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บทที่ 4 

การวิเคราะห์ผลการศึกษา 
  

การศึกษาขอ้มูลและการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีแสดงในบทท่ี 2 ในการวิจัย
เร่ือง “บทบาทการเสนอแนะดา้นนิติบญัญติัของส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา” ไดแ้สดงให้เห็นถึงกรอบ
การวิเคราะห์ส านักงานฯ ซ่ึงประกอบด้วยปัจจัยส าคัญๆ 6 ปัจจยั ดังนั้น ในบทน้ี ผูว้ิจยัจึงท าการ
วิเคราะห์ขอ้มลูตามปัจจยัดงักล่าวเพื่อสร้างความเขา้ใจในการด าเนินงานของส านกังานฯ ต่อไป  

 

ความเป็นมาและลักษณะส าคญัของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 
ผูว้ิจยัไดส้มัภาษณ์ผูบ้ริหารในทุกระดบัของส านักงานฯ ด าเนินสัมมนากบัผูอ้  านวยการกลุ่ม

งาน รวมทั้งไดร้วบรวมเอกสารภายในส านกังานฯ ท าใหส้ามารถระบุลกัษณะส าคญัของส านักงานฯ ว่า
เป็นส่วนราชการสงักดัรัฐสภา มีฐานะเป็นกรม ไดรั้บการจดัตั้งข้ึนนับตั้งแต่เดือนกนัยายน 2535 ตาม
พระราชบญัญติัจดัระเบียบปฏิบติัราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัจดั
ระเบียบปฏิบติัราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2535 มีอ  านาจหน้าท่ีเก่ียวกบัราชการประจ าทัว่ไป
ของวุฒิสภา มีเลขาธิการวุฒิสภาเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการและรับผดิชอบในการปฏิบติัราชการ และ
ข้ึนตรงต่อประธานวุฒิสภา ส านกังานฯ มีอ  านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี (ส านกังานเลขานุการวุฒิสภา, 2551, 
หนา้ 5)  

1. รับผดิชอบงานดา้นวิชาการและธุรการของวุฒิสภา ไดแ้ก่ งานดา้นวิชาการและธุรการใน
การประชุมวุฒิสภา รวมทั้งการประชุมคณะกรรมาธิการ 

2. ศึกษา ค้นควา้ วิเคราะห์และวิจัยในเร่ืองต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับประกอบการ
พิจารณาด าเนินการงานของสมาชิกวุฒิสภาตามบทบาทและอ านาจหนา้ท่ีของวุฒิสภา 

3. สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข โดยเฉพาะบทบาทการด าเนินงานทางดา้นนิติบญัญติัตามบทบญัญติั
รัฐธรรมนูญฯ ของวุฒิสภา 
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4. ศึกษา คน้ควา้ วิเคราะห์และวิจยั รวมทั้งการเปรียบเทียบขอ้มูลของนานาประเทศ ทั้งน้ี 
เพื่อเป็นขอ้มลูส าหรับสนบัสนุนการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงงานรัฐสภาต่างประเทศของวุฒิสภา 

5. ประสานงานกบัส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและเอกชน 
เพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังานตามภารกิจของวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภา 

6. ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีกฎหมาย ระเบียบขอ้บังคับ ประกาศและค าสั่งได้ก  าหนดให้เป็น
หนา้ท่ีของส านกังานฯ ในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบติังานตามภารกิจของวุฒิสภา เช่น ดา้น
งบประมาณ บุคลากร และวสัดุอุปกรณ์ เป็นตน้ 

7. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีวุฒิสภามอบหมาย 
ในการด าเนินงาน ส านักงานฯ ไดก้  าหนดทิศทางการบริหารจดัการเป็นวิสัยทศัน์ พนัธกิจ 

เป้าหมายสูงสุด ค่านิยม และประเด็นยุทธศาสตร์ไวใ้นแผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2555) (2550, หนา้ 14) ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 4.1  

การปฏิบติังานตามทิศทางการบริหารจดัการ ถือเป็นหน้าท่ีของผูบ้ริหารและบุคลากรทุกคน 
ส านักงานฯ ไดจ้ดัโครงสร้างองค์การซ่ึงแสดงการจัดแบ่งงานและสายการบังคับบญัชาตามท่ีแสดง
ภาพประกอบท่ี 4.1 โดยมีประธานวุฒิสภาเป็นผูบ้ริหารสูงสุด และเลขาธิการวุฒิสภาเป็นผูบ้ริหารของ
ส านกังานฯ ดูแลหน่วยงานภายใน ซ่ึงเป็นไปตามอ านาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัจดั
ระเบียบปฏิบติัราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัจดัระเบียบปฏิบัติ
ราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2535 โดยประธานรัฐสภาดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ขา้ราชการฝ่ายรัฐสภา ไดอ้อกประกาศรัฐสภาเร่ือง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา พ.ศ. 2544  และประกาศรัฐสภาเร่ืองการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
(ฉบบัท่ี 2 ถึง ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2546 โดยแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานฯ ออกเป็น 3 กลุ่มงาน 18 
ส านัก จึงมีบุคลากรท่ีจดัแบ่งตามสายการบังคบับัญชาดังน้ี (ขอ้มูล ณ เดือนมิถุนายน 2552 ส านัก
บริหารงานกลาง ส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา)  

1. ผูบ้ริหารระดบับน ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารระดบัเลขาธิการและรองเลขาธิการ 6 คน 
2. ผูบ้ริหารระดบักลาง ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการส านกัทั้งหมด 18 คน  
3. ผูบ้ริหารระดบัปฏิบติัการ ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการกลุ่ม จ  านวน 106 คน  
4. ขา้ราชการระดบัปฏิบติัการจ านวน 904 คน 

บุคลากรทั้งหมดปฏิบติัหนา้ท่ีทั้งท่ีอาคารวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 และท่ีอาคาร
สุขประพฤติ เลขท่ี 499 ถนนประชาช่ืน เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 
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ตารางที่ 4.1 ทิศทางการบริหารจัดการของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
  

วิสัยทศัน์ 

ส านกังานเลขาธิการวุฒิสภาเป็น “องคก์รท่ีมีความเป็นมืออาชีพ ในการสนบัสนุนการด าเนินงานดา้นนิติบญัญติัของชาติ”  
พันธกจิ 

 ใหบ้ริการและสนบัสนุนการปฏิบติังานดา้นนิติบญัญติั เพ่ือประโยชนส์าธารณะของชาติ 
 เสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ ในบทบาทหนา้ท่ีการด าเนินงานดา้นนิติบญัญติัแกส่าธารณชน 

เป้าหมายสูงสุด 
ส านกังานเลขาธิการวุฒิสภาสามารถปฎิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขใหเ้กดิประโยชนสู์งสุดแกส่าธารณะ และเป็นหน่ึงในสถาบนัหลกัในการพฒันางานดา้นนิติ
บญัญติัของชาติ 

ค่านิยมหลกั 
ยืนหยดัในส่ิงท่ีถูกตอ้ง มุ่งผลสัมฤทธ์ิ จิตบริการ โปร่งใส สุจริต การท างานเป็นทีม ไม่เลือกปฏิบติั 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันาความเป็นมืออาชีพดา้นงานประชุม 
เป้าประสงค ์ เพ่ือใหก้ารด าเนินการจดัการประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อย ถูกตอ้ง ทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ความเป็นมืออาชีพในการสนบัสนุนดา้นวิชาการ องคค์วามรู้ ขอ้มูลและระบบสารสนเทศ 
เป้าประสงค ์ เพ่ือพฒันาศกัยภาพในการสนบัสนุนดา้นวิชาการ องคค์วามรู้ ขอ้มูล ระบบสารสนเทศ เพ่ือใหง้านนิติ

บญัญติัของชาติเป็นไปเพ่ือประโยชนส์าธารณะ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาระบบปฏิบติังาน การบริการในระดบัมาตรฐานสากล และมีความเป็นองคก์ารธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค ์ เพ่ือพฒันาองคก์ารใหมี้ความเป็นสากลและมีระบบการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การใหค้วามรู้ การส่ือสาร การประชาสัมพนัธ์ และการสร้างภาพลกัษณ์ขององคก์ารนิติบญัญติัแห่งชาติ 
เป้าประสงค ์ เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีทั้งภายในและภายนอกประเทศ เป็นศูนยก์ลางในการเผยแพร่ผลงานของสภานิติ

บญัญติัแห่งชาติ และการพฒันาระบอบประชาธิปไตย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพฒันาสมรรถนะของบุคลากร “FAST TEAM” 
เป้าประสงค ์ เพ่ือพฒันาสมรรถนะของบุคลากร เพ่ือรองรับบทบาทใหม่และการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

 
ส าหรับการด าเนินงานของส านักงานฯ นั้น มุ่งเน้นการมอบหมายให้ส านักต่างๆ ท าหน้าท่ี

ใหบ้ริการตามอ านาจหนา้ท่ีของส านกังานฯ ดงัท่ีกล่าวขา้งตน้แก่กลุ่มผูรั้บบริการเป้าหมายต่างๆ จ านวน
มากอนัประกอบดว้ย กลุ่มผูรั้บบริการภายนอก (ได้แก่ ผูบ้ริหารวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ สมาชิก
วุฒิสภา หน่วยงานภายนอก และประชาชนทัว่ไป) และกลุ่มผูรั้บบริการภายใน (ได้แก่ ผูบ้ริหารและ
บุคลากรของส านกังานฯ)  
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เลขาธิการวุฒสิภา

รองเลขาธิการวุฒสิภา รองเลขาธิการวุฒสิภา

ส านักบริหารงานกลางส านักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
กลุ่มงานวิชาการและ  
การพัฒนา  
กลุ่มงานฝึกอบรมและ
สัมมนา 
กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพ
และจริยธรรม

ส านักนโยบายและแผน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล                            
กลุ่มงานทะเบยีนประวัติ
และสถติิ                               
กลุ่มงานอาคารสถานที่   
กลุ่มงานรักษาความ
ปลอดภัย

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
กลุ่มงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์                           
กลุ่มงานแผนงานและ
โครงการ                               
กลุ่มงานติดตามและ
ประเมินผล

ส านักกรรมาธิการ 1

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ 
7คณะ (7 กลุ่มงาน) 
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ 
วิสามัญ 1
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ 
วิสามัญ 2 กลุ่มงานบริการ
เอกสารอ้างอิง

รองเลขาธิการวุฒสิภา รองเลขาธิการวุฒสิภา

ส านักก ากับและ
ตรวจสอบ

ส านักการประชุม

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
กลุ่มงานบญัญัติ  
กลุ่มงานกระทู้ถาม                   
กลุ่มงานพระราชบญัญัติ  
กลุ่มงานะเบยีบวาระการ
ประชุมวุฒสิภา

ส านักประธานวุฒสิภา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
กลุ่มงานติดตามผลการ
ด าเนินงาน                           
กลุ่มงานสรรหาและแต่งตัง้                                
กลุ่มงานถอดถอนและ
ตรวจสอบ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
กลุ่มงานประธานวุฒสิภา
กลุ่มงานรองประธาน 
วุฒสิภาคนที่  1 กลุ่มงานรอง
ประธาน วุฒสิภาคนที่  2 
กลุ่มงานนโยบายและข้อมูล  
กลุ่มงานเร่ืองราว /ร้องทุกข์ 

ส านักประชาสัมพันธ์ส านักการต่างประเทศ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
กลุ่มงานพิธีการทตู  
กลุ่มงานความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ

ส านักภาษาต่างประเทศ

กลุ่มงานบริหารทั่วไปและ
พิธีการ                              
กลุ่มงานสารสนเทศและ
ศนูย์บริการวุฒสิภา                           
กลุ่มงานส่ือมวลชน                              
กลุ่มงานโสตทศันูปกรณ์  
กลุ่มงานผลิตเอกสาร
เผยแพร่                                     
กลุ่มงานเผยแพร่ ปชต. และ
กิจกรรมวุฒสิภาภูมิภาค

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
กลุ่มงานภาษาอัง้กฤษ                            
กลุ่มงานภาษาจีนและภาษา
อ่ืน                                     
กลุ่มงานภาษาฝร่ังเศส  
รัสเซยี และอิตาลี

รองเลขาธิการวุฒสิภา รองเลขาธิการวุฒสิภา

ส านักการพิมพ์
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
กลุ่มงานวิทยาการ
คอมพิวเตอร์  
กลุ่มงานพัฒนา
ระบบงานคอมพิวเตอร์                   
กลุ่มงานบริหารระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
กลุ่มงานบริการระบบ
คอมพิวเตอร์

ส านักวิชาการ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
กลุ่มงานบรรณาธิการและ
เทคโนโลยีการพิมพ์                           
กลุ่มงานการพิมพ์                               
กลุ่มงานบริการพัสดุ 
ส่ิงพิมพ์และคลังส่ิงพิมพ์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
กลุ่มงานวิจัยและข้อมูล 
กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์        
กลุ่มงานติดตามและ
ประมวลผลงานของวุฒสิภา

ส านักกฎหมายส านักการคลังและ
งบประมาณ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
กลุ่มงานงบประมาณ  
กลุ่มงานการเงนิ                      
กลุ่มงานบญัชี                       
กลุ่มงานพัสดุ                          
กลุ่มงานสวัสดิการ กลุ่ม
งานยานพาหนะ

ส านักรายงานการประชุม
และชวเลข

กลุ่มงานบริหารทั่วไป                              
กลุ่มงานกฎหมาย 1
กลุ่มงานกฎหมาย 2
กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
กลุ่มงานรายงานการประชุม                            
กลุ่มงานชวเลข 1
กลุ่มงานชวเลข 2                           
กลุ่มงานชวเลข 3                            
กลุ่มงานชวเลข 4

กลุ่มงานที่ปรึกษา
ด้านกฎหมาย        
ด้านการเมือง  การ ปกครอง และ
การบริหารจัดการ 
ด้านระบบนิติบญัญัติ
ด้านต่างประเทศ  
ต้านกฎหมาย

กลุ่มช่วยอ านวยการนักบริหาร

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ส านักกรรมาธิการ 2

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ 
7คณะ (7 กลุ่มงาน) 
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ 
วิสามัญ 3
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ 
วิสามัญ 4
กลุ่มงานบริการเอกสาร 
อ้างอิง

ส านักกรรมาธิการ 3

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ 
9คณะ (9 กลุ่มงาน) 
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ 
วิสามัญ 5
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ 
วิสามัญ 6
กลุ่มงานบริการเอกสาร 
อ้างอิง

 
 

ภาพประกอบที่ 4.1 โครงสร้างองค์การของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 
นอกจากนั้น ส านักงานฯ ยงัมีความเก่ียวขอ้งกับผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เป็นจ านวนมาก โดยได้
ก  าหนดใหผู้บ้ริหารระดบัสูง และผูบ้ริหารระดบัส านกัต่างๆ ท าหนา้ท่ีสร้างความสัมพนัธ์กบัผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งในวาระต่างๆ อาทิเช่น รัฐสภาไทย สภาผูแ้ทนราษฎรไทย พรรคการเมืองต่างๆ ใน
ประเทศไทย ส่ือมวลชนในประเทศไทย นักวิชาการไทย ส่วนราชการไทย ตลอดจนองค์การภายนอก
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ  

ส าหรับการบริหารจดัการนั้น ส านักงานฯ ไดมี้การพฒันาและใชแ้นวทางการบริหารใหม่ๆ 
อยูเ่สมอโดยเป็นไปตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัจดัระเบียบปฏิบติัราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 
ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัจดัระเบียบปฏิบติัราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2535 โดย
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แนวทางการบริหารจดัการเหล่านั้นประกอบดว้ยเคร่ืองมือการบริหารส าคญัๆ ในระดบัส านักงานโดย
สอดคลอ้งกบักรอบการวิเคราะห์ดงัท่ีไดแ้สดงในบทท่ี 2 อนัไดแ้ก่  

1. ระบบการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ เพื่อจดัท าแผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิ สภา 
รวมทั้งตวัช้ีวดัผลการปฏิบติัราชการระดบัองคก์าร 

2. การใชค้ณะกรรมการขา้มสายงาน เพื่อรับผิดชอบหน้าท่ีงานบางดา้นท่ีมีความส าคญัและ
เก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานภายในจ านวนมาก 

3. ระบบการพฒันาองค์การแห่งการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของส านักงานฯ มี
จิตส านึกและวิธีการจดัการองคค์วามรู้ในการประกอบการปฏิบติัหนา้ท่ี 

4. ระบบการพฒันาบุคลากร เพื่อจดัท าแผนพฒันาบุคลากรในการยกระดบัความสามารถของ
บุคลากรของส านกังานฯ ใหสู้งข้ึน 

5. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อจดัท าแผนก าลงัคน ตลอดจนระบบงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการท าใหม้ีบุคลากรในจ านวนท่ีเพียงพอต่อภาระงานของส านกังานฯ 

6. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพฒันาระบบห้องสมุดอีเล็คโทรนิคส์หรือ e-Library ท่ี
เก็บรวบรวมขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงงานนิติบญัญติัเพื่อใชใ้นการอา้งอิงทางวิชาการในอนาคต 

7. การจดัท าค  ารับรองการปฏิบติัราชการในช่วงปีงบประมาณ เพื่อใชใ้นการประเมินผลผล
การปฏิบติังานของส านกังานฯ ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหารระดบักลาง ตลอดจนท่ีปรึกษาของเลขาธิการ
วุฒิสภา 

 

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

 
สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัส านกังานฯ หมายถึง ความเป็นไปของระบบการเมือง

ของประเทศไทย การท าความเข้าใจในบทบาทและความสัมพนัธ์ของตัวแสดงทางการเมืองต่างๆ 
รวมทั้งลกัษณะของการริเร่ิมกฎหมายในฝ่ายบริหาร รวมทั้งการน าเสนอและการพิจารณาร่างกฎหมาย
ในรัฐสภา  

เมื่อพิจารณาสภาพแวดลอ้มโดยรวมจะพบว่า รูปแบบการปกครองแบบรัฐสภาของประเทศ
ไดก้  าหนดขอบเขตการด าเนินงาน (Domain) ซ่ึงหมายถึง ความเก่ียวขอ้งและกิจกรรมท่ีมีระหว่างกบัผูม้ี
ส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ ในด้านนิติบัญญัติ เร่ิมตน้จากรัฐสภาซ่ึงประกอบด้วยสภาผูแ้ทนราษฎรและ
วุฒิสภาถือเป็นสถาบนัท่ีก  ากบัดูแลงานดา้นนิติบญัญติัของประเทศ ในขณะท่ีฝ่ายบริหารอนัไดแ้ก่ ส านกั
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 
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ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด าเนินการดา้นการริเร่ิมและการน าเสนอร่างกฎหมายเพ่ือเขา้สู่การ
พิจารณาของรัฐสภา ซ่ึงก็เป็นการก าหนดบทบาทหน้าท่ีของส านักงานฯ ในการให้บริการสนับสนุน
สมาชิกวุฒิสภาในฐานะผูรั้บบริการเพื่อให้การพิจารณาร่างกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นขอ้มลูและวิชาการจากหน่วยงานอ่ืนๆ อาทิ หน่วยงานวิชาการ องค์การอิสระ 
นกัวิชาการ ส่ือมวลชน เป็นตน้ ดงันั้น ขอบเขตการด าเนินงานดา้นนิติบญัญติัจึงสามารถจดักลุ่มผูม้ีส่วน
ไดส่้วนเสียเหล่าน้ีเป็นภาคส่วนต่างๆ ซ่ึงมีผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งและมีบทบาทในภาคส่วนนั้นๆ 
โดยสามารถแสดงความสมัพนัธท่ี์มีต่อกนัและต่อส านกังานฯ ตามภาพประกอบท่ี 4.2 ซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

1. ภาคนิตบิัญญัต ิหมายถึง องคก์ารต่างๆ ท่ีท าหน้าท่ีก  ากบัดูแล รวมทั้งมีความเก่ียวขอ้งใน
การด าเนินงานดา้นนิติบัญญติักับส านักงานฯ องค์การเหล่าน้ีไดแ้ก่ รัฐสภา สภาผูแ้ทนราษฎร และ
วุฒิสภา ดงันั้น องค์การเหล่าน้ีมีบทบาทส าคญัในการก าหนดบทบาทหน้าท่ี ตลอดจนการด าเนินงาน
ของส านกังานฯ  

2. ภาคผู้ส่งมอบ หมายถึง องค์การท่ีส่งมอบปัจจยัท่ีจ  าเป็นเพื่อประกอบการด าเนินงานของ
ส านักงานฯ อาทิเช่น ข้อมูล งบประมาณ องค์การเหล่าน้ี ไดแ้ก่ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ส านกังานเลขานุการนายกรัฐมนตรี รวมทั้งส่วนราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ฯลฯ ปัจจยัท่ีไดรั้บเหล่าน้ีจะ
ถกูป้อนเขา้สู่กระบวนการด าเนินงานในการใหบ้ริการแก่ผูรั้บบริการ 

 

 

ภาคนิติบัญญัติ 

ภาคผู้รับบริการ 

ภาคสนับสนุน 

ภาคผู้ส่งมอบ ส านักงานฯ 

- รัฐสภา 
- สภาผูแ้ทนราษฎร 
- วุฒิสภา   

- หน่วยงานวิชาการ 
- องคก์ารอิสระ 
- นกัวิชาการ 

- ต่างประเทศ 
- ส่ือมวลชน 

- สมาชิกวุฒิสภา 
- หน่วยงานภายนอก 
- ประชาชน 

- ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
- ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
- ส านกังานเลขาธิการรัฐสภา  
- ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร  
- ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
- ส านกังบประมาณ 
- ส่วนราชการ 

ภาพประกอบที่ 4.2 ภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ 



      76 

3. ภาคสนับสนุน หมายถึง องค์การท่ีให้การสนับสนุนด้านข้อมูลและสารสนเทศเพี่อ
ประกอบการให้บริการของส านักงานฯ หรือสร้างผลกระทบต่อส านักงานฯ องค์การเหล่าน้ี ได้แก่ 
หน่วยงานทางวิชาการต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลยั องคก์ารอิสระ นกัวิชาการ ส่ือมวลชน ต่างประเทศ เป็น
ตน้ ขอ้มลูและสารสนเทศท่ีไดรั้บจะเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการด าเนินงานของส านักงานฯ เพื่อท า
ใหก้ระบวนการนิติบญัญติัอยูบ่นพ้ืนฐานของขอ้เท็จจริง 

4. ภาคผู้ รับบริการ หมายถึง องค์การท่ีไดรั้บบริการจากส านักงานฯ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและ
สมาชิกวุฒิสภา หน่วยงานภายนอกต่างๆ และประชาชนทัว่ไป ความตอ้งการของผูรั้บบริการเหล่าน้ีจะ
เป็นจุดเร่ิมตน้ของการด าเนินงานของส านกังานฯ ท่ีควรตอบสนองอยา่งมีประสิทธิภาพ 

เมื่อพิจารณาองคก์ารในแต่ละภาคส่วนขา้งตน้ในดา้นการพิจารณาร่างกฎหมายของวุฒิสภา
เพื่อระบุผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีความส าคญัต่อส านักงานฯ ซ่ึงเป็นองค์การท่ีมีความเก่ียวขอ้งต่อการ
พิจารณาร่างกฎหมาย และความเก่ียวขอ้งนั้นอาจหมายถึง ความสัมพนัธ์และความคาดหวงัท่ีมีต่อกนั
ระหว่างผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียและส านกังานฯ ในดา้นต่างๆ ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียท่ีส าคญัไดแ้ก่ 

1. ภาคนิติบัญญัติ ไดแ้ก่ วุฒิสภา ซ่ึงมีบทบาทอ านาจและหน้า ท่ีในด้านนิติบัญญติั การ
ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน การให้ความเห็นชอบในเร่ืองส าคญัๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์
ของแผน่ดิน การพิจารณาเลือก แต่งตั้ง ใหค้  าแนะน า ใหค้วามเห็นชอบบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์การ
ต่างๆ และการถอดถอนผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือขา้ราชการระดบัสูงออกจากต าแหน่ง บทบาท
หนา้ท่ีดงักล่าวน้ีก  าหนดความคาดหวงัต่อบทบาทของส านกังานฯ ในดา้นต่างๆ ตามท่ีไดร้ะบุในตอนตน้
ของบทน้ี   

นอกจากนั้น วุฒิสภายงัท าหนา้ท่ีก  ากบัดูแลการด าเนินงานของส านกังานฯ ซ่ึงรับผดิชอบโดย
ประธานวุฒิสภา รวมทั้งด  าเนินการผา่นคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการสังกดัรัฐสภา มีคณะกรรมการขา้ราชการฝ่ายรัฐสภา (กร.) ซ่ึงมีบทบาทอ านาจและ
หนา้ท่ีก  ากบัดูแลงานในดา้นน้ี โดยกระท าผา่นคณะอนุกรรมการขา้ราชการฝ่ายรัฐสภาเฉพาะกิจ (อ.ก.ร. 
เฉพาะกิจ) ซ่ึงมีอ  านาจหนา้ท่ีดงัแสดงในตารางท่ี 4.2 (คณะกรรมการขา้ราชการฝ่ายรัฐสภา, 2549, หน้า 
1-2) 
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ตารางที่ 4.2 อ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภาเฉพาะกิจ (อ.ก.ร. เฉพาะกิจ) 
 

อ านาจหน้าทีข่องคณะอนุกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภาเฉพาะกจิ (อ.ก.ร. เฉพาะกจิ) 
- พิจารณาก  าหนดกรอบและแนวทางการจดัท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกดัรัฐสภา 
- จดัท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกดัรัฐสภา 
- ก  ากบัและติดตามการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกดัรัฐสภา 
- แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือปฏิบติังานใดใด ตามท่ี อ.ก.ร. เฉพาะกจิ มอบหมาย 
- ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ี ก.ร. มอบหมาย 

 

2. ภาคผู้ส่งมอบ ไดแ้ก่ ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีอ  านาจหน้าท่ี
ตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ .ศ. 2522 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบญัญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2542 (ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา , 
ออนไลน์, 2553) นอกจากนั้น ข้อ 1 ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2545 ยงัก  าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีภารกิจ
เก่ียวกบัการจดัท ากฎหมาย การใชก้ฎหมายและการพฒันากฎหมายใหถ้กูตอ้ง สร้างความเป็นธรรมและ
ส่งเสริมการพฒันาประเทศและประโยชน์สุขของประชาชน ตลอดจนพฒันาบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญดา้นกฎหมายดว้ย   

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกายงัเป็นหน่วยงานหลกัท่ีท าหน้าท่ีจดัท าแผนนิติบัญญัติ 
(ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2551, หน้า 2) ซ่ึงหมายถึง แผนการเสนอกฎหมายท่ีจ  าเป็นต่อการ
ผลกัดนัใหน้โยบายของรัฐบาลท่ีก  าหนดไวใ้นแผนการบริหารราชการแผน่ดินประสบความส าเร็จ  แผน
น้ีไดรั้บการจดัท าโดยคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นแนวทางในการเสนอให้มีการปรับปรุงแกไ้ข หรือยกเลิก
กฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดินในการด าเนินการตามนโยบาย และแผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน ดังนั้น แผนนิติบัญญติัจึงเป็นกลไกของรัฐบาลในการผลกัดันนโยบายการ
บริหารราชการแผ่นดินตามท่ีได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา โดยเป็นไปตามมาตรา  76 วรรคสอง ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ประกอบกับข้อ 6 ของระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการจดัท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 ซ่ึงก  าหนดให้ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาและส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรีร่วมกนัพิจารณาและจดัท าแผนนิติบญัญติั 
เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีใหค้วามเห็นชอบภายใน 120 วนั นบัแต่วนัท่ีแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งน้ี กฎหมายท่ีจ  าเป็นตอ้งมี ปรับปรุงแกไ้ข หรือยกเลิกไดจ้  าแนกตาม
นโยบายท่ีก  าหนดไวใ้นแผนการบริหารราชการแผ่นดิน อาทิ นโยบายเร่งด่วนท่ีจะเร่ิมด าเนินการในปี
แรก นโยบายความมัน่คงของรัฐ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต นโยบายเศรษฐกิจ นโยบายท่ีดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีการวิจยั และนวตักรรม นโยบาย
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การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และนโยบายการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี แผนนิติ
บญัญติัน้ีเป็นจุดอา้งอิงท่ีรัฐสภาใชใ้นงานดา้นนิติบญัญติัในตลอดส่ีปี รายปี และรายสมยัประชุม  

 

3. ภาคผู้ รับบริการ ไดแ้ก่ สมาชิกวุฒิสภาทั้ง 150 คนท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในวุฒิสภาในบทบาท
ต่างๆ ตามบทบญัญติัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 บทบาทเหล่าน้ีจึงส่งผลต่อ
การปฏิบติังานของส านกังานฯ ในดา้นต่างๆ  

  
เมื่อพิจารณาสภาพแวดลอ้มภายนอก รวมทั้งผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียส าคัญๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ

ส านกังานฯ ตามท่ีแสดงขา้งตน้ ผูว้ิจยัตั้งขอ้สงัเกตต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
ก. การริเร่ิมร่างกฎหมายโดยฝ่ายบริหารมีประเด็นทางการเมืองเก่ียวขอ้งตลอดเวลา เน่ืองจาก

ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยของประเทศไทยใชร้ะบบรัฐสภาท่ีเป็นระบบสภาคู่ ถึงแมว้่าฝ่าย
นิติบญัญติัจะมีอ  านาจเต็มในการออกกฎหมาย แต่ทว่าการมีเสียงขา้งมากในรัฐสภาของฝ่ายบริหารส่งผล
ใหก้ารปฏิบติัตนเป็น “ตวัหลกัในการออกกฎหมาย” (Chief Lawmaker) ของฝ่ายนิติบญัญติัมีขอ้จ  ากดั 
ท าใหฝ่้ายนิติบญัญติัขาดอ านาจทางการเมืองท่ีแทจ้ริง 

ข. การน าเสนอร่างกฎหมายโดยฝ่ายบริหาร มีความไม่แน่นอนสูงอนัเน่ืองจากความอ่อนแอ
ของรัฐบาลผสม รวมทั้งการท่ีฝ่ายนิติบญัญติัซ่ึงมาจากการเลือกตั้ง ประกอบดว้ยพรรคการเมืองหลาย
พรรค และไม่มีพรรคใดพรรคหน่ีงมีเสียงขา้งมากในสภา ท าให้เกิดรัฐบาลผสม และมีความขดัแยง้กนั
ทางดา้นนโยบาย และการแข่งขนัระหว่างผูน้  าของพรรคร่วมรัฐบาล ท าใหรั้ฐบาลอยู่ในสภาพท่ีอ่อนแอ
และขาดเสถียรภาพ   

ค. การพิจารณาร่างกฎหมายในรัฐสภาทั้งในส่วนสภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒิสภาไทยขาด
ประสิทธิภาพและความต่อเน่ือง เป็นเพราะการถูกกดดนัจากพลงัทางการเมืองนอกรัฐสภา โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่กลุ่มอิทธิพลและกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ  ทั้งท่ีเป็นกลุ่มในระบบราชการและนอกระบบราชการ 
รวมทั้งการแสดงบทบาทของพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีสร้างความเปล่ียนแปลงทั้ง
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซ่ึงก่อให้เกิดความไม่พอใจจากขา้ราชการประจ าและคณะทหาร
หลายประการ การท่ีพรรคการเมืองมีความขดัแยง้กนั และตอ้งการโค่นลม้รัฐบาลท่ีเป็นฝ่ายตรงขา้ม ถือ
เป็นการบัน่ทอนเสถียรภาพทางการเมือง และท าใหพ้รรครัฐบาลและสภาผูแ้ทนราษฎรไม่อาจท างานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง  

ง. การริเร่ิม การเสนอ การพิจารณาร่างกฎหมาย รวมทั้งการบงัคบัใชก้ฎหมายเป็นไปตาม
แผนนิติบญัญติั ซ่ึงจดัท าโดยส านกังานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
โดยท่ีทั้งสองหน่วยงานน้ีมีบทบาทหลกัในขั้นตอนการริเร่ิมและการเสนอร่างกฎหมายส่วนขั้นตอนการ
พิจารณาร่างกฎหมายในส่วนของสภาผูแ้ทนราษฎร มีส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรเป็น
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หน่วยงานหลกัในการจัดประชุม ส่วนการพิจารณาในส่วนของวุฒิสภานั้ น ส านักงานฯ ถือเป็น
หน่วยงานหลกัในการจดัประชุม อย่างไรก็ตาม งานทั้งหมดน้ีนับว่ามีความเก่ียวขอ้งกับการจดัการ
ความรู้แบบสหวิทยาการ (Multidisciplinary) และเข้มข้นในทุกขั้นตอน ดังนั้น การด าเนินงานของ
ส านกังานฯ จึงควรแสดงใหเ้ห็นถึงการใชอ้งคค์วามรู้ทั้งในดา้นนิติศาสตร์และนโยบายสาธารณะควบคู่
กนั ซ่ึงท าให้ส านักงานฯ ตอ้งประสานงานกบัผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียภายนอก และส่งผลให้แนวคิดของ
ผูบ้ริหารต่อส านกังานฯ เป็นองคก์รเชิงระบบเปิดมากข้ึนตามแนวคิดของธอมป์สัน (Thompson, 2004, 
pp. 3-13, 17-18)   

จ. การท่ีส านักงานฯ อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของวุฒิสภา ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของระบบ
การเมือง ส่งผลกระทบต่อแนวคิดองคก์ารของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานของส านักงานฯ ในเชิงอ  านาจ 
จากการสมัภาษณ์นายสุชาติ อยูย่อด รองเลขาธิการ เห็นว่า ในสภาพเช่นน้ี บุคลากรดงักล่าวย่อมไดรั้บ
ผลจากอิทธิพลทางการเมือง ซ่ึงท าให้ไม่สามารถแยกแยะระหว่างบทบาทการเป็น “เจ้านาย” และ 
“ผูรั้บบริการ” ของสมาชิกวุฒิสภา การท่ีบุคลากรมีความคิดเช่นน้ียอ่มส่งผลให้การปฏิบติัหน้าท่ีมุ่งเน้น
การตอบสนองสมาชิกวุฒิสภาเป็นหลกั องค์การจึงมีลกัษณะองค์การ เชิงระบบปิดท่ีมุ่งเน้นการมี
ประสิทธิภาพในการบรรลุผลการด าเนินงานท่ีต้องการ การด าเนินงานของส านักต่างๆ จึงขาดการ
ประสานกนั และใชร้ะบบแผนงานเป็นเคร่ืองมือควบคุม (Thompson, 2004, p. 6)   

จากข้อสังเกตต่างๆ ขา้งตน้ ท าให้ผูว้ิจัยเห็นว่าการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกของ
ส านกังานฯ แสดงถึงความเช่ือมโยงของหวัขอ้เหล่าน้ีท่ีมุ่งเน้นสภาพทางการเมืองทั้งในระบบการเมือง
และส านักงานฯ โดยมีแผนนิติบัญญัติเป็นแกนหลกั ซ่ึงสามารถสรุปเป็นประเด็นด้าน “บริบทของ
สถานการณ์เชิงนิตบิัญญัต”ิ ท่ีครอบคลุมความเป็นไปของระบบการเมือง การริเร่ิมและการน าเสนอร่าง
กฎหมายโดยฝ่ายบริหาร การพิจารณาร่างกฎหมายในรัฐสภา การใหค้วามส าคญัต่อแผนนิติบญัญติั และ
การระบุผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งตามร่างกฎหมายในแผนนิติบญัญติั  

 

การวเิคราะห์ตรรกะเชิงองค์การ 

ตรรกะเชิงองค์การ (Organizational Rationality) หมายถึง ลกัษณะการด าเนินงานของ
องคก์ารท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ ภายใตส้ภาพแวดลอ้มภายนอก โดยท่ีรับเอาปัจจยัน าเขา้
มาแปรเปล่ียนเป็นผลงานเพื่อส่งมอบออกไป (Thompson, 2004, pp. 3-13, 19) ตลอดจนมีทิศทางการ
ด าเนินงานขององคก์ารท่ีสอดคลอ้งกนั 

ตรรกะเชิงองคก์ารมีหวัขอ้ยอ่ยท่ีสามารถวิเคราะห์ในรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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1. รูปแบบการด าเนินงานโดยทั่วไป 
ผูบ้ริหารของส านกังานฯ มีความเห็นว่า ส านกังานฯ มีลกัษณะการด าเนินงานโดยให้บริการ

ต่อสมาชิกวุฒิสภาตามท่ีไดรั้บการร้องขอ โดยท่ีการใหบ้ริการนั้นแสดงออกโดยผูบ้ริหารทุกระดบัของ
ส านกังานฯ ซ่ึงตอบสนองต่อผูบ้ริหารและสมาชิกวุฒิสภาตามความเก่ียวขอ้งของงานท่ีมีต่อกนั อาทิเช่น 
ส านกังานประธานวุฒิสภาให้บริการแก่ผูบ้ริหารวุฒิสภา หรือส านักกรรมาธิการ 1, 2, 3 ให้บริการแก่
คณะกรรมาธิการและสมาชิกวุฒิสภา เป็นต้น ลกัษณะเช่นน้ีแสดงถึงทั้งวุฒิสภาและส านักงานฯ มี
ความสมัพนัธใ์นดา้นการบริการท่ีมีความหลากหลายในเวลาเดียวกนั 

ส านกังานฯ ตอบสนองความตอ้งการของสมาชิกวุฒิสภา โดยการใหบ้ริการท่ีหลากหลาย ซ่ึง
แสดงถึงสภาพการด าเนินงานในหลายดา้นดงัต่อไปน้ี 

1.1 จากการท่ีส านกังานฯ ไดรั้บการจดัตั้งตามพระราชบญัญติัจดัระเบียบปฏิบติัราชการฝ่าย
รัฐสภา พ.ศ. 2518 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัจดัระเบียบปฏิบติัราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2535 มีเลขาธิการวุฒิสภาเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการและรับผิดชอบในการปฏิบติัราชการ และ
ข้ึนตรงต่อประธานวุฒิสภา นบัเป็นจุดเร่ิมตน้ส าคญัของการมีความคิดและค่านิยมภายในส านักงานฯ ท่ี
มุ่งตอบสนองความตอ้งการของสมาชิกวุฒิสภาในฐานะ “เจา้นาย” ซ่ึงมีความแตกต่างจากบทบาทการ
เป็น “ผูรั้บบริการ” รวมทั้งการใชก้ฎระเบียบแบบเขม้งวดท่ีเนน้การควบคุมจากบนลงล่างเพื่อการสร้าง
ความแน่นอนชดัเจนของการใหบ้ริการ ตามการสมัภาษณ์ของนายสุชาติ อยูย่อด รองเลขาธิการ ดังท่ีได้
อา้งอิงขา้งตน้ 

1.2 สถานภาพของวุฒิสภาในฐานะ “เจา้นาย” ท าให้ผูบ้ริหารทุกระดบัชั้นและเจา้หน้าท่ี
กรรมาธิการของส านักงานฯ ต้องสนองตอบต่อความต้องการต่อบริการในทุกดา้น ทั้งงานท่ีได้รับ
มอบหมายทั้งจากคณะกรรมาธิการวุฒิสภา และจากสมาชิกวุฒิสภาแต่ละคน “โดยส่วนตวั” ซ่ึงตาม
ความคิดเห็นจากการสนทนากลุ่มกบัผูอ้  านวยการกลุ่มกรรมาธิการ ส่งผลให้ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน
ของส านกังานฯ ตอ้ง “คอยตอบสนองต่อค าสัง่” ในเชิงตั้งรับตลอดเวลา 

1.3 จากการท่ีส านักงานฯ เป็นองค์การด้านนิติบัญญัติสังกัดรัฐสภา ผูบ้ริหารและ
ผูป้ฏิบติังานจึงมีมุมมองดา้นกฎหมาย และให้ความส าคญัต่อการพิจารณาร่างกฎหมายในวุฒิสภาเป็น
หลกั ในขณะท่ีการพิจารณาร่างกฎหมายเป็นเพียงส่วนหน่ึงของกระบวนการริเร่ิม การเสนอ การ
พิจารณา และการบงัคบัใชก้ฎหมาย โดยกระบวนการเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ  (สมบติั ธ ารงธญัวงศ์, 2546, หน้า 3-4) ส่ิงน้ีแสดงถึงบริการท่ีส่งมอบควรมุ่งเน้นมุมมอง
นโยบายสาธารณะมากข้ึนเพื่อสร้างคุณค่าทั้งดา้นการเมือง (Politcial Value) และดา้นนโยบายสาธารณะ 
(Public Policy Value) ตามแนวคิดของสจ๊วต (Stewart, 2009, p.14) ซ่ึงมีเน้ือหากวา้งขวางกว่าการ
ใหบ้ริการดา้นกฎหมาย และการให้บริการดา้นเลขานุการของวุฒิสภา ซ่ึงเป็น “งานประจ า” ท่ีสมาชิก
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วุฒิสภาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ อย่างไรก็ตาม สมาชิกวุฒิสภาหลายท่านให้ความเห็นท่ีแสดงความ
คาดหวงัท่ีสูงข้ึนต่อบริการของส านกังานฯ   ดงัแสดงในตารางท่ี 4.3 
 
ตารางที่ 4.3 ความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาต่อบทบาทของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 

ความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาต่อบทบาทของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

- นายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานวุฒิสภา คนท่ี 1 ให้ความเห็นว่า “ข้าราชการของส านักงานฯ ควรมีความเป็นมืออาชีพ มี
ความมุ่งมั่นเป็นผู้ ช่วยของสมาชิกวุฒิสภาในทุกเร่ือง มีข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถช้ีแนะสมาชิกฯได้ ควรมีความรวดเร็ว 

ฉับพลัน ทนัสมัยของข้อมูล  มีความหลากหลายในความรู้เร่ืองกฎหมาย และวิชาการด้านต่างๆ” 
- นายวรวุฒิ โรจนพานิช ประธานคณะกรรมาธิการการกฬีา วุฒิสภา เห็นว่า “ข้าราชการในแต่ละกลุ่มงานของกรรมาธิการควรมี
ความรู้เฉพาะด้านของกรรมาธิการนั้นๆ โดยเฉพาะความรู้ในระดับพื้นฐาน ต้องมีข้อมูลทีส่ามารถช้ีแนะ เป็นแนวทางให้สมาชิก

วุฒิสภาได้” 

- พลเอกเลิศรัตน ์รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการพลงังาน วุฒิสภา เห็นว่า “ข้าราชการของส านักงานฯ ควรเป็นผู้ ช่วยของ
สมาชิกวุฒิสภาในลักษณะการให้บริการทีค่รบวงจร” 

- นายเรืองไกร ลีกจิวฒันะ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว. สรรหา : ภาคเอกชน) เห็นว่า “บุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาควร

สามารถเป็นหุ้นส่วนควบคู่ไปกบัสมาชิกวุฒิสภา”   

 
สภาพดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าส านักงานฯ มีการด าเนินงานท่ีมีความหลากหลาย โดยมุ่ง

ตอบสนองต่อสมาชิกวุฒิสภาในเวลาอนัจ ากัด การปฏิบัติต่อสมาชิกวุฒิสภาเสมือนเป็น “เจ้านาย” 
รวมทั้งการใหบ้ริการท่ีเป็น “งานประจ า” แสดงถึงการเป็นองค์การเชิงระบบปิดในความคิดของธอมป์
สนั (Thompson, 2004, pp. 14-24) ผูบ้ริหารของส านกังานฯ ตอ้งการความชดัเจนของการให้บริการต่อ
วุฒิสภา จึงท าการควบคุมองคก์ารดว้ยการวางแผนยุทธศาสตร์ ขั้นตอนปฏิบติังาน โครงสร้างองค์การ 
กฎระเบียบ รวมทั้งการตอบสนองสมาชิกวุฒิสภาเป็นหลกั โดยพิจารณาผลกระทบอนัเน่ืองจาก
สภาพแวดลอ้มดา้นนิติบญัญติัเพียงเลก็นอ้ย  ถึงแมว้่า ส านกังานฯจะมวีิธีการด าเนินงานต่างๆ อาทิ การ
ใชก้ลุ่มงานคณะกรรมาธิการเพื่อรองรับคณะกรรมาธิการวุฒิสภาต่างๆ การมอบหมายให้ส านักวิชาการ
และส านกักฎหมายท าหนา้ท่ีดา้นขอ้มลูต่างๆ วิธีการเหล่าน้ีไม่ไดพ้ิจารณาสภาพแวดลอ้มดา้นนิติบญัญติั
เพื่อรับรู้ถึงความคืบหน้าของการริเร่ิมและการน าเสนอร่างกฎหมาย ตลอดจนมีความเข้าใจในร่าง
กฎหมายในการเตรียมข้อมูลเพื่อให้ร่างกฎหมายสร้างคุณค่าตามท่ีต้องการให้เป็นกรอบนโยบาย
สาธารณะ ดงันั้น การด าเนินงานของส านกังานฯ แบบองคก์ารเชิงระบบปิดจึงมีขอ้จ  ากดัในการรองรับ
การแสดงบทบาทการเสนอแนะดา้นนิติบญัญติัในการสนบัสนุนการพิจารณาร่างกฎหมายของวุฒิสภา 

จากขอ้สังเกตต่างๆ ข้างตน้ ท าให้ผูว้ิจยัมีความเห็นว่าการวิเคราะห์รูปแบบการด าเนินงาน
โดยทัว่ไปของส านักงานฯ แสดงถึงความเช่ือมโยงของหัวข้อเหล่าน้ีท่ีมุ่งเน้นการตอบสนองความ
ตอ้งการของสมาชิกวุฒิสภา และของประชาชน ท าให้สามารถสรุปเป็นประเด็นท่ีเรียกว่า “การสร้าง
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คุณค่าแก่ผู้รับบริการอย่างบูรณาการ” ท่ีครอบคลุมการใหค้วามส าคญัต่อสมาชิกวุฒิสภาทั้งในดา้นการ
เสนอแนะดา้นนิติบญัญติั รวมทั้งงานบริการประจ า ตลอดจนประชาชนและสงัคมโดยรวม 

 
2. การเช่ือมโยงกบัองค์การภายนอก 
ผูบ้ริหารของส านกังานฯ มีความเห็นว่า ส านกังานฯ มีการด าเนินงานท่ีเช่ือมโยงกบัองค์การ

ภายนอกตามบทบาทหนา้ท่ีอยูแ่ลว้ โดยท่ีการเช่ือมโยงนั้นกระท าโดยผูบ้ริหารทุกระดบัของส านักงานฯ 
อาทิเช่น ส านักการประชุมด าเนินกิจกรรมสันทนาการนอกสถานท่ีกบัส่วนราชการต่างๆ ส านักการ
ต่างประเทศมีการประสานงานกบักระทรวงการต่างประเทศ หรือ ส านกัประชาสมัพนัธ์มีความสัมพนัธ์
กบัส่ือมวลชนต่างๆ เป็นตน้ ลกัษณะเช่นน้ีแสดงถึงส านกังานฯ มีการเช่ื อมโยงกบัองค์การภายนอกท่ีมี
ความหลากหลายในเวลาเดียวกนั 

ส านกังานฯ มีความเก่ียวขอ้งกบัองคก์ารภายนอกหรือผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ ซ่ึงแสดงถึง
สภาพการด าเนินงานในหลายดา้นดงัต่อไปน้ี 

2.1 การไม่ก าหนดขอบเขตการด าเนินงานและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย  
ในปัจจุบนั การขอบเขตการด าเนินงานและผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียกระท าโดยส านักนโยบาย

และแผน โดยไดท้ าการวิเคราะห์ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ รวมทั้งสรุปไวใ้นแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2555) (2550, หนา้ 8) ซ่ึงไดร้ะบุผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ ไดแ้ก่ 
สมาชิกวุฒิสภา รัฐบาล องค์การอิสระ ส่ือมวลชน พรรคการเมือง ประชาชน และต่างประเทศ ส่วน
ส านักต่างๆ ก็ก  าหนดผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ ของส านักเอง การสัมภาษณ์ผูอ้  านวยการส านักการ
ประชุม ผูอ้  านวยการส านักกรรมาธิการและผูอ้  านวยการกลุ่มกรรมาธิการได้ระบุผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย
อยา่งชดัเจน อาทิ ผูรั้บบริการ (อาทิ สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ) เจา้ของขอ้มูล (อาทิ ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ส่วนราชการ) และองคก์ารก ากบัดูแล (อาทิ วุฒิสภา รัฐสภา เป็นตน้) อย่างไรก็
ตาม การก าหนดผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียของส านักต่างๆ ขาดการประสานงานกนั ขอ้มูลเก่ียวกบับทบาท
และความส าคญัของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ จึงแยกไปตามส านักต่างๆ ผูบ้ริหารของส านักงานฯ จึง
ไมไ่ดก้  าหนดขอบเขตการด าเนินงานและผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียอย่างชดัเจน รวมทั้งไม่สามารถทราบถึง
สถานการณ์และผลกระทบท่ีมีต่อส านักงานฯ ซ่ึงท าให้ไม่ไดก้  าหนดแนวทางในการบริหารจดัการผูม้ี
ส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ   

การไม่ไดก้  าหนดขอบเขตการด าเนินงานและผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย ส่งผลต่อการเตรียมการ
ดา้นขอ้มลูเพื่อรองรับการริเร่ิม การน าเสนอ และการพิจารณาร่างกฎหมายของส านกังานฯ  อาทิเช่น การ
ไม่ตระหนักถึงสถานะภาพของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาท่ีเก่ียวข้องกับการจดัท าแผนนิติ
บญัญติั ท าใหส้ านกังานฯ ไม่ไดป้ระสานงานดา้นขอ้มูลในแผนดงักล่าวเป็นการล่วงหน้า ซ่ึงส่งผลต่อ
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การพฒันาบริการ การเตรียมการดา้นขอ้มูล ตลอดจนการปรับวิธีการบริหารจดัการเพื่อรองรับความ
เปล่ียนแปลงในแผนดงักล่าว  

2.2 การไม่ก าหนดบทบาทระหว่างส านักงานฯ และผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียต่างๆ 
ธอมป์สัน (Thompson, 2004, p. 29) เสนอแนวคิดเก่ียวกับความคาดหวงัต่อบทบาท

ระหว่างผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย (Domain Consensus) ซ่ึงช่วยสร้างความเขา้ใจต่อการแสดงออกของผูม้ีส่วน
ไดส่้วนเสียต่างๆ ซ่ึงส่งผลต่อการด าเนินงานขององคก์ารระหว่างกนั  

ส าหรับส านักงานฯ ผูอ้  านวยการส านักท าหน้าท่ีประสานงานกบัผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียท่ี
เก่ียวขอ้งเอง อาทิเช่น ผูอ้  านวยส านักประชาสัมพนัธ์เน้นความเก่ียวขอ้งกบัส่ือมวลชน ผูอ้  านวยการ
ส านกัการประชุมเนน้การมีความสมัพนัธก์บัส่วนราชการ ผูอ้  านวยการส านกัวิชาการให้ความส าคญักบั
องคก์ารภาควิชาการและนกัวิชาการ เป็นตน้ เพื่อสนบัสนุนใหก้ารด าเนินงานของส านกัของตน 

เมื่อพิจารณาบทบาทอ านาจและหน้าท่ีของส านักงานฯ โดยรวม และของส านักทั้ง 18 
ส านักพบว่า มีผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท่ีมีความหลากหลายดงัท่ีสามารถในภาพประกอบท่ี 4.2 
ช้ีให้เห็นว่าส านักงานฯ ย่อมไดรั้บผลกระทบจากผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ ตลอดเวลา และถึงแมว้่า
ส านักงานฯ จะได้ก  าหนดและด าเนินการสร้างความสัมพนัธ์กับผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียบางกลุ่ม อาทิ 
นางสาวศิริพง อาศนะเสน ผูอ้  านวยการส านกัการประชุม เนน้การมีความสัมพนัธ์กบัส่วนราชการ โดย
ด าเนินการในรูปแบบของการจัดกิจกรรมสันทนาการนอกสถานท่ีทั้งในปี 2551-2552 ต่อเน่ืองกัน 
รวมทั้งไดจ้ดัท าท าเนียบผูป้ระสานงานทางการเมือง ซ่ีงส่งผลให้เกิดความสะดวกในการประสานงาน
ดา้นข้อมูลระหว่างกนั หรือนางรัตนา ศรีสิยวรรณผูอ้  านวยการส านักการคลงัและงบประมาณท่ีให้
น ้ าหนกักบัการประสานงานดา้นงบประมาณกบัส านักงบประมาณมาอย่างต่อเน่ือง  ความสัมพนัธ์ท่ีมี
นั้นจึงแยกไปตามส านกัต่างๆ อยา่งไรก็ตาม ส านกังานฯ ไม่ไดก้  าหนดบทบาทระหว่างส านักงานฯ และ
ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งดา้นขอ้มูลความรู้ทั้งดา้นกฎหมายและวิชาการอย่างเป็น
ทางการ และไม่ไดเ้ช่ือมโยงเขา้กบัการริเร่ิม การน าเสนอ และการพิจารณาร่างกฎหมาย โดยนายพงศ์
กิตต์ิ อรุณภักดีสกุล ผูอ้  านวยการส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้ข้อมูลสนับสนุนท่ี
เก่ียวกบัการเช่ือมโยงขอ้มลูระหว่างส านักงานคณะกรรมกฤษฎีกา ส านักงานเลขานุการคณะรัฐมนตรี 
ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร และส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา ท่ียงัขาดความชดัเจน ท าให้ไม่
สามารถท าใหมี้ขอ้มลูดา้นนิติบญัญติัในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศระหว่างองค์การทั้งส่ีได ้ส่งผลให้
ขอ้มลูดา้นนิติบญัญติัมาไม่ถึงส านกังานฯ ตามท่ีตกลงกนัไวคื้อสามสิบวนัท างาน 

การไม่ก  าหนดขอบเขตการด าเนินงาน และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ตลอดจนการไม่
ก  าหนดบทบาทระหว่างส านกังานฯ และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทางดา้นการจดัการขอ้มูลความรู้ ท าให้เกิด
ข้อจ ากัดต่อส านักงานฯ ในการได้รับข้อมูลและความรู้ ท่ีจ  า เป็นของความเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอ้มภายนอก และการแสดงบทบาทการเสนอแนะดา้นนิติบัญญัติ ส านักงานฯ อาจต้อง
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พิจารณาการก าหนดขอบเขตการด าเนินงาน และความคาดหวงัต่อบทบาทของส านักงานฯ โดยมุ่งเน้น
แผนนิติบญัญติั เพื่อสามารถระบุลกัษณะและบทบาทของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย ท่ีเหมาะสม ตลอดจน
กระบวนการบริหารความสัมพนัธ์อย่างเจาะจงตามแนวคิดของเฟลเชอร์และเบนซูซาน (Fleisher & 
Bensoussan, 2003, pp. 298-299) ท่ีจดัแบ่งผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียออกเป็น  

หนึ่ง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ซ่ึงมีความส าคญัต่อความอยู่รอดขององค์การ ตลอดจน
โอกาสและอุปสรรคในการด าเนินงาน  

สอง  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรองได้แก่ ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ท่ีเหลือทั้ งหมด เพ่ือก าหนด
สถานภาพและบทบาทของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ ทั้งในระดบัส านกังานฯ และส านักอย่างสอดคลอ้ง
กนั ในการระบุผลกระทบท่ีอาจมีต่อการพฒันาบริการ ระบบงาน และการบริหารจดัการเพื่อส่งเสริมการ
แสดงบทบาทดา้นนิติบญัญติัในอนาคต   

จากขอ้สงัเกตต่างๆ ขา้งตน้ ท าใหผู้ว้ิจยัมีความเห็นว่าการวิเคราะห์การเช่ือมโยงกบัองค์การ
ภายนอกของส านักงานฯ แสดงถึงความสัมพนัธ์ของหัวขอ้เหล่าน้ีท่ีมุ่งเน้นความเก่ียวขอ้งระหว่าง
ส านักงานฯ และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย ซ่ึงสามารถสรุปเป็นประเด็นดา้น “ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย” ท่ีครอบคลุมการระบุขอบเขตการด าเนินงาน คลอดจนบทบาทและความเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อผูม้ี
ส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ ท่ีมีการจดัระดบัความส าคญัดว้ย 

 
3. ทิศทางขององค์การ 
ผูบ้ริหารของส านกังานฯ รับรู้ว่า ส านกังานฯ มีทิศทางการด าเนินงานตามท่ีแสดงในตารางท่ี 

4.1 ซ่ึงไม่มีค  าอธิบายต่อความหมายของทิศทางของส านักงานฯ อย่างชดัเจน อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหาร
เหล่านั้นแสดงความเห็นร่วมกับผูว้ิจัยในระหว่างท่ีผูว้ิจ ัยน าเสนอผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารของ
ส านกังานฯ ในการประชุมภายหลงัการสมัภาษณ์ ถึงแมว้่าผูบ้ริหารจะรับรู้ทิศทางของส านกังานฯ ก็ตาม 
แต่การด าเนินงานของส านกัต่างๆ ยงัคงเป็นไปตามปกติ ลกัษณะเช่นน้ีแสดงถึงทิศทางท่ีก  าหนดไวข้าด
ความชดัเจนท่ีสามารถส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงท่ีชดัเจนภายในส านกังานฯ  

การด าเนินงานดา้นทิศทางของส านักงานฯ ในปัจจุบนัเป็นความรับผิดชอบของเลขาธิการ
วุฒิสภา และส านกันโยบายและแผน (ส านกัประชาสมัพนัธ,์ 2551, หนา้ 6 และ 115) โดยส านกังานฯ ได้
ก  าหนดทิศทางท่ีแสดงเป็นวิสัยทัศน์ พนัธกิจ และค่านิยมตามตารางท่ี 4.1 ท่ีมุ่งเน้นการสร้างความ
เรียบร้อยของการประชุมของวุฒิสภาเป็นหลกั โดยใหค้วามส าคญัต่อการสนับสนุนดา้นขอ้มูลและองค์
ความรู้ต่างๆ ท่ีจ  าเป็นต่อสมาชิกวุฒิสภา ซ่ึงแสดงถึงสภาพในหลายๆ ดา้นดงัต่อไปน้ี 

3.1 การก าหนดวสัิยทัศน์ของส านักงานฯ ที่คลุมเครือ 
เอเมอร์สัน (Emerson, 1962, pp. 31-40 citing in Thompson, 2004, pp. 30-32) เสนอว่า 

องคก์ารพ่ึงพาสภาพแวดลอ้มทั้งปัจจยัน าเขา้ และความสามารถของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีส่งมอบปัจจยั
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น าเขา้ ซ่ึงการพึ่งพาอาจพิจารณาในเชิงอ  านาจก็ได ้โดยท่ีองคก์ารควรตอบสนองต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย
นั้นๆ รวมทั้งควรมีความสามารถในการตอบสนอง และหลีกเล่ียงการแข่งขนัดา้นอ านาจระหว่างกนั แต่
ควรมุ่งสร้างความเช่ือมโยง (Interdependence) ต่อกนัเพื่อใหเ้กิดความร่วมมือดว้ยกนั  

นอกจากนั้น วิสยัทศัน์ควรแสดงภาพขององคก์ารท่ีตอ้งการจะเป็น ตลอดจนส่ิงท่ีองค์การ
ตอ้งการจะกระท าให้ส าเร็จ (Ireland, Hoskisson & Hitt, 2006, pp. 32-34 citing in Hitt, Hoskisson & 
Ireland, 2007, pp. 19-20) และเป็นส่ิงท่ีบุคลากรรู้สึกถึงส่ิงท่ีควรกระท า โดยท่ีวิสยัทศัน์ควรมีความเรียบ
ง่าย ส่ือสารความหมายเชิงบวก และเร้าอารมณ์ (Deutschman, 2005, pp. 53-62 citing in Hitt, Hoskisson 
& Ireland, 2007, pp. 19-20) อยา่งไรก็ตาม วิสยัทศัน์ของส านกังานฯ ไม่ไดใ้หร้ายละเอียดดงักล่าว และ
ไม่ไดส้ะท้อนความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาท่ีอยากจะเห็นส านักงานฯ ท าหน้าท่ี “ช้ีแนะ เสนอ
แนวคดิ ให้ค าปรึกษา เป็นผู้ช่วย วเิคราะห์ข้อมูล ให้ข้อมูลเชิงลกึ” ประกอบการปฏิบติัหนา้ท่ีของสมาชิก
วุฒิสภาตามตารางท่ี 4.3  ถึงแมว้่าขั้นตอนการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ ส านักงานฯ ไดป้รับ
บทบาทของตนเป็น “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของสมาชิกสภานิติบญัญัติแห่งชาติ” ซ่ึงประกอบดว้ย
บทบาทในด้านต่างๆ ดังน้ี การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ การเป็นผูน้  าการเปล่ียนแปลงในการ
ด าเนินการแบบเชิงรุก การมีภาวะผูน้  าในการบริการ การจดัการกบัปัญหา และการเป็นผูเ้ช่ียวชาญใน
งานนิติบญัญติัของชาติ รวมทั้งไดก้  าหนดยุทธศาสตร์ท่ี 2 “ความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุนดา้น
วิชาการ องคค์วามรู้ ขอ้มลูและระบบสารสนเทศ” โดยมุ่งเนน้กลยทุธก์ารพฒันาระบบขอ้มูลนิติบญัญติั
แห่งชาติ (ส านกันโยบายและแผน, 2552, หนา้ 14) ส่ิงเหล่าน้ีไม่ไดแ้สดงขอ้มลูท่ีบ่งบอกถึงการเช่ือมโยง
กบัสภาพแวดลอ้ม ขอบเขตการด าเนินงาน ความคาดหวงัต่อบทบาทของวุฒิสภา หรือแผนนิติบญัญติั  

3.2 พนัธกจิไม่ได้ระบุการตอบสนองต่อผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียต่างๆ ที่เกีย่วข้อง  
ไอร์แลนด์และฮิทท์ (Ireland & Hitt, 1992, pp. 34-42 citing in Hitt, Hoskisson & Ireland, 

2007,  pp. 20-21) เสนอว่า พนัธกิจท่ีดีควรระบุลกัษณะของธุรกิจท่ีองคก์ารด าเนินการ รวมทั้งลกูคา้ท่ีท า
ธุรกิจดว้ย ส่วนดนัแคน (Duncan, 1999, pp. 122-125 citing in Hitt, Hoskisson & Ireland, 2007,  pp. 
20-21) เห็นว่า พนัธกิจควรระบุลกัษณะเฉพาะตวัขององค์การ รวมทั้งสร้างแรงบนัดาลใจ และแสดง
ความเก่ียวขอ้งกบัผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ  

พนัธกิจของส านกังานฯ ใหค้วามส าคญัต่อสมาชิกวุฒิสภาโดย “ให้บริการและสนับสนุน
การปฏิบติังานดา้นนิติบญัญติั เพื่อประโยชน์สาธารณะของชาติ” และ “เสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจใน
บทบาทหนา้ท่ีการด าเนินงานดา้นนิติบญัญติัแก่สาธารณชน” แต่ไม่ไดร้ะบุลกัษณะของงานท่ีชดัเจนท่ี
เก่ียวข้องกับผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียในภาคส่วนต่างๆ รวมถึงบุคลากรภายในส านักงานฯ เอง ดังท่ี
ผูอ้  านวยการกลุ่มงานท่ีเสนอว่าทิศทางและนโยบายการปฏิบติังานไม่ชดัเจน ท าให้แต่ละหน่วยงานไม่
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั และส านกังานฯ ยงัไม่ชดัเจนว่าจะท าหน้าท่ีดา้นธุรการเป็นหลกั หรือท างาน
เชิงวิชาการ 
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3.3 เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ไม่แสดงความชัดเจนในการท าให้ส านักงานฯ บรรลุ
วสัิยทัศน์  

ไซเอิร์ทและมาร์ช (Cyert & March, 1963, citing in Thompson, 2004, p. 151) เสนอว่า 
องคก์ารควรมีการส ารวจปัญหารวมทั้งหนทางแกไ้ขเพ่ือประกอบการตดัสินใจของผูบ้ริหาร การส ารวจ
ปัญหานั้นอยูบ่นพ้ืนฐานส าคญัสามประการไดแ้ก่ ประการแรก การส ารวจควรกระท าภายในบริบทของ
ปัญหา ประการท่ีสอง การส ารวจควรกระท าในบริบทของแนวทางแกไ้ข และประการท่ีสาม การส ารวจ
ควรรวมส่ิงท่ีเป็นความล่อแหลมขององคก์ารดว้ย 

ส านกังานฯ ไดก้  าหนดเป้าประสงคแ์ละผลผลิตตามเป้าประสงค์ ตลอดจนกลยุทธ์ ตวัช้ีวดั
และระยะเวลา (ซ่ึงครอบคลุมเวลา 5 ปี นับตั้งแต่ปี 2551-2555) ภายใตยุ้ทธศาสตร์ต่างๆ อย่างชดัเจน 
(ส านกันโยบายและแผน, 2550, หนา้ 25-77) ตามตารางท่ี 4.1 ในภาคปฏิบติันั้น ส านักงานฯ ไดท้ าการ
วิเคราะห์ SWOT Analysis เพื่อก  าหนดเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ โดยพิจารณาผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย
ต่างๆ ดงัท่ีไดว้ิเคราะห์ในช่วงตน้ของบทท่ี 4 น้ี อยา่งไรก็ตาม การวิเคราะห์ฯ ไมไ่ดพ้ิจารณาขอบเขตการ
ด าเนินงานซ่ึงเป็นบริบทของปัญหาอย่างชดัเจน ท าให้การพิจารณาบทบาทของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 
ตลอดจนแผนนิติบัญญติั รวมทั้งกระบวนการริเร่ิม การน าเสนอ และการพิจารณาร่างกฎหมายของ
รัฐสภาและวุฒิสภาไม่ไดรั้บการพิจารณาอยา่งชดัเจน (ส านกันโยบายและแผน, 2552, หนา้ 15) ส่งผลให้
เป้าประสงคไ์ม่ไดร้ะบุความล่อแหลมของส านกังานฯ ตลอดจนยทุธศาสตร์ของส านกังานฯ ไม่แสดงผล
จากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของส านกังานฯ รวมทั้งความสามารถหลกั (Tan & Tan, 2005, pp. 141-
157 citing in Hitt, Hoskisson & Ireland, 2007,  pp. 100-101) รวมทั้งการสร้างความไดเ้ปรียบในการ
ด าเนินงาน (George, Wiklunc & Zahra, 2005, pp. 210-233 citing in Hitt, Hoskisson & Ireland, 2007,  
pp. 100-101) ดังนั้น วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีขาดความชัดเจนดังท่ีได้กล่าวข้างต้น จึงส่งผลให้
ยทุธศาสตร์ทั้งหา้ของส านกังานฯ ขาดความชดัเจนตามกนัไปดว้ย 

นางสาวพรรณสิริ พรหมพนัธุ ผูอ้  านวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ของส านกังาน
ฯ ไดใ้หค้วามเห็นเพ่ิมเติมว่า สาเหตุประการหน่ึงก็คือ การจดัท าแผนยทุธศาสตร์ท่ีผา่นมากระท าในช่วง
ความผนัผวนทางการเมืองหลังจากการท ารัฐประหารโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ซ่ึงท าใหเ้กิดการจดัตั้งสภานิติบญัญติัแห่งชาติ พ.ศ. 
2549 เพื่อท าหน้าท่ีสภาผู ้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภาตามมาตรา 5 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พุทธศกัราช 2549 ในการท าหน้าท่ีตรารัฐธรรมนูญออกมาบงัคบัใช ้
(คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550) และการตราพระราชบญัญติัท่ีส าคญัอ่ืนๆ จึง
ท าใหเ้กิดการใหค้วามส าคญัต่อภารกิจดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม ถึงแมว้่าสถานการณ์ทางการเมืองไดเ้ขา้สู่
สภาพปกติโดยท่ีมีการเลือกตั้งทัว่ไปในปี พ.ศ. 2550 แผนยทุธศาสตร์ฯ ก็ไม่แสดงขอ้มลูท่ีชดัเจนในการ
ท าใหป้ระเด็นยทุธศาสตร์และเป้าประสงคต์อบสนองต่อความเปล่ียนแปลงในปัจจุบนัแต่อยา่งใด 
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การก าหนดวิสยัทศัน์ของส านกังานฯ ท่ีคลุมเครือ การท่ีพนัธกิจไม่ไดร้ะบุการตอบสนองต่อผู ้
มีส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งเป้าประสงคแ์ละยทุธศาสตร์ไม่แสดงความชดัเจนในการท า
ให้ส านักงานฯ บรรลุวิสัยทัศน์ จึงส่งผลให้ส านักงานฯ ไม่ได้ก  าหนดความชัดเจนของทิศทางของ
ส านักงานฯ ท่ีเก่ียวข้องกับการริเร่ิม การน าเสนอ ตลอดจนการพิจารณาร่างกฎหมาย ตลอดจนไม่
สามารถด าเนินการใดใดให้สามารถบรรลุวิสัยทศัน์ได้ ดงันั้น ส่ิงเหล่าน้ีจึงเป็นอุปสรรคส าคญัต่อการ
แสดงบทบาทการเสนอแนะด้านนิติบัญญัติ  การก าหนดทิศทางของส านักงานฯ ท่ีมุ่งเน้นการ
ประสานงานกบัผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ในดา้นข้อมูลความรู้โดยค านึงถึงความเปล่ียนแปลงของ
สถานการณ์ภายนอก เป็นส่ิงท่ีส านกังานฯ ควรพิจารณาในการพฒันาองคก์าร 

จากขอ้สังเกตต่างๆ ขา้งตน้ ท าให้ผูว้ิจยัมีความเห็นว่าการวิเคราะห์ทิศทางของส านักงานฯ 
แสดงถึงความเช่ือมโยงของหัวขอ้เหล่าน้ีท่ีมุ่งเน้นการก าหนดทิศางของส านักงานฯ ท่ีชัดเจนและ
ผลกัดนัให้เกิดการพฒันาองค์การท่ีเป็นรูปธรรม จึงสามารถสรุปเป็นประเด็นด้าน “จุดมุ่งหมายของ
องค์การ” ท่ีครอบคลุมทิศทางขององคก์ารในรูปแบบของวิสยัทศัน์ พนัธกิจ วตัถุประสงค์และกลยุทธ์ท่ี
สะทอ้นความเก่ียวขอ้งกบัผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ 

 

การวเิคราะห์โครงสร้างองค์การ 

 
โครงสร้างองคก์าร ไดแ้ก่ องคป์ระกอบเชิงโครงสร้างท่ีส าคญัๆ ภายในส านกังานฯ  ตลอดจน

การแสดงความเช่ือมโยงระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นท่ีมีต่อกนั อาทิเช่น สายการบงัคบับญัชา การ
จดัแบ่งหนา้ท่ีงาน การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน เป็นตน้ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสดงบทบาท
การเสนอแนะดา้นนิติบญัญติั (Thompson, 2004, pp. 39-50) 

การด าเนินงานดา้นโครงสร้างองคก์ารของส านักงานฯ ในปัจจุบนัเป็นความรับผิดชอบของ
ส านักบริหารงานกลาง (ส านักประชาสัมพันธ์, 2551, หน้า 6) จากบทบาทหน้าท่ีดังกล่าว ส านัก
บริหารงานกลาง ไดจ้ดัท าโครงสร้างองค์การของส านักงานฯ ตามท่ีแสดงในภาพประกอบท่ี 4.1 ซ่ึง
เป็นไปตามอ านาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัจดัระเบียบปฏิบติัราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 
2518 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัจดัระเบียบปฏิบติัราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2535 
ประธานรัฐสภาดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการขา้ราชการฝ่ายรัฐสภา จึงออกประกาศรัฐสภาเร่ือง 
การแบ่งส่วนราชการภายในส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2544  และประกาศรัฐสภาเร่ืองการแบ่ง
ส่วนราชการภายในส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ฉบบัท่ี 2 ถึง ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 โดยแบ่งส่วน
ราชการออกเป็น 3 กลุ่มงาน 18 ส านัก อยู่ภายใตก้ารดูแลของรองเลขาธิการทั้งหกคนในลกัษณะท่ี
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เรียกว่า Cluster โดยส านักเป็นหน่วยงานระดบับริหารท่ีปฏิบติัหน้าท่ีเฉพาะด้าน (Functional) ซ่ึงมี
จ  านวนทั้งส้ิน 18 ส านกั โดยมีผูอ้  านวยการส านกัเป็นผูบ้ริหาร ซ่ึงถือเป็นผูบ้ริหารระดบักลาง  

เมื่อพิจารณาโครงสร้างองคก์าร ผูว้ิจยัไดต้ั้งขอ้สงัเกตเพื่อการวิเคราะห์ ดงัต่อไปน้ี 
1. โครงสร้างองค์การไม่สนับสนุนการพฒันาความสามารถหลกัของส านักงานฯ 
ธอมป์สัน (Thompson, 2004, pp. 39-40) เสนอว่า โครงสร้างองค์การควรมีขอบเขตของ

องคก์าร (Organizational Domain) ท่ีส่งเสริมการพฒันาความสามารถหลกัขององคก์าร (Competencies) 
และผนวกรวมเอาผูรั้บบริการเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ ซ่ึงเป็นหน่วยท่ีกระตุน้ความต้องการหรือ 
Inducting Organizations (Bidwell & Vreeland, 1963, pp. 166-191 citing in Thompson, 2004, p. 43) 
โดยท่ีสอดคล้องกับพันธกิจและสภาพแวดล้อมภายนอก ขอบเขตขององค์การ  ซ่ึงประกอบด้วย
เทคโนโลยท่ีีมี ผูรั้บบริการ และบริการท่ีส่งมอบ 

ผูบ้ริหารของส านักงานฯ ไดแ้สดงความเห็นว่า โครงสร้างองค์การมีการจดัแบ่งตามหน้าท่ี
งาน (Functional Structure) ซ่ึงเป็นไปตามสายการบงัคบับญัชาหรือ Bureaucratic Structure (Weber, 
1968, pp. 956-1005 citing in Scott, 2003, pp. 43-50) โดยแสดงลกัษณะส าคญัต่างๆ ไดแ้ก่ การแบ่งงาน
ท่ีชดัเจน (Fixed Division of Labor among Participants) การจดัล  าดบัชั้นของหน่วยงาน (Hierarchy of 
Offices) การมีกฎเกณฑท่ี์ก าหนดผลการด าเนินงาน (Set of General Rules that Govern Performances) 
การแบ่งแยกทรัพยสิ์นและสิทธิของบุคลากรและองค์การออกจากกนั (Separation of Personal from 
Official Property and Rights) การคดัเลือกบุคลากรบนพ้ืนฐานของคุณสมบติัทางเทคนิค (Selection of 
Personnel on the Basis of Technical Qualifications) และการจา้งงานท่ีถือเป็นการประกอบอาชีพโดย
พนักงาน (Employment viewed as a Career by Participants) โดยลกัษณะองค์การประเภทน้ีส่งผลให้
บุคลากรตอ้งปฏิบติัตามค าสั่งของผูบ้ริหารท่ีอยู่สูงข้ึนไป (Gouldner, 1954, pp. 22-23 citing in Scott, 
2003, p. 48) อย่างไรก็ตาม บุคลากรท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในหน่วยงานต่างๆ อาจไม่มีทกัษะความสามารถ
ตามท่ีคาดหวงัอนัเน่ืองมาจากความเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี (Thompson, 1961, p. 47 citing in 
Scott, 2003, p. 49) รวมทั้งความสมัพนัธร์ะหว่างหน่วยงานอาจไม่สามารถพฒันาข้ึนมาเพื่อแกไ้ขปัญหา
ของการด าเนินงานขององค์การได ้(Dalton, 1950, pp. 342-351 citing in Scott, 2003, p. 49) ดงันั้น 
โครงสร้างองค์การของส านักงานฯ จึงท าให้บุคลากรมีพฤติกรรมการท างานท่ีแยกส่วนกัน โดยมุ่ง
ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับค าสั่งจากผูอ้  านวยการส านักของตน ส่วนผูอ้  านวยการส านักต่างๆ ก็มุ่ง
ปฏิบติังานของตนเป็นหลกัภายใตบ้ทบาทหนา้ท่ีของส านกัของตนเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวงัของ
สมาชิกวุฒิสภา ส่งผลใหส้ านกัต่างๆ ขาดการประสานงานอยา่งท่ีควรจะเป็น  

จากการส ารวจเอกสารภายใน พบว่าการก าหนดส านักภายใตก้ารดูแลของรองเลขาธิการ
วุฒิสภา (หรือท่ีเรียกว่า Cluster) นั้นไม่แสดงความสอดคลอ้งกนั อาทิเช่น รองเลขาธิการวุฒิสภาบาง
ท่านดูแลส านักการประชุม ส านักก ากับและตรวจสอบ และส านักประธานวุฒิสภา ในขณะท่ีรอง
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เลขาธิการวุฒิสภาบางท่านดูแลส านักการคลงัและงบประมาณ ส านักกฎหมาย และส านักรายงานการ
ประชุมและชวเลข เป็นตน้ การก าหนดส านกัต่างๆ ภายใต ้Cluster โดยไม่ค  านึงถึงความสอดคลอ้งกนั
ของบทบาทหนา้ท่ีของส านกัต่างๆ ย่อมส่งผลให้การปฏิบติัหน้าท่ีของรองเลขาธิการขาดความชดัเจน
ตามไปดว้ย ดงัท่ีผูอ้  านวยการส านักการพิมพไ์ดแ้สดงความเห็นว่า การด าเนินงานของแต่ละส านักยงั
ขาดการเช่ือมประสานระหว่างกนั ส่งผลใหแ้ต่ละส านกัมีแนวโนม้ในการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ี “เป็นอิสระต่อ
กนั” ถึงแมว้่า ส านักต่างๆ อยู่ภายใต ้Cluster เดียวกนัก็ตาม แต่รองเลขาธิการวุฒิสภาก็ยงัไม่ไดแ้สดง
บทบาทในการเช่ือมโยงระหว่างส านกัอยา่งชดัเจนแต่อยา่งใด 

สภาพเช่นน้ีจึงเป็นอุปสรรคส าคญัต่อการประสานงานภายในระหว่างส านักเพ่ือยกระดับ
บทบาทของส านกังานฯ ในการเสนอแนะดา้นนิติบญัญติั โครงสร้างองค์การแบบน้ีไม่สนับสนุนการ
พฒันาความสามารถพิเศษต่อการริเร่ิม การน าเสนอ และการพิจารณาร่างกฎหมายในรัฐสภาได้ (ส านัก
นโยบายและแผน, 2552, หนา้ 18) ส านกังานฯ อาจจ าเป็นตอ้งพิจารณาการจดัขอบเขตขององค์การโดย
การปรับ Cluster ใหเ้หมาะสมและการใชรู้ปแบบโครงสร้างองคก์ารแนวราบ โดยมุ่งเนน้การท างานตาม
วตัถุประสงค์/องค์ความรู้ตามร่างกฎหมาย/หรือกระบวนการท่ีใช้คณะกรรมการ ตลอดจนทีมงาน 
รวมทั้งก  าหนดวิธีการประสานงานระหว่างส านกั 

 
2. โครงสร้างองค์การไม่สามารถปรับตวัตามความเปลีย่นแปลงของสภาพแวดล้อมต่างๆ  
โครงสร้างองค์การท่ีดีควรสามารถปรับเปล่ียนตามสภาพแวดลอ้มต่างๆ รวมทั้งทรัพยากร

ต่างๆ สามารถไดรั้บการจดัสรรใหม่ภายในระยะเวลาอนัสั้นดว้ย โครงสร้างองค์การแบบน้ีอาจเรียกว่า 
โครงสร้างองคก์ารแบบสงัเคราะห์หรือ Synthetic Organization (Thompson & Hawkes, 1962, citing in 
Thompson, 2004, p. 52) 

ผูบ้ริหารของส านกังานฯ ไดร้ะบุกลุ่มงานคณะกรรมาธิการจ านวน 22 กลุ่มภายใตก้ารก ากบั
ดูแลของส านกักรรมาธิการ 1, 2, 3 เพื่อรองรับการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมาธิการต่างๆ ในวุฒิสภา
ซ่ึงมีทั้งหมด 22 คณะเพื่ออ  านวยความสะดวกในดา้นต่างๆ ในงานดา้นนิติบญัญติั โดยคณะกรรมาธิการ
ดงักล่าวครอบคลุมงานในหลายๆ ดา้นดงัแสดงในตารางท่ี 4.4 (วุฒิสภา, ออนไลน์, 2010) และกลุ่มงาน
คณะกรรมาธิการสามารถแบ่งเป็นกลุ่มงานคณะกรรมาธิการสามญั และกลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
วิสามญัโดยมีบทบาทและหนา้ท่ีดงัในตารางท่ี 4.5 (ส านกัประชาสมัพนัธ,์ 2551, หนา้ 68-70) 
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ตารางที่ 4.4 รายนามคณะกรรมาธิการวุฒิสภา 
 

รายนามคณะกรรมาธิการวุฒิสภา 
1. คณะกรรมาธิการการกฬีา 
2. คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ 
3. คณะกรรมาธิการการคมนาคม          
4. คณะกรรมาธิการการเงิน การคลงั การธนาคารและสถาบนั

การเงิน   
5. คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา  
6. คณะกรรมาธิการการทหาร 
7. คณะกรรมาธิการการท่องเท่ียว   
8. คณะกรรมาธิการการปกครอง 
9. คณะกรรมาธิการการพลงังาน  
10. คณะกรรมาธิการการพฒันาการเมืองและการมีส่วนร่วม

ของประชาชน 
11. คณะกรรมาธิการการพฒันาสังคม และกจิการเด็ก เยาวชน 

สตรี และผูสู้งอาย ุ
12. คณะกรรมาธิการการยุติธรรมและการต ารวจ 
13. คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวสัดิการสังคม  

14. คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การ
ส่ือสารและโทรคมนาคม       

15. คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ
และวฒันธรรม 

16. คณะกรรมาธิการการศึกษา   
17. คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา 
18. คณะกรรมาธิการกจิการองคก์รตามรัฐธรรมนูญและ

ติดตามการบริหารงบประมาณ 
19. คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม   
20. คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเร่ืองการทุจริต และ

เสริมสร้างธรรมาภิบาล 
21. คณะกรรมาธิการเศรษฐกจิ การพาณิชย ์และ

อุตสาหกรรม  
22. คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิและเสรีภาพและ

การคุม้ครองผูบ้ริโภค 

 
การด าเนินงานด้านนิติบัญญัติของส านักงานฯ แสดงออกโดยผ่านการปฏิบัติหน้าท่ีของ กลุ่มงาน
คณะกรรมาธิการเป็นหลกัในการประชุมคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายซ่ึงถือเป็นงานท่ีตอ้ง
ใชข้อ้มลูความรู้เป็นจ านวนมาก อยา่งไรก็ตาม การสมัภาษณ์ผูบ้ริหารของส านักงานฯ ไม่แสดงให้เห็น
ถึงการประสานงานภายในดา้นขอ้มูลเพื่อสนับสนุนการประชุมคณะกรรมาธิการท่ีชดัเจน ในขณะท่ี
ผูอ้  านวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการบางท่านเห็นว่า เจา้หนา้ท่ีกรรมาธิการบางส่วนก็ไดป้ฏิบติัหน้าท่ี
การเสนอแนะดา้นนิติบญัญติัอยู่แลว้ แต่กลบัพบขอ้จ ากดัท่ีส านักงานฯ ขาดกลไกท่ีจ  าเป็นเพื่อช่วยใน
การสนบัสนุนดา้นขอ้มลูแก่กลุ่มงานคณะกรรมาธิการไม่ว่าจะเป็นการประสานงานดา้นขอ้มูลระหว่าง
ส านัก การขาดข้อมูลด้านกฎหมาย การบริหารรัฐกิจ เป็นต้นนอกจากนั้น ยงัมีอุปสรรคส าคัญอีก
ประการหน่ึงคือ การขาดขอ้มลูดา้นวิชาการเฉพาะดา้นท่ีไม่ใช่ดา้นกฎหมายในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัร่าง
พระราชบญัญติัท่ีวุฒิสภาก าลงัพิจารณา โดยในปัจจุบนั เจา้หนา้ท่ีกรรมาธิการกลบัตอ้งเตรียมขอ้มลูดว้ย
ตนเองโดยประสานงานกบันิติกรภายในส านักกรรมาธิการ 1, 2, และ 3 ท าให้มีขอ้จ  ากดัในการจดัการ
ขอ้มลู และถึงแมว้่ามีหน่วยงานภายในส านักงานฯ อาทิเช่น ส านักกฎหมายหรือส านักวิชาการท่ีมีการ
ด าเนินงานด้านข้อมูลเช่นกัน แต่กลบัไม่พบว่ามีแนวทางการประสานข้อมูลทั้งด้านกฎหมายและ
วิชาการระหว่างส านกั 
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ตารางที่ 4.5 หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานคณะกรรมาธิการ 
 

หน้าทีค่วามรับผิดชอบของกลุ่มงานคณะกรรมาธิการ 

- ด าเนินการเกีย่วกบังานเลขานุการและธุรการทัว่ไปของคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ 
- ด าเนินการศึกษา วิเคราะห ์ รวบรวมขอ้มูล ขอ้เท็จจริง และขอ้เสนอแนะทางดา้นวิชาการและกฎหมาย เพ่ีอประกอบเร่ืองเขา้สู่การ
พิจารณาของคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ 
- ด าเนินการติดตาม ศึกษา รวบรวมผลการพิจารณาของวุฒิสภาเกีย่วกบัร่างพระราชบญัญติั ร่างพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ 
ร่างขอ้บงัคบัการประชุม หรือญตัติต่างๆ ท่ีจะน าเขา้สู่วุฒิสภา เพ่ือเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาในชั้นของคณะกรรมาธิการ 
- ด าเนินการใหค้ าปรึกษา แนะน า และเสนอแนะเกีย่วกบักระบวนการของวุฒิสภา ในการพิจารณาร่างพระราชบญัญติั ร่าง
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ ร่างขอ้บงัคบัการประชุม ญตัติ หรือเร่ืองท่ีคณะกรรมาธิการด าเนินการศึกษาหรือสอบสวนใน
เร่ืองต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ ขอ้บงัคบัการประชุม และกฎหมายท่ีเกีย่วขอ้งในการประชุมคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ 
- ด าเนินการจดัท าหนงัสือนดัประขุม เชิญผูเ้ก ีย่วขอ้งหรือผูแ้ปรญตัติมาช้ีแจงและมีหนงัสือเรียกบุคคล หรือหน่วยงานใหจ้ดัส่งเอกสาร 
ขอ้มูล ขอ้เท็จจริง เพ่ือประกอบการพิจารณา ตลอดจนจดัท าบนัทึกการประชุมและมติท่ีประชุมคณะกรรมาธิการและคณะอนุ
กรรมาธิการ 
- ด าเนินการติดต่อประสานงานกบัคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี ท่ีปรึกษา ผูช้  านาญการ นกัวิชาการ และเลขานุการ รวมทั้งส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกจิ องคก์ารเอกชน และประชาชน เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและช้ีแจงกบัคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ 
- ด าเนินการยกร่างพระราชบญัญติั ร่างพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ ร่างขอ้บงัคบัการประชุมตามท่ีคณะกรรมาธิการแกไ้ข หรือ
มอบหมาย 
- ด าเนินการศึกษา รวบรวม วิเคราะหข์อ้มูลและขอ้เสนอแนะในการจดัท ารายงานการพิจารณาร่างพระราชบญัญติั ร่างพระราชบญัญติั
ประกอบรัฐธรรมนูญ และร่างขอ้บงัคบัการประชุม และรายงานของคณะกรรมาธิการด าเนินการศึกษา หรือสอบสวน เพ่ือน าเสนอ
วุฒิสภาพิจารณา 
- ด าเนินการศึกษา รวบรวม และประมวลเหตุผลประกอบมติคณะกรรมาธิการเพ่ือเป็นขอ้มูลใหก้รรมาธิการช้ีแจงต่อวุฒิสภา 
- ด าเนินการศึกษา รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห ์วิจยัเพ่ือจดัท าแผนและโครงการในการจดัสัมมนาและจดันิทรรศการของคณะกรรมาธิการ
เพ่ือจดัท าและเผยแพร่ผลงานของคณะกรรมาธิการ รวมทั้งการเดินทางไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
- ด าเนินการรวบรวมขอ้มูลและกจิกรรมของคณะกรรมาธิการเพ่ือจดัท าและเผยแพร่ผลงานของคณะกรรมาธิการ 
- ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกีย่วขอ้งหรือปฏิบติังานอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 
อย่างไรก็ตาม ผูอ้  านายการกลุ่มกรรมาธิการท่านอ่ืนกล่าวเสริมว่า  บางกลุ่มมีการแสดง

บทบาทเลขานุการ วิชาการ และบริการรวมทั้งบริหารกลุ่มกนัเองอยูแ่ลว้ แต่บางกลุ่มยงัคงท างานธุรการ
อยูม่าก ท่ีส าคญัคือ ผูบ้ริหารระดบัส านกัมอบหมายงานซ ้าซอ้นและไม่ชดัเจนระหว่างคณะกรรมาธิการ
สามญัและคณะกรรมาธิการวิสามญัรวมทั้งไม่มีการเกล่ียงานระหว่างกนั ในขณะท่ีการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
เจ้าหน้าท่ีกรรมาธิการมีกิจกรรมต่างๆ เป็นจ านวนมากท่ีจะต้องด าเนินการทั้งในช่วงระหว่างสมยั
ประชุมประจ าปี และนอกสมยัประชุม  โดยในช่วงสมยัประชุม เจ้าหน้าท่ีกรรมาธิการจะท าหน้าท่ี 
“อ านวยความสะดวก” แก่สมาชิกวุฒิสภาในทุกดา้นท่ีจ  าเป็น ส่วนในช่วงนอกสมยัประชุม เจา้หน้าท่ี
กรรมาธิการจะเขา้ประชุมกบัคณะกรรมาธิการต่างๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย ท าให้ไม่มีเวลาเพียงพอในการ
เตรียมการดา้นขอ้มลู  
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สภาพเช่นน้ีจึงแสดงว่า ส านักงานฯ ไม่ได้มีแนวทางการปรับบทบาทหน้าท่ีของกลุ่ม
กรรมาธิการ รวมทั้งการประสานงานด้านข้อมูลระหว่างส านัก การด าเนินงานของส านักงานฯ จึง
เป็นไปโดยท่ีไม่มีการเตรียมการล่วงหนา้ดา้นขอ้มลูร่วมกนั ส่ิงน้ีแสดงถึงส านักงานฯ ขาดกลไกในการ
ท าให้โครงสร้างองค์การสามารถปรับตวัตามความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มต่างๆ ดา้นนิติ
บญัญติั อาทิ แผนนิติบญัญติั ความคาดหวงัของสมาชิกวุฒิสภา ความเคล่ือนไหวทางการเมือง ตลอดจน
ความเปล่ียนแปลงของประเทศ เป็นตน้ สภาพเช่นน้ีจึงเป็นอุปสรรคต่อการแสดงบทบาทของส านักงาน
ฯ ในการเสนอแนะดา้นนิติบญัญติั ส านกังานฯ อาจพิจารณาการจดัการท างานเป็นทีมโดยการก าหนด
ลกัษณะกลุ่มกรรมาธิการให้เหมาะสมกบัความเปล่ียนแปลงและวตัถุประสงค์ รวมทั้งกระบวนการ
ประสานงานดา้นขอ้มลูภายในกลุ่มและภายในส านกังานฯ เพื่อยกระดบัการปฏิบติังานของกลุ่มให้เป็น
เชิงรุกมากยิง่ข้ึน  

 
3. การขาดการพัฒนาคณะกรรมการข้ามสายงาน คณะท างาน และการประชุมที่มี

ประสิทธิผล 
ส าหรับการพฒันาการด าเนินงานในลกัษณะคณะกรรมการขา้มสายงาน คณะท างาน และการ

ประชุมท่ีแสดงการประสานงานนั้น มาร์ชและไซมอน (March & Simon, 1958, citing in Thompson, 
2004, p. 56) เสนอว่า การด าเนินงานอยา่งเช่ือมโยงกนัควรอาศยัการประสานงานแบบการปรับตวัซ่ึงกนั
และกนั (Coordination by Mutual Adjustment) โดยการส่ือสารส่งผา่นขอ้มลูขา้มหน่วยงานกนัระหว่าง
ท่ีมีการปฏิบติังานภายใตส้ถานการณ์ท่ีมีความไม่แน่นอนสูง  

ผูบ้ริหารของส านกังานฯ ใหส้มัภาษณ์ว่า บุคลากรมีการปฏิบติังานในลกัษณะคณะกรรมการ
ขา้มสายงาน คณะท างาน และการประชุมในบางงาน โดยมีการจดัตั้งคณะกรรมการในบางกิจกรรม อาทิ
เช่น การบริหารบุคลากร การบริหารความเส่ียง การจดัการความรู้ เป็นตน้ (ส านักนโยบายและแผน, 
2550, หนา้ 18) โดยในสภาพปัจจุบนั การด าเนินงานดงักล่าวเป็นไปโดยมุ่งเน้นเป้าหมายของแผนงาน
โครงการเป็นหลกั 

อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารระดบัส านัก อาทิ นายนัท ผาสุข ผูอ้  านวยการส านักกฎหมายเสนอ
ปัญหาในดา้นน้ีว่า ผูบ้ริหารระดบัสูงและระดับกลางขาดความเข้าใจและความไวว้างใจระหว่างกัน 
รวมทั้งการประชุมระดบัส านกังานฯ นั้น ผูบ้ริหารมกัมุ่งเนน้งานของตนเป็นหลกั ส่วนผูอ้  านวยการกลุ่ม
งานสะทอ้นปัญหาว่าผูป้ฏิบติังานขาดการมีส่วนร่วม ขาดการท างานเป็นทีม ขาดการร่วมมือและการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน รวมทั้งจากการส ารวจเอกสารภายใน พบว่า ส านักงานฯ ไม่มี
แนวทางการจัดตั้ งคณะกรรมการข้ามสายงานและคณะท างานท่ีแสดงความเช่ือมโยงกับความ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม ส่วนคณะกรรมการท่ีไดรั้บการจดัตั้งและปฏิบติัหนา้ท่ีในปัจจุบนั (อาทิ
เช่น คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริหารความรู้ เป็นต้น ) ก็ไม่มีแนวทางการ
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ด าเนินงานอย่างชัดเจน สภาพเช่นน้ีแสดงถึงการท่ีส านักต่างๆ มุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าท่ีในส่วนท่ี
รับผดิชอบเป็นหลกัอนัเน่ืองจากโครงสร้างองคก์ารแบบราชการ ส่งผลใหง้านบางอย่างท่ีเก่ียวกบัส านัก
ต่างๆ ไดรั้บความสนใจน้อย ซ่ึงมีผลให้การปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการและคณะท างานดงักล่าว
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การประชุมขาดประสิทธิผล ส านกัต่างๆ ท่ีเขา้ร่วมในคณะกรรมการ/คณะท างานไม่
สามารถทราบความชดัเจนของงานท่ีส านกัของตนตอ้งรับผดิชอบ การปฏิบติัหน้าท่ีของส านักต่างๆ ไม่
สามารถประสานงานกนัไดเ้น่ืองจากแต่ละส านกัมุ่งเนน้เป้าหมายของตนเป็นหลกัแทนท่ีจะมุ่งเน้นของ
คณะกรรมการ ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ระหว่างส านกัไดง่้าย รวมทั้งเกิดก าแพงหรืออุปสรรคขวางกั้นการ
ประสานงานและการส่ือสารระหว่างส านัก นอกจากนั้น หน่วยงานเองก็ไม่สามารถให้การสนับสนุน
คณะกรรมการ/คณะท างานไดอ้ย่างเหมาะสม การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และการสนับสนุน
กระบวนการริเร่ิม การน าเสนอ และการพิจารณาร่างกฎหมายของรัฐสภาใหบ้รรลุผลจึงเป็นไปไดย้าก 

สภาพเช่นน้ีช้ีให้เห็นว่าการพฒันาการด าเนินงานในลกัษณะคณะกรรมการข้ามสายงาน 
คณะท างาน และการประชุมซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของส านักงานฯ อยู่ในระดับต ่า ท าให้การบริหารแผน
ยทุธศาสตร์และการแสดงบทบาทการเสนอแนะดา้นนิติบญัญติัเป็นไปไดย้าก  เน่ืองจากการด าเนินงาน
ภายในส านักงานฯ ขาดการประสานงานและบูรณการกัน ดังนั้ น การก าหนดเป้าหมายระดับ
คณะกรรมการร่วมกนัโดยส านกัท่ีเก่ียวขอ้ง การมกีระบวนการท่ีระบุส านกัท่ีเก่ียวขอ้งในคณะกรรมการ
ท่ีสมัพนัธก์บัประเด็นยทุธศาสตร์ ตลอดจนการก าหนดวิธีการท างานของคณะกรรมการ/คณะท างานให้
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นส่ิงท่ีส านกังานฯ ควรใหค้วามส าคญัมากยิง่ข้ึน 

จากขอ้สังเกตต่างๆ ขา้งตน้ได้แก่ ลกัษณะของโครงสร้างองค์การท่ีสนับสนุนการพฒันา
ความสามารถหลกัของส านกังานฯ และสามารถปรับตวัตามความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มต่างๆ 
และการพฒันาคณะกรรมการขา้มสายงาน คณะท างาน และการประชุมท่ีมีประสิทธิผล ท าให้ผูว้ิจยัมี
ความเห็นว่าการวิเคราะห์โครงสร้างองคก์ารของส านกังานฯ แสดงถึงความเช่ือมโยงของหวัขอ้เหล่าน้ีท่ี
มุ่งเน้นการมีปัจจัยพ้ืนฐานด้านการบริหารจัดการท่ีส่งเสริมการพฒันาองค์การ จึงสามารถสรุปเป็น
ประเด็นด้าน “โครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาความสามารถหลัก” ท่ีครอบคลุมหัวข้อทางด้าน
โครงสร้างองค์การ กลไกการประสานงานภายในโดยใช้รูปแบบคณะท างานและการประชุมท่ีมี
ประสิทธิผล 

 

 

 

 



      94 

การวเิคราะห์บุคลากร 

 
บุคลากร ไดแ้ก่ ทกัษะความรู้ของบุคคลท่ีปฏิบติัหน้าท่ีภายในส านักงานฯ ตลอดจนการมี

ค่านิยมท่ีแสดงออกเป็นพฤติกรรมการท างานภายใตส้ภาพแวดลอ้มภายในของส านักงานฯ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการแสดงบทบาทการเสนอแนะดา้นนิติบญัญติั (Thompson, 2004, pp. 101-102) 

การด าเนินงานดา้นการบริหารและพฒันาบุคลากรของส านักงานฯ ในปัจจุบนัเป็นความ
รับผิดชอบของส านักบริหารงานกลาง และส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามล าดับ  (ส านัก
ประชาสัมพนัธ์, 2551, หน้า 31-33, 90-91) จากบทบาทหน้าท่ีดังกล่าว ส านักงานฯ ได้ก  าหนด
ยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2555) (2550, หน้า 14) โดยไดร้ะบุทิศ
ทางการบริหารจดัการดา้นบุคลากรเป็นประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าประสงคแ์ละกลยทุธด์งัท่ีแสดงในตาราง
ท่ี 4.6 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริหารและพฒันาบุคลากรของส านักงานฯ ดงัท่ีได้
เสนอข้างต้น ถือเป็นยุทธศาสตร์ท่ีด  าเนินการโดยส านักท่ีให้บริการแก่บุคลากรภายในส านักงานฯ 
(Support Function) และผูว้ิจยัไดจ้ดัแบ่งกลยทุธภ์ายใตป้ระเด็นยทุธศาสตร์ตามระดบัความเก่ียวขอ้งกบั
บทบาทการเสนอแนะดา้นนิติบญัญติัท่ีสมาชิกวุฒิสภาคาดหวงัเพ่ือสะดวกในการวิเคราะห์ดงัต่อไปน้ี 

ก. กลยุทธ์ที่สนับสนุนบทบาทการเสนอแนะด้านนิตบิัญญัตโิดยตรง (Direct) ไดแ้ก่ กลยุทธ์
ท่ีมุ่งเนน้การพฒันาศกัยภาพของบุคลากรใหม้ีความพร้อมในการปฏิบติัหนา้ท่ี ไดแ้ก่ 

- พฒันาใหเ้ป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้และจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ ตลอดจนเครือข่ายเพ่ือ
สร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกนัทั้งภายในและภายนอก 

- พฒันาบุคลากรตามสมรรถนะ  
- ส่งเสริมบุคลากรดา้นการศึกษา ฝึกอบรมและดูงาน 

ข. กลยุทธ์ที่สนับสนุนบทบาทการเสนอแนะด้านนิติบัญญัติโดยอ้อม (Indirect) ไดแ้ก่ กล
ยทุธท่ี์มุ่งพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบงานของการบริหารบุคลากร กลยทุธเ์หล่าน้ีไดแ้ก่ 

- พฒันาระบบบริหารการปฏิบติังาน (Performance Management) 
- พฒันาระบบการจดัการความเก่งของคนในองคก์าร (Talent Management) 
- พฒันาความกา้วหนา้ในอาชีพ/บนัไดชีวิตในการท างาน (Career Path) และแฟ้มสะสม
งาน/ประวติังาน/ระบบรายงานผลงาน (Portfolio) ของบุคลากร 

- พฒันาระบบสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Scorecard) 
- พฒันาระบบการเรียนรู้ (e-Learning) 
- ส่งเสริมการจดัตั้งสถาบนัพฒันาบุคลากรฝ่ายนิติบญัญติั 
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ตารางที่ 4.6 ทิศทางการบริหารจัดการด้านบุคลากร 

 

ทศิทางการบริหารจัดการด้านบุคลากร 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ความเป็นมืออาชีพในการสนบัสนุนดา้นวิชาการ องคค์วามรู้ ขอ้มูลและระบบสารสนเทศ 
เป้าประสงค ์ เพ่ือพฒันาศกัยภาพในการสนบัสนุนดา้นวิชาการ องคค์วามรู้ ขอ้มูล ระบบสารสนเทศ เพ่ือใหง้านนิติบญัญติัของ

ชาติเป็นไปเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
กลยุทธ์ พฒันาใหเ้ป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้และจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ ตลอดจนเครือข่ายเพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ร่วมกนัทั้งภายในและภายนอก 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพฒันาสมรรถนะของบุคลากร “FAST TEAM” 
เป้าประสงค ์ เพ่ือพฒันาสมรรถนะของบุคลากร เพ่ือรองรับบทบาทใหม่และการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ - พฒันาระบบบริหารการปฏิบติังาน (Performance Management) 

- พฒันาระบบการจดัการความเกง่ของคนในองคก์าร (Talent Management) 
- พฒันาความกา้วหนา้ในอาชีพ/บนัไดชีวิตในการการท างาน (Career Path) และแฟ้มสะสมงาน/ประวติังาน/

ระบบรายงานผลงาน (Portfolio) ของบุคลากรในองคก์าร 
- พฒันาบุคลากรตามสมรรถนะ (Competency-Based Human Resource Development) 
- ส่งเสริมบุคลากรดา้นการศึกษา ฝึกอบรมและดูงาน 
- พฒันาระบบสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Scorecard) 
- พฒันาระบบการเรียนรู้ (e-Learning) 
- ส่งเสริมการจดัตั้งสถาบนัพฒันาบุคลากรฝ่ายนิติบญัญติั 

 
ในการวิเคราะห์ประเด็นดา้นบุคลากร ผูว้ิจยัมุ่งเนน้กลยทุธท่ี์สนบัสนุนบทบาทการเสนอแนะ

ดา้นนิติบญัญติัโดยตรง เพ่ือให้สามารถสร้างความชดัเจนของกลยุทธ์เหล่าน้ีต่อบทบาท ประเด็นการ
วิเคราะห์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลยทุธน้ี์มีดงัต่อไปน้ี 

 
1. ความไม่ชัดเจนของกลยุทธ์การพฒันาองค์การแห่งการเรียนรู้ 
แซค (Zack, 2003, pp. 67-71) เสนอว่าองค์การท่ีมุ่งเน้นความรู้ (Knowledge-Based 

Organization) ควรมุ่งเนน้ปัจจยัส าคญั 4 ประการ ไดแ้ก่ การมกีระบวนการสร้างและแลกเปลี่ยนความรู้ 
การก าหนดขอบเขตการแสวงหาความรู้ การมีทิศทางขององค์การที่มุ่งเน้นความรู้ และการมีมุมมอง
หรือความคดิเห็นด้านความรู้ ตามท่ีไดน้ าเสนอในบทท่ี 2 

การสมัภาษณ์ผูบ้ริหารของส านักงานฯ แสดงว่า มีการก าหนดกลยุทธ์การพฒันาองค์การ
แห่งการเรียนรู้โดยใชเ้คร่ืองมือการบริหารความรู้เพี่อตอบสนองต่อวิสัยทศัน์ของส านักงานฯ ท่ีมุ่งสู่
ความเป็นมืออาชีพในการสนบัสนุนงานดา้นนิติบญัญติั ซ่ึงรับผดิชอบโดยคณะกรรมการบริหารความรู้ 
ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการบริหารความรู้ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 3 ปี (พ.ศ. 2550-2552) 
(ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2550, หน้า 6-8) โดยมีการก าหนดประเด็นดา้นการบริหารความรู้โดย
สัมพนัธ์กบัประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 5 รวมทั้งไดก้  าหนดแผนปฏิบติัการบริหารความรู้ทั้งหมด 7 แผน
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ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 4.7 ขอ้มลูดงักล่าวแสดงถึงสภาพของกลยทุธก์ารพฒันาองคก์ารแห่งการเรียนรู้ใน
ดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

1.1 แผนปฏิบัตกิารบริหารความรู้ไม่แสดงความเช่ือมโยงกบัแผนนิตบิัญญัติ 
ในปัจจุบนั ความรู้ท่ีจะพฒันานั้นอา้งอิงกบัแผนงานโครงการ แต่ไม่ไดเ้ช่ือมโยงกบัร่าง

กฎหมายต่างๆ ในแผนนิติบญัญติัเพ่ือก  าหนดวตัถุประสงคข์องการพฒันาองค์ความรู้เหล่านั้น ส่งผลให้
ส านกังานฯ ไม่ไดก้  าหนดองคค์วามรู้เป้าหมายไดอ้ยา่งตรงจุดตามอยา่งท่ีแซคเสนอขา้งตน้ 

การวิเคราะห์ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียตามภาพประกอบท่ี 4.2 แสดงให้เห็นว่าภาคผูส่้งมอบ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและส านักงานเลขานุการคณะรัฐมนตรีเป็น
หน่วยงานหลกัท่ีจดัท าแผนนิติบญัญติัซ่ึงถือเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการนิติบญัญติั และก าหนด
ร่างกฎหมายต่างๆ ท่ีน าเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา ซ่ึงก  าหนดองค์ความรู้ท่ีส านักงานฯ ควรจะมี 
อยา่งไรก็ตาม ขอ้มลูในแผนปฏิบติัการบริหารความรู้ท่ีแสดงขา้งตน้แสดงแต่ความเช่ือมโยงกบัประเด็น
ยทุธศาสตร์ทั้ง 5 โดยตรง รวมทั้งก  าหนดแผนปฏิบติัการในดา้นต่างๆ ในการพฒันาระบบการบริหาร
ความรู้ และแต่ละแผนปฏิบติัการไดก้  าหนดโครงการต่างๆ รองรับอีกดว้ย ตามท่ีแสดงตวัอยา่งในตาราง
ท่ี 4.8 (ส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา, 2550, หนา้ 7-27) แต่เน่ืองจากว่ายทุธศาสตร์เหล่าน้ีขาดความชดัเจน
ในการตอบสนองต่อแผนนิติบญัญติัขา้งต้น ดงันั้น แผนปฏิบัติการบริหารความรู้น้ีก็ไม่ได้ก  าหนด
ความรู้หลกัท่ีควรเป็นจุดเร่ิมตน้ต่อการท างานของทีมงานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเหมาะสม นอกจากนั้น แผนฯ 
ไม่ไดพ้ิจารณาสภาพความเปล่ียนแปลงภายในส านกังานฯ ดงันั้น การบริหารความรู้ของส านกังานฯ ใน
ปัจจุบันจึงไม่ตอบสนองต่อแผนนิติบัญญัติ นอกจากนั้น การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารในทุกระดับของ
ส านักงานฯ ก็ยืนยนัว่ายงัไม่มีการระบุขอ้มูลใดใดในประเด็นน้ี ส่วนสมาชิกวุฒิสภาท่ีให้สัมภาษณ์มี
ความเห็นท่ีสอดคลอ้งกบัประเด็นเดียวกนัตามท่ีแสดงในตารางท่ี 4.9 ซ่ึงแทจ้ริงแลว้ การบริหารความรู้
ควรจะมุ่งเนน้การเช่ือมโยงความรู้กบัสภาพแวดลอ้ม (Nonaka & Takeuchi, 1995, pp. 224-246) (ในท่ีน้ี
ไดแ้ก่ ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาและส านกังานเลขานุการคณะรัฐมนตรี) ซ่ึงก่อให้เกิดความไม่
ชดัเจนในการเตรียมการขอ้มลูดา้นวิชาการเพื่อตอบสนองสมาชิกวุฒิสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



      97 

ตารางที่ 4.7 ประเด็นการบริหารความรู้ตามแผนปฏิบัติการการบริหารความรู้ 
 

ประเด็นการบริหารความรู้ 

ขอบเขต องค์ความรู้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านงานประชุม 
ดา้นงานประชุม ดา้นระเบียบวิธี และ
มาตรฐานการปฏิบติั 

- กฎหมาย รัฐธรรมนูญ ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเกีย่วขอ้งกบัการประชุมสภา 
- ความรู้ทางกฎหมาย เทคนิคและกระบวนการทางกฎหมายท่ีเกีย่วกบัการพิจารณาร่าง

พระราชบญัญติัและการอนุมติัพระราชก  าหนด 
- ความรู้ดา้นการปฏิบติัหนา้ท่ีเลขานุการในท่ีประชุม 
- ระบบลูกคา้สัมพนัธ์  
- กระบวนการเลือกหรือการใหค้วามเห็นชอบใหบุ้คคลด ารงต าแหน่งตามบทบญัญติัของ

กฎหมาย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 ความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุนด้านวิชาการ องค์ความรู้ ข้อมูลและระบบสารสนเทศ  

ดา้นวิชาการ องคค์วามรู้ ขอ้มูลและ
ระบบสารสนเทศ 

- ความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ทีน ามาใชใ้นส านกังานฯ  
- การวิเคราะห ์การเขียนรายงานวิชาการ บทความ  
- การคิดวิเคราะห/์การคิดเชิงระบบ  
- การจดัการความรู้และองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาระบบปฏบิัติงาน การบริการระดับมาตรฐานสากล และการเป็นองค์การธรรมาภิบาล 
ดา้นระบบการปฏิบติังาน การบริการ
ในระดบัมาตรฐานสากลและเป็น
องคก์ารธรรมาภิบาล 

- การบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ 
-  การบริหารกจิการบา้นเมืองท่ีด่ีตามหลกัธรรมาภิบาล  
- การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 การให้ความรู้ การส่ือสาร การประชาสัมพันธ์ และการสร้างภาพลกัษณ์ขององค์การฯ  
ดา้นการใหค้วามรู้ การส่ือสาร การ
ประขาสัมพนัธ์ สร้างภาพลกัษณ์ 

- ความรู้และเทคนิคดา้นการส่ือสาร และการประขาสัมพนัธ์  
- ความรู้ดา้นการสร้างภาพลกัษณ์ 
-  ระบบลูกคา้สัมพนัธ์ ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร “FAST TEAM” 
ดา้นการพฒันาสมรรถนะของ
บุคลากร 

- การบริหารและการพฒันาบุคลากร 
- ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล  
- การจดัการความรู้และองคก์ารแห่งการเรียนรู้  
- การแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นนิติบญัญติั 

แผนปฏบิัติการบริหารความรู้ 
- แผนการเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์การบริหารความรู้ในองคก์ารอย่างต่อเน่ือง 
- แผนการจดัระบบการบริหารความรู้ภายในส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา 
- แผนการแสวงหาและเผยแพร่องคค์วามรู้ของส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา 
- แผนการพฒันาความรู้และส่งเสริมการแลกเปล่ียนความรู้ 
- แผนการเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และวฒันธรรมการเรียนรู้ 
- แผนการประยุกตใ์ชค้วามรู้กบัส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา 
- แผนการติดตามและประเมินผล 
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ตารางที่  4.8 ตัวอย่างขององค์ความรู้ตามแผนปฏิบัติการบริหารความรู้ 
 

กลยุทธ์ องค์ความรู้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านงานประชุม 
ส่งเสริมการก  าหนดระเบียบวิธีและมาตรฐานการปฏิบติั - กฎหมาย รัฐธรรมนูญ ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเกีย่วขอ้งกบั

การประชุมสภา 
- ความรู้ทางกฎหมาย เทคนิคและกระบวนการทาง

กฎหมายท่ีเกีย่วกบัการพิจารณาร่างพระราชบญัญติัและ
การอนุมติัพระราชก  าหนด 

- ความรู้ดา้นการปฏิบติัหนา้ท่ีเลขานุการในท่ีประชุม 
- กระบวนการเลือกหรือการใหค้วามเห็นชอบใหบุ้คคล

ด ารงต าแหน่งตามบทบญัญติัของกฎหมาย 
ส่งเสริมการน าระบบลูกคา้สัมพนัธ์มาประยุกตใ์ช ้ - ระบบลูกคา้สัมพนัธ์  

การพฒันาระบบส านกังานยุคไร้กระดาษ  
ส่งเสริมพฒันานวตักรรมหรือโครงการพฒันาใหม่เพ่ือการพฒันา
องคก์าร 

 

พฒันาเทคโนโลยีดา้นการประชุมเพ่ือประสิทธิภาพในการจดัการ
ประชุม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 ความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุนด้านวิชาการ องค์ความรู้ ข้อมูลและระบบสารสนเทศ  
พฒันาระบบขอ้มูลดา้นนิติบญัญติัแห่งชาติ - การวิเคราะห ์การเขียนรายงานวิชาการ บทความ  

- การคิดวิเคราะห/์การคิดเชิงระบบ  
เสริมสร้างระบบป้องกนัความลบัของผูแ้จง้ขอ้มูล  
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อ
ประชาชน 

 

ปรับปรุงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของส านกังานฯ ให้
สอดคลอ้งกบัสภาพการเปล่ียนแปลง 

- ความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
คอมพิวเตอร์ทีน ามาใชใ้นส านกังานฯ  

 
สนบัสนุนการเพ่ิมจ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
สนบัสนุนการบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
พฒันาระบบเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกองคก์าร 
พฒันาระบบสนบัสนุนขอ้มลูส าหรับผูบ้ริหารส านกังานฯ 
พฒันาให้เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้และจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ ตลอดจน
เครือข่ายเพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกนัทั้งภายในและภายนอก 

- การจดัการความรู้และองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
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ตารางที่  4.8 (ต่อ) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาระบบปฏบิัติงาน การบริการระดับมาตรฐานสากล และมีความเป็นองค์การธรรมาภิบาล 

สนบัสนุนการน าระบบมาตรฐานสากลมาใชใ้นการบริหารจดัการ
องคก์าร 

- การบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่  
- การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ 

พฒันาองคก์รโดยน าหลกัการของพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์
และวิธีการบริหารกจิการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาประยุกตใ์ช้ 
พฒันาเอกสารระเบียบการปฏิบติั คู่มือการปฏิบติัหนา้ท่ีในทุกๆ ขั้นตอน
ของการปฏิบติังาน 

 

พฒันามาตรฐาน พฤติกรรมการบริการท่ีเป็นเลิศ  
พฒันาองคก์ารไปสู่การเป็นองคก์ารใสสะอาด - การบริหารกจิการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาล 

การประหยดัพลงังานขององคก์าร  
พฒันาการด าเนินการด้านการต่างประเทศ  
ทบทวนแผนยทุธศาสตร์  
สนบัสนุนใหมี้แผนบริหาร มีการด าเนินการในการจดัการความเส่ียงต่อ
การด าเนินงานขององคก์าร และมีการประเมินผลการด าเนินงานอย่าง
ต่อเน่ือง 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 การให้ความรู้ การส่ือสาร การประชาสัมพันธ์ และการสร้างภาพลกัษณ์ขององค์การฯ 
ส่งเสริมการสร้างภาพลกัษณ์ใหม่โดยการใชที้มงานมืออาชีพ - ความรู้และเทคนิคดา้นการส่ือสาร และการประขา

สัมพนัธ์  
- ความรู้ดา้นการสร้างภาพลกัษณ์ 
- ระบบลูกคา้สัมพนัธ์ ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 

การพฒันาความรู้เกีย่วกบัการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแกบุ่คคล
ภายในและภายนอกองคก์าร 
การประชาสัมพนัธ์เชิงรุก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร “FAST TEAM” 
พฒันาระบบบริหารการปฏิบติังาน  
พฒันาระบบการจดัการความเกง่ของคนในองคก์าร  
พฒันาความกา้วหนา้ในสายอาชีพ/บนัไดชีวิตในการท างานและแฟ้ม
สะสมงาน/ประวติังาน/ระบบรายงานผลงานของบุคลากรในองคก์าร 

 

พฒันาบุคลากรตามสมรรถนะ - การบริหารและการพฒันาบุคลากร 
- ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล  
- การจดัการความรู้และองคก์ารแห่งการเรียนรู้  
- การแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นนิติ

บญัญติั 
ส่งเสริมบุคลากรดา้นการศึกษา ฝึกอบรมและดูงาน  
พฒันาระบบสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล  
พฒันาระบบการเรียนรู้  
ส่งเสริมการจดัตั้งสถาบนัพฒันาบุคลากรฝ่ายนิติบญัญติั  
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ตารางที่ 4.9 ความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาต่อข้อมูลที่สนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ 
 

ความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาต่อข้อมูลทีส่นับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ 

- นายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานวุฒิสภา คนท่ี 1 ใหค้วามเห็นว่า “ยังขาดข้อมูลเชิงลึกด้านต่างประเทศ ข้อมูลวิชาการของ
ภาครัฐและภาคเอกชนควรมีการน ามาใช้ บางเร่ืองไม่ต้องท าเองเป็นเพียงแต่นกัประสานทีด่ี กจ็ะได้ข้อมูลทีด่”ี 

- นายวรินทร์ เทียมจรัส สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว. สรรหา : ภาคเอกชน) ใหค้วามเห็นว่า “ระบบจัดการข้อมูลให้สมาชิกวุฒิสภายังไม่

ดีนัก ฝ่ายเลขาฯ ไม่แน่ใจว่าข้อมูลทีใ่ห้ไปได้ใช้ประโยชน์หรือไม่ ต้องปรับเข้าหากนั นอกจากนั้น ควรพัฒนาเกี่ยวกับการเสนอ
แนวคดิทางกฎหมาย การอธิบายหลักการของกฎหมาย ในด้านการอ่านตัวกฎหมาย แนวทางและปรัชญาแนวคดิของกฎหมาย” 

- พลเอกเลิศรัตน ์รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการพลงังาน วุฒิสภา เห็นว่า “ปรับปรุงองค์ความรู้ขั้นพื้นฐานในด้านวิชาการ
ทุกแขนงทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบัิติงานในแต่ละหน้าที”่ 

- นายสุรชยั  เล้ียงบุญเลิศชัย ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เห็นว่า “ด้านข้อมูล เอกสารทาง
วิชาการ องค์ความรู้ อยู่ในเกณฑ์ดี แต่ข้อมูลยังไม่ลึกพอ ข้อมูลทีไ่ด้ควรน าไปใช้งานได้ทนัท”ี 

 
1.2 แผนปฏิบัตกิารบริหารความรู้ขาดกระบวนการบริหารความรู้ที่สนับสนุนการพิจารณา

ร่างกฎหมายของวุฒิสภา 
ส าหรับแผนปฏิบติัการบริหารความรู้ของส านกังานฯ ท่ีไม่ไดเ้ช่ือมโยงกบัแผนนิติบญัญติั 

ท าใหส้ านกังานฯ ไม่ไดก้  าหนดการพฒันาการจดัการความรู้ใหเ้ป็นความสามารถหลกัของส านักงานฯ 
ในอนาคต ซ่ึงหมายถึง การผสมผสานทกัษะและเทคโนโลยีดา้นต่างๆ เขา้ดว้ยกนั (Hamel & Prahalad, 
1994, p. 223) ซ่ึงแสดงในภาพประกอบท่ี 4.3 (Vollmann, 1996, p. 184) ท าให้ส านักงานฯ ไม่สามารถ
สนองตอบต่อบทบาทการเสนอแนะดา้นนิติบญัญติัอยา่งชดัเจน  

ความไม่ชดัเจนน้ีส่งผลใหแ้ผนปฏิบติัการบริหารความรู้ (ซ่ึงเป็นองค์ประกอบส าคญัของ
ความสามารถหลกัระดบัส านักงานฯ) ซ่ึงไม่ไดร้ะบุองค์ความรู้ท่ีจ  าเป็นตามร่างกฎหมายในแผนนิติ
บญัญติั สภาพเช่นน้ีส่งผลให้ส านักงานฯไม่สามารถก าหนดกระบวนการบริหารของแต่ละข้อมูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัร่างกฎหมายต่างๆ ท่ีจะน าเขา้สู่การพิจารณาของรัฐสภาตามแผนนิติบญัญติั ดงัท่ีนางสาว
ศศิธร ศรีสุจริต ผูอ้  านวยการส านกัการพิมพท่ี์สะทอ้นปัญหาว่าส านกังานฯ ยงัขาดกลไกดา้นการจดัการ
ความรู้ ดงันั้น ส านกังานฯ จึงไม่สามารถเตรียมการดา้นขอ้มูลความรู้ไดอ้ย่างเหมาะสม ผูบ้ริหารและ
ผูป้ฏิบติังานจึงขาดความเขา้ใจในจุดมุ่งหมายของกิจกรรมการจดัการความรู้ การด าเนินกิจกรรมจึงขาด
ความชดัเจนโดยไม่สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงตามแผนนิติบญัญติั ความร่วมมือในกิจกรรมจึงมีน้อย 
ถึงแมว้่ามีการสร้างความรู้ก็มีแนวโน้มไม่บูรณาการ ซ่ึงเป็นขอ้จ ากดัในการสนับสนุนดา้นนิติบญัญติั 
นอกจากนั้นผูอ้  านวยการกลุ่มกรรมาธิการ 1, 2, 3 ใหค้วามเห็นว่า การจดัเตรียมขอ้มลูดา้นกฎหมาย ดา้น
วิชาการมีการด าเนินการแยกส่วนกนั ซ่ึงมีทั้งส านักกฎหมาย ส านักวิชาการ รวมทั้งผูอ้  านวยการกลุ่ม
กรรมาธิการเองด้วย ท าให้ข้อมูลขาดความสอดคลอ้ง ไม่ทันการณ์ และซ ้ าซ้อนกันเอง รวมทั้งขาด
คุณภาพอยา่งท่ีควรจะเป็นผูอ้  านวยการกลุ่มบางส่วนก็เห็นดว้ยว่าทั้งเจา้หน้าท่ีกรรมาธิการและสมาชิก
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วุฒิสภาเองไม่มีขอ้มูลเชิงลึกในการท่ีจะน าไปใชใ้นพิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีหรือเพื่อ
น าไปอภิปรายแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมคณะกรรมาธิการหรือในท่ีประชุมวุฒิสภา ส่งผลให้กลุ่ม
กรรมาธิการไม่สามารถแสดงบทบาทด้านนิติบัญญติั และส านักงานฯ ก็ไม่สามารถปรับสภาพการ
ด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัความเปล่ียงแปลงในแผนนิติบญัญติัและสภาพของรัฐสภาได ้

 

 
 

การท่ีแผนปฏิบติัการบริหารความรู้ของส านักงานฯ ไม่เช่ือมโยงกบัแผนนิติบญัญติั และ
ขาดวิธีการบริหารขอ้มลูท่ีเจาะจงกบัร่างกฎหมาย ขอ้มลูเชิงลึกในดา้นต่างๆ จึงมีจ  ากดั ท าใหก้ารเลือกใช้
ขอ้มลูเพื่อตอบสนองสมาชิกวุฒิสภาท าไดใ้นวงจ ากดั (ส านกันโยบายและแผน, 2552, หน้า 20) จึงเป็น
อุปสรรคในการแสดงบทบาทดา้นนิติบญัญติั ส านกังานฯ อาจตอ้งก าหนดกระบวนการบริหารขอ้มูลท่ี
มุ่งเนน้แผนนิติบญัญติั โดยสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

 
2. ความจ ากดัของการพฒันาบุคลากร 
โนนากะและทาเคอุชิ (Nonaka & Takeuchi, 1995, pp. 229-230) เสนอว่า การส่งเสริม

บุคลากรใหมี้ความมุ่งมัน่ต่อองคก์ารโดยการใชค้วามคิดส่วนบุคคลท่ีมีลกัษณะเป็นนามธรรม ถือเป็น
พ้ืนฐานส าคญัของการพฒันาความรู้ใหม่ ในการสร้างความคิดดงักล่าว องค์การอาศยัความหลากหลาย
ของบุคลากรซ่ึงถือเป็นปัจจยัท่ีส าคญั รวมทั้งการจดัให้มีโอกาสกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน 
รวมทั้งมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีเหมาะสมด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ประเมินผลการปฏิบติังานท่ีส่งเสริมการสร้างความรู้ใหม่ 

ความสามารถหลกั ก 

ความสามารถย่อย 

ความสามารถหลกั ข 

ความสามารถย่อย 

กระบวนการ กระบวนการ กระบวนการ กระบวนการ 

เทคโนโลย ี บุคลากร ฐานข้อมูล ทมีงาน 

ภาพประกอบที่ 4.3 โครงสร้างของความสามารถหลักระดับองค์การ 
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ส านกังานฯ ไดก้  าหนดแกนสมรรถนะ (Competency) ของบุคลากร และแผนพฒันาบุคลากร 
ส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2548-2552 บนพ้ืนฐานของแกนสมรรถนะโดยมุ่งเน้นการตอบสนอง
ต่อวิสัยทัศน์ของส านักงานฯ ท่ีมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุนงานด้านนิ ติบัญญัติ ซ่ึง
รับผดิชอบโดยส านกัพฒันาทรัพยากรบุคคล โดยไดก้  าหนดแกนสมรรถนะ รูปแบบกิจกรรมการพฒันา
และฝึกอบรมบุคลากร ตลอดจนตวัอย่างหลกัสูตรการบริหารสมยัใหม่ อย่างไรก็ตาม แกนสมรรถนะ
และแผนฯ ดงักล่าวมีความจ ากดัในการพฒันาบุคลากร (ส านักนโยบายและแผน, 2552, หน้า 18) และ
การสมัภาษณ์ผูบ้ริหารของส านกังานฯ แสดงใหเ้ห็นว่า ส านกังานฯ ไม่ไดแ้สดงความเช่ือมโยงของการ
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรกับบทบาทในอนาคต รวมทั้ งแสดงความไม่มั่นใจในแผนดังกล่าว 
เน่ืองจากว่าแผนฯ มุ่งเนน้ตอบสนองความตอ้งการของบุคลากรเป็นหลกั การพฒันาบุคลากรมีประเด็น
การวิเคราะห์ดงัท่ีสามารถแสดงไดด้งัต่อไปน้ี 

2.1 แกนสมรรถนะไม่ได้สนับสนุนการพฒันาความสามารถหลกัของส านักงานฯ 
ขีดสมรรถนะในแผนพฒันาบุคลากรแสดงองค์ประกอบส าคญั 3 ส่วน รวมทั้งทกัษะย่อย 

ตลอดจนตวัอยา่งหลกัสูตรการบริหารสมยัใหม่ดงัแสดงในตารางท่ี 4.10 (ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 
2548, หน้า 2-17) อย่างไรก็ตาม การก าหนดขีดสมรรถนะส่วนบุคคล ทกัษะย่อย ตลอดจนตัวอย่าง
หลกัสูตรการบริหารข้างต้น แม้ว่าจะมีความหลากหลายก็ตาม แต่ไม่ได้แสดงความเช่ือมโยงกับ
ความสามารถหลกัท่ีส านกังานฯ ควรจะมีเพื่อตอบสนองบทบาทการเสนอแนะดา้นนิติบญัญติั เน่ืองจาก
ความไม่ชดัเจนในการก าหนดความสามารถหลกัของส านักงานฯ ท่ีควรพฒันาตามแนวคิดของแฮเมิล
และพราฮาลดัตามภาพประกอบท่ี 4.3  ดงันั้น ขีดสมรรถนะส่วนบุคคลและทกัษะย่อยขา้งตน้จึงไม่ช่วย
เตรียมความพร้อมของบุคลากร การสมัภาษณ์สมาชิกวุฒิสภาดงัแสดงในตารางท่ี 4.11 ก็ยืนยนัขอ้จ  ากดั
น้ีอยา่งชดัเจน 

แกนสมรรถนะของส านักงานฯ ไม่อาจสนับสนุนการพฒันาความสามารถหลกัของ
ส านกังานฯ (ส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา, 2548, หน้า 1) ส านักงานฯ อาจตอ้งพิจารณาการก าหนดขีด
ความสามารถของบุคลากรท่ีมุ่งเนน้ความสามารถหลกัของส านักงานฯ เพื่อก  าหนดทกัษะย่อยท่ีจ  าเป็น
ส าหรับการพฒันาบุคลากรเพ่ือการแสดงบทบาทการเสนอแนะดา้นนิติบญัญติัในอนาคต 
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ตารางที่ 4.10 แกนสมรรถนะของบุคลากร 
 

ขีดสมรรถนะบุคลากร ทกัษะย่อย ตัวอย่างหลกัสูตรการบริหารสมัยใหม่ 

ขีดสมรรถนะพ้ืนฐาน                        
(Basic Competency) 

ทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ ภาษาองักฤษส าหรับขา้ราชการส านกังานฯ 
ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ดา้นคอมพิวเคอร์ 
ทกัษะการสร้างสัมพนัธภาพระหว่างบุคคล เทคนิคการสร้างความประทบัใจในการใหบ้ริการ 

การพฒันาบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ ์
ขีดสมรรถนะหลกั                           
(Core Competency) 

ความคิดเชิงวิเคราะหแ์ละริเร่ิมสร้างสรรค์ เคร่ืองมือคิดวิเคราะห ์
การใชดุ้ลยพินิจตดัสินใจและแกไ้ขปัญหาเชิง
นโยบาย 

การแกไ้ขปัญหาและการตดัสินใจ 

การวางแผนและติดตามประเมินผลโครงการ ระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานการวางแผน
ครบวงจร 

การวิจยัหาเหตุผลและสืบคน้ขอ้มูลโดยศาสตร์ การตรวจนบัรายช่ือในการขอถอดถอน 
การจดัท าขอ้มูลวิชาการ 

การเพ่ิมคุณภาพระบบงานและนวตักรรมการ
บริหาร 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 

การส่ือความ น าเสนอ และใหข้อ้มูลข่าวสาร การจดชวเลข การจดัท ารายงานการประชุม การ
เป็นพิธีกร และการพดูในทีสาธารณะ 

การสร้างและปลูกฝังวฒันธรรมองคก์ร  
ความรอบรู้และโลกทศันส์ากล งานเลขานุการสมยัใหม่ ความพร้อมเพ่ือรองรับ

สมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ 
ความมุ่งมัน่ในหนา้ท่ีและจริยธรรม การบริหารราชการแนวใหม่ 

โครงการสัมมนาผูบ้ริหาร 
จริยธรรมของบุคลากร 

ภาวะผูน้  าและทีมงาน การพฒันาภาวะผูน้  าและการท างานเป็นทีม 
การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย  ์ การบริหารก  าลงัคนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารราชการ 
วิทยากรฝึกอบรม 
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข 

ขีดสมรรถนะเฉพาะงาน               
(Functional Competency) 

การงบประมาณ การเงิน การพสัดุ ระบบญัชี 
ระเบียบการเดินทางไปราชการ การรักษาความ
ปลอดภยั งานสารบรรณ นกักฎหมายมหาชนภาค
นิติบญัญติั ผูช่้วยเลขานุการของคณะกรรมาธิการ 
ฯลฯ 
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 ตารางที่ 4.11 ความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาต่อทักษะของบุคลากร 
 

ความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาต่อทกัษะของบุคลากร 

- นางพิกุลแกว้  ไกรฤกษ ์ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา เห็นว่า “มีนักวิชาการทีเ่ก่ง แต่บางคร้ังไม่เหมาะสม
กบังาน บางคนไม่มีความรู้ในงานทีท่ า เกดิข้อเปรียบเทยีบในแต่ละคณะกรรมาธิการ คนต้องเหมาะสมกับงาน ต้องท างานได้ 

นอกจากน้ัน ยังขาดความกล้าในการแสดงความคดิเห็นและการใช้ภาษาต่างประเทศยังไม่ดีพอ” 
- นายถาวร ลีนุติพงษ  ์ประธานกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน วุฒิสภา เห็นว่า “ข้าราชการมี
ความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านน้อย  และอ่อนด้อยในด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ” 

- ศาสตราจารย์เก ียรติคุณตรึงใจ บูรณสมภพ  ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เห็นว่า 
“ข้าราชการควรมีการพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษ” 

 

2.2 แผนพฒันาบุคลากรมีข้อจ ากัดในการยกระดับทักษะของบุคลากรเพื่อสนับสนุนการ
แสดงบทบาทด้านนิตบิัญญัต ิ

แผนพฒันาบุคลากรส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2548-2552 แสดงใหเ้ห็นถึงหลกัสูตร
การพฒันาบุคลากรต่างๆ ซ่ึงอา้งอิงกบัขีดสมรรถนะและทกัษะยอ่ยตามท่ีแสดงในตารางท่ี 4.10 รวมทั้ง
ก  าหนดรูปแบบกิจกรรมการพฒันาและฝึกอบรมบุคลากรดว้ยแนวทางต่างๆ อาทิ การบรรยาย เกมและ
กิจกรรมการเรียนรู้ การเรียนรู้ในงาน การประชุมกลุ่มยอ่ยหรือคณะท างาน ฯลฯ รวมทั้งไดร้ะบุวิธีการ
ติดตามและประเมินผลการพัฒนาและฝึกอบรมโดยใช้ข้อมูลประกอบดังแสดงในตารางท่ี 4.12 
(ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2548, หน้า 10) อย่างไรก็ตาม ไม่ได้ให้รายละเอียดท่ีจ  าเป็นในการ
ยกระดบัทกัษะของบุคลากร 

ในแผนพฒันาบุคลากรฯ การก าหนดหลกัสูตรเหล่านั้นไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่ากลุ่ม
บุคลากรเป้าหมายท่ีรับการพฒันาคือใคร เน้ือหาหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกับกลุ่มดังกล่าวเป็นอย่างไร 
วิธีการใหค้วามรู้ท่ีเจาะจงคืออะไร หลกัสูตรดงักล่าวไม่ไดแ้สดงความเช่ือมโยงกบัองค์ความรู้หลกัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัร่างกฎหมายต่างๆ ในแผนนิติบญัญติั และแสดงการตอบสนองความตอ้งการของสมาชิก
วุฒิสภาในด้านการเสนอแนะดา้นนิติบญัญัติเน่ืองจากว่าส านักงานฯ ไม่ได้ค  านึงถึงสถานภาพของ
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาอยา่งจริงจงั นอกจากนั้น วิธีการประเมินผลของการพฒันาบุคลากร
ไม่ไดแ้สดงใหเ้ห็นวิธีการประเมินผลการปฏิบติังานและผูรั้บบริการอนัเน่ืองมาจากการพฒันาบุคลากร
อยา่งชดัเจน ดงันั้น การพฒันาบุคลากรและทกัษะต่างๆ จึงมีความจ ากดัในการเตรียมความพร้อมของ
บุคลากรไดอ้ย่างเหมาะสม นอกจากน้ี ผูบ้ริหารของส านักงานฯ นายนัท ผาสุข ผูอ้  านวยการส านัก
กฎหมายท่ีเห็นว่าการพฒันาบุคลากรขาดความครบถว้น ขาดมาตรฐาน ท าให้บุคลากรท างานชั้นสูง
ไม่ไดจ้ริง หรือนางสาวศิริพง อาศนะเสน ผูอ้  านวยการส านักการประชุมท่ีเห็นว่าเจา้หน้าท่ีของส านักฯ 
เองขาดความรู้ท่ีส าคญั อาทิ รัฐธรรมนูญฯ ขอ้บงัคบัการประชุม  หรือผูอ้  านวยการกลุ่มงานท่ีเห็นว่า
ผูป้ฏิบติังานยงัขาดความรู้เฉพาะดา้น อาทิ ความรู้ด้านกฎหมายของประเทศไทยและประเทศในกลุ่ม
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อาเซ่ียน ทกัษะดา้นวิชาการและการวิจยั  การอบรมยงัคงเน้นแต่เน้ือหาเดิมๆ  ซ่ึงก่อให้เกิดขอ้จ ากดัใน
การยกระดบัทกัษะของบุคลากรเพ่ือสนบัสนุนการแสดงบทบาทดา้นนิติบญัญติัและบรรลุวิสยัทศัน์ของ
ส านกังานฯ  
 
ตารางที่ 4.12 วิธีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาและฝึกอบรม 

 

ข้อมูลเชิงรายงานผล 

- จ านวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมหรือเขา้ร่วมกจิกรรมการพฒันา 
- ระดบัการรับรู้ความพึงพอใจในกจิกรรมการพฒันาท่ีไดรั้บ 
- ความแตกต่างในค่าคะแนนผลการประเมินทกัษะความรู้ความสามารถเม่ือส้ินสุดกจิกรรม 
- ขอ้มูลรายงานปัญหาในการท างาน/ความผิดพลาด อนัเน่ืองมาจากขาดทกัษะความสามารถในการท างาน 
- การลาออก ยา้ยหน่วยงาน อนัเน่ืองมาจากการดอ้ยความสามารถในงาน 

ข้อมูลเชิงบ่งช้ี 

- จ านวนผูแ้สดงความประสงคห์รือจ านงเขา้รับการฝึกอบรมและพฒันา 
- ระดบัความมัน่ใจในการน าความรู้/ประสบการณท่ี์ไดรั้บไปใชง้านจริง 
- การรับรู้บรรยากาศการท างาน ทศันะคติท างาน เพ่ือนร่วมงานและองคก์าร 
- ระดบัการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพการท างาน 
- ระดบัความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนในการท างาน 
- รูปธรรมผลงานการปรับปรุงการท างานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนในรอบปี 
- ความตอ้งการในการเรียนรู้และพฒันาท่ีตอบสนองภารกจิยุทธศาสตร์ขององคก์าร 
- ขอ้มูลประสิทธิภาพในการปรับตวัและท างานท่ีไดรั้บมอบหมายใหม่ได้ 
- จ านวนผูป้ฏิบติังานท่ีมีความสามารถและเหมาะสมในการเล่ือนระดบัต าแหน่งใหสู้งข้ึน 
- ผลงานทางวิชาการ การผลิตเอกสารความรู้ดา้นการพฒันาบุคคล พฒันาองคก์าร พฒันาแนวทางการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต 
- กระแสสังคม การยอมรับในความสามารถในการท างานของบุคลากร 
- จ านวนองคก์ารท่ีขอเขา้เยี่ยมชม/ศึกษา/ดูงานกระบวนการพฒันาบุคลากร 

 
แผนพฒันาบุคลากรฯ ไม่อาจสนบัสนุนการยกระดบัทกัษะของบุคลากร ส านักงานฯ อาจ

จ าเป็นตอ้งพิจารณาการก าหนดแนวทางการพฒันาบุคลากรท่ีค  านึงถึงปัจจยัดา้นแผนนิติบญัญติัและ
ความตอ้งการของสมาชิกวุฒิสภาเป็นหลกั ความหลากหลายของกลุ่มบุคลากร การมีส่วนร่วมของ
กลุ่มเป้าหมายโดยท่ีสามารถแสดงความตอ้งการของตนในการพฒันา วิธีการพฒันา และการประเมินผล
ทกัษะของบุคลากรท่ีเหมาะสม เพื่อจะสามารถยกระดบัทกัษะของบุคลากรเพื่อสนับสนุนการแสดง
บทบาทดา้นนิติบญัญติัไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

จากขอ้สงัเกตต่างๆ ขา้งตน้ไดแ้ก่  ลกัษณะของกลยทุธก์ารพฒันาองคก์ารแห่งการเรียนรู้ และ
การพฒันาบุคลากร ท าให้ผูว้ิจยัมีความเห็นว่าการวิเคราะห์บุคลากรของส านักงานฯ แสดงถึงความ
เช่ือมโยงของหวัขอ้เหล่าน้ีท่ีมุ่งเนน้การสร้างทกัษะของบุคลากรดา้นองคค์วามรู้ ดงันั้น จึงสามารถสรุป
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เป็นประเด็นดา้น “ขีดความสามารถด้านองค์ความรู้ของบุคลากร” ท่ีครอบคลุมหัวขอ้ทางดา้นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ และการพฒันาบุคลากร 

 

การวเิคราะห์บทบาทของผู้บริหาร 

 
บทบาทของผูบ้ริหารไดแ้ก่ การแสดงออกของผูบ้ริหารในการปฏิบติังานประจ า โดยการใช้

ความคิดใคร่ครวญต่อความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อส านักงานฯ ทั้งในดา้นบวกและ
ดา้นลบ การตดัสินใจ และการบริหารงานในการส่งเสริมให้การแสดงบทบาทการเสนอแนะดา้นนิติ
บญัญติัของส านกังานฯ เป็นไปตามทิศทางท่ีก  าหนดไว ้(Thompson, 2004, p. 119) 

บทบาทของผูบ้ริหารของส านักงานฯ แสดงออกตามบทบาทหน้าท่ีของแต่ละระดบัส านัก
และระดบักลุ่มงาน และใหบ้ริการแก่ผูรั้บบริการโดยมีประเด็นการวิเคราะห์ดงัต่อไปน้ี 

 
1. บทบาทของผู้บริหารที่จ ากัดการก าหนดแนวคิดการด าเนินงาน การพัฒนาบริการ 

ตลอดจนการจดัท าแผนงาน 
การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารของส านักงานฯ แสดงให้เห็นว่า ผูอ้  านวยการส านักปฏิบัติหน้าท่ี

เป็นไปตามบทบาทหนา้ท่ีของแต่ละส านกั (ส านกัประชาสมัพนัธ,์ 2551, หนา้ 12-119) โดยใหบ้ริการแก่
ผูรั้บบริการต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในส านกังานฯ นอกจากนั้นยงัปฏิบติัหนา้ท่ีตามความเก่ียวขอ้งกบั
ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ีระบุในแผนยทุธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2555) 
อาทิเช่น ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาระบบปฏิบติังาน การบริการระดบัมาตรฐานสากล และมี
ความเป็นองคก์ารธรรมาภิบาล โครงการ “สนับสนุนให้มีแผนบริหาร มีการด าเนินการในการจดัการ
ความเส่ียงต่อการด าเนินงานขององค์การ และมีการประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง” มีส านัก
นโยบายและแผนเป็นหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม การด าเนินการในลกัษณะน้ีแสดงถึง
ความรับผิดชอบของแต่ละส านักท่ีเป็นไปตามโครงสร้างองค์การท่ีแยกตามหน้าท่ีงาน โดยมุ่งเน้น
ตอบสนองเป้าหมายของส านกัของตนเป็นหลกั 

โนนากะและทาเคอุชิ (Nonaka & Takeuchi, 1995, pp. 224-246) เสนอว่าผูบ้ริหารระดบักลาง
มีบทบาทส าคัญในการประสานการบริหารในแนวด่ิง (Middle-up-down Management) โดยเมื่อ
ผูบ้ริหารระดบัสูงก าหนดวิสยัทศัน์ซ่ึงเป็นความใฝ่ฝันในอนาคตขององค์การ ผูบ้ริหารระดบักลางก็ท า
หน้าท่ีปิดส่วนต่างของความรู้ โดยการก าหนดแนวคิดการด าเนินงาน การพฒันาผลิตภัณฑ์ และการ
จดัท าแผนงาน ท่ีส าคญัคือ ผูบ้ริหารระดบักลางมีบทบาทในการสร้างความรู้ใหม่ เน่ืองจากบุคคลเหล่าน้ี
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มีความรู้มาก และอยู่ในต าแหน่งท่ีเป็นจุดเช่ือมต่อของข้อมูลทั้งในแนวด่ิงและแนวราบ จึงมีความ
เหมาะสมท่ีจะเป็นผูท่ี้ท าหนา้ท่ีเช่ือมประสานความรู้  

ในขณะท่ีผูอ้  านวยการส านกัมีแนวโน้มปฏิบติัหน้าท่ีมุ่งเน้นส านักของตนและผูรั้บบริการท่ี
เก่ียวขอ้งเท่านั้น (การปฏิบติังานในแนวด่ิง) ตามบทบาทหน้าท่ีท่ีก  าหนดไวต้ามโครงสร้างองค์การท่ี
จดัแบ่งตามหนา้ท่ี รวมทั้งการท่ีส านกังานฯ ไม่ไดใ้ห้ความส าคญัต่อแผนนิติบญัญติัและความตอ้งการ
ของสมาชิกวุฒิสภาอยา่งชดัเจน ท าใหผู้อ้  านวยการส านกัไม่ไดแ้สดงบทบาทในการสร้างความรู้ใหม่แต่
อย่างใด อาทิเช่น การก าหนดข้อมูลท่ีจ  าเป็นต่อร่างกฎหมายนั้นๆ การพฒันาและปรับปรุงบริการ 
ลกัษณะของระบบงาน ตลอดจนการพฒันาบุคลากร โดยร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (การประสานงาน
ในแนวราบ) ดงัท่ีนายไพโรจน์ โพธิไสย ผูอ้  านวยการส านกัวิชาการท่ีเห็นว่าการปฏิบติังานของส านกัใน
ปัจจุบนัยงัอยูใ่นระดบัพ้ืนฐาน สารสนเทศท่ีไดเ้ป็นเพียงการรวบรวมขอ้มลูเท่านั้น 

เมื่อพิจารณาการตอบสนองความตอ้งการของสมาชิกวุฒิสภาในดา้นการจดัประชุม พบว่า
สมาชิกวุฒิสภาลว้นเห็นว่าส านักงานฯ สามารถให้บริการได้ดี อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาแผนนิติ
บญัญติัและความตอ้งการของสมาชิกวุฒิสภาท่ีมุ่งเน้นให้ส านักงานฯ แสดงบทบาทการเสนอแนะดา้น
นิติบญัญัติท่ีมีการใช้ขอ้มูลความรู้มากข้ึน การท่ีผูบ้ริหารระดบักลางไม่ได้ท าหน้าท่ีในการก าหนด
แนวคิดการด าเนินงาน การพฒันาบริการ ตลอดจนการจดัท าแผนงานโดยใชข้อ้มูล ท าให้ส านักต่างๆ 
มุ่งเนน้งานของตนเป็นหลกั การด าเนินงานขาดการประสานงานกนั ดงันั้น การใหบ้ริการของส านกังาน
ฯ จะกระท าไดใ้นระดบัพ้ืนฐาน ไม่สามารถตอบสนองต่อการริเร่ิม การน าเสนอ และการพิจารณาร่าง
กฎหมายได ้ส านกังานฯ อาจพิจารณาการจดัท าแผนพฒันาบริการ ซ่ึงก  าหนดแนวทางการท างานร่วมกนั
ระหว่างผูอ้  านวยการส านักต่างๆ ตามระดับความเก่ียวขอ้งในการตอบสนองต่อแผนนิติบญัญัติ เพื่อ
แสดงบทบาทการเสนอแนะดา้นนิติบัญญัติ แผนพฒันาบริการอาจครอบคลุมประเด็นส าคญัๆ อาทิ 
ลกัษณะการด าเนินงานของส านักงานฯ ในฐานะผูช้ี้น าด้านขอ้มูลความรู้ (Knowledge Navigator) 
บทบาทของผูอ้  านวยการส านกัท่ีเป็นผูท่ี้ท าหนา้ท่ีเช่ือมประสานความรู้ การก าหนดผูรั้บบริการ การระบุ
และปรับปรุงบริการ การจดัการความรู้ของแต่ละร่างกฎหมาย การส่งมอบบริการ ความเก่ียวขอ้งของ
ส านกัต่างๆ เป็นตน้   

 
2. การจัดการและใช้ประโยชน์จากความรู้ของผู้บริหารและบุคลากรในการให้บริการอยู่ใน

วงจ ากดั  
ผูบ้ริหารของส านกังานฯ ใหค้วามเห็นระหว่างการสมัภาษณ์ว่า การใหบ้ริการของส านกังานฯ 

เป็นหนา้ท่ีของผูอ้  านวยการส านกัซ่ึงไปตามบทบาทหน้าท่ีของแต่ละส านักในปัจจุบนั  การปฏิบติังาน
ของผูอ้  านวยการส านกัถือเป็นงานประจ าท่ีด  าเนินการอยูแ่ลว้ และเป็นไปตามแผนยทุธศาสตร์ส านกังาน
เลขาธิการวุฒิสภา ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2555) อยา่งไรก็ตาม เมื่อพิจารณาบทบาทอ านาจและหน้าท่ีของ
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วุฒิสภาในดา้นการกลัน่กรองกฎหมาย ช้ีใหเ้ห็นว่าเป็นงานท่ีมีการใชข้อ้มลูและความรู้ในระดบัสูง และ
สมาชิกวุฒิสภามีความคาดหวงัใหส้ านกังานฯ แสดงบทบาทดา้นการเสนอแนะดา้นนิติบญัญติัมากข้ึน
ตามผลการสัมภาษณ์ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 4.3 การปฏิบติัหน้าท่ีของผูอ้  านวยการส านักจึงยงัขาดการ
จดัการและใชค้วามรู้ เพื่อท าใหบ้ริการมีขอ้มลูความรู้ประกอบมากยิง่ข้ึน 

แซค (Zack, 2003, pp. 67-71) เสนอว่า ผูบ้ริหารควรมีมุมมองและความคิดเห็นดา้นความรู้ 
โดยแสดงออกในบริการต่างๆ ขององคก์ารท่ีควรมีองคค์วามรู้ประกอบ ผูบ้ริหารควรค านึงถึงความรู้ใน
งานทุกๆ ดา้น และถือว่ากิจกรรมทุกอย่างเป็นส่ิงท่ีเสริมสร้างความรู้ ผูบ้ริหารควรใชค้วามรู้และส่ิงท่ี
เรียนรู้เป็นบรรทดัฐานในการประเมินวิธีการบริหารจดัการองค์การในทุกดา้น ส่วนธอมป์สันเห็นว่า 
ผูบ้ริหารระดบักลางควรเป็นผูแ้ปลความทิศทางขององคก์ารจากระดบับนเพื่อสามารถด าเนินการไดใ้น
ระดบัปฏิบติัการ รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในระดบัปฏิบติัการโดยการจดัสรรทรัพยากรอย่าง
เหมาะสม(Thompson, 2004, p. 150) 

ดงันั้น ถึงแมว้่าผูอ้  านวยการส านักปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีประจ าก็ตาม แต่ก็ไม่แสดง
การบริหารความรู้ และน าไปปรับปรุงบริการในปัจจุบันอย่างชดัเจน  ผูอ้  านวยส านักจึงมุ่งเน้นการ
ปฏิบติังาน “ประจ า” ต่อผูรั้บบริการท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัท่ีนางสาวพรรณสิริ พรหมพนัธุ ผูอ้  านวยการกลุ่มงาน
นโยบายและยทุธศาสตร์เห็นว่าผูบ้ริหารระดบัส านกัยงัคงมีแนวคิดการท างานแบบเดิมๆสภาพเช่นน้ีจึง
เป็นอุปสรรคส าคัญท่ีท าให้การแสดงบทบาทของส านักงานฯ ต่อการริเร่ิม การน าเสนอ และการ
พิจารณาร่างกฎหมายในรัฐสภาซ่ึงใชข้อ้มูลความรู้จ  านวนมาก ส านักงานฯ อาจตอ้งพิจารณาการสร้าง
แนวคิดการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองตามแนวทางของอิมาอิ (Imai, 1986, pp. 1-13) โดยเฉพาะอย่างยิง่การ
ปรับปรุงทีละนอ้ยเพื่อใหส้ามารถปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีแซคเสนอได ้ในลกัษณะของแผนการปรับปรุงงาน
ระดับส านัก โดยระบุโครงการปรับปรุงในด้านต่างๆ เพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์ ตลอดจนความ
รับผดิชอบของผูอ้  านวยการกลุ่มงานต่างๆ 

จากขอ้สงัเกตต่างๆ ขา้งตน้ไดแ้ก่  บทบาทของผูบ้ริหารในการก าหนดแนวคิดการด าเนินงาน 
การพฒันาบริการ ตลอดจนการจัดท าแผนงาน รวมทั้งการจดัการและใชป้ระโยชน์จากความรู้ของ
ผูบ้ริหารและบุคลากรในการใหบ้ริการ ท าใหผู้ว้ิจยัมีความเห็นว่าการวิเคราะห์บทบาทของผูบ้ริหารของ
ส านักงานฯ แสดงถึงความเช่ือมโยงของหัวขอ้เหล่าน้ีท่ีมุ่งเน้นการสร้างทกัษะของผูบ้ริหารดา้นองค์
ความรู้ จึงสามารถสรุปเป็นประเด็นดา้น “ขีดความสามารถด้านองค์ความรู้ของผู้บริหาร” ท่ีครอบคลุม
หวัขอ้ทางดา้นการก าหนดบทบาทดา้นองคค์วามรู้ของผูบ้ริหารต่อการด าเนินงาน การพฒันาบริการ การ
จดัท าแผนงาน รวมทั้งการจดัการความรู้ของผูบ้ริหารและบุคลากรอยา่งเช่ือมโยงกนั 
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การวเิคราะห์การบริหารจดัการ 

 
การบริหารจดัการ (Administration) หมายถึงกระบวนการภายในองค์การ และพาดผ่าน

หน่วยงานต่างๆ ภายในองคก์ารในระดบัต่างๆ โดยมีการจดัเรียง (Configuration) และแสดงออกถึงการ
เช่ือมประสานระหว่างกระบวนการ (Co-Alignment) การเช่ือมประสานน้ีเป็นส่ิงท่ีช่วยให้องค์การด ารง
อยู่อย่างย ัง่ยืน กระบวนการควรสนับสนุนการปรับเปล่ียนและการสร้างนวตักรรมของลกัษณะของ
องคก์าร โครงสร้างองคก์าร รวมทั้งความสามารถหลกัขององค์การ ดงันั้น กระบวนการบริหารจดัการ
จึงช่วยท าให้องค์การอยู่ในสภาพท่ีสมดุลภายใตค้วามเปล่ียนแปลงต่างๆ  (Thompson, 2004, pp. 144-
149) 

การบริหารจดัการของส านักงานฯ ในปัจจุบนัเป็นไปตามลกัษณะบริการท่ีถูกก  าหนดตาม
บทบาทหน้าท่ีของแต่ละส านัก  เพ่ือความสะดวกของการวิเคราะห์ในหัวข้อน้ี ผูว้ิจัยจึงเน้นหนัก
กระบวนการบริหารจัดการส าคญัๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับบทบาทอ านาจและหน้าท่ีของวุฒิสภาในด้านการ
กลัน่กรองกฎหมาย   

ในความเป็นองคก์ารเชิงระบบปิด ส านักงานฯ ไดก้  าหนดการให้บริการแก่วุฒิสภา รวมทั้ง
ผูรั้บบริการอ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอกส านกังานฯ โดยในภาคปฏิบติั ก  าหนดใหเ้ป็นหน้าท่ีของส านัก
ต่างๆ ทั้ง 18 ส านกั ซ่ึงสามารถจดัแบ่งตามประเภทของบทบาทการให้บริการต่อผูรั้บบริการหลกัไดแ้ก่ 
วุฒิสภา ตามท่ีแสดงในภาพประกอบท่ี 4.4 ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ประเภทที่หนึ่ง ส านักที่ปฏิบัติงานบริการแก่ผู้ รับบริการภายนอกส านักงานฯ หมายถึง 
หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีให้บริการหลกั (Core Function) แก่ผูรั้บบริการภายนอกคือ วุฒิสภา ส านักท่ี
เก่ียวข้องไดแ้ก่ ส านักงานประธานวุฒิสภา ส านักประชาสัมพนัธ์ ส านักการต่างประเทศ ส านักการ
ประชุม ส านกัวิชาการ ส านกักรรมาธิการ 1, 2, 3 ส านกักฎหมาย ส านกัภาษาต่างประเทศ ส านักรายงาน
การประชุมและชวเลข ส านกับริหารงานกลาง และส านกัการพิมพ ์

ประเภทที่สอง ส านักที่ปฏิบัติงานสนับสนุนแก่ผู้ รับบริการภายในส านักงานฯ หมายถึง 
หน่วยงานท่ีใหบ้ริการเพื่อสนบัสนุน (Support Function) หน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีใหบ้ริการแก่ผูรั้บบริการ
ภายนอก ส านักท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ ส านักพฒันาทรัพยากรบุคคล ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร และส านกับริหารงานกลาง 

ประเภทที่สาม ส านักที่ท าหน้าที่ด้านนโยบาย หมายถึง หน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีก  าหนดนโยบาย 
(Governance Function) ให้หน่วยงานต่างๆ สามารถปฏิบติัหน้าท่ีตามทิศทางของส านักงานฯ ส านัก
เหล่าน้ีไดแ้ก่ ส านกัการคลงัและงบประมาณ ส านกัก  ากบัและตรวจสอบ และส านกันโยบายและแผน 
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ในการสนับสนุนการด าเนินงานดา้นนิติบญัญัติของวุฒิสภา พบว่ามีประเด็นการวิเคราะห์
ดงัต่อไปน้ี 

 

 
 

1. การให้ความส าคญัต่อผู้รับบริการในขอบเขตจ ากดั 
เมื่อพิจารณาสภาพแวดลอ้มของส านักงานฯ ซ่ึงประกอบดว้ยภาคส่วนและผูม้ีส่วนไดส่้วน

เสียต่างๆ ตามภาพประกอบท่ี 4.2 พบว่า ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียเหล่านั้นลว้นเป็นหน่วยงานท่ีสร้าง
ผลกระทบต่อการด าเนินงานดา้นนิติบญัญติัของวุฒิสภา อยา่งไรก็ตาม การสมัภาษณ์สมาชิกวุฒิสภาและ
ผูบ้ริหารของส านกังานฯ สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความไม่ชดัเจนของกระบวนการบริหารจดัการภายในหลาย
ดา้น รวมทั้งการจดัเรียงและการเช่ือมประสานกระบวนการดงัต่อไปน้ี 

1.1 การขาดความเข้าใจในความต้องการของผู้รับบริการ 
ในภาคส่วนผูรั้บบริการในภาพท่ี 4.2 สามารถจดัแบ่งประเภทของผูรั้บบริการตามแนวคิด

ของเฟลเชอร์และเบนซูซาน (Fleisher & Bensoussan, 2003, pp. 298-299) ไดว้่า สมาชิกวุฒิสภาเป็นผูม้ี
ส่วนไดส่้วนเสียเชิงกลยุทธ์ (Strategic Stakeholders) ซ่ึงมีความส าคญัต่อความอยู่รอดของส านักงานฯ 

ส านักที่ปฏิบัติงานด้านนโยบาย 
(Governance Function) 

ส านักที่ปฏิบัติงานบริการแก่ผู้รับบริการ
ภายนอกส านักงานฯ (Core Function) 

ส านักที่ปฏิบัติงานสนับสนุนแก่ผู้รับบริการภายใน
ส านักงานฯ (Support Function) 

ก าหนดนโยบาย 

สนับสนุน 

ก ากบัดูแล 

คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ก ากบัดูแล 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 

วุฒิสภา 
 

คณะกรรมาธิการต่างๆ 

บริการ 

บริการ 

คณะผู้บริหาร 

สมาชิกวุฒิสภา 

ภาพประกอบที่ 4.4 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่ให้บริการภายในและภายนอก 
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ในขณะท่ีประชาชนเป็นผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียเชิงสภาพแวดลอ้ม (Environmental Stakeholders) ท่ีมี
ความส าคญันอ้ยกว่า 

การสมัภาษณ์ผูบ้ริหารของส านกังานฯ แสดงใหเ้ห็นว่า การด าเนินงานดา้นนิติบญัญติัของ
ส านกังานฯ ไม่ไดค้  านึงถึงความตอ้งการของสมาชิกวุฒิสภา (ส านักนโยบายและแผน, 2552, หน้า 17) 
อาทิเช่น การขาดขอ้มลูดา้นแผนนิติบญัญติัท่ีมุ่งเน้นร่างกฎหมายท่ีจะน าเขา้สู่การพิจารณาของรัฐสภา 
การขาดข้อมูลด้านความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาต่อบริการของส านักงานฯ ทั้งในปัจจุบนัและ
อนาคต นอกจากนั้น ผูอ้  านวยการกลุ่มงานยงัใหค้วามเห็นเพ่ิมเติมว่า ส านกังานฯ ไม่ทราบความตอ้งการ
ของสมาชิกวุฒิสภาในแต่ละยคุ หรือเมื่อมกีารเปล่ียนนโยบาย การตอบสนองความตอ้งการของสมาชิก
วุฒิสภายงัไม่ตรงกบัความตอ้งการท่ีแทจ้ริง ดงันั้น การให้บริการจึงด าเนินตามการร้องขอของสมาชิก
วุฒิสภาในเชิงตั้งรับ และการใหบ้ริการเตรียมการล่วงหนา้ไม่ได ้  

ส านกังานฯ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส านักท่ีให้บริการแก่ผูรั้บบริการภายนอก (Core Function) 
จึงมีความเข้าใจต่อความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาน้อยมาก ซ่ึงเป็นข้อจ ากัดในการยกระดบัการ
ให้บริการสู่การเสนอแนะด้านนิติบัญญัติ  รวมทั้ งการก าหนดแนวทางการปรับปรุงบริการและ
กระบวนการส่งมอบ รวมทั้งส่งผลเสียต่อกระบวนการนิติบญัญติั ตลอดจนการบริหารประเทศได ้การมี
กระบวนการส ารวจความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาท่ีมุ่งเน้นการพฒันาบทบาทในอนาคต โดย
ก าหนดเวลาท่ีชดัเจนประจ าปีในการส ารวจ และการน าผลการส ารวจไปใชใ้นงานพฒันาดา้นต่างๆ เป็น
ส่ิงท่ีส านกังานฯ ควรใหค้วามส าคญัในอนาคตมากข้ึน 

1.2 การขาดการบริหารความสัมพนัธ์กบัผู้รับบริการ 
ในสภาพการปฏิบติังานจริง ผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีกรรมาธิการของส านักงานฯ ปฏิบัติ

หนา้ท่ีใหก้บัผูบ้ริหารของวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการต่างๆ รวมทั้งท าหน้าท่ี “บริหารความสัมพนัธ์” 
กบัสมาชิกวุฒิสภาในรูปแบบต่างๆ โดยท่ีด าเนินการไปตามวิธีการของแต่ละบุคคล ส่ิงน้ีแสดงใหเ้ห็นว่า
การบริหารความสมัพนัธก์บัสมาชิกวุฒิสภามีความหลากหลาย 

ส าหรับสมาชิกวุฒิสภาแต่ละคนสามารถมีผูช่้วยด าเนินงาน (ซ่ึงสามารถแต่งตั้งไดถึ้ง 5 คน 
และไดรั้บผลตอบแทนคนละ 10,000 บาทต่อเดือน) และผูเ้ช่ียวชาญประจ าตวั (ซ่ึงสามารถแต่งตั้งได ้1 
คน และไดรั้บผลตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท) เพื่อท าหนา้ท่ีสนบัสนุนใหก้บัสมาชิกวุฒิสภา อย่างไร
ก็ตาม ผูอ้  านวยการระดับกลุ่มงานเห็นว่า ส านักงานฯ ไม่สามารถควบคุมการปฏิบัติงาน และไม่มี
กิจกรรมการสร้างความสัมพนัธ์ใดใดกบักลุ่มบุคคลดงักล่าว เป็นเหตุให้การปฏิบติัหน้าท่ีของผูช่้วยฯ 
และผูเ้ช่ียวชาญไม่เกิดประสิทธิผล ส่งผลใหก้ารใชง้บประมาณในการจ่ายค่าตอบแทนไม่เกิดความคุม้ค่า
ทั้งสมาชิกวุฒิสภาบางวส่วนก็ให้ขอ้สังเกตว่า สมาชิกวุฒิสภาและขา้ราชการของส านักงานฯ ยงัขาด
ความสมัพนัธร์ะหว่างกนัท่ีชดัเจน ตามท่ีแสดงในตารางท่ี 4.13  
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ส านกังานฯ ขาดความชดัเจนในการสร้างความสมัพนัธก์บัสมาชิกวุฒิสภาและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
(ส านกันโยบายและแผน, 2552, หนา้ 17) สภาพเช่นน้ีจึงเป็นขอ้จ ากดัต่อการตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของสมาชิกวุฒิสภา และการบรรลุวิสยัทศัน์ของส านกังานฯ เน่ืองจากว่าการแสดงบทบาทการเสนอแนะ
ดา้นนิติบญัญติัตอ้งอาศยัความร่วมมือกบัสมาชิกวุฒิสภาและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ส านกังานฯ อาจตอ้งพิจารณา
การก าหนดแนวทางและกระบวนการสร้างความสัมพนัธ์กบัสมาชิกวุฒิสภาและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมทั้ง
คณะกรรมาธิการในรูปแบบการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีร่วมกนัเพื่อให้เกิดการประสานงานกนั
มากข้ึน 

1.3 การขาดการบริหารความพงึพอใจของผู้รับบริการ 

การด าเนินงานของส านักงานฯ ในปัจจุบันเป็นไปตามบทบาทหน้าท่ีของส านักและ
หน่วยงานต่างๆ ตามโครงสร้างองค์การ อย่างไรก็ตาม เมื่อผูว้ิจัยได้ร่วมกบัส านักนโยบายและแผน 
สมัภาษณ์ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อบริการของส านกังานฯ ในโครงการวิจยัน้ีในปี 2552 ท่ีผา่น
มา ผลไดแ้สดงให้เห็นว่าสมาชิกวุฒิสภาหลายท่านมีความคาดหวงัให้ส านักงานฯ แสดงบทบาทการ
เสนอแนะด้านนิติบัญญัติตามท่ีแสดงในตารางท่ี 4.3 นอกเหนือจากการด าเนินการเก่ียวกับงาน
เลขานุการและธุรการทัว่ไปต่อคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ ซ่ึงถือเป็นความคาดหวงั
ระดบัพ้ืนฐานและตอ้งถือปฏิบติั แต่การแสดงบทบาทเสนอแนะดา้นนิติบญัญติัเป็นความคาดหวงัท่ีมีผล
ต่อความพึงพอใจถา้ส านกังานฯ สามารถด าเนินการไดจ้ริง 

ผลการส ารวจน้ีนบัเป็นคร้ังแรกของส านกังานฯ ท่ีท าการศึกษาความพึงพอใจของสมาชิก
วุฒิสภา แสดงถึงการขาดความชดัเจนในการบริหารความพึงพอใจของสมาชิกวุฒิสภา (ส านักนโยบาย
และแผน, 2552, หนา้ 17) ซ่ึงจะส่งผลใหส้ านกังานฯ ไม่สามารถใหก้ารสนบัสนุนการปฏิบติัหน้าท่ีของ
คณะกรรมาธิการและสมาชิกวุฒิสภาอย่างเต็มท่ี รวมทั้งไม่สามารถปรับปรุงการด าเนินงานในการ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของสมาชิกวุฒิสภาอย่างมีประสิทธิภาพ ส่ิงน้ีเป็นขอ้จ  ากัดในการแสดง
บทบาทการเสนอแนะดา้นนิติบญัญติั ส านกังานฯ อาจจ าเป็นตอ้งพิจารณาการก าหนดกระบวนการวดั
และน าผลการวดัความพึงพอใจไปใชใ้นการพฒันาบริการ และกระบวนการส่งมอบบริการกบัสมาชิก
วุฒิสภาและผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียอยา่งต่อเน่ือง  
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ตารางที่ 4.13 ความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาต่อการบริหารความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ 
 

ความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาต่อการบริหารความสัมพันธ์กบัผู้รับบริการ 

- นายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานวุฒิสภา คนท่ี 1 ใหค้วามเห็นว่า “ควรมีการจัดประชุมประธาน รองประธาน ที่ปรึกษา รอง
เลขาธิการ และผู้อ านวยการส านัก เดือนละ 1 คร้ัง หรือ สัปดาห์ละ 1 คร้ัง เพื่อจะได้รู้ปัญหาและหามาตรการ วิธีการแก้ไข

ปัญหา” 

- นายบรรชา พงศ์อายุกูล ประธานคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ ให้ความเห็นว่า “ควรมีการร่วมมือกันในการปฏิบัติ
หน้าทีข่องสมาชิกวุฒิสภาและข้าราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา” 

- นายวรินทร์ เทียมจรัส สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว. สรรหา : ภาคเอกชน) ให้ความเห็นว่า “อยากให้สมาชิกวุฒิสภาและส านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภาท างานร่วมกนั พัฒนาไปด้วยกนั” 

- นางพิกุลแกว้ ไกรฤกษ ์ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา เห็นว่า “การประสานงานกับสมาชิกวุฒิสภา ระดับ
ผอ. กลุ่มไม่มาประสานงาน บางคร้ังให้เด็กมาประสานงาน” 

- นายถาวร ลีนุติพงษ ์ประธานกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน วุฒิสภา  เห็นว่า “สมาชิกวุฒิสภา

และข้าราชการของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาควรจะต้องก าหนดทศิทางเพื่อสร้างความรู้ และความเข้าใจถึงบทบาท อ านาจ
หน้าที่ของแต่ละฝ่ายอย่างถ่องแท้ เพื่อให้การปฏิบัติงานร่วมกันภายใต้กรอบของกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมาย มี

ประสิทธิภาพสูงสุด” 

- พลต ารวจโทมาโนช ไกรวงศ ์สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว. เลือกตั้ง จังหวดัสุราษฎร์ธานี) เห็นว่า “ผู้บริหารระดับสูงของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาควรมีการพบปะกับสมาชิกวุฒิสภา เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างกันอย่างน้อยควรจัด 3 เดือนต่อ 1 คร้ัง 

เนื่องจากสมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักคุ้นเคยกบัผู้บริหารระดับสูงของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา” 

 
2. การขาดกระบวนการด าเนินงานที่มุ่งเน้นการแสดงบทบาทในอนาคต 
การบริหารจดัการท่ีดีควรแสดงลกัษณะของความชดัเจนและความยืดหยุ่น (Flexibility) 

โดยท่ีองคก์ารมีความเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงท าให้เกิดความขดัแยง้ของลกัษณะทั้งสอง โดยท่ีในช่วงเวลา
ระยะสั้น องคก์ารจะมุ่งเนน้ความชดัเจนของผลลพัธ ์ส่วนในช่วงเวลาระยะยาว องค์การจะมุ่งเน้นความ
ยดืหยุน่ (Thompson, 2004, pp. 148-150) 

ในส่วนส านกังานฯ ถึงแมว้่ามีการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบบั
ท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2555) (2552, หน้า 47-49) ซ่ึงช่วยให้เข้าใจถึงทิศทางขององค์การก็ตาม แต่ทิศทาง
เหล่านั้นเป็นเพียงภาพกวา้งๆ และถึงแมว้่าได้ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ทางด้าน “การพฒันาระบบ
ปฏิบติังาน การบริการในระดบัมาตรฐานสากล และมีความเป็นองคก์ารธรรมาภิบาล” และเป้าประสงค์
ท่ีมุ่งเนน้ “การพฒันาองคก์ารใหม้ีความเป็นสากลและมีระบบการบริหารแบบธรรมภิบาล” รวมทั้งได้
จดัท าแผนงานโครงการโดยมุ่งเน้นการสนับสนุนการน าระบบมาตรฐานสากลมาใชใ้นการบริหาร
จดัการองคก์าร การพฒันาองคก์ารโดยน าหลกัการของพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาประยุกต์ใช ้การพฒันาเอกสาร ระเบียบการปฏิบติั คู่มือการ
ปฏิบัติหน้าท่ีในทุกๆ ฯลฯ การขาดแนวคิดด้านกระบวนการจะส่งผลให้เกิดขอ้จ ากดัในการพฒันา
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องคก์ารตามเป้าประสงค ์นอกจากนั้น การสมัภาษณ์ผูบ้ริหารของส านกังานฯ ไม่แสดงว่ามีกระบวนการ
ในการปฎิบติัต่อผูรั้บบริการและผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย ซ่ึงมีหลากหลายกลุ่มและหลากหลายความตอ้งการ 
รวมทั้งการปรับกระบวนการใหม้ีความยดืหยุน่เพื่อตอบสนองต่อความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม 
ท าใหม้ีประเด็นพิจารณาต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

2.1 การขาดกลไกการด าเนินงานที่เป็นกระบวนการที่ชัดเจน 
การด าเนินงานท่ีเป็นระบบอาศยัการท างานเป็นกระบวนการ เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550 ได้ให้ค  าอธิบายเก่ียวกับกระบวนการ คือ กิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกันเพื่อ
จุดมุ่งหมายในการส่งมอบผลผลิตหรือบริการให้แก่ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งภายในและ
ภายนอกองคก์าร โดยทัว่ไป กระบวนการประกอบดว้ย คน เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ เทคนิค และวสัดุ มา
ท างานร่วมกนัตามขั้นตอนท่ีก  าหนดไวใ้นระดบัองคก์าร (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 
2549, หน้า 153) และเมื่อพิจารณากระบวนการในระดบัองค์การท่ีมีการรับปัจจยัน าเขา้ (Input) และ
แปรเปล่ียนโดยผา่นกระบวนการต่างๆ ใหเ้ป็นผลลพัธ ์(Output) จึงแสดงว่า กระบวนการต่างๆ จึงแสดง
ความเช่ือมโยงต่อกันทั่วทั้งองค์การ จนเกิดเป็นสายโซ่ของกระบวนการหรือสายโซ่คุณค่า ดังนั้น 
ความคิดเก่ียวกบักระบวนการและสายโซ่คุณค่าจึงมีความส าคญัในแง่ท่ีช่วยแสดงให้เห็นความชดัเจน
ของการด าเนินงานภายในองคก์าร ความเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงาน ความเช่ือมโยงภายในกระบวนการ
ท่ีแสดงขั้นตอนต่างๆ ซ่ีงส่งผลต่อการประสานงาน ตลอดจนขอ้มลูในการด าเนินงาน กระบวนการจึงถือ
เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานขององคก์ารในการด าเนินงานประจ าวนั รวมทั้งการพฒันาองค์การไม่ว่าจะใช้
เทคนิคหรือเคร่ืองมือใดใดก็ตาม 

ส านกังานฯ ในสภาพปัจจุบนั มีการด าเนินงานเป็นไปตามบทบาทหน้าท่ีของแต่ละส านัก
ในการตอบสนองความคาดหวงัของสมาชิกวุฒิสภา แต่ไม่ได้มีการก าหนดระบบหรือกระบวนการ
ด าเนินงานอยา่งชดัเจน รวมทั้งไม่ไดแ้สดงความเช่ือมโยงระหว่างกระบวนการและการใชข้อ้มูลภายใน
กระบวนการแต่อย่างใด (ส านักนโยบายและแผน, 2552, หน้า 21) สภาพเช่นน้ีส่งผลให้ส านักต่างๆ 
ปฏิบติัหนา้ท่ีแยกออกจากกนั และข้ึนอยูก่บัความรู้ของผูป้ฏิบติังานบางคนเท่านั้น ซ่ึงส่งผลให้เกิดความ
ไม่แน่นอนในการให้บริการ รวมทั้งความเขา้ใจในระบบงานโดยรวมจากการส ารวจเอกสารภายใน 
พบว่าส านกังานฯ มีการจดัท าขั้นตอนการปฏิบติังานในลกัษณะคู่มือการปฏิบติังานท่ีแต่ละส านักจดัท า
ข้ึนเอง อาทิเช่น ส านักกรรมาธิการ 1, 2, และ 3 หรือส านักการต่างประเทศ ซ่ึงเป็นเอกสารท่ีใชอ้า้งอิง
ภายในส านักเท่านั้น แต่ไม่ได้เป็นท่ีรับทราบหรือยอมรับของส านักอ่ืนๆ ท่ีส าคญัคือ ถึงแมว้่ามีการ
ก าหนดกิจกรรมการปฏิบติัตามท่ีแสดงในคู่มือฯ ก็ตาม แต่ก็ไม่ไดท้ าการเช่ือมโยงกิจกรรมเหล่านั้นเป็น
กระบวนการ รวมทั้งระบุว่ากิจกรรมใดเป็นกิจกรรมหลกัหรือ Core Activities (ท่ีด  าเนินการโดยส านกัท่ี
ปฏิบติังานบริการแก่ผูรั้บบริการภายนอกส านกังานฯ หรือ Core Function) หรือกิจกรรมสนบัสนุนหรือ 
Support Activities (ท่ีด  าเนินการโดยส านักท่ีปฏิบติังานสนับสนุนแก่ผูรั้บบริการภายในส านักงานฯ 
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หรือ Support Function) รวมทั้งไม่ไดร้ะบุว่ากิจกรรมใดมุ่งเนน้ตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ
ใดอยา่งชดัเจน ดงันั้น การด าเนินงานของส านกังานฯ จึงมีสภาพเป็นการท างานท่ีแยกตามบทบาทหนา้ท่ี
ของแต่ละส านกั และผูป้ฏิบติังานหรือเจา้ของงานก็มีความเขา้ใจในเฉพาะงานของตนเท่านั้น ซ่ึงมีผลท า
ใหก้ารประสานงานยุง่ยาก ดงัความเห็นของนางสาวศศิธร ศรีสุจริต ผูอ้  านวยการส านกัการพิมพท่ี์เสนอ
ว่า การด าเนินงานระดบัส านกัมีความขดัแยง้กนั ท าใหผู้ป้ฏิบติังานอาจตอ้งท างานเองทุกอย่างเพื่อความ
คล่องตวั หรือนางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ ผูอ้  านวยการส านักงานประธานวุฒิสภาท่ีแสดงความเห็นว่า 
นิติกรตอ้งท างานทุกอยา่ง และท่ีผูอ้  านวยการกลุ่มงานใหค้วามเห็นว่า การก าหนดมาตรฐานหรือขั้นตอน
การปฏิบติังานไม่ชดัเจน การบริหารจดัการไม่ชดัเจน ท าใหม้ีการท างานท่ีซบัซอ้นและตอ้งท าหลายรอบ 
หรือเจา้หน้าท่ีธุรการขาดมาตรฐานในการปฏิบติังาน สมาชิกวุฒิสภาขาดความเขา้ใจในขั้นตอนการ
ด าเนินการในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ในท่ีประชุมคณะกรรมาธิการ และในท่ีประชุมวุฒิสภา  

การขาดความชดัเจนในการก าหนดกระบวนการต่างๆ ส่งผลให้ส านักงานฯ มีขอ้จ  ากดัใน
การตอบสนองต่อแผนยทุธศาสตร์ และความคาดหวงัของสมาชิกวุฒิสภาต่อบทบาทในอนาคต ส านัก
งานฯ ควรก าหนดลกัษณะของความสามารถหลกั (Core Competency) ท่ีมุ่งเน้นการจดัการความรู้ การ
แสดงบทบาทในอนาคต วิธีการส่งมอบบริการเพื่อก  าหนดระบบงานท่ีแสดงกระบวนการท างานต่างๆ 
โดยสอดคลอ้งกบักระบวนการนิติบญัญติัของวุฒิสภา 

2.2 การขาดการปรับปรุงกระบวนการเพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสมาชิก
วุฒิสภาและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 

ในการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองนั้น อิมาอิ (Imai, 1986, pp. 1-13) อธิบายไวว้่า หมายถึง ความ
ต่อเน่ืองในการท าใหส่ิ้งต่างๆ ดีข้ึนอยา่งไม่หยดุย ั้ง ไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตวั ชีวิตในบา้น ชีวิตในสังคม 
ตลอดจนชีวิตในการท างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์การ คือการท าให้ส่ิงรอบตวัดีข้ึนโดยท่ีบุคลากร
ทุกคนมีส่วนร่วม ทั้งผูบ้ริหารและพนกังานต่างก็มีบทบาทหนา้ท่ีทั้งในการท างานประจ าโดยเป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีก  าหนด และงานการปรับปรุงพฒันาดว้ย ส าหรับการปรับปรุงนั้นสามารถจดัแบ่งออกเป็น
สองลกัษณะคือ การปรับปรุงทีละนอ้ย และการปรับปรุงแบบกา้วกระโดดซ่ึงก่อให้เกิดนวตักรรม การ
ปรับปรุงทั้งสองลกัษณะนั้นจะส่งผลต่อการยกระดบัคุณภาพและผลิตภาพ (Productivity) ในระยะยาว 

ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ส านักงานฯ มีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยใชเ้ทคนิคและ
เคร่ืองมือการบริหารหลายประเภท ซ่ึงด าเนินการโดยเอกเทศแยกไปตามแต่ละส านัก เคร่ืองมือต่างๆ ท่ี
ใชส้ามารถยกตวัอยา่งไดด้งัน้ี การวางแผนยทุธศาสตร์ (โดยส านักนโยบายและแผน) การบริหารความ
เส่ียง (โดยส านกันโยบายและแผน) การพฒันาระบบคุณภาพ ISO 9000: 2000 (โดยส านกัการพิมพ)์ การ
พฒันาระบบ e-Library (โดยส านกัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร) เป็นตน้ และเมื่อมีการจดัท า
แผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2555) (2552, หน้า 47-49) ซ่ึงได้
ก  าหนดประเด็นยทุธศาสตร์ทางดา้น “การพฒันาระบบปฏิบติังาน การบริการในระดบัมาตรฐานสากล 
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และมีความเป็นองค์การธรรมาภิบาล” และเป้าประสงค์ท่ีมุ่งเน้น “การพฒันาองค์การให้มีความเป็น
สากลและมีระบบการบริหารแบบธรรมภิบาล” รวมทั้งไดจ้ดัท าแผนงานโครงการต่างๆ อย่างไรก็ตาม 
ส านักงานฯ ไม่มีข้อมูลใดใดท่ีแสดงว่าเคร่ืองมือดังกล่าวสามารถสนับสนุนการแสดงบทบาทการ
เสนอแนะดา้นนิติบญัญติั ทั้งการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารระดบัสูงของส านักงานฯ หรือการส ารวจเอกสาร
ภายในก็ตาม 

ส่ิงท่ีควรพิจารณาในประเด็นน้ีคือว่า การจดัการประชุมถือเป็นงานบริการขั้นพ้ืนฐานซ่ีง
อาศยั “การท างานประจ า” และประสบการณ์ในอดีตก็เพียงพอแลว้ แต่การแสดงบทบาทการเสนอแนะ
ดา้นนิติบญัญติันั้น จ  าเป็นตอ้งอาศยัการมีมุมมองใหม่โดยส้ินเชิง เน่ืองจากเป็นงานท่ีอาจมีรูปแบบท่ีไม่
ตายตัว ใช้ข้อมูลความรู้จ  านวนมาก รวมทั้งผูป้ฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องมีเป็นจ านวนมากซ่ึงต้องมีการ
ประสานงานกนัเป็นอยา่งดี ดงันั้น การปรับปรุงระบบงานเพ่ือรองรับบทบาทน้ีจึงเป็นส่ิงจ  าเป็น 

ส านกังานฯ ขาดแนวทางการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน (ส านักนโยบายและแผน, 
2552, หนา้ 21) ซ่ึงส่งผลใหก้ารเตรียมการดา้นขอ้มูลและการบริหารเพ่ือรองรับการริเร่ิม การน าเสนอ 
และการพิจารณาร่างกฎหมายทั้งในรัฐสภาและวุฒิสภาเป็นไปไดย้าก รวมทั้งไม่ตอบสนองต่อแผนนิติ
บญัญติั แนวคิดการปรับปรุงกระบวนการนั้นจะยิ่งมีบทบาทมากข้ึนต่อส านักงานฯ ในอนาคต ซ่ึงควร
ท าความเขา้ใจในความหมายและก าหนดรูปแบบเพ่ือใหบุ้คลากรทัว่ทั้งส านกังานฯ มีส่วนร่วม ตลอดจน
การใหค้วามรู้ทางดา้นน้ีอยา่งกวา้งขวาง การก าหนดแผนงานการปรับปรุงกระบวนการทัว่ทั้งส านักงาน
ฯ รวมทั้งการศึกษาวิธีการปฏิบติังานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาในประเทศท่ีพฒันาแลว้เพื่อเป็น
ตวัอยา่งในการปรับปรุง จะเป็นประเด็นส าคญัในการยกระดบับทบาทการด าเนินงานของส านักงานฯ ท่ี
ควรใหค้วามส าคญัมากยิง่ข้ึนในอนาคต 

 
3. การก าหนดและขับเคลือ่นแผนยุทธศาสตร์ขาดประสิทธิผล 
ในปัจจุบนั การก าหนดและขบัเคล่ือนแผนยทุธศาสตร์เป็นบทบาทหน้าท่ีของส านักนโยบาย

และแผน ซ่ึงด าเนินการตามกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ซ่ึงมีขั้นตอนต่างๆ ดังแสดงใน
ภาพประกอบท่ี 4.5 (ส านกันโยบายและแผน, 2550, หน้า 5-84) ซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรมการวิเคราะห์
ขอ้มลู การจดัท าแผนฯ การน าแผนฯ ไปด าเนินการ และการติดตามผล 
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การสมัภาษณ์ผูบ้ริหารของส านักงานฯ แสดงว่า ส านักงานฯ ด าเนินการในรูปแบบสัมมนา

เชิงปฏิบติัการ โดยมีผูบ้ริหารทุกระดบัเขา้ร่วมอภิปรายและระดมสมองในประเด็นต่างๆ มีการก าหนด
ผูบ้ริหารและจดัแบ่งลงกลุ่มยอ่ยตามหมวดต่างๆ ของเกณฑ์ Malcolm Baldrige National Quality Award 
โดยพิจารณาค าถามภายใต้หมวดต่างๆ ตามเกณฑ์ฯ รวมทั้งการพิจารณาผลการด าเนินงานในอดีต
ยอ้นหลงั 4-5 ปี ส านกันโยบายและแผนไดน้ าเอาผลจากสมัมนามาสรุปเป็นแผนยุทธศาสตร์ แลว้จดัท า
เป็นแผนปฏิบติัการ 5 ปีซ่ึงมีโครงการท่ีส านักต่างๆ เสนอท่ีจะด าเนินการ รวมทั้งขอ้เสนองบประมาณ 
ซ่ึงส านกัฯ จดัท าสรุปงบประมาณเพ่ือน าเสนอส านักงบประมาณต่อไป จากนั้น ส านักฯ น าเสนอแผน
ยทุธศาสตร์ในการประชุมประชาพิจารณ์ โดยไดเ้ชิญผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ เพื่อให้ความเห็นก่อนน า
แผนฯ ไปด าเนินการ  

กระบวนการจดัท าแผนยทุธศาสตร์แสดงใหเ้ห็นประเด็นท่ีควรพิจารณาต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

3.1 การก าหนดยุทธศาสตร์ขาดความชัดเจนในการใช้ข้อมูลประกอบ  
ธอมป์สนั (Thompson, 2004, p. 151) เสนอว่า องคก์ารท่ีดีควรมีการส ารวจสภาพแวดลอ้ม 

(Opportunity Surveillance) ในดา้นประสิทธิภาพ หรือวิธีการด าเนินงาน (Instrumentality) ซ่ึงจะช่วยให้
องคก์ารสามารถบริหารจดัการไดดี้กว่าองคก์ารท่ีปล่อยใหส้ถานการณ์ต่างๆ เกิดข้ึนโดยไม่ไดเ้ตรียมการ
ใดใด โดยการส ารวจท่ีดีควรด าเนินการในระดบันโยบาย 

ภาพประกอบที่ 4.5 ข้ันตอนการจัดท าแผนยทุธศาสตร์ 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 

การก าหนดต าแหน่งทางยทุธศาสตร์ 

การจัดท าแผนยทุธศาสตร์ 

การน ายทุธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
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ส านกังานฯ ไดก้  าหนดขั้นตอนการวางแผนยทุธศาสตร์ตามท่ีแสดงในภาพประกอบท่ี 4.4
ในการวิเคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอกนั้น มีการเตรียมการดา้นขอ้มูลเพื่อประกอบการวิเคราะห์ใน
วงจ ากดัไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูภายนอกและภายในส านกังานฯ อนัเน่ืองจากการไม่ไดพ้ิจารณาขอบเขตการ
ด าเนินงานท่ีก  าหนดผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย รวมทั้งความคาดหวงัต่อบทบาทระหว่างผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดท าแผนนิติบัญญัติ ส่งผลให้การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและ
ภายนอกขาดความสมบูรณ์ ท าให้วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ของส านักงานฯ ไม่
ชดัเจนดงัท่ีไดว้ิเคราะห์ขา้งตน้ ดงัท่ีนางสาวพรรณสิริ พรหมพนัธุผูอ้  านวยการกลุ่มงานนโยบายและ
ยทุธศาสตร์ไดใ้หค้วามเห็นว่า ในระหว่างการจดัท าแผนปฏิบติัการ ส านักต่างๆ ไม่ไดว้ิเคราะห์ขอ้มูล
อยา่งจริงจงั แต่กลบัเสนอเฉพาะโครงการท่ีไดเ้คยด าเนินการมาแลว้เป็นหลกั อนัเน่ืองมาจากเหตุผลของ
ความเป็นไปไดท่ี้จะไดรั้บงบประมาณเป็นส าคญั ประกอบกบัผูบ้ริหารระดบัส านกัต่างๆ ยงัคงมีแนวคิด
แบบเดิม และยดึติดกบัการท างานเฉพาะในส านกัของตน ดงันั้น โครงการต่างๆ ท่ีเสนอมาจึงค่อนขา้ง
จะเป็นโครงการเดิมๆ เป็นส่วนใหญ่ ดงันั้น ผูบ้ริหารในทุกระดบัของส านกังานฯ จึงมีขอ้จ  ากดัในการมี
มุมมองใหม่ๆ ในการตอบสนองต่อความเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ ผูอ้  านวยการระดบัส านักจึงยงัคงมี
พฤติกรรมการท างานแบบเดิมๆ ซ่ึงส่งผลให้ส านักงานฯ ไม่ได้ปรับบทบาทและการด าเนินงานให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

การไม่ใชข้อ้มลูประกอบการก าหนดยทุธศาสตร์เป็นปัญหาส าคญัต่อการแสดงบทบาทการ
เสนอแนะดา้นนิติบญัญติัต่อการริเร่ิม การน าเสนอ และการพิจารณาร่างกฎหมาย ส านักงาน ฯ อาจ
พิจารณาจดัตั้งคณะกรรมการดา้นยุทธศาสตร์เพ่ือเตรียมการขอ้มูลล่วงหน้าโดยครอบคลุมผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียต่างๆ ในขอบเขตการด าเนินงาน รวมทั้งเพ่ือท าให้การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผล ซ่ึงส่งผลต่อคุณภาพเป้าประสงคแ์ละยทุธศาสตร์ท่ีเป็นผลลพัธติ์ดตามมา 

3.2 การจดัท าแผนยุทธศาสตร์ขาดการประสานยุทธศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกนั 
เคพลานและนอร์ตนั (Kaplan & Norton, 2006, p. 3) เสนอว่า การเช่ือมโยงเชิงองค์การ 

(Organizational Alignment) เป็นการประสานการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ เขา้กบักลยุทธ์และ
บริการท่ีส่งมอบขององค์การ หน่วยงานเหล่านั้นได้แก่ หน่วยงานด้านนโยบาย หน่วยงานหลัก 
หน่วยงานสนบัสนุน และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ การเช่ือมโยงดงักล่าวเป็นจุดเร่ิมตน้ของการบูรณา
การขององคก์าร (Integration) ซ่ึงท าใหเ้กิดผลรวมทวีคูณ (Synergy)  

ส านกังานฯ ระบุเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์จากการวิเคราะห์ SWOT Analysis 
ในขั้นตอนการก าหนดยุทธศาสตร์ และน าเอาเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมดมาจดัเรียง
โดยแยกตามประเภทของเน้ือหา (ซ่ึงในท่ีน้ีมีหา้กลุ่มหลกัดงัแสดงในตารางท่ี 4.1) รวมทั้งไดก้  าหนดกล
ยทุธย์อ่ยต่างๆ ตลอดจนความรับผดิชอบของส านกัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การด าเนินการในลกัษณะน้ีท าให้
ทั้งเป้าประสงคแ์ละประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ เกิดการแยกส่วนจากกนั และไม่แสดงการเช่ือมโยงเชิง
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องคก์ารของปัจจยัดา้นกลยทุธ ์บริการ บทบาทหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ 
สภาพแวดลอ้มการท างานของส านกังานฯ ในปัจจุบนัจึงเป็นไปตามลกัษณะ “ต่างคนต่างท า” โดยท่ีแต่
ละส านกัมุ่งเนน้การท างานตามบทบาทหนา้ท่ีของตน ซ่ึงท าใหเ้กิดขอ้จ ากดัในการประสานงานระหว่าง
หน่วยงาน สภาพเช่นน้ีจึงท าใหก้ารด าเนินงานของส านกังานฯ ขาดการผนึกก าลงัอย่างพร้อมเพรียงกนั
ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกส านกังานฯ กลยทุธแ์ละแผนงานต่างๆ บางประเภทท่ีมีผลกระทบ
หน่วยงานต่างๆ ทัว่ทั้งส านักงานฯ ไดรั้บความร่วมมือน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งดา้นขอ้มูลความรู้ซ่ึงมี
ความจ าเป็นต่อการท างานของส านกังานฯ ต่อการริเร่ิม การน าเสนอ และการพิจารณาร่างกฎหมายต่างๆ 
ซ่ึงเป็นสภาพแวดลอ้มเชิงนิติบญัญัติ ซ่ึงประกอบด้วยหน่วยงานและบุคลากรภายในเป็นจ านวนมาก 
รวมทั้งมีการใชข้อ้มลูประกอบเป็นจ านวนมาก  

ดงันั้น ถึงแมว้่ามีการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 
2551-2555) แต่การท่ีส านกังานฯ ขาดกลไกการประสานยทุธศาสตร์ ตลอดจนการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ กบัการให้บริการ เป็นอุปสรรคส าคัญในการเสนอแนะด้านนิติบัญญัติ ซ่ึงจ  ากัดให้
เพียงแต่ใหบ้ริการในระดบัพ้ืนฐานเท่านั้น การก าหนดกรอบการใหบ้ริการท่ีพิจารณาร่างกฎหมายต่างๆ 
ในแผนนิติบญัญติั การก าหนดขอ้มลูความรู้ของแต่ละร่างกฎหมาย การก าหนดบทบาทของหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอกส านกังานฯ ตลอดจนระยะเวลาการด าเนินงานจะช่วยเช่ือมโยงและบูรณาการทุก
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และเป็นส่ิงท่ีส านกังานฯ ควรพฒันาใชง้านอยา่งจริงจงั 

3.3 การน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัตขิาดกลไกการด าเนินงานที่ชัดเจน 
อิมาอิ (Imai, 1986, pp. 142-145) อธิบายว่า การผลกัดนัแผนงานไปสู่การปฏิบติัเป็นการ

ถ่ายทอดบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบต่อแผนงานโครงการ ตลอดจนนโยบายขององค์การไปสู่
หน่วยงานภายในทัว่ทั้งองค์การ โดยนโยบายของผูบ้ริหารสูงสุดจะไดรั้บการถ่ายทอดลงสู่หน่วยงาน
ระดับล่างเพื่อแปรเปล่ียนเป็นแผนงานโครงการม และมีการจดัล  าดับความส าคญัด้วย การถ่ายทอด
ดงักล่าวจึงก่อใหเ้กิดความเป็นเจา้ของงานต่อแผนงานโดยธรรมชาติ ซ่ึงอาจแสดงออกในรูปแบบของ
คณะกรรมการขา้มสายงาน (Cross-Functioinal Team) คณะท างาน (Work Team) หรือหน่วยงานใดใดก็
ได ้การถ่ายทอดน้ีแสดงวิธีการตามภาพประกอบท่ี 4.6 

ในปัจจุบนั ความรับผดิชอบต่อแผนงานโครงการมีการระบุอยา่งชดัเจนในแผนยทุธศาสตร์
ฯ ซ่ีงสอดคลอ้งกบับทบาทหนา้ท่ีของส านกัต่างๆ ตามค าอธิบายหน้าท่ีงาน (Job Description) โดยท่ีแต่
ละประเด็นยทุธศาสตร์และกลยทุธก์  าหนดส านกัท่ีเก่ียวขอ้งหลายๆ ส านกัก็ได ้ดงันั้น ในการด าเนินการ
ตามประเด็นยทุธศาสตร์และกลยทุธต่์างๆ จึงเกิดลกัษณะการท างานของส านักต่างๆ ร่วมกนัตามแบบ
คณะกรรมการขา้มสายงานหรือคณะท างาน อย่างไรก็ตาม จากการส ารวจเอกสารภายใน พบว่าส านัก
ต่างๆ ไม่ไดด้  าเนินการระบุและถ่ายทอดบทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบต่อประเด็นยุทธศาสตร์และ
กลยทุธถึ์งกลุ่มงานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งชดัเจน  
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ภาพประกอบที่ 4.6 การถ่ายทอดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อแผนงานโครงการ 
 
สภาพเช่นน้ีแสดงถึง ส านกังานฯ ไม่ไดก้  าหนดขั้นตอนการวางแผนปฏิบติัการระดบัส านัก

ท่ีผนวกรวมเอาความเก่ียวขอ้งของส านักต่อประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เพื่อถ่ายทอดสู่ระดบักลุ่ม
งาน เพื่อใหทุ้กส านกัและกลุ่มงานน าแผนยทุธศาสตร์ไปด าเนินการอยา่งพร้อมเพรียงกนั ส่งผลให้แต่ละ
ส านกัยงัคงเนน้ท างานแต่เฉพาะงานในหน้าท่ีของตนเป็นหลกั ความเป็นเจา้ของแผนงานโครงการไม่
สามารถก าหนดไดอ้ย่างชดัเจน หน่วยงานระดบัส านักและกลุ่มงานจึงไม่ไดรั้บการถ่ายทอดตัวช้ีวดั 
เป้าหมาย และกลยทุธไ์ป ณ ระดบันั้น ซ่ึงส่งผลใหท้ั้งส านกัและกลุ่มงานไม่มีระบบแผนงานของตนโดย
ปริยาย ระบบแผนงานของส านกังานฯ จึงมีแต่ระดบัส านกังานเท่านั้น แต่ส านกัหรือกลุ่มงานอาจจะไม่มี
หรือมีระบบแผนงานของตนเอง ก็อาจไม่สอดคลอ้งกบัของระดบัส านกังานฯ ก็ได ้สภาพเช่นน้ีแสดงถึง
การขาดการบูรณาการของระบบแผนงานทัว่ทั้งส านกังาน ซ่ึงอาจส่งผลใหก้ารด าเนินงานตามแผนงานมี
อุปสรรค ตามท่ีผูอ้  านวยการกลุ่มงานไดแ้สดงความเห็นว่า แผนปฏิบติัการไม่มีการผลกัดนัอย่างชดัเจน 
ตลอดจนการจดัท าโครงการก็ขาดบูรณาการ นอกจากนั้น ยงัขาดกลไกสนับสนุนท่ีจ  าเป็น อาทิ การ
จดัท างบประมาณระดบัส านกั ตามท่ีนางรัตนา ศรีสิยวรรณ ผูอ้  านวยการส านกัการคลงัและงบประมาณ
ท่ีเห็นว่า ส านักงานฯ ยงัขาดแนวคิดกระบวนการจัดตั้ งงบประมาณในหน่วยงานต่างๆ ระบบ
งบประมาณจึงก าหนดตามประเภทงบประมาณ (Line Item) แทนท่ีจะสามารถไดรั้บงบประมาณเป็น
กอ้นรวม (Block Grant) เพื่อใหบ้ริหารไดเ้อง ดงันั้น การด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏิบติั
การระดบัส านกังานจึงมีอุปสรรค 

การขาดกลไกการขบัเคล่ือนแผนงานท าให้การบริหารแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานฯ 
ไม่ไดรั้บการตอบสนองเท่าท่ีควร การด าเนินงานภายในส านกังานฯ จะขาดการประสานงานกนั ซ่ึงเป็น

ผู้บริหารระดับสูง นโยบาย (ผล) มาตรการ (วิธี) 

คณะกรรมการข้ามสายงาน นโยบาย (ผล) มาตรการ (วิธี) 

ผู้บริหารระดับกลาง นโยบาย (ผล) มาตรการ (วิธี) 

ผู้บริหารระดับล่าง นโยบาย (ผล) มาตรการ (วิธี) 
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ขอ้จ ากดัในการท่ีส านกังานฯ จะแสดงบทบาทสู่การเสนอแนะดา้นนิติบญัญติัต่อการริเร่ิม การน าเสนอ 
และการพิจารณาร่างกฎหมาย การมกีระบวนการก าหนดความรับผดิชอบต่อแผนงานโครงการ และการ
ถ่ายทอดนโยบายเพื่อใหเ้กิดการรับรู้และตอบสนองแผนยทุธศาสตร์ โดยก าหนดเป็นตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
และแผนปฏิบติัการของเจา้ของแผนงานอาจเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นท่ีส านกังานฯ ควรใหค้วามส าคญัในอนาคต
มากยิง่ข้ึน 

3.4 การตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ขาดประสิทธิผล 
ส านักนโยบายและแผนจดัท าเอกสารแผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อ

แจกจ่ายและส่ือสารนโยบายของส านกังานฯ แก่หน่วยงานภายในเป็นหลกั โดยทัว่ไป หน่วยงานภายใน
ระดบัส านกัและกลุ่มงานจะน าโครงการท่ีไดเ้สนอไวม้าด าเนินการ และท าการรายงานความกา้วหน้า 
ตลอดจนผลของโครงการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประจ าทุกเดือน ส่วนส านักฯ ท าการ
สรุปความก้าวหน้าและผลท่ีได้รับอย่างต่อเน่ืองทั้งในระดับรายเดือน รายไตรมาส และรายปี เพื่อ
น าเสนอใหแ้ก่ผูบ้ริหารระดบัสูงของส านกังานฯ เป็นระยะๆ อยา่งไรก็ตาม ส านกังานฯ ไม่มีการประชุม
ภายในเพื่อติดตามผลและปรับแผนงานใดใด ลกัษณะเช่นน้ี แสดงใหเ้ห็นว่าส านกังานฯ ขาดการติดตาม
ผลของแผนงานท่ีเป็นรูปธรรม  

ถึงแมว้่า ส านกังานฯ มีการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อช่วยการรายงานผลของแผน
ก็ตาม แต่เน่ืองจากไม่มีการวิเคราะห์และการประชุมใดใดเพื่อพิจารณาสภาพของการด าเนินโครงการ 
ปัญหาและอุปสรรคท่ีเก่ียวขอ้ง สาเหตุของปัญหา ตลอดจนแนวทางการปรับปรุงแกไ้ข โดยท่ีหน่วยงาน
ต่างๆ มีส่วนร่วมพิจารณา จึงเท่ากบัว่าส านกังานฯ ขาดการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ดงัท่ี
นางสาวพรรณสิริ พรหมพนัธุ ผูอ้  านวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร้อให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมว่า ใน
ภาคปฏิบติันั้น ถึงแมว้่าส านักต่างๆ ไดเ้สนอโครงการใดใดก็ตาม ไม่ไดห้มายความว่าจะน าโครงการ
เหล่านั้นมาปฏิบติัจริงๆ และเม่ือไม่มีการติดตามผลของโครงการ ดงันั้น แผนปฏิบติัการท่ีไดจ้ดัท าไวจึ้ง
ดอ้ยคุณค่า ผูบ้ริหารของส านกังานฯ ก็ไม่ทราบสภาพการด าเนินงานท่ีแทจ้ริงตามแผนปฏิบติัการท่ีได้
จดัท าไว ้แผนปฏิบติัการก็ไม่ไดรั้บการพิจารณาใหป้รับใหส้อดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงต่างๆ 

ดงันั้น การท่ีแผนงานโครงการไม่บรรลุเป้าหมาย เน่ืองจากขาดการติดตามและประเมินผล
ของยุทธศาสตร์ส่งผลให้ส านักงานฯ ไม่ได้ตรวจสอบสภาพ และไม่สามารถยกระดับคุณภาพการ
ด าเนินงานอยา่งชดัเจน ส่ิงน้ีแสดงถึงกระบวนการวางแผนยทุธศาสตร์ขาดประสิทธิผล (ส านักนโยบาย
และแผน, 2552, หน้า 15) ส่งผลให้การตอบสนองต่อการแสดงบทบาทดา้นนิติบญัญติั การก าหนด
กระบวนการติดตามประเมินผล ตลอดจนการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลของแผนงานโครงการ
เป็นระยะๆ ควรไดรั้บการพิจารณาจากส านกังานฯ มากยิง่ข้ึน 

จากขอ้สงัเกตต่างๆ ขา้งตน้ไดแ้ก่  การใหค้วามส าคญัต่อผูรั้บบริการ การพฒันากระบวนการ
ด าเนินงานท่ีมุ่งเนน้บทบาทในอนาคต และการก าหนดและขบัเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ แสดงถึงความ
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เช่ือมโยงของหวัขอ้เหล่าน้ีท่ีมุ่งเนน้การใหบ้ริการท่ีมีคุณค่าเพ่ือตอบสนองผูรั้บบริการอยา่งมีทิศทางและ
เป็นกระบวนการ จึงสามารถสรุปเป็นประเด็นดา้น “กลไกการสร้างคุณค่าแก่ผู้ รับบริการ” ท่ีครอบคลุม
หัวข้อทางด้านความเข้าใจในผูรั้บบริการ การมีแนวทางในการตอบสนองผูรั้บบริการ และวิธีการ
ตอบสนองท่ีเป็นกระบวนการ 

 
ข้อเสนอแนะด้านการเปลี่ยนแปลงและพฒันาองค์การ 

 

การศึกษา “บทบาทการเสนอแนะดา้นนิติบญัญติัของส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา” ท าให้ได้
ขอ้คน้พบทั้ง 7 ประการ ไดแ้ก่ บริบทของสถานการณ์เชิงนิติบัญญัต ิการสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการอย่าง
บูรณาการ ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จุดมุ่งหมายขององค์การ โครงสร้างพืน้ฐานในการ
พฒันาความสามารถหลกั ขีดความสามารถด้านองค์ความรู้ของบุคลากรและผู้บริหาร รวมทั้งกลไกการ
สร้างคุณค่าแก่ผูรั้บบริการ ซ่ีงช่วยในการจดัท าขอ้เสนอแนะส าหรับการเปล่ียนแปลงและพฒันาองค์การ
ดงัต่อไปน้ี 

 
1. บริบทของสถานการณ์เชิงนิติบัญญัต ิ 
หมายถึง ความเป็นไปของระบบการเมืองท่ีส่งผลต่อการริเร่ิมและการน าเสนอร่างกฎหมาย

โดยฝ่ายบริหารตามแผนนิติบญัญติั ตลอดจนการพิจารณาร่างกฎหมายทั้งในส่วนสภาผูแ้ทนราษฎรและ
วุฒิสภา ดงันั้นผูบ้ริหารจึงควรมีมุมมองต่อสภาพแวดลอ้มดา้นนิติบญัญติัท่ีประกอบดว้ยผูม้ีส่วนไดส่้วน
เสียต่างๆ ซ่ึงช่วยในการก าหนดบริการท่ีส่งมอบของส านกังานฯ ท่ีสอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงทาง
การเมืองในเชิงรุก 

การเปล่ียนแปลงองค์การเ ร่ิมจากการท่ีส านักงานฯ พิจารณากระบวนการส าคัญ 4
กระบวนการไดแ้ก่ กระบวนการพฒันากฎหมาย กระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย กระบวนการบงัคบั
ใชก้ฎหมาย รวมทั้งกระบวนการระบบสังคม เพื่อให้เห็นถึงความเช่ือมโยงระหว่างกัน การจดัการ 
ตลอดจนบทบาทขององค์การท่ีเก่ียวข้องตามท่ีแสดงในตารางท่ี 4.14 เมื่อน ามาสรุปรวมใน
ภาพประกอบท่ี 4.7 ท าใหเ้ขา้ใจความเช่ือมโยงท่ีมีต่อกนัของกระบวนการทั้งส่ี โดยท่ีปัญหาของระบบ
สงัคมน ามาสู่การพฒันาร่างกฎหมายเพื่อแกไ้ขปัญหาของระบบสงัคม ร่างกฎหมายจะผ่านกระบวนการ
ทั้งสามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ ซ่ึงถูกแปรสภาพไปเป็นกฎหมายเพื่อน าไปบงัคบัใชใ้นการบริหารราชการ
แผน่ดิน จากน้ีจึงมีการประเมินผลว่าปัญหาในระบบสงัคมไดรั้บการแกไ้ขมากน้อยเพียงใด ซ่ึงน าไปสู่
การจดัท าหรือปรับปรุงกฎหมายใหมี้ความเหมาะสมโดยผา่นกระบวนการทั้งส่ีเป็นเช่นน้ีเร่ือยไป สภาพ
เช่นน้ีจึงกลายมาเป็นบริบทของกระบวนการนโยบายสาธารณะท่ีมีการใช้ขอ้มูลความรู้ ซ่ึงก  าหนด
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บทบาทการเสนอแนะด้านนิติบัญญัติของส านักงานฯ  การพิจารณากระบวนการทั้งส่ีน้ีแสดงว่า
ส านกังานฯ ใหค้วามส าคญัต่อบริบทองคค์วามรู้ และปรับตวัใหเ้ป็นองคก์ารระบบเปิดโดยเปิดรับขอ้มูล
ตลอดเวลา 

ส่วนการพฒันาองคก์าร ส านกังานฯ ควรก าหนดกรอบการวิเคราะห์ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียตาม
ภาพประกอบท่ี 4.2 เพ่ือให้ทราบถึงความเปล่ียนแปลงดา้นการน าเสนอร่างกฎหมายท่ีอาจเกิดข้ึนโดย 
คณะรัฐมนตรีและส่วนราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ซ่ึงไดแ้ก่ การจดัท าแผนนิติบญัญติั) ระบบการเมือง
โดยรวม (นโยบายของพรรคการเมืองต่างๆ ในรัฐสภา) รวมทั้งการส ารวจความตอ้งการต่อบริการดา้น
นิติบญัญติัของวุฒิสภา ซ่ึงควรมีการด าเนินการเป็นประจ าทุกปี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“บูรณาการความรู้” “วิเคราะห์ความรู้” 

กระบวนการ
ระบบสังคม 

 

กระบวนการ    บังคับใช้
กฎหมาย 

 

มิติทางวิชาการ มิติทางการเมือง 
 

ระดับปฏิบัติการ 

“ก าหนดกรอบความรู้” “สังเคราะห์ความรู้” 

กระบวนการ 
พัฒนากฎหมาย 

กระบวนการ 
พิจารณาร่างฯ 

ระดับนโยบาย 

ภาพประกอบที่  4.7 บริบทของสถานการณ์เชิงนิติบัญญัติ 
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ตารางที่ 4.14 การวิเคราะห์บริบทของสถานการณ์เชิงนิติบัญญัติ 
 

สายโซ่คุณค่าเชิง
นโยบายสาธารณะ 

กระบวนการพฒันากฎหมาย กระบวนการพจิารณา                    
ร่างกฎหมาย 

กระบวนการบังคบัใช้กฎหมาย กระบวนการระบบสังคม 

องค์การ สนง. คกก. กฤษฎีกา 
ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ส่วนราชการต่างๆ 

รัฐสภา 
สภาผูแ้ทนราษฎร 
วุฒิสภา 

ส่วนราชการต่างๆ องคก์ารในภาคเศรษฐกจิและ
สงัคม 
ประชาชน 
นกัวิชาการ/หน่วยงานวิชาการ 

ประเภทของงาน วิชาการ (นิติศาสตร์) การเมือง การเมือง (รัฐประศาสนศาสตร์) วิชาการ (เศรษฐศาสตร์ การ
จดัการ สงัคมศาสตร์ ฯลฯ) 

ระดบั ประเทศ/มหภาค ประเทศ/มหภาค องคก์าร/จุลภาค องคก์าร/จุลภาค 
ความรู้หลกั กฎหมายและวิธีการแกไ้ขปัญหา

ในภาคส่วนต่างๆ 
กฎหมายและวิชาการ รัฐประศาสนศาสตร์และวิชาการ

เฉพาะดา้น 
ปัญหาในภาคส่วนต่างๆ 

การจัดการความรู้ การเช่ือมโยงวิธีการแกไ้ขปัญหา
เป็นยทุธศาสตร์และการจดัท าร่าง
กฎหมาย 

การวิเคราะห์ขอ้มูลความรู้
แบบสหวทิยาการ 

การใชค้วามรู้ในการด าเนินงาน
และการรู้ถึงเจา้ของความรู้เฉพาะ
ดา้น 

การก  าหนดโครงสร้างของปัญหา
ในระดบัมหภาคและจลุภาค 

บทบาทขององค์การ การบูรณาการความรู้ การวิเคราะห์ความรู้ การสงัเคราะห์ความรู้ การก  าหนดกรอบความรู้ 

 
2. การสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการอย่างบูรณาการ 
หมายถึงการใหค้วามส าคญัต่อสมาชิกวุฒิสภาทั้งในดา้นการเสนอแนะดา้นนิติบญัญติั และ

งานประจ าโดยมีการวางแผนล่วงหน้า โดยผูบ้ริหารควรระบุความส าคญัของสมาชิกวุฒิสภาในฐานะ
ผูรั้บบริการหลกั รวมทั้งบริการท่ีควรจะไดรั้บทั้งในดา้นการเสนอแนะดา้นนิติบญัญติัและบริการประจ า 
รวมทั้งการมุ่งเนน้ประโยชน์ท่ีประชาชนควรไดรั้บจากร่างกฎหมายท่ีผา่นการพิจารณาของวุฒิสภา 

การเปล่ียนแปลงองคก์ารมุ่งเนน้การเป็นหุน้ส่วนกบัสมาชิกวุฒิสภาและใหบ้ริการท่ีครบวงจร
เท่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนนิติบญัญติั ซ่ึงแสดงให้เห็นการปฏิรูปบทบาทของส านักงานฯ โดยส้ินเชิง โดย
เปล่ียนแปลงจากการเป็น “ผูใ้หบ้ริการต่อผูท่ี้เป็นนาย” มาเป็น “หุน้ส่วนหรือผูช่้วย” โดยส่ือความหมาย
ว่า สมาชิกวุฒิสภารับรู้และตระหนักว่าส านักงานฯ ปฏิบติัหน้าท่ีร่วมไปกบัสมาชิกวุฒิสภาตลอดเวลา 
โดยการให้บริการนั้น มุ่งเนน้การส่งมอบขอ้มูลความรู้ท่ีเจาะจงเพื่อเป็นการแสดงบทบาทของหุ้นส่วน
ของสมาชิกวุฒิสภา นอกเหนือจากการใหบ้ริการในบทบาทเลขานุการทัว่ไป โดยขอ้มลูความรู้มีลกัษณะ
เฉพาะตวัซ่ึงเป็นไปตามร่างกฎหมายนั้นๆ มีการศึกษาขอ้มูลต่างๆ ทั้งดา้นกฎหมายและดา้นอ่ืนๆ เพ่ือ
น ามาใชป้ระโยชน์ในการปฏิบติังานของสมาชิกวุฒิสภาในการติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงาน
ตามนโยบายของรัฐบาล การให้บริการแบบใหม่น้ีจึงอาศยักระบวนการส่งมอบขอ้มูลความรู้ระดับ
ส านักงานฯ ท่ีตอ้งใชค้วามสามารถหลกัด้านการจัดการขอ้มูลความรู้  ตลอดจนมีปัจจัยสนับสนุนท่ี
มุ่งเน้นการมีข้อมูลท่ีพร้อมท่ีจะส่งมอบแก่สมาชิกวุฒิสภาโดยสอดคลอ้งกับร่างกฎหมายนั้นๆ และ
สามารถช้ีแนะแก่สมาชิกวุฒิสภาได ้ดงันั้น ขอ้มลูจึงเป็นเน้ือหาหลกัของการให้บริการ และส านักงานฯ 
ตอ้งมีการเตรียมการโดยสมัพนัธก์บัแผนนิติบญัญติั 
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ส่วนการพฒันาองค์การ ส านักงานฯ ควรก าหนดกรอบการพฒันาองค์การท่ีระบุเป้าหมาย
และกลยทุธก์ารพฒันาในดา้นต่างๆ ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยประเด็นการพฒันา
ควรสมัพนัธก์บัขอ้คน้พบทั้ง 7 ดา้น และมีจุดมุ่งหมายสูงสุดท่ีจะสามารถบริหารจดัการความรู้ในการท า
หนา้ท่ีเสนอแนะดา้นนิติบญัญติัแก่วุฒิสภาได ้อยา่งไรก็ตาม การด าเนินการกล่าวอาจะตอ้งปรับเปล่ียน
ความคิดของผูบ้ริหารเป็นอนัดบัแรก  

 
3. ความสัมพนัธ์กบัผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย  
หมายถึงการระบุขอบเขตการด าเนินงาน และความคาดหวงัท่ีมีต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ 

โดยมีการก าหนดระดบัความส าคญัประกอบ ผูบ้ริหารจึงควรระบุขอบเขตดา้นนิติบญัญติัท่ีแสดงความ
เก่ียวขอ้งกบัผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ ตลอดจนบทบาท รวมทั้งความร่วมมือดา้นขอ้มลูอยา่งเจาะจง เพื่อ
สนบัสนุนการพฒันาบริการ และวิธีการส่งมอบท่ีเหมาะสม  

การเปล่ียนแปลงองคก์ารควรมีแนวทางในการศึกษาและก าหนดผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียเป็นรายๆ 
รวมทั้งก  าหนดบทบาทของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียอย่างชัดเจน ส านักงานฯ ควรบูรณาการข้อมูลของ
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ เขา้ดว้ยกนั เพื่อท าให้ผูบ้ริหารของส านักงานฯ เขา้ใจ
ลกัษณะของกิจกรรมเหล่านั้น เพื่อสามารถบริหารจดัการกิจกรรมเหล่านั้นอย่างบูรณาการ นอกจากนั้น 
ส านกังานฯ ควรระบุแนวทางในการบริหารความสมัพนัธก์บัผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ ในการสนบัสนุน
บทบาทการเสนอแนะดา้นนิติบญัญติั โดยใชข้อ้มลูท่ีศึกษาในการก าหนดผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียเป้าหมาย
เพื่อก  าหนดวิธีการบริหารความสมัพนัธ์ รวมทั้งบูรณาการกิจกรรมในดา้นน้ีท่ีมีอยู่แลว้ทั้งหมดให้เป็น
แนวทางระดบัส านกังานฯ ท่ีเหมาะสมต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียในภาคส่วนส าคญัๆ ส่ิงน้ีนับเป็นลกัษณะ
ขององคก์ารเชิงระบบเปิด ขอ้มูลท่ีไดรั้บจะเป็นสาระส าคญัในการวางแผนการให้บริการ การก าหนด
มุมมองต่อสภาพแวดลอ้มภายนอก และการระบุองคค์วามรู้ท่ีจ  าเป็นเพื่อเตรียมการล่วงหนา้  

ส่วนการพฒันาองค์การ ส านักงานฯ ควรพฒันากรอบกลยุทธ์การบริการท่ีก  าหนดรูปแบบ
ความร่วมมือกบัองค์การในภาคส่วนต่างๆ การด าเนินงานของคณะกรรมการขอ้มูลนิติบญัญติั ความ
ร่วมมือของผูอ้  านวยการส านกัต่างๆ ตลอดจนการรักษาความสมัพนัธน้ี์อยา่งต่อเน่ือง ไดแ้ก่ 

ก. ภาคส่วนผูส่้งมอบหรือส่วนต้นน ้ า (การพฒันากฎหมาย) โดยการก าหนดรูปแบบการ
ประสานงานดา้นขอ้มลูระหว่างองคก์ารท่ีเก่ียวขอ้ง (ไดแ้ก่ ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านกังาน
เลขานุการนายกรัฐมนตรี ส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร) เพื่อให้ทราบท่ีมาของร่างกฎหมาย
ต่างๆ ท่ีรวมกนัในแผนนิติบญัญติั รวมทั้งขอ้มลูความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัร่างกฎหมายตามแผนนิติบญัญติั  

ข. ภาคส่วนนิติบญัญติั (ไดแ้ก่ รัฐสภา) หรือส่วนกลางน ้ า (การพิจารณาร่างกฎหมาย)เพื่อให้
เขา้ใจสภาพของรัฐสภาโดยรวม 
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ค. ภาคส่วนผูรั้บบริการหรือส่วนปลายน ้ า (ไดแ้ก่ วุฒิสภา) โดยการประชุมร่วมกนัระหว่าง
ผูบ้ริหารระดับส านักงานฯ และผูบ้ริหารของวุฒิสภา การช้ีแจงทิศทางและแผนยุทธศาสตร์ของ
ส านักงานฯ ให้แก่คณะกรรมาธิการของวุฒิสภา  การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ร่วมกับ
คณะกรรมาธิการฯ การก าหนดวิธีการปฏิบติังานและประสานร่วมกบัคณะกรรมาธิการ สมาชิกวุฒิสภา 
และผูช่้วย สว. เป็นตน้ 

ง. ภาคส่วนสนับสนุน โดยการก าหนดแนวทางการสร้างความร่วมมือกับองค์การด้าน
วิชาการต่างๆ ท่ีมีขอ้มลูและความรู้ดา้นนิติบญัญติั เพื่อแลกเปล่ียนความรู้และพฒันาบุคลากรร่วมกนั 

การจดัท ากรอบกลยุทธ์การบริการ ซ่ึงเป็นกรอบของแผนยุทธศาสตร์ท่ีส านักต่างๆ มีส่วน
ร่วมในการจดัท า มุ่งเน้นการตอบสนองต่อร่างกฎหมายในแผนนิติบญัญติั เพื่อระบุบริการหลกัและ
บริการพ้ืนฐาน และการประสานงานเพ่ือก าหนดการปฏิบัติงานของส านักต่างๆ เข้าด้วยกัน ซ่ึงมี
รายละเอียดส าคญัในดา้นต่างๆ ตามตารางท่ี 4.15 

 
4. จุดมุ่งหมายขององค์การ  
หมายถึงทิศทางของส านกังานฯ ในรูปแบบของวิสยัทศัน์ พนัธกิจ วตัถุประสงคแ์ละกลยทุธท่ี์

ก  าหนดเหตุผลของการมีตัวตนขององค์การ ซ่ึงสะทอ้นความเก่ียวขอ้งกับผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ 
ผูบ้ริหารสามารถใชจุ้ดมุ่งหมายขององคก์ารในการก าหนดและการส่ือสารนโยบายในการแสดงบทบาท
การเสนอแนะดา้นนิติบญัญติัแก่บุคลากรในอนาคต 

การเปล่ียนแปลงองคก์ารควรเนน้หนกัใหท้ั้งวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยมแสดงรายละเอียด
ท่ีชดัเจน โดยมุ่งเนน้การพฒันาบริการบนพ้ืนฐานขอ้มลูความรู้ โดยเช่ือมโยงกบัความเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอ้มภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนนิติบัญญัติ รวมทั้งตอบสนองต่อความต้องการของ
สมาชิกวุฒิสภาและผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ และมีค  าอธิบายความหมายท่ีชดัเจน ประเด็นส าคญัคือ การ
ก าหนดทิศทางของส านักงานฯ กระท าเพื่อก  าหนดกรอบกลยุทธ์การบริการซ่ึงจะเป็นแนวคิดหลกัใน
อนาคตของส านกังานฯ ท่ีจะมีบทบาทส าคญัในการรองรับความเปล่ียนแปลงต่างๆ ของระบบการเมือง 
ความคาดหวงัของสมาชิกวุฒิสภาท่ีมีมากข้ึน ตลอดจนช่วยในการประสานกลยุทธ์ของส านักต่างๆ เพื่อ
ส่งเสริมการใหบ้ริการเกิดบูรณาการ ดงันั้น ส านกังานฯ จึงปฎิบติัตวัเสมือนเป็นกลไกการจดัการขอ้มูล
ความรู้ซ่ึงมีการส่งมอบคุณค่า (Value Proposition) ท่ีประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ (ได้แก่ เอกสาร
ประกอบการประชุม) บริการ (ไดแ้ก่ การเป็นเลขานุการและการจดัประชุม) รวมทั้งมูลค่าเพ่ิม (ไดแ้ก่ 
ขอ้มลูความรู้) โดยมีขั้นตอนการส่งมอบบริการโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท างานร่วมกนั ส่ิงน้ีมีความ
แตกต่างจากมุมมองการให้บริการทั่วไปท่ีมีการด าเนินงานของตนเองท่ีแยกส่วนออกจากกัน 
เพราะฉะนั้น บทบาทน้ีจึงเป็นการเปล่ียนแปลงแนวคิดการด าเนินงานของส านกังานฯ โดยส้ินเชิง 
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การพฒันาองคก์ารมุ่งเนน้การมีกระบวนการท่ีสรุปขอ้มลูสถานการณ์ความเปล่ียนแปลง เพื่อ
ก  าหนดทิศทางของส านกังานฯ ในอนาคต รวมทั้งกรอบกลยทุธก์ารบริการอยา่งชดัเจน โดยอาศยัขอ้มูล
การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ท่ีได้กล่าวข้างต้นในการก าหนด /ปรับ
วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยม รวมทั้งกรอบกลยุทธ์การบริการ ยุทธศาสตร์หลกั (การให้บริการ) รวมทั้ง
ยุทธศาสตร์สนับสนุนในด้านต่างๆ กิจกรรมทั้งหมดน้ีด าเนินการในลกัษณะของสัมมนา “ทิศทาง
องคก์าร” เพื่อจดัท ากรอบกลยทุธก์ารบริการ ประเด็นยุทธศาสตร์การพฒันาบริการ (ยุทธศาสตร์หลกั) 
และประเด็นยทุธศาสตร์สนบัสนุนอ่ืนๆ และร่างแผนยทุธศาสตร์ระดบัส านกังานฯ  

 
5. โครงสร้างพืน้ฐานในการพฒันาความสามารถหลกั  
หมายถึงโครงสร้างองคก์าร และกลไกการประสานงานภายในต่างๆ รวมทั้งสภาพแวดลอ้ม

ภายในองค์การโดยท่ีมีความเช่ือมโยงร่วมกนัท่ีช่วยในการพฒันาความสามารถหลกัในการส่งมอบ
บริการและพฒันาองค์การเพื่อให้พร้อมรับต่อบทบาทการเสนอแนะดา้นนิติบัญญติัและการบริการ
พ้ืนฐานทัว่ไป  

กรอบกลยุทธ์การบริการ 

- การก  าหนดความตอ้งการของวุฒิสภา คณะกรรมาธิการต่างๆ 
- การสร้างความร่วมมือดา้นขอ้มูลกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ   
- ลกัษณะการใหบ้ริการของส านกังานฯ ท่ีรองรับความเปล่ียนแปลงของระบบการเมือง และความคาดหวงัของสมาชิกวุฒิสภาใน
อนาคต 
- การเตรียมการดา้นขอ้มูลความรู้และปัจจยัสนบัสนุนต่างๆ เพ่ือรองรับการใหบ้ริการต่างๆ  

- การจดั/ปรับล าดบัความส าคญัและตารางเวลาประจ าปีของบริการหลกัแยกตามร่างกฎหมาย และความเปล่ียนแปลงของระบบ
การเมือง 
- ประเด็นยุทธศาสตร์การพฒันาบริการหลัก (ได้แก ่การเสนอแนะด้านนิติบัญญัติท่ีตอบสนองต่อลักษณะหน้าท่ี บริการ และ
ปัจจยัสนบัสนุน โดยมุ่งเนน้การประสานขอ้มูลความรู้ทั้งภายในและภายนอกส านกังานฯ 
- ประเด็นยุทธศาสตร์การปรับปรุงบริการพ้ืนฐาน (ไดแ้ก ่การจดัประชุม การใหบ้ริการ ตลอดจนการอ านวยความสะดวกในด้าน
ต่างๆ แกส่มาชิกวุฒิสภา หน่วยงาน องคก์าร และประชาชนทัว่ไป) โดยมุ่งเนน้การปรับปรุงกระบวนการให้บริการมีคุณภาพดี
ย่ิงข้ึน ใชง้บประมาณนอ้ยลง และการส่งมอบเป็นไปอย่างทนัเวลา 
- โครงการพฒันาบริการหลกั/ปรับปรุงบริการพ้ืนฐาน และกระบวนการส่งมอบ 
- วิธีการด าเนินงาน และความรับผิดชอบของหน่วยงานท่ีเกีย่วขอ้ง 
- ลกัษณะการปฏิบติังานของส านกัต่างๆ ท่ีมีการประสานงานกนักบัส านกัต่างๆ และหน่วยงานภายนอกส านกังานฯ  

ตารางที่ 4.15 กรอบกลยทุธ์การบริการ 
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การเปล่ียนแปลงองคก์ารของส านกังานฯ ในส่วนน้ี ควรก าหนดส านักต่างๆ ภายใต ้Cluster 
ใหส้อดคลอ้งกนั โดยค านึงถึงความสอดคลอ้งกนัของจุดมุ่งหมายของบทบาทหน้าท่ีของส านักต่างๆ 
ควรก าหนดใหร้องเลขาธิการท าหนา้ท่ีเช่ือมประสานการด าเนินงานระหว่างส านกัใหเ้กิดบูรณาการและ
ไปในทิศทางเดียวกนั โครงสร้างองคก์ารควรก าหนดส านกัท่ีปฏิบติังานบริการแก่ผูรั้บบริการภายนอก
ส านกังานฯ โดยตรง (Primary Core Function) เพ่ือจดัตั้งทีมงานตลอดจนหน่วยงานท่ืเก่ียวขอ้งในการ
ให้การสนับสนุนกลุ่มกรรมาธิการ รวมทั้ งก  าหนดความต้องการท่ีส านักท่ีปฏิบัติงานบริการแก่
ผูรั้บบริการภายนอกส านักงานฯ โดยทางออ้ม (Secondary Core Function) และส านักท่ีปฏิบัติงาน
สนับสนุนแก่ผูรั้บบริการภายในส านักงานฯ (Support Function) ควรให้การสนับสนุนการเตรียมการ
ล่วงหนา้ดา้นขอ้มลูร่วมกนั นอกจากนั้น โครงสร้างองคก์ารควรสามารถปรับตวัตามความเปล่ียนแปลง
ของสภาพแวดลอ้มต่างๆ ดา้นนิติบญัญัติ โดยผูบ้ริหารระดบัส านักควรมอบหมายงานอย่างชัดเจน
ระหว่างคณะกรรมาธิการสามญัและคณะกรรมาธิการวิสามญั และก าหนดใหก้ลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
วิสามญัมุ่งเนน้การวิเคราะห์ขอ้มลูดา้นกฎหมายโดยเฉพาะ ส่วนกลุ่มงานคณะกรรมาธิการสามญัมุ่งเน้น
การบูรณาการขอ้มูลทั้งดา้นวิชาการเชิงสหวิทยาการและกฎหมายเป็นแนวคิดเชิงนโยบายสาธารณะ
เพ่ือใหส้ามารถเสนอแนะดา้นนิติบญัญติั รวมทั้งพฒันากลไกเพื่อสนบัสนุนดา้นองค์ความรู้แก่กลุ่มงาน
คณะกรรมาธิการ รวมทั้งแนวทางการประสานขอ้มูลทั้งดา้นกฎหมายและวิชาการระหว่างหน่วยงาน
ภายในส านกังานฯ ซ่ึงแสดงในภาพประกอบท่ี 4.8 

 การพฒันาองคก์ารนั้น ควรมุ่งเนน้การออกแบบ/ปรับปรุงโครงสร้างองคก์าร ตลอดจนกลไก
ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในแนวด่ิง (อาทิ การออกแบบงานหรือ Work Design สายการบงัคบับญัชา เป็นตน้) และ
แนวราบ (อาทิ การประสานงานระหว่างหน่วยงาน) เพ่ือสนบัสนุนการสร้างความรู้ใหม่ทั้งในส่วนของ
บริการท่ีส่งมอบ รวมทั้งส่งเสริมการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรและผูบ้ริหารระดบักลางอย่างเหมาะสม 
แนวทางการพฒันาองคก์ารสรุปไดด้งัน้ี 

ก. การปรับ Cluster และส านักต่างๆ ให้มุ่งเน้นแนวคิดหน่วยงานหลกัและหน่วยงาน
สนบัสนุน และการโยกยา้ยส านกัใหส้อดคลอ้งกบั Cluster โดยมีปฏิทินเวลาท่ีชดัเจนให้สอดคลอ้งกับ
แผนยทุธศาสตร์ของส านกังานฯ 

ข. การก าหนดบทบาทและการประสานงานระหว่างส านักภายใต้ Cluster โดยใช้ระบบ
แผนงาน การปรับปรุงหน้าท่ีงานของรองเลขาธิการให้มุ่งเน้นการประสานงานระหว่างส านักภายใต ้
Cluster ตามความเก่ียวขอ้งกบัประเด็นยุทธศาสตร์และคณะกรรมการขา้มสายงาน การปรับปรุงการ
ประชุมของรองเลขาธิการร่วมกบัผูอ้  านวยการส านักให้เกิดการประสานงานระหว่างส านัก และการ
ปรับปรุงการประชุมของผูบ้ริหารระดบัส านักงานฯ ให้มุ่งเน้นการประสานงานระหว่าง Cluster และ
ระหว่างคณะกรรมการขา้มสายงานต่างๆ 
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ค. การปรับการประชุมกิจวุฒิเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักต่างๆ ให้เกิดการ
ประสานงานดา้นขอ้มลูระหว่างหน่วยงาน 

ในส่วนของสภาพแวดล้อมขององค์การ การเปล่ียนแปลงควรเน้นการมีกลไกการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน อาทิเช่น กระบวนการถ่ายทอดเป้าหมายและวิธีปฏิบติัเพื่อ
ก  าหนดบทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบต่อแผนงานโครงการให้กบัส านักและกลุ่มงานในทุกระดบั 
การด าเนินงานในลักษณะคณะกรรมการข้ามสายงาน  (Cross-Functional Committees) ตาม
ภาพประกอบท่ี 4.9 โดยน าเป้าหมายและวิธีปฏิบติัไปส่ือสารแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในคณะกรรมการ
ให้เกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนั และก าหนดลกัษณะการประสานงานและการประชุมเพื่อให้การปฏิบัติ
หนา้ท่ีของส านกังานฯ คณะกรรมการขา้มสายงาน ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ มีประสิทธิผล 

การพฒันาสภาพแวดลอ้มขององค์การ ควรมุ่งเน้นการจดัสภาพแวดลอ้มให้สนับสนุนการ
สร้างความรู้ใหม่แต่ละประเภททั้งในเชิงโครงสร้าง (ผูบ้ริหารในระดบัต่างๆ) และเชิงกระบวนการ (การ
เช่ือมประสานความรู้ระหว่างหน่วยงานภายในรูปแบบคณะท างาน) และการปรับปรุงกลไกด้าน
องคก์ารเพื่อส่งเสริมสภาพแวดลอ้มขององคก์ารท่ีสนบัสนุนการประสานขอ้มลูในการสร้างความรู้ โดย
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ก. ก  าหนดกลไกการประสานงานท่ีสนับสนุนการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ใน
รูปแบบคณะกรรมการขา้มสายงานในดา้นต่างๆ ท่ีมีรองเลขาธิการส านกังานรับผดิชอบ และการประชุม
ผูบ้ริหารระดบัส านกังานฯ ท่ีมีวาระของคณะกรรมการขา้มสายงานต่างๆ 

ข. ก  าหนดวิธีการด าเนินงานท่ีชดัเจนในแต่ละคณะกรรมการขา้มสายงานในรูปแบบปฏิทิน
การถ่ายทอดนโยบาย การท างานประจ าปีซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรมในดา้นต่างๆ 
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ผู้บริหารระดับสูง 

ส านักที่ปฏิบัติงานบริการแก่ผู้รับบริการภายนอก
ส านักงานฯ 

ส านักที่ปฏิบัติงานสนับสนุนแก่ผู้รับบริการภายใน 

ผู้รับบริการ 

ผู้รับบริการ 

ผู้รับบริการ 

ผู้รับบริการ 

ผู้รับบริการ 

ทมีงาน 

ทมีงาน ทมีงาน 

ทมีงาน 

ทมีงาน 

ทมีงาน 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

ส านักบริการ 

ทมีงาน 

ส านักก ากบัดูแล 

 

นโยบายและแผน 

บริหารงานกลาง 

การคลงัและงบประมาณ 

ก ากบัและตรวจสอบ 

ผู้รับบริการ 

ภาพประกอบที่ 4.8 โครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาความสามารถหลัก 
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6. ขีดความสามารถด้านองค์ความรู้ของบุคลากรและผู้บริหาร  
หมายถึงการสร้างการเรียนรู้ภายในองคก์าร การพฒันาบุคลากร การก าหนดบทบาทดา้น

องคค์วามรู้ของบุคลากรและผูบ้ริหารต่อการด าเนินงาน ส่ิงน้ีเป็นปัจจยัผลกัดนัการด าเนินงานของ
ส านกังานฯ ไม่ว่าจะเป็นบทบาทใด 

การเปล่ียนแปลงองคก์ารของส านกังานฯ ควรมุ่งเน้นในส่วนของบุคลากรและผูบ้ริหาร 
โดยในส่วนของบุคลากร ควรมีการปรับปรุงกลยุทธ์การพฒันาองค์การแห่งการเรียนรู้ ให้มีขอ้มูล
วิชาการเชิงลึกในดา้นต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัร่างกฎหมายในแผนนิติบญัญติั และการพฒันาความ
พร้อมดา้นทกัษะของบุคลากรภายใน กลยุทธ์ฯ ควรสนับสนุนการพฒันาความสามารถหลกัของ
องคก์ารดา้นการจดัการขอ้มลูความรู้ท่ีตอบสนองต่อแผนนิติบญัญติั แผนปฏิบติัการบริหารความรู้
ควรระบุองคค์วามรู้ท่ีจ  าเป็นต่อร่างกฎหมายและก าหนดกระบวนการจดัการของแต่ละความรู้อย่าง
เหมาะสม นอกจากนั้ น ควรท าให้แกนสมรรถนะและแผนพัฒนาบุคลากร เช่ือมโยงกับ
ความสามารถหลกัของส านกังานฯ แผนพฒันาบุคลากรควรแสดงรายละเอียดอย่างชดัเจน อาทิเช่น 
ทกัษะท่ีบุคลากรจะไดรั้บจริงภายหลงัจากการฝึกอบรม กลุ่มบุคลากรเป้าหมายท่ีจะรับการพฒันา 

คณะผู้บริหาร
ระดับสูง 

แผนยุทธศาสตร์ 

หน่วยงานสนับสนุน 

ประเด็น      
ยุทธศาสตร์ 

คณะกรรมการทีป่ระกอบด้วยส านักที่
ปฏบิัติงานบริการแก่ผู้รับบริการ
ภายนอกส านักงานฯ 

ส านักทีป่ฏบิัติงานสนับสนุนแก่
ผู้รับบริการภายในส านักงานฯ 

ส านัก ส านัก 

ส านัก ส านัก 

ส านัก 

ภาพประกอบที่ 4.9 การด าเนินงานในลักษณะคณะกรรมการข้ามสายงาน 
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เน้ือหาหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบักลุ่มดงักล่าว วิธีการให้ความรู้ท่ีเจาะจง ความเช่ือมโยงกบัขอ้มูล
ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแต่ละร่างกฎหมายในแผนนิติบญัญติั และการตอบสนองความตอ้งการของ
สมาชิกวุฒิสภา การประเมินผลของการพฒันาบุคลากรควรแสดงให้เห็นวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบติังานและผูรั้บบริการท่ีชดัเจน เป็นตน้ 

ในส่วนของผูบ้ริหาร การเปล่ียนแปลงองค์การ ควรก าหนดแนวคิดของบทบาทของ
ผูบ้ริหารในทุกระดบัในการปฏิบติัหนา้ท่ี การพฒันาบริการ ตลอดจนการจดัท าแผนงานโดยมุ่งเน้น
องคค์วามรู้ และมุ่งเน้นการประสานงานระหว่างส านักเป็นหลกั เพื่อให้สามารถบูรณาการขอ้มูล
ความรู้การด าเนินงานระหว่างกนั นอกจากนั้น ควรก าหนดบทบาทดา้นขอ้มูลความรู้ของผูบ้ริหาร 
การจัดระบบความรู้ และการบรรจุองค์ความรู้ไวใ้นบริการ เพื่อท าให้บริการท่ีส่งมอบมีการ
ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

การพฒันาองคก์ารมุ่งเนน้การก าหนดลกัษณะของบุคลากรและผูบ้ริหารในมุมมองการ
สร้างความรู้ การปรับปรุงการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมลกัษณะของบุคลากร
และผูบ้ริหาร ขอ้เสนอแนะน้ีสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

ก. การก าหนดความสามารถหลกัของส านักงานฯ ดา้นการจดัการความรู้ โดยระบุองค์
ความรู้ ทกัษะของบุคลากร เทคโนโลย ีรวมทั้งระบบงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยอา้งอิงแผนนิติบญัญติั เพื่อ
จดัท ากรอบกลยทุธก์ารบริการตามความเร่งด่วนของแต่ละร่างกฎหมาย  

ข. การก าหนดแนวทางและกระบวนการจัดการองค์ความรู้ การพัฒนาทักษะของ
บุคลากร การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ การพฒันาระบบงานท่ีสนับสนุนขอ้มูลของแต่ละร่าง
กฎหมาย 

ค. การก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใหไ้ดผ้ลลพัธท่ี์เป็นรูปธรรมและสนบัสนุนการแสดง
บทบาทการเสนอแนะดา้นนิติบญัญติั รวมทั้งการรายงานผลกิจกรรมการเรียนรู้ของหน่วยงานต่างๆ 
ในท่ีประชุมคณะผูบ้ริหารของส านกังานฯ อยา่งต่อเน่ือง 

ง. การปรับปรุงและเช่ือมโยงปัจจัยพ้ืนฐานของการบริหารจดัการให้สนับสนุนการ
พฒันาความสามารถหลกั การก าหนดบทบาทหน้าท่ีของกลุ่มงานคณะกรรมาธิการสามญัในดา้น
การเสนอแนะดา้นนิติบญัญติั กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญัมุ่งเน้นการบูรณาการขอ้มูลดา้น
กฎหมายของแต่ละร่างกฎหมาย การปรับระบบการบริหารความรู้ แกนสมรรถนะ และระบบ e-
Library ใหส้นบัสนุนแผนการใหบ้ริการโดยมุ่งเนน้ร่างกฎหมายต่างๆ 

จ. การพฒันาทั้งความเขา้ใจและขั้นตอนการปฏิบติังาน เพ่ือใหผู้บ้ริหารทุกระดบัสามารถ
ท าหน้าท่ีสร้างความรู้ใหม่ รวมทั้งประสานความรู้ทั้งในส่วนของผูบ้งัคบับญัชาท่ีอยู่เหนือข้ึนไป 
ผูบ้ริหารในระดับเดียวกัน ตลอดจนผูอ้ยู่ใตบ้ังคบับญัชา ในการสร้างความรู้ใหม่ท่ีบรรจุอยู่ใน
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บริการของส านักงานฯ โดยปรับบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผูบ้ริหารทุกระดับให้
มุ่งเนน้การจดัการความรู้ในการปฏิบติังานและในค าพรรณางาน (Job Descriptions) 

 
7. กลไกการสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการ  
หมายถึงระบบข้อมูลด้านผูรั้บบริการ ระบบการก าหนดแนวทางการตอบสนอง

ผูรั้บบริการ และกระบวนการตอบสนอง ตลอดจนระบบการก าหนดและขบัเคล่ือนแผนยทุธศาสตร์ 
ผูบ้ริหารควรมีมุมมองท่ีว่าการด า เนินงานของส านักงานฯ ในอนาคตควรเป็นไปอย่างเป็น
กระบวนการโดยท่ีมุ่งเนน้ต่อผูรั้บบริการอยา่งชดัเจน 

การเปล่ียนแปลงองค์การของส านักงานฯ ควรก าหนดวิธีการรับรู้ขอ้มูลความคาดหวงั
ของสมาชิกวุฒิสภาและผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ ตลอดจนการถ่ายทอดใหผู้ป้ฏิบติังานรับทราบเพื่อ
ก  าหนดแนวทางในการใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการปรับปรุงตวับริการ กลไกการส่งมอบ ลกัษณะ
ความสมัพนัธแ์ละกลไกสร้างความสมัพนัธก์บัสมาชิกวุฒิสภาและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ความพึงพอใจของ
สมาชิกวุฒิสภา ตลอดจนการด าเนินงานของส านกังานฯ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การมีกิจกรรมการสร้าง
ความสมัพนัธก์บัผูช่้วยสมาชิกวุฒิสภาและผูเ้ช่ียวชาญในการก าหนดวิธีการท างานร่วมกนักบักลุ่ม
งานคณะกรรมาธิการ โดยการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีของคณะกรรมาธิการให้เช่ือมโยงกบั
แผนนิติบญัญติั นอกจากนั้น ควรก าหนดขั้นตอนการปฏิบติังานในรูปแบบผงักระบวนการ (Process 
Map) เพื่อใหก้ารปฏิบติังานมีความชดัเจน และสมาชิกวุฒิสภาจะมีความเขา้ใจท่ีถกูตอ้งเก่ียวกบัการ
ด าเนินการในท่ีประชุมคณะกรรมาธิการ และในท่ีประชุมวุฒิสภา รวมทั้งก  าหนดวิธีการ เคร่ีองมือ
และปฏิทินการปรับปรุงกระบวนการ  แนวทางและช่วงเวลาการประเมินและการปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง เพื่อท าใหเ้กิดการพฒันากระบวนการด าเนินงานต่างๆ   

การพฒันาองค์การจึงมุ่งเน้นการท าให้ขอ้มูลความรู้ตามร่างกฎหมายท่ีสมาชิกวุฒิสภา
คาดหวงันั้น บรรจุอยูใ่นการเสนอแนะของส านกังานฯ ส านักงานฯ ควรก าหนดสายโซ่คุณค่า เพ่ือ
ก าหนดบทบาทของส านักงานฯ บริการ กลไกการบริหารจดัการโดยสอดคลอ้งกบัความคาดหวงั
ของผูรั้บบริการ การออกแบบ/ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานต่างๆ ของส านักงานฯ โดยมุ่งเน้น
การสร้างความรู้ใหม่ท่ีก  าหนดไว ้ส าหรับสายโซ่คุณค่าเชิงนโยบายสาธารณะ การวิเคราะห์ไดแ้สดง
ไวใ้นตารางท่ี 5.1 ซ่ึงแสดงมิติต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการพฒันากฎหมาย การพิจารณาร่าง
กฎหมาย การบังคับใชก้ฎหมาย และกระบวนการระบบสังคมซ่ึงแสดงความเช่ือมโยงระหว่าง
กระบวนการต่างๆ การก าหนดกระบวนการสร้างความรู้ใหม่ตามร่างกฎหมายในการเสนอแนะของ
ส านักงานฯ จะเป็นผลท่ีได้รับ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความคาดหวงัของสมาชิกวุฒิสภา 
ขอ้เสนอแนะน้ีสามารถแสดงเป็นภาพตามภาพประกอบท่ี 4.10 และสรุปไดด้งัน้ี 
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ก. ก  าหนดผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ และการศึกษาความคาดหวงัต่างๆ ท่ีมีต่อส านกังานฯ 
ทั้งท่ีอยูใ่นส่วนตน้น ้ า (การพฒันากฎหมาย) ส่วนกลางน ้ า (การพิจารณาร่างกฎหมาย) รวมทั้งส่วน
ปลายน ้ า (การบงัคบัใชก้ฎหมาย) ตลอดจนวิธีการจดัการขอ้มลูท่ีไดรั้บ และระบุบทบาทหน้าท่ีของ
หน่วยงานภายในส านกังานฯ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ข. ก  าหนดบริการและกลไกการส่งมอบท่ีแยกตามประเภทของผูรั้บบริการต่างๆ  
 

 
 

ค. ก  าหนดลกัษณะความสัมพนัธ์และวิธีการสร้างความสัมพนัธ์กบัท่ีแยกตามประเภท
ของผูรั้บบริการและผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ โดยส านักต่างๆ ในการจดัท าแผนกิจกรรมสร้าง
ความสมัพนัธก์บัผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียเพื่อทราบความเปล่ียนแปลงดา้นการพฒันากฎหมาย ดา้นนิติ
บญัญติั และความพึงพอใจต่อบริการท่ีไดรั้บ 

ง. ก  าหนดระบบงานท่ีประกอบดว้ยกระบวนการต่างๆ ท่ีจดัแบ่งเป็นกระบวนการหลกั 
(ท่ีมุ่งเน้นผูรั้บบริการภายนอก) และกระบวนการสนับสนุน (ท่ีมุ่งเน้นผูรั้บบริการภายใน) โดย
ส านกัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งมีการสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดย
การจดัสมัมนา 

จ. ก  าหนดวิธีการปรับปรุงกระบวนการ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการทุกปีโดย
การจดัท าแผนการประเมินและปรับปรุงกระบวนการต่างๆ โดยส านักต่างๆ มีส่วนร่วม มีการ
ก าหนดแนวทางหลกัในการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ การให้ความรู้ทางเทคนิคและ
เอกสารแก่ส านกัต่างๆ การรายงานผลการประเมินและปรับปรุงกระบวนการในท่ีประชุมผูบ้ริหาร

ภาพประกอบที่  4.10 กลไกการสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการ 
 

ส านักต่างๆ 

กรอบกลยุทธ์การบริการ 

กลไกการสร้างคุณค่า 

ผู้รับบริการต่างๆ 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ 
 

แผนยุทธศาสตร์ 

แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการ 
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ระดบัส านกังานฯ ทุกเดือน และการศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการส าคญัๆ กบัองค์การท่ีเป็นเลิศ
ภายนอก เพื่อต่อยอดการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

ส่วนการเปล่ียนแปลงองค์การในส่วนของระบบการก าหนดและขับเคล่ือนแผน
ยทุธศาสตร์ ควรก าหนดทิศทางของส านกังานฯ อยา่งชดัเจนโดยใชก้ระบวนการท่ีบูรณาการในทุก
ระดับของส านักงานฯ ควรแสดงความชัดเจนของกระบวนการและขั้นตอนทั้ งการน าแผน
ยทุธศาสตร์ไปด าเนินการ การเรียนรู้และปรับปรุงกระบวนการวางแผน ควรมีการเตรียมการดา้น
ขอ้มูลเพื่อประกอบการวิเคราะห์ มีการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติัโดยมีขั้นตอนการวางแผน
ปฏิบติัการระดบัส านักเพื่อให้เป็นเจา้ของงาน รวมทั้งมีกลไกสนับสนุนท่ีจ  าเป็น อาทิ การจดัท า
งบประมาณระดบัส านกั การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์ผา่นการประชุม
ภายในทุกเดือนและไตรมาส รวมทั้งใชข้อ้มลูเหล่าน้ีมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบกบัองค์การอ่ืนท่ีมี
ภารกิจคลา้ยคลึง กระบวนการฯ ควรช่วยสร้างลกัษณะบูรณาการของระบบทัว่ทั้งส านักงานฯ โดย
ท าการถ่ายทอดตวัช้ีวดั เป้าหมาย และกลยุทธ์ถึงระดบัส านักและกลุ่มงาน ท่ีส าคญัคือ มีการสร้าง
ความเขา้ใจในทิศทางฯ ในทุกระดบัชั้น  

การพัฒนาองค์การควรมุ่ ง เน้นการท าความเข้าใจในความเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอ้มดา้นการเมืองและนิติบญัญติั แผนนิติบญัญติั ความคาดหวงัของสมาชิกวุฒิสภาและผู ้
มีส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส านักงานฯ เพื่อใชใ้นการก าหนดกรอบกลยุทธ์การบริการ
เพื่อตอบสนองต่อแผนนิติบญัญติัโดยก าหนดขอ้มลูความรู้ตามร่างกฎหมายต่างๆ ขอ้มูลเหล่าน้ีช่วย
ในการสร้างความชดัเจนและปรับเปล่ียนกระบวนการบริหารแผนงานในทุกระดบัของส านักงานฯ 
อย่างต่อเน่ืองโดยเช่ือมโยงกับระบบงบประมาณเป็นการล่วงหน้าในรูปแบบเอกสารคู่มือ 
ขอ้เสนอแนะสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ก. ก  าหนดวิธีการศึกษาความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มต่างๆ เพื่อก  าหนดลกัษณะ
ขององค์การ รูปแบบการด าเนินงาน (ได้แก่ แนวคิดของบริการ การด าเนินงานในอนาคตของ
ส านกังานฯ และปัจจยัสนบัสนุน) การส ารวจความความคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภา แผนนิติบญัญติั
และแผนพัฒนากฎหมาย เพื่อก  าหนด  “กรอบกลยุทธ์ก ารบริการ ” โดยก าหนดให้
คณะกรรมการนโยบายและยทุธศาสตร์ด าเนินการในงานเหล่าน้ี 

ข. ด  าเนิน “สมัมนายทุธศาสตร์” เพื่อก  าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ระดบัส านักงานฯ และ
แผนกลยทุธใ์นดา้นต่างๆ 

ค. ถ่ายทอดนโยบาย และยุทธศาสตร์ผ่านคณะกรรมการขา้มสายงาน และตามสายการ
บงัคบับญัชาไปสู่ส านักต่างๆ เพื่อจดัท าแผนการให้บริการประจ าปี แผนปฏิบติัการ การน าเสนอ
แผนปฏิบติัการเพื่อสรุปและจดัท าแผนงบประมาณของส านกังานฯ ตลอดจนการประกาศนโยบาย
ตามแผนยทุธศาสตร์แก่บุคลากรภายในส านกังานฯ 



   
136 

ง. จดัท าระบบตวัช้ีวดัเพื่อใชก้ารติดตามผลของแผนงานตามตวัช้ีวดัและการประชุมโดย
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในทุกระดบัของส านกังานฯ ผา่นระบบการประชุมและวาระการประชุม โดย
เร่ิมตน้จากแผนการให้บริการเป็นอนัดับแรก และมีการใชเ้ทคนิคและเคร่ืองมือการแกไ้ขปัญหา 
(Problem-Solving Techniques)  

 
ขอ้มลูจากขอ้เสนอแนะขา้งตน้แสดงให้เห็นว่า ส านักงานฯ ควรมีมุมมองแบบองค์การ

เชิงระบบเปิดตามแนวคิดของธอมป์สนั และการบริหารองค์การท่ีมุ่งเน้นองค์ความรู้ (Knowledge-
Based Organization) ตามแนวคิดของโนนากะและทาเคอุชิ โดยมีการพฒันาความสามารถหลกัใน
ดา้นการจดัการความรู้และการเช่ือมโยงกับผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ เพื่อรองรับบทบาทใหม่ใน
อนาคต ทั้งผูบ้ริหารระดบัสูงและผูอ้  านวยการส านักต่างๆ ตลอดจนวิธีการบริหารจดัการองค์การ
ควรไดรั้บการปรับปรุงเพื่อให้สามารถพฒันาความสามารถหลกั  ปรับปรุงบริการพ้ืนฐานปัจจุบนั 
พฒันาบริการใหม่ๆ ท่ีประกอบดว้ยองค์ความรู้ โดยการปรับปรุงควรด าเนินการในหลายๆ ดา้น 
และเช่ือมโยงกนั ข้อเสนอแนะเหล่าน้ีสามารถสรุปเป็นระเบียบวิธีการโดยรวมตามแนวคิดการ
เปล่ียนแปลงและพฒันาองค์การของคมัม่ิงและวอร์ลีย ์(Cummings & Worley, 2005, pp. 155-175) 
ตามภาพประกอบท่ี 4.11 

 

 
 
ขั้นตอนทื่หนึ่ง การสร้างแรงจูงใจ เป็นการท าใหผู้บ้ริหารและบุคลากรของส านกังานฯ มี

ความเขา้ใจในการพฒันาองค์การอย่างถูกตอ้ง เพื่อเตรียมความพร้อมต่อความเปล่ียนแปลงท่ีอาจ
เกิดข้ึน ตลอดจนการลดการต่อตา้นต่อการเปล่ียนแปลง ในกรณีของส านกังานฯ การสร้างแรงจูงใจ
มุ่งเนน้ความเขา้ใจในบริบทของสถานการณ์เชิงนิติบญัญติั 

ภาพประกอบที่ 4.11 ขั้นตอนการพัฒนาองค์การ 

สร้างแรงจูงใจ ก าหนดแนวทาง แสวงหาแนวร่วม บริหารการพัฒนา รักษาแรงเหวี่ยง 

- กระบวนการวางแผน 
ยุทธศาสตร์ 

- ระบบงบประมาณ 

- สภาพแวดล้อม 
- บริการ การด าเนินงาน 
- วสัิยทศัน์ พันธกจิ ค่านิยม 
- การถ่ายทอดนโยบาย  

- เจ้าภาพกลยุทธ์และโครงการ 
- ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย  
- การสร้างความร่วมมอื 
- การศึกษาความคาดหวงั 
- บริการ กลไกการส่งมอบ 
- ความสัมพันธ์ กลไกสร้าง

ความสัมพันธ์ 
- ระบบงาน กระบวนการ

หลกั/สนับสนุน  

- กลไกการประสานงาน 
- ขั้นตอนปฏิบตัิ ความ

รับผดิชอบ การฝึกอบรม 
- ความสามารถหลกัฯ 
- ความรับผดิชอบของ

ผู้บริหารระดบัส านัก 
- การปรับ Cluster  
- ปรับการประชุมกจิวฒุ ิ

- ติดตามผลของแผนงาน 
- การประชุมโดยหน่วยงานที่

เกีย่วข้อง 
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ขั้นตอนที่สอง การก าหนดแนวทาง เป็นการก าหนดทิศทางของส านักงานฯ โดยท่ี
ผูบ้ริหารและบุคลากรมีส่วนร่วมในการท าใหเ้กิดความชดัเจนว่าการพฒันาองคก์ารจะด าเนินการใน
ภาคปฏิบติัอยา่งไร ส าหรับส านักงานฯ การก าหนดแนวทางมุ่งเน้นการก าหนดแนวทางการสร้าง
คุณค่าแก่ผูรั้บบริการอยา่งบูรณาการ จุดมุ่งหมายขององค์การ และการปรับกลไกการก าหนดและ
ขบัเคล่ือนแผนยทุธศาสตร์รองรับ 

ขั้นตอนที่สาม การแสวงหาแนวร่วม เป็นการสร้างความสัมพนัธ์กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการ
พฒันาองคก์ารเพื่อใหก้ารด าเนินการเป็นไปอยา่งราบร่ืน ในกรณีของส านกังานฯ การแสวงหาแนว
ร่วมมุ่งเนน้การสร้างความสมัพนัธก์บัผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย  

ขั้นตอนที่ส่ี การบริหารการพัฒนา เป็นการขับเคล่ือนการพฒันาองค์การให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงจากสภาพหน่ึงไปสู่อีกสภาพหน่ึง โดยมีลกัษณะของโครงการ องค์การและระบบงาน
ท่ีต่างกนั ส าหรับส านักงานฯ การบริหารการพฒันามุ่งเน้นการพฒันากลไกการสร้างคุณค่าแก่
ผูรั้บบริการ  

 ขั้นตอนที่ห้า การรักษาแรงเหวีย่ง เป็นการสร้างความมัน่ใจกิจกรรมการพฒันาองค์การ
ท่ีได้ด  าเนินไปแล้วให้มีความต่อเน่ือง รวมทั้ งสามารถปรับปรุงแก้ไขในระหว่างขั้นตอนท่ี
ด าเนินการไป เพ่ือผูบ้ริหารและบุคลากรจะเกิดการเรียนรู้ในส่ิงท่ีใหม่ซ่ึงเป็นผลจากการปรับปรุงท่ี
เกิดข้ึน ในกรณีของส านักงานฯ การรักษาแรงเหวี่ยงมุ่งเน้นการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานในการ
พฒันาความสามารถหลกั รวมทั้งการพฒันาขีดความสามารถดา้นองค์ความรู้ของบุคลากรและ
ผูบ้ริหาร 

กล่าวโดยสรุปแลว้ การเปล่ียนแปลงและพฒันาองคก์ารของส านักงานฯ ด าเนินไปอย่าง
บูรณาการ โดยท่ีวิธีการตามข้อเสนอแนะทั้งหมดด าเนินไปตามระเบียบวิธีขา้งตน้ และวิธีการ
ทั้งหมดนั้นสามารถจัดเป็นกลุ่มของวิธีการหรือแนวทางไดเ้ป็น 4 แนวทางดังน้ี (Cummings & 
Worley, 2005, pp. 143-154) 

แนวทางที่หนึ่ง:  ด้านกลยุทธ์ (Strategic Approach) มุ่งเน้นการเช่ือมกลไกการ
ด าเนินงานภายในส านกังานฯ เขา้กบัสภาพแวดลอ้ม รวมทั้งการปฏิรูปส านกังานฯ ใหส้อดคลอ้งกบั
ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน วิธีการพฒันาองคก์ารท่ีเสนอแนะในการวิจยัน้ีไดแ้ก่ วิธีการดา้นบริบท
ของสถานการณ์เชิงนิติบญัญติั การสร้างคุณค่าแก่ผูรั้บบริการอย่างบูรณาการ ความสัมพนัธ์กบัผูม้ี
ส่วนไดส่้วนเสีย และจุดมุ่งหมายขององคก์าร 

แนวทางทื่สอง:  ด้านกระบวนการบุคลากร (Human Process Approach) มุ่งเน้นตวั
บุคลากรและกลไกดา้นความสมัพนัธท่ี์ช่วยใหบุ้คลากรประสบความส าเร็จในการปฏิบติังาน ดงันั้น
วิธีการพฒันาองคก์ารในการวิจยัน้ีไดแ้ก่ วิธีการดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานในการพฒันาความสามารถ
หลกั 
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แนวทางที่สาม:  ด้านเทคโนโลยีและโครงสร้าง (Technostructural Approach) มุ่งเน้น
ดา้นเทคโนโลยี (อาทิเช่น วิธีการท างานและการออกแบบงาน) และโครงสร้างองค์การ ดงันั้น
วิธีการพฒันาองคก์ารในการวิจยัน้ีไดแ้ก่ วิธีการดา้นกลไกการสร้างคุณค่าแก่ผูรั้บบริการ  

แนวทางที่ส่ี:  ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources Management 
Approach) มุ่งเน้นการบูรณาการบุคลากรเป็นองค์การดว้ยการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนั้น
วิธีการพฒันาองคก์ารในการวิจยัน้ีไดแ้ก่ วิธีการดา้นขีดความสามารถดา้นองค์ความรู้ของบุคลากร
และผูบ้ริหาร 

 

การตรวจสอบความเช่ือถือของผลการวจิยั 
 

ผลการวิจยัเป็นขอ้สรุปใหญ่ท่ีไดม้าจากขอ้สรุปยอ่ยจากขอ้คน้พบทั้ง 7 ซ่ึงแสดงลกัษณะ
ของการบูรณาการของขอ้เสนอแนะทั้งหมด เพ่ือเป็นการพฒันาทฤษฎีจากสภาพเฉพาะไปสู่ขอ้สรุป
ทัว่ไป ขอ้สรุปน้ีไดผ้า่นการตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้มลู และการตีความของผูว้ิจยัเก่ียวกบั
ขอ้มูลในระดับต่างๆ กบัความคาดหวงัของผูใ้ห้ข้อมูลว่าสอดคลอ้งกนัหรือไม่โดยวิธีการต่างๆ 
ไดแ้ก่ 

1. ผูว้ิจยัไดอ้ยูใ่นสนามเป็นช่วงระยะยาวนาน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกนัยายน พ.ศ. 
2552 ซ่ึงนานพอจนสามารถขจดัอคติและตรวจสอบความเขา้ใจในประเด็นส าคญัต่างๆ ใหถ้กูตอ้ง 

2. ผูว้ิจยัไดส้งัเกตอยา่งจริงจงั เพ่ือเขา้ใจคุณลกัษณะส าคญัๆ ท่ีเกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็นส่ิงท่ี
ปกติหรือผดิปกติ พร้อมทั้งท าความเขา้ใจในความหมายของเหตุการณ์นั้นๆ 

3. ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบแบบสามเสา้ โดยการตรวจสอบขอ้มลูจากแหล่งท่ีมาต่างกนั (Data 
Triangulation) เพื่อให้ได้ค  าอธิบายในหลายๆ สภาพการณ์ หลายช่วงเวลาและมิติต่างๆ การใช้
มุมมองจากหลายๆ ทฤษฎี (Theory Triangulation) โดยผูว้ิจยัมองขอ้มูลจากทฤษฎีต่างๆ ตามท่ี
น าเสนอในบทท่ี 2 เพื่อสรุปเป็นแนวคิดทางทฤษฎีจากขอ้มูลรูปธรรมนั้นๆ และประการสุดทา้ย 
ผูว้ิจยัใชก้ารตรวจสอบจากหลายวิธีวิจยั (Methodological Triangulation) อาทิเช่น การใชว้ิธีการ
สงัเกตร่วมกบัวิธีการสมัภาษณ์ เป็นตน้ ตามท่ีน าเสนอทั้งในบทท่ี 2, 3 และ 4 

4. ผูว้ิจยัมีขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ ครอบคลุมอย่างเพียงพอ ทั้งขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ 
ขอ้มลูจากสนาม และขอ้มลูท่ีเป็นเอกสารตามท่ีน าเสนอทั้งในบทท่ี 2 และ 4 

5. ผูว้ิจัยน าข้อมูลต่างๆ ท่ีใชป้ระกอบการวิจยัและการตีความเร่ืองราวต่างๆ ผ่านการ
ตรวจสอบเป็นระยะๆ กบัผูบ้ริหารของส านกังานฯ ดงัต่อไปน้ี  
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- การสรุปผลการส ารวจสภาพของส านักงานฯ เบ้ืองต้นต่อคณะผูบ้ริหารของ
ส านกังานฯ (วนัท่ี19 มีนาคม พ.ศ. 2552)  

- การจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในส่วนของผูอ้  านวยการกลุ่มงาน (วนัท่ี 29 
เมษายน พ.ศ. 2552)  

- การน าเสนอผลการวิเคราะห์สภาพของส านักงานฯ โดยรวมต่อคณะผูบ้ริหารของ
ส านกังานฯ (วนัท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2552)  

- การหารือผลลพัธ์ของการศึกษากบัผูบ้ริหารระดบัสูงของส านักงานฯ อาทิ นาง
สุวิมล ภูมิสิงหราช เลขาธิการวุฒิสภา นายสมศกัด์ิ มนุญปิจุ รองเลขาธิการ และนางนรรัตน์ พิมเสน 
รองเลขาธิการ 

- การน าเสนอผลแนวทางการเปล่ียนแปลงและพฒันาองค์การของส านักงานฯ ต่อ
คณะผูบ้ริหารของส านกังานฯ (วนัท่ี 3 กนัยายน พ.ศ. 2552) 

- การหารือพดูคุยกบัอดีตผูบ้ริหารสูงสุดของส านักงานฯ คือ ดร. มนตรี รูปสุวรรณ 
ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความเขา้ใจ และประสบการณ์ต่อส านกังานฯ โดยตรง 

- การประชุมกลุ่มยอ่ยกบันางวิอร สวสัด์ิแกว้ ผูอ้  านวยการส านักนโยบายและแผน 
และนางสาวพรรณสิริ พรหมพนัธุ ผูอ้  านวยการกลุ่มงานนโยบายและยทุธศาสตร์ 

 

การยืนยันผลการวจิยั 
 

การยนืยนัผลการวิจยัขา้งตน้กระท าโดยวิธีการตรวจสอบแบบสามเสา้ โดยการเทียบเคียง
ขอ้เสนอแนะตามขอ้คน้พบทั้ง 7 กบัส านักงานเลขาธิการสภาท่ีปรึกษาหรือวุฒิสภาของประเทศ
ต่างๆ ท่ีมีรูปแบบการปกครองแบบรัฐสภาท่ีประกอบด้วยสภาคู่ เช่นเดียวกบัประเทศไทย โดย
คัดเลือกจากประเทศในกลุ่ม OECD (The Organisation for Economic Co-operation and 
Development) ซ่ึงมีทั้งหมด 20 ประเทศ ในท่ีน้ีผูว้ิจยัไดก้  าหนดประเทศคู่เทียบต่างๆ โดยเนน้เฉพาะ
ประเทศท่ีพฒันาแลว้ท่ีมีกษัตริยเ์ป็นประมุขของประเทศและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่าย
บริหาร รวมทั้งมีขอ้มูลด้านการด าเนินงานของส านักงานเลขาธิการฯ ท่ีเพียงพอแก่การวิเคราะห์
เปรียบเทียบ ประเทศคู่เทียบเป้าหมายไดแ้ก่ แคนาดา (Parliament of Canada, Online, 2008) ญ่ีปุ่น 
(House of Councillors, Online, 2010) องักฤษ (UK Parliament, Online, 2010) และออสเตรเลีย 
(Parliament of Australia, Online, 2010) ดงัท่ีแสดงการเทียบเคียงขอ้มลูดงัต่อไปน้ี 

1. บริบทของสถานการณ์เชิงนิตบิัญญัติ ส านกังานเลขาธิการสภาท่ีปรึกษาหรือวุฒิสภา
ของประเทศคู่เทียบต่างๆ ไดร้ะบุผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียหลกัไดแ้ก่ สภาท่ีปรึกษาหรือวุฒิสภา และผูม้ี
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ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืนๆ อาทิเช่น ส่ือมวลชน นักเรียนนักศึกษา ประชาชน เป็นต้น การให้บริการใน
ดา้นต่างๆ มีความคลา้ยคลึงกบัแนวทางการระบุผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียของส านกังานฯ ในปัจจุบนั การ
ระบุผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเลขาธิการสภาท่ีปรึกษาแสดงถึงการวิเคราะห์เป็นการ
ล่วงหน้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่จะให้ความส าคญั ดงันั้น ขอ้เสนอแนะของงานวิจยัตามหวัขอ้น้ีท่ีมุ่งเนน้
การวิเคราะห์ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียตามกระบวนการพฒันากฎหมาย การเสนอกฎหมาย และการ
พิจารณากฎหมาย และการส ารวจความตอ้งการของสมาชิกวุฒิสภา มีความสอดคลอ้งในการท า
ความเขา้ใจความเปล่ียนแปลงของระบบการเมือง ดงันั้น การด าเนินการในลกัษณะน้ีของส านกังาน
ฯ จึงมุ่งสร้างความเขา้ใจต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ อยา่งเป็นระบบ เพื่อสนบัสนุนส านักงานฯ ใน
การแสดงบทบาทการเสนอแนะดา้นนิติบญัญติั 

2. การสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการอย่างบูรณาการ ส านกังานเลขาธิการสภาท่ีปรึกษาหรือ
วุฒิสภาของประเทศคู่เทียบต่างๆ ใหค้วามส าคญักบัสภาท่ีปรึกษาหรือวุฒิสภาในฐานะผูรั้บบริการ
เป็นหลกั โดยมุ่งเน้นการแสดงบทบาทเลขานุการและการให้บริการพ้ืนฐานต่างๆ ซ่ึงมีความ
คลา้ยคลึงกบัแนวทางการใหบ้ริการของส านักงานฯ ของประเทศไทยในปัจจุบนั อย่างไรก็ตาม มี
บางประเทศไดแ้ก่ ออสเตรเลียและญ่ีปุ่นท่ีระบุอยา่งชดัเจนว่าส านกังานเลขาธิการสภาท่ีปรึกษาหรือ
วุฒิสภาของตนตอ้งแสดงบทบาทการให้ค าปรึกษาแก่สภาที่ปรึกษาหรือวุฒิสภา รวมทั้งบริการต่างๆ 
แก่ผูรั้บบริการกลุ่มต่างๆ ดว้ย ในขณะท่ีส านกังานฯ ไดก้  าหนดบทบาทการเป็นหุ้นส่วนกบัวุฒิสภา 
รวมทั้งการให้บริการมุ่งเน้นการส่งมอบขอ้มูลความรู้ ดังนั้น การให้บริการของส านักงานฯ ใน
อนาคตจะมีความสอดคลอ้งกบัการด าเนินงานของส านักงานเลขาธิการของทั้งสองประเทศน้ื จึง
เป็นการสนับสนุนขอ้เสนอแนะในหัวขอ้น้ีของส านักงานฯ ของประเทศไทยในด้านการแสดง
บทบาทการเสนอแนะดา้นนิติบญัญติั 

3. ความสัมพนัธ์กบัผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย ส านักงานเลขาธิการสภาท่ีปรีกษาหรือวุฒิสภา
ของประเทศคู่เทียบต่างๆ สร้างความสัมพนัธ์กับสมาชิกสภาท่ีปรึกษาหรือวุฒิสภาเป็นหลกั โดย
มุ่งเนน้การใหบ้ริการโดยถือว่าเป็นผูรั้บบริการหลกั  ซ่ึงมีความคลา้ยคลึงกบัส่ิงท่ีส านักงานฯ ของ
ประเทศไทยด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม งานวิจยัคร้ังน้ีไดเ้สนอให้ส านักงานฯ ให้
ความส าคญักบัการพฒันากรอบกลยทุธก์ารบริการท่ีก  าหนดรูปแบบความร่วมมือกบัองคก์ารในภาค
ส่วนต่างๆ ในดา้นขอ้มลู และการสร้างความร่วมมือภายในส านักงานฯ ในขณะท่ีประเทศแคนาดา
ไดก้  าหนดความร่วมมือระหว่างส านกังานเลขาธิการวุฒิสภาและส านกังานเลขาธิการสภาสามญัทั้ง
ในดา้นความปลอดภยั และงานจดัพิมพเ์อกสาร หรือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาประสานงานกับ
ส่ือมวลชนดา้นการกระจายข้อมูลข่าวสารในสังคม ดังนั้น ขอ้เสนอแนะของงานวิจยัน้ีจึงแสดง
ความสอดคล้องกันในด้านน้ี เพ่ือให้สามารถยกระดับการแสดงบทบาทด้านนิติบัญญัติของ
ส านกังานฯ ในอนาคต  
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4. จุดมุ่งหมายขององค์การ ส านกังานเลขาธิการสภาท่ีปรึกษาหรือวุฒิสภาของประเทศคู่
เทียบต่างๆ ก  าหนดจุดมุ่งหมายท่ีมุ่งเน้นการให้บริการโดยให้ความส าคัญกบัสภาท่ีปรึกษาหรือ
วุฒิสภาเป็นหลกั และบริการท่ีมุ่งเนน้การแสดงบทบาทเลขานุการและการให้บริการพ้ืนฐานต่างๆ 
ซ่ึงมีความคลา้ยคลึงกบัแนวทางการให้บริการของส านักงานฯ ในปัจจุบนั  อย่างไรก็ตาม มีบาง
ประเทศไดแ้ก่ ออสเตรเลียและญ่ีปุ่นก าหนดจุดมุ่งหมายอยา่งชดัเจนว่าส านักงานเลขาธิการของตน
แสดงบทบาทการใหค้  าปรึกษาแก่สภาท่ีปรึกษาหรือวุฒิสภา รวมทั้งประชาชนโดยรวมดว้ย ในขณะ
ท่ีขอ้เสนอแนะของการวิจยัน้ีมุ่งเนน้ใหส้ านกังานฯ ก  าหนดทิศทางของส านกังานฯ ไดแ้ก่ วิสัยทศัน์ 
พนัธกิจ ค่านิยม รวมทั้ งกรอบกลยุทธ์การบริการ ยุทธศาสตร์หลกั (การให้บริการ) รวมทั้ ง
ยุทธศาสตร์สนับสนุนในดา้นต่างๆ เพื่อสนับสนุนการแสดงบทบาทดา้นนิติบญัญติั ดงันั้น การ
ให้บริการของส านักงานเลขาธิการของทั้งสองประเทศน้ืจึงสนับสนุนข้อเสนอแนะในกรณีของ
ส านกังานฯ ของประเทศไทยในดา้นจุดมุ่งหมายขององคก์าร 

5. โครงสร้างพืน้ฐานในการพฒันาความสามารถหลกั ประเทศคู่เทียบต่างๆ มีโครงสร้าง
องคก์ารของส านกังานเลขาธิการสภาท่ีปรีกษาหรือวุฒิสภาท่ีแบ่งตามหนา้ท่ีงาน เพื่อสนับสนุนการ
แสดงบทบาทเลขานุการและการใหบ้ริการพ้ืนฐานต่างๆ ซ่ึงมีความคลา้ยคลึงกบัโครงสร้างองค์การ
ของส านักงานฯ ของประเทศไทยในปัจจุบนั อย่างไรก็ตาม มีบางประเทศไดแ้ก่ ออสเตรเลียท่ี
จดัแบ่งหนา้ท่ีงานของส านกังานเลขาธิการวุฒิสภาท่ีมีหน่วยงานจ านวนนอ้ยๆ โดยไดผ้นวกเอางาน
ต่างๆ ท่ีมีความสอดคลอ้งกันเป็น 5 ส านักงานย่อย อาทิเช่น ส านักงาน Black Rod’s Office 
รับผิดชอบงานบริการส านักงานทั่วไป  ความปลอดภัย การถ่ายทอดโทรทัศน์การประชุมของ
วุฒิสภา การบริหารบุคลากร และการเงิน กรณีของประเทศญ่ีปุ่นนั้น ไดก้  าหนดใหส้ านกันิติบญัญติั
ข้ึนตรงต่อประธานวุฒิสภาโดยตรง ซ่ึงแสดงถึงการให้ความส าคัญต่องานวิจัยดา้นนิติบญัญติัท่ี
สนบัสนุนบทบาทการใหค้  าปรึกษาของส านกังานเลขาธิการสภาท่ีปรึกษา ส่วนประเทศองักฤษ ได้
ก  าหนดให้ส านักงานต่างๆ ไดแ้ก่ House of Lords Information Office, House of Lords Human 
Resources Office, Lords Private Bill Office, House of Lords Committee Work ท าหนา้ท่ีใหบ้ริการ
แก่สภาขุนนางโดยตรงและไม่มีส านักงานเลขาธิการสภาขุนนางท่ีรับผิดชอบงานทั้งหมด ดงันั้น 
การก าหนดโครงสร้างพ้ืนฐานในการพฒันาความสามารถหลกัของประเทศต่างๆ น้ีจึงมีลกัษณะ
ของการควบรวมและการกระจายหน่วยงานต่างๆ โดยมุ่งเน้นขอ้มูลความรู้อย่างชดัเจนซ่ึงลกัษณะ
เฉพาะตวัของตน ในขณะท่ีส านกังานฯ ของประเทศไทยมีแนวทางในการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ในการพฒันาความสามารถหลกัด้านการจัดการความรู้โดยการออกแบบ/ปรับปรุงโครงสร้าง
องคก์าร การจดัสภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร และการปรับปรุงกลไกดา้นองคก์ารเพื่อส่งเสริมการ
ประสานข้อมูลภายในส านักงานฯ วิธีการปฏิบัติของประเทศเหล่าน้ืและของประเทศไทยจึงมี
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แนวคิดท่ีสอดคลอ้งกันในการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการแสดงบทบาทการ
เสนอแนะดา้นนิติบญัญติั 

6. ขีดความสามารถด้านองค์ความรู้ของบุคลากรและผู้บริหาร ประเทศคู่เทียบต่างๆ มี
แนวทางการยกระดบัขีดความสามารถดา้นองค์ความรู้ของบุคลากรและผูบ้ริหารของส านักงาน
เลขาธิการสภาท่ีปรึกษาหรือวุฒิสภาโดยการพฒันาบุคลากรเป็นหลกั ซ่ีงรับผิดชอบโดยหน่วยงาน
ดา้นทรัพยากรบุคคล ซ่ึงคลา้ยคลึงกบัแนวทางของส านกังานฯ ของประเทศไทยในปัจจุบนั อย่างไร
ก็ตาม ส านกังานเลขาธิการวุฒิสภาของประเทศแคนาดาไดก้  าหนดยุทธศาสตร์ในการปรับปรุงการ
บริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลอยา่งชดัเจน เพื่อพฒันาบทบาทหน้าท่ีของผูบ้ริหารในทุกระดบั 
ในขณะท่ีขอ้เสนอแนะของการวิจยัในหัวขอ้น้ีมีความชดัเจนการพฒันาขีดความสามารถดา้นองค์
ความรู้ของบุคลากรและผูบ้ริหาร ให้สามารถเพื่อสนับสนุนการเสนอแนะดา้นนิติบญัญติั ดงันั้น 
ขอ้เสนอแนะตามหัวขอ้น้ีของส านักงานฯ จึงแสดงถึงความสอดคลอ้งและความชดัเจนในการ
ยกระดบัความสามารถของบุคลากรและผูบ้ริหารในดา้นองคค์วามรู้อยา่งมีทิศทางมากข้ึน 

7. กลไกการสร้างคุณค่าแก่ผู้ รับบริการ ส านักงานเลขาธิการสภาท่ีปรึกษาหรือวุฒิสภา
ของประเทศคู่เทียบต่างๆ มีแนวทางการใหบ้ริการแก่สภาท่ีปรึกษาหรือวุฒิสภาโดยผ่านหน่วยงาน
ภายในเป็นหลกั โดยแต่ละหน่วยงานมุ่งเน้นการให้บริการตามบทบาทหน้าท่ีของตน ซ่ึงมีความ
คลา้ยคลึงกับการให้บริการของส านักงานฯ ของประเทศไทยในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม มีบาง
ประเทศไดแ้ก่ ประเทศองักฤษไดก้  าหนดใหทุ้กส านกังานท าหนา้ท่ีใหข้อ้มลูเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ี
ของส านกังานอยา่งชดัเจน อาทิเช่น ส านกังาน House of Lords Information Office ใหบ้ริการขอ้มลู
แก่สมาชิกสภาขุนนางและคณะกรรมาธิการ ประเทศออสเตรเลียก าหนดใหทุ้กส านักงานให้บริการ
ค าปรึกษาแก่ผูรั้บบริการอยา่งชดัเจน รวมทั้งไดร้ะบุอยา่งชดัเจนว่ากลุ่มกรรมาธิการท่ีให้บริการแก่
คณะกรรมาธิการต่างๆ จะมีนกัวิจยัท่ีท างานดา้นการวิเคราะห์ขอ้มลูโดยเฉพาะ นอกเหนือจากการมี
หน่วยงานดา้นวิจยัภายใตส้ านักงาน Procedure Office อยู่แลว้ ส าหรับประเทศญ่ีปุ่น ส านักนิติ
บญัญติัใหบ้ริการดา้นงานวิจยัเชิงกฎหมายแก่สภาท่ีปรึกษาโดยตรง การให้บริการของส านักงาน
ต่างๆ ประเทศคู่เทียบน้ืจึงแสดงลกัษณะกลไกการส่งมอบบริการต่อผูรั้บบริการ ในขณะท่ีส านกังาน
ฯ ของประเทศไทยไดก้  าหนดแนวทางในการพฒันากระบวนการพฒันาและส่งมอบบริการ รวมทั้ง
การวางแผนและผลกัดนัแผนยทุธศาสตร์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางของประเทศแคนาดาท่ีมุ่งเน้น
การประสานกลยุทธ์ของส านักต่างๆ รวมทั้งการประเมินผลของแผนยุทธศาสตร์โดยใชต้ัวช้ีวดั 
แนวทางของประเทศต่างๆ น้ีจึงมีความสอดคลอ้งของความคิดในการพฒันากลไกการสร้างคุณค่า
แก่ผูรั้บบริการในการแสดงบทบาทการเสนอแนะดา้นนิติบญัญติั 


