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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาบทบาทการเสนอแนะด้านนิติบัญญัติของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา                                   
มีวตัถุประสงคส์ามประการคือ 1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการแสดงบทบาทการเสนอแนะดา้นนิติ
บญัญัติของส านักงานฯ แก่วุฒิสภา 2. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการแสดงบทบาทการ
เสนอแนะดา้นนิติบญัญติัของส านกังานฯ แก่วุฒิสภา และ 3. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพฒันา
องค์การแก่ส านักงานฯ ในอนาคต การวิจยัน้ีใช้การวิจยัเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก การสนทนากลุ่ม และการสมัมนา รวมทั้งการศึกษาเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นว่า ส านกังานฯ มีความเป็นองคก์ารเชิงระบบปิด โดยท่ีผูบ้ริหาร
ซ่ึงมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้ความส าคัญต่อวุฒิสภา และได้ก  าหนดระบบงานและ
โครงสร้างองค์การเพื่อท าให้การบริการมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของวุฒิสภา ส่งผลให้
สมาชิกวุฒิสภามีความพึงพอใจต่อการประชุมและการเป็นเลขานุการ ซ่ึงถือเป็นบริการขั้นพ้ืนฐาน 
แต่เมื่อสมาชิกวุฒิสภามีความคาดหวังต่อส านักงานฯ ในการเสนอแนะด้านนิติบัญญัติเพื่อ
สนับสนุนการพิจารณาร่างกฎหมายต่างๆ ของวุฒิสภา การวิเคราะห์สภาพของส านักงานฯ ตาม
กรอบการวิเคราะห์ไดแ้สดงใหเ้ห็นว่า แทจ้ริงแลว้ สภาพแวดลอ้มการด าเนินงานมุ่งให้ส านักงานฯ 
มีรูปแบบเป็นองคก์ารเชิงระบบเปิด อย่างไรก็ตาม ปัจจยัเชิงองค์การอนัไดแ้ก่ ตรรกะเชิงองค์การ 
โดยรวม  โครงสร้างองค์การ บุคลากร การแสดงบทบาทของผูบ้ริหาร และการบริหารจดัการ มี
ความจ ากดัในหลายดา้น สภาพเช่นน้ีส่งผลให้ส านักงานฯ ขาดความสามารถหลกัดา้นการจดัการ
ความรู้และการพฒันารูปแบบบริการใหม่ ตลอดจนความจ ากดัในการบริหารการเปล่ียนแปลงทั้งใน
ดา้นการปรับเปล่ียนแนวคิดของผูบ้ริหารและบุคลากร รวมทั้งการปรับเปล่ียนการด าเนินงานภายใน 
ดงันั้น ความคาดหวงัของวุฒิสภาต่อบทบาทดงักล่าวของส านกังานฯ จึงมีอุปสรรคหลายประการ 
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การวิจยัตามกรอบการวิเคราะห์ไดค้น้พบประเด็นการบริหารจดัการซ่ึงเป็นตวัแปรส าคญั
ส าหรับการเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและการวิจัยต่อไปในอนาคต ได้แก่ 1. บริบทของ
สถานการณ์เชิงนิติบญัญติั 2. การสร้างคุณค่าแก่ผูรั้บบริการอยา่งบูรณาการ 3. ความสัมพนัธ์กบัผูม้ี
ส่วนไดส่้วนเสีย 4. จุดมุ่งหมายขององคก์าร 5. โครงสร้างพ้ืนฐานในการพฒันาความสามารถหลกั 
6. ขีดความสามารถดา้นองค์ความรู้ของบุคลากรและผูบ้ริหาร  และ 7. กลไกการสร้างคุณค่าแก่
ผูรั้บบริการ โดยขอ้เสนอแนะนั้นไดแ้สดงรายละเอียดท่ีเป็นไปตามตวัแปรเหล่าน้ี ซ่ึงประกอบดว้ย
ขอ้เสนอแนะดา้นการเปล่ียนแปลงองคก์ารไปสู่สภาพท่ีควรจะเป็นในอนาคต และขอ้เสนอแนะดา้น
การพฒันาองคก์ารซ่ึงแสดงแนวทางการปรับปรุงส่ิงต่างๆ ภายในส านักงานฯ เพ่ือจะสามารถปรับ
สภาพตนเองเป็นองค์การเชิงระบบเปิดมากข้ึนในการเป็นองค์การท่ีมีความสามารถหลกัดา้นการ
จดัการความรู้ จากนั้น ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้เสนอแนะตามตวัแปรทั้งหมดมาบูรณาการ โดยไดท้ าการสรุป
ขอ้เสนอแนะทั้งหมดระเบียบวิธี ซ่ึงจดัแบ่งเป็นแนวทางดา้นกลยุทธ์ ดา้นกระบวนการทรัพยากร
บุคคล ดา้นเทคโนโลยแีละโครงสร้าง รวมทั้งดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือแสดงการพฒันา
องคก์ารอยา่งเป็นกระบวนการ และใหเ้กิดความชดัเจนในภาคปฏิบติั  

นอกจากนั้ น ผูว้ิจัยยงัได้แสดงวิธีการตรวจสอบความเช่ือถือ ตลอดจนการยืนยนั
ผลการวิจยัซ่ีงใชว้ิธีการแบบสามเสา้ โดยการเทียบเคียงขอ้เสนอแนะตามขอ้คน้พบทั้ง 7 กบัขอ้มูล
การด าเนินงานของส านกังานเลขาธิการสภาท่ีปรึกษาหรือวุฒิสภาของประเทศต่างๆ ท่ีมีรูปแบบการ
ปกครองแบบรัฐสภาท่ีประกอบดว้ยสภาคู่ มีกษตัริยเ์ป็นประมุขของประเทศ มีนายกรัฐมนตรีเป็น
หัวหน้าฝ่ายบริหาร รวมทั้งมีขอ้มูลด้านการด าเนินงานของส านักงานเลขาธิการฯ ท่ีเพียงพอแก่
การศึกษาเปรียบเทียบ โดยคดัเลือกจากประเทศในกลุ่ม OECD (The Organization for Economic 
Co-operation and Development) ท าให้ไดป้ระเทศคู่เทียบเป้าหมายไดแ้ก่ แคนาดา ญ่ีปุ่น องักฤษ 
และออสเตรเลีย การศึกษาเปรียบเทียบน้ีช่วยให้ขอ้สรุปท่ียืนยนัว่า ขอ้เสนอแนะขา้งต้นมีความ
สอดคลอ้งกบัแนวทางของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาหรือสภาท่ีปรึกษาในประเทศดงักล่าว ซ่ึง
เพ่ิมความเช่ือมัน่ รวมทั้งโอกาสของความเป็นไปไดใ้นการท่ีส านักงานฯ จะสามารถแสดงบทบาท
การเสนอแนะดา้นนิติบญัญติัและการน าขอ้เสนอแนะการพฒันาองค์การเพื่อสนับสนุนบทบาท
ดงักล่าวไปปฏิบติัในอนาคต 
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ABSTRACT 
 

The study of advisory role in legislation of the Secretariat of the Senate has three key 
objectives:  1. To study the factors affecting the advisory role in legislation of the Secretariat of 
the Senate, 2. To study obstacles or problems faced by the leadership team who administers the 
advisory role, and 3. To suggest approaches to organization development for the Secretariat. This 
research uses qualitative methodology together with in-depth interview, group discussion, and 
seminar, including study of related documents.   

It was found from the study that during past years the Secretariat has been operating as 
a closed-system organization whereas her veteran management has placed strong emphasis on the 
Senate devising clear structure and work systems to ensure that their services precisely respond to 
their demands.  This has rendered clear satisfaction among senators in her roles in legislative 
administration which has been the basic service proposition for so long.  Upon learning more 
expectations of the Senate demanding the Secretariat to play an advisory role in support of 
legislative process, the analysis based on the framework revealed that the environment has simply 
redefined and made it necessary for the Secretariat to be of the open-system organization while 
the organizational factors are constrained to support the new role.  This naturally limits the 
Secretariat’s effort to develop her core competency in knowledge management, new service 
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propositions, including her capability in management of change for both management and work 
operations.  Therefore, the expectation of the Senate is far from materialized.  

The analysis based on the framework has also uncovered certain management items 
serving as the key variables for subsequent improvement recommendations as well as further 
research, namely, 1) Legislative Environmental Profile, 2) Integrated Creation of Service Value 
for Clients, 3) Relationships with Key Stakeholders, 4) Corporate Purpose, 5) Organizational 
Infrastructure for Core Competencies, 6) Knowledge Capabilities of Employees and 
Management, and 7) Service Value Delivery System.  As for improvement recommendations, 
they are provided in reference with the afore-mentioned variables comprising suggestions for 
organizational change as well as organizational development toward future desirable state, 
aiming at transforming the Secretariat to be the open-system organization with knowledge-
creation competency.  Additionally, the researcher has consolidated all recommendations into 
methodology with four integrated organizational development approaches, namely, strategic, 
human process, techno-structural, and human resource, to illustrate the implementation on a 
process basis.   

Moreover, the researcher has conducted reliability testing as well as confirmation of 
research results through comparing and contrasting all recommendations against four secretary 
offices of the senate/the councilors in target countries based on key selection criteria, namely, 
monarchy as the head of state, bicameral parliamentary systems, prime ministers as the chief of 
the administration, and availability of operational information for comparison study.  The 
selection process has been done with member countries in OECD (The Organization for 
Economic Co-operation and Development) rendering target countries for comparison, namely, 
Canada, Japan, the United Kingdom, and Australia.  The comparison study reveals that the 
above-mentioned recommendations are largely consistent with those of target secretary offices, 
and this simply increases the confidence and probability of the Secretariat’s practice of advisory 
role in legislation as well as implementation of organizational development initiatives in support 
of the role in the future.  


