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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
 

การวิจยัเร่ือง “บทบาทการเสนอแนะดา้นนิติบญัญติัของส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา” ผูว้ิจยัมี
ความสนใจในบทบาทของส านักงานฯ ท่ีสมาชิกวุฒิสภามีความคาดหวงัในอนาคต ทั้งน้ีเน่ืองจาก
ส านกังานฯ เป็นกลไกส าคญัในกระบวนการนิติบัญญติัในส่วนของวุฒิสภา ซ่ึงส่งผลต่อกระบวนการ
นิติบัญญัติของรัฐสภาโดยรวม ผูว้ิจยัจึงไดก้  าหนดวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการแสดง
บทบาทการเสนอแนะดา้นนิติบญัญติัของส านักงานฯ แก่วุฒิสภา และศึกษาปัญหาอุปสรรคต่างๆ ใน
การแสดงบทบาทการเสนอแนะดา้นนิติบญัญติัของส านักงานฯ แก่วุฒิสภา ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใช้
แนวคิดเร่ืองรูปแบบการปกครอง สภานิติบญัญติั วุฒิสภาไทย การริเร่ิมกฎหมายในฝ่ายบริหาร การ
น าเสนอและการพิจารณาร่างกฎหมายในรัฐสภา การจัดการความรู้ ตลอดจนองค์การ รวมทั้งการ
เปล่ียนแปลงและพฒันาองคก์าร โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงใชก้ารสมัภาษณ์แบบเจาะลึก การ
สนทนากลุ่ม การสมัมนา ตลอดจนการศึกษาจากเอกสารต่างๆ เป็นเคร่ืองมือ เพื่อมุ่งท่ีจะตอบปัญหาตาม
กรอบการวิเคราะห์ ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัส าคญัๆ 6 ประการ ดงันั้น การวิจยัจึงแบ่งการวิเคราะห์เป็น 6 
ส่วนดงัท่ีไดแ้สดงในบทท่ี 4 ซ่ึงแต่ละปัจจยันั้นไดส้ะทอ้นให้เห็นถึงสภาพของปัจจยัต่างๆ ตามท่ีเป็น
จริง ตลอดจนขอ้คนัพบท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ รวมทั้งประเด็นท่ีควรพิจารณาในอนาคต 

 

สรุปผลการวจิยั 

 
การวิเคราะห์ขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้ห้ขอ้มูล พบว่า มีสมาชิกวุฒิสภาท่ีรับการสัมภาษณ์จ านวน 

13 คน คิดเป็นร้อยละ 52 ของจ านวนสมาชิกวุฒิสภาท่ีวางแผนสัมภาษณ์ทั้งหมด 25 คน มีผูบ้ริหาร
ระดบัส านักงานฯ และระดบัส านักท่ีรับการสัมภาษณ์จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 88 ของจ านวน
ผูบ้ริหารระดบัส านักงานฯ และระดบัส านักท่ีวางแผนสัมภาษณ์ทั้งหมด 25 คน มีผูบ้ริหารระดบักลุ่ม
งานคณะกรรมาธิการท่ีเข้าร่วมการสนทนากลุ่มจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86 ของจ านวน
ผูบ้ริหารระดบักลุ่มงานคณะกรรมาธิการท่ีวางแผนสนทนากลุ่มทั้งหมด 35 คน และมีผูอ้  านวยการกลุ่ม
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งานอ่ืนๆ ท่ีเข้าร่วมการสัมมนาและให้ข้อมูลจ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25 ของจ านวน
ผูอ้  านวยการกลุ่มงานท่ีเขา้ร่วมการสมัมนาทั้งหมด 64 คน 

การวิจัยไดด้  าเนินตามกรอบการวิเคราะห์ ซ่ึงแสดงปัจจัยท่ีมีผลต่อการแสดงบทบาทการ
เสนอแนะดา้นนิติบญัญติัและปัญหาอุปสรรคต่างๆ ดงัท่ีสามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 
1. สภาพแวดล้อมภายนอก 
การวิเคราะห์ขอ้มลูดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอกพบว่า ส านักงานฯ ถูกห้อมลอ้มดว้ยผูม้ีส่วน

ไดส่้วนเสียต่างๆ เร่ิมตน้จากการริเร่ิมร่างกฎหมายโดยฝ่ายบริหารซ่ึงมีอ  านาจทางการเมืองท่ีแทจ้ริง แต่มี
ความอ่อนแออนัเน่ืองจากการเป็นรัฐบาลผสม ในขณะท่ีฝ่ายนิติบญัญัติประกอบดว้ยพรรคการเมือง
หลายพรรค และไม่มีพรรคใดมีเสียงขา้งมากในสภา ท าใหเ้กิดความไม่นอนทางการเมือง การพิจารณา
ร่างกฎหมายทั้งในสภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒิสภาไทยขาดประสิทธิภาพและความต่อเน่ือง เน่ืองจาก
ไดรั้บแรงกดดนัจากพลงัทางการเมืองนอกรัฐสภา โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุ่มอิทธิพลและกลุ่มผลประโยชน์
ต่างๆ  ทั้งท่ีเป็นกลุ่มในระบบราชการและนอกระบบราชการ ส่วนการพิจารณาร่างกฎหมาย รวมทั้งการ
บงัคบัใชก้ฎหมายนั้นเป็นไปตามแผนนิติบญัญติั ซ่ึงจดัท าโดยส านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยการประชุมในสภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒิสภา มีส านักงาน
เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรและส านักงานฯ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดประชุมตามล าดับ 
กระบวนการเหล่าน้ีมีการใชค้วามรู้แบบสหวิทยาการ ดงันั้น การด าเนินงานของส านักงานฯ จึงควรมี
การใชค้วามรู้ทั้งในดา้นนิติศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ส านักงานฯ จึงควรแสดงออกเป็นองค์การท่ี
เปิดรับต่อกระแสขอ้มลูทั้งจากภายนอกและภายใน อยา่งไรก็ตาม ส านักงานฯ อยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแล
ของวุฒิสภา ท าใหผู้บ้ริหารและผูป้ฏิบติังานท าหนา้ท่ีตอบสนองสมาชิกวุฒิสภาเป็นหลกั รวมทั้งท าให้
เกิดแนวคิดองคก์ารระบบปิดในการสร้างความชดัเจนในการด าเนินงานท่ีตอ้งการ สภาพเช่นน้ีแสดงถึง
ความเขา้ใจต่อองคก์ารในสายตาของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน 

การวิเคราะห์หัวขอ้น้ีสามารถระบุขอ้คน้พบท่ีส าคญัคือ การท าความเขา้ใจใน “บริบทของ
สถานการณ์เชิงนิตบิัญญัต”ิ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ของระบบการเมือง การริเร่ิมและการน าเสนอร่าง
กฎหมายโดยฝ่ายบริหารตามแผนนิติบัญญติั การพิจารณาร่างกฎหมายทั้งในสภาผูแ้ทนราษฎรและ
วุฒิสภา รวมทั้งผูม้ีส่วนไดส่้วนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะประสานงานดา้นขอ้มูลความรู้ตามร่างกฎหมายในแผน
นิติบญัญติั ส่ิงน้ีก  าหนดสภาพแวดลอ้มท่ีส านกังานฯ ท่ีควรท าความเขา้ใจอยา่งต่อเน่ือง 

 
2. ลกัษณะขององค์การ 
การวิเคราะห์ขอ้มลูดา้นลกัษณะขององค์การของส านักงานฯ พบว่า ส านักงานฯ แสดงการ

เป็นองคก์ารระบบปิดอยา่งชดัเจน  
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รูปแบบการด าเนินงานโดยทัว่ไปของส านกังานฯ ใหค้วามส าคญัต่อสมาชิกวุฒิสภาในฐานะ 
“เจา้นาย” ส่งผลให้ผูบ้ริหารของส านักงานฯ ตอ้งการความชัดเจนของการให้บริการต่อวุฒิสภา จึง
ควบคุมปัจจยัเชิงองคก์ารทั้งหมดดว้ยการวางแผนยุทธศาสตร์ ขั้นตอนปฏิบติังาน โครงสร้างองค์การ 
กฎระเบียบ การด าเนินงานส านักงานฯ แบบองค์การระบบปิดจึงไม่สามารถรองรับการพิจารณาร่าง
กฎหมายของวุฒิสภาได ้ 

ดา้นการเช่ือมโยงกบัองคก์ารภายนอก การวิเคราะห์แสดงใหเ้ห็นว่า ส านกังานฯ มีแนวทางท่ี
จ  ากดัในการสร้างความเช่ือมโยงกบัผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ ทางดา้นความรู้เพื่อสนับสนุนการแสดง
บทบาทการเสนอแนะด้านนิติบัญญัติ ส านักงานฯ ขาดความชัดเจนในการก าหนดขอบเขตการ
ด าเนินงานและผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย รวมทั้งขาดความชดัเจนของการก าหนดบทบาทระหว่างส านักงานฯ 
และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ  

ส่วนการวิเคราะห์ทิศทางของส านักงานฯ พบว่า ส านักงานฯ ได้ก  าหนดทิศทางออกเป็น
วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยมท่ีมุ่งเน้นการสร้างความเรียบร้อยของการประชุมของวุฒิสภา อย่างไรก็
ตาม วิสยัทศัน์ยงัมีความคลุมเครือ พนัธกิจไม่ไดร้ะบุแนวทางการตอบสนองต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียต่าง  ๆ
ท าใหเ้ป้าประสงคแ์ละยทุธศาสตร์มีขอ้จ  ากดัในการส่งเสริมใหส้ านกังานฯ บรรลุวิสยัทศัน์ 

  ดงันั้น การวิเคราะห์หวัขอ้น้ีสามารถระบุขอ้คน้พบคือ “การสร้างคุณค่าแก่ผู้ รับบริการอย่าง
บูรณาการ” “ความสัมพนัธ์กบัผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย” และ “จุดมุ่งหมายขององค์การ” ซ่ึงเช่ือมโยงการให้
ความส าคญัต่อสมาชิกวุฒิสภาในดา้นการเสนอแนะดา้นนิติบญัญติั และงานประจ าโดยมีการวางแผน
ล่วงหนา้ การระบุขอบเขตการด าเนินงาน และบทบาทท่ีมีต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ โดยมีการก าหนด
ระดบัความส าคญัประกอบ รวมทั้งทิศทางของส านกังานฯ ท่ีแสดงความเก่ียวขอ้งกบัผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย
ส่ิงน้ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดบทบาทในอนาคตของส านกังานฯ  

 
3. โครงสร้างองค์การ 
การวิเคราะห์ขอ้มลูดา้นโครงสร้างองคก์ารของส านกังานฯ พบว่า การจดัโครงสร้างองค์การ

ไม่สนบัสนุนบทบาทการเสนอแนะดา้นนิติบญัญติั  
ส านักงานฯ มีการจดัโครงสร้างองค์การซ่ึงจดัแบ่งตามหน้าท่ีงาน และมีการก าหนดส านัก

ภายใตก้ารดูแลของรองเลขาธิการวุฒิสภาออกเป็น Cluster ท่ีขาดความสอดคลอ้งกนั ซ่ึงไม่ส่งเสริมการ
ท างานเป็นทีมเพื่อให้สามารถพฒันาความสามารถของส านักงานฯ ส่งผลให้บุคลากรตอ้งปฏิบติัตาม
ค าสัง่ของผูบ้ริหารท่ีอยูสู่งข้ึนไป บุคลากรไม่มีทกัษะความสามารถตามท่ีคาดหวงัรวมทั้งความสัมพนัธ์
ระหว่างหน่วยงานหลกัและหน่วยงานสนบัสนุนไม่สามารถพฒันาเพื่อแกไ้ขปัญหาของการด าเนินงาน
ขององคก์ารได ้โครงสร้างองคก์ารประเภทน้ีจึงท าใหบุ้คลากรมีพฤติกรรมการท างานท่ีแยกส่วนกนั  



             

 
146 

นอกจากนั้น โครงสร้างองคก์ารไม่สามารถปรับตวัตามความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม
ต่างๆ การด าเนินงานของส านกังานฯ ขาดการเตรียมการล่วงหนา้ดา้นขอ้มลู รวมทั้งส านกังานฯ ขาดการ
พฒันาวิธีการท างานแบบคณะกรรมการขา้มสายงาน คณะท างาน และการประชุมท่ีมีประสิทธิผล 

ดงันั้น การวิเคราะห์หัวข้อน้ีระบุขอ้ค้นพบท่ีส าคัญคือ “โครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนา
ความสามารถหลัก” ท่ีเช่ือมโยงหัวข้อทางด้านโครงสร้างองค์การ ตลอดจนกลไกการประสานงาน
ภายในท่ีสนับสนุนการแสดงบทบาทดา้นนิติบญัญติัและการให้บริการของส านักงานฯ ส่ิงน้ีก  าหนด
กรอบขององคก์ารท่ีสนบัสนุนการแสดงบทบาทและการส่งมอบบริการในอนาคตของส านกังานฯ 

 
4. บุคลากร 
การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นบุคลากรของส านักงานฯ พบว่า มีความไม่ชดัเจนของกลยุทธ์การ

พฒันาองคก์ารแห่งการเรียนรู้ และความจ ากดัของการพฒันาบุคลากร 
ส านกังานฯ  ยงัขาดความชดัเจนของกลยทุธก์ารพฒันาองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ขอ้มลูวิชาการ

เชิงลึกในดา้นต่างๆ เพื่อสนบัสนุนงานดา้นนิติบญัญติัมีจ  ากดั และไม่ไดพ้ิจารณาบริบทของกระบวนการ
นิติบญัญติั ท าใหก้ารเลือกใชข้อ้มูลดา้นวิชาการเพื่อตอบสนองสมาชิกวุฒิสภาอยู่ในวงจ ากดั ซ่ึงแสดงว่า
แผนปฏิบัติการบริหารความรู้ไม่แสดงความเช่ือมโยงกับแผนนิติบัญญัติ แต่อย่างใด นอกจากนั้ น 
แผนปฏิบติัการฯ ขาดกระบวนการบริหารความรู้ท่ีเจาะจงต่อการพิจารณาร่างกฎหมายของวุฒิสภา  

บุคลากรของส านักงานฯ ก็มีความจ ากดั โดยท่ีแกนสมรรถนะและแผนพฒันาบุคลากรมี
ความจ ากดัในการพฒันาบุคลากร โดยพบว่าไม่ไดพ้ิจารณาถึงความเช่ือมโยงของการจดัท าแผนพฒันาฯ 
กบับทบาทในอนาคต เน่ืองจากมุ่งตอบสนองความตอ้งการของบุคลากรภายใน แกนสมรรถนะไม่ได้
สนบัสนุนการพฒันาความสามารถหลกัของส านักงานฯ รวมทั้งแผนพฒันาฯ ขาดรายละเอียดท่ีจ  าเป็น 
ท าใหเ้ป็นขอ้จ ากดัในการยกระดบัทกัษะของบุคลากรเพ่ือสนบัสนุนการแสดงบทบาทดา้นนิติบญัญติั 

ดังนั้ น หัวข้อน้ีระบุข้อค้นพบคือ “ขีดความสามารถด้านองค์ความรู้ของบุคลากร” ท่ี
ครอบคลุมหัวขอ้ดา้นการสร้างการเรียนรู้ภายในองค์การ และการพฒันาบุคลากร  ส่ิงน้ีก  าหนดปัจจยั
ผลกัดนัส าคญัในการแสดงบทบาทและการส่งมอบบริการของส านกังานฯ ภายใตก้รอบขององคก์าร 

 
5. การแสดงบทบาทของผู้บริหาร 
การวิเคราะห์ขอ้มลูดา้นการแสดงบทบาทของผูบ้ริหารพบว่า ผูบ้ริหารจ ากดับทบาทของตน

ในการก าหนดแนวคิดการด าเนินงาน การพฒันาบริการ ตลอดจนการจดัท าแผนงาน รวมทั้งส านกังานฯ 
ไม่มีวิธีการจดัการและใชป้ระโยชน์จากความรู้ของผูบ้ริหารและบุคลากรในการใหบ้ริการ  

การท่ีผูบ้ริหารระดบักลางไม่ไดท้  าหน้าท่ีในการก าหนดแนวคิดการด าเนินงาน การพฒันา
บริการ ตลอดจนการจดัท าแผนงานโดยใชอ้งคค์วามรู้ ท าใหก้ารใหบ้ริการของส านกังานฯ กระท าไดใ้น
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ระดบัพ้ืนฐาน ส่ิงน้ีแสดงถึงการแสดงความรับผดิชอบของแต่ละส านกัท่ีเป็นไปตามโครงสร้างองค์การ
ท่ีแยกตามหนา้ท่ีงาน เพื่อมุ่งเนน้ตอบสนองเป้าหมายของส านกัของตนเป็นหลกั 

นอกจากนั้น การท่ีผูอ้  านวยการส านักปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีประจ าก็ตาม แต่จดัการ
และใชป้ระโยชน์จากความรู้ของตนและบุคลากรในวงจ ากดั และไม่น าไปปรับปรุงบริการในปัจจุบนั
อยา่งชดัเจน ผูอ้  านวยส านกัจึงมีแนวโนม้มุ่งเนน้การปฏิบติังาน “ประจ า” มากยิง่ข้ึน 

ดังนั้ น หัวข้อน้ีระบุข้อค้นพบคือ “ขีดความสามารถด้านองค์ความรู้ของผู้บริหาร” ท่ี
ครอบคลุมหวัขอ้ทางดา้นการก าหนดบทบาทดา้นองคค์วามรู้ของผูบ้ริหารต่อการด าเนินงาน การพฒันา
บริการ การจดัท าแผนงาน รวมทั้งการจดัการความรู้ของผูบ้ริหารและบุคลากรอย่างเช่ือมโยงกนั ส่ิงน้ี
ก  าหนดปัจจยัผลกัดนัส าคญัอีกปัจจยัหน่ึงในการแสดงบทบาทมและการส่งมอบบริการของส านกังานฯ 

 
6. การบริหารจดัการ 
การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการบริหารจัดการของส านักงานฯ พบว่าการให้ความส าคัญต่อ

ผูรั้บบริการยงัมีขอบเขตจ ากดั การขาดกระบวนการด าเนินงานท่ีมุ่งเนน้บทบาทในอนาคต รวมทั้งกลไก
การก าหนดและขบัเคล่ือนแผนยทุธศาสตร์ขาดประสิทธิผล 

การใหค้วามส าคญัต่อผูรั้บบริการของส านกังานฯ แสดงถึงการขาดขอ้มูลความตอ้งการของ
สมาชิกวุฒิสภาและแผนนิติบญัญติั รวมทั้งการไม่ไดใ้ชข้อ้มลูเหล่าน้ีในการด าเนินงานของส านักงานฯ 
นอกจากนั้น ส านกังานฯ ขาดการบริหารความสมัพนัธแ์ละความพึงพอใจของสมาชิกวุฒิสภา  

การขาดกระบวนการด าเนินงานท่ีมุ่งเน้นบทบาทในอนาคต แสดงถึงส านักงานฯ ไม่ได้
ก  าหนดกระบวนการใดใดในการสร้างความชดัเจนในการปฎิบติัต่อสมาชิกวุฒิสภาและผูม้ีส่วนไดส่้วน
เสีย รวมทั้งกระบวนการท่ีสร้างความยืดหยุ่นขององค์การ อาทิเช่น สายโซ่คุณค่า รวมทั้งการขาดการ
ปรับปรุงกระบวนการเพื่อตอบสนองต่อความเปล่ียนแปลงของผูรั้บบริการและผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 

การก าหนดและขบัเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ขาดประสิทธิผล โดยท่ีการก าหนดต าแหน่งทาง
ยทุธศาสตร์ขาดความชดัเจนในการใชข้อ้มลูประกอบอย่างเพียงพอ การจดัท าแผนยุทธศาสตร์ขาดการ
ประสานยทุธศาสตร์ต่างๆ เขา้ดว้ยกนัเป็นกรอบการให้บริการ การน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติัขาด
การด าเนินงานท่ีชดัเจน และการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานยงัขาดประสิทธิผล 

ดงันั้นหวัขอ้น้ีระบุขอ้คน้พบคือ “กลไกการส่งมอบคุณค่าแก่ผู้รับบริการ” ท่ีครอบคลุมหัวขอ้
ทางดา้นความเขา้ใจในผูรั้บบริการ การมีแนวทางในการตอบสนองผูรั้บบริการ และวิธีการตอบสนองท่ี
เป็นกระบวนการ ส่ิงน้ีก  าหนดวิธีการการแสดงบทบาท และการส่งมอบบริการของส านักงานฯ ต่อ
ผูรั้บบริการทั้งสมาชิกวุฒิสภาและประชาชนอยา่งมีทิศทางภายใตก้รอบขององคก์ารขา้งตน้ 
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อภปิรายผล 

 
การวิจัยเร่ือง “บทบาทการเสนอแนะด้านนิติบัญญัติของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ” 

ช้ีใหเ้ห็นว่าสภาพการด าเนินงานของส านักงานฯ ท่ีผ่านมานั้นมุ่งเน้นการให้บริการขั้นพ้ืนฐานในดา้น
การจดัประชุมและการเป็นเลขานุการ ซ่ึงนับไดว้่าไดป้ระสบผลส าเร็จพอสมควร โดยสามารถระบุ
เง่ือนไขของความส าเร็จต่างๆ อนัเน่ืองมาจากการเป็นองคก์ารเชิงระบบปิดดงัน้ี 

1. การแสดงความชดัเจนดา้นนโยบายในการตอบสนองความตอ้งการของสมาชิกวุฒิสภา ทั้ง
ในส่วนของผูบ้ริหารระดบัสูง ผูอ้  านวยการส านักต่างๆ รวมทั้งผูอ้  านวยการกลุ่มงานต่างๆ ส่งผลให้
ส านกังานฯ สามารถใหบ้ริการท่ีสร้างความพีงพอใจแก่สมาชิกวุฒิสภา และสนับสนุนการด าเนินงาน
ของวุฒิสภาใน ณ ระดบัหน่ึง 

2. การบริหารจดัการของส านักงานฯ แสดงลกัษณะความเป็นองค์การเชิงระบบปิด โดยมี
ความชดัเจนทั้งในด้านโครงสร้างองค์การ และระบบงานในดา้นต่างๆ เพื่อเป็นหลกัประกันว่าการ
ใหบ้ริการจะมีความแน่นอนและควบคุมได ้ซ่ึงจะส่งผลต่อการใหบ้ริการต่อสมาชิกวุฒิสภาในท่ีสุด  

3. การมีผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์ในหน้าท่ีงาน อนัเน่ืองมาจากผูบ้ริหารในทุกระดบัลว้น
ปฏิบติัหนา้ท่ีในส านกังานฯ มาเป็นเวลายาวนาน ส่งผลให้เกิดการสะสมประสบการณ์ท่ีจ  าเป็นในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี 

อยา่งไรก็ตาม ภายใตค้วามเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มในดา้นต่างๆ ในระดบัประเทศ 
สภาพการเมืองของรัฐสภาและวุฒิสภา รวมทั้งความคาดหวงัของสมาชิกวุฒิสภาต่อบทบาทในอนาคต
ของส านักงานฯ ผูว้ิจัยเห็นว่ามุมมองของส านักงานฯ ท่ีมีต่อกระบวนการนิติบัญญัติควรมีการ
ปรับเปล่ียน ท่ีส าคญัคือ กระบวนการนิติบญัญติันั้นเป็นส่วนหน่ึงของบริบทกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ ซ่ึงประกอบดว้ยการริเร่ิมกฎหมายโดยฝ่ายบริหาร (อนัประกอบดว้ย การจดัท าร่างกฎหมาย 
การเสนอร่างกฎหมาย การใหค้วามเห็นชอบขอ้เสนอใหม้ีการปรับปรุงแกไ้ขหรือยกเลิกกฎหมาย) การ
เสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภา และการใชบ้งัคบั รวมทั้งการจดัท าและปรับปรุงแกไ้ขแผนนิติบญัญติั โดย
มีเน้ือหาท่ีมีขอ้มลูความรู้ประกอบอยูต่ลอดเวลา สภาพเช่นน้ีส่งผลใหก้ารด าเนินงานของส านกังานฯ ใน
อนาคตควรมีลกัษณะขององค์การท่ีมุ่งเน้นความรู้  (Knowledge-Based Organization) ในรูปแบบ 
Critical Attribute Model ตามแนวคิดของเบเกอร์และแบรนช ์(Baker & Branch, Online, 2002)  

ผูว้ิจัยใช้กรอบการวิเคราะห์ซ่ึงมีพ้ืนฐานแนวคิดเร่ืององค์การตามแนวคิดของธอมป์สัน 
(Thompson, 2004, pp. 14-158) ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นจากการวิเคราะห์ในบทท่ี 4 ว่า ส านกังานฯ มีสภาพของ
องค์การท่ีมีความจ ากัดและความไม่พร้อมต่างๆ ซ่ีงสอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์ของงานวิจัยโดยท่ี
สามารถอภิปรายในรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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1. ความจ ากดัของการบริหารจดัการของส านักงานฯ ในปัจจุบัน 
1.1 ความจ ากดัของลกัษณะขององค์การ ส านกังานฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูบ้ริหารระดบัสูง

และผูอ้  านวยการส านกัต่างๆ มีนโยบายท่ีชดัเจนในการตอบสนองต่อสมาชิกวุฒิสภา ซ่ึงท าให้สมาชิก
วุฒิสภาแทนท่ีจะเป็น “ผูรั้บบริการ” ซ่ึงเป็นผูม้ีส่วนเสียภายนอก กลบักลายเป็น “เจา้นาย” ซ่ึงสมือนเป็น
บุคลากรภายในส านกังานฯ สภาพเช่นน้ีก่อใหเ้กิดค่านิยมและพฤติกรรมของบุคลากรของส านกังานฯ ท่ี
แสดงออกเป็นวฒันธรรมองคก์ารของการเป็นองคก์ารระบบปิด ท าใหก้ารด าเนินงานตอ้งมุ่งเนน้สมาชิก
วุฒิสภาตลอดเวลา แทนท่ีจะสร้างความสมัพนัธก์บัผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียภายนอกเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูความรู้ท่ี
จ  าเป็นต่อกระบวนการนิติบญัญติัของวุฒิสภา รวมทั้งทิศทางขององค์การท่ีคลุมเครือท่ีมุ่งเน้นสมาชิก
วุฒิสภาเป็นหลกั ซ่ึงเป็นการสวนทางกบัสภาพท่ีควรจะเป็นท่ีส านกังานฯ ควรเป็นองค์การระบบเปิดท่ี
สร้างความเช่ือมโยงกบัผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียภายนอกตามขอ้เสนอของเบเกอร์และแบรนช์ 

1.2 ความจ ากดัของทรัพยากรการบริหารของส านักงานฯ ถึงแมว้่าส านกังานฯ เป็นองคก์าร
เชิงระบบปิด แต่ก็ยงัมีความไม่ชัดเจนหลายประการในการบริหารจัดการองค์การ ไม่ว่าจะเป็น
โครงสร้างองค์การท่ีขาดความสอดคล้องและไม่ส่งเสริมการท างานเป็นทีม การขาดกลไกการ
ประสานงานดา้นขอ้มลูท่ีควรปรับตวัตามความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม ความไม่ชดัเจนของการ
พฒันาองค์การแห่งเรียนรู้ การขาดการจัดการข้อมูลความรู้ท่ีจ  าเป็นต่อกระบวนการนิติบญัญติั การ
พฒันาบุคลากรไม่สนับสนุนการแสดงบทบาทในอนาคต ผูบ้ริหารไม่ไดจ้ัดการความรู้ของตนและ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการบริหารจดัการหน่วยงานของตนเท่าท่ีควร การให้ความส าคญัต่อผูรั้บบริการอยู่
ในวงจ ากดั การขาดการพฒันากระบวนการด าเนินงานท่ีมุ่งเน้นบทบาทในอนาคต รวมทั้งการบริหาร
แผนยทุธศาสตร์ยงัขาดประสิทธิผล สภาพเช่นน้ีแสดงให้เห็นถึงความจ ากดัของทรัพยากรการบริหาร 
ซ่ึงส่งผลต่อการแสดงออกของส านกังานฯ  

 
2. ความไม่พร้อมต่อบทบาทใหม่ในอนาคตของส านักงานฯ 

2.1 การขาดความสามารถหลักระดับส านักงานฯ การท่ีส านักงานฯ มีความจ ากดัของ
ทรัพยากรการบริหารทั้งในดา้นโครงสร้างองคก์าร บุคลากร การแสดงบทบาทของผูบ้ริหาร รวมทั้งการ
บริหารจัดการภายในส านักงานฯ นับเป็นอุปสรรคส าคัญในการพัฒนาความสามารถหลกัระดับ
ส านกังานฯ เน่ืองจากว่าการมีความสามารถหลกัเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาและส่งมอบบริการ 
ซ่ึงอาศยัปัจจยัดงักล่าวประกอบกนัตามแนวคิดแฮเมิลและพราฮาลดั (Hamel & Prahalad, 1994, p. 223) 
และวอลลแ์มน (Vollmann, 1996, p. 184) และเมื่อพิจารณาบริบทของกระบวนการนิติบญัญติัของ
วุฒิสภาซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการนโยบายสาธารณะของประเทศ แสดงให้เห็นถึงการใชข้อ้มูล
องคค์วามรู้เป็นจ านวนมาก ส านกังานฯ จึงยงัขาดความสามารถระดบัส านกังานฯ ในการจดัการความรู้
เพื่อตอบสนองต่อแผนนิติบญัญติัและความเปล่ียนแปลงของระบบการเมืองและประเทศโดยรวม 
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2.2  การขาดการพัฒนารูปแบบบริการใหม่ ความคาดหวงัของสมาชิกวุฒิสภา ตลอดจน
ความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มของประเทศ ท าให้กระบวนการนิติบัญญัติต้องสามารถออก
กฎหมายท่ีเหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ สภาพเช่นน้ีจึงก  าหนดบทบาทของส านักงานฯ ในการ
เสนอแนะดา้นนิติบญัญติัโดยอตัโนมติั ดงันั้น ส านักงานฯ จึงจ  าเป็นตอ้งปรับปรุงบริการขั้นพ้ืนฐาน
ปัจจุบนัใหมี้คุณภาพสูงข้ึน ใชง้บประมาณนอ้ยลง และส่งมอบอยา่งรวดเร็วมากข้ึน ในขณะท่ีตอ้งพฒันา
บริการใหม่ๆ ท่ีประกอบดว้ยองค์ความรู้เพื่อตอบสนองต่อร่างกฎหมายท่ีจะเขา้สู่รัฐสภาตามแผนนิติ
บญัญติั อย่างไรก็ตาม การท่ีส านักงานฯ ขาดความสามารถหลกัดังกล่าวขา้งตน้ ส่งผลให้การพฒันา
บริการท่ีมุ่งเนน้องคค์วามรู้ด าเนินการไปไดย้าก จึงไม่แปลกท่ีการใหบ้ริการของส านกังานฯ จึงยงัอยู่ใน
ระดบัพ้ืนฐานและสร้างความพึงพอใจแก่สมาชิกวุฒิสภาในปัจจุบนั แต่เมื่อพิจารณาความคาดหวงัต่อ
บทบาทใหม่แลว้ การพฒันาและส่งมอบบริการในอนาคตจะเป็นอุปสรรคส าคญัต่อส านกังานฯ  

 
3. ความจ ากดัในการบริหารการเปลีย่นแปลงของส านักงานฯ 

3.1 การปรับเปลีย่นแนวคดิของผู้บริหารและบุคลากรภายใน การวิจยัแสดงอย่างชดัเจนถึง
ความจ ากดัของการบริหารจดัการของส านักงานฯ ในปัจจุบนั และความไม่พร้อมต่อบทบาทใหม่ใน
อนาคตของส านกังานฯ สภาพเช่นน้ีช้ีถึงความเร่งด่วนของผูบ้ริหารและบุคลากรของส านกังานฯ ในการ
ท าการเปล่ียนแปลงการบริหารจดัการตลอดจนการใหบ้ริการในหลายๆ ดา้นในเวลาเดียวกนัโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งความคิดของผูบ้ริหารท่ีควรได้รับการเปล่ียนแปลงก่อนส่ิงอ่ืนใด ท่ีส าคญัคือ การมีแนวคิด
องค์การระบบปิดของผูบ้ริหาร รวมทั้งโครงสร้างองค์การตามหน้าท่ีงานแบบเวเบอร์ ท่ีมุ่งเน้นความ
แน่นอนตายตวัของการด าเนินงาน  ตลอดจนระบบงานต่างๆ ภายใน (Thompson, 2004, pp. 14-24) 
นบัเป็นอุปสรรคทางความคิดท่ีส าคญัซ่ึงจะมีผลต่อแนวทางการพฒันาองคก์ารในอนาคต 

3.2 การปรับเปลี่ยนการด าเนินงานภายใน ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา ส านักงานฯ ไดน้ าเอา
เคร่ืองมือการบริหารหลายประเภทเข้ามาใช้ในการพัฒนาองค์การ ไม่ว่าจะเป็นการจัดท าแผน
ยทุธศาสตร์ ตวัช้ีวดัผลการปฏิบติัราชการระดบัองค์การ การใชค้ณะกรรมการขา้มสายงาน การพฒันา
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ การพฒันาบุคลากร การบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบห้องสมุดอีเล็คโทร
นิคส์หรือ e-Library เทคนิคเหล่าน้ีมุ่งเน้นการพฒันาองค์การแบบแยกส่วน ตลอดจนมีขอ้จ  ากดัทั้งใน
การเป็นวิธีการท่ีเฉพาะตวั ซ่ึงท าใหเ้กิดขอ้จ ากดัในการประยกุตใ์ชใ้นส านกังานฯ ท่ีมีวฒันธรรมองคก์าร
ท่ีแตกต่างจากทางทฤษฎี การท่ีส านักงานฯ มีลกัษณะองค์การท่ีไม่ชดัเจนและก าหนดล่วงหน้าไดย้าก 
ท าใหก้ารพฒันาองคก์ารขาดความยืดหยุ่นและไม่เหมาะสมกบัส านักงานฯ ท่ีมีบริบทเฉพาะตวั การมี
สภาพทางการเมืองอนัเน่ืองมาจากสภาพการเมืองในวุฒิสภา ดังนั้น การพฒันาองค์การดว้ยเทคนิค
เหล่าน้ีในช่วงท่ีผา่นมาจึงขาดประสิทธิผล ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอของอามาโดและอามาโต (Amado 
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& Amato, 2001, p. 41)  สภาพเช่นน้ีเป็นผลมาจากความไม่พิจารณาบริบทด้านองค์ความรู้ใน
กระบวนการนิติบญัญติัของวุฒิสภาและกระบวนการนโยบายสาธารณะในระดบัประเทศ 

 
4. ข้อค้นพบจากการวเิคราะห์ 
จากข้อค้นพบท่ีได้จากการวิเคราะห์ในบทท่ี 4 ผูว้ิจัยไดน้ ามาเปรียบเทียบกบัแนวคิดทาง

ทฤษฎีซ่ีงช่วยใหเ้ห็นสาระส าคยัของขอ้คน้พบต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
4.1 บริบทของสถานการณ์เชิงนิตบิัญญัติ เก่ียวขอ้งกบัความเป็นไปของระบบการเมือง ท่ี

ส่งผลต่อการริเร่ิมและการน าเสนอร่างกฎหมายโดยฝ่ายบริหารตามแผนนิติบญัญัติ ตลอดจนการ
พิจารณาร่างกฎหมายทั้งในส่วนสภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒิสภา ซ่ึงก  าหนดการประสานงานกบัผูม้ีส่วน
ได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งด้านขอ้มูลความรู้ ข้อค้นพบน้ีแสดงถึงลกัษณะขององค์การเชิงระบบเปิดท่ี
ค  านึงถึงสภาพแวดล้อมภายนอก รวมทั้งความท้าทายท่ีอาจมีผลกระทบตลอดเวลา โดยมีความ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดสภาพแวดลอ้มของงาน (Task Environment) ของดิลล ์(Dill, 1958, pp. 409-443 
citing in Thompson, 2004, pp. 27-28) ท่ีกล่าวว่า “สภาพแวดลอ้มของงานคือ ส่วนของสภาพแวดลอ้มท่ี
มีความเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดและการบรรลุเป้าหมายขององคก์าร  ซ่ีงอาจไดแ้ก่ ลกูคา้ ผูส่้งมอบ คู่แข่ง
และทรัพยากร รวมทั้งองคก์ารท่ีก  ากบัดูแลต่างๆ” หรือแนวคิดเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างองค์การ
หรือ Interorganizational Relationships ของโอลีเวอร์ (Oliver, 1990, pp. 241-265) ท่ีเสนอว่า “องค์การ
จะไม่สามารถด าเนินต่อไปไดถ้า้ปราศจากความสมัพนัธก์บัสภาพแวดลอ้มรอบขา้ง ความอยูร่อดและขีด
ความสามารถในการด าเนินงานข้ึนอยูก่บัความสมัพนัธ์กบัองค์การอ่ืนๆ” ขอ้คน้พบน้ีมีความส าคญัต่อ
ส านักงานฯ ในแง่ท่ีก  าหนดให้ผูบ้ริหารมีมุมมองต่อสภาพแวดลอ้มดา้นนิติบญัญติัท่ีประกอบดว้ยผูม้ี
ส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ ซ่ึงช่วยระบุผลกระทบท่ีอาจมีต่อส านกังานฯ ตามความเปล่ียนแปลงทางการเมือง  

4.2 การสร้างคุณค่าแก่ผู้ รับบริการอย่างบูรณาการ มีความหมายท่ีครอบคลุมการให้
ความส าคญัต่อสมาชิกวุฒิสภาทั้งในดา้นการเสนอแนะดา้นนิติบญัญติั และงานประจ าโดยมีการวางแผน
ล่วงหนา้ รวมทั้งการมุ่งเน้นประโยชน์ท่ีประชาชนควรไดรั้บจากร่างกฎหมายท่ีผ่านการพิจารณาของ
วุฒิสภา ขอ้คน้พบน้ีแสดงถึงลกัษณะขององค์การเชิงระบบเปิดท่ีค  านึงถึงผูรั้บบริการทั้ง 2 กลุ่มอย่าง
บูรณาการซ่ึงจะแยกส่วนไม่ได้ โดยมีความสอดคลอ้งกับแนวคิดของคุณค่าของนโยบายสาธารณะ 
(Public Policy Value) ของสจ๊วต (Stewart, 2009, p.14) ท่ีกล่าวว่า “คุณค่าของนโยบายสาธารณะมีความ
เก่ียวขอ้งคุณค่าทางการเมือง (Political Value) แต่มีความแตกต่างกนัทางความคิด คุณค่าทางการเมือง 
อาทิเช่น เสรีภาพ ประชาธิปไตย ความเสมอภาค เป็นพ้ืนฐานส าคญัต่อหลกัการของการปกครองของ
ประเทศ โดยมีความเปล่ียนแปลงนอ้ยมาก ในขณะท่ีคุณค่าของนโยบายแสดงในการกระท าของรัฐบาล
ในแต่ละด้าน อาทิเช่น ระบบสาธารณสุข หรือการให้ความช่วยเหลือแก่พ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึง โดยท่ี
เปล่ียนแปลงตามเวลาทั้งอยา่งชา้ๆ และอยา่งรวดเร็ว” ส่ิงน้ีมีความส าคญัในแง่ท่ีก  าหนดบทบาทของส าส
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นกังานฯ โดยท่ีผูบ้ริหารควรใหค้วามส าคญัต่อสมาชิกวุฒิสภาในฐานะผูรั้บบริการหลกัซ่ึงไดรั้บคุณค่า
ทางการเมือง ส่วนประชาชนและประเทศจะไดรั้บผลกระทบจากบริการทั้งในดา้นการเสนอแนะดา้น
นิติบญัญติัและบริการประจ าท่ีไดรั้บในปัจจุบนั ซ่ึงเป็นคุณค่าทางนโยบายสาธารณะ ดงันั้นการพิจารณา
ผูรั้บบริการควรกระท าอยา่งเช่ือมโยงกนัทั้งผูท่ี้ไดรั้บบริการและผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากบริการนั้นๆ 

4.3 ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความหมายท่ีครอบคลุมการระบุขอบเขตการ
ด าเนินงาน และความคาดหวงัท่ีมีต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ ขอ้คน้พบน้ีแสดงถึงลกัษณะขององค์การ
เชิงระบบเปิดท่ีค  านึงถึงความเก่ียวขอ้งกบัผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ ตามลกัษณะการปฏิบติังาน โดยมี
ความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของลีวายน์และไวท์ (Levine & White, 1961, pp. 583-601 citing in 
Thompson, 2004, p. 26) ท่ีเสนอว่า ขอบเขตการด าเนินงาน (Domain) เป็นส่ิงท่ีสร้างความชดัเจนในการ
ก าหนดผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัองค์การ  หรือแนวคิดดา้น Organization Set ของบลอ
และสกอตต์ (Blau & Scott, 1962, pp. 195-199) ท่ีกล่าวว่า องค์การมีความสัมพนัธ์ท่ีหลากหลายซ่ึง
ข้ึนอยูก่บัองคก์ารพนัธมิตรภายนอกท่ีมีความเก่ียวขอ้งดว้ย (ซ่ึงอาจไดแ้ก่ ผูส่้งมอบ ลกูคา้ ส่วนราชการ) 
โดยท่ีความตอ้งการของพนัธมิตรหน่ึงอาจขดัแยง้กบัขององคก์ารอ่ืนก็ได ้ในขณะท่ีโนนากะและทาเคอุ
ชิ (Nonaka & Takeuchi, 1995, p. 234-235) เห็นว่า องคก์ารควรมีการสร้างความรู้ใหม่กบัโลกภายนอก 
อาทิเช่น ลกูคา้ ผูส่้งมอบ คู่แข่ง คนกลางในธุรกิจ ชุมชน หรือส่วนราชการ หรือแซค (Zack, 2003, pp. 
69) เสนอว่า การสร้างและแลกเปล่ียนความรู้ในระบบเศรษฐกิจท่ีมุ่งเนน้ความรู้ไม่ถกูจ  ากดัดว้ยขอบเขต
หรือก าแพงดา้นกายภาพอีกต่อไป แต่สามารถสร้างและแลกเปล่ียนความรู้โดยการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูม้ี
ส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ องคก์ารจึงแสวงหาความรู้ในทุกท่ีโดยสร้างความสมัพนัธก์บัองคก์ารอ่ืนๆ ส่ิงน้ีมี
ความส าคัญต่อส านักงานฯ ในแง่ท่ีก  าหนดให้ผูบ้ริหารระบุขอบเขตด้านนิติบัญญัติท่ีแสดงความ
เก่ียวขอ้งกบัผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ ตลอดจนบทบาท รวมทั้งความร่วมมือดา้นขอ้มลูอยา่งเจาะจง เพื่อ
สนบัสนุนการพฒันาบริการ และวิธีการส่งมอบท่ีเหมาะสม 

4.4 จุดมุ่งหมายขององค์การ เป็นขอ้คน้พบท่ีรวมเอาทิศทางขององค์การในรูปแบบของ
วิสยัทศัน์ พนัธกิจ วตัถุประสงค์และกลยุทธ์ท่ีก  าหนดเหตุผลของการมีตวัตนขององค์การ ซ่ึงสะทอ้น
ความเก่ียวขอ้งกบัผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ ขอ้คน้พบน้ีแสดงถึงลกัษณะขององค์การเชิงระบบเปิดท่ี
ค  านึงถึงเหตุผลของการด ารงอยู่ขององค์การต่อผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ โดยมีความสอดคลอ้งกับ
แนวคิดทางดา้น Corporate Purpose ของเอลส์เวอร์ธ (Ellsworth, 2002, pp. 4-7) ท่ีเสนอว่า จุดมุ่งหมาย
ขององคก์ารเป็นผลรวมของกลยทุธแ์ละค่านิยมขององคก์าร ซ่ึงแสดงการด ารงอยูข่ององคก์าร ตลอดจน
เป็นจุดหมายปลายทางของกลยุทธ์ จุดมุ่งหมายฯ เป็นทั้ ง เสถียรภาพและแรงผลักดันของการ
เปล่ียนแปลง เป็นส่ิงท่ีไม่เปล่ียนแปลงบ่อยคร้ังนกั ดงันั้น จึงช่วยในการสร้างความมุ่งมัน่เพ่ือใหอ้งคก์าร
ไม่อยูน่ิ่งเฉย นอกจากนั้น จุดมุ่งหมายฯ  ก  าหนดล าดบัความส าคญัของส่ิงท่ีผูบ้ริหารควรปฏิบติัต่อผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ จุดมุ่งหมายฯ ท่ีดีควรมุ่งเนน้ลกูคา้ โดยเช่ือมโยงกบักลยุทธ์และความเป็นอยู่ของ
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บุคลากร ในขณะท่ีแซค (Zack, 2003, pp. 69) เห็นว่าจุดมุ่งหมาย หมายถึง พนัธกิจและกลยุทธ์ของ
องค์การท่ีมุ่งเน้นความรู้ ส่วนโนนากะและทาเคอุชิ (Nonaka & Takeuchi, 1995, p. 227-228) เห็นว่า 
องคก์ารควรมีวิสัยทศัน์ดา้นการจดัการความรู้ขององค์การ โดยผูบ้ริหารควรก าหนดวิสัยทศัน์ในการ
ช้ีน าทิศทางในการพฒันาความรู้ใหม่ขององค์การอย่างชดัเจน และท าการส่ือสารให้บุคลากรทุกคน
ภายในองค์การเกิดความเขา้ใจ ขอ้คน้พบน้ีมีความส าคัญต่อส านักงานฯ ในด้านการก าหนดและการ
ส่ือสารความคิดภารกิจของส านกังานฯ ทั้งในการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในดา้นขอ้มูลความรู้ใน
การแสดงบทบาทการเสนอแนะดา้นนิติบญัญติัของส านกังานฯ แก่บุคลากร 

4.5 โครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาความสามารถหลัก  เช่ือมโยงประเด็นทางด้าน
โครงสร้างองคก์าร และกลไกการประสานงานภายในต่างๆ โดยโครงสร้างองค์การมีลกัษณะท่ีมีการ
จดัแบ่งตามหนา้ท่ีงาน (Functional Structure) หรือสายการบงัคบับญัชาตามแนวคิดของเวเบอร์ (Weber, 
1968, pp. 956-1005 citing in Scott, 2003, pp. 43-50) ซ่ึงแสดงลกัษณะส าคญัต่างๆ ไดแ้ก่ การแบ่งงานท่ี
ชัดเจน การจัดล  าดับชั้นของหน่วยงาน การมีกฎเกณฑ์ท่ีก  าหนดผลการด าเนินงาน การแบ่งแยก
ทรัพยสิ์นระหว่างสิทธิของบุคลากรและองค์การ เป็นตน้ นอกจากนั้น โครงสร้างพ้ืนฐานน้ียงัมีกลไก
การประสานดา้นขอ้มลูในรูปแบบต่างๆ อาทิ การท างานแบบคณะกรรมการขา้มสายงาน เป็นตน้ ส่ิงน้ี
สอดคลอ้งกบัแนวคิดดา้นการท างานเป็นทีมของยุคล ์(Yukl, 2006, pp. 305-340 citing in Eliassen & 
Sitter, 2008, p. 159) ท่ีเสนอว่า การท างานเป็นทีมสามารถกระท าได้ในลกัษณะต่างๆ ตามลกัษณะ
หนา้ท่ีงาน โดยทีมมีความแตกต่างกนัทั้งในดา้นระดบัความเป็นอิสระ อายกุารด าเนินงานของทีม ความ
สม ่าเสมอของการมีส่วนร่วม ความหลากหลายของประสบการณ์ของสมาชิกของทีม รวมทั้งลกัษณะ
การใช้อ  านาจของผูน้  า ซ่ึงก  าหนดลกัษณะของทีมงานออกเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่ ทีมปฏิบติัการ 
(Functional Operating team) ทีมผูบ้ริหาร (Top Executive Team) ทีมท่ีบริหารตนเอง (Self-Managed 
Team) ทีมท่ีก  าหนดเอกลกัษณ์ของตน (Self-Defining Team) และทีมท่ีด าเนินงานโดยอิสระ 
(Autonomous Team) ส่วนโนนากะและทาเคอุชิ (Nonaka & Takeuchi, 1995, p. 233-234) เห็นว่า 
องค์การควรมีโครงสร้างองค์กรแบบผสมผสาน (Hypertext Organization) ซ่ึงไดแ้ก่ การมีโครงสร้าง
องคก์รทัว่ไปช่วยในการแสวงหา สะสม และใชค้วามรู้ การมีทีมงานช่วยในการสร้างความรู้ใหม่ การมี
ฐานขอ้มูลเพื่อช่วยในการจดัระบบใหม่/การสร้างมุมมองใหม่ เพื่อบรรจุไวใ้นวิสัยทัศน์ วฒันธรรม
องคก์าร เทคโนโลย ีดงันั้น ขอ้คน้พบน้ีแสดงใหเ้ห็นว่าทั้งโครงสร้างองคก์ารและกลไกการประสานงาน
เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเป็นกรอบขององค์การในการพฒันาความสามารถหลกัในการส่งมอบบริการ
และพฒันาองคก์ารเพื่อตอบสนองบทบาทการเสนอแนะดา้นนิติบญัญติัและการบริการพ้ืนฐานทัว่ไป  

4.6 ขีดความสามารถด้านองค์ความรู้ของบุคลากร และผู้บริหาร” ครอบคลุมประเด็น
ทางดา้นการสร้างการเรียนรู้ภายในองคก์าร การพฒันาบุคลากร การก าหนดบทบาทดา้นองคค์วามรู้ของ
บุคลากรและผูบ้ริหารต่อการด าเนินงาน การพฒันาบริการ การจดัท าแผนงาน รวมทั้งการจดัการความรู้
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ของบุคลากรและผูบ้ริหารอยา่งเช่ือมโยงกนั ขีดความสามารถดา้นองค์ความรู้นั้นมีความสอดคลอ้งกบั
แนวคิดทางดา้นบุคลากรดา้นความรู้ โดยอาศยัความหลากหลายของบุคลากรภายใน ตลอดจนการแสดง
บทบาทของผูบ้ริหารต่อบุคลากรในการส่งเสริมการสร้างความรู้ใหม่ อาทิเช่น การท างานเป็นทีม การ
ส่ือสาร และการแกปั้ญหาในงาน) ซ่ีงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของกลุ่มประเทศ OECD (OECD, 
Online, 2001) เก่ียวกบัความสามารถดา้นองค์ความรู้ของบุคลากรท่ีพบว่า การเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจท่ี
มุ่งเน้นความรู้ท าให้ตลาดแรงงานเกิดการเปล่ียนแปลงด้านทกัษะความสามารถในการท างาน โดย
คนท างานท่ีใช้ความรู้ในการท างาน (Knowledge workers) ท าการศึกษาเล่าเรียนเพ่ิมมากข้ึนเพื่อ
แสวงหาทกัษะพิเศษและพฒันา Workplace Competencies ข้อคน้พบน้ีมีความส าคญัในแง่ท่ีว่าเป็น
ปัจจยัผลกัดนัส านกังานฯ ใหส้ามารถด าเนินงานตามบทบาทการเสนอแนะดา้นนิติบญัญติัไดจ้ริง 

4.7 กลไกการสร้างคุณค่าแก่ผู้ รับบริการ ครอบคลุมประเด็นด้านระบบข้อมูลด้าน
ผูรั้บบริการ ระบบการก าหนดแนวทางการตอบสนองผูรั้บบริการ และระบบการตอบสนองท่ีเป็น
กระบวนการ ส่ิงเหล่าน้ีแสดงถึงความเช่ือมโยงของระบบงานทั้ง 3 และความเช่ือมโยงน้ีมีความ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดดา้น Co-alignment ของธอมป์สัน(Thompson, 2004, pp. 147) ท่ีกล่าวว่า “การ
ด ารงอยูอ่ยา่งย ัง่ยนืขององคก์ารข้ึนอยูก่บัความเช่ือมโยงท่ีสอดคลอ้งกนัของส่วนประกอบต่างๆ ในเชิง
เวลาและสถานท่ี ซ่ึงไม่ใช่เป็นเพียงมนุษยแ์ต่เป็นกิจกรรมต่างๆ ขององค์การ ความอยู่รอดขององค์การ
ข้ึนอยู่ก ับความเช่ือมโยงของเทคโนโลยีและสภาพแวดลอ้มกบัขอบเขตการด าเนินงาน รวมทั้งของ
โครงสร้างองค์การกับขอบเขตการด าเนินงานด้วย ดังนั้ นความเช่ือมโยงน้ีจึงไม่เป็นเพียงของ
ส่วนประกอบขององค์การท่ีอยู่น่ิง แต่ส่วนประกอบเหล่าน้ีมีความเคล่ือนไหวของตวัเองตลอดเวลา” 
ความเช่ือมโยงน้ีอาจแสดงออกเป็นการเช่ือมต่อของระบบงานต่างๆ เป็นกระบวนการตามแนวคิดดา้น
สายโซ่คุณค่า (Value Chain) ของพอร์เตอร์ (Porter, 1985, pp. 33-34) ท่ีเสนอว่า องค์การควรมีระบบ
การด าเนินงานท่ีเป็นกระบวนการ ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อ
เป้าหมายขององคก์าร โดยมุ่งเนน้ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ขอ้คน้พบน้ีมีความหมายต่อส านักงาน
ฯ ในแง่ท่ีว่า การด าเนินงานของส านกังานฯ ในอนาคตควรเป็นไปอย่างมีวิธีการและเป็นกระบวนการ
โดยท่ีมุ่งเนน้ผูรั้บบริการอยา่งชดัเจน 

 

ข้อเสนอแนะ 
 
1. ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

1.1 ควรท าการวิจยัโดยใชข้อ้คน้พบทั้ง 7 เก่ียวกบับทบาทการเสนอแนะดา้นนิติบญัญติักบั
หน่วยงานในสงักดัรัฐสภาอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร เพื่อน ามาเปรียบเทียบกับ



             

 
155 

ผลการวิจยัของส านักงานฯ ในการประมวลความคิดจากขอ้มูลรูปธรรมไปสู่การสร้างแนวคิดทฤษฎี
องคก์ารท่ีมุ่งเนน้หน่วยงานในสงักดัรัฐสภา ตลอดจนการเปล่ียนแปลงและพฒันาองคก์าร 

1.2 ควรวิจยัเพื่อแสวงหารูปแบบบทบาทการเสนอแนะดา้นนิติบญัญติัท่ีมีประสิทธิภาพ 
อาทิ การศึกษาเปรียบเทียบกบัหน่วยงานในสังกดัรัฐสภาในต่างประเทศ เพื่อน าผลท่ีไดไ้ปใชใ้นการ
ปรับปรุงกรอบการวิเคราะห์และแนวคิดทฤษฎีอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต 

1.3 เน่ืองจากกรอบการวิเคราะห์ท่ีใชใ้นบทท่ี 4 ครอบคลุมประเด็นต่างๆ เพียง 6 ด  าน แต่
ไม่ไดพ้จิารณาถงึประเดน็ดา้นวฒันธรรมองคก์าร ซ่ึงนบัเป็นหวัขอ้ส าคญัของส่วนราชการไทย ดงันั้น 
การวิจยัในอนาคตของส านกังานฯ จึงเสนอแนะใหมุ้่งเนน้ประเด็นดา้นวฒันธรรมองค์การเพ่ิมเติมดว้ย 
ซ่ึงจะช่วยใหส้ามารถท าความเขา้ใจเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริหารขององคก์ารไดอ้ยา่งชดัเจนยิง่ข้ึน 

 
 
 


