
 
บทที่ 1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 
ภายใต้ภาวะความเปล่ียนแปลงจากกระแสทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของโลก 

ประเทศไทยจะสามารถด ารงความแข็งแกร่งและยืนหยดัอยู่ไดห้รือไม่นั้น มีปัจจยัหลายประการท่ี
ควรค านึงถึง กระบวนการนิติบัญญัตินับเป็นปัจจัยส าคัญอนัดับแรกท่ีประเทศอาจต้องน ามา
พิจารณาอย่างจริงจัง ขอ้สนับสนุนน้ีเสนอโดยศูนยค์วามสามารถในการแข่งขนัระดับโลกหรือ 
World Competitiveness Center (IMD, online, 2011) ท่ีกล่าวว่าประเทศต่างๆ จะสามารถบริหาร
จัดการตนเองได้ดี เพียงใดย่อมข้ึนอยู่ก ับปัจจัย พ้ืนฐานส่ีประการซ่ึงส่งผลต่อบริบทของ
ความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจของแต่ละประเทศนั้นๆ ปัจจัยพ้ืนฐาน
เหล่านั้นไดแ้ก่ ความสามารถดา้นเศรษฐกิจ (Economic Performance) ประสิทธิภาพของรัฐบาล 
(Government Efficiency) ประสิทธิภาพทางธุรกิจ (Business Efficiency) และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(Infrastructure) โดยประสิทธิภาพของรัฐบาลนั้น หมายถึง ระดบัของนโยบายภาครัฐท่ีส่งเสริมการ
พฒันาความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ หวัขอ้น้ียงัประกอบดว้ยปัจจยัอีกห้าประการไดแ้ก่ 
การคลังสาธารณะ (Public Finance) นโยบายการคลัง (Fiscal Policy) กรอบเชิงสถาบัน                          
(Institutional Framework) การออกกฎหมาย (Legislation) รวมทั้งกรอบเชิงสังคม (Societal 
Framework)  

ในส่วนของการออกกฎหมาย เป็นท่ีทราบกนัดีโดยทัว่ไปว่า รัฐสภาไทยเป็นสถาบนัท่ี
พระมหากษตัริยพ์ระราชทานอ านาจให้เป็นผูอ้อกกฎหมายส าหรับการปกครองและการบริหาร
ประเทศ ซ่ึงเรียกว่าอ  านาจนิติบญัญติั รัฐสภาจะประกอบดว้ยสภาเดียวหรือสองสภา ย่อมแลว้แต่
บทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนับญัญติัให้รัฐสภาประกอบดว้ยวุฒิสภาและ
สภาผูแ้ทนราษฎร รัฐสภามีหน้าท่ีหลกัตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 3 ประการคือ (นรนิติ 
เศรษฐบุตร และสมคิด เลิศไพฑูรย,์ 2545, หนา้ 2) 

1. หนา้ท่ีในการออกกฎหมาย 
2. หนา้ท่ีในการตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหาร 



 

2 

 3. หนา้ท่ีในการควบคุมโดยการแต่งตั้งบุคคลใหด้  ารงต าแหน่งในองคก์ารท่ีบญัญติัไว้
ในรัฐธรรมนูญ และถอดถอนบุคคลผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง 

หนา้ท่ีในการออกกฎหมายข้ึนอยู่กบัวิธีการท างานในการพิจารณากฎหมาย ซ่ึงนับเป็น
องค์ประกอบท่ีส าคัญในการออกกฎหมายท่ีมีคุณภาพ คือ จะต้องผ่านกระบวนการพิจารณา
กฎหมายหรือกระบวนการนิติบัญญติัท่ีถ่ีถว้น ละเอียดรอบคอบ และรอบด้านโดยองค์การนิติ
บญัญติัซ่ึงไดแ้ก่ สภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒิสภา ท าหนา้ท่ีส าคญัโดยตรงในการพิจารณาร่างกฎหมาย 
เพราะฉะนั้นกระบวนการนิติบญัญติัจึงถือเป็นกลไกท่ีมีความส าคญัต่อประเทศในการท าให้ไดม้า
ซ่ึงกฎหมายท่ีเหมาะสมและสนับสนุนการพฒันาประเทศ รัฐบาลจ าเป็นต้องมีกฎหมายเป็น
เคร่ืองมือในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม หากมีกระบวนการนิติบญัญติัท่ีดีมีประสิทธิภาพย่อม
ส่งผลใหฝ่้ายบริหารสามารถมีกฎหมายท่ีดีดว้ย ซ่ึงกระบวนการนิติบญัญติัท่ีดีนั้นตอ้งประกอบดว้ย
ร่างกฎหมายท่ีดีซ่ึงเป็นปัจจยัน าเขา้ วิธีการท างานท่ีมีประสิทธิภาพในการพิจารณาและตรากฎหมาย 
และตัวกฎหมายท่ีดีในฐานะท่ีเป็นผลลพัธ์ สภาพการท างานท่ีเป็นกระบวนการเช่นน้ีแสดงถึง
ลกัษณะของการจดัการขอ้มูลความรู้ของกระบวนการ ซ่ึงมีผลต่อประสิทธิผลของกฎหมายซ่ึงใน
ท่ีสุดจะกลายเป็นนโยบายและบริการสาธารณะ รวมทั้งมีผลต่อการก าหนดบทบาทและความ
เหมาะสมของการบริหารจดัการขององคก์ารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

 ในการท่ีจะท าใหไ้ดก้ฎหมายท่ีดีนั้น ส่วนหน่ึงข้ึนอยู่กบับทบาทอ านาจและหน้าท่ีของ
วุฒิสภา ซ่ึงประกอบดว้ยบทบาทในดา้นนิติบญัญติั บทบาทในดา้นการควบคุมการบริหารราชการ
แผน่ดิน และการใหค้วามเห็นชอบในเร่ืองส าคญัๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของแผ่นดิน รวมทั้ง
การพิจารณาเลือก แต่งตั้ง ใหค้  าแนะน า ใหค้วามเห็นชอบบุคคลในองคก์าร ตรวจสอบและการถอด
ถอนบุคคลออกจากต าแหน่ง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาท่ีผ่านมาได้มีการศึกษาปัญหา
เก่ียวกบัวุฒิสภาโดยสุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2548, หน้า 431-442) ซ่ึงคน้พบว่า แมว้่าการด าเนิน
บทบาทในการกลัน่กรองร่างกฎหมายในแต่ละวาระของวุฒิสภาจะดูราบร่ืน แต่กระนั้นก็ยงัประสบ
กบัปัญหาในหลายประการโดยเฉพาะความแตกต่างในเร่ืองความเขา้ใจและการตีความเน้ือหาหรือ
สารัตถะของกฎหมาย การมีมุมมองท่ีแตกต่างกัน ช่องว่างของความรู้ในร่างกฎหมายท่ีก  าลัง
กลัน่กรอง การขาดขอ้มลูงานวิจยัมาสนบัสนุน กรอบเวลาท่ีจ  ากดัในการพิจารณา การขาดก าลงัคน 
ความไม่ละเอียดอ่อนของฝ่ายธุรการ ตลอดจนการขยายบทบาทการกลัน่กรองกฎหมายท่ีครอบคลุม
การแกไ้ขเพ่ิมเติมหลกัการใหม่  ขอ้จ  ากดัน้ียอ่มส่งผลต่อคุณภาพการด าเนินงานดา้นนิติบญัญติัของ
วุฒิสภาอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้

วุฒิสภาไทยจะตอ้งเผชิญกบัอุปสรรคในการกลัน่กรองร่างกฎหมายจากขอ้จ ากดัดงักล่าว
ภายใตส้ภาวการณ์เช่นน้ี ฝ่ายธุรการของวุฒิสภาซ่ีงไดแ้ก่ ส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา ควรเปิดกวา้ง
เพื่อปรับตวั และเร่งพฒันาองค์การอย่างเร่งด่วนในการตอบสนองต่อความทา้ทายน้ี ดงันั้น ความ

http://www.thaipoliticsgovernment.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://www.thaipoliticsgovernment.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://www.thaipoliticsgovernment.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
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 เข้าใจในปัจจัยต่างๆ ปัญหาอุปสรรคท่ีเก่ียวข้องของส านักงานฯ เป็นส่ิงส าคัญเพื่อเสนอแนะ
แนวทางในการพฒันาองค์การแก่ส านักงานฯ ในอนาคต อย่างไรก็ตาม จากสภาพปัจจุบนัของ
ส านักงานฯ ท่ีแสดงให้เห็นว่า ส านักงาน  มีความเป็นองค์การเชิงระบบปิด โดยท่ีผูบ้ริหารให้
ความส าคัญต่อวุฒิสภา และก าหนดระบบงานและโครงสร้างองค์การเพื่อท าให้การบริการ
ตอบสนองต่อวุฒิสภา ตลอดจนสร้างความพึงพอใจต่อสมาชิกวุฒิสภาในดา้นการจดัการประชุม
และการเป็นเลขานุการ ซ่ึงถือเป็นบริการขั้นพ้ืนฐาน ยิง่กว่านั้น เมื่อสมาชิกวุฒิสภามีความคาดหวงั
ต่อส านกังาน  ในการเสนอแนะดา้นนิติบญัญติัเพื่อสนบัสนุนการพิจารณาร่างกฎหมายต่างๆ ของ
วุฒิสภา การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองตน้แสดงให้เห็นว่า แทจ้ริงแลว้ สภาพแวดลอ้มการด าเนินงาน
มุ่งเนน้ใหส้ านกังาน  มีรูปแบบเป็นองคก์ารเชิงระบบเปิด ดงันั้น การเป็นองคก์ารเชิงระบบปิดของ
ส านกังาน  แสดงถึงความจ ากดัในหลายดา้น ส่งผลใหส้ านกังานฯ ขาดความสามารถหลกัดา้นการ
จัดการความรู้และการพัฒนารูปแบบบริการใหม่ ตลอดจนความจ ากัดในการบริหารการ
เปล่ียนแปลงทั้งในดา้นการปรับเปล่ียนแนวคิดของผูบ้ริหารและบุคลากร รวมทั้งการปรับเปล่ียน
การด าเนินงานภายใน ส่งผลใหค้วามคาดหวงัของวุฒิสภาต่อบทบาทดงักล่าวของส านักงาน  จึงมี
อุปสรรคหลายดา้น 

จากความเป็นมาและสภาพของปัญหาท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ งานวิจยัน้ีจึงมุ่งเน้นท่ีจะศึกษา
ปัจจัยต่างๆ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคท่ีเก่ียวข้องด้านการบริหารจัดการของส านักงานฯ ในการ
เสนอแนะแนวทางในการพฒันาองค์การเพื่อให้ส านักงานฯ สามารถแสดงบทบาทการเสนอแนะ
ดา้นนิติบญัญติัแก่วุฒิสภา ความรู้เหล่าน้ีจะเกิดจากการผสมผสานความเขา้ใจในสภาพของปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัส านกังานฯ ในทุกมิติดว้ยกนั ดงันั้น จึงเป็นความรู้ท่ีบูรณาการความเขา้ใจจากทุกปัจจยั
พร้อมกันในคราวเดียว ซ่ึงควรมีการปรับเปล่ียนให้ทนักบัแนวโน้มของความเปล่ียนแปลงอย่าง
ต่อเน่ือง อีกนัยหน่ึง ความรู้น้ีควรอยู่บนฐานของความคิดท่ีสร้างสรรค์ ท่ีจะก่อให้เกิดการพฒันา
องค์การท่ีหล่อหลอมกระบวนการให้เป็นผืนผา้เดียวกนั จึงเป็นความจ า เป็นท่ีถา้ส านักงานฯ จะ
สามารถแสดงบทบาทดงักล่าวใหป้ระสบความส าเร็จ ส านกังานฯ ควรมีกรอบแนวทางท่ีบูรณาการ
ความเขา้ใจในปัจจยัและปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในทุกดา้น ท่ีสนับสนุนการพฒันาองค์การในการ
แสดงบทบาทใหม่ได้อย่างแท้จริงทั้ งในปัจจุบันและอนาคต อันจะส่งผลต่อการสนับสนุน
กระบวนการนิติบญัญติัของวุฒิสภาใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงข้ึน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
การพฒันากระบวนการนิติบญัญติัและประเทศโดยส่วนรวมต่อไป 
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 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 
ในการวิจยัเร่ืองน้ี ผูว้ิจยัไดต้ั้งวตัถุประสงคไ์วด้งัน้ี คือ 
1. เพื่อศึกษาปัจจยัต่างๆ (อาทิ สภาพแวดลอ้มภายนอก ตรรกะเชิงองค์การโครงสร้าง

องค์การ บุคลากร บทบาทของผูบ้ริหาร การบริหารจดัการ) ท่ีมีผลต่อการแสดงบทบาทการ
เสนอแนะดา้นนิติบญัญติัของส านกังานเลขาธิการวุฒิสภาแก่วุฒิสภา  

2. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการแสดงบทบาทการเสนอแนะดา้นนิติบญัญติั
ของส านกังานฯ แก่วุฒิสภา  

3. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพฒันาองคก์ารแก่ส านกังานฯ ในอนาคต 
 

ความส าคญัของการศึกษา 

 
การศึกษาบทบาทการเสนอแนะดา้นนิติบัญญัติของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้

ความส าคญัต่อการศึกษาขอ้มลูเพื่อจะเป็นขอ้เสนอแนะการปรับปรุงการด าเนินงานของส านกังานฯ 
ในสามระดบัไดแ้ก่ 

ประการแรก ระดับองค์การ ผลการศึกษาจะระบุสภาพของการบริหารจัดการของ
ส านกังานฯ ทั้งจุดเด่นและส่ิงท่ีควรปรับปรุง รวมทั้งตวัแปรส าคญัๆ ซ่ึงจะน ามาสู่การก าหนดแนว
ทางการปรับปรุงการด าเนินงาน และการบริหารจดัการขององคก์าร 

ประการที่สอง ระดับกระบวนการ  แนวทางการปรับปรุงการด าเนินงาน และการบริหาร
จดัการขององคก์ารจะช่วยในการก าหนดประเด็นการปรับปรุงระบบงานภายในส านักงานฯ อย่าง
เจาะจง 

ประการที่สาม ระดับบุคลากร ทั้งแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงาน และการบริหาร
จดัการขององคก์าร รวมทั้งประเด็นการปรับปรุงระบบงานภายในจะช่วยสร้างกรอบความคิดของ
ผูบ้ริหารนโยบายและบุคลากร ความรู้เช่นน้ีจะมีส่วนส าคญัในการพฒันาบุคลากรในอนาคตอีกดว้ย 

 

ขอบเขตของการวจิยั 

 
การศึกษาวิจยัน้ีก  าหนดขอบเขตการวิจยัดงัน้ี 
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 1. ดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารของวุฒิสภา ผูบ้ริหารและบุคลากรท่ี

ปฏิบติังานในส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา 
1.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารของวุฒิสภา ผูบ้ริหารและบุคลากรท่ี

ปฏิบติังานในส านกังานฯ 
2. ดา้นพ้ืนท่ี ไดแ้ก่ วุฒิสภาและส านกังานฯ 
3. ด้านเน้ือหา เป็นการศึกษาการแสดงบทบาทการเสนอแนะด้านนิติบัญญัติของ

ส านกังานฯ ภายใตรั้ฐธรรมนูญ พุทธศกัราช 2550 รวมทั้งพระราชบญัญติัจดัระเบียบปฏิบติัราชการ
ฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 และพระราชบญัญติัจดัระเบียบปฏิบติัราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2535 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
1. ท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการแสดงบทบาทการเสนอแนะดา้นนิติบญัญติัของ

ส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา รวมถึงปัญหาต่างๆ และสภาพท่ีแทจ้ริงของปัจจยัเหล่านั้นในปัจจุบนั 
2. ท าให้ทราบถึงแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานของส านักงานฯ เพื่อสามารถ

แสดงบทบาทการเสนอแนะดา้นนิติบญัญติัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3. สามารถน าไปประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานขององค์การ

นิติบญัญติัอ่ืนๆ ใหส้ามารถแสดงบทบาทการเสนอแนะไดดี้ยิง่ข้ึน 

 

นิยามศัพท์ 

 
การศึกษาวิจยับทบาทการเสนอแนะด้านนิติบัญญัติของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ผูว้ิจยัไดก้  าหนดนิยามศพัทอ์อกเป็น นิยามศพัทด์า้นแนวคิด และนิยามศพัทด์า้นปฏิบติัการ ดงัน้ี 
 
1. นิยามศัพท์ด้านแนวคดิ 
บริบทของสถานการณ์เชิงนิติบญัญติั หมายถึง ความเป็นไปของระบบการเมืองท่ีส่งผล

ต่อการริเร่ิมและการน าเสนอร่างกฎหมายโดยฝ่ายบริหารตามแผนนิติบญัญติั ตลอดจนการพิจารณา
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 ร่างกฎหมายทั้งในส่วนสภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒิสภา ซ่ึงก  าหนดการประสานงานกบัผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งดา้นขอ้มลูความรู้ 

การสร้างคุณค่าแก่ผูรั้บบริการอย่างบูรณาการ หมายถึง การให้ความส าคัญต่อสมาชิก
วุฒิสภาทั้งในดา้นการเสนอแนะดา้นนิติบญัญติั และงานประจ าโดยมีการวางแผนล่วงหน้า รวมทั้ง
การมุ่งเนน้ประโยชน์ท่ีประชาชนควรไดรั้บจากร่างกฎหมายท่ีผา่นการพิจารณาของวุฒิสภา 

ความสมัพนัธก์บัผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย หมายถึง การระบุขอบเขตการด าเนินงาน และความ
คาดหวงัท่ีมีต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ โดยมีการก าหนดระดบัความส าคญัประกอบของผูม้ีส่วน
ไดส่้วนเสียแต่ละกลุ่ม 

จุดมุ่งหมายขององคก์าร หมายถึง ทิศทางขององค์การในรูปแบบของวิสัยทศัน์ พนัธกิจ 
วตัถุประสงคแ์ละกลยทุธท่ี์ก  าหนดเหตุผลของการมีตวัตนขององค์การ ซ่ึงสะทอ้นความเก่ียวขอ้ง
กบัผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ 

โครงสร้างพ้ืนฐานในการพฒันาความสามารถหลกั หมายถึง ประเด็นทางดา้นโครงสร้าง
องคก์าร ตลอดจนกลไกการประสานงานภายในต่างๆ ท่ีมีส่วนสนับสนุนการสร้างความสามารถ
หลกัขององคก์าร 

ขีดความสามารถดา้นองคค์วามรู้ของบุคลากรและของผูบ้ริหาร หมายถึง การสร้างการ
เรียนรู้ภายในองค์การ การพฒันาบุคลากร การก าหนดบทบาทดา้นองค์ความรู้ของบุคลากรและ
ผูบ้ริหารต่อการด าเนินงาน การพฒันาบริการ การจัดท าแผนงาน รวมทั้งการจดัการความรู้ของ
บุคลากรและผูบ้ริหารอยา่งเช่ือมโยงกนั 

กลไกการสร้างคุณค่าแก่ผูรั้บบริการ หมายถึง ระบบงานดา้นขอ้มลูของผูรั้บบริการต่างๆ  
ระบบงานดา้นการก าหนดแนวทางการตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการแต่ละกลุ่ม และ
ระบบการตอบสนองท่ีเป็นกระบวนการ 

 
2. นิยามศัพท์ด้านปฏิบัตกิาร 
ตรรกะเชิงองค์การ (Organizational Rationality) หมายถึง กิจกรรมท่ีเป็นองค์ประกอบ

ส าคญัในองคก์ารซ่ึงมีอยูส่ามส่วนไดแ้ก่ กิจกรรมดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input Activities) กิจกรรมดา้น
เทคโนโลย ี(Technological Activities) และกิจกรรมผลลพัธ ์(Output Activities) 

การจดัการความรู้ หมายถึง แนวทางการก าหนด แสวงหา จดัระบบ ประยกุตใ์ชง้าน และ
แลกเปล่ียนองค์ความรู้ในการส่งเสริมความสามารถหลกั รวมทั้งการด าเนินงานขององค์การให้
สูงข้ึน 
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 เกณฑ์ Malcolm Baldrige National Quality Award หมายถึง ระบบการประเมิน
ความสามารถในการบริหารจดัการองคก์ารของประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ีงรับผิดชอบโดยสถาบนั
มาตรฐานและเทคโนโลยแีห่งชาติ กระทรวงพาณิชย ์

แกนสมรรถนะ (Competency) หมายถีง แนวทางการระบุกลุ่มของทกัษะความสามารถ
ของบุคลากรขององค์การตามลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มของทกัษะอาจไดแ้ก่  ทกัษะพ้ืนฐาน 
ทกัษะหลกั และทกัษะเฉพาะงาน 

ขอบเขตการด าเนินงาน (Domain) หมายถึง การก าหนดระยะของความเก่ียวขอ้งและ
กิจกรรมท่ีมีกบัผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์าร 

คณะกรรมการขา้มสายงาน (Cross-Functional Committee) หมายถึง การจดักลุ่มของ
คณะท างานซ่ึงประกอบดว้ยสมาชิกจากหลายๆ หน่วยงานภายในองค์การ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
แลกเปล่ียนขอ้มลู และการประสานงานระหว่างกนั 

ตรรกะเชิงเทคนิค  (Technical Rationality) หมายถึง การสร้างความชดัเจนของการ
ด าเนินงานขององค์การ เพื่อให้แน่ใจว่าองค์การจะสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ผูรั้บตามท่ี
ตอ้งการ โดยอาศยัความรู้หรือเทคโนโลยีท่ีระบุตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง และวิธีการผสมผสานท่ีแสดง
ความเป็นเหตุเป็นผลต่อกนั เพ่ือใหไ้ดผ้ลลพัธท่ี์ตอ้งการ  

ความสามารถหลกั (Core Competency) หมายถึง ระดบัการด าเนินงานตามภารกิจของ
องค์การท่ีสูงเป็นพิเศษ และสามารถส่งมอบผลิตภณัฑ์ ณ ระดบัคุณภาพ ราคา และการส่งมอบท่ี
คู่แข่งไม่สามารถกระท าตามได ้หรือถึงแมอ้าจจะเลียนแบบไดแ้ต่ต้องอาศยัเวลายาวนานและ
ค่าใชจ่้ายสูง 

เทคโนโลยท่ีีมีการใชอ้งค์ความรู้แบบเขม้ขน้ (Intensive Technology) หมายถึง ลกัษณะ
ของเทคโนโลยีท่ีมีการใช้ความรู้ท่ีหลากหลายเพื่อก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อวตัถุบางอย่าง 
(Object) โดยท่ีวิธีการผสมผสานความรู้เหล่านั้นถกูก  าหนดจากวตัถุเป้าหมาย 

ผูส่้งมอบ หมายถึง ผูท่ี้ท าหนา้ท่ีจดัส่งปัจจยัน าเขา้ใหแ้ก่ส านกังานฯ เพ่ือท่ีส านกังานฯ จะ
น าไปแปรเปล่ียนเป็นบริการเพื่อส่งมอบให้แก่ผู ้รับบริการอ่ืนๆ ผูส่้งมอบอาจเป็นบุคคลหรือ
องคก์ารก็ได ้

ระบบห้องสมุดอีเล็คโทรนิคส์ (e-Library) หมายถึง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ส านักงานฯ ท่ีจดัเก็บข้อมูลด้านนิติบญัญติัท่ีไวส้ าหรับการอา้งอิงและสามารถเข้าถึงได้ทั้ งโดย
สมาชิกวุฒิสภาและบุคลากรของส านกังานฯ 

ส านกังานฯ หมายถึง ส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา 
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ หมายถึง การส่งเสริมบุคลากรของส านกังานฯ ใหม้ีทกัษะในการ

เรียนรู้ขอ้มลูความรู้ใหม่ๆ เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานในหนา้ท่ีของตนไดดี้ข้ึน 
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 Cluster หมายถึง การจดัส านักต่างๆ เป็นกลุ่ม และอยู่ภายใตค้วามรับผิดชอบของรอง
เลขาธิการวุฒิสภาในโครงสร้างองคก์ารของส านกังานฯ 


