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กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำ โดยใช้เกณฑ์และตัวช้ีวัดของ Inter-Parliamentary Union (IPU) 
 

 

บทท่ี 1  
บทน า 

1. หลักการและเหตุผล 

รัฐสภำไทยเป็นสถำบันทำงกำรเมืองที่มีควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำประชำธิปไตย มีอ ำนำจหน้ำที่หลัก
ในด้ำนนิติบัญญัติ ตรวจสอบกำรท ำงำนของฝ่ำยบริหำร และพิจำรณำให้ควำมเห็นในเรื่องต่ำง ๆ ในฐำนะผู้แทน
ปวงชนชำวไทย กำรด ำเนินงำนของรัฐสภำนั้น โดยหลักต้องด ำเนินกำรตำมหน้ำที่บนพ้ืนฐำนกำรบริหำรจัดกำร
ที่ดี  สอดคล้องกับหลักคุณธรรม และที่ส ำคัญอย่ำงยิ่งคือ กำรด ำเนินกำรต้องสอดรับกับควำมคำดหวังของ
ประชำชน ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรตรวจสอบว่ำกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำจะต้องตรงตำมควำมประสงค์ของ
หลักกำรข้ำงต้น จึงจ ำเป็นที่จะต้องมีกำรวัดประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำ  
ซึ่งสำมำรถเทียบวัดกับมำตรวัดรัฐสภำของประเทศอ่ืน ๆ โดยผ่ำนเกณฑ์และตัวชี้วัดที่สหภำพรัฐสภำ ( Inter - 
Parliamentary Union: IPU) ได้ก ำหนดไว้ กำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำตำมเกณฑ์และตัวชี้วัดของ
สหภำพรัฐสภำจึงเกิดขึ้น เพ่ือประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำไทยตำมกรอบตัวชี้วัดที่เป็นสำกลของสหภำพ
รัฐสภำระหว่ำงประเทศ (Inter-Parliamentary Union : IPU) ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัด 6 ด้ำน ได้แก่ กำรเป็น
ตัวแทนประชำชน กำรตรวจสอบกำรท ำงำนของฝ่ำยบริหำร กำรท ำหน้ำที่นิติบัญญัติ ควำมโปร่งใส และกำร
เข้ำถึงได้ควำมส ำนึกรับผิดชอบ และกำรมีส่วนร่วมในนโยบำยระหว่ำงประเทศ ซึ่งผลกำรศึกษำและประเมิน
ดังกล่ำวจะน ำไปสู่กำรเปรียบเทียบกับมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำสำกลและน ำไปสู่แนวทำงกำรพัฒนำ
ควำมก้ำวหน้ำในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยในระบบรัฐสภำ 

สถำบันพระปกเกล้ำ ในฐำนะองค์กรที่มีพันธกิจในกำรพัฒนำประชำธิปไตย และกำรส่งเสริม 
งำนวิชำกำรแก่รัฐสภำ ได้เคยด ำเนินโครงกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนรัฐสภำ โดยใช้เกณฑ์และตัวชี้วัดที่ยึด
หลักตำมเกณฑ์ของสหภำพรัฐสภำ (IPU) มีมำแล้ว 4 ครั้ง เมื่อ พ.ศ. 2555 ,พ.ศ. 2558,2562และ พ.ศ.2563   
ในกำรนี้ เพ่ือให้มีกำรประเมินผลของรัฐสภำอย่ำงต่อเนื่อง สถำบันพระปกเกล้ำ โดยส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
รัฐสภำ ได้จัดให้มีโครงกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำ โดยใช้เกณฑ์และตัวชี้วัดของ Inter-
Parliamentary (IPU) ที่ได้มีกำรปรับปรุงให้มีควำมเหมำะสมต่อบริบทของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
พ.ศ. 2560 

2. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อประเมินผลกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำไทย  

2. น ำเสนอผลกำรประเมินรวมถึงข้อเสนอแนะแก่สมำชิกรัฐสภำ  

 3.  เ พ่ือให้ เกิดกำรพัฒนำกระบวนกำรนิติบัญญัติอย่ำงต่อเนื่อง โดยอ้ำงอิงผลกำรประเมิน 
ตำมหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดอย่ำงเป็นระบบ  
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3. ขอบเขตการวิจัย  

 มุ่งศึกษำเฉพำะรัฐสภำ อันประกอบด้วยสภำผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำ ที่ได้มำตำมกระบวนกำร 
ที่ก ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 ที่ ซึ่งท ำหน้ำที่ตั้งแต่วันที่ 24 มีนำคม 
2562 เป็นต้นมำ  
 

4. กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ในกำรศึกษำนี้  คณะผู้ วิจัยใช้กรอบแนวคิดกำรประเมินรัฐสภำของสหภำพรัฐสภำ หรือ  
Inter-Parliamentary Union (2008) เป็นหลัก ประกอบกับกรอบอ ำนำจหน้ำที่ของรัฐสภำตำมรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 ดังนี้ 

1)  กำรเป็นตัวแทนของประชำชน (The representativeness of parliament) 

2)  กำรท ำหน้ำที่ด้ำนนิติบัญญัติ (Parliament’s legislative capacity) 

3)  กำรตรวจสอบฝ่ำยบริหำร (Parliamentary oversight over the executive) 

4)  ควำมโปร่งใสและกำรเข้ำถึงได้ (The transparency and accessibility of parliament) 

5)  ควำมส ำนึกรับผิดชอบ (The accountability of parliament) 

6) กำรมสี่วนร่วมในนโยบำยระหว่ำงประเทศ (Parliament’s involvement in international policy) 

ทั้งนี้ กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำในกำรศึกษำนี้ แบ่งเป็น  

1) การประเมินการด าเนินงานของรัฐสภาทั้ง 6 ด้าน ตามกรอบแนวคิดการประเมินของสหภาพรัฐสภา 
ได้แก่ กำรเป็นตัวแทนของประชำชน กำรตรวจสอบฝ่ำยบริหำร กำรท ำหน้ำที่ด้ำนนิติบัญญัติ ควำมโปร่งใสและ
กำรเข้ำถึงได้ ควำมส ำนึกรับผิดชอบ และกำรมีส่วนร่วมในนโยบำยต่ำงประเทศ โดยประเมินจำกควำมคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องกับรัฐสภำ และอำศัยกำรเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 

2) การประชุมกลุ่ม (Focus Group) โดยเป็นกำรตอบแบบสอบถำมประกอบกำรสัมภำษณ์กลุ่ม
ผู้เชี่ยวชำญและผู้ช ำนำญกำรประจ ำตัวสมำชิกรัฐสภำ  

3) การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และสมำชิกรัฐสภำ โดยใช้แบบสอบถำมแบบเดียวกับกำรประชุมกลุ่ม 
(World Café)  
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5. กระบวนการด าเนินงาน 
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6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 6.1 ได้ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำ  

 6.2 ได้น ำเสนอผลกำรประเมินรวมถึงข้อเสนอแนะแก่สมำชิกรัฐสภำ 

6.3 เกิดกำรพัฒนำกระบวนกำรนิติบัญญัติอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรอ้ำงอิงกำรประเมินตำมหลักเกณฑ์
ตัวชี้วัดอย่ำงเป็นระบบ  
 

7. นักวิจัยในโครงการ  

1. นำยณวัฒน์  ศรีปัดถำ   หัวหน้ำโครงกำรวิจัย  

2. นำยปุรวิชญ์  วัฒนสุข   นักวิจัย 

3. นำยสมเกียรติ  นำกระโทก  นักวิจัย 

4. นำงสำวอัจจิมำ  แสงรัตน์   ผู้ช่วยนักวิจัย 

5. นำงกันธรัตน์  ลำเทศ   ผู้ช่วยนักวิจัย   

6. นำงสำวอภิญญำ  ส่งทวน  ผู้ช่วยนักวิจัย 
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บทท่ี 2  
กรอบการประเมินการด าเนินงานรัฐสภา และรัฐสภาไทย  

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 

2.1 กรอบการประเมินการด าเนินงานรัฐสภาของสหภาพรัฐสภา (IPU)  

สหภำพรัฐสภำ  [ Inter-Parliamentary Union (IPU)]1 เป็นองค์กรควำมร่วมมือระดับระหว่ำง
ประเทศ ที่เป็นศูนย์กลำงกำรประชุมรัฐสภำนำนำชำติมำนับตั้งแต่ พ.ศ.2442 มีเป้ำหมำยที่จะด ำเนินกำร 
เพ่ือสันติสุขและควำมร่วมมือระหว่ำงประชำชน และเพ่ือกำรจัดตั้งสถำบันที่มั่นคงของผู้แทนปวงชน  
กำรที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ ดังกล่ำว สหภำพรัฐสภำจึงมีภำรกิจในกำรด ำเนินกำร ดังต่อไปนี้ 

- ส่งเสริมกำรติดต่อ ประสำนงำน และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ระหว่ำงรัฐสภำและสมำชิกของ
รัฐสภำทั่วโลก 

- พิจำรณำประเด็นปัญหำในระดับนำนำชำติและหำข้อมติในประเด็นดังกล่ำวโดยมุ่งประสงค์ถึง  
กำรมีส่วนร่วมของรัฐสภำและสมำชิกแห่งรัฐสภำนั้น ๆ 

- สนับสนุนกำรคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนภำยใต้กรอบกติกำสำกลโดยตระหนักว่ำเป็นปัจจัย
ส ำคัญของกำรพัฒนำระบอบประชำธิปไตยในระบบรัฐสภำ 

- ส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรเพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและกำรพัฒนำที่มั่นคง  
ของผู้แทนประชำชน 

นอกจำกนี้ สหภำพรัฐสภำยังได้ประสำนควำมร่วมมืออย่ำงใกล้ชิดภำยใต้วัตถุประสงค์ร่วมกันกับ
องค์กำรสหประชำชำติและได้ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กำรระหว่ำงประเทศอ่ืน ๆ ทั้งภำครัฐและเอกชนที่มี
วัตถุประสงค์ร่วมกัน ดังที่ได้กล่ำวแล้วข้ำงต้น 

ประเทศไทยได้รับกำรทำบทำมให้เข้ำเป็นสมำชิกสหภำพรัฐสภำทั้งผ่ ำนทำงรัฐบำล และทำงรัฐสภำ
โดยตรง ตั้งแต่ พ.ศ. 2491 เมื่อเดือนกันยำยน พ.ศ. 2493 ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับหน่วยประจ ำชำติ
ไทยเข้ำเป็นภำคีของสหภำพรัฐสภำ 

ในรำว พ.ศ. 2543 หรือ ค.ศ. 2006 สหภำพรัฐสภำได้จัดท ำข้อแนะน ำกำรปฏิบัติที่ดีส ำหรับรัฐสภำ
และระบอบประชำธิปไตยในยุคศตวรรษท่ี 21 (Parliament and Democracy in the twenty-first century 
: A Guide to good practice)2 และคู่มือกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำ:กำรประเมินตนเองส ำหรับ

                                                           
1 สรุปจำก สหภาพรัฐสภา  (Inter-Parliamentary Union) ,รัฐสภำระหว่ำงประเทศ, ส ำนักเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร, 
2552, สืบค้นจำก https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_w3c/ewt_ 
news.php?nid=13753&filename= 
2 https://www. ipu.org/resources/publications/handbooks/2016-07/parliament-and-democracy- in-twenty-
first-century-guide-good-practice 
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การประเมินผลการด าเนินงานของรัฐสภา โดยใชเ้กณฑแ์ละตวัช้ีวดัของ  Inter-Parliamentary Union (IPU) 

 

 

รัฐสภำ (Evaluating Parliament: a self-assessment toolkits for parliaments)3 โดยใช้หลักกำรและ
ค่ำนิยมพ้ืนฐำนของรัฐสภำในระบอบประชำธิปไตยประกอบเป็นกรอบแนวคิด และอำศัยแนวปฏิบัติที่ดีส ำหรับ 
“รัฐสภำตำมระบอบประชำธิปไตย” มำเป็นแนวในกำรออกแบบคู่มือและวำงเกณฑ์มำตรฐำนเพ่ือใช้ 
ในกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำ ซึ่งสำมำรถแบ่งออกเป็น 6 ด้ำน ได้แก่4 1) กำรเป็นตัวแทนของ
ประชำชน 2) กำรท ำหน้ำที่ด้ำนนิติบัญญัติ  3) กำรตรวจสอบฝ่ำยบริหำร 4) ควำมโปร่งใสและกำรเข้ำถึงได้  
5) ควำมส ำนึกรับผิดชอบ และ 6) กำรมีส่วนร่วมในนโยบำยระหว่ำงประเทศ ดังจะกล่ำวในรำยละเอียดต่อไป 

2.1.1  การเป็นตัวแทนปวงชนของรัฐสภา5 

เกณฑ์มำตรฐำนแรกของรัฐสภำภำยใต้ระบอบประชำธิปไตย คือ กำรเป็นตัวแทนปวงชนของรัฐสภำ  
ซึ่งจะต้องสะท้อนถึงเจตจ านงของประชาชน (popular will)  โดยดูจำกกำรเลือกผู้แทนและพรรคกำรเมือง
ของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง  โดยผ่ำนระบบกำรเลือกตั้ง (Electoral system) และความหลากหลายทาง
สังคม (social diversity) ในรูปของควำมหลำกหลำยทำงเพศ ภำษำ ศำสนำ เชื้อชำติ และอ่ืน ๆ หำกรัฐสภำ
ขำดควำมหลำกหลำยทำงสังคมแล้ว จะท ำให้เกิดช่องโหว่หรือทอดทิ้งกลุ่มชน หรือชุมชนหรือกลุ่มด้อยโอกำส
ออกไป และอำจส่งผลให้เกิดควำมไร้เสถียรภำพของระบบกำรเมืองและผลกระทบต่อคุณภำพชีวิตของ
ประชำชนได ้

ทั้งนี้ “กำรเป็นตัวแทนปวงชนของรัฐสภำตำมระบอบประชำธิปไตย” พิจำรณำจำก 

1. การเป็นองค์ประกอบของรัฐสภา(Composition of parliament) ซึ่งเป็นผลลัพธ์ 
มำจำกกระบวนกำรเลือกตั้ง (Electoral Process) ซึ่งจะต้องเสริมสร้ำงให้เกิดกำรเป็นตัวแทนปวงชนและ 
ควำมหลำกหลำยทำงสังคม โดยต้องมีกฎและระเบียบขั้นตอนกำรเลือกตั้งเ พ่ือเอ้ือให้สมำชิกรัฐสภำ  
เป็นตัวแทนของปวงชน เอ้ือให้รัฐสภำประกอบด้วยผู้แทนกลุ่มชนที่หลำกหลำย มีตัวแทนของชนกลุ่มน้อยและ
ผู้ด้อยโอกำส 

2. ข้อบังคับรัฐสภาที่เป็นธรรมและไม่แบ่งแยก (Fair and inclusive parliamentary 
procedures) ซึ่งเปิดโอกำสให้สมำชิกรัฐสภำทุกคนแสดงควำมคิดเห็นและมีส่วนร่วมในงำนของรัฐสภำ  
อย่ำงเสมอภำค รวมทั้งได้รับกำรพัฒนำกำรเรียนรู้เพื่อกำรท ำหน้ำที่เป็นผู้แทนในรัฐสภำ 

2.1.2   การตรวจสอบฝ่ายบริหาร6 

หน้ำที่ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนหลักของรัฐบำล รวมถึงหน่วยงำนภำครัฐ ก็คือ (1) กำรตรวจสอบ
นโยบำยและกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของรัฐบำล (2) กำรตรวจสอบงบประมำณรำยจ่ำยและกำรควบคุม
กำรเงิน ส ำหรับช่องทำงและรูปแบบกำรตรวจสอบกำรท ำงำนของรัฐบำล พอสรุปได้ดังนี้ 

                                                           
3 http://archive.ipu.org/pdf/publications/self-e.pdf 
4 สรุปจำก จำก สถาบันการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย: ศึกษากรณีการด าเนินงานของรัฐสภาตามเกณฑ์และตัวช้ีวัดของ
สหภาพรัฐสภา (Inter-Parliamentary Union: โดย สถำบันพระปกเกล้ำ,2555, กรุงเทพ: สถำบันพระปกเกล้ำ , ลิขสิทธิ์ 
2555, (น. 2-15 – 2-61) 
5 เพิ่งอ้ำง, (น. 2-16.) 
6 แหล่งเดิม, (น. 2-30 - 2-36) 
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กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำ โดยใช้เกณฑ์และตัวช้ีวัดของ Inter-Parliamentary Union (IPU) 
 

 

 (ก) ช่องทางหรือวิธีการตรวจสอบฝ่ายบริหารของรัฐสภา 

(1) การตรวจสอบฝ่ายบริหารผ่านระบบคณะกรรมาธิการรัฐสภา   

คือคณะท ำงำนของรัฐสภำ ที่จัดตั้งขึ้นหลำยคณะเพ่ือให้สอดคล้องกับโครงสร้ำงของ
หน่วยงำนภำครัฐ คณะกรรมำธิกำรเหล่ำนี้จะท ำหน้ำที่ติดตำมตรวจสอบงำนนโยบำยของฝ่ำยบริหำร ยิ่งไปกว่ำ
นี้รัฐสภำของสมำชิกหลำยประเทศยังมีกำรจัดตั้งคณะกรรมำธิกำรร่วมระหว่ำงสภำผู้แทนรำษฎรกับวุฒิสภำ 

คณะกรรมำธิกำรมีอ ำนำจในกำรเชิญรัฐมนตรีและเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำของรัฐมำให้ข้อมูล
และตอบข้อซักถำมของคณะกรรมำธิกำร พร้อมส่งมอบเอกสำรที่เก่ียวข้อง ในกำรด ำเนินงำน คณะกรรมำธิกำร
อำจเชิญบุคลำกรหรือผู้เชี่ยวชำญจำกองค์กรประชำสังคม สถำบันวิชำกำรเข้ำมำช่วยเหลือหรือกำรจัดตั้ง
คณะอนุกรรมกำรที่ปรึกษำได้ด้วย 

(2) การตรวจสอบฝ่ายบริหารผ่านองค์กรอิสระ   

นอกจำกรัฐสภำจะหน้ำที่ตรวจสอบฝ่ำยบริหำรแล้ว ยังมีองค์กรอิสระหลำยองค์กรท ำหน้ำที่
ติดตำม และตรวจสอบกำรท ำงำนของรัฐบำลด้วย ได้แก่ 

- คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 

- คณะกรรมกำรกำรตรวจเงินแผ่นดิน 

- คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ และ 

- ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน 

เพ่ือให้กำรตรวจสอบกำรบริหำรงำนของฝ่ำยบริหำรบรรลุวัตถุประสงค์ รัฐสภำจะมีบทบำท  
ในกำรให้ควำมเห็นชอบกำรแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลขององค์กรอิสระเหล่ำนี้ด้วย 

 (3) การตรวจสอบฝ่ายบริหารของรัฐสภาด้วยการตั้งกระทู้ถามและการอภิปราย 

กลไกหนึ่งของรัฐสภำซึ่งสำมำรถตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยบริหำรได้อย่ำงมีนัยส ำคัญ  
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรแสดงควำมรับผิดชอบของฝ่ำยบริหำร ทั้งนี้รัฐสภำของหลำยประเทศได้ก ำหนด
กระบวนกำรตอบกระทู้ถำมไว้อย่ำงเป็นระบบ 

 (ข) รูปแบบการตรวจสอบฝ่ายบริหาร 

(1) กำรให้ควำมเห็นชอบต่อกำรแต่งตั้งนำยกรัฐมนตรี 

(2)  กำรติดตำมตรวจสอบงบประมำณรำยจ่ำยและควบคุมกำรเงิน 

(3) กำรตรวจสอบกำรวำงแผนงำนระยะยำว 

(4) กำรตรวจสอบประเด็นควำมเสมอภำคหญิงชำย 

2.1.3   การท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ 

เกณฑ์วัดกำรท ำหน้ำที่ด้ำนนิติบัญญัติของสหภำพรัฐสภำมุ่งประเด็นไปในเรื่องของกระบวนกำร
พิจำรณำร่ำงกฎหมำย เนื้อหำและคุณภำพของกฎหมำยที่ตรำออกมำ ขีดควำมสำมำรถของสมำชิกรัฐสภำ ใน

9



การประเมินผลการด าเนินงานของรัฐสภา โดยใชเ้กณฑแ์ละตวัช้ีวดัของ  Inter-Parliamentary Union (IPU) 

 

 

กำรตรำกฎหมำย (ซึ่งจะรวมถึงกำรตรวจสอบฝ่ำยบริหำรด้วย) กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรตรำ
กฎหมำย เป็นต้น 

(1) การปรับปรุงกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย 

กำรท ำหน้ำที่พิจำรณำกลั่นกรองและตรำกฎหมำยเป็นอีกภำระหน้ำที่หนึ่งของรัฐสภำในหลำย ๆ
ประเทศพบว่ำ กระบวนกำรพิจำรณำกลั่นกรองและตรำกฎหมำยมีข้อจ ำกัดด้ำนเวลำในกำรกลั่นกรองเนื้อหำ
ของกฎหมำยอย่ำงละเอียดถี่ถ้วน รัฐสภำของหลำย ๆ ประเทศ ได้พยำยำมหำช่องทำงปรับปรุงกระบวนกำร
ออกกฎหมำย 

(2) คุณภาพของกฎหมาย 

ปัญหำส ำคัญซึ่งรัฐสภำส่วนใหญ่ประสบในกำรออกกฎหมำยก็คือ คุณภำพของกฎหมำย ควรมี
กระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นอย่ำงรอบด้ำน ไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ 

(3) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรากฎหมาย 

ประเทศสมำชิกสหภำพรัฐสภำหลำยประเทศได้ให้ควำมส ำคัญต่อกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม  
ของประชำชนในกำรเสนอ และกำรพิจำรณำกฎหมำย ทั้งนี้สหภำพรัฐสภำนำนำชำติ ได้ เสนอแนวทำง
ปฏิบัติกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับรัฐสภำและคณะกรรมำธิกำรรัฐสภำในกำรพิจำรณำกฎหมำย อำทิ 

- กำรจัดท ำทะเบียนภำคประชำสังคม หรือ NGOs ต่ำง ๆ พร้อมรำยละเอียดภำรกิจ 
แหล่งเงินทุนสนับสนุน รวมทั้งทะเบียนผู้เชี่ยวชำญสำขำต่ำง ๆ 

- กำรเผยแพร่รำยงำน (ร่ำง) กฎหมำยที่จะเข้ำสู่กำรพิจำรณำของรัฐสภำ กำรจัดท ำ
ประชำพิจำรณ์ เป็นต้น 

- กำรแจ้งเชิญองค์กำรหรือผู้เชี่ยวชำญที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้แทนชนชำยขอบหรือชนส่วน
น้อยให้จัดส่งข้อเสนอแนะหรือหลักฐำนใดใดท่ีเกี่ยวข้อง 

- กำรจัดท ำข้ันตอนส ำหรับปัจเจกในกำรยื่นข้อเสนอแนะ 

- กำรจัดท ำคู่มือและ/หรือกำรจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีกำรยื่นข้อเสนอแนะต่อหน่วยงำน/
องค์กรของรัฐสภำ 

- กำรบันทึกเปิดเผยข้อเสนอแนะของประชำชนยื่นต่อรัฐสภำทำงเว็บไซต์ 

- กำรจัดเวทีประชำพิจำรณ์ในพื้นท่ีศูนย์กลำงของภูมิภำค/ภำคต่ำง ๆ ของประเทศ  

(3.4)  การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนิติบัญญัติผ่านพรรคการเมือง 

ประชำชนสำมำรถเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรออกกฎหมำยในฐำนะเป็นสมำชิกของพรรค
กำรเมือง โดยผ่ำนกำรออกเสียงลงคะแนนให้กับผู้สมัครของพรรค ผ่ำนสมำชิกรัฐสภำได้รับกำรเลือกตั้ง หรือ
ผ่ำนกำรเข้ำร่วมกำรประชุมใหญ่ของพรรค หรือกำรประชุมก ำหนดนโยบำยพรรค เป็นต้น 
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(3.5) การลงประชามติและการเสนอร่างกฎหมายโดยประชาชน 

เพ่ือลดช่องว่ำงระหว่ำงประชำชนกับรัฐสภำ มีหลำยประเทศที่เปิดโอกำสให้ประชำชน 
โดยกลุ่มภำคประชำสังคมมีสิทธิเสนอ (ร่ำง) กฎหมำยโดยตรง ควำมเห็นของประชำชนอำจจะเป็นเพียง
ข้อแนะน ำหรือเป็นเงื่อนไขบังคับอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งก็ได้ แต่ในที่สุดก็จะน ำไปสู่กำรลงประชำมติในที่สุด  

(4) การตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมาย 

(4.1)  พระราชบัญญัติ 

รัฐสภำต้องประเมินกำรบังคับใช้กฎหมำยที่ประกำศใช้บังคับด้วยกำรจัดท ำกิจกรรมที่
ด ำเนินกำรโดยคณะกรรมำธิกำร โดยรัฐสภำอำจก ำหนดให้รัฐบำลมีหน้ำที่จัดท ำรำยงำนกำรบังคับใช้กฎหมำย
เป็นระยะ ๆ และจัดส่งรำยงำนให้แก่คณะกรรมำธิกำรที่มีอ ำนำจหน้ำที่โดยตรงหรือน ำมำอ้ำงอิงต่อ
คณะกรรมำธิกำร  งำนตรวจสอบกำรบังคับใช้กฎหมำยอำจมอบให้เป็นภำรกิจของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ตัวอย่ำงคณะอนุกรรมำธิกำรตรวจสอบของสภำผู้แทนรำษฎรฟิลิปปินส์ท ำหน้ำที่ติดตำมตรวจสอบกำรบังคับใช้
กฎหมำยและข้อบังคับได้ 

(4.2)  พระราชก าหนดและกฎข้อบังคับท่ีออกโดยฝ่ายบริหาร 

กฎหมำยเหล่ำนี้นี้มีลักษณะส ำคัญคือเป็นกำรตรำขึ้นโดยฝ่ำยบริหำร ฝ่ำยนิติบัญญัติได้มี
บทบำทในกำรตรวจสอบก่อนที่กฎหมำยจะมีผลบังคับ จึงต้องมีกลไกกำรตรวจสอบโดยฝ่ำยนิติบัญญัติ  
โดยก ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ  เช่น ก ำหนดกำรสิ้นผลหำกมิได้รับกำรรับรองจำกฝ่ำยนิติบัญญัติ 

2.1.4 ความโปร่งใสและการเข้าถึงได้ของรัฐสภา7 

 (ก) ความโปร่งใส หมำยถึงกำรเปิดเผยด้วยกำรเผยแพร่กิจกรรมรัฐสภำต่อสำธำรณะ แต่กำร
เปิดเผยจ ำเป็นต้องค ำนึงถึงควำมมั่นคง (Security) ประกอบด้วย ทั้งนี้ประชำชนจะต้องเข้ำถึงรัฐสภำอย่ำง
สมเหตุสมผล ในทำงปฏิบัติประชำชนไม่อำจเข้ำสู่หรือติดต่อรัฐสภำเป็นส่วนตัวได้ กำรเปิดเผยกิจกรรมของ
รัฐสภำจะกระท ำผ่ำนสื่อหรือกำรกระจำยเสียง ซึ่งท ำหน้ำที่เปรียบเสมือน “เป็นหูเป็นตำ” ให้กับประชำชน 

รัฐสภำมีหน้ำที่รำยงำนกิจกำรของรัฐสภำให้แก่ประชำชน ปัจจุบันรัฐสภำสำมำรถเผยแพร่  
กำรด ำเนินงำนของรัฐสภำผ่ำนระบบสื่อสำรเทคโนโลยีที่ทันสมัย อำทิ ระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นกำร
ติดต่อสื่อสำรแบบสองทำงและสำมำรถสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรัฐสภำกับประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

รัฐสภำต้องค ำนึงถึงปัจจัยที่อ ำนวยควำมสะดวกให้กับสื่อหรือนักหนังสือพิมพ์ สำมำรถรำยงำน
ควำมเคลื่อนไหวกิจกรรมของรัฐสภำให้ประชำชนทรำบ คือ  

- กำรเข้ำถึง (Access)   

- เสรีภำพด้ำนข้อมูลข่ำวสำร  (Freedom of information)  

- เสรีภำพในกำรแสดงควำมเห็น (Freedom of expression) และ 

- กฎหมำยกำรควบคุมสื่อ (media regulation) 

                                                           
7 แหล่งเดิม, (น. 2-41 – 2-43) 
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(ข) ประเด็นเกี่ยวกับการเข้าถึงได้    

รัฐสภำต้องอำศัยสื่อมวลชนท ำหน้ำที่เผยแพร่งำนของรัฐสภำต่อประชำชน แต่ทั้งสองฝ่ำยมักจะมี
ควำมไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกัน สื่อมักจะถูกควบคุมกำรท ำหน้ำที่รำยงำนโดยกฎหมำยควบคุมสิ่งพิมพ์ สื่อเองบำงครั้ง
เผยแพร่ภำพกำรท ำงำนของรัฐสภำโดยไม่รู้และเข้ำใจกำรท ำงำนของรัฐสภำ รัฐสภำเองก็มีควำมรู้สึกว่ำ สื่อท ำ
ให้ตนเสื่อมเสียตัวอย่ำง กำรเผยแพร่ภำพกำรประชุมของรัฐสภำ โดยมีสมำชิกเข้ำร่วมประชุมเป็นจ ำนวนน้อย 
ท ำให้ประชำชนเข้ำใจไปว่ำสมำชิกรัฐสภำที่ตนเลือกเข้ำไปละเลยหรือไม่ท ำหน้ำที่ของตน แต่ข้อเท็จจริงก็คือ 
สมำชิกท่ีขำดหำยไปนั้น ได้เข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร เป็นต้น  

รัฐสภำจะใช้เวลำส่วนใหญ่ท ำงำนในคณะกรรมำธิกำร ปัจจุบันรัฐสภำในหลำยประเทศ  
ส่วนใหญ่จะเผยแพร่ประชำสัมพันธ์คณะกรรมำธิกำรต่อสำธำรณะ จะเป็นประโยชน์หำกให้สื่อมวลชนมีควำมรู้  
ควำมเข้ำใจทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับกำรท ำงำนของคณะกรรมำธิกำร อำทิ กำรอนุญำตให้สื่อเข้ำฟังหรือสังเกตกำรณ์
กำรประชุมคณะกรรมำธิกำรและรำยงำนผลกำรประชุมต่อสำธำรณะ  

 (ค) ความเป็นรัฐสภาที่สามารถเข้าถึงได้ (Accessible parliament) 

(1) ปัจจัยที่สมำชิกรัฐสภำจะต้องค ำนึงถึงกำรมีปฏิสัมพันธ์กับประชำชน ก็คือ เวลำ (Time) 
รัฐสภำส่วนใหญ่จะส ำรอง 1-2 วันในช่วงต้นหรือปลำยสัปดำห์เพ่ือไปพบปะประชำชน ในช่วงสมัยประชุมรัฐสภำ
ศรีลังกำจะส ำรองเวลำสัปดำห์ที่สองและที่สี่ของเดือนส ำหรับพบปะประชำชน สภำผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำ
ของประเทศชิลีจะท ำงำนในรัฐสภำสัปดำห์ที่หนึ่งถึงที่สำม ส่วนสัปดำห์ที่สี่ก็จะไปประกอบภำรกิจในพื้นที่  

(2) กำรใช้อีเมล์ เป็นวิธีที่สะดวก ง่ำยและรวดเร็ว และสำมำรถติดต่อสัมพันธ์กับประชำชนเป็นวง
กว้ำง เสียค่ำใช้จ่ำยน้อย อุปสรรคที่เกิดขึ้นก็คืออีเมลรัฐสภำมีข้อควำมล้น วิธีแก้ไข คือ  

- กำรจัดท ำระบบกำรคัดเลือก เก็บข้อควำม และแจ้งตอบอัตโนมัติ (automatic reply)  

- กำรแนะน ำให้ประชำชนติดต่อสมำชิกรัฐสภำด้วยกำรส่งจดหมำยร้องเรียน หรือรัฐสภำ
อำจจะท ำแบบฟอร์มร้องเรียน 

(3) สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของรัฐสภำ อำทิ กำรจัดตั้งส ำนักงำนรัฐสภำสำขำ เพ่ืออ ำนวยควำม
สะดวกให้แก่สมำชิกรัฐสภำในกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ของประชำชนในเขตเลือกตั้ง และใช้เป็ นพ้ืนที่ 
ในกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรออกกฎหมำย ทั้งนี้ กำรใช้ช่องทำงกำรสื่อสำรกับประชำชนและ
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนจะมีประสิทธิภำพก็ต่อเมื่อสมำชิกรัฐสภำจะต้องมีควำมซื่อตรงหรือมีธรรมอยู่ในใจ  

(4) กำรพัฒนำท้องถิ่น อำทิ กำรช่วยท้องถิ่นพัฒนำและจัดท ำโครงกำรที่ประชำชนต้องกำร เช่น 
กำรจัดหำน้ ำสะอำดและกำรจัดหำควำมต้องกำรด้ำนสุขำภิบำล กำรสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรช่วยประชำชน
หำเงินสนับสนุนโครงกำร กำรให้ควำมร่วมมือกับเอ็นจีโอในกำรพัฒนำท้องถิ่น กำรร้องขอหน่วยงำน (กระทรวง 
ทบวงและกรม) จัดสรรงบประมำณให้แก่ท้องถิ่น เป็นต้น  
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2.1.5 ความส านึกรับผิดชอบของรัฐสภา8 

ควำมส ำนึกรับผิดชอบ ประกอบด้วย ควำมส ำนึกรับผิดชอบแนวตั้ง (Vertical accountability) 
และควำมส ำนึกรับผิดชอบแนวนอน (Horizontal accountability) โดยควำมส ำนึกรับผิดชอบแนวตั้งของ
รัฐสภำ คือ กำรมีจิตส ำนึกควำมรับผิดชอบต่อประชำชน กลไกท ำหน้ำที่ควบคุมควำมส ำนึกรับผิดชอบของ
สมำชิกรัฐสภำ คือ กำรเลือกตั้ง กระบวนกำรร้องเรียนของประชำชน กำรแสดงออกไม่เห็นด้วยหรือต่อต้ำนใน
รูปกิจกรรมต่ำง ๆ ของภำคประชำสังคม ในขณะที่ ควำมส ำนึกรับผิดชอบแนวนอนของรัฐสภำ คือ  
กำรมีจิตส ำนึกควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะตัวแทนของประชำชน องค์กรหรือหน่วยงำนติดตำม
ตรวจสอบจะท ำหน้ำที่ติดตำมตรวจสอบพฤติกรรมหรือกำรกระท ำของสมำชิกรัฐสภำ  

รัฐสภำจะต้องมีจิตส ำนึกควำมรับผิดชอบทั้ง 2 แบบ คือ ทั้งควำมส ำนึกรับผิดชอบแนวตั้งและ
แนวนอน (Vertical และ Horizontal accountability) 

ก. ระดับปัจเจก  

(1)  ความส านึกรับผิดชอบแบบแนวตั้ง  

(1.1) การแสดงจิตส านึกความรับผิดชอบของรัฐสภา 

ปัจจัยส่งเสริมกำรมีจิตส ำนึกควำมรับผิดชอบของรัฐสภำต่อประชำชน ก็คือ  

- กำรเปิดเผยข้อมูลกิจกำรหรือกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำต่อประชำชน และ 

- กำรเข้ำถึงของประชำชนในกำรรับรู้กำรด ำเนินงำนของสมำชิกรัฐสภำ  

(1.2) การเรียกร้องให้ถอดถอนสมาชิกรัฐสภาของประชาชน 

 เนื่องจำกกลไกกระบวนกำรเลือกตั้งมีผลท ำให้สมำชิกรัฐสภำรับผิดชอบต่อ
ประชำชนอำจไม่เพียงพอ  ดังนั้น บำงประเทศจึงเพ่ิมกลไกกำรถอดถอนสมำชิกรัฐสภำได้ในเงื่อนไขต่ำง เช่น
กำรถอดถอนจำกต ำแหน่งโดยวุฒิสภำของสหรัฐอเมริกำ หรือกลไกกำรถอดถอนจำกต ำแหน่งของไทย  
ที่เคยก ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับ 2540 และ 2550 

(2) ความส านึกรับผิดชอบในแนวนอน  

(2.1)  หลักการและประมวลจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภา 

คณะกรรมำธิกำรพิเศษคณะหนึ่งจะท ำหน้ำที่แทนปวงชนในกำรก ำกับดูแลจริยธรรมของ
สมำชิกรัฐสภำตำมประมวลจริยธรรมของสมำชิกรัฐสภำ โดยเฉพำะประเด็นเรื่องกำรเงิน กำรใช้ต ำแห น่ง
สมำชิกรัฐสภำแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน กำรใช้ค่ำตอบแทนไปเพ่ือประโยชน์ตน เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำม 
พบว่ำกำรบังคับใช้ประมวลจริยธรรมของนักกำรเมืองไม่ค่อยได้ผลเนื่องจำกประเด็นร้องเรียนหรือข้อกล่ำวหำ
ไม่สำมำรถหำข้อยุติได้ว่ำถูกหรือผิด เพรำะลักษณะกำรกระท ำก้ ำกึ่งกันระหว่ำง “ถูก” กับ “ผิด” หรือเรียกว่ำ 
“พ้ืนที่สีเทำ” 

 

                                                           
8 แหล่งเดิม, (น. 2-43– 2-45) 
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การประเมินผลการด าเนินงานของรัฐสภา โดยใชเ้กณฑแ์ละตวัช้ีวดัของ  Inter-Parliamentary Union (IPU) 

 

 

 (2.2) การขัดการแห่งผลประโยชน์ 

เนื้อหำหลักของหลักกำรและประมวลจริยธรรมของสมำชิกรัฐสภำก็ คือ ประเด็นเรื่อง
ผลประโยชน์ของชำติกับผลประโยชน์ส่วนตนซึ่งเป็นรำกฐำนของระบอบประชำธิปไตย สมำชิกรัฐสภำได้รับ  
กำรเลือกตั้งเข้ำมำจะต้องท ำหน้ำที่เพ่ือปวงชนและสำธำรณะ จึงต้องมีมำตรกำรเพ่ือประกันกำรท ำงำนตำม
แนวทำงข้ำงต้น เช่น สมำชิกรัฐสภำจะต้องแจ้งและเปิดเผยรำยกำรบัญชีทรัพย์สินของตน ที่มำของรำยได้ต่อ
สำธำรณะ  

(2.3) การเข้าร่วมประชุมรัฐสภา 

ตำมประมวลจริยธรรมของสมำชิกรัฐสภำจะเน้นประเด็นเกี่ยวกับกำรเงินและผลประโยชน์
ทับซ้อน แต่ประเด็นหนึ่งที่สร้ำงควำมไม่พึงพอใจให้กับประชำชนก็คือ กำรเข้ำร่วมประชุมรัฐสภำของสมำชิก
รัฐสภำ เมื่อมีกำรถ่ำยทอดกำรประชุมรัฐสภำ มักจะพบว่ำ จ ำนวนสมำชิกรัฐสภำที่เข้ำร่วมประชุมมีน้อย 
ประชำชนมักจะเห็นภำพสภำค่อนข้ำงว่ำงเปล่ำและเกิดควำมรู้สึกไม่ประทับใจไม่พึงพอใจในกำรท ำงำนของ
สมำชิกรัฐสภำ 

ดังนั้น ประมวลจริยธรรมของสมำชิกรัฐสภำจึงก ำหนดให้สมำชิกรัฐสภำชี้แจงเหตุผล 
กำรขำดประชุม มิเช่นนั้นจะมีกำรลงโทษ เช่น กำรเผยแพร่รำยชื่อสมำชิกรัฐสภำที่ขำดกำรประชุม กำรไม่
อนุญำตให้อภิปรำยหรือกระทู้ กำรตัดเงินเดือนส่วนหนึ่ง กำรยกเลิกต ำแหน่งชั่วครำว กำรทอนอ ำนำจ เป็นต้น 

 (2.4) การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน 

ปัจจัยหนึ่ งช่วยส่งเสริมควำมรับผิดชอบของรัฐสภำ คือ กำรส ำรวจวำมคิดเห็น  
ของประชำชนอย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือวัดควำมเชื่อถือของประชำชนที่มีต่อรัฐสภำ ทั้งนี้ กำรส ำรวจควำมเห็นของ
ประชำชนต้องเป็นไปอย่ำงมีระบบและระมัดระวัง เช่น กำรจ ำแนกผู้ถูกส ำรวจ เป็นต้น 

2.1.6 การเข้าไปเกี่ยวข้องของรัฐสภาในเรื่องนโยบายระหว่างประเทศ9 

(ก) บทบาทพื้นฐานของรัฐสภากับนโยบายระหว่างประเทศ ปัจจุบันนี้ รัฐต่ำง ๆ ไม่อำจ
แยกแยะกำรท ำงำนในประเทศและต่ำงประเทศออกจำกกันได้อย่ำงชัดเจน รัฐสภำจึงต้องพิจำรณำงำนด้ำน
ต่ำงประเทศของรัฐบำลได้และท ำกำรควบคุมตรวจสอบได้เช่นเดียวกันกับงำนภำยในประเทศ ซึ่งเรื่องที่รัฐสภำ
สำมำรถเข้ำไปด ำเนินกำรในเบื้องต้น ได้แก่  

(1) กำรเข้ำไปมีอิทธิพลในนโยบำยต่ำงประเทศ ในเรื่องที่ด ำเนินกำรร่วมกันกับสหประชำชำติ 
หรือเวทีเจรจำอื่น ๆ 

(2) ชี้แจงกระบวนกำรและผลลัพธ์ของกำรเจรจำนั้น ๆ 
(3) ตัดสินใจในข้อตกลงเท่ำที่อยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญโดยดูจำกเนื้อหำและสนธิสัญญำจำกรัฐบำล 
(4) กำรเข้ำร่วมในกระบวนกำรอื่นที่ต่อเนื่องจำกนั้น 

                                                           
9 แหล่งเดิม, (น. 2-54) 
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กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำ โดยใช้เกณฑ์และตัวช้ีวัดของ Inter-Parliamentary Union (IPU) 
 

 

สิ่งที่รัฐสภำด ำเนินกำรในเบื้องต้นดังกล่ำวนั้น รัฐสภำไม่ได้เป็นผู้เจรจำหรือลงนำมในสัญญำ  
แต่เป็นผู้กลั่นกรองและให้ควำมคิดเห็นโดยประธำนรัฐสภำหรือโฆษกของรัฐสภำ ดังนั้น บทบำทของรัฐสภำที่
ชัดเจนมำกข้ึน ได้แก่  

- กำรมีพ้ืนฐำนทำงกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
- ชี้แจงนโยบำยและข้อมูลภูมิหลังคู่เจรจำได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ 
- มีองค์กรหรือนโยบำยที่จะด ำเนินกำรต่อในวำระนั้นและมีผู้เชี่ยวชำญที่เป็นสมำชิกรัฐสภำอยู่

ในคณะกรรมกำรนั้น 
- มีโอกำสตั้งค ำถำมต่อรัฐมนตรีหรือผู้เจรจำและสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองได้  

โดยไม่จ ำเป็นต้องเป็นเรื่องเก่ียวกับกฎหมำยก็ได้ 
- รวบรวมเป็นแนวทำงกำรท ำงำนของคณะผู้แทนรัฐบำล         
จะเห็นได้ว่ำรัฐสภำไม่ได้มีบทบำทโดยตรงในกำรร่ำงหรือแม้กระทั่งอยู่ในกระบวนกำรตัดสินใจ  

ในประเด็นระหว่ำงประเทศ แต่สำมำรถแนะน ำ เขียน หรือถำมรัฐมนตรีเกี่ยวกับกระบวนกำรเจรจำหรือ
อภิปรำยในคณะกรรมำธิกำร หรือแม้กระทั่งไปเจรจำร่วมกับรัฐมนตรี ส ำหรับเนื้อหำต่อไปนี้เป็นตัวอย่ำง
ประเด็นที่รัฐสภำสำมำรถเข้ำไปมีบทบำทได้  

 (ข) บทบาทของรัฐสภาในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติกับองค์กรทางนิติบัญญัติระหว่างประเทศ 

  กำรท ำงำนของรัฐสภำมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องศึกษำและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับรัฐสภำ
ของประเทศต่ำง ๆ เพ่ือให้เข้ำใจสถำนกำรณ์อย่ำงถูกต้อง และแก้ปัญหำไปในทิศทำงเดียวกัน ดังนั้น สมำชิก
รัฐสภำของประเทศต่ำง ๆ จึงเกิดควำมคิดที่จะจัดตั้งองค์กำรรัฐสภำระหว่ำงประเทศขึ้นเพ่ือใช้เป็นเวทีที่จะให้
สมำชิกรัฐสภำได้มีโอกำสได้ร่วมประชุม พบปะ เจรจำแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำงกัน  

2.2 การประยุกต์ใช้แบบประเมินสหภาพรัฐสภาของไทย ตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดของสหภาพรัฐสภา โดยสถาบัน
พระปกเกล้า 

สถำบันพระปกเกล้ำ ได้ด ำเนินกำรประเมินรัฐสภำตำมตัวแบบเกณฑ์ชี้วัดของสหภำพรัฐสภำมำแล้ว  
4 ครั้ง โดยมีรำยละเอียดกำรศึกษำดังนี้ 

2.2.1 การประเมินการด าเนินงานของรัฐสภาไทยตามเกณฑ์และตัวชี้วัดของสหภาพรัฐสภา พ.ศ.255410 

ในกำรศึกษำครั้งนั้น คณะผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดกำรประเมินรัฐสภำของสหภำพรัฐสภำ หรือ Inter-
Parliamentary Union (2008) ประกอบกับกรอบอ ำนำจหน้ำที่รัฐสภำไทยตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร
ไทย พุทธศักรำช 2550 เป็นหลัก โดยเน้นที่ประเด็นส ำคัญตำมบทบำทของรัฐสภำ โดยขอบเขตด้ำนเวลำและ
กลุ่มเป้ำหมำยของกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำในงำนวิจัย คือ ประเมินกำรด ำเนินงำนของสมำชิก
รัฐสภำชุดที่ ด ำรงต ำแหน่งอยู่ ในช่วงเวลำกำรเก็บข้อมูล (มกรำคม – พฤษภำคม 2554)  ซึ่ ง เป็น 
สภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง และวุฒิสภาที่มาจากเลือกตั้งและการสรรหา  และกำรด ำเนินงำน

                                                           
10 สรุปจำก สถาบันการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย: ศึกษากรณีการด าเนินงานของรัฐสภาตามเกณฑ์และตัวช้ีวัดของ
สหภาพรัฐสภา (Inter-Parliamentary Union : IPU ,สถำบันประปกเกล้ำ, 2554 กรุงเทพ: สถำบันพระปกเกล้ำ,  
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การประเมินผลการด าเนินงานของรัฐสภา โดยใชเ้กณฑแ์ละตวัช้ีวดัของ  Inter-Parliamentary Union (IPU) 

 

 

ของข้ำรำชกำรรัฐสภำ (ทั้งส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำและส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร) ที่ปฏิบัติ
หน้ำที่ในสมัยกำรด ำรงต ำแหน่งของสมำชิกรัฐสภำชุดที่ด ำรงต ำแหน่งอยู่ในช่วงเวลำกำรเก็บข้อมูล ซึ่งเก็บข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถำมและกำรประชุมกลุ่ม ระหว่ำงวันที่ 19 มกรำคม - 10 พฤษภำคม 2554  กลุ่มตัวอย่ำง 
แบ่งเป็น 1) กลุ่มประเมินตนเอง ซึ่งประกอบด้วยสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและสมำชิกวุฒิสภำทั้งชุดปัจจุบัน
และอดีต และข้ำรำชกำรรัฐสภำ  2) ภำคส่วนอ่ืน ๆ ได้แก่ ผู้ที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ควำมเกี่ยวข้องหรือ
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรท ำงำนที่เกี่ยวข้องกับรัฐสภำ ได้แก่ ข้ำรำชกำรระดับสูง สื่อมวลชน ผู้แทนจำก 
ภำคประชำสังคม ผู้แทนองค์กรพัฒนำเอกชน (NGOs) นักวิชำกำรด้ำนรัฐศำสตร์ นิติศำสตร์ รัฐประศำสน
ศำสตร์ สังคมศำสตร์ ผู้แทนจำกภำคเอกชน และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้กำรสุ่มตัวอย่ำงแบบ
เฉพำะเจำะจงจำก 9 ภูมภิำค ได้แก่ กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ภำคกลำง ตะวันออก เหนือตอนบน เหนือ
ตอนล่ำง ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง ใต้ตอนบน ใต้ตอนล่ำง โดยมี
องค์ประกอบในกำรประเมินรัฐสภำ 6 ด้ำน ได้แก่ กำรเป็นตัวแทนของประชำชน (R) กำรตรวจสอบฝ่ำยบริหำร (O) 
กำรท ำหน้ำที่นิติบัญญัติ (L) ควำมโปร่งใสและกำรเข้ำถึงได้ (T) ควำมส ำนึกรับผิดชอบ (A) และกำรมีส่วนร่วม
ในนโยบำยระหว่ำงประเทศ (I) โดยมีเกณฑ์ก ำหนดระดับกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำ 5 ระดับ คือ  

คะแนน 0.00 - 1.00 = ระดับต่ ำมำก 

คะแนน 1.01 - 2.00 = ระดับต่ ำ 

คะแนน 2.01 - 3.00 = ระดับปำนกลำง 

คะแนน 3.01 - 4.00 = ระดับสูง 

คณะผู้วิจัยในครั้งนั้น พบว่ำ ผลกำรประเมินรัฐสภำโดยภำพรวมองค์ประกอบหลักทั้ง 6 ด้ำน  
อยู่ในระดับปานกลาง (2.6) เมื่อพิจำรณำผลของแต่ละองค์ประกอบหลัก มีค่ำคะแนนเฉลี่ยเรียงล ำดับ 
จำกสูงสุดไปต่ ำสุด ดังนี้ กำรท ำหน้ำที่ด้ำนนิติบัญญัติ  กำรเป็นตัวแทนประชำชน กำรมีส่วนร่วมในนโยบำย
ระหว่ำงประเทศ ควำมโปร่งใสและกำรเข้ำถึงได้ และควำมส ำนึกรับผิดชอบ และองค์ประกอบที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด
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คือ กำรท ำหน้ำที่ด้ำนนิติบัญญัติและกำรตรวจสอบฝ่ำยบริหำร ซึ่งนับว่ ำเป็นพันธกิจส ำคัญของรัฐสภำ  
ขณะที่องค์ประกอบที่ได้ค่ำเฉลี่ยต่ ำสุด คือ ควำมส ำนึกรับผิดชอบ แม้อยู่ในระดับปำนกลำงแต่ค่อนไปทำงน้อย  

ภาพที่  1 ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินรัฐสภำโดยภำพรวม 
 

 จำกกำรศึกษำครั้งนั้น คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะทั้งด้ำนนโยบำยและมำตรกำรด้ำนกฎหมำย 
ข้อเสนอแนะด้ำนบริหำร และข้อเสนอแนะเพ่ือกำรศึกษำวิจัย ที่ส ำคัญคือรัฐสภำควรมีกำรด ำเนินกำรด้ำนต่ำง ๆ  

ได้แก ่

 1) นโยบำยด้ำนกำรปฏิรูประบบรัฐสภำและสถำบันกำรเมือง 

 2) นโยบำยด้ำนกำรตรวจสอบฝ่ำยบริหำร  

 3) นโยบำยกำรปรับปรุงกรอบแนวคิดและกระบวนกำรออกกฎหมำย  

 4) นโยบำยด้ำนกำรเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชน  

5) นโยบำยด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมส ำนึกรับผิดชอบของรัฐสภำ และ  

6) นโยบำยด้ำนควำมโปร่งใสในกำรท ำงำนของรัฐสภำ 
 

2.2.2 การประเมินการด าเนินงานของรัฐสภาไทยตามเกณฑ์และตัวชี้วัดของสหภาพรัฐสภา พ.ศ.255611 

                                                           
11 สรุปจำก สถาบันการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย: การด าเนินงานของรัฐสภาตามเกณฑ์และตัวช้ีวัดของสหภาพรัฐสภา 
(IPU), เล่มเดิม, และ กำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำตำมเกณฑ์และตัวช้ีวัดของสหภำพรัฐสภำ Assessment of Thai 
Parliament on ของ Inter-Parliamentary Union (IPU) (2559) โดย จำก  ถวิลวดี บุรีกุล ,มำณวิภำ อินทรทัต, ภำคภูมิ 
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กำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำตำมเกณฑ์และตัวชี้ วัดของสหภำพรัฐสภำครั้ งนี้ 
เป็นกำรวิจัยประเมินผล (Evaluation Research) เพ่ือประเมินรัฐสภำไทยอันน ำไปสู่กำรยกระดับประสิทธิภำพ
กำรด ำเนินงำนของรัฐสภำไทยตำมกรอบตัวชี้วัดที่ เป็นสำกลของสหภำพรัฐสภำระหว่ำงประเทศ  
(Inter - Parliamentary Union : IPU) ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัด 6 ด้ำน ได้แก่ กำรเป็นตัวแทนของประชำชน 
(R) กำรตรวจสอบฝ่ำยบริหำร (O) กำรท ำหน้ำที่นิติบัญญัติ (L) ควำมโปร่งใสและกำรเข้ำถึงได้ (T) ควำมส ำนึก
รับผิดชอบ (A) และกำรมีส่วนร่วมในนโยบำยระหว่ำงประเทศ ( I) โดยกำรศึกษำมีขอบเขตกำรประเมิน 
กำรด ำเนินงำนของรัฐสภำไทย ชุดที่ 24 (พ.ศ. 2556) โดยเปรียบเทียบกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำไทย ชุดที่ 24 
(พ.ศ. 2556) กับรัฐสภำไทย ชุดที่ 23 ( พ.ศ. 2554) และเปรียบเทียบกำรด ำเนินงำนของสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรและสมำชิกวุฒิสภำ ชุดที่ 24 (พ.ศ. 2556) โดยคณะผู้วิจัยได้ร่วมกันในกำรตัดประเด็นค ำถำมที่ไม่
เหมำะสมและจ ำแนกข้อเพ่ิมเติมในบำงข้อค ำถำมระหว่ำงกำรท ำหน้ำที่ของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและ
สมำชิกวุฒิสภำ เพ่ือน ำไปสู่ข้อเสนอแนะที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมำกยิ่งขึ้น ส ำหรับกำรเก็บข้อมูลจัดเก็บ
ในช่วงเดือนกุมภำพันธ์ – พฤษภำคม พ.ศ. 2556 จ ำนวน 8 ครั้ง ได้แก่ กำรจัดประเมินตนเองโดยสมำชิก
รัฐสภำ กรุงเทพมหำนคร ลพบุรี ตรัง เชียงรำย อุบลรำชธำนี มุกดำหำร และสุโขทัย โดยมีกำรปรับเกณฑ์
ก ำหนดระดับกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำ จำก 4 ระดับ เป็น 5 ระดับ คือ  

คะแนน 0.00 - 1.00 = ระดับต่ ำมำก 

คะแนน 1.01 - 2.00 = ระดับต่ ำ 

คะแนน 2.01 - 3.00 = ระดับปำนกลำง 

คะแนน 3.01 - 4.00 = ระดับสูง 

คะแนน 4.01 - 5.00 = ระดับสูงมำก  

ผลกำรศึกษำครั้งนั้นพบว่ำ กำรด ำเนินงำนของรัฐสภำไทย ชุดที่ 24 (พ.ศ. 2556) ในภำพรวม 
อยู่ใน ระดับปานกลาง (ค่ำเฉลี่ย= 2.67 S.D.= 0.60) โดยผู้เข้ำร่วมประเมินให้คะแนนต่อกำรท ำหน้ำที่นิติ
บัญญัติมำกที่สุดที่ 2.93 รองลงมำ คือ กำรท ำหน้ำที่ตรวจสอบฝ่ำยบริหำร มีค่ำเฉลี่ย 2.85 ตำมมำด้วยกำรมี

                                                           

ฤกขะเมธ, ศรีสุวรรณ พะยอมยงค์, นิตยำ โพธิ์นอก, รัชวดี แสงมหะหมัด,...สกล สิทธิกัน,(2559), วารสารราชภัฎสุราษฎร์ธานี 
,ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 1 (มกรำคม-มิถุนำยน)  น.105-128. ลิขสิทธิ์ โดย มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี 
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ส่วนร่วมในนโยบำยระหว่ำงประเทศมีค่ำเฉลี่ยที่ 2.77 และควำมโปร่งใสและกำรเข้ำถึงได้ ค่ำเฉลี่ย 2.53 ขณะที่ 
ควำมเปน็ตัวแทนประชำชนมีค่ำเฉลี่ย 2.52 และควำมส ำนึกรับผิดชอบมีค่ำเฉลี่ย 2.41 

 

ภาพท่ี  2 ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินรฐัสภำโดยภำพรวม 

ส ำหรับข้อเสนอแนะในครั้งนั้น คณะผู้วิจัยประมวลจำกควำมเห็นจำกกำรประชุมกลุ่ม โดยมีข้อเสนอ
เชิงนโยบำยให้มีกำรศึกษำในระยะยำวเปรียบเทียบทุกปีโดยมีกำรศึกษำในแต่ละด้ำนให้ชัดเจนในเชิงลึก 
นอกจำกนี้ ยังมีข้อเสนอที่เป็นรำยละเอียดในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

 - ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรและส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ควรจัดท ำกรอบ 
กระบวนกำร กลไก และวิธีปฏิบัติในกำรป้องกัน สอบสวน ลงโทษสมำชิกรัฐสภำเมื่อมีกำรกระท ำผิดหรือเข้ำ
ข่ำยผลประโยชน์ทับซ้อนตำมมำตรฐำนสำกล รวมทั้งกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชน และภำคประชำ
สังคมรับรู้และมีส่วนร่วมในกำรติดตำม เฝ้ำดูและลงโทษสมำชิกรัฐสภำที่มีพฤติกรรมผิดจริยธรรมหรือเข้ำข่ำย
ผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่ำนกลไกกำรเลือกตั้งและตรวจสอบอ่ืน ๆ  

- ควรมีกำรเสริมสร้ำงและสนับสนุนให้ภำคประชำชนเข้ำมำมีบทบำทในกำรถ่วงดุลอ ำนำจของสมำชิก
รัฐสภำโดยผ่ำนกลไกต่ำง ๆ เริ่มตั้งแต่กำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจของประชำชนเกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่ 
ควำมรับผิดชอบและกำรปฏิบัติหน้ำที่ของสมำชิกรัฐสภำ กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรที่เรียบง่ำย กำรจัดเวทีหรือพ้ืนที่
เพ่ือให้ประชำชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงควำมคิดเห็น เป็นต้น  
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- ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรและส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำควรพัฒนำ ปรับปรุง และ
เปลี่ยนแปลงระบบกำรรับ-ส่งข้อมูลข่ำวสำรกำรปฏิบัติหน้ำที่ของสมำชิกรัฐสภำแพร่กระจำยไปสู่ประชำชนให้
ทั่วถึง แพร่หลำย เสมอภำค และเท่ำเทียมกัน  

- ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรและส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ รวมถึงสถำบันพระปกเกล้ำ 
ควรวำงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถและสมรรถนะของสมำชิกรัฐสภำอย่ำงเป็นระบบ บนพ้ืนฐำน
ควำมโปร่งใสและกำรเข้ำถึงได้ของข้อมูลของประชำชน  

- ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรและส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ควรจัดท ำกำรส ำรวจควำม
เชื่อมั่นอย่ำงเป็นระบบแล้วประชำสัมพันธ์และเผยแพร่สู่สำธำรณะและน ำควำมเห็นของประชำชนไปใช้ในกำร
ปรับปรุงกำรท ำงำนของสมำชิกรัฐสภำ  

- คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ควรทบทวนและปรับปรุงระบบกำรตรวจสอบกำรให้เงินอุดหนุนแก่พรรค
กำรเมืองให้มีประสิทธิภำพเพ่ิมขึ้นและบังคับใช้อย่ำงเสมอภำค รวมทั้งก ำหนดมำตรกำรและวิธีกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชำชนและภำคสังคมมีส่วนร่วมด้วยรวมทั้งผลักดัน ให้พรรคกำรเมืองมีบทบำทในกำรส่งเสริม
กำรสร้ำงจิตส ำนึกของสมำชิกรัฐสภำให้มีควำมส ำนึกรับผิดชอบต่อประชำชนทั้งประเทศและประชำชนในเขต
เลือกตั้ง  

- ควรมีกำรส่งเสริมและสนับสนุนบทบำทของสื่อและสื่อระดับท้องถิ่น หรือชุมชน ในกรณีอยู่
ต่ำงจังหวัดหรือพ้ืนที่ที่ห่ำงไกล ใช้วิทยุรัฐสภำ สื่อออนไลน์ จัดเวที เพ่ือให้สมำชิกรัฐสภำและ/หรือผู้ช่วย
ประจ ำตัวสมำชิกรัฐสภำ เข้ำถึงประชำชนให้ใกล้ชิดและท่ัวถึง  
 

2.2.3 การประเมินผลการด าเนินงานของรัฐสภาไทย (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ) พ.ศ. 2557 - 256212 

ส ำหรับกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำในครั้งนี้ เป็นกำรประเมินสภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติ ที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมมำตรำ 6 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช 2557 
ซึ่งท ำหน้ำที่ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎำคม 2557 และสิ้นสุดกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อวันอังคำรที่  
21 พฤษภำคม 2562 โดยคณะผู้วิจัยได้ปรับปรุงเครื่องมือวิจัยจำกแบบสอบถำมในงำนวิจัย เรื่อง สถำบัน
กำรเมืองกับกำรพัฒนำประชำธิปไตย : ศึกษำกรณีกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำตำมเกณฑ์และตัวชี้วัดของสหภำพ
รัฐสภำ (IPU)13 โดยได้ตัดข้อค ำถำมที่เกี่ยวกับพรรคกำรเมืองออก รวมทั้ง ได้ลดทอนข้อค ำถำมที่มีกำรแยก
สอบถำมระหว่ำงกำรด ำเนินงำนของสภำผู้แทนรำษฎรกับวุฒิสภำให้เหลือเพียงประเด็นละ 1 ข้อ เนื่องจำก 
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ มีบทบำททั้งกำรเป็นสภำผู้แทนรำษฎร วุฒิสภำ และรัฐสภำ14 โดยแบบสอบถำม 
ที่พัฒนำขึ้น แบ่งออกเป็นสองส่วน ซึ่งส่วนแรก เป็นข้อมูลพ้ืนฐำนของผู้ตอบแบบสอบถำม ได้แก่ เพศ อำยุ 
                                                           
12 สรุปจำก การประเมินผลการด าเนินการของรัฐสภาไทย (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ) โดยใช้เกณฑ์และตัวช้ีวัดของ  
 Inter-Parliamentary Union (IPU) ,สถำบันพระปกเกล้ำ 2562  
13 สถำบันประปกเกล้ำ, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ สถาบันการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย: ศึกษากรณีการด าเนินงาน 
ของรัฐสภาตามเกณฑ์และตัวช้ีวัดของสหภาพรัฐสภา ( Inter-Parliamentary Union : IPU),กรุงเทพ: สถำบันพระปกเกล้ำ, 
2555. 
14 มำตรำ 6 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับช่ัวครำว) พุทธศักรำช 2557 
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กำรศึกษำ อำชีพ รวมจ ำนวน 4 ข้อ และส่วนที่สอง เป็นแบบสอบถำมกำรด ำเนินงำนของสภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติ ใน 6 ด้ำน โดยในแต่ละด้ำนมีองค์ประกอบย่อยรวมทั้งสิ้น 32 องค์ประกอบย่อย และในแต่ละ
องค์ประกอบย่อย มีค ำถำมย่อยรวมทั้งสิ้น 82 ข้อ ประกอบด้วย  

 1) กำรเป็นตัวแทนของประชำชน (R) มี 4 องค์ประกอบย่อย โดยมีค ำถำมรวม 11ข้อ  

 2) กำรท ำหน้ำที่ด้ำนนิติบัญญัติ (L) มี 5 องค์ประกอบย่อย โดยมีค ำถำมรวม 13 ข้อ 

 3) กำรตรวจสอบฝ่ำยบริหำร (O) มี 5 องค์ประกอบย่อย โดยมีค ำถำมรวม  17 ข้อ 

 4) ควำมโปร่งใสและกำรเข้ำถึงได้ของรัฐสภำ (T) มี 8 องค์ประกอบย่อย โดยมีค ำถำมรวม 18 ข้อ 

 5) ควำมส ำนึกรับผิดชอบของรัฐสภำ (A) มี 4 องค์ประกอบย่อย มีค ำถำมรวม 8 ข้อ  

 6) กำรมีส่วนร่วมในนโยบำยระหว่ำงประเทศ (I) มี 7 องค์ประกอบย่อย มีค ำถำมรวม 15 ข้อ 

กลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรก เป็นกลุ่มเฉพำะ ประกอบด้วย อดีต
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและสมำชิกวุฒิสภำ ข้ำรำชกำรระดับสูง สื่อมวลชน ผู้แทนจำกภำคประชำสังคม 
ผู้แทนองค์กรพัฒนำเอกชน (NGOs) นักวิชำกำรด้ำนรัฐศำสตร์ นิติศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ สังคมศำสตร์ 
ผู้แทนจำกภำคเอกชน และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 16 คน และ กลุ่มที่สอง เป็นกลุ่มผู้แทน
ประชำชนในพ้ืนที่ที่คณะผู้วิจัยไปจัดประชุมกลุ่มในรูปแบบสภำกำแฟ 4 ครั้ง ประกอบด้วย จังหวัดเชียงรำย 
อุดรธำนี นครศรีธรรมรำช และ กรุงเทพมหำนคร โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำงแบบเฉพำะเจำะจง (purposive 
sampling) จ ำนวนรวม 87 คน รวมตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำมทั้งสิ้น 103 คนโดยมีเกณฑ์ก ำหนดระดับกำร
ด ำเนินงำนของรัฐสภำ 5 ระดับ คือ  

คะแนน 0.00 - 1.00 = ระดับต่ ำมำก 

คะแนน 1.01 - 2.00 = ระดับต่ ำ 

คะแนน 2.01 - 3.00 = ระดับปำนกลำง 

คะแนน 3.01 - 4.00 = ระดับสูง 

คะแนน 4.01 - 5.00 = ระดับสูงมำก  

โดยหลังจำกด ำเนินกำรศึกษำแล้ว ได้ผลกำรศึกษำสรุปได้ดังนี้  
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ภาพท่ี  3 ผลกำรประเมินโดยภำพรวม สมัยสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 

จำกผลที่ได้สรุปได้ว่ำ กำรด ำเนินงำนของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติอยู่ในระดับปานกลาง ทุกด้าน  
โดยเมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ด้านการมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศ มีค่าเฉลี่ย 
สูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 2.73 S.D. = 0.89) รองลงมำ คือ ด้ำนกำรท ำหน้ำที่ด้ำนนิติบัญญัติ ด้ำนควำมส ำนึก
รับผิดชอบ ด้ำนกำรตรวจสอบฝ่ำยบริหำร ด้ำนควำมโปร่งใสและกำรเข้ำถึงได้ของรัฐสภำ และ  
ด้านการเป็นตัวแทนของประชาชน มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 2.05 S.D. = 0.88) งำนวิจัยในครั้งนั้น  
มีข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี ้

(1) ข้อเสนอแนะด้านการเป็นตัวแทนประชาชน 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

- ควรมีกำรกระจำยคนที่ท ำหน้ำที่ให้เหมำะสมกับวงงำนด้ำนต่ำง ๆ 
- ให้มีกระบวนกำรได้มำซึ่งสมำชิกเพศหญิงมำกขึ้น โดยมีสัดส่วนเพศหญิงอย่ำงน้อย 

ร้อยละ 20  
- ควรจัดระบบอย่ำงเป็นทำงกำรว่ำสมำชิกสภำนิติบัญญัติ มีตัวแทนกลุ่มใดบ้ำง 

อำทิ กลุ่มทหำร กลุ่มข้ำรำชกำร ข้ำรำชกำรพลเรือน นักธุรกิจ  เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะเชิงบริหารจัดการ 

- กำรได้มำซึ่งสมำชิกควรมีกำรปรับปรุงกติกำกำรคัดเลือกให้หลำกหลำยโดยเฉพำะ
กำรให้มีฝ่ำยที่เห็นต่ำงเขำ้มำร่วมด้วย   

- กำรด ำเนินงำนต้องเข้ำถึงประชำชน ประชำชนต้องมีส่วนร่วม และต้องให้ข้อมูล
ในกำรลงพ้ืนที ่
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ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมิน

R = กำรเป็นตัวแทนของประชำชน 
O = กำรตรวจสอบฝ่ำยบริหำร
L = กำรท ำหน้ำที่นติิบัญญัต ิ
T = ควำมโปร่งใสและกำรเข้ำถึงได้
A = ควำมส ำนึกรับผิดชอบ
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(2) ข้อเสนอแนะด้านการท าหน้าที่นิติบัญญัติ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 - ในกำรพิจำรณำกฎหมำยควรก ำหนดกรอบเวลำให้ชัดเจน เพ่ือให้กำรพิจำรณำส ำเร็จ  

- ควรมีกำรรับฟังควำมคิดเห็นให้รอบด้ำนมำกขึ้น เพ่ือให้กำรพิจำรณำกฎหมำย 
มีควำมรอบคอบ 

- ควรด ำเนินกำรตำมมำตรำ 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 
อย่ำงเคร่งครัด 

- ควรให้โอกำสประชำชนสำมำรถเสนอกฎหมำยได้มำกข้ึน  

ข้อเสนอเชิงการบริหารจัดการ 

- ควรชี้แจงให้ประชำชนทรำบว่ำกฎหมำยเรื่องใดถูกพิจำรณำ ในกำรพิจำรณำนั้นเหตุ
ใดจึงพิจำรณำช้ำหรือเร็ว เรื่องที่พิจำรณำผ่ำนหรือไม่ผ่ำนเพรำะเหตุใด เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถติดตำม
ตรวจสอบกำรท ำงำนได้ดียิ่งข้ึน 

- ควรมีแผนจัดล ำดับควำมส ำคัญของกฎหมำยให้ชัดเจน 

-  ควรจัดระบบรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับร่ำงกฎหมำยให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

- มีกำรเปิดเผยข้อมูลในกำรด ำเนินกำรทำงนิติบัญญัติโดยเฉพำะข้อมูลด้ำนงบประมำณ
ในกำรด ำเนินกำรผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ 

 (3) ข้อเสนอแนะด้านการตรวจสอบฝ่ายบริหาร 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

- เพ่ือให้งำนด้ำนกำรตรวจสอบฝ่ำยบริหำรมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น  
ควรเปลี่ยนที่มำของสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ไม่ควรถูกตั้งมำจำกฝ่ำยบริหำร เพ่ือให้สำมำรถถ่วงดุล
อ ำนำจ ต้องมีควำมหลำกหลำยในควำมรู้และประสบกำรณ์ มำจำกกลุ่มผลประโยชน์ทุกกลุ่ม ในกรณี
ข้ำรำชกำรไม่ควรเลือกจำกข้ำรำชกำรประจ ำ เพรำะจะเกิดกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ เนื่องจำกต้อง
ปฏิบัติงำนในต ำแหน่งที่ด ำรงอยู่ ต้องปกป้องงำนของตนเอง ไม่สำมำรถอุทิศเวลำท ำงำนในสภำได้เต็มศักยภำพ 
เพ่ือรักษำต ำแหน่งที่จะได้รับกำรเลื่อนขั้นที่สูงขึ้น  

- กำรเรียกบุคคลและเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐและเอกชนเข้ำมำชี้แจงให้
ข้อมูลเพ่ือให้ได้บุคคลระดับที่ตัดสินใจได้ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจจริงในเรื่องที่จะมำชี้แจง และได้รับควำมร่วมมือ
อย่ำงดีควรเรียกผ่ำนรัฐมนตรีที่ก ำกับดูแล นอกจำกนั้น กำรจัดล ำดับเวลำที่ถูกต้องเหมำะสมยังจ ำเป็น ผู้เข้ำมำ
ชี้แจงจะได้ไม่ต้องรอเสียเวลำนำน  
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ข้อเสนอแนะเชิงบริหารจัดการ 

- ควรมีกำรเผยแพร่ถ่ำยทอดสดเกี่ยวกับกำรท ำงำนของสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ  
เมื่อมีกำรประชุมสภำในวำระที่ส ำคัญให้ประชำชนได้รับทรำบ และเป็นกำรกระตุ้นสมำชิกสภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติ แต่ละท่ำนให้ท ำงำนอย่ำงมุ่งม่ันตั้งใจ เพรำะถูกจับตำมองจำกประชำชน นอกจำกนั้น ควรสรุปประชุม
ทั้งในระดับสภำและกรรมำธิกำร โดยมีสำระที่สั้น กระชับ เข้ำใจง่ำย แถลงหลังกำรประชุมทุกครั้งผ่ำนสื่อให้
ประชำชนได้รับทรำบ  

- ในกำรตรวจสอบกำรท ำหน้ำที่ประธำนรัฐสภำ ควรมีกำรก ำหนดช่วงเวลำที่แน่ชัด 
เช่น ทุก 3 เดือน หรือทุก 6 เดือน เป็นต้น ให้สมำชิกประเมินกำรท ำหน้ำที่ของประธำนสภำ และในกำรนี้ควรมี
กำรก ำหนดวินัยนักกำรเมืองด้วย 

- กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน ผู้ช่วยด ำเนินงำน ผู้ช ำนำญกำร ผู้เชี่ยวชำญ ที่ปรึกษำ
ของสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ นั้น ควรลดจ ำนวนลงเพรำะท ำงำนเฉพำะในส่วนกลำง อัตรำค่ำจ้ำงของ
บุคคลดังกล่ำวต้องสอดคล้องกับคุณสมบัติจริง ส ำหรับบุคคลที่เหมำะสมในกำรเลือกเพ่ือรับต ำแหน่งดังกล่ำว  
ทั้งสองส ำนักงำนเลขำนุกำรควรท ำบัญชีรำยชื่อบุคคลผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ เช่นเดียวกัน
กระทรวงกำรคลังก ำหนดรำยชื่อบุคคลผู้ควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรในรัฐวิสำหกิจ ให้สมำชิกรัฐสภำเลือก
จำกบัญชีรำยชื่อดังกล่ำว  

- ในอีกแนวทำงหนี่งคือน ำงบประมำณทั้งหมดในกำรแต่งตั้งบุคคลดังกล่ำวมำตั้งทีม
วิจัย น ำผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถท ำงำนในส่วนกลำง และแยกตำมควำมสำมำรถ ก ำหนดโจทย์ให้ศึกษำ ลงพื้นที่ 
รับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนในแต่ละเรื่อง (คณะกรรมำธิกำร) และศึกษำเรื่องของต่ำงประเทศ เป็นต้น  

(4) ข้อเสนอแนะด้านความโปร่งใสและการเข้าถึงได้ของรัฐสภา 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

- สภำนิติบัญญัติแห่งชำติควรก ำหนดนโยบำยกำรเรียกคืนควำมเชื่อมั่นศรัทธำ 
ของประชำชนที่มีต่อรัฐสภำ โดยพัฒนำ ยกเครื่อง และปรับขยำยระบบกำรรำยงำน กำรตรวจสอบ และกำร
ลงโทษสมำชิกรัฐสภำ กรณีมีพฤติกรรมผิดจริยธรรมหรือเข้ำข่ำยผลประโยชน์ทับซ้อน 

-  สร้ำงควำมร่วมมือกับรัฐสภำประเทศอำเซียน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรพัฒนำ
สมรรถนะขีดควำมสำมำรถของสมำชิกรัฐสภำ 

- ต้องพัฒนำและสร้ำงเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐสภำ กับ สื่อ ภำควิชำกำร
ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม ภำคประชำชน องค์กรที่มิใช่ก ำไร ในกำรท ำหน้ำที่ติดตำม ตรวจสอบ 
กำรด ำเนินงำนของสมำชิกรัฐสภำ 

ข้อเสนอแนะเชิงบริหารจัดการ 

- ควรเปิดเผยข้อมูลพื้นฐำนที่ถูกต้อง แม่นย ำ ของสมำชิกรัฐสภำทั้งที่กฎหมำยก ำหนด
และที่พึงควรมี และเปิดโอกำสให้ประชำชนทั่วไป ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม ภำคประชำชน องค์กรที่มิใช่
แสวงหำผลก ำไร สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย สะดวก รวดเร็ว 
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กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำ โดยใช้เกณฑ์และตัวช้ีวัดของ Inter-Parliamentary Union (IPU) 
 

 

- จัดให้มีโครงกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำ และ กำรจัดท ำส ำรวจ (Poll) 
ควำมเชื่อมั่นต่อรัฐสภำ โดยสถำบันกำรศึกษำและสถำบันพระปกเกล้ำ เป็นระยะ ๆ  

- จัดให้มีฐำนข้อมูลกำรอบรม กำรดูงำน ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เพ่ือพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถของสมำชิกรัฐสภำผู้ปฏิบัติหน้ำที่ช่วยงำนสมำชิกรัฐสภำ รำยชื่อผู้เข้ำอบรม ผลกำรประเมินกำร
อบรม ประจ ำปีงบประมำณ  

- จัดให้มีกำรศึกษำเปรียบเทียบกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำไทยกับ
รัฐสภำนำนำประเทศ โดยเฉพำะรัฐสภำอำเซียน รวมทั้งกำรจัดท ำแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ว่ำด้วย
กำรด ำเนินงำนของสมำชิกรัฐสภำ 

- ทบทวนกำรได้มำของผู้เชี่ยวชำญ ผู้ช ำนำญกำร ผู้ช่วยด ำเนินงำนประจ ำสมำชิก
รัฐสภำ โดยพิจำรณำถึงปัจจัย ตำมหลักกำรกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ (Human Resource 
Management) 

 (5) ข้อเสนอแนะด้านส านึกรับผิดชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

- ต้องจัดให้มีกำรตรวจสอบจริยธรรมอย่ำงเข้มงวด โดยเฉพำะจริยธรรมทำงเพศ หรือ 
กำรทุจริตต่อหน้ำที่ อำทิ กำรแต่งตั้งบุคคลเป็นสมำชิกวุฒิสภำ เช่น บุคคลที่เคยมีประวัติ หรือ ศำล หรือ 
องค์กรอิสระ วินิจฉัยว่ำมีควำมผิดไม่ควรได้รับกำรแต่งตั้ง    

- แนวทำงกำรศึกษำและกำรส ำรวจสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ต้องน ำมำเปรียบเทียบ
ย้อนหลังกับสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ที่เกิดขึ้นหลังกำรปฏิวัติรัฐประหำรทั้งหมด  

- สถำบันพระปกเกล้ำต้องเป็นหน่วยงำนสนับสนุนงำนวิชำกำรให้รัฐสภำอย่ำงจริงจัง
โดยจัดให้มีกำรอบรมปลูกฝังจิตส ำนึกให้แก่สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึก
กำรท ำหน้ำที่ภำรกิจของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ซึ่งเป็นงำนที่มีเกียรติสูงสุดให้แก่ประเทศ ทั้งนี้ หลักสูตร
ดังกล่ำวเป็นกำรอบรมนักกำรเมืองในลักษณะ Refresh เพ่ือสร้ำงนักกำรเมืองที่มีคุณภำพ เช่นเดียวกับวิธีกำร
ของประเทศอังกฤษ ตำมประมวลจริยธรรมของประเทศอังกฤษ หลักสูตรดังกล่ำวจะแนะน ำถึงวิธีกำรตั้งกระทู้
ถำม กำรแปรญัตติ กำรเสนอกฎหมำยด้วย     

ข้อเสนอแนะเชิงบริหารจัดการ 

- จัดให้มีกำรอบรมอย่ำงเข้มข้นแก่สมำชิกรัฐสภำ และผู้ให้กำรอบรมจะต้องเป็นบุคคล
ตัวอย่ำงและมีควำมน่ำเชื่อถือด้ำนจริยธรรม    

- วิธีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำไทย อำจให้สมำชิกรัฐสภำประเมิน
ตนเอง โดยนักวิจัยต้องเข้ำร่วมสังเกตกำรณ์กำรด ำเนินงำนของสมำชิกรัฐสภำประกอบด้วย เพ่ือให้ได้เนื้อหำ
และผลกำรประเมินที่ใกล้เคียงควำมเป็นจริง 

- ปรับคุณสมบัติกับค่ำตอบแทนให้แก่บุคคลเข้ำมำช่วยประโยชน์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่
ของสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติให้สอดคล้องกัน เนื่องจำกค่ำตอบแทนน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับภำระหน้ำที่ 
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การประเมินผลการด าเนินงานของรัฐสภา โดยใชเ้กณฑแ์ละตวัช้ีวดัของ  Inter-Parliamentary Union (IPU) 

 

 

- ให้น ำงบประมำณกำรแต่งตั้งบุคคลผู้ปฏิบัติหน้ำที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำน
ของสมำชิกรัฐสภำ ทั้งหมดมำรวมเป็น “งบประมำณกองกลำง” เพ่ือใช้ในกำรแต่งตั้งให้บุคคลเหล่ำนี้ท ำงำน
ด้ำนกำรวิจัย โดยคณะกรรมำธิกำรตั้งโจทย์กำรศึกษำวิจัย พร้อมกับลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชนในแต่ละเรื่องและกำรศึกษำเปรียบเทียบงำนของต่ำงประเทศ เพ่ือน ำมำใช้ประกอบกับกำรพิจำรณำ
กฎหมำย    

- จัดให้มีโครงกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ ให้แก่ข้ำรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร และส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ เพ่ือท ำหน้ำที่ช่วยสนับสนุนงำนของสมำชิกสภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติ   

(6) ข้อเสนอแนะ ด้านการมีส่วนร่วมในโยบายระหว่างประเทศ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

- สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ควรจะมีสมำชิกที่มีควำมรู้ ควำมช ำนำญ และควำมเข้ำใจใน
ประเด็นนโยบำยระหว่ำงประเทศหรือเชิญผู้มีควำมรู้มำร่วมท ำงำน อำจตั้งในต ำแหน่งผู้เชี่ยวชำญ ที่ปรึกษำ 
เป็นต้น 

- กำรสร้ำงพันธะด้ำนกฎหมำยและกำรเงินในเวทีระหว่ำงประเทศ สภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติต้องประเมินผลกระทบทั้งทำงบวกและทำงลบที่มีต่อประชำชนในทุกระดับ 

ข้อเสนอแนะเชิงบริหารจัดการ 

- ควรมีกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อสำรมวลชนที่เข้ำถึงประชำชน เพ่ือให้ประชำชนได้รับ
ทรำบกำรท ำงำนและผลงำนในส่วนของนโยบำยต่ำงประเทศ 

- พันธกรณีกับต่ำงประเทศ ควรเปิดรับฟังควำมคิดเห็นจำกประชำชน สร้ำงอ ำนำจ
ต่อรองกับต่ำงประเทศ และปรับปรุงข้อตกลงให้ทันสมัย เข้ำถึงสถำนกำรณ์มำกข้ึน 

- รัฐสภำควรจัดท ำคู่มือเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรมีส่วนร่วมในนโยบำยต่ำงประเทศของ
สมำชิกทุกคน 

 (7) ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางานของรัฐสภา 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย  

- เปิดโอกำส เรื่องกำรมีส่วนร่วมของประชำชนทุกภำคส่วน โดยกำรมีกลไกในกำรมี
ส่วนร่วมที่เหมำะสมสอดคล้องกับกลุ่มเป้ำหมำยและสถำนกำรณ์ เช่น เป็นรัฐสภำระบบเปิด ( Open 
Parliament)  
โดยมีฐำนข้อมูลที่ครบถ้วน เข้ำถึงได้ง่ำย เข้ำใจได้ชัดเจน เช่น ข้อมูลกำรประชุมรัฐสภำ คณะกรรมำธิกำร และ 
ร่ำงกฎหมำย 
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กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำ โดยใช้เกณฑ์และตัวช้ีวัดของ Inter-Parliamentary Union (IPU) 
 

 

- ปรับปรุงระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล เช่น กำรแก้ไขข้อบังคับของสภำ โดย
ก ำหนดให้ผู้ช่วยด ำเนินงำน อย่ำงน้อย 1 ใน 4 คนมำจำกผู้มีประสบกำรณ์และควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับวงงำน
รัฐสภำ และเพ่ิมค่ำตอบแทน โดยอำศัยกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อเสนอเชิงกระบวนการทางวิชาการ 

- พัฒนำระบบเก็บข้อมูลที่เชื่อมต่อกับ Big data  
- วิจัยวิชำกำรท่ีสนับสนุนงำนรัฐสภำที่ทันกำรณ์ 
- ควรจัดให้มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำที่มำจำกกำรเลือกตั้ ง 

ทั้งสภำผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำอย่ำงต่อเนื่อง 
- พัฒนำศักยภำพของกำรผู้ช่วยปฏิบัติงำน ผู้เชี่ยวชำญ ผู้ช ำนำญกำร และเจ้ำหน้ำที่

รัฐสภำ ให้มีควำมสำมำรถรองรับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

ข้อเสนอเชิงบริหารจัดการ  

- จัดให้มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินงำนของสมำชิกให้พอเพียงและเหมำะสม
ต่อกำรท ำงำน 

- จัดท ำฐำนข้อมูลผู้เชี่ยวชำญแต่ละด้ำน 
- จัดให้มีประเมินผลกำรด ำเนินงำนของผู้ช่วยปฏิบัติงำนของสมำชิกรัฐสภำทั้งหมด 

เพ่ือกำรพิจำรณำต่ออำยุกำรท ำงำน ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะทั้งรำยชื่อและผลงำน 
- จัดท ำฐำนข้อมูลนโยบำยต่ำงประเทศ พันธกรณีต่ำง ๆ และให้ควำมรู้แก่สมำชิก

เกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำว 

2.2.4 การประเมินผลการด าเนินงานของรัฐสภา โดยใช้ เกณฑ์และตัวชี้ วัดของ Inter-
Parliamentary (IPU) พ.ศ.2563 

กำรศึกษำนี้ เป็นกำรศึกษำรัฐสภำอันประกอบด้วยสภำผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำ ที่ได้มำตำม
กระบวนกำรที่ก ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 ซึ่งท ำหน้ำที่ตั้งแต่วันที่ 24 
มีนำคม 2562 จนถึงวันปิดสมัยประชุมสภำครั้งท่ี 1 ปีที่ 2 เมื่อวันที่ 25 กันยำยน 2563 โดยคณะผู้วิจัยใช้กรอบ
แนวคิดกำรประเมินรัฐสภำของสหภำพรัฐสภำ หรือ Inter-Parliamentary Union (2008) เป็นหลักมำ
ประกอบกับกรอบอ ำนำจหน้ำที่ของรัฐสภำ ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560  โดยมี
ตัวชี้วัด 6 ด้ำน คือ 

1)  กำรเป็นตัวแทนของประชำชน (The representativeness of parliament) 
2)  กำรท ำหน้ำที่ด้ำนนิติบัญญัติ (Parliament’s legislative capacity) 
3)  กำรตรวจสอบฝ่ำยบริหำร (Parliamentary oversight over the executive) 
4)  ควำมโปร่งใสและกำรเข้ำถึงได้ (The transparency and accessibility of parliament) 
5)  ควำมส ำนึกรับผิดชอบ (The accountability of parliament) 
6)  กำรมีส่วนร่วมในนโยบำยระหว่ำงประเทศ (Parliament’s involvement in international policy) 
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อีกทั้งได้มีกำรปรับตัวชี้วัดและประเด็นค ำถำมเพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติเกี่ยวกับรัฐสภำ  
สภำผู้แทนรำษฎร และวุฒิสภำ ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560  

กลุ่มตัวอย่ำง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรก เป็นกลุ่มเฉพำะ ประกอบด้วย อดีตสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรและสมำชิกวุฒิสภำ ข้ำรำชกำรระดับสูง สื่อมวลชน ผู้แทนจำกภำคประชำสังคม ผู้แทนองค์กรพัฒนำ
เอกชน (NGOs) นักวิชำกำรด้ำนรัฐศำสตร์ นิติศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ สังคมศำสตร์ ผู้แทนจำกภำคเอกชน 
และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 16 คน และ กลุ่มที่สอง เป็นกลุ่มผู้แทนประชำชนในพ้ืนที่ที่
คณะผู้วิจัยไปจัดประชุมกลุ่มในรูปแบบสภำกำแฟ 4 ครั้ง ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ อุบลรำชธำนี ตรัง 
และรำชบุรี โดยเก็บข้อมูลในช่วงพฤษภำคม-ตุลำคม 2563 มีเกณฑ์ก ำหนดระดับกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำ  
5 ระดับ คือ  

คะแนน 0.00 - 1.00 = ระดับต่ ำมำก,  

คะแนน 1.01 - 2.00 = ระดับต่ ำ, 

คะแนน 2.01 - 3.00 = ระดับปำนกลำง,  

คะแนน 3.01 - 4.00 = ระดับสูง,  

คะแนน 4.01 - 5.00 = ระดับสูงมำก  

โดยหลังจำกด ำเนินกำรศึกษำแล้ว ได้ผลกำรศึกษำสรุปได้ดังนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่  4  ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำไทย ชุดที่ 25 ประจ ำปี 2563 

ผลกำรศึกษำครั้งนั้นพบว่ำ กำรด ำเนินงำนของรัฐสภำไทย ชุดที่ 25 (พ.ศ. 2563) อยู่ในระดับ 
ปานกลางในทุกด้าน โดยเมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ด้านความโปร่งใสและการเข้าถึงได้  
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (ค่ำเฉลี่ย = 2.67 คะแนน  และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน = 1.12) รองลงมำ คือ ด้ำนกำรท ำ
หน้ำที่ด้ำนนิติบัญญัติ  (ค่ำเฉลี่ย = 2.63 คะแนน  และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน =0.97 ) ด้ำนควำมส ำนึก
รับผิดชอบ (ค่ำเฉลี่ย =2.60คะแนน  และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน = 1.02) ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในนโยบำย
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ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมิน

R = กำรเป็นตัวแทนของประชำชน 
O = กำรตรวจสอบฝ่ำยบริหำร
L = กำรท ำหน้ำที่นติิบัญญัต ิ
T = ควำมโปร่งใสและกำรเข้ำถึงได้
A = ควำมส ำนึกรับผิดชอบ
I = กำรมีส่วนร่วมในนโยบำยระหว่ำงประเทศ
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ระหว่ำงประเทศ (ค่ำเฉลี่ย = 2.59 คะแนน  และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน = 0.99) ด้ำนกำรตรวจสอบ 
ฝ่ำยบริหำร (ค่ำเฉลี่ย = 2.57 คะแนน  และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน = 1.03) และด้านการเป็นตัวแทนของ
ประชาชน มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด (ค่ำเฉลี่ย = 2.25 คะแนน  และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน = 1.63)  

โดยหลังจำกท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั้งหมด คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอดังนี้ 

1) ข้อเสนอแนะด้านการเป็นตัวแทนประชาชน 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

- ควรจัดระบบกำรได้มำซึ่งสมำชิกให้มีควำมหลำกหลำยมำกยิ่งขึ้น โดยเฉพำะกลุ่มผู้
พิกำรหรือตัวแทนกลุ่มอำชีพหรือกลุ่มชำติพันธ์ หรือกลุ่มคนชำยขอบ ในสัดส่วนที่ชัดเจนและเหมำะสม (อำจมำ
จำกกำรแต่งตั้งได้) 

- ควรก ำหนดสัดส่วนของกำรก ำหนดเพศ ควำมหลำกหลำยทำงกลุ่มอำชีพให้ชัดเจน 
โดยควรเพ่ิมในกำรเลือกตั้งแบบบัญชีรำยชื่อ (Party list) เพ่ือให้เกิดควำมหลำกหลำย 

- ควรก ำหนดพรรคกำรเมืองส่งผู้สมัตรสตรีอย่ำงน้อย ร้อยละ 15 
- ควรก ำหนดวุฒิกำรศึกษำข้ันต่ ำของสมำชิก โดยอำจก ำหนดวุฒิปริญญำตรีเป็นอย่ำง

น้อย หรืออำจจะมีกำรเพิ่มเติมถึงควำมสำมำรถด้วย เช่น นักปรำชญ์ชำวบ้ำน ที่จบ ป.6 แต่มีควำมสำมำรถมำก
พอที่จะเป็นตัวแทนประชำชนได้ 

- ควรก ำหนดกระบวนกำรได้มำซึ่งสมำชิกวุฒิสภำที่ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรเลือก
ด้วย เนื่องจำกกระบวนกำรในปัจจุบันประชำชนไม่มีส่วนร่วมในกำรได้มำซึ่งสมำชิกวุฒิสภำ 

ข้อเสนอแนะเชิงบริหารจัดการ 

- ควรจัดให้มีกำรตรวจสอบกำรเลือกตั้งให้ดีขึ้น เช่น กำรตรวจสอบบัตรเลือกตั้งใน
ต่ำงประเทศ กำรติดกล้องวงจรปิดเพื่อให้ตรวจสอบได้ 24 ชม. 

- ควรจัดท ำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่
สมำชิกรัฐสภำที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ 

2) ข้อเสนอแนะด้านการท าหน้าที่นิติบัญญัติ 
  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

- เพ่ิมจ ำนวนขั้นต่ ำของผู้เข้ำชื่อเสนอกฎหมำยให้มำกขึ้น เพ่ือให้มีน้ ำหนักในทำงกำรเมือง 

- ให้มีกระบวนกำรติดตำมร่ำงกฎหมำยที่ประชำชนเสนออย่ำงรวดเร็ว (Fast track) 

- ก ำหนดรัฐธรรมนูญให้อ ำนำจของประชำชน ในกำรคัดค้ำนกฎหมำยที่ไม่ตรงกับ
เจตนำรมณ์ที่ตรำขึ้นได้ 

- กฎหมำยควรตรำและบังคับใช้โดยเร็ว เพ่ือตอบสนองต่อปัญหำของประชำชให้ทัน
กับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน 

- หำกกฎหมำยใดที่เก่ำ ไม่สอดคล้องกับสภำวกำรณ์ ก็ควรให้ "ยกเลิก"  
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- ควรมีกำรท ำประชำมติว่ำด้วยเรื่องกำรเสนอร่ำงกฎหมำยต่ำง ๆ ของประชำชนว่ำ  
มีควำมจ ำเป็นหรือไม่ และส่งต่อให้รัฐสภำกลั่นกรองเห็นชอบ  

ข้อเสนอเชิงการบริหารจัดการ 

- กำรประชุมของรัฐสภำ หรือ คณะกรรมำธิกำร ควรจัดท ำกำรถ่ำยทอดสดทำง
โทรทัศน์ หรือผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถรับทรำบข้อมูลได้ทันที 

- ควรระบุขั้นตอนในกำรเข้ำชื่อเสนอกฎหมำยโดยประชำชนอย่ำงชัดเจน เข้ำใจง่ำย 
- เพ่ิมเวลำให้รับฟังควำมเห็นต่อร่ำงกฎหมำยจำกประชำชนมำกขึ้น 

3)  ข้อเสนอแนะด้านการตรวจสอบฝ่ายบริหาร 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

- ควรเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำไปชี้แจงในชั้นคณะกรรมำธิกำรมำกขึ้น และควรให้มี
กำรชี้แจงเป็นหนังสือ เพ่ือไม่ให้เกิดกำรใช้อ ำนำจมำกเกินไป ควรมีกำรก ำหนดประเด็นให้ชัดเจน เพ่ือให้ได้
ค ำตอบที่ชัดเจนและสอดคล้องกับค ำถำม 

- ควรมีกำรสื่อสำรให้ประชำชนรับทรำบภำรกิจในด้ำนกำรตรวจสอบฝ่ำยบริหำร
มำกกว่ำที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

- ควรมีข้อก ำหนดในกำรตรวจสอบกำรท ำงำนของประธำนในที่ประชุม โดยอำจมีกำร
ถอดถอนหรือขอเปลี่ยนตัวประธำนในกรณีที่ไม่สำมำรถท ำหน้ำที่ได้ หรือมีข้อสงสัยในควำมเป็นกลำง 

- ควรก ำหนดให้มี “เอกสำรเรียกชี้แจง” และหำกไม่มำชี้แจงควรจะมีบทลงโทษ  
- ควรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกระบวนกำรงบประมำณทุกระดับ ควรมี

กำรชี้แจงกำรใช้งบประมำณในประเด็น โครงกำร หรือกิจกรรมที่กระทบต่อกำรด ำเนินชีวิตของประชำชน  
- ส ำนักงบประมำณของรัฐสภำควรท ำงำนแก่รัฐสภำ ในลักษณะขนำนกับส ำนัก

งบประมำณ เพ่ือเป็นอีกหน่วยงำนที่ชี้แจงหรือแย้งข้อมูลกับส ำนักงบประมำณ โดยรัฐสภำควรมีข้อมูลของ
ตนเอง โดยไม่รอข้อมูลจำกหน่วยงำนที่เข้ำมำชี้แจงงบประมำณ เพ่ือให้เห็นถึงควำมจ ำเป็นและต่อเนื่อง 

- วุฒิสภำที่มำจำกกำรสรรหำไม่ควรมีอ ำนำจมำกเกินไป ให้มีแต่ เพียงกรอบอ ำนำจ 
ในกำรเสนอแนะให้ค ำแนะและกลั่นกรองกฎหมำย หรือให้สมำชิกวุฒิสภำมำจำกกำรเลือกตั้งเพ่ือแสดงถึงควำม
เป็นตัวแทนประชำชน 

- ควรลดจ ำนวนผู้ช่วยด ำเนินงำน ผู้เชี่ยวชำญ ผู้ช ำนำญกำร และน ำงบประมำณ  
ในส่วนที่ลดจ ำนวนผู้ช่วยฯ ผู้เชี่ยวชำญ ผู้ช ำนำญกำรดังกล่ำว แต่ให้เ พ่ิมงบประมำณค่ำตอบแทนให้กับผู้ช่วย
ด ำเนินกำร ผู้เชี่ยวชำญ ผู้ช ำนำญกำร เพื่อให้ได้บุคลำกรที่มีคุณภำพมำกขึ้น 

- ควรก ำหนดจ ำนวนผู้ช่วยด ำเนินงำน ผู้เชี่ยวชำญ ผู้ช ำนำญกำร ให้อยู่ในกรอบจ ำนวน 
8 คน โดยแต่ละต ำแหน่งอำจมีจ ำนวนมำกน้อยได้ตำมท่ีสมำชิกเห็นควร  
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ข้อเสนอแนะเชิงบริหารจัดการ 

- ควรมีระบบกำรชี้แจงออนไลน์ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนสำมำรถท ำได้อย่ำงรวดเร็วและติดตำม
ได ้

- กำรตอบกระทู้ ควรมีกำรประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำทั้งหมดเพ่ือเป็นหลักฐำน 
และต้องมีผลลัพธ์จำกกำรตอบกระทู้ที่ชัดเจน 

- กำรได้มำซึ่งบุคลำกรช่วยงำนของสมำชิก ควรก ำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และ
กระบวนกำรคัดเลือกให้ชัดเจนและโปร่งใส โดยมีที่มำที่หลำกหลำยกลุ่มอำชีพ 

4)  ข้อเสนอแนะด้านความโปร่งใสและการเข้าถึงได้ของรัฐสภา 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

- ควรตั้งส ำนักงำนรัฐสภำจังหวัดเพ่ือให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้ มีกำรเผยแพร่ 
กำรด ำเนินงำนของรัฐสภำที่ เป็นไปด้วยควำมโปร่งใส มีคณะท ำงำนโฆษณำเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร  
ที่ประกอบด้วยสมำชิกหลำกหลำยช่วงวัย จัดให้มีนักข่ำวพลเมืองเช่นเดียวกับสถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  
เพ่ือให้ทรำบถึงปัญหำ และใกล้ชิดกับประชำชนอย่ำงแท้จริง  

- กำรเผยแพร่ข้อมูลกำรประชุมคณะกรรมำธิกำรอำจน ำเสนอเพียงสรุปกำรท ำงำน
ของคณะกรรมำธิกำรแต่ละชุด เนื่องจำกมีปริมำณข้อมูลมำก โดยควรน ำเสนอให้เป็นเรื่องท่ีเข้ำใจง่ำย 

- ควรออกแบบช่องทำงกำรสื่อสำรระหว่ำงคณะกรรมำธิกำรกับประชำชนให้มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น  หำกประชำชนสนใจประเด็นใดก็จะเข้ำไปรับชมทำงช่องทำงที่รัฐสภ ำเสนอ  
ตำมกลุ่มเป้ำหมำยของแต่ละคณะกรรมำธิกำร  

- รัฐสภำควรประสำนงำนร่วมมือกับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น หรือเสียงตำมสำยของชุมชน
เพ่ือประชำสัมพันธ์ กระจำยข้อมูลข่ำวสำรให้แก่ประชำชนได้เข้ำถึงอย่ำงรวดเร็วและทันเหตุกำรณ์  

- ควรมีกำรน ำเสนอให้แก่ประชำชนได้รับทรำบว่ำรัฐสภำเปิดโอกำสให้ประชำชน
เข้ำถึงได้ในช่องทำงใดบ้ำง  

- ควรมีกำรจัดรัฐสภำ talk เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน และมีผลตอบรับ
สื่อสำรให้กับประชำชนได้รับทรำบ 

- ควรเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำรนิติบัญญัติโดยตรงมำกขึ้น 
- ควรปรับรูปแบบกำรเข้ำถึงเยำวชน เช่น มีกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยของเยำวชน  

ใช้กลไกสภำเด็กและเยำวชนในกำรกระจำยข่ำวสำรงำนของรัฐสภำและดึงดูดกำรมีส่วนร่วมของเยำวชน  
- รัฐสภำจะต้องเข้ำถึงสถำนศึกษำ โดยมีกำรสนับสนุนจำกส่วนกลำงอย่ำงต่อเนื่อง 

จัดหำเยำวชนต้นแบบสร้ำงแรงดึงดูดควำมสนใจและเข้ำถึงเยำวชนได้อย่ำงรวดเร็ว  
- ส่งเสริมกิจกรรมผู้แทนพบประชำชนให้มำกขึ้น   

ข้อเสนอแนะเชิงบริหารจัดการ 

- กำรถ่ำยทอดสดกำรประชุม หรือรำยงำนกำรประชุมและอ่ืน ๆ นั้นควรมีกำรตัด
คลิปวิดีโอที่เป็นช่วงที่น่ำสนใจมำจัดท ำเป็นส่วนเน้นเฉพำะ เพ่ือดึงดูดให้เกิดกำรเข้ำถึงควรสร้ำงแบบฟอร์ม
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กลำงในกำรเข้ำถึงเนื้อหำของรัฐสภำ โดยให้ปรับรูปแบบเป็นคลิปหรือแอพพลิเคชั่น Line หรือเผยแพร่ทำง
เว็บไซต์อย่ำงเดียว 

- ควรมีกำรเฉลี่ยเวลำกำรถ่ำยทอดกำรประชุมของคณะกรรมำธิกำรทุกคณะ 
- ควรปรับปรุงกระบวนกำรชี้แจงของหน่วยงำนต่ำง ๆ ต่อรัฐสภำ ให้ผู้มำชี้แจงได้รับ

ควำมสะดวกมำกยิ่งขึ้น โดยจัดให้มีห้องเพ่ือให้บุคลำกรที่เข้ำมำชี้แจงมีห้องพักนั่งรอเข้ำชี้แจง  
- ควรสร้ำงช่องทำงที่จะสะท้อนควำมคิดเห็นของกลุ่มสัมมนำย่อย ( focus group) 

ของคณะกรรมำธิกำร จะท ำให้ทุกภำคส่วนเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้มำกข้ึน  
- ควรสร้ำงช่องทำงเข้ำร่วม (platform) ให้กับเยำวชนในกำรเสนอควำมเห็น โดยเป็น

กำรสื่อสำรสองทำง ซึ่งเป็นวิธีที่เข้ำถึงกลุ่มเยำวชนรุ่นใหม่ได้ง่ำยมำกขึ้น รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมเฉพำะกลุ่ม 
โดยจัดท ำอย่ำงต่อเนื่องและขยำยผลได้  

- รัฐสภำควรจัดกิจกรรมที่เยำวชนมีส่วนร่วมมำกขึ้น เช่น กำรจัดกิจกรรมวันเด็ก 
เยำวชนน่ำจะสนใจงำนของรัฐสภำมำกขึ้น 

5) ข้อเสนอแนะด้านส านึกรับผิดชอบของรัฐสภา 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

  - ควรสร้ำงควำมเชื่อมั่นว่ำ กำรท ำหน้ำที่ของรัฐสภำมีควำมโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริตกับ
ประชำชน มีธรรมำภิบำลซึ่งจะสะท้อนควำมส ำนึกควำมรับผิดชอบทั้งสมำชิกรัฐสภำและองค์กรของรัฐที่ท ำ
หน้ำที่ตำมรัฐธรรมนูญ  

  - ควรออกแบบระบบตัวแทนของประชำชนในลักษณะที่สำมำรถรวบรวมควำมเป็น
ประชำธิปไตยทำงตรงและทำงอ้อมเพ่ือสร้ำงธรรมำภิบำลและกำรตรวจสอบถ่วงดุล (Check and Balance) 
รวมทั้งกำรยึดโยงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชำติและประชำชนเป็นส ำคัญ   

  - รัฐสภำควรสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมอย่ำงทั่วถึง เพ่ือให้ตัวแทนภำคประชำชนได้เข้ำไปมี
บทบำทและเป็นปำกเป็นเสียงให้กับกลุ่มที่ด้อยโอกำสในสังคม เช่น ผู้พิกำร กลุ่มชำติพันธุ์หรือกลุ่มควำม
หลำกหลำยทำงเพศ (LGBTQ+)        

   - สถำบันพระปกเกล้ำควรเป็นหน่วยงำนสนับสนุนงำนวิชำกำร หรือเป็นองค์กรทำงวิชำกำรที่
ส ำคัญ (Think Tank) ให้รัฐสภำโดยท ำหน้ำที่จัดให้มีกำรอบรมปลูกฝังจิตส ำนึกให้แก่สมำชิกรัฐสภำ  
รวมทั้งผู้ช่วยด ำเนินงำน ผู้เชี่ยวชำญ ผู้ช ำนำญกำรและบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกกำรท ำหน้ำที่
ภำรกิจของรัฐสภำ และเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมสำมำรถให้เป็นนักกำรเมืองที่มีคุณภำพ มีคุณธรรมจริยธรรม      

 

ข้อเสนอแนะเชิงบริหารจัดการ     

  -  ให้จัดโครงกำรพัฒนำหรืออบรมเรียนรู้ ให้ แก่ข้ ำรำชกำรส ำนั กงำนเลขำธิ กำร  
สภำผู้แทนรำษฎร และส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ เพ่ือท ำหน้ำที่สนับสนุนกำรท ำหน้ำที่ของสมำชิกรัฐสภำให้
มีประสิทธิภำพเพ่ิมขึ้น เช่น กำรใช้เทคโนโลยีในกำรประชำสัมพันธ์ หรือกำรจัดท ำฐำนข้อมูลด้ำนกฎหมำยและ
กำรรับเรื่องร้องเรียนจำกประชำชน  
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- ควรจัดสถำนที่ท ำงำนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้กับสมำชิกรัฐสภำอย่ำงเพียงพอ เพ่ือให้
สมำชิกสำมำรถท ำงำนเป็นตัวแทนให้กับประชำชนได้อย่ำงสมบูรณ์ เช่น สถำนที่รับเรื่องร้องเรียน หรือ 
กำรรักษำควำมปลอดภัยให้กับสมำชิกรัฐสภำ เป็นต้น 

- เมื่อถึงระยะเวลำกำรคัดเลือกสมำชิกรัฐสภำตำมครรลองประชำธิปไตย รัฐสภำควรประสำน
กับหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่จัดกำรเลือกตั้ งให้ เน้นกำรเลือกตั้ งที่สุจริต ยุติธรรมและกำรเพ่ิมช่องทำง 
กำรเข้ำถึงประชำชนที่หลำกหลำย ซึ่งรัฐสภำเองก็สำมำรถท ำหน้ำที่เป็นหน่วยงำนสนับสนุนได้ รวมทั้ง 
กำรน ำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มำใช้ให้มำกกว่ำนี้เพื่อตอบสนองกำรท ำหน้ำที่และกำรตรวจสอบจำกทุกภำคส่วน 

6) ข้อเสนอแนะ ด้านการมีส่วนร่วมในโยบายระหว่างประเทศ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

- ควรสร้ำงองค์ควำมรู้และกำรรับรู้ให้แก่ประชำชนในวงกว้ำงเพ่ือให้เกิดควำมตระหนักและ
หวงแหนสิทธิและหน้ำที่ของตนในระบอบกำรปกครองประชำธิปไตย เพรำะเม่ือมีโอกำสในกำรเลือกตั้งจะได้ท ำ
หน้ำที่ของตนเองได้อย่ำงดีและกำรพัฒนำประเทศในทุกมิติที่จะช่วยสนับสนุน ให้กำรมีส่วนร่ วมในนโยบำย
ระหว่ำงประเทศของไทยดีขึ้นตำมไปด้วย  

-   รัฐสภำควรพิจำรณำประเด็นผลกระทบของกำรสร้ำงพันธะด้ำนกฎหมำยและกำรเงิน  
ในเวทีระหว่ำงประเทศอย่ำงรอบคอบ รวมทั้งกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกทุกภำคส่วนโดยเฉพำะกับประชำชน
เพ่ือสร้ำงควำมชอบธรรมและกำรยอมรับในผลกระทบที่จะเกิดขึ้นร่วมกัน   

-  รัฐสภำควรสร้ำงระบบควำมสัมพันธ์ของกำรเมืองระดับชำติกับกำรเมืองท้องถิ่น 
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำระบบกำรเมืองที่จะพัฒนำควำมเป็นสำกลและสะท้อนควำมเป็นไทยให้เวที
ระหว่ำงประเทศได้รับรู้และกำรยอมรับในเวทีระหว่ำงประเทศ    

  - รัฐสภำควรสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมอย่ำงทั่วถึง เพ่ือให้มีตัวแทนภำคประชำชนได้เข้ำไป
มีบทบำทและเป็นปำกเป็นเสียงให้กับกลุ่มที่ด้อยโอกำสในสังคม เช่น ผู้พิกำร กลุ่มชำติพันธุ์หรือกลุ่มควำม
หลำกหลำยทำงเพศ (LGBTQ+) 

   - รัฐสภำต้องมีควำมโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริตกับประชำชน มีธรรมำภิบำลซึ่ งจะสะท้อน 
ควำมส ำนึกควำมรับผิดชอบทั้งสมำชิกรัฐสภำและองค์กรของรัฐที่ท ำหน้ำที่  

  - ควรพัฒนำสมำชิกรัฐสภำให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเพ่ือท ำหน้ำที่ของตนเองได้อย่ำงสมบูรณ์ 
และกำรรับใช้ประชำชนได้อย่ำงเต็มที่  

ข้อเสนอแนะเชิงบริหารจัดการ 

-  เปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกระบวนกำรสร้ำงนโยบำย (ระหว่ำงประเทศ) มีกำร
ตรวจสอบและติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของรัฐสภำในกรณีระหว่ำงประเทศ รวมทั้งกำรเสนอกฎหมำยที่จะต้อง
ผูกพันในเวทีระหว่ำงประเทศท่ีควรมำจำกควำมต้องกำรของประชำชนหรือกำรมีส่วนร่วมของประชำชน  

33



การประเมินผลการด าเนินงานของรัฐสภา โดยใชเ้กณฑแ์ละตวัช้ีวดัของ  Inter-Parliamentary Union (IPU) 

 

 

-  รัฐสภำควรสร้ำงเครือข่ำยกับภำคประชำชนในพ้ืนที่และเป็นศูนย์กลำงในกำรสื่อสำร 
รวบรวมปัญหำควำมต้องกำรของประชำชนในพ้ืนที่ที่ตนเองรับผิดชอบ เช่น โครงกำร “พลเมืองอำสำสื่อสำร
รัฐสภำไทยสู่ชุมชน” เพ่ือเผยแพร่นโยบำยระหว่ำงประเทศหรือสะท้อนควำมต้องกำรของพ้ืนที่ 

  7) ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางานของรัฐสภา 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย  

- เปิดพ้ืนที่กำรมีส่วนร่วมของประชำชนจำกทุกภำคส่วน โดยสร้ำงกลไกในกำรมี
ส่วนร่วมที่เหมำะสม สอดคล้องกับกลุ่มเป้ำหมำยและสถำนกำรณ์ เช่น เป็นรัฐสภำระบบเปิด (Open 
Parliament)  
โดยอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนเทคโนโลยีต่ำง ๆ เช่น มีฐำนข้อมูลที่ครบถ้วน เข้ำถึงได้ง่ำย เข้ำใจได้ชัดเจน  
ข้อมูลกำรประชุมรัฐสภำ กรรมำธิกำร ร่ำงกฎหมำย ข้อร้องเรียนจำกประชำชนที่มีกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง หรือข้อมูลของสมำชิกรัฐสภำเพ่ือสื่อสำรกับประชำชน  

ข้อเสนอเชิงกระบวนการทางวิชาการ 

- เสนอให้มีกำรจัดกำรศึกษำหรือฝึกอบรมให้สมำชิกรัฐสภำได้เรียนรู้เกี่ยวกับกำรวิจัย
เชิงประยุกต์เพ่ือน ำไปปรับใช้ในกำรท ำหน้ำที่เป็นตัวแทนประชำชนจำกพ้ืนที่ ให้สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำร
อบรมไปศึกษำ-วิจัยแล้วน ำผลที่ได้จำกพ้ืนที่มำปรับใช้ หรือใช้กำรวิจัยมำแก้ปัญหำกับประชำชนในพื้นท่ี  

- ส ำนักงบประมำณของรัฐสภำควรท ำงำนแก่รัฐสภำควบคู่กับส ำนักงบประมำณ  
เพ่ือเป็นอีกหน่วยงำนที่ชี้แจงหรือแย้งข้อมูลกับส ำนักงบประมำณ โดยรัฐสภำควรมีข้อมูลของตนเอง ไม่ใช่รอ
ข้อมูลจำกหน่วยงำนที่เข้ำมำชี้แจงงบประมำณ เพ่ือให้เห็นถึงควำมจ ำเป็นและต่อเนื่อง 

- เสนอให้สถำบันพระปกเกล้ำเป็นหน่วยงำนสนับสนุนงำนวิชำกำร หรือเป็นองค์กร
ทำงวิชำกำรที่ส ำคัญ (Think Tank) ให้รัฐสภำโดยท ำหน้ำที่จัดให้มีกำรอบรมปลูกฝังจิตส ำนึกให้แก่สมำชิก
รัฐสภำ รวมทั้งผู้ช่วย ผู้เชี่ยวและบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกกำรท ำหน้ำที่ภำรกิจของรัฐสภำ และ
เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมสำมำรถให้เป็นนักกำรเมืองที่มีคุณภำพ มีคุณธรรมจริยธรรม      

ข้อเสนอเชิงบริหารจัดการ  

- ขอให้รัฐสภำจัดท ำฐำนข้อมูลนโยบำยต่ำงประเทศหรือข้อตกลง พันธกรณีต่ำง ๆ  
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกำรสืบค้นและกำรใช้งำน หรือแสดงให้เห็นว่ำข้อตกลงนั้นมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงไร
บ้ำง มีกำรศึกษำผลกระทบจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงไร รวมทั้งจัดกำรศึกษำ ฝึกอบรมให้กับสมำชิกรัฐสภำ
เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ และพัฒนำศักยภำพสมำชิกให้สำมำรถท ำหน้ำที่ได้อย่ำงสมบูรณ์  

- ควรปรับปรุงกระบวนกำรชี้แจงของหน่วยงำนต่ำง ๆ ต่อรัฐสภำ เนื่องจำกไม่มี
ห้องพักเพ่ือให้นั่งรอก่อนเข้ำวำระกำรประชุม ท ำให้บุคลำกรยืนรอ  หรือนั่งรอบริเวณหน้ำห้องน้ ำ เห็นควรที่จะ
มีห้องเพ่ือให้บุคลำกรที่เข้ำมำชี้แจงมีห้องพักนั่งรอเข้ำชี้แจง  
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- กำรถ่ำยทอดสดกำรประชุม หรือรำยงำนกำรประชุมและอ่ืน ๆ นั้นควรมีกำรตัดคลิป
วิดีโอที่เป็นส่วนที่น่ำสนใจมำจัดท ำเป็นไฮไลท์ เพ่ือดึงดูดให้เกิดกำรเข้ำถึงควรสร้ำงแบบฟอร์มกลำงในกำรเข้ำถึง
เนื้อหำของรัฐสภำ โดยให้ปรับรูปแบบเป็นคลิปหรือแอพพลิเคชั่น Line หรือเผยแพร่ทำงเว็บไซต์อย่ำงเดียว 

 

2.3 รัฐสภาไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 256015 

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 ก ำหนดบทบัญญัติเรื่องรัฐสภำไว้ในหมวด 7  
ตั้งแต่มำตรำ 79-157 แบ่งออกเป็น 5 ส่วน โดยในส่วนของโครงสร้ำงและองค์ประกอบของรัฐสภำถูกบัญญัติไว้
ในส่วนที่ 1 ก ำหนดให้รัฐสภำประกอบด้วยสภำผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำ (มำตรำ 79 วรรคแรก) รัฐสภำจะ
ประชุมร่วมกันหรือแยกกัน ย่อมเป็นไปตำมบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ (มำตรำ 79 วรรคสอง) บุคคลจะเป็น
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและสมำชิกวุฒิสภำในขณะเดียวกันมิได้ (มำตรำ 79 วรรคสำม) ทั้งนี้ โครงสร้ำงของ
รัฐสภำจึงประกอบด้วยสภำผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำ 

ในกำรท ำหน้ำที่ของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำนั้น รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
พุทธศักรำช 2560 มำตรำ 114 ก ำหนดให้ “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาย่อมเป็นผู้แทน 
ปวงชนชาวไทยไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมาย หรือความครอบง าใด ๆ และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม  
โดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์” เช่นนี้ ในมุมมองด้ำนเจตนำรมณ์ แม้จะมีทีแม้จะมีที่มำแตกต่ำงกัน 
แต่สมำชิกจำกทั้งสองสภำ ถือว่ำเป็นผู้แทนของปวงชนชำวไทยที่ต้องรับผิดชอบประชำชนไม่แตกต่ำงกัน 

2.3.1 อ านาจหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎร 

2.3.1.1 อ านาจหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ 

          รัฐธรรมนูญก ำหนดอ ำนำจให้แก่สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรในกำรพิจำรณำออกกฎหมำย 
ในควำมหมำยของรัฐธรรมนูญ กล่ำวคือ พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระรำชบัญญัติ และ 
พระรำชก ำหนด รำยละเอียดในกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำยต่ำง ๆ แต่ละประเภท ดังนี้ 

(1) กำรเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
(2) กำรเสนอและพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ 

  (3) กำรพิจำรณำพระรำชก ำหนด 

2.3.1.2 อ านาจหน้าที่ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 

          อ ำนำจหน้ำที่ในกำรควบคุมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบ่งแยก
ได้หลำยกรณี ดังนี้ 

          1) กำรตั้งกระทู้ถำมรัฐมนตรีในเรื่องใดเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ (มำตรำ 150) 

                                                           
15 สรุปจำก http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title บทบำทและอ ำนำจหน้ำที่ของสภำผู้แทนรำษฎร ตำมรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560. และ http://wiki.kpi.ac.th/index.php?titleบทบำทและอ ำนำจหน้ำที่ของวุฒิสภำ
ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย_พุทธศักรำช_2560 
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          2) กำรเสนอญัตติขอเปิดอภิปรำยทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วำงใจรัฐมนตรีเป็นรำยบุคคลหรือทั้ง
คณะ (มำตรำ 151) โดยต้องมีสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในห้ำของจ ำนวนสมำชิกท้ังหมด
เท่ำท่ีมีอยู่ของสภำผู้แทนรำษฎร 

          3) กำรเสนอญัตติขอเปิดอภิปรำยทั่วไปเพ่ือซักถำมข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหำต่อ
คณะรัฐมนตรี โดยไม่มีกำรลงมติก็ได้ (มำตรำ 152) ต้องมีสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่ง 
ในสิบของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของสภำผู้แทนรำษฎรเข้ำชื่อร่วมกัน 

          4) กำรตรวจสอบในกรณีผู้น ำฝ่ำยค้ำนขอเปิดอภิปรำยทั่วไปในกรณีที่มีปัญหำส ำคัญ
เกี่ยวกับควำมมั่นคงปลอดภัยหรือเศรษฐกิจของประเทศสมควรที่จะปรึกษำหำรือร่วมกันระหว่ำงรัฐสภำและ
คณะรัฐมนตรี ในกรณีนี้ ประธำนรัฐสภำต้องด ำเนินกำรให้มีกำรประชุมภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้รับกำร
แจ้ง แต่รัฐสภำจะลงมติในปัญหำที่อภิปรำยมิได้ (มำตรำ 155) 

          5) กำรตรวจสอบสมำชิกภำพของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรคนใดคนหนึ่งแห่งสภำนั้นสิ้นสุด
ตำมมำตรำ 101 (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) หรือ (12) หรือมำตรำ 111 (3) (4) (5) หรือ (7) แล้วแต่กรณี 
(มำตรำ 82) 

          6) กำรเข้ำชื่อกล่ำวหำว่ำกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติผู้ใดกระท ำ
กำรตำมมำตรำ 234 (1) โดยยื่นต่อประธำนรัฐสภำพร้อมด้วยหลักฐำนตำมสมควร หำกประธำนรัฐสภำเห็นว่ำ 
มีเหตุอันควรสงสัยว่ำมีกำรกระท ำตำมที่ถูกกล่ำวหำ ให้ประธำนรัฐสภำเสนอเรื่องไปยังประธำนศำลฎีกำเพ่ือตั้ง
คณะผู้ไต่สวนอิสระจำกผู้ซึ่งมีควำมเป็นกลำงทำงกำรเมืองและมีควำมซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือไต่สวน
หำข้อเท็จจริง (มำตรำ 236) 

          7) กำรตรวจสอบ ในกรณีที่รัฐมนตรีต้องรับผิดชอบต่อสภำผู้แทนรำษฎรในเรื่องที่อยู่ในหน้ำที่
และอ ำนำจของตน รวมทั้งต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อรัฐสภำในกำรก ำหนดนโยบำยและกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำย
ของคณะรัฐมนตรี (มำตรำ 164) ดังนั้น ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีขอควำมคิดเห็นในกรณีที่มีปัญหำส ำคัญเกี่ยวกับ
กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรสำมำรถให้ควำมคิดเห็นดังกล่ำวได้ (มำตรำ 165) 

          8) กำรให้ควำมคิดเห็นของสภำผู้แทนรำษฎรในกำรจัดท ำมำตรฐำนทำงจริยธรรม (มำตรำ 219) 

          9) กำรรับแจ้งผลกำรตรวจสอบของคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินในกรณีที่ผ่ำน  
กำรให้ปรึกษำหำรือร่วมกับคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งและคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติแล้ว (มำตรำ 245) เพ่ือน ำผลดังกล่ำวเผยแพร่ต่อประชำชนต่อไปในฐำนะสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 

(10) หน้ำที่เลือกนำยกรัฐมนตรี 

          รัฐธรรมนูญก ำหนดหน้ำที่ของสภำผู้แทนรำษฎรในกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบบุคคล 
ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนำยกรัฐมนตรีจำกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 160 
และเป็นผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรำยชื่อที่พรรคกำรเมืองแจ้งไว้ตำมมำตรำ 88 เฉพำะจำกบัญชีรำยชื่อของพรรค
กำรเมืองที่มีสมำชิกได้รับเลือกเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรไม่น้อยกว่ำร้อยละห้ำของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมด
เท่ำท่ีมีอยู่ของสภำผู้แทนรำษฎร (มำตรำ 159) 
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(11) หน้ำที่สรรหำตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ 

          รัฐธรรมนูญก ำหนดให้กำรสรรหำสมควรได้รับกำรแต่งตั้งเป็นตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญเป็น
อ ำนำจและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำ โดยมีประธำนสภำผู้แทนรำษฎร และผู้น ำฝ่ำยค้ำนในสภำ
ผู้แทนรำษฎรเป็นหนึ่งในองค์คณะกรรมกำรในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว 

  2.3.1.3 หน้ำที่ประชุมรัฐสภำ 

                กำรท ำหน้ำที่ในกำรเข้ำร่วมประชุมรัฐสภำมีประโยชน์อย่ำงมำก เพรำะในทำง
ปฏิบัติกำรด ำเนินกำรทำงรัฐสภำจะต้องด ำเนินผ่ำนรูปแบบของกำรประชุม กำรน ำปัญหำควำมเดือดร้อยและ
ควำมต้องกำรของประชำชนเพ่ือเสนอรัฐบำลให้รับทรำบ ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญก ำหนดให้ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม
สำมัญของรัฐสภำสองสมัย ๆ หนึ่งให้มีก ำหนดเวลำหนึ่งร้อยยี่สิบวันแต่พระมหำกษัตริย์จะโปรดเกล้ำโปรด
กระหม่อมให้ขยำยเวลำออกไปก็ได้ (มำตรำ 121 วรรคสอง) อย่ำงไรก็ดี สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและสมำชิก
วุฒิสภำทั้งสองสภำรวมกัน หรือสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร มีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนสมำชิก
ทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของทั้งสองสภำมีสิทธิเข้ำชื่อร้องขอต่อประธำนรัฐสภำให้น ำควำมกรำบบังคมทูลเพ่ือมีพระ
บรมรำชโองกำรประกำศเรียกประชุมรัฐสภำเป็นกำรประชุมสมัยวิสำมัญได้ (มำตรำ 123 วรรคแรก  
โดยรัฐธรรมนูญได้ก ำหนดให้เอกสิทธิ์แก่สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกผู้ใดจะกล่ำวถ้อยค ำใดในทำงแถลง
ข้อเท็จจริง แสดงควำมคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนนย่อมเป็นเอกสิทธิ์โดยเด็ดขำด ผู้ใดจะน ำไปเป็นเหตุ
ฟ้องร้องว่ำกล่ำวสมำชิกผู้นั้นในทำงใด ๆ มิได้ (มำตรำ 124) รวมถึง ควำมคุ้มกันในระหว่ำงสมัยประชุม  
ห้ำมมิให้จับ คุมขัง หรือหมำยเรียกตัวสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิกวุฒิสภำไปท ำกำรสอบสวนในฐำนะ
ที่สมำชิกผู้นั้นเป็นผู้ต้องหำในคดีอำญำ เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกสภำที่ผู้นั้นเป็นสมำชิก หรือเป็นกำรจับ
ในขณะกระท ำควำมผิด (มำตรำ 125) 

 2.3.1.4 หน้ำที่กำรด ำรงตนในต ำแหน่งที่ดี  

          รัฐธรรมนูญได้ก ำหนดบทบำทให้แก่สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิกวุฒิสภำต้องไม่ใช้
สถำนะหรือต ำแหน่งกำรเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิกวุฒิสภำกระท ำกำรใด ๆ อันมีลักษณะที่เป็น
กำรก้ำวก่ำยหรือแทรกแซงเพ่ือประโยชน์ของตนเอง ของผู้อ่ืน หรือของพรรคกำรเมือง ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม (มำตรำ 185) และ สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรต้อง (มำตรำ 184) 

          - ไม่รับหรือแทรกแซงหรือก้ำวก่ำยกำรเข้ำรับสัมปทำนจำกรัฐ หน่วยรำชกำร หน่วยงำนของ
รัฐหรือรัฐวิสำหกิจ หรือเข้ำเป็นคู่สัญญำกับรัฐ หน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจอันมีลักษณะ
เป็นกำรผูกขำดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทำนหรือเข้ำเป็น
คู่สัญญำในลักษณะดังกล่ำว  ทั้งนี้ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 

          - ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ จำกหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจเป็น
พิเศษ นอกเหนือไปจำกที่หน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืน ๆ ในธุรกิจกำร
งำนปกต ิ
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          - ไม่กระท ำกำรใด ๆ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม อันเป็นกำรขัดขวำงหรือแทรกแซงกำร
ใช้สิทธิหรือเสรีภำพของหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนโดยมิชอบ 

2.3.2. อ านาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา 

          รัฐธรรมนูญได้ก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของสมำชิกวุฒิสภำทั้งเป็นหน้ำที่เฉพำะตัวและหน้ำที่  
ที่ต้องใช้พร้อมกับสภำผู้แทนรำษฎร ดังนี้ 

2.3.2.1 กำรเป็นผู้แทนปวงชนชำวไทย 

          สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและสมำชิกวุฒิสภำย่อมไม่อยู่ในควำมผูกมัดแห่งอำณัติมอบหมำย 
หรือควำมครอบง ำใด ๆ และต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชำติ
และควำมผำสุกของประชำชนโดยรวม โดยปรำศจำกกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ (มำตรำ 114) 

          2.3.2.2 อ ำนำจในกำรเข้ำร่วมประชุมรัฐสภำ 

          รัฐธรรมนูญก ำหนดให้ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสำมัญของรัฐสภำสองสมัย ๆ หนึ่งให้มี
ก ำหนดเวลำหนึ่งร้อยยี่สิบวันแต่พระมหำกษัตริย์จะโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมให้ขยำยเวลำออกไปก็ได้  
(มำตรำ 121 วรรคสอง) อย่ำงไรก็ดี สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและสมำชิกวุฒิสภำทั้งสองสภำรวมกัน  
หรือสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร มีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของ  
ทั้งสองสภำมีสิทธิเข้ำชื่อร้องขอต่อประธำนรัฐสภำให้น ำควำมกรำบบังคมทูลเพ่ือมีพระบรมรำชโองกำรประกำศ
เรียกประชุมรัฐสภำเป็นกำรประชุมสมัยวิสำมัญได้ (มำตรำ 123 วรรคแรก) 

          กำรประชุมรัฐสภำถือว่ำมีควำมส ำคัญในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของสมำชิกรัฐสภำของประเทศ
ไทย ดังนี้ รัฐธรรมนูญจึงได้ก ำหนดให้สมำชิกวุฒิสภำที่ขำดประชุมเกินจ ำนวนหนึ่งในสี่ของจ ำนวนวันประชุมใน
สมัยประชุมที่มีก ำหนดเวลำไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยยี่สิบวันโดยไม่ได้รับอนุญำตจำกประธำนวุฒิสภำ จะต้องสิ้นสุด
สมำชิกภำพไป (มำตรำ 111(5)) 

          ในส่วนของกำรประชุมรัฐสภำ รัฐธรรมนูญได้ก ำหนดเฉพำะในส่วนของควำมคุ้มกันให้แก่
สมำชิกวุฒิสภำเท่ำนั้น ซึ่งแตกต่ำงจำกสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรที่ได้รับทั้งเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันในสมัย
ประชุมรัฐสภำ ส ำหรับในส่วนของควำมคุ้มกันถูกก ำหนดไว้ในบทบัญญัติมำตรำ 125 ในระหว่ำงสมัยประชุม 
ห้ำมมิให้จับ คุมขัง หรือหมำยเรียกตัวสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิกวุฒิสภำไปท ำกำรสอบสวนในฐำนะ
ที่สมำชิกผู้นั้นเป็นผู้ต้องหำในคดีอำญำ เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกสภำที่ผู้นั้นเป็นสมำชิก หรือเป็นกำรจับ
ในขณะกระท ำควำมผิด 

2.3.2.3 กำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำย 

          (1)  ในกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติทั่วไป วุฒิสภำมีหน้ำที่พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
ต่อจำกสภำผู้แทนรำษฎร วุฒิสภำต้องพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติที่เสนอมำนั้นให้เสร็จภำยในหกสิบวัน แต่ถ้ำ
ร่ำงพระรำชบัญญัตินั้นเป็นร่ำงพระรำชบัญญัติเกี่ยวด้วยกำรเงินต้องพิจำรณำให้เสร็จภำยในสำมสิบวัน  
ทั้งนี้ เว้นแต่วุฒิสภำจะได้ลงมติให้ขยำยเวลำออกไปเป็นกรณีพิเศษซึ่งต้องไม่เกินสำมสิบวัน ก ำหนดวันดังกล่ำว
ให้หมำยถึงวันในสมัยประชุม และให้เริ่มนับแต่วันที่ร่ำงพระรำชบัญญัตินั้นมำถึงวุฒิสภำ (มำตรำ 136 วรรค
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แรก) ถ้ำวุฒิสภำพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติไม่เสร็จภำยในก ำหนดเวลำตำมวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ำวุฒิสภำได้ให้  
ควำมเห็นชอบในร่ำงพระรำชบัญญัตินั้น (มำตรำ 136 วรรคสำม) 

          (2) ในกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
ร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม และร่ำงพระรำชบัญญัติโอนงบประมำณรำยจ่ำย ภำยหลังจำก
กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร ในกำรพิจำรณำของวุฒิสภำ วุฒิสภำจะต้องให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้
ควำมเห็นชอบภำยในยี่สิบวันนับแต่วันที่ร่ำงพระรำชบัญญัตินั้นมำถึงวุฒิสภำ โดยจะแก้ไขเพ่ิมเติมใด ๆ มิได้  
ถ้ำพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำวให้ถือว่ำวุฒิสภำเห็นชอบกับร่ำงพระรำชบัญญัตินั้น ในกรณีเช่นนี้และในกรณีที่
วุฒิสภำให้ควำมเห็นชอบให้ด ำเนินกำรต่อไปตำมมำตรำ 81 (มำตรำ 143 วรรคสำม) ถ้ำวุฒิสภำไม่เห็นชอบ
ด้วยกับร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ให้น ำควำมในมำตรำ 138 วรรคสองมำใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้สภำ
ผู้แทนรำษฎรยกขึ้นพิจำรณำใหม่ได้ทันที (มำตรำ 143 วรรคสี่) 

          (3) ในกำรพิจำรณำพระรำชก ำหนด เมื่อพระมหำกษัตริย์ทรงตรำพระรำชก ำหนด  
ตำมค ำเสนอแนะของคณะรัฐมนตรีตำมบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมำตรำ 172 ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของ
คณะรัฐมนตรีในกำรน ำพระรำชก ำหนดนั้นเข้ำสู่กำรพิจำรณำเพ่ือพิจำรณำอนุมัติหรือไม่อนุมัติจำกรัฐสภำ 
ดังนั้น บทบำทอ ำนำจหน้ำที่ในกำรพิจำรณำพระรำชก ำหนดจึงเป็นส่วนหนึ่งของสมำชิกวุฒิสภำ 

2.3.2.4 หน้ำที่ของวุฒิสภำเกี่ยวกับกำรเสนอให้ควำมเห็นในประเด็นต่ำง ๆ 

          (1) กำรให้ควำมเห็นเพ่ือแต่งตั้งผู้เป็นนำยกรัฐมนตรี (ในระหว่ำง 5 ปีแรก ตำมบทเฉพำะกำล) 

ตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในมำตรำ 159 ได้ก ำหนดให้สภำผู้แทนรำษฎรเป็นองค์กรหลักในกำร
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนำยกรัฐมนตรี โดยเลือกจำกจำกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 160 และเป็นผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรำยชื่อที่พรรคกำรเมืองแจ้งไว้
ตำมมำตรำ 88 เฉพำะจำกบัญชีรำยชื่อของพรรคกำรเมืองที่มีสมำชิกได้รับเลือกเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
ไม่น้อยกว่ำร้อยละห้ำของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของสภำผู้แทนรำษฎร 

แต่ตำมบทเฉพำะกำล มำตรำ 272  ได้ก ำหนดให้ในระหว่ำง 5 ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภำชุดแรกตำม
รัฐธรรมนูญนี้ ให้วุฒิสภำมีอ ำนำจร่วมกับสภำผู้แทนรำษฎรในฐำนะรัฐสภำ พิจำรณำเพ่ือแต่งตั้งผู้ เป็น
นำยกรัฐมนตรีได้ในสองกรณีคือ  

กรณีแรก กำรให้ควำมเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนำยกรัฐมนตรีให้ด ำเนินกำรตำม
มำตรำ 159  ในระยะห้ำปีแรกให้ ให้กระท ำในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภำ และมติที่เห็นชอบกำรแต่งตั้งบุคคล
ใดให้เป็นนำยกรัฐมนตรี ต้องมีคะแนนเสียงมำกกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิกท้ังหมดเท่ำที่มีอยู่ของทั้งสองสภำ
(มำตรำ 272 วรรคแรก) 

กรณีที่สอง หำกมีกรณีที่ไม่อำจแต่งตั้งนำยกรัฐมนตรีจำกกระบวนกำรในกรณีแรกได้ เมื่อสมำชิก
ของทั้งสองสภำรวมกันจ ำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของทั้งสองสภำเข้ำชื่อ
เสนอต่อประธำนรัฐสภำขอให้รัฐสภำมีมติยกเว้นเพ่ือไม่ต้องเสนอชื่อนำยกรัฐมนตรีจำกรำยชื่อที่พรรคกำรเมือง
แจ้งไว้ ให้ประธำนรัฐสภำจัดให้มีกำรประชุมร่วมกันของรัฐสภำ เพ่ือพิจำรณำมติดังกล่ำว โดยหำกมีมติด้วย
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คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนสมำชิกเท่ำที่มีอยู่ทั้งหมดของสภำให้ยกเว้นได้ ก็ให้ด ำเนินกำร
พิจำรณำผู้ด ำรงต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรีโดยไม่ต้องเป็นผู้มีรำยชื่อในบัญชีรำยชื่อที่พรรคกำรเมืองแจ้งไว้ก็ได้ 
ทั้งนี้ จะมีกำรเสนอชื่อผู้อยู่ในบัญชีรำยชื่อที่พรรคกำรเมืองเสนอไว้หรือไม่ก็ได้ โดยเมื่อมติมีคะแนนเสียง
มำกกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของทั้งสองสภำ ให้บุคคลนั้นได้ด ำรงต ำแหน่ง
นำยกรัฐมนตรี (มำตรำ 272 วรรคสอง) 

          (2) หน้ำที่ให้ค ำแนะน ำในกำรสรรหำและแต่งตั้งผู้ด ำรงต ำแหน่งส ำคัญต่ำง ๆ ดังนี้ 

          ก) กำรให้ควำมเห็นชอบในกำรแต่งตั้งผู้ได้รับกำรคัดเลือกหรือสรรหำเพ่ือด ำรงต ำแหน่ง 
“ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ” ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของ
วุฒิสภำ ให้ประธำนวุฒิสภำน ำควำมกรำบบังคมทูลเพ่ือทรงแต่งตั้งประธำนศำลรัฐธรรมนูญและตุลำกำรศำล
รัฐธรรมนูญ และเป็นผู้ลงนำมรับสนองพระบรมรำชโองกำร (มำตรำ 204 วรรคท้ำย) 

          ข) กำรให้ควำมเห็นชอบในกำรแต่งตั้งผู้ได้รับกำรแต่งตั้ง “ผู้ด ำรงต ำแหน่งในองค์กรอิสระ” 
ได้แก่ คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ และผู้ตรวจกำรแผ่นดิน 

          2.3. สิทธิในกำรเสนอควำมเห็นต่อศำลรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำกำร
กระท ำที่ฝ่ำฝืนบทบัญญัติตำมมำตรำ 144 วรรคสอง กล่ำวคือ กรณีมีกำรกระท ำที่ฝ่ำฝืนในส่วนของ 
กำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ และร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยเพ่ิมเติม และร่ำงพระรำชบัญญัติโอนงบประมำณรำยจ่ำย ที่มีกำรกำรเสนอ กำรแปรญัตติหรือ  
กำรกระท ำด้วยประกำรใด ๆ ที่มีผลให้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำหรือกรรมำธิกำรมีส่วนไม่ว่ำ
โดยทำงตรงหรือทำงอ้อมในกำรใช้งบประมำณรำยจ่ำย (มำตรำ 144 วรรคสำม) 

          4.4 สิทธิในกำรเสนอควำมเห็นในกรณีร่ำงพระรำชบัญญัติมีข้อควำมขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
หรือตรำขึ้นโดยไม่ถูกต้องตำมบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ กำรเสนอควำมเห็นในกรณีดังกล่ำวนี้ สมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ หรือสมำชิกของทั้งสองสภำรวมกันมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสิบของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมด
เท่ำที่มีอยู่ของทั้งสองสภำ สำมำรถเสนอต่อประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ประธำนวุฒิสภำ หรือประธำนรัฐสภำ แล้วแต่
กรณี ภำยใต้เงื่อนไขด้ำนระยะเวลำ คือ ก่อนที่นำยกรัฐมนตรีจะน ำร่ำงพระรำชบัญญัติใดขึ้นทูลเกล้ำทูลกระหม่อม
ถวำยเพ่ือพระมหำกษัตริย์ทรงลงพระปรมำภิไธยตำมมำตรำ 81 (มำตรำ 148) 

2.3.2.5 สิทธิเข้ำชื่อเสนอควำมเห็นต่อประธำนแห่งสภำที่ตนเป็นสมำชิก 

          ในกรณีพระรำชก ำหนดนั้นไม่เป็นไปตำมมำตรำ 172 วรรคหนึ่ง และให้ประธำนแห่ง 
สภำนั้นส่งควำมเห็นไปยังศำลรัฐธรรมนูญภำยในสำมวันนับแต่วันที่ได้รับควำมเห็นเพ่ือวินิจฉัย และให้รอ 
กำรพิจำรณำพระรำชก ำหนดนั้นไว้ก่อนจนกว่ำจะได้รับแจ้งค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญ (มำตรำ 173 วรรคแรก) 

       2.3.2.6 สิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็นในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 

          ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีขอควำมคิดเห็นในกรณีที่มีปัญหำส ำคัญเกี่ยวกับกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน นำยกรัฐมนตรีจะแจ้งไปยังประธำนรัฐสภำขอให้มีกำรเปิดอภิปรำยทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของ
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รัฐสภำก็ได้ ในกรณีเช่นว่ำนี้ รัฐสภำจะลงมติในปัญหำที่อภิปรำยมิได้ ดังนี้ สมำชิกวุฒิสภำสำมำรถให้ควำม
คิดเห็นดังกล่ำวได้ (มำตรำ 165) 

          2.3.2.7 กำรให้ควำมคิดเห็นของในกำรจัดท ำมำตรฐำนทำงจริยธรรม ที่ศำลรัฐธรรมนูญและ
องค์กรอิสระร่วมกันก ำหนดมำตรฐำนทำงจริยธรรมขึ้นศำลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระร่วมกันก ำหนด
มำตรฐำนทำงจริยธรรมขึ้น (มำตรำ 219) 

2.3.2.8 สิทธิของสมำชิกวุฒิสภำ 

          (1)  สิทธิตั้งกระทู้ถำมรัฐมนตรีในเรื่องใดเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ โดยจะถำมเป็นหนังสือหรือ
ด้วยวำจำก็ได้ (มำตรำ 150) 

          (2) สิทธิเข้ำชื่อขอเปิดอภิปรำยทั่วไปในวุฒิสภำ เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือ
ชี้แจงปัญหำส ำคัญเกี่ยวกับกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินโดยไม่มีกำรลงมติ ภำยใต้เงื่อนไขต้องมีสมำชิกวุฒิสภำ
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของวุฒิสภำ (มำตรำ 153) 

          (3) สิทธิในกำรตรวจสอบสมำชิกภำพของสมำชิกวุฒิสภำคนใดคนหนึ่งแห่งสภำนั้นสิ้นสุดำม
มำตรำ 101 (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) หรือ (12) หรือมำตรำ 111 (3) (4) (5) หรือ (7) แล้วแต่กรณี (มำตรำ 82) 

          (4) สิทธิในกำรเข้ำชื่อกล่ำวหำว่ำกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริ ตแห่งชำติ  
ผู้ใดกระท ำกำรตำมมำตรำ 234 (1) โดยยื่นต่อประธำนรัฐสภำพร้อมด้วยหลักฐำนตำมสมควร หำกประธำน
รัฐสภำเห็นว่ำมีเหตุอันควรสงสัยว่ำมีกำรกระท ำตำมที่ถูกกล่ำวหำ ให้ประธำนรัฐสภำเสนอเรื่องไปยังประธำน
ศำลฎีกำเพ่ือตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระจำกผู้ซึ่งมีควำมเป็นกลำงทำงกำรเมืองและมีควำมซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่
ประจักษ์ เพ่ือไต่สวนหำข้อเท็จจริง (มำตรำ 236) 

2.3.2.9 อ ำนำจหน้ำที่ในบทเฉพำะกำลของวุฒิสภำชุดแรกที่ได้รับแต่งตั้งจ ำนวน 250 คนแรกตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในบทเฉพำะกำลของรัฐธรรมนูญ มำตรำ 269 ก ำหนดให้ท ำหน้ำที่ ดังนี้ 
(มำตรำ 270) 

- ติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมหมวด 
16 กำรปฏิรูปประเทศ และกำรจัดท ำและด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ 

- พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติที่จะตรำขึ้นเพ่ือด ำเนินกำรตำมหมวด 16 กำรปฏิรูป
ประเทศ โดยให้เสนอและพิจำรณำในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภำ 

- ในกรณีที่สมำชิกวุฒิสภำเห็นว่ำร่ำงพระรำชบัญญัติใดที่คณะรัฐมนตรีมิได้แจ้งว่ำ 
เป็นร่ำงพระรำชบัญญัติที่จะตรำขึ้นเพ่ือด ำเนินกำรตำมหมวด 16 กำรปฏิรูปประเทศ 
สมำชิกวุฒิสภำจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในห้ำของแต่ละสภำ อำจเข้ำชื่อกันร้องขอต่อ
ประธำนรัฐสภำเพ่ือให้วินิจฉัย กำรยื่นค ำร้องดังกล่ำวต้องยื่นก่อนที่สภำผู้แทนรำษฎร
หรือวุฒิสภำแล้วแต่กรณี จะพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัตินั้นแล้วเสร็จ 
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2.3.2.10 อ ำนำจในกำรแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของสมำชิกวุฒิสภำ  

           กำรแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ จะกระท ำมิได้ (มำตรำ 255) ส ำหรับ
หลักเกณฑ์และวิธีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญถูกก ำหนดไว้ในมำตรำ 256(1) ให้อ ำนำจในกำรเสนอญัตติ 
ขอแก้ไขเพ่ิมเติมต้องมำจำกคณะรัฐมนตรี หรือจำกสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและสมำชิกวุฒิสภำจ ำนวนไม่น้อย
กว่ำหนึ่งในห้ำของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของทั้งสองสภำ สมำชิกวุฒิสภำจึงมีส่วนส ำคัญ  
ในกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในกำรแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญโดยเฉพำะกำรลงมติในวำระที่
หนึ่ง และในวำระที่สำม ของกำรแก้ไข ดังนี้ 

กำรออกเสียงลงคะแนนในวำระที่หนึ่งขั้นรับหลักกำร ต้องมีสมำชิกวุฒิสภำเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่ำ
หนึ่งในสำมของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของวุฒิสภำ (มำตรำ 256 (3)) 

กำรออกเสียงลงคะแนนในวำระที่สำมขั้นสุดท้ำย สมำชิกวุฒิสภำเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่ำหนึ่ง 
ในสำมของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของวุฒิสภำ (มำตรำ 256(6)) 

ก่อนนำยกรัฐมนตรีน ำควำมกรำบบังคมทูลเพ่ือทรงลงพระปรมำภิไธยตำม (7) สมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎร หรือสมำชิกวุฒิสภำ หรือสมำชิกทั้งสองสภำรวมกัน มีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสิบของสมำชิกทั้ งหมด
เท่ำที่มีอยู่ของแต่ละสภำ หรือของทั้งสองสภำรวมกัน แล้วแต่กรณี มีสิทธิเข้ำชื่อกันเสนอควำมเห็นต่อประธำน
แห่งสภำที่ตนเป็นสมำชิกหรือประธำนรัฐสภำ แล้วแต่กรณี ว่ำร่ำงรัฐธรรมนูญตำม (7) ขัดต่อมำตรำ 255 หรือ 
มีลักษณะตำม (8) และให้ประธำนแห่งสภำที่ได้รับเรื่องดังกล่ำวส่งควำมเห็นไปยังศำลรัฐธรรมนูญ(มำตรำ 
256(9)) 

2.3.2.11 กำรด ำรงต ำแหน่งสมำชิกวุฒิสภำที่ดี 

          รัฐธรรมนูญก ำหนดคุณสมบัติของสมำชิกวุฒิสภำต้องไม่ฝักใฝ่หรือยอมตนอยู่ใต้อำณัติของ
พรรคกำรเมืองใด ๆ (มำตรำ 113) ทั้งได้ก ำหนดบทบำทให้แก่สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิกวุฒิสภำต้อง
ไม่ใช้สถำนะหรือต ำแหน่งกำรเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิกวุฒิสภำกระท ำกำรใด ๆ อันมีลักษณะที่
เป็นกำรก้ำวก่ำยหรือแทรกแซงเพ่ือประโยชน์ของตนเอง ของผู้อ่ืน หรือของพรรคกำรเมือง ไม่ว่ำโดยทำงตรง
หรือทำงอ้อม (มำตรำ 185) นอกจำกนี้ สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและสมำชิกวุฒิสภำต้อง (มำตรำ 184) 

          (1) ไม่ด ำรงต ำแหน่งหรือหน้ำที่ใดในหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐหรือรัฐวิสำหกิจหรือ
ต ำแหน่งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 

          (2) ไม่รับหรือแทรกแซงหรือก้ำวก่ำยกำรเข้ำรับสัมปทำนจำกรัฐ หน่วยรำชกำร หน่วยงำน
ของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจ หรือเข้ำเป็นคู่สัญญำกับรัฐ หน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจอันมี
ลักษณะเป็นกำรผูกขำดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทำนหรือเข้ำ
เป็นคู่สัญญำในลักษณะดังกล่ำว  ทั้งนี้ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 

          (3) ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ จำกหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจเป็นพิเศษ 
นอกเหนือไปจำกที่หน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจปฏิบัติต่อบุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจกำรงำนปกติ 
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          (4) ไม่กระท ำกำรใด ๆ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม อันเป็นกำรขัดขวำงหรือแทรกแซง
กำรใช้สิทธิหรือเสรีภำพของหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนโดยมิชอบ 

2.3.3 การท าหน้าที่ร่วมกันในที่ประชุมร่วมของรัฐสภา16 

2.3.3.1 กรณีตำมมำตรำ 156 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560  
ได้ก ำหนดเรื่องที่จะต้องพิจำรณำโดยที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภำเอำไว้ที่ในมำตรำ 156 ดังนี้ 

1) กำรให้ควำมเห็นชอบในกำรแต่งตั้งผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ตำมมำตรำ 17  
2) กำรปฏิญำณตนของผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ต่อรัฐสภำตำมมำตรำ 19  
3) กำรรับทรำบกำรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎมณเฑียรบำลว่ำด้วยกำรสืบรำชสันตติวงศ์ พุทธศักรำช 

2467 ตำมมำตรำ 20  
4) กำรรับทรำบหรือให้ควำมเห็นชอบในกำรสืบรำชสมบัติตำมมำตรำ 21  
5) กำรให้ควำมเห็นชอบในกำรปิดสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีก่อนครบก ำหนดเวลำ 

หนึ่งร้อยยี่สิบวันตำมมำตรำ 121  
6) กำรเปิดประชุมรัฐสภำครั้งแรกตำมมำตรำ 122  
7) กำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตำมมำตรำ 132  
8) กำรปรึกษำร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่ำงพระรำชบัญญัติใหม่  

ตำมมำตรำ 146 
9) กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบตำมที่คณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภำยหลังกำรเลือกตั้งทั่วไป

ร้องขอให้พิจำรณำบรรดำร่ำงรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมหรือร่ำงพระรำชบัญญัติที่รัฐสภำยังมิได้ให้ควำม
เห็นชอบตำมมำตรำ 147  

10) กำรตรำข้อบังคับกำรประชุมรัฐสภำตำมมำตรำ 157  
11) กำรแก้ไขเพ่ิมเตมิรัฐธรรมนูญตำมมำตรำ 256  
12) กรณีผู้น ำฝ่ำยค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎรขอให้มีกำรเปิดอภิปรำยทั่วไปในที่ประชุมรัฐสภำ

ตำมมำตรำ 155  
13) กำรแถลงนโยบำยต่อรัฐสภำของคณะรัฐมนตรีตำมมำตรำ 162  
14) กรณีคณะรัฐมนตรีขอให้มีกำรเปิดอภิปรำยทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภำตำม

มำตรำ 165 
15) กำรให้ควำมเห็นชอบในกำรประกำศสงครำมตำมมำตรำ 177  
16) กำรรับฟังค ำชี้แจงและกำรให้ควำมเห็นชอบหนังสือสัญญำตำมมำตรำ 178 2.3.3.2  
17) กรณีอ่ืนตำมที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เช่น กรณีตำมบทเฉพำะกำล 

                                                           
16 สรุปจำก แดนชัย ไชยวิเศษ, “กำรประชุมร่วมกันของรัฐสภำตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560”,
ส ำนักวิ ชำกำร ส ำนั กงำนเลขำธิกำรสภำผู้ แทนรำษฎร , https: / / library2.parliament.go. th/ebook/content-
issue/2562/hi2562-043.pdf 
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1) กำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติที่จะตรำขึ้นเพ่ือด ำเนินกำรตำมหมวด 16  
กำรปฏิรูปประเทศตำมมำตรำ 270 วรรคสอง กล่ำวคือ ร่ำงพระรำชบัญญัติที่จะตรำขึ้นเพ่ือด ำเนินกำรตำม
หมวด 16 กำรปฏิรูปประเทศ ให้เสนอและพิจำรณำในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภำ 

2) กำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติที่วุฒิสภำหรือสภำผู้แทนรำษฎรยับยั้งไว้ 
ตำมมำตรำ 271 กล่ำวคือในวำระเริ่มแรกภำยในห้ำปีนับแต่วันที่มีพระบรมรำชโองกำรแต่งตั้งของวุฒิสภำ
จ ำนวนสองร้อยห้ำสิบคนกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติที่วุฒิสภำหรือสภำผู้แทนรำษฎรยับยั้งไว้ตำม 
มำตรำ 137 (2) หรือ (3) ให้กระท ำโดยที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภำ ถ้ำร่ำงพระรำชบัญญัตินั้นเกี่ยวกับ  
(1) กำรแก้ไขเพ่ิมเติมโทษหรือองค์ประกอบควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรหรือต่อต ำแหน่งหน้ำที่ในกำร
ยุติธรรม หรือควำมผิดของพนักงำนในองค์กำรหรือหน่วยงำนของรัฐ เฉพำะเมื่อกำรแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นมีผลให้
ผู้กระท ำควำมผิดพ้นจำกควำมผิดหรือไม่ต้องรับโทษ (2) ร่ำงพระรำชบัญญัติที่วุฒิสภำมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนสมำชิกวุฒิสภำทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ว่ำมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินกระบวนกำร
ยุติธรรมอย่ำงร้ำยแรงมติของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภำที่ให้ควำมเห็นชอบร่ำงพระรำชบัญญัตินั้น ต้องมี
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนสมำชิกท้ังหมดเท่ำที่มีอยู่ของรัฐสภำ 

3) กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนำยกรัฐมนตรีตำมมำตรำ 
272 กล่ำวคือ ในระหว่ำงห้ำปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภำชุดแรกตำมรัฐธรรมนูญนี้ คือเมื่อมีกำรประกำศผลกำร
เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรตำมจ ำนวนที่สำมำรถเปิดประชุมรัฐสภำได้ และมีพระบรมรำชโองกำรแต่งตั้ง
สมำชิกวุฒิสภำจ ำนวนสองร้อยห้ำสิบคนแล้ว กำรให้ควำมเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็น
นำยกรัฐมนตรีให้ด ำเนินกำรตำมมำตรำ 159 เว้นแต่กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบตำมมำตรำ 159 วรรคหนึ่ง 
ให้กระท ำในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภำ และมติที่ เห็นชอบกำรแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนำยกรัฐมนตรีตำม
มำตรำ 159 วรรคสำม ต้องมีคะแนนเสียงมำกกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของทั้งสองสภำ
ในระหว่ำงเวลำดังกล่ำว หำกมีกรณีที่ไม่อำจแต่งตั้งนำยกรัฐมนตรีจำกผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรำยชื่อที่พรรคกำรเมือง
แจ้งไว้ตำมมำตรำ 88 ไม่ว่ำด้วยเหตุใด และสมำชิกของทั้งสองสภำรวมกันจ ำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวน
สมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของทั้งสองสภำเข้ำชื่อเสนอต่อประธำนรัฐสภำขอให้รัฐสภำมีมติยกเว้นเพ่ือไม่ต้อง
เสนอชื่อนำยกรัฐมนตรีจำกผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรำยชื่อที่พรรคกำรเมืองแจ้งไว้ตำมมำตรำ 88ในกรณีเช่นนั้น ให้
ประธำนรัฐสภำจัดให้มีกำรประชุมร่วมกันของรัฐสภำโดยพลัน และในกรณีที่รัฐสภำมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของทั้งสองสภำให้ยกเว้นได้ให้ด ำเนินกำรตำมวรรค
หนึ่งต่อไป โดยจะเสนอชื่อผู้อยู่ในบัญชีรำยชื่อที่พรรคกำรเมืองแจ้งไว้ตำมมำตรำ 88 หรือไม่ก็ได้ 

 

2.4 องค์ประกอบของรัฐสภาชุดปัจจุบัน 

2.4.1 สภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วย 
สภำผู้แทนรำษฎรประกอบด้วยสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจ ำนวนรวม 500 คน ที่มำจำกกำรเลือกตั้ง

สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 2 ประเภท (มำตรำ 83) ได้แก่ สมำชิกซึ่งมำจำกกำรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
จ ำนวน350 คน และสมำชิกซึ่งมำจำกบัญชีรำยชื่อของพรรคกำรเมืองจ ำนวน 150 คน 
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ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร  นำยชวน หลีกภัย  

รองประธำนคนที่ 1  นำยสุชำติ ตันเจริญ  

รองประธำนคนที่ 2  นำยศุภชัย โพธิ์สุ  

ผู้น ำฝ่ำยค้ำน  นำยแพทย์ ชลน่ำน ศรีแก้ว (เดิม นำยสมพงศ์ อมรวิวัฒน์) 

2.4.2 วุฒิสภา ประกอบด้วย 

วุฒิสภำประกอบด้วยสมำชิกจ ำนวน 200 คน ซึ่งให้มำจำกกำรเลือกกันเองของบุคคล 
ซึ่งมีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ ประสบกำรณ์ อำชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือท ำงำนหรือเคยท ำงำน
ด้ำนต่ำง ๆ ที่หลำกหลำยของสังคม โดยในกำรแบ่งกลุ่มต้องแบ่งในลักษณะที่ท ำให้ประชำชนซึ่งมีสิทธิรับสมัคร
เลือกทุกคนสำมำรถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ (มำตรำ 107 วรรคแรก)  

อย่างไรก็ดีในวาระเริ่มแรกเป็นระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2562-2567) ตำมบทเฉพำะกำล 
ในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ.2560 มำตรำ 269 ได้ก ำหนดให้วุฒิสภำมีจ ำนวน 250 คน 
ประกอบด้วยสมำชิกวุฒิสภำโดยต ำแหน่ง 6 คน คือ ปลัดกระทรวงกลำโหม ผู้บัญชำกำรทหำรสูงสุด  
ผู้บัญชำกำรทหำรบก ผู้บัญชำกำรทหำรเรือ ผู้บัญชำกำรทหำรอำกำศ และผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ  
อีกจ ำนวน 194 คน มำจำกกำรสรรหำโดยคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ และสมำชิกที่มำจำกกำรเลือกตำม
บทหลักที่คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติเป็นผู้คัดเลือกอีก 50 คน ซึ่งสมำชิกจ ำนวน 194 คน และ 50 คน  
คัดเลือกจำกรำยชื่อที่เสนอมำจำก 2 กลุ่มรวม 244 คน ประกอบด้วย กลุ่มแรก มำจำกกำรเลือกจำกรำยชื่อผู้
ที่มำจำกำรเลือกกันเองตำมกระบวนกำรได้มำซึ่งสมำชิกวุฒิสภำที่ก ำหนดไว้ในภำวะปกติตำมรัฐธรรมนูญ
จ ำนวน 200 คนโดยให้ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จก่อนวันที่มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรไม่น้อยกว่ำ 15 
วัน โดยคณะรักษำควำมสงบเรียบร้อยแห่งชำติจะเลือกให้เหลือ 50 คน  และกลุ่มที่สอง จะคัดลือกจำกรำยชื่อ 
ที่คณะกรรมกำรสรรหำสมำชิกวุฒิสภำที่คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติแต่งตั้งจำกผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ในด้ำนต่ำง ๆ และมีควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ9 แต่ไม่เกิน 12 คน มีหน้ำที่
ด ำเนินกำรสรรหำบุคคลซึ่งสมควรเป็นสมำชิกวุฒิสภำ โดยคณะกรรมกำรดังกล่ำวจะคัดเลือกบุคคลที่มี
เหมำะสมจ ำนวน 400 คน โดยคณะรักษำควำมสงบเรียบร้อยแห่งชำติจะคัดเลือกให้เหลือ 194 คน และ
คัดเลือกรำยชื่อส ำรองไว้อีกจ ำนวน 50 คนด้วย  

ประธำน   ศำสตรำจำรย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย 

รองประธำนคนที่ 1 พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร 

รองประธำนคนที่ 2 นำยศุภชัย สมเจริญ 
 

2.5. การด าเนินงานรัฐสภา 

2.5.1 คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร 

2.5.1.1 คณะกรรมาธิการสามัญ 35 คณะ 

1) คณะกรรมำธิกำรกำรกฎหมำย กำรยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน 
2) คณะกรรมำธิกำรกิจกำรสภำผู้แทนรำษฎร 
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3) คณะกรรมำธิกำรกิจกำรศำล องค์กร อิสระ องค์กร อัยกำร  รั ฐวิ สำหกิจ  
องค์กำรมหำชน และกองทุน 

4) คณะกรรมำธิกำรกีฬำ 
5) คณะกรรมำธิกำรกิจกำรเด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร กลุ่มชำติพันธุ์ และ  

ผู้มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ 
6) คณะกรรมำธิกำรแก้ไขปัญหำหนี้สินแห่งชำติ 
7) คณะกรรมำธิกำรกำรเกษตรและสหกรณ์ 
8) คณะกรรมำธิกำรกำรคมนำคม 
9) คณะกรรมำธิกำรควำมมั่นคงแห่งรัฐ กิจกำรชำยแดนไทย ยุทธศำสตร์ชำติและ 

กำรปฏิรูปประเทศ 
10) คณะกรรมำธิกำรกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
11) คณะกรรมำธิกำรกำรเงิน กำรคลัง สถำบันกำรเงินและตลำดกำรเงิน 
12) คณะกรรมำธิกำรกำรต่ำงประเทศ 
13) คณะกรรมำธิกำรกำรต ำรวจ 
14) คณะกรรมำธิกำรศึกษำกำรจัดท ำและติดตำมกำรบริหำรงบประมำณ 
15) คณะกรรมำธิกำรกำรทหำร 
16) คณะกรรมำธิกำรกำรท่องเที่ยว 
17) คณะกรรมำธิกำรกำรที่ดิน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
18) คณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง 
19) คณะกรรมำธิกำรกำรกระจำยอ ำนำจ กำรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำรบริหำร

รำชกำรรูปแบบพิเศษ 
20) คณะกรรมำธิกำรกำรป้องกันปรำบปรำมกำรฟอกเงินและยำเสพติด 
21) คณะกรรมำธิกำรกำรป้องกันและบรรเทำผลกระทบจำกภัยธรรมชำติและสำธำรณ

ภัย 
22) คณะกรรมำธิกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 
23) คณะกรรมำธิกำรกำรพลังงำน 
24) คณะกรรมำธิกำรกำรพัฒนำกำรเมือง กำรสื่อสำรมวลชน และกำรมีส่วนร่วมของ

ประชำชน 
25) คณะกรรมำธิกำรกำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
26) คณะกรรมำธิกำรกำรพำณิชย์และทรัพย์สินทำงปัญญำ 
27) คณะกรรมำธิกำรกำรแรงงำน 
28) คณะกรรมำธิกำรกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
29) คณะกรรมำธิกำรแก้ไขปัญหำรำคำผลิตผลเกษตรกรรม 
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30) คณะกรรมำธิกำรกำรศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 
31) คณะกรรมำธิกำรกำรศึกษำ 
32) คณะกรรมำธิกำรกำรสวัสดิกำรสังคม 
33) คณะกรรมำธิกำรกำรสำธำรณสุข 
34) คณะกรรมำธิกำรกำรสื่อสำร โทรคมนำคม และดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
35) คณะกรรมำธิกำรกำรอุตสำหกรรม 

 

2.5.1.2 คณะกรรมาธิการวิสามัญ 
1) คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ 
- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญยกร่ำงข้อบังคับกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. .... 
- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงข้อบังคับกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 

.... 
- คณะกรรมำธิกำรยกร่ำงข้อบังคับว่ำด้วยประมวลจริยธรรมของสมำชิกสภำผู้แทน

รำษฎรและกรรมำธิกำร พ.ศ. .... 
- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงข้อบังคับว่ำด้วยประมวลจริยธรรมของ

สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและกรรมำธิกำร พ.ศ. .... 
- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนำ

เกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทตลำดรอง

สินเชื่อที่อยู่อำศัย พ.ศ. .... 
- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และ

ก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงข้อบังคับกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎร (ฉบับที่ 
..) พ.ศ. .... (เรื่อง : กำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและ 
วิธีพิจำรณำคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรวินิจฉัยชี้ขำด
อ ำนำจระหว่ำงศำล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎำกร 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ด ำเนินกำรเสร็จแล้ว) 

- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติหอกำรค้ำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
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- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับที่..) 
พ.ศ. .... 

- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติอ้อยและน้ ำตำลทรำย (ฉบับที่ 
..) พ.ศ. .... 

- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมำยอำญำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติยกฐำนะศำลแขวงนครไทย 
ศำลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย และศำลแขวงเวียงป่ำเป้ำ เป็นศำลจังหวัด พ.ศ. .... 

- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครอง และวิธี
พิจำรณำคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎำกร 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติวัตถุอันตรำย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 
.... 

- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติวิชำชีพกำรสัตวบำล พ.ศ. .... 
- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรเข้ำชื่อ เสนอข้อบัญญัติ

ท้องถิ่น พ.ศ. .... 
- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร 
- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 

.... 
- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล

กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. .... 
- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติคุ้มครองพยำนในคดีอำญำ 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจข้อมูล

เครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมค ำสั่งหัวหน้ำ

คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำค
ของกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ ๓ เมษำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... 
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- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมำยอำญำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำรแก้ไขเกณฑ์อำยุเด็กท่ีเป็นผู้กระท ำควำมผิด) 

- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทรมำนและกำรกระท ำให้บุคคลสูญหำย พ.ศ. .... 

- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำ
กำรศำลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติยกเลิกกฎหมำยบำงฉบับที่
หมดควำมจ ำเป็นหรือซ้ ำซ้อนกับกฎหมำยอื่น พ.ศ. .... 

- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำร
ฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติเครื่องส ำอำง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติอำหำร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงข้อบังคับกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎร (ฉบับที่ 

..) พ.ศ. .... 
- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติสถำปนิก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนน้ ำไทย 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ

ข้ำรำชกำร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ

กำรศึกษำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติมำตรกำรป้องกันกำรกระท ำ

ควำมผิดซ้ ำในควำมผิดเกี่ยวกับเพศหรือท่ีใช้ควำมรุนแรง พ.ศ. .... 
- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมิต (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกัญชำ กัญชง พ.ศ. .... สภำ

ผู้แทนรำษฎร 
- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... 
- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ

ท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
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- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงรำง พ.ศ. .... 
- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรเวนคืน และ 

กำรได้มำซึ่งอสังหำริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยนเรศวร พ.ศ. .... 
- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติล้มละลำย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 

2) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาญัตติ 

- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำปัญหำรำคำพืชผลทำงกำรเกษตรตกต่ ำ 
- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำกำรขยำยสัญญำสัมปทำนทำงด่วนและรถไฟฟ้ำ 

(บีทีเอส) สภำผู้แทนรำษฎร 
- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำแนวทำงกำรควบคุมกำรใช้สำรเคมีในภำคเกษตรกรรม 

สภำผู้แทนรำษฎร 
- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรลุ่มน้ ำทั้งระบบ 
- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำและแก้ไขปัญหำกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนและกำรลอบ

ประทุษร้ำยประชำชน 
- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำปัญหำ หลักเกณฑ์ และแนวทำงกำรแก้ไขเพ่ิมเติม

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 
- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรกำรช ำระหนี้กองทุนเงิน

ให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 
- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำโครงกำรก่อสร้ำงอำคำรรัฐสภำแห่งใหม่ 
- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำแนวทำงป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรข่มขืนกระท ำ

ช ำเรำและกำรล่วงละเมิดทำงเพศ 
- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำกำรขุดคลองไทยและกำรพัฒนำพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจ

ภำคใต้ สภำผู้แทนรำษฎร 
- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำหำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับกำรใช้กัญชำ  

กัญชง และกระท่อมอย่ำงเป็นระบบ สภำผู้แทนรำษฎร 
- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำฝุ่นละออง 

ขนำดเล็ก (PM 2.5) อย่ำงเป็นระบบ 
- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำปัญหำที่ดินและกำรออกเอกสำรสิทธิในที่ดิน 
- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำผลกระทบจำกกำรประกอบธุรกิจออนไลน์ และ  

กำรท ำธุรกรรมผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
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- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำผลกระทบจำกกำรเข้ำร่วมควำมตกลงที่ครอบคลุมและ
ก้ำวหน้ำส ำหรับหุ้นส่วนทำงเศรษฐกิจภำคพ้ืนแปซิฟิก (CPTPP) 

- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำติดตำม ตรวจสอบ กำรใช้เงินตำมพระรำชก ำหนด 3 ฉบับ 
เพ่ือแก้ไขปัญหำ เยียวยำและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 

- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำปัญหำกำรบังคับใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหำนครและหำ
มำตรกำรแก้ไขปัญหำกำรบ ำรุงรักษำที่ดิน กำรพัฒนำทรัพย์สินที่ประชำชนทั่วไปใช้สอยร่วมกัน
ในพ้ืนที่ส่วนบุคคลและพ้ืนที่เอกชนทั่วประเทศ 

- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำมีมติให้รับฟังควำมคิดเห็นของนักเรียน นิสิต นักศึกษำ 
เยำวชน และประชำชน 

- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญเพ่ือศึกษำแผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำและแนวทำงกำรบริหำร
จัดกำรปัญหำหนี้สินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบ 

- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำแก้ไขปัญหำกำรออกประทำนบัตรเหมืองแร่และ
ผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมจำกกำรท ำเหมืองแร่ 

- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำปัญหำยำเสพติดแนวทำงกำรจัดตั้งศูนย์บ ำบัดยำเสพ
ติด กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดอย่ำงเป็นระบบ 

- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำปัญหำกำรถ่ำยโอนถนนทำงหลวงชนบทให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำคลื่นทะเลกัดเซำะชำยฝั่งและ
กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติทำงทะเลอย่ำงเป็นระบบ สภำผู้แทนรำษฎร 

- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำกำรบริหำรจัดกำรปำล์มน้ ำมันอย่ำงเป็นระบบ 
- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำปัญหำอุปสรรคในกำรจัดบริกำรสำธำรณะ กิจกรรม

สำธำรณะ และหำแนวทำงในกำรแก้ไขเรื่องกำรถ่ำยโอนภำรกิจด้ำนกำรพัฒนำแหล่งน้ ำให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำและแก้ไขปัญหำช้ำงป่ำ 
- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำกำรจัดระเบียบสำยไฟฟ้ำ สำยสื่อสำร และกำรบริหำร

จัดกำรไฟฟ้ำส่องสว่ำงอย่ำงทั่วถึงทั้งประเทศ 
- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญเพ่ือพิจำรณำติดตำมและตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงินจำกกำรกู้เงินตำม

พระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหำเศรษฐกิจและสังคม จำกกำร
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 

- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำกำรเปิดสถำนบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment 
Complex) กำรจัดเก็บรำยได้และภำษีจำกธุรกิจกำสิโนถูกกฎหมำย และมำตรกำรในกำร
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ป้องกันและแก้ไขปัญหำบ่อนกำรพนันผิดกฎหมำย กำรแพร่ระบำดของตู้เกมพนันไฟฟ้ำและ
กำรพนันออนไลน์ 

- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำผลกระทบกรณีกำรควบรวมกิจกำรโทรคมนำคม 
ระหว่ำง True และ Dtac และกำรค้ำปลีก-ค้ำส่ง 

- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกร และ
ศึกษำแนวทำงช่วยเหลือประชำชนจำกปัญหำรำคำสินค้ำอุปโภคบริโภคปรับตัวสูงขึ้น 

2.5.3 คณะกรรมาธิการของวุฒิสภา 

2.5.3.1 คณะกรรมาธิการสามัญวุฒิสภา 27 คณะ 

1) คณะกรรมำธิกำรกำรแก้ปัญหำควำมยำกจนและลดควำมเหลื่อมล้ ำ วุฒิสภำ 
2) คณะกรรมำธิกำรกำรกีฬำ วุฒิสภำ 
3) คณะกรรมำธิกำรกำรเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภำ 
4) คณะกรรมำธิกำรกำรคมนำคม วุฒิสภำ  
5) คณะกรรมำธิกำรกำรเศรษฐกิจ กำรเงิน และกำรคลัง วุฒิสภำ 
6) คณะกรรมำธิกำรกำรต่ำงประเทศ วุฒิสภำ 
7) คณะกรรมำธิกำรกำรทหำรและควำมม่ันคงของรัฐ วุฒิสภำ 
8) คณะกรรมำธิกำรกำรท่องเที่ยว วุฒิสภำ 
9) คณะกรรมำธิกำรกำรปกครองท้องถิ่น วุฒิสภำ 
10) คณะกรรมำธิกำรกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน วุฒิสภำ 
11) คณะกรรมำธิกำรกำรพลังงำน วุฒิสภำ  
12) คณะกรรมำธิกำรกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน  วุฒิสภำ 
13) คณะกรรมำธิกำรกำรพัฒนำสังคม และกิจกำรเด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ คนพิกำรและ

ผู้ด้อยโอกำส วุฒิสภำ 
14) คณะกรรมำธิกำรกำรกฎหมำย กำรยุติธรรม และกำรต ำรวจ วุฒิสภำ 
15) คณะกรรมำธิกำรกำรแรงงำน วุฒิสภำ 
16) คณะกรรมำธิกำรกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภำ  
17) คณะกรรมำธิกำรกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรสื่อสำร และกำรโทรคมนำคม วุฒิสภำ  
18) คณะกรรมำธิกำรกำรศำสนำ คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภำ 
19) คณะกรรมำธิกำรกำรศึกษำ วุฒิสภำ 
20) คณะกรรมำธิกำรกำรสำธำรณสุข วุฒิสภำ 
21) คณะกรรมำธิกำรกิจกำรองค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ วุฒิสภำ 
22) คณะกรรมำธิกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภำ  
23) คณะกรรมำธิกำรศึกษำตรวจสอบเรื่องกำรทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้ำงธรรมำภิบำล 

วุฒิสภำ 
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24) คณะกรรมำธิกำรกำรพำณิชย์ และกำรอุตสำหกรรม วุฒิสภำ  
25) คณะกรรมำธิกำรสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภำพและกำรคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภำ 
26) คณะกรรมำธิกำรติดตำมกำรบริหำรงบประมำณ วุฒิสภำ 
27) คณะกรรมำธิกำรติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศ และกำรจัดท ำและ

ด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ วุฒิสภำ 
2.5.3.2 คณะกรรมาธิการวิสามัญ 27 คณะ คือ 

1) คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติสถำปนิก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
2) คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
3) คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติเครื่องส ำอำง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
4) คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมค ำสั่งหัวหน้ำคณะ

รักษำควำมสงบแห่งชำติ  ที่  19/2560 เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ 3 เมษำยน พุทธศักรำช 2560 พ.ศ. .... 

5) คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนน้ ำไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
6) คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
7) คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติอ้อยและน้ ำตำลทรำย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

วุฒิสภำ 
8) คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยแพ่ง

และพำณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่ำงพระรำชบัญญัติก ำหนดควำมผิดเกี่ยวกับห้ำง
หุ้นส่วนจดทะเบียน ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บริษัทจ ำกัด สมำคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

9) คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2566 

10) คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติมำตรกำรป้องกันกำรกระท ำ
ควำมผิดซ้ ำในควำมผิดเกี่ยวกับเพศหรือท่ีใช้ควำมรุนแรง พ.ศ. .... 

11) คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรทรมำน
และกำรกระท ำให้บุคคลสูญหำย พ.ศ. .... 

12) คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

13) คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติยกเลิกกฎหมำยบำงฉบับที่หมด
ควำมจ ำเป็นหรือซ้ ำซ้อนกับกฎหมำยอื่น พ.ศ. .... 

14) คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำร 
ศำลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
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15) คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญศึกษำแนวทำงกำรพลิกโฉมพืชสมุนไพรไทยด้วยกำรวิจัยและ
นวัตกรรม 

16) คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติคุ้มครองพยำนในคดีอำญำ  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

17) คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติวิชำชีพกำรสัตวบำล พ.ศ. .... 
18) คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรเข้ำชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... 
19) คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. .... 
20) คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2565 
21) คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติยกฐำนะศำลแขวงนครไทย  

ศำลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย ศำลแขวงเวียงป่ำเป้ำ เป็นศำลจังหวัด พ.ศ. .... 
22) คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรวินิจฉัยชี้ขำดอ ำนำจ

หน้ำที่ระหว่ำงศำล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
23) คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำแนวทำงกำรผลิตและกำรพัฒนำครู 
24) คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2564 
25) คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2563 
26) คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญกำรพิทักษ์และเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
27) คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญกิจกำรวุฒิสภำ  

2.5.4 คณะกรรมาธิการร่วมกันของสภาผู้แทนและวุฒิสภา 

- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญยกร่ำงข้อบังคับกำรประชุมรัฐสภำ พ.ศ. .... 
- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ

ควำมแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หลักเกณฑ์และวิธีกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทก่อนฟ้องคดี) 
- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงข้อบังคับกำรประชุมรัฐสภำ พ.ศ. .... 
- คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) 

พุทธศักรำช .... ก่อนรับหลักกำร 
- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรออกเสียงประชำมติ พ.ศ. .... 
- คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) 

พุทธศักรำช .... (แก้ไขเพ่ิมเติมมำตรำ 256 และเพ่ิมหมวด 15/1) 
- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรออกเสียงประชำมติ พ.ศ. .... 
- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติต ำรวจแห่งชำติ พ.ศ. .... 
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- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์ผลงำนวิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. .... 

- คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) 
พุทธศักรำช .... (แก้ไขเพ่ิมเติมมำตรำ 83 และมำตรำ 91) 

- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรเรียนรู้ พ.ศ. .... 
- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. .... 
- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรปฏิบัติรำชกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... 
- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติก ำหนดระยะเวลำด ำเนินงำนในกระบวนกำร

ยุติธรรม พ.ศ. .... 
- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... 
- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง

สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำร (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
- คณะกรรมำธิกำรร่วมกันเพื่อพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
- คณะกรรมำธิกำรร่วมกันเพื่อพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. .... 
- คณะกรรมำธิกำรร่วมกันเพ่ือพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติคุ้มครองพยำนในคดีอำญำ (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
- คณะกรรมำธิกำรร่วมกันเพื่อพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติวิชำชีพกำรสัตวบำล พ.ศ. .... 

2.5.5 ผลการด าเนินงานของสภาผู้แทนราษฎร17 

ระหว่ำงวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2565 ในสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีครั้งที่สอง  
ได้มีกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎร จ ำนวน 32 ครั้ง โดยมีผลกำรด ำเนินกำรดังนี้ 

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

1. การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ  

- ร่ำงพระรำชบัญญัติที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกรัฐสภำ    จ ำนวน 11 เรื่อง 

- ร่ำงพระรำชบัญญัติที่อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรร่วมกัน  จ ำนวน 3 ฉบับ 

- ร่ำงพระรำชบัญญัติที่อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรของวุฒิสภำ    จ ำนวน 4 ฉบับ 

- ร่ำงพระรำชบัญญัติที่คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำเสร็จแล้ว    จ ำนวน 6 ฉบับ 

- ร่ำงพระรำชบัญญัติที่อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำร   จ ำนวน 8 ฉบับ 

- ร่ำงพระรำชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจำรณำก่อนรับหลักกำร  จ ำนวน 5 ฉบับ 

                                                           
17ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร, สรุปผลงำนสภำผู้แทนรำษฎร ชุดที่ 25 และกำรประชุมร่วมกันของ
รัฐสภำ ปีท่ี 3 สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งที่ 2 (วันท่ี 1พฤศจิกำยน 2564 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2565, shorturl.at/lotu2 
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- ร่ำงพระรำชบัญญัติที่บรรจุระเบียบวำระ เพ่ือรอกำรพิจำรณำในวำระท่ีหนึ่งของสภำผู้แทนรำษฎร    

จ ำนวน 33 ฉบับ 

- ร่ำงพระรำชบัญญัติที่รอบรรจุระเบียบวำระ     จ ำนวน 5 ฉบับ 

- ร่ำงพระรำชบัญญัติที่อยู่ระหว่ำงนำยกรัฐมนตรีพิจำรณำให้ค ำรับรอง    จ ำนวน 31 ฉบับ  

- ร่ำงพระรำชบัญญัติเกี่ยวด้วยกำรเงินที่นำยกรัฐมนตรีไม่ให้ค ำรับรอง  จ ำนวน 4 ฉบับ 

- ร่ำงพระรำชบัญญัติเกี่ยวด้วยกำรเงินอยู่ระหว่ำงคัดค้ำนควำมเห็นของสมำชิกฯ     จ ำนวน 7 ฉบับ 

- ร่ำงพระรำชบัญญัติที่ตกไป       จ ำนวน 4 ฉบับ 

- ร่ำงพระรำชบัญญัติที่อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรของเจ้ำหน้ำที่   จ ำนวน 12 ฉบับ 

- ร่ำงพระรำชบัญญัติที่ผู้เสนอขอถอน      จ ำนวน 6 ฉบับ 

2. การเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  

1. ร่ำงรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมที่ประชำชนร่วมกันเข้ำชื่อเสนอ  

- ร่ำงรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมที่รัฐสภำมีมติไม่รับหลักกำร   จ ำนวน 1 ฉบับ 

- ร่ำงรัฐธรรมนูญที่อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรของเจ้ำหน้ำที่   จ ำนวน 1 ฉบับ 

- ร่ำงรัฐธรรมนูญที่อยู่ระหว่ำงเชิญชวนให้มีกำรเข้ำชื่อเสนอกฎหมำย  จ ำนวน 2 ฉบับ 

2. ร่ำงพระรำชบัญญัติที่ประชำชนร่วมกันเข้ำชื่อเสนอกฎหมำย ตำมหมวด 3 หรือหมวด 5 ของรัฐธรรมนูญ  

- ร่ำงพระรำชบัญญัติที่คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำเสร็จแล้ว   จ ำนวน 1 ฉบับ 

- ร่ำงพระรำชบัญญัติที่รอกำรพิจำรณำของสภำในวำระที่หนึ่ง   จ ำนวน 3 ฉบับ 

- ร่ำงพระรำชบัญญัติที่สภำมีมติไม่รับหลักกำร    จ ำนวน 2 ฉบับ 

3. ร่ำงพระรำชบัญญัติที่อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำให้คำรับรองของนำยกรัฐมนตรีเนื่องจำกเป็นร่ำง
พระรำชบัญญัติเกี่ยวด้วยกำรเงิน         จ ำนวน 7 ฉบับ 

4. ร่ำงพระรำชบัญญัติเกี่ยวด้วยกำรเงินที่นำยกรัฐมนตรีไม่ให้ค ำรับรอง  จ ำนวน 3 ฉบับ  

5. ร่ำงพระรำชบัญญัติที่อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรของเจ้ำหน้ำที่   จ ำนวน 3 ฉบับ 

6. ร่ำงพระรำชบัญญัติที่อยู่ระหว่ำงกำรเชิญชวนให้ร่วมเข้ำชื่อเสนอกฎหมำย  จ ำนวน 16 ฉบับ 

7. ร่ำงพระรำชบัญญัติที่อยู่ระหว่ำงผู้เชิญชวนปรับปรุงร่ำงพระรำชบัญญัติให้เป็นไปตำมรูปแบบร่ำง
กฎหมำย          จ ำนวน 1 ฉบับ 

3. การพิจารณาพระราชก าหนด  

1. พระรำชก ำหนดที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกรัฐสภำ     จ ำนวน 2 ฉบับ 
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4. การพิจารณาญัตติ  

1. ญัตติที่สภำผู้แทนรำษฎรพิจำรณำแล้ว  

1.1 ญัตติที่สภำมีมติส่งรัฐบำลดำเนินกำร   จ ำนวน 3 เรื่อง รวม 15 ญัตติ 

  1.2 ญัตติที่สภำผู้แทนรำษฎรมีมติตั้งหรือมอบหมำยให้คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำซึ่งสภำ  
ได้พิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมำธิกำรแล้ว (สภำมีมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตและให้ส่งคณะรัฐมนตรีหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง)       จ ำนวน 7 คณะ รวม 44 ญัตติ 

  1.3 ญัตติที่สภำผู้แทนรำษฎรมีมติตั้งหรือมอบหมำยให้คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำซึ่งสภำได้
พิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมำธิกำรแล้ว (สภำมีมติไม่เห็นชอบ)  จ ำนวน 1 คณะ รวม 9 ญัตติ 

  1.4 ญัตติที่สภำมีมติตั้งหรือมอบหมำยให้คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำซึ่งคณะกรรมำธิกำรได้
เสนอรำยงำนต่อสภำแล้ว (บรรจุระเบียบวำระรอกำรพิจำรณำ)  จ ำนวน 3 คณะ รวม 11 ญัตติ 

  1.5 ญัตติที่สภำผู้แทนรำษฎรมีมติตั้งหรือมอบหมำยให้คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำและรำยงำน
ต่อสภำซึ่งคณะกรรมำธิกำรพิจำรณำเสร็จแล้ว (รอกำรบรรจุระเบียบวำระ)  จ ำนวน 5 คณะ รวม 47 ญัตติ 

  1.6 ญัตติที่สภำมีมติตั้ งหรือมอบหมำยให้คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำซึ่ งอยู่ระหว่ำง 
กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำร     จ ำนวน 15 คณะ รวม 101 ญัตติ 

2. ญัตติที่ค้ำงกำรพิจำรณำของสภำ    จ ำนวน 4 ญัตติ 

3. ญัตติที่บรรจุระเบียบวำระกำรประชุมเพื่อรอกำรพิจำรณำของสภำ   จ ำนวน 198 ญัตติ 

4. ญัตติที่รอกำรบรรจุระเบียบวำระกำรประชุม   จ ำนวน 2 ญัตติ 

5. ญัตติที่ผู้เสนอขอถอน      จ ำนวน 3 ญัตติ 

5. การพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการสามัญ  

1. รำยงำนที่สภำผู้แทนรำษฎรพิจำรณำแล้ว   จ ำนวน 3 เรื่อง 

2. รำยงำนที่บรรจุระเบียบวำระกำรประชุมรอกำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร     จ ำนวน 15 เรื่อง  

6. กระทู้ถาม  

1. กระทู้ถำมสดด้วยวำจำ      

 - ประธำนอนุญำตให้ถำมได้   38 กระทู ้

 - ตอบแล้ว    30 กระทู ้

 - รัฐมนตรีขอเลื่อนกำรตอบ   6 กระทู ้

 - ผู้ตั้งกระทู้ขอถอน    2 กระทู ้

2. กระทู้ถำมทั่วไป  

- กระทู้ถำมท่ัวไปที่ขอให้ตอบในที่ประชุมสภำ  

- ประธำนอนุญำตให้ถำมได้     69 กระทู ้
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  - ตอบแล้ว      33 กระทู ้

  - รัฐมนตรีขอเลื่อนกำรตอบ    30 กระทู ้

  - กระทู้ถำมท่ัวไปที่ต้องด ำเนินกำรตอบในรำชกิจจำนุเบกษำ   6 กระทู ้

- กระทู้ถำมท่ัวไปที่ขอให้ตอบในรำชกิจจำนุเบกษำ  

 - ประธำนอนุญำตให้ถำมได้ (ปีที่ 1 – ปีที่ 3)   429 กระทู ้

 - ประกำศค ำตอบในรำชกิจจำนุเบกษำ     66 กระทู ้

    (ปีที่ 3 สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งที่สอง) 

 - รอประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ (ปีที่ 1 – ปีที่ 3)  199 กระทู ้

 - ผู้ตั้งกระทู้ถำมขอถอน         2 กระทู ้

 - ตกไปเพรำะสมำชิกภำพของผู้ตั้งกระทู้ถำมสิ้นสุดลง     1 กระทู ้

3. กระทู้ถำมแยกเฉพำะ  

- ประธำนอนุญำตให้ถำมได้     78 กระทู ้

  - ตอบแล้ว      46 กระทู ้

  - ตกไป         2 กระทู ้

  - ผู้ตั้งกระทู้ถำมขอถอน     20 กระทู ้

  - กระทู้ถำมท่ัวไปที่ต้องด ำเนินกำรตอบในรำชกิจจำนุเบกษำ 10 กระทู ้

7. เรื่องอ่ืน ๆ 

1. เรื่องรับทรำบรำยงำนตำมท่ีกฎหมำยญัตติ  

- รำยงำนที่สภำผู้แทนรำษฎรพิจำรณำรับทรำบแล้ว    จ ำนวน 37 เรื่อง 

- รำยงำนที่รอบรรจุระเบียบวำระรอกำรพิจำรณำ    จ ำนวน 11 เรื่อง 

- รำยงำนที่รอบรรจุระเบียบวำระกำรประชุม    จ ำนวน 2 เรื่อง 

2. เอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร     

- บรรจุระเบียบวำระกำรประชุมเพื่อรอกำรพิจำรณำ   จ ำนวน 1 เรื่อง 

3. รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร  

- รำยงำนที่สภำผู้แทนรำษฎรพิจำรณำรับทรำบแล้ว    จ ำนวน 5 เรื่อง 

- รำยงำนที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร      จ ำนวน 1 เรื่อง 

4. ตั้งกรรมำธิกำรแทนต ำแหน่งที่ว่ำง  

- ตั้งกรรมำธิกำรสำมัญ       จ ำนวน 8 คณะ 

- ตั้งกรรมำธิกำรวิสำมัญ       จ ำนวน 5 คณะ 
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5. กำรตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ำยสภำผู้แทนรำษฎรเพื่อเป็นกรรมกำรข้ำรำชกำรรัฐสภำแทนต ำแหน่งที่ว่ำง  

          จ ำนวน 3 ต ำแหน่ง 

6. ขอขยำยเวลำกำรพิจำรณำเรื่องร้องเรียนจริยธรรม    จ ำนวน 2 เรื่อง 

7. กำรเปิดอภิปรำยทั่วไปเพ่ือซักถำมข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหำต่อคณะรัฐมนตรีตำมมำตรำ 152 
ของรัฐธรรมนูญ          

ผู้เสนอ นำยชลน่ำน ศรีแก้ว กับคณะ 

สำระ ด้วยปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำสถำนกำรณ์ด้ำนเศรษฐกิจของประเทศขณะนี้ได้ส่งผลกระทบต่อกำร
ด ำเนินชีวิตและควำมเป็นอยู่ของประชำชนอย่ำงรุนแรง สืบเนื่องมำจำกกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่ล้มเหลว
ผิดพลำดในทุกด้ำนของรัฐบำล โดยเฉพำะด้ำนเศรษฐกิจที่ตกต่ ำและทรุดตัวมำอย่ำงต่อเนื่องนับตั้งแต่มีกำรยึด
อ ำนำจจนถึงกำรบริหำรของรัฐบำลปัจจุบันซึ่งเป็นรัฐบำลเดียวกัน กำรก่อหนี้สำธำรณะสูงสุดเป็นประวัติกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 โรคระบำดในสัตว์ ปัญหำ PM 2.5 ที่ส่งผลต่อสุขภำพอนำมัยของประชำชน
กำรน ำทรัพยำกรทำงธรรมชำติและเงินแผ่นดินไปแลกเปลี่ยนและใช้จ่ำยเพ่ือแก้ปัญหำกำรกระทำที่ผิดพลำด
ของนำยกรัฐมนตรี ในกรณีเหมืองทองอัครำ กำรแก้ปัญหำประมงล้มเหลวส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบกำรนับ
แสนรำย กำรปฏิรูปกำรเมืองตำมที่ก ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและยุทธศำสตร์ชำติก็ไม่มีควำมคืบหน้ำ จึงเป็น
กรณีที่มีควำมจำเป็นที่สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรในฐำนะผู้แทนปวงชนชำวไทยจะได้ซักถำมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
สภำพปัญหำและหำแนวทำงแก้ปัญหำของคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่ำว และร่วมกันหำข้อสรุปเพ่ือเสนอแนะ
ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือจะทำให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
แก้ไขปัญหำได้อย่ำงตรงเป้ำหมำย 

ผลกำรด ำเนินกำร 

ในครำวประชุมสภำผู้แทนรำษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 32 (สมัยสำมัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ 
วันพฤหัสบดีที่ 17 ถึงวันเสำร์ที่ 19 กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช 2565 ที่ประชุมได้พิจำรณำแล้ว  

8. กำรขอปรึกษำหำรือของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ก่อนเข้ำระเบียบวำระกำรประชุม     จ ำนวน 916 ข้อหำรือ 

9. การประชุมร่วมกันของรัฐสภา 

1. กำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติตำมหมวด 16 กำรปฏิรูปประเทศ  

- ร่ำงพระรำชบัญญัติที่อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำร  จ ำนวน 6 ฉบับ 

2. กำรพิจำรณำร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  

  - ร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ . . ) พุทธศักรำช ....  
ที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรของเจ้ำหน้ำที่       จ ำนวน 3 ฉบับ 

  - ร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ . . ) พุทธศักร ำช ....  
ที่รัฐสภำไม่เห็นชอบ        จ ำนวน 1 ฉบับ 

3. กำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
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- ร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำร  

         จ ำนวน 10 ฉบับ 

4. กำรพิจำรณำข้อบังคับกำรประชุมรัฐสภำ     จ ำนวน   1 เรื่อง 

5. กำรให้ควำมเห็นชอบหนังสือสัญญำ ตำมมำตรำ 178 ของรัฐธรรมนูญ   

- หนังสือสัญญำที่รัฐสภำให้ควำมเห็นชอบแล้ว    จ ำนวน 3 เรื่อง  

6. เรื่องอ่ืน ๆ  

- ตั้งกรรมำธิกำรแทนต ำแหน่งที่ว่ำงลง     จ ำนวน 2 คณะ 

2.5.6 ผลการด าเนินงานของวุฒิสภา18 

1. พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

- พระรำชบัญญัติที่ได้รับควำมเห็นขอบของรัฐสภำแล้ว จ ำนวน 11 ฉบับ  ดังนี้ 

- วุฒิสภำเห็นชอบด้วยกับสภำผู้แทนรำษฎร   จ ำนวน 6 ฉบับ  

- วุฒิสภำแก้ไขเพ่ิมเติมและสภำผู้แทนรำษฎรเห็นชอบด้วย  จ ำนวน 2 ฉบับ 

- สภำผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำเห็นชอบด้วยกับร่ำงพระรำชบัญญัติที่คณะกรรมำธิกำร 
    ร่วมกันพิจำรณำเสร็จแล้ว     จ ำนวน 3 ฉบับ 

- ร่ำงพระรำชบัญญัติที่วุฒิสภำแก้ไขเพ่ิมเติม รอสภำผู้แทนรำษฎรพิจำรณำ จ ำนวน 6 ฉบับ 

- ร่ำงพระรำชบัญญัติที่อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำร จ ำนวน 2 ฉบับ  

- พิจำรณำร่ำงข้อบังคับกำรประชุมวุฒิสภำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ..... จ ำนวน 2 ฉบับ 

2. กระทู้ถาม   

- วุฒิสภำรับมำด ำเนินกำร จ ำนวน 67 กระทู้ แยกเป็น 

- กระทู้ถำมเป็นหนังสือ จ ำนวน 47 กระทู้  

- กระทู้ถำมท่ีขอให้ตอบในที่ประชุม จ ำนวน 21 กระทู้  

ตอบแล้ว จ ำนวน 18 กระทู้  

ค้ำงตอบ จ ำนวน 1 กระทู้   

ขอถอน จ ำนวน 7 กระทู ้

- ขอให้ตอบในรำชกิจจำนุเบกษำ จ ำนวน 26 กระทู้  

ตอบแล้ว จ ำนวน 16 กระทู้  
รอตอบ 10 กระทู ้

                                                           
18ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ, สรุปผลกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ 29 (สมัยสำมัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วัน
อังคำรที่ 13 กันยำยน 2565 
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  - กระทู้ถำมด้วยวำจำ จ ำนวน 20 กระทู ้

ตอบแล้ว จ ำนวน 5 กระทู้  

ตกไป จ ำนวน 15 กระทู้  

3. ผลการด าเนินงานด้านการปฏิรูปประเทศและการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

  - พิจำรณำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศตำมมำตรำ 
270 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  จ ำนวน 2 ฉบับ 

  - พิจำรณำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติประจ ำปี2564 จ ำนวน 1 ฉบับ 

          - พิจำรณำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี 2564 จ ำนวน 
1 ฉบับ 

  - กำรรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศและกำร
จัดท ำและด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติตำมมำตรำ 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
โดย คณะกรรมำธิกำร ตสร. จ ำนวน 7 ครั้ง 

4. การด าเนินงานเรื่องอ่ืน ๆ  

  - พิจำรณำเลือกหรือให้ควำมเห็นชอบบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งใด ๆ ตำมบทบัญญัติ   
ของรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมำยอื่น จ ำนวน 9 ครั้ง รวม 9 องค์กร  โดยวุฒิสภำพิจำรณำเลือก/ให้ควำมเห็นชอบ 
6 องค์กร ไม่ให้ควำมเห็นชอบ 3 องค์กร 

  - พิจำรณำรำยงำนประจ ำปีของหน่วยงำนหรือองค์กรต่ำง ๆ จ ำนวน 26 ฉบับ  

  - พิจำรณำรำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำของคณะกรรมำธิกำร  จ ำนวน 37 ฉบับ 

  - พิจำรณำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมำธิกำร จ ำนวน 26 เรื่อง 

  - พิจำรณำญัตติ จ ำนวน 5 ฉบับ 

  - พิจำรณำ (ร่ำง) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) จ ำนวน 1 ฉบับ 

2.6  เงินเดือนและสิทธิประโยชน์ของสมาชิกรัฐสภา 

ต าแหน่ง เงินเดือน สิทธิประโยชน์ 
สมำชิกวุฒิสภำ
(ส.ว.) 

เงินประจ ำต ำแหน่ง 
71,230 บำท 
เ งิ น เ พ่ิ ม  42,330 
บำท  
รวม 113,560 บำท 

1. ผู้ช่วยประจ ำตัว  
● ผู้เชี่ยวชำญประจ ำตัว 1 คน ค่ำตอบแทน 24,000 บำทต่อ

เดือน 
● ผู้ช ำนำญกำรประจ ำตัว 2 คน ค่ำตอบแทนคนละ 15,000 

บำทต่อเดือน 
● ผู้ช่วยด ำเนินงำน 5 คน ค่ำตอบแทนคนละ 15,000 บำท

ต่อเดือน 
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ต าแหน่ง เงินเดือน สิทธิประโยชน์ 
2. เบี้ยประชุมกรรมำธิกำร ครั้งละ 1,500 บำท 
3. เบี้ยประชุมอนุกรรมำธิกำร ครั้งละ 800 บำท 
4. ขอพระรำชทำนเครื่องอิสริยำภรณ์ให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งต่ำง ๆ ใน
รัฐสภำ และคู่สมรส 
5. ค่ำเดินทำงไป-กลับประชุมรัฐสภำ เบิกตำมระยะทำงที่ ส.ว ได้
แจ้งไว้ครั้งแรก 
6. ให้ยืมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพำ 
7. กองทุนสงเครำะห์ผู้เคยเป็นสมำชิกรัฐสภำ 
8. สิทธิรักษำพยำบำล 
● กรณีรักษำผู้ป่วยใน  ค่ำห้องและอำหำรต่อวัน (ไม่เกิน 31 

วัน/ครั้ง) 4,000 บำท , ค่ำห้องไอซียู (สูงสุด 7 วัน/ครั้ง) 
10,000 บำท , ค่ำรักษำพยำบำลทั่วไป/ครั้ง 100,000 บำท 
, ค่ำรถพยำบำล 1,000 บำท , ค่ำแพทย์ผ่ ำตัด/ครั้ ง 
120,000 บำท , ค่ำแพทย์เยี่ยมไข้/วัน (ไม่เกิน 31 วัน/ครั้ง) 
1,000 บำท , ค่ำปรึกษำแพทย์ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะโรค/ครั้ง 
4,000 บำท 

● กำรคลอดบุตร คลอดธรรมชำติ 20,000 บำท , คลอดโดย
กำรผ่ำตัด 40,000 บำท, กำรรักษำทันตกรรมต่อปี 5,000 
บำท 

● กรณีรักษำผู้ป่วยนอก ค่ำรักษำพยำบำลทั่วไป/ปี 90,000 
บำท , อุบัติเหตุฉุกเฉิน/ครั้ง 20,000 บำท , ตรวจสุขภำพ
ประจ ำปี 7,000 บำท 

9. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในประเทศ 
● เบี้ยเลี้ยง 270 บำท/วัน/คน 
● ค่ำเช่ำที่พักกรณีเบิกตำมจริง 
● ค่ำห้องพักคนเดียว 2,500 บำท/วัน/คน 
● ค่ำห้องพักคู่ 1,400 บำท/วัน/คน 

ค่ำห้องพักเบิกแบบเหมำจ่ำย 1,200 บำท/วัน/คน 
10. เบี้ยเลี้ยงเดินทำงไปต่ำงประเทศ 
● กรณีเบิกเหมำจ่ำย 

- ไม่เกินวันละ 3,100 บำทต่อคน  
- ค่ำเครื่องแต่งตัวเหมำจ่ำย 9,000 บำท/คน 
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ต าแหน่ง เงินเดือน สิทธิประโยชน์ 

● กรณีไม่ได้เบิกเหมำจ่ำย 
- ค่ำเช่ำที่พักแบ่งตำมกลุ่มประเทศ 4,500 – 14,000 บำท
ต่อวันต่อคน 
- ค่ำท ำควำมสะอำดเสื้อผ้ำ จ่ำยไม่เกินวันละ 500 บำทต่อ

คน 
- ค่ำใช้สอยเบ็ดเตล็ด จ่ำยไม่เกินวันละ 500 บำทต่อคน 

11. ตั๋วกำรเดินทำงโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 9 บริษัท 
สมำชิกสภำผู้แท
นรำษฎร( ส.ส. ) 

เงินประจ ำต ำแหน่ง 
71,230 บำท 
เงินเพ่ิม 42,330 บำท  
รวม 113,560 บำท 

1. ผู้ช่วยประจ ำตัว  
● ผู้เชี่ยวชำญประจ ำตัว 1 คน ค่ำตอบแทน 24,000 บำทต่อ

เดือน 
● ผู้ช ำนำญกำรประจ ำตัว 2 คน ค่ำตอบแทนคนละ 15,000 

บำทต่อเดือน 
● ผู้ช่วยด ำเนินงำน 5 คน ค่ำตอบแทนคนละ 15,000 บำท

ต่อเดือน 
2. เบี้ยประชุมกรรมำธิกำร ครั้งละ 1,500 บำท 
3. เบี้ยประชุมอนุกรรมำธิกำร ครั้งละ 800 บำท 
4. ขอพระรำชทำนเครื่องอิสริยำภรณ์ให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งต่ำง ๆ ใน
รัฐสภำ และคู่สมรส 
5. ค่ำเดินทำงไป-กลับประชุมรัฐสภำ เบิกตำมระยะทำงที่ ส.ส ได้
แจ้งไว้ครั้งแรก 
6. ให้ยืมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพำ 
7. กองทุนสงเครำะห์ผู้เคยเป็นสมำชิกรัฐสภำ 
8. สิทธิรักษำพยำบำล 
● กรณีรักษำผู้ป่วยใน  ค่ำห้องและอำหำรต่อวัน (ไม่เกิน 31 

วัน/ครั้ง) 4,000 บำท , ค่ำห้องไอซียู (สูงสุด 7 วัน/ครั้ง) 
10,000 บำท, ค่ำรักษำพยำบำลทั่วไป/ครั้ง 100,000 บำท 
, ค่ำรถพยำบำล 1,000 บำท , ค่ำแพทย์ผ่ ำตัด/ครั้ ง 
120,000 บำท , ค่ำแพทย์เยี่ยมไข้/วัน (ไม่เกิน 31 วัน/ครั้ง) 
1,000 บำท , ค่ำปรึกษำแพทย์ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะโรค/ครั้ง 
4,000 บำท 
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ต าแหน่ง เงินเดือน สิทธิประโยชน์ 

● กำรคลอดบุตร คลอดธรรมชำติ 20,000 บำท , คลอดโดย
กำรผ่ำตัด 40,000 บำท , กำรรักษำทันตกรรมต่อปี 5,000 
บำท 

● กรณีรักษำผู้ป่วยนอก ค่ำรักษำพยำบำลทั่วไป/ปี 90,000 
บำท , อุบัติเหตุฉุกเฉิน/ครั้ง 20,000 บำท , ตรวจสุขภำพ
ประจ ำปี 7,000 บำท 

9. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในประเทศ 
● เบี้ยเลี้ยง 270 บำท/วัน/คน 
● ค่ำเช่ำที่พักกรณีเบิกตำมจริง 
● ค่ำห้องพักคนเดียว 2,500 บำท/วัน/คน 
● ค่ำห้องพักคู่ 1,400 บำท/วัน/คน 

ค่ำห้องพักเบิกแบบเหมำจ่ำย 1,200 บำท/วัน/คน 
10. เบี้ยเลี้ยงเดินทำงไปต่ำงประเทศ 
● กรณีเบิกเหมำจ่ำย 

- ค่ำเครื่องแต่งตัวเหมำจ่ำย 9,000 บำท/คน 
● กรณีไม่ได้เบิกเหมำจ่ำย 

- ค่ำเช่ำที่พักแบ่งตำมกลุ่มประเทศ 4,500 – 14,000 บำท
ต่อวันต่อคน 

11. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง 
● ใบเบิกทำงโดยสำรรถไฟ และรถยนต์ประจ ำทำง ให้มี

ผู้ติดตำมได้หนึ่งคนในชั้นเดียวกัน 
● ใบเบิกทำงโดยสำรเครื่องบิน รถไฟ และรถยนต์ประจ ำทำง

เป็นสิทธิเฉพำะตัว บุคคลอื่นจะน ำไปใช้ไม่ได้ 
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บทท่ี 3  
ระเบียบวิธีวิจัย 

 

 กำรวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพ โดยกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำ  
ในฐำนะรัฐสภำไทยในช่วงที่ผ่ำนมำ จะใช้แนวทำงตำมกรอบของ IPU ซึ่งมีข้ันตอนกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

3.1 ระเบียบวิธีวิจัย 

 เป็นกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูลใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative research) 
ประกอบด้วย กำรวิจัยเอกสำร (Documentary Research)  กำรประชุมกลุ่มย่อย โดยใช้รูปแบบสภำกำแฟ 
(World Café) กำรจัดประชุมกลุ่ม  (Focus Group)  และกำรสัมภำษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ (in-depth interview)  

1. กำรวิจัยเอกสำร (Documentary Research) โดยเป็นกำรศึกษำจำกเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับ
งำนวิจัย ทั้งจำกแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ  ทุติยภูมิ และข้อมูลจำกสื่อออนไลน์ 

2. ประชุมกลุ่มย่อย โดยใช้รูปแบบสภำกำแฟ (World Café) จ ำนวน 3 กลุ่ม โดยแบ่งกลุ่ม  
ตำมประเด็นในกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำไทย ดังนี้ 

● กำรเป็นตัวแทนของประชำชน และกำรท ำหน้ำที่ด้ำนนิติบัญญัติ 

● ควำมโปร่งใสและกำรเข้ำถึงได้ของรัฐสภำ และควำมส ำนึกรับผิดชอบของรัฐสภำ 

● กำรตรวจสอบฝ่ำยบริหำร และกำรมีส่วนร่วมในนโยบำยระหว่ำงประเทศ 

โดยจัดเวทีตำมภูมิภำคต่ำง ๆ 4 ภูมิภำค (ภำคเหนือ,ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคกลำง และภำคใต้)  

3. กำรประชุมกลุ่ม (Focus Group) โดยเป็นกำรตอบแบบสอบถำมประกอบกำรสัมภำษณ์กลุ่ม
ผู้เชี่ยวชำญและผู้ช ำนำญกำรประจ ำตัวสมำชิกรัฐสภำ  

4. กำรสัมภำษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเป็นกำรสัมภำษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 
สมำชิกรัฐสภำ อดีตสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร อดีตสมำชิกวุฒิสภำ นักวิชำกำร ภำคประชำสังคม 
สื่อมวลชน องค์กรอิสระ ผู้บริหำร หรืออดีตผู้บริหำรวุฒิสภำ อดีตผู้บริหำรสภำผู้แทนรำษฎร เป็นต้น  
 

3.2 การประเมินการด าเนินงานของรัฐสภาด้วยแบบสอบถาม  

ส ำหรับกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำในขั้นตอนนี้ คณะผู้วิจัยได้ปรับปรุงเครื่องมือวิจัยจำก
แบบสอบถำมในงำนวิจัย เรื่อง สถำบันกำรเมืองกับกำรพัฒนำประชำธิปไตย : ศึกษำกรณีกำรด ำเนินงำน  
ของรัฐสภำตำมเกณฑ์และตัวชี้วัดของสหภำพรัฐสภำ ( IPU)19 ที่เคยใช้ในกำรศึกษำในปี 2555 ซึ่งเป็นกำร
                                                           
19 สถำบันประปกเกล้ำ, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ สถาบันการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย: ศึกษากรณี 
การด าเนินงานของรัฐสภาตามเกณฑ์และตัวชี้วัดของสหภาพรัฐสภา ( Inter-Parliamentary Union : IPU),กรุงเทพ: 
สถำบันพระปกเกล้ำ, 2555. 
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ประเมินผลรัฐสภำที่ประกอบด้วยสภำผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำ โดยได้เพ่ิมได้มีกำรปรับปรุงแบบสอบถำมให้
สอดคล้องกับกลไกกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำที่ก ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 
ในส่วนที่เกี่ยวกับกำรได้มำซึ่งสมำชิกรัฐสภำ ซึ่งก ำหนดให้มีรัฐสภำประกอบด้วยสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรที่มำ
จำกกำรเลือกตั้ง และสมำชิกวุฒิสภำที่มำจำกกำรสรรหำตำมกระบวนกำรที่ก ำหนดไว้ในบทเฉพำะกำล  และ
กระบวนกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรตรำกฎหมำยที่ก ำหนดแนวนโยบำยของกำรมีกฎหมำยไว้ ในรัฐธรรมนูญมำตรำ 
77 และบทบำทที่เพ่ิมขึ้นของวุฒิสภำในกำรติดตำมกำรปฏิรูปประเทศ โดยแบบสอบถำมที่พัฒนำขึ้น แบ่ง
ออกเป็นสองส่วน ส่วนแรก เป็นข้อมูลพ้ืนฐำนของผู้ตอบแบบสอบถำม ได้แก่ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อำชีพ 
จ ำนวน 4 ข้อ ส่วนที่สองเป็นแบบสอบถำมกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำ 6 ด้ำน โดยมีองค์ประกอบย่อยรวมทั้งสิ้น 
34 องค์ประกอบย่อย ประกอบด้วยค ำถำมรวมทั้งสิ้น 89 ข้อ 

รหัส องค์ประกอบหลัก จ ำนวนองค์ประกอบย่อย จ ำนวนค ำถำม 

R กำรเป็นตัวแทนของประชำชน 4 19 

L กำรท ำหน้ำที่ด้ำนนิติบัญญัติ 5 16 

O กำรตรวจสอบฝ่ำยบริหำร 5 15 

T ควำมโปร่งใสและกำรเข้ำถึงได้ของรัฐสภำ 8 14 

A ควำมส ำนึกรับผิดชอบของรัฐสภำ 5 10 

I กำรมีส่วนร่วมในนโยบำยระหว่ำงประเทศ 7 15 
 

โดยองคประกอบหลักและองคประกอบยอยในกำรประเมินรัฐสภำทั้ง 6 ดำน โดยมีกำรก ำหนดรหัส 
เพ่ือควำมสะดวกในกำรแสดงสูตรกำรค ำนวน ดังนี้ 

ตำรำง 3.1  รหัสองคประกอบยอยและรหัสค ำถำมดำนกำรเปนตัวแทนของประชำชน  (รหัส R) 

รหัส องค์ประกอบย่อย รหัส ข้อที ่ ประเด็นค าถาม 

R1 ควำมหลำกหลำยของ
สมำชิกรัฐสภำ 

R11 1 สภำผู้แทนรำษฎรประกอบด้วยผู้แทนที่มีควำมหลำกหลำย
ด้ำนควำมคิดทำงกำรเมืองในระดับใด ในด้ำนจุดยืนทำง
กำรเมืองของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 

R12 2 สภำผู้แทนรำษฎรประกอบด้วยผู้แทนที่มีควำมหลำกหลำย
ด้ำนควำมคิดทำงกำรเมืองในระดับใด ในด้ำนเป็นตัวแทน
ของพรรคกำรเมือง 

R13 3 สภำผู้แทนรำษฎรประกอบด้วยผู้แทนที่มีควำมหลำกหลำย
ด้ำนควำมคิดทำงกำรเมืองในระดับใด ในด้ำนกำรเป็น
ตัวแทนกลุ่มอำชีพ 

R14 4 วุฒิสภำประกอบด้วยผู้แทนที่มีควำมหลำกหลำยด้ำน
ควำมคิดทำงกำรเมืองในระดับใด ในด้ำนจุดยืนทำง
กำรเมืองของสมำชิกวุฒิสภำ 
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รหัส องค์ประกอบย่อย รหัส ข้อที ่ ประเด็นค าถาม 

R15 5 วุฒิสภำประกอบด้วยผู้แทนที่มีควำมหลำกหลำยด้ำนควำมคิด
ทำงกำรเมือง ในระดับใด ในด้ำนกำรเป็นตัวแทนกลุ่มอำชีพ 

R16 6 สัดส่วนของสตรีและผู้มีควำมหลำกหลำยทำงเพศในจ ำนวน
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรทั้งหมดที่มี อยู่ในระดับใด 

R17 7 สัดส่วนของสตรี และผู้มีควำมหลำกหลำยทำงเพศใน
จ ำนวนสมำชิกวุฒิสภำทั้งหมดท่ีมี อยู่ในระดับใด 

R18 8 สัดส่วนของ ส.ส. ในสภำผู้แทนรำษฎร ที่มำจำกคนกลุ่ม
เฉพำะ เช่น กลุ่มชำติพันธุ์ คนพิกำร ฯลฯ อยู่ในระดับใด 

R19 9 สัดส่วนของ ส.ว. ในวุฒิสภำที่มำจำกกลุ่มลักษณะเฉพำะ 
เช่น กลุ่มชำติพันธุ์ คนพิกำรฯลฯ อยู่ในระดับใด 

R110 10 กลุ่มผู้มีรำยได้ปำนกลำงมี โอกำสได้รับเลือกตั้ ง เป็น
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรมำกเพียงใด 

R111 11 กลุ่มผู้มีรำยได้ปำนกลำงมีโอกำสได้รับกำรสรรหำเป็น
สมำชิกวุฒิสภำมำกเพียงใด 

R 2 บ ท บ ำ ท ข อ ง พ ร ร ค
กำรเมืองในกำรสร้ ำง
ควำมหลำกหลำยของ
สมำชิกรัฐสภำ 

R21 12 พรรคกำรเมืองมีกำรจัดกำรภำยในเ พ่ือให้ เกิดควำม
หลำกหลำยของคุณสมบั ติ ของผู้ แทนพรรคในสภำ
ผู้แทนรำษฎร ในระดับใด 

R 3 ระบบและกลไกกำร
บ ริ ห ำ ร จั ด ก ำ ร ข อ ง
รัฐสภำ เพ่ือสร้ำงควำม
เสมอภำค ควำมเท่ ำ
เ ที ย ม กั น ใ น ก ำ ร ท ำ
ห น้ ำ ที่ ข อ ง ส ม ำ ชิ ก
รัฐสภำ  

R31 15 รัฐสภำมีกลไกในกำรบริหำรจัดกำรในระดับใดที่ท ำให้มั่นใจ
ได้ว่ำพรรคฝ่ำยค้ำนหรือพรรคกำรเมืองขนำดเล็กตลอดจน
สมำชิกพรรคเหล่ำนั้นท ำหน้ำที่ ในรัฐสภำได้อย่ ำ งมี
ประสิทธิผล 

R32 16 รัฐสภำได้จัดให้มีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและแนวทำงปฏิบัติที่
เอ้ือให้สมำชิกรัฐสภำทุกเพศท ำงำนร่วมกันได้ในระดับใด 

R33 17 สมำชิกรัฐสภำ (ท้ัง ส.ส. และ ส.ว.) ทุกคนมีสิทธิแสดงควำม
คิดเห็นได้อย่ำงเสรีในระดับใด 

R34 18 สมำชิกรัฐสภำ (ทั้ง ส.ส. และ ส.ว.) ได้รับกำรปกป้องจำก
กำรแทรกแซงของกำรใช้อ ำนำจของฝ่ำยบริหำร และ
กระบวนกำรทำงกฎหมำย ในระดับใด 

R35 19 ประสิทธิผลของรัฐสภำในฐำนะเป็นเวทีกำรอภิปรำย
แลกเปลี่ ยนประเด็นควำมห่ ว งกั งวลของประชำชน  
มีอยู่ในระดับใด 

R 4 ควำมโปร่ ง ใส ในกำร
ได้มำของสมำชิกรัฐสภำ 

R41 13  กระบวนกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรมีควำม
โปร่งใสในระดับใด 
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รหัส องค์ประกอบย่อย รหัส ข้อที ่ ประเด็นค าถาม 

R42 14 กระบวนกำรสรรหำสมำชิกวุฒิสภำ ที่รัฐธรรมนูญ 2560 
ก ำหนดไว้ (ในบทเฉพำะกำล ระบุกำรได้มำของสมำชิก
วุฒิสภำ ให้มำจำกกำรเลือกของคณะรักษำควำมสงบ
แห่งชำติ จ ำนวน 200 คน และอีก 50 คน มำจำกกำรเลือก
กันเองในกลุ่มวิชำชีพ ) มีควำมโปร่งใสในระดับใด 

 

ตำรำง 3.2 รหัสองคประกอบยอยและรหัสค ำถำมดำนกำรท ำหนำที่ดำนนิติบัญญัติ (รหัส L) 

รหัส องค์ประกอบย่อย รหัส ข้อที ่ ประเด็นค าถาม 

L1 กรอบแนวคิด และ
กระบวนกำรพิจำรณำ
ร่ำงกฎหมำยในรัฐสภำ 
และคณะกรรมำธิกำร 

L11 1 กำรอภิปรำยให้ควำมเห็นต่อร่ำงกฎหมำยในรัฐสภำสำมำรถ
ท ำได้อย่ำงกว้ำงขวำงทั่วถึงในระดับใด 

L12 2 กำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำยและกำรแปรญัตติในขั้นของ
กรรมำธิกำรสำมำรถกระท ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพในระดับใด 

L13 11 รัฐสภำมีควำมระมัดระวังและท ำให้เชื่อมั่นได้ว่ำได้กลั่นกรอง
กฎหมำยโดยให้ควำมส ำคัญกับควำมเท่ำเทียมทำงเพศ 
ในระดับใด 

L14 12 รัฐสภำได้กลั่นกรองกฎหมำยโดยยึดควำมต้องกำรของ
ประชำชนเป็นหลักในระดับใด 

L15 13 รัฐสภำได้กลั่นกรองกฎหมำยโดยยึดตำมแนวทำงกำรปฏิรูป
ประเทศท่ีก ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ในระดับใด 

L16 14 รัฐสภำมีกระบวนกำรที่เอ้ือต่อกำรให้ร่ำงกฎหมำยที่เสนอ
โดยประชำชนเข้ำสู่รัฐสภำได้โดยรวดเร็วในระดับใด 

L2 กำรมี ส่ วนร่ ว มของ
ประชำชนและผู้มีส่วน
ได้เสีย 

L21 4 กระบวนกำรนิติบัญญัติมีควำมโปร่งใส และเปิดโอกำสให้ผู้มี
ส่วนได้เสียเข้ำมำมีส่วนร่วมได้ในระดับใด 

L22 5 กำรด ำเนินกำรของรัฐสภำในกำรจัดให้มีกำรวิเครำะห์ควำม
จ ำเป็นและผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรตรำกฎหมำย 
โดยกำรรับฟังควำมคิดเห็นอย่ำงรอบด้ำน เป็นระบบ รวมทั้ง
เปิดเผยผลกำรรับฟังควำมคิดเห็น สำมำรถด ำเนินกำรได้ใน
ระดับใด 

L23 6 กำรก ำหนดจ ำนวนสมำชิกขั้นต่ ำในกำรเสนอกฎหมำยเข้ำสู่
สภำ (20 คน) มีควำมเหมำะสมในระดับใด 

L3 L31 7 รัฐสภำสำมำรถตรำกฎหมำยที่กระชับ ชัดเจน และเป็นที่
เข้ำใจได้ในระดับใด 
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รหัส องค์ประกอบย่อย รหัส ข้อที ่ ประเด็นค าถาม 

คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง
กฎหมำยที่ ผ่ ำนกำร
พิจำรณำของรัฐสภำ 

L32 8 กฎหมำยที่ผ่ำนกำรกลั่นกรองจำกรัฐสภำเกิดประโยชน์กับ
ประชำชนโดยรวมอย่ำงทั่วถึงในระดับใด 

L33 9 กฎหมำยที่รัฐสภำตรำขึ้นเพ่ือด ำเนินกำรตำมหมวด 16  
กำรปฏิรูปประเทศ เกิดประโยชน์กับประชำชนโดยรวม
อย่ำงทั่วถึงในระดับใด 

L34 10 รัฐสภำมีควำมระมัดระวังและท ำให้เชื่อมั่นได้ว่ำกฎหมำยที่
ประกำศใช้บังคับตั้งอยู่บนหลักสิทธิมนุษยชน ไม่ขัดหรือ
แย้งกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ในระดับใด 

L4 ขีดควำมสำมำรถของ
กรรมำธิกำรในกำรท ำ
หน้ำที่ด้ำนนิติบัญญัติ 

L41 3 กรรมำธิกำรมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตน
ในระดับใด 

L5 กรอบระยะเวลำและ
งบประมำณในกำร
ตรำกฎหมำย 

L51 15 รัฐสภำใช้เวลำออกกฎหมำยแต่ละฉบับมีควำมเหมำะสม 
ในระดับใด 

L52 16 รัฐสภำใช้งบประมำณในกำรออกกฎหมำยแต่ละฉบับ
เหมำะสมในระดับใด 

 

ตำรำง 3.3 รหัสองคประกอบยอยและรหัสค ำถำมดำนกำรตรวจสอบฝำยบริหำร (รหัส O) 

รหัส องค์ประกอบย่อย รหัส ข้อที่ ประเด็นค าถาม 

O1 ระบบกำรได้มำซึ่งข้อมูล 
และกำรตรวจสอบกำร
ท ำงำนของฝ่ำยบริหำร 

O1
1 

1 กระบวนกำรตั้งกระทู้ถำมรัฐบำล กำรตอบกระทู้ของรัฐบำล 
และกำรได้มำซึ่งข้อมูลที่รัฐบำลส่งมอบให้มีกำรด ำเนินกำร
อย่ำงเป็นระบบหรือไม่ มีรำยละเอียดและทันกำรณ์ ในระดับใด 

O1
2 

2 กรรมำธิกำรสำมัญและวิสำมัญมีกำรตรวจสอบกำรท ำงำนของ
ฝ่ำยบริหำรอย่ำงมีประสิทธิภำพในระดับใด 

O13 3 ระบบกำรให้บุคลำกรและหน่วยงำนเข้ำไปชี้แจงมีควำม
เหมำะสมในระดับใด 

O14 4 บุคลำกรและหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐและเอกชนสำมำรถเข้ำ
มำชี้แจงให้ข้อมูลกับรัฐสภำ โดยไม่มีกำรแทรกแซงนั้น มี
ประสิทธิภำพในระดับใด 

O15 5 สมำชิกรัฐสภำได้ให้เกียรติและปฏิบัติอย่ำงเหมำะสมกับบุคลำกร
และผู้แทนหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เข้ำมำชี้แจงในระดับใด 

O16 6 ระบบตรวจสอบกำรท ำหน้ำที่ของประธำนรัฐสภำทั้งในระหว่ำง
กำรท ำงำน และระหว่ำงกำรประชุมมีควำมเหมำะสมในระดับใด 
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รหัส องค์ประกอบย่อย รหัส ข้อที่ ประเด็นค าถาม 

O2 ระบบและขั้นตอนกำร
พิจำรณำและตรวจสอบ
งบประมำณประจ ำปี 

O21 7 รัฐสภำสำมำรถเข้ำไปตรวจสอบกำรจัดท ำงบประมำณแผ่นดิน
ในทุกขั้นตอนได้ในระดับใด 

O3  ก ร ะ บ ว น ก ำ ร ใ น ก ำ ร
กลั่นกรองและตรวจสอบ
กำรท ำหน้ ำที่ ของฝ่ ำย
บริหำรและองค์กรอิสระ 

O3
1 

8 รัฐสภำสำมำรถท ำหน้ำที่กลั่นกรองกำรแต่งตั้งรัฐมนตรีหรือ
บุคลำกรฝ่ำยบริหำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ในระดับใด 

O32 9 รัฐสภำสำมำรถท ำหน้ำที่กลั่นกรองกำรแต่งตั้งบุคลำกรของ
องค์กรอิสระได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ในระดับใด 

O4 ควำม เป็ น อิสระ  และ
เอกเทศในกำรท ำงำนของ
รัฐสภำจำกฝ่ำยบริหำร 

O4
1 

10 รัฐสภำมีควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยบริหำรมำกน้อยเพียงใด ใน
กำรปฏิบัติหน้ำที่ที่อยู่ในเขตอ ำนำจของตน อำทิ กำรบริหำร
งบประมำณ บุคลำกร กำรก ำหนดวำระกำรประชุม ตำรำงเวลำ
กำรประชุม กำรแต่งตั้งบุคลำกร  

O5 ปั จ จั ย ส นั บ ส นุ น ก ำ ร
ท ำงำนของสมำชิกรัฐสภำ 

O51 11 ผู้ช่วยด ำเนินงำน ผู้ปฏิบัติ งำนของสมำชิกรัฐสภำ และ
ผู้ เชี่ยวชำญและผู้ช ำนำญกำรของสมำชิกรัฐสภำมีจ ำนวน
เพียงพอต่อกำรท ำงำนของสมำชิกรัฐสภำ ในระดับใด 

O5
2 

12 โดยภำพรวม คุณสมบัติของผู้ช่วยด ำเนินงำน ผู้ปฏิบัติงำนของ
สมำชิกรัฐสภำ และผู้เชี่ยวชำญและผู้ช ำนำญกำรของสมำชิก
รัฐสภำมีควำมเหมำะสมในระดับใด 

O5
3 

13 กระบวนกำรคัดเลือก / มำตรฐำนกำรคัดเลือกผู้ช่วยด ำเนินงำน
ผู้ ปฏิบั ติ ง ำนของสมำชิ กรั ฐสภำ และผู้ เ ชี่ ยวชำญและ
ผู้ช ำนำญกำรของสมำชิกรัฐสภำ มีควำมเหมำะสมในระดับใด 

O54 14 ปัจจัยสนับสนุนส่งเสริมในกำรท ำงำนของสมำชิกรัฐสภำให้เกิด
ประสิทธิภำพ (เช่น งำนวิจัย สำรสนเทศ และสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกอ่ืน ๆ) มีควำมเหมำะสมในระดับใด  

O55 15 ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร ส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ มีทีมผู้เชี่ยวชำญในแต่ละด้ำนที่สำมำรถให้ควำมเห็น
ต่อกำรด ำเนินกำรเพ่ือกำรตรวจสอบฝ่ำยบริหำรอย่ำงรวดเร็ว
ทันกำรณ์ ในระดับใด  
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ตำรำง 3.4 รหัสองคประกอบยอยและรหัสค ำถำมดำนควำมโปรงใสและกำรเขำถึงไดของรัฐสภำ (รหัส T) 

รหัส องค์ประกอบย่อย รหัส ข้อที่ ประเด็นค าถาม 

T1 กำรเปิดเผยข้อมูลผลกำร
ประชุมของรัฐสภำ และ
คณะกรรมำธิกำรต่อสื่อ
สำธำรณะ 

T11 1 สื่อมวลชนและสำธำรณะสำมำรถรับทรำบผลกำรประชุมของ
รัฐสภำและคณะกรรมำธิกำรเพียงใด 

T2 กำรมีเสรีภำพของสื่อใน
กำรเข้ำถึงและน ำเสนอ
ข่ ำ ว เ กี่ ย ว กั บ ก ำ ร
ด ำ เนินงำนของรั ฐสภำ 
และสมำชิกรัฐสภำ 

T22 2 สื่อมวลชนมีควำมเป็นอิสระในกำรน ำเสนอข่ำวเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินงำนของรัฐสภำและสมำชิกรัฐสภำ ในระดับใด 

T3 กำรมีช่องทำง ควำมถี่  
และควำมครอบคลุมของ
กำรเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
กำรด ำเนินงำนของรัฐสภำ
และกรรมำธิกำร 

T31 3 รัฐสภำให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำผ่ำนช่องทำง/ 
สื่อต่ำง ๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพในระดับใด 

T32 5 ข้อมูลต่ำง ๆ ที่รัฐสภำจัดท ำให้ประชำชนตำมข้อ 4 มีกำร
น ำเสนอข้อมูลต่ำง ๆ อย่ำงท่ัวถึงในระดับใด 

T33 6 รัฐสภำมีช่องทำงที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำ
ต่อสำธำรณะเพียงพอในระดับใด 

T4 รูปแบบ วิ ธี กำร  และ
ภ ำ ษ ำ ที่ ใ ช้ ใ น ก ำ ร
เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล ข อ ง
รัฐสภำ และกรรมำธิกำร 

T41 4 ข้อมูลต่ำง ๆ ที่รัฐสภำจัดท ำให้ประชำชนมีกำรใช้ภำษำและ
วิธีกำรสื่อสำรที่กลุ่มต่ำง ๆ สำมำรถเข้ำใจได้ง่ำยในระดับใด 

T5 โอกำสและควำมสะดวก
ของประชำชน ในกำ ร
เสนอควำมคิดเห็น ปัญหำ 
ร้องทุกข์กับผู้ แทนและ
กรรมำธิกำรโดยตรง 

T51 8 ประชำชนในเขตเมือง สำมำรถเสนอควำมคิดเห็นและปัญหำ
โดยตรงกับผู้แทนได้ ในระดับใด 

T52 9 ประชำชนในเขตชนบท สำมำรถเสนอควำมคิดเห็นและปัญหำ
โดยตรงกับผู้แทนได้ในระดับใด 

T53 10 ประชำชนสำมำรถร้องทุกข์กับคณะกรรมำธิกำรของรัฐสภำได้
สะดวกในระดับใด 

T6 โอกำส ในกำรมีส่วนร่วม
เสนอข้ อมู ลและควำม
คิดเห็นในกำรพัฒนำและ
แก้ไขกฎหมำย 

T61 11 ประชำชนทั่วไปมีโอกำสเข้ำไปมีส่วนร่วมในกระบวนกำร 
นิติบัญญัติโดยตรงในระดับใด อำทิ กำรริเริ่มเสนอกฎหมำย 
กำรลงประชำมติ  

T62 12 
 

รัฐสภำได้เปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมโดยตรงในขั้นตอน
ของกำรแปรญัตติในระดับใด 

T63 14 รัฐสภำได้เปิดโอกำสให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เข้ำมำให้ข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำกฎหมำยอย่ำงเปิดเผยในระดับใด 
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รหัส องค์ประกอบย่อย รหัส ข้อที่ ประเด็นค าถาม 

T7 ควำมโปร่งใสและปลอด
อิทธิพลของนักธุรกิจและ
กลุ่มผลประโยชน์ 

T71 13 รัฐสภำมีกำรท ำงำนที่โปร่งใส ปลอดจำกอิทธิพลของนักธุรกิจ
และผลประโยชน์ทำงธุรกิจในระดับใด 

T8 กำรดึงดูดให้เยำวชนสนใจ
งำนของรัฐสภำ 

T81 7 รัฐสภำสำมำรถดึงดูดให้เยำวชนสนใจ/ใส่ใจในงำนของรัฐสภำได้
ในระดับใด 

 

ตำรำง 3.5 รหัสองคประกอบยอยและรหัสค ำถำมดำนควำมส ำนึกรับผิดชอบของรัฐสภำ (รหัส A) 

รหัส องค์ประกอบย่อย รหัส ข้อที ่ ประเด็นค าถาม 

A1 ค ว ำ ม ส ำ นึ ก
รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง
รัฐสภำต่อประชำชน
ทั่วไป 

A11 2 สมำชิกรัฐสภำมีจิตส ำนึกต่อประชำชนทั้งประเทศ มิใช่เฉพำะเขต
เลือกตั้งของตน ในระดับใด 

A2 ระบบรำยงำน
ตรวจสอบและลงโทษ
สมำชิกรัฐสภำ กรณีมี
พฤติกรรมผิด
จริยธรรมหรือเข้ำข่ำย
ประโยชน์ทับซ้อน 

A21 1 รัฐสภำมีระบบกำรจัดกำรเพ่ือให้สมำชิกรัฐสภำรำยงำนกำรท ำ
หน้ำที่ในรัฐสภำต่อประชำชนในระดับใด 

A22 3 รัฐสภำมีกำรตรวจสอบและลงโทษเมื่อสมำชิกรัฐสภำไม่ปฏิบัติตำม
ข้อบังคับว่ำด้วยประมวลจริยธรรมของรัฐสภำเพียงใด 

A23 4 รัฐสภำมีกระบวนกำรที่มุ่งมั่นและโปร่งใส ระดับใด ในกำรป้องกันมิ
ให้สมำชิกกระท ำกำรท่ีมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

A3 ระบบกำรตรวจสอบ
ให้เงินอุดหนุนพรรค
กำรเมืองของ กกต. 

A31 5 กระบวนกำรใช้เงินของพรรคกำรเมืองเพ่ือให้กำรท ำงำนของสมำชิก
พรรคทั้งที่ เป็นสมำชิกรัฐสภำและมิได้เป็นสมำชิกรัฐสภำให้มี
ประสิทธิภำพ มีควำมเหมำะสมในระดับใด 

A32 6 กระบวนกำรตรวจสอบกำรใช้เงินของพรรคกำรเมือง และผู้สมัคร  
เพ่ือรักษำควำมเป็นอิสระในกำรด ำเนินงำนทำงกำรเมืองของพรรค
กำรเมือง และผู้สมัคร มีควำมเหมำะสมในระดับใด 

A4 ก ำ ร ส ร้ ำ ง ค ว ำ ม
เชื่อมั่น ศรัทธำของ
ป ร ะ ช ำ ช น ที่ มี ต่ อ
รัฐสภำ 

A41 7 เงินเดือน ค่ำตอบแทน และสิทธิประโยชน์รวมจำกกำรปฏิบัติงำนที่
สมำชิกรัฐสภำได้รับเป็นที่ยอมรับของสำธำรณชนในระดับใด 

A42 8 รัฐสภำจัดให้มีกำรส ำรวจควำมเชื่อมั่นของประชำชนต่อรัฐสภำ
อย่ำงเป็นระบบเพียงใด  

A43 9 รัฐสภำมีข้อมูลพ้ืนฐำนเพ่ือแสดงถึงกำรท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
รับผิดชอบมำกน้อยเพียงใด เช่น สถิติกำรเข้ำประชุมรัฐสภำและ
กรรมำธิกำร สถิติกำรอภิปรำยอย่ำงมีสำระน่ำเชื่อถือของส.ส.แต่ละทำ่น 
สถิติกำรประชุมและวำระกำรประชุมของสภำและกรรมำธิกำร เป็นต้น  
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รหัส องค์ประกอบย่อย รหัส ข้อที ่ ประเด็นค าถาม 

A5 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
และเสริมสร้ ำ งขีด
ควำมสำมำรถของ
สมำชิกรัฐสภำ 

A51 10 กระบวนกำรพัฒนำสมำชิกรัฐสภำ หรือกำรเป็นองค์กรแห่งกำร
เรียนรู้ของรัฐสภำ เพ่ือสร้ำงควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
เช่น กำรจัดสัมมนำ อบรม ดูงำน เป็นต้น มีประสิทธิภำพและ
ต่อเนื่องในระดับใด 

 

ตำรำง 3.6 รหัสองคประกอบยอยและรหัสค ำถำมดำนกำรมีสวนรวมในนโยบำยระหวำงประเทศ (รหัส I) 

รหัส องค์ประกอบย่อย รหัส ข้อที่ ประเด็นค าถาม 

I1 กำรได้มำข้อมูลและ
ก ำ ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน
น โ ย บ ำ ย ร ะ ห ว่ ำ ง
ประ เทศระดั บทวิ
ภำคี และพหุภำค ี

I11 1 รัฐสภำสำมำรถพิจำรณำและมีส่วนสนับสนุนนโยบำยด้ำนกำร
ต่ำงประเทศของรัฐบำลอย่ำงมีประสิทธิภำพ ในระดับใด 

I12 2 รัฐสภำเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับสถำนะและท่ำทีกำรเจรจำของ
รัฐบำลกับองค์กรระดับภูมิภำคและระดับสำกลอย่ำงเพียงพอและ
ทันเวลำในระดับใด 

I2 ก ำ ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน
กำรสร้ำพันธะด้ำน
กฎหมำยและกำรเงิน
ระหว่ำงประเทศ 

I21 3 รัฐสภำมีส่วนร่วมมำกน้อยเพียงใดในกำรสร้ำงพันธะทำงกฎหมำย
หรือพันธะทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ 

I3 บทบำทของรัฐสภำ 
ในกำรติ ดตำมและ
ตรวจสอบนโยบำย
และกำรปฏิบัติตำม
พันธะหรือข้อตกลง
ด้ำนควำมช่วยเหลือ
ของประเทศ 

I31 4 รัฐสภำจะสำมำรถรับประกันได้เพียงใดว่ำพันธะกรณีระหว่ำง
ประเทศที่ จัดท ำขึ้นนั้น ว่ ำจะได้ รับกำรน ำไปปฏิบัติอย่ ำงมี
ประสิทธิภำพ 

I32 5 รัฐสภำจะสำมำรถท ำหน้ำที่อย่ำงได้ผลเพียงใด ในกำรตรวจสอบ
และสนับสนุนกำรจัดท ำรำยงำนเกี่ยวกับพันธะกรณีระหว่ำง
ประเทศของรัฐบำลที่จะต้องน ำเสนอต่อหน่วยงำนระหว่ำงประเทศ
ที่ท ำหน้ำที่ติดตำมเรื่องดังกล่ำว รวมถึงกำรให้กำรรับรองว่ำจะมี
กำรติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะของหน่วยงำนระหว่ำง
ประเทศนั้นอย่ำงจริงจัง 

I33 6 รัฐสภำจะสำมำรถท ำหน้ำที่อย่ำงได้ผลเพียงใด ในกำรติดตำมและ
ตรวจสอบนโยบำยกำรพัฒนำของรัฐบำล ไม่ว่ำในฐำนะเป็น 
“ประเทศผู้ให้”ควำมช่วยเหลือระหว่ำงประเทศ หรือ”ประเทศ
ผู้รับ”ควำมช่วยเหลือระหว่ำงประเทศ 

I4 บทบำทของรัฐสภำใน
กำรส่งเสริมกำรแก้ไข

I41 7 รัฐสภำได้ท ำหน้ำที่ตรวจสอบกำรส่งกองก ำลั งทหำรไปยั ง
ต่ำงประเทศอย่ำงเข้มงวดในระดับใด 
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รหัส องค์ประกอบย่อย รหัส ข้อที่ ประเด็นค าถาม 

ปัญหำควำมขัดแย้ง
ภำยในประเทศ  
และต่ำงประเทศ 

I42 8 รัฐสภำมีควำมกระตือรือร้นและจริงจังเพียงใด ในกำรท ำหน้ำที่
ส่งเสริมกำรเจรจำเพ่ือระงับควำมขัดแย้งที่ เกิดขึ้นทั้งกรณีใน
ประเทศและต่ำงประเทศ 

I5 ก ำ ร ส ร้ ำ ง ค ว ำ ม
ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ ำ ง
รั ฐ ส ภ ำ ไ ท ย แ ล ะ
รัฐสภำนำนำชำติ 

I51 9 รัฐสภำมีควำมร่วมมือกับรัฐสภำนำนำชำติ ในระดับภูมิภำคและ
ระดับโลกอย่ำงมีประสิทธิภำพในระดับใด 

I52 11 รัฐสภำได้มีกำรท ำหน้ำที่เชิงกำรทูตรัฐสภำ เช่น กำรปฏิบัติตำม
ธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบขององค์กำรรัฐสภำต่ำงประเทศ 
กำรประชุ ม รั ฐสภำระหว่ ำ งประ เทศ  คว ำมร่ ว มมื อด้ ำน
ประชำธิปไตย สิทธิมนุษยชน กฎหมำย เป็นต้น ตลอดจนกำร
ท ำงำนในเชิงระหว่ำงประเทศท่ีสอดรับกับฝ่ำยบริหำรในระดับใด 

I6 ขีดควำมสำมำรถใน
กำรมีส่วนร่วมด้ำน
น โ ย บ ำ ย ร ะ ห ว่ ำ ง
ประเทศของรัฐสภำ 
 
 
 
 
 

I61 10 รัฐสภำสำมำรถท ำหน้ำที่กลั่นกรองนโยบำยและกำรด ำเนินกำร
ขององค์กำรระหว่ำงประเทศที่รัฐบำลให้กำรสนับสนุนด้ำน
กำรเงิน บุคลำกร และทรัพยำกรอื่น ๆ ได้มำกเพียงใด (หน่วยงำน
ระหว่ำงประเทศ อำทิ องค์กำรสหประชำชำติธนำคำรโลก กองทุน
กำรเงินระหว่ำงประเทศ) 

I62 12 รัฐสภำมีควำมสำมำรถเสนอหรือริเริ่มนโยบำยด้ำนกำรต่ำงประเทศ
ได้ในระดับใด เช่น ปัญหำแรงงำนข้ำมชำติ 

I63 15 รัฐสภำมีกระบวนกำรพิจำรณำเรื่องนโยบำยต่ำงประเทศอย่ำง
เหมำะสมในระดับใด (เช่น ระยะเวลำ กำรพิจำรณำผลประโยชน์
ของประเทศ เป็นต้น) 

I7 กำรสร้ำงกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชน
ด้ำนนโยบำยระหว่ำง
ประเทศ 

I71 13 รัฐสภำมีกลไกที่จะเ อ้ือให้ประชำชนมีส่วนร่วมในนโยบำย
ต่ำงประเทศในระดับใด 

I72 14 รั ฐสภำมีควำมโปร่ ง ใส ในกำรสนับสนุนนโยบำยด้ ำนกำร
ต่ำงประเทศในระดับใด 

 

ในกำรประมวลผลกำรประเมิน ค ำถำมต่ำง ๆ เพ่ือค ำนวณคะแนน จะถูกจับกลุ่มรวมเป็นตัวชี้วัด 
(องค์ประกอบย่อย) และกำรแสดงผลกำรประเมินจะแสดงค่ำคะแนนของมิติกำรประเมิน (องค์ประกอบหลัก) 
และตัวชี้วัด (องค์ประกอบย่อย) แต่จะไม่ลงรำยละเอียดไปถึงค่ำคะแนนของข้อค ำถำมแต่ละข้อ โดยสูตรกำร
ค ำนวณค่ำคะแนนขององค์ประกอบหลักทั้ง 6 ด้ำน และองค์ประกอบย่อย ใช้ค่ำคะแนนที่ได้จำกค ำถำม ซึ่งถูก
แทนด้วยรหัสดังที่ปรำกฏมีวิธีกำรค ำนวณ ดังนี้ 
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1) n หมำยถึง จ ำนวนผู้ตอบแบบประเมินของแต่ละค ำถำม  

             เช่น  nR11 = จ ำนวนผู้ตอบแบบประเมินของค ำถำมรหัส R11 

2) ค่ำคะแนนของค ำถำมแต่ละข้อ เช่น ค่ำคะแนนของค ำถำมรหัส R11 ได้มำจำกกำรหำค่ำเฉลี่ย 
(mean) ตำมจ ำนวนผู้ตอบ nR11 

สูตรกำรค ำนวณค่ำคะแนนขององค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยในกำรประเมินรัฐสภำ 
ทั้ง 6 ด้ำน มีดังนี้ 

ด้านที่ 1 การเป็นตัวแทนของประชาชน (R) 

R = (R1 + R2 + R3 + R4) / 4 

R1 = [(R11/nR11) + (R12/nR12) + (R13/nR13) + (R14/nR14) + (R15/nR15) + (R16/nR16) + (R17/nR17) + 
(R18/nR18) + (R19/nR19) + (R110/nR110) + (R111/nR111)/11 

R2 = R21/nR21 

R3 = [(R31/nR31) + (R32/nR32) + (R33/nR33) + (R34/nR34) + (R35/nR35)/5 

R4 = [(R41/nR41) + (R42/nR42)]/2 
 

ด้านที่ 2 การตรวจสอบฝ่ายบริหาร (O) 

O = (O1 + O2 + O3 + O4 + O5) / 5 

O1 = [(O11/nO11) + (O12/nO12) + (O13/nO13) + (O14/nO14) + (O15/nO15) + (O16/nO16)] / 6 

O2 = O21/nO21 

O3 = [(O31/nO31) + (O32/nO32)]/2 

O4 = O41/nO41 

O5 = [(O51/nO51) + (O52/nO52) + (O53/nO53) + (O54/nO54) + (O55/nO55)]/5 
 

ด้านที่ 3 การท าหนาที่ด้านนิติบัญญัติ (L) 

L = (L1 + L2 + L3 + L4 + L5) / 5 

L1 = [(L11/nL11) + (L12/nL12) + (L13/nL13) + (L14/nL14) + (L15 /nL15) + (L16 /nL16) / 6 

L2 = [(L21 / nL21) + (L22 / nL22) + (L23 / nL23)] / 3 

L3 = [(L31 / nL31) + (L32 / nL32) + (L33 / nL33) + (L34 / nL34)] / 4 

L4 = L41 / nL41 

L5 = [(L51 / nL51) + (L52 / nL52)] / 2 
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ด้านที่ 4 ความโปรงใสและการเข้าถึงได้ของรัฐสภา (T) 

T = (T1 + T2 + T3 + T4 + T5 + T6 + T7 + T8) / 8 

T1 = T11 / nT11 

T2 = T21 / nT21 

T3 = [(T31 / nT31) + (T32 / nT32) + (T33 / nT33)] / 3 

T4 = T41 / nT41  

T5 = [(T51 / nT51) + (T52 / nT52) + (T53 / nT53)] / 3 

T6 = [(T61 / nT61) + (T62 / nT62) + (T63 / nT63)] / 3 

T7 = T71 / nT71 

T8 = T81 / nT81 
 

ด้านที่ 5 ความส านึกรับผิดชอบของรัฐสภา (A) 

A = (A1 + A2 + A3 + A4 + A5) / 5 

A1 = A11 / nA11 

A2 = [(A21 / nA21) + (A22 / nA22) + (A23 / nA23)] / 3 

A3 = [(A31 / nA31) + (A32 / nA32)] /2 

A4 = [(A41 / nA41) + (A42 / nA42) + (A3 / nA43)] / 3 

A5 = A51 / nA51 
 

ด้านที่ 6 การมีสวนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศ (I) 

I = (I1 + I2 + I3 + I4 + I5 + I6 + I7) / 7 

I1 = [(I11 / nI11) + (I12 / nI12)] / 2 

I2 = I21 / nI21 

I3 = [(I31 / nI31) + (I32 / nI32) + (I33 / nI33)] / 3 

I4= [(I41 / nI41) + (I42 / nI42)] / 2 

I5 = [(I51 / nI51) + (I52 / nI52)] / 2 

I6 = [(I61 / nI61) + (I62 / nI62) + (I63 / nI63)] / 3 

I7 = [(I71 / nI71) + (I72 / nI72)] / 2 

กลุ่มตัวอย่ำง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม โดยกลุ่มแรก เป็นกลุ่มเฉพำะ ประกอบด้วย อดีตสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรและสมำชิกวุฒิสภำ ข้ำรำชกำรระดับสูง สื่อมวลชน ผู้แทนจำกภำคประชำสังคม ผู้แทนองค์กรพัฒนำ
เอกชน (NGOs) นักวิชำกำรด้ำนรัฐศำสตร์ นิติศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ สังคมศำสตร์ ผู้แทนจำกภำคเอกชน 
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และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 16 คน และ กลุ่มที่สอง เป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชำญและผู้ช ำนำญกำร
ประจ ำตัวสมำชิกรัฐสภำ จ ำนวน 7 คน และกลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มผู้แทนประชำชนในพ้ืนที่ที่คณะผู้วิจัยไปจัด
ประชุมกลุ่มในรูปแบบสภำกำแฟ 4 ครั้ง ประกอบด้วย จังหวัดล ำปำง สกลนคร สงขลำ และระยอง จ ำนวน 
103 คน 

 กำรวิเครำะห์ข้อมูล ใช้สถิติพรรณนำ (Descriptive Statistics) ได้แก่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และค่ำส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำเร็จรูป ส ำหรับกำรให้ค่ำคะแนนในแบบสอบถำมส่วนที่สอง
ก ำหนดค่ำคะแนนตำมระดับควำมคิดเห็น ดังนี้  

มำกที่สุด  =  5 คะแนน 

มำก  = 4 คะแนน 

ปำนกลำง = 3 คะแนน 

น้อย  =  2 คะแนน 

น้อยที่สุด =  1 คะแนน 

ไม่มีเลย  = 0 คะแนน 

    ไม่ทรำบ  =   ไม่น ำมำคิดคะแนน 

 เมื่อได้ผลคะแนนในแต่ละด้ำนแล้ว กำรอธิบำยค่ำเฉลี่ยจะใช้เกณฑ์ก ำหนดระดับกำรด ำเนินงำนของ
รัฐสภำ แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้  

   คะแนนเฉลี่ย  0.00 – 1.00  =  ระดับกำรด ำเนินงำนต่ ำมำก 

   คะแนนเฉลี่ย  1.01 – 2.00  =  ระดับกำรด ำเนินงำนต่ ำ 

   คะแนนเฉลี่ย  2.01 – 3.00  =  ระดับกำรด ำเนินงำนปำนกลำง 

   คะแนนเฉลี่ย  3.01 – 4.00  =  ระดับกำรด ำเนินงำนสูง 

   คะแนนเฉลี่ย  4.01 – 5.00  =  ระดับกำรด ำเนินงำนสูงมำก 
 

3.3 การประเมินการด าเนินงานของรัฐสภาด้วยการประชุมกลุ่มในรูปแบบสภากาแฟ (World Café) 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือประเมินผลกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำ อำศัยกำรจัดประชุมกลุ่มในรูปแบบ  
สภำกำแฟ (World Café) ซึ่งเป็นเทคนิคกำรประชุมกลุ่มที่มุ่งเจำะลึกในรำยละเอียดต่ำง ๆ เพ่ือน ำไปสู่ควำม
เข้ำใจข้อมูลในระดับลึกมำกขึ้น เพรำะภำยใต้กระบวนกำรนี้สมำชิกจะได้แสดงเหตุผลประกอบกับ  
ผลกำรประเมินที่ตนเองระบุ ซึ่งช่วยให้ทรำบถึงเหตุและผลที่เป็นเบื้องหลัง ตลอดจนที่มำของผลกำรประเมินได้
อย่ำงละเอียด กำรแบ่งกลุ่มย่อยจะให้ผู้เข้ำร่วมประชุมกระจำยไปตำมกลุ่มย่อยต่ำง ๆ แล้วหมุนเวียนสลับกลุ่ม
ไปจนครบทุกกลุ่ม เป็นกำรเพ่ิมโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมประชุมแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงทั่วถึงในทุกประเด็น โดยมี
รำยละเอียดของขั้นตอนต่ำง ๆ ดังนี้ 
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1.  จัดกำรประชุมกลุ่มโดยใช้รูปแบบสภำกำแฟ (World Café) โดยแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม ตำม
องค์ประกอบหลักในกำรประเมินรัฐสภำ 6 ด้ำน ดังนี้  

 1) กลุ่มกำรเป็นตัวแทนของประชำชน และกำรท ำหน้ำที่นิติบัญญัติ  

 2) กลุ่มกำรตรวจสอบฝ่ำยบริหำร และกำรมีส่วนร่วมในนโยบำยระหว่ำงประเทศ  

 3) กลุ่มควำมโปร่งใสและกำรเข้ำถึงได้ของรัฐสภำ และควำมส ำนึกรับผิดชอบของรัฐสภำ  

2. ในแต่ละกลุ่มจะจัดให้มีผู้เอ้ือกระบวนกำร (facilitators) ซึ่งเป็นบุคคลภำยนอกรัฐสภำจ ำนวนสอง
คน เป็นผู้น ำกำรสนทนำและผู้จดบันทึกกำรสนทนำ และมีกำรบันทึกภำพ/เสียงซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ ในกำรสรุปประเด็นหลักท่ีส ำคัญในกำรประเมินแต่ละด้ำน  

3. ก ำหนดระยะเวลำในกำรประชุมไว้ไม่เกิน 3 ชั่วโมง จ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมก ำหนดไว้ 20-30 คน  
เมื่อแบ่งกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมีผู้เข้ำร่วมประชุมกลุ่มละ 7-10 คน เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วม
ประชุมมีโอกำสแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นได้อย่ำงทั่วถึงส ำหรับกรอบเวลำประชุมกลุ่มย่อยกลุ่มละ 
30 - 40 นำที และจัดแบบวงกลมเพ่ือให้มีควำมรู้สึกเป็นกันเองแทนกำรนั่งเผชิญหน้ำ 

4. ช่วงต้นของกำรประชุมกลุ่ม ผู้เข้ำร่วมประชุมทั้งหมดรวมกันที่ห้องประชุมใหญ่ และให้ผู้เอ้ือ
กระบวนกำรน ำเสนอวิธีกำรตอบแบบประเมิน และวิธีกำรประชุมกลุ่มในรูปแบบสภำกำแฟ  

5. ให้เวลำผู้เข้ำร่วมประชุมประมำณ 15-20 นำทีในกำรตอบค ำถำมจำกแบบสอบถำม เมื่อเสร็จสิ้น
แล้วผู้เข้ำร่วมประเมินสำมำรถเลือกเข้ำกลุ่มตำมอัธยำศัย  

6. ก ำหนดเวลำประชุมกลุ่มย่อยกลุ่มละ 30-40 นำที เมื่อหมดเวลำให้ผู้เข้ำร่วมประชุมเปลี่ยนกลุ่ม
หมุนเวียนไปจนครบ 3 กลุ่ม ระหว่ำงกำรประชุม ผู้เอ้ือกระบวนกำรจะไม่ชี้น ำควำมคิดเห็นไป
ในทำงใดทำงหนึ่ง แต่จะท ำหน้ำที่เพียงน ำกำรสนทนำและกระตุ้นให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็นอย่ำงท่ัวถึง  

7. เมื่อผู้เข้ำร่วมประชุมได้หมุนเวียนเข้ำร่วมกลุ่มย่อยจนครบทั้ง 3 กลุ่มแล้ว ให้ผู้เข้ำร่วมประชุม
กลับมำรวมกันในห้องประชุมใหญ่ 

8. ผู้เอ้ือกระบวนกำรแต่ละกลุ่มสรุปประเด็นที่ส ำคัญจำกกำรประเมินของผู้เข้ำร่วมประชุม และ  
เปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมประชุมแสดงควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  

9. ผู้เข้ำร่วมประชุมส่งแบบสอบถำมที่ตอบแล้วคืนให้แก่ผู้เอ้ือกระบวนกำรเพื่อเก็บรวบรวมเป็นข้อมูล
ส ำหรับกำรประมวลผลในเชิงปริมำณต่อไป 

10. ผู้เอ้ือกระบวนกำรรวบรวมบันทึกกำรสนทนำรวมถึงภำพและเสียงเพ่ือเป็นข้อมูลส ำหรับกำร
ประมวลผลในเชิงคุณภำพต่อไป 

ภำยหลังกำรเก็บข้อมูล ได้มีกำรบันทึกควำมคิดเห็นต่ำง ๆ โดยใช้กำรจดบันทึกข้อมูลลงบนฟลิปชำร์ตทันที 
และกำรบันทึกเสียง เพ่ือท ำกำรวิเครำะห์สรุปผลต่อไป 

 ทั้งนี้ ได้มีกำรด ำเนินกำรจัดเวทีเพ่ือสัมมนำประเมินผลกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำ 4 ครั้ง ดังนี้ 
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 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 พฤษภำคม 2565  ณ โรงแรมทรีธำรำ จังหวัดล ำปำง จ ำนวน 21 คน 

 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 พฤษภำคม 2565 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง จ ำนวน 25 คน 

 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 พฤษภำคม 2565  ณ โรงแรมดุสิต จังหวัดสกลนคร จ ำนวน 26 คน 

 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 2 มิถุนำยน 2565 ณ โรงแรมเดอะเบดเวเคชั่น จังหวัดสงขลำ จ ำนวน 31 คน 
 

3.4. การประชุมกลุ่ม (Focus Group)  

เป็นประชุมกลุ่มระดมสมองโดยกำรสัมภำษณ์กลุ่มผู้เชี่ยวชำญและผู้ช ำนำญกำรประจ ำตัวสมำชิก
รัฐสภำ โดยให้ตอบแบบสอบถำมพร้อมกับอภิปรำยเหตุผลในกำรเลือกค ำตอบและยืนยันควำมคิดเห็นในแต่ละ
ข้อ และให้แสดงควำมเห็นในภำพรวม โดยมีกำรจัดกำรประชุมกลุ่มเมื่อวันที่ 12 มิถุนำยน 2565 ผ่ำนกำร
ประชุมออนไลน์  

3.5 การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

โดยเป็นกำรสัมภำษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิทุกภำคส่วนที่ เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สมำชิกรัฐสภำ  
อดีตสมำชิกรัฐสภำ นักวิชำกำร ภำคประชำสังคม สื่อมวลชน องค์กรอิสระ ผู้บริหำร หรืออดีตผู้บริหำรวุฒิสภำ 
ผู้บริหำร หรืออดีตผู้บริหำรสภำผู้แทนรำษฎร เป็นต้น โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิท ำกำรตอบแบบประเมิน พร้อมกับ
ซักถำมถึงเหตุผลในกำรเลือกค ำตอบและยืนยันควำมคิดเห็นในแต่ละข้อ และสุดท้ำยให้ผู้ทรงคุณวุฒิแสดง
ควำมเห็นในภำพรวม โดยด ำเนินกำรช่วงเดือน เมษำยน-มิถุนำยน 2565 ระหว่ำงกำรสัมภำษณ์ จะท ำกำร
บันทึกเสียงพร้อมกำรบันทึกควำมคิดเห็น และท ำกำรถอดค ำสัมภำษณ์ เพ่ือท ำกำรวิเครำะห์สรุปผลต่อไป 
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บทท่ี 4  
ผลการประเมินรัฐสภาตามกรอบแนวคิดของสหภาพรัฐสภา  

(Inter-Parliamentary Union: IPU) 
 

 หลังจำกคณะผู้วิจัยได้ปรับปรุงชุดค ำถำมตำมกรอบแนวคิดของสหภำพรัฐสภำ( Inter-Parliamentary 
Union: IPU) ให้เหมำะสมกับรัฐสภำ ก็ได้ด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลจำกกระบวนกำรจัดประชุมสภำกำและกำร
สัมภำษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยท ำกำรประเมินตำมองค์ประกอบหลัก 6 ด้ำนตำมที่ก ำหนดรำยละเอียดไว้ในบทที่ 3 
สำมำรถสรุปได้ ดังนี้ 
 

4.1 ผลการด าเนินงานของรัฐสภาโดยภาพรวมจากแบบสอบถาม 

 4.1.1 ผลการประเมินการด าเนินงานของรัฐสภาในภาพรวม 

กำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำ ตำมกรอบแนวคิดของสหภำพรัฐสภำ 6 องค์ประกอบ 
ในภำพรวมเป็นไปดังนี้ 

ตารางที่  1 แสดงผลการประเมินการด าเนินงานของรัฐสภาโดยภาพรวม 

ด้านการประเมิน 
การด าเนินงานของรัฐสภา 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน (S.D.) 

จ านวน
ผู้ตอบ 

การเป็นตัวแทนของประชาชน (R) 2.50 0.80 73 

การท าหน้าที่นิติบัญญัติ (L) 2.90 0.71 62 

การตรวจสอบฝ่ายบริหาร (O) 2.90 0.68 62 

ความโปร่งใสและการเข้าถึงได้ (T) 2.76 0.80 76 

ความส านึกรับผิดชอบ (A) 2.55 0.83 64 

การมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศ (I) 2.93 0.82 45 
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ภาพที่  5 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินการด าเนินงานของรัฐสภาโดยภาพรวม 

จำกผลที่ได้สรุปได้ว่ำ กำรด ำเนินงำนของรัฐสภำอยู่ในระดับปานกลางในทุกด้าน โดยเมื่อพิจำรณำ
เป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ด้านการมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  (ค่ำเฉลี่ย 
2.93, S.D. 0.82) รองลงมำ คือ ด้ำนกำรท ำหน้ำที่ด้ำนนิติบัญญัติ  (ค่ำเฉลี่ย 2.90, S.D. ) และด้ำน 
กำรตรวจสอบฝ่ำยบริหำร (ค่ำเฉลี่ย 2.90)  ตำมด้วย ด้ำนควำมโปร่งใสและเข้ำถึงได้ (ค่ำเฉลี่ย 2.76) ด้ำนควำม
ส ำนึกรับผิดชอบ (ค่ำเฉลี่ย 2.55 และด้านการเป็นตัวแทนของประชาชน มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 2.50)  

4.1.1.1 ผลการประเมินภาพรวมแยกตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

  กำรจ ำแนกข้อมูลกลุ่มตัวอย่ำงตำมกลุ่มผู้ให้ข้อมูลนั้น มีกำรแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่  
กลุ่มตัวอย่ำงที่ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  และกลุ่มตัวอย่ำงจำกกำรสัมมนำกลุ่มย่อย 4 ภำค (ภำคเหนือ ,  
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภำคกลำง และภำคใต้) โดยได้ผลดังนี้ 

ตารางที่  2 แสดงค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินภำพรวมแยกตำมกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

องค์ประกอบหลัก 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ภาคกลาง ภาคใต้ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

R 2.63 0.63 2 2.39 1.06 18 2.20 0.72 19 2.79 0.63 14 2.65 0.64 22 

L 3.15 0.0 4 2.98 0.86 19 2.61 0.71 16 3.00 0.50 12 3.03 0.50 15 

O 2.67 0.0 4 2.75 0.82 19 2.67 0.57 12 3.52 0.59 11 2.86 0.59 19 

T 3.08 0.0 4 2.94 0.83 18 2.35 0.93 16 2.70 0.69 14 2.89 0.70 27 

A 2.70 0.45 3 2.70 0.95 18 2.61 0.75 12 2.79 0.83 9 2.46 0.78 24 

I 3.01 0.0 1 3.17 0.72 17 2.05 0.85 13 3.28 0.61 17 3.01 0.64 17 
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ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน

R = กำรเป็นตัวแทนของประชำชน 
O = กำรตรวจสอบฝ่ำยบริหำร
L = กำรท ำหน้ำที่นติิบัญญัต ิ
T = ควำมโปร่งใสและกำรเข้ำถึงได้
A = ควำมส ำนึกรับผิดชอบ
I = กำรมีส่วนร่วมในนโยบำยระหว่ำงประเทศ
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ภาพที่  6 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินภาพรวมแยกตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

 

  4.1.1.2 ผลการประเมินภาพรวมแยกตามกลุ่มอายุ 

  กำรศึกษำจำกกำรจ ำแนกข้อมูลกลุ่มตัวอย่ำงตำมกลุ่มอำยุของกลุ่มตัวอย่ำงนั้น แบ่งกลุ่ม
ตัวอย่ำงออกเป็น 3 กลุ่มอำยุ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่ำงที่มีอำยุน้อยกว่ำ 55 ปี, กลุ่มตัวอย่ำงอำยุ 55-65 ปี และกลุ่ม
ตัวอย่ำงอำยุมำกกว่ำ 65 ปี โดยได้ผลดังนี้ 

ตารางที่  3 แสดงค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินภำพรวมแยกตำมกลุ่มอำยุ 

องค์ประกอบหลัก 

น้อยกว่า 55 ปี 55-65 ปี มากกว่า 65 ปี Total 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

ผู้ต
อบ

 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

ผู้ต
อบ

 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

ผู้ต
อบ

 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

ผู้ต
อบ

 

R 2.66 0.60 24 2.43 0.79 30 2.43 1.10 13 2.51 0.79 67 

L 2.83 0.81 20 2.94 0.52 21 2.99 0.69 16 2.92 0.67 57 

O 2.94 0.66 18 2.66 0.65 27 3.22 0.65 13 2.87 0.68 58 

T 2.93 0.68 31 2.48 0.78 26 2.94 0.86 12 2.76 0.77 69 

A 2.62 0.55 22 2.36 0.96 25 2.84 0.77 12 2.56 0.80 59 

I 3.01 0.59 21 2.94 0.71 25 2.99 0.93 12 2.98 0.71 58 
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ผูท้รงคณุวฒิุ

ภาคเหนือ

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคใต้

R = กำรเป็นตัวแทนของประชำชน 
O = กำรตรวจสอบฝ่ำยบริหำร
L = กำรท ำหน้ำที่นติิบัญญัต ิ
T = ควำมโปร่งใสและกำรเข้ำถึงได้
A = ควำมส ำนึกรับผิดชอบ
I = กำรมีส่วนร่วมในนโยบำยระหว่ำงประเทศ
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ภาพที่  7 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินภาพรวมแยกตามกลุ่มอาย ุ

  

  4.1.1.3 ผลการประเมินภาพรวมแยกตามระดับการศึกษา 

  กำรศึกษำจำกกลุ่มตัวอย่ำงตำมระดับกำรศึกษำ แบ่งกลุ่มตัวอย่ำงออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มตัวอย่ำงที่ส ำเร็จกำรศึกษำต่ ำกว่ำระดับปริญญำตรี , กลุ่มตัวอย่ำงที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี และ
กลุ่มตัวอย่ำงท่ีส ำเร็จกำรศึกษำสูงกว่ำระดับปริญญำตรี โดยมีผลดังนี้ 

ตารางที่  4 แสดงค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินภำพรวมแยกตำมกลุ่มระดับกำรศึกษำ 
 

องค์ประกอบหลัก 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี Total 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

ผู้ต
อบ

 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

ผู้ต
อบ

 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

ผู้ต
อบ

 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

ผู้ต
อบ

 

R 2.39 0.69 12 2.35 0.94 23 2.59 0.68 32 2.47 0.78 67 

L 2.67 0.40 9 2.79 0.69 23 3.03 0.69 25 2.88 0.66 57 

O 2.83 0.63 10 2.80 0.74 23 2.88 0.64 25 2.84 0.67 58 

T 2.32 0.56 10 2.68 0.71 22 2.84 0.80 38 2.72 0.76 70 

A 2.15 0.74 9 2.42 0.82 20 2.64 0.64 29 2.49 0.73 58 

I 2.87 0.77 10 3.05 0.74 25 2.76 0.79 23 2.91 0.76 58 
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R = กำรเป็นตัวแทนของประชำชน 
O = กำรตรวจสอบฝ่ำยบริหำร
L = กำรท ำหน้ำที่นติิบัญญัต ิ
T = ควำมโปร่งใสและกำรเข้ำถึงได้
A = ควำมส ำนึกรับผิดชอบ
I = กำรมีส่วนร่วมในนโยบำยระหว่ำงประเทศ

83



การประเมินผลการด าเนินงานของรัฐสภา โดยใชเ้กณฑแ์ละตวัช้ีวดัของ  Inter-Parliamentary Union (IPU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  8 ผลการประเมินในภาพรวมแยกตามระดบัการศึกษา 

  4.1.1.4 ผลการประเมินในภาพรวมแยกตามกลุ่มอาชีพ 

   กำรศึกษำจำกกำรจ ำแนกกลุ่มตัวอย่ำงตำมกลุ่มอำชีพ แบ่งกลุ่มตัวอย่ำงออกเป็น  
4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัวอย่ำงที่ เป็นนักกำรเมืองและอดีตนักกำรเมือง , กลุ่มตัวอย่ำงที่ เป็นข้ำรำชกำร  
อดีตข้ำรำชกำร และเจ้ำหน้ำที่องค์กรอิสระ, กลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นนักวิชำกำรและสื่อมวลชน และกลุ่มตัวอย่ำงที่
เป็นภำคประชำสังคม องค์กรพัฒนำเอกชน และภำคเอกชน ได้ผลดังนี้ 

ตารางที่  5 แสดงค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินภำพรวมแยกตำมกลุ่มอำชีพ 

องค์ประกอบหลัก 

นักการเมือง/ 

อดีตนักการเมือง 

ข้าราชการ/อดีต
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่

องค์กรอิสระ 

นักวิชาการ/
สื่อมวลชน 

ภาคประชาสังคม/
องค์กรพัฒนาเอกชน/

ภาคเอกชน 
Total 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ
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ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
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จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 
   

   
   

   
   

   
   

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 
   

   
   

   
   

   
   

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

R 2.45 1.28 10 2.74 0.66 11 2.56 0.54 19 2.34 0.78 25 2.49 0.79 65 

L 2.99 0.92 10 3.05 0.39 8 3.00 0.66 16 2.73 0.61 23 2.90 0.66 57 

O 2.84 1.04 11 2.84 0.54 7 2.82 0.63 19 2.88 0.55 20 2.84 0.68 57 

T 2.65 0.98 10 2.83 0.52 9 3.01 0.65 25 2.45 0.82 25 2.73 0.78 69 

A 2.48 1.11 9 2.36 0.52 8 2.74 0.61 19 2.36 0.77 22 2.51 0.76 58 

I 3.29 0.99 9 2.90 0.46 9 2.80 0.85 17 2.87 0.72 23 2.92 0.77 58 
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R = กำรเป็นตัวแทนของประชำชน 
O = กำรตรวจสอบฝ่ำยบริหำร
L = กำรท ำหน้ำที่นติิบัญญัต ิ
T = ควำมโปร่งใสและกำรเข้ำถึงได้
A = ควำมส ำนึกรับผิดชอบ
I = กำรมีส่วนร่วมในนโยบำยระหว่ำงประเทศ
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ภาพที่  9 ผลการประเมินในภาพรวมแยกตามกลุ่มอาชีพ 

4.1.2 ผลการประเมินการด าเนินงานของรัฐสภารายด้าน   

 4.1.2.1 ผลการด าเนินงานของรัฐสภาด้านความเป็นตัวแทนของประชาชน 

 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนควำมเป็นตัวแทนของประชำชนนั้น จ ำแนกออกเป็น  
4 ด้ำน ได้แก ่

1. ควำมหลำกหลำยของสมำชิกรัฐสภำ  (R1) 
2. บทบำทของพรรคกำรเมืองในกำรสร้ำงควำมหลำกหลำยของสมำชิกรัฐสภำ (R2) 
3. ระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรของรัฐสภำ เพ่ือสร้ำงควำมเสมอภำค ควำมเท่ำเทียมกัน 

ในกำรท ำหน้ำที่ของสมำชิกรัฐสภำ (R3) 
4. ควำมโปร่งใสในกำรได้มำของสมำชิกรัฐสภำ (R4) 

 ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำโดยภำพรวม ในด้ำนควำมเป็นตัวแทนของประชำชน พบว่ำ
อยู่ในระดับ "ปานกลาง" โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.50 จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด 73 คน ทั้งนี้  
ในรำยละเอียด ได้มีกำรแบ่งกำรจ ำแนกข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำงผู้ประเมินออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ จ ำแนกตำม
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล, จ ำแนกตำมกลุ่มอำยุ, จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ และจ ำแนกตำมกลุ่มอำชีพ 

 

 

 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00
R

O

L

T

A

I

นกัการเมือง/
อดีตนกัการเมือง
ขา้ราชการ/อดีตขา้ราชการ/
เจา้หนา้ที่องคก์รอิสระ
นกัวิชาการ/สื่อมวลชน 

ภาคประชาสงัคม/องคก์รพฒันา
เอกชน/ภาคเอกชน

R = กำรเป็นตัวแทนของประชำชน 
O = กำรตรวจสอบฝ่ำยบริหำร
L = กำรท ำหน้ำที่นติิบัญญัต ิ
T = ควำมโปร่งใสและกำรเข้ำถึงได้
A = ควำมส ำนึกรับผิดชอบ
I = กำรมีส่วนร่วมในนโยบำยระหว่ำงประเทศ
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4.1.2.1.1 ผลการประเมินจ าแนกตามกลุ่มข้อมูล 

เมื่อวิเครำะห์ผลกำรศึกษำโดยกำรจ ำแนกข้อมูลกลุ่มตัวอย่ำงตำมกลุ่มผู้ให้ข้อมูลนั้น มีกำร
แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และกลุ่มตัวอย่ำงจำกกำรสัมมนำกลุ่มย่อย 4 ภำค 
(ภำคเหนือ, ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภำคกลำง และภำคใต้) สำมำรถจ ำแนกได้ ดังนี้ 

1. กลุ่มตัวอย่างผู้ทรงคุณวุฒิ  

 พบว่ำมีผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนกำรเป็นตัวแทนของประชำชนอยู่ในระดับ  
“ปานกลาง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.63 ซึ่งเมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 4 ด้ำนแล้ว พบว่ำมี 3 ด้ำนที่มีผล 
กำรประเมินอยู่ในระดับ “ปำนกลำง”  ได้แก่ ควำมหลำกหลำยของสมำชิกรัฐสภำ  (R1) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.27 
ระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรของรัฐสภำ เพ่ือสร้ำงควำมเสมอภำค ควำมเท่ำเทียมกันในกำรท ำหน้ำที่ของ
สมำชิกรัฐสภำ (R3) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.55 และควำมโปร่งใสในกำรได้มำของสมำชิกรัฐสภำ (R4) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.00 
ทั้งนี้  บทบำทของพรรคกำรเมืองในกำรสร้ำงควำมหลำกหลำยของสมำชิกรัฐสภำ (R2) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 1.75  
ซึ่งถือเป็นค่ำเฉลี่ยในระดับ “ต่ ำ” 

2. กลุ่มตัวอย่างภาคเหนือ  

  พบว่ำมีผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนควำมเป็นตัวแทนของประชำชนอยู่ในระดับ 
“ปานกลาง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.39 ซึ่งเมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 4 ด้ำนแล้ว พบว่ำทั้ง 4 ด้ำนมีผลกำร
ประเมินอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” ได้แก่ ควำมหลำกหลำยของสมำชิกรัฐสภำ  (R1) มคี่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.39 บทบำท
ของพรรคกำรเมืองในกำรสร้ำงควำมหลำกหลำยของสมำชิกรัฐสภำ (R2) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.30ระบบและกลไก
กำรบริหำรจัดกำรของรัฐสภำ เพ่ือสร้ำงควำมเสมอภำค ควำมเท่ำเทียมกันในกำรท ำหน้ำที่ของสมำชิกรัฐสภำ 
(R3) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.78 และควำมโปร่งใสในกำรได้มำของสมำชิกรัฐสภำ (R4) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.39 

3. กลุ่มตัวอย่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  พบว่ำมีผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนควำมเป็นตัวแทนของประชำชนอยู่ในระดับ 
“ปานกลาง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.20 ซึ่งเมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 4 ด้ำนแล้ว พบว่ำมี 3  ด้ำนที่มีผล
กำรประเมินอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” ได้แก่ บทบำทของพรรคกำรเมืองในกำรสร้ำงควำมหลำกหลำยของ
สมำชิกรัฐสภำ (R2) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.24 ระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรของรัฐสภำ เพ่ือสร้ำงควำมเสมอ
ภำค ควำมเท่ำเทียมกันในกำรท ำหน้ำที่ของสมำชิกรัฐสภำ (R3) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.21 และควำมโปร่งใสในกำร
ได้มำของสมำชิกรัฐสภำ (R4) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.33 ส่วนด้ำนควำมหลำกหลำยของสมำชิกรัฐสภำ (R1)  
มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 1.92 ซึ่งอยู่ในระดับ “ต่ ำ” 

4. กลุ่มตัวอย่างภาคกลาง 

  พบว่ำมีผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนควำมควำมเป็นตัวแทนของประชำชนอยู่ใน
ระดับ “ปานกลาง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.79  ซึ่งเมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 4 ด้ำนแล้ว พบว่ำมี 3  ด้ำนที่
มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” ได้แก่ ด้ำนควำมหลำกหลำยของสมำชิกรัฐสภำ  (R1) มีค่ำเฉลี่ย 
อยู่ที่ 2.52 บทบำทของพรรคกำรเมืองในกำรสร้ำงควำมหลำกหลำยของสมำชิกรัฐสภำ (R2) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.90 
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และควำมโปร่งใสในกำรได้มำของสมำชิกรัฐสภำ (R4) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.79 ส่วนระบบและกลไกกำรบริหำร
จัดกำรของรัฐสภำ เพ่ือสร้ำงควำมเสมอภำค ควำมเท่ำเทียมกันในกำรท ำหน้ำที่ของสมำชิ กรัฐสภำ (R3)  
มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.09 ซึ่งอยู่ในระดับ “สูง” 

5. กลุ่มตัวอย่างภาคใต้ 

  พบว่ำมีผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนควำมเป็นตัวแทนของประชำชนอยู่ในระดับ 
“ปานกลาง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.65  ซึ่งเมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 4 ด้ำนแล้ว พบว่ำมี 3  ด้ำนที่มีผล
กำรประเมินอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” ได้แก่ ด้ำนควำมหลำกหลำยของสมำชิกรัฐสภำ  (R1) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 
2.17บทบำทของพรรคกำรเมืองในกำรสร้ำงควำมหลำกหลำยของสมำชิกรัฐสภำ (R2) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.32  
และควำมโปร่งใสในกำรได้มำของสมำชิกรัฐสภำ (R4) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.85 ส่วนระบบและกลไกกำรบริหำร
จัดกำรของรัฐสภำ เพ่ือสร้ำงควำมเสมอภำค ควำมเท่ำเทียมกันในกำรท ำหน้ำที่ของสมำชิกรัฐสภำ (R3)  
มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.08 ซึ่งอยู่ในระดับ “สูง” 
  

ตารางที่  6 แสดงค่ำเฉลี่ยของผลกำรประเมินรัฐสภำด้ำนกำรเป็นตวัแทนของประชำชน จ ำแนกผู้ประเมินตำมกลุม่ผู้ให้ข้อมลู 

องค์ 

ประกอบย่อย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ภาคกลาง ภาคใต้ Total 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

R1 - - - 2.39 0.90 21 1.92 0.62 24 2.51 0.63 21 2.17 0.50 29 2.23 0.69 95 

R2 1.75 0.96 4 2.30 1.21 20 2.24 1.01 25 2.52 0.95 23 2.31 0.80 29 2.32 0.98 101 

R3 2.55 0.57 4 2.31 1.04 20 2.21 0.90 22 2.90 0.84 16 2.82 1.41 26 2.55 1.11 88 

R4 3.00 0.50 3 2.78 0.91 18 2.33 0.89 23 3.09 0.60 23 3.08 0.70 30 2.85 0.81 97 

R - - - 2.39 1.06 18 2.20 0.72 19 2.79 0.63 14 2.65 0.64 22 2.50 0.80 73 
 

4.1.2.1.2 ผลการประเมินจ าแนกตามกลุ่มอายุ 

  ส ำหรับกำรวิเครำะห์ผลกำรศึกษำจำกกำรจ ำแนกข้อมูลกลุ่มตัวอย่ำงตำมกลุ่มอำยุของกลุ่ม
ตัวอย่ำงนั้น แบ่งกลุ่มตัวอย่ำงออกเป็น 3 กลุ่มอำยุ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่ำงที่มีอำยุน้อยกว่ำ 55 ปี, กลุ่มตัวอย่ำง
อำยุ 55-65 ปี และกลุ่มตัวอย่ำงอำยุมำกกว่ำ 65 ปี พบว่ำ ทั้งสำมกลุ่มอำยุ มีผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำน
ของรัฐสภำด้ำนควำมโปร่งใสและเข้ำถึงได้ของรัฐสภำในระดับ "ปานกลาง" โดยมีค่ำเฉลี่ยที่ 2.51 

1. กลุ่มตัวอย่างอายุน้อยกว่า 55 ปี 

  พบว่ำมีผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนควำมเป็นตัวแทนของประชำชนอยู่ในระดับ 
“ปานกลาง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.66 ซึ่งเมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 4 ด้ำนแล้ว พบว่ำทั้ง 4 ด้ำน มีผลกำร
ประเมินอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” ได้แก่ ควำมหลำกหลำยของสมำชิกรัฐสภำ  (R1) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.22 
บทบำทของพรรคกำรเมืองในกำรสร้ำงควำมหลำกหลำยของสมำชิกรัฐสภำ (R2) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.33  
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ระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรของรัฐสภำ เพ่ือสร้ำงควำมเสมอภำค ควำมเท่ำเทียมกันในกำรท ำหน้ำที่ของ
สมำชิกรัฐสภำ (R3) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.69 และควำมโปร่งใสในกำรได้มำของสมำชิกรัฐสภำ (R4) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.96 

2. กลุ่มตัวอย่างอายุ 55-65 ปี 

  พบว่ำมีผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนควำมเป็นตัวแทนของประชำชนอยู่ในระดับ 
“ปานกลาง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.43 ซึ่งเมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 4 ด้ำนแล้ว พบว่ำทั้ง 4 ด้ำนมีผล 
กำรประเมินอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” ได้แก่ ควำมหลำกหลำยของสมำชิกรัฐสภำ  (R1) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.24 
บทบำทของพรรคกำรเมืองในกำรสร้ำงควำมหลำกหลำยของสมำชิกรัฐสภำ (R2) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.39 ระบบและ
กลไกกำรบริหำรจัดกำรของรัฐสภำ เพ่ือสร้ำงควำมเสมอภำค ควำมเท่ำเทียมกันในกำรท ำหน้ำที่ของสมำชิก
รัฐสภำ (R3) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.52และควำมโปร่งใสในกำรได้มำของสมำชิกรัฐสภำ (R4) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.77 

3. กลุ่มตัวอย่างอายุมากกว่า 65 ปี 

  พบว่ำมีผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนควำมเป็นตัวแทนของประชำชนอยู่ในระดับ 
“ปานกลาง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.51 ซึ่งเมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 4 ด้ำนแล้ว พบว่ำทั้ง 4 ด้ำนมีผล 
กำรประเมินอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” ได้แก่ ควำมหลำกหลำยของสมำชิกรัฐสภำ  (R1) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.24 
บทบำทของพรรคกำรเมืองในกำรสร้ำงควำมหลำกหลำยของสมำชิกรัฐสภำ (R2) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.36 ระบบและ
กลไกกำรบริหำรจัดกำรของรัฐสภำ เพ่ือสร้ำงควำมเสมอภำค ควำมเท่ำเทียมกันในกำรท ำหน้ำที่ของสมำชิก
รัฐสภำ (R3) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.57 และควำมโปร่งใสในกำรได้มำของสมำชิกรัฐสภำ (R4) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.85 
 

ตารางที่  7 แสดงค่ำเฉลี่ยของผลกำรประเมินรัฐสภำด้ำนควำมเป็นตัวแทนของประชำชน จ ำแนกผู้ประเมินตำมกลุ่มอำยุ 

องค์ 

ประกอบ 

ย่อย 

น้อยกว่า 55 ปี 55-65 ปี มากกว่า 65 ปี Total 
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บ 
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ลี่ย
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บ 

ค่ำ
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ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

R1 2.22 0.52 36 2.24 0.65 35 2.29 0.92 17 2.24 0.66 88 

R2 2.33 0.90 39 2.39 0.90 33 2.33 1.28 18 2.36 0.97 90 

R3 2.69 0.82 31 2.52 1.47 31 2.45 1.01 16 2.57 1.14 78 

R4 2.96 0.78 37 2.77 0.65 30 2.79 0.96 19 2.85 0.78 86 

R 2.66 0.60 24 2.43 0.79 30 2.43 1.10 13 2.51 0.79 67 
 

4.1.2.1.3 ผลการประเมินจ าแนกตามระดับการศึกษา 

เมื่อวิเครำะห์ผลกำรศึกษำจำกกลุ่มตัวอย่ำงตำมระดับกำรศึกษำ แบ่งกลุ่มตัวอย่ำงออกเป็น  
3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัวอย่ำงที่ส ำเร็จกำรศึกษำต่ ำกว่ำระดับปริญญำตรี , กลุ่มตัวอย่ำงที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ
ปริญญำตรี และกลุ่มตัวอย่ำงที่ส ำเร็จกำรศึกษำสูงกว่ำระดับปริญญำตรี ในภำพรวมพบว่ำมีผลกำรประเมิน
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รัฐสภำด้ำนควำมโปร่งใสและกำรเข้ำถึงได้อยู่ในระดับ “ปำนกลำง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.47 โดยจ ำแนก 
ในรำยละเอียดตำมกลุ่มตัวอย่ำงได้ ดังนี้ 

1. กลุ่มตัวอย่างท่ีส าเร็จการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 

  พบว่ำมีผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนควำมเป็นตัวแทนของประชำชนอยู่ในระดับ 
“ปานกลาง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.39 ซึ่งเมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 4 ด้ำนแล้ว พบว่ำทั้ง 4 ด้ำนมีผล 
กำรประเมินอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” ได้แก่ ควำมหลำกหลำยของสมำชิกรัฐสภำ  (R1) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.27 
บทบำทของพรรคกำรเมืองในกำรสร้ำงควำมหลำกหลำยของสมำชิกรัฐสภำ (R2) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.47 ระบบและ
กลไกกำรบริหำรจัดกำรของรัฐสภำ เพ่ือสร้ำงควำมเสมอภำค ควำมเท่ำเทียมกันในกำรท ำหน้ำที่ของสมำชิก
รัฐสภำ (R3) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.26 และควำมโปร่งใสในกำรได้มำของสมำชิกรัฐสภำ (R4) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.62 

2. กลุ่มตัวอย่างท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

  พบว่ำมีผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนควำมเป็นตัวแทนของประชำชนอยู่ในระดับ 
“ปานกลาง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.35 ซึ่งเมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 4 ด้ำนแล้ว พบว่ำทั้ง 4 ด้ำน มีผล 
กำรประเมินอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” ได้แก่ ควำมหลำกหลำยของสมำชิกรัฐสภำ  (R1) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.26 
บทบำทของพรรคกำรเมืองในกำรสร้ำงควำมหลำกหลำยของสมำชิกรัฐสภำ (R2) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.26 ระบบและ
กลไกกำรบริหำรจัดกำรของรัฐสภำ เพ่ือสร้ำงควำมเสมอภำค ควำมเท่ำเทียมกันในกำรท ำหน้ำที่ของสมำชิก
รัฐสภำ (R3) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.44 และควำมโปร่งใสในกำรได้มำของสมำชิกรัฐสภำ (R4) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.75 

3. กลุ่มตัวอย่างท่ีส าเร็จการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี 

  พบว่ำมีผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนควำมเป็นตัวแทนของประชำชนอยู่ในระดับ 
“ปานกลาง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.59 ซึ่งเมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 4 ด้ำนแล้ว พบว่ำมี 3  ด้ำนมีผล 
กำรประเมินอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” ได้แก่ ควำมหลำกหลำยของสมำชิกรัฐสภำ  (R1) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.13 
บทบำทของพรรคกำรเมืองในกำรสร้ำงควำมหลำกหลำยของสมำชิกรัฐสภำ (R2) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.20  
ระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรของรัฐสภำ เพ่ือสร้ำงควำมเสมอภำค ควำมเท่ำเทียมกันในกำรท ำหน้ำที่  
ของสมำชิกรัฐสภำ (R3) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.70 ส่วนด้ำนควำมโปร่งใสในกำรได้มำของสมำชิกรัฐสภำ (R4)  
มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.01 ซึ่งอยู่ในระดับ “สูง” 
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ตารางที่  8 แสดงค่ำเฉลี่ยของผลกำรประเมินรัฐสภำด้ำนควำมเป็นตัวแทนของประชำชน จ ำแนกผู้ประเมิน 
ตำมกลุม่ระดับกำรศึกษำ 

องค์ประกอบ 

ย่อย 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี Total 
ค่ำ

เฉ
ลี่ย

 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

R1 2.27 0.54 14 2.26 0.60 32 2.13 0.74 43 2.20 0.66 89 

R2 2.47 0.91 15 2.26 1.02 34 2.20 0.94 45 2.27 0.96 94 

R3 2.27 0.77 15 2.44 1.55 29 2.70 0.80 37 2.53 1.12 81 

R4 2.62 0.71 16 2.75 0.80 32 3.01 0.73 41 2.85 0.77 89 

R 2.39 0.69 12 2.35 0.94 23 2.59 0.68 32 2.47 0.78 67 
 

4.1.2.1.4 ผลการประเมินจ าแนกตามกลุ่มอาชีพ 

  เมื่อวิเครำะห์ผลกำรศึกษำจำกกำรจ ำแนกกลุ่มตัวอย่ำงตำมกลุ่มอำชีพ แบ่งกลุ่มตัวอย่ำง
ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นนักกำรเมืองและอดีตนักกำรเมือง , กลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นข้ำรำชกำร 
อดีตข้ำรำชกำร และเจ้ำหน้ำที่องค์กรอิสระ, กลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นนักวิชำกำรและสื่อมวลชน และกลุ่มตัวอย่ำงที่
เป็นภำคประชำสังคม องค์กรพัฒนำเอกชน และภำคเอกชน ในภำพรวมพบว่ำมีผลกำรประเมินรัฐสภำด้ำน
ควำมโปร่งใสและกำรเข้ำถึงได้อยู่ในระดับ “ปานกลาง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.49 โดยจ ำแนกในรำยละเอียด
ตำมกลุ่มตัวอย่ำงได้ ดังนี้ 

1. กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักการเมืองและอดีตนักการเมือง 

  พบว่ำมีผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนควำมเป็นตัวแทนของประชำชนอยู่ในระดับ 
“ปานกลาง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.45 ซึ่งเมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 4 ด้ำนแล้ว พบว่ำทั้งหมดมีผล 
กำรประเมินอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” ได้แก่ ควำมหลำกหลำยของสมำชิกรัฐสภำ  (R1) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.53 
บทบำทของพรรคกำรเมืองในกำรสร้ำงควำมหลำกหลำยของสมำชิกรัฐสภำ (R2) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.83 ระบบและ
กลไกกำรบริหำรจัดกำรของรัฐสภำ เพ่ือสร้ำงควำมเสมอภำค ควำมเท่ำเทียมกันในกำรท ำหน้ำที่ของสมำชิก
รัฐสภำ (R3) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.32และควำมโปร่งใสในกำรได้มำของสมำชิกรัฐสภำ (R4) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.45 

2. กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นข้าราชการ อดีตข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์กรอิสระ 

  พบว่ำมีผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนควำมเป็นตัวแทนของประชำชนอยู่ในระดับ 
“ปานกลาง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.74 ซึ่งเมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 4 ด้ำนแล้ว พบว่ำมี 3  ด้ำนมีผลกำร
ประเมินอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” ได้แก่ ควำมหลำกหลำยของสมำชิกรัฐสภำ  (R1) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.39 
บทบำทของพรรคกำรเมืองในกำรสร้ำงควำมหลำกหลำยของสมำชิกรัฐสภำ (R2) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.69 ระบบ
และกลไกกำรบริหำรจัดกำรของรัฐสภำ เพ่ือสร้ำงควำมเสมอภำค ควำมเท่ำเทียมกันในกำรท ำหน้ำที่ของ
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สมำชิกรัฐสภำ (R3) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.95 ส่วนด้ำนควำมโปร่งใสในกำรได้มำของสมำชิกรัฐสภำ (R4) มีค่ำเฉลี่ย
อยู่ที่ 3.04 ซึ่งอยู่ในระดับ “สูง” 

3. กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักวิชาการและสื่อมวลชน 

  พบว่ำมีผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนควำมเป็นตัวแทนของประชำชนอยู่ในระดับ 
“ปานกลาง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.56 ซึ่งเมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 4 ด้ำนแล้ว พบว่ำมี 3  ด้ำนมีผลกำร
ประเมินอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” ได้แก่ ควำมหลำกหลำยของสมำชิกรัฐสภำ  (R1) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.12 
บทบำทของพรรคกำรเมืองในกำรสร้ำงควำมหลำกหลำยของสมำชิกรัฐสภำ (R2) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.12 ระบบ
และกลไกกำรบริหำรจัดกำรของรัฐสภำ เพ่ือสร้ำงควำมเสมอภำค ควำมเท่ำเทียมกันในกำรท ำหน้ำที่  
ของสมำชิกรัฐสภำ (R3) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.58 ส่วนด้ำนควำมโปร่งใสในกำรได้มำของสมำชิกรัฐสภำ (R4) มี
ค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.05 ซึ่งอยู่ในระดับ “สูง” 

4. กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคเอกชน 

  พบว่ำมีผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนควำมเป็นตัวแทนของประชำชนอยู่ในระดับ 
“ปานกลาง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.34 ซึ่งเมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 4 ด้ำนแล้ว พบว่ำทั้งหมดมีผล 
กำรประเมินอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” ได้แก่ ควำมหลำกหลำยของสมำชิกรัฐสภำ (R1) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.09  
บทบำทของพรรคกำรเมืองในกำรสร้ำงควำมหลำกหลำยของสมำชิกรัฐสภำ (R2) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.06 ระบบและ
กลไกกำรบริหำรจัดกำรของรัฐสภำ เพ่ือสร้ำงควำมเสมอภำค ควำมเท่ำเทียมกันในกำรท ำหน้ำที่ของสมำชิก
รัฐสภำ (R3) มคี่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.45 และควำมโปร่งใสในกำรได้มำของสมำชิกรัฐสภำ (R4) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.46 
 

ตารางที่  9 แสดงค่ำเฉลี่ยของผลกำรประเมินรัฐสภำด้ำนควำมเป็นตัวแทนของประชำชน จ ำแนกผู้ประเมินตำมกลุ่มอำชีพ 

องค์ประกอบ
ย่อย 

นักการเมือง/ 
อดีตนักการเมือง 

ข้าราชการ/อดีต
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่

องค์กรอิสระ 

นักวิชาการ/
สื่อมวลชน 

ภาคประชาสังคม/
องค์กรพัฒนาเอกชน/

ภาคเอกชน 

Total 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

R1 2.53 1.06 12 2.39 0.58 14 2.12 0.61 29 2.09 0.58 32 2.21 .68 87 

R2 2.83 1.27 12 2.69 1.03 13 2.12 0.78 33 2.06 0.91 34 2.27 0.97 92 

R3 2.32 1.25 12 2.95 0.85 12 2.58 0.57 25 2.45 1.47 30 2.54 1.13 79 

R4 2.75 1.03 10 3.04 0.50 14 3.05 0.72 29 2.66 0.81 34 2.86 0.78 87 

R 2.45 1.28 10 2.74 0.66 11 2.56 0.54 19 2.34 0.78 25 2.49 0.79 65 
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4.1.2.2 ผลการด าเนินงานของรัฐสภาด้านการท าหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ 

กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนกำรท ำหน้ำที่ฝ่ำยนิติบัญญัตินั้น จ ำแนกออกเป็น 5 ด้ำน ได้แก ่

1. กรอบแนวคิด และกระบวนกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำยในรัฐสภำ และคณะกรรมำธิกำร (L1) 
2. กำรมีส่วนร่วมของประชำชนและผู้มีส่วนได้เสีย (L2) 
3. คุณลักษณะของกฎหมำยที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของรัฐสภำ (L3) 
4. ขีดควำมสำมำรถของกรรมำธิกำรในกำรท ำหน้ำที่ด้ำนนิติบัญญัติ (L4) 
5. กรอบระยะเวลำและงบประมำณในกำรตรำกฎหมำย (L5)  

ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำโดยภำพรวม ในด้ำนกำรท ำหน้ำที่ฝ่ำยนิติบัญญัติ พบว่ำอยู่
ในระดับ "ปานกลาง"  โดยมีค่ำ เฉลี่ ยอยู่ที่  2.90 จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมทั้ งหมด 63 คน  
ทั้งนี้ ในรำยละเอียด ได้มีกำรจ ำแนกข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำงผู้ประเมินออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ จ ำแนกตำมกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูล, จ ำแนกตำมกลุ่มอำยุ, จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ และจ ำแนกตำมกลุ่มอำชีพ 

4.1.2.2.1 ผลการประเมินจ าแนกตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

เมื่อวิเครำะห์ผลกำรศึกษำโดยกำรจ ำแนกข้อมูลกลุ่มตัวอย่ำงตำมกลุ่มผู้ให้ข้อมูลนั้น มีกำรแบ่ง
ออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และกลุ่มตัวอย่ำงจำกกำรสัมมนำกลุ่มย่อย 4 ภำค 
(ภำคเหนือ, ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภำคกลำง และภำคใต้) สำมำรถจ ำแนกได้ ดังนี้ 

1. กลุ่มตัวอย่างผู้ทรงคุณวุฒิ  

พบว่ำมีผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนกำรท ำหน้ำที่ฝ่ำยนิติบัญญัติอยู่ในระดับ “สูง” 
โดยมีค่ำเฉลี่ยถึง  3.15  ซึ่งเมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 5 ด้ำนแล้ว พบว่ำด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ  
กรอบแนวคิด และกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายในรัฐสภา และคณะกรรมาธิการ (L1) อยู่ในระดับ “สูง”  
มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.33ตำมด้วย การมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย(L2) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.00 และ 
ขีดความสามารถของกรรมาธิการในการท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ(L4)  มีค่ำเฉลี่ยที่ 3.0 เช่นกัน ส่วนด้ำนที่มี
ค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” ได้แก่ คุณลักษณะของกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของรัฐสภา (L3)  
มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.50, ส่วนด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับ “ต่ ำ” ได้แก่ กรอบระยะเวลาและงบประมาณในการ 
ตรากฎหมาย (L5) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 1.83 

2. กลุ่มตัวอย่างภาคเหนือ  

  พบว่ำมีผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนกำรท ำหน้ำที่ฝ่ำยนิติบัญญัติอยู่ในระดับ  
“ปานกลาง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.98 ซึ่งเมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 5  ด้ำนแล้ว พบว่ำ 4 ด้ำนมีผล 
กำรประเมินอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” ได้แก่ กรอบแนวคิด และกระบวนกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำยในรัฐสภำ 
และคณะกรรมำธิกำร (L1) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่  2.84 กำรมีส่วนร่วมของประชำชนและผู้มีส่วนได้เสีย (L2)  
มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่  2.77 คุณลักษณะของกฎหมำยที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของรัฐสภำ  (L3) มีค่ำเฉลี่ย 2.84 
กรอบระยะเวลำและงบประมำณในกำรตรำกฎหมำย(L5) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.68 ส่วน ขีดควำมสำมำรถ 
ของกรรมำธิกำรในกำรท ำหน้ำที่ด้ำนนิติบัญญัติ(L4) มีค่ำเฉลี่ยในระดับ “สูง” ที่ 3.25 
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3. กลุ่มตัวอย่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  พบว่ำมีผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนกำรท ำหน้ำที่ฝ่ำยนิติบัญญัติอยู่ในระดับ  
“ปานกลาง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.61 ซึ่งเมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 5 ด้ำนแล้ว พบว่ำทุกด้ำนมีผล 
กำรประเมินอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” ได้แก่ กรอบแนวคิด และกระบวนกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำยในรัฐสภำ 
และคณะกรรมำธิกำร (L1) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.42  กำรมีส่วนร่วมของประชำชนและผู้มีส่วนได้เสีย (L2)  
มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.43 คุณลักษณะของกฎหมำยที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของรัฐสภำ (L3) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.47  
ขีดควำมสำมำรถของกรรมำธิกำรในกำรท ำหน้ำที่ด้ำนนิติบัญญัติ  (L4) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่   2.72 และ 
กรอบระยะเวลำและงบประมำณในกำรตรำกฎหมำย (L5) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.74 

4. กลุ่มตัวอย่างภาคกลาง 

  พบว่ำมีผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนกำรท ำหน้ำที่ฝ่ำยนิติบัญญัติอยู่ในระดับ  
“ปานกลาง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.00 ซึ่งเมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 5  ด้ำนแล้ว พบว่ำ 4 ด้ำนมีผล 
กำรประเมินอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” ได้แก่ กรอบแนวคิด และกระบวนกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำยในรัฐสภำ 
และคณะกรรมำธิกำร (L1) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่  2.81 กำรมีส่วนร่วมของประชำชนและผู้มีส่วนได้เสีย (L2)  
มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่  2.92 คุณลักษณะของกฎหมำยที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของรัฐสภำ  (L3) มีค่ำเฉลี่ย 2.73   
กรอบระยะเวลำและงบประมำณในกำรตรำกฎหมำย(L5) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.66 ส่วน ขีดควำมสำมำรถ 
ของกรรมำธิกำรในกำรท ำหน้ำที่ด้ำนนิติบัญญัติ(L4) มีค่ำเฉลี่ยในระดับ “สูง” ที่ 3.05 

5. กลุ่มตัวอย่างภาคใต้ 

  พบว่ำมีเป็นภำคเดียวที่ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนกำรท ำหน้ำที่ฝ่ำยนิติบัญญัติ 
อยู่ในระดับ “สูง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.03  ซึ่งเมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 5  ด้ำนแล้ว พบว่ำมีถึง 3 ด้ำน 
มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับ “สูง” ได้แก่ กรอบแนวคิด และกระบวนกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำยในรัฐสภำ และ
คณะกรรมำธิกำร (L1) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่  3.15 คุณลักษณะของกฎหมำยที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของรัฐสภำ (L3)  
มีค่ำเฉลี่ย 3.01 ขีดควำมสำมำรถของกรรมำธิกำรในกำรท ำหน้ำที่ด้ำนนิติบัญญัติ(L4) มีค่ำเฉลี่ย 3.40  
ส่วนอีก 2 มีค่ำเฉลี่ยในระดับ “ปำนกลำง”ได้แก่ กำรมีส่วนร่วมของประชำชนและผู้มีส่วนได้เสีย(L2) มีค่ำเฉลี่ย
อยู่ที่ 2.81 และกรอบระยะเวลำและงบประมำณในกำรตรำกฎหมำย(L5) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.44 
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ตารางที่  10 แสดงค่าเฉลีย่ของผลการประเมินรัฐสภาด้านการเป็นตวัแทนของประชาชน จ าแนกผู้ประเมินตามกลุม่ผู้ให้ข้อมลู 

องค์ 

ประกอบย่อย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ภาคกลาง ภาคใต้ Total 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

L1 3.33 - 1 2.84 1.49 21 2.42 0.86 20 2.81 0.66 22 3.15 0.89 26 2.84 1.02 90 

L2 3.00 0.67 3 2.77 1.00 19 2.43 0.85 23 2.92 0.99 20 2.81 0.66 24 2.73 0.87 89 

L3 2.50 0.25 3 2.84 0.92 19 2.47 0.83 22 2.73 0.79 16 3.01 0.66 22 2.75 0.80 82 

L4 3.00 0.82 4 3.25 1.02 20 2.72 1.02 25 3.05 0.86 21 3.40 0.76 25 3.09 0.93 95 

L5 1.83 1.04 3 2.68 0.86 20 2.74 0.66 17 2.66 0.69 19 2.44 0.68 25 2.58 0.74 84 

L 3.15 - 1 2.98 0.86 18 2.61 0.71 16 3.00 0.50 12 3.03 0.50 15 2.90 0.68 62 
 

4.1.2.2.2 ผลการประเมินแยกตามกลุ่มอายุ 

ส ำหรับกำรวิเครำะห์ผลกำรศึกษำจำกกำรจ ำแนกข้อมูลกลุ่มตัวอย่ำงตำมกลุ่มอำยุของกลุ่ม
ตัวอย่ำงนั้น แบ่งกลุ่มตัวอย่ำงออกเป็น 3 กลุ่มอำยุ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่ำงที่มีอำยุน้อยกว่ำ 55 ปี, กลุ่มตัวอย่ำง
อำยุ 55-65 ปี และกลุ่มตัวอย่ำงอำยุมำกกว่ำ 65 ปี พบว่ำ ทั้งสำมกลุ่มอำยุ มีผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำน
ของรัฐสภำด้ำนควำมโปร่งใสและเข้ำถึงได้ของรัฐสภำในระดับ "ปานกลาง" โดยมีค่ำเฉลี่ยที่ 2.92 

1. กลุ่มตัวอย่างอายุน้อยกว่า 55 ปี 

  พบว่ำมีผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนกำรท ำหน้ำที่ฝ่ำยนิติบัญญัติอยู่ในระดับ  
“ปานกลาง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.83 ซึ่งเมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 5  ด้ำนแล้ว พบว่ำ 4 ด้ำนมีผล 
กำรประเมินอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” ได้แก่ กรอบแนวคิด และกระบวนกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำยในรัฐสภำ 
และคณะกรรมำธิกำร (L1) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่  2.98 กำรมีส่วนร่วมของประชำชนและผู้มีส่วนได้เสีย (L2)  
มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่  2.90 คุณลักษณะของกฎหมำยที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของรัฐสภำ  (L3) มีค่ำเฉลี่ย 2.75  
กรอบระยะเวลำและงบประมำณในกำรตรำกฎหมำย (L5) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.58 ส่วนขีดควำมสำมำรถของ
กรรมำธิกำรในกำรท ำหน้ำที่ด้ำนนิติบัญญัติ (L4) มีค่ำเฉลี่ยในระดับ “สูง” ที่ 3.19 

2. กลุ่มตัวอย่างอายุ 55-65 ปี 

  พบว่ำมีผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนกำรท ำหน้ำที่ฝ่ำยนิติบัญญัติอยู่ในระดับ  
“ปานกลาง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.94 ซึ่งเมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 5  ด้ำนแล้ว พบว่ำ 4 ด้ำน มีผล 
กำรประเมินอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” ได้แก่ กรอบแนวคิด และกระบวนกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำยในรัฐสภำ 
และคณะกรรมำธิกำร (L1) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่  2.64 กำรมีส่วนร่วมของประชำชนและผู้มีส่วนได้เสีย (L2)  
มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่  2.54 คุณลักษณะของกฎหมำยที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของรัฐสภำ  (L3) มีค่ำเฉลี่ย 2.69   
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กรอบระยะเวลำและงบประมำณในกำรตรำกฎหมำย(L5) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.63 ส่วน ขีดควำมสำมำรถของ
กรรมำธิกำรในกำรท ำหน้ำที่ด้ำนนิติบัญญัติ(L4) มีค่ำเฉลี่ยในระดับ “สูง” ที่ 3.10 

3. กลุ่มตัวอย่างอายุมากกว่า 65 ปี 

  พบว่ำมีผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนกำรท ำหน้ำที่ฝ่ำยนิติบัญญัติอยู่ในระดับ  
“ปานกลาง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.99 ซึ่งเมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 5 ด้ำนแล้ว พบว่ำทุกด้ำนมีผลกำร
ประเมินอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” ได้แก่ กรอบแนวคิด และกระบวนกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำยในรัฐสภำ และ
คณะกรรมำธิกำร (L1) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.95  กำรมีส่วนร่วมของประชำชนและผู้มีส่วนได้เสีย(L2) มีค่ำเฉลี่ยอยู่
ที่ 2.72 คุณลักษณะของกฎหมำยที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของรัฐสภำ(L3) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่  2.93 ขีดควำมสำมำรถ
ของกรรมำธิกำรในกำรท ำหน้ำที่ด้ำนนิติบัญญัติ (L4) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่   3.00 และกรอบระยะเวลำและ
งบประมำณในกำรตรำกฎหมำย (L5) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.67 

ตารางที่  11 แสดงค่ำเฉลีย่ของผลกำรประเมินรัฐสภำด้ำนกำรท ำหนำ้ที่ฝ่ำยนิติบญัญตัิ จ ำแนกผู้ประเมนิตำมกลุม่อำยุ 

องค์ประกอบ 

ย่อย 

น้อยกว่า 55 ปี 55-65 ปี มากกว่า 65 ปี Total 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

L1 2.98 1.10 35 2.64 1.06 29 2.95 0.76 18 2.85 1.02 82 

L2 2.90 0.88 34 2.54 0.80 29 2.72 0.96 18 2.73 0.88 81 

L3 2.75 0.80 28 2.69 0.70 26 2.93 0.87 18 2.77 0.78 72 

L4 3.19 0.95 36 3.10 0.88 30 3.00 1.03 18 3.12 0.94 84 

L5 2.58 0.72 32 2.63 0.70 27 2.67 0.80 18 2.62 0.72 77 

L 2.83 0.81 20 2.94 0.52 21 2.99 0.69 16 2.92 0.67 57 
 

4.1.2.2.3 ผลการประเมินแยกตามระดับการศึกษา 

เมื่อวิเครำะห์ผลกำรศึกษำจำกกลุ่มตัวอย่ำงตำมระดับกำรศึกษำ แบ่งกลุ่มตัวอย่ำงออกเป็น 3 
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัวอย่ำงที่ส ำเร็จกำรศึกษำต่ ำกว่ำระดับปริญญำตรี , กลุ่มตัวอย่ำงที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ
ปริญญำตรี และกลุ่มตัวอย่ำงที่ส ำเร็จกำรศึกษำสูงกว่ำระดับปริญญำตรี ในภำพรวมพบว่ำมีผลกำรประเมิน
รัฐสภำด้ำนควำมโปร่งใสและกำรเข้ำถึงได้อยู่ในระดับ “ปำนกลำง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.88 โดยจ ำแนกใน
รำยละเอียดตำมกลุ่มตัวอย่ำงได้ ดังนี้ 

1. กลุ่มตัวอย่างท่ีส าเร็จการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 

  พบว่ำมีผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนกำรท ำหน้ำที่ฝ่ำยนิติบัญญัติอยู่ในระดับ  
“ปานกลาง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.67 ซึ่งเมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 5 ด้ำนแล้ว พบว่ำทุกด้ำนมีผล 
กำรประเมินอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” ได้แก่ กรอบแนวคิด และกระบวนกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำยในรัฐสภำ 
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และคณะกรรมำธิกำร (L1) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.68  กำรมีส่วนร่วมของประชำชนและผู้มีส่วนได้เสีย  (L2)  
มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.35 คุณลักษณะของกฎหมำยที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของรัฐสภำ (L3) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.58  
ขีดควำมสำมำรถของกรรมำธิกำรในกำรท ำหน้ำที่ ด้ ำนนิติ บัญญัติ (L4)  มีค่ำ เฉลี่ ยอยู่ที่  2.82 และ 
กรอบระยะเวลำ และงบประมำณในกำรตรำกฎหมำย(L5) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.55 

2. กลุ่มตัวอย่างท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

  พบว่ำมีผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนกำรท ำหน้ำที่ฝ่ำยนิติบัญญัติอยู่ในระดับ  
“ปานกลาง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.79 ซึ่งเมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 5 ด้ำนแล้ว พบว่ำทุกด้ำนมีผล 
กำรประเมินอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” ได้แก่ กรอบแนวคิด และกระบวนกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำยในรัฐสภำ 
และคณะกรรมำธิกำร (L1) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.75  กำรมีส่วนร่วมของประชำชนและผู้มีส่วนได้เสีย (L2)  
มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.70 คุณลักษณะของกฎหมำยที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของรัฐสภำ (L3) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.59  
ขีดควำมสำมำรถของกรรมำธิกำรในกำรท ำหน้ำที่ด้ำนนิติบัญญัติ  (L4) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่   2.97 และ 
กรอบระยะเวลำและงบประมำณในกำรตรำกฎหมำย (L5) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.39 

3. กลุ่มตัวอย่างท่ีส าเร็จการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี 

  พบว่ำมีผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนกำรท ำหน้ำที่ฝ่ำยนิติบัญญัติอยู่ในระดับ “ปาน
กลาง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.88 ซึ่งเมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 5  ด้ำนแล้ว พบว่ำ 4 ด้ำนมีผลกำรประเมิน
อยู่ในระดับ “ปำนกลำง” ได้แก่ กรอบแนวคิด และกระบวนกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำยในรัฐสภำ และ
คณะกรรมำธิกำร (L1) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่  2.81 กำรมีส่วนร่วมของประชำชนและผู้มีส่วนได้เสีย(L2) มีค่ำเฉลี่ยอยู่
ที่ 2.68 คุณลักษณะของกฎหมำยที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของรัฐสภำ(L3) มีค่ำเฉลี่ย 2.74  กรอบระยะเวลำและ
งบประมำณในกำรตรำกฎหมำย(L5) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.56 ส่วน ขีดควำมสำมำรถของกรรมำธิกำรในกำร 
ท ำหน้ำที่ด้ำนนิติบัญญัติ(L4) มีค่ำเฉลี่ยในระดับ “สูง” ที่ 3.08 

ตารางที่  12 ค่ำเฉลี่ยของผลกำรประเมินรัฐสภำด้ำนกำรท ำหน้ำทีฝ่่ำยนิติบัญญัติ จ ำแนกผู้ประเมินตำมกลุ่มระดับกำรศึกษำ 

องค์ประกอบ 

ย่อย 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี Total 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

L1 2.68 0.71 15 2.75 1.38 30 2.91 0.76 38 2.81 1.01 83 

L2 2.35 0.61 16 2.70 0.89 28 2.80 0.88 40 2.68 0.84 84 

L3 2.58 0.65 13 2.59 0.83 30 2.95 0.73 32 2.74 0.77 75 

L4 2.82 0.95 17 2.97 0.86 32 3.28 0.91 39 3.08 0.91 88 

L5 2.55 0.61 11 2.39 0.84 31 2.72 0.66 37 2.56 0.74 79 

L 2.67 0.40 9 2.79 0.69 23 3.03 0.69 25 2.88 0.66 57 
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4.1.2.2.4 ผลการประเมินแยกตามกลุ่มอาชีพ 

  เมื่อวิเครำะห์ผลกำรศึกษำจำกกำรจ ำแนกกลุ่มตัวอย่ำงตำมกลุ่มอำชีพ แบ่งกลุ่มตัวอย่ำง
ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นนักกำรเมืองและอดีตนักกำรเมือง , กลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นข้ำรำชกำร 
อดีตข้ำรำชกำร และเจ้ำหน้ำที่องค์กรอิสระ, กลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นนักวิชำกำรและสื่อมวลชน และกลุ่มตัวอย่ำงที่
เป็นภำคประชำสังคม องค์กรพัฒนำเอกชน และภำคเอกชน ในภำพรวมพบว่ำมีผลกำรประเมิ นรัฐสภำ 
ด้ำนควำมโปร่งใสและกำรเข้ำถึงได้อยู่ ในระดับ “ปานกลาง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่  2.49 โดยจ ำแนก 
ในรำยละเอียดตำมกลุ่มตัวอย่ำงได้ ดังนี้ 

1. กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักการเมืองและอดีตนักการเมือง 

พบว่ำมีผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนกำรท ำหน้ำที่ฝ่ำยนิติบัญญั ติอยู่ในระดับ  
“ปานกลาง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.99  ซึ่งเมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 5  ด้ำนแล้ว พบว่ำ 4 ด้ำน มีผลกำร
ประเมินอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” ได้แก่ กรอบแนวคิด และกระบวนกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำยในรัฐสภำ และ
คณะกรรมำธิกำร (L1) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่  2.93 คุณลักษณะของกฎหมำยที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของรัฐสภำ (L3)  
มีค่ำเฉลี่ย 2.82  ขีดควำมสำมำรถของกรรมำธิกำรในกำรท ำหน้ำที่ด้ำนนิติบัญญัติ (L4) มีค่ำเฉลี่ยที่ 2.92  
กรอบระยะเวลำและงบประมำณในกำรตรำกฎหมำย (L5) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.68 ส่วนกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนและผู้มีส่วนได้เสีย (L2) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.07 ซึ่งอยู่ในระดับ “สูง” 

2. กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นข้าราชการ อดีตข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์กรอิสระ 

พบว่ำมีผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนกำรท ำหน้ำที่ฝ่ำยนิติบัญญัติอยู่ในระดับ “สูง” 
โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.05   ซึ่งเมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 5  ด้ำนแล้ว พบว่ำ 2 ด้ำนที่มีผลกำรประเมินอยู่
ในระดับ “สูง” ได้แก่ กรอบแนวคิด และกระบวนกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำยในรัฐสภำ และคณะกรรมำธิกำร (L1) 
มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่   3.32 และ ขีดควำมสำมำรถของกรรมำธิกำรในกำรท ำหน้ำที่ด้ำนนิติบัญญัติ  ( L4) 
มีค่ำเฉลี่ยถึง 3.46 ส่วนด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยระดับ “ปำนกลำง” มี 3 ด้ำน คือ ส่วนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและ
ผู้มีส่วนได้เสีย (L2) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.83 คุณลักษณะของกฎหมำยที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของรัฐสภำ (L3)  
มีค่ำเฉลี่ย 2.90  กรอบระยะเวลำและงบประมำณในกำรตรำกฎหมำย (L5) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.55 

3. กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักวิชาการและสื่อมวลชน 

พบว่ำมีผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนกำรท ำหน้ำที่ฝ่ำยนิติบัญญัติอยู่ในระดับ  
“ปานกลาง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.00 ซึ่งเมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 5  ด้ำนแล้ว พบว่ำ 4 ด้ำนมีผล 
กำรประเมินอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” ได้แก่ กรอบแนวคิด และกระบวนกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำยในรัฐสภำ 
และคณะกรรมำธิกำร (L1) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่  2.94 กำรมีส่วนร่วมของประชำชนและผู้มีส่วนได้เสีย (L2)  
มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่  2.80 คุณลักษณะของกฎหมำยที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของรัฐสภำ (L3) มีค่ำเฉลี่ย 2.77  
กรอบระยะเวลำและงบประมำณในกำรตรำกฎหมำย (L5) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.65 ส่วน ขีดควำมสำมำรถของ
กรรมำธิกำรในกำรท ำหน้ำที่ด้ำนนิติบัญญัติ (L4) มีค่ำเฉลี่ยในระดับ “สูง” ที่ 3.17 
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4. กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคเอกชน 

  พบว่ำมีผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนกำรท ำหน้ำที่ฝ่ำยนิติบัญญัติอยู่ในระดับ  
“ปานกลาง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.73 ซึ่งเมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 5 ด้ำนแล้ว พบว่ำทุกด้ำนมีผล 
กำรประเมินอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” ได้แก่ กรอบแนวคิด และกระบวนกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำยในรัฐสภำ 
และคณะกรรมำธิกำร (L1) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.47 กำรมีส่วนร่วมของประชำชนและผู้มีส่วนได้เสีย (L2) มีค่ำเฉลี่ย
อยู่ที่ 2.46 คุณลักษณะของกฎหมำยที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของรัฐสภำ (L3) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ท่ี 2.66 ขีดควำมสำมำรถ
ของกรรมำธิกำรในกำรท ำหน้ำที่ด้ำนนิติบัญญัติ (L4) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่   2.94 และกรอบระยะเวลำและ
งบประมำณในกำรตรำกฎหมำย (L5) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.48 

ตารางที่  13 แสดงค่ำเฉลีย่ของผลกำรประเมินรัฐสภำด้ำนกำรท ำหนำ้ที่ฝ่ำยนิติบญัญตัิ จ ำแนกผู้ประเมนิตำมกลุม่อำชีพ 

องค์ประกอบ
ย่อย 

นักการเมือง/ 

อดีตนักการเมือง 

ข้าราชการ/อดีต
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่

องค์กรอิสระ 

นักวิชาการ/
สื่อมวลชน 

ภาคประชาสังคม/
องค์กรพัฒนาเอกชน/

ภาคเอกชน 
Total 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

L1 2.93 1.45 12 3.32 1.43 12 2.94 0.63 26 2.47 0.83 32 2.81 1.02 82 

L2 3.07 1.00 10 2.83 0.89 12 2.80 0.77 27 2.46 0.86 33 2.70 0.86 82 

L3 2.82 1.04 11 2.90 0.70 10 2.77 0.64 25 2.66 0.81 27 2.75 0.77 73 

L4 2.92 1.08 12 3.46 0.78 13 3.17 0.97 29 2.94 0.84 32 3.09 0.92 86 

L5 2.68 0.96 11 2.55 0.64 10 2.65 0.78 27 2.48 0.69 31 2.58 0.75 79 

L 2.99 0.92 10 3.05 0.39 8 3.00 0.66 16 2.73 0.61 23 2.90 0.66 57 
 

4.1.2.3 ผลการด าเนินงานของรัฐสภาด้านการตรวจสอบฝ่ายบริหาร  

 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนกำรตรวจสอบฝ่ำยบริหำร จ ำแนกเป็น 5 องค์ประกอบย่อย
ดังนี้  

1. ระบบกำรได้มำซึ่งข้อมูลและกำรตรวจสอบกำรท ำงำนของฝ่ำยบริหำร (O1) 
2. ระบบและขั้นตอนกำรพิจำรณำและตรวจสอบงบประมำณประจ ำปี (O2) 
3. กระบวนกำรในกำรกลั่นกรองและตรวจสอบกำรท ำหน้ำที่ของฝ่ำยบริหำรและองค์กรอิสระ (O3) 
4. ควำมเป็นอิสระ และเอกเทศในกำรท ำงำนของรัฐสภำจำกฝ่ำยบริหำร (O4) 
5. ปัจจัยสนับสนุนกำรท ำงำนของสมำชิกรัฐสภำ (O5) 

 ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำโดยภำพรวม ในด้ำนกำรตรวจสอบฝ่ำยบริหำร พบว่ำ  
อยู่ ในระดับ "ปานกลาง" โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่  2.90 จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด 62 คน  

98



กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำ โดยใช้เกณฑ์และตัวช้ีวัดของ Inter-Parliamentary Union (IPU) 
 

 

ทั้งนี้ ในรำยละเอียด ได้มีกำรแบ่งกำรจ ำแนกข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำงผู้ประเมินออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่  
จ ำแนกตำมกลุ่มผู้ให้ข้อมูล, จ ำแนกตำมกลุ่มอำชีพ, จ ำแนกตำมกลุ่มอำยุ และจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 

  4.1.2.3.1 ผลการประเมินแยกตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

   เมื่อวิเครำะห์ผลกำรศึกษำโดยกำรจ ำแนกข้อมูลกลุ่มตัวอย่ำงตำมกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลนั้น  
มีกำรแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และกลุ่มตัวอย่ำงจำกกำรสัมมนำกลุ่มย่อย  
4 ภำค (ภำคเหนือ, ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภำคกลำง และภำคใต้) สำมำรถจ ำแนกได้ ดังนี้ 

1. กลุ่มตัวอย่างผู้ทรงคุณวุฒิ  

  พบว่ำมีผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนกำรตรวจสอบฝ่ ำยบริหำรอยู่ ในระดับ  
“ปานกลาง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่  2.67 ซึ่งเมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 5 องค์ประกอบแล้ว พบว่ำ
องค์ประกอบย่อยที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านความเป็นอิสระและเอกเทศในการท างานของรัฐสภาจาก 
ฝ่ายบริหาร (O4) อยู่ในระดับ “สูง” มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.25 ส่วนองค์ประกอบย่อยที่มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับ  
“ปำนกลำง” ได้แก่ ระบบกำรได้มำซึ่งข้อมูลและกำรตรวจสอบกำรท ำงำนของฝ่ำยบริหำร (O1) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 
2.85, ปัจจัยสนับสนุนกำรท ำงำนของสมำชิกรัฐสภำ (O5) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.80, ระบบและขั้นตอนกำรพิจำรณำ
และตรวจสอบงบประมำณประจ ำปี (O2) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่  2.33 ส ำหรับองค์ประกอบย่อยที่มีค่ำเฉลี่ย  
อยู่ในระดับ “ต่ ำ” ได้แก่ กระบวนกำรในกำรกลั่นกรองและตรวจสอบกำรท ำหน้ำที่ของฝ่ำยบริหำรและ 
องค์กรอิสระ (O3) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 1.50 

2. กลุ่มตัวอย่างภาคเหนือ  

  พบว่ำมีผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนกำรตรวจสอบฝ่ำยบริหำรอยู่ ในระดับ  
“ปานกลาง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่  2.75 ซึ่งเมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 5 องค์ประกอบแล้ว พบว่ำ
องค์ประกอบย่อยที่มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับ “สูง” อยู่ 2 องค์ประกอบ คือ ปัจจัยสนับสนุนการท างานของสมาชิก
รัฐสภา (O5) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.18  และระบบการได้มาซึ่งข้อมูลและการตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหาร 
(O1) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.12 ส่วนองค์ประกอบย่อยที่มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” ได้แก่ ควำมเป็นอิสระ
และเอกเทศในกำรท ำงำนของรัฐสภำจำกฝ่ำยบริหำร (O4) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่  2.90, ระบบและขั้นตอน 
กำรพิจำรณำ และตรวจสอบงบประมำณประจ ำปี (O2) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.63 กระบวนกำรในกำรกลั่นกรองและ
ตรวจสอบกำรท ำหน้ำที่ของฝ่ำยบริหำรและองค์กรอิสระ (O3) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.37  

3. กลุ่มตัวอย่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  พบว่ำมีผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนกำรตรวจสอบฝ่ำยบริหำรอยู่ ในระดับ  
“ปานกลาง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่  2.67 ซึ่งเมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 5 องค์ประกอบแล้ว พบว่ำ
องค์ประกอบย่อยที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ ระบบและขั้นตอนการพิจารณาและตรวจสอบงบประมาณประจ าปี   
(O2) อยู่ ในระดับ “ปานกลาง” มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  2.83 และองค์ประกอบย่อยที่มีค่ำเฉลี่ยอยู่ ในระดับ  
“ปานกลาง” เรียงตำมค่ำเฉลี่ย ดังนี้ ควำมเป็นอิสระและเอกเทศในกำรท ำงำนของรัฐสภำจำกฝ่ำยบริหำร 
(O4) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.63, ระบบกำรได้มำซึ่งข้อมูลและกำรตรวจสอบกำรท ำงำนของฝ่ำยบริหำร (O1)  
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มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.56, ปัจจัยสนับสนุนกำรท ำงำนของสมำชิกรัฐสภำ (O5) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.56 กระบวนกำร 
ในกำรกลั่นกรองและตรวจสอบกำรท ำหน้ำที่ของฝ่ำยบริหำรและองค์กรอิสระ (O3) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.22 

4. กลุ่มตัวอย่างภาคกลาง 

  พบว่ำมีผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนกำรตรวจสอบฝ่ำยบริหำรอยู่ในระดับ “สูง” 
โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.52 ซึ่งเมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 5 องค์ประกอบแล้ว พบว่าองค์ประกอบย่อยที่มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ “สูง” ถึง 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ข้อมูลและกำรตรวจสอบกำรท ำงำนของฝ่ำยบริหำร (O1) 
มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.53 ควำมเป็นอิสระและเอกเทศในกำรท ำงำนของรัฐสภำจำกฝ่ำยบริหำร (O4) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 
3.38, ระบบและขั้นตอนกำรพิจำรณำและตรวจสอบงบประมำณประจ ำปี (O2) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.29 และ
ปัจจัยสนับสนุนกำรท ำงำนของสมำชิกรัฐสภำ (O5) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.25 ส่วนองค์ประกอบย่อยที่มีค่ำเฉลี่ยอยู่
ในระดับ “ปำนกลำง” มีอยู่ 1 องค์ประกอบ คือ กระบวนกำรในกำรกลั่นกรองและตรวจสอบกำรท ำหน้ำที่ของ
ฝ่ำยบริหำรและองค์กรอิสระ (O3) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.91 

5. กลุม่ตัวอย่างภาคใต้ 

  พบว่ำมีผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนกำรตรวจสอบฝ่ำยบริหำรอยู่ ในระดับ  
“ปานกลาง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่  2.75 ซึ่งเมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 5 องค์ประกอบแล้ว พบว่ำ
องค์ประกอบย่อยที่มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับ “สูง” ถึง 2 องค์ประกอบ คือ ระบบการได้มาซึ่งข้อมูล และ 
การตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหาร (O1) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.53 และองค์ประกอบระบบและขั้นตอน 
การพิจารณาและตรวจสอบงบประมาณประจ าปี  (O2) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.28 ส่วนองค์ประกอบย่อยที่มีค่ำเฉลี่ย
อยู่ในระดับ “ปำนกลำง” มีอยู่ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ปัจจัยสนับสนุนกำรท ำงำนของสมำชิกรัฐสภำ (O5)  
มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.99 ควำมเป็นอิสระและเอกเทศในกำรท ำงำนของรัฐสภำจำกฝ่ำยบริหำร (O4) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 
2.90 และกระบวนกำรในกำรกลั่นกรองและตรวจสอบกำรท ำหน้ำที่ของฝ่ำยบริหำรและองค์กรอิสระ (O3)  
มีค่ำเฉลี่ยอยูท่ี่ 2.48  
 

ตารางที่  14 แสดงค่ำเฉลีย่ของผลกำรประเมินรัฐสภำด้ำนกำรตรวจสอบฝ่ำยบริหำร จ ำแนกผู้ประเมินตำมกลุม่ผู้ให้ข้อมลู 

องค์ 
ประกอบย่อย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ภาคกลาง ภาคใต้ Total 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

O1 2.85 - 1 3.12 0.76 20 2.56 0.76 19 3.53 0.69 16 3.07 0.65 23 3.05 0.77 79 
O2 2.33 1.15 3 2.63 0.89 19 2.83 0.98 18 3.29 0.90 21 3.28 0.88 29 3.02 0.95 90 
O3 1.50 0.50 3 2.37 1.22 19 2.22 0.79 20 2.91 1.13 23 2.43 0.94 27 2.46 1.04 92 
O4 3.25 1.26 4 2.90 0.99 21 2.63 1.01 19 3.38 1.02 21 2.48 0.99 29 2.84 1.05 94 
O5 2.80 0.35 3 3.18 0.89 20 2.56 0.57 16 3.25 0.44 15 2.99 0.64 21 2.99 0.69 75 
O 2.67 - 1 2.75 0.82 19 2.67 0.53 12 3.52 0.59 11 2.86 0.59 19 2.90 0.71 62 
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4.1.2.3.2 ผลการประเมินแยกตามกลุ่มอายุ 

เมื่อวิเครำะห์ผลกำรศึกษำจำกกำรจ ำแนกข้อมูลกลุ่มตัวอย่ำงตำมกลุ่มอำยุของกลุ่มตัวอย่ำงนั้น 
แบ่งกลุ่มตัวอย่ำงออกเป็น 3 กลุ่มอำยุ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่ำงที่มีอำยุน้อยกว่ำ 55 ปี, กลุ่มตัวอย่ำงอำยุ 55-65 ปี และ
กลุ่มตัวอย่ำงอำยุมำกกว่ำ 65 ปี พบว่ำ ทั้งสำมกลุ่มอำยุ มีผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำ 
ด้ำนกำรตรวจสอบฝ่ำยบริหำรอยู่ในระดับ "ปานกลาง" 

1. กลุ่มตัวอย่างอายุน้อยกว่า 55 ปี 

พบว่ำในภำพรวมมีผลกำรประเมินด้ำนกำรตรวจสอบฝ่ำยบริหำรในระดับ "ปานกลาง" โดยมีค่ำเฉลี่ย
อยู่ที่ 2.94 ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 5 องค์ประกอบแล้ว พบว่ามี 3 องค์ประกอบย่อยที่มีผล 
การประเมินในระดับ "สูง" เรียงล าดับ ดังนี้ ระบบการได้มาซึ่งข้อมูลและการตรวจสอบการท างานของฝ่าย
บริหาร (O1) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.22 ระบบและขั้นตอนการพิจารณาและตรวจสอบงบประมาณประจ าปี (O2)  
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.22 และปัจจัยสนับสนุนการท างานของสมาชิกรัฐสภา (O5) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.09 และ 
มี 2 องค์ประกอบย่อยที่มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” ได้แก่ ควำมเป็นอิสระและเอกเทศ  
ในกำรท ำงำนของรัฐสภำจำกฝ่ำยบริหำร (O4) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.61 และองค์ประกอบด้ำนกระบวนกำร 
ในกำรกลั่นกรองและตรวจสอบกำรท ำหน้ำที่ของฝ่ำยบริหำรและองค์กรอิสระ (O3) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.3 

2. กลุ่มตัวอย่างอายุ 55-65 ปี 

  พบว่ำในภำพรวมมีผลกำรประเมินด้ำนกำรตรวจสอบฝ่ำยบริหำรในระดับ "ปานกลาง" โดยมีค่ำเฉลี่ย
อยู่ที่ 2.66 ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 5 องค์ประกอบแล้ว พบว่าทั้ง 5 องค์ประกอบย่อยที่มีผล 
การประเมินในระดับ "กลาง" ทั้งหมด เรียงล ำดับตำมค่ำเฉลี่ย ดังนี้ องค์ประกอบด้ำนปัจจัยสนับสนุน 
กำรท ำงำนของสมำชิกรัฐสภำ (O5) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.87 ระบบกำรได้มำซึ่งข้อมูลและกำรตรวจสอบกำรท ำงำน
ของฝ่ำยบริหำร (O1) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.79 ระบบและขั้นตอนกำรพิจำรณำและตรวจสอบงบประมำณประจ ำปี 
(O2) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.76 ควำมเป็นอิสระและเอกเทศในกำรท ำงำนของรัฐสภำจำกฝ่ำยบริหำร (O4) มีค่ำเฉลี่ย
อยู่ที่ 2.68 กระบวนกำรในกำรกลั่นกรองและตรวจสอบกำรท ำหน้ำที่ของฝ่ำยบริหำรและองค์กรอิสระ (O3)  
มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.33  

4. กลุ่มตัวอย่างอายุมากกว่า 65 ปี 

  พบว่ำในภำพรวมมีผลกำรประเมินด้ำนกำรตรวจสอบฝ่ำยบริหำรในระดับ "สูง" โดยมีค่ำเฉลี่ย 
อยู่ที่ 3.22 ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 5 องค์ประกอบแล้ว พบว่าทั้ง 5 องค์ประกอบย่อยที่มีผล 
การประเมินในระดับ "สูง" ทั้งหมด เรียงตำมค่ำเฉลี่ย ดังนี้ องค์ประกอบเกี่ยวกับควำมเป็นอิสระและเอกเทศ 
ในกำรท ำงำนของรัฐสภำจำกฝ่ำยบริหำร (O4) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.44 ระบบกำรได้มำซึ่งข้อมูลและกำรตรวจสอบ
กำรท ำงำนของฝ่ำยบริหำร (O1) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.19 กระบวนกำรในกำรกลั่นกรองและตรวจสอบกำรท ำ
หน้ำที่ของฝ่ำยบริหำรและองค์กรอิสระ (O3) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.14 ระบบและขั้นตอนกำรพิจำรณำและ
ตรวจสอบงบประมำณประจ ำปี (O2) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.12 และปัจจัยสนับสนุนกำรท ำงำนของสมำชิกรัฐสภำ 
(O5) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.09  
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ตารางที่  15 แสดงค่ำเฉลีย่ของผลกำรประเมินรัฐสภำด้ำนกำรตรวจสอบฝ่ำยบริหำรจ ำแนกผูป้ระเมินตำมกลุม่อำยุ 

องค์ประกอบ 

ย่อย 

น้อยกว่า 55 ปี 55-65 ปี มากกว่า 65 ปี Total 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

O1 3.22 0.84 29 2.79 0.64 30 3.19 0.59 15 3.04 0.74 74 

O2 3.22 0.90 36 2.76 0.95 29 3.12 0.86 17 3.04 0.92 84 

O3 2.34 1.08 37 2.33 0.95 33 3.14 0.77 14 2.47 1.01 86 

O4 2.61 1.13 38 2.68 0.91 31 3.44 0.89 16 2.79 1.03 88 

O5 3.09 0.60 23 2.87 0.68 29 3.09 0.78 16 2.99 0.68 70 

O 2.94 0.66 18 2.66 0.65 27 3.22 0.65 13 2.87 0.67 58 
 

  

 4.1.2.3.3 ผลการประเมินแยกตามระดับการศึกษา 

เมื่อวิเครำะห์ผลกำรศึกษำจำกกลุ่มตัวอย่ำงตำมระดับกำรศึกษำ แบ่งกลุ่มตัวอย่ำงออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มตัวอย่ำงที่ส ำเร็จกำรศึกษำต่ ำกว่ำระดับปริญญำตรี , กลุ่มตัวอย่ำงที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี และ
กลุ่มตัวอย่ำงที่ส ำเร็จกำรศึกษำสูงกว่ำระดับปริญญำตรี ในภำพรวมพบว่ำมีผลกำรประเมินรัฐสภำด้ำน 
กำรตรวจสอบฝ่ำยบริหำรอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.84 โดยจ ำแนกในรำยละเอียดตำม
กลุ่มตัวอย่ำงได้ ดังนี้ 

1. กลุ่มตัวอย่างท่ีส าเร็จการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 

  พบว่ำในภำพรวมมีผลกำรประเมินด้ำนกำรตรวจสอบฝ่ำยบริหำรในระดับ "ปานกลาง" โดยมีค่ำเฉลี่ย
อยู่ที่ 2.83 ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 5 องค์ประกอบแล้ว พบว่าทั้ง 5 องค์ประกอบย่อยที่มีผล 
การประเมินรัฐสภาด้านการตรวจสอบฝ่ายบริหารอยู่ในระดับ "ปานกลาง"  เรียงตำมล ำดับค่ำเฉลี่ยดังนี้ 
องค์ประกอบเกี่ยวกับควำมเป็นอิสระและเอกเทศในกำรท ำงำนของรัฐสภำจำกฝ่ำยบริหำร (O4) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 
2.93 ระบบกำรได้มำซึ่งข้อมูลและกำรตรวจสอบกำรท ำงำนของฝ่ำยบริหำร (O1) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.90  
ระบบและขั้นตอนกำรพิจำรณำและตรวจสอบงบประมำณประจ ำปี (O2) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.80 กระบวนกำร 
ในกำรกลั่นกรองและตรวจสอบกำรท ำหน้ำที่ของฝ่ำยบริหำรและองค์กรอิสระ (O3) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.53  
และปัจจัยสนับสนุนกำรท ำงำนของสมำชิกรัฐสภำ (O5) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.90 

2. กลุ่มตัวอย่างท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

  พบว่ำในภำพรวมมีผลกำรประเมินด้ำนกำรตรวจสอบฝ่ำยบริหำรในระดับ "ปานกลาง" โดยมีค่ำเฉลี่ย
อยู่ที่ 2.80 ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 5 องค์ประกอบแล้ว พบว่าทั้ง 5 องค์ประกอบย่อยที่มีผลการ
ประเมินรัฐสภาด้านการตรวจสอบฝ่ายบริหารอยู่ในระดับ "ปานกลาง"  ทั้งหมด เรียงตำมค่ำเฉลี่ย ดังนี้ 
องค์ประกอบเกี่ยวกับระบบกำรได้มำซึ่งข้อมูลและกำรตรวจสอบกำรท ำงำนของฝ่ำยบริหำร (O1) มีค่ำเฉลี่ยอยู่
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ที่ 2.91 ปัจจัยสนับสนุนกำรท ำงำนของสมำชิกรัฐสภำ (O5) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.90 ควำมเป็นอิสระและเอกเทศ
ในกำรท ำงำนของรัฐสภำจำกฝ่ำยบริหำร (O4) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.85 ระบบและขั้นตอนกำรพิจำรณำและ
ตรวจสอบงบประมำณประจ ำปี (O2) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.83 กระบวนกำรในกำรกลั่นกรองและตรวจสอบกำรท ำ
หน้ำที่ของฝ่ำยบริหำรและองค์กรอิสระ (O3) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.42  

3. กลุ่มตัวอย่างท่ีส าเร็จการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี 

  พบว่ำในภำพรวมมีผลกำรประเมินด้ำนกำรตรวจสอบฝ่ำยบริหำรในระดับ "ปานกลาง" โดยมีค่ำเฉลี่ย
อยู่ที่ 2.88 ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 5 องค์ประกอบแล้ว พบว่ามี 2 องค์ประกอบย่อยที่มีผล 
การประเมินรัฐสภาด้านการตรวจสอบฝ่ายบริหารอยู่ในระดับ "สูง" ได้แก่ องค์ประกอบย่อยเกี่ยวกับระบบกำร
ได้มำซึ่งข้อมูลและกำรตรวจสอบกำรท ำงำนของฝ่ำยบริหำร (O1) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.16 ระบบและขั้นตอนกำร
พิจำรณำและตรวจสอบงบประมำณประจ ำปี (O2) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.15 ส่วนองค์ประกอบย่อยที่มีผลกำร
ประเมินรัฐสภำด้ำนกำรตรวจสอบฝ่ำยบริหำรอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” อยู่ 3 องค์ประกอบย่อย คือ 
องค์ประกอบเรื่องของปัจจัยสนับสนุนกำรท ำงำนของสมำชิกรัฐสภำ (O5) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.00 และควำมเป็น
อิสระและเอกเทศในกำรท ำงำนของรัฐสภำจำกฝ่ำยบริหำร (O4) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.68 และกระบวนกำร 
ในกำรกลั่นกรองและตรวจสอบกำรท ำหน้ำที่ของฝ่ำยบริหำรและองค์กรอิสระ (O3) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.38  
 

ตารางที่  16 แสดงค่ำเฉลีย่ของผลกำรประเมินรัฐสภำด้ำนกำรตรวจสอบฝ่ำยบริหำร จ ำแนกผู้ประเมินตำมกลุม่ระดับ
กำรศึกษำ 

องค์ประกอบ 

ย่อย 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี Total 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

น
ผู้ต

อบ
 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

น
ผู้ต

อบ
 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

น
ผู้ต

อบ
 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

น
ผู้ต

อบ
 

O1 2.90 0.71 14 2.91 0.84 29 3.16 0.65 31 3.01 0.74 74 

O2 2.80 1.01 15 2.83 0.87 30 3.15 0.96 39 2.98 0.94 84 

O3 2.53 1.20 15 2.42 1.04 32 2.38 0.92 39 2.42 1.01 86 

O4 2.93 1.14 14 2.85 1.00 33 2.68 1.03 41 2.78 1.03 88 

O5 2.90 0.74 12 2.90 0.66 27 3.00 0.70 31 2.95 0.68 70 

O 2.83 0.63 10 2.80 0.74 23 2.88 0.64 25 2.84 0.67 58 
 

4.1.2.3.4 ผลการประเมินแยกตามกลุ่มอาชีพ 

  เมื่อวิเครำะห์ผลกำรศึกษำจำกกำรจ ำแนกกลุ่มตัวอย่ำงตำมกลุ่มอำชีพ แบ่งกลุ่มตัวอย่ำงออกเป็น  
4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัวอย่ำงที่ เป็นนักกำรเมืองและอดีตนักกำรเมือง , กลุ่มตัวอย่ำงที่ เป็นข้ำรำชกำร  
อดีตข้ำรำชกำร และเจ้ำหน้ำที่องค์กรอิสระ, กลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นนักวิชำกำรและสื่อมวลชน และกลุ่มตัวอย่ำงที่
เป็นภำคประชำสังคม องค์กรพัฒนำเอกชน และภำคเอกชน ในภำพรวมพบว่ำมีผลกำรประเมินรัฐสภำ  
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ด้ำนควำมโปร่งใสและกำรเข้ำถึงได้อยู่ในระดับ “ปานกลาง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.84 โดยจ ำแนกใน
รำยละเอียดตำมกลุ่มตัวอย่ำงได้ ดังนี้ 

1. กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักการเมืองและอดีตนักการเมือง 

  พบว่ำในภำพรวมมีผลกำรประเมินด้ำนกำรตรวจสอบฝ่ำยบริหำรในระดับ "ปานกลาง" โดยมีค่ำเฉลี่ย
อยู่ที่ 2.84 ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 5 องค์ประกอบแล้ว พบว่ามี 1 องค์ประกอบย่อยที่มีผล 
การประเมินรัฐสภาด้านการตรวจสอบฝ่ายบริหารอยู่ในระดับ "สูง" คือ องค์ประกอบเกี่ยวกับความเป็นอิสระ
และเอกเทศในการท างานของรัฐสภาจากฝ่ายบริหาร (O4) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.15 และมี 4 องค์ประกอบย่อยที่มี
ผลกำรประเมินรัฐสภำด้ำนกำรตรวจสอบฝ่ำยบริหำรอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” ได้แก่ องค์ประกอบเกี่ยวกับ
ระบบกำรได้มำซึ่งข้อมูลและกำรตรวจสอบกำรท ำงำนของฝ่ำยบริหำร (O1) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.97 ปัจจัย
สนับสนุนกำรท ำงำนของสมำชิกรัฐสภำ (O5) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.97 ระบบและขั้นตอนกำรพิจำรณำและ
ตรวจสอบงบประมำณประจ ำปี (O2) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.75 และกระบวนกำรในกำรกลั่นกรองและตรวจสอบ
กำรท ำหน้ำที่ของฝ่ำยบริหำรและองค์กรอิสระ (O3) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.50  

2. กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นข้าราชการ อดีตข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์กรอิสระ 

   พบว่ำในภำพรวมมีผลกำรประเมินด้ำนกำรตรวจสอบฝ่ำยบริหำรในระดับ "ปานกลาง" โดยมีคำ่เฉลี่ย
อยู่ที่ 2.84 ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 5 องค์ประกอบแล้ว พบว่า มี 1 องค์ประกอบย่อยที่มีผล 
การประเมินรัฐสภาด้านการตรวจสอบฝ่ายบริหารอยู่ในระดับ "สูง" คือ องค์ประกอบเกี่ยวกับระบบและขั้นตอน
การพิจารณาและตรวจสอบงบประมาณประจ าปี (O2) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.17 และมี 4 องค์ประกอบย่อยที่มีผล
ประเมินรัฐสภำด้ำนกำรตรวจสอบฝ่ำยบริหำรอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” เรียงตำมค่ำเฉลี่ย ได้แก่ องค์ประกอบ
เกี่ยวกับระบบกำรได้มำซึ่งข้อมูลและกำรตรวจสอบกำรท ำงำนของฝ่ำยบริหำร (O1) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.92 
ปัจจัยสนับสนุนกำรท ำงำนของสมำชิกรัฐสภำ (O5) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.83 ควำมเป็นอิสระและเอกเทศในกำร
ท ำงำนของรัฐสภำจำกฝ่ำยบริหำร (O4) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.67 และกระบวนกำรในกำรกลั่นกรองและตรวจสอบ
กำรท ำหน้ำที่ของฝ่ำยบริหำรและองค์กรอิสระ (O3) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.32  

3. กลุ่มตัวอยา่งที่เป็นนักวิชาการและสื่อมวลชน 

   พบว่ำในภำพรวมมีผลกำรประเมินด้ำนกำรตรวจสอบฝ่ำยบริหำรในระดับ "ปานกลาง" โดยมีค่ำเฉลี่ย             
อยู่ที่ 2.82 ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 5 องค์ประกอบแล้ว พบว่า มี 2 องค์ประกอบย่อยที่มีผลการ
ประเมินรัฐสภาด้านการตรวจสอบฝ่ายบริหารอยู่ในระดับ "สูง" ได้แก่  องค์ประกอบเกี่ยวกับระบบการได้มา  
ซึ่งข้อมูลและการตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหาร (O1) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.21 และระบบและขั้นตอนการ
พิจารณาและตรวจสอบงบประมาณประจ าปี (O2) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.03 โดยมี 3 องค์ประกอบย่อยที่มีผลกำร
ประเมินรัฐสภำด้ำนกำรตรวจสอบฝ่ำยบริหำรอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” 3 องค์ประกอบ ได้แค่ องค์ประกอบ
เกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนกำรท ำงำนของสมำชิกรัฐสภำ (O5) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.99 ควำมเป็นอิสระและเอกเทศ
ในกำรท ำงำนของรัฐสภำจำกฝ่ำยบริหำร (O4) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.50 และกระบวนกำรในกำรกลั่นกรองและ
ตรวจสอบกำรท ำหน้ำที่ของฝ่ำยบริหำรและองค์กรอิสระ (O3) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.24  
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กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำ โดยใช้เกณฑ์และตัวช้ีวัดของ Inter-Parliamentary Union (IPU) 
 

 

4. กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคเอกชน 

   พบว่ำในภำพรวมมีผลกำรประเมินด้ำนกำรตรวจสอบฝ่ำยบริหำรในระดับ "ปานกลาง" โดยมีค่ำเฉลี่ย
อยู่ที่ 2.84 ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 5 องค์ประกอบแล้ว พบว่าทั้ง 5 องค์ประกอบย่อยที่มีผลการ
ประเมินรัฐสภาด้านการตรวจสอบฝ่ายบริหารอยู่ในระดับ "ปานกลาง" ทั้งหมด  เรียงตำมล ำดับค่ำเฉลี่ย ดังนี้ 
องค์ประกอบเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนกำรท ำงำนของสมำชิกรัฐสภำ (O5) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.98 ควำมเป็นอิสระ
และเอกเทศในกำรท ำงำนของรัฐสภำจำกฝ่ำยบริหำร (O4) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.97 ระบบและขั้นตอนกำร
พิจำรณำและตรวจสอบงบประมำณประจ ำปี (O2) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.93 องค์ประกอบเกี่ยวกับระบบกำรได้มำ
ซึ่งข้อมูลและกำรตรวจสอบกำรท ำงำนของฝ่ำยบริหำร (O1) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.89 และ กระบวนกำรในกำร
กลั่นกรองและตรวจสอบกำรท ำหน้ำที่ของฝ่ำยบริหำรและองค์กรอิสระ (O3) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.58  

ตาราง… ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินรัฐสภาด้านการตรวจสอบฝ่ายบริหาร จ าแนกผู้ประเมินตามกลุ่มอาชีพ 

องค์ประกอบ
ย่อย 

นักการเมือง/ 

อดีตนักการเมือง 

ข้าราชการ/อดีต
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่

องค์กรอิสระ 

นักวิชาการ/
สื่อมวลชน 

ภาคประชาสังคม/
องค์กรพัฒนาเอกชน/

ภาคเอกชน 
Total 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

O1 2.97 0.94 12 2.92 0.53 10 3.21 0.58 24 2.89 0.86 26 3.01 0.75 72 

O2 2.75 1.13 12 3.17 0.71 12 3.03 1.01 29 2.93 0.92 29 2.98 0.95 82 

O3 2.50 1.45 12 2.32 1.01 14 2.24 0.92 27 2.58 0.93 31 2.42 1.02 84 

O4 3.15 1.28 13 2.67 1.07 12 2.50 1.04 30 2.97 0.79 31 2.79 1.01 86 

O5 2.97 1.05 13 2.83 0.24 7 2.99 0.72 23 2.98 0.56 26 2.97 0.70 69 

O 2.84 1.04 11 2.84 0.54 7 2.82 0.63 19 2.88 0.55 20 2.84 0.68 57 
 

4.1.2.4 ผลการด าเนินงานของรัฐสภาด้านความโปร่งใสและการเข้าถึงได้ของรัฐสภา 

กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนควำมโปร่งใสและกำรเข้ำถึงได้ของรัฐสภำนั้น จ ำแนก
ออกเป็น 8 ด้ำน ได้แก่ 

1. กำรเปิดเผยข้อมูลผลกำรประชุมของรัฐสภำ และคณะกรรมำธิกำรต่อสื่อสำธำรณะ (T1) 
2. กำรมีเสรีภำพของสื่อในกำรเข้ำถึงและน ำเสนอข่ำวเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำ และสมำชิกรัฐสภำ (T2) 
3. กำรมีช่องทำง ควำมถี่ และควำมครอบคลุมของกำรเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของ

รัฐสภำและกรรมำธิกำร (T3) 
4. รูปแบบ วิธีกำร และภำษำที่ใช้ในกำรเผยแพร่ข้อมูลของรัฐสภำ และกรรมำธิกำร (T4) 
5. โอกำสและควำมสะดวกของประชำชนในกำรเสนอควำมคิดเห็น ปัญหำ ร้องทุกข์กับผู้แทนและ

กรรมำธิกำรโดยตรง (T5) 
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การประเมินผลการด าเนินงานของรัฐสภา โดยใชเ้กณฑแ์ละตวัช้ีวดัของ  Inter-Parliamentary Union (IPU) 

 

 

6. โอกำสในกำรมีส่วนร่วมเสนอข้อมูลและควำมคิดเห็นในกำรพัฒนำและแก้ไขกฎหมำย (T6) 
7. ควำมโปร่งใสและปลอดอิทธิพลของนักธุรกิจและกลุ่มผลประโยชน์ (T7) 
8. กำรดึงดูดให้เยำวชนสนใจงำนของรัฐสภำ (T8) 

  ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำโดยภำพรวม ในด้ำนควำมโปร่งใสและเข้ำถึงได้ของรัฐสภำ 
พบว่ำอยู่ในระดับ “ปานกลาง" โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.76 จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด 76 คน ทั้งนี้ 
ในรำยละเอียด ได้มีกำรแบ่งกำรจ ำแนกข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำงผู้ประเมินออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ จ ำแนกตำม
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล, จ ำแนกตำมกลุ่มอำยุ, จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ และจ ำแนกตำมกลุ่มอำชีพ 

  4.1.2.4.1 ผลการประเมินจ าแนกตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

  เมื่อวิเครำะห์ผลกำรศึกษำโดยกำรจ ำแนกข้อมูลกลุ่มตัวอย่ำงตำมกลุ่มผู้ให้ข้อมูลนั้น มีกำรแบ่ง
ออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และกลุ่มตัวอย่ำงจำกกำรสัมมนำกลุ่มย่อย 4 ภำค 
(ภำคเหนือ, ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภำคกลำง และภำคใต้) สำมำรถจ ำแนกได้ ดังนี้ 

1. กลุ่มตัวอย่างผู้ทรงคุณวุฒิ  

  พบว่ำมีผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนควำมโปร่งใสและเข้ำถึงได้ของรัฐสภำอยู่ใน
ระดับ “ปานกลาง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.08 ซึ่งเมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 8 ด้ำนแล้ว พบว่ำด้ำนที่มี
ค่ำเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้ำนกำรมีเสรีภำพของสื่อในกำรเข้ำถึงและน ำเสนอข่ำวเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำ 
และสมำชิกรัฐสภำ (T2) อยู่ในระดับ “สูง” มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 4.00 ส่วนด้ำนอ่ืน ๆ ที่มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับ “สูง”
เช่นกัน ได้แก่ กำรเปิดเผยข้อมูลผลกำรประชุมของรัฐสภำ และคณะกรรมำธิกำรต่อสื่อสำธำรณะ (T1)  
มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.50, กำรมีช่องทำง ควำมถี่ และควำมครอบคลุมของกำรเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน
ของรัฐสภำและกรรมำธิกำร (T3) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.58, รูปแบบ วิธีกำร และภำษำที่ใช้ในกำรเผยแพร่ข้อมูล
ของรัฐสภำ และกรรมำธิกำร (T4) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.00, โอกำสและควำมสะดวกของประชำชนในกำรเสนอ
ควำมคิดเห็น ปัญหำ ร้องทุกข์กับผู้แทนและกรรมำธิกำรโดยตรง (T5) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.67 และควำมโปร่งใส
และปลอดอิทธิพลของนักธุรกิจและกลุ่มผลประโยชน์ (T7) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.00 ส่วนด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับ “ปำนกลำง” ได้แก่ โอกำสในกำรมีส่วนร่วมเสนอข้อมูลและควำมคิดเห็นในกำรพัฒนำและแก้ไข
กฎหมำย (T6) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.83 และ กำรดึงดูดให้เยำวชนสนใจงำนของรัฐสภำ (T8) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.75 

2. กลุ่มตัวอย่างภาคเหนือ  

  พบว่ำมีผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนควำมโปร่งใสและเข้ำถึงได้ของรัฐสภำอยู่ใน
ระดับ “ปานกลาง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.94 ซึ่งเมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 8 ด้ำนแล้ว พบว่ำมี 4 ด้ำนที่มี
ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนควำมโปร่งใสและเข้ำถึงได้ของรัฐสภำอยู่ในระดับ “สูง” ได้แก่ 
กำรเปิดเผยข้อมูลผลกำรประชุมของรัฐสภำ และคณะกรรมำธิกำรต่อสื่อสำธำรณะ (T1) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.29, 
กำรมีเสรีภำพของสื่อในกำรเข้ำถึงและน ำเสนอข่ำวเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำ และสมำชิกรัฐสภำ (T2) 
มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.43, กำรมีช่องทำง ควำมถี่ และควำมครอบคลุมของกำรเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน
ของรัฐสภำและกรรมำธิกำร (T3) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.14 และ รูปแบบ วิธีกำร และภำษำที่ใช้ในกำรเผยแพร่
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ข้อมูลของรัฐสภำ และกรรมำธิกำร (T4) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.14 และอีก 4 ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับ “ปำน
กลำง” ได้แก่ โอกำสและควำมสะดวกของประชำชนในกำรเสนอควำมคิดเห็น ปัญหำ ร้องทุกข์กับผู้แทนและ
กรรมำธิกำรโดยตรง (T5) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.72, โอกำส ในกำรมีส่วนร่วมเสนอข้อมูลและควำมคิดเห็นในกำร
พัฒนำและแก้ไขกฎหมำย (T6) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่  2.28, ควำมโปร่งใสและปลอดอิทธิพลของนักธุรกิจ 
และกลุ่มผลประโยชน์ (T7) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.26 และกำรดึงดูดให้เยำวชนสนใจงำนของรัฐสภำ (T8) มีค่ำเฉลี่ย
อยู่ที่ 2.80 

3. กลุ่มตัวอย่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  พบว่ำมีผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนควำมโปร่งใสและเข้ำถึงได้ของรัฐสภำอยู่ใน
ระดับ “ปานกลาง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.35 ซึ่งเมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 8 ด้ำนแล้ว พบว่ำมีเพียง 1 
ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับ “สูง” คือ กำรเปิดเผยข้อมูลผลกำรประชุมของรัฐสภำ และคณะกรรมำธิกำร
ต่อสื่อสำธำรณะ (T1) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.81 และมีอีก 6 ด้ำนมีผลกำรประเมินอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” ได้แก่ 
กำรมีเสรีภำพของสื่อในกำรเข้ำถึงและน ำเสนอข่ำวเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำ และสมำชิกรัฐสภำ (T2) 
มีค่ำเฉลี่ย 2.73, กำรมีช่องทำง ควำมถี่ และควำมครอบคลุมของกำรเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของ
รัฐสภำและกรรมำธิกำร (T3)มีค่ำเฉลี่ย 2.52, รูปแบบ วิธีกำร และภำษำที่ใช้ในกำรเผยแพร่ข้อมูลของรัฐสภำ 
และกรรมำธิกำร (T4)มีค่ำเฉลี่ย 2.52, โอกำสและควำมสะดวกของประชำชนในกำรเสนอควำมคิดเห็น ปัญหำ 
ร้องทุกข์กับผู้แทนและกรรมำธิกำรโดยตรง (T5)มีค่ำเฉลี่ย 2.09, ควำมโปร่งใสและปลอดอิทธิพลของนักธุรกิจ
และกลุ่มผลประโยชน์ (T7) มีค่ำเฉลี่ย 2.06และ กำรดึงดูดให้เยำวชนสนใจงำนของรัฐสภำ (T8)มีค่ำเฉลี่ย 2.94 
และมี 1 ด้ำนที่มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับ “ต่ ำ” คือ โอกำส ในกำรมีส่วนร่วมเสนอข้อมูลและควำมคิดเห็น 
ในกำรพัฒนำและแก้ไขกฎหมำย (T6)มีค่ำเฉลี่ย 1.79 

4. กลุ่มตัวอย่างภาคกลาง 

  พบว่ำมีผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนควำมโปร่งใสและเข้ำถึงได้ของรัฐสภำอยู่ใน
ระดับ “ปานกลาง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.70 ซึ่งเมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 8 ด้ำนแล้ว พบว่ำมีอยู่ 2 ด้ำน
ที่มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับ “สูง” ได้แก่ กำรเปิดเผยข้อมูลผลกำรประชุมของรัฐสภำ และคณะกรรมำธิกำร
ต่อสื่อสำธำรณะ (T1)มีค่ำเฉลี่ย 3.35 และกำรมีเสรีภำพของสื่อในกำรเข้ำถึงและน ำเสนอข่ำวเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินงำนของรัฐสภำ และสมำชิกรัฐสภำ (T2)มีค่ำเฉลี่ย 3.05 และมีอยู่ 5 ด้ำนที่มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับ 
“ปำนกลำง” ได้แก่ กำรมีช่องทำง ควำมถี่ และควำมครอบคลุมของกำรเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน
ของรัฐสภำและกรรมำธิกำร (T3)มีค่ำเฉลี่ย 2.62, รูปแบบ วิธีกำร และภำษำที่ใช้ในกำรเผยแพร่ข้อมูลของ
รัฐสภำ และกรรมำธิกำร (T4)มีค่ำเฉลี่ย2.54, โอกำสและควำมสะดวกของประชำชนในกำรเสนอควำมคิดเห็น 
ปัญหำ ร้องทุกข์กับผู้แทนและกรรมำธิกำรโดยตรง (T5)มีค่ำเฉลี่ย 2.21, ควำมโปร่งใสและปลอดอิทธิพลของ
นักธุรกิจและกลุ่มผลประโยชน์ (T7)มีค่ำเฉลี่ย 2.50  และกำรดึงดูดให้เยำวชนสนใจงำนของรัฐสภำ (T8) 
มีค่ำเฉลี่ย 2.42 และมีอยู่ 1 ด้ำนที่มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับ “ปำนกลำงที่สุด” คือ โอกำส ในกำรมีส่วนร่วม
เสนอข้อมูลและควำมคิดเห็นในกำรพัฒนำและแก้ไขกฎหมำย (T6) มีค่ำเฉลี่ย1.84 
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5. กลุ่มตัวอย่างภาคใต้ 

  พบว่ำมีผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนควำมโปร่งใสและเข้ำถึงได้ของรัฐสภำอยู่ในระดับ 
“ปานกลาง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.89 ซึ่งเมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 8 ด้ำนแล้ว พบว่ำมีอยู่ 4 ด้ำนที่มีผล
กำรประเมินอยู่ในระดับ “สูง” ได้แก่ กำรเปิดเผยข้อมูลผลกำรประชุมของรัฐสภำ และคณะกรรมำธิกำรต่อสื่อ
สำธำรณะ (T1)มีค่ำเฉลี่ย3.66, กำรมีเสรีภำพของสื่อในกำรเข้ำถึงและน ำเสนอข่ำวเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของ
รัฐสภำ และสมำชิกรัฐสภำ (T2)มีค่ำเฉลี่ย3.53, กำรมีช่องทำง ควำมถี่ และควำมครอบคลุมของกำรเผยแพร่
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำและกรรมำธิกำร (T3)มีค่ำเฉลี่ย3.19 และรูปแบบ วิธีกำร และภำษำที่
ใช้ในกำรเผยแพร่ข้อมูลของรัฐสภำ และกรรมำธิกำร (T4)มีค่ำเฉลี่ย3.12 และอีก 4 ด้ำนมีผลกำรประเมินอยู่ใน
ระดับ “ปำนกลำง” ได้แก่ โอกำสและควำมสะดวกของประชำชนในกำรเสนอควำมคิดเห็น ปัญหำ ร้องทุกข์กับ
ผู้แทนและกรรมำธิกำรโดยตรง (T5)มีค่ำเฉลี่ย2.87, โอกำส ในกำรมีส่วนร่วมเสนอข้อมูลและควำมคิดเห็น 
ในกำรพัฒนำและแก้ไขกฎหมำย (T6)มีค่ำเฉลี่ย 2.28, ควำมโปร่งใสและปลอดอิทธิพลของนักธุรกิจและ 
กลุ่มผลประโยชน์ (T7) มีค่ำเฉลี่ย 2.29 และกำรดึงดูดให้เยำวชนสนใจงำนของรัฐสภำ (T8) มีค่ำเฉลี่ย 2.44 
  

ตารางที่  17 แสดงค่ำเฉลีย่ของผลกำรประเมินรัฐสภำด้ำนควำมโปรง่ใสและกำรเข้ำถึงได้ของรัฐสภำ 
จ ำแนกผู้ประเมินตำมกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

 

องค์ 

ประกอบย่อย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ภาคกลาง ภาคใต ้ รวม 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

T1 3.50 1.00 4 3.29 1.06 21 3.81 5.92 27 3.35 0.83 23 3.66 0.86 32 3.55 3.04 107 

T2 4.00 - 4 3.43 0.93 21 2.73 1.04 26 3.05 0.78 22 3.53 0.95 32 3.23 0.97 105 

T3 3.58 0.63 4 3.14 0.88 19 2.21 1.05 24 2.62 0.78 23 3.19 0.82 32 2.84 0.96 102 

T4 3.00 0.82 4 3.14 0.96 21 2.52 1.08 23 2.54 1.21 24 3.12 0.83 32 2.86 1.03 104 

T5 3.67 0.58 3 2.72 1.07 18 2.09 1.03 22 2.21 0.96 22 2.87 1.94 29 2.53 1.40 94 

T6 2.83 0.23 2 2.28 1.05 20 1.79 0.77 19 1.84 1.10 23 2.28 1.04 30 2.09 1.01 94 

T7 3.00 - 1 2.26 0.93 19 2.06 0.90 17 2.50 1.20 18 2.29 1.21 28 2.29 1.07 83 

T8 2.75 1.26 4 2.80 1.20 20 2.10 1.04 21 2.42 1.14 24 2.44 0.91 32 2.45 1.07 101 

T 3.08 - 1 2.94 0.83 18 2.35 0.94 16 2.70 0.69 14 2.89 0.70 27 2.76 0.80 76 
 

  4.1.2.4.2 ผลการประเมินจ าแนกตามกลุ่มอายุ 

  เมื่อวิเครำะห์ผลกำรศึกษำจำกกำรจ ำแนกข้อมูลกลุ่มตัวอย่ำงตำมกลุ่มอำยุของกลุ่มตัวอย่ำงนั้น 
แบ่งกลุ่มตัวอย่ำงออกเป็น 3 กลุ่มอำยุ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่ำงที่มีอำยุน้อยกว่ำ 55 ปี, กลุ่มตัวอย่ำงอำยุ 55-65 ปี 
และกลุ่มตัวอย่ำงอำยุมำกกว่ำ 65 ปี พบว่ำ ทั้งสำมกลุ่มอำยุ มีผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำน
ควำมโปร่งใสและเข้ำถึงได้ของรัฐสภำในระดับ "ปานกลาง" 
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1. กลุ่มตัวอย่างอายุน้อยกว่า 55 ปี 

  พบว่ำในภำพรวมมีผลกำรประเมินด้ำนควำมโปร่งใสและกำรเข้ำถึงได้ของรัฐสภำในระดับ  
“ปานกลาง" โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.93 ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 8 ด้ำนแล้ว พบว่ำมี 1 ด้ำนที่มีผล
กำรประเมินในระดับ “สูงมำก" คือ กำรเปิดเผยข้อมูลผลกำรประชุมของรัฐสภำ และคณะกรรมำธิกำรต่อสื่อ
สำธำรณะ (T1) โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 4.45 มี 3 ด้ำนที่อยู่ในระดับ "สูง” ได้แก่ กำรมีเสรีภำพของสื่อในกำรเข้ำถึง
และน ำเสนอข่ำวเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำ และสมำชิกรัฐสภำ (T2)มีค่ำเฉลี่ย 3.53, และรูปแบบ 
วิธีกำร และภำษำที่ใช้ในกำรเผยแพร่ข้อมูลของรัฐสภำ และกรรมำธิกำร (T4 )มีค่ำเฉลี่ย 3.02  และมี 5 ด้ำน 
ที่มีผลประเมินอยู่ในระดับ “ปำนกลำง" ได้แก่กำรมีช่องทำง ควำมถี่ และควำมครอบคลุมของกำรเผยแพร่
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำและกรรมำธิกำร (T3)มีค่ำเฉลี่ย 3.00  โอกำสและควำมสะดวกของ
ประชำชนในกำรเสนอควำมคิดเห็น ปัญหำ ร้องทุกข์กับผู้แทนและกรรมำธิกำรโดยตรง (T5) มีค่ำเฉลี่ย 2.59, 
โอกำส ในกำรมีส่วนร่วมเสนอข้อมูลและควำมคิดเห็นในกำรพัฒนำและแก้ไขกฎหมำย (T6)มีค่ำเฉลี่ย 2.25, 
ควำมโปร่งใสและปลอดอิทธิพลของนักธุรกิจและกลุ่มผลประโยชน์ (T7)มีค่ำเฉลี่ย 2.27  และกำรดึงดูดให้
เยำวชนสนใจงำนของรัฐสภำ (T8)มีค่ำเฉลี่ย 2.40 

2. กลุ่มตัวอย่างอายุ 55-65 ปี 

  พบว่ำในภำพรวมมีผลกำรประเมินด้ำนควำมโปร่งใสและกำรเข้ำถึงได้ของรัฐสภำในระดับ  
“ปานกลาง" โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.48 ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 8 ด้ำนแล้ว พบว่ำมี 7 ด้ำนที่มีผล
ประเมินอยู่ในระดับ “ปำนกลำง" ได้แก่ กำรเปิดเผยข้อมูลผลกำรประชุมของรัฐสภำ และคณะกรรมำธิกำรต่อ
สื่อสำธำรณะ (T1) มีค่ำเฉลี่ย 2.74, กำรมีเสรีภำพของสื่อในกำรเข้ำถึงและน ำเสนอข่ำวเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน
ของรัฐสภำ และสมำชิกรัฐสภำ (T2)มีค่ำเฉลี่ย 2.88, กำรมีช่องทำง ควำมถี่ และควำมครอบคลุมของกำร
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำและกรรมำธิกำร (T3)มีค่ำเฉลี่ย 2.73, รูปแบบ วิธีกำร และ
ภำษำท่ีใช้ในกำรเผยแพร่ข้อมูลของรัฐสภำ และกรรมำธิกำร (T4) มีค่ำเฉลี่ย2.71, โอกำสและควำมสะดวกของ
ประชำชนในกำรเสนอควำมคิดเห็น ปัญหำ ร้องทุกข์กับผู้แทนและกรรมำธิกำรโดยตรง (T5) มีค่ำเฉลี่ย 2.26, 
ควำมโปร่งใสและปลอดอิทธิพลของนักธุรกิจและกลุ่มผลประโยชน์ (T7) มีค่ำเฉลี่ย 2.13 และกำรดึงดูดให้
เยำวชนสนใจงำนของรัฐสภำ (T8) มีค่ำเฉลี่ ย2.35 และมี 1 ด้ำนที่มีผลประเมินอยู่ ในระดับ “ต่ ำ” 
คือ โอกำสในกำรมีส่วนร่วมเสนอข้อมูลและควำมคิดเห็นในกำรพัฒนำและแก้ไขกฎหมำย (T6) มีค่ำเฉลี่ย 1.87 

3. กลุ่มตัวอย่างอายุมากกว่า 65 ปี 

  พบว่ำในภำพรวมมีผลกำรประเมินด้ำนควำมโปร่งใสและกำรเข้ำถึงได้ของรัฐสภำในระดับ  
“ปานกลาง" โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.94 ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 8 ด้ำนแล้ว พบว่ำมี 3 ด้ำนที่มี 
ผลประเมินอยู่ในระดับ "สูง" ได้แก่ กำรเปิดเผยข้อมูลผลกำรประชุมของรัฐสภำ และคณะกรรมำธิกำร  
ต่อสื่อสำธำรณะ (T1) มีค่ำเฉลี่ย 3.26, กำรมีเสรีภำพของสื่อในกำรเข้ำถึงและน ำเสนอข่ำวเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินงำนของรัฐสภำ และสมำชิกรัฐสภำ (T2) มีค่ำเฉลี่ย 3.26 และโอกำสและควำมสะดวกของประชำชนใน
กำรเสนอควำมคิดเห็น ปัญหำ ร้องทุกข์กับผู้แทนและกรรมำธิกำรโดยตรง (T5) มีค่ำเฉลี่ย 3.09  และมี 4 ด้ำน
ที่มีผลประเมินอยู่ในระดับ “ปำนกลำง" ได้แก่ กำรมีช่องทำง ควำมถี่ และควำมครอบคลุมของกำรเผยแพร่
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การประเมินผลการด าเนินงานของรัฐสภา โดยใชเ้กณฑแ์ละตวัช้ีวดัของ  Inter-Parliamentary Union (IPU) 

 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำและกรรมำธิกำร (T3) มีค่ำเฉลี่ย 2.79 , รูปแบบ วิธีกำร และภำษำที่
ใช้ในกำรเผยแพร่ข้อมูลของรัฐสภำ และกรรมำธิกำร (T4) มีค่ำเฉลี่ย 2.94, ควำมโปร่งใสและปลอดอิทธิพลของ
นักธุรกิจและกลุ่มผลประโยชน์ (T7) มีค่ำเฉลี่ย 2.33  และกำรดึงดูดให้เยำวชนสนใจงำนของรัฐสภำ (T8)  
มีค่ำเฉลี่ย 2.56  และมี 1 ด้ำนที่มีผลประเมินอยู่ในระดับ “ต่ ำ" คือ โอกำสในกำรมีส่วนร่วมเสนอข้อมูลและ
ควำมคิดเห็นในกำรพัฒนำและแก้ไขกฎหมำย (T6) มีค่ำเฉลี่ย 1.98 

ตารางที่  18 แสดงค่ำเฉลี่ยของผลกำรประเมินรัฐสภำด้ำนควำมโปร่งใสและกำรเข้ำถึงได้ของรัฐสภำจ ำแนกผู้ประเมินตำมกลุ่มอำยุ 

องค์ประกอบ 

ย่อย 

น้อยกว่า 55 ปี 55-65 ปี มากกว่า 65 ปี Total 
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T1 4.45 4.57 42 2.74 0.99 34 3.26 0.73 19 3.60 3.19 95 

T2 3.53 0.78 40 2.88 1.00 34 3.26 1.04 19 3.24 0.96 93 

T3 3.00 0.80 42 2.73 0.84 32 2.79 1.30 16 2.87 0.91 90 

T4 3.02 0.96 41 2.71 0.97 34 2.94 1.11 18 2.89 0.99 93 

T5 2.59 0.93 37 2.26 0.88 32 3.09 2.71 15 2.55 1.41 84 

T6 2.25 0.54 38 1.87 0.86 31 1.98 1.21 14 2.06 0.97 83 

T7 2.27 1.13 33 2.13 0.97 30 2.33 0.78 12 2.23 1.00 75 

T8 2.40 0.95 40 2.35 1.01 34 2.56 1.26 16 2.41 1.02 90 

T 2.93 0.68 31 2.48 0.78 26 2.94 0.86 12 2.76 0.77 69 
   

4.1.2.4.3 ผลการประเมินแยกตามระดับการศึกษา 

  เมื่อวิเครำะห์ผลกำรศึกษำจำกกลุ่มตัวอย่ำงตำมระดับกำรศึกษำ แบ่งกลุ่มตัวอย่ำงออกเป็น 3 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มตัวอย่ำงท่ีส ำเร็จกำรศึกษำต่ ำกว่ำระดับปริญญำตรี, กลุ่มตัวอย่ำงท่ีส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี 
และกลุ่มตัวอย่ำงที่ส ำเร็จกำรศึกษำสูงกว่ำระดับปริญญำตรี ในภำพรวมพบว่ำมีผลกำรประเมินรัฐสภำ  
ด้ำนควำมโปร่งใสและกำรเข้ำถึงได้อยู่ ในระดับ “ปำนกลำง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่  2.72 โดยจ ำแนก 
ในรำยละเอียดตำมกลุ่มตัวอย่ำงได้ ดังนี้ 

1. กลุ่มตัวอย่างท่ีส าเร็จการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 

  พบว่ำในภำพรวมมีผลกำรประเมินด้ำนควำมโปร่งใสและกำรเข้ำถึงได้ของรัฐสภำในระดับ  
“ปานกลาง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.32 ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 8 ด้ำนแล้ว พบว่ำมี 6 ด้ำนที่มีผล 
กำรประเมินรัฐสภำด้ำนควำมโปร่งใสและกำรเข้ำถึงได้ของรัฐสภำอยู่ในระดับ “ปำนกลำง" ได้แก่ กำรเปิดเผย
ข้อมูลผลกำรประชุมของรัฐสภำ และคณะกรรมำธิกำรต่อสื่อสำธำรณะ (T1) มีค่ำเฉลี่ย 2.69 , กำรมีเสรีภำพของ
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กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำ โดยใช้เกณฑ์และตัวช้ีวัดของ Inter-Parliamentary Union (IPU) 
 

 

สื่อในกำรเข้ำถึงและน ำเสนอข่ำวเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำ และสมำชิกรัฐสภำ (T2) มีค่ำเฉลี่ย 2.56,  
กำรมีช่องทำง ควำมถี่ และควำมครอบคลุมของกำรเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำและ
กรรมำธิกำร (T3)มีค่ำเฉลี่ย 2.27, รูปแบบ วิธีกำร และภำษำที่ใช้ในกำรเผยแพร่ข้อมูลของรัฐสภำ และกรรมำธิกำร 
(T4) มีค่ำเฉลี่ย2.27, โอกำสและควำมสะดวกของประชำชนในกำรเสนอควำมคิดเห็น ปัญหำร้องทุกข์กับผู้แทน
และกรรมำธิกำรโดยตรง (T5)มีค่ ำเฉลี่ ย2.33 และกำรดึ งดูดให้ เยำวชนสนใจงำนของรัฐสภำ (T8)  
มีค่ำเฉลี่ย 2.25 และมีอยู่ 2 ด้ำนที่มีผลกำรประเมินรัฐสภำด้ำนควำมโปร่งใสและกำรเข้ำถึงได้ของรัฐสภำ 
อยู่ในระดับ “ต่ ำ" ได้แก่ โอกำสในกำรมีส่วนร่วมเสนอข้อมูลและควำมคิดเห็นในกำรพัฒนำและแก้ไขกฎหมำย (T6) 
มีค่ำเฉลี่ย 1.78  และควำมโปร่งใสและปลอดอิทธิพลของนักธุรกิจและกลุ่มผลประโยชน์ (T7) มีค่ำเฉลี่ย 1.93 

2. กลุ่มตัวอย่างท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

  พบว่ำในภำพรวมมีผลกำรประเมินด้ำนควำมโปร่งใสและกำรเข้ำถึงได้ของรัฐสภำในระดับ  
“ปานกลาง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.68 ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 8 ด้ำนแล้ว พบว่ำ มี 1 ด้ำนที่มีผล
กำรประเมินรัฐสภำด้ำนควำมโปร่งใสและกำรเข้ำถึงได้ของรัฐสภำอยู่ในระดับ “สูงมำก" คือ กำรเปิดเผยข้อมูล
ผลกำรประชุมของรัฐสภำ และคณะกรรมำธิกำรต่อสื่อสำธำรณะ (T1) มีค่ำเฉลี่ย 4.06 มี 1 ด้ำนที่มีผลกำร
ประเมินรัฐสภำด้ำนควำมโปร่งใสและกำรเข้ำถึงได้ของรัฐสภำอยู่ในระดับ "สูง" คือ กำรมีเสรีภำพของสื่อในกำร
เข้ำถึงและน ำเสนอข่ำวเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำ และสมำชิกรัฐสภำ (T2) มีค่ำเฉลี่ย 3.18  
โดยมี 4 ด้ำน ที่มีผลกำรประเมินรัฐสภำด้ำนควำมโปร่งใสและกำรเข้ำถึงได้ของรัฐสภำอยู่ในระดับ “ปำนกลำง" 
ได้แก่ กำรมีช่องทำง ควำมถี่ และควำมครอบคลุมของกำรเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำ
และกรรมำธิกำร (T3) มีค่ำเฉลี่ย 2.75,รูปแบบ วิธีกำร และภำษำที่ใช้ในกำรเผยแพร่ข้อมูลของรัฐสภำ และ
กรรมำธิกำร (T4) มีค่ำเฉลี่ย2.66,โอกำสและควำมสะดวกของประชำชนในกำรเสนอควำมคิดเห็น ปัญหำร้องทุกข์
กับผู้แทนและกรรมำธิกำรโดยตรง (T5) มีค่ำเฉลี่ย 2.29, , กำรดึงดูดให้เยำวชนสนใจงำนของรัฐสภำ (T8)  
มีค่ำเฉลี่ย2.48 และมี 2 ด้ำนที่มีผลกำรประเมินรัฐสภำด้ำนควำมโปร่งใสและกำรเข้ำถึงได้ของรัฐสภำ 
อยู่ในระดับ “ต่ ำ" คือ โอกำสในกำรมีส่วนร่วมเสนอข้อมูลและควำมคิดเห็นในกำรพัฒนำและแก้ไขกฎหมำย (T6) 
มีค่ำเฉลี่ย1.90 และ ควำมโปร่งใสและปลอดอิทธิพลของนักธุรกิจและกลุ่มผลประโยชน์ (T7) มีค่ำเฉลี่ย 2.00 

3. กลุ่มตัวอย่างท่ีส าเร็จการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี 

  พบว่ำในภำพรวมมีผลกำรประเมินด้ำนควำมโปร่งใสและกำรเข้ำถึงได้ของรัฐสภำในระดับ  
“ปานกลาง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.72 ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 8 ด้ำนแล้ว พบว่ำ มี 4 ด้ำนที่มีผล
กำรประเมินรัฐสภำด้ำนควำมโปร่งใสและกำรเข้ำถึงได้ของรัฐสภำอยู่ในระดับ "สูง" ได้แก่ กำรเปิดเผยข้อมูลผล
กำรประชุมของรัฐสภำ และคณะกรรมำธิกำรต่อสื่อสำธำรณะ (T1) มีค่ำเฉลี่ย 3.49 , กำรมีเสรีภำพของสื่อ 
ในกำรเข้ำถึงและน ำเสนอข่ำวเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำ และสมำชิกรัฐสภำ (T2) มีค่ำเฉลี่ย 3.51,  
กำรมีช่องทำง ควำมถี่ และควำมครอบคลุมของกำรเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำและ
กรรมำธิกำร (T3) มีค่ำเฉลี่ย 3.06 และรูปแบบ วิธีกำร และภำษำที่ใช้ในกำรเผยแพร่ข้อมูลของรัฐสภำ และ
กรรมำธิกำร (T4) มีค่ำเฉลี่ย 3.13 และมี 4 ด้ำนที่มีผลกำรประเมินรัฐสภำด้ำนควำมโปร่งใสและกำรเข้ำถึงได้ของ
รัฐสภำอยู่ในระดับ “ปำนกลำง" ได้แก่ โอกำสและควำมสะดวกของประชำชนในกำรเสนอควำมคิดเห็น  
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ปัญหำร้องทุกข์กับผู้แทนและกรรมำธิกำรโดยตรง (T5) มีค่ำเฉลี่ย 2.75, โอกำสในกำรมีส่วนร่วมเสนอข้อมูลและ
ควำมคิดเห็นในกำรพัฒนำและแก้ไขกฎหมำย (T6) มีค่ำเฉลี่ย2.23, ควำมโปร่งใสและปลอดอิทธิพลของนักธุรกิจ
และกลุ่มผลประโยชน์ (T7) มีค่ำเฉลี่ย 2.37 และกำรดึงดูดให้เยำวชนสนใจงำนของรัฐสภำ (T8) มีค่ำเฉลี่ย 2.32 
 

ตารางที่  19 แสดงค่ำเฉลีย่ของผลกำรประเมินรัฐสภำด้ำนควำมโปรง่ใสและกำรเข้ำถึงได้ของรัฐสภำ  
จ ำแนกผู้ประเมินตำมกลุ่มระดับกำรศึกษำ 

องค์ประกอบ
ย่อย 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี Total 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

T1 2.69 0.95 16 4.06 5.03 36 3.49 0.93 47 3.57 3.13 99 

T2 2.56 0.96 16 3.18 0.90 34 3.51 0.88 47 3.24 0.95 97 

T3 2.27 0.90 15 2.75 0.96 34 3.06 0.84 45 2.82 0.93 94 

T4 2.27 1.03 15 2.66 1.03 35 3.13 0.90 47 2.82 1.01 97 

T5 2.33 0.91 15 2.29 0.96 30 2.75 1.76 42 2.52 1.40 87 

T6 1.78 0.99 15 1.90 0.97 31 2.23 0.89 40 2.03 0.95 86 

T7 1.93 0.88 15 2.00 0.80 23 2.37 1.08 38 2.17 0.97 76 

T8 2.25 1.12 16 2.48 1.06 33 2.32 0.96 44 2.37 1.02 93 

T 2.32 0.56 10 2.68 0.71 22 2.84 0.80 38 2.72 0.76 70 
  

  4.1.2.4.4 ผลการประเมินแยกตามกลุ่มอาชีพ 

  เมื่อวิเครำะห์ผลกำรศึกษำจำกกำรจ ำแนกกลุ่มตัวอย่ำงตำมกลุ่มอำชีพ แบ่งกลุ่มตัวอย่ำงออกเป็น  
4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัวอย่ำงที่ เป็นนักกำรเมืองและอดีตนักกำรเมือง , กลุ่มตัวอย่ำงที่ เป็นข้ำรำชกำร  
อดีตข้ำรำชกำร และเจ้ำหน้ำที่องค์กรอิสระ, กลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นนักวิชำกำรและสื่อมวลชน และกลุ่มตัวอย่ำงที่
เป็นภำคประชำสังคม องค์กรพัฒนำเอกชน และภำคเอกชน ในภำพรวมพบว่ำมีผลกำรประเมินรัฐสภำ 
ด้ำนควำมโปร่งใสและกำรเข้ำถึงได้อยู่ ในระดับ “ปานกลาง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่  2.73 โดยจ ำแนก 
ในรำยละเอียดตำมกลุ่มตัวอย่ำงได้ ดังนี้ 

1. กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักการเมืองและอดีตนักการเมือง 

  พบว่ำในภำพรวมมีผลกำรประเมินด้ำนควำมโปร่งใส และกำรเข้ำถึงได้ของรัฐสภำในระดับ  
“ปานกลาง" โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.65 ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 8 ด้ำนแล้ว พบว่ำ มี 1 ด้ำนที่มีผล
กำรประเมินรัฐสภำด้ำนควำมโปร่งใสและกำรเข้ำถึงได้ของรัฐสภำอยู่ในระดับ "สูง" ได้แก่ กำรมีเสรีภำพของสื่อ
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ในกำรเข้ำถึงและน ำเสนอข่ำวเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำ และสมำชิกรัฐสภำ (T2) มีค่ำเฉลี่ย 3.15  และ
มี 5 ด้ำนที่มีผลกำรประเมินรัฐสภำด้ำนควำมโปร่งใสและกำรเข้ำถึงได้ของรัฐสภำอยู่ในระดับ “ปำนกลำง”  
ได้แก่ กำรเปิดเผยข้อมูลผลกำรประชุมของรัฐสภำ และคณะกรรมำธิกำรต่อสื่อสำธำรณะ (T1) มีค่ำเฉลี่ย 2.86, 
กำรมีช่องทำง ควำมถี่ และควำมครอบคลุมของกำรเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำและ
กรรมำธิกำร (T3) มีค่ำเฉลี่ย 3.00 รูปแบบ วิธีกำร และภำษำที่ใช้ในกำรเผยแพร่ข้อมูลของรัฐสภำ และ
กรรมำธิกำร (T4) มีค่ำเฉลี่ย2.71, โอกำสและควำมสะดวกของประชำชนในกำรเสนอควำมคิดเห็น  
ปัญหำร้องทุกข์กับผู้แทนและกรรมำธิกำรโดยตรง (T5) มีค่ำเฉลี่ย 2.83 , และกำรดึงดูดให้เยำวชนสนใจงำนของ
รัฐสภำ (T8) มีค่ำเฉลี่ย 2.77 โดยมี 2 ด้ำนที่ได้ระดับ “ต่ ำ” คือ โอกำสในกำรมีส่วนร่วมเสนอข้อมูลและ 
ควำมคิดเห็นในกำรพัฒนำและแก้ไขกฎหมำย (T6) มีค่ำเฉลี่ย2.00, ควำมโปร่งใสและปลอดอิทธิพลของนักธุรกิจ
และกลุ่มผลประโยชน์ (T7) มีค่ำเฉลี่ย 2.00 

2. กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นข้าราชการ อดีตข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์กรอิสระ 

  พบว่ำในภำพรวมมีผลกำรประเมินด้ำนควำมโปร่งใสและกำรเข้ำถึงได้ของรัฐสภำในระดับ  
“ปานกลาง" โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.83 ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 8 ด้ำนแล้ว พบว่ำมี 4 ด้ำนที่มีผล
กำรประเมินรัฐสภำด้ำนควำมโปร่งใสและกำรเข้ำถึงได้ของรัฐสภำอยู่ในระดับ "สูง" ได้แก่ กำรเปิดเผยข้อมูลผล
กำรประชุมของรัฐสภำ และคณะกรรมำธิกำรต่อสื่อสำธำรณะ (T1) มีค่ำเฉลี่ย 3.50, กำรมีเสรีภำพของสื่อ 
ในกำรเข้ำถึงและน ำเสนอข่ำวเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำ และสมำชิกรัฐสภำ (T2) มีค่ำเฉลี่ย 3.29 ,  
กำรมีช่องทำง ควำมถี่ และควำมครอบคลุมของกำรเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำและ
กรรมำธิกำร (T3) มีค่ำเฉลี่ย 3.05 และรูปแบบ วิธีกำร และภำษำที่ใช้ในกำรเผยแพร่ข้อมูลของรัฐสภำ และ
กรรมำธิกำร (T4) มีค่ำเฉลี่ย 3.14 และมี 4 ด้ำนที่มีผลกำรประเมินรัฐสภำด้ำนควำมโปร่งใสและกำรเข้ำถึงได้ของ
รัฐสภำอยู่ในระดับ “ปำนกลำง" ได้แก่ โอกำสและควำมสะดวกของประชำชนในกำรเสนอควำมคิดเห็น ปัญหำ 
ร้องทุกข์กับผู้แทนและกรรมำธิกำรโดยตรง (T5) มีค่ำเฉลี่ย 2.58, โอกำสในกำรมีส่วนร่วมเสนอข้อมูลและ 
ควำมคิดเห็นในกำรพัฒนำและแก้ไขกฎหมำย (T6) มีค่ำเฉลี่ย 2.42, ควำมโปร่งใสและปลอดอิทธิพลของนักธุรกิจ
และกลุ่มผลประโยชน์ (T7) มีค่ำเฉลี่ย 2.18 และกำรดึงดูดให้เยำวชนสนใจงำนของรัฐสภำ (T8) มีค่ำเฉลี่ย 2.19 

3. กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักวิชาการและสื่อมวลชน 

  พบว่ำในภำพรวมมีผลกำรประเมินด้ำนควำมโปร่งใสและกำรเข้ำถึงได้ของรัฐสภำในระดับ "สูง" โดยมี
ค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.01 ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 8 ด้ำนแล้ว พบว่ำมี 4 ด้ำนที่มีผลกำรประเมินรัฐสภำ
ด้ำนควำมโปร่งใสและกำรเข้ำถึงได้ของรัฐสภำอยู่ในระดับ "สูง" ได้แก่ กำรเปิดเผยข้อมูลผลกำรประชุมของ
รัฐสภำ และคณะกรรมำธิกำรต่อสื่อสำธำรณะ (T1) มีค่ำเฉลี่ย 3.70, กำรมีเสรีภำพของสื่อในกำรเข้ำถึงและ
น ำเสนอข่ำวเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำ และสมำชิกรัฐสภำ (T2) มีค่ำเฉลี่ย 3.58 , กำรมีช่องทำง 
ควำมถี่ และควำมครอบคลุมของกำรเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำและกรรมำธิกำร (T3) 
มีค่ำเฉลี่ย 3.05 และรูปแบบ วิธีกำร และภำษำที่ใช้ในกำรเผยแพร่ข้อมูลของรัฐสภำ และกรรมำธิกำร (T4)  
มีค่ำเฉลี่ย 3.22 และมี 4 ด้ำนที่มีผลกำรประเมินรัฐสภำด้ำนควำมโปร่งใสและกำรเข้ำถึงได้ของรัฐสภำอยู่ใน
ระดับ “ปำนกลำง" ได้แก่ โอกำสและควำมสะดวกของประชำชนในกำรเสนอควำมคิดเห็น ปัญหำร้องทุกข์กับ
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ผู้แทนและกรรมำธิกำรโดยตรง (T5) มีค่ำเฉลี่ย 2.87, โอกำสในกำรมีส่วนร่วมเสนอข้อมูลและควำมคิดเห็น 
ในกำรพัฒนำและแก้ไขกฎหมำย (T6) ) มีค่ำเฉลี่ย 2.36, ควำมโปร่งใสและปลอดอิทธิพลของนักธุรกิจและ 
กลุ่มผลประโยชน์ (T7) มีค่ำเฉลี่ย2.38 และกำรดึงดูดให้เยำวชนสนใจงำนของรัฐสภำ (T8) มีค่ำเฉลี่ย 2.31 

4. กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคเอกชน 

  พบว่ำในภำพรวมมีผลกำรประเมินด้ำนควำมโปร่งใสและกำรเข้ำถึงได้ของรัฐสภำในระดับ  
“ปานกลาง" โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.45 ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 8 ด้ำนแล้ว พบว่ำ มี 1 ด้ำนที่มีผล
กำรประเมินรัฐสภำด้ำนควำมโปร่งใสและกำรเข้ำถึงได้ของรัฐสภำอยู่ในระดับ "สูง" คือ กำรเปิดเผยข้อมูลผลกำร
ประชุมของรัฐสภำ และคณะกรรมำธิกำรต่อสื่อสำธำรณะ (T1) มีค่ำเฉลี่ย 3.81) มี 7 ด้ำนที่มีผลกำรประเมิน
รัฐสภำด้ำนควำมโปร่งใสและกำรเข้ำถึงได้ของรัฐสภำอยู่ ในระดับ “ปำนกลำง" ได้แก่ กำรมีเสรีภำพของสื่อ 
ในกำรเข้ำถึงและน ำเสนอข่ำวเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำ และสมำชิกรัฐสภำ (T2) มีค่ำเฉลี่ย 2.97,  
กำรมีช่องทำง ควำมถี่ และควำมครอบคลุมของกำรเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำและ
กรรมำธิกำร (T3) มีค่ำเฉลี่ย 2.36 , รูปแบบ วิธีกำร และภำษำที่ใช้ในกำรเผยแพร่ข้อมูลของรัฐสภำ และ
กรรมำธิกำร (T4) มีค่ำเฉลี่ย 2.44 , โอกำสและควำมสะดวกของประชำชนในกำรเสนอควำมคิดเห็น ปัญหำร้องทุกข์
กับผู้แทนและกรรมำธิกำรโดยตรง (T5) ) มีค่ำเฉลี่ย 2.08 , ควำมโปร่งใสและปลอดอิทธิพลของนักธุรกิจและ
กลุ่มผลประโยชน์ (T7) มีค่ำเฉลี่ย 2.04 และกำรดึงดูดให้เยำวชนสนใจงำนของรัฐสภำ (T8) มีค่ำเฉลี่ย 2.12 และ
มี 1 ด้ำนที่มีผลกำรประเมินรัฐสภำด้ำนควำมโปร่งใสและกำรเข้ำถึงได้ของรัฐสภำอยู่ในระดับ “ต่ ำ" คือ 
โอกำสในกำรมีส่วนร่วมเสนอข้อมูลและควำมคิดเห็นในกำรพัฒนำและแก้ไขกฎหมำย (T6) มีค่ำเฉลี่ย 1.65 
 

ตารางที่  20 แสดงค่ำเฉลีย่ของผลกำรประเมินรฐัสภำดำ้นควำมโปร่งใสและกำรเข้ำถึงไดข้องรัฐสภำจ ำแนกผูป้ระเมินตำมกลุม่อำชีพ 

องค์ 
ประกอบ

ย่อย 

นักการเมือง/ 
อดีตนักการเมือง 

ข้าราชการ/ 
อดีตข้าราชการ/

เจ้าหน้าที่องค์กรอิสระ 

นักวิชาการ/
สื่อมวลชน 

ภาคประชาสังคม/องค์กร
พัฒนาเอกชน/

ภาคเอกชน 
Total 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

T1 2.86 1.02 14 3.50 0.65 14 3.70 0.84 33 3.81 5.09 36 3.59 3.16 97 
T2 3.15 1.14 13 3.29 0.82 14 3.58 0.94 33 2.97 0.89 35 3.25 0.96 95 
T3 3.00 1.05 12 3.05 0.66 14 3.19 0.76 32 2.36 0.97 35 2.83 0.94 93 
T4 2.71 1.20 14 3.14 0.77 14 3.22 0.70 32 2.44 1.13 36 2.84 1.01 96 
T5 2.83 1.19 12 2.58 0.72 12 2.87 1.95 30 2.08 0.96 31 2.53 1.43 85 
T6 2.00 1.17 13 2.42 0.85 12 2.36 0.85 28 1.65 0.90 32 2.04 0.97 85 
T7 2.00 1.00 11 2.18 0.87 11 2.38 1.17 26 2.04 0.87 26 2.18 1.00 74 
T8 2.77 1.48 13 2.79 0.80 14 2.31 0.86 32 2.12 1.00 32 2.38 1.03 91 
T 2.65 0.98 10 2.83 0.52 9 3.01 0.65 25 2.45 0.82 25 2.73 0.78 69 
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4.1.2.5 ผลการด าเนินงานของรัฐสภาด้านความส านึกรับผิดชอบของรัฐสภา 

  กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนควำมส ำนึกรับผิดชอบของรัฐสภำนั้น จ ำแนกออกเป็น  
5 ด้ำน ได้แก่ 

1. ควำมส ำนึกรับผิดชอบของรัฐสภำต่อประชำชนทั่วไป (A1) 
2. ระบบรำยงำนตรวจสอบและลงโทษสมำชิกรัฐสภำ กรณีมีพฤติกรรมผิดจริยธรรมหรือเข้ำข่ำย

ประโยชน์ทับซ้อน (A2) 
3. ระบบกำรตรวจสอบให้เงินอุดหนุนพรรคกำรเมืองของ กกต. (A3) 
4. กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่น ศรัทธำของประชำชนที่มีต่อรัฐสภำ (A4) 
5. กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ และเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของสมำชิกรัฐสภำ (A5) 

  ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำโดยภำพรวมในด้ำนควำมควำมส ำนึกรับผิดชอบของรัฐสภำ 
พบว่ำอยู่ในระดับ “ปานกลาง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.55 จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด 64 คน  
ทั้งนี้ ในรำยละเอียดได้มีกำรแบ่งกำรจ ำแนกข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำงผู้ประเมินออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่  
จ ำแนกตำมกลุ่มผู้ให้ข้อมูล, จ ำแนกตำมกลุ่มอำยุ, จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ และจ ำแนกตำมกลุ่มอำชีพ 

  4.1.2.5.1 ผลการประเมินจ าแนกตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

  เมื่อวิเครำะห์ผลกำรศึกษำโดยกำรจ ำแนกข้อมูลกลุ่มตัวอย่ำงตำมกลุ่มผู้ให้ข้อมูลนั้น มีกำรแบ่ง
ออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และกลุ่มตัวอย่ำงจำกกำรสัมมนำกลุ่มย่อย 4 ภำค 
(ภำคเหนือ, ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภำคกลำง และภำคใต้) สำมำรถจ ำแนกได้ ดังนี้ 

1. กลุ่มตัวอย่างผู้ทรงคุณวุฒิ  

  พบว่ำมีผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนควำมส ำนึกรับผิดชอบของรัฐสภำอยู่ในระดับ 
“ปานกลาง” ) โดยมีค่ำเฉลี่ย 2.70 ซึ่งเมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 5 ด้ำนแล้ว พบว่ำ มี 1 ด้ำนที่มีผลอยู่ใน
ระดับ “สูง” คือกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ และเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของสมำชิกรัฐสภำ (A5) โดยมีค่ำเฉลี่ย 
3.75 และ 1 ด้านที่มีผลกำรประเมินด้ำนส ำนึกควำมรับผิดชอบของรัฐสภำอยู่ในระดับ "ปำนกลำง" ได้แก่ 
ควำมส ำนึกรับผิดชอบของรัฐสภำต่อประชำชนทั่วไป (A1) โดยมีค่ำเฉลี่ย 3.00  มี 3 ด้ำนที่มีผลกำรประเมิน
ด้ำนส ำนึกควำมรับผิดชอบของรัฐสภำอยู่ในระดับ “ต่ ำ" ได้แก่ ระบบรำยงำนตรวจสอบและลงโทษสมำชิก
รัฐสภำ กรณีมีพฤติกรรมผิดจริยธรรมหรือเข้ำข่ำยประโยชน์ทับซ้อน (A2) โดยมีค่ำเฉลี่ย 2.11 และ กำรสร้ำง
ควำมเชื่อมั่น ศรัทธำของประชำชนที่มีต่อรัฐสภำ (A4) โดยมีค่ำเฉลี่ย 2.00 และมี 1 ด้ำนที่มีผลกำรประเมิน
ด้ำนส ำนึกควำมรับผิดชอบของรัฐสภำอยู่ในระดับ “ต่ ำมำก" คือ ระบบกำรตรวจสอบให้เงินอุดหนุนพรรค
กำรเมืองของ กกต. (A3) โดยมีค่ำเฉลี่ย 1.00 

2. กลุ่มตัวอย่างภาคเหนือ  

  พบว่ำมีผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนควำมส ำนึกรับผิดชอบของรัฐสภำอยู่ในระดับ 
“ปานกลาง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.70  ซึ่งเมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 5 ด้ำนแล้ว พบว่ำมีผลกำรประเมิน
ด้ำนส ำนึกควำมรับผิดชอบของรัฐสภำอยู่ในระดับ “ปำนกลำง" ทั้ง 5 ด้ำน ได้แก่ ควำมส ำนึกรับผิดชอบ 
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ของรัฐสภำต่อประชำชนทั่วไป (A1) มีค่ำเฉลี่ย 2.45 , ระบบรำยงำนตรวจสอบและลงโทษสมำชิกรัฐสภำ  
กรณีมีพฤติกรรมผิดจริยธรรมหรือเข้ำข่ำยประโยชน์ทับซ้อน (A2) มีค่ำเฉลี่ย 2.60, ระบบกำรตรวจสอบให้เงิน
อุดหนุนพรรคกำรเมืองของ กกต. (A3) มีค่ำเฉลี่ย 2.75 , กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่น ศรัทธำของประชำชนที่มีต่อ
รัฐสภำ (A4) มีค่ำเฉลี่ย 2.67, กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ และเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของสมำชิกรัฐสภำ (A5)  
มีค่ำเฉลี่ย 2.75 

3. กลุ่มตัวอย่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  พบว่ำมีผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนควำมส ำนึกรับผิดชอบของรัฐสภำอยู่ในระดับ 
“ปานกลาง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.34 ซึ่งเมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 5 ด้ำนแล้ว พบว่ำมีผลกำรประเมิน
ด้ำนส ำนึกควำมรับผิดชอบของรัฐสภำอยู่ในระดับ “ต่ ำ” 1 ด้ำน คือ  ควำมส ำนึกรับผิดชอบของรัฐสภำต่อ
ประชำชนทั่วไป (A1) มีค่ำเฉลี่ย 2.00  มีผลกำรประเมินด้ำนส ำนึกควำมรับผิดชอบของรัฐสภำอยู่ในระดับ 
“ปำนกลำง" 4 ด้ำน ได้แก่, ระบบรำยงำนตรวจสอบและลงโทษสมำชิกรัฐสภำ กรณีมีพฤติกรรมผิดจริยธรรม
หรือเข้ำข่ำยประโยชน์ทับซ้อน (A2) มีค่ำเฉลี่ย2.20 , ระบบกำรตรวจสอบให้เงินอุดหนุนพรรคกำรเมืองของ 
กกต. (A3) มีค่ำเฉลี่ย 2.39 , กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่น ศรัทธำของประชำชนที่มีต่อรัฐสภำ (A4)มีค่ำเฉลี่ย 2.26, 
กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ และเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของสมำชิกรัฐสภำ (A5) มีค่ำเฉลี่ย 2.34 

4. กลุ่มตัวอย่างภาคกลาง 

  พบว่ำมีผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนควำมส ำนึกรับผิดชอบของรัฐสภำอยู่ในระดับ 
“ปานกลาง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.79 ซึ่งเมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 5 ด้ำนแล้ว พบว่ำมีผลกำรประเมิน
ด้ำนส ำนึกควำมรับผิดชอบของรัฐสภำอยู่ในระดับ “ปำนกลำง" ทั้ง 5 ด้ำน ได้แก่ ควำมส ำนึกรับผิดชอบของ
รัฐสภำต่อประชำชนทั่วไป (A1) มีค่ำเฉลี่ย 2.14 , ระบบรำยงำนตรวจสอบและลงโทษสมำชิกรัฐสภำ กรณีมี
พฤติกรรมผิดจริยธรรมหรือเข้ำข่ำยประโยชน์ทับซ้อน (A2) มีค่ำเฉลี่ย 2.67 , ระบบกำรตรวจสอบให้เงิน
อุดหนุนพรรคกำรเมืองของ กกต. (A3) มีค่ำเฉลี่ย 2.33 , กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่น ศรัทธำของประชำชนที่มีต่อ
รัฐสภำ (A4) มีค่ำเฉลี่ย 2.62, กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ และเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของสมำชิกรัฐสภำ (A5)  
มีค่ำเฉลี่ย 2.83 

5. กลุ่มตัวอย่างภาคใต้ 

  พบว่ำมีผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนควำมส ำนึกรับผิดชอบของรัฐสภำอยู่ ในระดับ 
“ปานกลาง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.46 ซึ่งเมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 5 ด้ำนแล้ว พบว่ำมีผลกำรประเมินด้ำน
ส ำนึกควำมรับผิดชอบของรัฐสภำอยู่ในระดับ “ปำนกลำง" ทั้ง 5 ด้ำน ได้แก่ ควำมส ำนึกรับผิดชอบของรัฐสภำ
ต่อประชำชนทั่วไป (A1) มีค่ำเฉลี่ย 2.27 , ระบบรำยงำนตรวจสอบและลงโทษสมำชิกรัฐสภำ กรณีมีพฤติกรรม
ผิดจริยธรรมหรือเข้ำข่ำยประโยชน์ทับซ้อน (A2)มีค่ำเฉลี่ย 2.48 , ระบบกำรตรวจสอบให้เงินอุดหนุนพรรค
กำรเมืองของ กกต. (A3) มีค่ำเฉลี่ย 2.46, กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่น ศรัทธำของประชำชนที่มีต่อรัฐสภำ (A4) มี
ค่ำเฉลี่ย 2.23, กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ และเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของสมำชิกรัฐสภำ (A5) มีค่ำเฉลี่ย 2.89 
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ตารางที่  21 ค่ำเฉลี่ยของผลกำรประเมินรัฐสภำด้ำนควำมส ำนึกรับผดิชอบของรัฐสภำ จ ำแนกผู้ประเมนิตำมกลุม่ผู้ให้ข้อมลู 

องค์ 

ประกอบ
ย่อย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ภาคกลาง ภาคใต้ 

Total 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

A1 3.00 1.00 3 2.45 1.91 20 2.00 0.87 22 2.14 1.03 22 2.27 0.98 30 2.24 1.01 97 

A2 2.11 1.26 3 2.60 1.2 20 2.20 0.78 17 2.67 0.76 17 2.49 0.87 25 2.48 0.91 82 

A3 1.00 - 1 2.75 1.06 18 2.39 0.71 14 2.33 1.03 12 2.42 0.97 26 2.46 0.96 71 

A4 2.00 - 2 2.67 0.93 18 2.26 0.93 18 2.62 1.01 14 2.23 0.80 27 2.40 0.89 79 

A5 3.75 050 4 2.75 1.02 20 2.21 1.08 19 2.83 1.15 18 2.89 0.97 28 2.73 1.06 89 

A 2.70 0.95 3 2.70 0.95 18 2.34 0.75 12 2.79 0.83 9 2.46 0.78 24 2.55 0.83 63 
  

  4.1.2.5.2 ผลการประเมินจ าแนกตามกลุ่มอายุ 

   เมื่อวิเครำะห์ผลกำรศึกษำจำกกำรจ ำแนกข้อมูลกลุ่มตัวอย่ำงตำมกลุ่มอำยุของกลุ่มตัวอย่ำง
นั้น แบ่งกลุ่มตัวอย่ำงออกเป็น 3 กลุ่มอำยุ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่ำงท่ีมีอำยุน้อยกว่ำ 55 ปี, กลุ่มตัวอย่ำงอำยุ 55-65 
ปี และกลุ่มตัวอย่ำงอำยุมำกกว่ำ 65 ปี พบว่ำ ทั้งสำมกลุ่มอำยุ มีผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำน
ควำมโปร่งใสและเข้ำถึงได้ของรัฐสภำในระดับ “ปานกลาง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.56 สำมำรถจ ำแนกได้ ดังนี้ 

1. กลุ่มตัวอย่างอายุน้อยกว่า 55 ปี 

  พบว่ำมีผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนควำมส ำนึกรับผิดชอบของรัฐสภำอยู่ในระดับ 
“ปานกลาง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.62 ซึ่งเมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 5 ด้ำนแล้ว พบว่ำ มีผลกำรประเมิน
ด้ำนส ำนึกควำมรับผิดชอบของรัฐสภำอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” ทั้ง 5 ด้ำน ได้แก่ ควำมส ำนึกรับผิดของรัฐสภำ
ต่อประชำชนทั่วไป (A1) มีค่ำเฉลี่ย 2.62, ระบบรำยงำนตรวจสอบและลงโทษสมำชิกรัฐสภำ กรณีมีพฤติกรรม
ผิดจริยธรรมหรือเข้ำข่ำยประโยชน์ทับซ้อน (A2)มีค่ำเฉลี่ย 2.69, ระบบกำรตรวจสอบให้เงินอุดหนุนพรรค
กำรเมืองของ กกต. (A3) มีค่ำเฉลี่ย 2.56 , กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่น ศรัทธำของประชำชนที่มีต่อรัฐสภำ (A4)  
มีค่ำเฉลี่ย 2.44, กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ และเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของสมำชิกรัฐสภำ (A5) มีค่ำเฉลี่ย 2.76 

2. กลุ่มตัวอย่างอายุ 55-65 ปี 

  พบว่ำมีผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนควำมส ำนึกรับผิดชอบของรัฐสภำอยู่ในระดับ 
“ปานกลาง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.36 ซึ่งเมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 5 ด้ำนแล้ว พบว่ำมีผลกำรประเมินด้ำน
ส ำนึกควำมรับผิดชอบของรัฐสภำอยู่ในระดับ “ปำนกลำง" 4  ด้ำน ได้แก่, ระบบรำยงำนตรวจสอบและลงโทษ
สมำชิกรัฐสภำ กรณีมีพฤติกรรมผิดจริยธรรมหรือเข้ำข่ำยประโยชน์ทับซ้อน (A2) มีค่ำเฉลี่ย 2.26 ,  
ระบบกำรตรวจสอบให้เงินอุดหนุนพรรคกำรเมืองของ กกต. (A3) มีค่ำเฉลี่ย 2.35, กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่น ศรัทธำ
ของประชำชนที่มีต่อรัฐสภำ (A4) มีค่ำเฉลี่ย 2.35, กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ และเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของ
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สมำชิกรัฐสภำ (A5) มีค่ำเฉลี่ย 2.54 ส่วนควำมส ำนึกรับผิดชอบของรัฐสภำต่อประชำชนทั่วไป (A1) มีค่ำเฉลี่ย 
2.00 ซึ่งอยู่ในระดับ “ต่ ำ” 

3. กลุ่มตัวอย่างอายุมากกว่า 65 ปี 

  พบว่ำมีผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนควำมส ำนึกรับผิดชอบของรัฐสภำอยู่ในระดับ 
“ปานกลาง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.84 ซึ่งเมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 5 ด้ำนแล้ว พบว่ำมีผลกำรประเมินด้ำน
ส ำนึกควำมรับผิดชอบของรัฐสภำอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” ทั้ง 5 ด้ำน ได้แก่ ควำมส ำนึกรับผิดชอบของรัฐสภำ
ต่อประชำชนทั่วไป (A1) มีค่ำเฉลี่ย 2.35 , ระบบรำยงำนตรวจสอบและลงโทษสมำชิกรัฐสภำ กรณีมีพฤติกรรม
ผิดจริยธรรมหรือเข้ำข่ำยประโยชน์ทับซ้อน (A2)มีค่ำเฉลี่ย 2.71, ระบบกำรตรวจสอบให้เงินอุดหนุนพรรค
กำรเมืองของ กกต. (A3) มีค่ำเฉลี่ย 2.65, กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่น ศรัทธำของประชำชนที่มีต่อรัฐสภำ (A4) 
มีค่ำเฉลี่ย 2.62, กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ และเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของสมำชิกรัฐสภำ (A5) มีค่ำเฉลี่ย 2.88 
 

ตารางที่  22 ค่ำเฉลี่ยของผลกำรประเมินรัฐสภำด้ำนควำมส ำนึกรับผดิชอบของรัฐสภำ จ ำแนกผู้ประเมนิตำมกลุม่อำยุ 

องค์ประกอบ 

ย่อย 

น้อยกว่า 55 ปี 55-65 ปี มากกว่า 65 ปี Total 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

A1 2.34 0.91 38 2.00 1.12 31 2.35 1.00 17 2.22 1.01 86 

A2 2.69 0.69 30 2.26 1.02 28 2.71 0.88 14 2.53 0.88 72 

A3 2.56 0.77 25 2.35 1.05 27 2.65 1.01 13 2.49 0.94 65 

A4 2.44 0.71 32 2.35 0.95 25 2.62 0.93 14 2.45 0.84 71 

A5 2.76 0.78 34 2.54 1.10 28 2.88 1.17 17 2.71 0.99 79 

A 2.62 0.55 22 2.36 0.96 25 2.84 0.77 12 2.56 0.80 59 
 

    4.1.2.5.3 ผลการประเมินจ าแนกตามระดับการศึกษา 

เมื่อวิเครำะห์ผลกำรศึกษำจำกกลุ่มตัวอย่ำงตำมระดับกำรศึกษำ แบ่งกลุ่มตัวอย่ำงออกเป็น  
3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัวอย่ำงที่ส ำเร็จกำรศึกษำต่ ำกว่ำระดับปริญญำตรี , กลุ่มตัวอย่ำงที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ
ปริญญำตรี และกลุ่มตัวอย่ำงที่ส ำเร็จกำรศึกษำสูงกว่ำระดับปริญญำตรี ในภำพรวมพบว่ำมีผลกำรประเมิน
รัฐสภำด้ำนควำมโปร่งใสและกำรเข้ำถึงได้อยู่ในระดับ “ปานกลาง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.49 โดยจ ำแนก 
ในรำยละเอียดตำมกลุ่มตัวอย่ำงได้ ดังนี้ 
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1. กลุ่มตัวอย่างท่ีส าเร็จการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 

  พบว่ำมีผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนควำมส ำนึกรับผิดชอบของรัฐสภำอยู่ในระดับ 
“ปานกลาง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.15 ซึ่งเมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 5 ด้ำนแล้ว พบว่ำมี 4 ด้ำนที่มีผล 
กำรประเมินด้ำนส ำนึกควำมรับผิดชอบของรัฐสภำอยู่ในระดับ “ปำนกลำง" ได้แก่ ระบบรำยงำนตรวจสอบและ
ลงโทษสมำชิกรัฐสภำ กรณีมีพฤติกรรมผิดจริยธรรมหรือเข้ำข่ำยประโยชน์ทับซ้อน (A2) มีค่ำเฉลี่ย 2.26, ระบบ
กำรตรวจสอบให้เงินอุดหนุนพรรคกำรเมืองของ กกต. (A3) มีค่ำเฉลี่ย 2.10 กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่น ศรัทธำของ
ประชำชนที่มีต่อรัฐสภำ (A4) มีค่ำเฉลี่ย 2.36 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ และเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของสมำชิก
รัฐสภำ (A5) มีค่ำเฉลี่ย 2.43 และมี 1 ด้ำนที่มีผลกำรประเมินด้ำนส ำนึกควำมรับผิดชอบของรัฐสภำอยู่ในระดับ 
“ต่ ำ" คือ ควำมส ำนึกรับผิดชอบของรัฐสภำต่อประชำชนทั่วไป (A1) มีค่ำเฉลี่ย 1.88 

2. กลุ่มตัวอย่างท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

  พบว่ำมีผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนควำมส ำนึกรับผิดชอบของรัฐสภำอยู่ในระดับ 
“ปานกลาง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.42 ซึ่งเมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 5 ด้ำนแล้ว พบว่ำมีผลกำรประเมิน
ด้ำนส ำนึกควำมรับผิดชอบของรัฐสภำอยู่ในระดับ “ปำนกลำง" ทั้ง 5 ด้ำน ได้แก่ ควำมส ำนึกรับผิดชอบของ
รัฐสภำต่อประชำชนทั่วไป (A1) มีค่ำเฉลี่ย 2.06 , ระบบรำยงำนตรวจสอบและลงโทษสมำชิกรัฐสภำ  
กรณีมีพฤติกรรมผิดจริยธรรมหรือเข้ำข่ำยประโยชน์ทับซ้อน (A2) มีค่ำเฉลี่ย 2.37 , ระบบกำรตรวจสอบให้เงิน
อุดหนุนพรรคกำรเมืองของ กกต. (A3) มีค่ำเฉลี่ย 2.39, กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่น ศรัทธำของประชำชนที่มีต่อ
รัฐสภำ (A4) มีค่ำเฉลี่ย2.35, กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ และเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของสมำชิกรัฐสภำ (A5)  
มีค่ำเฉลี่ย 2.52 

3. กลุ่มตัวอย่างท่ีส าเร็จการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี 

  พบว่ำมีผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนควำมส ำนึกรับผิดชอบของรัฐสภำอยู่ในระดับ 
“ปานกลาง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.64 ซึ่งเมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 5 ด้ำนแล้ว พบว่ำมีผลกำรประเมินด้ำน
ส ำนึกควำมรับผิดชอบของรัฐสภำอยู่ในระดับ “ปำนกลำง" ทั้ง 5 ด้ำน ได้แก่ ควำมส ำนึกรับผิดชอบของรัฐสภำ
ต่อประชำชนทั่วไป (A1) มีค่ำเฉลี่ย 2.40, ระบบรำยงำนตรวจสอบและลงโทษสมำชิกรัฐสภำ กรณีมีพฤติกรรม
ผิดจริยธรรมหรือเข้ำข่ำยประโยชน์ทับซ้อน (A2) มีค่ำเฉลี่ย 2.56 , ระบบกำรตรวจสอบให้เงินอุดหนุนพรรค
กำรเมืองของ กกต. (A3) มีค่ำเฉลี่ย 2.48 , กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่น ศรัทธำของประชำชนที่มีต่อรัฐสภำ (A4) มี
ค่ำเฉลี่ย 2.33, กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ และเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของสมำชิกรัฐสภำ (A5) มีค่ำเฉลี่ย 2.90 
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ตารางที่  23 ค่ำเฉลีย่ของผลกำรประเมินรัฐสภำด้ำนควำมส ำนึกรับผดิชอบของรฐัสภำจ ำแนกผู้ประเมินตำมกลุ่มระดับกำรศึกษำ 

องค์ประกอบ 

ย่อย 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี Total 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

A1 1.88 0.96 16 2.06 0.96 31 2.40 0.94 42 2.19 0.96 89 

A2 2.26 0.81 13 2.37 0.90 27 2.56 0.79 35 2.44 0.83 75 

A3 2.10 0.77 10 2.39 1.04 23 2.48 0.80 32 2.39 0.88 65 

A4 2.36 0.91 11 2.35 0.93 25 2.33 0.72 38 2.34 0.81 74 

A5 2.43 0.85 14 2.52 1.15 29 2.90 0.88 39 2.68 0.99 82 

A 2.15 0.74 9 2.42 0.82 20 2.64 0.64 29 2.49 0.73 58 
   

   4.1.2.5.4 ผลการประเมินจ าแนกตามกลุ่มอาชีพ 

  เมื่อวิเครำะห์ผลกำรศึกษำจำกกำรจ ำแนกกลุ่มตัวอย่ำงตำมกลุ่มอำชีพ แบ่งกลุ่มตัวอย่ำงออกเป็น  
4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นนักกำรเมืองและอดีตนักกำรเมือง , กลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นข้ำรำชกำร อดีต
ข้ำรำชกำร และเจ้ำหน้ำที่องค์กรอิสระ, กลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นนักวิชำกำรและสื่อมวลชน และกลุ่มตัวอย่ำงที่เป็น
ภำคประชำสังคม องค์กรพัฒนำเอกชน และภำคเอกชน ในภำพรวมพบว่ำมีผลกำรประเมินรัฐสภำด้ำนควำม
โปร่งใสและกำรเข้ำถึงได้อยู่ในระดับ “ปานกลาง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.51 โดยจ ำแนกในรำยละเอียดตำม
กลุ่มตัวอย่ำงได้ ดังนี้ 

1. กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักการเมืองและอดีตนักการเมือง 

  พบว่ำมีผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนควำมส ำนึกรับผิดชอบของรัฐสภำอยู่ในระดับ 
“ปานกลาง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.48 ซึ่งเมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 5 ด้ำนแล้ว พบว่ำมีผลกำรประเมิน
ด้ำนส ำนึกควำมรับผิดชอบของรัฐสภำอยู่ในระดับ “ปำนกลำง" ทั้ง 5 ด้ำน ได้แก่ ควำมส ำนึกรับผิดชอบของ
รัฐสภำต่อประชำชนทั่วไป (A1) มีค่ำเฉลี่ย 2.10 , ระบบรำยงำนตรวจสอบและลงโทษสมำชิกรัฐสภำ กรณีมี
พฤติกรรมผิดจริยธรรมหรือเข้ำข่ำยประโยชน์ทับซ้อน (A2)มีค่ำเฉลี่ย 2.13 , ระบบกำรตรวจสอบให้เงินอุดหนุน
พรรคกำรเมืองของ กกต. (A3) มีค่ำเฉลี่ย 2.67 , กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่น ศรัทธำของประชำชนที่มีต่อรัฐสภำ 
(A4) มีค่ำเฉลี่ย 2.67 , กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ และเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของสมำชิกรัฐสภำ (A5)  
มีค่ำเฉลี่ย 2.48 

2. กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นข้าราชการ อดีตข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์กรอิสระ 

  พบว่ำมีผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนควำมส ำนึกรับผิดชอบของรัฐสภำอยู่ในระดับ 
“ปานกลาง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.36 ซึ่งเมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 5 ด้ำนแล้ว พบว่ำมีผลกำรประเมิน
ด้ำนส ำนึกควำมรับผิดชอบของรัฐสภำอยู่ในระดับ “ปำนกลำง" 4 ด้ำน ได้แก่, ระบบรำยงำนตรวจสอบและ

120



กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำ โดยใช้เกณฑ์และตัวช้ีวัดของ Inter-Parliamentary Union (IPU) 
 

 

ลงโทษสมำชิกรัฐสภำ กรณีมีพฤติกรรมผิดจริยธรรมหรือเข้ำข่ำยประโยชน์ทับซ้อน (A2) มีค่ำเฉลี่ย 2.43 , 
ระบบกำรตรวจสอบให้เงินอุดหนุนพรรคกำรเมืองของ กกต. (A3) มีค่ำเฉลี่ย 2.25, กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่น 
ศรัทธำของประชำชนที่มีต่อรัฐสภำ (A4) มีค่ำเฉลี่ย 2.41, กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ และเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ของสมำชิกรัฐสภำ (A5) มีค่ำเฉลี่ย  2.82 และมี 1 ด้ำนที่มีผลกำรประเมินด้ำนส ำนึกควำมรับผิดชอบ 
ของรัฐสภำอยู่ในระดับ “ต่ ำ " คือ ควำมส ำนึกรับผิดชอบของรัฐสภำต่อประชำชนทั่วไป (A1) มีค่ำเฉลี่ย 1.83 

3. กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักวิชาการและสื่อมวลชน 

  พบว่ำมีผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนควำมส ำนึกรับผิดชอบของรัฐสภำอยู่ในระดับ 
“ปานกลาง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.74 ซึ่งเมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 5 ด้ำนแล้ว พบว่ำมีผลกำรประเมินด้ำน
ส ำนึกควำมรับผิดชอบของรัฐสภำอยู่ ในระดับ “ปำนกลำง" ทั้ง 5 ด้ำน ได้แก่ ควำมส ำนึกรับผิดชอบ 
ของรัฐสภำต่อประชำชนทั่วไป (A1) มีค่ำเฉลี่ย 2.41 ระบบรำยงำนตรวจสอบและลงโทษสมำชิกรัฐสภำ กรณีมี
พฤติกรรมผิดจริยธรรมหรือเข้ำข่ำยประโยชน์ทับซ้อน (A2) มีค่ำเฉลี่ย 2.79 ระบบกำรตรวจสอบให้เงินอุดหนุน
พรรคกำรเมืองของ กกต. (A3) มีค่ำเฉลี่ย 2.57, กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่น ศรัทธำของประชำชนที่มีต่อรัฐสภำ (A4) 
มีค่ำเฉลี่ย 2.48 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ และเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของสมำชิกรัฐสภำ (A5) มีค่ำเฉลี่ย 2.74 

4. กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคเอกชน 

  พบว่ำมีผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนควำมส ำนึกรับผิดชอบของรัฐสภำอยู่ในระดับ 
“ปานกลาง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.36 ซึ่งเมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 5 ด้ำนแล้ว พบว่ำมีผลกำรประเมิน
ด้ำนส ำนึกควำมรับผิดชอบของรัฐสภำอยู่ในระดับ “ปำนกลำง" ทั้ง 5 ด้ำน ได้แก่ ควำมส ำนึกรับผิดชอบของ
รัฐสภำต่อประชำชนทั่วไป (A1) มีค่ำเฉลี่ย 2.12  ระบบรำยงำนตรวจสอบและลงโทษสมำชิกรัฐสภำ กรณีมี
พฤติกรรมผิดจริยธรรมหรือเข้ำข่ำยประโยชน์ทับซ้อน (A2)มีค่ำเฉลี่ย 2.45 ระบบกำรตรวจสอบให้เงินอุดหนุน
พรรคกำรเมืองของ กกต. (A3) มีค่ำเฉลี่ย 2.42 กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่น ศรัทธำของประชำชนที่มีต่อรัฐสภำ (A4) 
มีค่ำเฉลี่ย 2.36 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ และเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของสมำชิกรัฐสภำ (A5) มีค่ำเฉลี่ย 2.69 
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ตารางท่ี  24 แสดงค่ำเฉลี่ยของผลกำรประเมินรัฐสภำด้ำนควำมส ำนกึรับผิดชอบของรัฐสภำ จ ำแนกผูป้ระเมินตำมกลุ่มอำชีพ 

องค์ 

ประกอบย่อย 

นักการเมือง/ 

อดีตนักการเมือง 

ข้าราชการ/อดีต
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่

องค์กรอิสระ 

นักวิชาการ/
สื่อมวลชน 

ภาคประชาสังคม/
องค์กรพัฒนา

เอกชน/
ภาคเอกชน 

Total 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

A1 2.10 1.20 10 1.83 0.83 12 2.41 0.89 34 2.12 1.04 32 2.19 0.98 88 

A2 2.13 1.13 10 2.43 0.52 10 2.79 0.69 26 2.25 0.91 28 2.45 0.85 74 

A3 2.67 1.20 9 2.25 0.86 10 2.57 0.89 22 2.25 0.83 24 2.42 0.90 65 

A4 2.67 1.09 9 2.41 0.92 9 2.48 0.70 28 2.12 0.82 28 2.36 0.83 74 

A5 2.82 1.25 11 2.82 0.87 11 2.74 0.89 31 2.54 1.05 28 2.69 1.00 81 

A 2.48 1.11 9 2.36 0.52 8 2.74 0.61 19 2.36 0.77 22 2.51 0.76 58 
 

5.1.2.6 ผลการด าเนินงานของรัฐสภาด้านการมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศ   

กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนกำรมีส่วนร่วมในนโยบำยระหว่ำงประเทศ จ ำแนกเป็น  
7 องค์ประกอบย่อย  ดังนี้  

1. กำรได้มำซึ่งข้อมูลและกำรมีส่วนร่วมในนโยบำยระหว่ำงประเทศระดับทวิภำคีและพหุภำคี (I1) 
2. กำรมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงพันธะด้ำนกฎหมำยและกำรเงินระหว่ำงประเทศ (I2) 
3. บทบำทของรัฐสภำในกำรติดตำมและตรวจสอบนโยบำยและกำรปฏิบัติตำมพันธะหรือข้อตกลง

ด้ำนควำมช่วยเหลือของประเทศ (I3) 
4. บทบำทของรัฐสภำในกำรส่งเสริมกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ (I4) 
5. กำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐสภำไทยและรัฐสภำนำนำชำติ (I5) 
6. ขีดควำมสำมำรถในกำรมีส่วนร่วมด้ำนนโยบำยระหว่ำงประเทศของรัฐสภำ (I6) 
7. กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนด้ำนนโยบำยระหว่ำงประเทศ (I7) 

 ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำโดยภำพรวมด้ำนกำรมีส่วนร่วมในนโยบำยระหว่ำงประเทศ 
พบว่ำอยู่ในระดับ "ปานกลาง" โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.93 จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด 45 คน ทั้งนี้                 
ในรำยละเอียด ได้มีกำรแบ่งกำรจ ำแนกข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำงผู้ประเมินออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ จ ำแนกตำม
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล, จ ำแนกตำมกลุ่มอำชีพ, จ ำแนกตำมกลุ่มอำยุ และจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 
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  5.1.2.6.1 ผลการประเมินจ าแนกตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

  เมื่อวิเครำะห์ผลกำรศึกษำโดยกำรจ ำแนกข้อมูลกลุ่มตัวอย่ำงตำมกลุ่มผู้ให้ข้อมูลนั้น มีกำรแบ่ง
ออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และกลุ่มตัวอย่ำงจำกกำรสัมมนำกลุ่มย่อย 4 ภำค 
(ภำคเหนือ, ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภำคกลำง และภำคใต้) จ ำแนกรำยละเอียดเป็นดังนี้ 

1. กลุ่มตัวอย่างผู้ทรงคุณวุฒิ  

  พบว่ำมีผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนกำรมีส่วนร่วมในนโยบำยระหว่ำงประเทศ  
อยู่ในระดับ “ปานกลาง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.63  ซึ่งเมื่อพิจำรณำจำกรำยละเอียดทั้ง 7 องค์ประกอบแล้ว 
พบว่าองค์ประกอบย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน 4 องค์ประกอบที่อยู่ในระดับ “ปานกลาง” มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
3.00 เท่ากัน ได้แก่ การได้มาซึ่งข้อมูลและการมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศระดับทวิภาคีและพหุภาคี 
(I1) การมีส่วนร่วมในการสร้างพันธะด้านกฎหมายและการเงินระหว่างประเทศ (I2), บทบาทของรัฐสภาในการ
ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศและต่างประเทศ (I4) และองค์ประกอบด้านการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างรัฐสภาไทยและรัฐสภานานาชาติ ( I5) และองค์ประกอบย่อยที่มีค่ำเฉลี่ยอยู่ ในระดับ  
“ปำนกลำง” 1 องค์ประกอบค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.33 คือ บทบำทของรัฐสภำในกำรติดตำมและตรวจสอบนโยบำย
และกำรปฏิบัติตำมพันธะหรือข้อตกลงด้ำนควำมช่วยเหลือของประเทศ (I3) ส่วนองค์ประกอบย่อยที่มีค่ำเฉลี่ย
อยู่ในระดับ “ต่ ำมำก” คือ กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนด้ำนนโยบำยระหว่ำงประเทศ (I7) มีค่ำเฉลี่ย
อยู่ที่ 0.50 ทั้งนี้มีองค์ประกอบที่ผู้ทรงคุณวุฒิไม่ได้ตอบค ำถำมคือองค์ประกอบย่อยประเด็น ขีดควำมสำมำรถ
ในกำรมีส่วนร่วมด้ำนนโยบำยระหว่ำงประเทศของรัฐสภำ (I6) 

2. กลุ่มตัวอย่างภาคเหนือ  

  พบว่ำมีผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนกำรมีส่วนร่วมในนโยบำยระหว่ำงประเทศ  
อยู่ในระดับ “สูง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.17 ซึ่งเมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 7 องค์ประกอบแล้ว พบว่า
องค์ประกอบย่อยที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ “สูง” อยู่ 6 องค์ประกอบ ซึ่งองค์ประกอบย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในกลุ่มนี้ 
คือ การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐสภาไทยและรัฐสภานานาชาติ ( I5) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  3.29 และ 
อีก 5 องค์ประกอบย่อยเรียงล ำดับตำมค่ำเฉลี่ย ดังนี้ กำรมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงพันธะด้ำนกฎหมำยและกำรเงิน
ระหว่ำงประเทศ (I2) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.19, บทบำทของรัฐสภำในกำรติดตำมและตรวจสอบนโยบำยและ 
กำรปฏิบัติตำมพันธะหรือข้อตกลงด้ำนควำมช่วยเหลือของประเทศ (I3) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.12, ขีดควำมสำมำรถ 
ในกำรมีส่วนร่วมด้ำนนโยบำยระหว่ำงประเทศของรัฐสภำ ( I6) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.11, บทบำทของรัฐสภำ 
ในกำรส่งเสริมกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ ( I4) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.08,  และ
องค์ประกอบย่อยด้ำนกำรได้มำซึ่งข้อมูลและกำรมีส่วนร่วมในนโยบำยระหว่ำงประเทศระดับทวิภำคีและ  
พหุภำคี  ( I1)  มีค่ ำ เฉลี่ ยอยู่ ที่  3.05, ส่วนองค์ประกอบย่อยที่ มีค่ ำ เฉลี่ ยอยู่ ในระดับ “ปำนกลำง”  
มีอยู่ 1 องค์ประกอบ คือ กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนด้ำนนโยบำยระหว่ำงประเทศ (I7) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.89 
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3. กลุ่มตัวอย่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  พบว่ำมีผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนกำรมีส่วนร่วมในนโยบำยระหว่ำงประเทศ  
อยู่ในระดับ “ปานกลาง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.05 ซึ่งเมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 7 องค์ประกอบแล้ว 
พบว่าองค์ประกอบย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ขีดความสามารถในการมีส่วนร่วมด้านนโยบายระหว่างประเทศ
ของรัฐสภา (I6) อยู่ในระดับ “ปานกลาง” มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.46 รวมทั้งองค์ประกอบย่อยอีก 6 องค์ประกอบ 
ที่มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” เรียงตำมค่ำเฉลี่ย ดังนี้ องค์ประกอบย่อยของกำรได้มำซึ่งข้อมูลและ 
กำรมีส่วนร่วมในนโยบำยระหว่ำงประเทศระดับทวิภำคีและพหุภำคี ( I1) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.36, บทบำทของ
รัฐสภำในกำรส่งเสริมกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ ( I4) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.35 
กำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐสภำไทยและรัฐสภำนำนำชำติ ( I5) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.20, บทบำทของรัฐสภำ
ในกำรติดตำมและตรวจสอบนโยบำยและกำรปฏิบัติตำมพันธะหรือข้อตกลงด้ำนควำมช่วยเหลือของประเทศ (I3) 
มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.18, กำรมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงพันธะด้ำนกฎหมำยและกำรเงินระหว่ำงประเทศ (I2) มีค่ำเฉลี่ย
อยู่ที่ 2.10, กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนด้ำนนโยบำยระหว่ำงประเทศ (I7) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.03 

4. กลุ่มตัวอย่างภาคกลาง 

  พบว่ำมีผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนกำรมีส่วนร่วมในนโยบำยระหว่ำงประเทศอยู่ใน
ระดับ “สูง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่  3.17 ซึ่งเมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 7 องค์ประกอบแล้ว พบว่า
องค์ประกอบย่อยที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ “สูง” ถึง 6 องค์ประกอบ ซึ่งองค์ประกอบย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ในกลุ่มนี้คือการมีส่วนร่วมในการสร้างพันธะด้านกฎหมายและการเงินระหว่างประเทศ ( I2) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
3.39 และอีก 5 องค์ประกอบย่อยเรียงล ำดับตำมค่ำเฉลี่ย ดังนี้ บทบำทของรัฐสภำในกำรส่งเสริมกำรแก้ไข
ปัญหำควำมขัดแย้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ ( I4) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.38, บทบำทของรัฐสภำในกำร
ติดตำมและตรวจสอบนโยบำยและกำรปฏิบัติตำมพันธะหรือข้อตกลงด้ำนควำมช่วยเหลือของประเทศ ( I3)  
มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.36 ,กำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐสภำไทยและรัฐสภำนำนำชำติ (I5) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.33, 
กำรได้มำซึ่งข้อมูลและกำรมีส่วนร่วมในนโยบำยระหว่ำงประเทศระดับทวิภำคีและพหุภำคี ( I1) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 
3.16, และองค์ประกอบด้ำนขีดควำมสำมำรถในกำรมีส่วนร่วมด้ำนนโยบำยระหว่ำงประเทศของรัฐสภำ (I6)  
มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.14 ส่วนองค์ประกอบย่อยที่มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” มีอยู่ 1 องค์ประกอบ คือ  
กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนด้ำนนโยบำยระหว่ำงประเทศ (I7) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.98 

5. กลุ่มตัวอย่างภาคใต้ 

  พบว่ำมีผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนกำรมีส่วนร่วมในนโยบำยระหว่ำงประเทศอยู่ใน
ระดับ “สูง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่  3.01 ซึ่งเมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 7 องค์ประกอบแล้ว พบว่า
องค์ประกอบย่อยที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ “สูง” ถึง 3 องค์ประกอบ เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย ดังนี้ องค์ประกอบ
ของการได้มาซึ่งข้อมูลและการมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศระดับทวิภาคีและพหุภาคี ( I1) มีค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ 3.20, การมีส่วนร่วมในการสร้างพันธะด้านกฎหมายและการเงินระหว่างประเทศ ( I2) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
3.19 และบทบาทของรัฐสภาในการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศและต่างประเทศ ( I4) 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.08 ส่วนองค์ประกอบย่อยที่มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” มีอยู่ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
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องค์ประกอบด้ำนบทบำทของรัฐสภำในกำรติดตำมและตรวจสอบนโยบำยและกำรปฏิบัติ ตำมพันธะหรือ
ข้อตกลงด้ำนควำมช่วยเหลือของประเทศ (I3) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.93, กำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐสภำไทย
และรัฐสภำนำนำชำติ (I5) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.88, กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนด้ำนนโยบำยระหว่ำง
ประเทศ (I7) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.86, ขีดควำมสำมำรถในกำรมีส่วนร่วมด้ำนนโยบำยระหว่ำงประเทศของรัฐสภำ 
(I6) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.63 
 

ตารางที่  25 ค่ำเฉลี่ยของผลกำรประเมินรัฐสภำด้ำนกำรมีส่วนร่วมในนโยบำยระหว่ำงประเทศจ ำแนกผู้ประเมินตำมกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

องค์ 

ประกอบย่อย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ภาคกลาง ภาคใต้ Total 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ
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S.D
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จ ำ
นว

นผ
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บ 
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นผ
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บ 
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S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 
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S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
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S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

I1 3.00 - 1 3.05 0.79 20 2.36 0.91 22 3.16 0.82 22 3.20 0.74 27 2.96 0.87 92 

I2 3.00 - 2 3.19 0.87 21 2.10 1.07 20 3.39 0.94 23 3.19 0.75 26 3.00 1.00 92 

I3 2.33 - 1 3.12 0.83 20 2.18 1.03 20 3.36 0.64 22 2.93 0.70 24 2.90 0.90 87 

I4 3.00 - 1 3.08 0.80 20 2.35 0.84 20 3.38 0.67 20 2.72 0.90 20 2.88 0.88 81 

I5 3.00 1.00 3 3.29 0.69 19 2.20 0.80 15 3.33 0.86 24 2.88 0.66 24 2.98 0.85 85 

I6 - - - 3.11 0.94 19 2.46 0.62 16 3.14 0.83 21 3.63 2.62 25 3.15 1.63 81 

I7 0.50 - 1 2.89 0.90 18 2.03 0.70 18 2.98 0.90 20 2.86 0.95 25 2.68 0.96 82 

I - - - 3.17 0.72 17 2.05 0.85 13 3.28 0.61 17 3.01 0.64 17 2.93 0.82 64 
   

4.1.2.6.2 ผลกการประเมินจ าแนกตามกลุ่มอายุ 

เมื่อวิเครำะห์ผลกำรศึกษำจำกกำรจ ำแนกข้อมูลกลุ่มตัวอย่ำงตำมกลุ่มอำยุของกลุ่มตัวอย่ำงนั้น 
แบ่งกลุ่มตัวอย่ำงออกเป็น 3 กลุ่มอำยุ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่ำงที่มีอำยุน้อยกว่ำ 55 ปี, กลุ่มตัวอย่ำงอำยุ 55-65 ปี 
และกลุ่มตัวอย่ำงอำยุมำกกว่ำ 65 ปี พบว่ำ ทั้งสำมกลุ่มอำยุ มีผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำ 
ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในนโยบำยระหว่ำงประเทศอยู่ในระดับ "ปานกลาง" 

1. กลุ่มตัวอย่างอายุน้อยกว่า 55 ปี 

  พบว่ำในภำพรวมมีผลกำรประเมินด้ำนกำรมีส่วนร่วมในนโยบำยระหว่ำงประเทศในระดับ  
"ปานกลาง" โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.01 ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 7 องค์ประกอบแล้ว พบว่ามี  
4 องค์ประกอบย่อยที่มีผลการประเมินในระดับ "สูง" เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย ดังนี้ ขีดความสามารถในการมี
ส่วนร่วมด้านนโยบายระหว่างประเทศของรัฐสภา ( I6) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.42, การมีส่วนร่วมในการสร้างพันธะ
ด้านกฎหมายและการเงินระหว่างประเทศ (I2) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.11, การได้มาซึ่งข้อมูลและการมีส่วนร่วมใน
นโยบายระหว่างประเทศระดับทวิภาคีและพหุภาคี (I1) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.10, บทบาทของรัฐสภาในการติดตาม
และตรวจสอบนโยบายและการปฏิบัติตามพันธะหรือข้อตกลงด้านความช่วยเหลือของประเทศ ( I3) มีค่าเฉลี่ย
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อยู่ที่ 3.09 และมี 3 องค์ประกอบย่อยที่มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” ได้แก่ กำรสร้ำงควำม
ร่วมมือระหว่ำงรัฐสภำไทยและรัฐสภำนำนำชำติ ( I5) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.94, บทบำทของรัฐสภำในกำรส่งเสริม
กำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ ( I4) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.83 และองค์ประกอบย่อย
เรื่องของกำรกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนด้ำนนโยบำยระหว่ำงประเทศ (I7) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.80 

2. กลุ่มตัวอย่างอายุ 55-65 ปี 

  พบว่ำในภำพรวมมีผลกำรประเมินด้ำนกำรมีส่วนร่วมในนโยบำยระหว่ำงประเทศในระดับ  
“ปานกลาง" โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.94 ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 7 องค์ประกอบแล้ว พบว่า 
มี 3 องค์ประกอบย่อยที่มีผลการประเมินในระดับ "สูง" เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย ดังนี้ การมีส่วนร่วมในการสร้าง
พันธะด้านกฎหมายและการเงินระหว่างประเทศ (I2) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.03, การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐสภา
ไทยและรัฐสภานานาชาติ (I5) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.09, บทบาทของรัฐสภาในการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งภายในประเทศและต่างประเทศ (I4) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.00 และมี 4 องค์ประกอบย่อยที่มีผลกำรประเมิน
อยู่ในระดับ “ปำนกลำง” ได้แก่ บทบำทของรัฐสภำในกำรติดตำมและตรวจสอบนโยบำยและกำรปฏิบัติตำม
พันธะหรือข้อตกลงด้ำนควำมช่วยเหลือของประเทศ (I3) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.98, กำรได้มำซึ่งข้อมูลและกำรมีส่วน
ร่วมในนโยบำยระหว่ำงประเทศระดับทวิภำคีและพหุภำคี ( I1) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.89, ขีดควำมสำมำรถในกำร 
มีส่วนร่วมด้ำนนโยบำยระหว่ำงประเทศของรัฐสภำ (I6) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.84 และองค์ประกอบย่อยด้ำนกำรสร้ำง
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนด้ำนนโยบำยระหว่ำงประเทศ (I7) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.50 

3. กลุ่มตัวอย่างอายุมากกว่า 65 ปี 

  พบว่ำในภำพรวมมีผลกำรประเมินด้ำนกำรมีส่วนร่วมในนโยบำยระหว่ำงประเทศในระดับ  
"ปานกลาง" โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.99 ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 7 องค์ประกอบแล้ว พบว่าทั้ง 2 
องค์ประกอบย่อยที่มีผลการประเมินในระดับ "สูง" เรียงตามค่าเฉลี่ย ดังนี้ ขีดความสามารถในการมีส่วนร่วม
ด้านนโยบายระหว่างประเทศของรัฐสภา (I6) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.10, การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนด้าน
นโยบายระหว่างประเทศ (I7) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.00 และมี 5 องค์ประกอบย่อยที่มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับ 
“ปำนกลำง” ได้แก่ กำรมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงพันธะด้ำนกฎหมำยและกำรเงินระหว่ำงประเทศ ( I2) มีค่ำเฉลี่ย
อยู่ที่ 2.94, กำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐสภำไทยและรัฐสภำนำนำชำติ (I5) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.91, กำรได้มำ
ซึ่งข้อมูลและกำรมีส่วนร่วมในนโยบำยระหว่ำงประเทศระดับทวิภำคีและพหุภำคี ( I1) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.89, 
บทบำทของรัฐสภำในกำรติดตำมและตรวจสอบนโยบำยและกำรปฏิบัติตำมพันธะหรือข้อตกลงด้ำนควำม
ช่วยเหลือของประเทศ (I3) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.76 และองค์ประกอบย่อยด้ำนบทบำทของรัฐสภำในกำรส่งเสริม
กำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ (I4) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.71 
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ตารางท่ี  26 แสดงค่ำเฉลี่ยของผลกำรประเมินรัฐสภำด้ำนกำรมีส่วนร่วมในนโยบำยระหว่ำงประเทศจ ำแนกผู้ประเมินตำมกลุ่มอำยุ 

องค์ประกอบ 

ย่อย 

น้อยกว่า 55 ปี 55-65 ปี มากกว่า 65 ปี Total 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
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จ ำ
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นผ
ู้ตอ

บ 
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บ 
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จ ำ
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S.D
. 

จ ำ
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นผ
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I1 3.10 0.88 36 2.89 0.76 31 2.89 0.88 18 2.98 0.84 85 

I2 3.11 1.02 35 3.03 0.93 32 2.94 0.97 17 3.05 0.97 84 

I3 3.09 0.66 33 2.98 0.84 29 2.76 0.82 17 2.98 0.76 79 

I4 2.83 0.85 29 3.00 0.76 31 2.71 1.07 14 2.88 0.85 74 

I5 2.94 0.84 32 3.09 0.73 29 2.91 0.84 16 2.99 0.79 77 

I6 3.42 2.37 32 2.84 0.78 29 3.10 0.90 14 3.13 1.68 75 

I7 2.80 0.85 32 2.50 0.82 29 3.00 1.17 14 2.72 0.91 75 

I 3.01 0.59 21 2.94 0.71 25 2.99 0.92 12 2.98 0.71 58 
 

    4.1.2.6.3 ผลการประเมินจ าแนกตามระดับการศึกษา 

เมื่อวิเครำะห์ผลกำรศึกษำจำกกลุ่มตัวอย่ำงตำมระดับกำรศึกษำ แบ่งกลุ่มตัวอย่ำงออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มตัวอย่ำงที่ส ำเร็จกำรศึกษำต่ ำกว่ำระดับปริญญำตรี , กลุ่มตัวอย่ำงที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี และ
กลุ่มตัวอย่ำงที่ส ำเร็จกำรศึกษำสูงกว่ำระดับปริญญำตรี ในภำพรวมพบว่ำมีผลกำรประเมินรัฐสภำ  
ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในนโยบำยระหว่ำงประเทศอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.84 จ ำแนกใน
รำยละเอียดตำมกลุ่มตัวอย่ำงได้ ดังนี้ 

1. กลุ่มตัวอย่างท่ีส าเร็จการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 

  พบว่ำในภำพรวมมีผลกำรประเมินด้ำนกำรมีส่วนร่วมในนโยบำยระหว่ำงประเทศในระดับ  
"ปานกลาง" โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่  2.87 ทั้งนี้  เมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 7 องค์ประกอบแล้ว พบว่า 
มี 5 องค์ประกอบย่อยที่มีผลการประเมินรัฐสภาด้านการมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศอยู่ในระดับ "สูง" 
เรียงตำมล ำดับค่ำเฉลี่ย ดังนี้ บทบำทของรัฐสภำในกำรส่งเสริมกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งภำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ (I4) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.10, บทบำทของรัฐสภำในกำรติดตำมและตรวจสอบนโยบำยและกำรปฏิบัติ
ตำมพันธะหรือข้อตกลงด้ำนควำมช่วยเหลือของประเทศ ( I3) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.05, กำรได้มำซึ่งข้อมูลและ 
กำรมีส่วนร่วมในนโยบำยระหว่ำงประเทศระดับทวิภำคีและพหุภำคี ( I1) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.03, กำรมีส่วนร่วม 
ในกำรสร้ำงพันธะด้ำนกฎหมำยและกำรเงินระหว่ำงประเทศ ( I2) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.00, กำรสร้ำงควำมร่วมมือ
ระหว่ำงรัฐสภำไทยและรัฐสภำนำนำชำติ (I5) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.00 และมี 2 องค์ประกอบย่อยที่มีผลกำรประเมิน
อยู่ในระดับ “ปำนกลำง” ประกอบด้วยขีดควำมสำมำรถในกำรมีส่วนร่วมด้ำนนโยบำยระหว่ำงประเทศของรัฐสภำ 
(I6) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.78 และองค์ประกอบย่อยด้ำนกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนด้ำนนโยบำยระหว่ำง
ประเทศ (I7) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.27 
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2. กลุ่มตัวอย่างท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

  พบว่ำในภำพรวมมีผลกำรประเมินด้ำนกำรมีส่วนร่วมในนโยบำยระหว่ำงประเทศในระดับ  
"ปานกลาง" โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.05 ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 7 องค์ประกอบแล้ว พบว่าทั้ง  
3 องค์ประกอบย่อยที่มีผลการประเมินรัฐสภาด้านการมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศอยู่ ในระดับ "สูง" 
เรียงตามค่าเฉลี่ย ดังนี้ องค์ประกอบด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงพันธะด้ำนกฎหมำยและกำรเงินระหว่ำง
ประเทศ (I2) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.15, กำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐสภำไทยและรัฐสภำนำนำชำติ ( I5)  
มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.06 และบทบำทของรัฐสภำในกำรส่งเสริมกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งภำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ (I4) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.05 และมี 4 องค์ประกอบย่อยที่มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” 
ได้แก่ บทบำทของรัฐสภำในกำรติดตำมและตรวจสอบนโยบำยและกำรปฏิบัติตำมพันธะหรือข้อตกลงด้ำน
ควำมช่วยเหลือของประเทศ (I3) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.98, ขีดควำมสำมำรถในกำรมีส่วนร่วมด้ำนนโยบำยระหว่ำง
ประเทศของรัฐสภำ (I6) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.98, กำรได้มำซึ่งข้อมูลและกำรมีส่วนร่วมในนโยบำยระหว่ำงประเทศ
ระดับทวิภำคีและพหุภำคี (I1) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.90 และกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนด้ำนนโยบำย
ระหว่ำงประเทศ (I7) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.82 

3. กลุ่มตัวอย่างท่ีส าเร็จการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี 

  พบว่ำในภำพรวมมีผลกำรประเมินด้ำนกำรมีส่วนร่วมในนโยบำยระหว่ำงประเทศในระดับ  
"ปานกลาง" โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่  2.76 ทั้งนี้  เมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 7 องค์ประกอบแล้ว พบว่า 
มี 1 องค์ประกอบย่อยที่มีผลการประเมินรัฐสภาด้านการมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศอยู่ในระดับ "สูง" 
ได้แก่ ขีดความสามารถในการมีส่วนร่วมด้านนโยบายระหว่างประเทศของรัฐสภา (I6) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.34 และ 
อีก 6 องค์ประกอบย่อยที่อยู่ในระดับ “ปำนกลำง” เรียงล ำดับค่ำเฉลี่ย ดังนี้ กำรได้มำซึ่งข้อมูลและกำรมีส่วนร่วม
ในนโยบำยระหว่ำงประเทศระดับทวิภำคีและพหุภำคี (I1) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.96, กำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำง
รัฐสภำไทยและรัฐสภำนำนำชำติ (I5) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.83, กำรมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงพันธะด้ำนกฎหมำยและ
กำรเงินระหว่ำงประเทศ (I2) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.82, บทบำทของรัฐสภำในกำรติดตำมและตรวจสอบนโยบำยและ
กำรปฏิบัติตำมพันธะหรือข้อตกลงด้ำนควำมช่วยเหลือของประเทศ (I3) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.81, บทบำทของรัฐสภำ
ในกำรส่งเสริมกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ (I4) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.53, กำรสร้ำง
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนด้ำนนโยบำยระหว่ำงประเทศ (I7) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.66 
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ตารางท่ี  27 แสดงค่ำเฉลี่ยของผลกำรประเมินรัฐสภำด้ำนกำรมีส่วนร่วมในนโยบำยระหว่ำงประเทศ 
จ ำแนกผู้ประเมินตำมกลุ่มระดับกำรศึกษำ 

องค์ประกอบ 

ย่อย 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี Total 
ค่ำ

เฉ
ลี่ย

 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

I1 3.03 0.94 16 2.90 0.91 31 2.96 0.74 38 2.95 0.84 85 

I2 3.00 1.25 15 3.15 0.94 33 2.82 0.90 38 2.98 0.98 86 

I3 3.05 0.93 13 2.98 0.79 31 2.81 0.78 36 2.92 0.80 80 

I4 3.10 0.80 15 3.05 0.94 29 2.53 0.81 30 2.85 0.83 74 

I5 3.00 0.82 15 3.06 0.76 31 2.83 0.81 33 2.96 0.79 79 

I6 2.78 0.69 12 2.98 0.81 29 3.34 2.37 33 3.11 1.68 74 

I7 2.27 0.56 13 2.82 1.01 28 2.66 1.01 35 2.65 0.96 76 

I 2.87 0.77 10 3.05 0.74 25 2.76 0.79 23 2.91 0.76 58 
 

   4.1.2.6.4 ผลการประเมินจ าแนกตามกลุ่มอาชีพ 

  วิเครำะห์ผลกำรศึกษำจำกกำรจ ำแนกกลุ่มตัวอย่ำงตำมกลุ่มอำชีพ แบ่งกลุ่มตัวอย่ำงออกเป็น 4 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มตัวอย่ำงท่ีเป็นนักกำรเมืองและอดีตนักกำรเมือง, กลุ่มตัวอย่ำงท่ีเป็นข้ำรำชกำร อดีตข้ำรำชกำร และ
เจ้ำหน้ำที่องค์กรอิสระ, กลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นนักวิชำกำรและสื่อมวลชน และกลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นภำคประชำสังคม 
องค์กรพัฒนำเอกชน และภำคเอกชน ในภำพรวมพบว่ำมีผลกำรประเมินรัฐสภำด้ำนกำรมีส่วนร่วมในนโยบำย
ระหว่ำงประเทศอยู่ในระดับ “ปานกลาง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.92 จ ำแนกในรำยละเอียดตำมกลุ่มตัวอย่ำงได้ 
ดังนี้ 

1. กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักการเมืองและอดีตนักการเมือง 

  พบว่ำในภำพรวมมีผลกำรประเมินด้ำนกำรมีส่วนร่วมในนโยบำยระหว่ำงประเทศในระดับ "สูง"  
โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.29 ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 7 องค์ประกอบแล้ว พบว่ามี 5 องค์ประกอบย่อย 
ที่มีผลการประเมินรัฐสภาด้านการมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศอยู่ในระดับ "สูง" ได้แก่ กำรมีส่วนร่วม 
ในกำรสร้ำงพันธะด้ำนกฎหมำยและกำรเงินระหว่ำงประเทศ ( I2) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.29 กำรสร้ำงควำมร่วมมือ
ระหว่ำงรัฐสภำไทยและรัฐสภำนำนำชำติ ( I5) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.21, บทบำทของรัฐสภำในกำรติดตำมและ
ตรวจสอบนโยบำยและกำรปฏิบัติตำมพันธะหรือข้อตกลงด้ำนควำมช่วยเหลือของประเทศ (I3) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.15 
กำรได้มำซึ่งข้อมูลและกำรมีส่วนร่วมในนโยบำยระหว่ำงประเทศระดับทวิภำคีและพหุภำคี (I1) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.13
ขีดควำมสำมำรถในกำรมีส่วนร่วมด้ำนนโยบำยระหว่ำงประเทศของรัฐสภำ ( I6) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.03 และ 
มี 2 องค์ประกอบย่อยที่มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” ได้แก่ องค์ประกอบย่อยด้ำนกำรสร้ำง 
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กำรมีส่วนร่วมของประชำชนด้ำนนโยบำยระหว่ำงประเทศ (I7) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.00 และบทบำทของรัฐสภำในกำร
ส่งเสริมกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ (I4) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.00 

2. กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นข้าราชการ อดีตข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์กรอิสระ 

   พบว่ำในภำพรวมมีผลกำรประเมินด้ำนกำรมีส่วนร่วมในนโยบำยระหว่ำงประเทศในระดับ  
“ปานกลาง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.90 ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 7 องค์ประกอบแล้ว พบว่า 
มี 2 องค์ประกอบย่อยที่มีผลการประเมินรัฐสภาด้านการมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศอยู่ในระดับ "สูง" 
คือ บทบาทของรัฐสภาในการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศและต่ างประเทศ (I4)  
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.36 และการสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐสภาไทยและรัฐสภานานาชาติ ( I5) มีค่าเฉลี่ย 
อยู่ที่ 3.12 และมี 5 องค์ประกอบย่อยที่มีผลประเมินรัฐสภำด้ำนกำรมีส่วนร่วมในนโยบำยระหว่ำงประเทศ  
อยู่ในระดับ “ปำนกลำง” เรียงตำมค่ำเฉลี่ย ดังนี้ กำรมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงพันธะด้ำนกฎหมำยและกำรเงิน
ระหว่ำงประเทศ (I2) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.00, บทบำทของรัฐสภำในกำรติดตำมและตรวจสอบนโยบำยและกำร
ปฏิบัติตำมพันธะหรือข้อตกลงด้ำนควำมช่วยเหลือของประเทศ (I3) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.00, กำรได้มำซึ่งข้อมูลและ
กำรมีส่วนร่วมในนโยบำยระหว่ำงประเทศระดับทวิภำคีและพหุภำคี (I1) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.92, ขีดควำมสำมำรถ
ในกำรมีส่วนร่วมด้ำนนโยบำยระหว่ำงประเทศของรัฐสภำ (I6) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.88 และกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชนด้ำนนโยบำยระหว่ำงประเทศ (I7) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.70 

3. กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักวิชาการและสื่อมวลชน 

   พบว่ำในภำพรวมมีผลกำรประเมินด้ำนกำรมีส่วนร่วมในนโยบำยระหว่ำงประเทศในระดับ  
"ปานกลาง" โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.80 ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 7 องค์ประกอบแล้ว พบว่าทั้ง  
7 องค์ประกอบย่อย มีผลการประเมินรัฐสภาด้านการมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศอยู่ในระดับ  
"ปานกลาง" ทั้งหมด เรียงตำมล ำดับค่ำเฉลี่ย ดังนี้ กำรมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงพันธะด้ำนกฎหมำยและกำรเงิน
ระหว่ำงประเทศ (I2) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.00, กำรได้มำซึ่งข้อมูลและกำรมีส่วนร่วมในนโยบำยระหว่ำงประเทศ
ระดับทวิภำคีและพหุภำคี (I1) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.94, บทบำทของรัฐสภำในกำรติดตำมและตรวจสอบนโยบำย
และกำรปฏิบัติตำมพันธะหรือข้อตกลงด้ำนควำมช่วยเหลือของประเทศ ( I3) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.73, กำรสร้ำง
ควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐสภำไทยและรัฐสภำนำนำชำติ (I5) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.67, กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนด้ำนนโยบำยระหว่ำงประเทศ ( I7) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.62, ขีดควำมสำมำรถในกำรมีส่วนร่วม 
ด้ำนนโยบำยระหว่ำงประเทศของรัฐสภำ (I6) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.57, บทบำทของรัฐสภำในกำรส่งเสริมกำรแก้ไข
ปัญหำควำมขัดแย้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ (I4) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.48 

4. กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคเอกชน 

   พบว่ำในภำพรวมมีผลกำรประเมินด้ำนกำรมีส่วนร่วมในนโยบำยระหว่ำงประเทศในระดับ  
"ปานกลาง" โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.87 ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดทั้ง 7 องค์ประกอบแล้ว พบว่า 
มี 1 องค์ประกอบย่อยที่มีผลการประเมินรัฐสภาด้านการมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศอยู่ในระดับ "สูง" 
คือ การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐสภาไทยและรัฐสภานานาชาติ ( I5) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  3.03 และ 
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มี 6 องค์ประกอบย่อยที่มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” ได้แก่ บทบำทของรัฐสภำในกำรติดตำมและ
ตรวจสอบนโยบำยและกำรปฏิบัติตำมพันธะหรือข้อตกลงด้ำนควำมช่วยเหลือของประเทศ (I3) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.98, 
กำรได้มำซึ่งข้อมูลและกำรมีส่วนร่วมในนโยบำยระหว่ำงประเทศระดับทวิภำคีและพหุภำคี (I1) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.88 
บทบำทของรัฐสภำในกำรส่งเสริมกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ (I4) มีค่ำเฉลี่ยอยู่
ที่ 2.87, ขีดควำมสำมำรถในกำรมีส่วนร่วมด้ำนนโยบำยระหว่ำงประเทศของรัฐสภำ ( I6) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.87 
กำรมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงพันธะด้ำนกฎหมำยและกำรเงินระหว่ำงประเทศ (I2) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.85, กำรสร้ำง
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนด้ำนนโยบำยระหว่ำงประเทศ (I7) มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.57 

ตารางท่ี  28 ค่ำเฉลี่ยของผลกำรประเมินรัฐสภำด้ำนกำรมสี่วนร่วมในนโยบำยระหว่ำงประเทศจ ำแนกผู้ประเมินตำมกลุม่อำชีพ 

องค์ประกอบ 

ย่อย 

นักการเมือง/ 

อดีตนักการเมือง 

ข้าราชการ/อดีต
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่

องค์กรอิสระ 

นักวิชาการ/
สื่อมวลชน 

ภาคประชาสังคม/
องค์กรพัฒนาเอกชน/

ภาคเอกชน 
Total 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

ค่ำ
เฉ

ลี่ย
 

S.D
. 

จ ำ
นว

นผ
ู้ตอ

บ 

I1 3.13 0.96 12 2.92 0.60 12 2.94 0.82 27 2.88 0.91 32 2.94 0.84 83 

I2 3.29 0.91 14 3.00 0.85 12 3.00 0.89 26 2.85 1.15 33 2.99 0.99 85 

I3 3.15 1.05 11 3.00 0.71 12 2.73 0.81 25 2.98 0.77 30 2.93 0.82 78 

I4 3.00 0.95 12 3.36 0.45 11 2.48 0.92 22 2.87 0.75 27 2.85 0.85 72 

I5 3.21 0.89 12 3.12 0.64 12 2.67 0.75 23 3.03 0.85 31 2.97 0.81 78 

I6 3.03 1.24 10 2.88 0.45 11 3.57 2.70 24 2.87 0.77 29 3.12 1.69 74 

I7 3.00 1.15 10 2.70 0.63 10 2.62 0.93 26 2.57 1.03 30 2.66 0.96 76 

I 3.29 0.99 9 2.90 0.46 9 2.80 0.85 17 2.87 0.72 23 2.92 0.77 58 

  

4.2. ความเห็นจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและการสัมมนากลุ่มย่อย (focus group) 

4.2.1 ด้านความเป็นตัวแทนของประชาชน 
 ความหลากหลายของสมาชิกรัฐสภา  (R1) 

ในเรื่องควำมหลำกหลำยของสมำชิกรัฐสภำ ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและกำรสัมมนำ
กลุ่มย่อย (focus group) เห็นตรงกันว่ำรัฐสภำในส่วนของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรทั้งในแง่จุดยืน  
ทำงกำรเมือง สถำนภำพทำงเศรษฐกิจ และเพศ มีแนวโน้มที่จะมีควำมหลำกหลำยมำกขึ้นกว่ำในอดีต  
แต่ในส่วนของสมำชิกวุฒิสภำยังมีที่มำจำกคนกลุ่มข้ำรำชกำรทั้งช้ำรำชกำรประจ ำและต ำรวจ ทหำรเป็นส่วนใหญ่ 
ซึ่งได้มำจำกกระบวนกำรเลือกจำกกลุ่มคนเดียวกันเกือบทั้งหมด ท ำให้ไม่สะท้อนถึงควำมหลำกหลำย
เท่ำที่ควร โดยประเด็นนี้ มีข้อเสนอเพ่ือส่งเสริมให้มีสมำชิกรัฐสภำมีควำมหลำกหลำยมำกขึ้น ไม่ว่ำจะเป็น  
กำรก ำหนดให้มีสัดส่วนทำงของเพศผู้ที่จะเป็นสมำชิกรัฐสภำเท่ำกัน ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มของบุคคลที่มี 
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ควำมสนใจในประเด็นเดียวกันทั้งในด้ำน กำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เพ่ือให้เป็นจุดแข็งที่จะเสนอตนให้
ได้รับเลือกได้มำกขึ้น 

บทบาทของพรรคการเมืองในการสร้างความหลากหลายของสมาชิกรัฐสภา (R2) 
ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและกำรสัมมนำกลุ่มย่อย (focus group) เห็นค่อนข้ำงเป็นไปในทำง

เดียวกันว่ำ พรรคกำรเมืองมุ่งคัดเลือกบุคคลเพื่อแข่งขันในสนำมเลือกตั้งโดยพิจำรณำปัจจัยเรื่องควำมเป็นไปได้
ที่จะชนะกำรเลือกตั้งและควำมได้เปรียบทำงกำรเมือง โดยเฉพำะในกำรคัดเลือกเพ่ือลงสมัครแบบเขตเลือกตั้ง 
หรือในบำงกรณีของบำงพรรค อำจเน้นที่อุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองที่เป็นไปในแนวเดียวกับพรรค ซึ่งท ำให้
ประเด็นเรื่องควำมหลำกหลำยของผู้สมัครมิได้เป็นปัจจัยในกำรเลือกผู้สมัครของพรรค ท ำให้บทบำทของพรรค
กำรเมืองในประเด็นมีไม่มำกนัก 

ระบบและกลไกการบริหารจัดการของรัฐสภา เพ่ือสร้างความเสมอภาค ความเท่าเทียมกันในการ  
ท าหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา (R3) 

ประเด็นระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรของรัฐสภำเพ่ือสร้ำงควำมเสมอภำค ควำมเท่ำเทียมกันในกำร
ท ำหน้ำที่ของสมำชิกรัฐสภำนั้น ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและกำรสัมมนำกลุ่มย่อย (focus group) 
เห็นว่ำเป็นส ำนักงำนเลขำธิกำรของทั้งสองสภำซึ่งท ำหน้ำบริหำรจัดกำรสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนของสมำชิก
รัฐสภำด ำเนินกำรให้เกิดควำมเสมอภำคได้ดี ไม่ได้เกิดปัญหำหรืออุปสรรคในกำรด ำเนินงำน ในส่วนของ
เสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นและกำรปกป้องสมำชิกจำกแทรกแซงของรัฐบำลนั้น เห็นว่ำทั้งสองสภำ  
มีอิสระในกำรกำรแสดงควำมคิดเห็นพอสมควร แต่สมำชิกเองก็เลือกที่จะควบคุมตนเองไม่แสดงควำมเห็นที่
แตกต่ำงนัก ไม่ว่ำจะเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรที่ระมัดระวังกำรเสนอควำมเห็นที่แตกต่ำงจำกแนวทำงที่
พรรคก ำหนด ซึ่งข้ึนกับว่ำจะเป็นพรรคร่วมรัฐบำลหรือพรรคฝ่ำยค้ำน แต่ในภำพรวม สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
มีกำรเสนอควำมเห็นในประเด็นที่แหลมคมมำกขึ้นกว่ำในอดีต ในขณะเดียวกัน กำรแสดงควำมเห็นของสมำชิก
วุฒิสภำยังไม่เกิดควำมหลำยหลำยมำกนัก เนื่องจำกมีท่ีมำจำกแหล่งเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ 

ความโปร่งใสในการได้มาของสมาชิกรัฐสภา (R4) 

ในเรื่องควำมโปร่งในในกำรได้มำของสมำชิกรัฐสภำนั้น ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและกำร
สัมมนำกลุ่มย่อย (focus group) เห็นว่ำ ในส่วนกระบวนกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรในขั้นตอนกำร
หำเสียง และในวันลงคะแนนค่อนข้ำงมีควำมโปร่งใส แต่มีข้อจ ำกัดในกำรเข้ำถึงข้อมูลและกระบวนกำรค ำนวณ
คะแนนเลือกตั้ง รวมถึงแนวทำงในกำรตรวจสอบกำรทุจริตกำรเลือกตั้ง  ท ำให้เกิดข้อสงสัยในเรื่องของกำรมี
ส่วนได้เสียของผู้จัดกำรเลือกตั้ง ส ำหรับกำรได้มำซึ่งสมำชิกวุฒิสภำนั้น เห็นว่ำในส่วนของกำรเลือกสมำชิกของ
คณะกรรมกำรคัดเลือกที่แต่งตั้งโดยคณะรักษำควำมสงบแห่งชำตินั้นไม่สำมำรถตรวจสอบกระบวนกำรได้มำ
ของสมำชิกวุฒิสภำได้ แต่กระบวนกำรสรรหำสมำชิกวุฒิสภำในกรณีเลือกกันเอง 50 คน ค่อนข้ำงมีควำม
โปร่งใส  
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4.2.2 ด้านการท าหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ 

 กรอบแนวคิด และกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายในรัฐสภา และคณะกรรมาธิการ (L1) 

กรอบแนวคิดและกระบวนกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำยในรัฐสภำและคณะกรรมำธิกำร ข้อมูลจำกกำร
สัมภำษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและกำรสัมมนำกลุ่มย่อย (focus group) เห็นว่ำ กำรด ำเนินกระบวนกำรพิจำรณำ
กฎหมำยยังมีข้อจ ำกัด กำรน ำเสนอข้อมูลเน้นจำกส่วนรำชกำรยังไม่มีควำมหลำกหลำยในชั้นกรรมำธิกำร  
กำรบริกำรกระบวนกำรขึ้นอยู่กับดุลพินิจของประธำนและยึดโยงกับแนวทำงที่รัฐบำลก ำหนด ท ำให้กฎหมำย
ไม่ได้ยึดควำมต้องกำรของประชำชน แต่มักจะยึดเอำจำกควำมต้องกำรของกลุ่มคนบำงกลุ่ม 

นอกจำกนี้ ข้อมูลควำมรู้ที่ให้กับประชำชนยังมีน้อยมำก กระบวนกำรพิจำรณำกฎหมำยมีควำม
ซับซ้อนหลำยขั้นตอน ท ำให้กำรผลักดันกฎหมำยท ำได้ยำก  ทั้งนี้ มีข้อเสนอว่ำควรมีกำรประชำสัมพันธ์  
รวมทั้งสื่อสำรให้ประชำชนได้ทรำบถึงผลลัพธ์ของกำรด ำเนินงำนพิจำรณำกฎหมำยของรัฐสภำให้มำกขึ้น 
ก ำหนดกติกำรกำรด ำเนินงำนให้ประชำชนได้ทรำบกระบวนกำรท ำงำนที่ชัดเจน น ำเทคโนโลยีมำใช้  
ในกระบวนกำรวิเครำะห์ข้อมูล เพ่ือควำมรวดเร็วในกำรด ำเนินงำนและควรเน้นกำรยกเลิกกฎหมำยที่ไม่ได้  
มีกำรใช้งำนยำวนำน พร้อมกับรมีกำรแก้ไขกฎหมำยที่ล้ำสมัย ให้ปรับเปลี่ยนไปตำมยุคสมัย และควรผู้มีส่วนได้เสีย 
แสดงควำมคิดเห็นอีกครั้งหลังจำกออกกฎหมำยเรียบร้อยแล้ว 

การมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย (L2) 

ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและกำรสัมมนำกลุ่มย่อย ( focus group)เห็นว่ำ กำรเสนอ
กฎหมำยโดยประชำชนและฝ่ำยกำรเมือง มีข้ันตอนควำมยำกง่ำยที่แตกต่ำงกัน ในส่วนประชำชนท ำได้ยำกกว่ำ 
อย่ำงไรก็ดี กระบวนกำรในปัจจุบันถือว่ำมีควำมโปร่งใสมำก มีกำรรับฟังควำมเห็นอยู่ตลอด แต่ในแง่ของผล
กำรด ำเนินกำรส่วนใหญ่เห็นว่ำมักจะมีธงที่ชัดเจนอยู่แล้วในกำรรับฟังควำมเห็น ท ำให้ควำมเห็นต่ำงหลำย ๆ 
ส่วนถูกปิดกั้น และโอกำสในกำรเข้ำถึงค่อนข้ำงน้อย ทั้งนี้ มีข้อเสนอให้มีกระบวนกำรที่เปิดโอกำสให้ประชำชน
รับทรำบล่วงหน้ำในกำรรับฟังควำมคิดเห็นต่ำง ๆ ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ให้เพ่ิมข้ึน ควรลดกระบวนกำรที่ซับซ้อน
ต่ำง ๆ เพื่อให้ประชำชนเข้ำถึงได้ง่ำย 

คุณลักษณะของกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของรัฐสภา(L3) 

ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและกำรสัมมนำกลุ่มย่อย ( focus group)เห็นว่ำ คุณลักษณะ 
ของกฎหมำยที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของรัฐสภำยังมีระดับภำษำที่ยำกต่อกำรเข้ำใจส ำหรับประชำชนทั่วไป 
กฎหมำยที่ตรำขึ้นมีลักษณะเป็นกำรแก้ไขเฉพำะเรื่องโดยไม่เชื่อมโยงกันทั้งระบบ และไม่เกิดประโยชน์อย่ำง
แท้จริงกับประชำชนนัก และยังเห็นว่ำ รัฐสภำยังขำดในด้ำนกำรสื่อสำรให้ประชำชนรับทรำบข้อมูลข่ำวสำร  
จึงควรผลิดค ำอธิบำยกฎหมำยฉบับประชำชน เพ่ือกำรเข้ำถึงได้ดีขึ้น 

ขีดความสามารถของกรรมาธิการในการท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ(L4) 

ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและกำรสัมมนำกลุ่มย่อย ( focus group) มีควำมเห็นเป็นสอง
ทำงคือ คือเห็นว่ำ บุคลำกรในคณะกรรมำธิกำรมีควำมรู้ หลำยๆ ท่ำนเป็นนักวิชำกำรในประเด็นนั้น ๆ โดยตรง 
แต่อีกทำงหนึ่งเห็นว่ำ กรรมำธิกำรยังขำดควำมรู้ควำมสำมำรถ ต้องหำผู้มีควำมรู้ หรือผู้ช่วยมำด ำเนินกำรจัดท ำ
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เรื่องท่ีเกี่ยวข้อง จึงควรก ำหนดเกณฑ์ในกำรเลือกกรรมำธิกำรที่มีควำมสำมำรถ และมีควำมรู้เฉพำะด้ำนมำเป็น
กรรมำธิกำรเพ่ือนด ำเนินงำนตำมกิจกำรต่ำง ๆ 

กรอบระยะเวลาและงบประมาณในการตรากฎหมาย (L5) 

ข้อมลูจำกกำรสัมภำษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและกำรสัมมนำกลุ่มย่อย (focus group) เห็นค่อนข้ำงตรงกันว่ำ
รัฐสภำใช้งบประมำณด้ำนนี้ยังไม่เหมำะสม เนื่องจำกงบประมำณส่วนใหญ่ยังไม่ได้ถูกน ำมำใช้เพ่ือรับฟังควำม
คิดเห็นของประชำชน งบประมำณหลำยๆ ส่วนถูกใช้อย่ำงสิ้นเปลืองเกินไปในบำงกระบวน กำร เช่น  
กำรประชุมที่มำกเกินไปเมื่อเทียบกับปริมำณและคุณภำพของกฎหมำยที่ได้ นอกจำกนี้ ยังเห็นว่ำกระบวนกำร
ตรำกฎหมำยถูกเตะถ่วงทั้งจำกหน่วยงำนส่วนรำชกำรต่ำง ๆ และพรรคกำรเมือง ท ำให้มีควำมล่ำช้ำมำก 
   

4.2.3 ด้านการตรวจสอบฝ่ายบริหาร 

 ระบบการได้มาซึ่งข้อมูลและการตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหาร (O1) 

  ประเด็นเก่ียวกับระบบกำรได้มำซึ่งข้อมูลและกำรตรวจสอบกำรท ำงำนของฝ่ำยบริหำร ข้อมูลจำกกำร
สัมภำษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและกำรสัมมนำกลุ่มย่อย (focus group) พบว่ำกลไกในกำรตั้งกระทู้ถำมของรัฐสภำ
ค่อนข้ำงอ่อนแอเนื่องจำกเป็นเพียงกำรตั้งกระทู้เพ่ือเรียกกระแสมำกกว่ำจะแก้ไขปัญหำสังคมหรือกำร
ขับเคลื่อนนโยบำยในเชิงมหภำค ภำคประชำชนไม่ทรำบระบบกำรตั้งกระทู้ภำยในรัฐสภำ เนื่องจำกรัฐบำลและ
รัฐสภำไม่เคยแจ้งหรือประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบ กรอบระยะในกำรตรวจสอบกำรท ำงำนฝ่ำยบริหำรนั้น
อำจไม่เหมำะสมกับประเด็นที่ตรวจสอบ รวมทั้งระบบกำรได้มำซึ่งข้อมูลนั้นฝ่ำยบริหำรมักจะประท้วงก่อนที่
ฝ่ำยค้ำนจะอภิปรำยจบ จึงท ำให้กระบวนกำรตรวจสอบของรัฐสภำไม่มีประสิทธิภำพมำกนัก 

 มีข้อเสนอให้เพ่ิมระยะเวลำในกำรอภิปรำยเพ่ือที่จะมีเวลำในกำรตรวจสอบได้มำกขึ้น ผู้อภิปรำย
จะต้องมีกำรเตรียมเรื่องให้เหมำะสมกับระยะเวลำในกำรอภิปรำย รัฐสภำควรเพ่ิมมีช่องทำงให้ประชำชน
รับทรำบถึงกำรตั้งกระทู้ไม่ว่ำจะเป็นหัวข้อเนื้อหำ ประเด็นที่ส ำคัญที่เกี่ยวกับปำกท้องของประชำชนให้รับรู้  
อีกทั้งเสนอแนะให้มีเจ้ำหน้ำที่รัฐสภำประจ ำจังหวัดแต่ละจังหวัด เพ่ือท ำหน้ำที่ในกำรเผยแพร่กิจกรรมของ
รัฐสภำและรับทรำบปัญหำของประชำชน ท ำให้เกิดกำรเชื่อมโยงระหว่ำงรัฐสภำและประชำชนมำกขึ้น 
 

  ระบบและขั้นตอนการพิจารณาและตรวจสอบงบประมาณประจ าปี (O2) 

  องค์ประกอบย่อยในประเด็นระบบและขั้นตอนกำรพิจำรณำและตรวจสอบงบประมำณประจ ำปี 
ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและกำรสัมมนำกลุ่มย่อย ( focus group) พบว่ำมีประเด็นที่น่ำสนใจ 
ในเรื่องของระบบและขั้นตอนกำรพิจำรณำและตรวจสอบงบประมำณประจ ำปีว่ำรัฐสภำควรมีอ ำนำจ  
ในกำรตัดสินใจ เช่น กำรยับยั้งกำรใช้จ่ำยที่เกินควำมจ ำเป็นของงบประมำณประจ ำปีในแต่ละปี รำยละเอียด
ของแต่ละโครงกำรของรัฐที่ ฝ่ำยบริหำรไม่ชัดเจนเท่ำใดนัก ท ำให้กำรจัดสรรงบประมำณไม่มีประสิทธิภำพมำก
เท่ำท่ีควร ประชำชนไม่ได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดสรรงบประมำณแผ่นดินในแต่ละปี  

 มีข้อเสนอว่ำกำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปีจะต้องเป็นมำตรฐำนเดียวกัน รัฐสภำควรต้องร่วมกับฝ่ำย
บริหำรเพ่ือจัดท ำแผนให้ชัดเจนว่ำต้องกำรพัฒนำด้ำนใดเป็นกำรเฉพำะ ต้องมีกำรแยกโครงกำรและ
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งบประมำณให้ชัดเจน มีกำรชี้แจงรำยละเอียด ให้ประชำชนรับรู้  เช่น กำรถ่ำยทอดสดเกี่ยวกับกำรอภิปรำย
เรื่องงบประมำณ เห็นควรให้หน่วยงำนต่ำง ๆ มีกำรท ำงำนแบบบูรณำกำรมำกขึ้น ก ำหนดกฎหมำยและ
มำตรกำรที่ชัดเจนไปสู่หน่วยงำนระดับปฏิบัติกำร รวมทั้งตรวจสอบและติดตำมกำรบริหำรงบประมำณแผ่นดิน 
รวมไปถึงกำรประเมินผลกำรใช้งบประมำณอย่ำงต่อเนื่อง 

  กระบวนการในการกลั่นกรองและตรวจสอบการท าหน้าที่ของฝ่ายบริหารและองค์กรอิสระ (O3) 

  ประเด็นกระบวนกำรในกำรกลั่นกรองและตรวจสอบกำรท ำหน้ำที่ของฝ่ำยบริหำรและองค์กรอิสระ 
ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและกำรสัมมนำกลุ่มย่อย ( focus group) พบว่ำรัฐสภำควรท ำหน้ำที่
ตรวจสอบเพื่อกำรถ่วงดุลและเสนอให้มีกำรตรวจสอบคุณสมบัติในกำรแต่งตั้งรัฐมนตรี บุคคลในองค์กรอิสระให้
มำกขึ้น มีข้อเสนอว่ำรัฐสภำ ประธำนสภำและสมำชิกสภำควรมีอ ำนำจในกำรแต่งตั้งบุคคลเข้ำไปท ำหน้ำที่  
ในองค์กรอิสระ และจะต้องมีกระบวนกำรที่ชัดเจน โปร่งใสและกำรรับฟังควำมเห็นจำกประชำชน นอกจำกนี้
เห็นควรให้มีกำรอภิปรำยตรวจสอบเป็นกำรสำธำรณะ รวมทั้งเสนอให้มีกำรแก้กฎหมำยเพ่ือให้รัฐสภำมีอ ำนำจ
ในกำรตรวจสอบกำรท ำหน้ำที่ของฝ่ำยบริหำรและองค์กรอิสระได้มำกขึ้น    

   ความเป็นอิสระและเอกเทศในการท างานของรัฐสภาจากฝ่ายบริหาร (O4) 

  ประเด็นควำมเป็นอิสระและเอกเทศในกำรท ำงำนของรัฐสภำจำกฝ่ำยบริหำร ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิและกำรสัมมนำกลุ่มย่อย (focus group) พบว่ำโดยส่วนใหญ่มีควำมเห็นไปในทิศทำงเดียวกันว่ำ
รัฐสภำควรเป็นอิสระจำกฝ่ำยบริหำรในกำรปฏิบัติหน้ำที่ท่ีอยู่ในเขตอ ำนำจของตน อำทิ กำรบริหำรงบประมำณ 
บุคลำกร กำรก ำหนดวำระกำรประชุม ตำรำงเวลำกำรประชุม รวมทั้งกำรแต่งตั้งบุคลำกรที่ท ำงำนเพ่ือ
สนับสนุนรัฐสภำ  
 

  ปัจจัยสนับสนุนการท างานของสมาชิกรัฐสภา (O5) 

  องค์ประกอบด้ำนปัจจัยสนับสนุนกำรท ำงำนของสมำชิกรัฐสภำ ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
และกำรสัมมนำกลุ่มย่อย (focus group) พบว่ำส่วนใหญ่มีข้อเสนอให้มีกำรก ำหนดสัดส่วนของประชำชนใน
กำรเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรท ำงำนของฝ่ำยบริหำร และต้องเป็นประชำชนในพ้ืนที่ในกรณีที่
เกี่ยวกับกำรพัฒนำหรือกำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ของพ้ืนที่ ทั้งนี้เพ่ือให้เข้ำใจและเข้ ำถึงปัญหำของแต่ละพ้ืนที่ 
ข้อมูลจำกกำรสัมมนำกลุ่มย่อยมีควำมเห็นพ้องกันว่ำต้องกำรแก้ไขระเบียบเกี่ยวกับที่มำของผู้ช่วย ส.ส. และ
ผู้เชี่ยวชำญประจ ำตัว ส.ส. เช่น ก ำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ ประสบกำรณ์กำรท ำงำนให้ชัดเจนและพิจำรณำ
ควำมเหมำะสมตำมควำมเชี่ยวชำญในแต่ละด้ำน บทบำทหน้ำที่และกระบวนกำรตรวจสอบ รวมถึงกำร
ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินด้วยเช่นเดียวกันกับ ส.ส. รวมทั้งกำรประกำศให้เป็นสำธำรณะ นอกจำกนี้ยังมี
ควำมเห็นแย้งว่ำควรให้กระบวนกำรคัดเลือกผู้ช่วย ส.ส. เป็นดุลพินิจของ ส.ส. เหมือนเดิมเนื่องจำกต้องท ำงำน
ร่วมกัน แต่ทั้งนี้ต้องมีกำรคัดเลือกคนที่มีคุณสมบัติเหมำะสมสำมำรถปฏิบัติงำนได้จริง โดยผู้ช่วย ส.ส. 
ผู้เชี่ยวชำญประจ ำตัว ส.ส. จะต้องมีควำมรู้และเข้ำใจปัญหำท้องถิ่น ทั้งนี้พรรคกำรเมืองแต่ละพรรคกำรเมือง
อำจจะต้องท ำบัญชีรำยชื่อของผู้ช่วยและผู้เชี่ยวชำญและคัดเลือกจำกบัญชีรำยชื่อผู้ช่วย ส.ส. และผู้เชี่ยวชำญ
ประจ ำตัว ส.ส. จำกบัญชี 
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4.2.4 ด้านความโปร่งใสและการเข้าถึงได้ 

 การเปิดเผยข้อมูลผลการประชุมของรัฐสภา และคณะกรรมาธิการต่อสื่อสาธารณะ (T1) 

  ในเรื่องกำรเปิดเผยข้อมูลผลกำรประชุมของรัฐสภำและคณะกรรมำธิกำรต่อสื่อสำธำรณะ ข้อมูลจำก
กำรสัมภำษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและกำรสัมมนำกลุ่มย่อย (focus group) พบว่ำมีกำรเปิดเผยข้อมูลกำรประชุมของ
รัฐสภำอยู่พอสมควร จะเห็นได้จำกมีกำรถ่ำยทอดสดกำรประชุมรัฐสภำอยู่เสมอ สื่อสำธำรณะสำมำรถติดตำม
กำรประชุมได้ตลอดเวลำ แต่ในด้ำนกำรประชุมของคณะกรรมำธิกำรนั้น พบว่ำยังไม่มีกำรเปิดเผยเท่ำที่ควร 
ทั้งนี้ กำรท ำงำนของคณะกรรมำธิกำรต่ำง ๆ นั้นยังไม่ค่อยได้รับควำมสนใจจำกสื่อต่ำง ๆ เท่ำท่ีควร นอกจำกนี้ 
ยังมีควำมเห็นส่วนหนึ่งที่มองว่ำรัฐสภำยังคงเป็น "พื้นที่ปิด" ส ำหรับบำงกลุ่มช่วงวัยด้วยเช่นกัน 

  การมีเสรีภาพของสื่อในการเข้าถึงและน าเสนอข่าวเกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐสภา และสมาชิก
รัฐสภา (T2) 

  ในเรื่องกำรมีเสรีภำพของสื่อในกำรเข้ำถึงและน ำเสนอข่ำวเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำ และ
สมำชิกรัฐสภำ ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและกำรสัมมนำกลุ่มย่อย ( focus group) พบว่ำมีสอง
ควำมเห็นหลักๆ กลุ่มหนึ่งมองว่ำสื่อมีควำมเป็นอิสระในกำรน ำเสนอข่ำวเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำและ
สมำชิกรัฐสภำค่อนข้ำงมำก และส่วนหนึ่งมองว่ำกำรมีอิสระที่มำกเช่นนี้น ำไปสู่กำรชี้น ำควำมเห็นและอคติ  
ในกำรน ำเสนอข่ำวได้ ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งมองว่ำสื่อขำดอิสระในกำรน ำเสนอข่ำว ไม่สำมำรถน ำเสนอข่ำวได้อย่ำง
เต็มที่ และในบำงกรณีถูกจ ำกัดขอบเขตกำรน ำเสนอ รวมทั้งถูกแทรกแซงในกำรน ำเสนอข่ำวด้วย และ  
มีข้อเสนอแนะด้วยว่ำสื่อต้องเป็นกลำง ไม่ฝักใฝ่ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง มีจริยธรรมและจรรยำบรรณสื่อ 

  การมีช่องทาง ความถี่ และความครอบคลุมของการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐสภา
และกรรมาธิการ (T3) 

  ในเรื่องกำรมีช่องทำง ควำมถี่ และควำมครอบคลุมของกำรเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของ
รัฐสภำและกรรมำธิกำร ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและกำรสัมมนำกลุ่มย่อย ( focus group) พบว่ำ
ในปัจจุบันนี้มีช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำและกรรมำธิกำรมำกกว่ำในอดีต 
เช่น โทรทัศน์รัฐสภำ หรือ Facebook อย่ำงไรก็ตำม เรื่องที่ เป็นประเด็นส ำคัญคือกำรเข้ำถึงข้อมูล  
กำรมีช่องทำงน ำเสนอมำก แต่ข้อมูลก็ไม่น่ำสนใจ มีแต่กำรให้ข้อมูลเท่ำนั้น นอกจำกนี้ ยังมีควำมเห็นส่วนหนึ่ง
ที่มองว่ำน่ำจะมีกำรขยำยกำรน ำเสนอข่ำวไปยังสื่อท้องถิ่นให้มำกขึ้นด้วย เพรำะในต่ำงจังหวัด สื่อของรัฐสภำ
อำจจะยังเข้ำถึงได้ไม่มำกนัก 

  รูปแบบ วิธีการ และภาษาที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลของรัฐสภา และกรรมาธิการ (T4) 

  ในเรื่องรูปแบบ วิธีกำร และภำษำที่ใช้ในกำรเผยแพร่ข้อมูลของรัฐสภำ และกรรมำธิกำร ข้อมูลจำก
กำรสัมภำษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและกำรสัมมนำกลุ่มย่อย ( focus group) พบว่ำโดยส่วนใหญ่มีควำมเห็นไปใน
ทิศทำงเดียวกันว่ำรูปแบบ วิธีกำรและภำษำท่ีใช้ในกำรเผยแพร่ข้อมูลของรัฐสภำและกรรมำธิกำรนั้น มีลักษณะ
กำรใช้ภำษำที่เป็นทำงกำร ใช้ศัพท์เฉพำะ เข้ำใจได้ยำกส ำหรับคนทั่วไป อีกทั้งกำรน ำเสนอก็ไม่น่ำสนใจ และมี
ข้อเสนอแนะว่ำควรปรับเปลี่ยนแนวคิดในกำรน ำเสนอข้อมูลของรัฐสภำและกรรมำธิกำรต่อประชำชน มีกำร
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ย่อยข้อมูลที่ท ำให้เข้ำใจได้ง่ำย รัฐสภำควรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องข้อมูลของรัฐสภำเบื้ องต้นให้แก่
สำธำรณะ กำรน ำเสนอข้อมูลโดยสื่อของรัฐสภำควรปรับเปลี่ยนให้มีกำรน ำเสนอที่เข้ำใจง่ำยและน่ำสนใจ เช่น
กำรน ำเสนอผ่ำนทำงสื่อสังคมออนไลน์ หรือควรให้มีงบประมำณหรือเงินอุดหนุนเพ่ือน ำเสนอข้อมูลที่เข้ำใจง่ำย 
เช่นกำรท ำหนังสั้น  

 โอกาสและความสะดวกของประชาชนในการเสนอความคิดเห็น ปัญหา ร้องทุกข์กับผู้แทนและ
กรรมาธิการโดยตรง (T5) 

  ในเรื่องโอกำสและควำมสะดวกของประชำชนในกำรเสนอควำมคิดเห็น ปัญหำ ร้องทุกข์กับผู้แทนและ
กรรมำธิกำรโดยตรง ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและกำรสัมมนำกลุ่มย่อย ( focus group) พบว่ำ  
ในเรื่องกำรเสนอควำมคิดเห็นหรือกำรร้องทุกข์กับ ส.ส. และส.ว.นั้น ส่วนหนึ่งมองว่ำ สำมำรถติดต่อร้องทุกข์ได้
ง่ำย และในปัจจุบันเมื่อมีสื่อสังคมออนไลน์ด้วยแล้ว ท ำให้กำรร้องทุกข์นั้นง่ำยขึ้นกว่ำเดิม แต่อีกส่วนหนึ่งก็มอง
ว่ำ ไม่สำมำรถติดต่อ ส.ส.  จะเจอได้แต่ตอนเฉพำะช่วงหำเสียงเลือกตั้ง เมื่อได้รับเลือกตั้งแล้วก็ไม่เจออีกเลย 
อำจจะเจอได้แต่ตำมงำนต่ำง ๆ เท่ำนั้น ส่วนในเรื่องกำรร้องทุกข์หรือน ำเสนอควำมคิดเห็นต่อกรรมำธิกำร 
ข้อมูลส่วนใหญ่มองว่ำเป็นกำรร้องทุกข์เชิงประเด็น ซึ่งแตกต่ำงจำกกำรร้องทุกข์กับ ส.ส. หรือ ส.ว. เป็นกำร
ด ำเนินกำรที่ยำกกว่ำ และกำรร้องทุกข์ต่อกรรมำธิกำรนั้น ประชำชนเข้ำถึงได้น้อย และไม่มีในระดับจังหวัด
หรืออ ำเภอ ประชำชนต้องร้องทุกข์ไปยังส่วนกลำงเพียงอย่ำงเดียว และมีข้อเสนอแนะให้มีตัวแทนรัฐสภำ
ประจ ำจังหวัด และให้ผู้ช่วยด ำเนินงำน ผู้เชี่ยวชำญ ผู้ช ำนำญกำรของส.ส. และ ส.ว. มำรับเรื่องร้องเรียน ร้อง
ทุกข์ ควรมีช่องทำงที่สำมำรถติดตำมเรื่องร้องเรียนต่ำง ๆ ได้ 

 โอกาส ในการมีส่วนร่วมเสนอข้อมูลและความคิดเห็นในการพัฒนาและแก้ไขกฎหมาย (T6) 

  ในเรื่องโอกำส ในกำรมีส่วนร่วมเสนอข้อมูลและควำมคิดเห็นในกำรพัฒนำและแก้ไขกฎหมำย ข้อมูล
จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและกำรสัมมนำกลุ่มย่อย (focus group) ส่วนใหญ่มองว่ำประชำชนมีโอกำสใน
กำรมีส่วนร่วมเสนอข้อมูลและควำมคิดเห็นในกำรพัฒนำและแก้ไขกฎหมำยน้อยมำกถึงน้อยที่สุด กำรจะไป
น ำเสนอข้อมูลหรือควำมคิดเห็นได้ส่วนใหญ่ต้องอยู่ในชั้นกรรมำธิกำร ถึงแม้ว่ำรัฐสภำดูเหมือนว่ำจะเปิดโอกำส
ให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรออกกฎหมำย แต่ในข้อเท็จจริงนั้นแทบไม่ได้เปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วน
ร่วมได้จริง ทั้ง ๆ ที่กฎหมำยต่ำง ๆ ที่ออกมำนั้นล้วนมีผลกระทบต่อประชำชนทั้งสิ้น และถึงแม้ว่ำรัฐสภำจะมี
ช่องทำงกำรติดต่อหลำกหลำยช่องทำง แต่ยังขำดกำรเชื่อมโยงกำรเข้ำถึงของประชำชนหรือภำคส่วนต่ำง ๆ ที่มี
ส่วนได้เสีย และมีข้อเสนอแนะว่ำรัฐสภำควรจัดให้มีช่องทำงให้ประชำชนได้ยื่นชื่อเสนอกฎหมำยหลังจำกผู้ริเริ่ม
กฎหมำยได้น ำเสนอแล้ว และให้มีกำรจัดระบบให้ดีเพ่ือไม่ให้มีรำยชื่อซ้ ำซ้อน หรือจัดให้มีกำรลงประชำม ติ
เบื้องต้นในประเด็นกฎหมำยนั้น ๆ ลดควำมเป็นระบบรำชกำร เพ่ือให้ทุกภำคส่วนสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย และ
ปรับเปลี่ยนกำรท ำงำนเป็นแบบล่ำงข้ึนบน (bottom up) 

 ความโปร่งใสและปลอดอิทธิพลของนักธุรกิจและกลุ่มผลประโยชน์ (T7) 

  ในเรื่องควำมโปร่งใสและปลอดอิทธิพลของนักธุรกิจและกลุ่มผลประโยชน์  ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิและกำรสัมมนำกลุ่มย่อย (focus group) ส่วนใหญ่มองว่ำมีน้อยถึงน้อยที่สุด และมีตัวอย่ำง

137



การประเมินผลการด าเนินงานของรัฐสภา โดยใชเ้กณฑแ์ละตวัช้ีวดัของ  Inter-Parliamentary Union (IPU) 

 

 

มำกมำยที่แสดงให้เห็นว่ำสมำชิกรัฐสภำ (ส.ส./ส.ว.) รวมทั้งรัฐบำลอยู่ภำยใต้อิทธิพลของนักธุรกิจ อีกทั้งกำร
ตรวจสอบจริยธรรมของสมำชิกรัฐสภำก็ไม่มีประสิทธิภำพ และสมำชิกรัฐสภำมีจิตส ำนึกต่อส่วนรวมน้อย 

  การดึงดูดให้เยาวชนสนใจงานของรัฐสภา (T8) 

  ในเรื่องกำรดึงดูดให้เยำวชนสนใจงำนของรัฐสภำ ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและกำร
สัมมนำกลุ่มย่อย (focus group) ส่วนใหญ่มองว่ำในปัจจุบันนี้ เด็กและเยำวชนคนรุ่นใหม่สนใจกำรเมืองมำก
ขึ้น แต่รัฐสภำอำจไม่ได้ดึงดูดให้เยำวชนมำสนใจงำนรัฐสถำได้ มีข้อเสนอแนะว่ำ ควรมีกำรเปิดพ้ืนที่ เปิดโอกำส
ให้เยำวชนได้แสดงควำมคิดเห็นมำกยิ่งขึ้น และรัฐสภำควรที่จะมีศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำนกำรเมืองหรือ
ประชำธิปไตย จัดไว้เป็นพ้ืนที่ส่วนหน้ำที่จะเป็นพิพิธภัณฑ์ ให้เป็นพ้ืนที่แห่งกำรเรียนรู้ ให้รัฐสภำจัดกิจกรรม
ส่งเสริมให้เด็กและเยำวชนเข้ำมำมีส่วนร่วมมำกยิ่งข้ึน 

4.2.5 ด้านความส านึกรับผิดชอบของรัฐสภา 

  ความส านึกรับผิดชอบของรัฐสภาต่อประชาชนทั่วไป (A1) 

  ในด้ำนควำมส ำนึกรับผิดชอบของรัฐสภำต่อประชำชนทั่วไป ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและ
กำรสัมมนำกลุ่มย่อย (focus group) ส่วนใหญ่มองว่ำมีน้อยถึงไม่มีเลย ส่วนมำกสมำชิกรัฐสภำจะให้ควำม
ช่วยเหลือแต่กับประชำชนในเขตเลือกตั้งของตนเอง นักกำรเมืองไม่ได้คิดถึงภำพรวม ไม่ เกิดกำรเชื่อมโยงไปถึง
กำรเมืองในระดับชำติ จิตส ำนึกควำมรับผิดชอบควรเป็นเรื่องขององค์กร และมีข้อเสนอแนะว่ำควรจัดท ำ
รำยชื่อของผู้ช่วยด ำเนินงำน ผู้เชี่ยวชำญ และผู้ช ำนำญกำรของ ส.ส. และ ส.ว. ให้ประชำชนรับทรำบ  
รัฐสภำควรมีช่องทำงให้สมำชิกรัฐสภำได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ประชำชนทรำบ และควรให้สมำชิก
รัฐสภำได้แสดงควำมคิดเห็นต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของรัฐบำลเป็นรำยบุคคล 

  ระบบรายงานตรวจสอบและลงโทษสมาชิกรัฐสภา กรณีมีพฤติกรรมผิดจริยธรรมหรือเข้าข่าย
ประโยชน์ทับซ้อน (A2) 

  ในเรื่องระบบรำยงำนตรวจสอบและลงโทษสมำชิกรัฐสภำ กรณีมีพฤติกรรมผิดจริยธรรมหรือเข้ำข่ำย
ประโยชน์ทับซ้อน ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและกำรสัมมนำกลุ่มย่อย ( focus group) พบว่ำ  
อยู่ในระดับน้อยถึงน้อยที่สุด กำรด ำเนินกำรล่ำช้ำ หำกเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ประชำชนสนใจก็จะมีกำร
ลงโทษไม่หนักมำก และในหลำยเรื่องๆ ก็มีผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ส.ส. ยังไม่มี
จิตส ำนึกในฐำนะผู้แทนปวงชนชำวไทย และเรื่องที่เป็นประเด็นในควำมสนใจในช่วงเวลำของกำรวิจัยนี้ คือ
เรื่องกำรขำดประชุมสภำ กำรฝำกลงชื่อแทนกัน รวมถึงกำรเล่นเกมกำรเมือง เป็นตัวอย่ำงที่สะท้อนได้เป็นอย่ำง
ดีว่ำสมำชิกรัฐสภำยังไม่มีจิตส ำนึกในกำรปฏิบัติหน้ำที่ และมีข้อเสนอแนะว่ำควรมีแพลตฟอร์มให้สมำชิก
รัฐสภำได้รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้ประชำชนทรำบ และควรมีประมวลจริยธรรม แต่กำรลงโทษควรจ ำกัด
แต่เพียงกำรต ำหนิ แต่ไม่ควรมีบทลงโทษหนักเพรำะจะมีปัญหำเรื่องกำรตีควำมและกำรบังคับใช้อย่ำงไม่ทั่วถึง 

  ระบบการตรวจสอบให้เงินอุดหนุนพรรคการเมืองของ กกต. (A3) 

  ในเรื่องระบบกำรตรวจสอบให้เงินอุดหนุนพรรคกำรเมืองของ กกต. ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิและกำรสัมมนำกลุ่มย่อย ( focus group) พบว่ำมีควำมเห็นที่หลำกหลำย ส่วนหนึ่งมองว่ำ
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กระบวนกำรตรวจสอบไม่สำมำรถตรวจสอบได้จริง อีกส่วนหนึ่งมองว่ำ กำรตรวจสอบนั้นตรวจสอบได้เฉพำะ
เงินในระบบ ที่เป็นกำรแสดงผลกำรใช้จ่ำยเงินยื่นต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง แต่เรื่องเงินในทำงกำรเมืองยังมี
ประเด็นเรื่องเงินนอกระบบที่ไม่สำมำรถตรวจสอบได้อีกเช่นกัน ขณะที่อีกส่วนหนึ่งมองว่ำไม่เห็นกระบวนกำร
ตรวจสอบ และไม่ทรำบว่ำมีกำรตรวจสอบมำกน้อยเพียงใด 

  การสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาของประชาชนที่มีต่อรัฐสภา (A4) 

  ในเรื่องกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นศรัทธำของประชำชนที่มีต่อรัฐสภำ ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
และกำรสัมมนำกลุ่มย่อย (focus group) พบว่ำควำมเชื่อมั่นศรัทธำนั้นอยู่ในระดับน้อย สะท้อนผ่ำนหลำยๆ 
ตัวอย่ำง เช่น ควำมรู้สึกที่ว่ำเงินเดือน ค่ำตอบแทน สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ของสมำชิกรัฐสภำสูง
มำก แต่ไม่ได้ท ำงำนตอบแทนอย่ำงคุ้มค่ำกับเงินเดือน ค่ำตอบแทน สวัสดิกำร และสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ  
ที่ได้รับ ทั้งกำรขำดประชุม สภำล่ม หรือแม้แต่กำรศึกษำดูงำนของคณะกรรมำธิกำรในต่ำงจังหวัดก็มำไม่ตรง
เวลำ ประชำชนต้องรอและเบียดเบียนประชำชน และมีข้อเสนอแนะว่ำควรมีมำตรกำรก ำหนดโทษส ำหรับ  
ผู้ที่ขำดประชุมบ่อย ๆ และรัฐสภำควรจัดให้มีกำรส ำรวจควำมเชื่อมั่นจำกประชำชนด้วย 

 การพัฒนาการเรียนรู้ และเสริมสร้างขีดความสามารถของสมาชิกรัฐสภา (A5) 

  ในเรื่องกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ และเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของสมำชิกรัฐสภำ ข้อมูลจำกกำร
สัมภำษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและกำรสัมมนำกลุ่มย่อย (focus group) พบว่ำ มีควำมเห็นที่มองว่ำมีกิจกรรมกำร
พัฒนำกำรเรียนรู้สมำชิกรัฐสภำมำก เช่นกำรศึกษำดูงำน แต่กำรศึกษำดูงำนเน้นไปเที่ยวมำกกว่ำไปศึกษำดูงำน
จริง แต่กลับพัฒนำประชำชนน้อย และมีข้อเสนอแนะว่ำกำรศึกษำดูงำนหรือกำรจัดรับฟังควำมคิดเห็นไม่ควร
ไปจัดที่โรงแรม แต่ควรเป็นพ้ืนที่ในชุมชน เช่น ลำนวัด ศำลำประชำคม และควรเปลี่ยนจำกกำรศึกษำดูงำนใน
ต่ำงประเทศ ให้มำศึกษำดูงำนในพ้ืนที่หรือชุมชนแทน เพ่ือจะได้น ำข้อมูลในพื้นท่ีไปปรับปรุงแก้ไข 
 

4.2.6 ด้านการมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศ 

การได้มาซึ่งข้อมูลและการมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศระดับทวิภาคีและพหุภาคี (I1)   

  องค์ประกอบย่อยในประเด็นเกี่ยวกับกำรได้มำซึ่งข้อมูลและกำรมีส่วนร่วมในนโยบำยระหว่ำงประเทศ
ระดับทวิภำคีและพหุภำคี ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและกำรสัมมนำกลุ่มย่อย ( focus group) 
พบว่ำ กลไกกำรตั้งกระทู้ในรัฐสภำไม่ค่อยมีประสิทธิภำพ เนื่องจำกเป็นเพียงกำรตั้งกระทู้เพ่ือเรียกกระแส
มำกกว่ำจะแก้ไขปัญหำสังคมหรือขับเคลื่อนนโยบำยกำร อีกทั้งกำรตอบกระทู้ในรัฐสภำยังไม่มีประสิทธิภำพ
เป็นเพียงกำรโต้วำที หรือเป็นเพียงกำรแสดงควำมคิดเห็นของสมำชิกรัฐสภำเท่ำนั้น  

 มีข้อเสนอให้สมำชิกรัฐสภำต้องท ำหน้ำที่เป็นตัวแทนของประชำชนทั้งประเทศไม่ใช่เป็นตัวแทนของ
ภูมิภำคหรือจังหวัดที่ตนเป็นตัวแทนเท่ำนั้น รัฐสภำควรเพ่ิมบทบำทในด้ำนนโยบำยต่ำงประเทศ รวมทั้ง  
กำรร่วมท ำงำนกับรัฐบำลอย่ำงใกล้ชิดในกำรควบคุมและก ำหนดมำตรกำรในกำรควบคุมนโยบำยต่ำงประเทศ 
เช่น ปัญหำแรงงำนข้ำมชำติที่ผิดกฎหมำย กำรจัดเก็บภำษีแรงงำนข้ำมชำติ เป็นต้น  
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การประเมินผลการด าเนินงานของรัฐสภา โดยใชเ้กณฑแ์ละตวัช้ีวดัของ  Inter-Parliamentary Union (IPU) 

 

 

การมีส่วนร่วมในการสร้างพันธะด้านกฎหมายและการเงินระหว่างประเทศ (I2)   

 องค์ประกอบย่อยในประเด็นกำรมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงพันธะด้ำนกฎหมำยและกำรเงินระหว่ำง
ประเทศ  ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและกำรสัมมนำกลุ่มย่อย ( focus group) พบว่ำมีประเด็นที่
น่ำสนใจเรื่องของ กำรตรวจสอบและติดตำมกำรสร้ำงพันธะด้ำนกฎหมำยและกำรเงินระหว่ำงประเทศของ
รัฐบำลที่รัฐสภำควรมีบทบำทและให้ควำมส ำคัญในเรื่องนี้ โดยเฉพำะนโยบำยหรือมำตรกำรใดที่ได้ด ำเนินกำร
ไปแล้วนั้น จะต้องมีกำรรำยงำนผลให้ประชำชนทรำบด้วย  

บทบาทของรัฐสภาในการติดตามและตรวจสอบนโยบายและการปฏิบัติตามพันธะหรือข้อตกลง 
ด้านความช่วยเหลือของประเทศ (I3)   

  ประเด็นบทบำทของรัฐสภำในกำรติดตำมและตรวจสอบนโยบำยและกำรปฏิบัติตำมพันธะหรือ
ข้อตกลงด้ำนควำมช่วยเหลือของประเทศ ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและกำรสัมมนำกลุ่มย่อย 
(focus group) พบว่ำกำรด ำเนินกำรของรัฐสภำในประเด็นกำรตรวจสอบนโยบำยอำจไม่ได้มีมำตรกำรที่เห็นได้
ชัดเจนนัก เนื่องจำกมีกำรตรวจสอบน้อยมำก อีกท้ังบำงนโยบำยก็ไม่มีกำรคัดค้ำนนโยบำยต่ำงประเทศของฝ่ำย
บริหำร ดังนั้นจึงมีข้อเสนอให้รัฐสภำตรวจสอบนโยบำยต่ำงประเทศมำกกว่ำนี้ไม่จ ำเป็นต้องคล้อยตำมหรือเห็น
ด้วยกับทุกนโยบำยด้ำนกำรต่ำงประเทศที่ฝ่ำยบริหำรเสนอ 

นอกจำกนี้เรื่องนโยบำยต่ำงประเทศเป็นเรื่องที่ประชำชนรับรู้ได้น้อยมำก รัฐสภำจึงควรต้องน ำเสนอ
ว่ำกำรมีส่วนร่วมในต่ำงประเทศมีอะไรบ้ำง กระบวนกำรติดตำมตรวจสอบกำรท ำงำนของฝ่ำยบริหำรมีอย่ำงไร
บ้ำง อธิบำยรำยละเอียดเกี่ยวกับนโยบำยต่ำงประเทศให้ชัดเจน มีพันธะใดที่เกี่ยวข้อง หรือกระบวนกำรแก้
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับตรวจสอบติดตำมกำรท ำงำนของรัฐบำล ทั้งนี้เพ่ือให้กำรด ำเนินนโยบำยต่ำงประเทศ
ด ำเนินไปได้โดยไม่ติดขัดปัญหำเรื่องกฎหมำยระหว่ำงประเทศและบทบำทของรัฐสภำไทยในระหว่ำงประเทศ   

บทบาทของรัฐสภาในการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศและต่างประเทศ (I4)   

   ประเด็นบทบำทของรัฐสภำในกำรส่งเสริมกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งภำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและกำรสัมมนำกลุ่มย่อย ( focus group) พบว่ำโดยส่วน
ใหญ่มีควำมเห็นไปในทิศทำงเดียวกันว่ำรัฐสภำควรเข้ำใจปัญหำและเชื่อมโยงถึงผลกระทบระหว่ำงประเทศที่จะ
เกิดขึ้นประเทศไทย เช่น ข้อขัดแย้งเรื่องอำณำบริเวณดินแดนหรือพ้ืนที่พิพำทระหว่ำงประเทศเพ่ือนบ้ำน  
มีข้อเสนอว่ำรัฐไทยควรเป็นกลำงให้มำกที่สุดโดยพิจำรณำผลประโยชน์แห่งชำติเป็นส ำคัญ และไม่ควรเข้ำไป
แทรกแซงกิจกำรภำยในของประเทศอ่ืน 

การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐสภาไทยและรัฐสภานานาชาติ (I5)   

 องค์ประกอบย่อด้ำนกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐสภำไทยและรัฐสภำนำนำชำติ ข้อมูลจำกกำร
สัมภำษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและกำรสัมมนำกลุ่มย่อย ( focus group) พบว่ำส่วนใหญ่มีข้อเสนอให้รัฐสภำ 
มีควำมร่วมมือกับรัฐสภำนำนำชำติทั้งในระดับภูมิภำคและระดับโลกเพ่ือแสดงท่ำทีของประเทศไทยในเวทีโลก 
รวมทั้งกำรท ำหน้ำที่เชิงกำรทูตรัฐสภำ เช่น กำรปฏิบัติตำมธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบขององค์กำรรัฐสภำ
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กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำ โดยใช้เกณฑ์และตัวช้ีวัดของ Inter-Parliamentary Union (IPU) 
 

 

ต่ำงประเทศ  กำรประชุมรัฐสภำระหว่ำงประเทศ ควำมร่วมมือด้ำนประชำธิปไตย สิทธิมนุษยชน  
แรงงำนระหว่ำงประเทศ ตลอดจนกำรท ำงำนร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้ำนในเชิงระหว่ำงประเทศให้มีประสิทธิผล   
 

ขีดความสามารถในการมีส่วนร่วมด้านนโยบายระหว่างประเทศของรัฐสภา (I6)   

องค์ประกอบย่อยประเด็นขีดควำมสำมำรถในกำรมีส่วนร่วมด้ำนนโยบำยระหว่ำงประเทศของรัฐสภำ
ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและกำรสัมมนำกลุ่มย่อย (focus group) พบว่ำประชำชนไม่ทรำบว่ำ
รัฐสภำ มีส่วนริเริ่มในกำรก ำหนดนโยบำยต่ำงประเทศ อีกท้ังประชำชนไม่สำมำรถเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรเสนอ
นโยบำยหรือกฎหมำยด้ำนต่ำงประเทศ เพรำะนโยบำยต่ำงประเทศถูกมองว่ำเป็นเรื่องเฉพำะของฝ่ำยบริหำร
เท่ำนั้น นอกจำกนี้ยังมีควำมคิดเห็นว่ำรัฐสภำไทยมีส่วนร่วมน้อยมำกในเวทีโลก สนใจแต่ปัญหำระดับท้องถิ่น
มำกกว่ำปัญหำระดับประเทศหรือระดับโลก แสดงให้เห็นถึงควำมอ่อนแอของรัฐสภำในเวทีต่ำงประเทศ ดังนั้น
ต้องทบทวนบทบำทของรัฐสภำในเวทีโลกให้มำกขึ้น 

มีข้อเสนอว่ำรัฐสภำควรมีมำตรกำรหรือนโยบำยต่ำงประเทศที่ชัดเจนและครอบคลุม เช่น หำกมีกำร
ท ำบันทึกข้อตกลง (MOU) ควรมีรำยละเอียดที่ชัดเจนและแจ้งให้ประชำชนทรำบ เพ่ือให้คนในประเทศและคน
ต่ำง ชำติเข้ำใจในมำตรกำรและนโยบำยของรัฐ นอกจำกนี้ยังเสนอว่ำรัฐสภำควรให้ควำมสนใจกับประเด็นเรื่อง
สิทธิมนุษยชน ปัญหำเรื่องแรงงำนข้ำมชำติ หรือปัญหำที่กระทบกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ  

การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านนโยบายระหว่างประเทศ (I7)    

องค์ประกอบย่อยประเด็นกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนด้ำนนโยบำยระหว่ำงประเทศข้อมูล
จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและกำรสัมมนำกลุ่มย่อย (focus group) พบว่ำรัฐประสบปัญหำเรื่องนโยบำย
ต่ำง ประเทศโดยเฉพำะประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้ำน อีกทั้งประชำชนไม่มีช่องทำงในกำร
สื่อสำรไป ยังรัฐสภำ และรัฐสภำให้ประชำชนเข้ำไปมีส่วนร่วมในนโยบำยต่ำงประเทศน้อยมำกและนโยบำย
ต่ำงประเทศบำงอย่ำงไม่ได้ประกำศให้ประชำชนรับรู้ ท ำให้รัฐสภำและประชำชนเองไม่สำมำรถตรวจสอบได้
รวมทั้งไม่เกิด กำรถ่วงดุลอ ำนำจระหว่ำงรัฐบำลและรัฐสภำ    

มีข้อเสนอให้รัฐแจ้งประชำชนทรำบถึงจุดยืนของประเทศไทยต่อสถำนกำรณ์โลก ควรเปิดช่องทำงใน
กำรติดต่อกับรัฐสภำในหลำยช่องทำงเพ่ือน ำไปสู่กำรมีส่วนร่วมในเรื่องนโยบำยต่ำงประเทศ รวมทั้งควรเปิด
โอกำสให้ภำคส่วนต่ำง ๆ เช่น ประชำชนหรือภำคประชำสังคมเข้ำไปมีส่วนร่วมและแสดงควำมคิดเห็นต่อ
นโยบำยต่ำง ประเทศ รวมทั้งมีข้อเสนอว่ำรัฐสภำควรจัดเวทีรัฐสภำพบปะประชำชนเพ่ือให้รัฐสภำเข้ำถึง
ประชำชนอย่ำงแท้จริงและเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดนโยบำยต่ำงประเทศ และเป็นกำร
ให้ควำมรู้กับประชำชนเข้ำใจในนโยบำยต่ำงประเทศและบทบำทของรัฐสภำในเวทีโลก 
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บทท่ี 5  
สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
ผลกำรศึกษำจะน ำเสนอตำมวัตถุประสงค์กำรศึกษำ เพ่ือประเมินผลกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำไทย 

และน ำเสนอผลกำรประเมินรวมถึงข้อเสนอแนะต่อกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำแก่สมำชิกรัฐสภำ 
 

 5.1.1 เกณฑ์และตัวชี้วัดประสิทธิผลและประสิทธิภาพการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ของรัฐสภา 

คณะผู้วิจัยได้ปรับปรุงเครื่องมือวิจัยจำกแบบสอบถำมในงำนวิจัย เรื่อง สถำบันกำรเมืองกับกำรพัฒนำ
ประชำธิปไตย: ศึกษำกรณีกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำตำมเกณฑ์และตัวชี้วัดของสหภำพรัฐสภำ (IPU)  ที่ โดยได้
เพ่ิมได้มีกำรปรับปรุงแบบสอบถำมให้สอดคล้องกับกลไกกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำที่ก ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 ในส่วนที่เกี่ยวกับกำรได้มำซึ่งสมำชิกรัฐสภำ ซึ่งก ำหนดให้มีรัฐสภำ
ประกอบด้วยสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรที่มำจำกกำรเลือกตั้ง และสมำชิกวุฒิสภำที่มำจำกกำรสรรหำตำม
กระบวนกำรที่ก ำหนดไว้ในบทเฉพำะกำล  และกระบวนกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรตรำกฎหมำยที่ก ำหนด
แนวนโยบำยของกำรมีกฎหมำยไว้ในรัฐธรรมนูญมำตรำ 77 และบทบำทที่เพ่ิมขึ้นของวุฒิสภำในกำรติดตำม
กำรปฏิรูปประเทศ โดยแบบสอบถำมที่พัฒนำขึ้น แบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรก เป็นข้อมูลพื้นฐำนของผู้ตอบ
แบบสอบถำม ได้แก่ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อำชีพ จ ำนวน 4 ข้อ ส่วนที่สองเป็นแบบสอบถำมกำรด ำเนินงำนของ
รัฐสภำ 6 ด้ำน โดยมีองค์ประกอบย่อยรวมทั้งสิ้น 34 องค์ประกอบย่อย ประกอบด้วยค ำถำมรวมทั้งสิ้น 89 ข้อ  

5.1.2 สรุปผลการประเมินการด าเนินงานของรัฐสภาในภาพรวม 

ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำในครั้งนี้ เป็นผลที่ได้จำกกำรน ำตัวชี้วัดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติตำมอ ำนำจหน้ำที่ของรัฐสภำไทย ที่สถำบันพระปกเกล้ำพัฒนำขึ้นไปใช้ทดลองประเมิน
จริงกับทุกภำคส่วนทั่วประเทศ โดยขอบเขตการประเมิน ในครั้งนี้ คือประเมินรัฐสภำที่ได้มำจำกกระบวนกำร
ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 ในช่วงเวลำได้มำซึ่งสมำชิกวุฒิสภำและได้มำซึ่ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร นับตั้งแต่มีนำคม  2562 จนถึงกันยำยน 2565 โดยจำกกำรเก็บข้อมูลระหว่ำง
พฤษภำคม-กันยำยน 2565 โดยใช้แบบสอบถำมที่คณะผู้วิจัยได้พัฒนำให้มีควำมครอบคลุมอ ำนำจหน้ำที่
รัฐสภำไทยที่ด ำเนินกำรโดยรัฐสภำ ท ำให้ได้ข้อมูลทั้งเชิงปริมำณจำกกำรตอบแบบสอบถำมของผู้เ ข้ำร่วม
ประชุม และข้อมูลเชิงคุณภำพจำกกำรสนทนำแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นในกำรประชุมกลุ่ม โดยผู้ประเมิน ได้แก่ 
ผู้แทนภำคส่วนต่ำง ๆ ที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในระบบรัฐสภำไทยใน 4 จังหวัดทุกภูมิภำค ได้แก่ NGOs ภำค
ประชำสังคม ภำคเอกชน สื่อมวลชน นักวิชำกำร องค์กรอิสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้ำรำชกำรระดับสูง 
ข้ำรำชกำรรัฐสภำ และนักกำรเมือง ทั้งอดีตและปัจจุบัน ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ก ำหนดระดับกำรด ำเนินงำนของ
รัฐสภำ 5 ระดับ ดังนี้ คะแนน 0.00 - 1.00 ระดับต่ ำมำก, 1.01 - 2.00 ระดับต่ ำ, 2.01 - 3.00 ระดับปำนกลำง
, 3.01 - 4.00 ระดับสูง, 4.01 - 5.00 ระดับสูงมำก โดยได้ผลดังนี้ 
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ด้านการประเมิน 
การด าเนินงานของรัฐสภา 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน (S.D.) 

จ านวน
ผู้ตอบ 

การเป็นตัวแทนของประชาชน (R) 2.50 0.80 73 

การท าหน้าที่นิติบัญญัติ (L) 2.90 0.71 62 

การตรวจสอบฝ่ายบริหาร (O) 2.90 0.68 62 

ความโปร่งใสและการเข้าถึงได้ (T) 2.76 0.80 76 

ความส านึกรับผิดชอบ (A) 2.55 0.83 64 

การมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศ (I) 2.93 0.82 45 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพท่ี  10 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินการด าเนินงานของรัฐสภาโดยภาพรวม 

จำกผลที่ได้สรุปได้ว่ำ กำรด ำเนินงำนของรัฐสภำอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยเมื่อพิจำรณำ 
เป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ ด้านการมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (ค่ำเฉลี่ย  2.93) 
รองลงมำ คือ ด้ำนกำรท ำหน้ำที่ด้ำนนิติบัญญัติ  (ค่ำเฉลี่ย 2.90)  และด้ำนกำรตรวจสอบฝ่ำยบริหำร  
(ค่ำเฉลี่ย 2.90)  ตำมด้วย ด้ำนควำมโปร่งใสและเข้ำถึงได้ (ค่ำเฉลี่ย 2.76) ด้ำนควำมส ำนึกรับผิดชอบ  
(ค่ำเฉลี่ย 2.55 และด้านการเป็นตัวแทนของประชาชน มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 2.50)  
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คา่เฉลี่ยผลการประเมิน

R = กำรเป็นตัวแทนของประชำชน 
O = กำรตรวจสอบฝ่ำยบริหำร
L = กำรท ำหน้ำที่นิติบัญญัติ 
T = ควำมโปร่งใสและกำรเข้ำถึงได้
A = ควำมส ำนึกรับผิดชอบ
I = กำรมีส่วนร่วมในนโยบำยระหวำ่งประเทศ
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 5.1.3 สรุปผลการประเมินรายด้าน 

5.1.3.1 ผลการประเมินการด าเนินงานของรัฐสภาในด้านการเป็นตัวแทนของประชาชน 

กำรประเมินกำรท ำงำนด้ำนกำรเป็นตัวแทนของประชำชน โดยประเมิน 4 องค์ประกอบย่อย คือ ควำม
หลำกหลำยของสมำชิกรัฐสภำ(R1) บทบำทของพรรคกำรเมืองในกำรสร้ำงควำมหลำกหลำยของสมำชิกใน
รัฐสภำ(R2)  ระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรของรัฐสภำเพ่ือสร้ำงควำมเสมอภำค ควำมเท่ำเทียมกันในกำร
ท ำหน้ำที่ของสมำชิกรัฐสภำ(R3)  และควำมโปร่งใสในกำรได้มำของสมำชิกรัฐสภำ (R4)  

ผลกำรศึกษำพบว่ำโดยรวมมีการด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่ำเฉลี่ย 2.50   โดยเป็นด้ำนที่
ต่ ำที่สุดในกำรประเมินผลรวมทั้งหมด 6 ด้ำน ทั้งนี้เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบย่อยพบว่ำ ความโปร่งใส
ในการได้มาของสมาชิกรัฐสภา(R4)  มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด โดยมีกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับปำนกลำง  
ที่ 2.85 ซึ่งสอดคล้องกับควำมคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่ำงทุกกลุ่มที่ให้ควำมเห็นองค์ประกอบนี้ว่ำ ในส่วน
กระบวนกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรค่อนข้ำงมีควำมโปร่งใส แต่มีข้อจ ำกัดในกำรเข้ำถึงข้อมูลและ
กระบวนกำรค ำนวณคะแนนเลือกตั้ง รวมถึงแนวทำงในกำรตรวจสอบกำรทุจริตกำร ส่วนกำรได้มำซึ่งสมำชิก
วุฒิสภำนั้น เห็นว่ำในส่วนของกำรเลือกสมำชิกของคณะกรรมกำรคัดเลือกที่แต่งตั้งโดยคณะรักษำควำมสงบ
แห่งชำตินั้นไม่สำมำรถตรวจสอบกระบวนกำรได้มำของสมำชิกวุฒิสภำได้ แต่กระบวนกำรสรรหำสมำชิก
วุฒิสภำในกรณีเลือกกันเอง 50 คน ค่อนข้ำงมีควำมโปร่งใสอยู่  ส่วนองค์ประกอยย่อยด้ำน ระบบและกลไก
การบริหารจัดการของรัฐสภา เพื่อสร้างความเสมอภาค ความเท่าเทียมกันในการท าหน้าที่ของสมาชิก
รัฐสภา (R3) ซึ่งได้คะแนนรองลงมำที่ 2.55 นั้น กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมเห็นว่ำรัฐสภำมีกำรจัดกำรให้มี
สภำพแวดล้อมกำรท ำงำนให้กำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงเพศชำยและเพศหญิงมีประสิทธิภำพพอสมควร  แต่ใน
แง่กำรเป็นเวทีที่ให้แสดงควำมคิดอย่ำงหลำกหลำยและแสดงควำมห่วงกังวลของประชำชนนนั้น แม้กำรแสดง
ควำมคิดเห็นยังต้องด ำเนินกำรตำมแนวทำงที่พรรคกำรเมืองก ำหนดไว้อยู่ แต่ทั้งสองสภำก็มีประสิทธิภำพใน
กำรท ำงำนอย่ำงเป็นอิสระได้ ต่อมำคือ ส่วนองค์ประกอบย่อยด้ำนบทบาทของพรรคการเมืองในการสร้าง
ความหลากหลายของสมาชิกในรัฐสภา (R2) อยู่ในระดับปำนกลำงที่ค่ำเฉลี่ย 2.32 โดยเห็นว่ำแม้จะมีกำร
เปิดกว้ำงมำกขึ้น แต่ละพรรคก็มีวิธีกำรในกำรจัดสรรผู้สมัครในนำมของพรรคที่มีควำมหลำกหลำยมำกขึ้น แต่
กลไกกำรได้รับกำรคัดเลือกผู้เป็นตัวแทนพรรคนั้น พรรคกำรเมืองมุ่งคัดเลือกบุคคลเพ่ือแข่งขันในสนำม
เลือกตั้งโดยพิจำรณำปัจจัยเรื่องควำมเป็นไปได้ที่จะชนะกำรเลือกตั้งและควำมได้เปรียบทำงกำรเมืองเป็นหลัก 
และสุดท้ำย ความหลากหลายของสมาชิกรัฐสภา(R1)  มีค่ำเฉลี่ย 2.23 กลุ่มตัวอย่ำงเห็นว่ำ รัฐสภำในส่วน
ของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรทั้งในแง่จุดยืนทำงกำรเมือง สถำนภำพทำงเศรษฐกิจ และเพศ มีแนวโน้มที่จะมี
ควำมหลำกหลำยมำกขึ้นกว่ำในอดีต แต่ในส่วนของสมำชิกวุฒิสภำยังมีที่มำจำกคนกลุ่มข้ำรำชกำร  
ทั้งข้ำรำชกำรประจ ำและต ำรวจ ทหำรเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งได้มำจำกกระบวนกำรเลือกจำกกลุ่มคนเดียวกันเกือบ
ทั้งหมด ท ำให้ไม่สะท้อนถึงควำมหลำกหลำยเท่ำที่ควร  
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กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำ โดยใช้เกณฑ์และตัวช้ีวัดของ Inter-Parliamentary Union (IPU) 
 

 

5.1.3.2 ผลการประเมินการด าเนินงานของรัฐสภาในด้านการท าหน้าที่นิติบัญญัติ 

กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนกำรท ำหน้ำที่ฝ่ำยนิติบัญญัตินั้น จ ำแนกออกเป็น  
5 องค์ประกอบย่อย ได้แก่กรอบแนวคิด และกระบวนกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำยในรัฐสภำ และ
คณะกรรมำธิกำร (L1) กำรมีส่วนร่วมของประชำชนและผู้มีส่วนได้เสีย (L2) คุณลักษณะของกฎหมำยที่ผ่ำน 
กำรพิจำรณำของรัฐสภำ (L3) ขีดควำมสำมำรถของกรรมำธิกำรในกำรท ำหน้ำที่ด้ำนนิติบัญญัติ(L4) กรอบ
ระยะเวลำและงบประมำณในกำรตรำกฎหมำย (L5)  

โดยผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำโดยภำพรวม ในด้ำนกำรท ำหน้ำที่ฝ่ำยนิติบัญญัติ พบว่ำ
อยู่ ในระดับ "ปานกลาง"  โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่  2.90 โดยองค์ประกอบย่อยที่ ได้คะแนนมำกที่สุดคือ  
ขีดความสามารถของกรรมาธิการในการท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ (L4) ได้คะแนนที่ระดับ “สูง” ที่ 3.09  
โดยข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงมีควำมเห็นเป็นสองทำงคือ คือเห็นว่ำ บุคลำกรในคณะกรรมำธิกำรมีควำมรู้ หลำยๆ 
ท่ำนเป็นนักวิชำกำรในประเด็นนั้น ๆ โดยตรง แต่อีกทำงหนึ่งเห็นว่ำ กรรมำธิกำรยังขำดควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ต้องหำผู้มีควำมรู้ หรือผู้ช่วยมำด ำเนินกำรจัดท ำเรื่องที่เก่ียวข้อง จึงควรก ำหนดเกณฑ์ในกำรเลือกกรรมำธิกำรที่
มีควำมสำมำรถ และมีควำมรู้เฉพำะด้ำนมำเป็นกรรมำธิกำรเพ่ือนด ำเนินงำนตำมกิจกำรต่ำง ๆ แต่ในภำพรวม 
ถือว่ำกรรมำธิกำรท ำหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกกว่ำที่คำดไว้ โดยองค์ประกอบย่อยด้ ำนกรอบแนวคิด 
และกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายในรัฐสภา และคณะกรรมาธิการ (L1) ได้คะแนนรองลงมำที่ 2.84 
ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่ำงเห็นว่ำกำรด ำเนินกระบวนกำรนิติบัญญัติของสภำชุดนี้ยังมีข้อจ ำกัด แนวทำงกำรเสนอ
กฎหมำยถูกครอบง ำโดยรัฐบำล  โดยเฉพำะกำรน ำเสนอข้อมูลเน้นจำกส่วนรำชกำรยังไม่มีควำมหลำกหลำยใน
ชั้นกรรมำธิกำร ท ำให้กฎหมำยไม่ได้ยึดควำมต้องกำรของประชำชนเท่ำที่ควรกระบวนกำรพิจำรณำกฎหมำยมี
ควำมซับซ้อนหลำยขั้นตอน ท ำให้กำรผลักดันกฎหมำยท ำได้ยำก  ต่อมำคือองค์ประกอบย่อยด้ำนคุณลักษณะ
ของกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของรัฐสภา(L3) ได้คะแนน 2.75 กลุ่มตัวอย่ำงเห็นว่ำกฎหมำยที่ผ่ำนกำร
พิจำรณำของรัฐสภำยังมีระดับภำษำที่ยำกต่อกำรเข้ำใจส ำหรับประชำชนทั่วไป กฎหมำยที่ตรำขึ้นมีลักษณะ
เป็นกำรแก้ไขเฉพำะเรื่องโดยไม่เชื่อมโยงกันทั้งระบบ และไม่เกิดประโยชน์อย่ำงแท้จริงกับประชำชนนัก  
ที่ส ำคัญรัฐสภำสื่อสำรให้ประชำชนรับทรำบข้อมูลข่ำวสำรกฎหมำยได้ไม่ดีนัก ทั้งนี้ องค์ประกอบย่อยที่ได้
คะแนนใกล้เคยกันคือ การมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย (L2) ที่คะแนน  2.73 กลุ่มตัวอย่ำง
เห็นว่ำ กำรเสนอกฎหมำยโดยประชำชนได้ยำกกว่ำมำก อย่ำงไรก็ดี กระบวนกำรในปัจจุบันถือว่ำมีควำม
โปร่งใสมำก มีกำรรับฟังควำมเห็นอยู่ตลอด แต่ในแง่ของผลกำรด ำเนินกำรส่วนใหญ่เห็นว่ำมักจะมีธงที่ชัดเจน
อยู่แล้วในกำรรับฟังควำมเห็น ท ำให้ควำมเห็นต่ำงหลำยๆ ส่วนถูกปิดกั้น และโอกำสในกำรเข้ำถึงค่อนข้ำงน้อย 
ส่วนกรอบระยะเวลาและงบประมาณในการตรากฎหมาย(L5) เป็นองค์ประกอบย่อยที่ได้คะแนนน้อยที่สุดที่ 
2.58 โดยกลุ่มตัวอย่ำงเห็นค่อนข้ำงตรงกันว่ำรัฐสภำใช้งบประมำณด้ำนนี้ยังไม่เหมำะสม เนื่องจำกงบประมำณ
ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ถูกน ำมำใช้เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน งบประมำณหลำยๆ ส่วนถูกใช้อย่ำง
สิ้นเปลืองกับกำรประชุมที่มำกเกินไปเมื่อเทียบกับปริมำณและคุณภำพของกฎหมำยที่ได้ นอกจำกนี้ ยังขำด
กำรประชำสัมพันธ์ของรัฐสภำเกี่ยวกับกระบวนกำรตรำกฎหมำย ท ำให้ประชำชนไม่ให้ควำมสนใจ กฎหมำย  
ที่ตรำออกมำแล้วส่วนใหญ่ยังไม่เกี่ยวข้องกับประชำชนเท่ำที่ควร 
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การประเมินผลการด าเนินงานของรัฐสภา โดยใชเ้กณฑแ์ละตวัช้ีวดัของ  Inter-Parliamentary Union (IPU) 

 

 

5.1.3.3  ผลการประเมินการด าเนินงานของรัฐสภาในด้านการตรวจสอบฝ่ายบริหาร 

กำรประเมินในด้ำนนี้ แบ่งเป็น 5 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ระบบกำรได้มำซึ่งข้อมูลและกำรตรวจสอบ
กำรท ำงำนของฝ่ำยบริหำร (O1) ระบบและขั้นตอนกำรพิจำรณำและตรวจสอบงบประมำณประจ ำปี (O2) 
กระบวนกำรในกำรกลั่นกรองและตรวจสอบกำรท ำหน้ำที่ของฝ่ำยบริหำรและองค์กรอิสระ (O3) ควำมเป็นอิสระ 
และเอกเทศในกำรท ำงำนของรัฐสภำจำกฝ่ำยบริหำร (O4) ปัจจัยสนับสนุนกำรท ำงำนของสมำชิกรัฐสภำ (O5)  

โดยผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำโดยภำพรวม ในด้ำนกำรตรวจสอบฝ่ำยบริหำร พบว่ำอยู่
ในระดับ "ปานกลาง" โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่  2.90 เท่ำกับด้ำนกำรท ำหน้ำที่นิติบัญญัติ แต่มีคะแนนของ
องค์ประกอบย่อยที่ได้ระดับ “สูง” อยู่ 2 องค์ประกอบย่อยคือ  ระบบการได้มาซึ่งข้อมูลและการตรวจสอบการ
ท างานของฝ่ายบริหาร (O1) ได้คะแนนที่ 3.05  และ ระบบและขั้นตอนการพิจารณาและตรวจสอบ
งบประมาณประจ าปี (O2) ได้คะแนน 3.02  โดยประเด็นเกี่ยวกับระบบกำรได้มำซึ่งข้อมูลและกำรตรวจสอบ
กำรท ำงำนของฝ่ำยบริหำร ข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำง พบว่ำกลไกในกำรตั้งกระทู้ถำมของรัฐสภำยังท ำได้ไม่ดีนัด 
โดยเห็นว่ำเป็นเพียงกำรตั้งกระทู้เพ่ือเรียกกระแสมำกกว่ำจะน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำสังคมหรือกำรขับเคลื่อน
นโยบำยในเชิงมหภำค และภำคประชำชนไม่ทรำบระบบกำรตั้งกระทู้ภำยในรัฐสภำ เนื่องจำกรัฐบำลและรัฐสภำ
ไม่เคยแจ้งหรือประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบ กรอบระยะในกำรตรวจสอบกำรท ำงำนฝ่ำยบริหำรนั้นอำจไม่
เหมำะสมกับประเด็นที่ตรวจสอบ รวมทั้งระบบกำรได้มำซึ่งข้อมูลนั้นฝ่ำยบริหำรมักจะประท้วงก่อนที่ฝ่ำยค้ำนจะ
อภิปรำยจบ จึงท ำให้กระบวนกำรตรวจสอบของรัฐสภำไม่มีประสิทธิภำพมำกนัก ทั้งนี้ องค์ประกอบย่อยใน
ประเด็นระบบและขั้นตอนกำรพิจำรณำและตรวจสอบงบประมำณประจ ำปี กลุ่มตัวอย่ำงให้ข้อมูลที่น่ำสนใจ  
ในเรื่องของระบบและขั้นตอนกำรพิจำรณำและตรวจสอบงบประมำณประจ ำปีว่ำรัฐสภำควรมีอ ำน ำจ 
ในกำรตัดสินใจ เช่น กำรยับยั้งกำรใช้จ่ำยที่เกินควำมจ ำเป็นของงบประมำณประจ ำปีในแต่ละปี รำยละเอียดของ
แต่ละโครงกำรของรัฐที่ฝ่ำยบริหำรไม่ชัดเจนเท่ำใดนัก ท ำให้กำรจัดสรรงบประมำณไม่มีประสิทธิภำพมำก
เท่ำที่ควร ที่ส ำคัญคือกำรรับรู้ของประชำชนเกี่ยวกับกำรจัดสรรงบประมำณแผ่นดินในแต่ละปีมีน้อย 

องค์ประกอบย่อยที่ได้คะแนนใกล้เคียงรองลงมำคือปัจจัยสนับสนุนการท างานของสมาชิกรัฐสภา 
(O5) ได้คะแนน 2.99 พบว่ำ ระบบกำรมีผู้ช่วยด ำเนินกำรของสมำชิกรัฐสภำยังมีควำมจ ำเป็น แต่ต้องปรับปรุง
กำรก ำหนดคุณสมบัติให้เหมำะสมมีกระบวนกำรตรวจสอบกำรได้มำ กระบวนกำรติดตำมกำรท ำงำน และ
ปรับปรุงสภำพกำรท ำงำนและสวัสดิกำรให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในเรื่องของข้อมูลสนับสนุนกำรท ำงำนโดยส ำนักงำน
เลขำธิกำรของทั้ง 2 สภำ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  เห็นว่ำ มีกำรสนับสนุนข้อมูลอยู่แล้ว และมีทีมผู้เชี่ยวชำญ
ให้ข้อมูลและทีมงำนสนับสนุนที่ดี  ทั้งนี้ องค์ประกอบความเป็นอิสระและเอกเทศในการท างานของรัฐสภา
จากฝ่ายบริหาร (O4) ได้คะแนน2.84พบว่ำโดยส่วนใหญ่มีควำมเห็นไปในทิศทำงเดียวกันว่ำรัฐสภำควรเป็น
อิสระจำกฝ่ำยบริหำรในกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่อยู่ในเขตอ ำนำจของตน อำทิ กำรบริหำรงบประมำณ บุคลำกร  
กำรก ำหนดวำระกำรประชุม ตำรำงเวลำกำรประชุม รวมทั้งกำรแต่งตั้งบุคลำกรที่ท ำงำนเพ่ือสนับสนุนรัฐสภำ 
และองค์ประกอบย่อยที่ได้คะแนนน้อยที่สุดที่ 2.46 คือ กระบวนการในการกลั่นกรองและตรวจสอบการท า
หน้าที่ของฝ่ายบริหารและองค์กรอิสระ (O3) พบว่ำรัฐสภำควรท ำหน้ำที่ตรวจสอบเพ่ือกำรถ่วงดุลและ 
เสนอให้มีกำรตรวจสอบคุณสมบัติในกำรแต่งตั้งรัฐมนตรี บุคคลในองค์กรอิสระให้มำกกว่ำเดิม 
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กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำ โดยใช้เกณฑ์และตัวช้ีวัดของ Inter-Parliamentary Union (IPU) 
 

 

5.1.3.4  ผลการประเมินการด าเนินงานของรัฐสภาในด้านความโปร่งใสและการเข้าถึงได้ 

กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนควำมโปร่งใสและกำรเข้ำถึงได้ของรัฐสภำนั้น  
จ ำแนกออกเป็น 8 ด้ำน ได้แก่ กำรเปิดเผยข้อมูลผลกำรประชุมของรัฐสภำ และคณะกรรมำธิกำรต่อสื่อ
สำธำรณะ (T1) กำรมีเสรีภำพของสื่อในกำรเข้ำถึงและน ำเสนอข่ำวเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำ และ
สมำชิกรัฐสภำ (T2) กำรมีช่องทำง ควำมถี่ และควำมครอบคลุมของกำรเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน
ของรัฐสภำและกรรมำธิกำร (T3) รูปแบบ วิธีกำร และภำษำที่ใช้ในกำรเผยแพร่ข้อมูลของรัฐสภำ และ
กรรมำธิกำร (T4) โอกำสและควำมสะดวกของประชำชนในกำรเสนอควำมคิดเห็น ปัญหำ ร้องทุกข์กับผู้แทนและ
กรรมำธิกำรโดยตรง (T5) โอกำสในกำรมีส่วนร่วมเสนอข้อมูลและควำมคิดเห็นในกำรพัฒนำและแก้ไขกฎหมำย 
(T6) ควำมโปร่งใสและปลอดอิทธิพลของนักธุรกิจและกลุ่มผลประโยชน์ (T7) กำรดึงดูดให้เยำวชนสนใจงำนของ
รัฐสภำ (T8)  

โดยผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำโดยภำพรวม ในด้ำนควำมโปร่งใสและเข้ำถึงได้ของ
รัฐสภำ พบว่ำอยู่ในระดับ “ปานกลาง" โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.76 ซึ่งองค์ประกอบย่อยเรียงล ำดับคะแนนจำกมำ
ไปหำน้อยเริ่มที่  การเปิดเผยข้อมูลผลการประชุมของรัฐสภา และคณะกรรมาธิการต่อสื่อสาธารณะ (T1)  
ได้คะนน 3.55 โดยกลุ่มตัวอย่ำงพอใจกำรเปิดเผยข้อมูลกำรประชุมของรัฐสภำอยู่พอสมควร โดยเห็นจำก 
กำรถ่ำยทอดสดกำรประชุมรัฐสภำที่มีอยู่เสมอ สื่อสำธำรณะสำมำรถติดตำมกำรประชุมได้ตลอดเวลำ  
แต่ในด้ำนกำรประชุมของคณะกรรมำธิกำรนั้น พบว่ำยังไม่มีกำรเปิดเผยเท่ำที่ควร ทั้งนี้ กำรท ำงำนของ
คณะกรรมำธิกำรต่ำง ๆ นั้นยังไม่ค่อยได้รับควำมสนใจจำกสื่อต่ำง ๆ เท่ำที่ควร นอกจำกนี้ ยังมีควำมเห็นส่วน
หนึ่งที่มองว่ำรัฐสภำยังคงเป็น "พ้ืนที่ปิด" ส ำหรับบำงกลุ่มช่วงวัยด้วยเช่นกัน ด้านการมีเสรีภาพของสื่อในการ
เข้าถึงและน าเสนอข่าวเกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐสภา และสมาชิกรัฐสภา (T2) คะแนนเฉลี่ย 3.23 
พบว่ำมีสองควำมเห็นหลักๆ กลุ่มหนึ่งมองว่ำสื่อมีควำมเป็นอิสระในกำรน ำเสนอข่ำวเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน
ของรัฐสภำและสมำชิกรัฐสภำค่อนข้ำงมำก โดยกำรมีอิสระที่มำกเช่นนี้น ำไปสู่กำรชี้น ำควำมเห็นและอคติใน
กำรน ำเสนอข่ำวได้ ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งมองว่ำสื่อขำดอิสระในกำรน ำเสนอข่ำว ไม่สำมำรถน ำเสนอข่ำวได้อย่ำง
เต็มที่ และในบำงกรณีถูกจ ำกัดขอบเขตกำรน ำเสนอ รวมทั้งถูกแทรกแซงในกำรน ำเสนอข่ำวด้วย ตำมด้วย
รูปแบบ วิธีการ และภาษาที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลของรัฐสภา และกรรมาธิการ (T4) มีคะแนนเฉลี่ย 2.86 
พบว่ำโดยส่วนใหญ่มีควำมเห็นไปในทิศทำงเดียวกันว่ำรูปแบบ วิธีกำรและภำษำที่ใช้ในกำรเผยแพร่ข้อมูลของ
รัฐสภำและกรรมำธิกำรนั้น มีลักษณะกำรใช้ภำษำที่เป็นทำงกำร ใช้ศัพท์เฉพำะ เข้ำใจได้ยำกส ำหรับคนทั่วไป 
อีกทั้งกำรน ำเสนอก็ไม่น่ำสนใจ  ในด้ำนการมีช่องทาง ความถี่ และความครอบคลุมของการเผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐสภาและกรรมาธิการ (T3) มีคะแนน 2.84 กลุ่มตัวอย่ำงเห็นว่ำในปัจจุบันนี้มี
ช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำและกรรมำธิกำรมำกกว่ำใน อย่ำงไรก็ตำม เรื่องที่
เป็นประเด็นส ำคัญคือกำรเข้ำถึงข้อมูล เพรำะแม้จะมีช่องทำงน ำเสนอมำก แต่ข้อมูลก็ไม่น่ำสนใจ  
ในด้านโอกาสและความสะดวกของประชาชนในการเสนอความคิดเห็น ปัญหา ร้องทุกข์กับผู้แทนและ
กรรมาธิการโดยตรง (T5) มีคะแนนเฉลี่ย 2.53 พบว่ำ ในขณะที่กระบวนกำรเสนอควำมคิดเห็นหรือกำรร้อง
ทุกข์ สำมำรถติดต่อร้องทุกข์ได้ง่ำย และในปัจจุบันเมื่อมีสื่อสังคมออนไลน์ด้วยแล้ว ท ำให้กำรร้องทุกข์นั้นง่ำย
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การประเมินผลการด าเนินงานของรัฐสภา โดยใชเ้กณฑแ์ละตวัช้ีวดัของ  Inter-Parliamentary Union (IPU) 

 

 

ขึ้นกว่ำเดิม แต่อีกส่วนหนึ่งก็มองว่ำ ไม่สำมำรถสมำชิกได้ง่ำยนัก จะเจอได้แต่ตอนเฉพำะช่วงหำเสียงเลือกตั้ ง 
หรืออำจจะเจอได้แต่ตำมงำนต่ำง ๆ เท่ำนั้น ส่วนในเรื่องกำรร้องทุกข์หรือน ำเสนอควำมคิดเห็นต่อกรรมำธิกำร 
ข้อมูลส่วนใหญ่มองว่ำเป็นกำรร้องทุกข์เชิงประเด็น ซึ่งแตกต่ำงจำกกำรร้องทุกข์กับสมำชิก และเป็นกำร
ด ำเนินกำรที่ยำกกว่ำ ประชำชนเข้ำถึงได้น้อย และกลไกกำรร้องทุกข์ในระดับจังหวัดหรืออ ำเภอ ประชำชนต้อง
ร้องทุกข์ไปยังส่วนกลำงเพียงอย่ำงเดียว ด้ำนการดึงดูดให้เยาวชนสนใจงานของรัฐสภา (T8) ได้คะแนน 2.45 
ส่วนใหญ่มองว่ำในปัจจุบันนี้ เด็กและเยำวชนคนรุ่นใหม่สนใจกำรเมืองมำกขึ้น แต่รัฐสภำเองอำจไม่ได้ดึงดูดให้
เยำวชนมำสนใจงำนรัฐสภำได้มำกนัก เพรำะควำมสนใจมำจำกปัจจัยควำมตื่นตัวภำยนอก มิได้มำจำกกำร
ด ำเนินงำนของรัฐสภำ ในด้านความโปร่งใสและปลอดอิทธิพลของนักธุรกิจและกลุ่มผลประโยชน์ (T7)  
ได้คะแนน 2.29 ส่วนใหญ่มองว่ำมีน้อยถึงน้อยที่สุด และมีตัวอย่ำงมำกมำยที่แสดงให้เห็นว่ำสมำชิกรัฐสภำ 
รวมทั้งรัฐบำลอยู่ภำยใต้อิทธิพลของนักธุรกิจ อีกทั้งกำรตรวจสอบจริยธรรมของสมำชิกรัฐสภำก็ไม่มี
ประสิทธิภำพ และสมำชิกรัฐสภำมีจิตส ำนึกต่อส่วนรวมน้อย และด้ำนที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือ  โอกาสในการ 
มีส่วนร่วมเสนอข้อมูลและความคิดเห็นในการพัฒนาและแก้ไขกฎหมาย (T6) ได้คะแนน 2.09  
กลุ่มตัวอย่ำงมองว่ำประชำชนมีโอกำสในกำรมีส่วนร่วมเสนอข้อมูลและควำมคิดเห็นในกำรพัฒนำและแก้ไข
กฎหมำยน้อยมำกถึงน้อยที่สุด กำรจะไปน ำเสนอข้อมูลหรือควำมคิดเห็นได้ส่วนใหญ่ต้องอยู่ในชั้นกรรมำธิกำร 
และท ำได้ยำก แม้ดูเหมือนว่ำรัฐสภำจะเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรออกกฎหมำย แต่ในข้อเท็จจริง
นั้นแทบไม่ได้เปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมได้ ช่องทำงกำรติดต่อที่มีหลำกหลำยช่องทำง ก็ยังขำด
กำรเชื่อมโยงกำรเข้ำถึงของประชำชนหรือภำคส่วนต่ำง ๆ ที่มีส่วนได้เสียอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

5.1.3.5  ผลการประเมินการด าเนินงานของรัฐสภาในด้านความส านึกรับผิดชอบของรัฐสภา 

กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนควำมส ำนึกรับผิดชอบของรัฐสภำนั้น จ ำแนกออกเป็น  
5 ด้ำน ได้แก่ ควำมส ำนึกรับผิดชอบของรัฐสภำต่อประชำชนทั่วไป (A1) ระบบรำยงำนตรวจสอบและลงโทษ
สมำชิกรัฐสภำ กรณีมีพฤติกรรมผิดจริยธรรมหรือเข้ำข่ำยประโยชน์ทับซ้อน (A2) ระบบกำรตรวจสอบให้เงิน
อุดหนุนพรรคกำรเมืองของ กกต. (A3) กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่น ศรัทธำของประชำชนที่มีต่อรัฐสภำ (A4)  
กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ และเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของสมำชิกรัฐสภำ (A5)  

โดยผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำโดยภำพรวมในด้ำนควำมควำมส ำนึกรับผิดชอบของ
รัฐสภำ พบว่ำอยู่ในระดับ “ปานกลาง” โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.55 โดยองค์ประกอบย่อยที่ได้รับคะแนนสูงสุดคือ 
การพัฒนาการเรียนรู้ และเสริมสร้างขีดความสามารถของสมาชิกรัฐสภา (A5) ได้คะนน 2.73 โดยพบว่ำ  
มีกิจกรรมกำรพัฒนำกำรเรียนรู้สมำชิกรัฐสภำมำก เช่นกำรศึกษำดูงำน กำรอบรมต่ำง ๆ แต่กำรศึกษำดูงำนนั้น 
เห็นว่ำเน้นไปเท่ียวมำกกว่ำไปศึกษำดูงำนจริง และมีกำรพัฒนำน้อย รองลงมำคือระบบรายงานตรวจสอบและ
ลงโทษสมาชิกรัฐสภา กรณีมีพฤติกรรมผิดจริยธรรมหรือเข้าข่ายประโยชน์ทับซ้อน (A2) คะแนนเฉลี่ย 2.48 
กลุ่มตัวอย่ำงเห็นว่ำมีกำรด ำเนินกำรล่ำช้ำ หำกเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ประชำชนสนใจก็จะมีกำรลงโทษไม่
หนักมำก และในหลำยเรื่องๆ ก็มีผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย สมำชิกยังไม่มีจิตส ำนึกในฐำนะผู้แทนปวงชนชำวไทย 
และเรื่องที่เป็นประเด็นในควำมสนใจในช่วงเวลำของกำรวิจัยนี้ คือเรื่องกำรขำดประชุมสภำ กำรฝำกลงชื่อแทนกัน 
รวมถึงกำรเล่นเกมกำรเมือง เป็นตัวอย่ำงที่สะท้อนได้เป็นอย่ำงดีว่ำสมำชิกรัฐสภำยังไม่มีจิตส ำนึกในกำรปฏิบัติหน้ำที่
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กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำ โดยใช้เกณฑ์และตัวช้ีวัดของ Inter-Parliamentary Union (IPU) 
 

 

ในระดับที่น่ำพอใจ ในด้านระบบการตรวจสอบให้เงินอุดหนุนพรรคการเมืองของ กกต. (A3) ได้คะแนน 2.46 
ข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำง พบว่ำมีควำมเห็นที่หลำกหลำย ทั้งมองว่ำกระบวนกำรตรวจสอบไม่สำมำรถตรวจสอบได้
จริง อีและมองว่ำ กำรตรวจสอบนั้นตรวจสอบได้เฉพำะเงินแสดงในระบบ ที่เป็นกำรแสดงผลกำรใช้จ่ำยเงินยื่น
ต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง แต่มีเงินนอกระบบที่ไม่สำมำรถตรวจสอบได้อีกเช่นกัน ขณะที่อีกส่วนหนึ่งมองว่ำไม่
เห็นกระบวนกำรตรวจสอบ และไม่ทรำบว่ำมีกำรตรวจสอบมำกน้อยเพียงใด  ต่อมำในด้ำนการสร้างความ
เชื่อม่ัน ศรัทธาของประชาชนที่มีต่อรัฐสภา (A4) ได้คะแนนที่ 2.40 พบว่ำควำมเชื่อมั่นศรัทธำนั้นอยู่ในระดับ
น้อย สะท้อนผ่ำนหลำยๆ ตัวอย่ำง เช่น ควำมรู้สึกที่ว่ำเงินเดือน ค่ำตอบแทน สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ 
ของสมำชิกรัฐสภำสูงมำก แต่ไม่ได้ท ำงำนตอบแทนอย่ำงคุ้มค่ำกับเงินเดือน ค่ำตอบแทน สวัสดิกำร และสิทธิ
ประโยชน์ต่ำง ๆ ที่ได้รับ ทั้งกำรขำดประชุม สภำล่ม หรือแม้แต่กำรศึกษำดูงำนของคณะกรรมำธิกำรใน
ต่ำงจังหวัดก็มำไม่ตรงเวลำ เป็นต้น  และองค์ประกอบที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือ ความส านึกรับผิดชอบของ
รัฐสภาต่อประชาชนทั่วไป (A1) ได้คะแนน 2.24  กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มองว่ำมีน้อยถึงไม่มีเลย ส่วนมำก
สมำชิกรัฐสภำจะให้ควำมช่วยเหลือแต่กับประชำชนในเขตเลือกตั้งของตนเอง โดยไม่ได้คิดถึงภำพรวม ไม่เกิด
กำรเชื่อมโยงไปถึงกำรเมืองในระดับชำติ ทั้งนี้ จิตส ำนึกควำมรับผิดชอบควรเป็นเรื่องขององค์กร 

5.1.3.6 ผลการประเมินการด าเนินงานของรัฐสภาในด้านการมีส่วนร่วมในนโยบาย
ระหว่างประเทศ 

กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำด้ำนกำรมีส่วนร่วมในนโยบำยระหว่ำงประเทศ จ ำแนกเป็น  
7 องค์ประกอบย่อย  ดังนี้ กำรได้มำซึ่งข้อมูลและกำรมีส่วนร่วมในนโยบำยระหว่ำงประเทศระดับทวิภำคีและ 
พหุภำคี (I1) กำรมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงพันธะด้ำนกฎหมำยและกำรเงินระหว่ำงประเทศ (I2) บทบำทของรัฐสภำ
ในกำรติดตำมและตรวจสอบนโยบำยและกำรปฏิบัติตำมพันธะหรือข้อตกลงด้ำนควำมช่วยเหลือของประเทศ (I3) 
บทบำทของรัฐสภำในกำรส่งเสริมกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ (I4) กำรสร้ำง
ควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐสภำไทยและรัฐสภำนำนำชำติ ( I5) ขีดควำมสำมำรถในกำรมีส่วนร่วมด้ำนนโยบำย
ระหว่ำงประเทศของรัฐสภำ (I6) กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนด้ำนนโยบำยระหว่ำงประเทศ (I7)  

ทั้งนี้ ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำโดยภำพรวมด้ำนกำรมีส่วนร่ วมในนโยบำยระหว่ำง
ประเทศ พบว่ำอยู่ในระดับ "ปานกลาง" โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.93 ซึ่งเป็นคะแนนที่สูงที่สุดจำกทั้ง 6 ด้ำน อย่ำงไร
ก็ตำมคณะผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงกำรรับรู้เรื่องกำรด ำเนินงำนขอรัฐสภำในเรื่องนโยบำยต่ำงประเทศ
ค่อนข้ำงน้อย แม้แต่กลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นสมำชิกรัฐสภำในปัจจุบันเอง ก็ยอมรับว่ำไม่ค่อยรับทรำบกิจกรรมหรือ
บทบำทของรัฐสภำในประเด็นนี้มำกนัก อันส่งผลให้กำรให้คะแนนเน้นไปท่ีระดับปำนกลำงหรือสูงเป็นส่วนใหญ่ 
เพรำะไม่ประสงค์จะให้คะแนนที่น้อยในประเด็นที่ตนไม่ทรำบเท่ำใด ทั้งนี้ องค์ประกอบย่อยที่ได้คะแนนสูงสุดคือ 
ขีดความสามารถในการมีส่วนร่วมด้านนโยบายระหว่างประเทศของรัฐสภา (I6) มีคะแนนที่ 3.15 ทั้งนี้ กลุ่ม
ตัวอย่ำงส่วนใหญ่เห็นว่ำ ประชำชนไม่ทรำบว่ำรัฐสภำมีส่วนริเริ่มในกำรก ำหนดนโยบำยต่ำงประเทศ อีกทั้ง
ประชำชนไม่สำมำรถเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรเสนอนโยบำยหรือกฎหมำยด้ำนต่ำงประเทศ เพรำะนโยบำย
ต่ำงประเทศถูกมองว่ำเป็นเรื่องเฉพำะของฝ่ำยบริหำรเท่ำนั้น นอกจำกนี้ยังมีควำมคิดเห็นว่ำรัฐสภำไทยมีส่วน
ร่วมน้อยมำกในเวทีโลก สนใจแต่ปัญหำระดับท้องถิ่นมำกกว่ำปัญหำระดับประเทศหรือระดับโลก แสดงให้เห็น
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การประเมินผลการด าเนินงานของรัฐสภา โดยใชเ้กณฑแ์ละตวัช้ีวดัของ  Inter-Parliamentary Union (IPU) 

 

 

ถึงควำมอ่อนแอของรัฐสภำในเวทีต่ำงประเทศ ดังนั้นต้องทบทวนบทบำทของรัฐสภำในเวทีโลกให้มำกข้ึน ในด้ำน
ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร ส ร้ า ง พั น ธ ะ ด้ า น ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ ก า ร เ งิ น ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  ( I2)  
มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 กลุ่มตัวอย่ำงมีประเด็นที่น่ำสนใจเรื่องของ กำรตรวจสอบและติดตำมกำรสร้ำงพันธะด้ำน
กฎหมำยและกำรเงินระหว่ำงประเทศของรัฐบำลที่รัฐสภำควรมีบทบำทและให้ควำมส ำคัญในเรื่องนี้มำกขึ้น 
โดยเฉพำะนโยบำยหรือมำตรกำรใดที่ได้ด ำเนินกำรไปแล้วนั้น จะต้องมีกำรรำยงำนผลให้ประชำชนทรำบด้วย  
ในด้านการสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐสภาไทยและรัฐสภานานาชาติ (I5) คะแนนที่ 2.98 กลุ่มตัวอย่ำงส่วน
ใหญ่มีข้อเสนอให้รัฐสภำมีควำมร่วมมือกับรัฐสภำนำนำชำติทั้งในระดับภูมิภำคและระดับโลกเพ่ือแสดงท่ำทีของ
ประเทศไทยในเวทีโลก รวมทั้งกำรท ำหน้ำที่เชิงกำรทูตรัฐสภำ เช่น กำรปฏิบัติตำมธรรมเนียมปฏิบัติ  
กฎ ระเบียบขององค์กำรรัฐสภำต่ำงประเทศ  กำรประชุมรัฐสภำระหว่ำงประเทศ ควำมร่วมมือด้ำนประชำธิปไตย 
สิทธิมนุษยชน แรงงำนระหว่ำงประเทศ ตลอดจนกำรท ำงำนร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้ำนในเชิงระหว่ำงประเทศให้
มีประสิทธิผลมำกข้ึน ด้ำนการได้มาซึ่งข้อมูลและการมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศระดับทวิภาคีและ
พหุภาคี (I1) เฉลี่ยที่  2.96 ควำมเห็นที่ไม่ค่อยสะท้อนด้ำนกำรมีส่วนร่วมในนโยบำยระหว่ำงประเทศเท่ำใดนัก 
เนื่องจำกเป็นเรื่องที่ไกลตัวผู้เข้ำร่วมเวทีและเป็นเพียงกำรให้ข้อคิดเห็นในมุมมองส่วนตัวหรือสะท้อนปัญหำที่
เกิดขึ้นเท่ำนั้น ด้ำนบทบาทของรัฐสภาในการติดตามและตรวจสอบนโยบายและการปฏิบัติตามพันธะหรือ
ข้อตกลงด้านความช่วยเหลือของประเทศ (I3)  คะแนนเฉลี่ย 2.90 กลุ่มตัวอย่ำงเห็นว่ำ กำรด ำเนินกำรของ
รัฐสภำในประเด็นกำรตรวจสอบนโยบำยอำจไม่ได้มีมำตรกำรที่เห็นได้ชัดเจนนัก เนื่องจำกมีกำรตรวจสอบน้อย
มำก อีกท้ังไม่มีกำรคัดค้ำนนโยบำยต่ำงประเทศของฝ่ำยบริหำรด้วย  ในด้ำนบทบาทของรัฐสภาในการส่งเสริม
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศและต่างประเทศ (I4) คะแนน 2.88 โดยส่วนใหญ่มีควำมเห็นไป
ในทิศทำงเดียวกันว่ำรัฐสภำควรเข้ำใจปัญหำและเชื่อมโยงถึงผลกระทบระหว่ำงประเทศท่ีจะเกิดขึ้นประเทศไทย 
เช่น ข้อขัดแย้งเรื่องอำณำบริเวณดินแดนหรือพ้ืนที่พิพำทระหว่ำงประเทศเพ่ือนบ้ำน เป็นต้น และองค์ประกอบ
ย่อยที่ได้คะแนนน้อยที่สุดในด้ำนนี้คือ การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านนโยบายระหว่างประเทศ 
(I7) มีคะแนนที่ 2.68 กลุ่มตัวอย่ำงเห็นว่ำแม้รัฐบำลจะประสบปัญหำเรื่องนโยบำยต่ำง ประเทศโดยเฉพำะ
ประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้ำน แต่ประชำชนไม่มีช่องทำงในกำรสื่อสำรควำมเห็นดั งกล่ำวผ่ำน
รัฐสภำไปถึงรัฐบำล และรัฐสภำให้ประชำชนเข้ำไปมีส่วนร่วมในนโยบำยต่ำงประเทศน้อยมำกและนโยบำย
ต่ำงประเทศบำงอย่ำงไม่ได้ประกำศให้ประชำชนรับรู้ ท ำให้รัฐสภำและประชำชนเองไม่สำมำรถตรวจสอบได้
รวมทั้งไม่เกิด กำรถ่วงดุลอ ำนำจระหว่ำงรัฐบำลและรัฐสภำ    

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

 หลังจำกท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั้งหมด สำมำรถประมวลข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรประเมินผล 
กำรด ำเนินงำนของรัฐสภำ ได้ดังนี้ 
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กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำ โดยใช้เกณฑ์และตัวช้ีวัดของ Inter-Parliamentary Union (IPU) 
 

 

5.2.1 ข้อเสนอแนะด้านการเป็นตัวแทนประชาชน 

- ควรมีมำตรกำร เพ่ือส่งเสริมให้มีสมำชิกรัฐสภำมีควำมหลำกหลำยมำกข้ึน ไม่ว่ำจะเป็นกำรก ำหนดให้
มีสัดส่วนทำงของเพศผู้ที่จะเป็นสมำชิกรัฐสภำเท่ำกัน ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มของบุคคลที่มีควำมสนใจในประเด็น
เดียวกันทั้งในด้ำน กำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เพ่ือให้เป็นจุดแข็งที่จะเสนอตนให้ได้รับเลือกได้มำกข้ึน 

- ควรส่งเสริมแนวทำงคัดเลือกผู้สมัครของพรรคกำรเมืองให้มีกำรพิจำรณำปัจจัยเรื่องควำมหลำย
หลำยของผู้สมัครให้มำกข้ึน โดยอำจเน้นที่ผู้สมัครแบบบัญชีรำยชื่อ 

5.2.2 ข้อเสนอแนะด้านการท าหน้าที่นิติบัญญัติ 

- ควรมีกำรประชำสัมพันธ์ รวมทั้งสื่อสำรให้ประชำชนได้ทรำบถึงผลลัพธ์ของกำรด ำเนินงำนพิจำรณำ
กฎหมำยของรัฐสภำให้มำกขึ้น ก ำหนดกติกำรกำรด ำเนินงำนให้ประชำชนได้ทรำบกระบวนกำรท ำงำนที่ชัดเจน  

- ควรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกระบวนกำรวิเครำะห์ข้อมูล เพ่ือควำมรวดเร็วในกำรด ำเนินงำน 

- ควรเน้นกำรยกเลิกกฎหมำยที่ไม่ได้มีกำรใช้งำนยำวนำน พร้อมกับมีกำรแก้ไขกฎหมำยที่ล้ำสมัย ให้
ปรับเปลี่ยนไปตำมยุคสมัย  

- ควรให้ผู้มีส่วนได้เสีย แสดงควำมคิดเห็นอีกครั้งหลังจำกออกกฎหมำยเรียบร้อยแล้วได้ 

- ควรผลิตค ำอธิบำยกฎหมำยฉบับประชำชน เพ่ือกำรเข้ำถึงได้ดีขึ้น 

- ควรมีกระบวนกำรที่เปิดโอกำสให้ประชำชนรับทรำบล่วงหน้ำในกำรรับฟังควำมคิดเห็นต่ำง ๆ ผ่ำน
ช่องทำงต่ำง ๆ ให้เพิ่มขึ้น  

- ควรลดกระบวนกำรที่ซับซ้อนต่ำง ๆ ในกำรพิจำรณำกฎหมำย เพ่ือให้ประชำชนเข้ำถึงได้ง่ำย 

5.2.3 ข้อเสนอแนะด้านการตรวจสอบฝ่ายบริหาร 

- ควรเพิ่มระยะเวลำในกำรอภิปรำยเพื่อที่จะมีเวลำในกำรตรวจสอบได้มำกขึ้น  

- ควรเน้นย้ ำให้ผู้อภิปรำยเตรียมเนื้อหำ/ข้อมูลให้เหมำะสมกับระยะเวลำในกำรอภิปรำย  

- รัฐสภำควรเพ่ิมมีช่องทำงให้ประชำชนรับทรำบถึงกำรตั้งกระทู้ไม่ว่ำจะเป็นหัวข้อเนื้อหำ ประเด็นที่
ส ำคัญที่เก่ียวกับปำกท้องของประชำชนให้รับรู้  

- ควรให้มีเจ้ำหน้ำที่รัฐสภำประจ ำจังหวัดแต่ละจังหวัด เพ่ือท ำหน้ำที่ในกำรเผยแพร่กิจกรรมของ
รัฐสภำและรับทรำบปัญหำของประชำชน ท ำให้เกิดกำรเชื่อมโยงระหว่ำงรัฐสภำและประชำชนมำกขึ้น 

- ควรก ำหนดให้มีแนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปีจะต้องเป็นมำตรฐำนเดียวกัน  

- รัฐสภำควรต้องร่วมกับฝ่ำยบริหำรเพ่ือจัดท ำแผนให้ชัดเจนว่ำต้องกำรพัฒนำด้ำนใดเป็นกำรเฉพำะ 
ต้องมีกำรแยกโครงกำรและงบประมำณให้ชัดเจน มีกำรชี้แจงรำยละเอียด ให้ประชำชนรับรู้  เช่น  
กำรถ่ำยทอดสดเกี่ยวกับกำรอภิปรำยเรื่องงบประมำณ  

- ควรก ำหนดกฎหมำยและมำตรกำรที่ชัดเจนไปสู่หน่วยงำนระดับปฏิบัติกำร รวมทั้งตรวจสอบและ
ติดตำมกำรบริหำรงบประมำณแผ่นดิน รวมไปถึงกำรประเมินผลกำรใช้งบประมำณอย่ำงต่อเนื่อง 
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- ประธำนสภำและสมำชิกสภำควรมีอ ำนำจในกำรแต่งตั้งบุคคลเข้ำไปท ำหน้ำที่ในองค์กรอิสระ และ
จะต้องมีกระบวนกำรที่ชัดเจน โปร่งใสและกำรรับฟังควำมเห็นจำกประชำชน  

- ควรให้มีกำรอภิปรำยตรวจสอบเป็นกำรสำธำรณะ รวมทั้งเสนอให้มีกำรแก้กฎหมำยเพ่ือให้รัฐสภำมี
อ ำนำจในกำรตรวจสอบกำรท ำหน้ำที่ของฝ่ำยบริหำรและองค์กรอิสระได้มำกข้ึน    

- ควรให้มีกำรก ำหนดสัดส่วนของประชำชนในกำรเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรท ำงำนของ
ฝ่ำยบริหำร และต้องเป็นประชำชนในพื้นท่ีในกรณีที่เก่ียวกับกำรพัฒนำหรือกำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ของพ้ืนที่  

- ควรมีกำรแก้ไขระเบียบเกี่ยวกับที่มำของผู้ช่วย ส.ส. และผู้เชี่ยวชำญประจ ำตัว ส.ส. เช่น ก ำหนด
หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ ประสบกำรณ์กำรท ำงำนให้ชัดเจนและพิจำรณำควำมเหมำะสมตำมควำมเชี่ยวชำญใน
แต่ละด้ำน  รวมถึงกำรตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินด้วยเช่นเดียวกันกับ ส.ส. รวมทั้งกำรประกำศให้เป็นสำธำรณะ  

- ผู้ช่วย ส.ส. ผู้เชี่ยวชำญประจ ำตัว ส.ส. จะต้องมีควำมรู้และเข้ำใจปัญหำท้องถิ่น ทั้งนี้พรรคกำรเมือง
แต่ละพรรคกำรเมืองอำจจะต้องท ำบัญชีรำยชื่อของผู้ช่วยและผู้เชี่ยวชำญและคัดเลือกจำกบัญชีรำยชื่อ ผู้ช่วย 
ส.ส. และผู้เชี่ยวชำญประจ ำตัว ส.ส. จำกบัญชีนั้น 

5.2.4 ข้อเสนอแนะด้านความโปร่งใสและการเข้าถึงได้ของรัฐสภา 

- ควรปรับเปลี่ยนแนวคิดในกำรน ำเสนอข้อมูลของรัฐสภำและกรรมำธิกำรต่อประชำชน ให้มีกำรย่อย
ข้อมูลที่ท ำให้เข้ำใจได้ง่ำย 

- รัฐสภำควรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องข้อมูลของรัฐสภำเบื้องต้นให้แก่สำธำรณะ  

- ในกำรน ำเสนอข้อมูลโดยสื่อของรัฐสภำ ควรปรับเปลี่ยนให้มีกำรน ำเสนอที่เข้ำใจง่ำยและน่ำสนใจ 
เช่นกำรน ำเสนอผ่ำนทำงสื่อสังคมออนไลน์ หรือควรให้มีงบประมำณหรือเงินอุดหนุนเพ่ือน ำเสนอข้อมูลที่เข้ำใจ
ง่ำย เช่น กำรท ำหนังสั้น  

- ควรมีกำรขยำยกำรน ำเสนอข่ำวรัฐสภำไปยังสื่อท้องถิ่นให้มำกขึ้นด้วย เพรำะในต่ำงจังหวัด สื่อของ
รัฐสภำอำจจะยังเข้ำถึงได้ไม่มำกนัก 

- ให้มีตัวแทนรัฐสภำประจ ำจังหวัด และให้ผู้ช่วยด ำเนินงำน ผู้เชี่ยวชำญ ผู้ช ำนำญกำรของ ส.ส. และ 
ส.ว. มำรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และควรให้มีช่องทำงที่สำมำรถติดตำมเรื่องร้องเรียนต่ำง ๆ ได้ 

- ควรมีกำรเปิดพ้ืนที่ เปิดโอกำสให้เยำวชนได้แสดงควำมคิดเห็นมำกยิ่งข้ึน  

- รัฐสภำควรที่จะมีศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำนกำรเมืองหรือประชำธิปไตย จัดไว้เป็นพ้ืนที่ส่วนหน้ำที่จะเป็น
พิพิธภัณฑ์ ให้เป็นพ้ืนที่แห่งกำรเรียนรู้ ให้รัฐสภำจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กและเยำวชนเข้ำมำมีส่วนร่วมมำก
ยิ่งขึ้น 

- รัฐสภำควรจัดให้มีช่องทำงให้ประชำชนได้ยื่นชื่อเสนอกฎหมำยหลังจำกผู้ริเริ่มกฎหมำยได้น ำเสนอ
แล้ว และให้มีกำรจัดระบบให้ดีเพ่ือไม่ให้มีรำยชื่อซ้ ำซ้อน หรือจัดให้มีกำรลงประชำมติเบื้องต้นในประเด็น
กฎหมำยนั้น ๆ  
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- รัฐสภำควรลดควำมเป็นระบบรำชกำร เพ่ือให้ทุกภำคส่วนสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย และปรับเปลี่ยน  
กำรท ำงำนเป็นแบบล่ำงข้ึนบน (bottom up) 

 

 5.2.5 ข้อเสนอแนะด้านส านึกรับผิดชอบของรัฐสภา 

- กำรศึกษำดูงำนหรือกำรจัดรับฟังควำมเห็นของรัฐสภำ ควรเป็นพ้ืนที่ในชุมชน เช่น ลำนวัด ศำลำ
ประชำคม และควรเปลี่ยนจำกกำรศึกษำดูงำนในต่ำงประเทศ ให้มำศึกษำดูงำนในพ้ืนที่หรือชุมชนแทน เพ่ือจะ
ได้น ำข้อมูลในพื้นท่ีไปปรับปรุงแก้ไข 

- ควรมีแพลตฟอร์มให้สมำชิกรัฐสภำได้รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้ประชำชนในพ้ืนที่ทรำบ  และ
ติดตำมกำรปฏิบัติงำนได้  

- ควรมีมำตรกำรก ำหนดโทษส ำหรับผู้ที่ขำดประชุมบ่อย ๆ  

- รัฐสภำควรจัดให้มีกำรส ำรวจควำมเชื่อมั่นจำกประชำชนอย่ำงต่อเนื่อง 

- ควรจัดท ำรำยชื่อของผู้ช่วยด ำเนินงำน ผู้ เชี่ยวชำญ และผู้ช ำนำญกำรของ ส.ส. และ ส.ว.  
ให้ประชำชนรับทรำบ  

- รัฐสภำควรมีช่องทำงให้สมำชิกรัฐสภำได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ประชำชนทรำบ และควรให้
สมำชิกรัฐสภำได้แสดงควำมคิดเห็นต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของรัฐบำลเป็นรำยบุคคล 

5.2.6 ข้อเสนอแนะ ด้านการมีส่วนร่วมในโยบายระหว่างประเทศ 

- มีข้อเสนอว่ำรัฐสภำควรมีมำตรกำรหรือนโยบำยต่ำงประเทศที่ชัดเจนและครอบคลุม เช่น หำกมีกำร
ท ำบันทึกข้อตกลง (MOU) ควรมีรำยละเอียดที่ชัดเจนและแจ้งให้ประชำชนทรำบ  

- รัฐสภำควรให้ควำมสนใจกับประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชน ปัญหำเรื่องแรงงำนข้ำมชำติ หรือปัญหำที่
กระทบกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ  

- รัฐสภำควรมีบทบำทและให้ควำมส ำคัญในเรื่องกำรตรวจสอบและติดตำมกำรสร้ำงพันธะด้ำน
กฎหมำยและกำรเงินระหว่ำงประเทศของรัฐบำลมำกขึ้น โดยเฉพำะนโยบำยหรือมำตรกำรใดที่ได้ด ำเนินกำรไป
แล้วนั้น จะต้องมีกำรรำยงำนผลให้ประชำชนทรำบด้วย 

- รัฐสภำควรมีควำมร่วมมือกับรัฐสภำนำนำชำติทั้งในระดับภูมิภำคและระดับโลกเพ่ือแสดงท่ำทีของ
ประเทศไทยในเวทีโลก รวมทั้งกำรท ำหน้ำที่เชิงกำรทูตรัฐสภำ เช่น กำรปฏิบัติตำมธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ 
ระเบียบขององค์กำรรัฐสภำต่ำงประเทศ  กำรประชุมรัฐสภำระหว่ำงประเทศ ควำมร่วมมือด้ำนประชำธิปไตย 
สิทธิมนุษยชน แรงงำนระหว่ำงประเทศ ตลอดจนกำรท ำงำนร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้ำนในเชิงระหว่ำงประเทศ
ให้มีประสิทธิผลมำกขึ้น  

- สมำชิกรัฐสภำต้องท ำหน้ำที่เป็นตัวแทนของประชำชนทั้งประเทศไม่ใช่เป็นตัวแทนของภูมิภำคหรือ
จังหวัดที่ตนเป็นตัวแทนเท่ำนั้น  
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- รัฐสภำควรเพ่ิมบทบำทในด้ำนนโยบำยต่ำงประเทศ รวมทั้งกำรร่วมท ำงำนกับรัฐบำลอย่ำงใกล้ชิด 
ในกำรควบคุมและก ำหนดมำตรกำรในกำรควบคุมนโยบำยต่ำงประเทศ เช่น ปัญหำแรงงำนข้ำมชำติ  
ที่ผิดกฎหมำย กำรจัดเก็บภำษีแรงงำนข้ำมชำติ เป็นต้น 

-  ควรเปิดช่องทำงในกำรติดต่อกับรัฐสภำในหลำยช่องทำงเพ่ือน ำไปสู่กำรมีส่วนร่วมในเรื่องนโยบำย
ต่ำงประเทศ รวมทั้งควรเปิดโอกำสให้ภำคส่วนต่ำง ๆ เช่น ประชำชนหรือภำคประชำสังคมเข้ำไปมีส่วนร่วม
และแสดงควำมคิดเห็นต่อนโยบำยต่ำง ประเทศ  

- รัฐสภำควรจัดเวทีรัฐสภำพบปะประชำชนเพ่ือให้รัฐสภำเข้ำถึงประชำชนอย่ำงแท้จริงและเปิดโอกำส
ให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดนโยบำยต่ำงประเทศ และเป็นกำรให้ควำมรู้กับประชำชนเข้ำใจใน
นโยบำยต่ำงประเทศและบทบำทของรัฐสภำในเวทีโลก 

5.2.7 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

- รัฐสภำในฐำนะสถำบันทำงกำรเมืองที่มีควำมเก่ียวโยงกับประชำขนมำกท่ีสุด ควรเน้นกำรสร้ำงควำม
เชื่อมโยงระหว่ำงควำมมุ่งมั่นทำงกำรเมือง กับผลประโยชน์ของประขำชน ให้เป็นพ้ืนที่ที่เปิดกว้ำงในกำรแสดง
ควำมคิดเห็น ที่แตกต่ำงได้อย่ำงปลอดภัย และครอบคลุมในทุกประเด็น 

- ส ำนักงำนเลขำธิกำรทั้งสองสภำต้องยกระดับขีดควำมสำมำรถของตนให้มำกยิ่งขึ้น เพ่ือกำร
สนับสนุนสมำชิกรัฐสภำให้ปฏิบัติตำมอ ำนำจหน้ำที่และหน้ำที่ของตนอย่ำงเต็มที่ และมีประสิทธิภำพ โดยต้อง
จัดหำฐำนข้อมูล ทรัพยำกร และควำมช่วยเหลือด้ำนเทคนิคที่เพียงพอ  

- กำรสร้ำงควำมโปร่งใสและเข้ำถึงได้ของรัฐสภำให้เป็นรัฐสภำระบบเปิด (Open Parliament)  
โดยอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนเทคโนโลยีต่ำง ๆ เช่น มีฐำนข้อมูลที่ครบถ้วน เข้ำถึงได้ง่ำย เข้ำใจได้ชัดเจน  
เป็นควำมจ ำเป็นที่เร่งด่วนที่รัฐสภำจะต้องด ำเนินกำรให้มีอย่ำงเต็มประสิทธิภำพ ไม่ว่ำจะเป็นกำรวำงหลักกำร
เปิดเผยข้อมูลสำรณะให้เข้ำถึงง่ำย และน ำไปใช้ได้ อำทิ ข้อมูลกำรเข้ำร่วมประชุมสภำว่ำเข้ำร่วมประชุม  
กำรลงมต ิ
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