) ซ่ึงการพิจารณามีความซับซอนและ
เทคนิคแตกตางกัน รวมท้ังปจจุบันมีกฎหมายเกาที่ไมทันสมัยอยูมากนาจะมีการสังคายนาให
กฎหมายเหมาะสมกับยุคสมัยปจจุบันดวย 25 

                                                           
21 ดูความเห็นของ นายเอนก  เหลาธรรมทัศน  (สัมภาษณเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545) หนา 163.  
22 ดูความเห็นของ นายอุทัย  พิมพใจชน (สัมภาษณเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2545) หนา 162  และ 
นายชาญศักดิ์  ชวลิตนิติธรรม (สัมภาษณเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2545) หนา 165.  
23 ดูความเห็นของ นายสมบัติ  มณีศิลป (สัมภาษณเมื่อวันที ่3 ตุลาคม 2545)  หนา 174. 
24 ดูความเห็นของ  นายสุขุมพงษ  โงนคาํ (สัมภาษณเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2545)  หนา 165. 
25 ดูความเห็นของ รอยตรีประพาส  ลิมปะพันธุ (สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2545) หนา 166.  และ 
นายอุดร  ตันติสุนทร (สัมภาษณเมื่อวนัที่ 27 พฤศจิกายน 2545) หนา 170-171. 
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   1.5) การเสนอรางกฎหมายเกี่ยวดวยการเงินโดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ตองใชเวลานานเนื่องจากตองรอการพิจารณาใหคํารับรองจากนายกรัฐมนตรี26 และไมมีมาตรการ
ควบคุมที่ไดผล จึงทําใหมีปริมาณรางพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรคางรออยู
ในระเบียบวาระเปนจํานวนมาก 
   1.6) รางกฎหมายที่เสนอโดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้นไดรับการให
ความสําคัญนอยกวารางที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี เพราะรางที่เสนอโดย ส.ส. จะนํามาพิจารณาตาม
ลําดับเวลาของการเสนอ ตางจากรางที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรีจะไดรับการบรรจุในระเบียบวาระเรง
ดวน27  
   1.7) การอภิปรายในสภาไมมีการจํากัดเวลาและจํานวนคน ทําใหใชเวลา
นานเกินความจําเปน28 ซ่ึงในการพิจารณาวาระที่หนึ่งนั้นสิ่งที่ควรจะกําหนดก็คือกรอบในการ
อภิปรายที่ควรจะอภิปรายเฉพาะสวนที่เปนหลักการสําคัญของรางพระราชบัญญัตินั้นๆเทานั้น 
   1.8) การใชสิทธิของประชาชนในการเสนอกฎหมายนั้นยังทําไมไดเต็มที่ 
เพราะเมื่อเสนอมาเปนรางของประชาชนในขั้นการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร มักจะมีการเสนอ
รางของรัฐบาลประกบไปดวย เพื่อใชรางของรัฐบาลเปนหลักในการพิจารณา ทําใหรางที่เสนอโดย
ประชาชนไดรับความสนใจนอย และเจตนารมณดั้งเดิมของรางถูกบิดเบือนไป 29 
  2) การตรวจพิจารณารางกฎหมายในขั้นกรรมาธิการ สภาพปญหาที่เกิดขึ้นไดแก 
 2.1) การขอแปรญัตติไมใครไดผลเพราะเปนการแปรญัตติลวงหนาโดยที่
คณะกรรมาธิการอาจแกไขเนื้อหาของรางในสวนนั้นไปแลว 
   2.2) ขอบเขตการทํางานของคณะกรรมาธิการสามัญสวนใหญจะคอนขาง
แคบ เพราะจะเนนในเรื่องการสอบสวนเรื่องตางๆ โดยที่การตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติจะ
เปนงานรองหรือมีปริมาณนอย รัฐบาลมักจะเลือกใหคณะกรรมาธิการวิสามัญเปนผูตรวจพิจารณา
รางกฎหมาย เนื่องจากมีระบบโควตาจํานวนสมาชิกคณะกรรมาธิการวิสามัญที่ทําใหสมาชิกสภา
หรือขาราชการประจําที่เปนฝายรัฐบาลเขามาไดในจํานวนที่มากกวา 
   2.3) การนําเสนอรางพระราชบัญญัติที่ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนหา
หมื่นคนสามารถเขาชื่อกันเสนอไดนั้น ยังไมมีความชัดเจนวาผูใดจะเปนผูนําเสนอในที่ประชุมสภา

                                                           
26 ดูความเห็นของ รอยตรีประพาส  ลิมปะพันธุ (สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2545) หนา 166.   
27 ดูความเห็นของ นายเอนก  เหลาธรรมทัศน  (สัมภาษณเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545) หนา 163.  
28 ดูความเห็นของ นายมนตรี  รูปสุวรรณ (สัมภาษณเมื่อวนัที่ 4 ตุลาคม 2545) และ  นายพิเชษฐ  กิติสิน  (สัมภาษณเมื่อ 
วันที่  4 ตุลาคม 2545) หนา 175. 
29 ดูความเห็นของ นายวัลลภ  ตังคณานรัุกษ  (สัมภาษณเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2545) หนา 172. 
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และในการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมาธิการ เปนผลใหรางถูกแกไขเปลี่ยนแปลงไปไดมาก 
เพราะไมมีคนที่จะมาอธิบาย หรือแสดงความเห็นปกปองเจตนารมณของผูเสนอกฎหมายจริงๆ 30 
 2.4) ฝายบริหารโดยเฉพาะรัฐมนตรีหรือขาราชการระดับสูง มักจะไมมาชี้
แจงขอเท็จจริงตอคณะกรรมาธิการโดยไมมีการแจงเหตุผลอันสมควร หรือนิ่งเฉยไมใหความรวม
มือในการสงเอกสารประกอบการพิจารณาตอคณะกรรมาธิการ 31 
   2.5) คณะกรรมาธิการมักจะประสบปญหาเรื่องไมครบองคประชุมอยูเสมอ32 
เพราะสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสามารถเปนกรรมาธิการสามัญไดไมเกิน 2 คณะ แตเปนกรรมาธิการ
วิสามัญไดไมจํากัดจํานวน และจํานวนผูไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมาธิการวิสามัญในแตละคณะก็มี
มากเกินไป ทั้งมีการนัดประชุมในวันเวลาเดียวกันดวย รวมท้ังวันเวลาที่มีการประชุมสภากับการ
ประชุมคณะกรรมาธิการก็ซํ้าซอนกันดวยในบางกรณี 
   2.6) รางกฎหมายที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการแลวตองรออยูใน
ระเบียบวาระเปนเวลานาน 
  3) การตรวจพิจารณารางกฎหมายในที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร สภาพปญหาที่
เกิดขึ้นไดแก 
 3.1) การพิจารณาในสภาผูแทนราษฎรลาชา ไมมีกําหนดเวลาในการ
พิจารณารางพระราชบัญญัติ และการประชุมก็มีเพียง 2 วัน ตอ 1 สัปดาห 
   3.2) การอภิปรายในที่ประชุมสภา เยิ่นเยอ ซํ้าซาก ไมตรงประเด็น33 ไมเปน
ไปตามขอบังคับการประชุม ถาเปนการอภิปรายเรียงมาตราก็จะใชเวลามากและมีการอภิปรายลวง
ล้ําไปในสวนที่เปนหลักการของรางกฎหมาย 
   3.3)  การขอนับองคประชุมและการประทวงถี่เกินไป ทําใหเสียเวลา34 
   3.4) รางกฎหมายแบบ เชน พระราชบัญญัติเวนคืน มักจะไดรับการพิจารณา 
3 วาระรวด จนอาจขาดความรอบคอบ 
  4) การตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติในที่ประชุมวุฒิสภา สภาพปญหาที่เกิด
ขึ้นไดแก 
   4.1) การพิจารณารางกฎหมายของสมาชิกวุฒิสภาชุดปจจุบันที่มาจากการ
เลือกตั้งนั้น ไดรับการตั้งขอสังเกตโดยเฉพาะจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรวา เปนไปอยางลาชาและ

                                                           
30 ดูความเห็นของ นายเจิมศักดิ์  ปนทอง (สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545) หนา 169. 
31 ดูความเห็นของ นายนิพนธ  วิสิษฐยทุธศาสตร (สัมภาษณเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545) หนา 186.  และ 
นายเจิมศักดิ์  ปนทอง (สัมภาษณเมื่อวนัที่ 19 พฤศจิกายน 2545) หนา 184. 
32 ดูความเห็นของ นายสมบัติ  มณีศิลป (สัมภาษณเมื่อวันที ่3 ตุลาคม 2545) หนา 173. 
33 ดูความเห็นของ นายสมบัติ  มณีศิลป (สัมภาษณเมื่อวันที ่3 ตุลาคม 2545) หนา 173. 
34 ดูความเห็นของ นายสงวน  พงษมณี  (สัมภาษณเมื่อวันที ่3 ตุลาคม 2545) หนา 164. 
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รางกฎหมายหลายฉบับมักจะไดรับการแกไขเพิ่มเติมมากเกินไป จนบางครั้งเปนการแกไขหลักการ
สําคัญของรางกฎหมาย 35  แตในมุมมองของสมาชิกวุฒิสภาเองแลว การพิจารณากลั่นกรองอยาง
ละเอียดรอบคอบยอมทําใหเสียเวลาไปบาง ทั้งนี้ เพราะสมาชิกวุฒิสภาชุดปจจุบันตองการให
กฎหมายออกมาดีและเปนประโยชนกับประชาชนมากที่สุด 36  อยางไรก็ตามปจจุบันวุฒิสภาก็ได
พยายามวางหลักการที่จะไมแกไขรางกฎหมายใหเกินขอบเขตอํานาจหนาที่ของตน 37 
 4.2) การขอขยายเวลาการพิจารณารางพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการ
ในบางครั้งก็เกินความจําเปน เพราะไมไดเรงรัดการพิจารณาตั้งแตตนและมักประชุมคณะกรรมาธิ
การเพียงสัปดาหละครั้งเทานั้น  
   4.3) การพิจารณาในชั้นกรรมาธิการมักจะประสบปญหาเรื่องการประสาน
งานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการสงเจาหนาที่ไปรวมประชุมชี้แจง และขาดกลุมคนทํางานที่มี
ความเชี่ยวชาญในการคนควาขอมูลทางดานกฎหมาย 38 
 
2.2 ประสิทธิผลของรัฐสภาไทยในการทําหนาท่ีตรวจสอบการทํางานของฝายบริหาร 
  ในการพิจารณาประสิทธิผลนี้จะพิจารณาจาก ประสิทธิผลรวม  การประเมินจากกลุมภาย
นอก และปญหาที่ยังดํารงอยูและเกิดขึ้นใหม 
 ก. การพิจารณาจากประสิทธิผลรวม 
 จากการศึกษาขอมูลจากเอกสาร  ขอมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณพบวาประ
สิทธิผลของรัฐสภาไทยในดานการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจของฝายบริหารเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน
ในเรื่องดังตอไปนี้ 
  1) กระทูถามสดทําใหรัฐสภาสามารถสะทอนปญหาใหรัฐบาลนําไปดําเนินการได
อยางทันทวงที 
 
 

                                                           
35 ดูความเห็นของ นายเอนก  เหลาธรรมทัศน  (สัมภาษณเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545) หนา 163 ,  นายสุขุมพงษ  โงนคํา (สัมภาษณเมื่อ
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2545)  หนา 164-165 และ รอยตรีประพาส  ลิมปะพันธุ (สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2545) หนา 166. 
36 ดูความเห็นของ พลตรีมนูญกฤต  รูปขจร ประธานวุฒิสภา (สัมภาษณเมื่อวนัที่ 16 ตุลาคม 2545) หนา 166 ,  
นายคํานวณ  ชโลปถัมภ และ แพทยหญิงมาลินี  สุขเวชชวรกิจ (สัมภาษณเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2545) หนา 167 ,  
นางมาลีรัตน  แกวกา (สัมภาษณเมื่อวนัที่ 14 พฤศจิกายน 2545) หนา 168  และ นายพิเชษฐ  กิติสิน  (สัมภาษณเมื่อ 
วันที่ 4 ตุลาคม 2545) หนา 175. 
37 ดูความเห็นของ นายนิพนธ  วิสิษฐยทุธศาสตร (สัมภาษณเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545) หนา 171  และ 
นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ  (สัมภาษณเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2545) หนา 171. 
38 ดูความเห็นของ นายคํานวณ  ชโลปถมัภ (สัมภาษณเมื่อวนัที่ 4 ตุลาคม 2545) หนา 183  และ  
แพทยหญิงมาลินี  สุขเวชชวรกิจ  (สัมภาษณเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2545)  หนา 183-184. 



 214

ป  กระทูถามสด    กระทูถามทั่วไปท่ีตอบใน 
ท่ีประชุม    

กระทูถามที่ใหตอบใน 
ราชกิจจานุเบกษา 

รวมท้ังสิ้น 

พ.ศ. 253839 - 69 47 116 
พ.ศ. 253940 - 39 82 121 
พ.ศ. 2540 16 7 10 33 
พ.ศ. 2541 76 67 156 299 
พ.ศ. 2542 83 80 346 509 
พ.ศ. 2543 65 49 139 253 
พ.ศ. 2544 76 68 262 406 
พ.ศ. 2545 32 27 111 170 
รวมท้ังสิ้น 348 406 1153 1907 

 
  กอนหนาป พ.ศ. 2540  การตั้งกระทูของสมาชิกรัฐสภาตอรัฐบาลแทบจะไมมีผล
ตอการดําเนินการใดๆ  ของรัฐบาลทั้งสิ้น  ทั้งนี้เพราะกระทูเหลานั้นไมมีลักษณะที่เปนการถามใน
เวลาที่เหมาะสม เชน กรณีกระทูถามของ ส.ส.เปรมศักดิ์  เพียยุระ ที่ถามรัฐบาลในเรื่องคาตอบแทน
กํานัน ผูใหญบาน ซ่ึงไดยื่นถามไวเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2544 แตมีการตอบกระทูถามจริงๆในวัน
ที่ 17 ตุลาคม 2545 ซ่ึงเปนการตอบกระทูหลังจากที่รัฐบาลไดเพิ่มคาตอบแทนใหแกกํานัน ผูใหญ
บานแลว  การสรางกระทูถามสดขึ้นตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันทําใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สามารถใชกลไกนี้ในการตรวจสอบรัฐบาลไดอยางดี41  ดังจะเห็นไดจากการที่สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรกระตือรือรนที่จะตั้งกระทูถามสดที่มีอยูเพียง  3  กระทูใน  1  สัปดาหเปนจํานวนมาก  ใน
ขณะเดียวกันประชาชนก็สนใจการตั้งกระทูถามสดของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการตอบของ
รัฐมนตรีที่รับผิดชอบ เนื่องจากกระทูถามสดเปนกลไกในการตรวจสอบรัฐบาลที่ดีอยางหนึ่ง จึงมี
ขอเสนอแนะวา ควรเพิ่มจํานวนกระทูถามสดในแตละสัปดาหใหมากขึ้น โดยลดระยะเวลาสําหรับ

                                                           
39 สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ,  สรุปผลงานสภาผูแทนราษฎร ๒๕๓๘ – ๒๕๓๙ ,  (กรุงเทพฯ : กองการพิมพ  สํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ,  2539) ,  หนา 60. 
40 สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ,  สรุปผลงานสภาผูแทนราษฎร ๒๕๓๙ - ๒๕๔๐ ,  (กรุงเทพฯ : กองการพิมพ  สํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ,  2540) ,  หนา 82. 
41 ดูความเห็นของ นายอุทัย  พิมพใจชน ประธานสภาผูแทนราษฎร (สัมภาษณเมื่อวันที่ 4 พฤศจกิายน  2545) หนา 176 ,  
นายสุขุมพงษ  โงนคํา (สัมภาษณเมื่อวนัที่ 13 พฤศจิกายน 2545)  หนา 180 , นายสิทธิชัย  พิมเสน (สัมภาษณเมื่อ 
วันที่ 9 ตุลาคม 2545) หนา 188  และ นายมนตรี รูปสุวรรณ (สัมภาษณเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2545)  หนา 188. 
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การถามและตอบกระทูแตละกระทูใหนอยลง 42  เพื่อใหการตรวจสอบเปนไปอยางรอบดานและ
ครอบคลุมงานดานตางๆของรัฐบาลมากขึ้น 
 
  2)  การอภิปรายไมไววางใจมีเหตุมีผลมากขึ้น 
  การอภิปรายไมไววางใจรัฐบาลของสภาผูแทนราษฎรนั้น  แตเดิมกอนป พ.ศ. 2540  
สามารถอภิปรายไดตลอดทั้งป  และการอภิปรายก็ไมมีการแบงแยกระหวางการอภิปรายของนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรี  อีกทั้งการอภิปรายก็ไมมีการพิสูจนถูกผิดอยางชัดเจน  รัฐธรรมนูญฉบับ
ปจจุบันไดแกไขเปลี่ยนแปลงเรื่องการอภิปรายไมไววางใจหลายประการ  ไดแก  การใหเปด
อภิปรายไมไววางใจไดเฉพาะสมัยสามัญทั่วไป  สวนสมัยสามัญนิติบัญญัตินั้นจะอภิปรายไมไววาง
ใจไมได  ซ่ึงมีวัตถุประสงคตองการใหฝายบริหารสามารถมีเวลาในการบริหารราชการแผนดินมาก
ขึ้น  การอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีไดจะตองใชเสียงไมนอยกวาสองในสามของสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรทั้งหมดเทาที่มีอยู  ซ่ึงก็มีวัตถุประสงคเชนเดียวกับกรณีแรกคือตองการใหรัฐบาล
มีความมั่นคง 43  นอกจากนี้เพื่อใหการอภิปรายไมไววางใจมีการพิสูจนถูกผิดอยางชัดเจน  รัฐธรรม
นูญยังกําหนดใหญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปที่เกี่ยวกับพฤติการณร่ํารวยผิดปกติ  สอไปในทางทุจริต
ตอหนาที่ราชการหรือจงใจฝาฝนบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายแลว  ผูเสนอญัตติซ่ึงก็คือ
ฝายคานจะตองยื่นเรื่องตอประธานวุฒิสภาเพื่อสงใหคณะกรรมการ ปปช.  ตรวจสอบดวย  หาก
พิจารณาจากวัตถุประสงคดังกลาวขางตนก็จะพบวาการอภิปรายไมไววางใจตั้งแตป พ.ศ. 2540  
เปนตนมาบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวทั้งสิ้น การอภิปรายดีขึ้นเพราะไมไดเปนการกลาวหาฝาย
บริหารอยางลอยๆ ตองมีหลักฐานประกอบการอภิปรายที่หนักแนนและเชื่อถือได 44 
 
 ข. การประเมินจากกลุมภายนอก 
 ในเรื่องการทําหนาที่ตรวจสอบการทํางานของฝายบริหารนั้นไดมีการสอบถามประชาชน
ดูเกี่ยวกับการทําหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใน 2 เรื่องที่สําคัญ ไดแก เรื่องการอภิปรายไม
ไววางใจ และการตั้งกระทู ปรากฏวาคําถามเกี่ยวกับการอภิปรายทั้งหมดมี 8 ขอ ดังนี้ 
 

1. ประเด็นที่นํามาใชในการอภิปรายไมไววางใจ 

                                                           
42 ดูความเห็นของ นายอุทัย  พิมพใจชน ประธานสภาผูแทนราษฎร (สัมภาษณเมื่อวันที่ 4 พฤศจกิายน  2545) หนา 176  และ  
นายถาวร  เสนเนียม (สัมภาษณเมื่อวนัที่ 3 ตุลาคม 2545)  หนา 180. 
43 ดูความเห็นของ นายสุขุมพงษ  โงนคาํ (สัมภาษณเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2545)  หนา 181. 
44 ดูความเห็นของ  นายอุทัย  พิมพใจชน ประธานสภาผูแทนราษฎร (สัมภาษณเมื่อวันที่ 4 พฤศจกิายน  2545) หนา 177 ,  
นายเอนก  เหลาธรรมทัศน  (สัมภาษณเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545) หนา 179 , นายถาวร  เสนเนียม (สัมภาษณเมื่อวนัที่ 3 ตุลาคม 2545)  
หนา 180  และ  นายมนตรี  รูปสุวรรณ (สัมภาษณเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2545)  หนา 188. 
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2. รูปแบบและวิธีการในการอภิปรายของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรฝายคาน 
3. รูปแบบและวิธีการในการอภิปรายของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรฝายรัฐบาล 
4. เหตุผลที่นํามาใชในการสนับสนุนการอภิปราย 
5. หลักฐานที่นํามาใชยืนยัน 
6. คุณสมบัติของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่เปนผูอภิปราย 
7. การทําหนาที่ของประธานในการอภิปรายไมไววางใจ 
8. การลงคะแนนเสียง  

 
 ที่นาสนใจคือประชาชนผูตอบนั้นมีความพึงพอใจมากกับความพึงพอใจปานกลางในเรื่อง
การอภิปรายทั้ง 7 หัวขอ จากขอที่ 1 ถึง ขอที่ 7 รวมกันแลวมีคาเฉลี่ยตั้งแต 2.72 ถึง 3.12 ซ่ึงแสดงวา
ประชาชนมีความพึงพอใจปานกลาง เปนไปไดวาการอภิปรายไมไววางใจเพียงครั้งเดียวภายหลัง
การประกาศใชรัฐธรรมนูญเมื่อเร็วๆนี้ เปนที่พอใจของประชาชนพอสมควร  ที่นาสังเกตวาแมแต
รูปแบบและการอภิปรายของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรฝายรัฐบาลซึ่งโดยทั่วไปแลวนาจะเปนที่พอ
ใจของประชาชนนอยมาก ในครั้งนี้คําตอบก็ยังแสดงใหเห็นวาประชาชนพอใจรูปแบบและการ
อภิปรายของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรฝายรัฐบาลถึงจํานวนรอยละ 9.6  และพอใจปานกลางจํานวน
รอยละ 58.4  คาเฉลี่ยเทากับ 2.72 ถือไดวาเปนความพึงพอใจปานกลาง แตในเรื่องการลงคะแนน
เสียงไมไววางใจ แมประชาชนใหคําตอบถึงความพอใจนอยกวาคําถามขออ่ืนก็ตาม แตเมื่อดูคาเฉลี่ย
ที่ได 2.57 นั้น แมจะนอยกวาทุกขอก็ถือวาเปนความพึงพอใจปานกลาง 
 ในสวนของสมาชิกวุฒิสภา ที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลโดยการตั้ง
กระทู ประชาชนที่ตอบคําถามก็มีความพอใจมากกับการตั้งกระทูถามของสมาชิกวุฒิสภาถึงรอยละ 
21.8  และมีความพอใจปานกลางอีกจํานวนรอยละ 50.9 คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 2.91 คือประชาชนมี
ความพอใจปานกลางในเรื่องนี้ นับวาในสายตาของประชาชนการทําหนาที่เรื่องนี้ตองนับวาดี 
 
 ค. ปญหาประสิทธิผลของรัฐสภาไทยในดานการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจของฝายบริหาร 
  ในหัวขอนี้จะแยกพิจารณาจากปญหาการทํางานของคณะกรรมาธิการ  ปญหาของ
กระบวนการถามและตอบกระทู  และปญหาของการอภิปรายเพื่อลงมติไมไววางใจ 
  1) ปญหาการทํางานของคณะกรรมาธิการ 
   1.1) ไมมีการระบุอํานาจหนาที่หรือภารกิจของคณะกรรมาธิการไวใหชัด
แจง ทั้งในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ หรือ บทบัญญัติของขอบังคับการประชุมของทั้งสองสภา อีก
ทั้งกรรมาธิการมีจํานวนมากทําใหมีการทํางานซ้ําซอนกันของคณะกรรมาธิการหลายชุด45  

                                                           
45 ดูความเห็นของ  นายมนตรี  รูปสุวรรณ (สัมภาษณเมื่อวนัที่ 4 ตุลาคม 2545) หนา 189. 
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   1.2) คณะกรรมาธิการไมมีอํานาจชัดเจนที่จะบังคับใหบุคคลใดสงเอกสาร 
หรือมาใหถอยคํากับคณะกรรมาธิการ เพราะอํานาจในเรื่องนี้ยังไมมีการกําหนดไวชัดเจนเปนขอ
บังคับจึงไมอาจมีอํานาจบังคับไดจริง46  
   1.3) ปญหาการใชจายที่มากเกินจําเปนของคณะกรรมาธิการแตละคณะ เปน
ไปอยางไมมีประสิทธิภาพ เชน การไปดูงานตางประเทศโดยไมมีเปาหมายและไมมีรายงานที่ชัด
เจนในบางกรณี การแตงตั้งและใหเงินเดือนกับผูที่มีตําแหนง ที่ปรึกษา , ผูชํานาญการ , นักวิชาการ 
หรือเลขานุการ เปนไปอยางลักลั่น 
 1.4) ในการคัดเลือกคณะกรรมาธิการสามัญแตละคณะ มิไดคํานึงถึงความรู
ความสามารถและประสบการณในเรื่องภารกิจของคณะกรรมาธิการเปนหลัก  
   1.5) ในขั้นตอนการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการในเรื่องที่มีผลกระทบ
หรือเปนที่สนใจตอสาธารณะ ไมมีการเปดใหสาธารณะไดรับทราบถึงการดําเนินการของคณะกรร
มาธิการในเรื่องนั้นๆ เพราะเมื่อคณะกรรมาธิการสอบสวนเรื่องใดเรื่องหนึ่งเสร็จสิ้นแลวก็ทําได
เพียงแตรายงานตอประธานสภาเทานั้น 47  
   1.6) คณะกรรมาธิการสามัญแตละคณะไมมีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานใน
แตละป เพื่อชวยใหคณะกรรมาธิการสามารถจัดลําดับความสําคัญของภารกิจ และชวยใหมีการ
ศึกษาเพื่อแกไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับภารกิจของคณะกรรมาธิการนั้นไดรวดเร็วข้ึน  
   1.7) คณะกรรมาธิการไมมีเจาหนาที่ที่มีความรูความสามารถเพียงพอในการ
ชวยเหลือกรรมาธิการในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ 48 
 2) ปญหาของกระบวนการถามและตอบกระทูถาม 
 2.1) นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีไมใหความสําคัญตอการตอบกระทูถาม 49  
เชน การตอบกระทูถามที่กําหนดใหตอบกระทูถามเปนลายลักษณอักษรในราชกิจจานเุบกษาเปนไป
อยางลาชาไมทันตอเหตุการณ  หรือไมมาตอบกระทูถามดวยวาจาในที่ประชุมสภา เปนตน 
 2.2) การตอบกระทูถามดวยวาจาในที่ประชุมสภานั้นก็ใหขึ้นอยูกับดุลย
พินิจของประธานสภา หากเห็นวาเปนกรณีเรงดวน หรือเปนประโยชนตอประชาชนสวนรวม หรือ
ทําใหเกิดประโยชนตอการบริหารราชการแผนดิน จึงจะพิจารณาใหตอบในที่ประชุมสภาได   
 3) ปญหาของการอภิปรายเพื่อลงมติไมไววางใจ 
                                                           
46 ดูความเห็นของ  นายวิฑูรย  นามบุตร (สัมภาษณเมื่อวันที ่3 ตุลาคม 2545)  หนา 178 ,  นายถาวร  เสนเนียม (สัมภาษณเมื่อ 
วันที่ 3 ตุลาคม 2545)  หนา 180  และ แพทยหญิงมาลินี  สุขเวชชวรกิจ (สัมภาษณเมื่อวันที่ 4 ตลุาคม 2545) หนา 183. 
47 ดูความเห็นของ  นายวิฑูรย  นามบุตร (สัมภาษณเมื่อวันที ่3 ตุลาคม 2545)  หนา 178. 
48 ดูความเห็นของ  นายคํานวณ  ชโลปถมัภ (สัมภาษณเมื่อวนัที่ 4 ตุลาคม 2545) หนา 183  และ   
แพทยหญิงมาลินี  สุขเวชชวรกิจ (สัมภาษณเมื่อวันที่ 4 ตลุาคม 2545) หนา 184. 
49 ดูความเห็นของ  นายเอนก  เหลาธรรมทัศน  (สัมภาษณเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545) หนา 179 , นายเจิมศักดิ์  ปนทอง (สัมภาษณเมื่อ
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2545)  หนา 185 และ นายนิพนธ  วสิิษฐยุทธศาสตร (สัมภาษณเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545) หนา 186. 
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  3.1) กระบวนการตรวจสอบฝายบริหารของรัฐสภาโดยการอภิปรายเพื่อ
ลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเปนรายบุคคลนั้น เนื่องจากเปนระบบรัฐสภาที่รัฐ
บาลมีเสียงขางมาก เพราะสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรครวมรัฐบาลนั้นอยูฝายเดียวกับคณะรัฐ
มนตรีที่ทําหนาที่ในการบริหารประเทศ ทําใหรัฐบาลสามารถกํากับการลงคะแนนเสียงในรฐัสภาได
และไดรับความไววางใจ50  กระนั้นการอภิปรายของฝายคานในการอภิปรายไมไววางใจกย็งัเปนการ
ตรวจสอบและควบคุมดูแลรัฐบาลไดอยางดีมาตรการหนึ่ง  
  3.2) การอภิปรายของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรบางสวนยังเปนไปอยาง
เยิ่นเยอ ไมตรงประเด็น และบางครั้งมุงโจมตีเรื่องสวนตัวมากกวาเรื่องการบริหารงานของรัฐมนตรี
ผูถูกอภิปราย มีการประทวงกันบอยและคอยจับผิดกับคําพูด ทําใหเสียเวลาโดยเปลาประโยชน 51 
  3.3) การขอเปดอภิปรายนายกรัฐมนตรีเปนไปไดยาก หากนายกรัฐมนตรี
ที่มาจากพรรครวมรัฐบาลสามารถควบคุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดเกินสามในหาของจํานวน
สมาชิกทั้งหมด ทําใหนายกรัฐมนตรีไมใหความสําคัญแกการทํางานสภาผูแทนราษฎรเทาที่ควร52 
แตก็เปนเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่ตองการใหนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลมีเสถียรภาพ 53  
 
2.3 ประสิทธิผลของรัฐสภาไทยในการพิจารณาเลือก  ใหคําแนะนํา  และแตงตั้งใหบุคคลดํารง
ตําแหนงในองคกรตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 
 ในหัวขอนี้จะพิจารณาประสิทธิผลรวม  การประเมินจากกลุมภายนอก  และปญหาดาน
ตางๆ 
 ก. การพิจารณาจากประสิทธิผลรวม  
 อํานาจหนาที่ในการเลือกใหคําแนะนําและแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญทั้งหลาย  ซ่ึงเปนอํานาจหนาที่ของวุฒิสภานั้น  โดยสวนใหญวุฒิสภาไดดําเนินการ
สอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญไมวาจะเปนการเลือกกรรมการการเลือกตั้ง  ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ  กรรมการ ปปช.  กรรมการตรวจเงินแผนดิน  และผูวาการตรวจเงินแผนดิน  ประธาน
ศาลปกครองสูงสุดและตุลาการศาลปกครองสูงสุด  กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  จะมีก็แต
กรรมการการเลือกตั้ง54  และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ55 ที่มีการวิพากษวิจารณวามีการแทรกแซงจาก
ฝายการเมืองอันอาจทําใหองคกรอิสระเหลานั้นขาดความอิสระและเปนกลางได 56 

                                                           
50 ดูความเห็นของ  นายเอนก  เหลาธรรมทัศน  (สัมภาษณเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545) หนา 178. 
51 ดูความเห็นของ  นายอุทัย  พิมพใจชน ประธานสภาผูแทนราษฎร (สัมภาษณเมื่อวันที่ 4 พฤศจกิายน  2545) หนา 177. 
52 ดูความเห็นของ  นายวิฑูรย  นามบุตร (สัมภาษณเมื่อวันที ่3 ตุลาคม 2545)  หนา 178  และ  
นายเอนก  เหลาธรรมทัศน  (สัมภาษณเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545) หนา 178. 
53 ดูความเห็นของ  นายสุขุมพงษ  โงนคาํ (สัมภาษณเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2545) หนา 181. 
54 ผูจัดการรายสัปดาห  วันที่ 16 – 22 กันยายน 2545 ,  หนา A3  และ  สยามรฐัสัปดาหวิจารณ  9 – 15 สิงหาคม 2545 ,  หนา 8. 
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 ข. การประเมินจากกลุมภายนอก 
 ในสวนที่เกี่ยวกับการพิจารณาเลือก ใหคําแนะนํา และแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงในองค
กรตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ ซ่ึงเปนการทําหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภาเกือบทั้งหมด เพราะ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้นหากจะมีหนาที่อยูก็เพียงในขั้นคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อมา
เสนอใหวุฒิสภาลงมติ เลือก และเสนอแตงตั้ง ดังนั้นการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนถึง
ความพึงพอใจในการทําหนาที่ในเรื่องนี้จึงเปนการถามเกี่ยวกับการทําหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภาเทา
นั้น 
 โดยไดตั้งคําถามเกี่ยวกับการแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญเปน 3 
ประเด็น ดังนี้ 
  1) การแตงตั้งบุคลากรที่ทําการแตงตั้งเพื่อทําหนาที่ในองคกรตางๆ 
  2) คุณสมบัติของบุคลากรที่ทําการแตงตั้ง 
  3) ความเปนกลางในการแตงตั้งบุคลากร 
 ดังนั้นในคําถามแรกในเรื่องการแตงตั้งบุคลากรที่ทําการแตงตั้งเพื่อทําหนาที่ในองคกรตางๆ
นั้น ความพึงพอใจของประชาชนจึงอยูในระดับปานกลาง โดยมีผูมีความพึงพอใจมากอยูรอยละ 
15.3 และผูที่พึงพอใจปานกลางอยูรอยละ 53.3 เกณฑคาเฉลี่ยนั้นอยูที่ 2.79  ตามดวยคําถามเรื่องคุณ
สมบัติของบุคลากรที่ทําการแตงตั้งก็เชนกัน คําตอบที่ไดรับนั้นมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.81 โดยมีผูที่มี
ความพึงพอใจมากอยูรอยละ 15.1 คาเฉลี่ยถือวาผูตอบมีความพึงพอใจปานกลาง รวมทั้งคําตอบสุด
ทายที่ถามเรื่องความเปนกลางในการแตงตั้งบุคลากรก็ถือวาผูตอบมีความพอใจปานกลางอีกเชนกัน 
เพราะไดคําตอบคิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 2.72 โดยผูที่พึงพอใจมากมีจํานวนรอยละ 12.7 และผูที่พึง
พอใจปานกลางอยูรอยละ 53.5  ดูโดยรวมคําตอบในสวนที่เกี่ยวกับการพิจารณาเลือก ใหคําแนะนํา 
และแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงในองคกรตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนั้น ความเห็นของ
ประชาชนที่ตอบไดไปในทางเดียวกันทั้ง 3 ประเด็น คือ คอนขางพอใจกับการทําหนาที่ของสมาชิก
วุฒิสภา 
  
 ค. ปญหาประสิทธิผลของรัฐสภาไทยในดานการพิจารณาเลือก ใหคําแนะนํา และแตงตั้ง
ใหบุคคลดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
  1) หนวยงานภายในของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา คือ สํานักกํากับและตรวจ
สอบ ซ่ึงรับผิดชอบในดานการสรรหาและแตงตั้งผูดํารงตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญ ยังไมมี
                                                                                                                                                                      
55 คณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ,  “ศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิบัตพิันธกิจตามรัฐธรรมนูญ” ,  งานวิจัยเสนอตอสถาบัน
พระปกเกลา ,  2544 ,  หนา 277. 
56 ดูความเห็นของ พลตรีมนูญกฤต  รูปขจร ประธานวุฒิสภา (สัมภาษณเมื่อวนัที่ 16 ตุลาคม 2545) หนา 189-190. 
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ความพรอมในการทําหนาที่ตรวจสอบประวัติและพฤติกรรมของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเทาที่ควร 
ตองขอความรวมมือจากหนวยงานภายนอก ทําใหดําเนินการตรวจสอบไดอยางลาชา และอาจไม
ทันตามกําหนดเวลาที่กฎหมายบัญญัติ 57 
  2) ในการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงในบางองคกรถูกตั้งคําถามโดยสาธารณะ
ชนถึงความเหมาะสมของบุคคลนั้นๆ เชน ในกรณีการแตงตั้งกรรมการการเลือกตั้งซึ่งมีปญหาใน
กระบวนการสรรหากอนที่จะเขาสูกระบวนการคัดเลือกของวุฒิสภา วุฒิสภาจึงตองทําหนาที่ตรวจ
สอบกระบวนการสรรหาวาชอบดวยกฎหมายหรือไมอีกทางหนึ่งดวย 58  
 
2.4 ประสิทธิผลของรัฐสภาไทยในการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
 แมวากรณีของการถอดถอนบุคคลผูดํารงตําแหนงทางการเมืองจะยังไมเขาสูวุฒิสภาใน
ขั้นของการลงมติถอดถอน แตก็มีปญหาในขั้นการตรวจสอบรายชื่อของผูมีสิทธิเลือกตั้งหาหมื่นราย
ช่ือที่ยื่นเสนอเรื่องถอดถอนตอประธานวุฒิสภา เพราะสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภายังไมมีหนวยงาน
ที่สามารถตรวจสอบรายชื่อเหลานั้นไดเองอยางมีประสิทธิผล แตยังตองขอความรวมมือจากหนวย
งานภายนอกเปนหลัก ซ่ึงก็ทําใหกระบวนการตรวจสอบรายชื่อเปนไปอยางลาชา59 
 
2.5 ประสิทธิผลของรัฐสภาในการเปนตัวแทนของปวงชนชาวไทย และการทําหนาท่ีของรัฐสภา
ไทยตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 
 การเปนตัวแทนของปวงชนชาวไทยในที่นี้เราก็จะดูจากความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอรัฐ
สภา วาทําหนาที่ในการเปนตัวแทนของประชาชนไดตามที่ประชาชนคาดหวังหรือไม และอยางไร 
ปรากฏวาจากผลของการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตามจังหวัดตางๆที่ปรากฏรายละเอียดใน
บทที่ 4 มาแลวนั้น ตองถือวาสภาผูแทนราษฎรไดทําหนาที่สอดคลองกับความตองการของประชาชน
โดยคิดถึงผลประโยชนของประชาชน เพราะคําตอบที่แสดงความพึงพอใจของประชาชนมีอยูมากถึง
รอยละ 12.6  ในหัวขอความสอดคลองของกฎหมายที่ออกมากับความตองการของประชาชน  และ
ความพึงพอใจของประชาชนในระดับปานกลาง  ในเรื่องนี้ก็มีอยูถึงรอยละ 42.8 ของผูใหคําตอบ โดย
มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.58 อันแสดงวาประชาชนมีความพึงพอใจปานกลาง ทางดานคําถามอื่นประชาชนผู
ตอบแบบสอบถามก็ยืนยันวา  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดทําหนาที่ของตนโดยคํานึงถึงประเทศชาติ

                                                           
57 ดูความเห็นของ นางสาววรรณี  เกตุนุติ (สัมภาษณเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545) หนา 193. 
58 ดูความเห็นของ นายเจิมศักดิ์  ปนทอง (สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545) หนา 192 ,  นายอุดร  ตันติสุนทร (สัมภาษณเมื่อ
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2545 หนา 193 ,  นายนิพนธ  วิสิษฐยุทธศาสตร (สัมภาษณเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545) หนา 193  และ นาย
วัลลภ  ตังคณานุรักษ (สัมภาษณเมื่อวนัที่ 2 ธันวาคม 2545) หนา 193. 
59 ดูความเห็นของ นางมาลีรัตน  แกวกา (สัมภาษณเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545) หนา 191 และ นายเจิมศักดิ์  ปนทอง (สัมภาษณ
เมื่อวันที่ 19 พฤศจกิายน 2545) หนา 192 
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และประชาชนเปนหลัก  โดยประชาชนพอใจมากในเรื่องนี้ถึงรอยละ 17.2  และพอใจปานกลางอีก
รอยละ 42.5  โดยมีคาเฉลี่ย 2.67 แสดงวาประชาชนมีความพึงพอใจปานกลางในเรื่องนี้ดวย 
 แตเมื่อดูภาพรวมของการทําหนาที่ของรัฐสภาตามที่ประชาชนคาดหวัง คําตอบที่ไดรับจาก
ประชาชนจากการสอบถามปรากฏวา การทําหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้น ประชาชนเห็นวา
ทําไดนอย เพราะคาเฉลี่ยที่ไดคือ 2.28  สวนสมาชิกวุฒิสภา ประชาชนมีความเห็นวาทําไดปานกลาง 
เพราะคาเฉลี่ย 2.61  อยางไรก็ตามเมื่อรวมกันทั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเปนรัฐ
สภา คาเฉลี่ยรวมเปน 2.46 ก็ถือวายังอยูในเกณฑที่ทําไดนอย ดังนั้นจึงกลาวไดวาการทําหนาที่ของรัฐ
สภาตามความคาดหวังของประชาชนนั้นทําไดนอย 
 สําหรับความเห็นของประชาชนที่มีตอการทําหนาที่ของรัฐสภาตามเจตนารมณที่รัฐธรรมนูญ
กําหนดนั้น ไดมีการสอบถามความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการทําหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรอยู 2 เรื่อง คือ การทําหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในการออกกฎหมายและการทําหนาที่
อภิปรายไมไววางใจรัฐบาล  ทั้งนี้ไดมีการแยกเปนประเด็นตางๆในเรื่องใหญทั้งสองเรื่องดังกลาว  
สวนวุฒิสภานั้นก็ไดสอบถามความเห็นประชาชนเกี่ยวกับการทําหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภา โดยมีการ
แยกประเด็นยอยออกไปเหมือนกัน ดังปรากฏตารางรายละเอียดไวแลวในบทที่ 4 
 ทั้งนี้ไดคําตอบจากประชาชนดังนี้ คือ ความเห็นของประชาชนผูตอบคําถามที่มีตอการทํา
หนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในการออกกฎหมายนั้นมีคาเฉลี่ย 2.75 และคําตอบที่มีตอหนาที่
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในการอภิปรายไมไววางใจ มีคาเฉลี่ย 2.62  สวนคําตอบที่มีตอการทํา
หนาที่ของสมาชิกวุฒิสภานั้น มีคาเฉลี่ย 2.93  คาเฉลี่ยรวมในการทําหนาที่ของรัฐสภา คือ 2.70  
แสดงวาประชาชนมีความเห็นดวยปานกลางในการทําหนาที่ของรัฐสภาตามเจตนารมณที่รัฐธรรม
นูญกําหนด 
 
2.6 ทัศนะของประชาชนเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคของรัฐธรรมนูญท่ีมีผลตอการทําหนาท่ีของรัฐ
สภา 
 ในเรื่องปญหาและอุปสรรคของรัฐธรรมนูญที่มีผลตอการทําหนาที่ของรัฐสภานั้น จากการ
สอบถามประชาชนผูตอบทําใหประมวลไดดังนี้ 

1) ปญหาและอุปสรรคของรัฐธรรมนูญที่มีผลตอการเปดอภิปรายไมไววางใจนั้น ผูตอบ คา
เฉลี่ย 2.89 เห็นวาเปนปญหาระดับกลาง ในประเด็นการเปดอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีที่
กําหนดวาตองมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสองในหาขึ้นไป คือ 200 คน ขึ้นไปจากจํานวน 500 คน 
หรือการเปดอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีที่ตองมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน 100 คน ขึ้นไป
นั้นเปนปญหาและอุปสรรค จึงควรที่จะมีการทบทวนเกณฑดังกลาวเสียใหม 

2) ปญหาและอุปสรรคตอการออกกฎหมายของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ผูตอบที่คาเฉลี่ย 
2.82 คือในระดับปานกลางเห็นวา การที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะเสนอกฎหมายไดนั้นตองให
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พรรคของตนยินยอม และตองมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 20 คน ขึ้นไปรับรอง จึงจะเสนอราง
กฎหมายได ตลอดจนรางกฎหมายที่ผานจากสภาผูแทนราษฎรแลว ตองมาใหวุฒิสภาใหความเห็น
ชอบเสียกอนนั้น เปนปญหาและอุปสรรคที่ตองแกไข 

3) ปญหาและอุปสรรคในการตั้งกระทูถามรัฐบาล  ผลการศึกษามีวา ผูตอบคําถามโดยคา
เฉลี่ย 2.91 เห็นเปนระดับปานกลางในปญหา 2 ประการ ในเรื่องการตั้งกระทูถาม นั่นก็คือ การที่
กําหนดวาคณะรัฐมนตรีมีสิทธิไมตอบคําถามก็ไดถาเห็นวาเรื่องนั้นๆไมควรเปดเผย และจะถามไดตอ
เมื่อคําถามนั้นตองเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานของรัฐมนตรี และเปนเรื่องที่เกี่ยวกับงานในหนาที่
เทานั้น 

4) ปญหาและอุปสรรคตอการทําหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภา  ประชาชนผูตอบคาเฉลี่ย 2.82 
อันไดแกระดับปานกลาง เห็นวาการที่สมาชิกวุฒิสภาสามารถเปดอภิปรายรัฐบาลได แตไมสามารถ
เอานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีออกจากตําแหนงได อยางที่สภาผูแทนราษฎรมีอํานาจนั้น เปนปญหา
และอุปสรรคในการทําหนาที่ของ สมาชิกวุฒิสภา  หรือการที่สมาชิกวุฒิสภาจะขอเปดอภิปรายได
ตองมีสมาชิกวุฒิสภา 120 คน ขึ้นไปจากจํานวนทั้งหมด 200 คนนั้น ผูตอบโดยคาเฉลี่ย 2.79 อันเปน
ระดับปานกลางก็เห็นวาเปนปญหาและอุปสรรค 

 
 ในประเด็นเกี่ยวกับการทําหนาที่ของวุฒิสภานั้น จึงเห็นไดวาประชาชนผูตอบยังเขาใจ
อํานาจหนาที่ของวุฒิสภาไมชัดเจน เมื่อสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้ง จึงอาจไปนึกเทียบกับการ
ทําหนาที่ของสภาผูแทนราษฎรที่เคยรูและเขาใจมาตลอดก็ได 


