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นางสาว ศิริวรรณ มนอัตระผดุง: การพัฒนายุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะ
สูง อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รองศาสตราจารย์ พรชัย เทพปัญญา 

 
การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงนโยบาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการณ์และความต้องการพัฒนา

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 2) จัดท าร่างข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 3) น าเสนอและรับรองการพัฒนายุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การ
สมรรถนะสูง โดยมีขั้นตอนการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน ดังน้ี ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพการณ์และความต้องการพัฒนาส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง มีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนได้เสียและนักวิชาการ จ านวน 29 คน และ
วิเคราะห์ SWOT Analysis, TOWS Matrix, PEST Analysis, 7’s ของ McKinsey เพื่อหาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ขั้นตอน
ท่ี 2 จัดท าร่างข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง  โดยใช้เทคนิคการ
วิจัยเชิงอนาคตแบบ EDFR ตรวจสอบร่างยุทธศาสตร์จากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 17 คน ขั้นตอนท่ี 3 น าเสนอและรับรองข้อเสนอ
การพัฒนายุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง ใช้การประชุมข้อเสนอเชิงนโยบาย กับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้แก่ สมาชิกวุฒิสภา นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารของส านักงาน และ
ผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 24 คน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นหน่วยงานหลักในการท าหน้าท่ีสนับสนุนภารกิจของ
วุฒิสภาตามท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติ ส าหรับการบริหารจัดการองค์การ พบว่า ยังมีปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคัญต่อการพัฒนาไปสู่
องค์การสมรรถนะสูง ได้แก่ การแบ่งงานกันตามหน้าท่ีมากเกินไป ขาดการบูรณาการในการท างานร่วมกัน บุคลากรมีภาระ
งานไม่สอดคล้องกับโครงสร้างและอัตราก าลังส่งผลให้การพัฒนางานเพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติได้ไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร อีกท้ังขาดเวลาเรียนรู้พัฒนาตนเองเพื่อสร้างนวัตกรรม อย่างไรก็ดี จากการศึกษาพบว่า ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาจะต้องมีแนวทางการพัฒนาเพื่อไปสู่องค์การสมรรถนะสูงตามลักษณะ 7 คุณลักษณะ คือ (1) มุ่งการน าองค์การ (2) 
มุ่งสร้างทุนมนุษย์ (3) มุ่งสร้างยุทธศาสตร์ท่ีมีความยืดหยุ่นรองรับการเปลี่ยนแปลง (4) มุ่งพัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่อง 
(5) มุ่งการเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีสร้างนวัตกรรม (6) มุ่งตอบสนองต่อวุฒิสภาโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (7) มุ่งการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 2) ร่างยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง ประกอบด้วย 5 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) การยกระดับการบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูง เพื่อสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติของวุฒิสภา (2) 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบงานด้านนิติบัญญัติและการพัฒนากลไกในการติดตาม  เสนอแนะ และเร่งรัดการ
ปฏิรูปประเทศ (3) เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง (4) การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และ (5) การส่งเสริม
การเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยและสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคประชาชน
และเครือข่ายทุกภาคส่วนของประเทศ 3) ผลการน าเสนอและรับรองการพัฒนายุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ไปสู่องค์การสมรรถนะสูง ทุกฝ่ายมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่ายุทธศาสตร์ดังกล่าวมีความเหมาะสม  และสามารถน าไป
ปฏิบัติได ้
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MISS SIRIWAN MONATARAPHADUNG :  STRATEGY DEVELOPMENT OF THE 
SECRETARIAT OF THE SENATE TOWARDS A HIGH PERFORMANCE ORGANIZATION 
THESIS ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR PORNCHAI DHEBPANYA 

This research is policy research. The objectives of this research were to:  1) study the situation and 
needs of the Secretariat of the Senate towards a high performance organization 2) study the strategy proposal for 
development of the Secretariat of the Senate towards a high performance organization 3) present and certify the 
strategy for development of the Secretariat of the Senate towards a high performance organization. There are 3 
steps for the research process. Step 1) study the situation and needs of the Secretariat of the Senate towards a 
high performance organization via in-depth interviews of 29 stakeholders and academics SWOT Analysis, TOWS 
Matrix, PEST Analysis, 7’s Model, TOWS Matrix to strategic proposal Step 2)  develop strategic proposal for the 
development of the Secretariat of the Senate towards a high performing organization and evaluate the suitability 
of the strategy by 17 experts using EDFR techniques Step 3)  arrange a seminar and policy meeting with 24 
stakeholders of the Secretariat of the Senate. 

The results of the research were as follows; 1)  The Secretariat of the Senate is the core agency to 
support missions of the Senate according to the Constitution.  The Secretariat of the Senate had significant 
problems, and struggle to develop into a high performance organization, which are: too much division of work by 
function, lack of integration in collaboration, staff having workloads that are inconsistent with their structure and 
manpower, resulting in ineffective job development to support legislative work. In addition, lack of time to learn 
and develop themselves to create innovation. However, the study found that The Secretariat of the Senate must 
have a development approach to a high-performance organization according to seven characteristics:(1) Aiming to 
lead the organization (2)  Building human capital (3)  Creating strategies that are flexible to support change (4) 
Aiming to at process development continuously (5) Focus on learning and use of technology to create innovation 
(6) Respond to the people-centered Senate (7) Focus on building a network of cooperation 2) Draft the Senate 
Secretariat strategy towards the organization High performance It should consist of 5 strategic issues, namely (1) 
Enhancing management to have high performance. To support the Senate's legislative process; (2) Strengthening 
the legislative procedure and the development of mechanisms to monitor, recommend and accelerate national 
reform; (3)  Increase human capacity for high-performing personnel; (4)  To be a learning organization and (5) 
Promoting political knowledge dissemination, democratic governance and political participation in the public 
sector and networks of all sectors of the country. 3) The results of presenting and endorsing the development of 
strategies of the Secretariat of the Senate to be a high-performance organization, all parties agreed that these 
strategic issues were appropriate and practical.  
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากรองศาสตราจารย์พรชัย เทพปัญญา และ 
รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้ให้ค าแนะน าและข้อคิดเห็น
อันเป็นประโยชน์ในการท าวิจัย อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงาน และ
ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ ประธานกรรมการสอบ ศาสตราจารย์ ดร.ติน 
ปรัชญพฤทธิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธ์ 
ซึ่งได้ให้ความกรุณาตรวจสอบวิทยานิพนธ์และให้ข้อแนะน าที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง  ท าให้ดุษฎีนิพนธ์มี
ความถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดคุณค่าและประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ผู้วิจัยใคร่ขอกราบ
ขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี ้

ขอกราบขอบพระคุณ สมาชิกวุฒิสภา อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติ ผู้บริหารและบุคลากรของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาและเชี่ยวชาญจากหน่ายงานภายนอก ที่
ปรากฏรายนามในวิทยานิพนธ์ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์มาเป็นผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก เป็น
ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือการวิจัยเชิงอนาคตโดยใช้เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR และเป็นผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มของ
การศึกษาวิจัยนี้ รวมทั้งเจ้าของข้อมูลเอกสารและงานวิจัยที่ผู้วิจัยน ามาใช้หรืออ้างอิงด้วย 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ให้การสนับสนุนและให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยได้จัดสรรทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอกส าหรับบุคลากรและผู้วิจัยได้
เล่าเรียน กราบขอบพระคุณคณาจารย์หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่าน ที่ประสิทธิประสาทความรู้ แนะน าสั่งสอนและมอบประสบการณ์อันมีค่า
แก่ผู้วิจัย ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยทุกท่านที่กรุณาให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาที่ศึกษา 
ขอขอบคุณ รุ่นพ่ี เพ่ือนๆ ในหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทุกคนที่คอยช่วยเหลือ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและเป็นมิตรแท้ตลอดการศึกษา รวมทั้งผู้บริหารและเพ่ือน ๆ ในส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาที่ส่งเสริม สนับสนุน และให้ก าลังใจมาโดยตลอด 

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณบิดาผู้ล่วงลับไม่ทันได้เห็นความส าเร็จทางการศึกษานี้  และ
มารดา ผู้ที่ดูแลเอาใจใส่ในการศึกษาของบุตรเป็นอย่างดี  ตลอดจนพ่ีสาวและพ่ีชายที่คอยให้ก าลังใจ
ผู้วิจัยเสมอมาตั้งแต่เริ่มต้นจนส าเร็จการศึกษา 
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บทที่1 
บทน า 

 

ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา 

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงในบริบทโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยต้อง
เผชิญการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่รุนแรง การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิทัล (ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ , 2559:8) มีการเคลื่อนย้ายทรัพยากรและการลงทุนข้ามโลกอย่างรวดเร็ว สังคมโลกได้
เคลื่อนย้ายจากยุคอุตสาหกรรม เข้าสู่ยุคสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ และในศตวรรษที่ 21 คนต้อง
สามารถลบสิ่ งที่ เรียนรู้มาเพ่ือเรียนรู้ใหม่ด้วยมุมมองใหม่  (Toffler,1971: 415)  ในยุคสังคม
ฐานความรู้และบูรณาการเข้ากับระบบไซเบอร์ที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่
การเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value - Based Economy) เพ่ือเป็นประเทศไทย 4.0 
(Thailand 4.0) (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2560ก: 4)  

จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกน ามาสู่การปรับตัวของประเทศไทยตามพลวัตของ
โลกที่ท้าทายและไม่หยุดนิ่ง ซึ่งเป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงในการพัฒนา รัฐบาลจึงได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งมีเป้าหมายที่จะท าให้ประเทศมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2561:4) รัฐบาลจะต้องปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาประเทศ
ให้เกิดความสมดุลในทุกมิติ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับองค์การสหประชาชาติ 
(Sustainable Development Goals–SDGs) (ส านักงานผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติ
ประจ าประเทศไทย, 2558:2) โดยน าทุนของประเทศที่มีศักยภาพมาใช้ประโยชน์อย่างเกื้อกูลกัน
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2550: 9) ยกระดับคุณภาพคน การ
เสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็น
พลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ,2554: 8-9) สร้างศักยภาพการแข่งขัน ลดความขัดแย้งและความเหลื่อมล้ าในสังคม 
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2559:8) และ
ปฏิรูประบบราชการเพ่ือแก้ไขการปัญหาคอร์รัปชั่น เพ่ิมขีดความสามารถให้กับองค์การภาครัฐ บน
พ้ืนฐานความร่วมมือกันแบบเครือข่ายของทุกภาคส่วน โดยมีองค์การภาครัฐเป็นผู้เชื่อมโยงให้เกิดการ
สร้างโอกาสใหม่ ๆ ทางการแข่งขัน (Collaborative Network) (Prahalad,Doz,&Hamel, 1989 
:133)  

องค์การภาครัฐ หรือระบบราชการถือเป็นกลไกส าคัญของรัฐในการสร้างขีดความสามารถ
ของประเทศ มีความคล่องตัว กะทัดรัด มีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน เอ้ือต่อการลงทุน
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ทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนก่อให้เกิดการจัดสรร
ทรัพยากรที่เท่าเทียม เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่องได้ หรือที่เรียกว่าองค์การที่จิ๋ว
แต่แจ๋ว (Small is Beautiful) (Schumacher, 1973 :168) แต่ในอดีตที่ผ่านมาระบบราชการไทย
กลับเป็นจุดอ่อนและมีปัญหาเรื้อรังที่ซับซ้อนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ กล่าวคือ องค์การภาครัฐ 
มีขนาดใหญ่ มีสายการบังคับบัญชามาก ท างานโดยยึดกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ไม่ยืดหยุ่น 
ตรวจสอบการท างานอย่างใกล้ชิด ก่อให้เกิดการท างานล่าช้าขาดประสิทธิภาพ  (อุทัย เลาหวิเชียร, 
2559ก : 254) สิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดิน ในช่วงเศรษฐกิจของประเทศตกต่ าจากวิกฤติทาง
เศรษฐกิจในปี 2540 การเข้าสู่กระแสโลกาภิวัตน์และธรรมาภิบาล (ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน,2559:53) เป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญที่น ามาสู่การปฏิรูประบบราชการ โดยมีการรื้อ
ปรับระบบราชการ อย่างถอนรากถอนโคนเช่นเดียวกับต่างประเทศ  มีการออกระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิรูประบบราชการเป็นครั้งแรก มีการจัดท าแผนแม่บทการปฏิรูปราชการ 
(พ.ศ. 2540-2544) ซึ่งนับว่าเป็นแผนแม่บทการปฏิรูประบบราชการฉบับแรกของไทย (ส านักงาน
คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ,2544: 189) 

ต่อมาในช่วงปี 2545 รัฐบาลได้มีความจริงจังต่อการปฏิรูประบบราชการและได้เร่งพัฒนา
ขีดสมรรถนะและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบราชการ โดยน าหลักธรรมาภิบาล (Good 
governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New 
Public Management) มาประยุกต์ใช้เพ่ือการออกกฎหมายที่ เกี่ยวข้องได้แก่ พระราชบัญญัติ
ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 แบ่งส่วนราชการใหญ่เป็น 20 กระทรวง 146 กรม และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ที่มีสาระส าคัญในมาตรา 3/1 
วรรคสาม (พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545: 2) ซึ่งบัญญัติว่า 
“การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ  ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การลดภารกิจ และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การ
กระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน…” และวรรคสี่ “เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้จะตราพระราช
กฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและ
ข้าราชการปฏิบัติก็ได้” 

ด้วยเหตุตามความในวรรคนี้ ในปลายปี พ.ศ. 2546 รัฐบาลจึงได้ออกพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี  พ .ศ. 2546 ขึ้น ตามมาตรา 3/1 ของ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 การปฏิรูประบบราชการครั้งนี้ 
รัฐต้องการเปลี่ยนแปลงการบริหารงาน จึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนค่านิยมและหลักการบริหารจัดการ
องค์การภาครัฐจากเดิมไปสู่แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งให้ความส าคัญต่อการบริหาร
จัดการ (Managerialism) ที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ใช้แนวทางการบริหารราชการแบบ
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ประชาธิปไตย (Democracy) และแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ทศพร ศิริสัมพันธ์ , 
2549:27)  

ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 
5) พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงได้ก าหนดให้มี คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) เป็นกลไกขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ผลักดันให้ระบบราชการมีความเป็นเลิศ สามารถปรับตัว
เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพ่ือให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546: 6) ซึ่ง ก.พ.ร. ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 - 2561 เพ่ือผลักดันระบบราชการให้มีความเป็นเลิศหรือมี
สมรรถนะสูง (เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา , 2551 : 224-225) ทั้งนี้แผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบราชการ 
มีเป้าหมายการพัฒนาระบบราชการไทยให้มีความเป็นเลิศ สามารถรองรับกับการพัฒนาประเทศ 
ในยุคโลกาภิวัตน์ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และประโยชน์สุขของประชาชน ส่งเสริม
ให้องค์การภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ เน้นการจัดโครงสร้าง 
องค์การที่มีความทันสมัย กะทัดรัด เรียบง่าย มีระบบการท างานที่คล่องตัวเน้น ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการท างาน พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรในองค์การ เน้นการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
สร้างคุณค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ ประหยัดค่าใช้จ่าย ในการด าเนินงานต่าง ๆ และสร้างความ
รับผิดชอบต่อสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , 
2556:27-36 ) 

จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการดังกล่าวที่มีทิศทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาระบบราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มีทิศทางให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนคิดด้วยการยึดหลักธรรมาภิบาลและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก 
(Better Governance ,Happier Citizens) ปรับปรุงให้ เป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยการปรับ
กระบวนการท างานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม ทันสมัย มีสมรรถนะสูง และมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า 
และมีมาตรฐาน เน้นท างานเป็นแนวราบและสร้างเครือข่ายกับองค์การที่เกี่ยวข้อง และกะทัดรัด 
(Open and connected government) (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , 2560:3) 
ใช้ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ (Full Digital Employment) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะ และสร้างคุณภาพการให้บริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้น (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560:106) การท างานของภาครัฐตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน จะต้องเป็นลักษณะขององค์การอัจฉริยะ (Smart Performance Government)  
ซึ่งเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (High Performance Government) สามารถท างาน
อย่างเตรียมการไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือมีความคิดริเริ่มและ
ประยุกต์องค์ความรู้แบบสหสาขาวิชา เพ่ือตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างทันเวลา ปรับตัวให้เป็นส านักงานที่มีความทันสมัย ท าให้ข้าราชการมีความผูกพันต่อองค์การ 
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตนเอง (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 
2560ข) สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาองค์การภาครัฐไปสู่องค์การสมรรถนะสูง ที่ต้องคนเก่ง มีแผน
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รองรับสภาวการณ์ต่าง ๆ  มีการวิเคราะห์ผลกระทบต่อการท างานอย่างรอบด้าน ท าให้องค์การ
สามารถบรรลุภารกิจตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงเวลาและมีคุณภาพของผลงาน ดี
เยี่ยมเป็นที่ยอมรับ (พสุ เดชะรินทร์, 2549) อีกทั้งเป็นองค์การที่มีระบบการบริหารจัดการภายในที่มีดี 
มีความโดดเด่นสามารถสร้างความยั่งยืนได้ในระยะยาว (De Waal, 2012) การสร้างความยั่งยืนระยะ
ยาวนั้นผู้บริหารจะต้องเลือกใช้เครื่องมือทางการบริหารให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ สร้างนวัตกรรมใน
การท างาน (Linder, & Brooks, 2004) โดยเน้นให้ความส าคัญกับทรัพยากรมนุษย์ (Miller 2001) 
และสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในองค์การ (Lawler, 2005) ให้มีวัฒนธรรมองค์การองค์การที่เข้มแข็ง 
(Schein,2010;Holbeche,2005) โดยสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยภายในที่ส่งผลให้เกิดองค์การสมรรถนะสูง 
ซึ่งเป็นความพยายามพัฒนาทรัพยากรและความสามารถขององค์การให้แข่งขันได้ (Barney, 1991; 
Grant, 1996) ทั้งนี้ การเป็นองค์การสมรรถนะสูงขององค์การภาครัฐไม่ใช่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการ
แสวงหารายได้และความได้เปรียบทางการแข่งขันเป็นหลัก แต่เป็นผู้ให้บริการประชาชนที่มีคุณภาพ มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นสมรรถนะประการแรกที่องค์การภาครัฐพึงกระท า (De Waal, 2010) 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ผลักดันและกระตุ้นให้องค์การภาครัฐเป็น
องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงโดยน าเครื่องมือหรือเทคนิคหลายเทคนิคมาใช้และน าเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award :PMQA) มาใช้เพ่ือให้หน่วย
ราชการใช้ในการประเมินตนเองเพ่ือก้าวไปเป็นองค์การสมรรถนะสูง จากการผลักดันให้มีการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ  ได้สะท้อนถึงผลเชิงบวกจากการด าเนินงานของภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ ทั้ งนี้  จากผลส ารวจการจัด อันดับความสามารถในการแข่ งขัน จาก World 
Competitiveness Center ของ International Institute for Management Development : IMD ปี 
2016-2017 พบว่าความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดยรวมอยู่ในอันดับที่ 27  ซึ่งมี
ประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government Efficiency) มีอันดับดีขึ้นถึง 4 อันดับ จากอันดับที่ 27 เป็น
อันดับที่ 23 (IMD World Competitiveness Yearbook, 2017) เหตุผลที่ไทยมีอันดับการแข่งขันดี
ขึ้นจากเดิม ปัจจัยหนึ่งเป็นผลมาจากเกณฑ์คะแนนที่คิดจาก มิติประสิทธิภาพของภาครัฐ และ
ประสิทธิผลของภาครัฐ โดยเฉพาะในประเด็น การบริการสาธารณะ และประเด็นระบบราชการที่ดี ซึ่ง
ครอบคลุมถึงคุณภาพของข้าราชการ ระดับการเป็นอิสระจากแรงกดดันทางการเมือง รวมไปถึง
คุณภาพของการก าหนดนโยบาย และการน านโยบายไปปฏิบัติ ส่งผลให้การด าเนินธุรกิจมีความสะดวก
และคล่องตัวมากข้ึน นักธุรกิจจึงมีความเชื่อมั่นต่อประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐที่เอ้ือต่อการท า
ธุรกิจของภาคเอกชนมากขึ้น ตลอดจนได้สร้างความน่าเชื่อถือขององค์การภาครัฐที่จะปฏิบัติตาม
นโยบายที่ประเทศได้ก าหนดไว้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาระบบราชการไทย  

การพัฒนาระบบราชการสู่องค์การสมรรถนะสูงเป็นเรื่องที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์  
ที่มุ่งเน้นการจัดการทุนที่มีอยู่ขององค์การไม่ว่าจะเป็นทุนมนุษย์ ทุนวัฒนธรรม และทุนสารสนเทศ 
หรือทุนด้านอ่ืน ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย รวมทั้งด าเนินการให้สามารถคงไว้ซึ่งความสามารถในการแข่งขัน และความสามารถในการ
ปรับตัวขององค์การ อันจะน าไปสู่การพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน (Collins, 2001) องค์การ
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สมรรถนะสูงเป็นองค์การที่มีแผนการด าเนินการในการปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงได้ ผู้บริหารมีทิศทางในการสร้างเป้าหมายให้กับองค์การ มีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้
เกิดการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน เพ่ือส่งมอบผลงานและการบริการที่ดีกับลูกค้า
หรือผู้รับบริการ ซึ่งถือเป็นรากฐานส าคัญในการน าพาองค์การไปสู่ความส าเร็จอย่างยั่งยืนในระยะยาว 
(De Waal, 2012) (พสุ เดชะรินทร์, 2549: 4)  

จากทิศทางการพัฒนาระบบราชการให้มีสมรรถนะสูง ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาซึ่งเป็น
องค์การภาครัฐเทียบเท่าระดับกรมภายใต้สังกัดรัฐสภา ท าหน้าที่สนับสนุนภารกิจฝ่ายนิติบัญญัติ คือ 
วุฒิสภาที่มีหน้าที่และอ านาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่ส าคัญ 
ได้แก่  1) ด้านการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน เช่น การตั้งกระทู้ถาม หรือ เปิดอภิปรายทั่วไป  
2) กลั่นกรองกฎหมาย โดยพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ และการยับยั้งร่างพระราชบัญญัติ  
และ 3) การให้ค าแนะน าหรือการให้ความเห็นชอบให้บุคคลด ารงต าแหน่งตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด 
เช่น ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและกรรมการในองค์กรอิสระ รวมทั้งวุฒิสภาชุดแรกในช่วง 5 ปีนี้ 
จะต้องปฏิบัติหน้าที่ติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการด าเนินการยุทธศาสตร์
ชาติ  โดยภาพรวมของการปฏิบัติงานของวุฒิสภาจะด าเนินการโดยผ่านการด าเนินงานของ
คณะกรรมาธิการ ซึ่งมีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการสามัญรวม จ านวน 27 ตามยุทธศาสตร์ชาติ  และ
คณะกรรมาธิการวิสามัญจ านวน 2 คณะ รวมทั้งสิ้นจ านวน 29 คณะ (ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา 
พ.ศ. 2562,2562) เพ่ือเป็นกลไกรองรับการท างานของวุฒิสภาชุดปัจจุบัน โดยหน้าที่เหล่านี้ถือเป็น
หนึ่งในอ านาจอธิปไตยที่ท าหน้าที่แทนปวงชนชาวไทย ในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา 
(Parliamentary System) อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (อภิวัฒน์ สุดสาว, 2561:113-116) 
และเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญในการตรวจสอบ ถ่วงดุลอ านาจฝ่ายบริหาร รวมทั้งเป็นผู้ ก าหนดนโยบาย
สาธารณะในกระบวนตรากฎหมายของประเทศที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา และ
การพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน หากการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายมีอย่างไม่ระมัดระวังรอบคอบ
จะก่อให้เกิดความเสียหายกับต่อประเทศชาติเป็นอันมาก  

ดังนั้นตามหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาที่ได้กล่าวมาข้างต้นถือได้ว่าเป็นความท้าทาย 
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ท าหน้าที่สนับสนุนวุฒิสภา โดยมีอ านาจหน้าที่หลักส าคัญ ได้แก่ 
รับผิดชอบงานด้านวิชาการและธุรการของวุฒิสภาในการประชุมวุฒิสภา  และการประชุมของ
คณะกรรมาธิการ สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในบทบาทการด าเนินงานทางด้านนิติบัญญัติตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญฯ ของวุฒิสภา และการค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยในเรื่องต่าง ๆ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับ
ประกอบการพิจารณาด าเนินการงานของสมาชิกวุฒิสภาตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ของวุฒิสภา 
ทั้งนี้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการแบ่งส่วนราชการภายในเป็น 18 ส านัก เพ่ือสนับสนุนภารกิจ
ของวุฒิสภา โดยมี 7 ส านักท่ีท าหน้าที่สนับสนุนภารกิจการของวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการโดยตรง 
ได้แก่ ส านักการประชุม ส านักรายงานการประชุมและชวเลข ส านักก ากับและตรวจสอบ ส านัก
กรรมาธิการ 1,2,3 และส านักงานประธานวุฒิสภา ส่วน 6 ส านักมีหน้าที่สนับสนุนภารกิจของ
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ส านักงานและวุฒิสภา ได้แก่ ส านักวิชาการ ส านักกฎหมาย ส านักภาษา ส านักการต่างประเทศ และ
ส านักประชาสัมพันธ์ และมีอีก 5 ส านักท าหน้าที่เป็นฝ่ายสนับสนุนของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ได้แก่ ส านักบริหารงานกลาง ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักนโยบายและแผน ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ส านักการคลังและงบประมาณ ทุกส านักเป็นส่วนประกอบส าคัญของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการส่งมอบบริหารให้กับวุฒิสภา ซึ่งต้องพัฒนาให้ส านักงานมีสมรรถนะ
สูงขึ้น เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนให้มีความพร้อมเป็นพลังขับเคลื่อน 
สนับสนุนการด าเนินงานของวุฒิสภา โดยจะต้องเร่งหาวิธีการปฏิบัติราชการที่สามารถปรับตัวให้เข้า
กับบริบทขององค์การและสภาพแวดล้อมภายนอก สร้างผลงานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ สอดคล้องกับความ
ต้องการของวุฒิสภา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งสร้างเครือข่ายกับองค์การที่เกี่ยวข้อง และภาค
ประชาชนซึ่งเป็นองค์การที่มีความเที่ยงตรง ยึดมั่นในความถูกต้อง กลั่นกรองกฎหมายเพ่ือ
ผลประโยชน์ของประเทศชาติอย่างแท้จริง  

อย่างไรก็ดี จากการด าเนินงานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ผ่านมายังพบปัญหา
อุปสรรคการพัฒนาองค์การเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานให้กับวุฒิสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ส าคัญ 
ได้แก่ องค์การขาดความชัดเจนในการผลักดันนโยบายการด าเนินงานไปสู่การปฏิบัติและยังขาดการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้สัมฤทธิ์ผล ขาดการสื่อสารที่ชัดเจนและต่อเนื่องในการปฏิบัติงานเพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน บุคลากรบางส่วนไม่พร้อมปรับเปลี่ยนการท างานตาม
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลากรยังขาดการส่งเสริมความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน บุคลากร
ท างานไม่ตรงกับความรู้ความสามารถ และระบบการจัดการความรู้ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 
รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการแสวงหา สะสมข้อมูลความรู้ทางวิชาการ เพ่ือตอบสนองและสนับสนุน
งานให้กับสมาชิกวุฒิสภาและบุคลากรในวงงานนิติบัญญัติ (ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2560ก: 18-
19) อีกทั้ง จากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องเบื้องต้นภายในส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา พบว่าปัญหา
อุปสรรคต่อการด าเนินงานที่ส าคัญ คือ โครงสร้างอัตราก าลังไม่สอดคล้องกับภาระงานที่มากขึ้น 
ที่เปลี่ยนแปลงไปไปตามหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา ระบบงานของส านักงานยังไม่เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงานมีการแบ่งงานกันท ามากเกินไป ขาดการบูรณาการท างานเป็นทีมข้ามสายงาน ผู้บริหาร
ถ่ายทอดนโยบายลงสู่การปฏิบัติไม่ชัดเจน มีการก าหนดความก้าวหน้าและการวางแผนการสืบทอด
ต าแหน่งไม่ชัดเจน และขาดการถ่ายทอดแบ่งปันความรู้เพ่ือพัฒนางานอย่างจริงจัง รวมทั้งบุคลากร
บางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
ศิริวรรณ มนอัตระผดุง, วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (2562:15) พบว่า วัฒนธรรมการปรับตัวเปลี่ยนแปลง
ไม่ส่งผลให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและเรียนรู้เพ่ือการสร้างผลการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น บุคลากรเกิดขาด
ขวัญก าลังใจไม่ต้องการสร้างผลงานใหม่ ๆ และจากผลการประเมินความพึงพอของผู้รับบริการพบว่า 
ผลผลิตทางวิชาการมีคุณภาพไม่เป็นไปตามความต้องการของสมาชิกวุฒิสภา (ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิ สภา ,2560ข:ก) ซึ่ งสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมาธิการวิสามัญ  พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และความเห็นของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 



  7 

2561 ที่เห็นปัญหาการบริหารงานดังกล่าวและต้องการให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาปรับเปลี่ยน
ความคิด กระบวนทัศน์การท างาน เพ่ือสร้างสรรค์การท างาน (Mind Set) ด้วยกระบวนการท างาน
ใหม่ ๆ และควรมีการพัฒนาบุคลากรในองค์การให้มีขีดความสามารถสูง เพื่อสร้างคุณภาพการท างาน
ในการส่งเสริม สนับสนุนงานขององค์การวุฒิสภาให้มีประสิทธิภาพที่ดีข้ึน 

จากปัญหาในการด าเนินการของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาดังกล่าว หากองค์การไม่มีการ
ปรับปรุงแก้ไขจะส่งผลให้องค์การเสื่อมถอย บุคลากรเฉื่อยชาไม่สามารถตอบสนองต่อภารกิจส าคัญ
ของฝ่ายนิติบัญญัติได้ สิ่งส าคัญเพ่ือเป็นทางออกการพัฒนาส านักงาน คือ การผลักดันให้เป็นองค์การ
สมรรถนะสูง โดยมียุทธศาสตร์เพ่ือก าหนดทิศทาง ลดจุดอ่อน สร้างจุดแข็งในภาพรวม ทั้งในเรื่อง
โครงสร้างระบบงาน การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้น า การจัดการ
ความรู้ การบริหารงานโดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือสร้างนวัตกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้ท างาน
อย่างเต็มศักยภาพ สิ่งเหล่านี้จึงเป็นประเด็นมาสู่การศึกษาคุณลักษณะและองค์ประกอบที่จ าเป็นสู่การ
เป็นองค์การสมรรถนะสูงเพ่ือเป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภา ทั้งนี้ จากการศึกษาทบทวน
วรรณกรรมเกี่ยวกับองค์การสมรรถนะสูงในประเทศไทย พบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการศึกษา
องค์การสมรรถนะสูงในภาพรวมอย่างกว้างขวางของทั้งภาครัฐและเอกชน อาจยังไม่เหมาะกับ
องค์การหนึ่งองค์การใดโดยเฉพาะ ซึ่งควรมีการศึกษาเป็นรายองค์การ (มณีวรรณ ฉัตรอุทัย, 2553) 
เพ่ือให้มีความชัดเจนในการก าหนดคุณลักษณะและองค์ประกอบขององค์การสมรรถนะสูงที่เหมาะสม
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงเป็นรูปธรรม โดยผู้วิจัยหวังว่าผลการวิจัยเรื่องการพัฒนายุทธศาสตร์
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูงจะสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับองค์การภาครัฐ
อ่ืน ๆ ต่อไปได้อีกด้วย 

ค าถามการวิจัย 

1. สภาพการณ์และความต้องการพัฒนาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง
เป็นอย่างไร 

2. แนวทางในการพัฒนายุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง
มีอะไรบ้างและเป็นอย่างไร 

3. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่เป็นองค์การสมรรถนะสูงมี
อะไรบ้างและเป็นอย่างไร  

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพการณ์และความต้องการพัฒนาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การ
สมรรถนะสูง 

2. เพ่ือจัดท าร่างข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การ
สมรรถนะสูง 

3. เพ่ือน าเสนอและรับรองข้อเสนอการพัฒนายุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่
องค์การสมรรถนะสูง  
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ขอบเขตการวิจัย 

กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาเรื่องการพัฒนายุทธศาสตร์องค์การสมรรถนะสูงผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขต
การวิจัยไว้ดังนี้ 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาสภาพการณ์ในปัจจุบันขององค์การในการ
ปฏิบัติงานและความต้องการ และศึกษาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอ งค์การ ศึกษา
คุณลักษณะขององค์การสมรรถนะสูงจากแนวคิดทฤษฎี และศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในด้านองค์การ
สมรรถนะสูง เพ่ือสร้างแนวทางในการพัฒนายุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การ
สมรรถนะสูง 

2. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา  ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตกลุ่มผู้ให้ข้อมูล โดยการ
สัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์การสมรรถนะสูง จ านวน 29 คน โดย
วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) หรือจนข้อมูลอ่ิมตัว (Saturated Data) เพ่ือให้
ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและรอบด้านในการสร้างแนวทางก าหนดยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ตามวัตถุประสงค์
การวิจัย โดยแบ่งออกได้ดังนี้ 

2.1 กลุ ่มผู ้บ ริห ารของส านักงาน เลขาธิการวุฒิสภา ได้แก่ เลขาธิการวุฒิสภา   
รองเลขาธิการวุฒิสภา ที่ปรึกษาระบบงาน และ ผู้อ านวยการส านัก 18 ส านัก จ านวน 10 คน 

2.2 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้รับบริการจากส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้แก่ สมาชิก
วุฒิสภา อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตผู้บริหารระดับสูงของส านักงาน ผู้วิจัยเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน 7 คน 

2.3 กลุ่มนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานรัฐ 
จ านวน 5 คน 

2.4 กลุ่มบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้แก่ ผู้บริหารระดับต้น และ
ผู้ปฏิบัติงานในสายงานหลัก จ านวน 7 คน 

3. ขอบเขตด้านพื้นที่ ในการวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะหน่วยงานภายในของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ก าหนดระยะเวลาในการวางแผนการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 1 ปี  9 เดือน 

กรอบแนวคิด 

การศึกษาเพ่ือพัฒนายุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นองค์การสมรรถนะสูงนั้น ผู้วิจัย
ด าเนินการศึกษาสภาพแวดล้อมขององค์การทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคและ
ส่งเสริมให้ส านักงานเป็นองค์การสมรรถนะสูง ร่วมกับมีการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับองค์การสมรรถนะสูง
ของนักวิชาการที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การพัฒนายุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การ
สมรรถนะสูงได้ดังนี ้(ปรากฏดังภาพที่1)  
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

ยุทธศาสตร์ หมายถึง แผนการที่คิดขึ้นล่วงหน้าอย่างรอบคอบ มีลักษณะเป็นขั้นเป็นตอน 

เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

กลยุทธ์ หมายถึง การก าหนดวิธีการ รูปแบบ แผนการ แนวทางปฏิบัติในการใช้ทรัพยากร

ขององค์การในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและมีวัตถุประสงค์ขององค์การในการผลักดัน

องค์การไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ในระยะยาว 

การพัฒนายุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา หมายถึง การก าหนดทิศทางการพัฒนา

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้สามารถปรับตัวเปลี่ยนแปลงกับสภาพแวดล้อม โดยผู้น ามียุทธศาสตร์

ในการบริหารองค์การ ปรับกระบวนการท างานต่าง ๆ และบริหารงานทรัพยากรบุคลากรให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองภารกิจของส านักงานน าไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 

ศกึษาสภาพการณ์
และความต้องการ
ในการพฒันาเป็น
องค์การสมรรถนะ
สงูของส านกังาน
เลขาธิการวฒิุสภา 

แนวคิดองค์การสมรรถนะสูง
ได้แก่  Holbeche (2005), Linder 
& Brooks ( 2004) , Jupp & 
Younger (2004) , Miller (2001) , 
Lawler III, ( 2005) , Buytendijk 
( 2006) , De Waal ( 2012) , 
Blanchard ( 2010) , Kaplan & 
Norton, ( 2001) , Bhalla et al. 
( 2011) ,Jamrog,J. ,et al. ( 2008) , 
Schermerhorn , Hunt, & Osborn 
(2007), Mische (2001), นิสดารก์ 
เวชยานนท์ (2551), พสุ เดชะรินทร์
(2549), เสน่ห์ จุ้ยโต (2557) และ 
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ (PMQA 

น าเสนอ 
และรับรอง
ยุทธศาสตร์
ส านักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภาไปสู่

องค์การ
สมรรถนะสูง 

 

ร่างข้อเสนอ
ยทุธศาสตร์ 
ของส านกังาน

เลขาธิการวฒิุสภา 
ไปสูอ่งค์การ
สมรรถนะสงู 

แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการภาครัฐ 

แนวคิดการปฏิรูประบบราชการกบั

การจดัการภาครัฐ 

องค์การสมรรถนะสูง 

7 องค์ประกอบ ได้แก ่

1 การน าองค์การ  

2.มุ่งเน้นการจัดการ

เชิงกลยุทธ์  

3.การมุ่งเน้นทรัพยากร

มนุษย์  

4. มุ่งเน้นผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้เสีย 

5มุ่งเน้นการเรียนรู้ 

6.มุ่งเน้นกระบวนการ 
7.การสร้างเครือข่าย

ยทุธศาสตร์
ของส านกังาน
เลขาธิการ
วฒิุสภาไปสู่
องค์การ

สมรรถนะสงู 
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องค์การสมรรถนะสูง หมายถึง องค์การที่สามารถปรับตัวทันกับการเปลี่ยนแปลง มีความ

ยืดหยุ่นความคล่องตัวในการท างาน มีผู้น าและบุคลากรที่มีศักยภาพสูง มีความรู้ ความสามารถ ทุ่มเท

กับการท างาน มีกระบวนการท างานที่ได้มาตรฐานสากล มีการน าเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้และสามารถ

ส่งมอบงานที่เหนือความคาดหมายของผู้รับบริการด้วยจิตบริการ เพ่ือตอบสนองต่อภารกิจของ

วุฒิสภาและเป็นที่ยอมรับของสมาชิกวุฒิสภาโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ องค์การ

สมรรถนะสูงมี 7 คุณลักษณะ ได้แก่ 1) มุ่งสร้างทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพ 2) มุ่งการน าองค์การ 3) มุ่ง

สร้างยุทธศาสตร์ที่มีความยืดหยุ่นรองรับการเปลี่ยนแปลง 4) มุ่งพัฒนากระบวนการท างานที่มี

มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 5) มุ่งการเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีสร้างนวัตกรรม 6) มุ่งตอบสนองความ

ต้องการของวุฒิสภาเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ และ 7) มุ่งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

รัฐสภาดิจิทัล หมายถึง องค์กรรัฐสภาที่สามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี

ดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และ

ทรัพยากรอ่ืนใด เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ

ยั่งยืน 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ได้ทราบถึงสภาพการณ์และบริบทของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการพัฒนา 
ไปสู่การเป็นองค์การสมรรถนะสูง 

2. ได้ทราบถึงองค์ประกอบและคุณลักษณะขององค์การสมรรถนะสูงที่ เหมาะสม 

กับส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพ่ือน าองค์การสู่องค์การสมรรถนะสูงต่อไป อีกทั้งเป็นแนวทาง  

สร้างรูปแบบการเป็นองค์การสมรรถนะสูงขององค์การภาครัฐได้ 

3. ทราบถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ รวมทั้งการบริหาร และ

สามารถวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่มีทั้งด้านโอกาสและภัยคุกคามของ

องค์การ โดยองค์การสามารถน าไปใช้ในทางปฏิบัติได้ ในการก าหนดการพัฒนายุทธศาสตร์ส านักงาน

ไปสู่องค์การสมรรถนะสูง เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานทางนิติบัญญัติให้มีประสิทธิภาพในอนาคต 

4. น าผลการวิจัยไปสู่การปฏิบัติและขับเคลื่อนการพัฒนาให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงของ

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาและหน่วยงานในสังกัดรัฐสภาได้ เช่น ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์และการ

จัดการองค์การ ด้านระบบงาน ด้านการให้บริการผู้มีส่วนได้เสีย ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เป็นต้น   
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บทที่ 2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 
การวิจัย เรื่อง การพัฒนายุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 

ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การศึกษาเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย ซึ่งสามารถน าเสนอตามหัวข้อส าคัญได้ดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการภาครัฐ 
2. แนวคิดการปฏิรูประบบราชการไทย 
3. แนวคิดเก่ียวกับธรรมาภิบาลภาครัฐ 
4. แนวคิดเก่ียวกับองค์การสมรรถนะสูง 
5. แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ 
6. ข้อมูลเกี่ยวกับส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการภาครัฐ 

แนวคิดองค์การสมรรถนะสู งของภาครัฐ เป็นแนวคิดที่ ได้ รับ อิทธิพลจากแนวคิด 
รัฐประศาสนศาสตร์ และการบริหารธุรกิจ มาประยุกต์เพ่ือให้องค์การภาครัฐมีการปรับตัวจากองค์การ
ที่มีประสิทธิภาพในระบบปิดไปสู่องค์การที่มีสมรรถนะสูงในระบบเปิดที่มีสิ่งแวดล้อมที่ความซับซ้อน
และมีพลวัตสูง ซึ่งจะมีการผสมผสานแนวคิดของรัฐประศาสนศาสตร์ในทุก ๆ ยุค โดยแบ่งแนวคิด
เกี่ยวกับการจัดการภาครัฐออกเป็น 3 ยุค ตามแนวคิดของ Osborne (2010 : 1–12) ได้แก่  
1) แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์ดั้งเดิม (Old Public Administration : OPA) 2) การจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ (New Public Management: NPM) และการจัดการภาครัฐหลังสมัยใหม่ ได้แก่ แนวคิด
การบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service: NPS) และ 3) แนวคิดหลังการจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ ได้แก่ การจัดการภาคีสาธารณะแนวใหม่ (New Public Government : NPG) ดังต่อไปนี้ 

1.1 แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์ดั้งเดิม (Old Public Administration : OPA) 
แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์หรือการบริหารรัฐกิจดั้งเดิมเป็นแนวคิดทฤษฎีและหลักการ

เกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐตั้งแต่ ค.ศ. 1887-1968 ซึ่งเป็นยุคหรือช่วงเวลาที่ให้ความส าคัญกับ
ค่านิยมทางการบริห ารตามหลัก 3E’s คือประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) 
และประหยัด (Economy) โดยแนวคิดทฤษฎีที่ส าคัญในช่วงนี้ คือ (Henry, 2015: 31-52) 

1.1.1 แนวคิดการบริหารแยกจากการเมือง (Political-Administration Dichotomy) 
ซึ่งเป็นแนวคิดที่ เสนอโดย Woodrow Wilson โดยเขียนไว้ในบทความที่ชื่อ The study of 
Administration ลงตีพิมพ์ในวารสาร Political Science Quarterly ในปี ค.ศ. 1887 ซึ่งถือว่า 
เป็นจุดก าเนิดของวิชารัฐประศาสนศาสตร์โดยบทความดังกล่าวมีเนื้อหาสาระส าคัญ  คือ การแยก 
การบริหารออกจากการเมืองโดยควรจะถือว่าการบริหารนั้นเป็นการน านโยบายของรัฐปฏิบัติและ
เพ่ือให้บรรลุผลแห่งนโยบายข้าราชการ (Civil Servant) จะต้องมีสิทธิในการใช้อ านาจและดุลยพินิจที่
มากพอ กล่าวคือ สามารถที่จะสั่งการหรือตัดสินใจตามอ านาจหน้าที่ที่รับผิดชอบได้โดยไม่ต้ องรับ
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ค าสั่งจากฝ่ายการเมือง ต่อมามีนักวิชาการ Frank J. Goodnow ซึ่งมีความคิดเห็นสอดคล้องกับ 
Willson และเห็นว่าฝ่ายการเมืองเป็นผู้แสดงออกซึ่งเจตนารมณ์แห่งรัฐ และฝ่ายบริหารจะเป็นผู้ท า
หน้าที่น าการปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของฝ่ายการเมืองไปปฏิบัติให้ส าเร็จ ทั้งนี้ในเวลาต่อมา Leonard 
D. White ได้เขียนต าราชื่อ Introduction of the Study of Public Administration ขึ้นในปี ค.ศ. 
1926 ซึ่งถือได้ว่าเป็นต าราเรียนขั้นมาตรฐานเล่มแรกของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาระส าคัญใน
หนังสือเล่มนี้ก็คือ แนวคิดที่เห็นด้วยกับ Wilson และ Goodnow ที่ว่าการบริหารกับการเมืองควร
แยกออกจากกัน และยังเห็นอีกว่าการบริหารรัฐกิจนั้นมีกระบวนการเช่นเดียวกันกับการบริหารธุรกิจ
และการบริหารในองค์การอ่ืน ๆ  ซึ่งเขาได้กล่าวถึงข้อดีของการบริหารธุรกิจซึ่งการบริหารรัฐกิจควร
เอาอย่าง คือการที่ต้องปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอเพ่ือที่ จะสามารถแข่งขันกับองค์การอ่ืนได้ แต่การ
บริหารธุรกิจข้อแตกต่างกับการบริหารรัฐกิจตรงที่ การบริหารรัฐกิจนั้นเน้นเรื่องความรับผิดชอบ 
(accountability) ต่อสาธารณะซึ่งหมายถึงความรับผิดชอบต่อประชาชนและสังคมนั่นเองความ
รับผิดชอบที่ว่านี้จะต้องเป็นไปโดยเหมาะสมและถูกต้อง 

1.1.2 ทฤษฎีองค์การขนาดใหญ่ (The Bureaucracy Theory) ของ Max Weber  
นักสังคมวิทยาชาวเยอรมัน ซึ่งถือว่าเป็นผู้วางรากฐานทฤษฎีเกี่ยวกับระบบราชการ Weber ได้
ก าหนดลักษณะพิเศษขององค์การแบบนี้โดยเรียกว่ารูปแบบในอุดมคติ ( Ideal type) ประกอบด้วย
ลักษณะส าคัญคือเป็นองค์การที่เป็นทางการ (Formal Organization) มีสายการบังคับบัญชาลดหลั่น
กัน (Hierarchy) ระบบการท างานจึงเป็นแบบการสั่งการจากบนสู่ล่าง (Top-Down) มีกฎระเบียบ
ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน (Rule & Regulation) ซึ่งการจัดโครงสร้างองค์การเช่นนี้เพ่ือให้เกิด 
การท างานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด (ประเวศน์ มหารัตน์สกุล, 2549:167) 

1.1.3 แนวคิดการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ของ Frederick W. Taylor วิศวกรชาว
อเมริกันได้ เขียนหนั งสือชื่ อ The Principles of Scientific Management ในปี  ค.ศ. 1911  
ได้ศึกษาเวลาและการเคลื่อนไหวของคนงานในการท างาน (Time and Motion Study) เพ่ือก าหนด
เป็นมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพและประหยัดถือ หือหลักการที่เรียกว่า “The One Best Way” ซึ่ง
หมายถึงในการปฏิบัติงานนั้นจะมีหนทางที่ดีที่สุดอยู่หนทางหนึ่งที่จะท าให้งานบรรลุผลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประหยัด นอกจากนี้แล้วในการปฏิบัติงานจะต้องมีการแบ่งงานกันท าตามความ
ช านาญเฉพาะด้าน (Specialization & Division of Work) การจ่ายค่าตอบแทนแบบรายชิ้น (Price 
Rate System) และจะต้องใช้คนให้ตรงกับงาน (Put the Right Man on the Right job) 

1.1.4 หลักการบริหาร (Administrative Principles) นักวิชาการที่น าเสนอหลัก
บริหารมีอยู่หลายท่าน ในงานวิจัยนี้ขอน าเสนอทัศนะของ Henri Fayol และ Luther H. Gulick and 
Lyndall Urwick ดังนี้ 

Henri Fayol เป็นนักอุตสาหกรรมชาวฝรั่งเศส ได้รวบรวมความรู้ความช านาญใน
อดีต เขียนเป็นหนังสือชื่อ Industrial and General Management ในปี 1930 ซึ่งหลักการบริหาร
ตามแนวคิดของ Fayol มีอยู่ 5 ประการ คือ POCCC ได้แก่ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ
(Organiz ing) การสั่งการ (Command ing) การประสานงาน (Coordinat ing) การควบคุม
(Controling) นอกจากนี้มีแนวคิดเกี่ยวกับหลักการบริหาร  ในส่วนของหลักการบริหารของ Luther 
H.Gulick and Lyndall Urwick ได้ เขียนหนังสือชื่อ Papers on the Science of Administration 
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ขึ้นในปี ค.ศ. 1937 ซึ่งมีเนื้อหาสาระส าคัญ กล่าวถึงหน้าที่ของนักบริหารว่าจะต้องมีหน้าที่อะไรบ้างใน
องค์การและทั้งสองก็สรุปออกมาว่าหน้าที่ของผู้บริหารคือ POSDCORB ได้แก่ การวางแผน 
(Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การบริหารงานบุ คคล (Staffing) การอ านวยการ 
(Directing) การป ระสาน งาน  (Coordinating) การรายงาน  (Reporting) ก ารงบประมาณ 
(Budgeting) แนวคิดการบริหารเป็นแนวคิดที่ต้องการให้การท างานมีประสิทธิภาพโดยมีการแบ่งงาน
กันท าเป็นกระบวนการในช่วงที่สภาพแวดล้อมคงที่และเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก  

1.1.5 แนวคิดการจัดการเชิงมนุษยสัมพันธ์ ซึ่งจ าแนกกลุ่มหรือส านักที่ศึกษาออกเป็น  
2 กลุ่มใหญ่  คือ ส านักมนุษยสัมพันธ์  (Human Relations) เน้นให้ความส าคัญ ในเรื่องที่ ว่า 
คนในองค์การต้องการความยอมรับจากคนอื่น และส านักมนุษย์นิยม (Humanism) เน้นให้ความส าคัญ 
ในเรื่องที่ว่าคนต้องการบรรลุความพึงพอใจที่จะได้ปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ ส าหรับแนวคิดทฤษฎี 
ในกลุ่มนี้  อาทิ Hawthorne Experiment ของ Elton Mayo ซึ่งสามารถสรุปสาระส าคัญได้ คือ  
(1) เป็นการศึกษาที่เน้นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของกลุ่มโดยเฉพาะที่ไม่เป็นทางการ (Informal Group 
Relation) ซึ่งพบว่านอกเหนือของค่าตอบแทนที่เป็นธรรมแล้วบุคลากรยังต้องการการยอมรับจากผู้อ่ืน 
(2) นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้วองค์การจะต้องมีการให้รางวัลและค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน 
(Intrinsic Reward) ด้วย เพ่ือจูงใจบุคลากร เช่น สวัสดิการ ความก้าวหน้าในงาน เป็นต้น  (3) เน้น
การศึกษาเรื่องภาวะผู้น า (Leadership) และให้ความส าคัญกับระบบการติดต่อสื่อสาร ในองค์การที่มี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารแบบสองทาง (Two-Way Communication) 

นอกจาก Hawthorne Experiment ได้บุกเบิกแนวทางการจัดการเชิงมนุษย
สัมพันธ์แล้ว ยังมีแนวคิดทฤษฎีของส านักมนุษย์นิยมอีกหลากหลายแนวคิดทฤษฎี อาทิ ทฤษฎีล าดับ
ขั้นความต้องการ (The Hierarchy of Needs) ของ Abraham H. Maslow ซึ่งจ าแนกถึงล าดับขั้นความ
ต้องการของคนออก 5 ขั้น คือ (1) ความต้องการด้านร่างกาย (Physiological Needs) เพ่ือความอยู่
รอด เช่น ความต้องการอาหาร ความต้องการปัจจัยในการด ารงชีวิต เป็นต้น (2) ความต้องการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัย (Security Needs ) เช่น ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการมีงานท า เป็นต้น 
(3) ความต้องการด้านสังคม (Social Needs) เช่น ความต้องการความรัก การยอมรับจากสังคมและ
ผู้อ่ืน เป็นต้น (4) ความต้องการบรรลุเป้าหมาย (Esteem) เช่น ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  
ความพึงพอใจในชีวิต เป็นต้นและ (5) ความต้องการประสบความส าเร็จ (Self Actualization)  
เช่น ได้เป็นในสิ่งที่ตนได้ใฝ่ฝันไว้สูงสุด 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการจัดการภาครัฐที่กล่าวข้างต้นจะให้ความส าคัญ
กับเป้าหมายการบริหารจัดการ 3 ประการ (3E’s) ได้แก่ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
มนุษย์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัจจัยการผลิต ภายใต้สภาพแวดล้อมแบบปิด การให้บริการประชาชน
ของภาครัฐ ประชาชนเป็นผู้รอรับการจัดสรรทรัพยากรจากรัฐและมสี่วนร่วมในการก าหนดนโยบายน้อยมาก 

1.2 แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management : NPM) ถือเป็นปรัชญา 

การบริหารภาครัฐที่น ามาใช้ตั้งแต่ในช่วงทศวรรษที่ 1980 เพ่ือสร้างระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น กล่าวได้ว่าการเกิดขึ้นของแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
ในหลาย ๆ ประเทศก็เพ่ือต้องการสร้างหน่วยงานให้มีการขับเคลื่อนด้วยพันธกิจ มีการกระจายอ านาจ 
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มีลักษณะที่ยืดหยุ่น มีการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เข้าด้วยกัน (เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์, 
2551:194) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานภาครัฐ  
ให้มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในฐานะผู้รับบริการสาธารณะ  
ได้อย่างครอบคลุม สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น  

การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ หรือการจัดการนิยม (Managerialism) คือ การ
ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐ โดยน าหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบราชการ 
และการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยการน าเอาเทคนิคหรือ
วิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใช้กับการบริหารงานภาครัฐ เช่น การจัดการเชิงกลยุทธ์  
การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การบริหารงานแบบมืออาชีพ การค านึงถึงหลักความคุ้มค่า  
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป็นต้น (ทศพร ศิริสัมพันธ์ 
,2553 : 218) การจัดการโครงสร้างที่กะทัดรัดและแนวราบ การเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาแข่งขันการ
ให้บริการสาธารณะ การให้ความส าคัญต่อค่านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดทั้ง
การมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนโดยค านึงถึงคุณภาพเป็นส าคัญ (ทิพาวดี เมฆสวรรค์, 2540) 

สาเหตุหลักในการเกิดแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ เกิดจากกระแสโลกาภิวัตน์ 
(globalization) และความก้าวหน้าของวิทยาการ และขณะเดี๋ยวกันเกิดวิกฤติการณ์น้ ามัน ท าให้
เศรษฐกิจตกต่ าทั่วโลก ในช่วงปี 1980s ส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ แสวงหารูปแบบการบริหารงานของรัฐ
ที่มีความฉลาดด้วยรูปแบบการบริหารของรัฐที่มีขนาดเล็กและคล่องตัวมีกว่าเดิม ซึ่งในหลายประเทศ
ได้ เริ่มด าเนินการปฏิรูปภาครัฐ อาทิ ประเทศอังกฤษ นางมาร์กาเร็ต แทชเชอร์ (Margaret 
Thatcher) ที่ริเริ่มการปฏิรูปการบริหารภาครัฐโดยมุ่งเน้นการลดขนาดของรัฐโดยให้เอกชนเข้ามา
ด าเนินการแทน ขณะที่นิวซีแลนด์มุ่งเน้นการปฏิรูปทางด้านการเงิน การคลัง และเปลี่ยนการบริหาร
ราชการเพ่ือสร้างประสิทธิผล (Boston,1996) ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น แนวคิดนี้ถูกน าไป
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในสมัยประธานาธิบดีคลินตัน ในทศวรรษ 1990s “ท าให้รัฐบาลท างานดีขึ้น
และลดค่าใช้จ่ายลง” (To make government work better and cost less) ตามแนวคิดของ 
David Osborne แ ละ  Ted Gaebler (1 9 92 ) ใน ก ารป ฏิ รู ป ระบ บ ราช การ  (Reinventing 
Government) ทั้งนี้ได้ออกพระราชบัญญัติ The Government Performance and results Act 
(GPRA) ในปี ค.ศ. 1993” เพ่ือพัฒนาผลการด าเนินงานในภาครัฐโดยมีการก าหนดวัฒนธรรมในการ
ท างานเพ่ือสร้างเป็นองค์กรที่มีขีดความสามารถสูง (ภาคภูมิ ฤกขะเมข, 2553) ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานของ
หลักการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งน าไปสู่การปฏิรูประบบราชการในหลายประเทศทั่วโลก เช่น 
นิวซีแลนด์ เบลเยี่ยม แคนนาดา และญี่ปุ่น เป็นต้น 

ดังนั้น การจัดการภาครัฐแนวใหม่ จึงเป็นแนวคิดพ้ืนฐานของการบริหารจัดการภาครัฐ 
ซึ่งจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและกระบวนการท างานที่เป็นรูปธรรม ทั้งนี้ หลักการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่เป็นการปรับเปลี่ยนระบบราชการที่เน้นระเบียบและมีขั้นตอนสูงไปสู่การบริหารแบบ
ใหม่ ซึ่งเน้นผลลัพธ์และความรับผิดชอบ รวมทั้งใช้เทคนิคและวิธีการของเอกชนมาปรับปรุงการท างาน 
เป็นรากฐานของการพัฒนาระบบราชการให้มีขีดสมรรถนะสูง โดยมีแนวคิดส าคัญ อาทิ Osborne & 
Gaebler (1992),Boston (1996) คือ 
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Osborne & Gaebler (1992 ) เสน อแน วคิ ด เพ่ื อก ารป ฏิ รูป ระบ บ ราชการ 
(reinventing government) ซึ่งเป็นการน าเอาหลักการภาครัฐแนวใหม่มาปรับเพ่ือการเปลี่ยนแปลง
ระบบราชการ จากหนั งสือ Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is 
Transforming the Public Sector เป็นการพลิกโฉมหน้าระบบราชการ และได้รับการยอมรับสูงสุด
ในสหรัฐอเมริกาในช่วงปี 1990 (Shafritz, Ott, & Jang, 2015) โดยมีปรัชญาการปรับเปลี่ยนดังนี้  

1. ต้องการให้ระบบราชการท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงมากกว่าให้ระบบราชการลงมือท างานเอง 
(a catalytic government)  

2. ต้องการให้ระบบราชการเป็นระบบที่ชุมชนเป็นเจ้าของ มอบอ านาจให้กับ
ประชาชนไปด าเนินการเอง (a community-owned government) 

3. ต้องการให้ระบบราชการมีลักษณะของการแข่งขันการให้บริการสาธารณะ  
(a competitive government) 

4. ต้องการให้ระบบราชการเป็นระบบที่ขับเคลื่อนด้วยภารกิจมากกว่าขับเคลื่อน 
ด้วยกฎระเบียบ (a mission – driven government) 

5. ต้องการให้ระบบราชการเป็นระบบที่ ให้ความส าคัญต่อผลของการปฏิบัติงาน 
(a results-oriented government) มากกว่าสนใจถึง ปัจจัยน าเข้าและข้ันตอนการท างาน 

6. ต้องการให้ระบบราชการเป็นระบบที่มุ่งสนองตอบต่อการเรียกร้องของลูกค้า  
(a customer-driven government) 

7. ต้องการให้ระบบราชการด าเนินงานในลักษณะที่เป็นแบบรัฐวิสาหกิจ มุ่งการแสวงหา 
รายได้มากกว่าการใช้จ่าย (an enterprising government) 

8. ต้องการให้ระบบราชการเป็นระบบที่มีการเฝ้าระวังล่วงหน้า (an anticipatory 
government) 

9. ต้องการให้ระบบราชการเป็นระบบที่มีการกระจายอ านาจ โดยเน้นให้ข้าราชการ
ระดับปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (a decentralized government) 

10. ต้องการให้ระบบราชการเป็นระบบที่ปรับเปลี่ยนไปตามกลไกของตลาด  
(a market-oriented government) 

Boston (1996) ได้ให้หลักการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ดังนี้ 
1. มองว่าการบริหารงานไม่มีความแตกต่างกันระหว่างการบริหารงานของภาคธุรกิจ

เอกชนและการบริหารงานของภาครัฐ 
2. ปรับเปลี่ยนจากการให้น้ าหนักความส าคัญจากเดิมที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญต่อ 

การควบคุมปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรและกฎระเบียบต่าง ๆ มาเป็นการควบคุมในเรื่องของผลผลิต
และผลลัพธ์ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ปรับเปลี่ยนจากการให้ความส าคัญในภาวะความพร้อมรับผิดต่อ
กระบวนการของการท างาน (process accountability) มาเน้นการให้ความส าคัญกับความพร้อมรับผิด
ต่อผลสัมฤทธิ์ (accountability for results) แทน 

3. ให้ความส าคัญต่อเรื่องของการใช้ความสามารถหรือทักษะการบริหารมากกว่า 
การที่ให้ความส าคัญต่อการก าหนดนโยบายแต่เพียงอย่างเดียว 
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4. ให้ความส าคัญต่อการมอบอ านาจการควบคุมของหน่วยงานกลาง (devolution of 
centralized power) ไปให้หน่วยงานผู้ปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานมีอิสระและมี 
ความคล่องตัวในการบริหารและการด าเนินงาน 

5. เน้นปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานราชการใหม่ให้มีขนาดเล็กลงในรูปแบบของ
หน่วยงานอิสระในก ากับ โดยเฉพาะการแยกส่วนระหว่างการก ากับดูแลควบคุมที่เป็นภารกิจงาน  
เชิงพาณิชย์และไม่ใช่เชิงพาณิชย์ออกจากกัน รวมถึงแยกภารกิจงานเชิงนโยบายและการให้บริการ
ออกจากกันอย่างเด็ดขาด 

6. เน้นการแปรสภาพกิจการของรัฐให้เป็นเอกชน (privatization) และให้มีการจ้าง
เหมาบุคคลภายนอก (outsourcing) รวมทั้งประยุกต์ใช้วิธีการจัดจ้างและการแข่งขันประมูลงาน 
(competitive tendering) เพ่ือลดต้นทุนและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้สูงขึ้น 

7. ปรับเปลี่ยนรูปแบบสัญญาจ้างบุคลากรของภาครัฐให้มีลักษณะเป็นระยะสั้น 
และก าหนดเงื่อนไขข้อตกลงให้มีความชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ 

8. เลียนแบบวิธีการบริหารจัดการของภาคธุรกิจเอกชน เช่น การวางแผนกลยุทธ์  
และแผนธุรกิจ การท าข้อตกลงว่าด้วยผลงาน (Performance Agreement) การจ่ายค่าตอบแทน 
ตามผลงาน การจัดจ้างบุคคลภายนอกให้เข้ามาปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวเฉพาะกิจ การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานและการให้ความส าคัญต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การ 
(corporate image) 

9. มี การสร้ างแรงจู งใจและให้ รางวัลตอบแทนในรูปของตั ว เงิน  (Monetary 
incentives) มากขึ้น 

10. สร้างระเบียบวินัยและความประหยัดในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยพยายาม 
ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและเพ่ิมผลผลิต 

อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า แนวคิดของนักวิชาการดังกล่าวข้างต้นน ามาสู่การปฏิรูประบบ
ราชการทั้งในสหรัฐอเมริกาและในอังกฤษ และประเทศใน OECD ในช่วงทศวรรษ 1980s โดยให้
ความส าคัญกับ “ประสิทธิภาพ” และ “การควบคุมในเชิงการบริหาร” ในช่วงต้นสหัสวรรษที่ 21  
การน าแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่มาประยุกต์ใช้เพ่ือการบริหารราชการอยู่บนพ้ืนฐานของ
ทฤษฎี 2 ส านักมารวมกัน ได้แก่ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สถาบันใหม่ (New Institutional Economics) 
และทฤษฎีการจัดการนิยม (Managerialism) (Hood, 1991:5-6) กล่าวคือ 1) ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
สถาบันใหม่ ซึ่งประกอบด้วยทฤษฎีย่อย 3 ทฤษฎีคือ ทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ(Public Choice 
Theory) ท ฤ ษ ฎี ตั ว ก าร -ตั ว แท น  (Principal Agent Theory) แ ล ะท ฤษ ฎี ต้ น ทุ น ธุ รก รรม 
(Transaction Cost Theory ) มีแนวคิดที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการให้ความส าคัญต่อความต้องการ
ปัจเจกบุคคลการจัดโครงสร้างหน่วยงานที่เหมาะสม การใช้ข้อตกลงระหว่างผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและ
การวิเคราะห์ต้นทุนธุรกรรมเป็นที่มาของการให้เอกชน หรือตัวแทนท าหน้าที่แทน เพ่ือให้การบริหาร
เกิดประสิทธิภาพ และ 2) ทฤษฎีการจัดการนิยม มีแนวคิดที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการจัดการแบบธุรกิจ
ในภาครัฐ โดยมีจุดประสงค์หลักเพ่ือให้การบริหารภาครัฐมีความทันสมัย ซึ่งมีรากฐานแนวคิดของการ
จัดการเชิงวิทยาศาสตร์แบบ และหลักการบริหารจากแนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์ดั้งเดิม  
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ทั้งนี้  ทศพร ศิริสัมพันธ์ (2553: 223-233) ได้ศึกษาขั้นตอนและผลส าเร็จของ 
การปรับปรุงระบบการบริหารราชการของประเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการภาครัฐแนวใหม่  
และพบว่าปัจจุบันประชาคมทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ได้มีความเห็นที่ตรงกันว่า การบริหารภาครัฐ
ได้ปรับเข้าสู่กระบวนทัศน์การจัดภาครัฐแนวใหม่ สรุปแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ เป็นแนวคิด
ที่เกิดจาก 4 กระแสหลัก ได้แก่ 

1. แนวคิดเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิก (Neo-classic Economic) แนวคิดส านักนี้เป็น
แนวคิดที่สนับสนุนการด าเนินภารกิจของรัฐโดยใช้กลไกตลาด (Marketization) เพ่ิมขึ้น โดยเน้นการ
ปรับลดงบประมาณรายจ่าย (Cutback) ซึ่งจะท าให้ระบบราชการมีขนาดเล็กลง ลดอัตราก าลังลง  
ซึ่งเป็นแนวทางที่ประธานาธิบดี Ronald Reagan ของสหรัฐอเมริกาใช้ในอดีต อาจกล่าวได้ว่าแนวคิด
ส านักนี้ให้ความส าคัญกับประเด็นหลัก ๆ เช่น การด าเนินภารกิจของรัฐ โดยใช้กลไกตลาด การแปร
สภาพกิจกรรมของรัฐเป็นกิจกรรมของเอกชน การลดขนาดภาครัฐ แล้วเพ่ิมบทบาทของกลไกตลาดการ
ให้ความส าคัญกับเรื่องประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าของเงิน เป็นต้น 

2. แนวคิดการจัดการนิยม (Managerialism) แนวคิดนี้ให้ความส าคัญกับการน า
วิธีการบริหารงานแบบเอกชนและเทคนิคบริหารจัดการสมัยใหม่มาปรับใช้กับการบริหารในภาคราชการ 
แนวคิดนี้มีค าขวัญในการปฏิรูประบบราชการที่ว่า “Let the manager manage” นั่นคือการให้
อ านาจหัวหน้างานได้บริหารงานได้เต็มที่ อาจกล่าวได้ว่าแนวคิดส านักนี้ให้ความส าคัญกับประเด็นหลัก ๆ  
คือ การจัดการภาครัฐที่เสมือนภาคเอกชน มีการประยุกต์ใช้เครื่องมือ เทคนิค และวิธีการบริหารของ
เอกชนในภาครัฐ เช่น TQM  Balanced Scorecard  ตัวชี้วัดผลงาน (KPI) การจัดการเชิงกลยุทธ์ การ
รับรองผลการปฏิบัติงาน การบริหารงานที่เน้นผลลัพธ์ เป็นต้น และการมุ่งให้ความส าคัญกับประสิทธิผล 
คุณภาพ หรือความพึงพอใจของผู้ รับบริการ และมุ่ งเน้น เรื่องหลักการความพร้อมรับผิด 
(Accountability) 

3. แนวคิดประชารัฐ (Participatory state) แนวคิดนี้ได้รับอิทธิพลมาจากทฤษฎี
ศาสตร์เชิงสังคมวิทยาเกี่ยวกับการเมืองการปกครองแบบมีส่วนร่วมหรือประชารัฐผสมผสานเข้ากับ 
วิถีประชาธิปไตยแบบรากหญ้า โดยพยายามให้ประชาชนและองค์การประชาสังคมได้มีโอกาส  
มามีส่วนร่วมในการบริหารบ้านเมืองโดยตรงมากขึ้น นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม
เพ่ือดูแลพัฒนาตนเอง บนพ้ืนฐานของจิตส านึกสาธารณะหรือผลประโยชน์ส่วนร่วม อาจกล่าวได้ว่า 
แนวคิดประชารัฐมีสาระส าคัญ คือ ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
บริหารงานภาครัฐ มุ่งเน้นความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล ให้ความส าคัญกับการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน มุ่งเน้นเรื่องการกระจายอ านาจ และมุ่งเน้นการลดขนาดภาครัฐ และการเพ่ิม
บทบาทให้กับภาคประชาชน 

4. แนวคิดทางกฎหมายปกครองและหลักนิติธรรม (Rule of Law) สาระส าคัญของ
แนวคิดทางกฎหมายปกครองได้รับอิทธิพลมาจากนักกฎหมายมหาชน (Public Law) ที่เน้นในเรื่อง
หลักนิติธรรม ความเป็นธรรมและการไม่เลือกปฏิบัติความเสมอภาคและเที่ยงธรรม อาจกล่าวได้ว่า
แนวคิดทางกฎหมายปกครอง คือ การค านึงว่าหลักนิติธรรมเป็นคุณค่าที่ส าคัญของนักกฎหมาย
มหาชน การให้ความส าคัญกับหลักนิติธรรมหรือนิติรัฐโดยถือว่ากฎหมายนั้นเป็นใหญ่ มีจุดเน้น  
การบริหารงานของรัฐโดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย การก าหนดกฎหมายขึ้นมาบังคับใช้ 
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ต้องเป็นเพ่ือคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายเป็นการทั่วไป  
และประกาศสุดท้ายให้ความส าคัญกับความยุติธรรมหรือไม่ล าเอียงและไม่เลือกปฏิบัติ 

1.3 แนวคิดหลังการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (Post-New Public Management: Post-NPM) 
 ตั้งแต่แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้รับการยอมรับและส่งผลต่อการปฏิรูป 

การจัดการภาครัฐในประเทศต่าง ๆ เป็นอย่างมาก แต่ในขณะเดียวกันแนวคิดการจัดการภาครัฐ  
แนวใหม่ได้ถูกท้าทายด้วยแนวคิดต่าง ๆ ตามมาโดยเฉพาะแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ 
(New Public Service:  NPS)  แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร ภ า คี ส า ธ า ร ณ ะ แ น ว ให ม่  “ New Public 
Government”  ซึ่ งถื อ เป็ น แน วคิ ด ห ลั งก ารจั ด ก ารภ าค รั ฐแน ว ให ม่  “Post-New public 
Management”  (Dunleavy & Hood,1994; Denhardt & Denhardt, 2000; Osborne, 2006) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1.3.1 แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service: NPS) เป็นแนวคิด 
เชิงวิพากษ์แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ โดยมีพ้ืนฐานแนวคิดหรือที่มาของการบริการสาธารณะ
มาใหม่ซึ่ง Robert B. Denhardt and Janet Vinzant Denhardt ได้อธิบายไว้ว่า NPS เกิดขึ้นจาก
การผสมผสานแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ ( Denhardt, & Denhardt,2007: 25-
39) ได้แก่  1) ประชาธิปไตยพลเมือง (Democratic Citizenship) จากแนวคิดที่ ว่าความสัมพันธ์ 
ระหว่างรัฐและพลเมืองตั้งอยู่บนแนวคิดที่ว่ารัฐบาลจะด ารงอยู่ได้นั้นก็เพ่ือการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ  
การท าให้ประชาชนมีทางเลือกต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับประโยชน์ของตน โดยสร้างหลักประกัน 
ที่เป็นกระบวนการ แต่ที่ต่างกับหลักการจัดการภาครัฐแนวใหม่ก็คือ พลเมืองจะมองเกินประโยชน์ส่วน
ตนไปยังประโยชน์สาธารณะ ซึ่งเป็นเพราะมีความรับรู้เกี่ยวกับกิจการสาธารณะ ด้วยการเกิดความรู้สึก
ของการเป็นเจ้าของ (Sense of Belonging) และความผูกพันกับชุมชน (Community) 2) ชุมชนและ
ประชาสังคม (Community and Civil Society) แนวคิดใหม่ ๆ เกี่ยวกับชุมชนและประชาสังคมเกิดขึ้น
มากมาย ซึ่งในการบริหารรัฐกิจแล้วหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องช่วย
เข้ามาสนับสนุนชุมชน เพ่ือให้ประชาชนความสนใจต่อความต้องการและผลประโยชน์ของพลเมือง ที่
เป็นมีการรวมกลุ่มเป็นภาคประชาสังคม โดยรัฐท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกช่วยเหลือในการ
เชื่อมโยงระหว่างพลเมืองกับชุมชน โดยพลเมืองจะร่วมมือร่วมแรงในเรื่องที่เป็นประโยชน์ส่วนตนอย่าง
สอดคล้องกับประโยชน์รัฐ ชุมชนและสังคมโดยรวม 3) แนวคิดมนุษยนิยมในองค์การ และทฤษฎีวาท
กรรม (Organization Humanism and Discourse) ได้เกิดแนวคิดทางทฤษฎีองค์การ ที่มุ่งเน้นให้
ความสนใจและสนองต่อความต้องการของข้าราชการหรือพนักงานในองค์การมากกว่าการใช้อ านาจ
หน้าที่และการควบคุมซึ่งเป็นผลมาจากการวิเคราะห์ในตัวระบบราชการและสภาพสังคม รวมถึง
แนวคิดของยุคหลังสมัยใหม่ (Post-modern) โดยมีการส่งเสริมหรือจัดให้มีการแสดงวาทกรรม
สาธารณะในเรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชน์สาธารณะที่เพ่ิมขึ้นจะท าให้ภาครัฐมีการตื่นตัวและสร้าง
ความรู้สึกท่ีชอบธรรมขึ้นในการบริหารรัฐกิจ 
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สรุปได้ว่า แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่จะให้ความส าคัญกับความเป็น
พลเมืองที่มีทั้งสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ และเรียกร้องให้ข้าราชการต้องรับใช้พลเมืองเพราะ
พลเมือง คือ เจ้าของประเทศ (อัมพร ธ ารงลักษณ์  และคณะ 2553: 18-20) แนวคิดนี้จึงเน้นให้
ข้าราชการรักษาผลประโยชน์ของพลเมืองมาเป็นล าดับแรก การบริหารราชการเป็นการร่วมมือกันทั้ง
ฝ่ายรัฐและพลเมืองหรือที่เรียกว่า “การบริหารแบบพลเมืองเป็นหุ้นส่วน” (Governance system 
หรือ Democratic governance) ทั้งนี้  หลักการส าคัญของการบริการสาธารณะแนวใหม่ ของ  
Denhardt & Denhardt (2007) เป็นแนวคิดที่ตีความและวิพากษ์แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์ในอดีต 
โดยเฉพาะการวิพากษ์แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ตามทัศนะของ Osborne และ Gaebler ใน
เรื่อง Reinventing Government ซึ่งสรุปออกมาเป็นสาระส าคัญของแนวคิดการบริการสาธารณะ
แนวใหม่ 7 ประการ คือ ได้แก่  

1. ให้บริการพลเมืองมิใช่ลูกค้า 
2. แสวงหาผลประโยชน์สาธารณะ 
3. เห็นคุณค่าของความเป็นพลเมือง (citizenship) และการบริการสาธารณะ 

เหนือการเป็นผู้ประกอบการ 
4. คิดเชิงกลยุทธ์ กระท าอย่างเป็นประชาธิปไตย 
5. ตระหนักถึงความยากล าบากในการสร้างความสามารถรับผิดชอบได้ 
6. เป็นผู้น าในการให้บริการโดยยึดคุณค่าทางสังคมมากกว่าจะเป็นผู้ก ากับ (steer) 

หรือควบคุม (control) ทิศทางของสังคม 
7. เห็นคุณค่าของ “ประชาชน” โดยการสร้างโอกาสและเปิดกว้างสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือของการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในกลุ่มประชาชนพลเมืองเพ่ือให้เกิดชุมชน 
อาจกล่าวได้ว่าแนวคิดนี้ท าให้นักบริหารรัฐกิจได้ตระหนักถึงความจ าเป็นในการสร้าง

การบริหารรัฐที่มีประชาชนป็นหัวใจส าคัญของการให้บริการอีกครั้งหนึ่งและถือเป็นพ้ืนฐานของ  
การพัฒนาแนวคิด Governance ต่อไป 

1.3.2 แนวคิดการจัดการภาคีสาธารณะแนวใหม่ (New Public Governance : NPG) 
เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นศตวรรษที่ 21 และได้ขยายตัวเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ  ได้ขยายตัวอย่างมากในช่วงกว่าสิบ
ปีที่ผ่านมานี้ (สมศักดิ์ สมามัคคีธรรม และปรีดา วานิชภูมิ , 2556: 183-214) จนเป็นแนวคิดส าคัญใน
ปัจจุบัน โดยถือเป็นเป็นพาราไดม์ใหม่ทางรัฐประศาสนศาสตร์ แม้ว่ายังมิได้รับการยอมรับการบริหาร
จัดการงานสาธารณะในหลาย ๆ ประเทศเทียบเท่ากับแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ แต่เป็น
แนวคิดที่ท้าทายและเข้าไปเสริมจุดอ่อนของแนวคิด OPA และ NPM และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวมาก
ขึน้เรื่อย ๆ  

ส าหรับแนวคิด NPG เกิดขึ้นภายใต้บริบทที่ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ ชุมชนองค์การ
พัฒนาเอกชน และกลุ่มผลประโยชน์ทางวิชาชีพต่าง ๆ ในการรวมตัวด าเนินงานสาธารณะใน 
“รูปแบบของการจัดการภาคีเครือข่าย” ทั้งนี้ Osborne (2010: 7,9,11) เห็นว่า NPG มีรากฐานมาจาก
ทฤษฎีเครือข่าย (Network Theory) และทฤษฎีสถาบัน (Institutional Theory) โดยได้รับอิทธิพล
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ทางความคิดจาก Powell, (1990) ; Powell & DiMaggio, (1991); Nohria & Eccles ,(1992) โดย
นักคิดแนว NPG ได้น าทฤษฎีระบบธรรมชาติแบบเปิด (Open Natural systems Theory) มาใช้เป็น
กรอบในการมอง อันเป็นการมุ่งความสนใจไปที่แรงกดดันจากสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีต่อการน า
นโยบายไปปฏิบัติและการให้บริการสาธารณะที่เป็นการกระจายอ านาจของรัฐบาลไปสู่ท้องถิ่นและภาค
ประชาสังคม สิ่งที่ส าคัญในการมีการสร้างภาคีเครือข่ายหรือภาคประชาสังคม ซึ่งจะต้องมีการพ่ึงพากัน
โดยใช้ทุนทางสังคมเป็นสิ่งเชื่อมโยงความเท่าเทียม (Osborne, 2010: 8) ส่วน Pestoff (2010) ได้ให้
ความหมายของ “การจัดการภาคีสาธารณะแบบใหม่” ว่าเป็นการจัดการที่อยู่บนพ้ืนฐานของ “การ
ผลิตร่วมกัน” (Co-Production – ทั้งสินค้าและการบริการ) การจัดการที่ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียหลายฝ่ายเข้าร่วมในการให้บริการดูแลสุขภาพ ดูแลผู้สูงอายุ การจัดการศึกษา ที่อยู่อาศัย สวัสดิการ 
และสินค้าสาธารณะ ซึ่งเป็นการจัดความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างรัฐกับผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่าย อีกทั้ง
ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นภาคีกับภาครัฐได้ 3 ระดับ คือ 1) ระดับจุลภาค (Micro) สามารถมี
ส่วนร่วมได้โดย “การผลิตร่วมกัน” (Co-Production) ในสถานที่ตั้งในท้องถิ่นซึ่งมีการจัดบริการให้แก่
พลเมืองโดยพลเมืองสามารถมีส่วนร่วมในการผลิตบริการได้โดยตรง 2) ระดับมหภาค (Macro) 
พลเมืองสามารถมีส่วนร่วมในรูปของ “การจัดการภาคีร่วมกัน” (Co-Governance) ทั้งในการ
ให้บริการและการตัดสินใจร่วมกันในนโยบายเกี่ยวกับสวัสดิการดังกล่าวและ 3) ระดับกลาง (Meso) 
พลเมืองสามารถมีส่วนร่วมในรูปของ “การจัดการร่วมกัน” (Co-Management) เพ่ือให้บริการระดับ
ท้องถิ่นโดยผู้ให้บริการที่มาจากภาคีอันหลากหลาย นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
(Creation of Innovation) เนื่องจากกระบวนการท างานร่วมกันระหว่างภาคีต่าง ๆ จะเป็น
แรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิตได้อย่างมีนัยส าคัญ  ขณะเดียวการเชื่อม
ประสานกันในรูปของเครือข่ายจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้นวัตกรรมสามารถแพร่ขยายไปสู่องค์การต่าง ๆ 
ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางมากขึ้น (Pestoff & Brandscn, 2010: 227-33) 

สรุปได้ว่า จัดการภาคีสาธารณะแบบใหม่ (NPG) เป็นการจัดการสาธารณะยุคใหม่ 
แห่งศตวรรษที่ 21 ภายใต้เงื่อนไขที่ภาคประชาสังคมกลุ่มธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลาย ๆ  
ฝ่ายต่างมิอาจอยู่เฉย ๆ ในฐานะของผู้รับบริการ ดังเดิมได้โดยภาคพลเมืองจะมีความตื่นตัว ในการ 
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะร่วมกับภาครัฐมากยิ่งข้ึน (ปรีดา วานิชภูมิ,2556:55-56)  

จากที่กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวข้องกับการจัดการภาครัฐ ผู้วิจัยสามารถสรุป
สาระส าคัญของแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของ
องค์การภาครัฐ (ปรากฏดังตารางที่ 1) 
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ตาราง 1 สรุปสาระส าคัญของแนวคิดเก่ียวกับการจัดการภาครัฐ 

ประเด็น OPM NPM NPG 
ที่มาของทฤษฎี แนวคิดเหตผุลนยิม 

ทฤษฎีระบบราชการ  
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
สถาบันใหม่:ทฤษฎี
ทางเลือกสาธารณะ และ
การจัดการนิยม  

ทฤษฎีเครือข่าย  
ทฤษฎีสถาบัน 

การจัดสรรทรัพยากร ตามสายการบังคับบญัชา กลไกตลาด  กลไกของเครือข่าย 
สภาพแวดล้อมการ
บริหาร 

องค์การระบบปดิ ระบบเปดิเชิงระบบ ระบบธรรมชาติแบบ
เปิด 

มุมมองต่อประชาชน ค านึงถึงประสิทธิภาพ โดย
ประชาชนไม่มสี่วนร่วมกับ
ภาครัฐ 

ประชาชนในฐานะ
ผู้รับบริการ/ลูกค้า  

ประชาชน/พลเมืองเป็น
ภาคีที่ร่วมผลติบริการ
อย่างเท่าเทียม 

สรุปได้ว่าการบริหารองค์การภาครัฐสู่องค์การสมรรถนะสูงในปัจจุบันที่อยู่ในวิถีประชาธิปไตย 
และการมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาประเทศจากทุกภาคส่วน ได้น าแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่  
มาประยุกต์ใช้เป็นหลัก เนื่องจากแนวคิด NPM ต้องการให้องค์การภาครัฐท างานอย่างมีประสิทธิภาพ
เน้นผลสัมฤทธิ์ที่มีมาตรฐานและตัวชี้วัดการท างาน ตอบสนองกับสภาพแวดล้อมและประชาชน  
ได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับองค์การภาคเอกชน โดยการใช้กลไกการตลาด และเครื่องมือการบริหาร
ภาคเอกชนมาประยุกต์ใช้ ซึ่งมุ่งการบริการประชาชนเปรียบเหมือนลูกค้า อย่างไรก็ดี การบริหาร
องค์การภาครัฐ เพ่ือให้เกิดการบริการสาธารณะที่ดีจะต้องเป็นการผสานแนวคิด NPM ที่ใช้เป็นหลัก
ในการบริหารองค์การ และเสริมด้วยแนวคิดหลังการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPS) และ (NPG) ทั้งนี้
การก าหนดทิศทางการพัฒนาระบบราชการให้กะทัดรัด คล่องตัว และมีศักยภาพสูง โดยภาครัฐต้อง
เร่งสร้างการตื่นตัวสร้างการมีส่วนร่วมภาคพลเมือง สร้างภาคีเครือข่ายกับหน่วยงานรัฐและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการประชาชน และลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ทรัพยากรร่วม  
มีการร่วมมือกันเป็นภาคีเครือข่ายของภาคส่วนต่าง ๆ น าไปสู่ผลลัพธ์สุดท้ายเพ่ือการบริหารประเทศ 
คือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส าคัญ  

2. แนวคิดการปฏิรูประบบราชการไทย 

ระบบราชการในประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากแนวคิดทฤษฎีระบบราชการของ Max 
Weber (1947) ในแง่ของหลักการถือเป็นทฤษฎีที่ยึดหลักเหตุผลและหลักกฎหมายมีความเหมาะสม
ในการบริหารองค์การในสมัยดั้งเดิม (จุมพล หนิมพานิช, 2548:45-49) 

Max Weber เห็นว่ารูปแบบการบริหารแบบองค์การขนาดใหญ่ เป็นแบบที่มีประสิทธิภาพที่สุด
และเป็นที่มาของ “ทฤษฎีระบบราชการ” ที่มีหลักการส าคัญ คือ 1. องค์การที่ยึดกฎระเบียบ (Rules)  
2. มีสายการบังคับบัญชาตามล าดับชั้น (Hierarchy) 3. มีการท างานที่มีระเบียบแบบแผนเป็นลายลักษณ์
อักษร (Written document) 4. ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะ (Specialization) 5. ท างานตามความสามารถ 
(Full working capacity) 6. เป็นการจ้ างงานตลอดชีพ (Lifelong career) และ 7. ไม่ยึดตัวบุคคล 
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(Impartiality) 8. ยึดผลการด าเนินงานที่ มีประสิทธิภาพ (Efficiency) (Robbins, ,1990:309-310 ; 
Wright,1985:28-29) การบริหารองค์การขนาดใหญ่และระบบราชการได้น าทฤษฎีระบบราชการมาใช้ใน
การบริการงานมาโดยตลอด ระบบราชการไทยได้มีการปฏิรูปส าคัญ ๆ มาหลายครั้ง โดยผู้วิจัยแบ่งการ
ปฏิรูประบบราชการออกเป็น 2 ช่วงที่ส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การภาครัฐไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 
ได้แก่ การปฏิรูประบบราชการในปัจจุบัน และการปฏิรูประบบราชการในอนาคต โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้  

2.1 การปฏิรูประบบราชการไทยในปัจจุบัน 
ช่วงปี 2540 มาจนถึงปัจจุบัน ประเทศต่าง ๆ ก้าวสู่ยุคโลกาภิวัตน์ จากผลของการพัฒนา

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ส าคัญ เช่น 
เศรษฐกิจเสรีไร้พรมแดน (Global Market Economy) สังคมบนฐานแห่งความรู้ (Knowledge-
based Society) และกระแสประชาธิปไตย และธรรมาภิบาล (Democratic Governance) ประเทศ
ที่เรียนรู้และปรับตัวได้ทันโลก จะสามารถอยู่รอดและก้าวหน้าไปได้ในโลกของการแข่งขัน ส่วน
ประเทศที่ไม่สามารถเรียนรู้และปรับตัวให้ทันกับโลกยุคโลกาภิวัตน์นี้ได้ ก็จะประสบปัญหาต่าง ๆ 
มากมาย ประเทศไทยได้ประสบเศรษฐกิจธุรกิจขาดสภาพคล่องทางการเงินเป็นเหตุให้ประเทศไทย
ต้องขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ( IMF) รัฐบาลจึงจ าเป็นอย่างยิ่งต้อง
จัดระบบโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินเพ่ือให้การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(สงขลา วิชัยขัทคะ, 2547:1) รัฐบาลต้องขับเคลื่อนประเทศได้มีการออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการปฏิรูประบบราชการเป็นครั้งแรก มีการจัดท าแผนแม่บทการปฏิรูปราชการ (พ.ศ. 2540-
2544) ซึ่งนับว่าเป็นแผนแม่บทการปฏิรูประบบราชการฉบับแรก เป็นการเสนอให้มีการปฏิ รูป
โครงสร้างระบบราชการครั้งใหญ่ที่ประเทศไทยไม่ ได้ด าเนินการมากว่า 105 ปี  (ส านักงาน
คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ, 2544:189)  

ส าหรับสาระส าคัญของแผนแม่บทการปฏิรูประบบราชการ (พ.ศ. 2540-2544)  
ได้ก าหนดหลักการใหญ่สองหลักการ หลักการแรก คือ การปรับบทบาท ภารกิจ และขนาดของ
หน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีวิธีการปฏิบัติการจัดกลุ่มภารกิจ การจัดโครงสร้างส่วนราชการให้สอดคล้องกับ
การจัดกลุ่มภารกิจ การปรับปรุงกลไกและวิธีการบริหารงบประมาณแผ่นดิน เป็นต้น หลักการที่สอง คือ 
การปรับปรุงระบบการท างานของหน่วยงานรัฐ ทั้งนี้ในในการน าไปสู่การปฏิบัติ ที่ตามมามีดังนี้ 
(ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2559 :52) 

1. การจัดกลุ่มภารกิจงานต่าง ๆ การจัดโครงสร้างส่วนราชการให้ สอดคล้องกับการจัด
กลุ่มภารกิจ   

2. การมอบอ าานาจการปกครองสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
3. การแปรสภาพกิจกรรมของรัฐเป็นกิจกรรมของเอกชน  
4. การลดขนาดก าลังของหน่วยงานรัฐโดยปิดหรือยุบรวมส านักงานในต่างประเทศของ

กระทรวง ทบวง กรม และยุบเลิกลูกจ้างประจ าบางต าแหน่ง  
5. การส่งเสริมสนับสนุนการให้รางวัลหน่วยงานดีเด่นและเจ้าหน้าที่ดีเด่นของหน่วยงานรัฐ 
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6. การจัดตั้งและก าาหนดภารกิจองค์การมหาชนเพ่ือให้การบริหารภาครัฐมีความ
คล่องตัว และมีอิสระมากข้ึน โดยการตราพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542  

7. การออกระเบียบส าานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม
ที่ดี พ.ศ. 2542   

8. การออกระเบียบส าานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับรองมาตรฐาน ด้านการจัดการ
และสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ พ.ศ. 2543 

อาจกล่าวได้ว่า แผนแม่บทการปฏิรูประบบราชการดังกล่าวน ามาสู่การบริหาร 
ที่มีธรรมาภิบาล โดยมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
เช่น การให้หน่วยงานของรัฐต้องมีการรายงานแผนงานต่อประชาชน การให้หน่วยงานของรัฐมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบเปิด การจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานการให้บริการระหว่าง
หน่วยงานของรัฐและประชาชน เป็นต้น (โภคิน พลกุล และชาญชัย แสวงศักดิ์ , 2541:117-118)  
ซ่ึงน าไปสู่การปฏิรูประบบราชการเพ่ือการเป็นองค์การสมรรถนะสูงในระยะต่อมา 

ในช่วงปี 2545 รัฐบาลได้มีการปฏิรูประบบราชการโดยน าแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
และแนวคิดธรรมาภิบาลมาใช้เพ่ือการบริหารภาครัฐ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 
2551ข:16) เนื่องจากระบบราชการไทยมีโครงสร้างขนาดใหญ่โดยเฉพาะราชการส่วนกลาง มีความ
ซ้ าซ้อน มีสายบังคับบัญชามาก ไม่คล่องตัวในการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นผลให้ ระบบราชการขาด
ประสิทธิภาพ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ ประกอบกับขาดธรรมาภิบาล เกิด
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน จากสภาพปัญหาดังกล่าวส่งผลให้เกิดการบั่นทอนความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ (ทิพาวดี เมฆสวรรค์, 2540 : 24 - 43) 

การปฏิรูประบบราชการไทยครั้งส าคัญ เมื่อปี พ.ศ. 2545 นี้เริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยน 
กระบวนการบริหารงานภาครัฐและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ ประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. 2545 เพ่ือปรับเปลี่ยนโครงสร้างและกระบวนการในการบริหารจัดการประเทศใหม่ 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , 2546) โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3 ได้แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ว่า “การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่ จ าเป็น  
การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความ
สะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน” 
(พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545,2545: 2) 

ความในวรรคข้างต้น ถือได้ว่า เป็นการสรุปประเด็นหลักการส าคัญของการปฏิรูประบบ
ราชการครั้งนี้ และยังสามารถพิจารณาได้ว่า ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่
นั่นเอง (ทศพร ศิริสัมพันธ์ และคณะ, 2546 : 27) 
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อนึ่งในวรรค 3 และวรรค 4 ของมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ยังได้บัญญัติว่า 

“ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน  
การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสม
ของแต่ละภารกิจ” 

 “เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้จะตราพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการ
ปฏิบัติก็ได้” 

ในปีต่อมา รัฐบาลได้ด าเนินการออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นการก าหนดรายละเอียดในทางปฏิบัติขยายความจาก
มาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 โดยในมาตรา 6 ของ 
พระราชกฤษฎีกา ระบุว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุ
เป้าหมาย” ดังต่อไปนี้ 

1. ให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
4. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น หรือลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
6. ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
7. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 
ทั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่าการปฏิรูประบบราชการไทยในช่วง พ.ศ. 2540-2545 ได้ประยุกต์ใช้ 

แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่มาอย่างชัดเจนและประทศไทยยังได้ก าหนดทิศทางการพัฒนา
ระบบราชการตามแนวคิดนี้มาจนถึงปัจจุบัน 

การปฏิรูประบบราชการตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ต้องการให้ระบบราชการปรับเปลี่ยนกระบวนการท างาน ค่านิยม ไปสู่ระบบ
ราชการที่มีความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน และเสริมให้เกิดการประโยชน์สุขกับประชาชน  
จึงได้ก าหนดให้มี คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นกลไกขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์  
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , 2551ข: 28) ซึ่ง ก.พ.ร.ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ 
เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ของการพัฒนาระบบราชการอย่างต่อเนื่อง 
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ในระยะแรก ก.พ.ร. ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบราชการ พ.ศ. 2546 –  
พ.ศ. 2550 โดยก าหนดวิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์ ของการพัฒนาระบบราชการไว้ว่า “พัฒนาระบบ
ราชการไทยให้มีความเป็นเลิศสามารถรองรับกับการพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ โดยยึดหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และประโยชน์สุขของประชาชน” (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ, 2546 : 12 – 39) 

ส าหรับเป้าประสงค์หลักหรือผลลัพธ์สุดท้ายที่พึงประสงค์ของการพัฒนาระบบราชการไทย 
ตามวิสัยทัศน์ใหม่ดังกล่าว สามารถแยกออกได้ 4 ประการ ดังนี้ 

1. พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนที่ดีขึ้น (Better Service Quality) มีการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งจัดตั้งศูนย์บริการร่วม 
(Service Link) 

2. ปรับบทบาท ภารกิจ และขนาดให้มีความเหมาะสม (Rightsizing) เพ่ือการบริหาร
จัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปัจจุบันได้มีองค์การภายใต้การก ากับดูแลของภาครัฐ  
หลายรูปแบบ อาทิ องค์การมหาชน องค์การที่เป็นหน่วยให้บริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit) 

3. ตอบสนองต่อการบริหารปกครองในระบอบประชาธิปไตย (Democratic 
Governance) ซึ่งตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหลังการปฏิรูปการเมืองต้องการให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการบริหารงานภาครัฐ 

4. ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการท างานให้อยู่ในระดับสูงและเทียบเท่า
เกณฑ์สากล (High Performance) โดยเปลี่ยนแปลงการบริหารที่เน้นยุทธศาสตร์เพ่ือการบริหารงาน
ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น 

ในช่วงแรกนั้นการสร้างความเป็นเลิศ หรือการสร้างองค์การสมรรถนะสูงจะเห็นได้ชัด
กับประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 4 ที่ต้องการเพ่ิมขีดความสามารถขององค์การโดยการก าหนดเกณฑ์ 
การบริหารและการก าหนดจัดท าแผนยุทธศาสตร์ภาครัฐ 

ต่อมาในแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบราชการ พ.ศ. 2551-2555 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า 
ระบบราชการไทยมุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชนและรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ  
มีขีดสมรรถนะสูงสามารถเรียนรู้ปรับตัวและตอบสนอง ต่อการเปลี่ยนแปลงยึดมั่นในหลักจริยธรรม 
และธรรมาภิบาล  ประกอบไปด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ, 2551 : 27 – 29)   

1. ยกระดับการให้บริการและการท างาน เพ่ือตอบสนองความคาดหวังและ 
ความต้องการของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อน หลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  

2. ปรับรูปแบบการท างานให้มีลักษณะเชิงบูรณาการ เกิดการแสวงหาความร่วมมือ
และสร้างเครือข่ายกับฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  

3. มุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถ  
ในการเรียนรู้ คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่าง ๆ 
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4. สร้างระบบการก ากับดูแลตนเองที่ดี เกิดความโปร่งใส มั่นใจ และสามารถตรวจสอบ
ได้รวมทั้งท าให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีจิตส านึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อประชาชนและ 
ต่อสังคมโดยรวม  

แผนพัฒนายุทธศาสตร์พัฒนาระบบระบบราชการฉบับนี้ ได้ให้ความส าคัญต่อเนื่องของ
การพัฒนาระบบราชการและองค์การภาครัฐให้มีขีดสมรรถนะสูง ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  

ต่อมาได้  กพร. ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบราชการ 2556 -2561  
ซึ่งมีวิสัยทัศน์ คือ“ระบบราชการไทยมุ่งเน้นพัฒนาการท างานเพ่ือประชาชน และรักษาผลประโยชน์
ของประเทศชาติภายใต้หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยกระดับขีดสมรรถนะ
ไปสู่ความเป็นเลิศ บูรณาการและเพ่ิมประสิทธิภาพงานของภาครัฐ ประสานการท างานกับทุกภาค
ส่วน สร้างความโปร่งใสต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ ให้เป็นที่น่าเชื่อมั่นศรัทธาของ
ประชาชน” ประกอบด้วย 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ, 2556 : 27 – 29) 

1. การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน  
2. การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ  
3. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
4. การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ  
5. การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกัน ระหว่างภาครัฐ 

ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
6. การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน  
7. การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพ่ือเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
จากแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบราชการที่มีทิศทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็น 

ถึงการเปลี่ยนแปลงกระบวนคิดในการบริหารงานภาครัฐที่ได้ให้ความส าคัญกับประชาชนและ 
สร้างองค์การระบบราชการที่มีสมรรถนะสูงเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศ  
โดยทุกฉบับจะมีการก าหนดวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีการพัฒนาองค์การภาครัฐให้มี 
ขีดสมรรถนะสูง และในแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบราชการฉบับปัจจุบันได้ก าหนดไว้ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ
พัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสู่องค์การแห่งความเป็นเลิศ โดยเน้นการจัดโครงสร้าง 
องค์การที่มีความทันสมัย กะทัดรัด มีรูปแบบเรียบง่าย (Simplicity) มีระบบการท างานที่คล่องตัว 
รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการท างาน เน้นการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity) พัฒนา 
ขีดสมรรถนะของบุคลากรในองค์การ เน้นการท างานที่มีประสิทธิภาพ สร้างคุณค่าในการปฏิบัติ
ภารกิจของรัฐ ประหยัดค่าใช้จ่าย ในการด าเนินงานต่าง ๆ และสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยมี 4 กลยุทธ์ คือ 1. พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้มีขีดสมรรถนะสูง 2. 
พัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบราชการ 3. เพ่ิม
ผลิตภาพในการปฏิบัติราชการ โดยการลดต้นทุน และส่งเสริมนวัตกรรม และ 4. สร้างความ
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รับผิดชอบต่อสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , 
2556 : 34-35) 

ทั้งนี้  การก าหนดทิศทางการพัฒนาองค์การภาครัฐให้มีความสามารถสูง ส่งเสริมให้
ประเทศเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและดึงดูดการลงทุนและสร้างความก้าวหน้า 
ของประเทศอย่างต่อเนื่อง เป็นการสะท้อนถึงเจตนารมณ์ของรัฐที่ต้องการให้องค์การภาครัฐ  
มีสมรรถนะสูง ภายใต้แนวความคิดของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ซ่ึงตั้งอยู่บนหลักทฤษฎีการจัดการ
นิยมสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในแง่ของการบริหารรัฐกิจและการบริหารธุรกิจ สอดคล้องกับรัฐ
ประศาสนศาสตร์แนวคิดตั้งเดิมตามหลักวิทยาศาสตร์การจัดการ (Scientific Management) ของ 
Frederick Taylor โดยมุ่งเน้น โดยให้ความส าคัญต่อการประหยัด (Economy) ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) (ทศพร ศิริสัมพันธ์, 2549: 27) ซึ่ง Ferlie, Ashburner, 
Fitzgerald,& Petligrew (1996) ได้กล่าวโดยสรุปว่าแนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหม่เพ่ือการ
ปฏิรูประบบราชการมีดังนี้  

1. การปรับปรุงประสิทธิภาพ (efficiency drive) 
1.1 ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงานให้ทันสมัย 
1.2 มีการบริหารงานเชิงธุรกิจมากขึ้น 
1.3 มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 

2. การลดขนาดและการกระจายอ านาจ (Downsizing and Decentralization) 
2.1 เปิดให้กลไกตลาดเข้ามาแทนภาครัฐ 
2.2 จัดกลุ่มประเภทภารกิจงานหลัก/งานรอง (core function /non-core function) 
2.3 เปิดให้มีการทดสอบตลาด (market-testing) 
2.4 เปิดให้มีการแข่งขัน (contestability) 
2.5 แยกผู้ซื้อบริการและผู้ให้บริการออกจากกัน (purchaser-provider split) 
2.6 ใช้ระบบการท าสัญญาข้อตกลง (contractrualism) 
2.7 การจัดตั้งองค์การบริหารงานอิสระของฝ่ายบริหาร (agencification) 

3. การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (in search of excellence) ให้ความส าคัญเรื่องวัฒนธรรม
องค์การ ค่านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ และการบริหารความเสี่ยง 

4. การให้ความส าคัญต่อการบริการประชาชน (public service orientation) มุ่งเน้น
คุณภาพการด าเนินงาน ให้ความส าคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้า ผู้รับบริการ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ที่มีต่อการด าเนินงานของราชการอย่างต่อเนื่อง  

นอกจากนี้ แนวทางการพัฒนาระบบราชการมีความเชื่อมโยงกับการก าหนดทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560- 2564) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาประเทศให้เกิดดุลยภาพเกิดการเติบโตระยะยาว ระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส 
มีประสิทธิภาพ ปรับรูปแบบการให้บริการผ่านระบบดิจิทัล รับผิดชอบต่อประชาชน ตรวจสอบได้จาก
ภาคประชาชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้ภาครัฐมีบุคลากรมีความรู้ ความสามารถในยุคดิจิทัล มีคุณธรรม 
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มีจิตส านึกค านึงถึงประโยชน์ของชาติ ซึ่ งได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศไว้ 10 
ยุทธศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่สมรรถนะสูง 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 8 โดยมีสาระส าคัญดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ โดยมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่สมรรถนะสูง ได้แก่ (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2559: 66-71) 

1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม 
โดยมีการพัฒนาคนให้มีจิตสาธารณะ มีการสอนที่สอดแทรกการสร้างคุณธรรมจริยธรรม ผลักดันให้มี
การน าวัฒนธรรมการท างานที่พึงประสงค์ไปใช้ปฏิบัติจนให้เป็นคุณลักษณะที่ส าคัญของคนใน
สังคมไทย อาทิ  การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย การท า งานเป็นทีม 
การเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง การท างานอย่างกระตือรือร้น 

2. พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
พัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการท างาน
และการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน  

3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย โดยมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่
สมรรถนะสูง (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,2559: 129-137) 
ได้แก่  

1. การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มี
ความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า โดยมีการปรับปรุงโครงสร้าง
หน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาด
ที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า สามารถให้บริการประชาชนในรูปแบบทางเลือกที่หลากหลายและมี
คุณภาพ ข้าราชการมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่องค์กรมีสมรรถนะ
สูงและมีความทันสมัย ราชการบริหารส่วนกลางมีขนาดเล็กลง และราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมีขนาด
ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่รับผิดชอบ พัฒนาบุคลากรและปฏิรูประบบบริหารจัดการกาลังคนภาครัฐให้มี
ประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1) ก าหนดให้ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีความส าคัญสูงกับการพัฒนาประเทศในวง
กว้างหรือมีความส าคัญทางยุทธศาสตร์ให้สามารถสรรหาบุคคลภายนอกเข้ามาบริหารราชการได้ 

2) สรรหาคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและสมรรถนะสูงเข้ามาสู่ระบบราชการ 
โดยให้ค านึงถึงความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 

3) น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาทดแทนก าลังคนภาครัฐ ควบคู่กับการศึกษาแนวทางการ
จ้างงานผู้เกษียณอายุราชการอย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับสภาวะการคลังของประเทศ 
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4) วางระบบค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งใน
ส่วนราชการ หน่วยงานในกากับของรัฐ และองค์กรอิสระ ให้เหมาะสมตามลักษณะงาน ความ
เชี่ยวชาญสมรรถนะ ความสลับซับซ้อนของงาน และสอดคล้องกับกลไกตลาด 

5) ก าหนดมาตรการและวิธีการในการแต่งตั้ ง โยกย้ายบุคลากรภาครัฐ การพิจารณา 
บ าเหน็จความชอบหรือการลงโทษ และการพิทักษ์ความเป็นธรรม ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และมีความเป็นกลางทางการเมือง โดยยึดหลักคุณธรรมและความรู้ความสามารถ 

6) พัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกระดับให้ได้รับความรู้ ความสามารถให้สอดคล้อง กับการ
ปฏิบัติงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะการสร้างภาวะผู้น า และการปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนา
นักบริหารระดับสูงของราชการให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าต่อการบริหารราชการอย่างแท้จริง รวมทั้ง
ให้มีการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในการพัฒนาข้าราชการในมิติต่างๆ 

7) วางระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาครัฐทั้งในส่วนข้าราชการประจ า และ
บุคลากรจากภายนอกที่ผ่านการสรรหาเข้ามาด ารงต าแหน่งระดับสูงได้อย่างจริงจังมากขึ้น โดยให้
สามารถวัดผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากลเพ่ือให้
ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอ านวยความสะดวก ตรงตาม
ความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ 

1) ปรับรูปแบบและวิธีการด าเนินการของภาครัฐให้มีความร่วมมือกันระหว่างรัฐ เอกชน 
ประชาชน และประชาสังคม ในลักษณะแบบประชารัฐ  

2) ส่งเสริมให้มีการแข่งขันในผลงานการจัดบริการสาธารณะของรัฐและระหว่าง
หน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานภายนอก ภาคประชาสังคมและองค์กรชุมชน รวมทั้งมีการก ากับ 
ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานและความพร้อมของผู้รับงานแทนภาครัฐ 

3) จัดให้มีกระบวนการและช่องทางการสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลาย
พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน 

4) ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยการวางระบบสารสนเทศการ
จัดการแบบออนไลน์ในการประเมินความก้าวหน้า การบริหารการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
สารสนเทศ 

5) ปรับรูปแบบการให้บริการของรัฐจากรูปแบบเดิมไปสู่การให้บริการประชาชนผ่าน
ระบบดิจิทัลอย่างเป็นระบบ ลดขั้นตอนการด าเนินงาน ให้สอดคล้องกับวิถีการด าเนินชีวิต และความ
ต้องการของผู้รับบริการแต่ละบุคคล โดยการใช้งานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ มีการ
จัดบริการภาครัฐที่อ านวยความสะดวกในลักษณะจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ประชาชนสามารถใช้บริการผ่าน
ระบบเว็บไซต์ อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่และการใช้บริการผ่านเครื่องให้บริการอัตโนมัติ รวมทั้งก าหนด
ค่าธรรมเนียมการให้บริการของรัฐ 
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6) สร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานกลางของศูนย์ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบเครือข่าย
สารสนเทศภาครัฐ (Government Information Network : GIN) รวมทั้งเชื่อมโยงการทางานของ
หน่วยงานภาครัฐ และบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงานผ่านระบบดิจิทัลที่รองรับการทางานและการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

7) ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ที่ภาครัฐจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัลที่
ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถเข้าถึง น าไปใช้ประโยชน์และต่อยอดได้และต่อยอดได้ ทั้งในเชิง
เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนการพัฒนาในเชิงนวัตกรรม 

3. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส 
ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง เป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทย 
ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง ป้องกันการทุจริตภาครัฐ และปราบปรามการทุจริตภาคเอกชน องค์กรพัฒนา
เอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั้งเพ่ือสร้างพลังการขับเคลื่อนค่านิยม ป้องกันให้คนไทยไม่โกง โดย
พัฒนากลไกและระบบการดาเนินงานที่ท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมอย่างเคร่งครัด และส่งเสริมและสนับสนุนนักการเมือง
รุ่นใหม่ที่มีคุณธรรมจริยธรรมเข้าสู่ต าแหน่งทางการเมือง ผ่านกลไกการบริหารพรรคการเมือง และ
การตรวจสอบที่เข้มแข็งจากทุกภาคส่วน รวมทั้ง ขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมของภาคธุรกิจเพ่ือการ
ต่อต้านการทุจริต ผ่านกลไกบรรษัทภิบาล การบริหารจัดการ การสร้างวัฒนธรรมสุจริต การสร้าง
ความรับผิดชอบที่ต้องมีต่อสังคมและผู้บริโภคให้แก่องค์กร ตลอดจนก าหนดแนวทางการจัดทา
ข้อตกลงคุณธรรมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาคเอกชนอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการสนับสนุน
การก ากับดูแลจากหน่วยงานภายนอก 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2559:163-168) 

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี สร้างบรรยากาศ
และสภาวะที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้และพัฒนาความคิด สร้างสรรค์ลงสู่พ้ืนที่และชุมชน ทั้งการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ การจัดให้มีเวทีหรือช่องทางการพัฒนาและแสดงออกของนักคิดและนักสร้างสรรค์ 
และเสริมสร้างต้นแบบที่เหมาะสม รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรมและตัวอย่าง
ความส าเร็จในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง โดยจูงใจให้มีการน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

2.2 การปฏิรูประบบราชการในอนาคต 
เหตุผลความจ าเป็นส าคัญที่ท าระบบราชการต้องมีการปรับตัวใหญ่เนื่องจากบริบทของ

โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง เช่น Climate change, Urbanization, Aging society เป็นต้น ท าให้เกิด
ความท้าทายและจ าเป็นต้องมีการตอบสนองอย่างรวดเร็วทันการณ์ ไม่ว่าจะเป็น การก าหนดนโยบาย 
การวางแผนงาน โครงการ และการจัดบริการสาธารณะประเภทใหม่ มีการปฏิวัติทางด้านดิจิทัลและ
เทคโนโลยีที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน (Disruptive Change) รวมถึงความก้าวหน้าของ
การสื่อสารสมัยใหม่ (Social Media) ต่างๆท าให้ภาครัฐต้องหันมาปรับตัวและอาศัยเทคโนโลยี
ดังกล่าวนั้นเพ่ือตอบโจทย์และตอบสนองความคาดหวังของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการของทาง
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ราชการที่จะต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยไม่มีข้อจ ากัดทางด้านสถานที่และ
เวลา และข้อจ ากัดเกี่ยวกับขีดความสามารถของภาครัฐเองในการจัดการกับปัญหาและความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการท างานข้ามกระทรวง กรม และภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งแตกต่างไป
จาก โครงสร้างการท างานในแนวดิ่งตามสายการบังคับบัญชาแบบเดิม รวมทั้งการมีความคล่องแคล่ว 
ว่องไว (Agility) และสามารถปรับตัว (Adaptive) ในการท างานร่วมกับภาคส่วนอ่ืน ๆ ในสังคม  
ในลักษณะของการร่วมคิดออกแบบ (Co-designer) และการร่วมผลิต (Co-producer) สาธารณะให้
สามารถตอบโจทย์ความท้าทายของประเทศหรือตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนที่แปร
ผันไปตามสภาพพลวัตของการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีคุณภาพ ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์และ
ช่องทาง ได้อย่างมั่นคงปลอดภัยและประหยัด (ทศพร ศิริสัมพันธ์,2560:1) 

อีกทั้งเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 
65 ก าหนดให้รัฐบาลจัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักธรรมาธิ
บาล เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้สอดคล้องสู่การเป็น "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
 เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" หรือตามคติพจน์ 
"มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ซึ่งรัฐบาลได้เร่งผลักดันให้มีการปฏิรูป 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความมั่นคง 2) ด้าน
การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 4) ด้านการ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 5) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2560)  

ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 (พ.ศ. 2561 – 2580) มีด้านที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจ
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ส าคัญ ได้แก่ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ซึ่งมีสาระส าคัญเพ่ือการปรับเปลี่ยนระบบราชการ ดังนี้  

1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส หน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ มีระบบการ
บริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ให้การบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอ่ืนให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ การบริหารจัดการภาครัฐมีความ
สอดคล้องเชื่อมโยงและเป็นกลไกส าคัญในการน ายุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในทุกระดับ มีการ
จัดสรรงบประมาณที่มีลักษณะยึดโยงกับยุทธศาสตร์ในทุกระดับ มีเป้าหมายร่วมกันทั้งในเชิงประเด็น 
เชิงภารกิจ และเชิงพ้ืนที่ โดยอาศัยข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ เพ่ือน าไปสู่การก าหนดประเด็นการพัฒนา  
การจัดท านโยบาย และการติดตามประเมินผลที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 
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3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งมีการก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อนกัน รวมทั้งมีการถ่ายโอนภารกิจที่
ส าคัญและการกระจายอ านาจในระดับที่เหมาะสมเพ่ือให้ชุมชนและท้องถิ่นเข้มแข็ง 

4. ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกับ
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น และทันการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ ปรับโครงสร้างและระบบ
บริหารงานราชการใหม่ในรูปแบบที่มีความหลากหลาย มีการด าเนินงานที่มีความยืดหยุ่น สามารถ
ปรับตัวเข้าสู่การเป็นส านักงานสมัยใหม่ น าไปสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง พัฒนาและปรับ
ระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง น านวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูล 
ขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัล รวมทั้งน าองค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้ 
เพ่ือสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา 
พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบเพ่ือพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 

5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก  
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ 
โดยภาครัฐมีก าลังคนที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้
สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่ง
ท างานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ สามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนามีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยน
แนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถ
บูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม 

6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้าน
การทุจริต ภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุก
ระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากร
ภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตประพฤติ
มิชอบทุกรูปแบบ พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน 
ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูล แจ้งเบาะแสการทุจริต และ
ตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่
กฎหมายบัญญัติ ส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
ก าหนดให้เจ้าพนักงานของรัฐต้องยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและหลีกเลี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม  
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7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น กฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับมีเท่าที่จ าเป็น ทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งใช้กฎหมายเป็น
เครื่องมือในการสนับสนุนการพัฒนา การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคที่น าไปสู่ความเหลื่อมล้ าด้านต่าง ๆ เอื้อต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค  
มีความเป็นกลาง น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมมีความกล้าหาญทางจริยธรรม เป็นมืออาชีพ มีความเป็นธรรม และ
ไม่เลือกปฏิบัติ ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก มุ่งให้เกิดการสร้างมาตรฐานและ
เพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมเทียบเท่าระดับสากล ตามหลักนิติธรรม โปร่งใส ลดความ
เหลื่อมล้าและสร้างโอกาสในการเข้าถึงความยุติธรรม สร้างความสมดุลระหว่างสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนกับประโยชน์สาธารณะ การอ านวยความยุติธรรมมีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างเสมอภาค 
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมีความร่วมมือที่ดีบูรณาการและเชื่อมโยงการท างานระหว่างกัน 

ระบบราชการถือได้ว่าเป็นกลไกหลักในพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต เพ่ือให้เป็น
ประเทศพัฒนามีนวัตกรรมฐานเศรษฐกิจ หรือเรียนว่า Thailand 4.0 โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
4 เมษายน 2560 (ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา , 2560ง : 6) ได้เห็นชอบให้แผนยุทธศาสตร์ชาติ  
เป็นแผนระดับที่ 1 และก าหนดให้มีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนความมั่นคงเป็นแผนระดับที่  2 และแผนระดับที่ 3 
คือ แผนปฏิบัติการ รวมทั้งแผนของกระทรวงทบวงกรม) (ปรากฏดังภาพที่ 2) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 2 ระดับของแผนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 

ที่มา: ส านักนายกรัฐมนตรี,2560 

สิ่งส าคัญที่บัญญัติขึ้นใหม่ที่เป็นอ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 
2560 ตามมาตรา 270 ในบทเฉพาะการได้บัญญัติให้วุฒิสภาชุดแรกมีหน้าที่และอ านาจในการติดตาม 
เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูปประเทศในหมวด 16 (มาตรา 257-261) และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่ง
รัฐบาลจะต้องเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาทุก 3 เดือน เพ่ือเป็นการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ

1                                                               ยุทธศาสตร์ชาต ิ

2               

3   

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ

แผนความมั่นคง 

“แผนปฏิบัติการด้าน....ระยะที่..(พ.ศ. ...)” แผนอื่น ๆ “แผนปฏิบัติการด้าน....ระยะที่..(พ.ศ. ...)” 
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หน่วยงานของรัฐตามยุทธศาสตร์ชาติ (ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2560ค : 130) ซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติ
จะต้องเร่งด าเนินการศึกษาและติดตามการท างานภาครัฐอย่างมีประสิทธิผล  

อย่างไรก็ดี การด าเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศดังกล่าวข้างต้น ระบบราชการทุกภาคส่วนจะต้องมีการปฏิรูป หรือการ
จัดการภาครัฐให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่เป้าหมายการพัฒนาด้านที่ 6 คือ การปรับเปลี่ยน
ภาครัฐ โดยยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน” และการแยกแยะบทบาทหน่วยงานของ
รัฐที่ท าหน้าที่ก ากับ และการเป็นผู้ให้บริการในตลาดที่มีการแข่งขันกับภาคเอกชนให้ชัดเจน โดย
ภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีขีดสมรรถนะสูงปรับวัฒนธรรมการท างานที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลกอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยี และระบบการท างานที่เป็น
ดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิด
กว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยม
ความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ 
นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจนมีเพียงเท่าที่จ า เป็นมีความทันสมัย มีความเป็นสากล
ประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมี
การบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม รวมทั้งต้องมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรภาครัฐที่
สามารถจูงใจและดึงดูดให้คนดีคนเก่งเข้ามาร่วมพลังการท างานที่มีความมุ่งมั่นและมีแรงบันดาลใจใน
การที่จะร่วมกันพลิกโฉมประเทศไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์ (ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2561:55) ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบราชการ  
โดยมีสาระส าคัญเพ่ือการปฏิรูประบบราชการในประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ (ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2561: 55-61) 

1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส หน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ มีระบบการบริหาร
จัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ให้การบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอ่ืนให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สร้าง
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่การบริหารจัดการภาครัฐมีความสอดคล้องเชื่อมโยง
และเป็นกลไกส าคัญในการน ายุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในทุกระดับ มีการจัดสรรงบประมาณที่มีลักษณะ
ยึดโยงกับยุทธศาสตร์ในทุกระดับ มีเป้าหมายร่วมกันทั้งในเชิงประเด็น เชิงภารกิจ และเชิงพ้ืนที่ โดยอาศัย
ข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจ
และพ้ืนที่ เพ่ือน าไปสู่การก าหนดประเด็นการพัฒนาการจัดท านโยบาย และการติดตามประเมินผลที่เป็น
ระบบอย่างต่อเนื่อง 
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3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลงเหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วม ในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งมีการก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อนกัน รวมทั้งมีการถ่ายโอนภารกิจที่
ส าคัญและการกระจายอ านาจ ในระดับท่ีเหมาะสมเพื่อให้ชุมชนและท้องถิ่นเข้มแข็ง  

4. ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกับ
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น และทันการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต โดยองค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ ปรับโครงสร้างให้มี 
ความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวเข้าสู่การเป็นส านักงานสมัยใหม่น าไปสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง 
มีความคล่องตัว สามารถปฏิบัติงานเทียบได้กับ มาตรฐานสากล อีกทั้งมีการก าหนดนโยบายและ  
การบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง น านวัตกรรมเทคโนโลยี 
ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลมาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ รวมทั้งน าองค์ความรู้ 
ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการ ตอบสนอง
กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็น
ระบบเพ่ือพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า นึก  
มีความสามารถสูงมุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ 
โดยภาครัฐมีก าลังคนที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้
สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่ง
ท างานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ สามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนามีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยน
แนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถ
บูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม 

6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้าน
การทุจริตภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของ
บุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการ
ทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูล แจ้งเบาะแส
การทุจริต และตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอ่ืน ๆ โดยได้รับความ
คุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 

7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น กฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับมีเท่าที่จ าเป็น ทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งใช้กฎหมายเป็น
เครื่องมือในการสนับสนุนการพัฒนา การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคที่น าไปสู่ความเหลื่อมล้ าด้านต่าง ๆ เอื้อต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
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8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาคมี
ความเป็นกลาง น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 
เจ้าหน้าที่เป็นมืออาชีพ มีความเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้
โดยสะดวก มุ่งให้เกิดการสร้างมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมเทียบเท่าระดับ
สากล ตามหลักนิติธรรม โปร่งใส ลดความเหลื่อมล้ าและสร้างโอกาสในการเข้าถึงความยุติธรรม  

จากทิศทางที่ ได้ก าหนดแนวทางการปฏิรูประบบราชการตามยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี ทางส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (กพร.) ได้จัดท ากรอบแนวทางในการปฏิรูประบบราชการรองรับ คือภาครัฐต้องปรับตัว 
ให้สามารถอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมยุคดิจิทัลท่ามกลาง 
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและไม่สามารถคาดเดาได้ จึงต้องมุ่งเน้นความคล่องตัวเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจ
พิเศษ และน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาพลิกโฉมระบบการไทยในบริบทราชการสู่ Government 4.0  
ซึ่งเป็นระบบการบริหารงานภาครัฐที่ดีเป็นที่พึงประสงค์ในอนาคต โดยมีคุณลักษณะ 3 ประการ ได้แก่ 
(ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน,2560:9-11) 

1. ระบบราชการต้องเปิดกว้างและเชื่อมโยงเข้ากับทุกฝ่าย (Open & Connected 
Government) หมายความว่าต้องมีความเปิดเผยโปร่งใสในการท างาน โดยบุคคลภายนอกสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเข้ามาตรวจสอบ 
การท างานได้ รวมถึงการโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคเอกชนและ
ภาคประชาสังคมเป็นผู้รับชอบด าเนินการแทน  

2. ต้องให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) ซึ่งหมายความว่า
ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งค าถามกับตนเองเสมอว่าประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้น
แก้ไขปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชน  

3. ภาครัฐอัจฉริยะ มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart and High Performance 
Government) ซึ่งหมายความว่าจะต้องท างานอย่างเตรียมการณ์ ไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้  
ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่า มีความยืดหยุ่นและ
ความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา ตลอดจนเป็นองค์การที่มี 
ขีดสมรรถนะสูงและปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นส านักงานแบบดิจิทัล รวมทั้งท าให้ข้าราชการ  
มีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ  

ดังนั้น องค์การระบบราชการที่มีสมรรถนะสูงจะส าเร็จได้เมื่ออาศัยปัจจัยหลัก
ส าคัญอย่างน้อย 3 ประการ คือ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ,2560:5) 

1.การสานพลังทุกภาคส่วน ระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอ่ืน ๆ ในสังคม 
(Collaboration) เป็นการยกระดับการท างานให้สูงขึ้นไปกว่าการประสานงานกัน (Coordination) 
หรือท างานด้วยกัน (Cooperation) ไปสู่การร่วมมือกัน (Collaboration) อย่างแท้จริง โดยจัดระบบ
ให้มีการวางแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน 

2. การสร้างนวัตกรรม (Innovation) เป็นการคิดค้นและแสวงหาวิธีการหรือ
แนวทาง (Solutions) ใหม่ๆ อันจะเกิดผลกระทบมหาศาล เพ่ือปรับปรุงและออกแบบการให้บริการ
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สาธารณะและนโยบายสาธารณะให้สามารถตอบโจทย์ความท้าทายของประเทศหรือตอบสนองปัญหา
ความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ อันแปรผันไปตามสภาพพลวัตของการเปลี่ยนแปลง 
โดยอาศัยรูปแบบห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab) และใช้
กระบวนการความคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ในลักษณะที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือ
สร้างความเข้าใจและเข้าถึงความรู้สึกของประชาชน (Empathize) น าข้อมูลมาวิเคราะห์ถึงปัญหา 
(Define) และใช้ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาต้นแบบ (Prototype) และท าการทดสอบปฏิบัติจริง 
ก่อนน าไปขยายผลต่อไป หรือเป็นการน าเอาศาสตร์พระราชาว่าด้วย “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”มา
ประยุกต์ใช้ 

3.การปรับเข้าสู่การเป็นดิจิทัล (Digitization/ Digitalization) เป็นการผสมผสาน
กันของการจัดเก็บและประมวลข้อมูลผ่านคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) อุปกรณ์ประเภท
สมาร์ทโฟน (Smart Phone) และการท างานร่วมกันผ่านเครื่องมือต่างๆ (Collaboration Tools) ท า
ให้สามารถติดต่อกันได้อย่างเรียลไทม์ (Real Time) ไม่ว่าจะอยู่ที่ ใด สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่
สลับซับซ้อนต่างๆ วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชน เกิดผลกระทบอย่างสูง และ
สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังในการให้บริการของทางราชการที่จะต้องด าเนินการได้ทุกเวลา 
ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์ และทุกช่องทางได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย และประหยัด 

ในส่วนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ทางความคิด (Mindset) ให้ตนเองมีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ (Public Entrepreneurship) 
เพ่ิมทักษะให้มีสมรรถนะที่จ าเป็นและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน อันจะช่วยท าให้สามารถแสดง
บทบาทของการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Leader) เพ่ือสร้างคุณค่า (Public Value) และ
ประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน 

อาจกล่าวได้ว่า ทิศทางในการปฏิรูประบบราชการเพ่ือพัฒนาระบบราชการในอนาคต  
เป็นระบบราชการแบบใหม่ตามทิศทางของระบบราชการ 4.0 มีคุณลักษณะส าคัญ คือ (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ,2560:7 ) ระบบราชการจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชน
ได้เข้าถึงข้อมูล ท างานเชิงรุกแก้ไขปัญหาเตรียมการไว้ล่วงหน้าตอบสนองต่อสถานการณ์ทันเวลา 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน มีการแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานเชื่อมโยงการท างานซึ่ง
กันอย่างเป็นเอกภาพเบ็ดเสร็จในจุดเดียว โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการ มีฐานข้อมูลที่
ทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในการท างาน มีการปรับรูปแบบการท างานให้คล่องตัวรองรับการ
ประสานงานแนวระนาบและในลักษณะเครือข่าย เปิดให้ภาคส่วนอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วม ถ่ายโอนภารกิจ
ไปด าเนินการแทนได้ และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม โดยบุคลากรทุกระดับพร้อมปรับเปลี่ยนตัวเองสู่
องค์การที่มีความทันสมัยและมุ่งเน้นผลงานที่ดี  รวมทั้งระบบราชการจะต้องดึงดูดบุคลากรที่มี
ศักยภาพสูง พัฒนาอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ สร้างความผูกพัน สร้างแรงจูงใจ มีแผนเชิงรุก
รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร ทั้งนี้สามารถจัดท าเป็นตารางสรุปความแตกต่างของรูปแบบ
ระบบราชการเดิมและระบบราชการใหมท่ี่ควรเป็นในอนาคตได้ดังนี้ (ปรากฏดังตารางที่ 2) 
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ตาราง 2 สรุปความแตกต่างของรูปแบบระบบราชการแบบเดิมและระบบราชการแบบใหม่ 

ระบบราชการแบบด้ังเดิม ระบบราชการแบบใหม่ 
1.การท างานแยกตามภารกจิของแตล่ะหน่วยงาน แม้มีการ
ท างานประสานงานกนัระหว่างหน่วยงาน แตย่ังไม่ใช่
การบูรณาการอย่างแท้จริง (Autonomy, Separation) 
2.การท างานยังไม่อยู่ในรูปแบบอเิลก็ทรอนกิส์อย่างเตม็
รูปแบบและยังเป็นการท างานตามสายการบังคับบญัชาใน
แนวดิ่ง (Fragmentation, Hierarchy, Silo, Vertical 
Approach) 
 
 
3.ให้บริการเป็นมาตรฐานเดยีวกันอย่างตายตัวตามสิทธิ 
พื้นฐานของบุคคลที่รัฐก าหนด (Standardization) 
4.ระบบท างานในแบบอนาล็อก (Analog) 
 
5.การด าเนินงานเชิงรบั ตามสถานการณ์ที่เกดิขึ้น(Passive) 
 
 
6.ยึดกฎเกณฑ์ และมุ่งเน้นแต่การปฏิบัติงานตามเปา้หมาย 
(Rule-based,Performance-oriented) 
 
7.ปฏิบตัิงานตามนโยบาย ขับเคลื่อนโดยภาครัฐเป็น
ศูนย์กลาง (Government-driven) 
8.ระบบการท างานทีล่่าช้า มีตน้ทุนสูง (Red tape, 
Costly) 
 
9.เปดิเผยข้อมลูตามที่รอ้งขอเฉพาะราย / เปดิเผยข้อมลู
จ ากัด(Close system, Upon Request only) 
 
10.การปฏิบัติงานตามขั้นตอนแบบเดิมๆ (Routine Work) 
 
 
 
11.ต่างหน่วยงานตา่งท างานกันล าพงัโดยไมม่ีการแบง่ปัน
ทรัพยากรเพื่อใช้งานร่วมกนั (Stand-alone) 
 

1การท างานร่วมกันแบบบูรณาการอย่างแท้จริง ในเชิง
ยุทธศาสตร์ตั้งแตร่ะดับการวางนโยบายไปจนถึงการ
น าไปปฏิบตัิ (Collaboration) 
2.การท างานมีการเช่ือมโยงผ่านระบบดิจิทัลอย่างเต็ม
รูปแบบตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการเชื่อมโยงทุกส่วน
ราชการในการบริการประชาชนและมีการบังคับบัญชา
ในแนวนอน (End-to-end process flow,Cross-
boundary management, Program/Project 
Management Office, Horizontal approach) 
3.ให้บริการตามความต้องการเฉพาะบุคคลซึ่งสามารถ
ออกแบบ /เลือกรูปแบบ/ วิธีการในการขอรับบริการได้  
4.ระบบการท างานท่ีเป็นดิจิทัลเตม็รูปแบบ 
(Digitization) 
5.การด าเนินงานท่ีตอบสนองทันที/ทันเวลา/เชิงรุก  
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงมีการคาดการณไ์ว้ล่วงหน้า 
(Pro-Active) 
6.สร้างนวัตกรรม มีการควบคุมอยา่งชาญฉลาด มุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบตัิงาน (Innovation, Smart 
regulation, Results-oriented) 
7.ปฏิบัติงานโดยเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
(Citizen-centric) 
8.สร้างคุณค่าในการให้บริการแกป่ระชาชน ท าน้อยได้
มาก (Creating value for the public, Doing more 
and better with less) 
9.เปิดเผยข้อมูลเป็นปกติ (default) ในรูปแบบที่
สามารถน าไปใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องร้องขอ (Open 
system, Open access) 
10.สามารถแก้ไขปัญหาโดยไม่จ าเป็นต้องใช้วิธีการ
ท างานรูปแบบเดิมและสามารถตอบสนองได้ทันที 
(Non-routine problem solving, Real-time 
capability) 
11.แบ่งปันทรัพยากรในการท างานร่วมกัน เพื่อลด
ต้นทุนเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏบิัติงาน (Shared 
Services) 
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ระบบราชการแบบด้ังเดิม ระบบราชการแบบใหม่ 
12.วางนโยบาย และปฏิบตัิงานโดยใช้ความรู้สกึ  
และคาดเดาเอาเอง (Intuition) 
 
 
13.บรกิารประชาชนเฉพาะในเวลาราชการ (Office-hours 
only) 
14.มีความเช่ียวชาญ/ช านาญเฉพาะทาง 
(Expert/Specialist) 
 
 
15.ข้าราชการแบบดั้งเดมิ (Public administrator) 

12.ปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของข้อมูลความต้องการของ
ประชาชน และวางนโยบายที่สามารถน าไปปฏิบัติให้
เกิดผลได้จริง (Data-driven, Demand-driven, 
Actionable policy solutions) 
13.บริการประชาชนตลอดเวลา (On-demand 
services) 
14.มีความสามารถในการใช้ความรู้ สติปญัญา และ
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อแก้ไข ปัญหาและสร้างคณุค่า 
(Knowledge worker) มีความสามารถในการเรียนรู้ 
(Educability) มีเหตผุลในเชิงจรยิธรรม (Ethic ability) 
15.มีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ (Public 
Entrepreneurship) 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ,2560 : 6 

สรุปได้ว่า ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการปรับไปสู่ระบบราชการ 4.0 ในอนาคต เพ่ือให้
ระบบราชการมีสมรรถนะสูงจะต้องมีการสร้างนวัตกรรมบนพ้ืนฐานของการสานพลังความร่วมมือกัน 
ระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอ่ืน ๆ ในสังคม รวมทั้งใช้ประโยชน์จากความเป็นระบบดิจิ ทัลในการ
คิดค้นและแสวงหาหนทางหรือวิธีการใหม่ ๆ อันก่อให้เกิดผลกระทบสูง เพ่ือท าการปรับปรุงและ
ออกแบบนโยบายสาธารณะและการจัดบริการสาธารณะให้สามารถตอบโจทย์ความท้าทายของ
ประเทศหรือตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนที่แปรผันไปตามสภาพพลวัตของการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้ง มีระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดึงดูดคนดี คนเก่ง และ
ส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ ผลักดันให้เป็นองค์การภาครัฐเป็นองค์การ
สมรรถนะสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การภาครัฐจะต้องปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลตาม
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่มุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก เพ่ือให้
สามารถเป็นที่ไว้วางใจและเป็นที่พ่ึงพิงได้ของประชาชนเป็นส าคัญ 

3. แนวคิดหลักเกี่ยวกับธรรมภิบาลภาครัฐ 

จากความเป็นมาของแนวคิดธรรมาภิบาลในประเทศไทยที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นมา
และเหตุผลความจ าเป็นที่ท าให้แนวคิดดังกล่าวเป็นที่รู้จักและยอมรับในประเทศไทย โดยเฉพาะ
ภายหลังวิกฤตการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและการเงินใน ปี พ.ศ. 2540 เมื่อประเทศไทยยอมรับและน า
แนวคิดธรรมาภิบาลมาใช้ตามค าแนะน าของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ( IMF) และได้มีการ
พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยมีส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเป็นผู้น าในการขับเคลื่อน
การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ รัฐบาลในช่วงดังกล่าวได้ปรึกษาทางมูลนิธิ
สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศ (ทีดีอาร์ไอ) ให้ช่วยเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมทั้งในระยะสั้น
และระยะยาวเพ่ือแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาประเทศให้มี
ความยั่งยืนถาวรโดยเร็วที่สุด และต่อมามูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยจึงได้จัดท า 
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“ข้อเสนอเพ่ือส่งเสริมธรรมาภิบาลไทย” เสนอต่อนายกรัฐมนตรีในเดือนเมษายน 2542 ซึ่ง
นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้เลขาธิการ ก.พ. จัดท าบันทึกก าหนดเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาแนวทางด าเนินการต่อไป ต่อมาเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 คณะรัฐมนตรีมี
มติเห็นชอบการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีเป็นวาระแห่งชาติ และวันที่ 22 
มิถุนายน 2542 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐสามารถน าไปด าเนินการต่อ
ได้ และระเบียบดังกล่าวจะไม่ถูกยกเลิกเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ท าให้การด าเนินการสร้างระบบ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง (ทิพาวดี เมฆสวรรค์, 2543 : 67) 

นอกจากนี้ การขับเคลื่อนเพ่ือเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ ได้รับ
แรงสนับสนุนเมื่อมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 8 และ 9 รวมทั้งเมื่อมีการประกาศใช้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้าง
ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ปัจจุบันมีกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ดังนี้ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 6 ก าหนดขอบเขตความหมายของค าว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” ได้แก่การบริหาร
ราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น  
มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก
และได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

กล่าวโดยสรุป ธรรมาภิบาล ได้รับการยอมรับและน ามาใช้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการ
บัญญัติไว้ในกฎหมายสูงสุดของประเทศ คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2540 2550 2560
ตลอดจนกฎหมายแม่บทที่ส าคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน คือ พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 รวมทั้งได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพ่ือขับเคลื่อนการสร้างธรรมภิบาลในภาครัฐ  

ต่อมาเมื่อมีการจัดตั้งส านักงานพัฒนาระบบราชการ หรือ ส านั กงาน กพร. ขึ้นมา
หน่วยงานดังกล่าวก็รับบทบาทส่งเสริมผลักดันธรรมาภิบาลต่อเนื่องจากส านักงาน กพ. โดยก าหนดให้
ธรรมาภิบาลเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินการพัฒนาระบบราชการไทยตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการไทย อีกทั้ง ได้มีการจัดตั้งสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เมื่อวันที่ 7 
มีนาคม พ.ศ. 2548 โดยให้เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU) อยู่ใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
บริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2550 ก าหนดให้มีหน้าที่ในการให้บริการทางวิชาการ 
สนับสนุนงานด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการและส่งเสริมการพัฒนาการบริหารงานตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันที่ 24 เมษายน 2555 ได้มี
มติเห็นชอบกับข้อเสนอแผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการ เพ่ือการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน ตามที่ ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยที่หลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี (GG Framework) เป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอแผนการส่งเสริมฯ ที่คณะรัฐมนตรีได้
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มีมติเห็นชอบแล้ว แผนดังกล่าวเพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลของประเทศและท าให้ประชาชนมีความ
เชื่อถือไว้วางในในการท างานของภาคราชการ โดยมีความหมายของหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี (GG Framework) ประกอบด้วย 4 หลักการส าคัญ และ 10 หลักการย่อย ดังนี้ 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ,2555)  

1) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ประกอบด้วย 
1.1) ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องใช้ทรัพยากรอย่าง

ประหยัด เกิดผลิตภาพที่คุ้มค่าต่อการลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ทั้งนี้ ต้องมีการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพ่ืออ านวยความสะดวก และลดภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจน
ยกเลิกภารกิจที่ล้าสมัยและไม่มีความจ าเป็น 

1.2) ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องมีวิสัยทัศน์เชิง
ยุทธศาสตร์ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย  ปฏิบัติหน้าที่
ตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ มีการวางเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและอยู่ใน
ระดับที่ตอบสนองต่อความคาด หวังของประชาชน สร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมี
มาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยงและมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ รวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

1.3) การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องสามารถ
ให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความ
เชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม 
           2) ค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) ประกอบด้วย 

2.1) ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) หมายถึง ในการปฏิบัติ
ราชการต้องสามารถตอบค าถามและชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย รวมทั้งต้องมีการจัดวางระบบการรายงาน
ความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้ต่อสาธารณะเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ
และการให้คุณให้โทษตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใด ๆ 
ที่อาจจะเกิดขึ้น 

2.2) เปิดเผยข้อมูลมีความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้อง
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและ
เชื่อถือได้ให้ประชาชนได้ รับทราบอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ดังกล่าวเป็นไปโดยง่าย 

2.3) หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องใช้อ านาจของ
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ 

2.4) ความเสมอภาค (Equity) หมาย ถึง ในการปฏิบัติราชการต้องให้บริการอย่างเท่า
เทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกด้านชายหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม และ
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อ่ืน ๆ อีกทั้งยังต้องค านึงถึงโอกาสความเท่าเทียมกันของการเข้าถึงบริการสาธารณะของ กลุ่มบุคคล
ผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย 
           3) ประชารัฐ (Participatory State) ประกอบด้วย 

 3.1) การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ  (Participation/Consensus 
Oriented) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  รวมทั้งเปิดให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่
ส าคัญที่เกี่ยวข้องร่วมคิดแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการด าเนินงานและร่วม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้ ต้องมีความพยายามในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างกลุ่มผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อ
คัดค้านที่หาข้อยุติไม่ ได้ในประเด็นที่ส าคัญ 

 3.2) การกระจายอ านาจ (Decentralization) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการควรมีการ
มอบอ านาจและกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและ การด าเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานใน
ระดับต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  รวมทั้งมีการโอนถ่ายบทบาทและภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือภาค ส่วนอื่น ๆ ในสังคม 

4) ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) ประกอบด้วย
คุณธรรม จริยธรรม (Morality and Ethics) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องมีจิตส านึกความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็น ไปอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของ
สังคม  รวมทั้งยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจน 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของระบบราชการไทย  

จากการศึกษาหลักธรรมาภิบาล โดยสรุปแล้ว ธรรมาภิบาล หมายถึง หลักการบริหารแนว
ใหม่ที่มุ่งเน้นหลักการท างานที่จะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นวาจะน ามาซึ่งผลลัพธที่ดีที่สุดคือ เป็นธรรม 
ความสุจริต ความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล (ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, 2545 :1 -7) ทั้งนี้
องค์ประกอบของธรรมาภิบาลแล้วแต่ผู้ที่จะน าเรื่องของธรรมาภิบาลไปใช้และให้ความส าคัญกับเรื่องใด
มากกว่ากันตามบริบทของประเทศ บริบทของหน่วยงาน ส าหรับประเทศไทยได้บัญญัติพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เชื่อมโยงกับแนวคิดธรรมาภิบาล  
และการจัดการภาครัฐแนวใหม่ มาสู่การก าหนดกรอบการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ จากการศึกษาของ
สถาบันพระปกเกล้าได้พัฒนาดัชนีวัดธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 10 หลักการ 57 
องค์ประกอบ (ถวิลวดี บุรีกุล และวิศิษฎ ชัชวาลทิพากร ,บรรณาธิการ,2556: 177- 194) ซึ่งน าไปสู่การ
จัดการองค์การที่ดีและน าไปสู่การเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง ตามตารางที่ 3 ดังนี้   
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ตาราง 3 หลักและองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 10 หลัก  

หลักธรรมาภิบาล องค์ประกอบ 
1.หลักนิติธรรม  
ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ 

1.1 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคลากรและประชาชน  
1.2 ความชอบด้วยกฎหมายทางเนื้อหา  
1.3 กฎหมายสูงสดุของรัฐธรรมนญู  
1.4 หลักไม่มีความผดิ ไมม่ีโทษ โดยไม่มีกฎหมาย 
1.5 มีการแบ่งแยกการใช้อ านาจอย่างชัดเจน  
1.6 ความอิสระของผู้พิพากษา  
1.7 มีความผูกพันต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ 

2.หลักคุณธรรม  
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 

2.1 ปลอดจากการทุจริต  
2.2 ปลอดจากการท าผิดวินัย  
2.3 ปลอดจากการท าผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยม จรรยาวิชาชีพ 
2.4 ความเป็นกลางของผู้บริหาร 

3.หลักความโปร่งใส  
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 

3.1 ด้านโครงสร้าง  
3.2 ด้านการให้โทษ  
3.3 ด้านการให้คุณ  
3.4 ด้านการเปิดเผยมีส่วนร่วม 

4. หลักการมสี่วนร่วม  
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 

4.1 การรับฟังความคิดเห็น  
4.2 การให้ข้อมูล  
4.3 การร่วมตัดสินใจ  
4.4 การพัฒนาศักยภาพในการมสีว่นร่วม 

5. หลักความรับผิดชอบ 
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 

5.1 การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
5.2 การมีเป้าหมายที่ชัดเจน  
5.3 การมีการสร้างความเป็นเจ้าของร่วมกัน  
5.4 การมีระบบติดตามประเมินผล  
5.5 การจัดการกับผู้ไมม่ีผลงาน  
5.6 การมีแผนส ารอง 

6.หลักความคุม้ค่า  
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 

6.1 การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
6.2 การประหยดั  
6.3 มีศักยภาพในการแข่งขัน 

7.หลักการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ 
ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ 

7.1  มีการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดลอ้ม 
7.2 พัฒนาการเรียนรู้จากภายใน 
7.3 มีการน าองค์ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
7.4 เสริมสร้างความสามารถ 
7.5 การจัดการความรู ้
7.6 การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี 
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หลักธรรมาภิบาล องค์ประกอบ 
7.7การสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรยีนรู้ 

8.หลักการบริหารจัดการ 
ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ 

8.1 มีแผนและการทบทวนภารกจิ 
8.2 ส ารวจความต้องการผู้บริหาร 
8.3 มีกลยุทธ์ในการบริหาร 
8.4การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
8.5 การศึกษาวิจัย 
8.6 คาดคะแนความเสี่ยง 
8.7 มีการกระจายอ านาจ 
8.8  บริหารประชาชน มิใช่ก ากับ 

9.หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ 

9.1การจัดการอย่างบรูณาการ 
9.2 การติดต่อสื่อสาร 
9.3บริหารให้เกิดการปฏบิัติงานอย่างคุ้มค่า 
9.4 สร้างสรรค์และสร้างเสริม 
9.5 เชื่อมโยงในการท างาน 
9.6 ปรับปรุงความสามารถ 
9.7 พัฒนาความสามารถอยา่งต่อเนื่อง 
9.8 การคัดเลือกและเลิกจ้างอย่างเป็นธรรม 
9.9 การสร้างความไว้วางใจ 
9.10 ความผูกพันหน่วยงาน 

10.หลักเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 

10.1 มีการจัดการชุดข้อมลู 
10.2 มีการจัดการสารสนเทศ 
10.3 มีการเชื่อมโยงเทคโนโลย ี
10.4 มีการน าเทคโนโลยีไปใช่จริง 

ที่มา : ถวิลวดี บุรีกุล และวิศิษฎ ชัชวาลทิพากร,บรรณาธิการ,2556. 
โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า หลักธรรมาภิบาลเป็นหัวใจส าคัญของการขับเคลื่อนระบบราชการ

ให้มีมาตรฐาน มีสมรรถนะสูงตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์
ของการปฏิรูประบบราชการ 

4. แนวคิดเกี่ยวกับองค์การสมรรถนะสูง  

4.1 แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ 
4.1.1 ความเป็นมาของสมรรถนะ แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะเริ่มจากการน าเสนอ

บทความทางวิชาการในปี ค.ศ. 1970 โดย David C. McClelland ได้เขียนบทความ “Testing for 
competence rather than for intelligence”  ใ น ว า ร ส า ร  American Psychologist 
(McClelland, 1970 อ้างถึงใน สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ , 2549) ว่าความฉลาดทางสติปัญญา 
(Intelligence Quotient-IQ) นั้นไม่ใช่ตัวชี้วัดที่ดีของผลงานและความส าเร็จโดยรวม แต่สมรรถนะ
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กลับเป็นสิ่งที่สามารถท าให้งานประสบความส าเร็จได้ดีกว่า (ณรงค์วิทย์ แสนทอง , 2547:10-11)  
ซึ่งสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าผู้ที่ท างานเก่ง ไม่ได้หมายถึงผู้ที่เรียนเก่งแต่ผู้ที่ประสบความส าเร็จใน
การท างานต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้หลักการหรือองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวเองเพ่ือ
ก่อให้เกิดประโยชน์ในงานที่ตนท า ซึ่งเป็นบุคคลที่เรียกว่าเป็นผู้มีสมรรถนะ  

ต่อมาต้นทศวรรษ  1990 องค์การในต่างประเทศได้น าแนวคิดสมรรถนะมาใช้ 
ในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ในหน่วยงานราชการของสหรัฐอเมริกาอย่างกว้างขวาง  
มีการก าหนดคุณลักษณะที่ดีมีผลต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และแนวคิดดังกล่าว
สามารถใช้ในการสรรหา คัดเลือก พัฒนาและประเมินผลงานบุคลากรได้ตรงกับวัตถุประสงค์ของ
ต าแหน่งงานและองค์การมากที่สุด ส าหรับประเทศไทยได้มีการน าแนวคิดสมรรถนะมาใช้ในองค์การ
ภาคเอกชน และภาครัฐบาลได้มีการก าหนดมาตรฐานและแนวทางการก าหนดความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือประโยชน์ในการบริหาร 
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตั้ งแต่ปี  พ.ศ. 2548 (ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2548:1) 

4.1.2 ความหมายของสมรรถนะ 
 ค าว่าสมรรถนะ (competency) และความสามารถ (capability) มีนัยเดียวกัน

ซึ่งสื่อถึงคุณสมบัติ หรือความรู้ความสามารถที่อยู่ในตัวบุคลากรในองค์การซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดสมรรถนะ
ในการแข่งขันให้กับองค์การและช่วยให้การปฏิบัติงานขององค์การประสบผลส าเร็จตามที่องค์การ
มุ่งหวัง McClelland (1973: 57-58) ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า สมรรถนะ คือ บุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่
ภายในปัจเจกบุคคลซึ่งสามารถผลักดันให้ปัจเจกบุคคลนั้นสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดี หรือตามเกณฑ์ที่
ก าหนดในงานที่ตนรับผิดชอบ Parry (1997) ได้นิยามสมรรถนะ คือ กลุ่มของความรู้ (knowledge) 
ทักษะ (skills) และคุณลักษณะ (attributes) ที่เกี่ยวของกัน ซึ่งมีผลกระทบต่องานหลักของต าแหน่ง
งานหนึ่ง ๆ ซึ่งกลุ่มความรู้ ทักษะและคุณลักษณะดังกล่าวจะสัมพันธ์กับผลงานของต าแหน่งงานนั้น ๆ 
และสามารถวัดผลเทียบกับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ และเป็นสิ่งที่สามารถเสริมสร้างขึ้นได้โดยผ่าน
การฝึกอบรมและการพัฒนา ส่วนส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2548) ได้นิยาม
ความหมายของสมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ 
ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่ท าให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพ่ือนร่วมงาน
อ่ืน ๆ ในองค์การ กล่าวคือ การที่บุคคลจะแสดงสมรรถนะใดสมรรถนะหนึ่งได้ มักจะต้องมี
องค์ประกอบของทั้งความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ  ส่วนตัวแบบเกี่ยวกับ
สมรรถนะ หรือความสามารถขององค์การ จิรประภา อัครบวร (2549: 3) กล่าวไว้ว่า สมรรถนะหลัก 
Core Competency เป็นค าที่ใช้เรียกสมรรถนะหลักในบริบท (context) ที่แตกต่างกัน โดยอาจ
แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 

1) สมรรถนะหลักขององค์การ (organizational core competency) คือ 
คุณลักษณะที่องค์การ ต้องการมีหรือเป็นเพ่ือให้มีขีดสมรรถนะตามที่ผู้บริหารองค์การต้องการ เช่น  
ให้มีขีดสมรรถนะในการแข่งขัน มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาข้าราชการพลเรือน ได้ให้ความหมายว่า เรื่องที่ส่วนราชการมีความช านาญที่สุด สมรรถนะหลัก
ขององค์การเป็นขีดความสามารถเชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ ซึ่งเป็นแกนหลักในการท าให้ส่วนราชการ
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บรรลุพันธกิจ หรือท าให้เกิดความได้เปรียบในสภาพแวดล้อมของการปฏิบัติการของตน สมรรถนะหลัก
ขององค์การมักเป็นสิ่งท้าทายที่คู่แข่งหรือผู้ส่งมอบและพันธมิตรเลียนแบบได้ยาก และมักคงสภาพ
ความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับส่วนราชการ  (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2558 : 27)  

2) สมรรถนะหลักของบุคลากรในองค์การ (employee core competency) คือ 
คุณลักษณะที่ทุกคนในองค์การพึงมีพึงเป็น อันจะสะท้อนค่านิยม วัฒนธรรมองค์การ วิสัยทัศน์  
พันธกิจ และเสริมรับกับกลยุทธ์ขององค์การในการด าเนินกิจการ ซึ่งสมรรถนะหลักของบุคลากร  
จะถูกก าหนดจากสมรรถนะหลักขององค์การที่ควรเป็น คือการเรียนรู้พัฒนาตนเองและอ่ืน ๆ 
(developing self and others) การท างาน เป็ นที ม  (teamwork) การท างานมุ่ งผลสัมฤทธิ์ 
(achievement orientation) เป็นต้น  

ทั้ งนี้ สมรรถนะหลักของทั้ งสองกลุ่มนี้มีความแตกต่างกันแต่สัมพันธ์กัน 
ดังอาจกล่าวสรุปได้ว่า สมรรถนะองค์การ หรือ องค์การที่มีสมรรถนะ (organization capability) 
หมายถึง ความสามารถหลักขององค์การที่องค์การท าได้บรรลุผล โดยมีความท้าทายและสามารถ
ให้บริการที่เหนือความคาดหวังและสร้างความแตกต่างจากองค์การอื่น และสมรรถนะหลักของบุคคล 
หมายถึง ความสามารถส าคัญหรือเป็นคุณสมบัติร่วมของทุกคนในองค์การที่ต้องมี เพ่ือที่จะท าให้
องค์การสามารถด าเนินงานได้ส าเร็จลุล่วงตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แผนงาน และโครงการต่าง ๆ 
ขององค์การ เช่น มหาวิทยาลัยอาจมีสมรรถนะหลัก คือ การรักษาและส่งเสริมคุณภาพวิชาการ เป็นต้น 

4.2 แนวคิดเกี่ยวกับองค์การสมรรถนะสูง 
4.2.1 แนวคิดและความเป็นมาขององค์การสมรรถนะสูง 

 แนวคิดการเป็นองค์การสมรรถนะสูง เริ่มมาจากการแสวงหาวิธีการท างานที่ดี
ที่สุด (One best way) จากแนวคิดการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ ของ Frederick W. Taylor    
(Miller,2001)  เป็นจุดเริ่มต้นของการท างานให้มีประสิทธิภาพ ประหยัดค่าใช้จ่ายเพ่ือก่อให้เกิด
ผลผลิตสูงสุด มองคนเป็นเพียงปัจจัยการผลิตเท่านั้น เป็นองค์การระบบปิด (Close System) ที่ไม่
ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมภายนอก ในยุคองค์การแบบดั้งเดิม (Classical Organization Theory) ของ 
Max Weber ได้เสนอรูปแบบองค์การขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดองค์การที่มีสายการบังคับ
บัญชาชัดเจน มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเพ่ือท าให้เกิดความช านาญเฉพาะด้าน มีกฎระเบียบ
หรือมาตรฐานที่แน่นอน มีการสื่อสารอย่างเป็นทางการ และมีการรวมศูนย์อ านาจ บริหารโดยสั่งการ
จากระดับบนลงล่าง (Top – Down) ซึ่งเรียกว่าองค์การแบบจักรกล (Mechanic Organization) 
(Shafritz, Ott, & Jang, 2015:75-76) ต่อมาในช่วงทศวรรษที่ 1930 แนวคิดการองค์การแบบดั้งเดิม
ได้ถูกท้าทายด้วยแนวคิดมนุษย์สัมพันธ์ที่ ให้ความส าคัญกับมนุษย์มาก (School of Human 
Relations) อ ย่ า ง  Chester I Barnard แ ล ะส า นั ก ท รั พ ย าก รม นุ ษ ย์  (School of Human 
Resources) เช่น Elton Mayo , Abrahum Maslow ทฤษฏีล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์ และ
ทฤษฏี X , Y ของ McGregor เป็นต้น ความสนใจขององค์การจึงเน้นที่ความต้องการของบุคลากรใน
องค์การ การส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรมากขึ้น มีการประสาน
ระหว่างความต้องการของปัจเจกบุคคลกับวัตถุประสงค์ขององค์การก่อเกิดแนวทางการบริการที่มุ่งให้
ความส าคัญในเวลาต่อมาและมองว่ามนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญให้องค์การท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ต่อมาช่วงปี  1960 มีการเปลี่ ยนแปลงทางเทคโนโลยี  สภาพแวดล้อม 
มีการเปลี่ยนแปลงองค์การต้องปรับตัวมากขึ้น โดยองค์การให้ความส าคัญกับคนและสิ่งแวดล้อม
ภายนอกเข้าด้วยกัน เพ่ือให้องค์การสามารถอยู่รอด (Lawrence, P, & Lorsch, J. 1967) โดยพัฒนา
เกิดเป็นแนวคิดองค์การเป็นแบบสิ่งมีชีวิต (Organic Organization) ของ Tom Burn and Stalker 
(1961) เป็นองค์การที่มีลักษณะยืดหยุ่น สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีความผันผวน  
ไม่แน่นอน โครงสร้างแบนราบ สายการบังคับบัญชาน้อย มีการแบ่งงานกันท าในลักษณะความรู้  
ความช านาญ รอบด้าน มุ่งเน้นผลงานมากกว่ากฎระเบียบ การสื่อสารแบบไม่ เป็นทางการ  
และมีการกระจายอ านาจในการท างาน (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ ,2551) แนวคิดองค์การ 
ได้เปลี่ยนเป็นองค์การระบบเปิด (Open system) (Scott,2003:50) ที่มีวัฒนธรรมองค์การที่มุ่งการ
สร้างความร่วมมือ กระจายอ านาจและมอบอ านาจการตัดสินใจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 
จะต้องมีความที่ชัดเจนแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะด าเนินการมีแนวทางการปฏิบัติและแบ่งมอบ
หน้าที่และความรับผิดชอบให้กับหน่วยงานต่าง ๆ อย่างชัดเจน โครงสร้างองค์การที่มีความยืดหยุ่น 
ลดโครงสร้างแบบจักรกลที่เป็นทางการสูง มีช่วงการควบคุมที่เหมาะสมต่อการท างานและการร่วมมือ
ท างานเป็นทีม ทรัพยากรการบริหาร โดยจะต้องมีทรัพยากรที่จะใช้ในการปฏิบัติการต่างๆ เช่น 
บุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักร งบประมาณ และเทคโนโลยี ให้เลือกใช้ได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม
กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น มีข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เพ่ือปรับปรุงการใช้ทรัพยากร และการ
ปฏิบัติการได้อย่างเหมาะสม และความสามารถในการบริหาร (Capabilities) ที่สามารถสกัด จัดสรร
หรือกระจายทรัพยากรต่างๆ ที่ได้รับมาให้กับหน่วยย่อยภายในหรือบุคลากรอย่างทั่วถึงและยุติธรรม 
อีกทั้งจะต้องสร้างผลผลิตที่สนองตอบความต้องการของบุคลากรภายในองค์การและประชาชน อย่าง
ทันเวลา และตรงต่อประเด็นของปัญหาสามารถปรับตัวสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม โดยมีการผสาน
กระบวนการท างานที่มีการใช้เทคโนโลยีมาผสมผสานเพ่ือสนับสนุนให้องค์การมีประสิทธิผลภายใน
องค์การ (Thompson,1967) ทั้งนี้การด ารงอยู่ขององค์การจะต้องมีการพ่ึงพาทรัพยากรร่วมกันกับ
องค์การภายนอกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความอยู่รอดขององค์การ (Pfeffer,1982)  

 ในปี ค.ศ. 1970 องค์การได้มีแนวทางการปรับตัวให้เป็นองค์การที่สามารถพัฒนาตนเอง 
ปรับตัวกับสภาพแวดล้อมได้มากยิ่งขึ้น เข้าสู่ยุคทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ (Modern Organization 
Theory) สร้างวัฒนธรรมองค์การให้เหมาะสมกับน าไปสู่การพัฒนาองค์การที่ประสบความส าเร็จ 
(Ouchi ,1981;Denison,1990) การพัฒ นาองค์การน าไปสู่ การเป็ นองค์การแห่ งการเรียนรู้  
เน้นการท างานเป็นทีม สร้างวัฒนธรรมที่เอ้ือต่อการท างาน สร้างการเรียนรู้ องค์การแห่งการเรียนรู้ 
เป็นองค์การที่เพ่ิมขีดความสามารถในการสร้างอนาคตอย่างต่อเนื่อง Senge (1994) ได้กล่าวว่า  
องค์การแห่งการเรียนรู้เป็นองค์กรที่เรียนรู้เพ่ือความอยู่รอดและเชื่อมโยงการเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมพูน
ความสามารถของคนในการสร้างสรรค์ หัวใจขององค์การแห่งการเรียนรู้ คือ การปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์ (A Shift of Mind) แนวทางในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ได้แก่วินัย 5 ประการได้แก่ (The 
Fifth Discipline : The Art and The Learning Organization) ได้แก่ 1. บุคคลรอบรู้ (Personal 
Mastery) หมายถึง การเรียนรู้ของบุคลากร คนในองค์กรจะต้องให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ ฝึกฝน 
ปฏิ บั ติ  และ เรี ยน รู้ อย่ างต่ อ เนื่ อ งไปตลอดชี วิ ต  เพ่ื อ เพ่ิ มศั กยภ าพของตน เองอยู่ เสมอ  
2. แบบแผนทางความคิด (Mental Model) โดยบุคลากรมีแบบแผนทางความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ 
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แสดงถึงวุฒิภาวะที่ได้จากการสั่งสมประสบการณ์กลายเป็นกรอบความคิดที่ท าให้ความสามารถเข้าใจ 
ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม  3. การมีวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) คือ การสร้าง
ทัศนคติร่วมของคนในองค์กร มองเห็นภาพและมีความต้องการที่จะมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน  
4. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) คือ การเรียนรู้ร่วมกันหรือเป็นทีมงานที่มีเป้าหมาย
ร่วมกัน 5. การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking)  คือ การที่คนในองค์กรมีความสามารถ
เชื่อมโยงสิ่งต่างๆ โดยมองเห็นภาพความสัมพันธ์กันเป็นระบบ นอกจากนี้ จากแนวคิดของ Toffler, 
Alvin (1970:415) นักวิชาการชาวอเมริกัน ผู้เขียนหนังสือ Future Shock ที่เขียนถึงความส าคัญของ
การเพ่ิมความสามารถของมนุษย์ โดยสอนให้นักศึกษาต้องเรียนรู้ที่จะเรียนรู้ (Learn) ละทิ้งสิ่งเดิมที่
เรียนรู้มา (Unlearn) พร้อมเรียนรู้สิ่งเดิมด้วยมุมมองใหม่  ต่อมา ในช่วงปี 1980 ได้มุ่งสร้างความเป็น
เลิศในการจัดการในองค์การ (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ , 2551) ในปี  ค.ศ. 1982 Peter & 
Waterman ได้เขียนหนังสือเรื่อง In search of excellence โดยอธิบายกรอบแนวคิดการค้นหา
ความเป็นเลิศขององค์การ ให้ชื่อว่า 7-S Framework เขียนให้บริษัท McKinsey & Co ต่อมาเรียกกัน
ในชื่อกรอบแนวคิด McKinsey 7-S ซึ่งเป็นการเสนอแนวคิดเปรียบเทียบแยกแยะและวิเคราะห์
องค์การที่มีผลการด าเนินงานดีที่สุดในช่วงนั้น โดยได้ระบุถึงบทบาทของวัฒนธรรมองค์การ ซึ่งจะ
รวมถึงภาวะผู้น าขององค์การว่าเป็นปัจจัยหลักในการสร้างความส าเร็จในการเป็นองค์การสมรรถนะสูง (พสุ 
เดชรินทร์ ,2549) ต่อมาในปี 1990 องค์การจะให้ความส าคัญเรื่องผู้น าและการให้บริการลูกค้า ดังจะ
เห็นได้จากแนวคิดเรื่องการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ห่วงโซ่มูลค่า (Value 
Chain) เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (Porter,1985) การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
ตามหลักทฤษฎีฐานทรัพยากร (Resource Base View :RBV) ที่ระบุว่ากลยุทธ์หนึ่งในการปรับตัวให้มี
ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ และสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันและสร้างของผลการด าเนินงานที่ยั่งยืน คือ วัฒนธรรมองค์การ (Barney, 1991a :99-103)  
สอดคล้องกับ Kotter  & Heskett (1992) กล่าวคือ การท างานให้ส าเร็จได้ต้องมีบุคลากรเป็นปัจจัย
หลัก บุคลากรต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน มีการช่วยเหลือพ่ึงพาอาศัย สร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
ท างานร่วมกัน ก าหนดเป้าหมายและร่วมกัน ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความส าคัญที่จะน าพาองค์การสู่
ความส าเร็จ วัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของพนักงานในองค์การและผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่งผลต่อผลลัพธ์องค์การ และองค์การจะต้องมีทุนมนุษย์ ทุนองค์การ และทุนทางปัญญา 
ทั้ งที่ เป็นสิ่ งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้เหนือกว่าคู่แข่ง และมีความรู้ เป็นฐานขององค์การ 
(Knowledge Base View : KBV) (Grant,1996) เพ่ือเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนองค์การที่ส าคัญ (Drucker, 1999) 
ในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge base Economy) จนมาถึง ปี 2000 เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 มี
การพูดถึงการเป็นองค์การสมรรถนะสูง ซึ่งผลงานที่เด่นชัดในการศึกษาความแตกต่างขององค์การที่
เป็นองค์การสมรรถนะสูงและองค์การทั่วไป คือ ผลงานของ Collins & Porras (1994) เรื่อง Built to 
last: Successful habits of visionary companies ซึ่งได้ศึกษาองค์การ 18 แห่ง ที่ทุกองค์การมีอายุ
เฉลี่ยเกือบ 100 ปี แทบทั้งสิ้นผลการศึกษาได้ยืนยันว่าวัฒนธรรมองค์การ การลงทุนในคนให้มีภาวะ
ผู้น าเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าขององค์การท าให้องค์การเหล่านี้มีความเป็นองค์การสมรรถนะสูงแตกต่าง
จากองค์การทั่วไป สอดคล้องกับการสร้างภาวะผู้น าของ Burns (1978) กล่าวว่าลักษณะผู้น าที่ส่งผล
ให้องค์การมีศักยภาพ คือ ผู้น าจะต้องมีลักษณะของการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ที่ตระหนักถึงความ
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ต้องการของผู้ตามท าหน้าที่ตอบสนองความต้องการเน้นพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชากระตุ้นยกย่องให้
โอกาสได้คิดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พัฒนาศักยภาพให้ เป็นผู้น าได้ในที่สุด Bass & Avolio 
(1994:35) กล่าวถึง เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถกระตุ้นให้ผู้ตาม
เกิดแรงจูงใจ และกระตือรือร้นเชื่อมั่นในการท างาน ตระหนักรู้ในภารกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์การ 
เพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม และสอดคล้องกับแนวคิดของ Bennis (1989) ที่กล่าวว่าผู้น าในอนาคต
จะต้องเป็นผู้น าแบบเน้นการเปลี่ยนแปลง ซึ่งประกอบด้วยการมีความรู้กว้างไกล มีความตื่นตัว
กระตือรือร้นเชื่อมั่นในบุคคลและการท างานเป็นทีม กล้าเสี่ยง มองเห็นความก้าวหน้าระยะยาวส าคัญ
กว่าระยะสั้นยึดมั่นต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พร้อมสร้างสิ่งท้าทายและต้องมีวิสัยทัศน์ที่
กว้างไกล 

ปัจจุบันสาเหตุหลักท่ีผู้บริหารองค์การทั้งภาครัฐและเอกชนชั้นน าทั่วโลกประสงค์
จะให้องค์การของตนก้าวเข้าสู่องค์การสมรรถนะสูง เพราะท่ามกลางแรงกดดันจากภายในหรือ
ภายนอกประเทศ เช่น การแข่งขันในระบบเศรษฐกิจเสรีทุนนิยม ตลาดแรงงานที่เคลื่อนย้าย  
อย่างรวดเร็ว การค้าไร้พรมแดน การปฏิรูปทางเทคโนโลยีโดยการเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลและ 
การสื่อสารในระยะไกลให้ได้ติดต่อปรึกษาคิดค้นสินค้าและบริการใหม่ ๆ สร้างนวัตกรรมได้อย่างรวดเร็ว 
อีกทั้งลูกค้าหรือผู้รับบริการต้องการการส่งมอบที่มีคุณภาพ ราคาถูก รวดเร็ว และมีความต้องการ
เฉพาะแบบของลูกค้า (Lawler III,2005) ดังนั้น องค์การทั้งในภาครัฐและเอกชนต้องปรับตัวเพ่ือสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขัน (พสุ เดชะรินทร์, 2549) ผู้น าต้องก าหนดทิศทางองค์การเพ่ือแสวงหา
แนวทางการเป็นองค์การทีมีสมรรถนะสูงจากการสร้างภูมิคุ้มกันและน าพาองค์การให้ก้าวไปสู่ความ
เป็นเลิศที่และด ารงอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้องค์การสมรรถนะสูง เป็นฐานรากส าคัญในการ
สร้างความส าเร็จและยั่งยืนระยะยาว(De Waal,2005) และเป็นกระบวนการที่ต้องกระท าอย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลาและใช้เวลาต่อเนื่อง อีกทั้ง องค์การสมรรถนะสูงมุ่งให้องค์การมีการเรียนรู้เป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning  Organization) (Miller,2001;Holbeche ,2005) โดยลักษณะส าคัญ
ขององค์การสมรรถนะสูง คือ มีความสามารถในการเรียนรู้ที่สูง ซึ่งจะปรากฏใน 4 ลักษณะ (นิสดารก์  
เวชยานนท์,2551:62)  คือ 

 1. มีความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงโดยมีการสร้างบรรยากาศขององค์การ 
(Organization Climate) ที่ท าให้พนักงานมีส่วนร่วมมีบรรยากาศที่เปิดเผยและไว้ใจได้ 

 2. มีแผนการท างานที่ยืดหยุ่นและพร้อมจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา 
 3. สนับสนุนให้พนักงานได้ทดลองและเกิดการเรียนรู้ 
 4. มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
นอกจากนี้ สิ่งที่ส าคัญในการผลักดันให้องค์การไปสู่องค์การสมรรถนะสูง คือ  

มีกลยุทธ์ออกแบบองค์การ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์การและโครงสร้างการปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่
ให้สามารถดึงศักยภาพของบุคลากรท างานเพ่ือการท างานที่มีประสิทธิภาพ โดยผู้บริหารและบุคลากร
ต้องท างานร่วมกัน ไว้วางใจกัน สร้างความผูกพันต่อเป้าหมายการท างานร่วมกัน มีค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์การยึดเหนี่ยวการท างานให้ส าเร็จลุล่วง การท างานมีการมอบหมายความรับผิดชอบ
ให้กับบุคลากรแต่ละบุคคลได้มีส่วนร่วมในแต่ละงานทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ รวมทั้งต้องให้
ความส าคัญกับการพัฒนาความสามารถของบุคลากร ให้ความส าคัญกับการสร้างความจงรักภักดีและ
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ความผูกพันต่อองค์การด้วยวิธีการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพให้กับบุคลากร อีกทั้ง 
องค์การต้องให้ความส าคัญกับความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ มีกระบวนการที่ท าให้พนักงานสามารถ
แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน มีการให้รางวัลเป็นทีมท างานผู้ที่สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
(Miller,2001) มี ก ารบ ริห าร โดยที ม  และพยายามลดความ เป็ น องค์ ก ารระบบ ราชการ 
(Schermerhorn , Hunt, & Osborn, 2007) โดยมีการท างานแนวราบ ซึ่งมีสายการบังคับบัญชา
น้อยท างานร่วมกันเป็นทีม กระจายอ านาจการตัดสินใจ น าไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งเป็น
องค์การที่มีสมรรถนะสูงนั่นเอง (Miller, 2001)  

4.2.2 ความหมายขององค์การสมรรถนะสูง    
ส าหรับการศึกษาความเป็นองค์การสมรรถนะสูงต่างประเทศนั้นใช้ค าว่า 

“High-performance” ซึ่งเป็นที่มาของการบัญญัติค าศัพท์ในงานวิจัยนี้ เพ่ือใช้เรียกองค์การที่มี 
ความเป็นเลิศหรือเป็นองค์การสมรรถนะสูง (High performance organization:HPO) ซึ่งในที่นี้ 
ได้อิงจากหลักฐานการบัญญัติชื่อที่ปรากฏในประเทศไทย โดยพบว่ามีการกล่าวถึงองค์การที่มี 
ผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศไว้เช่นกัน ได้แก่ เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยสถาบันเพ่ิมผลผลิต
แห่งชาติเรียกว่า ผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (Performance excellence) (สถาบันเพ่ิมผลผลิต
แห่งชาติ, 2551) ส่วนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ เรียกว่า ความมีขีดสมรรถนะ
สูง (High performance) โดยเรียกองค์การที่มีลักษณะนี้ว่า องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง (พสุ เดชะ
รินทร์ ,2549)  อย่างไรก็ดี องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงไม่มีค านิยามหรือหลักการปฏิบัติที่ตายตัว  
แต่ขึ้นอยู่กับมุมมองหรือปัจจัยภายในและภายนอกขององค์การ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ,2551ก) โดย De Waal, (2012) ได้ให้ความหมายขององค์การสมรรถนะสูงไว้ว่า เป็นองค์การ 
ที่ประสบผลส าเร็จทางการเงินในระยะยาวเมื่อเทียบกับองค์การอ่ืน อย่างน้อย 5 -10 ปี ตลอดจน 
มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและมีความสามารถตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม 
ได้อย่างรวดเร็วโดยให้ความส าคัญกับการด าเนินงานในระยะยาวในลักษณะบูรณาการโครงสร้าง  
ในการจัดการให้มีความสอดคล้องโดยการปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถหลักขององค์การ  
อย่างต่อเนื่องและให้ความส าคัญกับคนเปรียบเป็นสินทรัพย์ที่มีค่า สอดคล้องกับวิจัยของ Collins 
and Porras (1994) ได้ข้อค้นพบว่า องค์การสมรรถนะสูง ซึ่งเป็นองค์การที่ประสบความส าเร็จ 
เชิงธุรกิจหรือผลก าไรของบริษัทในอดีตที่ผ่านมา แต่เกิดจากความยั่งยืนในด้านบุคลากรที่มีการพัฒนา
ศักยภาพของพนักงาน และสอดคล้องกับ  Blanchard (2007) ได้กล่าวไว้ว่า เป็นองค์การ 
ที่สามารถสร้างผลงานที่ดีที่มีประสิทธิภาพสูงในระยะยาว ในขณะที่พนักงานมีความพึงพอใจ  
และมีความมุ่งมั่นต่อความส าเร็จสูง ส่วน Pettegrew & Whipp (1991) องค์การที่สามารถปรับตัวกับ
สิ่งแวดล้อมล้อม และการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญต่าง ๆ ได้ ด้วยการปฏิบัติและการเรียนรู้ Holbeche 
(2004) อ งค์ ก ารสม รรถน ะสู ง  เป็ น องค์ ก ารที่ มี ขี ด ค วามส ามารถ ใน การ เป ลี่ ย น แป ล ง  
เป็นองค์การแห่งนวัตกรรม สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ยึดระบบบังคับบัญชา  
ที่เข้มข้นจนเกินไป และที่ส าคัญคือการกระตุ้นให้คนใน องค์การรักษาระดับของความเป็นองค์การ
สมรรถนะสูงได้อย่างยั่งยืน ปัจจัยที่จะสามารถขับเคลื่อนให้องค์การเปลี่ยนแปลงได้คือการสร้างให้เป็น
วัฒนธรรมองค์การ โดยระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภายในองค์การ เช่น การสร้าง  
ความสมดุลในชีวิตการท างานเป็นต้นส าหรับบทความบทนี้ได้กล่าวถึงองค์การสมรรถนะสูง Brokaw 
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& Mullins (2006) กล่าวถึงองค์การสมรรถนะสูงภาครัฐ หมายถึง องค์การที่สามารถผลักดันองค์การ
ให้บรรลุภารกิจ ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดสะท้อนความสามารถในการจัดการการเปลี่ยนแปลง สร้างพลัง
และความต้องการไปสู่จุดหมายปลายทางใหม่ ๆ ตามวิสัยทัศน์อย่างต่อเนื่อง การสร้างและยกระดับ
ความหวังขององค์การสมรรถนะสูง มุ่งเน้นบรรลุผลลัพธ์มากกว่าเน้นกิจกรรม Epstein (2004) ได้ให้
ความหมายว่าเป็นองค์การที่ประสบความส าเร็จทางการเงิน พนักงานและลูกค้ามีความพึงพอใจ มี
ความคิดริเริ่มในระดับบุคคลในระดับสูงมีผลิตผลและมีนวัตกรรม และการจัดวางการวัดผลงานและ
ระบบการให้รางวัลและการมีภาวะที่เข้มแข็ง Buytendijk (2006) คือ องค์การที่สามารถเข้าใจ และ
เข้าถึงตลาดก่อนองค์การอ่ืน สามารถรักษาพนักงานที่มีความสามารถสูง และสามารถรับมือกับแรง
กดดันต่าง ๆ ได้จากภายในและภายนอกองค์การได้ดี  Vecchio & Appelbaum (1995) องค์การ
สมรรถนะสูงจะให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหา องค์การจะบรรลุมีผลการปฏิบัติงานสูงอย่างยั่งยืนได้ 
องค์การต้องให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหา และมีการจัดการในลักษณะสนับสนุนและกระตุ้นด้วย
การให้อ านาจบุคลากร (Empowerment) และมีความรับผิดชอบ (Accountability) ในระดับที่
เหมาะสมองค์การจะบรรลุผลการปฏิบัติงานสูงพนักงานและผู้บริหารต้องท างานร่วมกัน มีความผูกพัน
กัน มีเป้าหมายในการท างานอย่างเดียวกัน มีการเลื่อนไหลของข้อมูลในองค์การ และมีสภาพแวดล้อม
การท างานที่ดี  

ส าหรับ Schermerhorn , Hunt, & Osborn (2007) มีความเห็นว่า องค์การ
สมรรถนะสูง เป็นองค์การที่มีการออกแบบมาเพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานได้ดีที่สุด และสร้างผลลัพธ์ที่
ยั่งยืนแก่องค์การ เป็นองค์การที่มีความสามารถตอบสนองความต้องการของตลาด ด้วยการสร้างความ
เข้มแข็งของความสามารถภายในและจัดวางคนเป็นสิ่งแรก Miller (2001) ได้วิเคราะห์บทบาทของ
องค์การสมรรถนะสูง เป็นองค์การที่มีระบบการท างานและทีมงานที่มีประสิทธิภาพ โดยระบบงานที่
เป็นเลิศ คือการออกแบบและมอบหมายงานให้กับบุคคลหรือทีมงานที่ดี อันเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการ
ท างานที่จะน าไปสู่องค์การสมรรถนะสูง จะรู้จักลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้เสียขององค์การเป็นอย่างดี และมี
เทคนิคในการแก้ปัญหา และทีมงานที่ เป็นเลิศ มีความสามารถในการปกครองตนเอง (Self-
regulation) Mische (2001) ได้ให้ความหมายขององค์การสมรรถนะสูงไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นองค์กรที่
ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไว้อย่างสม่ าเสมอ ในด้านการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน มีผล
การด าเนินงานทางการเงินที่ยอดเยี่ยม และให้คุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียภายใต้ระยะเวลายาวนาน และ
องค์การนั้นสามารถรักษาไว้ซึ่งสิ่งที่กล่าวมาได้อย่างยั่งยืน  

นอกจากนี้มีนักวิชาการไทยได้ให้ความหมายขององค์การสมรรถนะสูงไว้ว่า  
เป็นองค์การที่มีพนักงานมีความรู้ความสามารถและความผูกพันอย่างเหนียวแน่นมั่นคง องค์การ
สมรรถนะสูงนี้จะสามารถปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี สามารถจัดการ  
การปรับเปลี่ยนทั้งโครงสร้างและรูปแบบการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดผลงานที่สูงด้วย  
(นิสดารก์ เวชยานนท์,2551) ส่วน ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2551) ได้ให้ความหมายขององค์การ
สมรรถนะสูงที่ให้ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นองค์การที่ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืนในการ
ด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยผลิตสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Most 
sustainably successful) สามารถใช้ศักยภาพของบุคลากรเต็มที่และรักษาคนดีไว้ได้นานที่สุด 
(Bring out & Retain the best) โดยองค์การสมรรถนะสูงจะมีความคล่องตัวสามารถปรับปรุงการ
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ด าเนินงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Agility) มีกลยุทธ์ โครงสร้างกระบวนการการ
ท างาน เทคโนโลยีและบุคลากรที่สอดประสานกันเป็นอย่างดี (Alignment) จิรประภา อัครบวร 
(2551) ให้ความหมายว่า องค์การสมรรถนะสูง คือ องค์การที่ประสบความส าเร็จ มีผลงานโดดเด่น
เป็นที่ยอมรับ สร้างผลตอบแทนต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน มีมาตรฐานการท างานที่เป็นเลิศ และ
รักษาความสามารถทางการแข่งขันที่เหนือกว่า พสุ เดชะรินทร์ (2549) ให้ความหมายขององค์การ
สมรรถนะสูงไว้ว่า เป็นองค์การที่เก่ง มีแผนรองรับการสภาวะต่าง ๆ อย่างชัดเจน มีการวิเคราะห์
สถานการณ์ที่สามารถกระทบต่อการท างานจากรอบด้านทุกมุมมอง ท าให้สามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเวลาและคุณภาพของผลงานดีเยี่ยมเป็นที่ยอมรับ 
สอดคล้องกับ  

ส่วนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) (2551) องค์การ
สมรรถนะสูง คือ องค์การที่สามารถแข่งขันและส่งมอบบริการให้กับลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้ง
ยืนอยู่ได้ท่ามกลางกระแสแห่งโลกาภิวัตน์อย่างมั่นคง  และมีการพัฒนาองค์การจากความสามารถ
หลักขององค์การ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ,2558) ส่วนกระทรวงพลังงานได้
นิยามองค์การสมรรถนะสูง คือ องค์การที่เก่ง มีแผนรองรับกับสภาวะต่าง ๆ  อย่างเด่นชัด มีการ
วิเคราะห์สถานการณ์จากรอบด้านทุกมุมมอง เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ขององค์การ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีคุณภาพและผลงานที่ดีเยี่ยม ก้าวสู่องค์การสมรรถนะสูงด้วย 7 มิติ ได้แก่ การน า
องค์การ การวางแผนกลยุทธ์ การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ การวัด วิเคราะห์ การจัดการความรู้ 
การมุ่งเน้นทรัพยากรมนุษย์ และการจัดกระบวนการและผลลัพธ์การด าเนินการ ส่วนบริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) (2550) ให้ความหมายไว้ว่าองค์การสมรรถนะสูงนั้น หมายถึง องค์การที่ประสบ
ความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน สร้าง
ผลตอบแทนทางธุรกิจและผลตอบแทนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน และมีความสามารถเด่นชัด 
ในการสร้างมาตรฐานการท างานที่เป็นเลิศ เพ่ือสร้างและธ ารงไว้ในความสามารถทางการแข่งขันที่
เหนือกว่า 

จากความหมายที่กล่าวข้างต้นพบว่า องค์การสมรรถนะสูงและได้รวบรวมความหมาย
ขององค์การสมรรถนะสูง และจัดกลุ่มของความหมายไว้ดังแสดงในตาราง ดังนี้ (ปรากฏดังตารางที่ 4) 

ตาราง 4 ความหมายขององค์การสมรรถนะสูง 

ความหมาย นักวิชาการ 
1. องค์การซึ่งมีการเติบโตอย่างยั่งยืน ระยะยาว Collins & Porras (1994), Pettegrew ฿ Whipp 

(1991) , De Waal (2005;2012), Blanchard 
(2007) , Holbeche (2005), Mische (2001), 
ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2551, จิรประภา อัคร
บวร (2551) 

2. องค์การที่มีความสามารถในการปรับตัวใหเ้ข้ากับ
สิ่งแวดล้อม มีกลยุทธ์เพื่อการปรับตัว 

Pettegrew & Whipp (1991), Kotter & Heskette 
(1992), Buytendijk (2006) ,De Waal(2005) ,    
นิสดารก์ เวชยานนท์ (2551) ,พสุ เตชะรินทร์ 
(2549),ส านักงาน กพร.(2558) 
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ความหมาย นักวิชาการ 
3. องค์การที่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมได้
อย่างรวดเร็ว 

De Waal (2005), Brokaw & Mullins (2006), 
ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2551) 

4.องค์การมีความโดดเด่น มีความสามารถในการ
แข่งขัน ท างานบรรลุเป้าหมาย 

Mische (2001), พสุ เตชะรินทร์ (2549), ส านักงาน 
กพร. (2551), จิรประภา อัครบวร (2551) 

5. องค์การที่มีการจัดการในลักษณะบูรณาการเพื่อให้
เกิดความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์โครงสร้าง
กระบวนการ และคน อย่างท่ัวถึงทั้งองค์การ 

Lawler III (2005), Epstein (2004), 
Vecchio & Appelbaum (1995),  
Holbeche (2005) 

6. องค์การที่เน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและ
พัฒนาขีดความสามารถหลักขององค์การ 

Holbeche (2005), Lawler III,(2005), ส านักงาน 
กพร. (2558) 

7. องค์การที่ใช้เวลาในการปรับปรงุเงื่อนไขการท างาน
และพัฒนาบุคลากรในองค์การ 

Collins & Porras (1994),Holbeche (2005), 
Kotter & Heskette (1992), Miller (2001) 
Vecchio & Appelbaum (1995),  
De Waal (2005), Epstein (2004), Brokaw & 
Mullins (2006) ,ทิพวรรณ หล่อสวุรรณรัตน์ (2551) , 
Schermerhorn, Hunt, & Osborn (2007)  

ที่มา: ปรับปรุงจาก ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2551).องค์การสมรถนะสูงกับความรับผิดชอบต่อ
สังคม.วารสารการจัดการภาครัฐและเอกชน.15(2) :17  

จากความหมายขององค์การสมรรถนะสูงที่นักวิชาการได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุป
ได้ว่าความหมายของ องค์การสมรรถนะสูง คือ องค์การที่ประสบความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง มีผลงาน
โดดเด่นเป็นที่ยอมรับในกลุ่มองค์การที่มีภารกิจเดียวกัน สามารถส่งมอบผลผลิตและบริการให้แก่
ผู้รับบริการได้อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ในกระบวนงาน สร้างความพึงพอใจในการตอบสนอง
ภารกิจได้อย่างยอดเยี่ยม และสามารถยืนหยัดท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นคง  

4.2.3 องค์ประกอบและคุณลักษณะขององค์การสมรรถนะสูง   
การเป็นองค์การสมรรถนะสูงขององค์การภาครัฐไม่สามารถที่จะค านึงถึง 

ผลตอบแทนทางธุรกิจเช่นเดียวกับองค์การธุรกิจได้ แต่สามารถมีการวัดด้วยประสิทธิภาพประสิทธิผล 
และความพึงพอใจของผู้รับบริการ ทั้งนี้ได้มีนักวิชาการพยายามที่จะให้ค าจ ากัดความหรือนิยาม
องค์การที่มีสมรรถนะสูงขององค์การภาครัฐ ซึ่งตามความเป็นจริงแล้วค านิยามหรือหลักปฏิบัติไม่มี
ลักษณะที่ตายตัวขึ้นอยู่กับมุมมองหรือปัจจัยภายในและภายนอกขององค์การนั้น ๆ (พสุ เดชะรินทร์, 
2549:6-7) การออกแบบกรอบการท างานภาครัฐให้มีสมรรถนะสูงเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือไปสู่
ความส าเร็จ 

อย่างไรก็ตามในเรื่ององค์การสมรรถนะสูง นักวิชาการหรือนักบริหารยังมีความ
เข้าใจและให้ความหมาย ลักษณะ และองค์ประกอบของการเป็นองค์การสมรรถนะสูงแตกต่างกันไป 
ตามฐานคติและประสบการณ์ของนักวิชาการแต่ละคน จึงยากแก่การหาข้อสรุปและท าความเข้าใจ 
ดังนั้นการท าความเข้าใจลักษณะขององค์การสมรรถนะสูง จะต้องอาศัยจุดยืนด้านฐานคติในการมอง
เพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงได้การศึกษา
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เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับองค์ประกอบและคุณลักษณะขององค์การที่มีสมรรถนะสูง ในมุมมองของ
นักวิชาการที่น่าสนใจ ได้แก่ Holbeche (2005), Linder & Brooks (2004), Jupp & Younger 
(2004), Miller (2001), Lawler III, (2005), Buytendijk (2006), De Waal (2012), Blanchard 
( 2 0 1 0 ) ,  Kaplan & Norton,  ( 2 0 0 1 ) ,  Bhalla et al.  (2011) , Jamrog,J. ,et al. (2008) , 
Schermerhorn , Hunt, & Osborn (2007), Mische (2001), นิสดารก์ เวชยานนท์ (2551), พสุ 
เดชะรินทร์(2549), เสน่ห์ จุ้ยโต (2557) และ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA )  ดังนี้ 

Holbeche (2005) ได้ศึกษาวิจัยลักษณะองค์การสมรรถนะสูง โดยเขียนผลงาน
เ รื่ อ ง  ชื่ อ  “ High Performance Organization:  Creating dynamic stability sustainable 
success” ซึ่งเป็นการสังเคราะห์ความรู้และผลการศึกษาร่วมกับร่วมกับ Roffey Park จาก700 
องค์การ ในปี ค.ศ. 1996 สกัดหาปัจจัยที่ท าให้เกิดความแตกต่างเชิงบวกต่อผลิตภาพ จุดยืนของ
บุคลากร สร้างธุรกิจทีป่ระสบความส าเร็จและความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นให้เกิดความสมดุลระหว่างความ
ต้องการของบุคคลและองค์การเป็นองค์การสมรรถนะสูงที่มีความยั่งยืน ซึ่งต้องขับเคลื่อนตัวอย่าง
รวดเร็วเข้าสู่รูปแบบการปฏิบัติที่ดีกว่าที่เป็นอยู่พัฒนาผลผลิต นวัตกรรม บริการรวดเร็ว และคุ้มค่า มี
โครงสร้างและการปฏิบัติ มีความยึดมั่นอย่างมั่นคงต่อความเป็นเลิศ จัดวางก าลังคนที่มีความสามารถ
สูงให้เป็นประโยชน์ต่อองค์การให้ความส าคัญกับลูกค้า มองตลาดเชิงรุกและตอบสนอง พร้อมกับ
รับผิดชอบสิ่งที่กระท า วัฒนธรรมองค์การและการจัดการ สนับสนุนและให้คุณค่าในเรื่องการลงมือ
ปฏิบัติ ความส าเร็จในความยั่งยืนของผลงานระดับสูง เกี่ยวข้องกับวิถีการจัดการบุคลากร การชี้น า
และพัฒนา ยกระดับคุณภาพของภาวะผู้น าทุกภาคส่วน ตัวแปรส าคัญที่ท าให้องค์การบรรลุการมี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสูงอย่างต่อเนื่องด้วยการร่วมคิดและวัฒนธรรม (shared mindset and 
culture) 3 ประการ คือ (Holbeche, 2005:15-20) 

1. องค์การมุ่งเน้นท าในสิ่งที่ถูกต้อง (Focus on The “Right Things”) สิ่งแรก
ที่องค์การที่มีสมรรถสูงท าคือ สร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ  ซึ่งจะเป็นตัวดึงดูดคนดีคนเก่ง  
เข้ามาในองค์การการที่องค์การมุ่งปลูกฝังและสร้างวัฒนธรรมที่ถูกต้องจะช่วยท าให้องค์การเข้มแข็ง
วัฒนธรรมที่ถูกต้องนี้จะต้องรับผิดชอบต่อสังคมโดยส่วนรวม มีจริยธรรมและมุ่งหวังผลระยะยาวไม่ใช่
หวังแค่ก าไรในระยะสั้น โดยบริษัทจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การท างาน ให้สอดรับกับ  
การเปลี่ยนแปลง แต่ไม่เปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลักขององค์การ (core purpose) และ
ต้องเลือกคนเข้าท างาน เพราะ“คน”จะเป็นสิ่งที่ส าคัญท าให้ผลงานขององค์การสูง  

2. บูรณาการความต้องการที่แตกต่างและอาจขัดแย้งกันของกลุ่มต่าง ๆ  
ในองค์ การ (Reconcile  Different,  Potentially  Conflicting,  Stakeholder  Needs) การ
ท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวมีแรงกดดันจากการท างานมากมาย โดย
เป้าหมายระยะสั้นคือ ก าไรตอบแทนลูกค้าและ ผู้ถือหุ้น ส่วนเป้าหมายระยะยาวคือ ความต้องการ
ของพนักงานและชุมชน องค์การจะต้องรักษาเป้าหมายทั้งสองส่วนไว้ ซึ่งเป็นความท้าทายอย่างมาก
ของผู้บริหาร โดยองค์การที่มีสมรรถนะสูงจะสนใจความต้องการของลูกค้า โดยการลงทุนพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ให้บริการที่ดีกว่าคู่แข่งขันในตลาดเดียวกัน ในขณะเดียวกันองค์การต้องลงทุน
เพ่ือรักษาคุณค่าของพนักงาน โดยสร้างความรักความผูกพันของพนักงานให้เกิดขึ้นอันน าความส าเร็จ
ที่ยิ่งใหญ ่
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3. มุ่งความส าเร็จที่ยั่งยืน (Aim for Sustainable Success Over the Long- 
Term) การที่จะมีความส าเร็จอย่างยั่งยืนได้ องค์การต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้คือ 

   1) ควรมีการจัดการการเงินที่มีการใช้เงินอย่างคุ้มค่า 
   2) ต้องมีความไวในการรับรู้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบตัว 
   3) ต้องมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและมีความเป็นเอกลักษณ์  
   4) ต้องมีความอดทนต่อความล้มเหลว องค์การต้องมอบอ านาจให้พนักงาน

คิดและตัดสินใจ 
ในงานวิจัยนี้ได้น าเสนอตัวแบบองค์การแบบ HPO ซึ่งมีองค์ประกอบ 6 ประการ ดังนี้

(Holbeche, 2005 : 22-24) 
1. ความสามารถขององค์การที่จะเปลี่ยนแปลง (Organizational Change-ability)   

องค์การต้องสร้างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงที่มีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคน ท าได้โดยองค์การต้องลด
อุปสรรคท่ีท าให้บุคลากรรู้สึกไม่เป็นธรรม ลดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มงาน โดยองค์การต้องการระบบ
ที่ให้ผลตอบแทน หรือระบบการประเมินผลที่เป็นธรรม สร้างความม่ันใจให้กับบุคลากรและส่งเสริมให้
สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ 

2. การสร้ างองค์ ค วามรู้ ที่ ก ว้ างขวาง ส าหรับนวัตกรรม  (Creating a 
Knowledge – Rich Context for Innovation)  การสร้างองค์ความรู้ที่ ก้าวไปข้างหน้ามีการ
ปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาติของนวัตกรรม โดยมีการเรียนรู้จาก
ความผิดพลาดและล้มเหลว ความไม่แน่นอนและความซับซ้อนของสิ่งแวดล้อม การสร้างนวัตกรรม
จ้องอาศัยความร่วมมือและมีผู้น าองค์การที่เป็นหัว ใจส าคัญของการสร้างนวัตกรรมในองค์การ  
โดยขจัดอุปสรรคจาก นโยบายขององค์การ หลักคิด ความเชื่อในการบริหารของผู้บริหารที่ปิดกั้น
ความคิด วัฒนธรรมที่ไม่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือให้องค์การได้มีการเรียนรู้จากท างานร่วมกัน
และแลกเปลี่ยนวิธีการท างานที่ดี  เอ้ือให้บุคลากรได้มุมมองใหม่ ๆ ในการท างาน สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Hurley & Hult (1998) ที่ ได้น าเสนอคุณลักษณะของวัฒนธรรมองค์การแบบ
นวัตกรรม คือ องค์การจะต้องมีวัฒนธรรมองค์การด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and 
Development) เป็นวัฒนธรรมองค์การที่ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้รายบุคคลและการพัฒนา 
องค์การให้น าไปสู่ความคิดใหม่ ๆ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการเข้าใจความคิดใหม่ รวมทั้ง ช่วยเพ่ิม
ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการสังเกตโอกาสใหม่ ๆ เกื้อหนุนการด าเนินงานโดยการ
ปรับปรุงวิธีการแก้ปัญหาให้ดีขึ้น  

3. การสร้างองค์การที่ไร้พรมแดน (Creating a Boundary – Less Organization) 
ลักษณะขององค์การแบบนี้จะท าให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพของตนเอง ท างานก้าวข้ามการท างานตาม
หน้าที่ตามสายการบังคับบัญชา สามารถท างานได้อย่างเต็มศักยภาพจากการท างานเป็นทีมสามารถ
น าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการเรียนรู้ สร้างความยืดหยุ่นในการท างานจากการท างานเป็นทีม หรือร่วมกัน
ท างานในหลายรูปแบบเป็นทีมท่ีมีความหลากหลาย เพ่ือให้บุคลากรและองค์การมีสมรรถนะสูงขึ้น 

4. กระตุ้นให้บุคลากรได้ท างานอย่างเต็มความสามารถ (Stimulating People to 
Sustainable Levels of High Performance) โดยมีการออกแบบโครงสร้างองค์การ และบทบาทการ
ท างานสนับสนุนให้บุคลากรมีสมรรถนะสูง และสร้างบรรยากาศขององค์การที่ให้ความส าคัญกับการ
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สร้างผลการปฏิบัติงานสูง มีการให้อ านาจในตัดสินใจในการท างาน (Empowerment) สิ่งเหล่านี้ท า
ให้บุคลากรมีสมรรถนะสูง (Talents) และมีส านึกรับผิด (Accountability) จากผลการวิจัยพบว่า 
บริษัทหลายแห่ง บรรยากาศในการท างานในองค์การหลายแห่ง ไม่เอ้ือที่จะท าให้บุคลากรสามารถ
ผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูงออกมาได้  เช่น เช่น บุคลากรมีภาระงานสูง นโยบายขององค์การ 
การถูกแทรกแซงการท างานจากฝ่ายบริหาร และวัฒนธรรมองค์การที่ต าหนิกล่าวโทษมากกว่าการ
สร้างสรรค์การท างาน  

5. การเป็นสถานที่ท างานที่ยิ่งใหญ่ (Becoming A Great Place to Work)     
สถานที่ท างานเป็นมีความส าคัญต่อบุคลากรในการส่งเสริมให้บุคลากรท างานได้มากขึ้น องค์การเมื่อ
สรรหาคัดเลือกบุคลากรเข้าท างานต้องด ารงรักษาไว้ โดยจะต้องดูแลให้บุคคลากรมีความสมดุลในชีวิต
การท างานและครอบครัว และมีความก้าวหน้าในอาชีพ อีกทั้งมีบรรยากาศสภาพแวดล้อมการท างาน
ที่ดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้บุคลากรมีความไว้วางใจ เชื่อมั่นผูกพันองค์การ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Collins & Porras (1994) ที่พบว่า องค์การที่ประสบความส าเร็จที่ยั่งยืนมาจากการ
ลงทุนในมนุษย์ในองค์การ 

6. การเป็นองค์การที่เน้นคุณค่า (Becoming a Values – based Organization)    
การเป็นองค์การที่เน้นคุณค่า คือ การที่องค์การต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับบุคลากร ผลการวิจัย
พบว่า ผู้น าองค์การ มีความส าคัญอย่างมากต่อการสร้างคุณค่าขององค์การ โดยสร้างวัฒนธรรมที่
เข้มแข็งจากการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจต่องานและองค์การ  มีบรรยากาศของการเปิดเผยเป็น
ประชาธิปไตยและผู้น าต้องมีคุณธรรม ซึ่งบทบาทของ 

โดยสรุปแล้วจากผลการศึกษของ Holbeche มุ่งเน้นไปที่ปัจจัยส่งเสริม
ศักยภาพบุคลากรในองค์การ โดยส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการท างานในองค์การเพ่ือหล่อหลอมให้
บุคลากรมีความศักยภาพ เช่น คุณภาพชีวิตการท างาน ความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน 
ภาวะผู้น าในองค์การ และการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ผลประโยชน์ที่แตกต่างกันของผู้มีส่วน
ได้เสียต่าง ๆ โดยปัจจัยทั้งหมดนั้นมุ่งไปสู่การเป็นเลิศอย่างยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งเป็นสิ่งที่ท าให้ HPO 
แตกต่างไปจากบริษัททั่วไป สอคล้องกับการศึกษาของ Denison & Mishra, (1995) ที่ได้ศึกษา
องค์การวัฒนธรรมที่มุ่งไปสู่ประสิทธิผลของการท างาน “Toward a Theory of Organizational 
Culture and Effectiveness” โดยได้แบ่งมิติวัฒนธรรมไว้ 4 มิติ ที่ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะ (traits) 
ของวัฒนธรรมองค์การของบริษัทที่ประสบความส าเร็จได้ ซึ่งอาศัยเกณฑ์ของความยืดหยุ่น และความ
มั่นคงกับการมุ่งเน้นภายในและภายนอกองค์การ พบว่าบริษัทเหล่านั้ นมีลักษณะของวัฒนธรรม
องค์การที่เด่นชัดและคล้ายกันอยู่ 4 ลักษณะ คือ 1) การมีส่วนร่วม ( involvement) สมาชิกใน
องค์การจะรู้สึกได้ถึงความมีส่วนร่วมในองค์การ เนื่องจากองค์การได้ให้อ านาจ (empowerment) แก่
พนักงานในการตัดสินใจและแก้ปัญหาในการท างานของตนได้ มีการส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
(Team Orientation)  และมีแผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง 2) ความ
เหนียวแน่น (Consistency) ของสมาชิกในองค์การ ท าให้การท างานบรรลุเป้าหมายได้ดี เนื่องจาก
พนักงานมีการยอมรับในค่านิยม (Core Value) ร่วมกันซึ่งน า ไปสู่ความรู้สึกอันเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันด้วยการร่วมคาดหวังสิ่งที่ตรงกัน ท าให้เกิดการตกลงเห็นพ้อง มีการท างานร่วมกันเป็นอย่างดี 
3) ความสารถในการปรับตัว (Adaptability) เป็นการปรับตัวตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกได้ดี
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นั้น คือ องค์การมีการเรียนรู้ สะสมความรู้และพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้มากขึ้น เพ่ือให้
ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกในการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับองค์การ และ 4) การ
มุ่งเน้นพันธกิจ (Mission) มีลักษณะที่องค์กรก าหนดวิสัยทัศน์กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ
องค์กรที่ชัดเจน สามารถท าให้บรรลุผลได้ และมอบหมายให้พนักงานน าไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม  

Linder & Brooks (2004) ที่ปรึกษาจากบริษัท Accennture เช่นกันได้ท าการ
วิจัยองค์การที่มีผลการปฏิบัติงานสูงจ านวน 400 แห่ง ได้ชี้ให้เห็นว่าการที่หน่วยงานราชการจะเป็น
องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงได้นั้นจะต้องมีคุณลักษณะหรือแนวทางส าคัญ  6 ประการ Linder & 
Brooks (2004:76-77) ได้แก่ คือ 

1. การมุ่งเน้นที่ผู้รับบริการ (Client-centered) หมายถึง การที่องค์การได้แสดง
ภารกิจของตนเองที่สอดคล้องกับความต้องการ ความคาดหวัง และ การรับรู้ของลูกค้า โดยเฉพาะ
หน่วยงานภาครัฐ ประชาชนคือลูกค้าคนส าคัญ ในฐานะผู้เสียภาษีและผู้ได้รับผลประโยชน์ ดังนั้น 
องค์การสมรรถนะสูงต้องท าความเข้าใจกับความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว ผลของความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าจะเป็นเครื่องชี้วัด
ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายที่องค์การก าหนด 

2. การมุ่งเน้นที่ผลผลิตและผลลัพธ์ (Outcome-oriented) หมายถึง การที่
องค์การประเมินผลส าเร็จของตนเองด้วยผลผลิตหรือผลลัพธ์ องค์การสมรรถนะสูงจะด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ตอบสนองต่อพันธกิจ องค์การภาครัฐในอดีตนั้นประเมินผลงานด้วยการเปรียบเทียบปัจจัย
น าเข้ากับผลผลิตมากกว่าผลลัพธ์ที่เป็นคุณค่าที่แท้จริง เช่น ประชาชนหรือลูกค้าจะให้ความส าคัญกับ
การจัดการปัญหามากกว่าจ านวนงบประมาณที่รัฐบาลให้การช่วยเหลือ ดังนั้น การให้ความส าคัญกับ
ผลลัพธ์ในการด าเนินงานองค์การสมรรถนะสูงจึงพัฒนาวงจรการปฏิบัติที่กระตุ้นให้ผู้วางนโยบาย
ก าหนดวัตถุประสงค์ท่ีสูงกว่าผลผลิตของการด าเนินการที่องค์การสามารถปฏิบัติได้ 

3. การชี้แจงความรับผิดชอบ (Accountable) หมายถึง การที่ องค์การ 
แสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การสู่สาธารณะได้อย่างเปิดเผย เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholder) และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) 
ในหน่วยงานภาครัฐ องค์การสมรรถนะสูงจะต้องแสดงให้เห็นประจักษ์ถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นและ
งบประมาณที่ใช้ไป เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับสังคม การตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐแบบดั้งเดิมนั้น
คือการตรวจสอบสมดุลบัญชีรับจ่ายตามหมวดรายการที่ก าหนด ในองค์การสมรรถนะสูงนอกจาก 
จะประเมินและรายงานรายรับรายจ่ายแล้ว ยังต้องประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้
งบประมาณด้วยโดยการให้ความส าคัญร่วมกันระหว่างความคุ้มค่าหรือความคุ้มทุน (Cost-
effectiveness) กับวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (relentless pursuit of outcome-oriented 
objectives) ซึ่งจะแสดงให้ประชาชนทราบว่าหน่วยงานได้น าภาษีไปใช้อย่างคุ้มค่าเพียงใด องค์การ  
จึงต้องมีข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการเพ่ิมคุณค่าของบริการที่จัดให้ประชาชน 

4. การมีความคิดสร้างสรรค์และมีความยืดหยุ่น (Innovative and flexible) 
หมายถึง การที่องค์การแสวงหาโอกาสในการเผชิญความท้าทายด้วยการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ใช้
ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ องค์การมีการทดลองปฏิบัติ
อย่างกระตือรือร้น เพราะบุคลากรเข้าใจถึงการทดลองแนวคิดใหม่ ๆ ที่จะน าไปสู่การสร้า ง
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ความสามารถในส่วนของกระบวนการและโครงสร้าง ซึ่งเกี่ยวข้องกับรูปแบบการบริหารภาครัฐ ดังนั้น 
โครงสร้างองค์การจึงมีความยืดหยุ่นเพ่ือที่จะตอบสนองต่อโอกาสขององค์การและการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว 

5. การเป็นองค์การเปิดและสร้างเครือข่าย (open and collaborative) 
หมายถึง องค์การมีความพร้อมที่จะท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนและสร้างการท างานที่มีความสัมพันธ์
ที่ดีกับหน่วยงานอ่ืน ๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์การภาครัฐมีการปฏิบัติการเปิดกว้าง มีหน่วยงาน
เครือข่าย ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ หน่วยการเมือง องค์การที่ไม่ใช่ภาครัฐ หน่วยงาน
เอกชน และองค์การสาธารณะอ่ืน ๆ ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ เหล่านี้มีความต้องการอย่างหลากหลาย
พ่ึงพาซึ่งกันและกัน 

6. การบริหารที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ หมายถึง การแสดงออกของผู้น าองค์การ 
ที่มุ่งมั่น (Passionate) ต่อการสร้างความส าเร็จขององค์การด้วยการวางแผนยุทธศาสตร์ การน า
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 

อีกทั้ง Linder and Brooks ได้ให้รายละเอียดว่า นอกจากคุณลักษณะส าคัญ  
6 ประการแล้ว หน่วยงานราชการจะต้องมีวิธีการที่จะน าองค์การไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 9 ประการ 
ได้แก่ 

1. การวางยุทธศาสตร์และนโยบาย (strategy and policy making) องค์การ 
ที่มีสมรรถนะสูงจะต้องก าหนดความชัดเจนแนวทางที่จะไปสู่เป้าหมายและท าทุกวิถีทางเพ่ือให้ไปถึง
เป้าหมาย 

2. การออกแบบองค์การและกระบวนการท างาน (organization and 
process design) มีการออกแบบกระบวนการใหม่และใช้เทคโนโลยีใหม่ น าไปสู่การกระตุ้นวิธีการ
ท างานใหม่ ๆ เพ่ือความก้าวหน้า องค์การต้องมีการเปลี่ยนแปลงตนเองเพ่ือยกระดับผลลัพธ์และ
คุณค่าส าหรับองค์การ (Linder & Brooks,2004:4) 

3. การบริหารผลการปฏิบัติงาน (performance management) องค์การที่มี
สมรรถนะสูงต้องมีการบริหารผลการปฏิบัติงานเพ่ือรักษาองค์การให้อยู่ในระดับที่ถูกต้อง คุณค่า
วัฒนธรรมองค์การ องค์การต้องพัฒนาการวางแผนและกระบวนการเพ่ือให้มั่นใจว่าน าไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และได้มีการใช้เครื่องมือและเทคนิคการบริหาร เช่น การใช้ 
Balance Scorecard การบริหารโครงการ โดยมีการประเมินผลส าเร็จและแบ่งปันผลการปฏิบัติงาน
อย่างเปิดเผยกับสมาชิกในองค์การ 

4. การมีพันธมิตร (partnering) การมีพันธมิตรน ามาซึ่งรูปแบบ จากการใช้
แหล่งทรัพยากรจากองค์การภายนอก จนถึงการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครจากองค์การหรือชุมชนการ
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ในโครงการซึ่งช่วยสนับสนุนพันธกิจ มีการกระตุ้นบุคลากรท างาน
ข้ามสายงานในส่วนต่าง ๆ เพื่อเพ่ิมคุณค่าขององค์การที่มีต่อสาธารณะ 

5. การบริหารทุนมนุษย์  (human capital management) องค์การที่ มี
สมรรถนะสูง ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานมีระบบการบริหารบุคลากรที่ยืดหยุ่น มีระบบงาน 
ที่เปิดโอกาสที่จะน าไปสู่การสสร้างนวัตกรรม ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าสู่ระบบบริการภาครัฐ ความ
ชัดเจนของการจัดระบบการศึกษา การสนองความต้องการ และการให้รางวัลตามความสามารถ 
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6. การบริหารข้อมูลสารสนเทศ ( information management) องค์การ
ภาครัฐจ านวนมาก ได้มีการน าสารสนเทศไปสู่ความต้องการในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิรูปในขณะที่น าเสนอบริการ  
ที่ดีกว่าให้แก่ประชาชนและหน่วยงาน ผู้บริหารระดับสูงสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการพัฒนา 
ซึ่งช่วยให้ เข้าถึงวิธีการที่ท้าทาย อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยพบว่า องค์การที่ประสบความล้มเหลว  
คือให้ความส าคัญในเทคโนโลยีมากกว่าข้อมูลที่มีคุณภาพที่ส่งผลกระทบต่อการบริการในแต่ละวัน 
การใช้ข้อมูลเพ่ือสนับสนุนและช่วยในการตัดสินใจอย่างชัดเจนและช่วยพนักงานให้เข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศให้ง่ายขึ้น 

7. การตลาดและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า (marketing and client 
relationship management) ผู้วิจัย พบว่า ผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลได้มีความพยายามปรับปรุง
บริการให้แก่ลูกค้าเป็นเป้าหมายแรก น าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า องค์การที่มีศักยภาพ
การท างานสูงมีการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวกับลูกค้าในการปรับปรุงบริการสร้างช่องทางการปฏิบัติ  
การจัดทีมงานวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ การส ารวจความพึงพอใจและน าผลการส ารวจไปศึกษา 
ท าให้มีความเข้าใจความแตกต่างของลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ และน าไปสู่การออกแบบการให้บริการแก่
กลุ่มเป้าหมาย 

8. การจัดหาและการขนส่ง (procurement and logistics) การปรับปรุง
หน้าที่การท างานของรัฐบาลในเรื่องเวลา องค์การที่มีสมรรถนะสูงใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
และระบบสนับสนุนที่ดี องค์กรเหล่านี้ใช้โอกาสด้านนวัตกรรมในเครือข่ายสนับสนุน มีการบริหาร
จัดการให้ทันกับเวลาที่ลูกค้าต้องการ ( just in time :JIT)และเต็มที่ในเวลาที่เป็นไปได้ มีการใช้
ซอฟต์แวร์เป็นเครื่องมือในการบูรณาการกระบวนการเกี่ยวกับผู้ซื้อ และใช้ช่องทางการซื้อทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยประกวดราคาอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 

9. การด าเนินงานที่ดี (operation) องค์การที่มีสมรรถนะสูงจะมอบสิ่งที่ดี  
การด าเนินการที่ดีเป็นสิ่งที่มาพร้อมกับงานท่ีมีคุณภาพ 

อย่างไรก็ดี หน่วยงานภาครัฐที่ต้องการเป็นองค์การสมรรถนะสูง ในประเด็น
ขององค์การที่เพ่ิมขยายเข้าไปองค์การรัฐบาลทั่วโลกจะเดินพบตนเองบนวิถีทางที่แตกต่างกันบน
เส้นทาง ภาพความหลังระยะของการพัฒนา โครงสร้างของรัฐบาล โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม 
การเมืองและเศรษฐกิจที่เข้ามามีส่วนผลักดันไปสู่สิ่งที่พวกเขาต้องการท าและอะไรที่พวกเขาสามารถ
ท าได้ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวที่ว่า การจะเป็นองค์การสมรรถนะสูงจะต้องเป็นองค์การที่มีความ
ยืดหยุ่น มุ่งเน้นนวัตกรรม (organization ability and innovation) และสามารถปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงตามบริบทต่าง ๆ รวมทั้งสามารถพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการแนวใหม่ 
และสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ ๆ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนไปได้ และสอดคล้อง
กับ พสุ เดชะรินทร์ (2549:6-7) ที่กล่าวว่า ส าหรับหน่วยราชการนั้น การที่จะเป็นองค์การที่มีขีด
สมรรถนะสูงย่อมไม่สามารถที่จะคิดได้ด้วยผลตอบแทนทางธุรกิจเช่นเดียวกับองค์การธุรกิจ แต่วัดด้วย
ประสิทธิภาพประสิทธิผล และความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
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Jupp & Younger (2004 :19 -21 ) ที่ ป รึ กษ าจากท างด้ านการจั ดการ 
Accenture ได้กล่าวถึงคุณลักษณะขององค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงไว้ว่า องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง
ควรประกอบด้วยคุณลักษณะทั้งหมด 7 ประการ ได้แก่ 

1. มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และการน าเสนอคุณค่าอย่างต่อเนื่อง (Relentlessly 
outcome and value focused) 

2. มีประสิทธิภาพสูง (Highly efficient) องค์การมีความสามารถใช้ทรัพยากร
ได้อย่างคุ้มค่า 

3. ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมและพร้อมจะเปลี่ยน
ความคิดไปสู่การปฏิบัติ (Aware of changes in their environments, and able to translate 
insight into action) 

4. มุ่งเน้นในสิ่งที่ตนเองมีความสามารถหรือโดดเด่น ในขณะเดียวกันก็จัดหา
ผู้อ่ืนให้มาท าในกิจกรรมที่ไม่ใช่กิจกรรมหลัก(Highly focused on their core capabilities, and 
adopt outsourcing strategies to improve efficiencies in noncore activities) 

5. เป็นองค์การที่มีความยืดหยุ่นสูง (Highly agile) สามารถปรับกระบวนการ
ท างานให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสามารถในการตอบสนองผู้บริโภคในเรื่องของการ
ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 

6. ให้ความส าคัญต่อการเติบโตและการพัฒนาของบุคลากร (Committed to 
the growth and development of their employees) 

7. มีผู้น าที่มีความมุ่งมั่นและกล้า (Headed by courageous leaders) มุ่งมั่น
ต่อการจัดการองค์การให้บรรลุเป้าหมาย กล้าตัดสินใจเพ่ือก าหนดทิศทางขององค์การอย่างเหมาะสม 

Miller (2001) ได้ เขี ยนเรื่ อง High Performance Organization Design and 
Leadership โดยให้ค าจ ากัดความของ HPO ในเรื่องของที่มาและการประเมิน ซึ่งน าเสนอในแง่คุณความ
ดีและคุณค่าบนพ้ืนฐานของความเชื่อมั่นในงานของ BAHA’I เป็นเครื่องมือวัดการตัดสินเพ่ือประเมินและ
พัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น 2 ประการส าคัญ คือ 

1. ต้องมีคุณความดีทางธุรกิจ (Business Virtues) คือคุณลักษณะที่จะส่งผลให้
ธุรกิจประสบความส าเร็จ เช่น ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร การเติบโตของตลาด นวัตกรรมใน
การผลิต คุณภาพในการให้บริการ เป็นต้น 

2. ต้องมีค่านิยมเห็นแก่สังคม (Societal Values) คือคุณลักษณะที่จะท าให้
สังคมอยู่ดีมีสุข เช่น ต้องมีความซื่อสัตย์ มีความเป็นธรรม และทั้งสองหลักการนี้ต้องไปด้วยกัน การ
เป็นองค์การแบบ HPO นั้นต้องปรับจากมุมมองเดิมมาสู่มุมมองใหม่ 

ทั้งนี้ หลักการและวิธีปฏิบัติของการมุ่งสู่องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงโดยใช้การ
พิจารณาตัวอย่าง คุณลักษณะเฉพาะขององค์การแบบดั้งเดิมเปรียบเทียบว่าเมื่อก้าวไปสู่องค์การที่มี
ขีดสมรรถนะสูงแล้วนั้น คุณลักษณะนั้น ๆ จะต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. จากองค์การที่ใช้การควบคุมสูงเป็นองค์การที่ใช้ความเชื่อใจ (high control 
to high trust) โดยเชื่อว่า องค์การที่ใช้ความเชื่อใจในการบริหารองค์การ พนักงานจะทุ่มเทพลัง  
และความสามารถ เพ่ือท างานอย่างเต็มที่ ซึ่งส่งผลต่อผลงานขององค์การโดยรวมจะดีขึ้น โดยเฉพาะ
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อย่างยิ่งองค์การต้องสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียจากภายนอกองค์การ เช่น ลูกค้า 
Supplier เป็นต้น ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างสังคมแห่งความไว้วางใจ และส่งผลต่อการด าเนินงานของ
องค์การจะประสบความส าเร็จได้โดยง่าย 

2. จากองค์การที่มุ่งผลิตสิ่งของไปสู่องค์การที่มุ่งผลิตองค์ความรู้ (Focus on 
making “things” to making “knowledge”) โดยเชื่อว่า ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ 
ความสามารถ จะเป็นก าลังส าคัญที่สุดในการพัฒนาองค์การให้ประสบผลส าเร็จ ซึ่ งคุณค่า  
ของทรัพยากรมนุษย์ คือ ความรู้และความสามารถ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะถูกสร้างขึ้ นจาก “ผลิตภาพ  
ในการผลิต” และ “นวัตกรรม” โดยมี พ้ืนฐานจาก “ความรู้” ดังนั้น องค์การต้องเร่งและ 
ให้ความส าคัญกับการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนในองค์การ 

3. จากการตัดสินใจโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ งสู่ การตัดสินใจโดยทีมงาน 
(individual decisions making to team decisions making) โดยเชื่อว่า การออกแบบองค์การ 
ในปัจจุบันมีลักษณะใช้ระบบการท างานแบบทีมงาน ให้อ านาจทีมในการออกแบบกระบวนงานของ
ตนเอง สามารถติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสียได้โดยตรง และสามารถเปลี่ยนหรือปรับปรุงกระบวนงานตาม
ความต้องการของลูกค้า ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทีมอันเป็นหลัก
ส าคัญในการมุ่งสู่องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง 

4. จากการให้รางวัลรายบุคคลไปสู่การให้รางวัลเป็นทีมงาน ( individual 
rewards to team-based rewards) โดยเชื่อว่า เมื่อปรับรูปแบบการบริหารองค์การเป็นแบบ
ทีมงานแล้วความส าเร็จประการต่อมาในการสร้างการท างานเป็นทีมที่แข็งแกร่ง คือ การให้รางวัลหรือ 
การจ่ายค่าตอบแทนเป็นทีมด้วย ซึ่งจะท าให้สมาชิกในทีมรู้สึกถึงความรับผิดชอบต่อผลงานร่วมกัน
และจะร่วมกันผลักดันให้งานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายประสบความส าเร็จ 

5. จากการควบคุมการปฏิบัติงานในแนวตั้ งไปสู่การควบคุมการปฏิบัติงาน 
ในแนวราบ (vertical to horizontal organization) โดยเชื่อว่า องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง 
จะมีล าดับชั้นการบังคับบัญชาน้อย และมีการก ากับดูแลที่ง่ายกว่าองค์การแบบดั้งเดิมที่มีล าดับชั้น  
การบังคับบัญชามาก อีกท้ัง เป็นการส่งเสริมการท างานในระบบทีมงานให้เกิดประสิทธิภาพ เนื่องจาก
จะมีการวัดประสิทธิภาพการท างานและการควบคุมการท างานจากทีมอ่ืน ๆ รวมทั้งลูกค้า และ 
Supplier ที่ติดต่อกันโดยตรงกับทีมงานนั้น ๆ 

6. จากโครงสร้างที่ไม่ยืดหยุ่นไปสู่โครงสร้างที่ยืดหยุ่น (fixed structure to 
dynamic structure) โดยเชื่อว่า เทคโนโลยี การตลาด วิธีการผลิตและจัดจ าหน่าย มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา หากโครงสร้างและบุคลากรในองค์การมีความยืดหยุ่นจะสามารถพร้อมรับกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างราบรื่น 

7. จากองค์การที่ยึดติดในกรอบไปสู่องค์การที่เปิดกว้าง (companies with 
walls to companies without walls) โดยเชื่อว่า องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงจะไม่ปิดกั้นตนเอง
เพราะการปิดกั้น สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและ ผู้ส่งวัตถุดิบ ซึ่งท าให้รู้ความต้องการสามารถพัฒนา
หรือปรับปรุงคุณภาพการด าเนินงานได้เป็นอย่างดี 

8. จากองค์การที่ปกปิดเรื่องฐานะทางการเงินไปสู่องค์การที่มีการบริหาร 
ทางการเงินอย่างเปิดเผย (financial secrecy to open-book management) โดยเชื่อว่า องค์การ
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ที่มีขีดสมรรถนะสูงจะมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินให้บุคลากรและบุคคลภายนอกได้รับทราบ  
เพ่ือต้องการให้พนักงานเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์การร่วมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การ 
คอยตรวจสอบการท างานและผลการด าเนินงานขององค์การอยู่เสมอ และหากพบความผิดปกติอันใด
จะรีบแจ้งผลเพ่ือหาทางแก้ไขและพัฒนาปรับปรุงองค์การ 

9. จากการต าหนิที่ตัวบุคคลไปสู่การต าหนิที่กระบวนงาน (blame the 
person to blame the process) เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วความผิดพลาดทั้งหมดเกือบทุกครั้งมาจาก
กระบวนการ โดยเชื่อว่า องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงจะมีการท างานในระบบทีมงาน สมาชิกในทีมต้อง
รับผิดชอบร่วมกันโดยไม่ต าหนิการท างานของสมาชิกในทีม หากเกิดปัญหาต้องน าปัญหามาวิเคราะห์
สาเหตุและแก้ไขร่วมกัน ซึ่งจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่กระบวนการ ท าให้องค์การสามารถเติบโตได้
อย่างยั่งยืน 

ดังนั้นจาก คุณลักษณะดังกล่าวนี้ จะช่วยให้องค์การบรรลุเป้าหมายทั้ง 2 
ประการ คือ เป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงและเป็นมิตรกับสังคม ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมและไม่เอา
เปรียบประชาชน 

อาจกล่าวได้ว่า กุญแจส าคัญในการสร้างองค์การสมรรถนะ จึงต้องด าเนินการ
นับตั้งแต่การออกแบบหน่วยที่เล็กท่ีสุดของวิธีการท างานในองค์การ การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 
การจัดโครงสร้าง องค์การที่ควรมีความยืดหยุ่นสูงสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งจาก
ความต้องการของลูกค้า เทคโนโลยี และกระบวนงานที่อาจเปลี่ยนแปลงไป โดยปัจจัยที่เอ้ือให้เกิด
องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงนั้น คือ “พนักงานที่มีระดับการเรียนรู้ในระดับสูง” บุคลากรต้องมีการ
พัฒนาความรู้ความสามารถในการท างานของตนเองอยู่เสมอ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า“องค์การที่มีขีด
สมรรถนะสูง” คือ “องค์การแห่งการเรียนรู้” ด้วยนั่นเอง 

Lawler III,(2005) กล่าวว่า องค์การสมรรถนะสูงจะให้ความส าคัญกับพื้นฐานที่
ส าคัญที่สุด คือ ทุนมนุษย์ การพัฒนาศักยภาพขององค์การ ความสามารถในการแข่งขันขององค์การ 
มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับพนักงานขององค์การทั้งในเรื่องการส่งมอบข้อมูลข่าวสาร ความรู้ อ านาจใน
การบริหารงานและรางวัลแก่พนักงานปัจจัยแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา การพัฒนาศักยภาพองค์การ และความสามารถหลักขององค์การในการแข่งขันของ
องค์การ กับความท้าทายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแรงกดดันจากภายในหรือภายนอกประเทศ เช่น ระบบ
เศรษฐกิจเสรีทุนนิยม โลกของการค้าไร้พรมแดน เศรษฐกิจในแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การปฏิรูป
ทางเทคโนโลยี เช่น นาโนเทคโนโลยี นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความต้องการเฉพาะแบบ
ของลูกค้า การแข่งขันที่ดุเดือดและเข้มข้นของผู้ที่เข้าสู่ระบบธุรกิจ เป็นต้น ดังนั้นองค์การต้องมีการ
ยกระดับคุณภาพในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นหนักใน 4 ประเด็น (Lawler III,2005) โดย
การที่เป็นองค์การที่แข่งขันได้จะต้องให้ความส าคัญกับ 4 ประเด็นนี้ ได้แก่ 1) คุณภาพของสินค้าและ
บริการ (Quality) 2) ต้นทุนในการผลิตสินค้าและบริการ (Cost) 3) ความรวดเร็วในการน าสินค้าและ
บริการออกสู่ตลาด (Speed) และ 4) นวัตกรรมในการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ (Innovation) 
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ส าหรับปัจจัยของการก้าวสู่องค์การที่มีสมรรถนะสูงจะต้องค านึงถึง 3 ปัจจัย คือ 
1. ทุนมนุษย์ คือการเพ่ิมศักยภาพและความสามารถหลักขององค์กร ที่องค์กร

ต้องให้ความส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ  
ในการแข่งขันได ้

2. ศักยภาพขององค์กรและประสิทธิผลขององค์การ ต้องสามารถยกระดับ 
ผลการด าเนินงานให้สูงขึ้นและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพท าได้โดยการ
ออกแบบระบบการจัดการภายในองค์กร โดยองค์การควรมีเน้นพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ เช่น 
การมุ่งเน้นในคุณภาพหรือลูกค้า มีต้นทุนการด าเนินงานต่ า , มีการเรียนรู้, ตอบสนองสิ่งแวดล้อม 
ได้อย่างรวดเร็ว และ ผลิตสินค้าใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว เป็นต้น 

3. ความสามารถหลักขององค์การและประสิทธิภาพขององค์การ ความสามารถ
หลักขององค์การเป็นความเก่งขององค์การ ที่ท าให้มีความได้เปรียบในการแข่งขัน ความสามารถหลัก
ต้องเป็นความสามารถที่ เหนือคู่แข่ง เลียนแบบได้ยาก องค์การต้องพยายามรักษาและพัฒนา
ความสามารถให้อยู่กับองค์การได้นานที่สุด เพราะถ้าความสามารถหลักนี้หมดไปหรือถูกคู่แข่ง
เลียนแบบก็จะท าให้องค์หมดความได้เปรียบในการแข่งขัน จนอาจต้องออกจากการแข่งขันนั้นไปในที่สุด 

โดยสรุป การพัฒนาศักยภาพขององค์การพัฒนาศักยภาพองค์การให้เป็น
องค์การสมรรถนะสูง คือ องค์การจะต้องพัฒนาองค์การให้เป็นที่ยอมรับเหนือองค์การอ่ืน มีศักยภาพ
ในการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสิ่งท้าทายและท าได้ยาก รวมทั้งต้องมีการให้บุคลากร  
ในองค์การปรับตัวเพ่ือสร้างสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ดังนั้นสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือบุคลากรมีคุณภาพ
สอดคล้องกับแนวคิดของ Porter (1990) ในการสร้างความได้เปรียบการแข่งขัน องค์ประกอบส าคัญ
ในการเป็นองค์การสมรรถนะสูง ประกอบด้วย 4 ประการ ได้แก่ องค์การสมรรถนะสูงจะต้องมี
องค์ประกอบส าคัญ 4 ประการได้แก่ 1). ความเป็นผู้น า (Leadership) ที่เป็นแบบอย่างที่ดี 2) กล
ยุทธ์ (Strategy) ที่พิจารณาจากปัจจัยภายในและภายนอกและใช้ Balance scorecard เพ่ือเป็นการ
ติดตามความก้าวหน้าของกลยุทธ์ 3).คน หรือบุคลากร เป็นรากฐานส าคัญของการสร้างวัฒนธรรม 
การท างานเป็นทีมและการปรับตัว ทักษะการแก้ไขปัญหาและสร้างนวัตกรรม เชื่อมโยงกับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 4) ระบบ (System) มีการออกแบบและโครงสร้างที่คล่องตัว เป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ท าให้การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

Blanchard (2007) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับองค์การสมรรถนะสูง พบว่า องค์การ
ที่สามารถสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน จะต้องเริ่มจากการตั้งเป้าหมาย
ให้ บ ร ร ลุ ใน  3 แ น ว ท า งห ลั ก  คื อ  1)  เป็ น ท า ง เลื อ ก ข อ งลู ก ค้ า  (provider of choice)   
2) เป็ นทางเลื อกในการท างาน (employer of choice)  และ 3) เป็ นทางเลื อกในการลงทุ น 
( investment of choice) ก าร เป็ น อ งค์ ก ารส มรรถน ะสู ง  จ ะต้ อ งมี อ งค์ ป ระก อบ ส าคั ญ  
6 ประการ ที่เรียกว่า “The HPO SCORESTM Model” (Blanchard,2007:10-14) ดังนี้ 

1. การแบ่งปันข้อมูลและการสื่อสารอย่างเปิดเผย (Shared Information and 
Open Communication) คือ การสื่อสารอย่างเปิดเผยระหว่างบุคลากรทั่วทั้งองค์การ จะก่อให้เกิด
ความไว้วางใจระหว่างบุคลากรในองค์การ และเมื่อเกิดความไว้วางใจต่อกันแล้ว การแบ่งปันและ
ถ่ายทอดข้อมูลระหว่างบุคลากรก็จะเกิดขึ้น ท าให้ผู้ที่ต้องใช้ข้อมูลส าคัญเมื่อต้องตัดสินใจเพ่ือบรรลุ
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เป้าหมายองค์การ การสื่อสารอย่างเปิดเผย ส่งเสริมให้เกิดการสนทนาแลกเปลี่ยน สร้างความยืดหยุ่น
ให้องค์การ 

2. มีวิสั ยทัศน์คมชัด ค่านิยมคมลึก (compelling vision: purpose and 
values) วิสัยทัศน์ขององค์การที่จะสมรรถนะสูง จะต้องเป็นวิสัยทัศน์ที่ทุกคนในองค์การมองเห็นภาพ 
ให้การสนับสนุน และมุ่งมั่นที่จะบรรลุ ท าให้เกิดวัฒนธรรมที่ทุกคนมุ่งมั่น กระตือรือร้น ตื่นเต้น  
และมุ่งมั่นต่อการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ ท าให้ค่านิยมและแนวทางปฏิบัติของบุคลากรในองค์การ 
มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ และสุดท้ายท าให้บุคลากรทุกคนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ในการน าพาองค์การสู่จุดมุ่งหมายที่ต้องการ 

3. น าไปสู่การเรียนรู้อย่างไม่หยุดยั้ง (ongoing learning) องค์การสมรรถนะสูง 
มุ่งมั่นต่อการพัฒนาความสามารถโดยใช้ระบบการเรียนรู้ การสร้างทุนปัญหา และถ่ายทอดความรู้ 
จะต้องเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ที่มีกระบวนการในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การแลกเปลี่ยนความรู้
ทั่วทั้งองค์การ ประเด็นส าคัญ คือ การเรียนรู้ นั้ นจะต้องเกิดขึ้นทั้งในระดับองค์การและระดับ 
ปัจเจกบุคคล 

4. ให้ ค ว าม ส าคั ญ กั บ ลู ก ค้ า  (relentless focus on customer results) 
องค์การที่เป็นองค์การสมรรถนะสูง จะมุ่งมั่นและให้ความส าคัญต่อลูกค้าเป็นส าคัญ รู้ว่าใครคือลูกค้า
ขององค์การท าความเข้าใจลูกค้าและการวัดผลลัพธ์ด้านลูกค้า ให้ความส าคัญต่อมาตรฐานของ
คุณภาพ และบริการที่น าเสนอต่อลูกค้า ใช้ประสบการณ์หรือความพึงพอใจของลูกค้าเป็นตัวชี้วัดที่
ส าคัญ 

5. สร้างพลังระบบการท างานและโครงสร้าง (energizing systems and 
structures) ระบบ โครงสร้าง กระบวนการการท างานในองค์การสมรรถนะสูง จะมีความสอดคล้อง
และสนับสนุนวิสัยทัศน์ ทิศทางและกลยุทธ์ขององค์การ ท าให้บุคลากรท างานได้ง่ายขึ้น อีกทั้งท าให้
สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้น การที่จะรู้ว่าโครงสร้าง ระบบ และกระบวนการ
ท างานมีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อกลยุทธ์หรือไม่ พิจารณาว่าโครงสร้าง  ระบบ และ
กระบวนการในการท างานท าให้บุคลากรสามารถท างานได้ง่ายขึ้น หรือเป็นอุปสรรคต่อการท างาน 

6. กระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมสูง (shared power and high involvement) 
ในองค์การสมรรถนะสูง อ านาจและการตัดสินใจจะถูกกระจายไปทั่วทั้งองค์การ ไม่ใช่มีอยู่เฉพาะกับ
ผู้บริหารระดับสูง การมีส่วนร่วม (participation) ความร่วมมือ (collaboration) และการท างาน
ร่วมกันเป็นทีม (team work)  การมีส่วนร่วมตัดสินใจของบุคลากรในระดับต่าง ๆ เป็นวิถีการด าเนิน
ชีวิต และเมื่อบุคลากรมีความรู้สึกมีคุณค่าและความคิดเห็นของตนเป็นที่ยอมรับแล้ว บุคลากร  
ก็จะสามารถท างานอย่างมีคุณค่าเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์การ อ านาจจากส่วนกลาง
และอ านาจส่วนบุคคลต้องสมดุลกันและมีความชัดเจน ปฏิบัติด้วยพันธสัญญาอันจะน าไปสู่ผลลัพธ์  
ที่องค์การคาดหวัง 

ทั้งนี้ องค์ประกอบดังกล่าวทั้ง 6 ประการข้างต้น สามารถน ามาซึ่งการเป็น 
HPO สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ ภาวะผู้น าที่เป็นเสมือนเครื่องยนต์ที่จะขับเคลื่อนให้องค์การไปสู่จุดมุ่งหมาย 
หรือเป็นเหมือนหางเสือคัดท้ายให้องค์การพุ่งตรงไปยังทิศทางที่ถูกต้อง 
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Kaplan & Norton (2001) สองนักวิชาการผู้พัฒนาแนวคิดเรื่อง Balanced 
Scorecard (BSC) ได้มีการคัดเลือกองค์การต่าง ๆ ทั่วโลกทั้งภาคราชการและเอกชนที่น าแนวคิดของ 
BSC ไปปรับใช้แล้วมีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น ในการบริหารจัดการขององค์การสมัยใหม่ที่ใช้เครื่องมือ 
Balanced Scorecard นั้น ประเด็นที่ Robert Kaplan และ David Norton ได้ให้ความส าคัญอย่าง
มาก ก็คือ การสร้างตัวแบบจ าแนกคุณค่า (Value Creation) ของความส าเร็จของการบริหารงาน
องค์การสมัยใหม่ที่เรียกว่าองค์การเชิงกลยุทธ์ โดยแบ่งคุณค่าที่ส าคัญออกเป็น 4 มุมมอง คือ (Kaplan 
& Norton, 2001: 23) 

1) มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective) เป็นมุมมองที่มีความส าคัญ
มากที่สุดต่อองค์การทางธุรกิจ ทั้งนี้เพราะเป้าประสงค์สุดท้ายของทุกองค์การธุรกิจมุ่งไปสู่รายได้  
ผลก าไร และผลตอบแทนต่อการลงทุนที่สูง ส าหรับภาครัฐจะเป็นมุมมองด้านประสิทธิผล  
การด าเนินงาน 

2) มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) เป็นมุมมองที่ให้ความส าคัญ
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์เรื่องของลูกค้าโดยตรง เช่น การรักษาฐานลูกค้าเดิมเอาไว้ เพ่ือให้ลูกค้า
ได้รับความพึงพอใจจากสินค้าและบริการ เพ่ือส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและตรงเวลาให้แก่
ลูกค้า เป็นต้น 

3) มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Processes Perspective) ภายใต้
มุมมองนี้องค์การจะต้องให้ความส าคัญต่องานใน 4 กลุ่ม (Cluster) คือ (1) การจัดการกระบวนการ
ของงานปฏิบัติการ (Operations Management) ที่เกี่ยวข้องการผลิตสินค้าและบริการ ซึ่งเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับลูกค้า (2) การจัดการกระบวนการของงานที่เกี่ยวกับลูกค้า (Customer Management) 
(3) กระบวนการของพัฒนานวัตกรรม (Innovation) ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการพัฒนาสินค้าและ
บริการใหม่ (4) กระบวนการของงานตามกฎระเบียบและด้านสังคม (Regulatory and Social) 

4) มุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโตขององค์การ (Learning and Growth 
Perspective) โดยที่มุมมองทั้งสี่ประการนี้มีผลต่อความอยู่รอด ผลสัมฤทธิ์ และการเจริญเติบโตของ
องค์การ ภายใต้มุมมองนี้ ให้ความส าคัญต่อสินทรัพย์หรือทุนที่ส าคัญใน 3 เรื่องที่ส าคัญ คือ  
(1) สินทรัพย์หรือทุนด้านบุคลากร (Human Capital) ประกอบไปด้วยเรื่องทักษะ ความสามารถ และ
ความรู้ของพนักงานในองค์การ (2) สินทรัพย์หรือทุนด้านสารสนเทศ ( Information Capital) 
ประกอบไปด้วยเรื่องฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ เครือข่าย และโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี  
(3) สินทรัพย์หรือทุนขององค์การ (Organization Capital) ที่ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ วัฒนธรรม
องค์การ ภาวะผู้น า การส่งต่อที่สอดคล้องกัน และ การท างานเป็นทีม  

Buytendijk (2006) ร่วมกับ การ์ทเนอร์ กรุ๊ป (Gartner Group) เป็นองค์การ
ให้ค าปรึกษาด้านทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีชื่อเสียง ท าการส ารวจองค์การที่เป็น HPO ใน
ประเทศเนเธอร์แลนด์ พบว่ามีคุณลักษณะที่ส าคัญ 5 ประการ ได้แก่  

1. ต้องมีการก าหนดเป้าหมายที่ท้าทายและสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นได้ 
(Set Ambitious Tagets) การก าหนดเป้าหมายที่ท้าทาย จะช่วยให้องค์การบรรลุพันธกิจที่ตั้งไว้ 
องค์การส่วนใหญ่มักจะมองว่าการเพ่ิมคุณค่าหรือการเพ่ิมผลก าไรให้ผู้ถือหุ้นถือว่าเป็นความส าเร็จ  
แต่ส าหรับองค์การที่เป็นองค์การสมรรถนะสูง สิ่งที่ช่วยผลักดันให้เกิดผลงานที่ดีเด่นต้องระบุไว้  
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ในพันธกิจขององค์การด้วย ซึ่งในการระบุในพันธกิจนี้จะช่วยกระตุ้นพนักงานให้สร้างผลงาน ในที่นี้  
ได้ยกตัวอย่างองค์การที่เป็นองค์การสมรรถนะสูง 

2. ต้องมีการแบ่งปันค่านิยมกับบุคลากรที่อยู่ในองค์การ (Shared Values) 
บรรทัดฐานและค่านิยมมีความส าคัญอย่างมากกับองค์การที่ต้องการเป็นองค์การสมรรถนะสูง  
เพราะถ้าคนภายในองค์การมีค่านิยมที่แตกต่างกันมาก ๆ เมื่อองค์การมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ตาม 
จะท าให้เกิดความไม่ราบรื่นหรือมีการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เช่นเดียวกัน ถ้าค่านิยม 
ที่องค์การไม่สอดคล้องกับค่านิยมของลูกค้า องค์การก็จะประสบปัญหาเช่นกัน ค่านิยมที่เชื่อมโยงกับ
ภายในและสอดคล้องกับความคาดหวังของลูกค้า องค์การสมรรถนะสูง จะพยายามอย่างมาก  
ที่จะสร้างค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมร่วมให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

3. ต้องมีการบริหารเชิงกลยุทธ์และเชื่อมโยงกลยุทธ์ทั่วทั้งองค์การ (Focus & 
Alignment) การด าเนินงานตามกลยุทธ์ มีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการก าหนดกลยุทธ์  
และจะยังดีกว่าองค์การที่มีกลยุทธ์ดี แต่ไม่สามารถปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้ ในการที่จะก าหนดกลยุทธ์ 
ไปปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความส าเร็จจะต้องประกอบด้วยการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จในทุกระดับ  
ที่กลยุทธ์ถูกน าไปใช้องค์การ นอกจากนี้ การจัดระบบข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพก็เป็นปัจจัยอีก
ประการหนึ่งที่ช่วยให้การเชื่อมโยงกลยุทธ์ และการปฏิบัติตามกลยุทธ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4. ต้องมีความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมอย่างรวดเร็ว 
(Organizational Agility) ในองค์การที่เป็นองค์การสมรรถนะสูง การสร้างความสามารถในการ
ปรับตัวนั้นท าได้ 4 วิธีคือ 1) การท าโดยผ่านระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ  2) การสร้างความมี
มาตรฐาน (Standardizing) โดยใช้วิธีการจ้างเหมางานบางอย่างไป  3) การควบคุมช่องทางต่าง ๆ 
อย่างครบวงจร เช่น บริษัท Wall-Mart ใช้ระบบ Just - in - time  ท าให้ไม่มีการสั่งสินค้ามาค้างใน
คลังสินค้าและ 4) การบริหารงานแบบโครงการ (Project – Based - Management) บริษัท Oracle  
เป็นองค์การที่สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพราะบริษัทพยายามท าหลาย ๆ 
กระบวนการให้มีมาตรฐานอย่างเดียวกัน เมื่อจ าเป็นต้องเปลี่ยน แปลง บริษัทจึงสามารถเปลี่ยน  
ทุกระบบได้อย่างรวดเร็ว 

5. ต้องมีการเชื่อมต่อส่วนต่าง ๆ ทั่วทั้งองค์การ (Shared Business Model) 
การเชื่อมโยงท าได้โดยใช้การจัดการผลการปฏิบัติงานที่เรียกว่า Performance Management และ
เชื่อมโยงส่วนต่าง ๆ โดยผ่านการวิเคราะห์ช่องว่างที่เรียกว่า Gap Analysis และแก้ไขช่องว่าง
เหล่านั้น อย่างไรก็ตาม องค์การที่เป็นองค์การสมรรถนะสูง จะต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา 

โดยสรุป องค์การที่มีผลการปฏิบัติงานสูง หรือองค์การสมรรถนะสูง ต้องเป็น
องค์การที่รับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วมีการค านึงถึงความต้องการของพนักงาน  
และความคาดหวังของลูกค้า และสร้างค่านิยมที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ 
ขณะเดียวกันก็เป็นองค์การที่มีวัฒนธรรมแข็งแกร่ง 

De Waal (2005) ได้มีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยศึกษาค้นหาความหมายและ
ลักษณะขององค์การสมรรถนะสูง จากรายงานศึกษาและวิจัยที่เก่ียวกับองค์การที่มีความเป็นเลิศ และ
ความมีประสิทธิภาพสูงขององค์การทั้งภาครัฐและเอกชน ในทุกอุตสาหกรรมทั่วโลก โดยได้เสนอ
ลักษณะตัวแบบขององค์การสมรรถนะสูง ที่ใช้หลักการของทฤษฎีองค์การแบบระบบเปิด (Open 
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system) มาประยุกต์ใช้ ดังนี้ 1) มีโครงสร้างขององค์การ (organizational structure) ประกอบด้วย 
การออกแบ บ  (Design) ก ลยุ ท ธ์  (strategy) ก ารจั ด กระบ วนการ  (process) เท ค โน โลยี 
(technology) และโครงสร้างองค์การมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอก 2) มีวัฒนธรรมองค์การ 
ประกอบด้วย ความเป็นผู้น า (leadership) ปัจเจกบุคคล และบทบาท ( individual & roles) 
วัฒนธรรม (culture) ทั้งโครงสร้างและวัฒนธรรมองค์การส่งผลต่อ 3) พฤติกรรมของสมาชิกใน
องค์การอันจะน าไปสู่องค์การสมรรถนะสูง ตัวแบบนี้สนับสนุนให้องค์การมีความสามารถในการ
ปรับตัวให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมภายนอกท่ีมีการเปลี่ยนแปลง  

ต่อมา De Waal (2012)  ได้ศึกษาคุณลักษณะจากการทบทวนวรรณกรรมกว่า 
290 ฉบับ และสังเคราะห์จัดท าแบบสอบถามท าการส ารวจองค์การทั่วโลกกว่า 2,515 แห่ง ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน และองค์การไม่แสวงหาก าไร น าข้อมูลมาวิเคราะห์ปัจจัยทางสถิติ (factor analysis) 
พบว่าคุณลักษณะขององค์การสมรรถนะสูง (Characteristic of High Performance Organization) 
สามารถจัดกลุ่มคุณลักษณะดังกล่าวออกเป็น 5 องค์ประกอบ 35 คุณลักษณะ (De Waal ,2012:23) 
ได้แก่ (ปรากฏดังตารางที่ 5) 

1. การน าองค์การเพ่ือบริหารจัดการที่มีคุณภาพ (Management of Quality) 
เป็นปัจจัยแรกที่มีความส าคัญต่อการคงไว้ซึ่งสมรรถนะขององค์การ ซึ่งบทบาทผู้น าในการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพมี 12 ลักษณะ 

2. วัฒนธรรมแบบเปิดให้พนักงานมีส่วนร่วมและมุ่งเน้นการปฏิบัติ เป็นองค์การ
เปิดที่พร้อมในการท างานร่วมกับองค์การอ่ืน และยึดการปฏิบัติเป็นหลัก (Openness and action 
orientation) องค์การสมรรถนะสูงเป็นองค์การที่มีวัฒนธรรมเปิด มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์การ เพ่ือให้ได้แนวคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนาปรับปรุงงานเพ่ือ
ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นขององค์การ ดังนั้น ลักษณะขององค์การเปิดและยึดการปฏิบัติเป็นหลักมี 6 
ลักษณะ 

3. การพัฒนาคุณภาพกระบวนการท างาน บริการและผลผลิตอย่างต่อเนื่อง 
(Continuous Improvement) องค์ประกอบนี้จะแสดงถึงความสามารถของการเป็นองค์การ
สมรรถนะสูงอย่างยั่งยืนที่มาจากการพัฒนาปรับปรุงงานและการสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์การ
สมรรถนะสูงนั้น บุคลากรจะมุ่งมั่นต่อการสร้างผลลัพธ์ในระดับสูงสุด ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ดีที่สุด 
เพ่ือตนเอง เพ่ือนร่วมงาน และองค์การโดยรวมมี 8 ลักษณะ 

4. การรักษาและคงไว้ซึ่ งลูกค้าและบุคลากร (Long-Term Orientation) 
องค์การสมรรถนะสูงเป็นองค์การที่ตั้งเป้าหมายในระยะยาว ซึ่งความยั่งยืนของเป้าหมายระยะยาวนั้น
จะมาก่อนก าไรในระยะสั้นของการเป็นองค์การสมรรถนะสูง การตั้งเป้าหมายในระยะยาว  
ให้ความส าคัญกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ลูกค้า สังคม ผู้ส่งสินค้า บุคลากร รัฐบาล กลุ่มสังคม 
ในฐานะผู้รับผลประโยชน์มี 5 ลักษณะ 

5. คุณภาพบุคลากร (Workforce Quality) เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
รวมทั้งการท าให้บุคลากรยึดมั่นในการสร้างผลผลิตตรงตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ปัจจัยนี้สอดคล้องกับ
ปัจจัยแรก เพราะการพัฒนาคุณภาพองค์การจะเกิดขึ้นได้จากคุณภาพของบุคลากร ปัจจัย 
ด้านทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วยคุณลักษณะ มี 4  ลักษณะ  
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ตาราง 5 คุณลักษณะในแต่ละองค์ประกอบขององค์การสมรรถนะสูง ของ De Waal 

องค์ประกอบ คุณลักษณะ 
1. การน าองค์การเพื่อบริหาร
จัดการที่มีคณุภาพ 
(Management Quality) 
 

1. การบริหารไดร้ับความน่าเชื่อถือและไว้วางใจจากองค์การ 
2. การบริหารมีความซื่อสัตย์สุจรติ เป็นธรรม 
3. ฝ่ายบริหารเป็นแบบอยา่งที่ดีให้สมาชิกองค์การ 
4. ฝ่ายบริหารใช้วิธีการตัดสินใจทีร่วดเร็ว 
5. การบริหารมีความจริงจังลงมือท าอย่างรวดเร็ว 
6. ฝ่ายบริหารเป็นพ่ีเลี้ยงสอนงานให้สมาชิกองค์การท างานให้ไดผ้ลส าเรจ็ที่ดีขึ้น 
7.การบริหารงานท่ีมุ่งเน้นผลลัพธ์ 
8. การบริหารมีประสิทธิผล 
9. การบริหารทีม่ีการใช้ภาวะผู้น าสูง 
10. ฝ่ายบริหารมีความมั่นใจในการบริหารงาน 
11  ฝ่ายบริหารใหส้มาชิกในองค์การรับผิดชอบผลงานของตนเอง 
12. ฝ่ายบริหารตัดสินใจชัดเจนเกีย่วกับสมาชิกท่ีไม่มีผลงาน 

2.วัฒนธรรมแบบเปดิให้
พนักงานมีส่วนร่วมและ
มุ่งเน้นการปฏิบตัิ 
(Openness & Action 
Orientation) 

1. การบริหารงานเน้นการสื่อสารกับบุคลากรอยา่งทั่วถึง 
2 สมาชิกขององค์การให้เวลากับการสื่อสารภายใน การแลกเปลีย่นเรียนรู้และการเรยีนรู้ 
3 สมาชิกในองค์การเข้ามามีความเกี่ยวข้องในกระบวนการท างานส าคัญ 
4. การบริหารงานท่ียอมให้มีการท าผิดพลาดได ้
5. การบริหารยินดีให้เกดิการเปลีย่นแปลง 
6. ผลการปฏิบัติงานเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนองค์การ 

3. การปรับปรุงงานอย่าง
ต่อเนื่อง (Continuous 
Improvement) 

1. องค์การมีกลยุทธ์ที่ไดร้ับการยอมรับและมีความชัดเจนในการก าหนดขึ้น 
2. กระบวนการท างานในองค์การมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
3. กระบวนการท างานในองค์การมีความเรียบง่ายและต่อเนื่อง 
4. กระบวนการท างานในองค์การมีความสอดคล้องต่อเนื่องกัน 
5. ในองค์การทุกอย่างท่ีส าคัญต่อผลการปฏิบตัิงานต้องมีการรายงานผลชัดเจน 
6. ในองค์การสมาชิกองค์การมีการรายงานผลทั้งที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินและที่ไม่เกี่ยวกับ
เรื่องการเงิน 
7. องค์การคิดสรา้งนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องสิ่งที่เป็นสมรรถภาพหลักขององค์การ 
8. องค์การคดิสร้างนวตักรรมผลิตภณัฑ์ กระบวนการ และบริการขององค์การอยา่งต่อเนื่อง 
 
 

4. มีทิศทางระยะการท างาน
ในระยะยาวร่วมกัน (Long-
Term commitment) 

1. องค์การรักษาความสมัพันธ์ระยะยาวท่ีดีกับผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย 
2. องค์การมุ่งหมายที่จะให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สดุเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 
3. การบริหารงานองค์การมุ่งระยะยาว 
4. การบริหารรูปแบบใหมจ่ะถูกไดร้ับการสนับสนุนในองค์การ 
5. องค์การเป็นสถานท่ีท างานท่ีมัน่คงส าหรับสมาชิกองค์การ 
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องค์ประกอบ คุณลักษณะ 
5. คุณภาพบุคลากร 
(Worforce Quality) 

1. การบริหารทีส่ร้างแรงบันดาลใจให้สมาชิกองค์การท างานพิเศษประสบความส าเรจ็ 
2. สมาชิกองค์การมีความสามารถปรับตัวและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
3. องค์การมีคนท างานท่ีหลากหลายและที่เสรมิสร้างซึ่งกันและกัน 
4. องค์การเติบโตไปพร้อมกับพนักงานท่ีเป็นหุ้นส่วน ผูส้่งวัตถุดิบและลูกค้า 

ที่มา : De Waal. (2012). What Makes a High Performance Organization: Five Factors of 
Competitive Advantage that Apply Worldwide. London: Global Professional 
Publishing.:27-28 

อย่างไรก็ดี การศึกษาปัจจัยทั้ง 5 ของคุณลักษณะขององค์การสมรรถนะสูง มี
การศึกษาวิจัยมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน De Waal พบว่าปัจจัยทั้ง 5 มีความส าคัญเท่าเทียมกัน และ
มีความสัมพันธ์ส่งผลต่อกัน หากจะพัฒนาปัจจัยใดก่อนจาก 5 ปัจจัยขึ้นอยู่กับประเภทองค์การและ
สถานการณ์แวดล้อมขององค์การนั้น ๆ ทั้งนี้ส าหรับองค์การธุรกิจที่แสวงก าไรควรเน้นพัฒนาทั้ง 5 
ปัจจัยพร้อม ๆ กัน ขณะที่องค์การภาครัฐ ควรเริ่มต้นด้วยการให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านการมุ่งเน้น
ระยะยาวและคุณภาพการบริหารจัดการก่อน  

Bhalla et al. (2011) ได้ศึกษาสิ่งที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จในการ
เป็นองค์การสมรรถนะสูง จากประสบการณ์การให้ค าปรึกษา บริษัท Boston Consulting Group 
ด้านการจัดการกลยุทธ์ธุรกิจ การสร้างความสามารถให้ยั่งยืนและมีความมั่นคงในผลลัพธ์ทั่วโลก 
พ บ ว่ า  ค ว าม ส าม ารถ ข อ งบุ ค ล าก ร  เป็ น ตั ว ผ ลั ก ดั น ผ ล ก ารด า เนิ น งาน แ ล ะก ล ยุ ท ธ์  
โดยองค์การที่มีสมรรถนะสูงที่จะน าไปสู่ความยั่งยืนของผลการด าเนินงานและมี 14 คุณลักษณะ 
จัดเป็น 5 มิติ (Bhalla et al. 2011 :2-4) 

1. องค์ประกอบด้านผู้น า (Leadership) 
    - ผู้น ามีทีมที่มีสมรรถนะสูง ผู้น าแต่ละคนมีความผลักดันอย่างมีทิศทาง 
    - ผู้น าเป็นตัวเชื่อมไปยังผู้น าในอนาคต ซึ่งเป็นผู้มีทักษะตามที่อนาคต

ต้องการ 
    - ผู้บริหารระดับกลางเป็นผู้แปลงกลยุทธ์ 
2. องค์ประกอบด้านการออกแบบ (Design) 
    - โครงสร้างและจัดสรรทรัพยากรสะท้อนถึงผลได้ผลเสียของกลยุทธ์ 
    - ระดับชั้นผู้บังคับบัญชาน้อยแต่ขอบเขตการควบคุมกว้าง 
    - ความรับผิดชอบต่องาน สิทธิการตัดสินใจและวางโครงสร้างการประสาน

ความร่วมมือชัดเจน คือ การสร้างงานด้วยการพิจารณาอย่างอย่างรอบคอบ 
    - ศักยภาพภาพของบุคคลเป็นความเหมาะสมสอดคล้องกับหน้าที่องค์การ 
3. บุคลากร (People) 
    - บุคลากรเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่ายิ่ง 
    - ก าหนดบทบาทและปัจจัยที่ ท าให้ เป็นคนเก่ งขององค์การ คือ มี

คุณลักษณะของบุคคลที่บ่งชี้ชัดเจน และรักษา ดูแลคนเก่งอย่างเหมาะสม 
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    - ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล คือผู้ที่เป็นหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ที่สามารถสร้าง
ผลงานให้กับธุรกิจได ้

4. การบริหารการเปลี่ยนแปลง change management  คือ การเปลี่ยนแปลง
อย่างค่อยเป็นค่อยไป องค์การมีวิวัฒนาการ 

5. วัฒนธรรมองค์การและความผูกพันองค์การ  (culture and engagement) 
องค์การจะต้องก าหนดกลยุทธ์สร้างวัฒนธรรมที่สร้างการปรับตัวรวดเร็ว และสร้างความผูกพัน
องค์การ 

สรุปได้ว่า องค์การสมรรถนะสูงจะมีผู้น าที่ เป็นผู้ผลักดันอย่างมีทิศทาง  
มีการถ่ายทอดทักษะความรู้ความสามารถแก่ผู้บริหารรุ่นต่อไป องค์การจะต้องมีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นมี
สายการบังคับบัญชาสั้น  สามารถปรับตัวได้รวดเร็ว และเน้นย้ าว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีค่ามาก 
ควรพัฒนาบุคลากรคนเก่งอย่างเหมาะสม รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมที่สร้างความผูกพันให้บุคลากร
ท างาน 

Jamrog,Vickers,Overholt, & Morrison. (2008) ได้ศึกษาและวิเคราะห์จาก
ข้อมูลวิจัยองค์การธุรกิจ เพ่ือหาคุณลักษณะที่สัมพันธ์กับความส าเร็จขององค์การที่มีประสิทธิภาพสูง 
(high-performing company) ของสมาคมการจัดการแห่งอเมริกา (American Management 
Association : AMA) ร่วมกับสถาบันเพ่ิมผลผลิต โดย Jamrog,J. et al. (2008) ได้ศึกษาวิจัยพัฒนา
เป็นรูปแบบความมีสมรรถนะสูง ประกอบด้วย 5 ลักษณะส าคัญ ได้แก ่

1. วิธีการทางกลยุทธ์ (strategic approach) ดูความคงที่  ชัดเจนและคิด 
มาอย่างดี (consistent, clear, and well thought out) วิธีการทางกลยุทธ์ที่คงที่ ช่วยพิจารณา
ความส าเร็จจากการมองว่า การปฏิบัติตามที่พูด (walks the talk) ดีอย่างไร องค์การสมรรถนะสูง  
จะก าหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน  มีแผนกลยุทธ์ที่ยืดหยุ่นและสามารถบรรลุผลได้ มีปรัชญาที่เป็น
ตัวก าหนดมาตรฐานพฤติกรรมบุคลากร มีผู้น า และพนักงานที่มีพฤติกรรมเป็นไปตามแผนกลยุทธ์  
และปรัชญาองคก์าร 

2. วิธีการด้านลูกค้า (customer approaches)  คือ วิธีการที่องค์การดูแลลูกค้า 
ด้วยการมองไปข้างหน้าและให้บริการที่เหนือกว่า (going above and beyond) องค์การสมรรถนะสูง 
มีวิธีชัดเจนในการได้ลูกค้าใหม่ ดูแลและรักษาลูกค้าปัจจุบันให้คงอยู่ รวมถึงจัดโครงสร้างและ
กระบวนการภายในที่จ าเป็นในการให้บริการลูกค้า 

3. วิธีการด้านผู้น า (leadership approaches) เน้นผลงาน ความเชื่อและ
ความสามารถ (performance, beliefs, and talent) ด้านผู้น า อธิบายถึง กลยุทธ์การบริหารบุคลากร
ให้มีพฤติกรรมสร้างความส าเร็จให้องค์การ องค์การสมรรถนะสูง จะมีความชัดเจนว่า พฤติกรรมใด 
ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับบุคลากร เพ่ือสร้างความส าเร็จตามกลยุทธ์หน่วยงานและองค์การการบริหาร
และผู้บริหารมีเป้าหมายชัดเจน เข้าใจความสามารถของบุคลากร และชี้แนวทางการปฏิบัติงาน 

4. กระบวนการและโครงสร้าง (processes and structure) ประเมินจากวิธีการ
ที่องค์การจัดเรียงกระบวนการท างาน นโยบาย และวิธีสนับสนุนให้กลยุทธ์บรรลุผลส าเร็จ องค์การ
สมรรถนะสูง มีกระบวนการที่สนับสนุนกลยุทธ์  การไหลของงาน และภาระงานที่มีประสิทธิภาพ  
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ในการช่วยให้บุคลากรสามารถบรรลุความต้องการของลูกค้าทั้งภายในและภายนอก ภายใต้ข้อจ ากัด
ของกลยุทธ์  ใช้การประเมินงานที่หลากหลาย ประเมินแบบไขว้ในแต่ละแผนกและทั้งองค์การ 

5. คุณค่าและความเชื่อ (values and beliefs) การมองในแง่ดี มีคุณธรรม 
พร้อมกับความท้าทาย (upbeat, ethical, and ready for challenges) คุณค่าและความเชื่อเป็นสิ่ง
ส าคัญในการช่วยให้เกิดความส าเร็จในกลยุทธ์และภารกิจ  องค์การสมรรถนะสูง ก าหนดคุณค่าและ  
ความเชื่อที่มาจากภายใน  ผลักดันให้เกิดพฤติกรรม และเป็นที่เข้าใจของบุคลากรส่วนใหญ่ คุณค่าและ
ความเชื่อนี้ฝังลึกในองค์การ และคงอยู่ให้เห็นได้ในวิธีการขององค์การ และผู้น า ทั้งนี้ 5 ปัจจัยนี้เป็น
แรงผลักดันหลักที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพองค์การ แต่ละปัจจัยมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในการสร้างระบบ
โดยรวม องค์การที่ประสบความส าเร็จมีระบบที่เป็นพลวัตที่แต่ละส่วนพึ่งพากัน 

Schermerhorn , Hunt, & Osborn (2007) ท าการวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น าและ
องค์การสมรรถนะสูง พบว่าส่วนประกอบขององค์การสมรรถนะสูง 5 ประการ (Schermerhorn , Hunt, 
& Osborn,2007:23-26) ดังนี้ 

1. การมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์การ (employee involvement) เป็น
การมอบหมายการตัดสินใจให้กับพนักงานในทุกระดับ ท าให้มีความเกี่ยวข้องกันและเกิดความ
ต่อเนื่องในกรณีที่ไม่มี ความเกี่ยวข้องกับพนักงาน จะท าเฉพาะงานของตนเท่านั้น ส่วนในกรณีท่ีมีส่วน
ร่วมนั้น สมาชิกจะมีการพบปะกันเพ่ือหาวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานให้เกิดคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
เช่น มีกล่องเสนอแนะความคิดเห็น โอกาสในการอภิปรายปัญหาในการท างาน วงจรคุณภาพ สมาชิก
ทีมคิวซี ในผู้บริหารระดับกลางมีการมอบหมายความรับผิดชอบส าหรับการตัดสินใจในงานประจ าวัน  
ท าให้เกิดความเกี่ยวข้อง ประสานกันตั้งแต่ระดับล่างถึงระดับบน ลักษณะการมอบอ านาจท าให้เกิด  
ความรับผิดชอบของพนักงานในการตัดสินใจเกี่ยวกับงานของตนเอง ท าให้พนักงานเกิดความตระหนัก
ถึงผลประโยชน์ที่เพ่ิมข้ึน จากสิ่งที่ยอมให้พนักงานท าตามวิธีที่พวกเขาตัดสินใจท างานที่ตนรับผิดชอบ 

2. ทีมงานบริหารตนเอง (self-directing work teams) เป็นทีมงานที่ได้รับ 
การมอบหมายให้ตัดสินใจในการวางแผนการท างาน และการประเมินผลการท างานของตน การ
ท างานมีเหตุผลที่ส าคัญ 2 ประการ ในการมีทีมงานบริหารตนเองในองค์การที่มีสมรรถนะสูง คือ 
1) พนักงานมีความรู้ความช านาญสูงขึ้น 2) มีการเพ่ิมความต้องการบริหารตนเองขององค์การ 
เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ทีมงานบริหารตนเองจะมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของพนักงาน 
ความผูกพันและการปฏิบัติงานของพนักงานด้วย 

3. เทคโน โลยีการผลิตแบบประสมประสาน ( integrated production 
technologies) องค์การทุกแห่งน าเทคโนโลยีมาใช้ เพ่ือผสานการใช้ทรัพยากร ความรู้ วิธีการ  
และการสร้างสรรค์สินค้า หรือบริการจากการด าเนินการ แนวคิดของเทคโนโลยีการผลิตแบบประสม
ประสานจะมุ่งเน้นที่ความยืดหยุ่นในการผลิต การให้บริการ การออกแบบงาน และระบบข้อมูล
สารสนเทศ โดยมุ่งที่การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ การผลิต  
การควบคุมอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต การเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ หรือบริการและการประสม
ประสานกับหน้าที่ธุรกิจอื่น ๆ เช่น การน าระบบการผลิตและการให้บริการแบบทันเวลาพอดี (Just – 
in –Time : JIT) มาใช้ โดยมีจุดมุ่ งหมายที่ จะท าการผลิตโดยไม่ ให้ มี สินค้าคงเหลือ( stock)  
ในกระบวนการผลิต หรือให้มีในจ านวนน้อยที่สุด สามารถลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานได้อย่างมาก  
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4. การเรียนรู้ขององค์การ (organizational learning) เป็นการรวบรวมข้อมูล
เพ่ือให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงได้อย่างประสบความส าเร็จ องค์การที่มีศักยภาพ
การท างานสูงจะมีลักษณะที่ได้รับการออกแบบเพ่ือการเรียนรู้ขององค์การ โดยจะมีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน้าที่ต่าง ๆ เพ่ือปรับปรุงความสามารถ และใช้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ  
ความต้องการส าหรับการเรียนรู้เช่นนี้เกิดจากความตระหนักว่าค่านิยม โครงสร้างสายบังคับบัญชาของ
องค์การยังไม่เหมาะสมต่อการเผชิญกับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป หรือในการแบ่งปันข้อมูลข้ามสายงาน
เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานให้ เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป 

5. การบริหารคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management :TQM) เป็น
กระบวนการบริหารองค์การทั้งหมด เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถ
ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าได้ การผลักดันให้เกิด TQM เป็นสิ่งจ าเป็นมาก
ในองค์การที่มีสมรรถนะสูง ซึ่งจะต้องกระตุ้นให้มีทีมบริหารตนเอง โดยพนักงานทุกคนจะต้อง 
มีการวางแผนคุณภาพ และการตรวจสอบตนเองอย่างต่อเนื่องด้วย 

สรุปจากแนวคิดองค์การที่มีสมรรถนะสูงของ Schermerhorn , Hunt, & Osborn 
(2007) เป็นองค์การที่มีการออกแบบให้บุคลากรท างานได้ดีที่สุดสอดคล้องในการสร้างองค์การ
สมรรถนะสูงจะต้องอยู่บนพ้ืนการพัฒนาทุนมนุษย์ โดยองค์การที่สามารถน าเอาสิ่งที่ดีที่สุดมาสร้างผล
ประกอบการและศักยภาพขององค์การอย่างยั่งยืน  

ส่วน นิสดารก์ เวชยานนท์ (2551) ได้ศึกษาและประมวลลักษณะส าคัญของการ
เป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงจากนักวิชาการต่าง ๆ ไว้ 5 ประการ ดังนี้ (นิสดารก์ เวชยานนท์,2551:55) 

1. ต้องมีฐานรากที่มีสมอง คือ มีทุนมนุษย์และการบริหารทุนมนุษย์ (Human 
Capital Management) ที่ เข้มแข็ง เช่น มีกระบวนการอบรม พัฒนาบุคลากรในองค์การหลาย
รูปแบบ สั่งสมความรู้ ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ต่างๆ 

2. ต้องมีวัฒนธรรมร่วมกันโดยเป็นวัฒนธรรมที่เน้นการเรียนรู้  การปรับปรุง
ต่อเนื่อง วัฒนธรรม คุณภาพ วัฒนธรรมมุ่งเน้นผลงานสูง วัฒนธรรมความไว้วางใจ วัฒนธรรม  
การกระจายอ านาจ เป็นต้น 

3. ต้องมีระบบการสร้างและสะสมความรู้ โดยระบบเหล่านี้ต้องเชื่อมโยงตัวชี้วัด
ต่าง ๆ และสะท้อนการให้รางวัลหรือจูงใจรูปแบบอ่ืนด้วย 

4. ต้องมีโครงสร้างที่ยืดหยุ่น มีการก าหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจที่ท้าทาย 
และเป็นไปได้ โดยให้คนได้ใช้ศักยภาพตนเองมากที่สุด 

5. มีการบูรณาการตั้งแต่วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และตัวบุคลากรเพ่ือตอบสนอง 
ทั้งเป้าหมายขององค์การ และเป้าหมายของบุคคล 

6. ต้องมีการบริหารงานที่ เป็นการสร้างคุณค่าที่ดีให้กับสังคม ตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  
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พสุ เดชะรินทร์ (2549) ศึกษา พบว่า องค์ประกอบเพ่ือให้องค์การก้าวไปสู่ 
องค์การที่มีสมรรถนะสูง ประกอบด้วย 

1. การมียุทธ์ศาสตร์ (Strategy) ที่ดีในการบริหารยุทธศาสตร์ ต้องพิจารณาว่า
ยุทธศาสตร์นั้นดี เหมาะสม สามารถสื่อสารได้หรือไม่ เมื่อมีการวิเคราะห์ SWOT และมีการก าหนด
วิสัยทัศน์พันธกิจ แล้วน ามาเขียนเป็นแผนที่ยุทธศาสตร์  (Strategy Map) ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยท าให้
องค์กรมียุทธศาสตร์ที่ดีสามารถสื่อสารได้ชัดเจนขึ้น 

2. ความสามารถในการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยใช้เครื่องมือ เช่น  
การบริหารโครงการตามแผนกลยุทธ์ ระบบบริหารงบประมาณการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น 

3. ขีดสมรรถนะของบุคลากร (Competencies)ในองค์กรที่ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ซึ่งองค์กรต้องก าหนดขีดสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือให้
สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้ 

4. โครงสร้างและกระบวนการท างาน ที่เหมาะสมกับยุทธศาสตร์ต้องเอ้ือ 
ให้เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยใช้ Blueprint for Change ซึ่งเป็นกระบวนการ 
ในการท างานที่ส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และปรับปรุงกระบวนการให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

5. ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ เป็นปัจจัย
หนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง โดยเฉพาะภาวะผู้น า และระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนหรือเทคนิคอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมในการสนับสนุนและ
ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

6. ข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่ใช้ในการตัดสินใจ 
7. Performance Management เป็นตัวชี้วัดโดยเชื่อมโยงไปกับผลตอบแทน 

แรงจูงใจ 
8. Leadership ผู้น าจะต้องช่วยในการผลักดันและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มิใช่

เพียงแต่ก าหนดแผนยุทธศาสตร์แต่อย่างเดียว ด้วยปัจจัยดังกล่าวนี้จะต้องอาศัยเครื่องมือและเทคนิค
ทางการบริหารจัดการต่าง ๆ มาช่วย เช่น SWOT Analysis, Strategy Map, Balance Scorecard, 
PMQA, Change Management, Knowledge Management (KM) ซึ่งขึ้นกับการเลือกใช้เครื่องมือ
หรือเทคนิคให้เหมาะสมกับปัจจัยต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ 

ทั้งนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ เสน่ห์ จุ้ยโต (2557) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง การ
พัฒนาตัวแบบการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่องค์การสมรรถนะสูง พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ
การเป็นองค์การสมรรถนะสูงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี 3 ปัจจัย ประกอบด้วย กระบวนการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง  เทคนิคการบริหารการเปลี่ยนแปลง และปัจจัยแห่งความส าเร็จการบริหาร  
การเปลี่ยนแปลง การเป็นองค์การสมรรถนะสูงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ การเป็นองค์การ  
ทริปเปิ้ลเอชที่ ประกอบด้วย 3 สมรรถนะ ได้แก่ สมรรถนะที่ 1: การบริหารยุทธศาสตร์สู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน (สมองดีเยี่ยม) สมรรถนะที่ 2: การบริหารองค์การสมัยใหม่ (เครื่องมือครบ) สมรรถนะ  
ที่ 3: การบริหารทุนมนุษย์ (ใจเกินร้อย) และสอดคล้องกับการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) ได้
น าแนวคิดของ Mische (2001:43-47) มาใช้ในการพัฒนาระบบตามมาตรฐานสากล เพื่อมุ่งสู่การเป็น
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ผู้น าในธุรกิจแยกก๊าซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การด าเนินงานของ บริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) ได้ตั้งมั่นบนปรัชญาพ้ืนฐานการด าเนินงานที่ต้องมีความสมดุลระหว่างการเป็นองค์การที่มีผล
การป ฏิ บั ติ ง านสู งห รื อมี ส มรรถน ะสู ง  มี ค วาม รับ ผิ ดช อบ ต่ อ สั งคม  (Corporate Social 
Responsibility-CSR) และต้องเป็นบรรษัทภิบาล (Corporate Governance-CG) หรือโดยรวม คือ 
“การเป็นองค์การที่เก่งและดี”ที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนเคียงคู่กับประเทศไทย ส าหรับความส าเร็จในการ
ด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ที่ ปตท.มุ่งหวัง คือ การเป็น “บริษัทน้ ามันข้ามชาติ”หรือ “Thai Premier 
Multinational Energy Company” ทั้ งนี้  แนวคิดของ Mische (2001) ที่บริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) น ามาเป็นหลักเพ่ือการพัฒนาสู่องค์การสมรรถนะสูงประกอบด้วยเสาหลัก 5 ประการ คือ
(ชนิดา ยุวบูรณ ์, 2551) 

1. ความเป็นผู้น า (leadership) โดยการสร้างภาวะผู้น าในการคิด และตัดสินใจ
ให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ เพ่ือน าพากลุ่ม บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ไปในทิศทางที่ก าหนด 
โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วม และมุ่งสู่ค่านิยมเดียวกัน (shared value) ซึ่งค่านิยมของ PTT ได้โค้ชตัวย่อว่า 
“SPIRIT” ซึ่งประกอบด้วย Synergy (สร้างพลังร่วมอันยิ่งใหญ่) Performance Excellence (ร่วมมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ) Innovation (ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม) Responsibility for Society (ร่วมรับผิดชอบต่อ
สังคม) Integrity and Ethics (ร่วมสร้างพลังความดี) Trust and Respect (ร่วมใจสร้างความเชื่อมั่น) 

2. นวัตกรรม (innovation) นวัตกรรมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ บริการ วิธีการท างาน
รูปแบบการด าเนินงานของ PTT เพ่ือสร้างการเติบโตและผลตอบแทนอย่างยั่งยืน 

3. การจัดการความรู้ (knowledge management) การบริหารจัดการองค์ความรู้
อันน าไปสู่แลกเปลี่ยนความรู้ที่จ าเป็นต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน การสร้างมูลค่า และ 
ลดความเสี่ยงให้กับ PTT เพ่ือสร้างความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน 

4. เทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology) การน าเทคโนโลยี มาสร้าง
ประโยชน์ในการแข่งขัน (competitive advantage) ให้กับ PTT เพ่ือการตัดสินใจที่ถูกต้องรวดเร็ว และ
แม่นย า 

5. การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ (Operational Agility and Excellence) มีการ
กระจายทรัพยากรเพื่อการด าเนินกิจกรรมที่ดีมีประสิทธิภาพของ PTT ตามสายโซ่ทางธุรกิจ (value 
chain) อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและมีพลังร่วม (synergy) 

อาจกล่าวได้ว่าบริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) เป็นองค์การที่สามารถสร้าง
ศักยภาพสูงและความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจให้ความส าคัญกับการสร้างนวัตกรรม (innovation) ให้
เป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ที่ครอบคลุมทั้งด้านผลิตภัณฑ์วิธีการท างาน และการออกแบบ 
จัดโครงสร้างองค์การ รวมทั้งสร้างบรรยากาศภายในองค์การให้เกิดความตื่นตัวก้าวไปสู่องค์การ
นวัตกรรม การจัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้พนักงานกล้าคิด กล้าแสดงออก ผลักดันให้เกิดกระบวนการ
สร้าง บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ให้ เป็นองค์การแห่ งการเรียนรู้  (learning organization)  
มีกระบวนการจัดการความรู้ (knowledge management) ที่เป็นระบบ โดยเสาหลักที่น า บริษัท 
ปตท. จ ากัด (มหาชน) ก้าวสู่องค์การแห่งความเป็นเลิศสามารถแสดงเป็นตัวแบบขององค์การ
สมรรถนะสูง 
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เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management 
Quality Award:PMQA) 

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management 
Quality Award: PMQA) ของประเทศไทยเป็นการน าหลักเกณฑ์ Malcolm Baldridge National 
Quality Award (MBNQA) จากสหรัฐอเมริกามาประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็นเกณฑ์เพ่ือพัฒนาองค์การภาครัฐ
และภาคเอกชนให้มีสมรรถนะสูง โดยส านักงาน ก.พ.ร. ได้ร่วมกับสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ
ด าเนินการศึกษายกกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของส่วนราชการ โดยมีเป้าหมายเพ่ือศึกษาวิธีการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และก าหนดเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยใช้แนวทางซึ่งสามารถเทียบเคียงกับการบริหารจัดการในระดับ
สากล ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเกณฑ์ที่สามารถประเมินจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงของ
กระบวนการท างานและผลการปฏิบัติงานขององค์การต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล ก้าวไปสู่องค์การ
สมรรถนะสูง (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , 2557 : 3) โดยยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี (Good governance) ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งสอดคล้องกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) ซึ่งมีหลักการ
บริหารให้สัมฤทธิ์ผล คือ เน้นผลิต ผลลัพธ์ และความคุ้มค่า โดยน าเทคนิคการบริหารสมัยใหม่มาใช้มาก
ขึ้น เช่น การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารคุณภาพโดยรวมการบริหาร การเปลี่ยนแปลง เป็นต้น ท าให้
หน่วยราชการต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงานใหม่ ๆ ให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว มุ่งเน้น
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง หน่วยงานภาครัฐต้องปรับวิธีคิด วิธีการท างานและการเรียนรู้ เปลี่ยน
ทัศนคติกับการท างาน มุ่งการท างานบรรลุเป้าหมาย ปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้
เป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง (ทศพร ศิริสัมพันธ์, 2549) 

ทั้งนี้ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งมีพ้ืนฐานทางเทคนิคและ
กระบวนการเทียบเท่ากับเกณฑ์รางวัลคุณภาพระดับสูงสุดในหลายประเทศ เป็นกรอบแนวคิดในการ
บริหารจัดการที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาการบริหารราชการเพ่ือให้องค์การภาครัฐมี
กระบวนการท างานและผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายคือ
ประโยชน์สุขของประชาชนและประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ,เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2557,2557:4) 

 ดังนั้นการเป็นองค์การสมรรถนะสูงองค์การภาครัฐ  มีปรัชญาการบริหาร
แตกต่างจากภาคเอกชน ซึ่งมิใช่การแสวงหารายได้ แต่เป็นผู้ให้บริการประชาชนที่มีคุณภาพ มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ ให้บริการที่เป็นธรรม (อุทัย เลาหวิเชียร 2559ข:15) ซึ่งถือเป็น
สมรรถนะที่องค์การสมรรถนะสูงของภาครัฐพึงกระท า (De Waal, 2012) 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้น า PMQA มาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาระบบและรูปแบบการบริหารกิจการภาครัฐ โดยอยู่บนพ้ืนฐานของค่านิยม (Core 
Value) 11 ประการ ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ,2557:12-17) 

1. การน าองค์การอย่างมีวิสัยทัศน์ 
2. ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน 
3. การเรียนรู้ขององค์การและของระดับบุคลากร 
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4. การให้ความส าคัญกับบุคลากรและเครือข่าย  
5. ความสามารถในการปรับตัว 
6. การมุ่งเน้นอนาคต  
7. การสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม 
8. การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง  
9. ความรับผิดชอบต่อสังคม  
10. การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า 
11. มุมมองในเชิงระบบ 
ในปัจจุบันประเทศไทยมีเป้าหมายพัฒนาประเทศเป็นประเทศไทย 4.0 ดังนั้น

การพัฒนาระบบราชการจะต้องเปลี่ยนแปลงให้สอดรับกับจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสอดรับกับ
บริบทที่จะเกิดขึ้น โดยภาครัฐหรือระบบราชการจะต้องท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชนเป็นหลัก (Better Governance, Happier Citizens) หมายความว่า ระบบราชการ
ไทยจะต้องปฎิรูปขนานใหญ่ เพ่ือให้สามารถเป็นที่ไว้วางใจและเป็นพ่ึงของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
กล่าวคือภาครัฐต้องปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐสู่สังคมดิจิทัลที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ,2560: 3) 

ส านักงาน ก.พ.ร. จึงได้พัฒนาเครื่องมือประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐใน
การเป็นระบบราชการ 4.0 หรือ PMQA 4.0 โดยมีปรัชญาการพ้ืนฐานการประเมินผลตามเกณฑ์ 
PMQA คือ ระบบราชการ 4.0 เพ่ือขับเคลื่อนหน่วยงานรัฐเป็นองค์การสมรรถนะสูง ทั้งนี้ ลักษณะของ
องค์การสมรรถนะสูงตามหลักเกณฑ์ PMQA 4.0 ประกอบด้วย 7 มิติ มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
(ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ,2560 : 22-60) 

มิติที่ 1 การน าองค์การ 
มิตินี้ให้ความส าคัญกับผู้บริหารองค์การ องค์ประกอบที่ส าคัญส าหรับมิตินี้ 

เป้าหมาย  คือ: เพ่ือให้ระบบการน าองค์การของส่วนราชการมุ่งเน้นสัมฤทธิผลและสร้างความยั่งยืน
ให้กับองค์การ โดยส่วนราชการก าหนดวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ที่น าไปสู่การบรรลุพันธกิจและ
สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดนโยบายในการก ากับดูแลที่มีประสิทธิผลในเรื่องการป้องกันทุจริต
และการสร้างความโปร่งใส สร้างสภาพแวดล้อมภายในที่มุ่งเน้นการบรรลุผลสัมฤทธ์ิของส่วนราชการ
ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการแก้ไขปัญหาร่วมกับเครือข่าย ติดตามประเมินผลการด าเนินการของ
ส่วนราชการและผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างต่อเนื่องและทันการณ์ (ด้วยกลไก
ของเทคโนโลยีดิจิทัล) โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและมุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ที่น าไปสู่การพัฒนา
ประเทศตามทิศทางยุทธศาสตร์ โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ 

1.1 ระบบการน าองค์การของส่วนราชการได้สร้างองค์การที่ยั่งยืน โดยการ
ก าหนดวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสู่การบรรลุพันธกิจ การมุ่งเน้นประโยชน์สุขประชาชน 
และการบรรลุผลยุทธศาสตร์ชาติและความสามารถในการแข่งขัน 

1.2 การป้องกันทุจริตและสร้างความโปร่งใส 
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1.3 การมุ่งเน้นการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของส่วนราชการผ่านการสร้างการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรภายในและภายนอก 

1.4 การค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและการมุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ที่น าไปสู่การ
พัฒนาประเทศตามทิศทางยุทธศาสตร์ 

มิติที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
มิตินี้ถือเป็นหัวใจในการก าหนดทิศทางขององค์การ เป้าหมาย คือ เพ่ือให้ส่วน

ราชการมีกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิผล รองรับการเปลี่ยนแปลงและสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ที่สอดคล้อง
กับพันธกิจของส่วนราชการและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ มีแผนงานที่ขับเคลื่อนลงไปทุกภาคส่วนมี
การติดตามผลของการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และการรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
การแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญส าหรับมิตินี้ คือ 

2.1 กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความท้าทาย สร้างนวัตกรรม
เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงและมุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชน 

2.2 การก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่สอดคล้อง
กับพันธกิจของส่วนราชการและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 

2.3 แผนปฏิบัติการที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการลงไปทุกภาคส่วน 
โดยผ่านเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก 

2.4 การติดตามผลของการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา และ
การรายงานผลอย่างมีประสิทธิผล 

มิติที่ 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มิตินี้ เน้นให้ เห็นถึงความส าคัญกับผู้ รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ซึ่งอาจเป็นได้ตั้งแต่ประชาชน ผู้ประกอบการ และส่วนราชการอ่ืน ๆ ที่ได้รับผลกระทบต่อนโยบาย
ขององค์การ มีเป้าหมาย คือ เพ่ือให้ส่วนราชการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านการบริการ
ประชาชนที่ทันสมัยรวดเร็วและเข้าถึงในทุกระดับ เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ ในการสร้างนวัตกรรมการ
บริการที่สร้างความแตกต่างและตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่ม และความต้องการเฉพาะบุคคล
ซึ่งสามารถออกแบบได้ (Personalized Service) วางแผนเชิงรุกในการตอบสนองความต้องการและ
ความคาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งปัจจุบันและอนาคต มีกระบวนการแก้ไข
ข้อร้องเรียนที่รวดเร็ว และสร้างสรรค์โดยปฏิบัติงานบนพื้นฐานของข้อมูลความต้องการของประชาชน 
ส่งผลต่อความพึงพอใจ สร้างความร่วมมือของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมี
องค์ประกอบที่ส าคัญส าหรับมิตินี้ คือ 

3.1 ระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านการบริการประชาชนที่ทันสมัย รวดเร็ว 
และเข้าถึงในทุกระดับ 

3.2 การประเมินผลความพึงพอใจ ความผูกพันของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ 

3.3 การสร้างนวัตกรรมการบริการ ที่สร้างความแตกต่างและตอบสนองความ
ต้องการเฉพาะกลุ่ม และต่างความต้องการ 
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3.4 กระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็ว และสร้างสรรค์เพ่ือตอบสนองได้
ทันความต้องการ 

มิติที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
มิตินี้มีเป้าหมาย เพ่ือให้ส่วนราชการมีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศ มาก าหนด

ตัววัดที่สามารถใช้ติดตามงานทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิผลทั่วทั้ง
องค์การ รวมทั้งการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลสู่ผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอกมีการวิเคราะห์ผลจาก
ข้อมูลและตัววัด เพ่ือการแก้ปัญหาและตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันเวลา และเชิงรุก มีการ
ใช้ความรู้และองค์ความรู้ของส่วนราชการในการแก้ปัญหา เรียนรู้และมีเหตุผลในเชิงจริยธรรม มีการ
บริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ และระบบการท างานที่ปรับเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ มีประสิทธิภาพ 
และใช้งานได้ โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญส าหรับมิตินี้ คือ 

4.1 การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ มาก าหนดตัววัดที่สามารถใช้ติดตามงานทั้งใน
ระดับปฏิบัติการและระดับยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการสื่อสารสู่ผู้ใช้งานทั้งภายใน
และภายนอก 

4.2 การวิเคราะห์ผลจากข้อมูล และตัววัดเพ่ือการแก้ปัญหาและตอบสนองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทันเวลา และเชิงรุก 

4.3 การจัดการความรู้ และการสร้างองค์ความรู้ของส่วนราชการในการ
แก้ปัญหา เรียนรู้และมีเหตุผล 

4.4 การบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ และระบบการท างานที่ปรับเป็น
ดิจิทัลเต็มรูปแบบ มีประสิทธิภาพ และใช้งานได้ 

มิติที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
มิตินี้มีเป้าหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีนโยบายและระบบการบริหารจัดการด้าน

บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองยุทธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ มีความคล่องตัวและมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธ์ิ มีการสร้างวัฒนธรรมการท างานที่ดี ก่อเกิดความร่วมมือ มีระบบการพัฒนาบุคลากร
ทันสมัย พัฒนาบุคลากรในส่วนราชการให้ก้าวทันเทคโนโลยี มีทักษะในการแก้ไขปัญหา สร้างความ
รอบรู้ และความมีจริยธรรมมีความคิดริเริ่มที่น าไปสู่นวัตกรรม มีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ 
ปฏิบัติงานโดยเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญส าหรับมิตินี้ คือ 

5.1 นโยบายและระบบการจัดการด้านบุคลากรที่มีประสิทธิภาพตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ และสร้างแรงจูงใจ 

5.2 ระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
5.3 การสร้างวัฒนธรรมการท างานท่ีดี มีประสิทธิภาพ และความร่วมมือ 
5.4 ระบบการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ก้าวทันเทคโนโลยี 

แก้ไขปัญหาสร้างความรอบรู้ และความมีจริยธรรม 
มิติที่ 6 การจัดการกระบวนการ 
มิตินี้มี เป้าหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีการบริหารจัดการกระบวนการที่มี

ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบและน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ มีการสร้าง
นวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ และการให้บริการ มีการลดต้นทุนและการใช้
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ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการน าเทคโนโลยี มาใช้เพ่ือให้มีขีดสมรรถนะสูงขึ้น บูรณาการ
กระบวนการเพ่ือสร้างคุณค่าในการให้บริการแก่ประชาชนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญส าหรับมิตินี้ คือ 

6.1 กระบวนการท างานที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพ่ือน าไปสู่
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

6.2 การสร้างนวัตกรรมในการ ปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ และการบริการ 
6.3 การลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากรเพ่ือสร้างความมีประสิทธิภาพ และ

ความสามารถในการแข่งขัน 
6.4 การมุ่งเน้นประสิทธิผลทั่วทั้งองค์การ และผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาติ

และผลลัพธ์ 
มิติที่ 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ 
มิตินี้มีเป้าหมายเพ่ือให้ส่วนราชการก าหนดตัววัดที่ส าคัญซึ่งสอดคล้องการ

ปฏิบัติการในหมวดกระบวนการทั้ง 6 หมวด สะท้อนความสามารถในการบริหารจัดการกระบวนการ 
การแก้ไขปัญหา และการพัฒนา มีการตั้งเป้าหมายที่มีความท้าทาย มีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ใน
เชิงเหตุผลกับกระบวนการเพ่ือค้นหาหนทางสร้างนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงองค์การทั้งใน
ระดับปฏิบัติการและในระดับองค์การ ที่ส่งผลให้ผลลัพธ์มีโอกาสบรรลุเป้าหมายดีขึ้น โดยมี
องค์ประกอบที่ส าคัญส าหรับมิตินี้ คือ 

ส่วนราชการควรมีผลลัพธ์การด าเนินการที่แสดงถึงการพัฒนาสู่การเป็นราชการ 4.0 ใน 
6 หัวข้อ ประกอบด้วย 

1. การบรรลุผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตามพันธกิจ เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการ
บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวต้องมีความสัมพันธ์กับพันธ
กิจหลักและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ รวมทั้งตัววัดที่ด าเนินการตามนโยบายและแผนของรัฐบาลที่
ก าหนดไว้ประจ าปี และตัววัดร่วม ตัววัดด้านการด าเนินการตามกฎหมาย และการบรรลุตามแผน
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 

2. การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผู้รับบริการ และประชาชน เป็นการวัดผลด้านการ
ให้ความส าคัญกับผู้รับการบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนจากการบริการส่วนราชการใน
ด้านต่างๆ ได้แก่ ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน การเติบโตของโครงการที่มุ่งเน้น
ประโยชน์แก่กลุ่มผู้รับบริการการสร้างสัมพันธ์และความร่วมมือ 

3. การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร  เป็นการวัดความส าเร็จของ
การด าเนินการด้านการบริหารบุคคล การพัฒนา และการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรของส่วน
ราชการ เพื่อให้มีสมรรถนะสูง 

4. การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการเป็นต้นแบบ เป็นการวัดความส าเร็จของการ
ด าเนินการบรรลุเป้าหมายด้านการเป็นแบบอย่างที่ดีหรือการเป็นต้นแบบของผู้บริหารและบุคลากร
ของส่วนราชการ 

5. การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการในด้านต่างๆ ที่นอกจากจะบรรลุเป้าหมายของ
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การด าเนินการแล้วยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
ของพ้ืนที่และประเทศ 

6. การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม และการจัดการ
กระบวนการ เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการบรรลุเป้าหมายด้านการบริหารจัดการเพ่ือการ
ลดต้นทุนการสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ 

ในมิตินี้เป็นผลที่เกิดจากการบริหารจัดการองค์การในมิติที่ 1 ถึงมิติที่ 6 โดยผลลัพธ์การ
ด าเนินงานแบ่งออกเป็น 4 ด้านตามหลักการของ Balanced Score Card คือ 

1. มิติด้านประสิทธิผลตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ 
2. มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 
3. มิติประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
4. มิติด้านการพัฒนาองค์การ 
ผลลัพธ์ตามมิตินี้เป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากระบบการท างานที่ดีของระบบต่าง ๆ ในมิติที่ 1-6 

ซึ่งมีความสัมพันธ์และส่งผลต่อกันในมุมมองเชิงระบบต่อผลลัพธ์ในหมวดที่ 7 (ปรากฏดังภาพที่ 3) 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 3 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 7 หมวด  

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 2557 :18 

อาจกล่าวได้ว่า การจัดท าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นการด าเนินการ
ส่งเสริมให้องค์การภาครัฐเป็นองค์การสมรรถนะสูง และมีความเชื่อมโยงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 1) ในการให้ความส าคัญกับผู้รับบริหาร 
มุ่งเน้นให้ส่วนราชการต้องรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการเพ่ือ
ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้เหมาะสมจะต้องอ านวยความสะดวกความรวดเร็วแก่ประชาชนในการ
ติดต่อกับส่วนราชการทุกแห่งรวมทั้ง มีการจัดการข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะโดยทันที  (หมวด 3 
การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 2) มุ่งเน้นให้ส่วนราชการจัดให้มีระบบ
เครือข่ายสารสนเทศเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน รวมทั้ง ให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนา
ความรู้ในส่วนราชการอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้องค์การแห่งการเรียนรู้  (หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ 

หมวด4 การวัด การวิเคราะห์ความรู้ 

หมวด1 
การน าองค์การ 

หมวด 2 
การวางแผนเชิงกลยุทธ ์

หมวด 3 
การให้ความส าคัญกับ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 

หมวด5 
 การมุ่งเน้น

ทรัพยากรบุคคล 

หมวด6 
การจัดการ 

กระบวนการ 

หมวด7 
ผลลัพธ์  

การด าเนินการ 

                                    หมวด  
ลักษณะส าคัญขององค์การ สภาพแวดลอ้ม ความสัมพันธ์และความท้าทาย 
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และการจัดการความรู้) 3) ราชการ โดยให้จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ รวมทั้งจัดให้มีการ
ประเมินผลและให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ (หมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ) 

นอกจากนี้ ในปัจจุบันเกณฑ์การคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ได้มีการปรับให้
สอดคล้องกับระบบราชการ 4.0 จึงได้มีการปรับปรุง คู่มือการประเมินระบบการบริหารของสวน
ราชการในเชิงบูรณาการเพ่ือเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของสวนราชการกับเป้าหมายและทิศทางการพัฒนา
ของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0) โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้พัฒนากรอบแนวทางการยกระดับสู่
ระบบราชการ 4.0 เพ่ือส่งเสริมให้องค์การภาครัฐมีสมรรถนะสูงพัฒนาองค์การไปสู่“ระบบราชการ 
4.0” ทั้งนี้ต้องปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ที่มุ่งเน้นประโยชน์
สุขของประชาชนเป็นหลักเพ่ือให้สามารถเป็นที่ไว้วางใจและเป็นที่พ่ึงพิงได้ของประชาชน 

สรุปได้ว่าจากแนวคิดของนักวิชาการเกี่ยวกับองค์การสมรรถนะสูง องค์ประกอบและ 
คุณลักษณะร่วมกันขององค์การสมรรถนะสูง คือ เป็นองค์การที่วางแผนใช้กลยุทธ์เป็นตัวน า 
การบริหารองค์การมีการสื่อสารกลยุทธ์ทั่วทั้งองค์การ มีโครงสร้างบังคับบัญชาน้อย มีการสร้าง
วัฒนธรรม เน้นการเรียนรู้ ท างานเป็นทีมและมีบรรยากาศองค์การให้ เอ้ือต่อการด าเนินงาน  
ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์มุ่งเน้นการบริหารคนเก่งควบคู่กับการให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร มีเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการให้ท างานเป็นทีมสร้างนวัตกรรม
เพ่ือสร้างการเติบโตให้กับองค์การ ซึ่งองค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้จะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้น า
องค์การ บทบาทของผู้น า จึงเป็นองค์ประกอบส าคัญในการน าพาองค์การให้เป็นองค์การสมรรถนะสูง 
รวมทั้ง การเปลี่ยนผ่านองค์การสู่การปรับตัวกับสภาพแวดล้อมภายนอกในระบบเปิด สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือเพ่ือให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นการท างานที่เสริมประสิทธิภาพและมีการใช้
ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า องค์การให้พร้อมรองรับการจะก้าวเข้าสู่การเป็นองค์การที่สมรรถนะสูง
ต่อไปได้  ทั้ งนี้ จากแนวคิดและหลักการองค์การสมรรถนะสูง นักวิจัยสามารถสรุปวิเคราะห์ 
องค์ประกอบและลักษณะส าคัญ เพ่ือน าไปก าหนดกรอบการพัฒนายุทธศาสตร์ไปสู่การเป็นองค์การ
สมรรถนะสูงของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาต่อไป ดังแสดงในตารางที่ 6 

ตาราง 6 สรุปการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบขององค์การสมรรถนะสูง 

ผู้แต่ง – ชื่อเร่ือง ข้อค้นพบ 

Linder, Holbeche. 
(2005).   High 
Performance 
Organization: Creating 
dynamic stability 
sustainable success  

จากการศึกษาปัจจัยที่ท าให้องค์การธุรกิจประสงความส าเร็จและมีความยั่งยืน 
หรือเป็นองค์การสมรรถนะสูงที่มีความแตกต่างจากองค์กรอื่น พบว่า องค์การจะต้องมี
วัฒนธรรมองค์การที่ส าคัญ 3 ประการ ได้แก ่

1. การท าสิ่งที่ถูกต้อง (right things) มุ่งเน้นคุณภาพ สร้างตน และสร้างนวัตกรรม 
2. บูรณาการความต้องการที่แตกต่าง ของความขัดแย้งในเรื่องความต้องการของผู้

มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ระหว่างความต้องการของลูกค้า และให้คุณค่าความต้องการของ



  82 

ผู้แต่ง – ชื่อเร่ือง ข้อค้นพบ 

 บุคลากร 
3. รักษาความส าเร็จยั่งยืนระยะยาว (aim for sustainable success over the 

long-term) โดยปรับตัวเปลี่ยนแปลงได้เร็ว ผลัดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง พร้อมให้
พนักงานมีส่วนตัดสินใจ มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง จัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
และสร้างภาวะผู้น า 

องค์ประกอบขององค์การสมรรถนะสูง 6 ประการ คือ 
1. ความสามารถขององค์การที่จะเปลี่ยนแปลง (Organizational Changeability)  

องค์การต้องสร้างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงที่มีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคน ไม่ใช่การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความต้องการของผู้บริหารระดับสูงและสั่งการบังคับบุคลากรใน
องค์การ ซึ่งไม่สามารถสร้างความผูกพันองค์การได้ 

2. การสร้างองค์ความรู้ที่กว้างขวาง ส าหรับนวัตกรรม (Creating a Knowledge – 
Rich Context for Innovation) การสร้างองค์ความรู้ที่ก้าวไปข้างหน้ามีการปรับปรุง
กระบวนการท างานอย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาติของนวัตกรรม โดยมีการ
เรียนรู้จากความผิดพลาดและล้มเหลว ความไม่แน่นอนและความซับซ้อนของ
สิ่งแวดล้อม การสร้างนวัตกรรมต้อองอาศัยความร่วมมือและมีผู้น าองค์การที่เป็นหัวใจ
ส าคัญของการสร้างนวัตกรรมในองค์การ  

3. การสร้างองค์การที่ไร้พรมแดน (Creating a Boundary – Less Organization) 
ส่งเสริมการท างานให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพของตนเอง ท างานก้าวข้ามการท างานตาม
หน้าที่ตามสายการบังคับบัญชา สามารถท างานได้อย่างเต็มศักยภาพจากการท างานเป็น
ทีมสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการเรียนรู้ สร้างความยืดหยุ่นในการท างานเป็นทีมที่
มีความหลากหลาย เพื่อให้บุคลากรและองค์การมีสมรรถนะสูงขึ้น 

4. กระตุ้นให้บุคลากรได้ท างานอย่างเต็มความสามารถ (Stimulating People to 
Sustainable Levels of High Performance) โดยมีการออกแบบโครงสร้างองค์การ 
และบทบาทการท างานสนับสนุนให้บุคลากรมีสมรรถนะสูง และสร้างบรรยากาศของ
องค์การที่ให้ความส าคัญกับการสร้างผลการปฏิบัติงานสูง  

5. การเป็ นสถานที่ ท างานที่ ยิ่ งใหญ่  (Becoming A Great Place to Work) 
สถานที่ท างานเป็นมีความส าคัญต่อบุคลากรในการส่งเสริมให้บุคลากรท างานได้มากขึ้น 
องค์การเมื่อสรรหาคัดเลือกบุคลากรเข้าท างานต้องด ารงรักษาไว้ โดยจะต้องดูแลให้
บุคคลากรมีความสมดุลในชีวิตการท างานและครอบครัว และมีความก้าวหน้าในอาชีพ 
อีกทั้งมีมีบรรยากาศสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี  

6. การเป็นองค์การที่เน้นคุณค่า (Becoming a Values – based Organization) คือ 
องค์การต้องเปิดเผยสร้างความรู้ สร้างบรรยากาศที่ดีต่อการท างานและผู้น าต้องมีคุณธรรม 
ซึ่งบทบาทของผู้น าองค์การ มีความส าคัญอย่างมากต่อการสร้างคุณค่าขององค์การ 



  83 

ผู้แต่ง – ชื่อเร่ือง ข้อค้นพบ 

Linder and Brooks 
(2004). Transforming 
the Public Sector 

นักวิชาการบริษัทที่ปรึกษา Accennture ศึกษาองค์การภาครัฐ พบว่าHPO 
จะต้องมี 6 คุณลักษณะ ดังนี้ 1. การมุ่งเน้นที่ผู้รับบริการ 2. การมุ่งเน้นที่ผลผลิต
และผลลัพธ์ 3.สามารถช้ีแจงและรับผิดชอบ 4. มีนวัตกรรมและมีความยืดหยุ่น 
(innovative and flexible) 5.พร้อมที่จะท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น (open and 
collaborative) 6. มีความมุ่งมั่น  

นอกจากนี้ องค์การภาครัฐจะต้องมีความสามารถ Capability ที่ส าคัญอีก 9 
ประการ ได้แก่ 1. การวางยุทธศาสตร์และนโยบาย 2. การออกแบบองค์การและ
กระบวนการท างาน 3. การบริหารผลการปฏิบัติงาน 4. การมีพันธมิตรและ
เครือข่าย 5. การด าเนินงานท่ีดี 6. การตลาดและการสรา้งความสมัพันธ์ที่ดีกับลกูคา้
7 .ก ารจั ด ห าและการขน ส่ ง  8 . ก ารบ ริ ห ารทุ น ม นุ ษ ย์  (human capital 
management) 9. การบริหารข้อมูลสารสนเทศ 

Jupp, Vivienne and 
Younger, Mark P.  
(2004).  A Value Model 
for the Public Sector,.   

นักวิชาการบริษัทที่ปรึกษา Accennture ได้ศึกษาองค์ประกอบของHPO 
พบว่ามี 7 ประการ คือ 1.มุ่งเน้นท่ีผลลัพธ์และการน าเสนอคุณค่าอย่างต่อเนื่อง 2. มี
ประสิทธิภาพสูง 3. ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมและพร้อมท่ีจะ
เปลี่ยนความคิดไปสู่การปฏิบัติ 4. มุ่งเน้นในสิ่งที่ตนมีความสามารถหรือโดดเด่น 
ขณะเดียวกันก็ด าเนินการจัดหาผู้อื่นให้มาท าในกิจกรรมที่ไม่ใช่กิจกรรมหลัก 5.เป็น
องค์การที่มีความยืดหยุ่นสูง 6. ให้ความส าคัญต่อการเติบโตและพัฒนาของบุคลากร 
7. มีผู้น าท่ีมีความมุ่งมั่นและกล้าหาญ 

Lawrence M. Miller. 
(2001). The High-
Performance 
Organization An 
Assessment of Virtues 
and Values Prepard for 
the European. BAHA’ í 
Business Forum. 

หลักการและคุณค่าการเป็นองค์การสมรรถนะสูงมี 2 ประการ คือ คุณธรรม
ทางธุรกิจ และ คุณค่าทางสังคม และ มีวิธีการปฏิบัติการสู่ HPO 9 ประการ 

1. เป็นองค์การที่มีความไว้วางใจในการบริหาร 
2. องค์การมุ่งผลิตองค์ความรู้ เพื่อสร้างนวัตกรรม 
3. การตัดสินใจท างานด้วยทีม 
4. การให้รางวัลบนฐานผลงานของทีม 
5. การท างานแนวราบมีสายการบังคับบัญชาน้อย 
6. โครงสร้างองค์การที่ยืดหยุ่นรับการเปลี่ยนแปลง 
7. เปิดกว้างพร้อมรับรู้ความต้องการเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
8. เปิดเผยฐานะทางการเงินมีการบริหารโปร่งใส 
9. หาทางแก้ไขปัญหาที่กระบวนการ รับผิดชอบโดยทีม 
สิ่งที่ส าคัญในการเป็นองค์การสมรรถนะสูงคือ มีการออกแบบองค์การ

โครงสร้างที่ยืดหยุ่นมีสายการบังคับบัญชาน้อย มีการท างานโดยให้อ านาจตัดสินใจและ
ให้รางวัลกับทีมงาน บุคลากรพัฒนาตนเองเพื่อน าองค์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
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Ken  Blanchard.  
(2007).  Leading  at  A  
High – Level. New 
Jersey : Prentice-Hall. 

สร้างตัวแบบ HPO SCORES Model มี 6 ประการ คือ 1. การแบ่งปันข้อมูล
และเปิดกว้าง 2. วิสัยทัศน์ชัดเจนที่ก่อให้เกิดการสนับสนุน สร้างวัฒนธรรมที่มุ่งมั่น 
กระตือรือร้น สร้างค่านิยมสอดคล้องกับการปฏิบัติไปสู่เป้าหมาย 3.มีการ เรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง พัฒนาความรู้และทุนทางปัญญา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์การ 
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 4.มุ่งเน้นที่ลูกค้า เข้าใจความต้องการลูกค้า และให้
ความส าคัญกับมาตรฐานการให้บริการ น าความพึงพอใจลูกค้ามาช้ีวัดความส าเร็จ  
5. ระบบการท างานและโครงสร้างสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ โดยระบบงาน
และกระบวนการท างานต้องท าให้การปฏิบัติงานง่ายขึ้น 6.แบ่งปันอ านาจและการมี
ส่วนร่วมสูง มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจทั่วทั้งองค์การและมีการร่วมมือ
(Collaboration) ท างานเป็นทีม  โดยพลังจากตัวแบบ 6 ประการนี้มีภาวะผู้น าเป็น
หัวใจส าคัญให้เกิดการขับเคลื่อนองค์การไปสู่ HPO 

Kaplan, Robert S. and 
Norton, David P.  
(2001).  The Strategy-
Focused Organization: 
How Balanced 
Scorecard Companies 
Thrive in The New 
Business Environment. 

องค์การที่ มี สมรรถนะสู งจะต้ องสร้างคุณ ค่ า (Value Creation) ของ
ความส าเร็จของการบริหารงานองค์การสมัยใหม่ที่เรียกว่าองค์การเชิงกลยุทธ์ มีการ
แบ่งคุณค่าที่ส าคัญออกเป็น 4 มุมมอง คือ (1) มุมมองด้านการเงิน (Financial 
Perspective) (2) มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) (3) มุมมองด้าน
กระบวนการภายใน (Internal Processes Perspective) และ (4) มุมมองด้านการ
เรียนรู้และการเติบโตขององค์การ (Learning and Growth Perspective) โดยที่
มุมมองทั้งสี่ประการนี้มีผลต่อความอยู่รอด ผลสัมฤทธิ์ และการเจริญเติบโตของ
องค์การ 

 

Jamrog, J., et al.(2008). 
How to build a high 
performance 

ตัวแบบขององค์การสมรรถนะสูงประกอบไปด้วย 5 ประการ คือ 
1. วิธีการทางกลยุทธ์ (strategic approach) ดูความคงที่ ชัดเจนและคิดมา

อย่างดี (consistent, clear, and well thought out) วิธีการทางกลยุทธ์ที่คงที่ 
ช่วยพิจารณาความส าเร็จจากการมองว่า การปฏิบัติตามที่พูด (walks the talk) ดี
อย่างไร องค์การสมรรถนะสูง จะก าหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน  มีแผนกลยุทธ์ที่ยืดหยุ่น
และสามารถบรรลุผลได้ มีปรัชญาที่เป็นตัวก าหนดมาตรฐานพฤติกรรมบุคลากร มี
ผู้น า และพนักงานท่ีมีพฤติกรรมเป็นไปตามแผนกลยุทธ์และปรัชญาองค์การ 

2. วิธีการด้านลูกค้า (customer approaches)  คือ วิธีการที่องค์การดูแล
ลูกค้า ด้วยการมองไปข้างหน้าและให้บริการที่ เหนือกว่า (going above and 
beyond) องค์การสมรรถนะสูง มีวิธีชัดเจนในการได้ลูกค้าใหม ่ดูแลและรกัษาลูกคา้
ปัจจุบันให้คงอยู่ รวมถึงจัดโครงสร้างและกระบวนการภายในที่จ าเป็นในการ
ให้บริการลูกค้า  
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3. วิธีการด้านผู้น า (leadership approaches)   เน้นผลงาน ความเช่ือและ
ความสามารถ  (performance, beliefs, and talent) 

4. กระบวนการและโครงสร้าง (processes and structure)  ประเมินจาก
วิธีการที่องค์การจัดเรียงกระบวนการท างาน นโยบาย และวิธีสนับสนุนให้กลยุทธ์
บรรลุผลส าเร็จ  องค์การสมรรถนะสูง 

5. คุณค่าและความเชื่อ (values and beliefs) องค์การสมรรถนะสูง ก าหนด
คุณค่าและความเช่ือที่มาจากภายใน ผลักดันให้เกิดพฤติกรรม และเป็นที่เข้าใจของ
บุคลากรส่วนใหญ่ คุณค่าและความเช่ือนี้ฝังลึกในองค์การ  และคงอยู่ให้เห็นได้ใน
วิธีการขององค์การ และผู้น า 

Bhalla et al. (2011) 
High Performance 
Organization: secret of 
their success 

องค์การที่ มี องค์กรสมรรถนะสู ง จะต้ององค์ประกอบส าคัญดั งนี้  1. 
องค์ประกอบด้านผู้น า (Leadership) 2. องค์ประกอบด้านการออกแบบ (Design) 
3. บุคลากร (People) ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีค่า 4. การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
(change management ) 5. วัฒนธรรมองค์การและความผูกพันองค์การ  
(culture and engagement)  

องค์การสมรรถนะสูงจะต้องมีผูน้ าท่ีเป็นผูผ้ลกัดันอย่างมีทิศทาง มีการถ่ายทอด
ทักษะความรู้ความสามารถแก่ผู้บริหารรุ่นต่อไป  องค์การจะต้องมีโครงสร้างที่
ยืดหยุ่นมีสายการบังคับบัญชาสัน้  สามารถปรับตัวไดร้วดเร็ว และเน้นย้ าว่าบุคลากร
เป็นทรัพยากรที่มีค่ามาก ควรพัฒนาบุคลากรคนเก่งอย่างเหมาะสม รวมทั้งสร้าง
วัฒนธรรมที่สร้างความผูกพันให้บุคลากรท างาน 

Andre A. De Waal. 
(2005). CPM: Balance 
Your  Organization? 

De Waal จะให้ความส าคัญกับการปรบัตัวกับสิง่แวดล้อม และความสอดคล้อง
สัมพันธ์กัน (alignment) ระหว่างรูปแบบองค์การ กลยุทธ์ กระบวนการ และ
เทคโนโลยี และวัฒนธรรมองค์การ ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคลากรใน
องค์การ 

De Waal .(2012)  What 
Makes a High 
Performance 
Organization: Five 
Factors of Competitive 
Advantage that Apply 
Worldwide 

องค์การสมรรถนะสูงจะต้องมี 5 องค์ประกอบ คือ 
1. การน าองค์การเพื่ อบริหารจัดการที่มี คุณภาพ (Management of 

Quality) เป็นปัจจัยแรกที่มีความส าคัญต่อการคงไว้ซึ่งสมรรถนะขององค์การ ซึ่ง
บทบาทผู้น าในการบริหารจัดการที่มีคุณภาพมี 12 ลักษณะ 

2.วัฒนธรรมแบบเปิดให้พนักงานมีส่วนร่วมและมุ่งเน้นการปฏิบัติ เป็นองค์การ
เปิดที่พร้อมในการท างานร่วมกับองค์การอื่น และยึดการปฏิบัติเป็นหลัก (Openness 
and action orientation) องค์การสมรรถนะสูงเป็นองค์การที่มีวัฒนธรรมเปิด มี
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์การ เพื่อให้ได้แนวคิด
ใหม่ ๆ ในการพัฒนาปรับปรุงงานเพื่อประสิทธิภาพที่สูงขึ้นขององค์การ ดังนั้น ลักษณะ
ขององค์การเปิดและยึดการปฏิบัติเป็นหลักมี 6 ลักษณะ  
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3. การพัฒนาคุณภาพกระบวนการท างาน บริการและผลผลิตอย่างต่อเนื่อง 
(Continuous Improvement) องค์ประกอบนี้จะแสดงถึงความสามารถของการ
เป็นองค์การสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืนที่มาจากการพัฒนาปรับปรุงงานและการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์การสมรรถนะสูงนั้น บุคลากรจะมุ่งมั่นต่อการสร้าง
ผลลัพธ์ในระดับสูงสุด ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ดีที่สุดเพื่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน และ
องค์การโดยรวมมี 8 ลักษณะ 

4. การรักษาและคงไว้ซึ่งลูกค้าและบุคลากร (Long-Term Orientation) 
องค์การสมรรถนะสูงเป็นองค์การที่ตั้งเป้าหมายในระยะยาว ซึ่งความยั่งยืนของ
เป้าหมายระยะยาวนั้นจะมาก่อนก าไรในระยะสั้นของการเป็นองค์การสมรรถนะสูง การ
ตั้งเป้าหมายในระยะยาว ให้ความส าคัญกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ลูกค้า สังคม ผู้
ส่งสินค้า บุคลากร รัฐบาล กลุ่มสังคม ในฐานะผู้รับผลประโยชน์มี 5 ลักษณะ 

5.คุณภาพบุคลากร (Workforce Quality) เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
รวมทั้งการท าให้บุคลากรยึดมั่นในการสร้างผลผลิตตรงตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ปัจจัยนี้
สอดคล้องกับปัจจัยแรก เพราะการพัฒนาคุณภาพองค์การจะเกิดขึ้นได้จากคุณภาพของ
บุคลากร ปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วยคุณลักษณะ มี 4  ลักษณะ 

Schermerhorn , Hunt, 
& Osborn (2007) 
Organizational 
Behavior. 

องค์การสมรรถนะเป็นองค์การที่มีการออกแบบให้บุคลากรท างานได้ดีที่สุด 
ส ร้ างค วาม เป็ นทุ น มนุ ษ ย์ ขอ งองค์ ก าร  สอดคล้ อ งกั บ แน วคิ ด  (Lawler 
III,2005;2009) ในการสร้างสร้างองค์การสมรรนถะสูงจะต้องอยู่บนพื้นการพัฒนา
ทุนมนุษย์ โดยองค์การที่สามารถน าเอาสิ่งที่ดีที่สุดมาสร้างผลประกอบการและ
ศักยภาพขององค์การอย่างยั่งยืน และได้เสนอองค์ประกอบ 5 ประการ ขององค์การ
ที่มีสมรรถนะสูง ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมของพนักงาน (employee involvement) 
เป็นการมอบหมายการ ตัดสินใจให้กับพนักงานในทุกระดับ2) ทีมงานบริหารตนเอง 
2) ทีมงานบริหารตนเอง เป็นทีมงานที่ได้รับการมอบหมายให้ตัดสินใจในการวาง
แผนการท างาน และประเมินผล โดยอยู่บนพื้นฐานของบุคลากรมีความรู้ความ
ช านาญ 3) เทคโนโลยีการผลิตแบบผสมผสาน องค์การทุกแห่งน าเทคโนโลยีมาใช้ 
เพื่อผสานการใช้ทรัพยากร ความรู้ วิธีการ และการสร้างสรรค์สินค้า หรือบริการ
จากการด าเนินการ แนวคิดของเทคโนโลยีการผลิตแบบประสมประสานจะมุ่งเน้นที่
ความยืดหยุ่นในการผลิต การให้บริการ การออกแบบงาน และระบบข้อมูล
สารสนเทศ 4) การเรียนรู้ขององค์การ เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้สามารถปรับตัว
เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงได้อย่างประสบความส าเร็จ องค์การที่มีศักยภาพการ
ท างานสูงจะมีลักษณะที่ได้รับการออกแบบเพื่อการเรียนรู้ขององค์การ โดยจะมีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน้าที่ต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงความสามารถ และ
ใช้ในสถานการณ์ใหม่ๆ 5) การบริหารคุณภาพโดยรวมเป็นกระบวนการบริหาร
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องค์การทั้งหมด เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถ
ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าได้ 

Edward  E. Lawler lll.  
(2005).  “Creating  High  
Performance  
Organization”. 

องค์การที่มีสมรรถนะสูงจะให้ความส าคญักับทุนมนุษย์ โดยผู้น าเป็นผู้สร้างการ
เปลี่ยนแปลง มีการก าหนดกลยุทธ์ และการออกแบบระบบการจัดการในองค์การ 
เช่น การมุ่งเน้นลูกค้า มีต้นทุนต่ า มีการเรียนรู้ ท างานเป็นทีมเพื่อสร้างนวัตกรรม
และเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมได้รวดเร็ว 

Frank  Buytendijk. 
(2006). “Five  Key  to  
Building  High  
Performance  
Organization”  

คุณลักษณะของ HPO ประกอบด้วย 5 ประการ คือ 1. การตั้งเป้าหมายที่ท้าย
ทาย และแสวงหาแนวทางในการบรรลุเป้าหมายนั้น 2. การมีค่านิยมร่วมกันของ
บุคลากรทั่วทั้งองค์การ บรรทัดฐานและค่านิยมมีความส าคัญกับ HPO มาก 3. การ
บริหารยุทธศาสตร์ เชื่อมโยงกลยุทธ์ทั่วทั้งองค์การด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
และมีการจัดระบบข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 4. เป็นองค์การที่มีความยืดหยุ่น 
ปรับตัวได้รวดเร็ว จากการมีระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ บริหารงานเป็นโครงการ
และมีการจ้างเหมาเพื่อสรา้งประสิทธิภาพ 5. การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่สิ่งที่สามารถ
เข้าใจและปฏิบัติ โดยมีการเชื่อมโยงส่วนต่างๆของการท างาน 

 องค์การสมรรถนะสูง ต้องเป็นองค์การที่รับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
รวดเร็วมีการค านึงถึงความต้องการของพนักงานและความคาดหวังของลูกค้า และ
สร้างค่านิยมที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ขณะเดียวกันก็เป็น
องค์การที่มีวัฒนธรรม แกร่งทั่วทั้งองค์การ 

Mische, M. A. (2001). 
Strategic renewal: 
Becoming a high 
performance 
organization ซึ่งไดเ้ป็น
แนวคิดของการพัฒนา 
บริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ได้น าแนวคิดองค์การสมรรถนะสงู ของ Mische, 
M. A. (2001) มาปรับใช้ โดย ปตท.ได้ก าหนดคุณลักษณะองค์การสมรรถนะสูง 
ได้แก่ 

1. ความเป็นผู้น า (leadership) โดยการสร้างภาวะผู้น าในการคิด และ
ตัดสินใจให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ เพื่อน าพากลุ่ม บริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) ไปในทิศทางที่ก าหนด โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วม และมุ่งสู่ค่านิยม
เดียวกัน (shared value)  

2. นวัตกรรม (innovation) นวัตกรรมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ บริการ วิธีการ
ท างานรูปแบบการด าเนินงานของ PTT เพื่อสร้างการเติบโตและผลตอบแทนอย่าง
ยั่งยืน 

3. การจัดการความรู้ (knowledge management) การบริหารจัดการองค์
ความรู้อันน าไปสู่แลกเปลี่ยนความรู้ที่จ าเป็นต่อการสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน การสร้างมูลค่า และลดความเสี่ยงให้กับ PTT เพื่อสร้างความเป็นเลิศอย่าง
ยั่งยืน 
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4. เทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology) การน าเทคโนโลยี มา
สร้างประโยชน์ในการแข่งขัน (competitive advantage) ให้กับ PTT เพื่อการ
ตัดสินใจที่ถูกต้องรวดเร็ว และแม่นย า 

5. การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ (Operational Agility and Excellence) มี
การกระจายทรัพยากรเพื่อการด าเนินกิจกรรมที่ดีมีประสิทธิภาพของ PTT ตามสาย
โซ่ทางธุรกิจ (value chain) อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและมีพลังร่วม (synergy) 

นิสดารก์  เวชยานนท์.  
(2551).  มิติใหม่ในการ
บริหารทุนมนุษย์.  
 

การเป็นองค์การสมรรถนะสูงจะต้องมีองค์ประกอบส าคัญ ดังนี้ 
1) ต้องมีฐานรากที่มีสมอง คือ มีทุนมนุษย์และการบริหารทุนมนุษย์ (Human 

Capital Management) ที่เข้มแข็ง 
2) ต้องมีวัฒนธรรมร่วมกันโดยเป็นวัฒนธรรมที่เน้นการเรียนรู้ การปรับปรุง

ต่อเนื่อง วัฒนธรรม คุณภาพ วัฒนธรรมมุ่งเน้นผลงานสูง วัฒนธรรมความไว้วางใจ 
วัฒนธรรมการกระจายอ านาจ เป็นต้น 

3) ต้องมีระบบการสร้างและสะสมความรู้ โดยระบบเหล่านี้ต้องเช่ือมโยง
ตัวช้ีวัดต่างๆ และสะท้อน การให้รางวัลหรือจูงใจรูปแบบอ่ืนด้วย 

4) ต้องมีโครงสร้างที่ยึดหยุ่น มีการก าหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจที่ท้าทาย 
และเป็นไปได้ โดยให้ คนได้ใช้ศักยภาพตนเองมากท่ีสุด 

5) มีการบูรณาการตั้งแต่วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และตัวบุคลากรเพื่อตอบสนองทั้ง
เป้าหมายขององค์การ และเป้าหมายของบุคคล 

6) ต้องมีการบริหารงานที่เป็นการสร้างคุณค่าที่ดีให้กับสังคม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

พสุ  เดชะรินทร์  (2549) 
การพัฒนาองค์การให้มีขีด
สมรรถนะสูง. 

องค์ประกอบให้องค์การไปสู่องค์การที่มีสมรรถนะสูง ประกอบด้วย 
1. การมียุทธ์ศาสตร์ (Strategy) ต้องพิจารณาว่ายุทธศาสตร์นั้นดี เหมาะสม 

สามารถสื่อสารได้หรือไม่ มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แล้วน ามาเขียนเป็นแผนที่
ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยท าให้องค์การมียุทธศาสตร์ที่ดี
สามารถสื่อสารได้ชัดเจนข้ึน 

2. ความสามารถในการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยใช้เครื่องมือ เช่น การ
บริหารโครงการตามแผนกลยุทธ์ ระบบบริหารงบประมาณ การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น 

3. ขีดสมรรถนะของบุคลากร (Competencies) ในองค์กรที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  

4. โครงสร้างและกระบวนการท างาน ที่เหมาะสมกับยุทธศาสตรต์้องเอื้อให้เกิด
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ  

5. ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ เป็นปัจจัย
หนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง  
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6. ข้อมูลและความรู้ต่างๆ ท่ีใช้ในการตัดสินใจ 
7. Performance Management เป็นตัวช้ีวัดโดยเชื่อมโยงไปกับผลตอบแทน 

แรงจูงใจ 
8. Leadership ผู้น าจะต้องช่วยในการผลักดันและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โดย

ต้องอาศัยเครื่องมือและเทคนิคทางการบริหารจัดการต่างๆ 

เสน่ห์ จุ้ยโต (2557) ศึกษา
การพัฒ นาตั วแบบการ
บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสู่องค์การสมรรถนะ
สงู. 

การพัฒนาตัวแบบการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่องค์การสมรรถนะ
สูง พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมี 3 ปัจจัย ประกอบด้วย กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง  เทคนิคการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง  และปัจจัยแห่งความส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
การเป็นองค์การสมรรถนะสูงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ การเป็นองค์การท
ริปเปิ้ลเอชที่  ประกอบด้วย 3 สมรรถนะ ได้แก่ สมรรถนะที่  1: การบริหาร
ยุทธศาสตร์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (สมองดีเยี่ยม) สมรรถนะที่ 2: การบริหาร
องค์การสมัยใหม่ (เครื่องมือครบ) สมรรถนะที่ 3: การบริหารทุนมนุษย์ (ใจเกินร้อย)   

เกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้น าหลัก Malcolm 
Baldridge National Quality Award (MBNQA) ป ระ เท ศสห รั ฐอ เม ริ ก าม า
ประยุกต์ใช้ เพื่อจัดท าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อพัฒนาขีด
สมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐ แบ่งออกเป็น 7 หมวด ดังนี้ 

หมวด 1 การน าองค์การ 
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 
หมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ 

 

จากการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย องค์ประกอบ คุณลักษณะ ขององค์การ
สมรรถนะสูงของนักวิชาการดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้ประมวลความคิดและวิเคราะห์องค์ประกอบและ
คุณลักษณะองค์การสมรรถนะสูง บนพ้ืนฐานของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ แนวคิดการจัดการภาคี
สาธารณะแนวใหม่ (NPG) โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดการเป็นระบบราชการ 4.0 ซึ่งได้ผสมผสานการ
สร้างแนวคิดขององค์การสมรรถนะสูง เชื่อมโยงมายังแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) ซึ่งเป็นเครื่องมือน าองค์การภาครัฐสู่องค์การสมรรถนะสูง โดยมีปัจจัยสู่ความส าเร็จ
ส าคัญที่องค์การภาครัฐพึงจะต้องสร้าง ส่งเสริม ขับเคลื่อน คือ การสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
ทั้งภายในและภายนอกองค์การ นวัตกรรม และ ความเป็นดิจิทัล  
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 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นองค์การภาครัฐที่ท าหน้าที่สนับสนุนงานให้กับฝ่าย 
นิติบัญญัติตามหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา การท างานต้องมีการพัฒนาให้มีการสร้างความร่วมมือ
กับภาคส่วนต่างๆ ต้องมีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพ่ือปรับปรุงกระบวนการท างาน และสร้าง
นวัตกรรมให้องค์การเพ่ือการมีความมุ่งหมายเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส าคัญเช่นเดียวกับ
องค์การภาครัฐในฝ่ายบริหาร ดังนั้น เมื่อสังเคราะห์แนวคิด ความหมาย องค์ประกอบ คุณลักษณะ 
ขององค์การสมรรถนะสูง ผู้วิจัยได้ประมวลความคิดเพ่ือก าหนดกรอบขององค์ประกอบและ
คุณลักษณะองค์การสมรรถนะสูงมี 7 ได้ออกเป็นองค์ประกอบส าคัญเพ่ือการพัฒนายุทธศาสตร์
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง ได้แก่ การน าองค์การ มุ่งเน้นการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
มุ่งเน้นทรัพยากรมนุษย์ มุ่ งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย มุ่งเน้นการเรียนรู้  การมุ่งเน้น
กระบวนการ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ดังนี้  

1. การน าองค์การ คือ ผู้บริหารมีความมีความเป็นผู้น าองค์การโดยมีบทบาทส าคัญ 
ในการน าไปสู่องค์การสมรรถนะสูง ดังนี้  (สอดคล้องกับแนวคิดของ Linder & Brooks (2005)  
Holbeche,2005; Jupp & Younger, 2004; Miller,2001;Blanchard,2010;Buytendijk ,2006 
;. Bhalla et al. , 2 0 1 1 ;Jamrog et al. ,2 0 0 8 ;De Waal,2012;Kaplan & Norton,2001; 
Schermerhorn , Hunt, & Osborn,2007; Lawler III, 2005; Mische, 2001; บริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน); นิสดารก์ เวชยานนท์,2551; พสุ เดชะรินทร์,2549; ภาคภูมิ ฤกขะเมข,2553) 

1.1 ผู้บริหารก าหนดวิสัยทัศน์องค์การ ค่านิยมร่วม พ้ืนฐานของการให้ความส าคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการสื่อสารถ่ายทอดเป้าหมายวิสัยทัศน์การท างานทั่วทั้งองค์การ 
และผลักดันให้บุคลากรมีเป้าหมายการท างานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์การ บรรลุผลตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของประชาชน  

1.2 ผู้บริหารส่งเสริมให้เกิดความไว้วางใจ สร้างความร่วมมือ (collaboration) กับองค์การ
ภายในหรือภายนอก กระตุ้นให้บุคลากรกล้าคิด กล้าตัดสินใจ แก้ไขปัญหา ท างานเชิงรุก สร้างนวัตกรรมเชิง
นโยบาย แก้ไขปัญหา ในรูปแบบห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation lab) โดยใช้
กระบวนความคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ในลักษณะที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยมีความ
เข้าใจ ความรู้สึกของประชาชน (Empathize) เพ่ือน ามาสร้างแนวทางการแก้ไขปัญหา หรือตัวแบบเพ่ือการ
แก้ไขปัญหาได้  

1.3 ผู้บริหารสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในการท างาน ส่งเสริมวัฒนธรรมที่
ท าให้องค์การบรรลุเป้าหมาย สู่การท างานที่สร้างประโยชน์สุขของประชาชน ได้แก่ การมีส่วนร่วม 
การเรียนรู้ ท างานเป็นทีม มอบอ านาจการตัดสินใจในทุกระดับ เกิดท างานคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
เอ้ือต่อการสร้างนวัตกรรม 

1.4 ผู้บริหารเป็นแบบอย่างความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมให้มีระบบการ
ก ากับดูแลองค์การให้เกิดความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต และองค์การมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประชาชน 
ตามหลักธรรมาภิบาล (Linder & Brooks,2005; Miller,2001; Holbeche,2005 ; Mische,2001) 
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1.5 ผู้บริหารจะมุ่งสู่ความส าเร็จตามผลลัพธ์ การก าหนดให้มีระบบการติดตามและ
ทบทวนผลการด าเนินการ เพ่ือน าผลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาให้องค์การบรรลุ
เป้าหมาย (สอดคล้องกับ Miller,2001; De Waal,2012;ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์,2551; นิสดารก์ 
เวชยานนท์,2551;(PMQA) ;หลักการจัดการภาครัฐแนวใหม่) 

นอกจากนี้งานวิจัยของ De Waal (2013) ได้ศึกษาบทบาททางการบริหารพบว่า 
ผู้บริหารที่มีความเป็นพ่ีเลี้ยงและอ านวยความสะดวกจะส่งผลให้เกิดผลการด าเนินงานดีขึ้นโดย
ผู้บริหารสนับสนุน ปกป้องให้การท างานระดับปฏิบัติเป็นไปอย่างราบรื่น และจากงานวิจัยของ 
Hughes et al., 2012 เสนอแนะว่าผู้บริหารในองค์การสมรรถนะสู งจะต้องมีความยุติธรรม 
(integrity) และเป็นตัวแบบของความซื่อสัตย์ มีความจริงใจ แสดงถึงการมีพันธสัญญาที่ให้ไว้ มีความ
กระตือรือร้น และความน่าเคารพ มีความชัดเจนในการก าหนดมาตรฐานจริยธรรม รับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน 
และวิเคราะห์เหตุการณ์และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการท างานของบุคลากร 
อีกทั้ง งานวิจัยของ Ojo (2012) ที่ศึกษาเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมองค์การกับผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน พบว่า วัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท างาน โดยวัฒนธรรมองค์การเป็น
ปัจจัยก าหนดระดับผลการปฏิบัติงานขององค์การ โดยการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การจะเป็น
สาเหตุให้พนักงานเปลี่ยนพฤติกรรมการท างานด้วย สอดคล้องกับแนวคิด Peters & Waterman 
(1982) และ Deal & Kennedy (1982) ระบุว่า วัฒนธรรมองค์การที่เข้มแข็งเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญการสร้าง
ผลการด าเนินงานองค์การ และการสร้างความยั่งยืนของความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

แนวคิดของการสร้างความยั่งยืนที่เกิดจากการพัฒนานวัตกรรม มาจากทรัพยากรใน
องค์การคือโครงสร้างองค์การ บุคลากร ความรู้และเครือข่าย (Dundon, 2002; Lin & Cheng, 2007) 
อีกทั้งการสร้างนวัตกรรมเป็นบทบาทและทักษะหนึ่งของผู้บริหาร สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Mintzberg (1973) ระบุว่า ผู้บริหารต้องแสวงหา พัฒนา และริเริ่มโครงการใหม่ ๆ  สร้างสรรค์งานใหม่ 
กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวสร้างนวัตกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้สร้างนวัตกรรมการ ท างานเป็นทีมสร้าง  
การเรียนรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity) หรือ ความคิดใหม่ ๆ เป็นประโยชน์ต่อองค์การ 
และน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม 

2. มุ่งเน้นการจัดการเชิงกลยุทธ์ คือ องค์การมีการวางแผนวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ และการเปลี่ยนแปลง โดยองค์การสมรรถนะสูงมีลักษณะ ดังนี้  
(สอดคล้องกับแนวคิดของ Linder & Brooks,2005 ; Jupp & Younger,2004; Holbeche,2005; 
Miller,2001; Blanchard,2010; Buytendijk,2006 ;Bhalla et al.,2011; Jamrog J,et al,2008 ; 
De Waal, 2012; Kaplan & Norton,2001; Lawler III, 2005 ;Mische,2001 ;พสุ  เดชะรินท ร์ 
2549; นิสดารก์ เวชยานนท์,2551; เสน่ห์ จุ้ยโต,2557; เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA)) 

2.1 แผนยุทธศาสตร์ต้องมาจากสมรรถนะหลักขององค์การ โดยองค์การต้องมี 
ความเข้าใจบทบาทอ านาจหน้าที่ เพ่ือสามารถก าหนดทิศทางองค์การที่ท้าทาย สร้างนวัตกรรมเพ่ือ
การเปลี่ยนแปลงองค์การ ก่อประโยชน์ต่อประชาชน  
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2.2 แผนยุทธศาสตร์มีความยืดหยุ่น สอดรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและ
สอดคล้องกันของรัฐธรรมนูญ แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และ
แผนสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง (Jupp & Younger (2004) Lawler III,(2005) (PMQA4.0)  

2.3 แผนปฏิบัติราชการสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์องค์การ โดยบุคลากรมีส่วน
ร่วมก าหนดทิศทางและกลยุทธ์องค์การที่ท้าทายเป็นไปได้ และสื่อสารให้เข้าใจแผนสู่การปฏิบัติ 
เพ่ือให้บุคลากรทุกคนร่วมมือท างานให้บรรลุเป้าหมายองค์การและท างานเต็มศักยภาพมากที่สุด 
Jamrog J,et al,. (2008) มีผลลัพธ์ส่งมอบสินค้าและบริการให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย หรือ
ประชาชน มาพิจารณาเพ่ือปรับปรุงกระบวนการท างาน แผนงาน โครงการในอนาคต (Collins, 
2001; Jupp & Younger, 2004 ; Holbeche, 2005 ; Lawler III,2005; Buytendijk, 2006)  

2.4 มีการติดตามผล เตรียมการเชิงรุกแก้ไขปัญหา เพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจ
เกิดขึ้นจากภายในและภายนอกองค์การอย่างทันการณ์ และมีการรายงานผลส าเร็จของแผนต่อสาธารณะ ให้มี
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและมีประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินผลตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (ทศพร ศิริ
สัมพันธ์ 2553; พสุ เดชะรินทร์ 2549 ;Hood,1991;Osborne & Gaebler,1992; Boston ,1996;
เกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA4.0)) 

นอกจากนี้ องค์ประกอบการมุ่งการจัดการเชิงกลยุทธ์ยังสอดคล้องกับการศึกษาวิจัย 
ของ Mathooko & Ogutu (2014) ได้ศึกษาเรื่อง สภาพแวดล้อมที่ท้าทายและประสบการณ์บริหาร
การศึกษาของรัฐระยะยาวของประเทศเยนย่า พบว่า องค์การสถาบันการศึกษาระดับสูงของภาครัฐใน
ประเทศเคนย่า ที่สามารถปรับตัวได้กับการเปลี่ยนแปลงกับสภาพแวดล้อม มีกลยุทธ์ที่จะปรับตัว 
เรียนรู้อย่างเป็นระบบกับสภาพแวดล้อมได้ องค์การจะสามารถอยู่รอด ดังนั้น กลยุทธ์ขององค์การ
ส่งผลต่อการปรับปรุงผลการด าเนินงานและประสิทธิภาพ ประสิทธิผลขององค์การ การศึกษาของ 
Mayer & Wilde (2013) ที่ศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยในแอฟริกา และเอเชียตะวันออก พบว่า สถาบันทางการศึกษาที่มีทิศทางที่บ่งชี้ได้ถึง
ความภัยคุกคามต่างและจัดการกับความไม่แน่นอนได้ โดยมีการใช้เครื่องมือทางการบริหารใหม่ เพ่ือ
จัดการกับทรัพยากรที่จ ากัดขององค์การให้มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี 

3. มุ่งเน้นทรัพยากรมนุษย์ คือ มุ่งส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในองค์การให้เป็นทุนมนุษย์ 
(Human capital) ซึ่งต้องมีการพัฒนาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพ่ือสร้าง
ความสามารถในการการแข่งขัน และเป็นรากฐานน าองค์การไปสู่องค์การสมรรถนะสูง ดังนี้ (สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Jupp & Younger (2004) Collins 2001 ; Holbeche (2005) Linder &. Brooks 
(2005) Miller (2001) Blanchard, (2007) Buytendijk (2006). De Waal (2012) Kaplan & 
Norton (2 001 ) Bhalla et al. (2011) Jamrog J,et al,. (2 008 ) Schermerhorn , Hunt, & 
Osborn (2007) Lawler III. (2005); Mische ,2001; นิสดารก์  เวชยานนท์  (2551) เสน่ห์  จุ้ยโต 
(2557) ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2551) บริษัท ปตท. จ ากัด และ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA)) 
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3.1 นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจองค์การ 
โครงสร้างอัตราก าลัง มีการให้ความส าคัญกับการเติบโตของบุคลากร รักษาคนดี คนเก่งไว้ในระบบ 
การสรรหาคัดเลือก พัฒนาและฝึกอบรม การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ การสืบทอดต าแหน่ง 
และประเมินให้ค่าตอบแทนเหมาะสมเป็นธรรม สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ใน
การท างานให้บรรลุเป้าหมายองค์การและยุทธศาสตร์ชาติ (Jupp & Younger,2004;  PMQA 4.0) 

3.2 องค์การมีบรรยากาศในการท างานเกื้อหนุนต่อการท างานเป็นทีมที่ใช้ความรู้จาก
บุคลากรที่มีหลากหลายในที่ท างาน (work place diversity เช่น เรื่องGeneration สถาบัน เพศ ) 
ส่งเสริมให้มีทรัพยากรที่เป็นปัจจัยสร้างนวัตกรรม เช่น ฐานข้อมูล วัสดุ อุปกรณ์เทคโนโลยีดิจิทัล  มี
การให้อ านาจในการตัดสินใจทุกระดับเพ่ือความคล่องตัวในท างานที่ท้าทายความสามารถ รวมทั้ง
องค์การมีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดีต่อสุขภาพ และมีความปลอดภัย รวมทั้งจัดสวัสดิการอย่าง
เหมาะสม ที่ช่วยเกื้อหนุนให้บุคลากรได้สะดวกและมีความสุขในการท างาน   

3.3 มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานที่ดี ปรับกระบวนการคิด (Mind Set) มีการ
สื่อสารที่เปิดกว้าง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เน้นการท างานเป็นทีม มีความไว้วางใจกัน ร่วมมือกันท างาน
แก้ไขปัญหา มีความผูกพันกับงานทุมเทเพ่ือสร้างสรรค์การให้บริการที่ดีมีคุณภาพ มีภาคภูมิใจใน
ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การและประชาชน มีความสุขในการท างาน น าไปสู่สร้างบุคลากรเป็น
ผู้ประกอบการภาครัฐ (Public Entrepreneurship)  

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร และผู้น า มีความรอบรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม สั่งสมความ
เชี่ยวชาญมีทักษะการปฏิบัติงานได้หลากหลาย  มีการพัฒนาบุคลากรให้มีภาวะผู้น า เป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง  
(Holbeche,2005) โดยสามารถน าทักษะทางเทคโนโลยีสมัยใหม่มามาปรับใช้ แก้ไขปัญหาและพร้อม
ปรับปรุงการท างานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้บุคลากรเป็นสินทรัพย์ที่สร้างศักยภาพให้กับองค์การ 
(Knowledge Worker)  

4. มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย คือ การให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้เสียหรือ
ผู้รับบริการเป็นการน าผลการให้บริการมาปรับปรุงเพ่ือให้องค์การเกิดการพัฒนาองค์การสมรรถนะสูง
ได้ โดยมีคุณลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ (สอดคล้องกับแนวคิดของ Jupp & Younger (2004), Holbeche 
(2005) ,Linder & Brooks (2005)  Miller (2001) ,Blanchard, (2010) , Buytendijk (2006) ,  
De Waal (2012), Kaplan & Norton (2001), Bhalla et al.(2011),Jamrog J,et al.(2008) ,Lawler III 
(2005),นิสดารก์ เวชยานนท์ (2551), เสน่ห์ จุ้ยโต (2557),ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2551), Mische 
(2001)  บริษัท ปตท. จ ากัด เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และแนวคิดการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่) 

4.1 มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจากภายในและ
ภายนอกมาวิเคราะห์ความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการ และก าหนดเป็นแผนเชิงรุก เพ่ือ
ให้บริการข้อมูลแบบรายบุคคลและกลุ่มอย่างเหมาะสมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งภาคประชาชนได้
อย่างเหมาะสม (PMQA,NPM,NPG)  
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4.2 มีบูรณาการผลการส ารวจความพึงพอใจรวมกับฐานข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
เสีย เพ่ือวิเคราะห์ความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ชัดเจน  มา
แก้ไขปัญหาปรับปรุงการให้บริการที่ดีขึ้น และน ามาเป็นแนวทางในการวางแผนยุทธศาสตร์เพ่ือสร้าง
นวัตกรรมในการให้บริการ  

4.3 มีการสร้างเป็นนวัตกรรมจากภารกิจขององค์การ ที่สามารถส่งมอบสิงค้าบริการ
ตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล เฉพาะกลุ่มเข้าถึงได้ โดยท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนที่ส าคัญ จาก
การปรับปรุงผลผลิต การบริการ ให้บริหารอย่างต่อเนื่อง สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้รับบริหารและผู้มีส่วน
ได้เสีย  

4.4 องค์การมีการสร้างความผูกพันกับลูกค้าเพ่ือความส าเร็จในระยะยาว มีกลยุทธ์ใน
การสร้างความผูกพัน โดยมีการสื่อสาร การรับฟังเสียง รับฟังข้อร้องเรียนจากลูกค้า หรือรับฟังความ
ต้องการของผู้รับบริการ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและใช้สารสนเทศนี้เพ่ือปรับปรุงข้อ
ร้องเรียนต่างๆ เพ่ือสร้างความไว้วางใจและค้นหาโอกาสในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้แก่ลูกค้า 
(Miller, 2001 ; Linder & Brooks, 2004 ; Lawler III,2005 ;Buytendijk, 2006) (PMQA 4.0)  

ทั้งนี้การประเมินความพึงพอใจ และปรับปรุงคุณภาพส่งผลให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูง 
เป็นความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญขององค์การสมรรถนะสูงกับองค์การที่มีประสิทธิภาพต่ า สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Holbeche (2005); Linder & brook (2004); Lawler III,(2005) พบว่า ผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศขององค์การมีความสัมพันธ์อย่างยิ่งกับวัตถุประสงค์ขององค์กรในการมุ่งเน้นลูกค้า 
และพนักงานในองค์การส่วนใหญ่คิดอยู่เสมอถึงการมุ่งเน้นลูกค้า และจะต้องให้บริการต่อลูกค้าอย่างดี
ขึ้นเรื่อย ๆ 

นอกจากนี้ จากการศึกษาของ Mouzas (2006) พบว่า การบริการต่อผู้รับบริการ  
เป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงผลการด าเนินงานขององค์การ (Organizational Performance) ซึ่งวัดจาก 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความทันเวลา และสภาพแวดล้อมที่ท างาน (work place environment) 
ประสิทธิผลวัดจากความสามารถในการบรรลุเป้าหมายขององค์การ (Asmild et al., 2007)
ประสิทธิภาพวัดจาก การพิจารณาถึงการใช้ทรัพยากร ซึ่งผลผลิตจะต้องได้มากกว่าการใช้ทรัพยากร  
ที่ใช้ไปเพ่ือการผลิตหรือบริการ ส่วนความทันเวลาวัดได้จากการท างานหรือส่งมอบให้ทันกับ  
ความต้องการของผู้รับบริการ  

5. มุ่งเน้นการเรียนรู้ คือ การน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ โดยมีการจัดการความรู้
ในองค์การให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในระดับองค์การและระดับบุคคล มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาจัดการ
ข้อมูล เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล เพ่ือปรับปรุงผลการท างานอย่างต่อเนื่อง น าไปข้อมูล
และความรู้ไปสร้าง นวัตกรรมส่งมอบไปยังผู้รับบริการแบบเชิงรุก ส่งผลให้เป็นองค์การสมรรถนะสูง 
ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ (สอดคล้องกับแนวคิดของ Holbeche (2005) Linder และ Brooks (2005) 
Jupp, & Younger (2004) , Miller (2001) , Blanchard (2010) ,Buytendijk (2006) .De Waal 
( 2012) , Kaplan & Norton ( 2001) , Bhalla et al.  ( 2011) , Jamrog J,et al,.  ( 2008) , 
Schermerhorn , Hunt, & Osborn (2007), Lawler III,(2005) ,นิสดารก์ เวชยานนท์ (2551) เสน่ห์ 
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จุ้ยโต (2557), ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2551), Mische (2001) บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
และ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)) 

5.1 สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้กับบุคลากรได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ร่วมกับทีม 
และมีระบบการจัดการความรู้ในองค์การ โดยต้องมีการวิเคราะห์หาองค์ความรู้ที่จ าเป็นขององค์การ
น ามาจัดเก็บ แบ่งปัน สื่อสารและถ่ายทอดความรู้ให้บุคลากรทั้งองค์การ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ คิด
ริเริ่ม สร้างนวัตกรรม น าความรู้มาปรับปรุงและพัฒนาการท างาน เพ่ือเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
(Miller, 2001 ; Holbeche,2005 ; Lawler III,(2005); Buytendijk, 2006; Mische,2001)  

5.2 มีการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ด้วยการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้จัดการข้อมูล
อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ข้อมูลต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ และทันสมัย บุคลากรสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้จัดท ารายงานเป็นสารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อใช้เพ่ือการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย
และประชาชน โดยไม่ต้องร้องขอและจัดท าในรูปแบบที่เข้าใจง่าย (Schermerhorn , Hunt, & 
Osborn, 2007) 

5.3 มีการวิเคราะห์ผลข้อมูล และตัววัดผลในทุกระดับขององค์การแล้วน ามาศึกษาหา
สาเหตุของปัญหา มีการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ระดับกระบวนการท างานในองค์การ แก้ไขปัญหาเชิง
นโยบายได้ทันการณ์ และสามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์เพ่ือการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว
เพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที  

5.4 ส่งเสริมให้มีการท างานเป็นทีมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งจากหน่วยงานภายในและ
ภายนอกองค์การ เพ่ือน าข้อมูลสารสนเทศมาสร้างเป็นนวัตกรรม หรือแก้ไขปัญหา หาวิธีการปฏิบัติที่
ดีสู่การเป็นทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (best practice) หรือมาตรฐานใหม่ในงานมาถ่ายทอด ขยายผลสู่
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสร้างประโยชน์กับประชาชน  

5.5 การบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ และระบบการท างานที่ปรับเป็นดิจิทัลเต็ม
รูปแบบ มีประสิทธิภาพ และใช้งานได้ โดยองค์การน าเทคโนโลยีมาปรับเปลี่ยนวิธีการท างาน มีการ
พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก เช่น ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เป็นต้น และมีแผนและระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพ่ือน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพใน
กระบวนการท างานที่ครอบคลุมภารกิจหลักขององค์การ  

อาจกล่าวได้ว่า ความรู้เป็นสิ่งส าคัญในการขับเคลื่อนองค์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดย
ต้องมีการจัดการความรู้เพ่ือน าไปสู่การเป็นองค์การสมรรถนะสูง ซึ่ง เป็นไปตามหลักของพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  โดยในมาตรา 11 ที่
ก าหนดให้ส่วนราชการก าหนดให้มีการจัดการความรู้ของส่วนราชการเพ่ือให้องค์การพัฒนาไปสู่
องค์การแห่งการเรียนรู้ สอดคล้องกันแนวคิดของ Senge (1994) และ Marquardt (2011) รวมทั้ง
จากการศึกษาของ Jin-Feng, Ming-Yan, Li-Jie,, & Jun-Ju (2017:298) พบว่า การแบ่งปันความรู้ที่
ฝังลึก (Tacit Knowledge) เป็นพ้ืนฐานของผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่ท าให้องค์การบริหาร
จัดการไปสู่เป้าหมายและท าให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันและสร้างผลก าไรต่อองค์การ 
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สอดคล้องกับแนวคิดของ Nonaka & Takeuchi (1995) ที่พบว่าการจัดการความรู้ส่งผลต่อผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรและองค์การ 

ส าหรับแนวคิดการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นการพัฒนาเคลื่อนย้ายความรู้ ไปสู่
การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยมุ่งเน้นด้านนวัตกรรม เช่น การน าวิธีใหม่ ๆ  มาใช้ น าไปสู่
ผลการด าเนินงาน ที่ดีขึ้นขององค์การ จากงานวิจัยของ Kim & Lee, 2013 พบว่าการอุทิศความรู้ 
(Knowledge Donating) และการสะสมความรู้  (Knowledge Collecting) ส่ งผลกระทบต่อ
พฤติกรรมเชิงนวัตกรรมบริการของพนักงาน สอดคล้องกับศึกษาของ Hu, et al., (2009) พบว่าการ
แบ่งปันความรู้ส่งผลต่อผลการด าเนินงานเชิงนวัตกรรม บริการ ทั้งนี้การที่องค์การจะมีผลการ
ด าเนินงานเชิงนวัตกรรมที่สูงจะต้องพัฒนาด้านการแบ่งปันความรู้และวัฒนธรรมของกลุ่มเป็นล าดับแรก 
และ Law and Ngai (2008) พบว่าพฤติกรรมการเรียนรู้และการแบ่งปันความรู้ มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับการปรับปรุงกระบวนการด าเนินขององค์การ และผลการด าเนินการขององค์การ และการ
แบ่งปันความรู้ยังส่งผลต่อคุณภาพของนวัตกรรมและผลการด าเนินงานอีกด้วย  

6. การมุ่งเน้นกระบวนการ คือ องค์การมีการออกแบบ จัดการ และปรับปรุงระบบงาน
เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบและกระบวนการท างานที่มีคุณภาพ มีการก าหนดโครงสร้างองค์การใหม่
ความยืดหยุ่น สร้างนวัตกรรม เพ่ือตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกที่
เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เป็นสิ่งที่จ าเป็นและน าไปสู่องค์การสมรรถนะสูง ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ 
(สอดคล้องกับแนวคิดของ Jupp & Younger (2004), Holbeche (2005), Linder & Brooks 
(2005), Miller (2001), Blanchard, (2010) ,Buytendijk (2006), De Waal (2012), Bhalla et al. 
(2011), Jamrog,et al.(2008), Schermerhorn , Hunt, & Osborn (2007), Lawler III,(2005),  
นิสดารก์ เวชยานนท์ (2551), เสนห์ จุ้ยโต (2557), ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2551) , Mische 
(2001) บริษัท ปตท. จ ากัด และ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) (PMQA4.0) ) 

6.1 มี การปรับปรุงระบบงานใหม่ เชื่ อม โยงตั้ งแต่ต้น จนจบเพ่ื อไปสู่ ผลลัพธ์   
โดยองค์การมีการจัดโครงสร้างองค์การที่มีความยืดหยุ่น งานเลื่อนไหล มีการน าใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมา
ใช้จัดการกระบวนการและติดตามรายงานผลได้อย่างรวดเร็ว  สามารถวิเคราะห์แก้ไขหรือมีการใช้
ข้อมูลเทียบเคียง (Benchmarking) กับผลการด าเนินงานเพ่ือออกแบบกระบวนการท างานให้
ตอบสนองบูรณาการสู่ความเป็นเลิศ สามารถส่งมอบผลผลิตและบริการใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว  

6.2 การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลิต กระบวนการท างาน และการบริการโดย 
ปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีคุณภาพสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การหรือความต้องการของผู้
มีส่วนได้เสีย โดยมีการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง (TQM)  ตามวงจรปรับปรุงคุณภาพ 
(PDCA) เพ่ือสร้างนวัตกรรมการผลิต และนวัตกรรมกระบวนการ ส่งมอบบริการให้ลูกค้าภายในและ
ลูกค้าภายนอกให้ได้รับความพึงพอใจ สู่ผลลัพธ์ให้เกิดประโยชน์กับประชาชน และทุกภาคส่วน)  

6.3 น าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือสร้างนวัตกรรมในการลดต้นทุน ทั้งในส่วนของผู้ปฏิบัติงาน
และผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งประชาชน โดยมีข้อมูลการเทียบเคียง (Benchmarking) 
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ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เพ่ือน ามาปรับปรุงระบบงาน กระบวนการท างาน  
เพ่ิมคุณภาพและสร้างมาตรฐานของงาน (PMQA4.0) 

6.4 มุ่งเน้นประสิทธิผลทั่วทั้งองค์การ มีการประสานงานและบูรณาการของกระบวนการ
ต่างๆ กับทั้งภายในและภายนอกองค์การ  สร้างนวัตกรรมจากการด าเนินงาน และสร้างมูลค่าเพ่ิม
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชน บรรลุผลตามยุทธศาสตร์ชาติและส่งผลต่อ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม เกิดผลลัพธ์ท าให้องค์การประสบความส าเร็จและยั่งยืน  

ดังนั้น องค์การสมรรถนะสูงจะต้องมีการปรับกระบวนการท างานทันกับสภาพแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอกองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ เช่น ลูกค้า ผู้มี
ส่วนได้เสีย และ คู่แข่งขัน เป็นต้น Holbeche, (2005) และสอดคล้องกับ แนวคิดของ Kotter & 
Heskett (1992) ที่ได้ศึกษาวัฒนธรรมที่เป็นเลิศ (High performance culture) พบว่าองค์การที่ให้
ความส าคัญกับวัฒนธรรมการปรับตัวแก่สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ เช่น ลูกค้า ผู้รับบริการ
หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทั้งจากภายในและภายนอก ( Involvement) ส่งผลต่อ
การด าเนินงาน และการเติบโตขององค์การ  

7. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ คือ มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
เพ่ือสร้างเครือข่ายก่อให้เกิดการพัฒนาต่อเป้าประสงค์ระยะยาว โดยเป็นการร่วมมือระหว่างรัฐด้วย
กันเอง การร่วมมือระหว่างภาคเอกชน และการร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน รวมทั้งภาคประชาสังคม 
ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการเป็นองค์การสมรรถนะสูง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ (สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Holbeche (2005 ), Linder & Brooks (2005 ), Miller (2001), De Waal (2012 ), Lawler 
III,(2005) เสน่ห์ จุ้ยโต (2557), Mische (2001) บริษัท ปตท. จ ากัด และ เกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA4.0) ,Prahalad (1989) แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ (NPS) แนวคิดการ
จัดการภาคีสาธารณะแนวใหม่(NPG)) 

7.1 มีการประสานความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน เพ่ือสร้าง
นวัตกรรมในการท างานร่วมกันกับเครือข่าย เพ่ือสร้างศักยภาพในการท างานร่วมกัน ได้รูปแบบการ
ท างานที่เหมาะสมกับพ้ืนที่เฉพาะ ท าให้งานตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้ดีในระยะยาว 

7.2 มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาเชื่อมโยงสื่อสารระหว่างเครือข่าย เพ่ือสร้างความ
สม่ าเสมอในการให้ข้อมูลข่าวสาร ติดตามประเมินความก้าวหน้า และหาวิธีการปรับตัวกับสภาวะที่
เปลี่ยนแปลงร่วมกันกับเครือข่ายได้อย่างรวดเร็ว  

7.3 มีการวางแผนก าหนดทิศทางการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย เพ่ือ
ประสานความร่วมมือสร้างคุณค่าการท างานและบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

7.4 องค์การมีการท างานข้ามสายงานเพ่ือท างานร่วมกับเครือข่าย มีการก าหนดพันธกิจ
ในการท างานร่วมกันเพื่อประโยชน์สุขแก่สังคม แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน  

ส าหรับแนวคิดด้านเครือข่าย (networking concept) มีพัฒนาการจากพ้ืนฐานทาง
ทฤษฎีทางสังคมวิทยา (sociology) คือ ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (Exchange Theory) (Zukin & 
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Dimaggio,1990) Schuler (1996:9) กล่ าวว่าเครือข่ าย คือ สายใยของความสัมพันธ์ทางสั งคม  
มีความเป็นเอกภาพ มีพลังความยึ ดโยง(cohesive)และมีการสนับสนุนกัน และ Starkey, P.  
(1997:11-14) ให้ความหมายว่า“เครือข่าย”หมายถึงกลุ่มของคนหรือองค์กรที่สมัครใจแลกเปลี่ยน
ข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน หรือท ากิจกรรมร่วมกัน และยังคงมีอิสระในการด าเนินกิจกรรมของตน 
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการพ่ึงพาทรัพยากร (Resource Dependence Theory) ของ Pfeffer (1982) 
ที่เห็นว่าทรัพยากรมีจ ากัด การจัดองค์การให้ปรับตัวกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ 
โดยองค์การต้องพ่ึงพาทรัพยากรจากภานอกองค์การ เช่น ลูกค้า ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือให้
องค์กรบรรลุเป้าหมาย  

 นอกจากนี้ งานวิจัยที่เกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายโดยมองความพร้อมขององค์การ Maria & 
Jan-Ake (1997) ได้กล่าวถึงความส าคัญของโครงสร้างองค์การที่แสดงถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรม 
ความคล้ายคลึงของทรัพยากร การประสานงาน และรูปแบบโครงสร้างที่มีอยู่เดิม ซึ่งการควบคุม
ดังกล่าวนั้นส่งผลต่อการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย งานวิจัยของ Thomas & Hans (2003) พบว่า 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถด้านเครือข่ายคือรูปแบบการด าเนินงาน ซึ่งหมายถึงความอิสระในการ
ท างานของบุคลากรที่เปิดใจยอมรับแหล่งความรู้จากภายนอกและงานวิจัยของ Zacca, Dayan,& 
Ahrens (2015) ที่สรุปว่า เทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบของการสร้างความสามารถด้านเครือข่ายซึ่ง
ต้องมีความเชื่อมโยงและประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประสานงานกันระหว่าง
ภายในและภายนอกองค์การ 

5. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ 

การพัฒนายุทธศาสตร์การเป็นองค์การสมรรถนะสูง ได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร 
ผลงานวิจัยที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎีด้านการจัดท ายุทธศาสตร์ โดยมีหลักการส าคัญดังนี้ 

5.1 ความหมายการพัฒนายุทธศาสตร์ 
 5.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา 

 การพัฒนาตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556:827) ได้ให้
ความหมายการพัฒนา หมายถึง ความเจริญก้าวหน้าหรือเป็นการท าสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้น เจริญขึ้นยิ่งขึ้น
หรือเป็นกระบวนการของการเคลื่อนไหวจากสภาพที่ไม่น่าพอใจไปสู่สภาพที่น่าพอใจ การพัฒนาเป็น
กระบวนการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่หยุดนิ่งและมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงที่มีการ
วางแผนไว้แล้ว ที่เป็นการท าลักษณะเดิมให้เปลี่ยนไปโดยมุ่งหมายว่า ลักษณะใหม่ที่เข้ามาแทนที่นั้น
จะดีกว่าเก่า ส าหรับการพัฒนาในปัจจุบันจะหมายถึงการท าให้เจริญในด้านวัตถุ เช่น ถนนหนทาง 
อาคารบ้านเรือน ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจ เป็นต้น  

ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2555: 174-177) กล่าวว่า การพัฒนาแบ่งได้ดังต่อไปนี้ 
1. การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญของสังคม ไปสู่สภาพที่มี

คุณค่ามากกว่าหรือดีกว่า หากมองในด้านของการพัฒนาเศรษฐกิจ ก็เป็นเพียงด้านหนึ่งของการ
เปลี่ยนแปลงทั้งหมดของสังคมแต่วัดผลได้อย่างชัดเจน  



  99 

2. การพัฒนา หมายถึง การยกระดับความเป็นอิสระของระบบปัจเจกบุคคลที่จะใช้ 
ดุลพินิจในการเลือกทางเพ่ือเลือกหลาย ๆ ทาง โดยไม่ต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลหรือผลกระทบของ
สภาพแวดล้อม การพัฒนาจะรวมถึงความสามารถของระบบและปัจเจกบุคคลที่จะควบคุมสภาพแวดล้อม
ให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ การปรับตัวให้เข้ากันและควบคุมสภาพแวดล้อมจึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญของ
การพัฒนา  

3. การพัฒนา หมายถึง กระบวนการส าคัญหลายมิติของโครงสร้างทางสังคม 
ทัศนคติของคนทั่วไป สถาบันแห่งชาติ และการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือขจัดความยากจนและลดความไม่
เสมอภาคทางให้น้อยลง 

4. การพัฒนา ในระดับปัจเจกบุคคล หมายถึง การเพ่ิมขึ้นของทักษะและ
ความสามารถ การมีความคิดสร้างสรรค์ การควบคุมตนเอง การรับผิดชอบและความอยู่ดีกินดี  
เป็นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

สรุปได้ว่าการพัฒนา หมายถึง การท าให้มีคุณภาพมากขึ้นในตัวบุคคลคือการ
ด าเนินการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถและทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้มีคุณภาพ
ประสบผลส าเร็จ ส าหรับตัวน าการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนามักเป็นผู้น าทางการเมืองเพราะบุคคล
ที่อยู่ในต าแหน่ง มีอ านาจ หน้าที่ในการก าหนดนโยบาย ที่จะสร้างเป็นทิศทางของการเปลี่ยนแปลงให้
เกิดความเจริญโครงสร้างสังคมและเศรษฐกิจที่เจริญก้าวหน้า  

5.1.2 ความหมายของยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556:958)  ได้ให้

ความหมายของค าว่ายุทธศาสตร์เกี่ยวข้องกับการรบ เช่น ยุทธศาสตร์ หมายถึง (1) วิชาการรบที่มี
ความส าคัญต่อการรบ (2) วิชาว่าด้วยการพัฒนาและการใช้อ านาจทางการเมือง เศรษฐกิจ จิตวิทยา 
และก าลังทหารตามความจ าเป็นทั้งในยามสงบและยามสงคราม กลยุทธ์ หมายถึง การรบที่มีเล่ห์
เหลี่ยม วิธีการต่อสู้ที่ต้องใช้กลอุบายต่าง ๆ โดยภาษาอังกฤษใช้ค าเดียวกัน คือ Strategy ยุทธศาสตร์ 
ในระยะเริ่มต้นถูกน ามาใช้ในความหมายที่เกี่ยวข้องกับการรบ (Heuser,2010) มาจากภาษาอังกฤษ
ว่า Strategy มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกคือ Strategia แปลว่า "การเป็นนายทัพ"  ค าว่ายุทธศาสตร์
นิยมใช้ในภาครัฐ มากกว่าค าว่า “กลยุทธ์” เนื่องจากยุทธศาสตร์มีความหมายเชิงกว้างและเป็นการ
มองภาพรวมมากกว่าค าว่า “กลยุทธ์” ที่มีความหมายเป็นการบรรลุเป้าหมายซึ่งมีความหมายเชิงแคบ
กว่ายุทธศาสตร์ (เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์. 2549 : 3)  

ในทางประวัติศาสตร์แนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ ถือกันว่าต าราพิชัยสงครามของซุนวู 
นักยุทธศาสตร์ชาวจีนเมื่อประมาณ 2,400 ปีมาแล้ว มีชื่อเสียงและได้รับการอ้างอิงมากที่สุด โดยฉบับ
ภาษาอังกฤษชื่อว่า The Art of  War  ส าหรับการบริหารทั่วไปและการบริหารธุรกิจ ความสนใจใน
การใช้กลยุทธ์เพ่ือวางแผนธุรกิจเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1950 เมื่อมูลนิธิฟอร์ด ภายใต้การน าของ  
Robert McNamara อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดของสหรัฐอเมริกาในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง 
ร่วมกับมูลนิธิคาร์เนกี ได้สนับสนุนให้นักวิชาการของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ วิจัยเชิงประยุกต์ยุทธศาสตร์
ทางทหาร เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนทางการบริหาร (ปกรณ์ ปรียากร. 2547 : 52-53) 

ทั้งนี้ มีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายของยุทธศาสตร์ไว้ดังนี้ ยุทธศาสตร์
เป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนเพ่ือที่จะพัฒนาไปสู่สิ่งที่ต้องการอย่างเป็นระบบ และเป็นทางเลือกที่ไม่
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จ าเป็นต้องมีรูปแบบที่แน่นอน เนื่องจากจะต้องมีการปรับตามสภาวการณ์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
องค์การที่ได้วางแผนไว้ (วิเชียร วิทยอุดม, 2553: 8) เป็นการวางแผนก าหนดการด าเนินงานกว้าง ๆ 
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์องค์การ (เนตร์พัณณา ยาวิราช, 2556: 48) ยุทธศาสตร์เป็นศิลป์และศาสตร์ใน
การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ชรัติ อุ่นสัมฤทธิ์ 2550 : 102) และลดผลกระทบของความ
เสียหายเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ (นงนุช ไพบูลย์รัตนานนท์ , 2557: 137) เป็นทางเลือกระยะยาว
เกี่ยวกับเป้าประสงค์เชิงปฏิบัติการและนโยบายรวมทั้งแผนปฏิบัติการของแผนงานของรัฐบาล ซึ่ง
องค์การภาครัฐบาลก าหนดโดยค านึงถึงปัจจัยที่ส าคัญ 2 ประการคือวัตถุประสงค์ของแผนงานที่
รัฐบาลก าหนดไว้และสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานของแผน (Paul,1983: 57) เป็นแผน
แม่บทที่ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานขององค์การ เป็นตัวก าหนดทิศทางการด าเนินงานในระยะ
ยาว โดยเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างยั่งยืนและได้เปรียบทางการแข่งขัน 
(Schermerhorn, 2002:203) เป็นการด าเนินการสู่เป้าหมายโดยใช้ทรัพยากรอย่างเต็มศักยภาพเพ่ือ
สร้างโอกาสและประโยชน์สูงสุดขององค์การ (Coulter,2005: 5) 

สรุปได้ว่า ยุทธศาสตร์ หมายถึง แผนการที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าอย่างรอบคอบ  
มีลักษณะเป็นขั้นเป็นตอน เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ในงานวิจัยนี้ยุทธศาสตร์มีความหมายกว้างกว่ากลยุทธ์ โดยกลยุทธ์เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์  
เป็นแผนย่อยของยุทธศาสตร์ ดังนั้นความหมายของการพัฒนายุทธศาสตร์ (Development 
strategy) หมายถึง แผนการที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าในการพัฒนาองค์การให้มีศักยภาพในการบริหาร
จัดการที่ดี สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพเป็นธรรม 

5.2 ความหมายของกลยุทธ์ 
กลยุทธ์  หมายถึ ง วิธีการด าเนินงานที่มั่ นใจได้ว่าจะน าไปสู่ความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์สามารถบรรลุเป้าหมาย (Certo & Peter, 1991: 17) ส่วน Pitts & Lei (2006: 8) ได้ให้
ความหมายกลยุทธ์ไว้ว่า เป็นแนวความคิดแผนที่สนับสนุนด้านศักยภาพขององค์การเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายในการด าเนินงาน และกลยุทธ์ยังเป็นการออกแบบให้องค์การได้เปรียบคู่แข่งขัน สอดคล้อง
กับ Abraham (2006: 7) ว่ากลยุทธ์ คือ วิธีการที่ท าให้องค์การแข่งขันได้อย่างแท้จริง Porter. 
(1990:.61-78) ได้กล่าวว่า กลยุทธ์ในการแข่งขัน คือ การสร้างความแตกต่าง ซึ่งมีความแตกต่างอย่าง
รอบคอบ เพ่ือส่งมอบคุณค่าจากส่วนผสมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้แก่ลูกค้า 

Gamble, Strickland, & hompson (2007: 121) ได้ให้ความหมายกลยุทธ์ว่าเป็น
แผนปฏิบัติการที่ผู้บริหารน ามาเป็นแนวทางการด าเนินงานขององค์การซึ่งกลยุทธ์เปรียบเสมือนภาระ
ผูกพันที่ผู้บริหารต้องมีการก าหนดแผนการด าเนินงานเพ่ือส่งผลให้องค์การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับ Hill & Jones (2004 : 3) กลยุทธ์เป็นการกระท าที่ผู้บริหารด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์การ ส่วน David (2007: 13) ให้ความหมายกลยุทธ์ หมายถึง วัตถุประสงค์ระยะ
ยาวที่ส่งผลให้องค์การประสบความส าเร็จ และกลยุทธ์ทางธุรกิจหมายถึงการขยายตัวทางพ้ืนที่เพ่ือ
เพ่ิมสินค้าให้หลากหลาย การเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการเข้าร่วมกิจการ 
ส่วนแนวคิดของ (Mintzberg,1994) ซึ่งได้สะท้อนหลักของกลยุทธ์ออกอย่างชัดเจนด้วยหลัก 5Ps 
(ปกรณ์ ปรียากร, 2547 : 49-51) ดังนี้ 
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1. กลยุทธ์ คือ แผน (Strategy as a Plan) การก าหนดกลยุทธ์เพื่อการก าหนดทิศทาง
ของแผนงาน การด าเนินงานในอนาคต ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ อันเป็นการวางกรอบและ
ทิศทางการบริหารไว้อย่างชัดเจน (Hitt, Black, & Poter, 2005) 

2.  ก ล ยุ ท ธ์  คื อ  แ บ บ แ ผ น ห รื อ รู ป แ บ บ  (Strategy is a pattern =  P2)  
ตามความหมายนี้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับแบบแผนด้านพฤติกรรมในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในแต่ละ
ช่วงเวลานั่นคือ ในการวางแผนงานในอนาคตจ าเป็นจะต้องค านึงหรือเชื่อมโยงกับแผนงานและ
บทบาทในอดีต ซึ่งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติตกผลึกจนมีความเชี่ยวชาญในรูปแบบต่าง ๆ ใช้แสดงเพ่ือ
อธิบายแนวทาง ทิศทาง วิธีการในการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (Olsen, 2007) 

3. กลยุทธ์ คือ การก าหนดฐานะหรือต าแหน่ง (Strategy is position = P3) ตาม
ความหมายนี้ กลยุทธ์คือการก าหนดความส าคัญของฐานะหรือต าแหน่งของกิจการในสนามการ
แข่งขันสินค้าหรือกิจกรรมที่เสนอออกไปจ าเป็นต้องเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าหรือ
ผู้รับบริการแต่ละประเภท (สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์, 2542; Gopinath, & Siciliano (2013: 7-8) 

4. กลยุทธ์ คือ ทัศนภาพ (Strategy is a perspective = P4) ตามความหมายนี้เน้น
ความส าคัญของการพิจารณาสภาพที่แท้จริงภายในองค์การ หรือคุณลักษณะที่น่าจะเป็นขององค์การ 
นั่นคือ ทัศนภาพ หมายถึงวิธีการด าเนินงานที่ต้องการให้คนในองค์การยึดถือร่วมกัน (ปกรณ์ ปรียากร.  
2547 : 49-51) 

5. กลยุทธ์ คือ กลวิธีในการเดินหมาก (Strategy is a ploy =P5)  เป็นความหมายที่
เฉพาะเจาะจงอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่มีการต่อสู้แข่งขัน ซึ่งสิ่งที่ทุกคนต้องการคือการเอาชนะ  ดังนั้น 
ทุกฝ่ายจึงวางกลยุทธ์โดยค านึงถึงการใช้อุบายในการด าเนินงาน หรือกลวิธีในการเดินหมากเดินเกมส์
เพ่ือเอาชนะฝ่ายตรงข้ามให้ได้ ในการขับเคลื่อนทิศทางองค์การไปในทางเดียวกัน เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ (Goodstein, Noaln, &  Pfeiffer, 1996: 4; อวยชัย วะทา 2554 : 22)   

สรุป กลยุทธ์ หมายถึงการก าหนดวิธีการ รูปแบบ แผนการ แนวทางปฎิบัติในการใช้
ทรัพยากรขององค์การในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและมีวัตถุประสงค์ขององค์การ  
โดยการผลักดันองค์การไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ในระยะยาว ซึ่งกลยุทธ์จะเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกของธุรกิจเพ่ือพิจารณาหาโอกาส (Opportunity) และ ภัยคุกคาม (Threat) 
และเกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การ เช่น ด้านของโครงสร้างภายใน ระบบ
บุคลากร ระบบการเงิน วัฒนธรรมธุรกิจ การสื่อสาร และอ่ืน ๆ เพ่ือที่จะหาจุดอ่อน (Weakness) 
และจุดแข็ง (Strength) ของธุรกิจ (สมชาย ภคภาสน์วิวิฒน์ 2542:4-6 ; David, 2007: 13;ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2558)  

5.3 ความส าคัญของยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์เป็นการก าหนดรูปแบบการปฎิบัติ ที่ช่วยให้องค์การสามารถพัฒนาตนเอง

ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ธุรกิจจึงจ าเป็นต้องมีการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ตาม
สถานการณ์ที่เหมาะสม รูปแบบการจัดการจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาในรูปแบบการจัดการเชิง
บรรษัทภิบาลตามการส่งเสริมการจัดการภาครัฐแนวใหม่ โดยสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับภาคธุรกิจได้ 
(วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์และคณะ, 2548: 79) ผู้บริหารองค์การยุคใหม่สร้างผลส าเร็จในการประกอบ



  102 

ข้อมลูย้อนกลบั

ป้อนกลบั 

ธุรกิจสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านงบประมาณ 
บุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจที่มีความซับซ้อนในการ
ผลักดันให้องค์การไปตามทิศทาง เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ตลอดจนแนวทางปฎิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ทศพร ศิริสัมพันธ์, 2539: 12) 

5.4 ลักษณะของยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ 
จากการศึกษาตัวอย่างของยุทธศาสตร์ในทางธุรกิจและการท าสงคราม ซึ่งสามารถน ามา

ประยุกต์ในการบริหารจัดการทางการศึกษา จะพบว่า Mintzberg & Quinn (1996 : 6 – 10) ได้
กล่าวถึงยุทธศาสตร์ที่ดีมีประสิทธิภาพไว้ว่าควรมีลักษณะ ดังนี้ 

1. มีความชัดเจนและมีวัตถุประสงค์ท่ีแน่นอน  
2. มีลักษณะของความคิดริเริ่ม 
3. สอดคล้องตรงประเด็นกับสิ่งที่องค์การต้องการ  
4. ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ได้เมื่อมีความจ าเป็น 
5. สามารถประสานงานและอาศัยภาวะผู้น าในการด าเนินการ  
6. เป็นสิ่งที่ท าให้ประหลาดใจ น่าสนใจ 
7. แสดงถึงความมั่นคง ปลอดภัยขององค์การในทุกด้าน 

5.5 การบริหารยุทธศาสตร์  (Strategic Management Process) เป็นกระบวนการ
ปฎิบัติงานที่มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ คือ 1) การก าหนดกลยุทธ์ 2) การน ากลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติ และ 3) การควบคุมและการประเมินยุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (David, 2007,5-6) 
ได้แก่ (ปรากฏดังภาพที่ 4) 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
ภาพที่ 4 ภาพกระบวนการบริหารยุทธศาสตร์ 

ที่มา: David (2007) Strategic management (11th ed.). New Jersey: Prentic-Hall:5-6 

8.5.1 การก าหนดยุทธศาสตร์  (Strategy Formulation) หรือ การวางแผน 
กลยุทธ์  (Strategic Planning) เป็นขั้นตอนในการวางแผนที่ ส าคัญที่ เริ่มจากการวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ เพ่ือก าหนดเป้าหมายระยะยาวที่จะบอกทิศทางของ
องค์การ กลยุทธ์หลัก และกลยุทธ์ที่ใช้ในการแข่งขันโดยมีขั้นตอนในกระบวนการนี้ คือ 

 

การจัดท าวิสัยทัศน ์

ประเด็นยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์และ 

กลยุทธ ์(Vision,  

Strategic Issues 

ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 3 

การน าแผน

ยุทธศาสตร์ไปสู่การ

ปฏิบัติมีการแปลงแผน

เป็นแผนปฏิบัตกิาร  

(Action Plan) 

การควบคุมและ

การประเมิน

ยุทธศาสตร์  

การวิเคราะห ์

สภาพแวดล้อม

ภายในและภายนอก 

(SWOT Analysis) 
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1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์การ หรือ SWOT Analysis เป็นเครื่องมือ
ทางการบริหารชนิดหนึ่งที่ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นโดย Albert S. Humphrey นักวิชาการชาว
อเมริกัน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์การแห่งมหาวิทยาลัย Stanford ในช่วงระหว่างปี 
ค.ศ. 1960 -1970 (จุมพล พูลภัทรชีวิน และคณะ ,2553 : 21) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์การ 
ถือเป็นกระบวนการหนึ่งของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก (สมชัย ศรีสุทธิ
ยากร 2552, : 18-20) เพราะการวิเคราะห์ดังกล่าวจะท าให้ทราบถึงข้อส าคัญบางประการที่เป็นทั้ง
ส่วนของการสนับสนุนและส่วนที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการขององค์การที่อาจส่งผลต่อ
การด าเนินงาน ซึ่ง SWOT มาจากประเด็นปัจจัยที่ต้องท าการวิเคราะห์ในแต่ละด้านประกอบด้วย (1) 
โอกาส (Opportunities) เป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้อาจส่งผลดีต่อ องค์การในด้านการด าเนินงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ (2) ภัยคุกคาม (Threat) เป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้และส่งผลเสียท าให้องค์การเกิด
ความล าบากในการบรรลุวัตถุประสงค์ (3) จุดแข็ง (Strengths) เป็นปัจจัยด้านดีที่องค์การสามารถ
ก าหนดหรือควบคุมได้และมักเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การ และ (4) จุดอ่อน 
(Weakness) เป็นปัจจัยด้านร้ายต่อองค์การ อันมีผลกระทบต่อสมรรถนะองค์การที่ลดทอนศักยภาพ
การแข่งขันในการด าเนินธุรกิจขององค์การ  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นสิ่งที่ส าคัญเพ่ือองค์การจะได้รู้จักตนเองและ
รู้จักสภาพแวดล้อมในการด าเนินงานซึ่งการวิเคราะห์นี้  จะช่วยให้ผู้บริหารองค์การทราบถึง
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงที่องค์การต้องเผชิญ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ และหาทางลดหรือหลีกเลี่ยงภัย
คุกคามที่จะเกิดขึ้นกับองค์การต่อการน าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และแผนการ
ด าเนินการต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพ่ือให้องค์การบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ (Wheelen & Hunger, 2010 : 
73) ทั้งนี้ การวิเคราะห์หรือประเมินสภาพแวดล้อมมี 2 ส่วน ได้แก่ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
ประเมินโอกาสและภัยคุกคาม และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพ่ือประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน 
โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้  

1.1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External environments 
analysis) หมายถึง การรวบรวมข้อมูล เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อองค์การในลักษณะที่ 
ไม่สามารถควบคุมได้โดยตรง (Hoy & Miskel, 1991: 56)  ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ  

1. สภาพแวดล้อมทั่วไป (General environment) เป็นปัจจัยต่าง ๆ  
ที่มีผลกระทบและเป็นแรงผลักดันต่อการบรรลุผลส าเร็จขององค์การ ซึ่ง Robbins (1990: 206) ได้
กล่าวว่า สภาพแวดล้อมทั่วไปนั้น เป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อองค์การ แต่ไม่สามารถเห็นความเกี่ยวข้อง
หรือสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเหล่านั้นกับองค์การได้โดยตรง ซึ่งสอดคล้องกับที่ Barney & Griffin  
(1992) ได้ กล่ าวไว้ ว่ าสภาพแวดล้อมทั่ วไปมั กจะเป็ น เงื่อนไขกว้ าง ๆ หรือแนวโน้ มทั่ วไป  
ที่ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อองค์การ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ เช่น ด้านการเมืองและกฎหมาย  
ด้านเทคโนโลยี ด้านสังคมและวัฒนธรรม แนวโน้มเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  



  104 

2. สภาพแวดล้อมเฉพาะหรือสภาพแวดล้อมของงาน (Specific or 
task environment) หมายถึงสภาพแวดล้อมเฉพาะเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การที่ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อความส าเร็จในการท างานและการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ท าให้ผู้บริหาร
มักจะให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมเฉพาะขององค์การในระดับสูง เช่น ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ 
องค์การภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบาย เป็นต้น 

ส าหรับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกจะใช้การวิเคราะห์ที่
เรียกว่า “PEST Analysis” ของ Wheelen & Hunger (2010:11) คือ การวิเคราะห์ปัจจัยทางด้าน
การเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านเทคโนโลยี ที่เป็นสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การ ซึ่ง
สามารถส่งผลกระทบต่อกิจกรรมและประสิทธิภาพการท างานขององค์การ เป็นเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพและใช้ได้ง่ายในการวิเคราะห์สถานการณ์ที่จะไปสู่การระบุถึงอิทธิพลของสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่ส าคัญในระดับมหภาคที่อาจส่งผลต่อองค์การ (ปกรณ์ ปรียากร, 2547: 100 – 101)  

ทั้ งนี้  กรอบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม PEST Analysis จะมี
ส่วนประกอบหรือปัจจัยองค์ประกอบ 4 ประการ ได้แก่ 

(1) P-Political, Legel Factors คือ ปัจจัยทางการเมือง ได้แก่ 
เสถียรภาพของรัฐบาลและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ระบบราชการ ระดับการทุจริตคอรัปชั่น
นโยบายรัฐบาล กฎระเบียบของรัฐบาลและข้อตกลงทางกฎหมาย เช่น กฎหมายว่าด้วยการเลือก
ปฏิบัติ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร กฎหมายว่าด้วยการจ้างงาน กฎหมายว่าด้วยสุขภาพและความปลอดภัย 
กฎหมายคุ้มครองข้อมูล และกฎหมายว่าด้วยควบคุมการเกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม 

(2) E-Economic Factors คือ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ได้แก่ อัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน แนวโน้มการว่าง งาน 
ค่าใช้จ่ายแรงงาน ขั้นตอนของวงจรธุรกิจ การปล่อยสินเชื่อได้อย่างต่อเนื่อง กระแสการค้าและรูปแบบ
การค้า ระดับของรายได้หลังจากหักภาษีแล้ว ของผู้บริโภค นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง ความ
ผันผวนของราคาสินค้า แนวโน้มการลงทุนในตลาดเงิน ตลาดทุน สภาพอากาศและการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพอากาศในท้องถิ่น 

(3) S-Socio-Cultural Factors คือ ปัจจัยทางสังคม/วัฒนธรรม
ได้แก่ จิตส านึกด้านสุขภาพ ระดับการศึกษา  ทัศนคติที่มีต่อการท างาน อาชีพและการเกษียณอายุ 
ทัศนคติที่มีต่อการบริโภคสินค้า และการรับบริการ ทัศนคติที่มีต่อการออมและการลงทุน รูปแบบการ
ใช้ชีวิต พฤติกรรมการบริโภค ศาสนาและความเชื่อทัศนคติที่มีต่อสิ่งแวดล้อม “สีเขียว” หรือ
ผลิตภัณฑ์ของระบบนิเวศทัศนคติ การสนับสนุนด้านพลังงานทดแทน การเปลี่ยนแปลงด้านประชากร
โครงสร้างประชากร การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อัตราการการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของจ านวนประชากร 
อัตราการอพยพย้ายถิ่นฐาน ขนาดและโครงสร้างของครอบครัว ชนชั้นทางสังคม 

(4) T-Technology Factors คือ เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้แก่  ระดับ
โครงสร้างพ้ืนฐาน อัตราการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา แรงจูงใจ
ด้านเทคโนโลยีกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีระดับเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการ 
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โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการสื่อสาร การเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด และโครงสร้างพ้ืนฐานและการ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ต 

1.2) การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ( Internal Environment 
Analysis) หมายถึง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในองค์การที่สามารถควบคุมปัจจัยได้ สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ง่ายกว่า (รังสรรค์ อินทน์จันทน์ , 2552: 40) โดยมีเป้าหมายในการประเมินผลจุดแข็ง 
และจุดอ่อน (Strength and Weakness) เพ่ือน ามาสู่การแก้ไปปัญหาขององค์การ ช่วยให้เกิด
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน อันน าสู่ปัจจัยแห่งความส าเร็จขององค์การ (Critical Key Successes 
Factors) (บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ, 2556)  

ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การที่
ได้รับการยอมรับวิธีหนึ่งได้แก่ McKinsey 7s Framework โดยแนวคิดนี้ได้รับการเผยแพร่เป็นครั้ง
แรกในปี ค.ศ. 1980 โดย Robert Waterman, Tom Peter และ Julien Phillips ซึ่งแนวคิดนี้
ต้องการน าเสนอว่าประสิทธิภาพขององค์การจะสัมพันธ์กับปัจจัยกับองค์ประกอบต่าง ๆ 7 ปัจจัยที่อยู่
ภายในองค์การ ได้แก่ Structure (โครงสร้างองค์การ) Strategy (กลยุทธ์องค์การ) Systems (ระบบ) 
Style (รูปแบบ) Staffs (บุคลากร) Skills (ทักษะ) และ Shared Values (ค่านิยมร่วม) (Miller & 
Dess,1993:553-585) ทั้งนี้ ปัจจัย 7 ด้านมีนิยาม ดังนี้  

(1 ) กลยุทธ์ขององค์ การ (Strategies) การบริหารเชิ งกลยุทธ์ เป็ น
กระบวนการหนึ่งที่ช่วยให้ผู้บริหารตอบค าถามที่ส าคัญ เช่น องค์การอยู่ที่ไหนในขณะนี้ องค์การมี
เป้าหมายอยู่ที่ไหน พันธกิจของเราคืออะไร พันธกิจของเราควรจะเป็นอะไร และใครเป็นผู้รับบริการ
ของเรา เป็นต้น การบริหารเชิงกลยุทธ์จะมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งและพอจะสรุปเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี้ 

1) การบริหารเชิงกลยุทธ์จะช่วยให้องค์การก าหนดและพัฒนาข้อ
ได้เปรียบทางการแข่งขันขึ้นมาได้และเป็นแนวทางที่บุคคลภายในองค์การรู้ว่าจะใช้ความพยายามไป
ในทิศทางใดจึงจะประสบความส าเร็จในการให้บริการประชาชน 

2) การบริหารเชิงกลยุทธ์สามารถส่งเสริมให้เกิดแรงผลักดันในการ
คิดค้นสิ่งใหม่ และได้วิธีการที่เป็นระบบในการกระตุ้นให้เกิดความคิดใหม่ ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับกล
ยุทธ์ 

3) การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นการด าเนินการโดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารทุกระดับ และมีความเข้าใจแผนกลยุทธ์ มีวิสัยทัศน์ เป้าหมายร่วมกัน มีความเป็นเจ้าของ 
และมีความผูกพันกับการด าเนินการตามกลยุทธ์ที่ร่วมกันก าหนดไว้ 

(2) โครงสร้างองค์การ (Structure) องค์การ คือ โครงสร้างที่ได้ตั้งขึ้นตาม
กระบวนการ โดยมีการรับบุคลากรให้เข้ามาท างานร่วมกันในฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ท่ีตั้ง
ไว้ หรือหมายถึง การจัดระบบระเบียบให้กับบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ 
ดังนั้น การจัดองค์การจึงหมายถึง ความพยายามของผู้บริหารที่จะต้องหาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ เพ่ือที่ จะมอบหมายงาน (Delegation) และอ านาจหน้าที่ ในการปฏิบัติ งาน 
(Authority) การจัดองค์การจึงมีความหมายต่อบุคคลที่จะเข้ามาร่วมกันท างาน ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่
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จะต้องมีการประสานงานซึ่งกันและกัน ดังนั้นการจัดองค์การจะต้องมีความชัดเจนในเรื่องต่าง ๆ คือ  
1) จุดประสงค์ขององค์การ และการวางแผนในการปฏิบัติงาน 2) กิจกรรมที่องค์การต้องปฏิบัติ  
และหน้าที่หลักขององค์การ 3) ขอบเขตของอ านาจหน้าที่ กฎ ระเบียบ ที่บุคลากรจะต้องปฏิบัติตาม 
และ 4) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนบทบาท โครงสร้างองค์การให้เป็นไปตามยุคตามสมัยเพราะ
โลกยุคโลกาภิวัตน์นั้นเราจะต้องเปลี่ยนกระบวนการคิดให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 (3) ระบบการปฏิบัติงาน (System) ในการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์เพ่ือให้
บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้นอกจากการจัดโครงสร้างที่เหมาะสมและมีกลยุทธ์ที่ดีแล้ว การ
จัดระบบการท างาน (Working System) ก็มีความส าคัญยิ่ง อาทิ ระบบบัญชี การเงิน ระบบพัสดุ 
(Supply System) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการติดตาม/ประเมินผล ฯลฯ 

(4) บุคลากร (Staff) ทรัพยากรมนุษย์นับเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อ
การด าเนินงานขององค์การ โดยองค์การจะประสบความส าเร็จหรือไม่  ส่วนหนึ่งจะขึ้นอยู่กับการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากร
มนุษย์ในอนาคต แผนกลยุทธ์ที่องค์การได้ก าหนดไว้จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงจ านวนความต้องการบุคลากรและ
การตัดสินใจเกี่ยวกับส่วนประกอบของงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ รวมถึงคุณลักษณะ
ของบุคลากรที่เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท การจัดหาบุคลากรเข้าท างานเป็นกระบวนการคัดเลือก
บุคคลเข้าท างานในต าแหน่งต่าง ๆ ภายในองค์การ โดยวิธีการสรรหาและคัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสม 
ทั้งนี้ปัญหาที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นภายในองค์การ คือ การขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะหรือความ
ช านาญ จึงเป็นอุปสรรคต่อองค์การที่ก าลังขยายตัว ดังนั้นองค์การจึงต้องมีการฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากร ตลอดจนการบริหารค่าตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การโยกย้ายและปรับเปลี่ยน
ต าแหน่งหน้าที่ เพ่ือเพ่ิมขีดสมรรถนะสูงสุดของบุคลากรอันจะน าไปสู่ผลส าเร็จขององค์การ  

(5) ทักษะ (Skills) คือความเชี่ยวชาญ ความโดดเด่น ความสามารถในการ
ท างานของพนักงานองค์การจ าเป็นต้องมีบุคลากรที่มีทักษะเพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งถือเป็นจุดเด่น หรือจุดแข็งที่ส าคัญมากขององค์การ 

(6) รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) คือ แบบแผนพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างหนึ่งของสภาพแวดล้อมภายในองค์การ พบว่า 
ความเป็นผู้น าขององค์การจะมีบทบาทที่ส าคัญต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวขององค์การ ผู้น าที่ประสบ
ความส าเร็จจะต้องวางโครงสร้างวัฒนธรรมองค์การด้วยการเชื่อมโยงระหว่างความเป็นเลิศและ
พฤติกรรมทางจรรยาบรรณให้เกิดขึ้น ทั้งนี้แนวโน้มในปัจจุบัน พบว่า ผู้บริหารระดับสูงส่วนใหญ่ 
ให้อ านาจแกบุ่คลากรระดับล่างเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารมากขึ้น และมีการติดต่อสื่อสารมากขึ้น  

(7) ค่านิยมร่วม (Shared values) ค่านิยมและบรรทัดฐานที่ยึดถือร่วมกัน
โดยสมาชิกขององค์การที่ได้กลายเป็นรากฐานของระบบการบริหาร และวิธีการปฏิบัติของบุคลากร
และผู้บริหารภายในองค์การ หรืออาจเรียกว่าวัฒนธรรมองค์การ รากฐานของวัฒนธรรมองค์การ คือ 
ความเชื่อ ค่านิยมที่สร้างรากฐานทางปรัชญาเพ่ือทิศทางขององค์การ โดยทั่วไปแล้วความเชื่อจะ
สะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกภาพและเป้าหมายของผู้ก่อตั้งหรือผู้บริหารระดับสูง ต่อมาความเชื่อเหล่านั้น
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จะก าหนดบรรทัดฐาน เป็นพฤติกรรมประจ าวันขึ้นมาภายในองค์การ เมื่อค่านิยมและความเชื่อได้ถูก
ยอมรับทั่วทั้งองค์การและบุคลากรกระท าตามค่านิยมเหล่านั้นแล้วองค์การก็จะมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
ผู้บริหารที่บรรลุความส าเร็จโดยทั่วไปจะปลูกฝังวัฒนธรรมพิเศษที่แทรกซึมไปทั่วทุกด้านขององค์การ 
ทั้งนี้ เนื่องจากรากฐานของค่านิยมที่องค์การได้สร้างขึ้นมาจะได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลาย ๆ   
เช่น ผลผลิต ลักษณะของการแข่งขัน ประเภทของลูกค้า และเทคโนโลยี องค์การที่ประสบ
ความส าเร็จสูงจะมุ่งค่านิยมที่โดดเด่นในด้านคุณภาพผลผลิตหรือการบริการ มีการคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ 
หรือมีประสิทธิภาพ  

จากการศึกษาในอเมริกา พบว่า บริษัทที่ดีเด่นจะมีปัจจัยที่ส าคัญของ
วัฒนธรรมองค์การ เช่น 1) การด าเนินการที่มีความคล่องตัวและค่อนข้างจะไม่เป็นทางการจนเกินไป 
2) การให้ความใกล้ชิดกับประชาชนผู้รับบริการ และรับฟังปัญหาอย่างตั้งใจ 3) การให้ความเป็นอิสระ
แก่บุคลากรและการเป็นผู้ประกอบการเพ่ือการคิดค้นสิ่งใหม่ 4) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
บุคลากรผู้ปฎิบัติจะถูกมองว่าอยู่ใกล้ชิดที่สุดกับการปฏิบัติงานและเหมาะสมที่สุดที่จะเสนอเทคนิคเพ่ือ
การปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพ 5) การบริหารงานแบบมีความใกล้ชิดและผลักดันด้วยค่านิยม
ร่วมกัน องค์การที่ดีเด่นจะมีความชัดเจนในพันธกิจที่ก าหนดและด าเนินการปลูกฝังค่านิยมอย่างจริงจัง 
6) มีการกระจายงานที่ยืนอยู่บนพ้ืนฐานของทักษะอย่างเดียวกันหรือมีความเกี่ยวพันกัน 7) มีโครงสร้าง
องค์การที่เรียบง่ายและมีสายงานการบังคับบัญชาค่อนข้างสั้น 

McKinsey 7s Framework ถือเป็น เครื่องมือที่ สามารถใช้วิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในองค์การ ส าหรับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การภาครัฐ เนื่องจากปัจจัย 
7 องค์ประกอบนั้นอยู่ภายในขององค์การ และยังมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันเสมอในการท าให้เกิด
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานขององค์การ (ปรากฏดังภาพที่ 5) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 5 กรอบแนวคิด McKinsey 7s Framework (McKinsey 7-S Model)  
ที่มา: Miller & Dess, (1993). "Assessing Porter's (1980) Model In Terms of Its 

Generalizability, Accuracy,and Simplicity,"Journal of Management Studies. 30,4: 553-585. 

กลยทุธ์ ระบบงาน 

ทกัษะ รูปแบบการ

บคุคลากร 

โครงสร้าง 

คา่นิยม

ร่วม 
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1.3) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ (SWOT 
Analysis) เพ่ือพิจารณาปัจจัยส าคัญที่มีต่อการประเมินโอกาส อุปสรรค จุดแข็งและจุดอ่อนที่ มี
ผลกระทบต่อองค์การ (Wheelen & Hunger, 2010: 97-98, 129-131) (ปรากฏดังภาพที่ 6) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 

ที่ ม า  :  Wheelen & Hunger (2010) .  Essentials of strategic management.  ( 5 th.  ed. ) . 
Prentice Hall:.11. 

1.4) ก าหนดทางเลือกแผนทางเลือก โดยใช้เทคนิคการจับคู่ปัจจัยร่วม 
“TOWS Matrix” ด้วยการน าคู่ระหว่างโอกาสและจุดแข็ง อุปสรรคและโอกาส อันจะน าไปสู่การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ เพ่ือก าหนดแผนทางเลือกกลยุทธ์ Abraham (2006:97) ,David (2007: 212 – 213) ได้แก่ 
(ปรากฏดังภาพที่ 7) 

(1) ยุทธศาสตร์เชิงรุก (Strength Opportunity: SO) คือ สภาวการณ์ 
ที่องค์การต้องการจะเกิดขึ้นเมื่อองค์การสามารถใช้จุดแข็งภายใน เพ่ือสร้างประโยชน์จากโอกาสภายนอก 
คือ เป้าหมายของการประกอบการในการเปลี่ยนจุดยืนตาราง หากมีจุดอ่อนองค์การจะต้องพยายามต่อสู้
เพ่ือเอาชนะให้ได้ ซึ่งจะท าให้เข้มแข็งขึ้น หากเผชิญกับอุปสรรคก็จะต้องรับมือให้ได้เพ่ือมุ่งจัดการให้เป็น
โอกาสส าหรับองค์การ มุ่งเน้นในการวิเคราะห์จุดแข็ง เพ่ือสร้างโอกาสในการเชิงกลยุทธ์  

(2) ยุทธศาสตร์การป้องกัน (Strength Threat: ST)  คือ ยุทธศาสตร์ที่
อยู่บนพ้ืนฐานของจุดแข็งขององค์การที่จะจัดการกับอุปสรรคภายนอก โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเพ่ิมศักยภาพ
ก่อนแล้วค่อยลดข้อที่เป็นอุปสรรคภายหลัง ซึ่งองค์การอาจใช้ เทคโนโลยี การเงิน การจัดการ หรือ ความ
เข้มแข็งทางการตลาดเพ่ือจัดการอุปสรรคจากคู่แข่งขัน การใช้จุดแข็งเพ่ือป้องกันภัยอันตรายทีคาดว่าจะ
เกิดขึ้น การสร้างความได้เปรียบจากจุดแข็งและการเผชิญกับอุปสรรคที่มี  

(3 ) ยุ ทธศาสตร์ เชิ งตั้ งรับแบบแก้ ไขสถานการณ์  (Weakness 
Opportunity : WO) คือ ยุทธศาสตร์ที่พยายามจะลดจุดอ่อนและเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาโดยอาศัย
ความสามารถ หรือสมรรถนะจากภายนอก ที่จะช่วยให้บรรลุความส าเร็จจากการใช้ประโยชน์ในโอกาสจาก

ปัจจยัภายใน 

ปัจจยัภายนอก 

จุดแข็ง (Strength: S) 
เป็นการพิจารณาปัจจยัภายใน 
ส่วนราชการวา่มีส่วนด ีความเข้มแข็ง 
ความสามารถ ศักยภาพ ส่วนที่ส่งเสริม
ความส าเร็จอย่างไร 

จุดอ่อน (Weakness: W) 
เป็นการพิจารณาปัจจยัภายในส่วนราชการ
ว่ามีส่วนเสีย ความอ่อนแอ ข้อจ ากัด ความ
ไม่พร้อม รวมทั้งประเด็นปัญหา และความ
ต้องการอยา่งไร 

โอกาส (Opportunity: O)  
เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอก 
(Outside in) ว่ามีสภาพเป็นอย่างไร และ
จะสร้างให้เกิดโอกาสใดให้กับส่วนราชการ
อย่างไร 

ภัยคุกคาม (Threat: T) 
เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอก 
(Outside in) ที่ เป็นอุปสรรคหรือภาวะ
คุกคาม ก่อให้เกิดผลเสียหรือเป็นข้อจ ากัด
ต่อส่วนราชการ 
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สภาพแวดล้อมภายนอก เพ่ือใช้ก าหนดกลยุทธ์ในระดับต่าง ๆ ขององค์การ เช่น ระดับองค์การ ระดับ
ธุรกิจ ระดับปฎิบัติการ เพ่ือลดจุดอ่อนและใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์  

(4) ยุทธศาสตร์เชิงถอย (Weakness Threat: WT) คือ ยุทธศาสตร์ที่มี
เป้าหมายเพ่ือลดจุดอ่อนและอุปสรรค การพิจารณาจุดอ่อนและอุปสรรค เพ่ือมุ่งหาวิธีการลดความเสี่ยงที่
สามารถสร้างโอกาส (Retrenchment Strategy) 

 
                ปัจจัยภายใน  
ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง S-Strength จุดอ่อน W-Weakness 

โอกาส O-Opportunity กลยุทธ์เชิงรุก 
(Aggressive – Strategy) S – O 

การใช้จุดแข็งภายใน 
และใช้โอกาสภายนอก 

กลยุทธ์การตั้งรับหรือป้องกันตัว 
(Defensive Strategy) W – O 
การแก้ไขหรือลดจุดอ่อนภายใน 

และใช้โอกาสภายนอก 

ภัยคุกคาม T-Threat กลยุทธ์การแตกตัว หรือขยาย 
เครือข่าย (Diversification 

Strategy) S – T 
การแก้ไขหรือลดอุปสรรค 

ภายนอกและใช้จุดแข็งภายใน 

กลยุทธ์การพลิกตัว 
(Turnaround-Oriented 

Strategy) W – T 
การแก้ไขหรือลดจุดอ่อนภายใน 

และแก้ไขหรือลดอุปสรรคภายนอก 
ภาพที่ 7 TOWS Matrix ส าหรับการก าหนดกลยุทธ์ 

ที่มา : Koontz & Weihrich (1990) THE TOWS Matrix for Strategy Formulation 
Essentials of Management . 5th ed., Singapore: McGraw-Hill. 

 ดังนั้น การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) จะท าให้ได้กลยุทธ์ หรือยุทธศาสตร์ 
4 ด้าน คือ กลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงแก้ไข กลยุทธ์เชิงป้องกัน และกลยุทธ์เชิงรับ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ ได้
ก าหนดกลยุทธ์ไว้ทั้ง 4 ด้านดังกล่าวเพ่ือน าไปสู่การพัฒนายุทธศาสตร์ในขั้นตอนต่อไป 

1.5) การตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสม (The Decision Stage) เป็น
ขั้นตอนของการตัดสินใจเลือกทางเลือกกลยุทธ์ที่ได้จากขั้นตอนการจับคู่เพ่ือตัดสินใจน ากลยุทธ์
ทางเลือกนั้นไปปฏิบัติ (David,2007: 212 – 213)  

การประเมินสภาพแวดล้อมด้วยการวิเคราะห์ SWOT สามารถใช้ใน
การก าหนดยุทธศาสตร์ที่ เหมาะสมได้ การใช้ TOWS Matrix (TOWS เป็นค าเรียกอีกค าหนึ่งของ 
SWOT) จะช่วยอธิบายถึงวิธีการในการเชื่อมโยงสภาพแวดล้อมภายนอกทั้งโอกาส อุปสรรค ที่
องค์การเผชิญอยู่ กับจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายในเพ่ือน าไปสู่ผลการก าหนด
ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน เป็นการดีที่จะใช้การระดมสมองเพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ที่อาจจะไม่ได้ค านึงถึงและ
ยังจะผลักดันให้ผู้บริหารฝ่ายยุทธศาสตร์ได้สร้างสรรค์วิธีการไปสู่ความเจริญก้าวหน้าพอ ๆ กับ
ยุทธศาสตร์การชะลอตัว และยังสามารถน าไปก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ระดับองค์การและยุทธศาสตร์
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ระดับฝ่ายได้อีกด้วย (Wheelen และ Hunger, 2010) อีกทั้ง TOWS Matrix เป็นประโยชน์มากใน
การก าหนดทางเลือกที่จะใช้เป็นยุทธศาสตร์ ส าหรับผู้ที่มีอ านาจตัดสินใจซึ่งอาจเป็นประเด็นที่ไม่ได้
ค านึงถึง TOWS Matrix สามารถใช้กับหน่วยงานในภาพรวมทั้งหมด หรือ อาจใช้ส าหรับหน่วยงาน
เฉพาะหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งในองค์การ อย่างไรก็ดี  TOWS Matrix เป็นเพียงวิธีการหนึ่งใน
หลาย ๆ วิธีการที่จะก าหนดเป็นทางเลือก ส าหรับสร้างยุทธศาสตร์และน าไปก าหนดทิศทางให้กับ
องค์การเพื่อก าหนดแผนยุทธศาสตร์ต่อไปได้  

2) การก าหนดทิศทางขององค์การ (Strategic Direction Setting)  เป็นการ
ก าหนดทิศทางที่องค์การต้องการมุ่งไปเพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันหรือการมุ่งไปสู่ผลลัพธ์
ระดับสูงที่องค์การต้องการที่จะบรรลุในอนาคต (Vision, Mission) (วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ และคณะ, 
2548:78) โดยองค์การจะต้องก าหนดแผนให้เชื่อมโยงกันชัดเจนน าไปสู่การปฏิบัติได้ ดังนี้ (ปรากฏดังภาพที่ 8) 

2.1) วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นข้อความที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นเกี่ยวกับ
ทิศทางและสถานะที่ส่วนราชการ/จังหวัดต้องการจะเป็นในอนาคตตามห้วงเวลาที่ก าหนด เป็น
จุดมุ่งหมายปลายทางร่วมกันของคนในส่วนราชการ/จังหวัดที่จะด าเนินการผลักดันให้เกิดขึ้น ในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ควรมีการประชุมร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรับทราบความคาดหวังของ
ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสีย และให้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากทุกฝ่ายในการด าเนินการ 

2.2) พันธกิจ (Mission) เป็นข้อความที่แสดงให้เห็นหลักการพ้ืนฐาน 
จุดมุ่งหมาย หรือวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งองค์การและขอบข่ายการด าเนินงานขององค์การ เพ่ือท า
ให้องค์การบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ซึ่งมีที่มาจากอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ หรือ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์การนั้น ๆ ทั้งนี้วิสัยทัศน์และพันธกิจควรต้องมีการพิจารณาทบทวน
เป็นระยะ ๆ เพื่อประเมินปัญหา อุปสรรค จุดอ่อน จุดแข็งขององค์การตามสถานการณ์ปัจจุบัน 

2.3) ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) เป็นการก าหนดประเด็นที่
ส าคัญที่องค์การจ าเป็นต้องด าเนินการพัฒนาเพ่ือให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ได้ ประเด็น
ยุทธศาสตร์จะเกิดจากการเปรียบเทียบวิสัยทัศน์ที่องค์การต้องการจะเป็นกับการวิเคราะห์ศักยภาพ
ขององค์การในปัจจุบัน (SWOT Analysis) 

2.4) เป้าประสงค์ (Goal) เป็นการก าหนดเป้าหมายในระดับวิสัยทัศน์โดย
เขียนเป็นข้อความเพ่ือแสดงเป้าหมายความส าเร็จที่องค์การมุ่งมั่นให้เกิดผล เพ่ือแสดงว่าองค์การได้
บรรลุถึงวิสัยทัศน์ที่ ได้ตั้ งไว้หรือไม่ ซึ่งจะมีความเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ที่ต้องการ เป้าประสงค์ 
ประกอบด้วย 2 ส่วน หลัก ๆ คือ (1) ตัวชี้วัด และ (2) เป้าหมาย 

(1) ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators, KPIs) เป็นค่าที่วัดจาก
ผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง เพ่ือแสดงความก้าวหน้าหรือผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์หรือกลยุทธ์ 
โดยเทียบกับเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ 

(2) เป้าหมาย (Target) เป็นการแสดงระดับผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังของ
แต่ละตัวชี้วัด ซึ่งควรถ่ายทอดจากเป้าหมายระดับชาติ เช่น ระเบียบวาระแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล 
หรือหน่วยงานต้นสังกัด และมุ่งที่จะปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Self-Improvement) 
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แผนปฏิบัติการ

 

 

 

 

        
 
 
 

  ภาพที่ 8 แสดงล าดับชั้นของแผนเชื่อมโยงล าดับกลยุทธ์  

  ที่มา : ส านักงานคณะกรรมาการพัฒนาระบบราชการ (2549) 

3) การก าหนดยุทธศาสตร์ (Strategy Formulation) ผู้บริหารขององค์การ
จะต้องก าหนดและเลือกกลยุทธ์ที่ดีและเหมาะสมกับองค์การที่สุดภายใต้ข้อจ ากัดตามสภาพแวดล้อม
ภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก โดยแผนยุทธศาสตร์จะต้องเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พั นธกิจ 
วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ (Wheelen & Hunger ,2010) สามารถตอบสนองต่อ
บริบทที่มีการเปลี่ยนแปลง (สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ,2542) ทั้งนี้ ในแต่ละกลยุทธ์จะต้องระบุแนวทาง
หรือมาตรการในการด าเนินการไว้ด้วย ซึ่งผู้บริหารจะต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนเข้ ามามีส่วน
ร่วมขับเคลื่อนและด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กลยุทธ์ที่ตั้งไว้ ดังนั้นบุคลากร
ทุกคนต้องท าความเข้าใจและร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
เพ่ือให้องค์การบรรลุผล (สุมิตร สุวรรณ,2554)  

นอกจากนี้ Plunkett et al, (2005) ได้กล่าวว่า การก าหนดกลยุทธ์นั้นจะ
ก่อให้เกิดการวางแผนที่ครอบคลุมชัดเจน ซึ่งจะระบุว่าองค์การจะท าพันธกิจและวัตถุประสงค์ให้
ส าเร็จผลอย่างไร โดยจะต้องมีก าหนดกลยุทธ์เป็น 3 ระดับ ซึ่งสอดคล้องกับ สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ 
(2542, : 23-24) ที่ได้มีการกลยุทธ์เป็น 3 ระดับ ดังนี้  

1) กลยุทธ์ระดับองค์การหรือระดับบริษัท (Corporate Strategy) ซึ่งเป็น
ยุทธศาสตร์ที่มีความครอบคลุมขอบเขตการท าธุรกิจ ทิศทางขององค์การ รวมถึงการจัดโครงสร้าง
องค์การ โครงสร้างทางด้านการเงิน และการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจ  

2) กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่เป็นแนวทางที่
จะบรรลุทิศทางทางธุรกิจที่ก าหนดไว้ในระดับองค์การ  

3) กลยุทธ์ในระดับปฏิบัติการ (Operational Strategy) เป็นกลยุทธ์ในเชิง
ของเทคนิคใช้ในในระดับแผนปฏิบัติการ  

 2.5.2 การน าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ (Strategic Implementation) ขั้นตอนนี้จะ
เน้นการวางแผนด าเนินงานและการน าแผนงานต่าง ๆ ไปปฏิบัติ แต่การด าเนินงานตามขั้นตอนนี้ให้
บรรลุผลก็ต้องเตรียมความพร้อมของปัจจัยต่าง ๆ คือ ปัจจัยด้านบุคลากร โครงสร้างองค์การ

ยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ระดับปฏิบัติการ 

ยุทธศาสตร์ระดับองค์การ 
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กระบวนการต่าง ๆ ที่จ าเป็นเพ่ืออ านวยในการน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัตินั้นบังเกิดผล ทั้งนี้ การแปลง
แผนยุทธศาสตร์หลักไปสู่แผนการปฎิบัติ โดยการจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เป็นการน า
แผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติด้วยการเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์กลยุทธ์ไปสู่แผนงาน/
โครงการแบบบูรณาการ (Strategic Alignment) มีการก าหนดผู้รับผิดชอบกิจกรรมหรือขั้นตอน 
ก าหนดระยะเวลาด าเนินการ ตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้น ปัจจัยน าเข้าที่ต้องการ เช่น 
งบประมาณบุคลากร กระบวนการ สมรรถนะของบุคลากร วัฒนธรรม ค่านิยม ความรู้ ระบบ
สารสนเทศและระบบการประเมินผล เป็นต้น (David,2007: 212 – 213) (Wheelen & Hunger, 
2010)  

 การน ายุทธ์ศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติเป็นกระบวนหนึ่งของการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ
ที่สุดและเป็นขั้นตอนที่มีโอกาสประสบความล้มเหลวมากที่สุดด้วยเช่นกัน การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
ถือเป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับในองค์การที่จะต้องเข้ามาดูแลรับผิดชอบร่วมกัน ซึ่งเป็นศิลปะของ
ผู้บริหารในติดต่อสื่อสารโน้มน้าวจูงใจให้บุคลากรทุกระดับร่วมมือปฏิบัติยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนกลยุทธ์และบรรลุผลเป้าหมายที่ได้วางไว้ (Wheelen & Hunger, 
2010) 

2.5.3 การติดตามและประเมินผลกลยุทธ์  (Strategic Evaluation and Control) 
ขั้นตอนนี้จะเป็นการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผนมีการเปรียบเทียบผลลัพธ์ 
มีผลสะท้อนกลับเพ่ือการทบทวน ท าให้เกิดการปรับปรุงแผนพัฒนาจากการทบทวนสภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอก โดยมุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน (David, 2007: 212 – 
213) (Miller &, Dess,1996: 1; Wheelen & Hunger, 2010) (พสุ เดชะรินทร์ 2549, : 10-15) ผลการ
ด าเนินงานตามที่ระบุไว้ในแผนกลยุทธ์ ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญอยู่เพ่ือจะได้ด าเนินการแก้ไขให้
เหมาะสม 

สรุปได้ว่าการบริหารยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ตามแนวคิดของ David (2007) 
ได้แก่ 1.การก าหนดยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ประกอบไปด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอก
และภายในองค์การ เพ่ือก าหนดทิศทางและวางแผนระดับองค์การในการใช้ทรัพยากรเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 
2. การน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงแผนองค์การแปลงมาสู่การปฏิบัติ และ 3. การ
ควบคุมและประเมินผลยุทธศาสตร์ว่าในการปฏิบัติจริงสามารถบรรลุผลตามแผนที่ก าหนดไว้มากหรือน้อย
เพียงใด เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงและทบทวนแผนการปฏิบัติงานต่อไป 

ส าหรับการวิจัยครั้งนี้จะเป็นการศึกษาเฉพาะขั้นตอนการก าหนดแผนยุทธศาสตร์และ 
กลยุทธ์ โดยประยุกต์แนวคิดเกี่ยวกับการก าหนดยุทธศาสตร์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือ 
วิ เคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค หรือ ที่ เรียกว่า SWOT Analysis โดยวิ เคราะห์
สภาพแวดล้ อมภายนอกตามกรอบทฤษฎี  PEST Analysis ของ Wheelen & Hunger (2010) 
สภาพแวดล้อมภายในตามกรอบ 7s ของ Mc Kinsey และจับคู่รายการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมของ
องค์การด้วยเทคนิค TOWS Matrix จากแนวคิดของ (Koontz & Weihrich,1990) เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาและตัดสินใจเลือกยุทธศาสตร์ที่มีความเป็นไปได้เพ่ือพัฒนายุทธศาสตร์
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ต่อไป อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้มีข้อจ ากัดด้วยระยะเวลา ทั้งนี้ ผู้วิจัยคาดหวังว่าจะมีการวิจัยในส่วน
ของการน าแผนกลยุทธ์ไปใช้ในการปฏิบัติงานและประเมินผลเพ่ิมเติมภายหลังจากการวิจัยครั้งนี้  

6. ข้อมูลเกี่ยวกับส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

6.1 ประวัติความเป็นมาของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ในปี พ.ศ. 2518 สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภาได้ออกกฎหมายว่าด้วยการ

จัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภาซึ่งได้ก าหนดให้มีส่วนราชการสังกัดรัฐสภา คือ ส านักงาน
เลขาธิการรัฐสภา และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน โดยได้ก าหนดให้ส านักงานเลขาธิการรัฐสภา  
มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของรัฐสภาและรักษาความสงบเรียบร้อยในบริเวณรัฐสภา  
มีเลขาธิการรัฐสภาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อ
ประธานรัฐสภา และจะให้มีรองเลขาธิการรัฐสภาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และช่วยเลขาธิการ
รัฐสภาปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ 

ต่อมาปี พ.ศ. 2534 สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา ได้มีการปรับปรุง
กฎหมายของส่วนราชการในสังกัดรัฐสภา โดยให้คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภาพิ จารณา
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับส านักงานเลขาธิการรัฐสภา และข้าราชการฝ่ายรัฐสภาให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับข้าราชการประเภทอ่ืน ๆ และได้น าเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา โดย
คณะรัฐมนตรีได้เสนอร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา(ฉบับที่..) พ.ศ.... และ  
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เข้าสู่การพิจารณาของสภา  
นิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งได้ลงมติเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายได้พระราชบัญญัติจัดระเบียบ
ปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2535 สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

1. ก าหนดให้มีส่วนราชการสังกัดรัฐสภา คือ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนส่วนราชการเหล่านี้มีฐานะเทียบเท่า
กรม และเป็นนิติบุคคล  ส าหรับส่วนราชการที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืนหากจะจัดตั้งขึ้นก็ต้องท าเป็น
พระราชบัญญัติ 

2. ให้โอนอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของส านักงานเลขาธิการรัฐสภา และบรรดา
อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการรัฐสภาตลอดจนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ 
ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณของส านักงานเลขาธิการรัฐสภา มาเป็นของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา และส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร   โดยให้เลขาธิการรัฐสภา และรอง
เลขาธิการรัฐสภา ร่วมกันด าเนินการจัดแบ่งและก าหนดสถานที่ท างาน 

3. ด้วยประกาศรัฐสภาแบ่งส่วนราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ก าหนดให้
ประกาศรัฐสภามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  จึงถือว่า
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ตั้งขึ้นในวันที่ 12 กันยายน 2535 (ประกาศ เรื่อง รัฐสภาแบ่งส่วน
ราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา,2535: 40-41)  

 



  114 

6.2 อ านาจหน้าที่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ดังนี้ (ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา,2554:6) 
6.2.1 รับผิดชอบงานด้านวิชาการและธุรการของวุฒิสภา 

    1) งานด้านวิชาการและธุรการในการประชุมวุฒิสภา 
    2) งานด้านวิชาการและธุรการในการประชุมคณะกรรมาธิการ 

6.2.2 สนับสนุน  ส่งเสริม  และเผยแพร่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยเฉพาะบทบาทการด าเนินงานทางด้านนิติบัญญัติตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญฯ ของวุฒิสภา 

6.2.3 ศึกษา ค้นคว้า วิ เคราะห์และวิจัยในเรื่องต่าง ๆ  เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับ
ประกอบการพิจารณาด าเนินการงานของสมาชิกวุฒิสภาตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ของวุฒิสภา 

6.2.4 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัย รวมทั้งการเปรียบเทียบข้อมูลของนานาอารยะ
ประเทศ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับสนับสนุนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภาต่างประเทศ
ของวุฒิสภา 

6.2.5 ประสานงานกับส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภา 

6.2.6 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ประกาศและค าสั่งได้ก าหนดให้
เป็นหน้าที่ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
วุฒิสภา เช่น ด้านงบประมาณ บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น 

6.2.7 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่วุฒิสภามอบหมาย 
6.3 โครงสร้างการบริหารของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นหน่วยงานราชการสังกัดรัฐสภา มีฐานะเที่ยวเท่ากรม
และเป็นนิติบุคคล การบริหารงานบุคคลกลางมีองค์กรของตัวเอง คือ คณะกรรมการข้าราชการฝ่าย
รัฐสภา (ก.ร.) ท าหน้าที่ควบคุม ดูแล บุคลากรในสังกัดส านักงาน ซึ่งเรียกว่า ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา 
ประกอบด้วย ข้าราชการรัฐสภาสามัญ และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง (ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา,2554:3) จากประกาศรัฐสภาเรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
และประกาศคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา เรื่อง การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ  
ส่วนราชการในสังกัดส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้แสดงถึงโครงสร้างการบริหารงานของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ไว้เป็น 2 ระดับ คือ 

ระดับนโยบาย ประกอบด้วย ประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา ท าหน้าที่เป็น 
ผู้ก าหนดนโยบายในการบริหารงานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพ่ือให้เลขาธิการวุฒิสภาน าใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาต่อไป 

ระดับปฏิบัติ สามารถจ าแนกระดับปฏิบัติได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ 
1) นักบริหารระดับสูง ประกอบด้วย เลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหาร

ราชการของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้งก ากับดูแลการปฏิบัติงานของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ รองเลขาธิการวุฒิสภา ท าหน้าที่ช่วยเลขาธิการวุฒิสภา
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บริหารราชการในส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ปรึกษาซึ่งมีหน้าที่ตามที่เลขาธิการวุฒิสภามอบหมาย 
โดยให้มีหน้าที่ช่วยเลขาธิการวุฒิสภาในการปฏิบัติราชการในการให้ค าปรึกษา เสนอแนะ ติดตามและ
ประเมินผลงานของแต่ละส านัก หรือกลุ่มงาน และผู้อ านวยการส านัก ท าหน้าที่บริหารราชการใน
ส านัก รวมทั้งควบคุมดูแลและกลั่นกรองงานก่อนน าเสนอต่อรองเลขาธิการวุฒิสภา และเลขาธิการ
วุฒิสภาต่อไป 

2) ผู้ปฏิบัติงานหลัก ประกอบด้วย  ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการรัฐสภาสามัญในแต่ละกลุ่มงาน ท าหน้าที่ในการควบคุมและกลั่นกรองงาน
เบื้องต้นก่อนน าเสนอต่อผู้อ านวยการส านัก รองเลขาธิการวุฒิสภา และเลขาธิการวุฒิสภาต่อไป และ
ข้าราชการรัฐสภาสามัญที่บรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งต่าง ๆ  ตามกรอบอัตราก าลังที่ได้ก าหนดไว้ โดย
ผู้ปฏิบัติงานหลักมีหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลและตอบสนองต่อ
ความต้องการของสมาชิกวุฒิสภา 

ทั้งนี้ ในการท างานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะมีข้าราชการฝ่ายรัฐสภา 
ประกอบด้วย และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ข้าราชการรัฐสภาสามัญ  

ส าหรับข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ได้แก่ ผู้ซึ่งรับราชการในต าแหน่งการเมืองของ
รัฐสภาโดยได้รับเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ า
ต าแหน่ง เช่น (1) ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา (2) ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา (3) ที่ปรึกษารองประธาน
วุฒิสภา (4) โฆษกประธานวุฒิสภา (5) เลขานุการประธานวุฒิสภา และ (6) ผู้ช่วยเลขานุการประธาน
วุฒิสภา เป็นต้น ทั้งนี้การแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองดังกล่าวข้างต้น ประธานรัฐสภา 
ประธานสภา ผู้แทนราษฎร หรือ ประธานวุฒิสภา แล้วแต่กรณี แต่งตั้งบุคคลซึ่งเห็นสมควรตาม
เหตุผล ใน ทางการเมือง และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปที่จะเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญได้ตาม
มาตรา 37 เว้นแต่ ข. (1) และ (2) มาใช้บังคับโดยอนุโลม ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
รัฐสภา พ.ศ. 2554  

ส่วนข้าราชการรัฐสภาสามัญ มี 4 ประเภท ประกอบด้วย 1) ต าแหน่งประเภทบริหาร 
2) ต าแหน่งประเภทอ านวยการ 3) ต าแหน่งประเภทวิชาการ 4) ต าแหน่งประเภททั่วไป โดยให้ได้รับ
เงินเดือนตามต าแหน่งในแต่ละประเภทตามก าหนดไว้ในบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการ
รัฐสภา แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ.2554 ในส่วนส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
มีเลขาธิการวุฒิสภาเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อประธานวุฒิสภา 
โดยมีที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ และรองเลขาธิการวุฒิสภาจ านวน 6 คน เป็นผู้ช่วยก ากับดูแลการปฏิบัติ
ราชการแทน อีกทั้งยังมีกลุ่มงานอิสระ 3 กลุ่มงาน ปฏิบัติงานให้ขึ้นตรงต่อเลขาธิการวุฒิสภา  
คือ กลุ่มงานที่ปรึกษา กลุ่มงานตรวจสอบภายใน กลุ่มช่วยอ านวยการนักบริหาร ซึ่งมีการแบ่งส่วน
ราชการภายในออกเป็น 18 ส านักมีหน้าที่ครอบคลุมภารกิจและกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของวุฒิสภา  
เพ่ือสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภา โดยมีส านักที่ท าหน้าที่สนับสนุนภารกิจการของวุฒิสภาและ
คณะกรรมาธิการโดยตรง จ านวน 7 ส านัก ได้แก่ 1) ส านักการประชุม 2) ส านักรายงานการประชุม
และชวเลข 3) ส านักก ากับและตรวจสอบ 4) ส านักกรรมาธิการ 1 5) ส านักกรรมาธิการ 2 6) ส านัก
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กรรมาธิการ 7) และส านักงานประธานวุฒิสภา ส่วนส านักที่ท าหน้าที่สนับสนุนภารกิจของส านักงาน
และวุฒิสภา จ านวน 6 ส านัก ได้แก่ 8) ส านักวิชาการ 9) ส านักกฎหมาย 10) ส านักภาษา 11) ส านัก
การต่างประเทศ และ 12) ส านักประชาสัมพันธ์ และ 13) ส านักการพิมพ์ และส านักที่ท าหน้าที่เป็น
ฝ่ายสนับสนุนของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จ านวน 5 ส านัก ได้แก่ 14) ส านักบริหารงานกลาง  
15) ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 16) ส านักนโยบายและแผน 17) ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 18) ส านักการคลังและงบประมาณ ทุกส านักเป็นส่วนประกอบส าคัญของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาในการส่งมอบบริหารให้กับวุฒิสภา ซึ่งต้องพัฒนาให้ส านักงานมีสมรรถนะสูงขึ้น 
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน (ปรากฏดังภาพที่ 9) 
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ภาพท่ี 9 การแบ่งส่วนราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาในปัจจุบัน 
ที่มา :  ส านักบริหารงานกลาง ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
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ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าโครงสร้างของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภายังมีลักษณะ 
เป็นโครงสร้างแบบปิรามิด กล่าวคือ บุคลากรที่อยู่ในระดับนโยบายและระดับผู้บริหารระดับสูง 
มีน้อยเมื่อเทียบกับระดับผู้ปฏิบัติงานหลัก ประกอบกับมีลักษณะการบริหารแบบล าดับชั้นเช่นเดียวกับ
โครงสร้างของระบบราชการทั่วไป แม้ว่าจะมีการท างานเป็นทีมโดยให้ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานเป็น
หัวหน้าทีมในการท างานเพ่ือลดโครงสร้างก็ตาม ท าให้โครงสร้างของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาใน
ปัจจุบันไม่สอดคล้องกับภารกิจของวุฒิสภาที่เพ่ิมมาก และปรับไปตามหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงควรมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้มีความเหมาะสมและสอดรับการการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งนี้ เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการสนับสนุนและรองรับภารกิจต่าง ๆ ของวุฒิสภาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.4 ระบบงานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 6.4.1 ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล  

    ตามระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 ได้ก าหนดให้มี “คณะกรรมการ
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (กร.)” เป็นองค์การกลางในการบริหารงานบุคคลของรัฐสภา โดยมีหน้าที่ดูแล
ให้การด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของส่วนราชการในสังกัดรัฐสภา ซึ่งได้แก่ ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิ สภา ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และส่วนราชการที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืน ทั้ งนี้ 
คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา มีหน้าที่ส าคัญในกระบวนการบริหารงานบุคคลของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา นับตั้งแต่การวางแผนก าลังคน การก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือน การสอบ
เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ การแต่งตั้ง โยกย้าย การเลื่อนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน ไปจนถึง 
การด าเนินการทางวินัย การออกจากราชการ และเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จ านวนบุคลากรที่เป็น
ข้าราชการของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้แก่ ผู้บริหารส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และบุคลากร
ที่ปฏิบัติการทุกส านัก มีจ านวนทั้งสิ้น 1,065 คน (ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2563 ส านักบริหารงานกลาง, 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา) 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีภารกิจส าคัญในการสนับสนุนการด าเนินงานด้านนิติ
บัญญัติของประเทศไทย จึงให้ความส าคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งการสรรหาและคัดเลือก
คนที่มีคุณภาพเข้ามาสู่องค์กร การบริหารจัดการมอบหมายงาน ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การรักษา บุคลากรที่มีคุณภาพให้อยู่กับส่วนราชการได้อย่างยาวนานและมีผาสุกผูกพัน
องค์การ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ครบถ้วนและ
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานที่จะช่วยผลักดันการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และภารกิจงานที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งด าเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561 – 2564)  
โดยก าหนดเป็น 5 ยุทธศาสตร์ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพและ
ยึดหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยากรบุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรม
จริยธรรม และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญมีศักยภาพสูง 
และน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคลให้มี
ความสุขอย่างสมดุล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ยึดระบบคุณธรรม โปร่งใส ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และมีระบบ  
การบริหารทรัพยากร บุคคลที่ คล่องตัว ยืดหยุ่น  บุ คลากรมีศั กยภาพสู งสามารถรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงของบทบาทและภารกิจของรัฐสภาได้อย่างมี ประสิทธิภาพ รวมทั้ง ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคลโดยมีเป้าหมายให้บุคลากรมีความผาสุก มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
มีขวัญก าลังใจ มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและเกิดความรัก ความผูกพันต่อองค์กร (ส านักงาน
เลขานุการ ก.ร.,2560 :57) 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
การบริหารทรัพยากรบุคคลได้จัดท าเป็นประกาศส านักงานของเลขาธิการวุฒิสภา

เพ่ือก าหนดทิศทางการบริหารงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
รัฐสภา พ.ศ. 2554 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ . 2540 และแผนการปฏิรูป
ประเทศและ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2540) รวมทั้งเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงได้
ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของ ส่วนราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ดังนี้ (ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา,2562ข) 

1. ด้านการสรรหา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยส านักบริหารงานกลาง 
ด าเนินการวางแผนอัตรา ก าลังคนและแสวงหาบุคลากรตามคุณลักษณะที่ก าหนด และเลือกสรรคนดี
คนเก่ง เพ่ือปฏิบัติภารกิจ ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา รองรับแผนการปฏิรูปประเทศและ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2540) โดยมีแนวทางการปฏิบัติ คือ จัดท าแผนอัตราก าลัง  
เพ่ือใช้ในการก าหนดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลัง ที่รองรับต่อภารกิจของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาที่เปลี่ยนแปลงไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ
และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2540) มีการจัดท าและด าเนินการตามแผนการสรรหา
ข้าราชการรัฐสภาสามัญและ พนักงานราชการรัฐสภาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสีย
ก าลังคน มีการรับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ รัฐสภา
สามัญและรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการรัฐสภา ผ่านทางเว็บไซต์ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา เพ่ือสร้างการรับรู้และเข้าถึงได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ในการสรรหาและเลือกสรรจากผู้แทนส านัก กลุ่มงาน เพ่ือสรรหา คัดเลือกสรรบุคคลผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถให้สอดคล้องตามภารกิจ 

2. ด้านการพัฒนา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ด าเนินการวางแผน พัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อมของข้าราชการรัฐสภาสามัญเพ่ือเป็น
ข้าราชการที่ดี พัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายตามเส้นทางการ
พัฒนาบุคลากร เพ่ือให้สามารถรองรับภารกิจของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตามบทบัญญัติของ
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รัฐธรรมนูญและกฎหมาย รวมทั้ง แผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 -
2580) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ มีประสิทธิผล โดยมีแนวทางการปฏิบัติ คือ จัดท าและด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีให้สอดคล้องตามความจ าเป็นและความต้องการในการพัฒนา
บุคลากรในทุกหน่วยงาน ส่งเสริมให้ข้าราชการพัฒนาตนเองด้วยการอบรมกับหน่วยงานหรือองค์กร
ภายนอก และจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

3. ด้านการรักษาไว้ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยส านักบริหารงานกลางและ
พัฒนาทรัพยากร ส านักบุคคล ต้องวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ส่งเสริมการ
พัฒนาให้ความรู้ มีแผนสืบทอด (Succession Plan) ต าแหน่งผู้บริหาร มีแผนเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ (Career Path) มีการปรับปรุง ระบบฐานข้อมูลบุคคล มีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการรัฐสภาสามัญ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการรัฐสภาที่มีประสิทธิภาพ 
และมีการยกย่องชมเชยบุคลากรเพ่ือให้เกิดความผูกพัน ต่อส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยมีแนว
ทางการปฏิบัติ คือ จัดท า ด าเนินการ และรายงานผลตามแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากร 
บุคคลรวมทั้งเผยแพร่ไว้ทางเว็บไซต์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ส่งเสริมการพัฒนาให้ความรู้  
เพ่ิมทักษะใหม่ให้กับบุคลากร มีการปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ระดับกรม (Departmental Personnel Information System : DPIS) ให้เป็นปัจจุบัน มีการจัด
กิจกรรมการยกย่องชมเชยบุคลากร อาทิ การคัดเลือกข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมดีเด่น และมีการควบคุมให้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาก าหนด พร้อมทั้ง
ให้การเลื่อนเงินเดือนของบุคลากรเป็นไปอย่างเป็นเหมาะสมเป็นธรรม 

4. ด้านการใช้ประโยชน์ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยทุกหน่วยงานต้อง
ร่วมมือกันในการบริหาร ทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ รวมทั้งควบคุม ก ากับ ดูแล ให้ปฏิบัติ
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการปฏิบัติ คือ ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งควบคุมก ากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ และประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาโดยเคร่งครัด  
มีการแต่งตั้งหรือการเลือกสรรข้าราชการรัฐสภาสามัญเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นเป็นไปด้วย 
ความโปร่งใสเป็นธรรม และมีการพิจารณาแต่งตั้งหรือเลือกสรรข้าราชการรัฐสภาสามัญให้ด ารงต าแหน่งที่
สูงขึ้น จะยึดถือความรู้ ความสามารถ และประโยชน์สูงสุดที่ทางราชการของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

6.4.2 ระบบการงบประมาณ 
ระบบงบประมาณของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาในปัจจุบัน เป็นระบบ

งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการจัดสรรงบประมาณตามหลักการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) และมีการจัดตั้งส านักงบประมาณของรัฐสภา หน่วยงานซึ่งท าหน้าที่
ศึกษาข้อมูลด้านงบประมาณในเชิงลึก วิเคราะห์และวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการ
ท าหน้าที่ของรัฐสภาในกระบวนการพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่าย รวมทั้งติดตามและควบคุม
การใช้จ่ายเงินงบประมาณของรัฐบาล (สิวาพร สุขเอยดี ,2556:7) ดังนั้น ในการจัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะต้องจัดท าค าของบประมาณ
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ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการประเทศ และเพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ข้างต้น เพ่ือให้วุฒิสภามีระบบการจัดการภายในอย่างมีวิสัยทัศน์  มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือสนับสนุนการท าหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ  

 ทั้งนี้ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 
141 ที่ต้องการให้เกิดความเป็นอิสระในการจัดสรรงบประมาณขององค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ และตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 141 (2) บัญญัติว่า 
“การจัดสรรงบประมาณของรัฐจะต้องจัดสรรให้กับ รัฐสภา ศาล องค์กรอิสระ และองค์กรอัยการ 
อย่างเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้หากเห็นว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่สามารถยื่นค าแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการงบประมาณได้โดยตรง” 
หลักการเหล่านี้สนับสนุนให้มีการจัดสรรงบประมาณและสร้างความเป็นอิสระให้กับฝ่ายนิติบัญญัติ  
แต่ในทางปฏิบัติแล้ว ส านักงบประมาณมิได้มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสร้างความเป็นอิสระในการ
บริหารของฝ่ายนิติบบัญญัติอย่างแท้จริง แม้ว่ารัฐสภาจะมีส านักงบประมาณของรัฐสภา (Thai 
Parliamentary Budget Office : Thai PBO) เพ่ือท าหน้าที่เป็นสถาบันวิเคราะห์งบประมาณของรัฐสภา 
และจัดสรรงบประมาณเช่นเดียวกับส านักงบประมาณของฝ่ายบริหาร แต่ในทางปฏิบัติการด าเนินงาน
ของส านักงบประมาณของรัฐสภาก็ยังด าเนินงานในลักษณะของการให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับงบประมาณ 
การเงิน การคลัง หรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการประกาศใช้กฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ระบบการเงินและการคลังของประเทศ เพ่ือรองรับและสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แต่ไม่สามารถท าหน้าที่เป็นสถาบันเพ่ือการ
จัดสรรงบประมาณให้กับฝ่ายนิติบัญญัติได้จริง (ส านักงานเลขานุการ ก.ร.,2560. :40) 

 ในปีส านักประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่
ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับจัดงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณของรัฐ ด้านที่ 6 ด้านการปรับปรุงสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ จ านวน
1,826,164,700 บาท ซึ่งรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณในด้านที่ 6 นี้ไว้ทั้งสิ้น จ านวน 838,422.2 ล้าน
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.9 ของวงเงินงบประมาณทั้งหมด 3 ล้านล้านบาท (ส านักงบประมาณ, 
2561:28-31) ทั้งนี้ งบประมาณด้านการปรับปรุงสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ได้รับ
จัดสรรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีรายละเอียดดังนี้ (ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา,2561จ:4) 

1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ) 1,260,905,600 บาท (อาทิ เงินเดือนของ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช านาญการ ผู้ปฏิบัติงานประจ าตัว
ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสมาชิกสภานิติบัญญัติ เป็นเงิน 885,442,000 และบุคลากร
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 375,463,600 งบรายจ่ายของข้าราชการและพนักงานของส านักงาน
คิดร้อยละ 30 ของงบบุคลากรของส านักงาน) 

2) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
356,983,400 บาท (เป็นงบประมาณที่จัดสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากร จ านวน 12,003,200 บาท แบ่ง
ออกเป็น 4 รายการ ได้แก่ 1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร 2,166,700 บาท 2. ค่าใช้จ่ายในการส่ง
ข้าราชการไปศึกษาต่อในประเทศ ต่างประเทศ และฝึกอบรมต่างประเทศ 2,800,000 และ  
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3. ค่าใช้จ่ายแลกเปลี่ยนข้าราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภากับต่างประเทศ 4.  ค่าใช้จ่ายในการ
สัมมนาและฝึกอบรมในส่วนของส านักงาน 6,036,500 บาท เป็นร้อยละ 3.67) 

3) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
211,275,700 บาท  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่
ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้แปลงแผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2560-2564 สู่การปฏิบัติในรูปโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ จ านวน 54 โครงการ 
และโครงการที่มีลักษณะเป็นงานประจ าจ านวน 12 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,808,800 บาท 
โดยมีการตั้งค าของบประมาณไป 237,009,140 บาท (ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา,2561ก:4) 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้รับงบประมาณจัดสรรในรูปแผนงานโครงการเพียง 
70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.56 ของงบประมาณ 568,259,100 บาท (ผลรวมของแผนงานพื้นฐาน
ด้านการปรับสมดุล 356,983,400 บาท กับ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 211,275,700 บาท ) ซึ่งได้รับจับสรรมาน้อยมาก  

อย่างไรก็ดี หากเพ่ือเป็นการบริหารจัดการแผนงานโครงตามยุทธศาสตร์และงาน
ประจ า และชี้แจงเสนอโครงการที่ให้ส านักงบประมาณเห็นความส าคัญ แม้ว่าส านักงบประมาณจะ
จัดสรรงบให้กับกระทรวงทบวงกรมมากกว่าการจัดสรรให้องค์การอิสระ รวมทั้งองค์การส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณตามหมวด 6 นี้ด้วย ในส่วนของระบบการบริหารงาน
ด้านพัสดุในหลายด้าน ทั้งในเรื่องการจัดซื้อ การจัดจ้าง  การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุม
งาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจ าหน่าย และการด าเนินการอ่ืน ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2560  

6.4.3 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ปัจจุบันส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในหลายด้าน รวมทั้งปรับปรุงระบบเครือข่ายของส านักงาน ได้แก่ อินทราเน็ต (Intranet) และระบบ
อินเตอร์เน็ต เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการในวงงานของวุฒิสภา รวมทั้ง
ได้พยายามพัฒนาระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ  ขึ้นมาเพ่ือพัฒนาศักยภาพของวุฒิสภา โดยพิจารณาความ
เชื่อมโยงกับแผนแม่บทต่างๆ อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  Thailland 4.0  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 12) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน รวมทั้งนโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564) เพ่ือร่วมกันจัดท าแผนรัฐสภาดิจิทัล (Digital Parliament) 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)  

ในการพัฒนาให้องค์การรัฐสภาไปสู่องค์การดิจิทัล ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
และส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งท าหน้าที่จัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลและจัดการ
สารสนเทศของรัฐสภา จึงได้ร่วมกันจัดท าแผนพัฒนา Digital Parliament ของรัฐสภา ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ทั้ง สองส่วนราชการ และใช้เป็นกรอบนโยบายและทิศทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
สื่อสารที่มีการเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจในกระบวนการนิติบัญญัติร่วมกันของส่วนราชการสังกัด 
รัฐสภา เพ่ือมุ่ งไปสู่การเป็น Digital Parliament ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 
(ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,2563 : 158-159) 
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วิสัยทัศน์ “รัฐสภาดิจิทัล (Digital Parliament) หมายถึง องค์กรที่สามารถ
สร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอ่ืนใด เพ่ือสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ” ซึ่งประกอบด้วย 
3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบูรณาการฐานข้อมูลมุ่งสู่การเป็น Digital 
Parliament  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบความมั่นคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกรัฐสภา และบุคคลในวงงาน
รัฐสภา มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารอย่าง มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนเพ่ือด าเนินการตามแผนพัฒนา Digital Parliament ให้
บรรลุตาม เป้าหมายในการพัฒนา มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศที่
จะเกิดขึ้นที่ มีผลกระทบต่อองค์กร รวมทั้งรองรับกับอาคารรัฐสภาใหม่ และการบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศ ของกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย และสอดคล้องกับ
แนวนโยบายของ รัฐสภา ตามภารกิจหลักของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในการท าหน้าที่สนับสนุน
งานฝ่ายนิติบัญญัติ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่ วนร่วม
ทางการเมืองและเผยแพร่ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ดังนั้น การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม จึงถือเป็นกลไกส าคัญใน
การขับเคลื่อนองค์กรยุค ดิจิทัลในปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
และอ านวยความสะดวก ในการเข้าถึงข้อมูลให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา บุคลากร ในวงงานรัฐสภา ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศของรัฐสภาสามารถรองรับการก้าวสู่การเป็นรัฐสภาดิจิทัล  

แผนปฏิบัติการ ICT ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในปัจจุบันได้มีการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล เพ่ือการสนับสนุนการสร้างคลั งความรู้องค์การ อาทิ  ระบบฐานข้อมูล  
ด้านการติดตามและประมวลผลงานของวุฒิ สภา ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการเชื่อมโยงข้อมูล  
ทางวิชาการ ระบบการจัดเก็บเอกสารและสืบค้นข้อมูลด้านการบริหารงานของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ข้อมูลด้านบุคลลากรที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมการสามัญ
ประจ าวุฒิสภา พ.ศ. 2535-2538 ลงฐานข้อมูลของส านักงานที่มีการรักษาความปลอดภัย ระบบการ
จัดเก็บประวัติสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้ง/เลือกตั้ง (พ.ศ. 2476-ปัจจุบัน) ลงในฐานข้อมูลและ
เชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลบุคคลของกรมการปกครอง เป็นต้น 

6.4.4 แผนยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีแผนยุทธศาสตร์จ านวน 4 ฉบับ โดยฉบับแรกได้

เริ่มจัดท าและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2547 - 
2551) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2551 ซึ่งจัดแผนขึ้นเพ่ือท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีและติดตามประเมินผล ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ โดยมี
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วิสัยทัศน์ คือ “ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นองค์การที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของวุฒิสภา”  

ต่อมา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ จัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2555) และมีแผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 3 
(พ.ศ. 2555 - 2559)  มาอย่างต่อเนื่องซึ่งในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้  ได้ประเมิน
สถานการณ์ภายในและภายนอกของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยใช้หลักการวิเคราะห์ตามเกณฑ์
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : 
PMQA) ทั้งนี้ในช่วงปี 2557 ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ได้ก าหนดให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือท าหน้าที่สภาผู้แทนราษฎร 
วุฒิสภา และรัฐสภา โดยมีส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขาธิการสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ และต่อมาได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทาง และแนวทางในการ
ด าเนินงานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้งเป็นกรอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพ่ือให้เกิดผลในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป  
ซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงแผนงาน โครงการให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีวิสัยทัศน์ คือ 
“องค์กรที่เป็นเลิศในการส่งเสริม สนับสนุนงานฝ่ายนิติบัญญัติ” ทั้งนี้ในช่วงปี 2562 แผนยุทธศาสตร์ 
ฉบับที่ 4 ได้มีการทบทวนปรับปรุงให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 ซึ่งจะส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะต้องปฏิบัติภารกิจให้สอดรับกับหน้าที่และอ านาจของ
วุฒิสภาที่มีบทบาทส าคัญ อาทิ การติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทและแผนการปฏิรูปประเทศ  โดยส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้
ปรับแผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นแผนแม่บทให้สอดคล้องกับประกาศ
คณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระดับชั้นของแผน โดยก าหนดให้แผนยุทธศาสตร์ชาติเป็น
แผนล าดับที่ 1 แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็น
แผนล าดับที่ 2 ส่วนแผนระดับหน่วยงาน หรือแผนย่อยต่างๆ เป็นแผนล าดับที่ 3 รวมทั้งปฏิบัติตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2562 ที่เพ่ิมเติมสาระส าคัญให้จัดท า
แผนปฏิบัติราชการ ช่วงแรกเป็นระยะ 3 ปีและต่อๆไปให้ก าหนดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
เป็นการก าหนดแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานกรอบระยะ 5 ปี ต่อไป  

ดังนั้นส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงได้ก าหนดแผนปฏิบัติราชการส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา (พ.ศ. 2562-2565) ให้สอดคล้องกับการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติส าหรับแผน
ยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทาง และแนวทางในการด าเนินงานของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา รวมทั้งเป็นกรอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
เพ่ือให้เกิดผลในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงแผนงาน เพ่ือ
รองรับการทางานของฝ่ายนิติบัญญัติ โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) Thailland 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม นโยบายผู้บริหาร นโยบาย
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ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นโยบายคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) กฎหมาย ข้อบังคับ 
กฎ ระเบียบ รวมไปถึงบริบท และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “องค์กรที่เป็น
เลิศในการส่งเสริม สนับสนุนงานฝ่ายนิติบัญญัติ” โดยมีพันธกิจ คือ “ส่งเสริมและสนับสนุนงานฝ่าย
นิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย” และได้ก าหนดประเด็น และแนวทางปฏิบัติตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2562  โดยมีวิสัยทัศน์ คือ  “เป็นองค์กรหลัก
ด้านนิติบัญญัติของประเทศที่มีสมรรถนะสูง ในการสนับสนุนภารกิจวุฒิสภาเพ่ือประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม” มีพันธกิจ คือ 1) สนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจด้านนิติบัญญัติ 2) สนับสนุน
ภารกิจด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์
ชาติ 3) ยกระดับการพัฒนางานด้านกฎหมายและงานด้านวิชาการของวุฒิสภา 4) บริหารจัดการให้
เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ทันสมัย ตามหลักธรรมาภิบาล และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 5) พัฒนา
และเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชน และมคี่านิยมหลัก คือ สามัคคีมีวินัย สุจริตโปร่งใส รอบรู้งานสภา มีจิตอาสา 
มุ่งงานสภาสัมฤทธิ์ (ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2562ก: 29-32) ทั้งนี้แผนปฏิบัติราชการส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา (พ.ศ. 2563-2565) ประกอบด้วย 5 ประกอบด้วย 5 เรื่อง ได้แก่  

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 1 ยกระดับการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ 
แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 2 พัฒนางานด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการ

ด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้รับบริการเชิงรุก และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง 
แผนปฏิบั ติ ราชการเรื่องที่  5 พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 สรุปได้ว่า จากความเป็นมา โครงสร้างและระบบงานของส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา จะเห็นได้ว่าเป็นไปตามแนวคิดการจัดองค์การแบบองค์การขนาดใหญ่  “bureaucracy”  
ของแมกซ์เวเบอร์ (Weber,M.,1947) ซึ่งเป็นองค์การที่ยึดกฎระเบียบ มีสายการบังคับบัญชา
ตามล าดับชั้น มีการท างานที่มีระเบียบแบบแผนเป็นลายลักษณ์ อักษร (written document)  
ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะ (Specialization) ท างานตามความสามารถ (full working capacity) 
โดยเป็นการจ้างงานตลอดชีพ และไม่ยึดตัวบุคคล ( impartiality) เพ่ือให้เกิดผลการด าเนินงาน 
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ  โด ย ยึ ด ห ลั ก เห ตุ ส ม ผ ล  (Rationality) (Robbins,S.P. ,1990 :309-310)  
แต่ด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้องค์การส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาซึ่งเป็นองค์การ 
ที่ยึดรูปแบบการปฏิบัติงานตามแนวคิดของ Max Weber หรือ เป็นองค์การแบบเครื่องจักร 
(Machine Bureaucracy) ต้องตามแนวคิดของ Mintzberg (1979) ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ท างานใหม่เมื่อสภาพแวดล้อมเข้ามาเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการท างานมากขึ้น  มิฉะนั้นองค์การจะต้อง
ยุบเลิกและสลายไป (Merton,1957)  
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ในช่วงปี 2535 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการปรับตัวขององค์การครั้งใหญ่  คือ  
มีการปรับปรุงโครงสร้างและระบบงาน ซึ่งมีจ าเป็นจะต้องปรับตัวจากการปฏิบัติงานให้ตอบสนองต่อ
การปฏิบัติงานของฝ่ายนิติบัญญัติ โดยแยกปรับส่วนราชการจากส านักงานเลขาธิการรัฐสภา แยกเป็น  
2 ส่วนราชการมีฐานะเทียบเท่ากรม ขึ้นตรงต่อรัฐสภา คือ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร การจัดตั้งส านักงานครั้งนี้ เพ่ือต้องการให้การปฏิบัติงานของฝ่าย  
นิติบัญญัติมีประสิทธิภาพ และสามารถปรับตัวได้กับยุคโลกาภิวัตน์ ที่มีการไหลบ่าของข้อมูลข่าวสาร  
วิถีชีวิตการท างานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยองค์การในระบบเปิดจะต้องเป็น องค์การแบบ
สิ่งมีชีวิตที่ยืดหยุ่นแบบองค์ (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์,2552) และต้องปรับตัวเป็นองค์การขนาด
ใหญ่ที่มีความเป็นมืออาชีพ (Professional Bureaucracy ) ตามแนวคิดของ Merton (1958) หรือมี
ก ารจั ด อ งค์ ก าร เชิ งกล ยุ ท ธ์  (Kaplan & Norton, 2001 ) ใน ก ารจั ด โค รงส ร้ า งอ งค์ ก าร  
ผู้ที่รับผิดชอบในการออกแบบโครงสร้างองค์การจะต้องมององค์การแบบองค์รวม รวมถึงการมอง  
ในระยะยาว และน าแนวคิดเรื่ององค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ที่ เสนอโดย 
Senge (1994) มาพิจารณาร่วมด้วยแล้ว ดังนั้น ผู้ที่รับผิดชอบในการออกแบบโครงสร้างองค์การ
จะต้องมีการประเมินองค์การอย่างต่อเนื่อง คอยปรับให้เหมาะสม และดัดแปลง เมื่อมีความจ าเป็น
รวมถึงการปฏิรูปองค์การ  

จากที่กล่าวมาอาจกล่าวได้ว่า การจัดโครงสร้างองค์การจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ  
ในสภาพแวดล้อมนั้นเป็นส าคัญ ซึ่งน ามาสู่แนวคิดหรือทฤษฎีที่เน้นการจัดโครงสร้างองค์การตาม
สถานการณ์ ที่มีโครงสร้างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง  
คือ องค์การที่มีความสามารถปรับตัวตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมได้อย่างรวดเร็วทันการณ์เพ่ือพัฒนา
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง  

7. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 7.1 งานวิจัยเกี่ยวกับองค์การสมรรถนะสูง    
ชนิดา ยุวบูรณ์ (2551) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การที่มีผลการ

ปฏิบัติงานเป็นเลิศ : ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) โดยศึกษาว่า ปตท. มีปัจจัย
อะไรที่ท าให้เป็นองค์การที่มีผลปฏิบัติงานเป็นเลิศ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจาก
เอกสาร การสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งนักวิชาการที่ปรึกษา
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการศึกษาพบว่า มีปัจจัย 6 ปัจจัยที่ท าให้ปตท. เป็นองค์การที่มีผลการ
ปฏิบัติงานเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 1) คุณภาพและความสามารถของผู้ น า (ภาวะผู้น า) ที่มีอยู่
ตลอดมา 2) วิสัยทัศน์ของ ปตท. ที่ชัดเจนและศักยภาพในการแปลงวิสัยทัศน์และพันธกิจจาก
ผู้บริหารรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อๆไป 3) การสนับสนุนของรัฐที่มีอย่างต่อเนื่องในรูปของนโยบายที่เกี่ยวกับ
การด าเนินธุรกิจของ ปตท. 4) วัฒนธรรมองค์กรในเรื่องการยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่แข็งแกร่ง ซึ่ง
เกิดจากการที่ผู้น ามีการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล ท าให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ พนักงานจึงไม่มี
การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 5) ศักยภาพในการพัฒนาการเรียนรู้ขององค์การและระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล โดยเน้นเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานและการมอบหมายงานที่เหมาะสมเพ่ือ
ปรับปรุงสมรรถนะของพนักงาน และ 6) ความสามารถในการปรับตัวและตอบสนองต่ อ



  127 

สภาพแวดล้อมภายนอกต่างๆโดยปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการที่ดี การด า เนินโครงการต่างๆ 
เกี่ยวกับเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และการบริหารความเสี่ยงอย่างได้ผล 

มณีวรรณ ฉัตรอุทัย (2553) ได้ศึกษาเรื่องการทดสอบปัจจัยส าคัญในการพัฒนา
องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงในบริบทองค์การของประเทศไทย งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาปัจจัยเส ริมสร้าง
องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง รวมถึงความเป็นเลิศขององค์การและความสามารถในการวิเคราะห์
สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการท างานและการแสวงหาแนวทางที่จะท าให้การปฏิบัติภารกิจ
บรรลุผลได้ตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ การศึกษานี้ประยุกต์ใช้เครื่องมือการประเมินปัจจัย  
HPO ตามแนวทาง HPO SCORES MODEL ที่ประกอบด้วย 7 ประการ และเพ่ิมปัจจัยจ าเป็นอีกหนึ่ง
องค์ประกอบ รวมเป็น 8 องค์ประกอบ ได้แก่ การสื่อสารแบบเปิด วิสัยทัศน์และค่านิยม คลังความรู้
และความสามารถในองค์การ การเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน การมุ่งเน้นประโยชน์ลูกค้า ระบบโครงสร้าง
การท างานที่ประสิทธิภาพตอบสนองต่อการพัฒนา การมีส่วนร่วมในการบริหารทีมงานและปัจจัย
ส าคัญ ผลการศึกษาพบว่า องค์การด้านพลังงานมีระดับความรู้การเป็นองค์การประสิทธิภาพสูงกว่า
ธุรกิจโทรคมนาคมและสถาบันการศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 อย่างไรก็
ตามมีข้อสังเกตว่า เนื่องจากเป็นการมุ่งส ารวจทดสอบปัจจัยของการเสริมสร้างองค์การประสิทธิภาพ 
จึงเลือกใช้กลุ่มตัวอย่างที่กว้างและหลากหลาย ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปหากจะก าหนดขอบเขต 
ควรเลือกเฉพาะองค์การใดองค์การหนึ่ง เพ่ือสามารถบ่งชี้ปัญหาเป็นรายปัจจัย ท าให้แก้ไขปัญหาและ
มีแนวทางพัฒนาองค์การชัดเจนยิ่งขึ้น 

บุศรินทร์ สุจริตจันทร์ (2553) ได้ศึกษารูปแบบองค์การที่มีศักยภาพการท างานสูงของ
วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือหาองค์ประกอบและรูปแบบความส าคัญระหว่าง
องค์ประกอบองค์การที่มีศักยภาพการท างานสูง โดยการสังเคราะห์จากแนวคิดที่มีศักยภาพการ
ท า ง าน สู ง ข อ ง  Miller, Schermerhorn et.al. , Linder & Brooks, Don Crew et.al. , Frank 
Buytendijik, Vivienne Jupp & Mark P. Younger และของการปิ โตรเลียมแห่ งประเทศไทย
ประกอบกับ เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งประเทศไทย เกณฑ์รางวัลการบริหารจัดการภาครัฐ การบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างผู้บริหารทรงคุณวุฒิ จัดท าแบบสอบถาม
ผู้ทรงคุณวุฒิและหาความสอดคล้องปรับปรุงและจัดท าเป็นแบบสอบถามส ารวจความเห็นจากกลุ่ม
ตัวอย่างวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจ านวน 28 แห่ง ทั้งผู้บริหารและอาจารย์ ท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลสหสัมพันธ์คาโนนิคอล ท าการตรวจสอบรูปแบบและความเป็นไปได้ด้วยการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการศึกษาพบว่า องค์การที่มีศักยภาพการท างานสูงของพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขประกอบด้วยองค์ประกอบ 7 ประการ 1) ภาวะผู้น ามี 38 ตัวแปร  2) นวัตกรรมบริหาร 
22 ตัวแปร  3) การจัดการเชิงกลยุทธ์มี 11 ตัวแปร  4) การจัดการองค์การมี 11 ตัวแปร  5) ความ
มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศมี 11 ตัวแปร  6) ระบบธรรมาภิบาล 4 ตัวแปร  7) การมีพันธมิตรเครือข่าย 3 
ตัวแปร รูปแบบความสัมพันธ์ประกอบด้วยชุดตัวแปรอิสระ ได้แก่ นวัตกรรม การบริหารการจัด
องค์การ ระบบธรรมาภิบาลกับชุดตัวแปรตาม ได้แก่ ภาวะผู้น า การจัดการเชิงกลยุทธ์ การมุ่งมั่นสู่
ความเป็นเลิศ การมีพันธมิตรเครือข่าย  
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ภาคภูมิ ฤกขะเมข (2553) ได้ศึกษาองค์การที่มีสมรรถนะสูงสนองค์การภาครัฐ ตาม
มุมมองทฤษฎีโครงสร้างตามสถานการณ์ และแนวคิดด้านวัฒนธรรมบูรณาการ ทฤษฎีโครงสร้างตาม
สถานการณ์และแนวคิดด้านวัฒนธรรมองค์การมาอธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การ HPO 
ภาครัฐ ทฤษฎีแรกชี้ให้เห็นการปรับตัวของโครงสร้างกระบวนการจัดการ เทคโนโลยีและกลยุทธ์ เพ่ือ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม หัวใจส าคัญขององค์การสมรรถนะสูงอยู่ที่ความสอดคล้อง
ขององค์ประกอบต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอก แนวคิดด้านวัฒนธรรม ชี้ ให้เห็นความส าคัญของ
สมาชิกในองค์การที่มีส่วนในการสร้างสมรรถนะ โดยเฉพาะภาวะผู้น าที่สามารถและกระตุ้นให้พัฒนา
ศักยภาพและผสมผสานความแตกต่างของบุคคลที่อยู่ในองค์การ มีการก าหนดวิสัยทัศน์และค่านิยม
ร่วมกับพนักงาน เพ่ือเสริมสร้างให้เกิดการเรียนรู้และวัฒนธรรมที่น าไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

เสน่ห์ จุ้ยโต (2557) ได้ศึกษาการพัฒนาตัวแบบการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สู่องค์การสมรรถนะสูง โดยมีการศึกษาที่ส าคัญ คือ 1) เพ่ือถอดบทเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
บริหารประสบความส าเร็จ 2) เพ่ือพัฒนาตัวแบบการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่องค์การ
สมรรถนะสูง  และ 3) เพ่ือถ่ายทอดตัวแบบการบริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่องค์การ
สมรรถนะสูง ประชากรการวิจัยได้แก่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย นายก
องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด  นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 7,853 คน  
และมีกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน ผู้ให้ข้อมูลหลักได้แก่  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ประสบ
ความส าเร็จ 1 คน นายกเทศมนตรีที่ประสบความส าเร็จ 1 คน และ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่
ประสบความส าเร็จ 1 คน เครื่องมือในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ความถ่ี ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
1) ผลการถอดบทเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบความส าเร็จ พบว่า องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ประสบความส าเร็จมีกระบวนการบริหารที่ประสบความส าเร็จ 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย  
จุดประกาย ขายความคิด พิชิตการเปลี่ยนแปลง และสร้างความต่อเนื่อง มีเทคนิคการบริหารที่
ประสบความส าเร็จโดยยึดหลักการธรรมาภิบาล 10 ประการ ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักมีส่วนร่วมหลักโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า หลักองค์การแห่งการ
เรียนรู้ หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักการบริหารจัดการสมัยใหม่ หลักเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร  2) ผลการพัฒนาตัวแบบการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่องค์การสมรรถนะสูง 
พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี 3 ปัจจัย 
ประกอบด้วย กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง  เทคนิคการบริหารการเปลี่ยนแปลง  และปัจจัย
แห่งความส าเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลง การเป็นองค์การสมรรถนะสูงขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นคือ การเป็นองค์การทริปเปิ้ลเอชที่ ประกอบด้วย 3 สมรรถนะ ได้แก่ สมรรถนะที่ 1: การ
บริหารยุทธศาสตร์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (สมองดีเยี่ยม) สมรรถนะที่ 2: การบริหารองค์การสมัยใหม่ 
(เครื่องมือครบ) สมรรถนะที่ 3: การบริหารทุนมนุษย์ (ใจเกินร้อย) 3) ผลการถ่ายทอดตัวแบบการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่องค์การสมรรถนะสูง พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
เทศบาลต าบลธัญบุรี  และองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสี่  ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมมีความรู้หลังการ
ฝึกอบรมถ่ายทอดตัวแบบการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่องค์การสมรรถนะสูงทั้ง 3 ตัวแบบ 
ได้แก่ ตัวแบบการบริหารยุทธศาสตร์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตัวแบบการบริหารองค์การสมัยใหม่ 
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และตัวแบบการบริหารทุนมนุษย์อยู่ในระดับมาก มีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมมิติใหม่ทริปเปิ้ล
ไฟฟ์โมเดลอยู่ในระดับมาก 

ภาวนา กิตติวิมลชัย (2559) ได้ศึกษาคุณลักษณะและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาสู่การเป็นองค์การสมรรถนะสูง การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed 
methods) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ศึกษาคุณลักษณะองค์การสมรรถนะสูง 2. ศึกษาตัวบ่งชี้ในการ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสู่การเป็นองค์การสมรรถนะสูง 3. ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาสถาบัน 
อุดมศึกษาสู่การเป็นองค์การสมรรถนะสูง วิธีด าเนินการวิจัยผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการสังเคราะห์แนวคิด
เกี่ยวกับคุณลักษณะองค์การสมรรถนะสูงของนักวิชาการของไทยและต่างประเทศรวมทั้งผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสู่การเป็นองค์การสมรรถนะสูง รวมทั้งสิ้น 30 แนวคิดซึ่ง
ครอบคลุมแนวคิดคุณลักษณะองค์การสมรรถนะสูงขององค์การที่แสวงหาก าไร (Profit) และองค์การ
ที่ไม่แสวงหาก าไร (Non Profit) และศึกษาแนวปฏิบัติเพ่ือน ามาก าหนดตัวบ่งชี้โดยผ่านกระบวนการ
ตรวจสอบความสอดคล้องโดยผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งส ารวจความคิดเห็นและความเหมาะสมจากกลุ่ม
ตัวอย่าง 400 คน ส าหรับแนวปฏิบัติที่ดีผู้วิจัยได้ศึกษากรณีศึกษาที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติและ
รางวัลการบริหารจัดการภาครัฐ ผลจากการวิจัยพบว่าคุณลักษณะองค์การสมรรถนะสูงที่สอดคล้อง
กับแนวคิดของนักวิชาการมากที่สุด คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพสูงร้อยละ 80 
รองลงมาการจัดการข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 70.33 คุณลักษณะของ 
HPO ที่เหมาะสมในการพัฒนาอุดมศึกษาสู่การเป็นองค์การสมรรถนะสูงมากที่สุด คือ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพสูง การจัดการข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการออกแบบปรับปรุง
กระบวนการ ร้อยละ 100 แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาสถาบันสู่องค์การสมรรถนะสูงเรียงตามล าดับ
พบว่ามี 7 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพสูง 2. ด้านการจัดการข้อมูล
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. ด้านการออกแบบองค์การและการปรับปรุงกระบวนการ 4. ด้านการ
มุ่งเน้นผู้รับบริการ 5. ด้านการสร้างนวัตกรรม 6. ด้านการมุ่งเน้นผลลัพธ์การปฏิบัติงาน 7. ด้านการ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และก าหนดตัวบ่งชี้ในการพัฒนาสู่การเป็นองค์การสมรรถนะสูงรวมทุก
ด้านได้จ านวน 71 ตัวบ่งชี้แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสู่การเป็นองค์การสมรรถนะ
สูง เช่น 1. การก าหนดสมรรถนะหลักของบุคลากร 2. การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  
3. การจัดการระบบสารสนเทศให้พร้อมใช้งานและมีการตรวจสอบความถูกต้อง 4. การวิเคราะห์
ความต้องการของผู้ใช้ฐานข้อมูลและปรับปรุงฐานข้อมูล 5. การส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท างาน
แบบMobile office และ e-University 6. การก าหนดตัวชี้ วัดและมาตรฐานการปฏิบัติ งาน  
7. การเทียบเคียงสมรรถนะองค์การ 8. การบริการลูกค้าแบบเบ็ดเสร็จและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 
9. การสร้างบรรยากาศนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมการท างานและนิสัยนวัตกรรม 10. พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ  

ดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม (2558) ได้ศึกษาส านักงานศาลปกครองสู่องค์การที่มีขีด
สมรรถนะสูง การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) พัฒนาการของส านักงานศาลปกครอง ในช่วง
เวลาที่ผ่านมา (2) คุณลักษณะร่วมที่จ าเป็นในการบริหารจัดการส านักงานศาลในประเทศไทยที่ส่งผล
ต่อการบริหารจัดการให้ส านักงานศาลเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและ (3) เทียบเคียงพัฒนาการ
ของส านักงานศาลปกครองในช่วงเวลาที่ผ่านมาและคุณลักษณะร่วมที่จ าเป็นในการบริหารจัดการ
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ส านักงานศาลที่มีขีดสมรรถนะสูง โดยใช้เทคนิคเดลฟาย และก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 17 
ท่าน อาทิ ประธานศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญ และบุคคลที่ด ารงต าแหน่ง
เลขาธิการหรือรองเลขาธิการส านักงานศาล รวมทั้งอาจารย์จากมหาวิทยาลัยในระดับอุดมศึกษา  
เป็นต้น โดยผลการวิจัยพบว่า พัฒนาการด้านการบริหารของส านักงานศาลปกครองเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ด้วยการก าหนดมาตรการรองรับไม่ชัดเจนจึงไม่สามารถส่งผลที่เป็นรูปธรรมได้ ในขณะที่
คุณลักษณะร่วมที่พึงมีของส านักงานศาลฯ ได้ชี้ชัดทั้ง 7 ปัจจัยว่า มุ่งสู่การพัฒนาที่ต่อเนื่อง การน าสู่
การปฏิบัติต้องชัดเจนเป็นรูปธรรม รวมทั้งเน้นการปรับตัว เน้นการมีส่วนร่วม พร้อมการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม ความถูกต้อง 
ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญของความเป็นส านักงานศาลที่มีขีดสมรรถนะสูงได้ 

สุริยะ ทวีบุญญาวัตร (2559) ได้ศึกษารูปแบบองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ทราบ1) องค์ประกอบขององค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2) รูปแบบขององค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) ผลการยืนยันรูปแบบขององค์การสมรรถนะสูง
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มตัวอย่างเป็น
โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงระดับมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จ านวน165 โรงเรียน โดยตารางประมาณการขนาดตัวอย่างของเครซีและมอร์แกน ผู้ให้ข้อมูลในแต่ละ
โรงเรียน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษาประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและผู้แทนครูในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวม 4 คน ได้ขนาดตัวอย่างทั้งสิ้น 660 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ความถี่ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจและการวิเคราะห์โดยการหาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 
ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบขององค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ (1) การบริหารแบบมุ่งเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ (2) การน าองค์การตามหลักธรรมาภิบาล (3) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (4) การบริหาร
แบบมุ่งเน้นยุทธศาสตร์และ (5) การบริหารแบบมุ่งเน้นผลส าเร็จขององค์การ 2) รูปแบบขององค์การ
สมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์พบว่า ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบซึ่งการน าองค์การตามหลักธรร
มาภิบาลมีอิทธิพลโดยตรงต่อการบริหารโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการบริหารแบบมุ่งเน้น
ผลส าเร็จขององค์การ ในขณะที่การน าองค์การตามหลักธรรมาภิบาลมีอิทธิพลทางอ้อม ต่อการบริหาร
โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญผ่านการบริหารแบบมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ นอกจากนี้การน าองค์การตาม
หลักธรรมาภิบาลมีอิทธิทางอ้อมต่อการบริหารแบบมุ่งเน้นผลส าเร็จขององค์การผ่านการบริหารแบบ
มุ่งเน้นยุทธศาสตร์และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3) ผลการยืนยันรูปแบบขององค์การสมรรถนะสูง
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความเหมาะสม  
ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง และการใช้ประโยชน์สอดคล้องกับทฤษฎี หลักการ แนวคิดตามกรอบการวิจัย 



  131 

วสันต์ ชวลิตวรกุล (2560) ได้ศึกษาปัจจัยด้านการบริหารความหลากหลาย ที่มีผลต่อ
การน าองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงขององค์กรรัฐวิสากิจในประเทศไทยการศึกษา
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยด้านการบริหารความหลากหลายที่มีผลต่อการน าองค์กร
ไปสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ขององค์กรรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยโดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือ ในการเก็บข้อมูลจากบุคลากรที่ท างานอยู่ในองค์กรรัฐวิสาหกิจ 4 แห่ง โดยท าการสุ่ม 
ทั้งหมด 436 คน นอกจากนี้ยังใช้การเก็บข้อมูลแบบการสัมภาษณ์กับตัวแทนของผู้บริหารในสายงาน
ทรัพยากร บุคคลจากรัฐวิสาหกิจทั้ง 4 แห่งโดยก าหนด 2 ท่านจากหนึ่งรัฐวิสาหกิจ และใช้สถิติการ
ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือการวิเคราะห์สมมติฐาน ผลการศึกษาพบว่า
ปัจจัยด้านของคุณลักษณะ (Personality) ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย คุณสมบัติส่วนบุคคล และ
ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย วัฒนธรรมและ การบริหารจัดการในองค์กร มีอิทธิพลต่อการน าองค์กร
ไปสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในองค์กร รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย เมื่อน าปัจจัยทั้งสามมา
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอย เชิงพหุ พบว่าค่าอิทธิพลของปัจจัยทั้งสามยังคงมี
ผลต่อการน าองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในองค์กรรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ดุษณีย์ ยศทอง (2561) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสู่
องค์กรพยาบาลสมรรถนะสูง: กรณีศึกษา โรงพยาบาลศิริราช โดยมีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษา
สภาพการณ์ปัจจุบันในการบริหารจัดการคุณภาพขององค์กรพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช 2) ศึกษา
ปัญหา อุปสรรค และปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรพยาบาล
โรงพยาบาลศิริราช สู่ความเป็นองค์กรพยาบาลสมรรถนะสูงและ 3) เสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการองค์กรพยาบาล โรงพยาบาลศิริราชสู่ความเป็นองค์กรพยาบาลสมรรถนะสูง 
งานวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ จากการศึกษาวิจัยนี้ พบว่าองค์กรพยาบาล โรงพยาบาล 
ศิริราชมีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการทั้งด้านคุณภาพการบริการทางการแพทย์และการพัฒนา
บุคลากรพยาบาลอย่างเป็นระบบตั้งแต่ พ.ศ. 2541 และเป็นองค์กรหลักองค์กรหนึ่งในการผลักดันให้
โรงพยาบาลศิริราชเป็นสถาบันที่ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการพัฒนาคุณภาพสถานบริการ
พยาบาล โดยมีปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรที่ส าคัญ คือ ผู้น าและ
บุคลากรพยาบาลมีวัฒนธรรมยอมรับการเปลี่ยนแปลงในองค์กร ท าให้องค์กรสามารถพัฒนาต่อไปได้
อย่างต่อเนื่อง ปัจจัยสนับสนุนอ่ืนๆ ได้แก่ 1) คุณภาพและความสามารถของผู้น าการพยาบาลที่มีอยู่
ตลอดมา 2) บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ 3) เป็นโรงพยาบาลในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล ซึ่งมีการผลิตและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง 4) วัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง 5) การมี
ประสบการณ์ด้านการพัฒนาคุณภาพองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง และ 6) การจัดตั้งทีมงานเพ่ือตอบสนอง
ความท้าทายและพันธกิจด้านการพัฒนา อย่างไรก็ตาม การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรพยาบาล
โรงพยาบาลศิริราช พบว่ายังมีปัญหา อุปสรรคได้แก่ 1) การเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่โครงสร้างมี
ความซับซ้อนเป็นราชการสูง 2) ความเป็นอิสระขององค์กร 3) การสื่อสารในองค์กรที่ผ่านล าดับชั้น
บุคลากรจ านวนมาก 4) การมีผู้ป่วยและญาติเข้ามารับบริการจ านวนมาก 5) ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ 6) การขาดแคลนอัตราก าลังพยาบาล และ 7) การไม่มีระบบสรรหา
บุคลากรที่ เหมาะสม ส าหรับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดก ารองค์กรพยาบาล
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โรงพยาบาลศิริราช สู่ความเป็นองค์กรพยาบาลสมรรถนะสูงนั้น ผลการศึกษาพบว่า นอกจากการ
พัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ 7 หมวดแล้ว การมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงการ
สร้างเครือข่ายและพันธมิตรอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้การพัฒนาองค์กรพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช 
สู่การเป็นองค์กรพยาบาลสมรรถนะสูง เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

7.2 งานวิจัยเกี่ยวกับยุทธศาสตร์  

ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล (2554) ได้ศึกษาการพัฒนายุทธศาสตร์องค์การสมรรถนะสูงของ
สถาบันการศึกษาพยาบาล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ  
1) วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและการบริหารงานตามองค์ประกอบคุณลักษณะองค์การสมรรถนะสูง  
2) สร้างตัวบ่งชี้และเกณฑ์องค์การสมรรถนะสูง 3)ประเมินสถาบันการศึกษาพยาบาล สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์องค์การสมรรถนะสูง 4) พัฒนายุทธศาสตร์
องค์การสมรรถนะสูง ของสถาบันการศึกษาพยาบาลสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กลุ่มตัวอย่าง คือ คณบดีและผู้อ านวยการ การศึกษาพยาบาลในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองสถาบันสูงสุด 5 ปี จ านวน 12 คน ผู้บริหารและอาจารย์ จ านวน 300 คน 
คณบดีและผู้อ านวยการสถาบันการศึกษาพยาบาลจ านวน 13 คน ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะ
ส าคัญของสถาบันการศึกษาพยาบาลที่เป็นองค์การสมรรถนะสูงมี 8 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบริหาร
จัดการ 2) ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ 3) ด้านการจัดการความรู้ 4) ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
5) ด้านการน าองค์การ 6) ด้านอาจารย์และบุคลากร 7) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 8) ด้าน
เครือข่ายความร่วมมือ ยุทธศาสตร์องค์การสมรรถนะสูง ของสถาบันการศึกษาพยาบาล สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ จัดกลุ่มยุทธศาสตร์ตามแนว
ทางการบริหารเชิงระบบได้ 1) ยุทธศาสตร์เชิงปัจจัยน าเข้า ได้แก่ ยุทธศาสตร์การน าองค์การ 
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน 2) ยุทธศาสตร์เชิงกระบวนการ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การ
สร้างคุณค่าแก่นักศึกษา ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตร์การชี้น าสังคม และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่าย 3) ยุทธศาสตร์เชิงผลผลิต ได้แก่ ยุทธศาสตร์กระบวนการสร้าง
ผลสัมฤทธิ์ 4) ยุทธศาสตร์เชิงตัวป้อนกลับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านองค์การการเรียนรู้  

เชวง วัฒนธีรางกูร (2555) ได้ศึกษายุทธศาสตร์การบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การ
ประถมศึกษาสู่องค์การสมรรถนะสูง มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารส านักงาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาสู่องค์การสมรรถนะสูง โดยประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดองค์การ
สมรรถนะสูงของ De Waal ประกอบด้วยคุณลักษณะ 5 ประการ คือ 1) คุณภาพการบริหาร 2) การ
มุ่งการเน้นการปฏิบัติและการเปิดกว้าง 3) ทิศทางระยะยาวที่ให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
4) การเริ่มใหม่และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 5) คุณภาพของบุคลากร ด้วยวิธีการวิจัยเชิงบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างคือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาจ านวน 92 เขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้ให้ข้อมูลในแต่
ละเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาในคณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษา และผู้แทนครูใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษารวม 10 คน จ านวน ทั้งสิ้น 920 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบตรวจสอบความเหมาะสมของยุทธศาสตร์ 
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติบรรยาย วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาและ
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วิเคราะห์ล าดับความต้องการจ าเป็นด้วยเทคนิค (PNI modified) ผลการวิจัยพบว่า ยุทธศาสตร์การ
บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสู่องค์การสมรรถนะสูง ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์หลัก คือ  
1) มุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานและการจัดการความรู้ 2) ยกระดับคุณภาพการบริหารสู่การเปลี่ยนแปลง 
3) ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 4) ให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและผู้รับบริการ 5) พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

รับขวัญ ภูษา แก้ว (2557) ได้ศึกษากลยุทธ์การบริหารคนเก่ง และองค์การสมรรถนะ
สูงส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือพัฒนากลยุทธ์การบริหารคนเก่งและองค์การ
สมรรถนะสูงส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 388 
โรงเรียน เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การบริการคนเก่งส าหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษา ประกอบด้วย (1) ยึดมั่นในค่านิยมและกลยุทธ์ของการบริหารคนเก่ง (2) แสวงหาวิธีการ
เชิงรุกในการค้นหาคนเก่ง (3) ยกระดับขีดความสามารถของคนเก่ง (4) สร้างความเข้มแข็งของ
วัฒนธรรมส่งเสริมคนเก่ง และ (5) บริการคนเก่งเชิงบูรณาการ กลยุทธ์การบริหารองค์การสมรรถนะ
สูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา ประกอบด้วย (1) ยกระดับคุณภาพการบริหาร (2) มุ่งพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน (3) มุ่งผลงานระยะยาว (4) พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และ (5) ยกระดับคุณภาพครูและ
บุคลากร 

อรุณกมล ศุขเอนก (2561) กลยุทธ์การบริหารจัดการของธนาคารพาณิชย์เอกชนสู่การ
เป็นองค์การสมรรถนะสูง การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ หลักเพ่ือจัดท ากลยุทธ์การบริหารจัดการ  
และข้อแนะน า การบริหารเชิงกลยุทธ์ส าหรับธนาคารพาณิชย์เอกชนสู่การเป็นองค์การสมรรถนะสูง 
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ด าเนินการวิจัย ใน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 เป็นการวิจัยเอกสาร และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ผลด้วยการพรรณนาวิเคราะห์และ ศึกษาสภาพแวดล้อมด้วย SWOT 
Analysis และ TOWS Matrix เพ่ือจับคู่ส าหรับสร้างกลยุทธ์ขั้นตอนที่ 2 สร้างและพัฒนา กลยุทธ์ผล
ที่ได้น าเข้าสู่ขั้นตอนที่ 3 ประเมินคุณภาพกลยุทธ์ด้วยการประชุมเชิงนโยบาย และขั้นตอนที่ 4 จัดท า
กลยุทธ์การ บริหารจัดการและข้อแนะน าการบริหารเชิงกลยุทธ์โดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญคือ ผู้บริหาร
ระดับต่างๆ ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) จ านวน
รวมทั้งสิ้น 32 คน ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การบริหารจัดการของธนาคารพาณิชย์เอกชนสู่การเป็น
องค์การสมรรถนะสูงได้ 5 กลยุทธ์หลัก คือ กลยุทธ์ที่ 1 มุ่งสร้างและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือ
ให้บริการด้วยระบบการเงินการธนาคารอัจฉริยะสู่สังคมไร้เงินสด โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง กลยุทธ์
ที่ 2 ด าเนินธุรกิจโดยยึดหลักการบริหารกิจการที่ดี กลยุทธ์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การให้
รับรองสังคมศตวรรษที่ 21 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมให้ธนาคาร
พาณิชย์เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ทั่วทั้งองค์การ การจัดท ากลยุทธ์ได้ตัวแบบกลยุทธ์การบริหาร
จัดการส าหรับธนาคารพาณิชย์เอกชน คือ BANKING Strategy Model และจัดท าข้อแนะน าการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ส าหรับธนาคารพาณิชย์เอกชนสู่องค์การสมรรถนะสูงได้  14 แนวทางการบริหาร
เชิงกลยุทธ ์ 

7.3 งานวิจัยเกี่ยวกับส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ภัณฑิลา บุญปั้น (2554) ได้ศึกษาปัจจัยที่เอ้ือต่อการท างาน การรับรูภาระงานที่ส่งผล
ต่อความตั้งใจลาออกภายใต้บทบาทสื่อความผูกพันต่องานของข้าราชการระดับ 1 -6 ส านักงาน
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เลขาธิการวุฒิสภา กลุ่มตัวอย่างเป็นข้าราชการ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จ านวน 254 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติความถี่ ค่าเฉลี่ย 
เลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย และค่าสถิติ  
ของโซเบล งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเอ้ือต่อการท างานโดยรวมและรายด้าน
กับการรับรูภาระงาน โดยปัจจัยที่เอ้ือต่อการท างาน พบว่า ปัจจัยเอ้ือต่อการท างานส่งผ่านให้บุคคล
เกิดความผูกพันต่องานและส่งผลต่อความตั้งใจลาออกของบุคคล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าเมื่อข้าราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้รับการสนับสนุนปัจจัยเอ้ือต่อการท างาน ได้แก่ 
ความมีอิสระในการท างาน การสนับสนุนจากเพ่ือนร่วมงาน การได้รับผลสะท้อนกลับจากงาน  
การสอนงานจากผู้บังคับบัญชา และโอกาสความก้าวหน้าในงานที่จะท าให้ตนสามารถปฏิบัติงาน
ส าเร็จตามเป้าหมาย และเมื่อปัจจัยเอ้ือต่อการท างานสามารถสนับสนุนให้ท างานได้ส าเร็จตาม
เป้าหมายจริงท าให้ข้าราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภารับรู้ว่าตนเองมีความสามารถมีความส าคัญ 
ส่งผลให้ข้าราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเกิดความผูกพันต่องานเพ่ิมขึ้นคืองานนั้นมีความส าคัญ 
มีความหมาย มีความทุ่มเทพยายามต่อการท างานนั้น ตลอดจนเพ่ิมความรู้สึกการเป็นส่วนหนึ่งที่
ส าคัญต่อส านักงานฯ คิดว่าตนเองได้รับการดูแลที่ดีจากส านักงานฯมีความสุขในการท างาน ท าให้เกิด
ความผูกพันต่อองค์การอยากจะอยู่ในองค์การเพ่ือท างานต่อไปส่งผลให้ความตั้งใจลาออกลดลง  
ส่วนผลการศึกษาการรับรู้ภาระงานส่งผลทางตรงและทางอ้อมผ่านความผูกพันต่องานไปยังความตั้งใจ
ลาออก (ผลโดยรวม) พบว่า การรับรู้ภาระงานส่งผลต่อความตั้งใจลาออกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คือ 
การรับรู้ภาระงานเพ่ิมขึ้นจะท าให้ความตั้งใจลาออกเพ่ิมขึ้นด้วย สามารถอธิบายได้ว่าเมื่อข้าราชการ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภารับรู้ต่อภาระงานที่รับผิดชอบทั้งงานด้านเอกสาร งานด้านวิชาการในการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางกฎหมาย ตลอดจนงานการให้บริการต่าง ๆ แก่สมาชิกวุฒิสภา บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ในวงงานรัฐสภาตลอดจนประชาชนนั้นมีมากเกินกว่าความสามารถของข้าราชการที่จะท าให้ส าเร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งเมื่อข้าราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภารับรู้ว่าภาระงานมีมากจนถึง
ขนาดต้องใช้ความอดทนและความพยายามอย่างสูงเพ่ือท างานนั้นให้ส าเร็จและอาจท าให้เกิด
ความเครียด ความเบื่อหน่ายในการท างานได้ ถ้าหากงานนั้นไม่สามารถท าให้ส าเร็จได้เพราะจะคิดว่า
ตนเองไม่มีความสามารถพอกับการท างานนั้น ไม่เหมาะกับการท างานที่ส านักงานฯนี้จนคิดอยากที่จะ
ลาออกไปอยู่กับส านักงานอื่นในที่สุด ดังนั้นส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะต้องสนับสนุนปัจจัยเอ้ือต่อ
การท างานให้กับข้าราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพราะนอกจากจะเป็นตัวแปรที่ส่งเสริม ให้
ข้าราชการเกิดความผูกพันต่องานและองค์การจนไม่อยากลาออกจากส านักงานไปยังหน่วยงานอื่น 

มานะ ชัยวงศ์โรจน์ (2554) ได้การศึกษาบทบาทการเสนอแนะด้านนิติบัญญัติของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ คือ เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการ
แสดงบทบาทการเสนอแนะด้านนิติบัญญัติของส านักงานฯ แก่วุฒิสภา และ เพ่ือเสนอแนะแนวทาง
ในการพัฒนาองค์การแก่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาในอนาคต การวิจัยนี้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ  
โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสนทนากลุ่ม และการสัมมนา รวมทั้งการศึกษาเอกสารต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าส านักงานยังมีปัญหาอุปสรรค หลายประการ คือ ส านักงาน
แสดงการเป็นองค์การระบบปิดอย่างชัดเจน รูปแบบการด าเนินงานโดยทั่วไปของส านักงานฯ  
ให้ความส าคัญต่อสมาชิกวุฒิสภาในฐานะ “เจ้านาย” ส่งผลให้ผู้บริหารของส านักงาน ต้องการความ
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ชัดเจนของการให้บริการต่อวุฒิสภา จึงควบคุมปัจจัยเชิงองค์การทั้งหมดด้วยการวางแผนยุทธศาสตร์ 
ขั้นตอนปฏิบัติงาน โครงสร้างองค์การ กฎระเบียบ การด าเนินงานส านักงานฯ แบบองค์การระบบปิด
จึงไม่สามารถรองรับการพิจารณาร่างกฎหมายของวุฒิสภาได้ ส่วนการวิเคราะห์ทิศทางของส านักงาน
ฯ พบว่า ส านักงานฯ ได้ก าหนดทิศทางออกเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมที่มุ่งเน้นการสร้าง
ความเรียบร้อยของการประชุมของวุฒิสภา อย่างไรก็ตาม วิสัยทัศน์ยังมีความคลุมเครือ พันธกิจไม่ได้
ระบุแนวทางการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ท าให้เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์มีข้อจ ากัด
ในการส่งเสริมให้ส านักงานฯ บรรลุวิสัยทัศน์ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขาดการประสานยุทธศาสตร์
ต่าง ๆ เข้าด้วยกันเป็นกรอบการให้บริการ การน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติขาดการด าเนินงานที่
ชัดเจน และการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานยังขาดประสิทธิผล โครงสร้างส านักงานฯ  
มีการจัดโครงสร้างองค์การซึ่งจัดแบ่งตามหน้าที่งาน ซึ่งไม่ส่งเสริมการทางานเป็นทีมเพ่ือให้สามารถ
พัฒนาความสามารถของส านักงานฯ ส่งผลให้บุคลากรต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บริหารที่อยู่สูงขึ้นไป 
บุคลากรไม่มีทักษะความสามารถตามที่คาดหวังรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานหลักและ
หน่วยงานสนับสนุนไม่สามารถพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาของการด าเนินงานขององค์การได้ โครงสร้าง
องค์การประเภทนี้จึงท าให้บุคลากรมีพฤติกรรมการท างานที่แยกส่วนกัน ผู้อ านวยส านักจึงมีแนวโน้ม
มุ่งเน้นการปฏิบัติงาน “ประจ า” มากยิ่งขึ้นขาดการพัฒนาวิธีการท างานแบบคณะกรรมการข้ามสาย
งาน คณะท างาน และการประชุมที่มีประสิทธิผล ส านักงานยังขาดความชัดเจนของกลยุทธ์การ
พัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ ข้อมูลวิชาการเชิงลึกในด้านต่างๆ เพ่ือสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติมี
จ ากัด และไม่ได้พิจารณาบริบทของกระบวนการนิติบัญญัติ ท าให้การเลือกใช้ข้อมูลด้านวิชาการเพ่ือ
ตอบสนองสมาชิกวุฒิสภาอยู่ในวงจ ากัด บุคลากรของส านักงานฯ ก็มีความจ ากัด โดยที่แกน
สมรรถนะและแผนพัฒนาบุคลากรมีความจ ากัดในส่วนการพัฒนาบุคลากร พบว่าไม่ได้พิจารณาถึง
ความเชื่อมโยงของการจัดท าแผนพัฒนา ฯ กับบทบาทในอนาคต เนื่องจากมุ่งตอบสนองความ
ต้องการของบุคลากรภายใน แกนสมรรถนะไม่ได้สนับสนุนการพัฒนาความสามารถหลักของ
ส านักงานฯ ส่วนการบริหารจัดการขาดกระบวนการด าเนินงานที่มุ่งเน้นบทบาทในอนาคต แสดงถึง
ส านักงานฯ ไม่ได้ก าหนดกระบวนการใดใดในการสร้างความชัดเจนในการปฎิบัติต่อสมาชิกวุฒิสภา
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งกระบวนการที่สร้างความยืดหยุ่นขององค์การ อาทิเช่น สายโซ่คุณค่า 
รวมทั้งการขาดการปรับปรุงกระบวนการเพ่ือตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย สภาพเช่นนี้ส่งผลให้ส านักงานฯ ขาดความสามารถหลักด้านการจัดการความรู้และ
การพัฒนารูปแบบบริการใหม่ ตลอดจนความจ ากัดในการบริหารการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านการ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดของผู้บริหารและบุคลากร รวมทั้งการปรับเปลี่ยนการด าเนินงานภายใน ดังนั้น 
ความคาดหวังของวุฒิสภาต่อบทบาทดังกล่าวของส านักงานฯ จึงมีอุปสรรคหลายประการ  

ทั้งนี้การวิจัยตามกรอบการวิเคราะห์ได้ค้นพบประเด็นการบริหารจัดการซึ่งเป็นตัว
แปรส าคัญส าหรับการเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและการวิจัยต่อไปในอนาคต ได้แก่ 1. บริบทของ
สถานการณ์เชิงนิติบัญญัติ 2. การสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการอย่างบูรณาการ 3. ความสัมพันธ์กับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 4. จุดมุ่งหมายขององค์การ 5. โครงสร้างพ้ืนฐานในการพัฒนาความสามารถหลัก  
6. ขีดความสามารถด้านองค์ความรู้ของบุคลากรและผู้บริหาร และ 7.กลไกการสร้างคุณค่าแก่
ผู้รับบริการ โดยข้อเสนอแนะนั้นได้แสดงรายละเอียดที่เป็นไปตามตัวแปรเหล่านี้ ซึ่งประกอบด้วย



  136 

ข้อเสนอแนะด้านการเปลี่ยนแปลงองค์การไปสู่สภาพที่ควรจะเป็นในอนาคต โดยเสนอแนะให้
องค์การจะสามารถปรับเป็นองค์การเปิดมากขึ้น มียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่มีความยืดหยุ่นสอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงแปลงและบริบทการท างานสนับสนุนฝ่ายนิติบัญญัติ และการเป็นองค์การที่มี
ความสามารถหลักด้านการจัดการความรู้ 

เชษฐา ทองยิ่ง (2558) ได้ศึกษาองค์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะส าหรับการ
ให้บริการ ทางวิชาการ: ศึกษากรณีต าแหน่งวิทยากร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาว่าองค์ความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะที่มีผลต่อการให้บริการทางวิชาการ ผลการศึกษาพบว่า องค์ความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับข้าราชการ รัฐสภา ต าแหน่งวิทยากร กลุ่มงานบริการวิชาการ เพื่อน าไปใช้
ในการให้บริการทางวิชาการ ซึ่งต้องสร้างหรือพัฒนาให้เกิดขึ้นกับบุคลากรต าแหน่งวิทยากรโดยองค์
ความรู้ ประกอบด้วย ความรู้ ความสามารถท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับระบบงานนิติ
บัญญัติ และความรู้ด้าน กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภา ความรู้เรื่องกฎหมาย
และกฎระเบียบราชการ ได้แก่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและข้อบังคับการประชุม 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 และ กฎหมาย กฎ ระเบียบราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์ความรู้
ที่เกิดจากกระบวนการจัดการ ความรู้ ซึ่งจัดท าและรวบรวมเอาไว้ ได้แก่ องค์ความรู้ในการจัดท า
เอกสารประกอบการพิจารณา และองค์ความรู้ในการให้บริการข้อมูลวิชาการ ทักษะ ประกอบด้วย 
การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ ภาษาอังกฤษ การค านวณ และการจัดการข้อมูล สมรรถนะประกอบด้วย 
สมรรถนะหลัก ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การ
ยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรมและจริยธรรมและการท างานเป็นทีม สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การมองภาพองค์รวม และการด าเนินการเชิงรุก รวมทั้ง
สมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพด้านวิชาการ ได้แก่ การจัดท าข้อมูลทางวิชาการอย่างมือ
อาชีพ การให้ความเห็นทางวิชาการอย่างมืออาชีพ การด าเนินงานทางวิชาการให้ทันเวลาและการ
ประสานงานทาง วิชาการอย่างมืออาชีพ และจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรซึ่งเคยก ากับ ดูแลการปฏิบัติราชการส านักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วม
ในการจัดท าองค์ความรู้และ สมรรถนะความเป็นมืออาชีพ พบว่า ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะของข้าราชการ รัฐสภาตามมาตรฐานที่คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภาก าหนดเป็นสิ่ง
ส าคัญและจ าเป็นส าหรับ การปฏิบัติงานของวิทยากรกลุ่มงานบริการวิชาการ โดยวิทยากรต้องหมั่น
พัฒนาฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงเรื่องสมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพด้านวิชาการที่จ าเป็นส าหรับการให้บริการ
ทางวิชาการด้วยโดยจะต้องมีการจัดการความรู้ควบคู่ไปพร้อมกัน เพ่ือน ามาซึ่งองค์ความรู้ที่จะ
น ามาใช้ในการปฏิบัติงานด้านวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ (2559) ได้ศึกษาการประเมินการด าเนินงานของรัฐสภาตาม
เกณฑ์และตัวชี้วัดของสหภาพรัฐสภา เป็นการวิจัยประเมินผล (Evaluation Research) วัตถุประสงค์
เพ่ือประเมินรัฐสภาไทยอันน าไปสู่การยกระดับประสิทธิภาพการด าเนินงานของรัฐสภาไทยตามกรอบ
ตัวชี้วัดที่เป็นสากลของสหภาพรัฐสภาระหว่างประเทศ ( Inter - Parliamentary Union : IPU)  
ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัด 6 ด้าน ได้แก่ การเป็นตัวแทนประชาชน การตรวจสอบการท างานของฝ่าย
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บริหาร การท าหน้าที่นิติบัญญัติ ความโปร่งใสและการเข้าถึงได้ ความส านึกรับผิดชอบ และการมีส่วน
ร่วมในนโยบายระหว่างประเทศ จากการศึกษาพบว่า มีข้อเสนอแนะในภาพรวมที่รัฐสภาควรมี
มาตรฐานของข้อบังคับด้านการขัดจริยธรรมหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่ชัดเจน มีมาตรฐานที่เป็น
สากล มีการเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ และบังคับใช้จริง ควรมีการพัฒนาขีดความสามารถและ
สมรรถนะของสมาชิกรัฐสภาอย่างเป็นระบบ ควรมีการส ารวจความเชื่อมั่นและการประเมินประผล
การด าเนินงานของรัฐสภาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องพร้อมทั้งมีการเผยแพร่สู่สาธารณะ ส่วนภาค
ประชาชนก็ควรมีการเสริมสร้างให้เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือเป็นการถ่วงดุลอ านาจรัฐสภา โดยให้ความรู้
ประชาชนด้านข้อมูลข่าวสาร กฎหมาย ส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง   

นอกจากนี้มีข้อเสนอแนะให้ด าเนินการดังนี้ 1) ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
และส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาควรจัดท า กรอบ กระบวนการ กลไก และวิธีปฏิบัติในการป้องกัน 
สอบสวน ลงโทษสมาชิก รัฐสภาเมื่อมีการกระท าผิดหรือเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนตาม
มาตรฐานสากล รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและภาคประชาสังคมรับรู้และมีส่วน
ร่วมในการติดตามเฝ้าดูและลงโทษสมาชิกรัฐสภาที่มีพฤติกรรมผิดจริยธรรมหรือเข้าข่ายผลประโยชน์
ทับซ้อนผ่านกลไกการเลือกตั้งและตรวจสอบอ่ืน ๆ 2) ควรมีการเสริมสร้างและสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการถ่วงดุลอ านาจของสมาชิกรัฐสภาโดยผ่านกลไกต่างๆ เริ่มตั้งแต่การให้
ความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิกรัฐสภาการให้ข้อมูลข่าวสารที่เรียบง่าย การจัดเวทีหรือพ้ืนที่เพ่ือให้ประชาชนได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และแสดงความคิดเห็น เป็นต้น 3) ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ควรพัฒนา ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงระบบการรับ - ส่งข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติ
หน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาแพร่กระจายไปสู่ประชาชนให้ทั่วถึง แพร่หลาย และอย่างเสมอภาคเท่าเทียม
กัน 4) ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภารวมถึงสถาบันพระปกเกล้า 
ควรวางยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะของสมาชิกรัฐสภาอย่างเป็นระบบ  
บนพ้ืนฐานความโปร่งใสและการเข้าถึงได้ของข้อมูลของประชาชน 5) ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาควรจัดท าการส ารวจความเชื่อมั่นอย่างเป็นระบบแล้ว
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สู่สาธารณะและน าความเห็นของประชาชนไปใช้ในการปรับปรุงการ
ท างานของสมาชิกรัฐสภา 6) กกต. ควรทบทวนและปรับปรุงระบบการตรวจสอบการให้เงินอุดหนุน
แก่พรรคการเมืองให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นและบังคับใช้อย่างเสมอภาค รวมทั้งก าหนดมาตรการและ
วิธีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและภาคสังคมมีส่วนร่วมด้วยรวมทั้งผลักดันให้พรรค
การเมืองมีบทบาทในการส่งเสริมการสร้างจิตส านึกของสมาชิกรัฐสภาให้มีความส านึกรับผิดชอบต่อ
ประชาชนทั้งประเทศและประชาชนในเขตเลือกตั้ง 7) ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทของสื่อ
และสื่อระดับท้องถิ่น หรือชุมชน ในกรณีอยู่ต่างจังหวัดหรือที่ห่างไกล ใช้วิทยุรัฐสภา สื่อออนไลน์  
จัดเวที เพ่ือให้สมาชิกรัฐสภาและ/หรือผู้ช่วยประจ าตัวสมาชิกรัฐสภา เข้าถึงประชาชนให้ใกล้ชิดและ
ทั่วถึง 
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7.4 งานวิจัยต่างประเทศ 

Resende & Fujihara, (2018) ได้ ศึกษาการวิ เคราะห์ องค์ประกอบของการมี
นวัตกรรมในองค์การสมรรถนะสูง เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ) ผ่านการ
รวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์และการส ารวจ มีกลุ่มตัวอย่างเป็นองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนใน
ประเทศ บราซิล 19 แห่ง จากการวิเคราะห์องค์ประกอบจัดท าเป็นตัวแบบ พบว่า ปัจจัยที่กระตุ้นให้
เกิดนวัตกรรมในองค์การ เพ่ือให้เกิดองค์การสมรรถนะสูง 4 ประการ ได้แก่ 1) การจัดการที่เก็บข้อมูล
เพ่ือพัฒนาและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากผู้มีส่วนได้เสีย บุคลากรในองค์การ ลูกค้า และประชาชน  2) 
ผู้บริหารสูงสุดที่มีความเป็นผู้น าเพ่ือสร้างนวัตกรรม โดยสามารถปรับเปลี่ยน ค้นหาวิธีแก้ปัญหาและ
พัฒนาความร่วมมือสร้างนวัตกรรม 3) วัฒนธรรมเชิงนวัตกรรม ซึ่งจะต้องมีท างานเป็นทีม ผู้บริหารมี
การสังเกตและมีนโยบายส่งเสริม โดยรับรู้ถึงการต่อต้านสิ่งใหม่จากการยืดหยุ่นเวลาการท างานเพ่ือ
การเรียนรู้ ในการมุ่งสร้างและเพ่ิมทักษะที่จ าเป็นจากกลยุทธ์ขององค์การ 4) มุ่งสร้างกลยุทธ์เชิง
นวัตกรรม มีการวางแผนระยะกลางและระยะยาวโดยน านวัตกรรมไว้ในกิจกรรมห่วงโซ่คุณค่าของ
องค์กร และมีการศึกษาวิเคราะห์หาทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปรับเปลี่ยนองค์การให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมอยู่เสมอ   

De Waal.A., & Akaraborworn (2013) ได้ศึกษาความเหมาะสมของกรอบแนวคิด
องค์การสมรรถนะสูงส าหรับประเทศไทย โดยน าแบบสอบถาม 75 ข้อที่เป็นลักษณะองค์การ
สมรรถนะสูงตามแนวคิดของ De Waal (2012) มาใช้เก็บข้อมูลในที่ประชุมสัมมนานักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ในปี 2012 จากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ ผู้บริหารและพนักงานจากองค์การธุรกิจ
จ านวน 25 องค์การ และภาครัฐจ านวน 8 องค์การ และอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยของ
ไทยจ านวน 50 คน  น ามาค านวณทางสถิติและน าข้อมูลที่ได้เข้าเสวนากลุ่มเพ่ือความชัดเจนใน
ผลลัพธ์แต่ละประเด็น ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนน 5 ปัจจัยองค์การสมรรถนะสูง องค์การไทย
และองค์การในเอเชีย (เทียบกับค่าเฉลี่ยในฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิม) ใกล้เคียงกัน ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยที่
สูงสุดคือ การมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาว รองลงมา คือ คุณภาพบุคลากร การน าองค์การเพ่ือบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพ วัฒนธรรมแบบเปิดให้พนักงานมีส่วนร่วมและมุ่งเน้นการปฏิบัติเป็นหลัก ส่วนด้าน
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ยังมีค่าต่ ากว่าค่าเฉลี่ยในเอเชีย ซึ่งสะท้อนว่าองค์การไทยยังไม่เป็นองค์การ
สมรรถนะสูงอย่างแท้จริง ซึ่งพบว่า ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมีข้อสังเกตจากที่ประชุมเชิ ง
ปฏิบัติการใน 3 ประเด็นส าคัญ คือ 

1) ปรับปรุงกระบวนการในการพัฒนา (improve improvement process) แนวทาง 
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ในทุกด้านขององค์การและทุกคนในองค์การต้องถือเป็นหน้าที่ หลายองค์การ 
มักใช้การจัดการประสิทธิภาพงาน (Performance Management) ไม่ใช่ เพ่ือพัฒนาองค์การ 
(ปรับปรุงต่อเนื่อง) แต่มักใช้เป็นเครื่องมือประเมินผลงานเพ่ือขึ้นเงินเดือนประจ าปี สร้างความกังวล 
หวาดกลัว ท าให้สกัดก้ันการท างานเป็นทีม และส่งเสริมความคิดระยะสั้น 

2) การมีส่วนร่วมของบุคลากรควรมีมากขึ้น จากข้อค าถามการให้เวลาในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมในกระบวนการส าคัญมีคะแนนต่ า แม้องค์การจะเห็นว่ากลยุทธ์
การเป็นเครื่องมือส าคัญ แต่ไม่ใส่ใจกับกระบวนการย่อยของแผนในเรื่องการสื่อสารกลยุทธ์  
และไม่สร้างความเข้าใจกับบุคลากร รวมถึงการไม่มีช่องทางสื่อสารทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
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ทางการ ของแผนการท างานอย่างชัดเจน ผู้บริหารควรได้รับการฝึกฝนและพัฒนาในเรื่องการสนทนา 
และการเป็นพ่ีเลี้ยง (dialoguing and mentoring)  โดยท าร่วมไปกับการประเมินผลงานและให้
ข้อมูลย้อนกลับ 

3) การเป็นผู้บริหารที่ดีขึ้น จะต้องเป็นผู้สอนงานเพ่ือให้บุคลากรบรรลุเป้าหมาย
ผลลัพธ์ที่ดี และตัดสินใจที่จะด าเนินการกับผู้ไม่มีผลการปฏิบัติงาน เนื่องจากผู้บริหารของไทยมักไม่
ค่อยแสดงบทบาทดังกล่าวในทางบวกอย่างสร้างสรรค์ ทั้งในการสร้างนวัตกรรม การผลักดัน 
สนับสนุนให้มีการขยายโอกาสให้เกิดบรรยากาศการเปลี่ยนแปลงองค์การ การเป็นผู้บริหารที่สอนงาน
ผูกพันกับผู้ปฏิบัติงานมากขึ้นจะช่วยลดการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม กระตุ้นการท างานดีขึ้น 
ส่งผลให้องค์การมีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น ด้านความเหมาะสมของกรอบแนวคิดองค์การสมรรถนะสูง
กับบริบทประเทศไทย พบว่าเป็นเทคนิคที่มีคุณค่าสามารถใช้พัฒนาองค์การในเส้นทางสร้างความ
ยั่งยืนได้น ามาซึ่งการผลักดันให้องค์การภาครัฐเป็นองค์การสมรรถนะสูง  

จากแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวที่ได้น าเสนอไว้ในเนื้อหาข้างต้น 
ดังนั้นผู้วิจัยได้น ามาสรุปเป็นประเด็นที่น าไปสู่การพัฒนาเครื่องมือและน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ด าเนินการวิจัย และภาพรวมในการใช้ประโยชน์ของแนวคิด ทฤษฎี ข้อมูลสนับสนุน และเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือการพัฒนายุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 
ดังตารางที่ 7, 8 ดังนี้ 

ตาราง 7 สรุปประเด็นที่น าไปสู่การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ด าเนินการวิจัย  

ประเด็น นักคิด กรอบความหมาย ประเด็น 

แนวคิด
เกี่ยวกับ
จัดการ
ภาครัฐ 

Osborne & Gaebler (1992)  
Boston(1996), Denhardt & 
Denhardt (2007), 
Osborne (2010) , 
Pestoff (2010), 
ทศพร ศิริสมัพันธ์ (2553), อัมพร ธรรม
รงลักษณ์และคณะ (2553) 
 

การศึกษาแนวคิดการจัดการภาครัฐมีความส าคัญเพื่อ
เข้าใจทิศทางการบริหารจัดการขององค์การภาครัฐ ตาม
แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) ที่มุ่งเน้นใน
การบริหารให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และการให้บริการ
แก่ประชาชน แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ 
(NPS) ได้ให้ความส าคัญการสร้างการมีส่วนร่วมและการ
รับผิดชอบต่อประชาชน และแนวคิดสร้างความร่วมมือ
ภาคสาธารณะแบบใหม่ (NPG) ซึ่งให้ความส าคัญกับการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ความยั่งยืน 

แนวคิดการ
ปฏิรูป
ระบบ
ราชการ
ไทย 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน (2549), 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (2551), 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (2560) 

แนวคิดการปฏิรูประบบราชการของไทยน ามาศึกษาเพื่อ
สร้างเข้าใจการเปลี่ยนแปลงขององค์การภาครัฐมีการใช้
หลักการจัดการภาครัฐแนวใหม่มาปรับใช้ประเมิน
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลองค์การ อีกทั้งเป็นแนว
ทางการพัฒนาการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ระบบราชการ
ไทยมาถึงปี 2559 และน ามาสู่การเป็นระบบราชการ
ไทย 4.0 ที่ น ามาใช้ก าหนดทิ ศทางองค์ การให้ มี
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ประเด็น นักคิด กรอบความหมาย ประเด็น 

สมรรถนะสูง โดยองค์การภายรัฐจะต้องมีการปฏิรูปโดย
น าองค์การไปสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัล การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับทั้ งภายในและภายนอก
องค์การ และการสร้างนวัตกรรมขององค์การภาครัฐ  

แนวคิด
เกี่ยวกับ 
ธรรมาภิ
บาลภาครัฐ 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (2555), 
ถวิลวดี บุรีกุล (2555) 

ได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาล ใน
บริบทของไทยระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน การน า
องค์ประกอบของธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการ
ภาครัฐของไทยและวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อใช้
ขับเคลื่อนการส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลส่งเสริมให้
เป็นองค์การสมรรถนะสูง 

แนวคิด
เกี่ยวกับ
องค์การ
สมรรถนะ
สูง 

Holbeche (2005), Linder & Brooks  
(2004), Jupp & Younger (2004), 
Miller (2001), Lawler III (2005), 
Buytendijk (2006), De Waal (2012) 
,Blanchard (2010), Kaplan & 
Norton(2001), Bhalla et al. (2011), 
Jamrog,J,et al.(2008), 
Schermerhorn Hunt, & Osborn 
(2007), Mische (2001) บริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) นิสดารก์ เวชยานนท์ 
(2551), พสุ เดชะรินทร์ (2549), เสน่ห์ 
จุ้ยโต (2557) เกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จดัการภาครัฐ (PMQA) (4.0) 

ทบทวนวรรณกรรมองค์การสมรรถนะสูงเพื่อเป็นกรอบ
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดยท าการศึกษาองค์ประกอบ
และลักษณะขององค์การสมรรถนะสูงจากแนวคิด
นักวิชาการตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบัน ทัง้นี้ได้ศึกษาแนวคิด
องค์การสมรรถนะสูงของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
รวมทั้งองค์การสมรรถนะสูงน ามาปฏิบัติในประเทศไทย 
ซึ่งผู้วิจัยได้สังเคราะห์ลักษณะองค์การสมรรถนะสูงที่
น ามาใช้เพื่อการพัฒนาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้มี
สมรรถนะสูงต่อไป   
 

แนวคิด
เกี่ยวกับ
การพัฒนา
ยุทธศาสตร ์

Wheelen & David Hunger (2010,  
David (2007), 
Koontz & Weihrich (1990) 
 

การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการที่ใช้เพื่อการ
จัดท ายุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การ โดยประกอบ
ไปด้วย กระบวนการก าหนดยุทธศาสตร์  การน า
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ การประเมินและการควบคุม 
ยุทธศาสตร์ต้องอาศัยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อ
ก าหนดทิศทางและก าหนดกลยุทธ์องค์การ ส าหรับการ
วิจัยครั้งนี้ ได้ใช้เทคนิคการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกองค์การ (SWOT) วิเคราะห์จุดแข็ง
(Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) 
และอุปสรรค (Threat)  และจับคู่ รายการวิ เคราะห์
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ประเด็น นักคิด กรอบความหมาย ประเด็น 

สภาพแวดล้อมของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (TOWS 
Metrix) 

การวิจัย
อนาคต 

Best, John W.  (1986), 
Alex J. Ducanis (1970), 
จุมพล พูลภัทรชีวิน (2548), 
จักรกฤษณ์ สริิริน (2559) 

การวิจัยอนาคตเป็นการศึกษาแนวโน้มที่เป็นไปได้และ
เป็น ไปไม่ ได้  ทั้ งที่ พึ งประสงค์และไม่พึ งประสงค์ 
เพื่อที่จะหาทางท าแนวโน้มที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นและ
ขจัดแนวโน้มที่ไม่พึงประสงค์ให้ลดน้อยลงหรือหมดไป มี
ประโยชน์ทางการวิจัยในการก าหนดนโยบาย การ
วางแผน การตัดสินใจในการปฏิบัติที่จะน าไปสู่การสร้าง
อนาคตอันพึงประสงค์ 

ตาราง 8 สรุปแนวทางการศึกษาและใช้ประโยชน์จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นที่เกี่ยวกับ
เอกสาร แนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

แนวทางการศึกษาและการใช้ประโยชน์ 

สนับสนุน 
ปัญหาและ

วัตถุประสงค์
ของการวิจัย 

พัฒนากรอบ
แนวคิด 

ในการวิจัย 

การด าเนินการ
วิจัยขั้นตอนท่ี 

1 

การด าเนินการ
วิจัยขั้นตอนท่ี2 

สนับสนุน
การ

อภิปราย
ผลการวิจัย 

แนวคิดเกี่ยวกับจัดการ
ภาครัฐ 

√ √   √ 

แนวคิดการปฏริูประบบ
ราชการกับการจดัการ
ภาครัฐ 

√ √   √ 

แนวคิดเกี่ยวกับ 
ธรรมาภิบาลภาครัฐ 

    √ 

แนวคิดเกี่ยวกับองค์การ
สมรรถนะสูง 

√ √   √ 

แนวคิดเกี่ยวกับการ
พัฒนายุทธศาสตร ์

  √ √  

การวิจัยเชิงอนาคต √ √ √ √ √ 

ข้อมูลของส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 

√  √   

งานวิจัยและเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

    √ 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนายุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง”  

ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงนโยบาย (Policy Research) มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพการณ์และ
ความต้องการพัฒนาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 2) เพ่ือจัดท าร่างข้อเสนอ
เชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 3) เพ่ือน าเสนอ
และรับรองการพัฒนายุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง การศึกษานี้มี
หน่วยในการวิเคราะห์ (Unit of analysis) คือ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ใช้วิธีวิทยาการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative research) เพ่ือค้นหาความหมายและท าความเข้าใจประสบการณ์ ไปยัง
ความหมายที่อยู่เบื้องหลัง ผ่านกระบวนการรวบรวมข้อมูล จากเอกสาร วารสาร ต ารา งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องและการเก็บข้อมูลภาคสนามจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ร่วมกับการใช้
เท ค นิ ค ก า ร วิ จั ย อ น า ค ต อี ดี เอ ฟ อ า ร์ (Ethnographic Delphi Futures Research:  EDFR)  
เพ่ือการศึกษาอนาคต ความเปลี่ยนแปลงที่คาดการณ์ซึ่งช่วยตัดสินใจ พัฒนารูปแบบการวางแผน
องค์การ (Glenn, 2016) โดยมีผู้ให้ข้อมูลหลักหลายส่วนได้แก่ ผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้ เสีย ผู้มีความ
เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับองค์การสมรรถนะสูงของประเทศไทย และ บุคลากรของส านักงาน เพ่ือให้ได้
องค์ประกอบขององค์การสมรรถนะสูง และน าข้อมูลมาวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลในหลายมิติ ภายใต้การ
ตีความและกลั่นกรองอย่างเป็นระบบ (ชาย โพธิสิตา , 2556) รวมทั้ง สรุปและน าเสนอผลการศึกษา 
ในรูปแบบยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาสู่องค์การสมรรถนะสูง โดยมีขั้นตอน  
การวิจัย 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ (ปรากฏดังภาพที่ 10) 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการณ์และความต้องการของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาสู่องค์การ
สมรรถนะสูง และได้ลักษณะที่พึงประสงค์ขององค์การสมรรถนะสูง โดยใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึก  และ
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการศึกษาสภาพแวดล้อมเพ่ือหา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์การสมรรถนะสูง SWOT Analysis และวิเคราะห์เพ่ือหาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยโดยเทคนิค TOWS Matrix, PEST Analysis, 7’s ของ McKinsey 

ขั้นตอนที่ 2 ร่างข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่
องค์การสมรรถนะสูง ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการศึกษาไว้คือเทคนิคการวิจัยแบบอนาคต EDFR ทั้ง 2 ครั้ง 
จากนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านองค์การสมรรถนะสูง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวม 17 คน 

ขั้นตอนที่ 3 น าเสนอและรับรองข้อเสนอการพัฒนายุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง น าเสนอเชิงนโยบาย (Policy Meeting) (แบบออนไลน์) โดยมี
กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียประกอบด้วย สมาชิกวุฒิสภา นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร
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ของส านักงาน และผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 24 คน เพื่อพิจารณายุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สู่องค์การสมรรถนะสูง ซึ่งเป็นการรับรองข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 10 ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย 
การด าเนินการวิจัยมี 3 ขั้นตอนโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการณ์และความต้องการของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่

องค์การสมรรถนะสูง  

1.วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการเพ่ือให้ได้องค์การสมรรถนะสูง 
โดยผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการศึกษาไว้ (ปรากฏดังตารางที่ 9) 

2. วิธีการด าเนินการวิจัย 
2.1 วิเคราะห์ เอกสาร (Documentary Analysis) โดยศึกษานโยบายรัฐบาล แผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แนวคิดปฏิรูประบบราชการ แนวคิดการจัดการภาครัฐ แนวคิดไทยแลนด์ 4.0 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์ส านักงาน แผนงานโครงการของส านักงาน

ผลที่ได้รับ กระบวนการ ปัจจัยน าเข้า 

ขั้นตอนที่ 1 
ศึกษาสภาพการณ์และ

ความต้องการของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาไปสู่องค์การ

สมรรถนะสูง 

ศึกษาวิเคราะห์เอกสารและ

การสัมภาษณเ์ชิงลึกจากผู้ให้

ข้อมูลหลัก  29 คน ร่วมกับ

การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม 

SWOT Analysis, TOWS 

-ข้อมูลสภาพการณ์และ

ความต้องการเพื่ อ เป็ น

องค์การสมรรถนะสูง และ

ไ ด้ ลั ก ษ ณ ะ อ ง ค์ ก า ร

ส ม ร ร ถ น ะ สู ง ข อ ง

ขั้นตอนที่ 2 
ร่างข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ใน

การพัฒนาส านกังาน
เลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การ

สมรรถนะสูง 

วิธีการศึกษาโดยใช้เทคนิค

การวิจัยแบบอนาคต EDFR 

จ านวน 2 ครั้ง มีผู้ทรงคุณวุฒิ 

17 คน 

-ได้ร่างยุทธศาสตร์การ

พัฒนาองค์การไปสู่

องค์การสมรรถนะสูง 

 

ขั้นตอนท่ี 3 

น าเสนอและรับรอง
ข้อเสนอการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒสิภาไปสู่

จัดประชุมเชิงนโยบาย 

(Policy Meeting) (แบบ

ออนไลน์) ร่วมกับกลุ่มผูม้ีส่วน

ได้ส่วนเสียขององค์การ 

จ านวน 24 คน 

-รับรองข้อเสนอเชิง

นโยบายการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ของส านักงาน

เลขาธิการวุฒสิภาไปสู่

องค์การสมรรถนะสูง 
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เลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้ง เอกสาร หนังสือต ารา แผ่นพับ สื่อชนิดต่าง ๆ และอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์
ต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจแนวคิด ทฤษฎี และน ามาสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย 

2.2 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล สภาพการณ์และความต้องการของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ไปสู่องค์การสมรรถนะสูง โดยการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์การ
สมรรถนะสูง จ านวน 29 คน โดยวิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) หรือจน
ข้อมูลอ่ิมตัว (Saturated Data) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและรอบด้าน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญที่
เกี่ยวข้องกับ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา รัฐสภา และมีประสบการณ์ความเข้าใจองค์การสมรรถนะ
สูง ได้แก่ ผู้บริหารของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิด้านองค์การ จ านวน  
ผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ อดีตสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

2.3 ศึกษาสภาพแวดล้อมเพ่ือหา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่มีผลต่อการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง ด้วยเทคนิค SWOT Analysis และ
วิเคราะห์เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยโดยเทคนิค TOWS Matrix, PEST Analysis, 7’s ของ 
McKinsey 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเป็นเครื่องมือที่พัฒนาเพ่ือให้สอดคล้องเหมาะสมกับการวิจัย ซึ่งเครื่องมือ
ส าหรับการวิจัยในแต่ละขั้นตอน ประกอบด้วย 1) แบบวิเคราะห์เอกสารที่ใช้การศึกษาแนวทางในการ
พัฒนายุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง โดยใช้วิธีวิเคราะห์เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 2) ศึกษาเอกสารการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสารที่ใช้ในการวิจัย 3) การสร้างแบบวิเคราะห์
และสังเคราะห์เนื้อหา เอกสารโดยให้ครอบคลุมเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 

3. แหล่งข้อมูลและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
3.1 แหล่งข้อมูล  

 แหล่งข้อมูลส าหรับการวิจัยในครั้งนี้  คือ ผู้บริหารของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าใจบทบาทของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาและรัฐสภา และมีความ
เชี่ยวชาญในเรื่ององค์การสมรรถนะสูง ผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ อดีตสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ และผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ท างานในส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

3.2 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยการการสัมภาษณ์เชิง

ลึก ก าหนดเกณฑ์/คุณสมบัติการเลือก 1) ผู้บริหารของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่มีความรู้ความ
เช้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และได้ร่วมจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 4 
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รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญและมีความเข้าใจระบบการบริหารของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
2) ผู้ เชี่ยวชาญด้านองค์การสมรรถนะสูง ซึ่งเป็นผู้มีผลงานวิชาการหรืองานวิจั ยที่เกี่ยวข้องกับ
ยุทธศาสตร์ การจัดการองค์การและองค์การสมรรถนะสูง ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา 3) สมาชิกวุฒิสภา 
อดีตสมาชิกวุฒิ สภา และอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่ งชาติ  เคยด ารงต าแหน่ งประธาน
คณะกรรมาธิการ หรืออนุกรรมาธิการของวุฒิสภา หรือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติที่มีความรู้ความเข้าใน
เกี่ยวกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ มีความเข้าใจการปฏิบัติงานเพ่ือการสนับสนุนภารกิจของฝ่ายนิติ
บัญญัติ 4) ผู้ปฏิบัติงานที่สั่งสมประสบการณ์ท างานในส านักงาน 10 ปีขึ้นไป ซึ่งมีความเข้าใจ
ยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าใจการเปลี่ยนแปลงขององค์การ และระบบงานการ
ท างานของส านักงานจะเน้นผู้ที่มีประสบการณ์การท างานและมีบทบาทเกี่ยวข้องของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา มีความรู้ความสามารถในการวางแผนยุทธศาสตร์ และการเป็นองค์การสมรรถนะ
สูง ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายและมีความเที่ยงตรง โดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Selection) และวิธีการเลือกแบบลูกบอลหิมะ (Snowball Technique)        
จนข้อมูลอ่ิมตัว (Saturated Data) โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) รวมจ านวน 
29 คน ก าหนดเกณฑ์การเลือก ประกอบด้วย 

3.2.1 ผู้บริหารของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้แก่ ผู้บริหารที่ด ารงต าแหน่ง

เลขาธิการ รองเลขาธิการ ที่ปรึกษาระบบงาน และผู้อ านวยการส านักที่เก่ียวข้องจ านวน 10 คน  

3.2.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านองค์การสมรรถนะสูง ซึ่งเป็นผู้มีผลงานวิชาการ หรืองานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับองค์การสมรรถนะสูง จ านวน 5 คน 

3.2.3 ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ สมาชิกวุฒิสภา อดีตสมาชิกวุฒิสภา และ

อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของวุฒิสภา หรือสมาชิก

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการก าหนดทิศทางและบทบาทการท างานให้กับ

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จ านวน 7 คน  

3.2.4 ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ท างานในส านักงาน 

10 ปีขึ้นไป หรือ เป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ซึ่งมีความเข้าใจ การเปลี่ยนแปลงขององค์การ ระบบงาน

การท างาน และระบบการบริหารงานโดยรวม ซึ่งอยู่ ในสายงานหลัก และสายงานสนับสนุนของ

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจ านวน 7 คน  

4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
ผู้ วิ จั ย ใช้ การวิ เคราะห์ เอกสาร (Documentary Analysis) การสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก 

(In-depth Interview) เพ่ือสอบถามสภาพการณ์  ปัญหา ความต้องการที่มีผลต่อการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 
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4.1 การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ 

(Secondary Source) จากเอกสารต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการสร้างสมรรถนะสูงของส านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา เอกสารของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง สื่อสิ่งพิมพ์วิชาการ และ

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากเว็บไซต์ 

4.2 แนวค าถามในการวิจัย (Research guideline) ส าหรับการสัมภาษณ์ที่ใช้ในการวิจัย

ครั้งนี้ จะเน้นการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) เป็นหลักเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและ

ครอบคลุมประเด็นที่ท าการวิจัยมากที่สุด ซึ่งเป็นแนวค าถามที่ผ่านการกลั่นกรองและพิจารณาแล้วว่า

จะสามารถตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ชัดเจนและครอบคลุมมากที่สุด โดยการใช้แบบสัมภาษณ์

กึ่งมีโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างสมรรถนะ

สูงของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

4.3 แบบสังเกตและจดบันทึก โดยผู้วิจัยเข้าไปร่วมกิจกรรมต่างๆ ด้วย เช่น การประชุม

คณะกรรมการติดตามและก ากับดูแลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือท า

หน้าที่ศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (PMQA) 

5. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
5.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการสร้าง

สมรรถนะสูงของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือในการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ทั้งการสัมภาษณ์  การสังเกต และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

5.2 น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการสร้าง
สมรรถนะสูงของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา มาสังเคราะห์เพ่ือก าหนดเป็นโครงสร้างและขอบเขต
ของเครื่องมือ โดยให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ที่ศึกษา โดยขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 

5.3 สร้างหรือก าหนดประเด็นของเครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพแต่ละประเภททั้งการ
วิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก  การสังเกต การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม หลังจากนั้นน า
ประเด็นที่สร้างเสร็จเสนอ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะ และปรับปรุง
แก้ไข 

5.4 น าประเด็นเครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไป ด าเนินการ
เก็บข้อมูล 
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6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนี้ 
6.1 ศึกษาข้อมูลในระดับทุติยภูมิโดยการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary 

Analysis) การรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวมรวมข้อมูล เอกสารนโยบาย ทั้งเอกสาร หนังสือ ต ารา
แผ่นพับ สื่อชนิดต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ 
รัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในช่วงเวลาที่ท าการศึกษา โดยท าการรวบรวมจากเอกสาร
ของส่วนราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา งานวิจัยทางวิชาการ และ Website ของราชการที่
เกี่ยวข้อง 

6.2 ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก ( In-depth 
interview) ซึ่งผู้วิจัยได้ติดต่อไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารของ
ส านักงาน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ปฏิบัติงาน โดยมีการพูดคุยตะล่อมถาม (Probe) เกี่ยวกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบัน  ปัญหาอุปสรรค และความต้องการเพ่ือผู้ให้ข้อมูลได้ให้ค าส าคัญ (Key word) 
แล้วถามต่อไปเรื่อย ๆ  ร่วมกับการสังเกต โดยมีศึกษาข้อมูลแนวคิดเป็นกรอบการศึกษาเบื้องต้น หรือ
สมมติฐานชั่วคราว (Working Hypothesis) ซึ่งเป็นข้อสรุปที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน ซึ่งต้อท าการศึกษา
รวบรวมข้อมูลต่อไป คือ องค์ประกอบและคุณลักษณะขององค์การสมรรถนะสูงจ านวน 7
องค์ประกอบ โดยน ากรอบการศึกษาเบื้องต้นไปสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลัก เพ่ือให้ได้
องค์ประกอบองค์การสมรรถนะสูงที่เหมาะสมกับส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา สอดคล้องกับแนวคิด
ของ Maxwell (1996:27) ที่เห็นว่าการสร้างแนวคิดส าหรับการศึกษา ผู้วิจัยควรที่จะสร้างขึ้นมาเอง 
ไม่ใช่น ามาจากการผู้อ่ืนทั้งหมด เพ่ือให้กรอบแนวคิดมีความสอดคล้องกับบริบทหรือปรากฏการณ์ที่
ศึกษาเฉพาะพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม 

ทั้งนี้ระหว่างการสัมภาษณ์ผู้วิจัยใช้เครื่องบันทึกเสียงเพ่ือบันทึกข้อมูลภาคสนาม (Field 
Note) มีการสังเกตเพ่ือเก็บรายละเอียดทั้งบริบท สิ่งแวดล้อม พฤติกรรม กิจกรรม เหตุการณ์ค าพูด
จากการได้ยินและสัมภาษณ์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการศึกษาและเป็นการตรวจสอบความน่าเชื่ อถือ 
จากนั้นผู้วิจัยจึงน าข้อมูลจากภาคสนามมาประมวลข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ในแต่ละครั้ง หากเกิด
ข้อบกพร่อง หรือข้อมูลที่ได้ขาดความสมบูรณ์ ผู้วิจัยอาจต้องสัมภาษณ์เพ่ิมเติมอีกครั้ง เพ่ือให้ได้ข้อมูล
เชิงลึกที่สามารถวิเคราะห์และอธิบายปรากฏการณ์ในการศึกษาได้มากที่สุด 

7. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจะเริ่มกระท าพร้อม ๆ กับการเก็บ

รวบรวมข้อมูล และด าเนินการไปพร้อม ๆ กันตลอดระยะเวลาของการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้เพราะ
การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้แบบอุปนัย (Inductive) คือเน้นการออกไปสัมผัส
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กับปรากฏการณ์เป็นรูปธรรมก่อน จากการศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์เชิง
ลึก โดยผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนาเนื้อหา (Descriptive Analysis) เป็นประเด็นหลักโดย
การจับประเด็นส าคัญจากการวิเคราะห์เอกสารบันทึกลงในแบบของการเก็บข้อมูล เนื้อหาส่วนที่
เกี่ยวข้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ  และการวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกซึ่งได้ศึกษา
สภาพการและความต้องการ ปัญหาอุปสรรค และความคาดหวัง ส าหรับข้อมูลบางส่วนเป็นการน าเอา
ข้อความที่เป็นตอนส าคัญที่ผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวถึงมาเพ่ือสนับสนุนสาระส าคัญของการวิเคราะห์ เพ่ือ
การอธิบายปรากฏการณ์การสร้างองค์การสมรรถนะสูงของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ต่อจากนั้น ผู้วิจัยน าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นมาวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
ที่การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกท้ังหมดในงานวิจัยครั้งนี้จะใช้เป็นข้อมูล
ในการสัมภาษณ์ เชิงลึกเพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT และ TOWS Matrix 
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน (ชาย โพธิสิตา 2556 :337-338) 

7.1 การจัดการข้อมูล โดยการจ าแนกข้อมูลเป็นหมวดหมู่ของข้อมูล (Sorting and 
Coding Data) ด้วยการถอดข้อมูลออกจากเทปบันทึกเสียง การเขียนบันทึกและการสรุปข้อมูลที่ได้
การสัมภาษณ์ 

7.2 การลดทอนข้อมูล (Data reduction) โดยผู้วิจัยเลือกสรรเอาข้อความบางส่วนใน
ข้อมูล ที่มีความหมายตรงประเด็นกับเรื่องที่ต้องการวิเคราะห์ออกมาจากข้อความอ่ืน ท าให้ข้อความ
ส่วนที่ได้รับการเลือกสรรถูกลดทอนลงด้วยการสรุปเอาเฉพาะความหมายส าคัญที่สื่อออกมาแล้ว
ก าหนดรหัสข้อมูล (Coding) 

7.3 การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาสภาพปัญหาและสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับปัจจัย ภายใน
และปัจจัยภายนอกในครั้งนี้ โดยผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนาเนื้อหา (Descriptive analysis) 
เป็นประเด็นหลักโดยการจับประเด็นส าคัญจากการวิเคราะห์เอกสารบันทึกลงในแบบของการเก็บ
ข้อมูล เนื้อหาส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ และการวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์
และการสังเกตภาคสนาม รวมถึงการถอดเทปบันทึกเสียงหลังจากการให้สัมภาษณ์ ส าหรับข้อมูล
บางส่วนเป็นการน าเอาข้อความที่ เป็นตอนส าคัญที่ผู้ ให้ข้อมูลหลักกล่าวถึงมาเพ่ือ สนับสนุน
สาระส าคัญของการวิเคราะห์ เพ่ือการอธิบายปรากฏการณ์การสร้างองค์การสมรรถนะสูงที่เกิดข้ึน 

7.4 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้น าไปสู่การวิเคราะห์ด้วยแนวคิด SWOT Analysis ในการ
วิเคราะห์ เพ่ือหาโอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) จุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน 
(Weakness) และการวิเคราะห์ 7S ของ McKinsey โดยแบ่งออกเป็น 7 ด้านได้แก่ (1) โครงสร้าง 
(2) ทักษะ (3) ระบบ (4) พนักงาน (5) รูปแบบการจัดการ (6) กลยุทธ์ (7) ค่านิยมร่วม เพ่ือใช้เป็น
แนวทางวิเคราะห์ศักยภาพหรือสมรรถนะขององค์การ ข้อมูลจากวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT 
analysis จะน ามาใช้จับคู่หาความสัมพันธ์ปัจจัยสภาพแวดล้อมด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ TOWS 
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Matrix เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์จากกลยุทธ์ 4 รูปแบบ ได้แก่ กลยุทธ์ Strength and Opportunity 
(SO) Weakness and Opportunity (WO) Strength and threat (ST) แ ล ะ  Weakness and 
threat (WT) เพ่ือวิเคราะห์และน าเสนอร่างพัฒนายุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็น
องค์การสมรรถนะสูงเสนอเป็นแนวทางในการพิจารณาในขั้นตอนต่อไป ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดจะ
ส่งกลับให้ผู้เชี่ยวชาญท าการยืนยัน เปลี่ยนแปลงอีกครั้งจนกระทั่งข้อมูลมีความสอดคล้องกัน กรณี
ข้อมูลไม่สอดคล้องกัน ผู้วิจัยจะด าเนินการหาฉันทามติถึงแนวทางความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน เพ่ือให้ได้
ฉันทามติที่สอดคล้องกันในรอบต่อไป ส าหรับการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลในการอธิบายวัตถุประสงค์
งานวิจัย  
ตาราง 9 สรุปวิธีการด าเนินการวิจัย ตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 

วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก/
เอกสาร 

เครื่องมือ 

1. การวิเคราะห ์
แนวความคิดและ 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การศึกษาแนวคิดและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 

เอกสารแนวความคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัย 
-การวิเคราะห์เอกสาร 
องค์การสมรรถนะสูง 

 การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์เนื้อหา  
(Document 
Analysis)    

2.การศึกษา
สภาพการณ์และความ
ต้องการของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาไปสู่
องค์การสมรรถนะสูง 

 การเก็บรวบรวม 
ข้ อ มู ล ก า รวิ จั ย เชิ ง
คุ ณ ภ า พ  จ า ก ก า ร
วิเคราะห์เอกสาร  
การสัมภาษณ์เชิงลึก     
กับกลุ่มเป้าหมาย 29 
คน 

 สัมภาษณ์เชิงลึกกับ 
ผู้ที่ มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ผู้บริหาร 
ผู้เชี่ยวชาญ  
ผู้มีส่วนได้เสีย และ
ผู้ปฏิบัติงาน 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
 

3.ศึกษาปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอกท่ีมี
ผลที่มีผลต่อการเป็น
องค์การสมรรถนะสูง  

วิเคราะห์SWOT 
Analysis  7’S  
Model PEST 
Analysis และ
วิเคราะห์ TOWS 
Matrix  

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ผู้บริหาร 
ผู้เชี่ยวชาญ  
ผู้มีส่วนได้เสีย และ
ผู้ปฏิบัติงาน 
 

แบบวิเคราะห์ SWOT 
Analysis  7’S  
Model PEST 
Analysis และ
วิเคราะห์ TOWS 
Matrix 
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ขั้นตอนที่ 2 ร่างข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่

องค์การสมรรถนะสูง  

การร่างข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนายุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่
องค์การสมรรถนะสูง โดยน าข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 มาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ ด้วยเทคนิคการวิจัย
อนาคตแบบEDFR โดยการอาศัยความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ประสบการณ์เหมาะสมกับ
งานวิจัยส่วน EDFR ใช้การสัมภาษณ์รอบแรกแล้วตามด้วยเดลฟายในรอบที่สอง วิธีการของ EDFR จึง
มีระบบของการได้มาของข้อมูลทีเป็นที่น่าเชื่อถือได้เป็นเทคนิคที่เหมาะกับการใช้การคาดการณ์ใน
อนาคต ส่วนการใช้เทคนิคเดลฟายในรอบสอง เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญไม่มีการเผชิญหน้ากัน และเป็นการ
รวบรวมผลของการพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับค าตอบที่เป็นฉัททามติของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Alex J. 
Ducanis, 1970 อ้างถึงใน น้ าผึ้ง มีศิล,2559:1258) เพ่ือได้ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์ให้มี
ความสมบูรณ์เหมาะสมต่อไป  

1.วัตถุประสงค์ เพ่ือจัดท าร่างยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาสู่การเป็นองค์การ

สมรรถนะสูง (ปรากฏดังตารางที่ 10) 

2. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 2.1 ศึกษาและพิจารณาร่างยุทธศาสตร์และสร้างแบบสัมภาษณ์ และสอบถามเพ่ือรวบรวม

ข้อมูล ตามกระบวนการของเทคนิค EDFR 

 2.2 กระบวนการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟายจะต้องมีการด าเนินการ ดังนี้ 

EDFR เป็นเทคนิควิจัยที่ผสมผสานระหว่างเทคนิคการวิจัยแบบ EFR (Ethnographic 

Future Research) และเดลฟาย (Delphi) เข้าด้วยกัน โดยรวมจุดเด่นของแต่ละเทคนิคและแก้ไข

จุดอ่อนบางประเด็นให้หมดไป โดยหลักการแล้วเทคนิค EDFR มีขั้นตอนคล้ายกับเทคนิคเดลฟาย แต่

ต่างกันตรงที่ EDFR มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมมากกว่าเดลฟาย โดยในรอบแรกของการวิจัยด้วย

เทคนิคนี้จะใช้การสัมภาษณ์แบบ EFR ที่ปรับปรุงแล้ว หลังจากนั้นผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการ

สัมภาษณ์มาวิเคราะห์และสังเคราะห์แล้วน าไปสู่การสร้างเครื่องมือเพ่ือส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญตอบตาม

รูปแบบของเทคนิคเดลฟายประมาณ 2-3 รอบ ในท้ายทีสุดก็น าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์เพ่ือหา

แนวโน้มความเป็นไปได้และความสอดคล้องทางความคิดในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 

พร้อมทั้งเขียนสรุปเป็นอนาคตภาพ โดยสรุปการใช้เทคนิควิจัยแบบ EDFR มีข้ันตอนที่

ส าคัญ ดังนี้ 

2.2.1 ก าหนดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความช านาญในประเด็นที่ต้องการ

ศึกษาวิจัยอย่างแท้จริง พร้อมทั้งต้องเตรียมความพร้อมให้แก่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผู้วิจัยต้องอธิบาย



  151 

เป้าประสงค์ของขั้นตอนการวิจัยที่ใช้ระยะเวลาการศึกษาค่อนข้างมาก อีกทั้งต้องสร้างความเข้าใจ

และให้ผู้เชี่ยวชาญเห็นความส าคัญของการวิจัยด้วย การเตรียมความพร้อมดังกล่าวนอกจากจะสร้าง

ความมั่นใจว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วยังเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญได้จัดเตรี ยมข้อมูลและ

ความคิดล่วงหน้าอีกด้วย 

2.2.2 การสัมภาษณ์ (EDFR) รอบที่หนึ่ง มีลักษณะและขั้นตอนคล้ายกับ EFR แต่ 

EDFR มีความยืดหยุ่นกว่า กล่าวคือ ผู้วิจัยสามารถเลือกรูปแบบที่สามารถสนองตอบเป้าประสงค์ 

ปัจจัยด้านต่างๆ หรือ สถานการณ์ได้ เช่น ผู้วิจัยอาจเลือกรูปแบบของ EFR โดยเริ่มจากอนาคตภาพ

ท า งดี  (Optimistic – Realistic Scenario)  อ น าค ต ภ าพ ท างร้ า ย  (Pessimistic - Realistic 

Scenario) และอนาคตที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด (Most - Probable Scenario) หรือภาพอนาคต

น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด อนาคตน่าจะเป็นไปได้รองลงมา และ อนาคตน่าจะเป็นไปได้น้อยที่สุด หรือ

อาจเลือกสัมภาษณ์เฉพาะแนวโน้มที่ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าเป็นไปได้และน่าจะเป็น โดยไม่ค านึงว่าจะ

เป็นไปในทางดีหรือร้ายหรือค านึงถึงความเป็นไปได้ในกรณีอ่ืน แต่ถ้าหากผู้วิจัยมีความประสงค์ที่

ต้องการแยกศึกษาอนาคตภาพทั้ง 3 ด้านก็สามารถด าเนินการได้โดยการออกแบบสอบถามที่จะช่วย

ให้ได้อนาคตภาพทั้ง 3 ภาพอย่างเป็นระบบ ซึ่งในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยเลือกสัมภาษณ์เฉพาะด้านที่เป็นไป

ได้มากที่สุด 

2.2.3 วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ด้วยการน าข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์

ผู้เชี่ยวชาญมาสร้างเป็นเครื่องมือส าหรับการท าเดลฟาย 

2.2.4 ท าเดลฟาย รอบที่สอง และสาม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถาม 

จ านวน 2 รอบ 

ส าหรับจ านวนผู้ให้ข้อมูลนั้น แม้จะไม่มีก าหนดตายตัวว่าควรจะใช้จ านวนเท่าใดก็ตาม 

แต่จากการศึกษาของ Macmiilan (1971 : 3-5) พบว่า หากมีจ านวนตั้ งแต่  17 คน ขึ้น ไป  

ซึ่งความคลาดเคลื่อน (error) จะลดลงเหลือเพียงเหลือเพียง 0.02 สอดคล้องกับ Dalkey and 

Helmer (1963 :9) ซึ่งงานวิจัยนี้จะก าหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญไม่น้อยกว่าจ านวน 17 คน ตามเกณฑ์

ดังกล่าว 

3. แหล่งข้อมูลและกลุ่มเป้าหมาย 
ผู้วิจัยน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาสภาพการณ์และความต้องการของ

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง และสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น

กลุ่มเป้าหมายที่มีความเชี่ยวชาญ ดังนี้  
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ส่วนการเลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ในงานวิจัยนี้มีเกณฑ์พิจารณาแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 

17 คน โดยมีเกณฑ์การเป็นผู้เชี่ยวชาญชาญด้านองค์การสมรรถนะสูงและการจัดท ายุทธศาสตร์ 

เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย จึงแบ่งผู้เชี่ยวชาญออกเป็น 4 กลุ่ม คือ  

3.1 นักวิชาการ เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีความรู้มีผลงานวิชาการและผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับ

องค์การสมรรถนะสูงและการจัดท ายุทธศาสตร์องค์การ 6 คน 

3.2 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้อง กับการก าหนดทิศทางของส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา ซึ่งเป็นผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งเป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภานิติบัญญัติ ที่มีความเข้าใจ

บริบทของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จ านวน 3 คน  

3.3 ผู้บริหารระดับสูงส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหาร

องค์การและการจัดท ายุทธศาสตร์องค์การ 3 คน 

3.4 บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์องค์การของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ซึ่งปฏิบัติงานในสายงานการวิเคราะห์นโยบายและแผน 10 ปี ขึ้นไป 3 คน 

4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยส่วนนี้ คือ แบบสอบถาม เพ่ือใช้เป็นแนวทางการ

ให้ความเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ (จากขั้นตอนที่3) ซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-

Structured Interview) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

4.1 ศึกษาจากร่างแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลจัดท าแบบสอบถาม 

4.2 สร้างแบบสอบถาม โดยให้มีความครอบคลุมกับเนื้อหาการหาองค์ประกอบและ

คุณลักษณะขององค์การสมรรถนะสูง 

4.3 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ เป็นการวัดความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 

Validity) ของแบบสอบถาม ซึ่งจะน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน พิจารณาเนื้อหาและภาษาที่ใช้แล้ว

น ามาหาค่า IOC ของแบบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาว่าข้อค าถามแต่ละข้อ วัดได้ตรงตามสิ่งที่ต้องการวัด

เนื้อหาหรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้มากน้อยเพียงใด โดยใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ให้คะแนน +1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบวัดจุดประสงค์/เนื้อหานั้น 
ให้คะแนน 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อสอบวัดจุดประสงค์/เนื้อหานั้น 
ให้คะแนน -1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบไม่วัดจุดประสงค์/เนื้อหานั้น 
แล้วน าข้อมูลที่ได้จากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ หาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อ

ค าถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์หรือเนื้อหา ( Index of Item-Objective Congruence หรือ IOC) 
จากสูตร (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2543 : 117) 
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IOC     =  ΣR 
               N 

เมื่อ ΣR แทน ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 
        N แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
เกณฑ์การตัดสินค่า IOC ถ้ามีค่า 0.50 ขึ้นไป แสดงว่า ข้อค าถามนั้นวัดได้ตรง

จุดประสงค์ หรือตรงตามเนื้อหานั้น กล่าวคือ ข้อค าถามข้อนั้นใช้ได้ (ประสพชัย พสุนนท์, 2555: 224-227)  
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล   

ผู้วิจัยได้ท าหนังสือขอความร่วมมือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรไปยัง
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 17 คน โดยอธิบายถึงวัตถุประสงค์และระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้เทคนิคการวิจัยเชิงอนาคต 
แบบ  EDFR (Ethnographic Futures Delphi Research) ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างเทคนิค 
EFR (Ethnographic Futures Research) กับเดลฟาย (Delphi) เข้าด้วยกัน ปรับปรุงวิธีให้มีความ
ยึดหยุ่นและมีความเหมาะสมโดยขั้นตอนแรกเป็นการสัมภาษณ์ด้วยค าถามปลายเปิดและน าข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แล้วสร้างเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  
5 ระดับ แบ่งเป็น 5, 4, 3, 2 และ 1 แล้วจึงน าส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือหาฉันทามติ (Consensus)  
เพ่ือหาแนวโน้มที่มีความเป็นไปได้มากและมีความสอดคล้องทางความคิดระหว่างกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพ่ือ
มุ่งตอบสนองจุดมุ่งหมายภาพอนาคตของยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ทั้งนี้การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีการด าเนินการแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
(จักรกฤษณ์ สิริริน, 2559: 48)   

5.1 เริ่มจากก าหนดและติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือสัมภาษณ์เชิงลึก ( Indept Interview) ใน
การท า EDFR รอบที่ 1 และเพ่ือตอบแบบสอบถามโดยใช้เทคนิคเดลฟายในการท า EDFR รอบที่ 2 
และรอบที่ 3  

5.2 EDFR รอบที่ 1 ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้ได้แนวโน้มที่
ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าเป็นไปได้และ/หรือควรจะเป็น ภายใต้ภาพอนาคตของโลก และประเทศไทย และ
ระบบราชการไทยในอีก 10 ปี ข้างหน้าในด้านที่เป็นไปได้มากที่สุด 

5.3 น าข้อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นประเด็นต่างๆ ในทุกประเด็นที่
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ความเห็น เพ่ือน าประเด็นเหล่านั้นไปใช้ในการเก็บข้อมูลด้วยเทคนิคเดลฟายในการ
ท า EDFR รอบท่ี 2  

5.4 EDFR รอบที่ 2 ใช้เทคนิคเดลฟายโดยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ เพ่ือให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาประเมินค่าโอกาสความเป็นไปได้และ/หรือควรจะเป็นของประเด็นต่างๆ ที่ได้
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
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5.5 น าผลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบความสอดคล้องของ
ค าตอบด้วยวิธีการเชิงสถิติเพ่ือแสดงต าแหน่งค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ และค่าร้อยละ 
(Percentile) เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จัดท าเป็นแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิส าหรับการท า EDFR รอบท่ี 3 

5.6 EDFR รอบที่  3 ในกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยส่งแบบสอบถามทางไปรษณี ย์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิจะได้รับข้อมูลย้อนกลับเชิงสถิติ (Statistical feedbacks) ที่ เป็นของกลุ่มรวมและ
ค าตอบของตนเอง เพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิทราบความเหมือนหรือความแตกต่างในแต่ละค าตอบภายใน
กลุม่ผู้ทรงคุณวุฒิและให้ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านได้ทบทวนค าตอบของตนเองอีกครั้ง ทั้งนี้การให้ข้อมูล
ย้อนกลับในกระบวนการเดลฟาย มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญได้รับรู้ระดับความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ โดยสรุปรวมว่ามีความคิดเห็นอย่างไรต่อข้อความแต่ละข้อ ข้อมูลย้อนกลับนี้ จะน าเสนอ
ด้วยค่าสถิติ ค่าสถิติที่น าเสนอจะประกอบด้วยข้อมูล 2 กลุ่ม กลุ่มแรกประกอบด้วยค่าสถิติ 2 ส่วนคือ 

ค่าสถิติส่วนที่หนึ่ง คือ ค่าสถิติที่แสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยสรุปรวม 
ซึ่งอาจแสดงด้วยค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม หรือร้อยละเพ่ือแสดงความคิดของคนส่วนใหญ่ 

ค่าสถิติส่วนที่สอง คือ ค่าสถิติที่แสดงการกระจายของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
เพ่ือแสดงระดับความสอดคล้องของความคิดของผู้เชี่ยวชาญ สถิติที่น ามาใช้ ได้แก่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์หรือการแจกแจงความถี่หรือร้อยละในแต่ละกลุ่มค าตอบ กลุ่มที่สอง 
เป็นตัวเลขที่แสดงค าตอบของผู้เชี่ยวชาญในรอบที่แล้ว เพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นความสอดคล้องหรือ
ความแตกต่างของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนกับความคิดเห็นของกลุ่ม 

อย่างไรก็ดี การส่งแบบสอบถามจะด าเนินการซ้ าจนกว่าค าตอบที่ได้จะมีมติสอดคล้อง
โดยเสียงข้างมาก หรือได้ฉันทามติ (Murphy and Terry ,1998) และจัดท ารายงานผลการศึกษาเพ่ือ
จัดยุทธศาสตร์องค์การสมรรถนะสูงของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาต่อไป 

5.7 น ามาวิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบความสอดคล้องของค าตอบด้วยวิธีการเชิงสถิติ
เพ่ือแสดงต าแหน่งของค่าต่ าสุด สูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน และค่าร้อยละอีกครั้ง 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเทคนิค EDFR ผู้วิจัยน าค าตอบที่ได้รอบที่ 2 จากผู้เชี่ยวชาญ

มาค านวณหามัธยฐาน (Median) ฐานนิยม (Mode) ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) 
ของแต่ละข้อค าถามแล้วสร้างแบบสอบถามฉบับใหม่ที่ใช้ข้อค าถามเดิม เพ่ิมต าแหน่งมัธยฐานช่วงของ
พิสัยระหว่างควอไทล์และต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญคนนั้น ๆ ตอบในการตอบแบบสอบถามรอบที่ผ่านมาให้
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนทบทวนค าถามและค าตอบในรอบที่ผ่านมาและน ากลับไปตอบอีกครั้งในรอบที่ 3 
เพ่ือพิจารณาดูความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญและน าเสนอผลงานวิจัย 
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เมื่อผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา ได้น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ 
จัดระเบียบข้อมูลและลงรหัส แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวคิดของ (Best,1986:186) โดยใช้สถิติ
ดังนี้ 

6.1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
ใช้วิธีหาค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ของแต่ละข้อค าถาม ซึ่ง
ก าหนดค่าระดับคะแนนของช่วงน าหนักเป็น 5 ระดับ มีความหมายดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง การพัฒนายุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การ
สมรรถนะสูงมีความเป็นไปได้มากที่สุด 

ระดับ 4 หมายถึง การพัฒนายุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การ

สมรรถนะสูงมีความเป็นไปได้มาก 

ระดับ 3 หมายถึง การพัฒนายุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การ

สมรรถนะสูงมีความเป็นไปได้ปานกลาง 

ระดับ 2 หมายถึง การพัฒนายุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การ

สมรรถนะสูงมีความเป็นไปได้น้อย 

ระดับ 1 หมายถึง การพัฒนายุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การ

สมรรถนะสูงมีความเป็นไปได้น้อยที่สุด 

ก าหนดค่าน้ าหนักของแต่ละข้อดังนี้ การพัฒนายุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูงมีความเป็นไปได้มากที่สุด ให้ค่าน้ าหนัก 5 คะแนน มีความเป็นไปได้

มากให้ค่าน้ าหนัก 4 คะแนน มีความเป็นไปได้ปานกลาง ให้ค่าน้ าหนัก 3 คะแนน มีความเป็นไปได้

น้อยให้ค่าน้ าหนัก 2 คะแนน และมีความเป็นไปได้น้อยท่ีสุด ให้ค่าน้ าหนัก 1 คะแนน 

6.2 แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า เมื่อค านวณหาค่าเฉลี่ยรายข้อแล้วแปลผลเทียบ

กับเกณฑ์เพ่ือแปลความหมาย ดังนี้  
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง การพัฒนายุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูงมีความเป็นไปได้มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง การพัฒนายุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูงมีความเป็นไปได้มาก 

ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง การพัฒนายุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูงมีความเป็นไปได้ปานกลาง 
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ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง การพัฒนายุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูงมีความเป็นไปได้น้อย 

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง การพัฒนายุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูงมีความเป็นไปได้น้อยที่สุด 

6.3 แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า เมื่อค านวณหาค่ามัธยฐาน แต่ละข้อแล้วน ามา

เทียบกับเกณฑ์เพ่ือแปลความหมาย ดังนี้   

ค่ามัธยฐาน 4.50 – 5.00 แสดงว่า ข้อความนั้นมีความเหมาะสมมากที่สุด 

ค่ามัธยฐาน 3.50 – 4.49 แสดงว่า ข้อความนั้นมีความเหมาะสมมาก 

ค่ามัธยฐาน 2.50 – 3.49 แสดงว่า ข้อความนั้นมีความเหมาะสมปานกลาง 

ค่ามัธยฐาน 1.50 – 2.49 แสดงว่า ข้อความนั้นมีความเหมาะสมน้อย 

ค่ามัธยฐาน 1.00 – 1.49 แสดงว่า ข้อความนั้นมีความเหมาะสมน้อยที่สุด 

ค่ามัธยฐานที่ก าหนดเป็นเกณฑ์การยอมรับในการวิจัยครั้งนี้ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ

ต้องมีความเห็นว่าเหมาะสมมาก คือค่ามัธยฐานตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป 

6.4 แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า เมื่อค านวณหาค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ แต่ละ

ข้อแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า เมื่อค านวณหาค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ แต่ละข้อจากค าตอบ

ของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว พิจารณาความสอดคล้องตามเกณฑ์ ดังนี้   

ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ สูงกว่า 3.00 แสดงว่า ค าตอบของผู้ทรงคุณวุฒิไม่มี

ความสอดคล้องกัน 

ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ระหว่าง 2.00 – 2.99 แสดงว่า ค าตอบของผู้ทรงคุณวุฒิ

มีความสอดคล้องกันต่ า 

ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ระหว่าง 1.01 – 1.99 แสดงว่า ค าตอบของผู้ทรงคุณวุฒิ

มีความสอดคล้องกันปานกลาง 

ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ระหว่าง 0.51 – 1.00 แสดงว่า ค าตอบของผู้ทรงคุณวุฒิ

มีความสอดคล้องกันสูง 

ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ต่ ากว่า 0.50 แสดงว่า ค าตอบของผู้ทรงคุณวุฒิมีความ

สอดคล้องกันสูงมาก 

ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ค่าความแตกต่างระหว่างควอไทล์ที่ 1 กับควอไทล์ที่ 3 

ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ที่ค านวณได้ของแนวโน้มใดที่มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.50 ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่

ยอมรับได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน ค่าพิสัยควอไทล์ของแนวโน้มใดมีค่ามากกว่า 1.50 
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แสดงว่า ความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญนั้นไม่สอดคล้องกัน (จุมพล พูลภัทรชีวิน , 2546: 14) 

ซึ่งงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยค านวณหาได้ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ต่ ากว่า 1.50 ทุกข้อค าถาม 

ตาราง 10 สรุปวิธีการด าเนินการวิจัย ตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 

วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก เครื่องมือ/ สถิติ 

1.เพื่อจัดท าร่าง
ข้อเสนอเชิง
ยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
ไปสู่องค์การ
สมรรถนะสูง  
 

1.จัดท าแบบสัมภาษณ์ 
(ร่างยุทธศาสตร์)และ
ไปตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือ (IOC) 

ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 17 
คน 

แบบสัมภาษณ์ 
- น าแบบสัมภาษณ์ไป
วิเคราะห์ความ
สอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามแต่ละข้อกับ
จุดประสงค์หรือเนื้อหา 
โดยใช้ดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) 

2. เพ่ือตรวจสอบ
และยืนยันการจัดท า
ร่างยุทธศาสตร์การ
พัฒนาส านักงานของ
เลขาธิการวุฒิสภา
ไปสู่องค์การ
สมรรถนะสูง 

2.เทคนิคการวิจัยเชิง
อนาคตเทคนิค EDFR 
โดยมีผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 17 คน 

1.ผู้บริหาร 
2.ผู้เชี่ยวชาญ  
3.ผู้มีส่วนได้เสีย และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่
เกี่ยวข้อง 
4. ผู้ปฏิบัติงาน 

1. แบบสัมภาษณ์ก่ึง
โครงสร้าง/แบบสอบถาม 
2. มัธยฐาน (Median),     
ค่าพิสัย ควอไทล์ 
(Interquartile 
Range:IQR) 

2.1 สัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ 

น าข้อมูลที่ได้จาก
ขั้นตอนที่ 1 จัดท า
แบบสัมภาษณ์ 

1.ผู้บริหาร 
2.ผู้เชี่ยวชาญ  
3.ผู้มีส่วนได้เสียและ
หน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้อง 
4.ผู้ปฏิบัติงาน 

ใช้แบบสัมภาษณ์ 
แบบกึ่งโครงสร้าง 
(Semi- structure) 

2.2 วิเคราะห์จัดท า
แบบสอบถามรอบที่1 

น าผลจากการ
สัมภาษณ์มาสร้าง
แบบสอบถามปลายปิด
จากรอบที่1 

1.ผู้บริหาร 
2.ผู้เชี่ยวชาญ  
3.ผู้มีส่วนได้เสียและ 
หน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้อง 
4.ผู้ปฏิบัติงาน 

แบบสอบถาม 
ที่พัฒนามาจากการ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ  
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วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก เครื่องมือ/ สถิติ 

2.3  การยืนยันความ
คิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

น าข้อมูลที่ได้รับคืน
จากแบบสอบถามรอบ
ที่1มาวิเคราะห์ 

1. ผู้บริหาร 
2. ผู้เชี่ยวชาญ 
3. ผู้มีส่วนได้เสีย  
4. ผู้ปฏิบัติงาน 

แบบสอบถาม 
ที่พัฒนามาจาก
แบบสอบถามรอบที่ 1  
สถิติที่ใช้ Median, IQR 

ขั้นตอนที่ 3 น าเสนอและรับรองข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนายุทธศาสตร์ของส านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภาเป็นองค์การสมรรถนะสูง 

1. วัตถุประสงค์   
เพ่ือน าเสนอและรับรองข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนายุทธศาสตร์ของส านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภาเป็นองค์การสมรรถนะสูง โดยการประชุมเชิงนโยบาย (Policy Meeting) ใน
รูปแบบออนไลน์  เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื่อไวรัส  Covid-19  จึงมีความจ าเป็น ต้อง
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ประกอบกับหน่วยงานมีนโยบายให้ท างานที่บ้าน (Work 
From Home) ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นต้องจัดประชุมแบบ 
Online เพ่ือให้การจัดท าประชุมเชิงนโยบาย/เสนวนาเชิงสร้างสรรค์ส าเร็จลุล่วงได้ (ปรากฏดังตารางที่ 11)   

2. วิธีการด าเนินการวิจัย 
เมื่อด าเนินการตามการวิจัยอนาคตแบบ EDFR แล้ว ผู้วิจัยน าข้อมูลจากการศึกษาใน

ขั้นตอนที่ 2 มาตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมและส าคัญของข้อเสนอเชิงนโยบายในการ
พัฒนายุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นองค์การสมรรถนะสูง ส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมพิจาณาความตรงตามเนื้อหา ความครบถ้วน และความ
สมบูรณ์ของร่างรูปแบบพัฒนายุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นองค์การสมรรถนะสูง 
จากนั้นผู้วิจัยด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาให้มีเนื้อหาครบถ้วน จากนั้ น
ด าเนินการต่อดังนี้ 

2.1 จัดท าหนังสือเรียนเชิญประชุม 
2.2 จัดประชุมกลุ่มเป้าหมาย 
2.3 สรุปข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนายุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

เป็นองค์การสมรรถนะสูง 
3. กลุ่มเป้าหมาย  

ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงนโยบาย (Policy Meeting) หรือเสวนาสร้างสรรค์เชิงทางปัญญา 
(Seminar Forum) ก าหนดเกณฑ์/คุณสมบัติ ได้แก่ 1) มีความเข้าใจยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ล าดับรองและ ยุทธศาสตร์ระดับองค์กร 2) มีความเข้าใจบริบทการปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของ
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วุฒิสภา 3) มีความเข้าใจเรื่องหลักการบริหารจัดการองค์กร เพื่อพัฒนาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไป
องค์การสมรรถนะสูง ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนายุทธศาสตร์ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง ใช้การเลือกแบบเจาะจง โดยไม่ก าหนดสัดส่วน 
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย สมาชิกวุฒิสภา นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติ งานของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้งสิ้นจ านวน 24 คน 

4. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.1 ประเด็นการสัมมนาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาจากการพัฒนายุทธศาสตร์ของส านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภาเป็นองค์การสมรรถนะสูง 
4.2 ร่างแนวทางในการพัฒนายุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นองค์การ

สมรรถนะสูง 
4.3 อุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป สมุดบันทึก 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ ได้จากการประชุมเชิงนโยบาย (Policy Meeting) (แบบออนไลน์)  

มาวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
สรุปผลการวิจัยและเขียนรายงานการวิจัย 
ตาราง 11 สรุปวิธีการด าเนินการวิจัย ตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3   

วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย/
เอกสาร 

เครื่องมือ/สถิติ 

3 .เพ่ื อน า เสน อและ
รับ รองข้ อ เสน อ เชิ ง
นโยบายในการพัฒนา
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิ สภาเป็นองค์การ
สมรรถนะสูง 
 
 

จัดประชุมเชิญ
นโยบาย/เสวนาเชิง
สร้างสรรค์ เพ่ือเป็น
การรับรอง และน าไปสู่
การปฏิบัติตาม
ยุทธศาสตร์ (แบบ
ออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วมประชุมเชิง
นโยบาย คือ กลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของ
องค์การ ใช้การเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง 
โดยไม่ก าหนดสัดส่วน
ประกอบด้วย สมาชิก
วุฒิสภา นักวิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร 
และผู้ปฏิบัติงานของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาจ านวน 24 คน 

เครื่องมือในการจัด
ประชุม และการ
วิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis)
แบบประเมินให้ความ
เห็นชอบกับร่าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาเป็นองค์การ
สมรรถนะสูง 

 
 



  160 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนายุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การ

สมรรถนะสูง” มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพการณ์ในปัจจุบันและความต้องการพัฒนา

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 2) เพ่ือจัดท าร่างข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ในการ

พัฒนาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง และ 3) เพ่ือน าเสนอและรับรองข้อเสนอ

การพัฒนายุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง ซึ่งเป็นการวิจัยเชิง

นโยบาย (Policy Research) เก็บข้อมูลโดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพรวมกับเทคนิคการวิจัยเชิงอนาคตแบบ 

EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) โดยการวิเคราะห์เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informants) จากนั้นน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ 

สรุปและการประชุมเชิงนโยบายกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีรายละเอียดของการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

   ส่วนที่ 1  ผลวิเคราะห์สภาพการณ์และความต้องการพัฒนาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่

องค์การสมรรถนะสูง 

 ส่วนที่ 2  ผลการร่างยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 

 ส่วนที่ 3  ผลการน าเสนอและการประชุมเพ่ือรับรองข้อเสนอการพัฒนายุทธศาสตร์ของ

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง  

 จากศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 

สามารถแบ่งได้ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ศึกษาสภาพการณ์และความต้องการพัฒนาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การ

สมรรถนะสูง  

 จากการวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง ประกอบด้วย ผู้บริหาร อดีตสมาชิก

วุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และ บุคลากร

ผู้ปฏิบัติงานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เกี่ยวกับสภาพการณ์และความต้องการของส านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสรรถนะสูง ในประเด็นสภาพการปฏิบัติภารกิจของส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 สภาพการจัดการส านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา การพัฒนาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่การเป็นองค์การสมรรถนะสูง ปัญหา
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อุปสรรคของการเป็นองค์การสมรรถนะสูง ความต้องการและความคาดหวังของส านักงานไปสู่องค์การ

สมรรถนะสูง ซึ่งสามารถสะท้อนภาพที่แท้จริงก่อนที่จะมีการด าเนินงานพัฒนายุทธศาสตร์ส านักงาน

ไปสู่องค์การสมรรถนะสูง โดยผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลสภาพการณ์โดยรวมในการปฏิบัติหน้าที่ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ผู้วิจัยได้ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามา

เรียบเรียง วิเคราะห์เป็นข้อมูลสภาพการณ์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการท าหน้าที่สนับสนุน

ภารกิจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2560 ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทและแผนปฏิรูปประเทศ ดังนี้  

1.1.การสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560  

จากการศึกษาพบว่า ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะมีหน้าที่และภารกิจสนับสนุน

งานทางนิติบัญญัติให้กับวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ และเมื่อหากมีการรัฐประหารเกิดขึ้นทุก ๆ ครั้งจะมี

การยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับเดิมและบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว ขึ้นใช้เพ่ือ

การบริหารราชการแผ่นดินในช่วงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ฉบับชั่วคราว ในเวลานั้นจะบัญญัติให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และ

รัฐสภา ซึ่งตามธรรมเนียมปฏิบัติตามระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา ก าหนดให้ส านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่ส านักงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและให้เลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติ

หน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2560 ข้อ 225 : 69) 

ฉะนั้นการท าหน้าที่ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะมี

เหตุการณ์ทางการเมืองเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตาม ซึ่งจะมีหน้าที่แทนทั้งสองสภา คือสภาผู้แทนราษฎร และ

วุฒิสภา จึงมีหน้าที่แทนสองสภาเพ่ือตรากฎหมาย โดยมีอ านาจเสนอพิจารณาร่างกฎหมาย ตรวจสอบ

กลั่นกรองกฎหมาย ให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีน าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย

พระมหากษัตริย์เพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือใช้บังคับเป็น

กฎหมายต่อไป 

ทั้งนี้ จากการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 และน ามาสู่รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหน้าที่และอ านาจของสมาชิก

วุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญ 2560 และกระบวนการท างานที่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาพึงต้องมีการ

ปรับปรุง ซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลักเห็นว่าสมาชิกส่วนใหญ่มีความเข้าใจในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
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และการเปลี่ยนแปลงบทบาทของสมาชิกวุฒิสภา  โดยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 ซึ่งเป็นปัจจุบัน ได้บัญญัติให้มีหน้าที่และอ านาจในการกลั่นกรองกฎหมาย 

ตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจการบริหารราชการแผ่นดิน แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งตามที่รัฐธรรมนูญ

ก าหนด โดยมิได้ก าหนดหน้าที่และอ านาจในการถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเช่นเดียวกับ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จากค ากล่าวของผู้ให้ข้อมูลคนที่ 13 ได้กล่าวถึง

การเปลี่ยนแปลงภารกิจของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้สอดคล้องกับหน้าที่และอ านาจของ

วุฒิสภารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ดังนี้   

“ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นหน่วยสนับสนุนงานให้กับสมาชิกวุฒิสภา 

ตามรัฐธรรมนูญใหม่มีการเปลี่ยนแปลงไปพอสมควร กรณีหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา

ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญปี 2560 ดังที่ผ่านเคยเป็นหน้าที่และอ านาจมาตั้งแต่

รัฐธรรมนูญปี 2540 และ 2550  คือ การท าหน้าที่ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทาง

การเมือง เมื่ออ านาจตามรัฐธรรมนูญบางส่วนหายไป หน่วยงานที่ต้องสนับสนุนงานใน

ส่วนนี้ คือ ท าหน้าที่ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล ในกระบวนการถอดถอน ส านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภาจะต้องไปปรับงานของหน่วยงานภายในว่าจะต้องไปด าเนินการ เพียง

บทบาทของการพิจารณาเลือกบุคคลในการด ารงต าแหน่งตามรัฐธรรมนูญก าหนด” 

(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 13, สัมภาษณ์วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562) 

ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้เพ่ิมหน้าที่และอ านาจ

ของวุฒิสภาขึ้นมาใหม่ ในการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา 270 ที่บัญญัติเพ่ิมเติมใน

ส่วนการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ การปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย

ตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ดังบทสัมภาษณ์

ดังต่อไปนี้ 

“บทบาทของวุฒิสภาในรัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภาจะต้อง

ปรับเปลี่ยนบทบาทในการด าเนินตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นอกเหนือจากการท า

หน้าที่กลั่นกรองกฎหมายตามกระบวนการนิติบัญญัติ คือการท าหน้าที่ติดตาม 

เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ และจัดท าแผนปฏิรูปร่วม

กระบวนการตรวจสอบการปฏิรูปบ้านเมืองตามยุทธศาสตร์ชาติซึ่ งจะต้องรายงานต่อ

รัฐสภา การท าบทบาทนี้ของวุฒิสภาต้องการข้อมูล วิเคราะห์ว่าหน่วยงาน กระทรวง

กรมต่าง ๆ ได้เดินตามแผนยุทธศาสตร์จริงหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคการด าเนินการ



  163 

อย่างไร มีโอกาสส าเร็จได้หรือไม่ ในส่วนนี้ เจ้าหน้าที่ของวุฒิ สภาช่วยวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ข้อมูลให้กับสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ จะมีฐานข้อมูลระบบ e-MENSCRให้พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ 

หรือติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิรูปตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติว่าส าเร็จ

มากน้อยเพียงใด ภารกิจใหม่นี้ผมคิดว่าเจ้าหน้าที่ของวุฒิสภาน่าจะต้องปรับเข็มมุ่งไป

ช่วยสนับสนุนงานตรงนี้” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 13, สัมภาษณ์วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562) 

1.2. การสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 ตามแผนการปฏิรูปประเทศ และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

จากการศึกษาพบว่า ส านักงานสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ตามแผนการปฏิรูปประเทศ และการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ  คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 16 การปฏิรูป
ประเทศ มาตรา 257 บัญญัติให้การปฏิรูปประเทศต้องด าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ (1) 
ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับจิตใจ (2) สังคมมีความสงบสุข 
เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ า และ (3) ประชาชนมีความสุข มี
คุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามมาตรา 257 ได้ก าหนดให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศ และให้
ด าเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผลตามที่ก าหนด โดยให้เป็นไป ตามที่ก าหนด
ในกฎหมายว่าด้วยแผนและข้ันตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดท าแผน 
การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนในการด าเนินการปฏิรูปประเทศ การ
วัดผลการด าเนินการ และระยะเวลาด าเนินการปฏิรูปประเทศทุ กด้าน และต่อมาได้มีการตรา
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 
สิงหาคม 2560 เป็นต้นมา โดยแผนการปฏิรูปประเทศเป็นอีกหนึ่งกลไกท่ีเกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญ แห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่ระบุเป้าหมายของการปฏิรูปประเทศไว้ในมาตรา 257 คือ (1) 
ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ (2) 
สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ า (3) ประชาชนมี
ความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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ส าหรับการจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศนั้นเป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ซึ่งก าหนดให้มีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเพ่ือ
จัดท าร่างแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน และต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดย
วิธีการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้โดยสะดวกและทั่วถึง กับ
ทั้งต้องมีการแสดงข้อมูลที่เพียงพอแก่การที่ประชาชนจะเข้าใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วย
ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560  (พระราชบัญญัติแผน
และข้ันตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 : 1-23) 

ทั้งนี้ แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้านตามที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อ
วันที่ 6 เมษายน 2561 ประกอบด้วย 1. ด้านการเมือง 2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3. ด้าน
กฎหมาย 4. ด้านกระบวนการยุติธรรม 5. ด้านเศรษฐกิจ 6.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. ด้านสาธารณะสุข 8. ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 9. ด้านสังคม 10. ด้านพลังงาน 
และ 11. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามประกาศส านัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2561 (ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ,2561) 

อย่างไรก็ดี ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนิ นการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศต่อส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งนี้สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ได้ก าหนดให้หน่วยงานรายงานผลการด าเนินการดังกล่าวผ่านระบบ e-Monitoring 
Evaluation of National Strategy & Country Reform (eMENSCR) เป็นรายไตรมาส โดยให้
ระยะเวลาหน่วยงานรายงานข้อมูลภายในระยะเวลา 1 เดือนหลังครบก าหนดไตรมาสดังกล่าว และ
ส านักงานฯ ประมวลผลและจัดท ารายงานเสนอตามขั้นตอนต่อไป 

ทั้งนี้  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 270 และ 
มาตรา 33 ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ก าหนดให้
คณะรัฐมนตรีมีการแจ้งผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาทุก 3 เดือน โดยให้
ส านักงานสภาที่พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีหน้าที่จัดท ารายงานดังกล่าวเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี ในการนี้ เมื่อรายงานต่อรัฐสภา ตามมาตรา 270 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญได้
ก าหนดให้วุฒิสภาชุดแรก มีหน้าที่ ติดตามเสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ และจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ส าหรับการ
ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการตามแผนปฏิรูปประเทศ ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้น าระบบสารสนเทศติดตามและประเมินผลแห่งชาติ คือ 
ร ะ บ บ  eMENSCR (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy 
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and Country Reform) เพ่ือให้หน่วยงานทั่วประเทศได้รายงานการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บท แผนปฎิรูปประเทศในด้านที่เกี่ยวข้อง และ สศช.จะรวบรวมจัดท ารายงานเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี เพ่ือให้ความเห็นชอบ และน าเสนอต่อรัฐสภาเพ่ือวุฒิสภาท าหน้าที่ติดตาม เสนอแนะ 
และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ โดยตามข้อบังคับการประชุมได้ตั้งคณะกรรมาธิการให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจในการปฏิรูปประเทศ จ านวน 26 คณะ เพ่ือด าเนินการศึกษาติดตาม 
ให้ข้อเสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ โดยมีตั้งคณะกรรมาธิการกรรมาธิการติดตาม 
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ อีก 1 คณะ ท าหน้าที่
ประชุมและรวบรวมความเห็นจากคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ ในคณะกรรมาธิการสามัญวุฒิสภาทุกคณะ มาศึกษาวิเคราะห์เพ่ือท าความเห็นในการ
ด าเนินการให้สอดคล้องกับการด าเนินการยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนการปฏิรูปประเทศ 

ในการด าเนินงานของวุฒิสภาเรื่องดังกล่าว มีส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็น
หน่วยงานสนับสนุนการด าเนินงาน โดยจะต้องมีการเตรียมก าลังคนให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมาธิการและมีการให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรของส านักงานเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ และแผนต่าง ๆ ที่เชื่อมโยง และการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐที่ได้
รายงานผลการด าเนินงานเข้ามาในระบบ eMENSCR โดยมีรายละเอียดสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลหลัก
คนที่ 2 และคนที่ 18 ดังนี้ 

“...ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีภารกิจสนับสนุนหน้าที่และอ านาจของ

สมาชิกวุฒิสภา ซึ่งจะต้องท าหน้าที่ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฎิรูปประเทศ 

โดยมีการประเมินผลการท างานของหน่วยงานภาครัฐให้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนปฏิรูป

ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ บทบาทใหม่ของวุฒิสภานี้จะเป็นการให้คุณให้โทษกับ

หน่วยงานที่ปฏิบัติและไม่ปฏิบัติตาม การท างานนี้จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติแผน

และขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2, สัมภาษณ์

วันที่ 12 ธันวาคม 2561) 
“...มาตรา 270 บัญญัติไว้ชัดเจนว่าให้สมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่มีหน้าที่และ

อ านาจติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูปประเทศตามแผนการปฏิรูปประเทศและ

จัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และมาตรา 270 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

จะต้องท าหน้าที่สนับสนุนภารกิจการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ

และด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของวุฒิสภา และตามที่พระราชบัญญัติ แผนและ

ขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ก าหนดให้หน่วยงานรัฐจะต้องจัดท า

แผนและแนวทางการพัฒนาหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป
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ประเทศ ในการก าหนดหรือการเสนอกฎหมายจะต้องเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติและ

แผนการปฏิรูปประเทศ โดยมีส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(สศช.) เป็นผู้จัดท าระบบติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานการปฏิรูปประเทศ 

eMENSCR  เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐทั้งหมดรายงานผลการด าเนินการ ...โดยวุฒิสภาจะ

เป็นองค์การท าหน้าที่ติดตามให้ข้อเสนอแนะ และเร่งรัดท างานให้เป็นไปตามแผนปฏิรูป

ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะต้องมีการจัดเตรียม

คน และมีการอบรมให้ความรู้เพ่ือรองรับภารกิจใหม่ โดยส านักที่เกี่ยวข้องกับการ

ภารกิจใหม่ อาทิ ส านักกรรมาธิการ ส านักการประชุม ส านักกฎหมาย ส านักวิชาการ” 

(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 18, สัมภาษณ์วันที่ 1 มีนาคม 2562) 
1.3 การสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2560 ที่ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และให้วุฒิสภาด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  
จากการศึกษาทางเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก พบว่า ยุทธศาสตร์ชาติเป็น

เครื่องมือกลไกทางการเมืองและการบริหารประเทศ ซึ่งได้บัญญัติไว้ในหมวดว่าด้วยแนวนโยบายแห่ง

รัฐ มาตรา 65 ระบุว่ารัฐบาลต้องมียุทธศาสตร์ชาติเพ่ือใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่าง

ยั่งยืนและมีธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ของประเทศ ให้สอดคล้องเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกันเพ่ือผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมาย ภายใต้วิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน” โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการ

ตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 

ตามพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ชาติที่จัดท าขึ้นมี

ระยะเวลาการบังคับใช้ไปในอนาคตไม่น้อยกว่า 20 ปี มีการประเมินทุก 5 ปี และให้ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท าหน้าที่ ส านักงานเลขานุการของ

คณะกรรมการและคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ (พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 

2560 หมวด 2 มาตรา 22) ทั้งนี้ พระราชบัญญัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ได้

ก าหนดให้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศกัน โดยยุทธศาสตร์ชาติที่

ก าหนดขึ้นนี้จะต้องมีผลผูกพันกับหน่วยงานของรัฐในการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้

เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ รวมทั้ง

แผนพัฒนาต่าง ๆ ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว และก าหนดให้หน่วยงานรัฐทุกกระทรวง ทบวง กรม 

ด าเนินการ  ตามพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 5 วรรคสาม ซึ่ง

ก าหนดว่า การก าหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะเข้าบริหาร
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ราชการแผ่นดิน การจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย

ความมั่นคงแห่งชาติ และแผนอ่ืนใด รวมตลอดทั้งการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ

ต้องสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ชาติ”(พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.  2560,2560:2) 

ต่อมารัฐบาลได้ออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2562 โดยบัญญัติให้ยกเลิกแผนการบริการราชการแผ่นดิน 4 ปี และแผนนิติบัญญัติ (มาตรา 3) 

ได้ก าหนดให้มีการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นแผนห้าปี ให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย

ของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (มาตรา 4) (แก้ไขยกเลิกมาตรา 16  

วรรค 1 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ. 2546) 

โดยในช่วงแรกให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (พ.ศ. 2563 -2565) และต่อไปให้ก าหนดท า

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (มาตรา 9) ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4 และคนที่ 6 ได้

กล่าวถึงและจัดท าค าของบประมาณรายปีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนการ

ปฏิรูปประเทศ รวมทั้งแผนต่าง ๆ ที่รัฐบาลก าหนด  

นอกจากนี้ การจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะต้องเป็นไป

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โดยต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะต้องเปลี่ยนเป็นแผนปฏิบัติราชการ ในช่วงแรกให้จัดท าเป็น

แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี และต่อไปเป็นการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี โดยเป็นแผนปฏิบัติราชการ

เป็นแผนล าดับที่สาม จะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนล าดับที่หนึ่ง คือ ยุทธศาสตร์ชาติ และ

แผนล าดับรอง คือ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

รวมทั้งแผนอ่ืน ๆ ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ได้ระบุไว้ ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักที่เกี่ยวข้องในภาพรวมของ

สภาพการณ์ด้านการสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2560 ตามแผนการปฏิรูปประเทศ และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ผู้ให้ข้อมูลหลักต่างให้

ข้อมูลคล้ายคลึงกันในส่วนของการด าเนินงานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะต้องมีการ

ปรับเปลี่ยนแผนระดับองค์การ การจัดท าค าของบประมาณ รายจ่ายประจ าปี ให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ และการด าเนินงานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการสนับสนุนภารกิจของ

วุฒิ สภาชุดใหม่ช่วง 5 ปีแรก จะต้องมีการปรับปรุงกระบวนการท างาน บริหารอัตราก าลัง 

งบประมาณ และเตรียมการในการให้ความรู้แก่บุคลากรเพ่ือพร้อมปฏิบัติงานให้กับวุฒิสภาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังนี้ 
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“...ในช่วง 5 ปีนี้ สิ่งที่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาต้องเร่งด าเนินการ คือ 

ต้องเตรียมสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนการปฏิรูป

ประเทศ เพ่ือให้การท างานของบุคลากรได้รองรับภารกิจของวุฒิสภาตามมาตรา 270 

ทั้งนี้คณะกรรมาธิการคงต้องเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเรื่องแผนการปฏิรูป

ประเทศและการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเมื่อเห็นทิศทางและแนวโน้มการ

ท างานของบุคลากรของคณะกรรมาธิการต้องรับภาระงานค่อนข้างมากจากภารกิจ

ดั งกล่ าว ส านั กงานจึ งต้ องมีการจ้ างเหมาบุ คคลากรเพ่ือ เข้ ามาช่วยงานของ

คณะกรรมาธิการ เมื่อโครงสร้างและอัตราก าลังของคณะกรรมาธิการไม่เพียงพอ ไม่เอ้ือ

ต่อการท างานของคณะกรรมาธิการ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 22, สัมภาษณ์วันที่ 12 มีนาคม 2562) 

2. สภาพการณ์การจัดการของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นหน่วยงานสังกัดรัฐสภา มีฐานะเทียบเท่ากรม จัดตั้งขึ้นมา 

เพ่ือท าหน้าที่เป็นหน่วยธุรการเพ่ือสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภาโดยมีภารกิจส าคัญตามประกาศรัฐสภา

แบ่งส่วนราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา คือ การรับผิดชอบงานด้านวิชาการและธุรการของ

วุฒิสภา ได้แก่ งานด้านวิชาการและธุรการในการประชุมวุฒิสภา และ การประชุมคณะกรรมาธิการ 

รวมทั้ง สนับสนุน  ส่งเสริม และเผยแพร่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข โดยเฉพาะบทบาทการด าเนินงานทางด้านนิติบัญญัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฯ 

ของวุฒิสภา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการจัดการองค์การตามแนวคิดของการเป็นองค์การระบบ

ราชการ (Bureaucracy) แต่มีธรรมชาติการจัดการองค์การที่แตกต่างจากองค์การภาครัฐทั่วไป คือ

เป็นหน่วยงานที่จะต้องท างานกับฝ่ายการเมือง เพ่ือสนับสนุนให้ภารกิจของวุฒิสภาบรรลุเป้าหมาย

ตามหน้าที่และอ านาจ โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความต้องการของประชาชนซึ่งเป็นผู้ที่ส่งเสริมให้สถาบัน

ทางการเมืองเข้มแข็งและด ารงอยู่ได้ ทั้งนี้การศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ให้ข้อมูล

หลักเกี่ยวกับสภาพการณ์เกี่ยวกับการจัดการของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ด าเนินการอยู่ยังมี

อุปสรรคต่อการพัฒนาไปสู่องค์การมีสมรรถนะสูง ดังนี้ 

1. ด้านโครงสร้างส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
จากการศึกษาพบว่า การจัดโครงสร้างส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นไปตาม

พระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติ
ราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 โดยเป็นหน่วยราชการในสังกัดรัฐสภาออก ซึ่งแบ่งออกเป็น 
2 กรม ได้แก่ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภามีฐานะเป็นนิติบุคคลมีการจัดองค์การและมีการจัดโครงสร้างของส านักงานตาม
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รูปแบบระบบราชการไทย โดยมีการท างานตามสายการบังคับบัญชา มีระดับการบังคับบัญชา มีการ
จัดแบ่งหน้าที่งาน มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในแนวราบ แนวดิ่ง ทั้งที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการเพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนภารกิจของฝ่ายนิติบัญญัติ (Thompson, 2004, pp. 39-50) 
โดยมีการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการด าเนินการอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554 มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของ
วุฒิสภามีเลขาธิการวุฒิสภาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรง
ต่อประธานวุฒิสภา และให้มีรองเลขาธิการวุฒิสภาหรือผู้ช่วยเลขาธิการวุฒิสภาเป็นผู้สั่งการปฏิบัติ
ราชการก็ได้ ทั้งนี้ส านักงานได้แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 18 ส านัก มีข้าราชการรัฐสภา 2 
ประเภท คือ ข้าราชการรัฐสภาสามัญ เป็นผู้ได้รับบรรจุแต่งตั้ง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ซึ่ง
รับราชการในต าแหน่งการเมืองของรัฐสภา โดยมีองค์กรกลางในการบริหารงานบุคคล คือ 
คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 
2554 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 ซึ่งมีการแบ่งโครงสร้างการบริหาร
แสดงออกเป็น 2 ระดับ คือ 1) ระดับนโยบาย เป็นข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ได้แก่ ประธาน
วุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา ท าหน้าที่เป็นผู้ก าหนดนโยบาย  2) ระดับปฏิบัติ ซึ่งเป็นข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย 
เลขาธิการวุฒิสภา รองเลขาธิการวุฒิสภา ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ/ 
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ และผู้อ านวยการส านัก 18 ส านัก  2) ระดับปฏิบัติ ประกอบด้วย
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และผู้บังคับบัญชากลุ่มงานซึ่งเป็นหัวหน้าทีมในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
รัฐสภาสามัญในแต่ละกลุ่มงาน ท าหน้าที่ในการควบคุมและกลั่นกรองงานเบื้องต้นก่อนน าเสนอต่อ
ผู้บริหารระดับสูง  

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักพบว่า การก าหนดโครงสร้างและสายการบังคับ
บัญชาดังกล่าว ท าให้เกิดวิถีหรือค่านิยมการปฏิบัติของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ให้ความส าคัญ
กับการรับฟังค าสั่งและนโยบายจากข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ประธานวุฒิสภา รองประธาน
วุฒิสภาเป็นหลัก ยึดความเป็นทางการตามสายการบังคับบัญชา ไม่ยืดหยุ่น อีกทั้ง ข้าราชการฝ่าย
การเมืองเป็นผู้มีบทบาทต่อการบริหารงานบุคคลของส านักงาน มีอ านาจหน้าที่ที่สามารถให้คุณให้โทษ 
ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้ ดังนั้นการท างานจึงให้ความส าคัญกับฝ่ายการเมือง นโยบาย
ประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา และให้ความส าคัญกับการท างานเพ่ือตอบสนองภารกิจของ
วุฒิสภาเป็นอย่างมาก การปฏิบัติงานกับฝ่ายการเมืองระดับสูงไม่ต้องการให้เกิดความผิดพลาด จึงต้อง
ยึดหลักกฎระเบียบเพ่ือลดความผิดพลาด และวัฒนธรรมการท างานจึงเป็นแบบรับฟังค าสั่ง และ
ท างานแบบธรรมเนียมปฏิบัติที่ถ่ายทอดกันมาเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาข้อผิดพลาดและไม่ให้ถูกต าหนิ
มากกว่าการริเริ่มสร้างสรรค์งานใหม่ การท างานมีความเป็นทางการ สั่งการเป็นหนังสือมอบหมายงาน
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เพ่ือการบริหาร ภายในของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาไปสู่การเป็น
องค์การสมรรถนะสูง ดังนั้นการบริหารงาน ลดความเป็นทางการ ควรมีการมอบอ านาจการตัดสินใจ
และกระจายอ านาจการตัดสินใจให้บุคลากรได้ท างานร่วมกันเป็นทีม เกิดความคล่องตัว ยืดหยุ่นใน
การบริหารจัดการ และสามารถฝึกแก้ไขปัญหาท างานมีได้อย่างประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคล้องกับ
ผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังนี้ 

“ตามลักษณะโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยราชการสังกัดรัฐสภา ที่

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นตรงต่อ

ประธานรัฐสภา โดยระดับกรม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จะขึ้นตรงประธานวุฒิสภา 

ซึ่งเป็นฝ่ายนโยบายที่มาจากฝ่ายการเมือง  การบริหารจะมีความเป็นเอกภาพ และ

ผู้บริหารระดับสูงของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและต้อง

ปฏิบัติตามนโยบายของฝ่ายการเมือง อีกทั้งมีบทบาทส าคัญในการบริหารงานบุคคล

ของส านักงาน โดยมีอ านาจในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้บริหาร

ระดับสูงของส านักงานให้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ได้ แต่ปัญหาคือผู้บริหารระดับสูงจึงมุ่ง

ท างานสนองตอบต่อประธานวุฒิสภา หรือ รองประธานวุฒิสภา ซึ่งเป็นเจ้านายตาม

โครงสร้าง มากกว่าตอบสนองการท างานของคณะกรรมาธิการ ดังนั้น หากพิจารณาใน

ส่วนของการบริหารภายในส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะเห็นความเป็น Hierarchy 

ชัดเจนมาก ซึ่งสวนทางกับธรรมชาติขององค์การวุฒิสภาที่สมาชิกทุกคนโดยรวมมี

ความเท่าเทียมกัน แต่ว่าปฏิบัติหน้าที่ในการให้สนับสนุนงานของส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภาให้กับวุฒิสภายังเป็นระบบที่ยึดโยงกับสายการบังคับบัญชาเข้มงวดมาก การ

บริหารเป็นการตั้งรับ ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บริหารเป็นการรวมศูนย์ให้ผู้บริหาร

ระดับสูงต้องคอยตัดสินใจ ซึ่งตามหลักการแล้วควรมีการมอบหมายงาน (Delegation) 

หรือมอบอ านาจการตัดสินใจ (Empowerment) ให้มากขึ้น” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 8, 

สัมภาษณ์วันที่ 25 มกราคม 2562) 

นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์พบว่า การท างานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาใน

การสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภา ซึ่งลักษณะขององค์การมีความแตกต่างจากหน่วยราชการ 

กระทรวง กรม ทั่วไป โดยมีฝ่ายบริหารระดับนโยบายมาจากฝ่ายการเมืองมีความต้องการที่

หลากหลาย ส านักงานต้องมีแผนการท างานร่วมกับฝ่ายการเมืองให้ยืดหยุ่นและมีความพร้อมที่สุด 

สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 8 และผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 1 ดังนี้ดังนี้  
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“จากลักษณะโครงสร้างของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาซึ่งเป็นหน่วยสนับสนุน

ให้กับวุฒิสภา ซึ่งการท างานของส านักงานจะบรรลุวัตถุประสงค์หรือตอบสนองการ

ท างานให้กับฝ่ายนิติบัญญัติได้จะต้องเข้าใจธรรมชาติของวุฒิสภาซึ่งมาจากหลากหลาย

อาชีพ มีความต้องการสนับสนุนงานที่หลากหลายเช่นกัน” (ผู้ ให้ข้อมูลคนที่  8, 

สัมภาษณ์วันที่ 25 มกราคม 2562) 

“เนื่องจากส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นองค์การที่สนับสนุนฝ่ายการเมือง 

เลี่ยงไม่พ้นที่จะต้องถูกการเมืองมากระทบ เพียงแต่ว่าจะบริหารจัดการงานร่วมกับฝ่าย

การเมืองให้เป็นอย่างไรให้พร้อมที่สุด ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาตั้งมาตั้งแต่ปี 2535 

ได้พบกับวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งของนายกรัฐมนตรีทั้งหมด ต่อมาปี 2540 

รัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้ งทั้ งหมด เมื่อมาถึง

รัฐธรรมนูญ ปี 2560 ได้ก าหนดให้วุฒิสภามาจากการสรรหาและแต่ตั้งโดย คสช.  

ดังนั้นส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะต้องท างานกับสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากที่มาที่

หลากหลาย ส านักงานจะต้องมีความยืดหยุ่นและตั้งรับให้ดี” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, 

สัมภาษณ์วันที่ 6 ธันวาคม 2561) 

อย่างไรก็ดี จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ พบว่า การด าเนินงานของ

ส านักงานเลขาธิการจะปรับให้มีความยืดหยุ่นเพ่ือรองรับภารกิจของวุฒิสภายังพบปัญหาอุปสรรค 

เนื่องจากส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการจัดแบ่งโครงสร้างส่วนราชการตามหน้าที่มีการแบ่งงานกัน

ท าและท างานตามสายการบังคับบัญชาลักษณะแนวตั้งหลายล าดับขั้นตามล าดับชั้น ยึดหลักการสั่ง

การเป็นลายลักษณ์อักษรที่เป็นทางการอย่างชัดเจน ลักษณะดังกล่าวท าให้เกิดปัญหาแบ่งงานแบบ

แยกส่วนของแต่ละส านักมากเกินไป ขาดการมองผลสัมฤทธิ์ภาพรวมขององค์การ ขาดการบูรณาการ

ท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการท างานเป็นทีมข้ามสายงาน เพราะต่าง

ฝ่ายต่างท างานตามหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมาย ขาดความยืดหยุ่นในการท างาน และไม่มี

ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 16 ดังนี้     

“ในปัจจุบันส านักงานมีปัญหามากในการท างานแบบตามโครงสร้างหน้าที่ หรือ
ท างานแบบไซโลมากเกินไป คือเวลาท างานมักไม่ได้มองเป้าหมายใหญ่ขององค์กร 
เป็นหลัก มักจะมองเป็นเป้าหมายของสิ่งที่ตัวเองดูแลหรือขอบเขตของส านัก เช่น 
เฉพาะส านักหรือสายการบังคับบัญชาเท่านั้น ส่วนที่ไม่ใช่ขอบเขตและอ านาจหน้าที่  
จึงเป็นงานที่ขับเคลื่อนได้ยาก” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 16, สัมภาษณ์วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562) 
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อีกทั้ง จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักพบว่า โครงสร้างองค์การมีความไม่ยืดหยุ่นต่อ

การสนับสนุนภารกิจงานให้กับวุฒิสภา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญใหม่ มีโครงสร้างและ

อัตราก าลังสอดคล้องกับภารกิจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  และขาด

การทบทวนบทบาทภารกิจให้สอดคล้องกับภาระงานที่ได้รับมอบหมายเพ่ิมเติม ควรมีการปรับ

โครงสร้างและอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงานตามบทบาทใหม่ กรณีส านักงานมีภารกิจใหม่ คือ 

การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการติดตามการด าเนินการตามยุทธศาสตร์

ชาติ ตามหมวด 16 ของรัฐธรรมนูญเพ่ือการปฏิรูปประเทศ และกรณีรัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติหน้าที่

และอ านาจถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญปี 2540 และปี 2550 กลุ่ม

งานที่ท าหน้าที่ดังกล่าวต้องปรับบทบาท อัตราก าลังให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญปี 2560 สอดคล้อง

กับผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 13 ดังนี้  

“…หากพิจารณาตามโครงสร้างของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภายังคงมีกลุ่มงาน

ถอดถอนในการส านักก ากับและตรวจสอบ ไม่มีการปรับโครงสร้างเพ่ือให้สอดคล้อง

ตามหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญปัจจุบัน ส่วนหน้าที่และอ านาจของ

วุฒิสภาที่บัญญัติขึ้นมาใหม่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ไม่เคยมีมาก่อน คือ การท าหน้าที่ 

ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ตามบทเฉพาะกาลมาตรา 270 และ 

ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติ มาตรา 65 เพ่ือการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 257 -258  

ในช่วง 5 ปีแรกของวุฒิสภา จะต้องเร่งด าเนินการเรื่องเหล่านี้ ในส่วนนี้ส านักงาน

จะต้องท าความเข้าใจกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ เพ่ือปรับโครงสร้าง

หรือปรับอัตราก าลังของงานที่มีการยกเลิกไปดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น และต้องมีการ

เกลี่ยอัตราก าลังมายังส่วนของส านักกรรมาธิการที่จะต้องปฏิบัติงานสนับสนุนการการ

ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับบุคลากรในการท างาน

สนับสนุนสมาชิกวุฒิสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 13, สัมภาษณ์วันที่ 

14 กุมภาพันธ์ 2562) 
นอกจากนี้ จากการศึกษาพบว่า ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นองค์การระบบเปิดที่

มีการปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจของวุฒิสภา เช่น ส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

รวมทั้งองค์การอิสระ ที่มีการจัดโครงสร้างการท างาน โดยแบ่งงานตามหน้าที่ เช่น ส านักวิชาการ 

ส านักกฎหมาย ส านักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส านักประชาสัมพันธ์ ส านักภาษาต่างประเทศ ส านัก

นโยบายและแผน ส านักการประชุม เป็นต้น อีกทั้งมีการก าหนดสายการบังคับบัญชาในลักษณะ

เดียวกับหน่วยราชการของฝ่ายบริหารทั่วไป คือ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน ผู้อ านวยการ



  173 

ส านัก ซึ่งในความเป็นจริงแล้วส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติควรมีการออกแบบ

โครงสร้างและระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่แตกต่างจากฝ่ายบริหารเพ่ือการท างานที่คล่องตัว 

สอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลคนที่ 17 ดังนี้  

“ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีหน้าที่ส าคัญในการสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภา

ท าหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศ ซึ่งมีรูปแบบและสภาพการท างานที่แตกต่าง

จากหน่วยงานของฝ่ายบริหารที่มีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เป็นผู้ดูแล

เรื่องการบริหารงานบุคคล ของบุคลากรภาครัฐทั่วประเทศ มีการบริหารที่ไม่คล่องตัว

เท่ากับรัฐสภา ซึ่งมีคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) ท าหน้าที่ดูแลด้านการ

บริหารงานบุคคลของสองส านักงานเท่านั้น มีความคล่องตัวและเป็นอิสระในการ

บริหารงานบุคคลจาก ก.พ. ดังนั้นจะต้องออกแบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้

เหมาะสมกับส านักงานในสังกัดรัฐสภา ไม่จ าเป็นต้องยึดหลักการบริหารงานบุคคลของ 

ก.พ. มาใช้ทั้งหมด” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 17, สัมภาษณ์วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562) 

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า รูปแบบโครงสร้างของ

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งมีข้าราชการฝ่ายการเมืองเป็นผู้ก าหนดนโยบายและผู้บริหารและ

บุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นผู้ท าหน้าที่สนับสนุนภารกิจของวุฒิสภา องค์การมีความ

แตกต่างจากองค์การของฝ่ายบริหาร โดยต้องท างานร่วมกับฝ่ายการเมือง ซึ่งจากรูปแบบโครงสร้างท า

ให้ฝ่ายปฏิบัติซึ่งอยู่ภายใต้โครงสร้างองค์การ มีค่านิยมต่อฝ่ายการเมืองซึ่งผู้อยู่ระดับบนของสายการ

บังคับบัญชาว่าเป็นหัวหน้าหรือเจ้านายของผู้บริหารของส านักงาน  เนื่องจากฝ่ายการเมืองเป็นผู้ให้

คุณให้โทษได้ กรณีต าแหน่งของประธานและรองประธานวุฒิสภาซึ่งอ านาจในการบริหารงานบุคคลใน

ฐานะเป็นกรรมการของคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ก.ร.) โดยต าแหน่ง ซึ่งเข้ามามีบทบาท

ในการบริหารงานบุคคลหน่วยงานสังกัดรัฐสภา อาทิ การผลักดันให้มีการก าหนดต าแหน่งนักกฎหมาย

นิติบัญญัติ ในสมัยเป็นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพ่ือปฏิบัติงานสนับสนุนงานทางด้านกฎหมายให้แก่

สมาชิกรัฐสภา รวมทั้งมีบทบาทในการแต่งตั้งหรือให้สอบสวนทางวินัยของผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ 

เลขาธิการ รองเลขาธิการ ที่ปรึกษาด้านการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการ หรือที่ปรึกษา

ด้านระบบงานนิติบัญญัติ ท าให้ผู้บริหารจะท างานให้ตอบสนองต่อนโยบายของผู้ด ารงต าแหน่ง

ประธานและรองประธานวุฒิสภา มากกว่า คณะกรรมาธิการ หรือสมาชิกวุฒิสภาที่ไม่มีอ านาจในการ

ร่วมก าหนดทิศทางการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของวุฒิสภา อีกทั้งโครงสร้างองค์การที่เป็นแบบ

แบ่งงานตามหน้าที่ ท างานตามสายการบังคับบัญชา ขาดการบูรณาการท างานร่วมกัน และขาดความ
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ยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนโครงสร้างเพ่ือการสนับสนุนงานให้กับวุฒิสภามีการเปลี่ยนแปลงไปตาม

รัฐธรรมนูญและบริบททางการเมืองและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

 2. ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์องค์การ  
จากการศึกษา พบว่า ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีแผนยุทธศาสตร์มาแล้วจ านวน  

4 ฉบับ โดยเริ่มมีการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ฉบับแรกในปีงบประมาณ 2547 เป็นต้นมา ส าหรับ

แผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติราชการ 

4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ได้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทาง และแนวทางในการด าเนินงานของ

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้งเป็นกรอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา เพ่ือให้เกิดผลในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ซึ่งจะต้องมีการ

ปรับปรุงแผนงาน เพ่ือรองรับการท างานของฝ่ายนิติบัญญัติ โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้มีการ

วิเคราะห์นโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายผู้บริหาร นโยบายประธานสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ นโยบายคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) รวมไปถึงบริบท และสภาพแวดล้อมที่

เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือจัดท าเป็นยุทธศาสตร์ฉบับนี้ โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “องค์กรที่เป็นเลิศในการส่งเสริม 

สนับสนุนงานฝ่ายนิติบัญญัติ” โดยมีพันธกิจ คือ“ส่งเสริมและสนับสนุนงานฝ่ายนิติบัญญัติตาม

รัฐธรรมนูญและกฎหมาย” ซึ่งประกอบไปด้วย 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ (ส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา,2560ง: 35-37)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ มีเป้าประสงค์ 

คือ มีการบริหารจัดการองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ ก าหนดกลยุทธ์ไว้ 5 กลยุทธ์ ได้แก่ 1.1 พัฒนา

ระบบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  1.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณที่มี

ประสิทธิภาพ 1.3 พัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และ 1.4 พัฒนาระบบการติดตาม

และประเมินผล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาความเป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ มี

เป้าประสงค์ คือ 1. มีนักกฎหมายนิติบัญญัติที่มีความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และ 

2 มีองค์ความรู้ในงานด้านกฎหมาย วิชาการ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของฝ่ายนิติบัญญัติ ก าหนด

กลยุทธ์ไว้ 5 กลยุทธ์ ได้แก่ 2.1 พัฒนานักกฎหมายนิติบัญญัติให้มีองค์ความรู้ ประสบการณ์ และ

ความเชี่ยวชาญ 2.2 พัฒนานักกฎหมายนิติบัญญัติให้มีความสามารถในการเปรียบเทียบกฎหมายของ

ประเทศไทยและต่างประเทศ 2.3 พัฒนาบุคลากร (นิติกร/วิทยากร) ให้มีขีดความสามารถตรวจสอบ

ความถูกต้องของรูปแบบเนื้อหา และความเชื่อมโยงของกฎหมาย 2.4 พัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียน
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ในกระบวนการนิติบัญญัติของวุฒิสภาให้มีประสิทธิภาพ และ2.5 ส่งเสริมและพัฒนางานด้านกฎหมาย 

และวิชาการเพ่ือตอบสนองการด าเนินการของสมาชิกวุฒิสภา  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ก้าวหน้าและ

ทันสมัย มีเป้าประสงค์ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ก าหนดกลยุทธ์ไว้ 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 3.1 พัฒนาระบบและบ ารุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร เพ่ือสนับสนุน ภารกิจของวุฒิสภา และส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้มีประสิทธิภาพ 3.2 

บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภา และส านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 3.3 การพัฒนานวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 การประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร มี
เป้าประสงค์ คือ ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา/
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ก าหนดกลยุทธ์ 3 กลยุทธ์ ได้ แก่ 4.1 การ
บริหารจัดการข้อมูล เพ่ือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  4.2 การสร้างการรับรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับ
วุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผ่านช่องทางสื่อ 4.3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสื่อมวลชน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นเลิศ มีเป้าประสงค์คือ
บุคลากรมีศักยภาพในการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ และสามารถตอบสนองความต้องการของ
วุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ก าหนดกลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 5.1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามที่
องค์กรคาดหวังอย่างเป็นระบบและหลากหลาย 5.2 สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของ
บุคลากร 5.3 สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรและการบรรลุเป้าหมายของ
องค์กร 5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนคุณธรรมและความโปร่งใส 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ  
มีเป้าประสงค์ คือ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการพัฒนาเครือข่ายด้านนิติบัญญัติกับหน่วยงาน
ภายในและต่างประเทศ ก าหนดกลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ ได้แก่ 6.1 พัฒนาและขยายเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายในประเทศ 6.2 พัฒนาและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ  

ทั้งนี้ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้น าแนวคิดของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) มาใช้พัฒนาการด าเนินงานขององค์กร โดยได้น าเกณฑ์ PMQA มาบรรจุไว้เป็นส่วน
หนึ่งของการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ได้ก าหนดทิศทางการบริหารจัดการองค์การด้วยน าหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
สู่ระบบราชการ 4.0 มาใช้เป็นกรอบด าเนินการ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือปรับปรุงการบริหารจัดการ
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ภายในองค์กรให้เกิดคุณภาพ สร้างมาตรฐานในการท างานและพัฒนาผลการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบอย่างต่อเนื่องเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้รับบริการ ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และประชาชนเป็นส าคัญ รวมถึงเพ่ือให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการพัฒนาผลการ
ปฏิบั ติ งานที่ มุ่ งสู่ การเป็ นองค์กรที่ มี ผลการปฏิบั ติ งาน อันยอดเยี่ ยม  (High Performance 
Organization) ที่สร้างประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ 

ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก พบว่า การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของส านักงาน
ตลอด 15 ปี (ปี 2547-2562) ผู้บริหารยังไม่ได้ให้ความส าคัญเท่าที่ควรในการผลักดันและขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์ของส านักงานไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนด เป็นการด าเนินการตามเงื่อนไข
ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่ก าหนดให้ทุกหน่วยราชการต้องมีแผน
ยุทธศาสตร์ เพ่ือก าหนดเป้าหมายขององค์การและใช้จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานขาดการการระดมความคิดเห็นและรับฟังความเห็นจาก
บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องในภาพรวมเพ่ือให้ยุทธศาสตร์เกิดการขับเคลื่อนองค์การจากร่วมมือทุกภาค
ส่วน จากบางส่วนของผู้ปฏิบัติ และเมื่อประกาศใช้แผนแล้วขาดการสื่อสารแผนเพ่ือการก าหนด
ทิศทางร่วมกันกับผู้ปฏิบัติอย่างจริงจัง ท าให้บุคลากรไม่เข้าใจถึงที่มาและเป้าหมายของแผน
ยุทธศาสตร์ที่องค์การต้องการไปถึง หรือต้องการให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้ระบุไว้ในแผนการก าหนด
ค่านิยมหลัก ต้องมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจขององค์การ ซึ่งผู้บริหารเห็นชอบและต้องการ
ให้มีขับเคลื่อนแผน ในขณะที่บุคลากรยังขาดความตระหนักและเห็นความส าคัญของการก าหนด
ยุทธศาสตร์ส านักงานอย่างแท้จริง ประกอบกับในระดับส านักมีการท างานแบ่งตามหน้าที่ตาม
โครงสร้าง และด าเนินงานตามแผนงานโครงการเฉพาะงานที่ส านักตนรับผิดชอบเป็นหลัก ซึ่งเป็น
โครงการย่อยไม่มีภาพการขับเคลื่อนรวมของส านักงานเป็นการมองแบบแยกส่วน ในโครงการที่มีการ
ท างานร่วมกันงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในจะมีการก าหนดความรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพหลัก
และเจ้าภาพร่วมในการท างานร่วมกัน ซึ่งจะต้องมีการประสานปรึกษาหารือและผู้บริหารจะต้องเข้า
มาช่วยให้งานที่แยกส่วนเกิดการประสานร่วมมือบูรณาการท างานมากขึ้นเพ่ือให้ยุทธศาสตร์เกิดการ
ขับเคลื่อนไปตามเป้าหมาย   

ดังนั้น ปัจจุบันในเรื่องการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และการวางนโยบายยังเป็นเรื่องที่ถูก

ขับเคลื่อนโดยผู้บริหารเป็นหลัก บุคลากรขาดการมีส่วนร่วมก าหนดยุทธศาสตร์ ซึ่ งท าให้ขาดความ

เข้าใจ และความกระตือรือร้นที่จะท าให้แผนยุทธศาสตร์บรรลุผล รวมทั้งการก าหนดค่านิยมหลักของ

องค์การยังไม่ได้สะท้อนถึงพฤติกรรมการแสดงออก ในการท างานบ่งชี้ถึงการจะบรรลุเป้าหมายได้ตาม

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้บรรจุไว้ ส่วนกลยุทธ์ขาดความเชื่อมโยงกับ

ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยเห็นได้จากการมีแผนงานโครงการบางในแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่  4  

ซึ่งสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 4 
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“ปัจจุบันบุคลากรภาพรวมของส านักงานไม่มีความเข้าใจหรือไม่สนใจเรื่องแผนงาน

โครงการ มีเพียงบางส านักที่เข้าใจการเขียนแผนงานโครงการ มีความเข้าใจยุทธศาสตร์

มากจากเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว จากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 40  ซึ่งจริงๆแล้วแผนงานมี

ความส าคัญต่อการมองภาพเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ การท างานร่วมกันทั้งส านักงาน 

ปัญหาคือเมื่อบุคลากรเหล่านี้เติบโต ก้าวหน้าในการท างานก็จะไม่เข้าใจการบริหาร

โครงการที่เชื่อมโยงแผนงานโครงการกับยุทธศาสตร์ของส านักงาน มองผลผลิต ผลลัพธ์

ไม่ออก ท าให้ขับเคลื่อนองค์การได้ยาก ถือเป็นจุดอ่อนบุคลากรของส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา...อีกสิ่งหนึ่งที่ส าคัญคือ ผู้บริหารต้องมีความเข้าใจ ใส่ใจ ให้ความส าคัญเรื่อง

แผนและการจัดท ายุทธศาสตร์ การท ายุทธศาสตร์ต้องให้บุคลากรของส านักงานเข้ามามี

ส่วนร่วม และเข้ามีส่วนในการก าหนดเป้าหมาย และน าเป้าหมายไปก าหนดเป้าระดับ

ปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการท างานบรรลุวัตถุประสงค์  เป้าหมายต้องยืดหยุ่นได้ ให้เหมาะสม

กับสถานการณ์สามารถปรับได้ ”(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4, สัมภาษณ์วันที่ 26 ธันวาคม 2561) 

นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์ พบว่า แผนยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) ขาดความชัดเจนในการสร้างความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ และมีการ

ก าหนดตัวชี้วัดที่ไม่ชัดเจน และไม่มีการรวมผลักดันให้เกิดผลลัพธ์หรือสร้างกลยุทธ์และท าแผนงาน

โครงการที่ตอบโจทก์ชัดเจน  อาทิ เรื่องนักกฎหมายนิติบัญญัติได้มีการก าหนดตัวชี้วัด ก่อนการ

ผลักดันให้มีการร่างระเบียบรองรับการมีต าแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ หรือ การสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บางกลยุทธ์มีแผนงานโครงการรองรับน้อยไม่สอดคล้องและ

ไม่สมดุลกับการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ แสดงให้เห็นถึงการขาดการเชื่อมโยงกันของแผนในแต่ละ

ล าดับชั้นตั้งแต่วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี้วัดและผลลัพธ์ สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์

ของผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 1 และคนที่ 25 ดังนี้  

“แผนยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 4 ภายใต้ 6 ประเด็น

ยุทธศาสตร์ ซึ่งก าหนดขึ้นโดยต้องการที่จะแก้ปัญหาในอดีต ...แต่ในทางปฏิบัติเมื่อน า

กลยุทธ์แปลงเป็นแผนงานโครงการปรากฏว่า บางกลยุทธ์มีโครงการน้อยมาก และยัง

มิได้รับการจัดสรรงบประมาณจึงไม่สามารถเกิดการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ภาพรวม

ได้ ...บางกลยุทธ์ไม่มีโครงการรองรับเลย เลขาธิการวุฒิสภาจึงมีนโยบายให้มีการ

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฉบับที่ 4 ภายใต้เรื่องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภายใต้แผนปฏิรูป

ประเทศ และแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส านักงานจะต้องมีการปรับวิสัยทัศน์ ปรับประเด็น

ยุทธศาสตร์ ปรับกลยุทธ์และที่ส าคัญขอความร่วมมือกับทุก ๆ ส านักในการเสนอ



  178 

โครงการที่มีนัยต่อการขับเคลื่อนองค์กรในการสนับสนุนงานด้านกระบวนการนิติบัญญัติ” 

(ผู้ให้ข้อมูลคนที่1, สัมภาษณ์วันที่ 6 ธันวาคม 2561) 
“จากที่พิจารณาดูวิสัยทัศน์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาซึ่งเป็นสิ่งที่ส านักงาน

ก าลังมุ่งไปสามารถเขียนให้ชัดเจนกว่านี้ได้ แต่พันธกิจเขียนไม่ชัดเจน เมื่อน ามาท า

ประเด็นยุทธศาสตร์ จะท าให้เกิดความไม่ชัดเจนของกลยุทธ์  และเมื่อก าหนดเป็น

ตัวชี้วัดก็จะเริ่มมีปัญหาในการวัดผล ส่วนค่านิยมหลักอันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่ง 

หากต้องปรับให้เหมาะสมกับบุคลากรของส านักงาน จะต้องมีการระดมสมองว่าควร

เป็นอย่างไร” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 25, สัมภาษณ์วันที่ 25 มีนาคม 2562) 

นอกจากนี้ ส าหรับกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ได้น าหลัก Balanced Scorecard ของ Kaplan and Norton มาใช้ประเมินองค์การ โดย
แบ่งออกเป็น 4 มิติ คือ 1. มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เป็นส่วนที่ส าคัญตามภารกิจและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานด้านนิติบัญญัติเพ่ือให้เกิดความ
ผาสุก ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน และประโยชน์สาธารณะของชาติ 2. มิติด้านคุณภาพการ
ให้บริการ มีวัตถุประสงค์เพ่ืออ านวยความสะดวกตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ (สมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สมาชิวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ บุคลากรในวงงานรัฐสภา และ
ประชาชน) 3. มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงระบบการ
ท างานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพโดยวัดจากการบริหารงบประมาณให้คุ้มค่าและประหยัด 4. มิติ
ด้านพัฒนาองค์กร เป็นการด าเนินการเพ่ือไปสู่องค์การสมรรถนะสูงตามหลักการจัดการภาครัฐแนว
ใหม่ เป็นองค์กรสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติของรัฐสภามืออาชีพ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา และมีการพัฒนาส านักงานมุ่งสู่ระบบราชการ 4.0 ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ สู่ระบบราชการ 4.0 สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 6 ได้มีความคิดเห็น
ดังนี้ 

“การประเมินผลสัมฤทธิ์ขององค์การได้น าหลัก Balance Scorecard มาใช้...ส่วน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของส านักงาน ใช้ PMQA 4.0 มาเป็นเครื่องมือขับเคลื่อน 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะมีการตั้งคณะกรรมการติดตามและก ากับดูแลการ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering Committee) และ
ก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาส านักงานไปสู่ระบบราชการ 4.0 โดยการบริหาร
จะมีการตั้งคณะอนุกรรมการตามรายหมวดของเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ รวมทั้งมีการตรวจประเมินไขว้ เพ่ือเป็นการติดตามตรวจสอบการ
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ด าเนินงาน ตามตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของหมวดอ่ืนๆ  (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 
6, สัมภาษณ์วันที่ 15 มกราคม 2562)  

ต่อมาในปี 2562 ส านักงานได้มีการทบทวนยุทธศาสตร์ของส านักงานให้เหมาะสมกับ

ภารกิจใหม่ของวุฒิสภาและรัฐธรรมนูญใหม่ และมีการปรับเปลี่ยนแผนยุทธศาสตร์ของส านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภาเป็นแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งแสดงถึงการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์การ 

สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 6 และคนที่ 5 ดังนี้ 

“การทบทวนยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพ่ือให้สอดคล้องกับ

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บท และแผนการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งการปฏิบัติ

ภารกิจเพ่ือสนับสนุนงานให้กับสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ที่ได้เข้ารับต าแหน่งในช่วงเดือน 

พฤษภาคมที่ผ่านมา  การก าหนดยุทธศาสตร์องค์การไม่สามารถก าหนดขึ้นจากหลักการ

เพี ยงอย่ างเดี ย วได้ จะต้ องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ช าติ  ที่ ถู กก าหนดไว้ ใน

พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐ

ทั้งหมดต้องปรับปรุงและทบทวนแผนให้เชื่อมโยงกันยุทธศาสตร์ และแผนล าดับรอง 

เพ่ือกระบวนการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี ของหน่วยงาน ข้อดี คือ 

ส านักงานได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ที่มีจุดอ่อนจากความไม่ชัดเจน และการวัด

เป้าหมายของแผนงานโครงการที่ก าหนดไว้ด้วย” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6, สัมภาษณ์วันที่ 17 

กันยายน 2562) 

“ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทาง

ในการบริหารจัดการในเชิงกลยุทธ์มาอย่างต่อเนื่อง และมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์

เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัย

ภายนอก อาทิ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (ร่าง) ยุทธศาสตร์

ชาติ ระยะ 20 ปี แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ระบบราชการ 4.0 ซึ่งสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ท าให้

ส านักงานฯ มีโอกาสในการพัฒนาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับประเทศ” (ผู้ให้ข้อมูลคน

ที่ 5, สัมภาษณ์วันที่ 8 มกราคม 2562) 
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3. ด้านการน าองค์การ  
การสนับสนุนภารกิจของสมาชิกวุฒิสภาจะบรรลุเป้าหมายของส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา ผู้บริหารจะมีภาวะผู้น าสามารถน าองค์การไปสู่องค์การสมรรถนะสูงดังที่ระบุไว้ตาม

แผนปฏิบัติราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2563-2565 ทั้งนี้ จากการศึกษาพบว่า ผู้บริหาร

ของส านักงานเป็นผู้มีอ านาจสั่งการตามสายการบังคับบัญชาตามโครงสร้างองค์การ และเป็นผู้มีความ

มุ่งมั่นทุ่มเทต่อการท างานสนับสนุนภารกิจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/วุฒิสภา ก าหนดทิศทาง

องค์การที่มุ่งสู่การสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใส ส านึกรับผิดชอบต่อประชาชน เป็นไป

ตามหลักธรรมาภิบาล  โดยส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ขององค์การที่เป็นประโยชน์

กับภาคประชาชน อาทิ บันทึกการประชุม รายงานการด าเนินการ รายงานการสอบหาข้อเท็จจริง 

หรือรายงานการศึกษาตามรัฐธรรมนูญเป็นต้น ตามมาตรา 59 และ 129 (6) และส่งเสริมให้บุคลากร

ของส านักงานมีความสุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ดังเห็นได้จากส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เข้าร่วม

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) ตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ถูกจัดอันดับ

ความโปร่งใส เป็นอันดับ 7 ของประเทศในปี 2558 และต่อมาได้มีการลงนามบันทึกในข้อตกลงความ

ร่วมมือด้านการป้องกันและปรามการทุจริตระหว่างส านักงาน ปปช. กับส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

และส านักงานสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างเนื่องจากการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ

มิชอบในภาครัฐนั้น ถือเป็น นโยบายส าคัญเร่งด่วนของประเทศ โดยถูกบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ

ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 

- 2564)  และต่อมาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ประกาศเจตจ านงสุจริต เพ่ือส่งเสริมให้ทุกส านักใน

องค์การได้มีความโปร่งใส พร้อมรับผิด ต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมการมีธรรมาภิบาลในองค์การ

อย่างจริงจัง อีกทั้งผู้บริหารเห็นชอบให้มีการก าหนดวัฒนธรรมองค์การ 5 ประการ คือ “สามัคคี  

มีวินัย สุจริตโปร่งใส รอบรู้งานสภา มีจิตอาสา มุ่งงานสภา”โดยมีเจตนารมณ์ให้บุคลากรมีพฤติกรรม

แสดงออกซึ่งความ ร่วมมือ ทุ่มเทท างาน ด้วยความรับผิดชอบมีความสุจริต โปร่งใสเช่นกัน สอดคล้อง

กับบทสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 6 และคนที่ 15 ดังนี้ 

“ผู้บริหารของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีความขยัน มุ่งมั่น ทุ่มเทในการท างาน 

เป็นแบบอย่างในการอุทิศเวลาให้กับการท างานได้เป็นอย่างดี” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6, 

สัมภาษณ์วันที่ 15 มกราคม 2562) 
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“ขณะนี้ส านักงานพยายามผลักดันวัฒนธรรมองค์การที่คนเลขาเลขาธิการวุฒิสภา

ได้ด าริ คือ สามัคคี มีวินัย สุจริตโปร่งใส รอบรู้งานสภา มีจิตอาสา มุ่งงานสภาสัมฤทธิ์ 

เป็น“strong culture” 5 ประการ โดยส านักงานได้จัดท าแผนงานโครงการเพ่ือสื่อสาร 

สร้างการรับรู้และส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีการปฏิบัติของบุคลากร

เพ่ือให้เกิดเป็นไปตามเป็นวัฒนธรรมขององค์การอย่างเป็นรูปธรรม” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 

15, สัมภาษณ์วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562) 
ในขณะที่ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 1 ได้แสดงความเห็นต่อการให้ความส าคัญกับการ

สร้างความโปร่งใสของส านักงานจากการร่วมมือกับ ปปช. เพ่ือประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐ (ITA) ดังบทสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักดังนี้ 

“ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานของหน่วยงานรัฐ (ITA) ตั้งแต่ยุทธศาสตร์ส านักงานฉบับที่ 3 ที่ก าหนด

วิสัยทัศน์องค์การคือการเป็นองค์การที่มีธรรมาภิบาล ซึ่งส านักงานได้รางวัลองค์กรที่มี

ธรรมาภิบาลเป็นอันดับ 7 ของประเทศ ส าหรับในปีงบประมาณ 2562 หน่วยงาน

หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา ได้คะแนน ITA ปี 2562 ระดับ A ซึ่งส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภาได้คะแนนโดยรวมร้อยละ 89.62 ผลการประเมินความโปร่งใสได้สร้างความ

ไว้วางใจจากวุฒิสภาและประชาชนถึงการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาลในการจัดการ

องค์การ ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การ และสนับสนุนให้ประชาชน

และผู้มีส่วนได้เสียเข้าถึงข้อมูล ตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 และ

สามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็น ร้องเรียนไปยังวุฒิสภาผ่านทางส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภาได้ รวมทั้งสามารถเข้ามาขอตรวจสอบข้อมูลส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ ” 

(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1, สัมภาษณ์วันที่ 24 ตุลาคม 2562) 
นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก พบว่า ค่านิยมหลักของส านักงาน ก าหนด

ไว้กว้าง ๆ ขาดความชัดเจน และขาดการผลักดันร่วมกับหลักปฏิบัติต่างๆ ที่องค์การก าหนดขึ้น ได้แก่ 

ปฏิญญา do-don’t เจตจ านงสุจริต ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา และวัฒนธรรมองค์การ  

ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติหลายชุด บุคลากรเกิดความสับสนและยังไม่แน่ใจว่า ขณะนี้องค์การต้องการให้

บุคลากรปฏิบัติด้วยค่านิยม หรือวัฒนธรรมใดเป็นตัวหล่อหลอมให้บุคคลพึงปฏิบัติในองค์การ ทั้งนี้ 

องค์การควรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และสอดคล้องเป็นค่านิยม ที่ยึดถือปฏิบัติเป็นชุด

เดียวกันจึงสอดงคล้องกับการเป็นองค์การสมรรถนะสูงได้ สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูล

หลักคนที่ 4 และคนที่ 25 ดังนี้ 
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“ค่านิยมหลักองค์การ 6 ประการ SENATE ได้แก่ Service Mind จิตบริการ, 

Ethics จริยธรรม , Nation Interest เพ่ื อประเทศชาติ , Accountability ส านึ ก

รับผิดชอบ, Team Work ท างานเป็นทีม, Effectiveness ประสิทธิผล ขาดความ

ชัดเจนขาดการขับเคลื่อน ประชาสัมพันธ์ซึ่ งจะต้องสร้างการรับรู้  เข้าใจและ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากร โดยมีการติดป้าย รณรงค์ในพ้ืนที่ส านัก” (ผู้ให้

ข้อมูลคนที่ 4, สัมภาษณ์วันที่ 9 สิงหาคม 2562) 
“ค่านิยมหลักของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เขียนไว้ค่อนข้างกว้าง ทั่วๆไป ไม่

เป็นเอกลักษณ์ขององค์การเพ่ือท าหน้าที่ตอบสนองภารกิจของวุฒิสภาไม่สื่อถึงวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ อาทิเพ่ือประเทศชาติ ไม่ใช่ค่านิยมแต่เป็นเป้าหมาย เพราะฉะนั้นต้องก าหนด

ค่านิยมหลักก่อนให้ชัด” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 25, สัมภาษณ์วันที่ 25 มีนาคม 2562) 

อีกทั้ง จากการสัมภาษณ์มีผู้ให้ข้อมูลหลักให้ความคิดเห็นเพ่ิมเติมว่า การก าหนดทิศ

ทางการส่งเสริมการสร้างความสุจริตโปร่งใส สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การแล้ว แต่ยังขาดความ

เชื่อมโยงกับค่านิยมหลักองค์การ และขาดการขับเคลื่อนไปพร้อมกับการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่

ของข้าราชการตามประมวลจริยธรรม ดังบทสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังนี้ 

“ค่านิยมหลักของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ก าหนดขึ้นมา โดยขาดการ

เชื่อมโยงเพ่ือผลักดันให้เกิดการปฏิบัติ ไม่มีกิจกรรม โครงการที่ชัดเจน ในการตอบ

วัตถุประสงค์ของค่านิยมหลักขององค์การทั้ง 6 ตัว  และการปฏิบัติงานของบุคลากรใน

ส านักงานได้ก าหนดให้ด าเนินตาม ประมวลจริยธรรม ปฏิญญา do-don’t และมี

เจตจ านงสุจริต ITA ซึ่งเห็นว่าการผลักดันให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ ต้องสอดคล้องกับกับ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และน ามาสู่การปฏิบัติ โดยการมีค่านิยม เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์การ 

ควรยึดหลักด้วยข้อมูลชุดเดียว หรือหลักการให้ข้าราชการปฏิบัติให้สอดคล้องเป็นชุด

เดียวกัน” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 14, สัมภาษณ์วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562) 

4. ด้านสถานที่ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา หลังจากมีการแบ่งส่วนราชการ ปี 2535 ส่วนราชการทั้ง

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรยังคงใช้อาคารรัฐสภาที่ได้

ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2513 อยู่บริเวณถนนอู่ทองใน เขตดุสิต และใช้ท าการมาจนถึง 28 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2562 ส านักพระราชวังขอเวนคืนพ้ืนที่รัฐสภา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงใช้อาคารสุข

ประพฤติใช้เป็นที่ท าการชั่วคราว ระหว่างรอให้รัฐสภาแห่งใหม่ หรือ สัปปายะสภาสถาน จะสร้างแล้ว
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เสร็จ โดยในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 1 ได้เลือก

หอประชุมของบริษัท ทีโอที ถนนแจ้งวัฒนะ เป็นอาคารรัฐสภาชั่วคราวตั้งแต่วันอังคารที่  21 

พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ซึ่งในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

(ประกาศส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,2562:12) จึงก าหนดให้หอประชุมของบริษัท ทีโอที 

เป็นอาคารรัฐสภาชั่วคราว โดยให้มีผลตั้งแต่วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ต่อมาตั้งแต่เดือน

กรกฎาคมประธานรัฐสภาเห็นว่าควรให้ใช้ห้องประชุมรัฐสภาแห่งใหม่ (เกียกกาย) ในส่วนของห้อง

ประชุมใหญ่วุฒิสภา (จันทรา) บรรจุได้ 250 คน ไปก่อน เพ่ือใช้ประชุมวุฒิสภา และสภาผู้แทนราษฎร 

รวมทั้งการประชุมร่วมรัฐสภาจนกว่าสร้างห้องประชุมใหญ่สภาผู้แทนราษฎร (สุริยัน) จะเสร็จสิ้น ซึ่ง

บรรจุคนผู้ เข้าร่วมประชุมได้ 750 คน  จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลัก พบว่า ในช่วงการ

เปลี่ยนแปลงสถานที่และมีการย้ายสถานที่ท างาน ส่งผลให้เกิดความไม่คล่องตัวในการปฏิบัติงาน 

เสียเวลาในการเดินทางและขาดเอกภาพในการจัดการประชุม โดยการประชุมวุฒิสภาบุคลากรจะต้อง

เดินทางไปเตรียมการประชุมยังรัฐสภาแห่งใหม่ (เกียกกาย) ส่วนการประชุมคณะกรรมาธิการใช้ที่

ประชุมที่อาคารสุขประพฤติเป็นการชั่วคราว จากสภาพดังกล่าวไม่เอ้ือต่อการท างานของบุคลากรให้มี

ประสิทธิภาพในการท างาน ทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกทางกายภาพ เรื่องสถานที่จอดรถ การรักษา

ความปลอดภัย ลิฟท์ สิ่งอ านวยความสะดวกในห้องประชุม อาทิ อินเตอร์เน็ต อุปกรณ์สมาร์ทโฟน 

ระบบจอภาพในห้องประชุม สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 5 ดังนี้ 

“ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีสถานที่ท างาน 2 แห่ง ทั้งที่อาคารสุขประพฤติและ

รัฐสภา ซึ่งบุคลากรต้องเสียเวลาเดินทางไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน ประกอบกับใน

อนาคตข้างหน้าจะมีการย้ายไปที่ท างานไปยังอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างการ

ก่อสร้าง จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านเอกสาร ข้อมูล วั สดุ

อุปกรณ์ การเตรียมแผนส ารองต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านนิติ

บัญญัติ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5, สัมภาษณ์วันที่ 8 มกราคม 2562) 

นอกจากนี้ จากการศึกษาพบว่า รูปแบบการจัดประชุมไม่ส่งเสริมให้ส านักงานมีสมรรถนะสูง  

เนื่องจากส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามียังใช้ระบบการประชุมและจัดเตรียมเอกสารเพ่ือให้สมาชิก

วุฒิสภาพิจารณาในรูปแบบของเอกสาร ซึ่งค่อนข้างสิ้นเปลืองต้นทุนกระดาษของส านักงานมาก แม้ว่า

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีความพยายามลดใช้ลดกระดาษในการประชุม (Paperless) ในการ

จัดท าระเบียบวาระและส่งเอกสารไปให้สมาชิกวุฒิสภาในหลายรูปแบบ เช่น จัดส่งแบบเอกสารไปยังที่

อยู่ที่ก าหนด หรือส่งเอกสารในรูปแบบไฟล์ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)  โดยส านักการ
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ประชุมมีการส ารวจความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาเพ่ืออ านวยความสะดวกในการจัดส่งเอกสารและ

เป็นไปตามความต้องการของสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งลดปริมาณกระดาษเพ่ือเตรียมไว้ในห้องประชุมได้พียง

ร้อยละ 30 ของจ านวนผู้เข้าประชุม ทั้งนี้ต่อไปเมื่อรัฐสภาแห่งใหม่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ส านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภาร่วมกับสภาผู้แทนราษฎรจะต้องมีการจัดระบบการประชุมและห้องประชุมที่เป็น

ระบบไร้กระดาษ  โดยใช้ระบบกระดาษให้ลดลง ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาแทนที่ อาทิ ส่ง

เอกสารให้สมาชิกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีกาสแกนคิวอาร์โค๊ด เปิดดูเอกสารจากแอพลิเคชั่นไลน์ 

เฟสบุ๊ค หรือหน้าเว็ปไซต์ของวุฒิสภา ส่วนการห้องประชุมจะใช้คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ไอแพด แทน

การใช้เอกสารกระดาษ เป็นห้องประชุมที่เป็น (Smart- Meeting)  มีระบบการจองห้องประชุมที่ให้

เจ้าหน้าที่สามารถจองห้องประชุม ซึ่งเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้บริหารระดับสูงจะต้องก าหนด

นโยบายที่ชัดเจนเพ่ือเป็นวาระการเปลี่ยนแปลงระบบการท างานสู่การเป็นรัฐสภาดิจิทัล (Digital 

Parliament) สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 12 และคนที่ 20 ดังนี้ 

“ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการใช้กระดาษมากมายจะต้องปรับปรุง ลด

การใช้กระดาษโดยน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาสร้างนวัตกรรมให้องค์การมีความกะทัดรัด 

ใช้วัสดุเบามีสิ่งแวดล้อมปลอดภัย มีความสะดวกพอสมควร จัดพ้ืนที่ให้โปร่งสบายตา มี

พ้ืนที่ที่สามารถท างานได้อย่างมีสมาธิ ในการท างาน และท าให้คุณภาพชีวิตของ

บุคลากรดีขึ้น” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 12, สัมภาษณ์วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562) 

 “การเตรียมการประชุมวุฒิสภาของฝ่ายเลขานุการจะมีการจัดส่งเอกสาร

การประชุม เอกสารประชุมประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ตามระเบียบ

วาระ เมื่อก่อนในช่วง 10 ปีที่ผ่านมามีความยุ่งยากและจัดส่งเอกสารหลายทุกช่องทาง 

โดยส่งเอกสารการประชุมไปบ้าน เตรียมไว้ในห้องประชุม และส่งเอกสารทางอีเมล์ 

เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ต่อมาเห็นว่าเป็นการสิ้นเปลือง และสมาชิกบางคนเห็นว่า 

ซับซ้อนเกินความจ าเป็น ส านักการประชุมจึงได้มีการปรับปรุงหาวิธีการจัดส่งเอกสารที่

เหมาะสม เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย โดยมีการส ารวจความต้องการรับเอกสารประชุม ปรากฏ

ว่า สมาชิกวุฒิสภากว่าครึ่งหนึ่งประสงค์รับเอกสารประชุมเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

ช่วยลดปริมาณเอกสาร และลดความซ้ าซ้อนได้มาก ส านักประชุมจะลดการจัดส่ง

เอกสารได้ร้อยละ 30 ของจ านวนผู้เข้าประชุม ส ารองเอกสารเพ่ือให้สมาชิกเพียงร้อย

ละ 20 ท าให้งานราบรื่นขึ้น นอกจากนี้มีการแจ้งระเบียบวาระการประชุม ทางไลน์ให้

สมาชิกวุฒิสภา และไว้ที่หน้าเว็ปไซต์หน้าหลักของวุฒิสภา www.senate.go.th เพ่ือ
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อ านวยความสะดวกให้บุคคลที่สนใจและสมาชิกได้เข้าถึงข้อมูลสามารถดูระเบียบวาระ

และสืบค้นข้อมูลได้ อนาคตหากมีนโยบายให้วุฒิสภาเป็นองค์การอิเล็กทรอนิกส์

ต้องการให้เอกสารทุกอย่างส่งไปทาง email แล้ว และมีการท า QR Code เตรียมไว้ให้

คนสมาชิกวุฒิสภาได้เปิด Download ไว้ที่ในอุปกรณ์สื่อสาร หรือ ไอแพด ของคน โดย

ไม่ต้องส่งเอกสารในรูปกระดาษอีกเป็นหลักการที่ดีแต่คงท าได้ยาก การส ารองเอกสาร

การประชุมในรูปกระดาษยังคงมีความจ าเป็น อย่างไรก็ดีหากส านักงานมีการก าหนด

ทิศทางให้ เป็นส านักงานอิเล็กทรอนิกส์  มุ่ งเป้ าสู่การเป็น Digital Parliament  

คงจะต้องมีการประกาศเป็นนโยบายของผู้บริหารองค์การ และเป็นความต้องการของ

ประธานวุฒิสภาในการลดใช้กระดาษอย่างจริงจัง (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 20, สัมภาษณ์วันที่ 

6 มีนาคม 2562) 

นอกจากนี้ ผู้ให้ข้อมูลหลักยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสถานที่การ

ท างานในอนาคตเพ่ือรองรับกับสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน และกลุ่มผู้พิการในรูปแบบต่าง ๆ โดย

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาต้องมีระบบที่อ านวยความสะดวกรองรับการการเดินทาง การใช้อุปกรณ์

ของส านักงาน และอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ อย่างสะดวกสะดวก ปลอดภัย ตามหลักอารยสถาปัตย์ 

(Universal design) จากผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทั้งในส่วนพ้ืนที่รัฐสภา และการเข้าถึงข้อมูลทางเว็ปไซต์ 

หรือ Social Media ต้องออกแบบให้เหมาะสมกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย เช่น การท าภาพ 

เสียง รองรับผู้พิการทางสายตา และการได้ยิน เช่น มีการให้บริการข้อมูลที่อ่านเป็นเสียงไว้ให้บริการ

อ่านทั้งในส่วนของกฎหมายและความรู้ทั่วไปไว้ให้บริการสมาชิกวุฒิสภา และผู้สนใจของส านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้งอาคารสถานที่ท างาน และสถานที่ประชุมให้รองรับผู้สูงอายุ สอดคล้องกับ

บทสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้ 

“...รัฐสภาแห่งใหม่จะต้องออกแบบการรองรับการใช้ พ้ืนที่และอุปการณ์

เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการเข้าถึงข้อมูลของกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการด้วย” (ผู้ให้

ข้อมูลคนที่ 10, สัมภาษณ์วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562)  

 อย่างไรก็ดี สิ่งที่ส าคัญยิ่งส าหรับเรื่องอาคารสถานที่ คือ ระบบการรักษาความปลอดภัยของ

อาคารวุฒิสภาและพ้ืนที่ของรัฐสภา ปัจจุบันการตรวจสอบการเข้าออกของบุคคลเข้ามายังอาคารสุข

ประพฤติ และอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ยังไม่รัดกุมและมีการเลือกปฏิบัติในการตรวจสอบ หากมี

ความคุ้นเคยจะมักมีการผ่อนปรนในการตรวจสอบ ซึ่งไม่ถูกต้องเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยทุกคน

ต้องได้รับการตรวจสอบ หรือได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียม เพ่ือความปลอดภัยของสถาบันอันเป็น
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สัญลักษณ์ทางการเมือง หากมีเหตุการณ์ก่อการร้าย หรือการมีผู้ไม่ประสงค์ดีก่อเหตุความไม่สงบได้

อย่างในอดีต ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาและส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะต้องมีระบบ

การดูแลในพ้ืนที่ร่วมกันเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งพ้ืนที่ สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 

13 และผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 8 ดังนี้  

“สิ่งส าคัญของการดูแลสถานที่องค์การทางนิติบัญญัติ คือ การจัดระบบการรักษา

ความปลอดภัยของรัฐสภาที่มีมาตรฐานสากลให้มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี 

เช่นเดียวกับรัฐสภาสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ที่มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดี 

ตรวจสอบทุกคนเท่ากัน ไม่ว่าเป็นสมาชิกหรือข้าราชการ จะต้องได้รับการตรวจสอบทุก

คนเหมือนกัน การตรวจสอบรักษาความปลอดภัยต้องเข้มงวด มีการใช้ระบบเทคโนโลยี

มาใช้ในการรักษาความปลอดภัยให้กับสภา เช่น  X- Rey  ตรวจสอบวัตถุอันตราย เป็น

ต้น” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 13, สัมภาษณ์วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562) 

“การก าหนดเกณฑ์และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานในการดูแลสถานที่จะต้องไม่

เอ้ือให้เกิดการทุจริต และไม่เลือกปฏิบัติ เช่น อนุญาตให้มีการเข้าออกของรถ” (ผู้ให้

ข้อมูลคนที่ 8, สัมภาษณ์วันที่ 25 มกราคม 2562) 

5. ด้านการบริหารจัดการ 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีเป้าหมายหลักของการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผล เพ่ือสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภา ซึ่งมุ่งตอบสนองความต้องการของวุฒิสภา ซึ่งเป็น
องค์การทางนิติบัญญัติของประเทศเพียงองค์การเดียว ซึ่งแตกต่างจากหน่วยงานฝ่ายบริหาร ทั้งนี้
สภาพการของการบริหารจัดการของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ส าคัญ ได้แก่ ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ด้านการจัดการความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านงบประมาณ ดังนี้ 

1) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ระดับกรม สังกัดรัฐสภา มีส านักงานคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ก.ร.) เป็นผู้ดูแลระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของรัฐสภา ซึ่งได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561-2565) ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารทรัพยากร
บุคคล โดยก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพและยึดหลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนและผลักดัน
ให้ทรัพยากรบุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญมีศักยภาพสูง และน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจ
ด้านกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ และยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างความผาสุกและพัฒนา
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คุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคลให้มีความสุขอย่างสมดุล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และได้
ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้มีความชัดเจนในการ “สรรหา พัฒนา รักษาไว้ ใช้ประโยชน์” โดย
หลักการบริหารทรัพยากรบุคคล จะเริ่มตั้งแต่การวางแผนทรัพยากรบุคคลมีการก าหนดโครงสร้าง 
อัตราก าลัง สมรรถนะของบุคลากรให้เหมาะสมกับพันธกิจ และกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
มีกระบวนการสรรหาคัดเลือกจะต้องมีวิธีการคัดเลือกท่ีเป็นธรรมดึงดูดคนที่มีความรู้ความสามารถเป็น
คนดีและคนเก่งเหมาะสมที่จะท างานให้กับองค์การ มีกระบวนการพัฒนา ฝึกอบรมให้ความรู้แก่
บุคลากรในทุกสายงานอย่างเหมาะสม ตามสมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะต าแหน่ง สามารถ
พัฒนาลงในรายบุคคลได้ว่าบุคลากรแต่ละคนต้องการพัฒนาอะไร ต้องพัฒนาอะไรบ้าง เรียนรู้เพ่ิมพูน
ความรู้ทักษะและสมรรถนะอะไรบ้าง มีการก าหนดให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายอาชีพของทุก
สายงาน โดยมีการแผนการสืบทอดต าแหน่งของผู้บริหารและต าแหน่งส าคัญ มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการที่เหมาะสมเป็นธรรมยิ่งขึ้น ดังเช่นบทสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้ 

“หลักการสรรหา พัฒนา ด ารงไว้ ใช้ประโยชน์ เป็นหลักการการบริหารทรัพยากร

บุคคลทั้งกระบวนการ เพ่ือส่งเสริม รักษาคนดี ทุมเทการท างาน และมีความสามารถ

ท างานให้กับองค์การ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญมาก ในปัจจุบันส านักงานมีการวางแผนแก้ไข

ปัญหาการรับข้าราชการบรรจุเข้าท างานไม่เหมาะสมกับสายงาน เมื่อเข้ามาท างานแล้ว

ก็ต้องพัฒนาศักยภาพให้ท างานได้ดี มีวางแผนการพัฒนา ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้

ความสามารถและสมรรถนะให้เหมาะสมกับภารกิจ มีการน าหลักการสืบทอดอ านาจ

มาใช้เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในสายอาชีพ และเกิดขวัญก าลังใจในการท างาน เพ่ือมอง

ภาพอนาคตได้ชัดเจนว่าตัวข้าราชการคนนั้นจะไปถึงจุดไหน และคนที่มีสายอาชีพที่ชัด 

ได้รับความไว้วางใจ มีผลงานเป็นที่ยอมรับการสืบทอดต าแหน่งย่อมเป็นสิ่งที่ส าคัญ ให้

เห็นทิศทางการพัฒนารายบุคคล และน าเทคนิคเพ่ือการพัฒนาบุคลากรมาใช้กับบุคคล

ในสายงานต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม เช่น การสอนงาน การไปดูงานภายนอก การ

อบรมในห้องเพ่ือเพ่ิมทักษะหรือเทคนิคบางเรื่อง การติดตามผู้ใหญ่ เป็นต้น” การ

บริหารทรัพยากรบุคคลด้วยหลักการต่าง ๆ เหล่านี้เพ่ือยกระดับศักยภาพบุคลากรให้

สูงขึ้น (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 19, สัมภาษณ์วันที่ 4 มีนาคม 2562) 

จากการศึกษาพบว่าหลักการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

ซึ่งมีคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) เป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ หลักการบริหารงาน

ทรัพยากรบุคคลส่วนใหญ่น ามาจาก ก.พ. มาปรับ ขาดการศึกษาถึงความเหมาะสมกับบริบทของ
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ข้าราชการสังกัดรัฐสภา อย่างไรก็ดี จากการสัมภาษณ์ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ของรัฐสภา ซึ่งมี คณะกรรมการข้าราชรัฐสภา (ก.ร.) เป็นผู้ก าหนดทิศทางการบริหาร พบว่า 

หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคลได้น าแนวคิด เทคนิค วิธีการของ ก.พ. มาใช้ หน่วยงานใน

สังกัดรัฐสภา ควรสร้างความเป็นอิสระในหลักการ อาทิ การก าหนดสมรรถนะ การสรรหาคัดเลือก 

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพ่ือส่งเสริมให้องค์การมีสมรรถนะสูงและมี

บุคลากรที่มีศักยภาพมีความรู้ความสามารถโดดเด่นเหมาะสมกับองค์การสังกัดรัฐสภา และงาน 

ของวุฒิสภามากขึ้น สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 4 และ ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 8 

“ในส่วนสมรรถนะ หรือ competency ทางส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้น า

ของ ก.พ. มาปรับใช้ ซึ่งภารกิจของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีความแตกต่างจาก

กระทรวง ทบวง กรมของฝ่ายบริหาร คือ การสนับสนุนงานของฝ่ายนิติบัญญัติ การ

ก าหนดพฤติกรรม คุณลักษณะ ในตัวสมรรถนะควรก าหนดพฤติกรรมให้ชัดขึ้น โดยควรมี

การทบทวนก าหนดสมรรถนะ และศึกษาลักษณะพฤติกรรมในแต่ละระดับให้ชัดมี

รายละเอียดมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4, สัมภาษณ์วันที่ 9 สิงหาคม 2562) 

“สิ่งที่เห็นจากการท างานกับส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา พบจุดอ่อนในเรื่องการ

ท างานของที่นี่ คือ การท างานร่วมกันอยู่กันแบบพ่ี ๆ น้อง ๆ อะลุ่มอล่วย สะท้อนการ

อยู่ร่วมกันอยู่แบบมีความสุข แต่งานไม่โดดเด่น ส านักงานต้องปรับปรุงโดยเริ่มตั้งแต่

การสรรหาคัดเลือกคนเข้าท างาน ต้องรับคนที่มีฝีมือ การรับคนของที่นี่ดูจากการ

ท างานยังไม่มีคุณภาพในกระบวนการได้คนมาท างาน เกณฑ์ที่ก าหนดควรก าหนด

เกณฑ์ท่ีเป็นอิสระจาก ก.พ. สามารถก าหนดด้วยตนเอง รับคนที่มีความสามารถสูงและ

ทุ่มเทรับผิดชอบกับงาน ควรมีการจัดหลักสูตรการอบรมที่สร้างความเป็นมืออาชีพ 

สามารถสร้างงานที่มีคุณภาพ การท างานก็ต้องมีผู้บังคับบัญชาที่ดีเป็นแบบอย่างและ

สร้างความคิดการท างานที่ดีด้วย” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 8, สัมภาษณ์วันที่ 25 มกราคม 

2562)    

นอกจากนี้  จากการศึกษาพบว่า การพัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

ซึ่งมีคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภาเป็นหน่วยกลางในการวางแผน ก าหนดทิศทางการบริหารงาน

และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสังกัดรัฐสภา โดยส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาและส านักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎรสามารถก าหนดแผนงานแนวทางการพัฒนาบุคลากรและด าเนินการจัดท าหลักสูตร

การฝึกอบรมและสัมมนาได้ รวมทั้งติดตามประเมินผลการฝึกอบรมสัมมนาของสมาชิกวุฒิสภา 
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ข้าราชการและลูกจ้างของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เอง ซึ่งจะต้องให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

การบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานสังกัดรัฐสภา ทั้งนี้ ในส่วนของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ได้พัฒนาทรัพยากรบุคคลและจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับบุคลากรตามสายงาน แต่

โดยรวมยังไม่สอดรับกับงานตามภารกิจภารกิจของหน่วยงานภายใน  ส าหรับการได้รับการจัดสรร

งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรในปีงบประมาณ 2563 จ านวน 12,400,000 บาท 

เพ่ิมขึ้นจาก ปีงบประมาณ 2562 เพียง 51,7000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.00 ซึ่งถือว่าได้รับ

งบประมาณคงที่จากปีที่ผ่านมา โดยงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรประกอบด้วย 1) ค่าใช้จ่าย

ด้านการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นงบประมาณเพ่ือส่งบุคลากรและผู้บริหารระดับสูงไปศึกษาและอบรม 

2) ค่าใช้จ่ายในการส่งข้าราชการไปศึกษาต่อในประเทศ ต่างประเทศ และฝึกอบรมต่างประเทศ ได้แก่

ทุนการศึกษาต่อของบุคลากร และ 3) ค่าใช้จ่ายแลกเปลี่ยนข้าราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภากับ

ต่างประเทศ 4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมในส่วนของส านักงาน ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์

ผู้ให้ข้อมูลหลักเห็นว่าจ านวนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมในส่วนของส านักงาน

ดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการพัฒนาบุคลากร ซึ่งจ าเป็นต้องยกเลิกบางโครงการที่ตอบสนองต่อ

ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของรัฐสภาในส่วนของการสร้างความผาสุกผูกพันองค์การและ

สร้างคุณภาพชีวิตของบุคลากร เช่น โครงการส่งเสริมการสร้างสัมพันธภาพที่มีวัตถุประสงค์มุ่งสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทุกระดับในองค์การที่เสริมสร้างพลังการท างานและปรับวิธีคิดให้

ท างานได้สอดคล้องกับองค์การในระยะยาวออกไป ดังบทสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักดังนี้  

“ในปีงบประมาณ 2562 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้รับการจัดสรรงบประมาณ
มา 12 .3  ล้ าน บ าท  และ ใน ปี  2563  ได้ รั บ จั ดส รร  12 .4  ล้ านบ าท เพ่ิ มขึ้ น 
น้อยมาก ซึ่งยังมีปัญหาการได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่พอเพียงเช่นเดียวกันที่ผ่านมา 
อย่างกรณีการให้ทุนในการส่งข้าราชการไปศึกษาต่อในประเทศ เป็นงบประมาณเพ่ือ
พัฒ นาบุ คคลได้ ลดลงไปทุกปี  ๆ ในปี  2558 งบประมาณ  10 ล้ าน  จนมาถึ ง 
ในปีงบประมาณปัจจุบัน 2563 ลดลงไปเหลือ 2.8 ล้านบาท ส่วนงบประมาณเพ่ือการดู
งานแลกเปลี่ยนของข้าราชการรัฐสภาไทยกับต่างประเทศจากปี 2558 ลดมาเรื่อย ๆ 
เหลือ 1 ล้านบาท ส่วนงบประมาณการสัมมนาและฝึกอบรมบุคลากรลดลงไปมากจากปี 
2558 มาถึงปัจจุบันปีงบประมาณ 2563 ได้งบเพียง 6.1 ล้านบาท และงบประมาณ  
ในส่วนการสร้างความผาสุกผูกพันองค์กรก็ไม่ได้รับงบประมาณตั้งแต่ปี 2558 ท าให้
ส านักงานขาดกิจกรรมเสริมสร้างสัมพันธภาพสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการท างานที่มี
ความสุกในองค์การ บุคลากรในปัจจุบันไม่มีเวลาเลยต้องท าการประชุมเกือบทุกวัน  
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มีความเครียดและความกดดันสูง แต่ส านักงานไม่มีงบประมาณเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ใน
องค์การชีวิตการท างานขาดความสมดุล” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 15, สัมภาษณ์วันที่ 23 
มิถุนายน 2562) 

2) ด้านการจัดการความรู้ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีการจัดการความรู้ และได้มีการ

จัดท าแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้มาตั้งแต่ปี 2549 มาถึงปัจจุบันได้มีการยึดโยงกับการพัฒนา

บุคลากรและแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาทุกฉบับ และเป็นไปตามพระราช

กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ได้ก าหนดไว้ว่า 

“ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการ เรียนรู้อย่าง

สม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือน ามา

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์รวมทั้งต้องส่งเสริม 

และพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็น 

บุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน” (ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา,2562ค) ทั้งนี้ในแผน

ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพสูง และน าเทคโนโลยีมา

สนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการ นิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 4 ผลักดันวัฒนธรรมการ

เรียนรู้ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร ได้ก าหนดแผนงานการจัดการความรู้ ซึ่งมีมาตรฐานและส่งเสริมการ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award. : PMQA) คู่มือการประเมินสถานะของ

หน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ในหมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และ

การจัดการความรู้ โดยใช้การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เป็นเครื่องมือในการ

รวบรวมองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ทั้งที่เป็นความรู้ชัดแจง

ในรูปแบบของคู่มือการด าเนินการ (Explicit Knowledge) และความรู้ที่อยู่ในตัวบุคลากร (Tacit 

Knowledge) ซึ่งได้มีการสกัดความรู้จากประสบการณ์ ทักษะความรู้ความสามารถในงาน โดยวิธีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) พ่ีสอนน้อง หรือการ

เป็นพ่ีเลี้ยงในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการเสวนาในกิจกรรม KM Day ของส านักงานที่จัดขึ้นสม่ าเสมอ

ทุกปี โดยองค์ความรู้ที่ได้จะน าจัดเก็บเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ เพ่ือต้องการส่งเสริมให้ส านักงานมี

วัฒนธรรมการเรียนรู้อันน าไปสู่การการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)  

อย่างไรก็ดี การจัดการความรู้ แม้ว่าได้มีการด าเนินการมีระยะหนึ่ง การจัดการความรู้ได้

แสดงออกมาในรูปแบบของความท่ีชัดแจ้ง อาทิ คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดท าฐานข้อมูลต่าง ๆ แต่ยัง
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ขาดการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคลอย่างต่อเนื่อง กรณีการสร้างชุมชนนัก

ปฏิบัติยังไม่สามารถด าเนินการได้จริง เนื่องจากขาดการผลักดันให้บุคลากรได้มีพ้ืนที่แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ที่มีลักษณะเท่าเทียมแบบไม่เป็นทางการ บุคลากรไม่มีโอกาสได้ทดลองหรือได้ลองถูกลองผิด

เพ่ือหาแนวทางการท างานใหม่ ๆ เพราะขาดการส่ งเสริมและให้โอกาสจากผู้บริหาร ประกอบกับ

สภาพการท างานของบุคลากรที่มีภาระงานประจ ามากจึงขาดเวลาเรียนรู้และค้นคว้าแสวงหาวิธีการ

ท างานแบบใหม่ที่ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีทันสมัยมาสร้างนวัตกรรมตอบสนองภารกิจวุฒิสภาและ

ผู้รับบริการหรือประชาชนดีขึ้น ซึ่งส่งผลให้การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ไม่สามารถกระตุ้นให้เกิดขึ้น

ได้กับบุคลากรทุกคนในองค์การ    

นอกจากนี้  ส านักงานขาดการสกัดความรู้จากบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 

ในการปฏิบัติงานสนับสนุนสมรรถนะหลักขององค์การที่มีความเข้าใจเป็นองค์รวมทั้งกระบวนการ 

และยังขาดการประเมินความส าเร็จการถอดความรู้จากตัวบุคคลถ่ายทอดสู่การปฏิบัติของบุคลากร 

คนอ่ืน ๆ ในส านักงาน ซึ่งยังเป็นเรื่องที่ท าได้ยากแต่ต้องพัฒนาเพ่ือให้ส านักงานมีศักยภาพสูงต่อไป 

สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 14 และคนที่ 11 ดังนี้ 

“การจัดการความรู้ มีการจัดตั้งเป็นคณะกรรมการการจัดการความรู้ของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยมีส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นหน่วยงานหลัก
ขับเคลื่อนแผนการจัดการความรู้ ซึ่งคณะกรรมการจะท างานในรูปแบบกึ่งทางการ 
โดยในการด าเนินการที่ผ่านมาจะเป็นการมุ่งไปที่การจัดการองค์ความรู้ของแต่ละ
ส านั กว่ ามีอะไรบ้ าง และดูว่ ายั งต้ องการให้มี แลกเปลี่ ยน เรียนรู้กัน เรื่องใด  
ซึ่ งการท างานจะมุ่งเพ่ือตอบ PMQA และมีการจัดวันการจัดการความรู้ทุกปี  
แต่การถอดความรู้จากผู้มีประสบการณ์ในความรู้หายากยังมีไม่มาก เพราะการท างาน
ที่แยกเป็นรายส านัก ไม่สามารถท าให้ทุกคนได้เรียนรู้งานส่วนอ่ืนของส านักงานได้มาก
นัก ปัจจุบันต้องเร่งใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเก็บความรู้ ถอดประสบการณ์ 
จากผู้มีความรู้ในงานแต่ละส านัก เพ่ือเป็นการถอดความรู้ให้เป็นความรู้ชัดแจ้งได้  
แต่การท างานก็ยังไม่มีการผลักดันให้เกิดการสร้าง CoP อย่างจริงจังต่อเนื่อง ซึ่งการ
ท างานสร้างชุมชนนักปฏิบัติเป็นสิ่งส าคัญในการสร้างการแบ่งปันความรู้ สู่การน าไป
ปฏิบัติได้จริง” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 14, สัมภาษณ์วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562) 

“หากต้องการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ให้ตอบสนองต่อสมรรถนะหลักของ
องค์การ การจัดการความรู้ที่ส านักงานท าแล้วในรูปแบบคู่มือพ้ืนฐานการปฏิบัติงาน
ต่าง ๆ การจัดท าฐานข้อมูลของส านักต่าง ๆ คงยังไม่เพียงพอให้ต่อการพัฒนาองค์การ
ให้มีสมรรถนะสูง สิ่งส าคัญจะต้องมีการสกัดความรู้ที่หายากจากในตัวบุคคลที่
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สนับสนุนภารกิจหลักให้กับส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เช่น งานด้านการประชุม การ
ท างานของบุคลากรในกรรมาธิการ ซึ่งเป็นภารกิจที่องค์กรอ่ืนไม่มี มาวิเคราะห์หาจุด
แข็งและจุดอ่อน และน าความรู้ที่ได้มาจัดระเบียบ จัดระบบตามกระบวนการจัดการ
ความรู้และเผยแพร่ให้มีการน าไปปฏิบัติหรือแก้ไข เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของ
องค์การต่อไป” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 11, สัมภาษณ์วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562) 

3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามี
บทบาทให้หน่วยงานของรัฐ ต้องปรับตัวรองรับกับการเปลี่ยนแปลง รัฐบาลจึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี และนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม พัฒนาทักษะบุคลากร
ด้านดิจิทัล เพ่ือท าหน้าที่เป็นกลไกขับเคลื่อนในการปรับเปลี่ยนหน่วยงานภาครัฐพัฒนาเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล (Digital Government) โดยก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการจัดท าระบบ ฐานข้อมูล
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บและเชื่อมโยงผ่านระบบการให้บริการภาครัฐ 
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ (ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2561ข: 16)  จากนโยบาย
ภาครัฐดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสภาทั้งสองหน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
และส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ร่วมกันก าหนดทิศทางบริหารจัดการสารสนเทศ จัดท าแผนพัฒนา 
Digital Parliament ของรัฐสภา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ือมุ่งไปสูการเป็น Digital 
Parliament ในปี พ.ศ. 2565 ตามวิสัยทัศน์ โดยมีการก าหนดยุทธศาสตร์หลักเป็น 3 ยุทธศาสตร์ คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบูรณาการฐานข้อมูลมุ่งสู่การเป็น Digital Parliament ยุทธศาสตร์
ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบความมั่นคงปลอดภัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกรัฐสภา 
และบุคคลในวงงานรัฐสภา มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาพบว่า ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้
จัดท าแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน เพ่ือให้รองรับการปฏิบัติงาน ณ อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ที่มีการ
ออกแบบระบบเชิงบูรณาการและใช้ทรัพยากรร่วมกัน และวางระบบโครงสร้างเทคโนโลยีเพ่ือรองรับ
ระบบต่าง ๆ เช่น ระบบสนับสนุนการประชุมอัจฉริยะ (Smart Meetings) ลงคะแนนด้วยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบงานสารสนเทศที่จะมาช่วยสนับสนุนงานวิชาการ 
งานวิจัย งานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบการประชุมทางไกล และการสร้างฐานข้อมูลกลาง 
เพ่ือการปฏิบัติงานสามารถค้นหาข้อมูลได้เชิงลึก การบูรณาการระบบงานและฐานข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ ทันสมัยมากยิ่งขึ้น เป็นต้น แต่ เมื่อส านักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณใน
ปีงบประมาณ 2562 และในปีงบประมาณ 2563 ไม่เพียงพอ ส่งผลให้สามารถด าเนินการพัฒนาระบบ 
ICT ได้เพียง 10 ระบบ จากแผนที่ก าหนดไว้ 36 ระบบ การด าเนินการล่าช้าออกไปได้เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาการเป็นรัฐสภาดิจิทัล สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ ดังนี้ 
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“…การน าระบบ ICT .วางระบบกับรัฐสภาแห่งใหม่ขณะนี้มีปัญหาอุปสรรค 
คือ ได้รับการงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาระบบส านักงานดิจิทัลรัฐสภา ซึ่ง
จะต้องพัฒนาขึ้นมา 36 ระบบ แต่ที่ได้รับการจัดสรรมาเพ่ือการพัฒนาระบบสนับสนุน 
ในปี 2562-2563 ส านักงานรัฐสภาได้รับการจัดสรรเพ่ือการวางระบบเพียง 10 ระบบ 
เป็นงบประมาณกว่า 30 ล้านบาท ซึ่งหากต้องการให้ส านักงานเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์
ดิจิทัล Digital จะต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอ จึงท าให้เกิดเป็นรัฐสภา
ดิจิทัลได้ในปี 2565” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 26, สัมภาษณ์วันที่ 18 เมษายน 2562) 

นอกจากนี้ จากการศึกษาพบว่า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือรองรับ

การท างานด้านนิติบัญญัติ ตามแผนรัฐสภาดิจิทัลที่ส าคัญ เช่น ด้านการจัดประชุม ด้านการเสนอ

ญัตติ กระทู้ถาม เป็นต้น 

(1) ด้านการจัดประชุม การด าเนินการตามแผนพัฒนา Digital Parliament ของ

รัฐสภา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) ได้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดท าระบบบริหาร

จัดการห้องประชุมอัจฉริยะ รองรับการให้บริการผ่านอุปกรณ์ Smart Device เพ่ือให้บริการจองห้อง

ประชุม บริหารเครื่องดื่ม ดูห้องประชุมที่วาง เป็นต้น ระบบบริหารจัดการเอกสารการประชุมดิจิทัล 

สนับสนุนการให้บริการด้านการจัดการระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม จัดท า

หนังสือเชิญประชุม และยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับระบบงานอ่ืน ๆ ระบบ

เผยแพร่ข้อมูลการประชุมรัฐสภา ระบบรองรับการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมของสภา

ผู้แทนราษฎร ข้อมูลการประชุมของวุฒิสภา และข้อมูลการประชุมของกรรมาธิการ ระบบถอดความ

เสียงการประชุมด้วยเทคโนโลยีการรู้จ าเสียงพูดเป็นเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการท ารายงานการ 

ระบบบริหารการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ สนับสนุนการประชุมสภาระหว่างประ เทศ เมื่อมี

การจัดการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ และประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระบบรายงานการประชุม

ดิจิทัล ระบบที่สนับสนุนการจัดท ารายงานการประชุม ซึ่งรองรับการจด และจัดท ารายงานการ

ประชุมสภา รวมถึงการจัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ คณะกรรมาธิการวิสามัญ  

คณะอนุกรรมาธิการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน พร้อมทั้งให้บริการเผยแพร่ข้อมูล 

สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 26 ดังนี้ 

 “งานด้านการจัดประชุมเป็นภารกิจหลักของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

ซึ่งงานการประชุมหลักคือการประชุมวุฒิสภา ซึ่งมีการประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ของ

วุฒิสภา และการประชุมคณะกรรมาธิการ ซึ่งมีความเหมือนและมีความแตกต่างกัน 

กรณีของระบบสนับสนุนการจองห้องประชุมเหมือนกัน ส่วนที่แตกต่างกันการประชุม



  194 

ใหญ่จะมีการลงทะเบียนหน้าห้องประชุมเพ่ือนับองค์ประชุม ตรวจสอบองค์ประชุม 

การลงมติออกเสียง ส่วนการประชุมของคณะกรรมาธิการและคณะกรรมการจะมีระบบ

การจ่ายเบี้ยประชุม ซึ่งระบบการประชุมใหญ่จะไม่มี ขณะนี้ระบบการสนับสนุนการ

ประชุมของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาและส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมี

ความแตกต่างกัน ต่างก็มีการวางแผนและวางระบบ แต่ต่อไปเมื่อเป็นสภาใหม่สอง

ส านักงานจะมุ่งสู่การเป็นรัฐสภาดิจิทัล ซึ่งได้มีการวางระบบการน าเทคโนโลยีมา

สนับสนุนการให้บริการงาน ส่วนการจัดท ารายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภายังมีการจดชวเลขและถอดเสียงพูดในที่ประชุม เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วย

เพ่ือให้การท างานมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อาทิ  การใช้โปรแกรมพาที (PARTY) ใช้

แปลงเสียงพูดเป็นข้อความ text file ซึ่งท าให้งานรวดเร็วมากข้ึน แต่โปรแกรมก็จะต้อง

มีการพัฒนาให้สามารถฟังเสียงพูดได้แม่นย ามากขึ้น” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 26, สัมภาษณ์

วันที่ 18 เมษายน 2562) 
(2) งานด้านการเสนอญัตติ และการกระทู้ถาม ซึ่งเป็นการควบคุมการบริหารราชการ

แผ่นดินของวุฒิสภา ในปัจจุบันมีการด าเนินการจัดท าระเบียบการเสนอญัตติ กระทู้ถาม และการขอ

เปิดอภิปรายทั่วไปของสมาชิกวุฒิสภาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นนวัตกรรมในการช่วย

อ านวยความสะดวกในการด าเนินการให้กับการท างานของวุฒิสภา เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน

นิติบัญญัติให้แก่สมาชิกรัฐสภา ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในวงงานรัฐสภา และรวบรวมข้อมูลวิชาการ

ด้านนิติบัญญัติ เข้าไว้ด้วยกันที่ศูนย์กลางอย่างมีระบบ สามารถเรียกใช้ข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล

ระหว่างหน่วยงานภายใน และภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียกดูรายงานสรุปต่าง ๆ อีกทั้ง 

ยังเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการได้ในงานควบคุมการบริหาร

ราชการแผ่นดิน สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลคนที่ 23 และ 26 ดังนี้ 

“การเสนอญัตติ กระทู้ถาม ถือเป็นเครื่องมือในการควบคุมการบริหารราชการ

แผ่นดินประการหนึ่งของวุฒิสภา โดยกระทู้ถามสมาชิกวุฒิสภาทุกคนมีสิทธิตั้งกระทู้

ถามรัฐมนตรีในเรื่องใดที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ได้ ส่วนญัตติที่เป็นข้อเสนอให้ที่ประชุม

ได้มีการลงมติพิจารณาด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น ญัตติเสนอให้เปิดอภิปราย

ทั่วไป ญัตติการขอตั้งคณะกรรมาธิการ เป็นต้น อย่างไรก็ดี การเสนอญัตติ และกระทู้

ถาม ควรเพ่ิมช่องทางการเสนอทางทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ มีการวางระบบตั้งแต่

กระบวนการแรก คือ การให้สมาชิกวุฒิสภาสามารถเสนอ ญัตติ กระทู้ ส่งมาในระบบ

เพ่ือให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้รับด าเนินการ และเสนอกระทู้เข้าสู่ ที่ประชุม
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พิจารณา และมีการติดตามผลการด าเนินงานตามกระทู้ถาม ญัตติ ลงในฐานข้อมูล

อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิเคราะห์การด าเนินการของ

ฝ่ายรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 26, สัมภาษณ์วันที่ 18 

ตุลาคม 2562) 
 “กรณีการตั้งกระทู้ถามซึ่งเป็นหน้าที่ของสมาชิกในปฏิบัติหน้าที่ในสภา ควรมี

รูปแบบการเสนอการตั้งกระทู้ถามผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น การตั้งถามกระทู้

ผ่านทาง application ของวุฒิสภา โดยสมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้กรอกประเด็นค าถามลง

ใน platform ที่มีบนหน้าจอแล้วสามารถพิมพ์ออกมาเป็นแบบฟอร์มกระทู้สามารถ

เสนอต่อสภาได้เลย โดยไม่จ าเป็นให้เจ้าหน้าที่เขียนข้อความให้อย่างในปัจจุบัน ซึ่งเป็น

เรื่องที่ส านักงานต้องคิดพัฒนาเพ่ือสนับสนุนการท างานของวุฒิสภาให้มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 23, สัมภาษณ์วันที่ 13 มีนาคม 2562) 

4) ด้านงบประมาณ การจัดท าค าขอประมาณรายจ่ายประจ าปี ของส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภาได้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ที่ก าหนดให้

หน่วยงานของรัฐจะต้องมีการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ รวมทั้งแผนพัฒนาต่างๆ ที่

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว และรัฐบาลจะต้องพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ทุกกระทรวง ทบวง 

กรม อย่างเหมาะสม ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 141 

ที่ต้องการให้เกิดความเป็นอิสระในการจัดสรรงบประมาณขององค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ โดยรัฐต้อง

จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระของรัฐสภา ศาล องค์กรอิสระ และ

องค์กรอัยการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ทั้งนี้

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นมา รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณตามหมวดของยุทธศาสตร์ชาติ  

6 หมวด โดยส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้าน

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  โดยภาพรวมงบประมาณในปี 2562 ได้รับการ

จัดสรร 1,829,164,700 บาท และเมื่อเปรียบเทียบกับการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2563 

ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้นจ านวน 2,030,887,000 บาท ซึ่งได้รับงบประมาณเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11 .03  

ทั้งนี้ประกอบไปด้วย 3 แผนงาน คือ 1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ เป็นค่าตอบแทนของ ผู้เชี่ยวชาญ 

ผู้ช านาญการ ผู้ปฏิบัติงานประจ าตัวของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสมาชิกสภานิติบัญญัติ 

และบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งได้รับการจัดสรรเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 11.9 2 ) แผนงาน

ยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (แผนงาน
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ยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน) เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2560-2564 และแผนปฏิบัติราชการของส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา พ.ศ. 2563 ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้นร้อยละ 31.5 3) แผนงานพ้ืนฐานด้านการ

ปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ เป็นงบประมาณที่จัดสรรเพ่ือการบริหารจัดการ 

แผนงานโครงการของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้งงบประมาณเพ่ือการพัฒนาบุคลากรของ

ส านักงาน ที่ได้รับการจัดสรรลดลงร้อยละ 4.2 (ปรากฏดังตารางที่ 12 ) 

ตาราง 12 เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบบริหารจดัการภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตรด์้านการปรับสมดลุและพัฒนา

ระบบบรหิารจดัการภาครัฐ 
งบประมาณปี 
2562/บาท 

งบประมาณปี
2563/บาท 

ร้อยละ 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ) 

1,260,905,600  1,410,991,200  
 

11.9 

2. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  (แผนงาน
ยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารราชการแผ่นดิน) 

211,275,700 277,943,000  
 

31.5 

3. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ 

356,983,400 341,952,800  -4.2 

รวม 1,826,164,700  2,030,887,000  11.03 

ที่มา : ปรับปรุงจากเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2563   

จากข้อมูลตารางพบว่า ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้รับงบประมาณโดยรวมเพ่ิมข้ึน โดย

เป็นงบประมาณท่ีรับเพิ่มขึ้นในแผนงานที่ 1 และแผนงานที่ 2 ซึ่งเกี่ยวข้องกับเงินเดือนของของสมาชิก

วุฒิสภา ข้าราชการ เป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติงาน ผู้ช านาญการ และผู้เชี่ยวชาญประจ าตัวท่าน

สมาชิกวุฒิสภาที่มีจ านวนเพ่ิมขึ้นจากสมัยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และแผนงานที่ 2  เป็นการจัดสรร

งบประมาณการด าเนินงาน การประชุม และการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการสามัญของวุฒิสภา 

จ านวน  27 คณ ะ และคณ ะกรรมาธิการวิสามัญ  2 คณ ะ รวม 29 คณ ะ ซึ่ งจ านวนของ

คณะกรรมาธิการคณะกรรมาธิการของวุฒิสภามีจ านวนมากกว่า คณะกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ ซึ่งมีจ านวน 18 คณะ ท าให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากขึ้นโดยรวม แต่ส าหรับ

งบประมาณในแผนที่ 3 ได้รับการตัดลดงบประมาณไป 15,030,600 ซึ่งส่งผลต่อการน างบประมาณ

มาบริหารจัดการองค์การ พัฒนาบุคลากรของส านักงานและการจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ซึ่งเป็นข้อจ ากัดการพัฒนาส านักงาน ซึ่งเป็นอุปสรรคการพัฒนาส านักงานให้มีศักยภาพสูง สอดคล้อง

กับบทสัมภาษณ์ดังนี ้

“เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในภาวะอยู่ระหว่างการฟ้ืนตัว ส่งผลให้

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ยังได้รับการจัดสรรงบประมาณจ ากัดไม่เพียงพอได้รับ

งบประมาณค่อนข้างจ ากัดในการพัฒนาบุคลากร และด้านเทคโนโลยี” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 

5, สัมภาษณ์วันที่ 8 มกราคม 2562)  

นอกจากนี้ ส าหรับการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภาเป็นไปตามหลักการของพระราชบัญญัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 

และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 

พ.ศ. 2560 และกระบวนการจัดสรรงบประมาณมีความโปร่งใส ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการ

คลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีการติดตามการใช้จ่ ายงบประมาณด้วยระบบ GFMIS ตามที่

กระทรวงการคลังก าหนด และมีการด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติในการใช้งบประมาณเพ่ือการบริหารโครงการต่าง ๆ ยังมีข้อ

ติดขัดในเรื่องของกระบวนการความรู้และความเข้าใจในพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว อย่างไรก็ดี  

ในส่วนของระบบการเบิกจ่ายเงินเบี้ยประชุมคณะกรรมาธิการ คณะกรรมการ และคณะอนุ

กรรมาธิการของวุฒิสภา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้น าระบบการรายงานการเบิกจ่าย KTB – 

Corporate ซึ่งเป็นระบบที่กรมบัญชีกลางจัดท าขึ้นเพ่ือมาบริหารการด้านการเงินการจ่ายเบี้ยประชุม

ให้มีความโปร่งใส โดยส านักการคลังและงบประมาณจะโอนเงินเบี้ยประชุมเข้าระบบ KTB 

Corporate Online ของธนาคารกรุงไทย เพ่ือให้มีการเบิกจ่ายเบี้ยตามจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมที่มี

สิทธิรับเบี้ย โดยจะเชื่อมโยงข้อมูลรายชื่อกับ ระบบทรัพยากรบุคคลของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และ

จะจ่ายเบี้ยประชุมด้วยระบบ E-Payment เพ่ือให้มีการเบิกจ่ายเบี้ยตามจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมที่มี

สิทธิรับเบี้ยจริง และลดปัญหาความซ้ าซ้อนของการรับเบี้ยประชุม รวมทั้งลดปัญหาการทุจริต 

สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 2 และผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 1 ดังนี้ 

“ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นมาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะต้องมีการ

จัดท าค าของบประมาณที่ท าให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บท

ตามที่รัฐบาลก าหนด  การด าเนินการถือว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนการร่างโครงการและ

แผนงานให้มีความสอดคล้องกับที่ส านักงบประมาณและรัฐบาลก าหนดขึ้น ซึ่งจะต้อง
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เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใช้การใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัย

การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  ซึ่งได้สร้างระเบียบการใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสม 

และมีความโปร่งใสมากขึ้น  แต่ ในทางปฏิบัติของฝ่ ายปฏิบัติมีข้อติดขัดตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น การ

จัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เกิน 500,000 บาท จะด าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะลง จะต้องตั้ง

เรื่องน าเสนอคุณสมบัติของที่ต้องการซื้อและมีคณะกรรมการ TOR เพ่ือด าเนินการ

พิจารณาวัสดุที่จัดซื้อ อย่างไรก็ดี ระบบการจัดซื้อจัดจ้างทางกรมบัญชีกลางได้ปรับปรุง

เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและช่วยแก้ไขปัญหาการผูกขาด หรือฮ้ัวประมูลได้” (ผู้ให้ข้อมูล

คนที่ 2, สัมภาษณ์วันที่ 28 ตุลาคม 2562) 
“เรื่องงบประมาณของส่วนราชการไม่มากมายนักและไม่มีงบลงทุนขนาดใหญ่ 

ส่วนใหญ่เป็นงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อจัดท าโครงการสนับสนุนสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ/สมาชิกวุฒิสภา อาทิ งบศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ และการจัด

สัมมนา นอกจากนี้ เป็นเงินเดือนของสมาชิกวุฒิสภา และบุคลากรเป็นหลัก โอกาสที่

จะทุจริตคอร์รัปชั่นน้อยมากเพราะมีระบบที่ค่อนข้างชัดเจน อาจมีปัญหาอยู่บ้างในส่วน

ของการยืมเงินของส่วนราชการไปแล้วคืนเงินช้าหรือมีการเบิกเบี้ยซ้ าซ้อน ซึ่งปัญหา

เหล่านี้ได้มีการแก้ไขปัญหาโดยส านักการคลังและงบประมาณน าระบบระบบ KTB 

Corporate Online ของธนาคารกรุงไทย เพ่ือใช้ในการเบิกจ่ายเบี้ยตามจ านวน

ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิรับเบี้ย ดังนั้นในปัจจุบันระบบการเบิกจ่ายเบี้ยช่วยลดความ

ผิดพลาดในการเบิกจ่าย ลดการรั่วไหล เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานมากขึ้น ” 

(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 1, สัมภาษณ์วันที่ 6 ธันวาคม 2561) 
นอกจากนี้ผู้ ให้ข้อมูลหลักคนที่  4 ได้ให้ความเห็นว่า การด าเนินการตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 เป็นระบบที่สร้าง

ความโปร่งใส และส่งเสริมให้การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของ

ส านักงานมีมาตรฐานและสามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ดังนี้ 

 “ส่วนการใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตรงนี้รัดกุมไม่น่าเป็นห่วง ส่วนระบบการ

บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ของกรมบัญชีกลาง 

กระทรวงคลัง ที่น ามาใช้แทนระบบการวางฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือด าเนินงานของ

ส านักงาน ช่วยสร้างความคล่องตัวและเกิดความรวดเร็ว ลดระยะเวลาการให้เจ้าหน้าที่
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ทางการเงินไปส านักงบประมาณเพ่ือวางฎีกาเบิกจ่าย ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สามารถส่งค าขอเบิกจ่ายไปยังส านักงบประมาณและส านักงบประเมินเปิดระบบ 

GFMIS พิจารณาโอนเงินไปยังบัญชีของส านักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เลย โดยเป็นการ

ลดปัญหาการทุจริตเกิดความโปร่งใสในการท างานขององค์การมากยิ่งขึ้นด้วย (ผู้ให้

ข้อมูลคนที่ 4, สัมภาษณ์วันที่ 26 ธันวาคม2561) 

6. ด้านบุคลากร 
บุคลากรไม่มีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถเพ่ือให้เกิดทักษะความเชี่ยวชาญในงาน

วิชาการเท่าที่ควร เนื่องจากบุคลากรมีปริมาณงานค่อนข้างมากมาโดยตลอด ที่เห็นได้ชัดเจนนับจาก

ช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลทางการเมืองตั้งแต่ปี 2557 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นสภาเดี่ยวปฏิบัติ

หน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ แทนส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร บุคลากรของ

ส านักงานจะท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการท าหน้าที่สนับสนุนภารกิจของสนช. ในที่ประชุมสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ และคณะกรรมาธิการในการพิจารณาออกกฎหมายและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายร่วม 500 

ฉบับ เพื่อปฏิรูปกฎหมายที่ให้มีความเหมาะสมทันสมัย ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าและเพ่ิมศักยภาพใน

การแข่งขันของประเทศ อีกทั้งให้ด าเนินการสนับสนุนภารกิจอ่ืนๆ ตามรัฐธรรมนูญก าหนดด้วย และ

หลังจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติสิ้นสิ้นวาระ คสช. ได้สรรหาวุฒิสภาชุดใหม่ เพ่ือด ารงต าแหน่งตาม

รัฐธรรมนูญ 2560 โดยวุฒิสภาชุดแรก ในปี 2562 มาพร้อมกับหน้าที่และอ านาจใหม่ซึ่งต้องด าเนิน

ติดตาม เร่งรัด และเสนอแนะการปฏิรูปประเทศและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ติดตามการ

ท างานของกระทรวงทบวงกรม ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งภารกิจใหม่ของวุฒิสภา จะต้องมี

บุคลากรของส านักนักงานเลขาธิการเลขาธิการการปฏิบัติภารกิจรองรับคณะกรรมาธิการสามัญของ

วุฒิสภา 26 คณะ และเพ่ิมอีก 1 คณะกรรมาธิการสามัญในช่วง 5 ปีแรก คือ คณะกรรมาธิการเร่งรัด 

เสนอแนะ และติดตามการปฏิรูปประเทศ และจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (ตสร.) ด้วย

ภารกิจที่มากกว่าจ านวนบุคลากร เนื่องจากจะต้องจัดประชุมมุ่งปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจด้านการ

ธุรการ เตรียมวาระการประชุมข้อมูลและเอกสารประกอบการประชุมและการจัดประชุมให้ลุล่วง

ตามที่คณะกรรมาธิการ คณะกรรมการของวุฒิสภาก าหนด ซึ่งสภาพการณ์ดังกล่าวเป็นข้อจ ากัดของ

เวลาเพ่ือพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการของบุคลากร ส่วนปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่มีผลต่อการ

พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของบุคลากร คือ การรับบุคคลเข้ารับราชการที่ก าหนดตามหลักเกณฑ์

มาตรฐานของ ก.พ. ซึ่งไม่ได้ก าหนดมาตรฐานบุคคลให้ตรงกับความต้องการเพ่ือการท างานให้กับฝ่าย

นิติบัญญัติ จึงท าให้ได้บุคลากรเข้าท างานที่ไม่มีสมรรถนะที่ดีเหมาะสมกับการท างานให้กับฝ่ายนิติ

บัญญัติ โดยพบว่า บุคลากรยังขาดความรู้ทักษะที่จ าเป็นได้แก่ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทักษะด้าน
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เทคโนโลยีดิจิทัล และทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดท าเอกสารทางวิชาการและงานวิจัย 

สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 2 และ ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 22 ดังนี้ 

“บุคลากรขาดโอกาสพัฒนาความเชี่ยวชาญเชิงวิชาการเท่าที่ควร เนื่องจากการ

ท างานในหน้าที่ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งจะต้องท างานสนับสนุนในฐานะ

ฝ่ายเลขานุการในการประชุมของวุฒิ สภา การประชุมคณะกรรมาธิการ ซึ่ งมี

คณะกรรมาธิการสามัญ 27 คณะ และคณะกรรมาธิการวิสามัญ 2 คณะ รวมเป็น 29 

จ านวน และคณะกรรมาธิการสามารถตั้งคณะอนุกรรมาธิการขึ้นมาศึกษา ติดตาม

ตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ได้อีกไม่เกิน 4 คณะ ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 

2562 จะเห็นได้ว่ายิ่งมีคณะกรรมาธิการเพ่ิมข้ึน หรือภาระงานใหม่มีมากขึ้น หรือมีการ

จัดประชุมมากขึ้น บุคลากรที่ท างานในฐานะฝ่ายเลขานุการจะต้องเตรียมการประชุม 

ท าหนังสือเชิงประชุมจัดระเบียบวาระและเตรียมเอกสารประกอบการประชุมมากขึ้น

ด้วยเช่นกัน ที่ผ่านมาในช่วงสภานิติบัญญัติแห่งชาติสนช. มีการประชุมใหญ่จ านวน 

388 ครั้ง เพ่ือประชุมศึกษาเรื่องต่างๆและการพิจารณาร่างกฎหมายและออกกฎหมาย

บังคับใช้กว่า 500 ฉบับ และมีการประชุมของคณะกรรมาธิการสามัญ 18 คณะ และ

คณะอนุกรรมาธิการที่ตั้งโดยคณะกรรมาธิการสามัญ สิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงภาระงานมาก 

บุคลากรขาดความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวและสุขภาพ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2, 

สัมภาษณ์วันที่ 28 ตุลาคม 2562)   
7. การสนับสนุนงานวิชาการให้กับวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ 

การปฏิบัติภารกิจของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ การสนับสนุน

งานวิชาการให้กับวุฒิสภา โดยภารกิจตามของวุฒิสภาที่ส าคัญตามรัฐธรรมนูญ 2560 คือ การ

กลั่นกรองกฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการ

ปฏิรูปประเทศ ซึ่งภารกิจส าคัญทางวิชาการเป็นสิ่งที่วุฒิสภาและคณะกรรมาธิการคาดหวัง จากการ

รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามแผนยุทธศาสตร์ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) ในทุกปีงบประมาณ พบว่า สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสมาชิก

วุฒิสภามีความพึงพอใจและมีความคาดหวังต่อการให้บริการข้อมูลทางวิชาการมากที่สุด โดยมีความ

ต้องการให้มีการผลิตเอกสารและข้อมูลทางวิชาการตอบสนองงานทางวิชาการให้มากขึ้น มีข้อมูลเชิง

วิเคราะห์ทางวิชาการสนับสนุนการท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ ให้กับคณะกรรมาธิการ สมาชิกสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติ หรือสมาชิกวุฒิสภา เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย อภิปรายให้

ความเห็นในการประชุมสภาและเพ่ือการตัดสินใจในการปฏิบัติภารกิจมากขึ้น สร้างทางเลือกให้กับ
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การปฏิบัติหน้าที่ให้กับสมาชิกได้ ดังนั้นส านักงานจึงต้องมีการพิจารณาปรับปรุงยกระดับการ

สนับสนุนงานวิชาการ ซึ่งรวมทั้งงานวิชาการทางด้านกฎหมายและงานวิจัยด้วย อย่างไรก็ดี ในช่วง 5 

ปีที่ผ่านมา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สนับสนุน

ภารกิจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งเป็นสภาเดียว ท าหน้าที่แทนสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ใน

การท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองกฎหมายทั้งหมด ภารกิจของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาในขณะนั้น 

คือ การจัดประชุมสภานิติบัญญัติ เพ่ือกลั่นกรองกฎหมาย และจัดประชุมคณะกรรมาธิการ พิจารณา

ร่างกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งบุคลากรจะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการในการประชุม ท าหน้าที่ด้าน

ธุรการและการให้บริการเป็นหลัก ขาดเวลาในการพัฒนาศักยภาพด้วยวิชาการ เนื่องจากมีภาระงาน

และข้อจ ากัดเรื่องเวลา ซึ่งปัจจัยเรื่องของภาระงานมาก และการมอบงานของผู้บังคับบัญชาเป็น

อุปสรรคต่อการเป็นองค์การสมรรถสูงขององค์การด้วย (Holbeche,2005:23) ดังเช่นบทสัมภาษณ์

ดังต่อไปนี้  

“ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีหน้าที่หลักคือการท างานในฐานะฝ่ายเลขานุการ

ตอบสนองความต้องการของฝ่ายนิติบัญญัติ ทั้งงานด้านการให้บริการในการเป็นหน่วย

ธุรการ งานบริการเป็นงานที่ส านักงานท าได้ดีและดีกว่าคาดหวังของคนสมาชิก คือ มี

จิตบริการที่ดี อ่อนน้อมถ่อมตน แต่ที่ควรปรับปรุง ซึ่งจะเห็นได้จากแบบส ารวจความพึง

พอใจของผู้รับบริการปี 2560-2561 ซึ่งความพึงพอใจและความคาดหวังต่อการ

ให้บริการข้อมูลทางวิชาการเป็นสิ่งที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติต้องการมากที่ สุด 

เพ่ือเป็นแหล่งความรู้และน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพิจารณาการกลั่นกรอง

กฎหมาย การอภิปราย หรือการศึกษาของกรรมาธิการคณะต่าง ๆ ทั้งนี้การให้ข้อมูล

ทางวิชาการอาจต้องเปลี่ยนแปลงไปให้มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล กระชับและ

เข้าใจง่าย” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4, สัมภาษณ์วันที่ 26 ธันวาคม 2561) 

ในขณะที่ผู้ให้ข้อมูลหลักคน 16 ได้อธิบายถึงสภาพการท างานที่จะต้องด าเนินการ

สนับสนุนภารกิจให้กับวุฒิสภาในหลายภารกิจ ซึ่งเป็นงานด้านประสานและธุรการ ต้องรีบเร่งซึ่งไม่

เอ้ืออ านวยให้ท างานด้านวิชาการหรือพัฒนางานด้านวิชาการ ดังบทสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 

16 ดังนี้ 

 “ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2557 มีหน้าที่หลักในการสนับสนุนสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา

ออกกฎหมาย กลั่นกรองกฎหมาย ท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการในการประชุมสภานิติ
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บัญญัติแห่งชาติ การท าหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมาธิการ และคณะกรรมการ

ของสนช. โดยรวมแล้วลักษณะการท างานมี 2 ส่วน คือ งานด้านธุรการและงานด้าน

วิชาการ การท างานในฐานะเลขานุการจ าเป็นต้องท างานด้านการให้บริการเชิงธุรการ

ให้ลุล่วงก่อน อาทิ การเตรียมประชุม ประสานนัดหมายการประชุม และการจัดท า

บันทึกการประชุม รวมทั้งคณะกรรมาธิการศึกษาข้อมูลลงพ้ืนที่บุคลากรจะต้องท า

หน้าที่ประสานงาน และอ านายความสะดวกให้กับคณะกรรมาธิการทุก ๆ เรื่อง รวมทั้ง

อ านวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างประเทศด้วย งานบริการหรืองานธุรการ

เหล่านี้ บุคลากรของส านักงานต้องปฏิบัติเป็นพื้นฐานไม่ให้บกพร่อง ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่า

บุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีจิตบริการ ท างานได้ดีเป็นที่ยอมรับของ

สมาชิกวุฒิสภา แต่ส าหรับการท าหน้าที่เลขานุการในส่วนด้านงานวิชาการ ซึ่งบุคลากร

ต้องให้เวลาไปกับงานธุรการเป็นหลักในแต่ละวัน จึงท าให้ไม่มีการพัฒนางานวิชาการ

เท่าที่ควร โดยรวมหากเปรียบเทียบกับบุคลากรของสภาผู้แทนราษฎรบุคลากรของ

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีศักยภาพไม่แตกต่างกัน” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 16, สัมภาษณ์

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562)  

อีกทั้ง สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 15 ที่มีความคิดเห็นว่าการท างานด้าน

ธุรการที่มาก ซึ่งสวนทางกับความต้องการให้พัฒนางานวิชาการให้กับวุฒิสภา ส านักงาน

จะต้องมีวิธีการเพ่ือแก้ไขปัญหา และหาวิธีพัฒนาการท างานวิชาการให้กับบุคลากรของ

ส านักงานให้มากขึ้น ดังบทสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 15 ดังนี้ 

“สถานการณ์ในปัจจุบันส านักงานต้องการให้มีบุคลากรที่ เป็นมืออาชีพทาง

วิชาการมากขึ้น ส าหรับงานหลักของส านักงานคือ การท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของ

คณะกรรมาธิการและคณะกรรมการ ซึ่งการท างานด้านธุรการท าได้ดีมากเกินความ

คาดหมายของคนสมาชิกวุฒิสภา แต่ปัญหาคือส านักงานต้องการพัฒนาให้องค์การมี

ความเป็นวิชาการที่สูงขึ้น แต่วิธีการปฏิบัติเน้นงานบริการมากๆ จากสภาพที่เห็นใน

ทุกๆวัน เวลาของการท างานหมดไปกับการท างานด้านธุรการและการให้บริการ 

ส านักงานจะต้องหาวิธีที่ท าให้บุคลากรได้มีเวลาท างานด้านวิชาการสนับสนุนสมาชิกให้

มากขึ้น การท างานในด้านเลขานุการที่ส านักงานท าดีอยู่แล้วถือเป็นสมรรถนะหลักของ

องค์การด้วย แต่การปฏิบัติงานทางวิชาการยังไม่โดดเด่น ต้องพัฒนาขึ้นมาให้เป็นที่

ยอมรับของสมาชิก” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 15, สัมภาษณ์วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ) 
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นอกจากนี้ ส าหรับการด าเนินงานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการสนับสนุนภารกิจ

ด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  

ซึ่งวุฒิสภาจะติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจากการลงข้อมูลเข้าในระบบ ระบบติดตาม

ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของหน่วยงานภาครัฐ มีหลักการรายงานข้อมูลตามระบบการ

บริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ว่าแผนในระดับล่างสะท้อนถึงความ

สอดคล้องกับแผนในระดับเหนือขึ้นไปและท าให้เป้าหมายในระดับที่เหนือขึ้นไปส าเร็จอย่างไร 

ผลส าเร็จที่สอดคล้องและสนับสนุนกันในแต่ละระดับเป็นอย่างไร มีระบบที่แสดงถึงการสะท้อนไปยัง

ระดับล่างด้วยว่าหน่วยงานที่รายงานผลเข้ามานั้นต้องไปด าเนินการในสิ่งใดเพ่ิมเติมเพ่ือให้บรรลุ

เป้ าหมาย และอีกประการ คือ การจัดท าข้อมูลให้สามารถย้อนกลับไปยังประชาชน เพ่ือ

ประชาสัมพันธ์และติดต่อกับประชาชนโดยตรงด้วย เพราะประเด็นการได้ข้อมูลย้ อนกลับมาจาก

ประชาชนนั้น แท้จริงแล้ว คือ หัวใจส าคัญประการหนึ่งของระบบ eMENSCR ที่จะต้องจัดให้มีขึ้น 

เพ่ือสะท้อนข้อคิดเห็นหรือความต้องการจากประชาชน อันจะท าให้การติดตาม การปฏิรูปประเทศได้

ข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนและถูกต้องมากที่สุด จากการศึกษาพบว่า ปัญหาที่ เกิดขึ้น คือ ข้อมูลที่

หน่วยงานภาครัฐน าเข้าในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วน บางโครงการไม่มีการรายละเอียดลงความ

คืบหน้า และไม่มีการประเมิน หรือมีลงข้อมูลว่าอยู่ระหว่างด าเนินการ และบางรายละเอียดโครงการ

ไม่เป็นปัจจุบัน ซึ่งท าให้วุฒิสภาไม่ทราบผลการปฏิบัติงานที่แท้จริงไม่สามารถติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ

และมีการเร่งรัดการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ ส่วนบุคลากรของส านักงานยังขาดความรู้

ความเข้าใจอย่างถ่องแท้กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งระบบ 

eMENSCR และการท าหน้าที่วิเคราะห์แผน งานโครงการ รวมทั้งวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ

น าเสนอข้อมูลทางวิชาการให้กับวุฒิสภา เช่น ท าบทสรุปวิเคราะห์ เอกสารวิชาการ อินโฟกราฟิค  

Dashboad และ Data Visualization Techniques เป็นต้น ดังนั้นส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะมี

สมรรถนะสูงจะต้องมีการพัฒนาเรื่องบุคลากรให้มีความสามารถทางวิชาการ สามารถวิเคราะห์ 

น าเสนองานวิชาการเพ่ือสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภาในทุก ๆ ด้านโดยเฉพาะการติดตาม เสนอแนะ 

และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ผู้ให้

ข้อมูลหลักคนที่ 29 ดังนี้ 

“บทบาทของวุฒิสภาชุดนี้ ในช่วง 5 ปีแรก จะต้ องด าเนินการการติดตาม 

เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีการ

ติดตามประเมินผลจากระบบ eMenscr ของสภาพัฒน์ ซึ่งควรปรับปรุงท าเป็นแบบ 

“Single Platform” เพ่ือให้วุฒิสภาและคณะกรรมาธิการตลอดจนถึงเจ้าหน้าที่ที่
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รับผิดชอบ ติดตามข้อมูลเป็นผังการไหลของข้อมูลหรือการท างานไป เชื่อมโยงอยู่ใน

ระบบ โดยผู้เห็นแผนภาพดังกล่าวสามารถวิเคราะห์ได้ทันทีว่าหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่

ผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบ โดยต้องมี Dashboard (หน้ากระดานที่สรุปข้อมูล) ว่าหน่วยงาน

ใดเป็นผู้รับผิดชอบ หน่วยงานใดด าเนินการไปถึงขั้นตอนใด มีความคืบหน้าเพียงใด 

หน่วยงานใดบ้างที่สามารถด าเนินการได้ผ่านเกณฑ์ตามก าหนดเวลา หน่วยงานใดที่

ด าเนินการไม่ผ่านเกณฑ์ มีความล่าช้า และกรณีที่ผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์นั้น เป็นการ

ด าเนินงานในแผนงานใด...ส่วนบุคลากรจะต้องมีสมรรถนะทางวิชาการ ทักษะสืบค้น 

วิเคราะห์ สามารถให้ข้อเสนอแนะ และน าเสนอข้อมูลได้ดี โดยเฉพาะการเป็นฝ่าย

เลขานุการเพ่ือสนับสนุนงานให้กับกรรมาธิการและวุฒิสภา ในหน้าที่และอ านาจการ

ติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ บุคลากรจะต้องท าหน้าที่สืบค้น วิเคราะห์ 

สังเคราะห์ข้อมูล สามารถน าข้อมูลเสนอเป็นภาพรวมสถิติ ในรูปแบบที่ง่ายต่อความ

เข้าใจ อย่างการท า Infographic หรือการท า Dashboard การจัดอันดับ Ranking 

ข้อมูลต่าง ๆ เช่น จ านวนประชาชนผู้ไปเลือกตั้งที่ผ่านมา จ านวนพรรคการเมืองแต่

อดีตถึงปัจจุบัน เป็นต้น” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 29, สัมภาษณ์วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562) 

ส าหรับการพัฒนาฐานข้อมูลทางวิชาการเพื่อการใช้ประโยชน์จัดเก็บใช้ประโยชน์ในเฉพาะ

คณะกรรมาธิการแต่ละคณะเท่านั้น ส่วนระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E - Library) มิได้น ามาใช้

ประโยชน์เพ่ือการสืบค้นอย่างเต็มที่และการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบเป็นฐานข้อมูลที่จ าเป็นใน

แต่ละคณะกรรมาธิการ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการศึกษาพิจารณากฎหมายและการศึกษาดูงาน จากการ

สัมภาษณ์พบว่า ปัจจุบันมีข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานกระจัดกระจายไม่เป็นระบบ ไม่ทันสมัย ขาด

การบูรณาการและการก าหนดทิศทางการใช้ประโยชน์ของหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าข้อมูล

มาใช้ประโยชน์ทางวิชาการและต้องปรับปรุงให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือการน ามาใช้ประโยชน์ให้กับ

ฝ่ายนิติบัญญัติมากขึ้น ดังเช่นบทสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้ 

 “จัดการสารสนเทศของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภายังขาดการบูรณาการข้อมูล

เพ่ือจัดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ขาดการทบทวนและก าหนด

แนวทางร่วมกันของส านักที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูล อาทิ ส านักวิชาการ ส านัก

กฎหมาย ส านักกรรมาธิการ 1,2,3 ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการ

จัดการข้อมูลให้มีเอกภาพและทันสมัย ส าหรับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E - library) 

ขาดความทันสมัยของระบบ และขาดการหารือการทบทวนวางระบบใหม่เพ่ือการใช้
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งานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนข้อมูลที่น ามาลงไว้ในฐานข้อมูลห้องสมุด

อิเล็กทรอนิกส์ยังขาดการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์

ด้วย” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 28, สัมภาษณ์วันที่ 10 เมษายน 2562) 

นอกจากนี้ จากการศึกษาพบว่า สิ่งส าคัญส าหรับการพัฒนางานวิชาการ คือ การจัดการ

ข้อมูลเพ่ือสร้างความเป็นมืออาชีพ โดยมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลและการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ 

ส านักวิชาการซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในสนับสนุนงานทางวิชาการได้มีการท าความร่วมมือกับหน่วยงาน

ภายนอกมากขึ้น มีการจัดท าบันทึกขอตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา 

และหน่วยทางวิชาการและงานวิจัยของรัฐ อาทิ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม (สกสว.) รวมทั้งสถาบันพระปกเกล้าที่ท าหน้าที่สนับสนุนงานให้กับรัฐสภาโดยตรง  

เพ่ือน าผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์และสนับสนุนข้อมูลให้กับคณะกรรมาธิการและวุฒิสภา แต่การ

สร้างการรับรู้เพ่ือการให้บริการข้อมูลยังขาดการประชาสัมพันธ์อย่างจริงจัง สอดคล้องกับบท

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 4 และผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 28 ดังนี้ 

“ปัจจุบันเมื่อส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบปัญหาและจุดอ่อนในการพัฒนา

งานวิชาการ และเมื่อส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไม่ได้รับงบประมาณเพ่ือการบริหาร

งานวิจัย สิ่งที่สามารถด าเนินการได้และสามารถด าเนินการได้ คือ การสร้างเครือข่าย

ทางวิจัยกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานมีการท า MOU แต่จะต้องมีการติดตามว่ามีการ

การด าเนินการน าข้อมูลมาใช้สนับสนุนภารกิจของสมาชิกวุฒิสภามากน้อยเพียงใด

ด้วย” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4, สัมภาษณ์วันที่ 9 สิงหาคม 2562) 

“ทิศทางการด าเนินงานของส านักวิชาการในการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศได้

ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 ได้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายฐานข้ อมูลทาง

วิชาการเพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ร่วมกับ สกสว. ไปแล้ว ขณะนี้ได้ขยายการสร้าง

เครือข่ายเพ่ิมเติมไปยังหน่วยงานทางวิชาการของรัฐ ได้แก่ ส านักงานกิจการยุติธรรม 

กระทรวงยุติธรรม และได้เจรจากับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้า

หลวง เพ่ือจะได้มีการท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการต่อไปในอนาคต” (ผู้ให้

ข้อมูลคนที่ 28, สัมภาษณ์วันที่ 10 เมษายน 2562) 
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นอกจากนี้  ผู้ ให้ข้อมูลคนที่  8 ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ส่วนการสนับสนุนข้อมูลของ

คณะกรรมาธิการยังขาดข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือใช้ประโยชน์ของคณะกรรมาธิการ เนื่องจากขาดการ

เชื่อมโยงข้อมูลที่กับกระทรวง กรม ที่เป็นแหล่งข้อมูลพ้ืนฐาน เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวง

แรงงาน กระทรวงพาณิชย์เป็นต้น ซึ่ งสามารถน าข้อมูลมาใช้ เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจของ

คณะกรรมาธิการ มีความถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถตอบสนองการท างานของวุฒิสภาในสมัยต่อไปได้ 

“ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะต้องมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพ่ือใช้น ามา

ประโยชน์ของฝ่ายนิติบัญญัติ โดยขอความร่วมมือเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือการใช้ประโยชน์

ในการท างานของคณะกรรมาธิการต่าง ๆ โดยบุคลากรที่ท างานให้กรรมาธิการจะต้อง

ก าหนดประเด็นเพ่ือขอเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐภายนอก และควรพิจารณา

ถึงการเชื่อมโยงมาจากแหล่งใดบ้าง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน หรือ

กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น ซึ่งจะท าให้งานมีข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว มีการท าข้อมูลให้

เป็นปัจจุบันเสมอ เกิดประสิทธิภาพในการท างานที่มีการอัพเดทฐานข้อมูลอยู่เสมอ 

เก็บเป็นฐานข้อมูล เพ่ือใช้สนับสนุนรองรับภารกิจให้คณะกรรมาธิการของวุฒิสภาต่อไป

ทุกยุคทุกสมัยได้ อย่างไรแล้วก็ต้องมีข้อมูลทางการเมืองเพ่ือใช้งาน โดยรู้ว่าเรื่องนี้ควร

ไปเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากใคร” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 8, สัมภาษณ์วันที่ 25 มกราคม 2562) 

งานวิจัยเพ่ือการสนับสนุนภารกิจให้กับวุฒิสภา ซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติท าหน้าที่ในการ

กลั่นกรองกฎหมายหลายฉบับ และมีระยะเวลาในการพิจารณาในการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง

กฎหมาย ดังนั้น งานวิจัยที่ใช้เพ่ือการสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภาจะต้องรวดเร็ว น าผลการศึกษามา

ใช้ได้ทันกับความต้องการ ซึ่งที่ผ่านมางานวิจัยที่ได้ส านักงานด าเนินการให้งบประมาณสนับสนุนจัด

จ้างท าวิจัยไม่สามารถน ามาตอบสนองภารกิจได้ทัน เนื่องจากงานวิจัยต้องใช้ระยะเวลาการศึกษานาน

ไม่ทันต่อการพิจารณากฎหมาย หรือ วาระของวุฒิสภาสิ้นสุดลง ซึ่งส านักงานต้องหารูปแบบงานวิจัย

ที่เหมาะสมมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ดังเช่นบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

“ลักษณะเด่นของงานวิชาการของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา คือ จะต้องน าผล

การศึกษามาสนับสนุนการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย โดยสามารถตอบโจทก์กับงาน

ของวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ หรือการพิจารณากฎหมายในขั้นการรั บร่างไว้

พิจารณา แปรญัตติ และพิจารณาเสนอความเห็นในที่ประชุมของวุฒิสภา หรือเป็นข้อมูล

สนับสนุนการเพ่ือตรวจสอบฝ่ายบริหารในการอภิปรายต่อที่ประชุมสภา งานวิจัยจะต้อง

ได้ผลการศึกษาที่รวดเร็ว และได้จากการศึกษาของฝ่ายนิติบัญญัติ น าข้อมูลจาก
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หน่วยงานรัฐมาสังเคราะห์เพ่ือพิจารณาอย่างมีความน่าเชื่อถือ และเป็นกลางทางการ

เมือง เช่น Quick Research การวิจัยเอกสาร การวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์

ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถ ระดมสมองเพ่ือแก้ไขปัญหา สัมมนากลุ่มย่อย 

รวมทั้ง การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพ่ือการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่ างภาครัฐกับภาค

ประชาชน เป็นต้น” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 1, สัมภาษณ์วันที่ 6 ธันวาคม 2561)  

ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่พบว่า การด าเนินการวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ในวงงาน

นิติบัญญัติ จะต้องเป็นงานวิจัยที่ได้ผลการศึกษารวดเร็ว เพราะการท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง

กฎหมายของวุฒิสภามีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน ดังนั้นการสนับสนุนงานวิชาการและงานวิจัยใน

อนาคตควรมีงานวิจัยที่ออกมาตอบโจทย์ระยะสั้น ไม่ใช่งานวิจัยประเภทที่ต้องใช้ระยะด าเนินการ

เวลายาว ซึ่งเสียเวลาไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงกว่างานวิจัยเสร็จสถานการณ์และโลก โดยเจ้ าหน้าที่

ของวุฒิสภาในอนาคตจะต้องเป็นมีความสามารถในการท าวิจัยได้ โดยท างานวิจัยที่สร้างทางเลือก

ให้กับสมาชิกวุฒิสภา สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 24 และผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 23 

ดังนี้ 

“งานวิจัยที่สนับสนุนให้กับสภาทั้งวิจัยเชิงกฎหมาย และวิจัยที่เป็นการแก้ไข

ปัญหาเพ่ือตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน จะต้องเป็นงานวิจัยที่ตอบโจทก์เร็ว 

งานวิจัยก็ต้องศึกษาวิจัย วิจัยอะไร การตรากฎหมายให้มีคุณภาพขึ้นมาโดยเลือก

ประเด็นในการวิจัย แล้วก็วิจัยใช้ระยะเวลาวิจัยอย่าให้นานเพ่ือให้ทันการณ์ เร่งด่วน 

ศึกษาก่อนน าเห็นชอบ ประกาศใช้กฎหมายไม่ใช่วิจัยตามหลังกฎหมายออกไป แล้วไม่มี

ประโยชน์” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 24, สัมภาษณ์วันที่ 14 มีนาคม 2562) 

“โลกปัจจุบันข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างมาก วุฒิสภาจะต้องใช้ข้อมูล

งานวิจัยเป็นเครื่องมือน ามากกว่าการใช้ความรู้สึก หรือประสบการณ์ที่ผ่านมา ข้อมูล

งานวิจัยที่ส านักงานสนับสนุนงานวิชาการให้กับคณะกรรมาธิการเป็นงานวิจัยต้องไม่ใช่

เวลานาน เปลี่ยนไปตามประเด็นปัญหาในแต่ละยุคสมัย บุคลากรของส านักงานจะต้องมี

ความสามารถในการท าวิจัยที่ตอบโจทย์ระยะสั้นได้ ผมคิดว่าวิจัยแบบนี้ส าคัญมาก” 

(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 23, สัมภาษณ์วันที่ 13 มีนาคม 2562) 
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8. ด้านการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจด้านการต่างประเทศ  
จากการศึกษาพบว่า ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาท าหน้าที่เป็นฝ่ายสนับสนุนภารกิจ

ของวุฒิสภาในการด าเนินการหรือเป็นตัวแทนของประเทศเพ่ือสร้างความร่วมมือและสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีในการเป็นเครือข่ายระหว่างประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) ส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภาได้มีการพัฒนาและ
ขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ ซึ่งก าหนดเป็นกลยุทธ์หนึ่งของการขับเคลื่อน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ ในช่วงเวลา
ที่ผ่านมาปี 2558-2560 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างประเทศที่ส าคัญ อาทิ ภารกิจด้านประชาคมอาเซียน ภายใต้แผน เตรียมความพร้อมเพ่ือ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) (พ.ศ. 2556-2558) ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาได้พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกับประเทศสมาชิกอาเซียน โดยได้มีการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือการประสานงานระหว่างส านักงานเลขาธิการวุฒิสภากับประเทศสมาชิกอาเซียนจากการ
ประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา (ASGP) ซึ่งเป็นเครือข่ายประเทศสมาชิกอาเซียน อีกทั้งมีการสร้าง
เครือข่ายกับหน่วยงานภายในประเทศที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียนด้วย ส าหรับวิธีการ
สร้างช่องทางการสร้างความสัมพันธ์ของเครือข่าย โดยการจัดท าโครงการหรือกิจกรรม เช่น การจัด
เสวนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นส าคัญ , การประชุม, การสัมมนา, การศึกษาดูงาน, การ
แลกเปลี่ยนข้าราชการระหว่างประเทศประชาคมอาเซียน เป็นต้น ต่อมาได้มีการตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 – 2561 ได้มีความร่วมมือด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียน ด้าน
งานวิจัยและพัฒนากฎหมาย ด้านการพัฒนาเครือข่ายด้านประชาคมอาเซียน และด้านการพัฒนา
บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านประชาคมอาเซียน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายระยะใกล้ ในการสนับสนุนด้าน
สารัตถะในการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter - 
Parliamentary Assembly : AIPA) (ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา,2561ค: 6-7) ส าหรับในปี พ.ศ. 2562  
ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ และการเตรียมการรองรับให้ประมุขฝ่ายนิติบัญญัติเป็นประธานสมัชชา
รัฐสภาอาเซียน เพ่ือการขับเคลื่อนอย่างยั่งยืนโดยมีประเด็นที่สอดรับกับประมุขฝ่ ายบริหารที่จะเป็น
ประธานอาเซียน และในปี 2562 ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจะน าเอาผลลัพธ์ของการท างานร่วมกันทั้ง
ในรูปแบบแผนงาน โครงการ กิจกรรมตามยุทธศาสตร์หน่วยงาน ผ่านกลไกการท างานในรูปแบบของ
คณะอนุกรรมการ คณะท างานต่าง ๆ แบบทีมข้ามสายงาน เช่น การพัฒนาฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา การจัดท าฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน
เพ่ือผลักดันการพัฒนาระบบกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียนให้มีทิศทางและมาตรฐานทาง
กฎหมายที่เป็นสากล ส่วนระยะยาว ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามุ่งเน้นการยกระดับการขับเคลื่อนการ
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ท างานร่วมกัน ทั้งประเด็นครอบคลุมยุทธศาสตร์หน่วยงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ด้านประชาคม
อาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พ.ศ. 2561 – 2565   

อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติของการท างานสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างส านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรยังมีปัญหาอุปสรรคของการท างาน ก าหนดทิศทางการพัฒนา

คนและงานร่วมกัน ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักพบว่า ในการด าเนินการเพ่ือการสนับสนุน

ภารกิจด้านต่างประเทศของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีข้อจ ากัด เมื่อทั้งสองสภาร่วมกันปฏิบัติ

ภารกิจการประชุมร่วมกันในนามของรัฐสภาในกรณีที่ประเทศไทยมีพันธกรณี อาทิ  การประชุม

สหภาพรัฐสภา (IPU) และการประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) เนื่องจากโครงสร้าง

และงบประมาณของการสนับสนุนภารกิจของรัฐสภาโดยรวมอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของส านัก

องค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ และส านักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ของส านักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนส านักการต่างประเทศของส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภาจะเป็นฝ่ายสนับสนุนการด าเนินงาน ซึ่งมีส่วนใหญ่บุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะ

ท าหน้าที่เป็นฝ่ายอ านวยความสะดวกมากกว่าการดูสารัตถะประกอบการประชุมและการได้เข้าไปใน

ห้องประชุมเพ่ือสังเกตการณ์ ซึ่งจะได้โอกาสเรียนรู้วิธีทางด้านทูตด้วย ส่งผลให้ความรู้ความสามารถ

ของบุคคลกรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาน้อยกว่าบุคลากรของสภาผู้แทนราษฎร อีกทั้งการ

ท างานระหว่างสององค์กรเครือข่ายขาดความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และถอด

บทเรียนการท างานในการสนับสนุนงานให้กับรัฐสภา เพ่ือก าหนดทิศทางการท างาน พัฒนามาตรฐาน

การท างาน และบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรในการสนับสนุนงาน

ให้มีความเป็นสากลยิ่งขึ้น  

“การด าเนินการสนับสนุนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศของรัฐสภา จะมีส านักองค์การรัฐสภาระหว่าง

ประเทศ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ด าเนินการตามความรับผิดชอบ

หลักได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงสร้างอ านาจหน้าที่ของรัฐสภา ส่วนส านัก

การต่างประเทศของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เข้าร่วมการท าหน้าที่พิธีการทูตใน

งานระหว่างประเทศ (Protocol) จะท าหน้าที่ท างานเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานประจ า

คณะต้อนรับแขกต่างประเทศในการประชุมระหว่างประเทศด้วย (Liaison Officer – 

LO) เป็นส่วนใหญ่ และสนับสนับสนุนงานด้านข้อมูลหรือร่วมจัดท าเอกสารสารัตถะ

ประกอบการประชุมระหว่างประเทศ อาทิ การไปประชุมกับสหภาพรัฐสภา ( Inter-

Parliamentary Union: IPU) หรือประชุมกับสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) แต่การ
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ท างานร่วมกันของเจ้าหน้าที่สองสภา เจ้าหน้าที่ของวุฒิสภาส่วนใหญ่จะได้รับหน้าที่

เป็นฝ่ายต้อนรับ ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในที่ประชุมมากนัก อีกทั้งสัดส่วนของ

เจ้าหน้าที่ผู้เดินทางไปร่วมประชุมมีสัดส่วนกว่าเจ้าหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรมาก 

บุคลากรจึงมีโอกาสสร้างทักษะความเชี่ยวชาญในหน้าที่เลขานุการคณะเพ่ือไปประชุม

ระหว่างประเทศน้อยกว่าเจ้าหน้าที่จากส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งได้รับ

งบประมาณและด าเนินการได้อย่างเต็มที่ เจ้าหน้าที่ของสภาผู้แทนฯ จะมีสัดส่วนผู้

เดินทางไปมากกว่าและมีโอกาสในการท าหน้าที่บทบาทส าคัญในการประชุมส าคัญ ๆ 

มากกว่า ท าให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญที่ได้รับจากประสบการณ์สูงกว่า” ปัญหา

ของส านักงาน คือ การได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถด้านพิธี

การทูตน้อยกว่า” ดังนั้นหัวหน้าส่วนราชการต้องมีการหารือเพ่ือสร้างโอกาสให้กับ

บุคลากรอย่างเหมาะสม” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 1, สัมภาษณ์วันที่ 6 ธันวาคม 2561) 

อย่างไรก็ดีการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของบุคลากรทางวิชาการด้าน

การต่างประเทศของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะมีโอกาสและบทบาทน้อยกว่า แต่

ส านักงานจะต้องหาวิธีพัฒนาการท างานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับบุคลากรของส านักงานให้มาก

ขึ้นเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 16 ดังนี้ 

“ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีโอกาสท างานด้านต่างประเทศน้อยกว่าส านักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เนื่องด้วยส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีส านัก

องค์การรัฐสภาระหว่างประเทศที่ท าหน้าที่ดูแลด้านการประชุมระหว่างประเทศ ซึ่งจะ

ท าหน้าที่ดูแลการประชุมในนามของรัฐสภาในกรณีที่ประเทศไทยมีพันธกรณี อาทิ การ

ประชุมสหภาพรัฐสภา (IPU) และการประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน 

(AIPA) อย่างไรก็ดี ส านักการต่างประเทศของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาสามารถ

ปฏิบัติภารกิจด้านการรับรองการประชุมหรือการเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศบ้าง

ในส่วนที่ไทยไม่ได้มีพันธกรณี คือ การประชุมอ่ืน ๆ ที่มีหนังสือเชิญ เรียนประธาน

วุฒิสภาโดยตรง ส านักการต่างประเทศจะเป็นผู้ดูแลหลักทั้งในส่วนการจัดท าเอกสาร

สารัตถะและการรับรองการประชุม ซึ่งส านักงานจะต้องพัฒนาทักษะ ความรู้

ความสามารถของบุคลากรให้มีการท างานเชิงวิชาการมากขึ้น จากการการงานดูแล

ต้อนรับ ซึ่งท าได้ดีแล้ว” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 16, สัมภาษณ์วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562)   
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9. ด้านการด าเนินการสนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีหน้าที่ส าคัญประกาศหนึ่ง คือ การสนับสนุน ส่งเสริม และ

เผยแพร่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยส านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภาจะท าหน้าที่เผยแพร่บทบาทการด าเนินงานทางด้านนิติบัญญัติตามบทบัญญัติ

รัฐธรรมนูญฯ ของวุฒิสภา ในการท าหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในการท า

หน้าที่ทางการเมืองส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยของประเทศ จากการศึกษาพบว่า ส านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภาได้มีการส่งเสริมการเผยแพร่ การปกครองระบบประชาธิปไตยมาโดยตลอด และได้

มีการสร้างภาคีเครือข่ายกับองค์กรปกครองท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ผู้น าภาคประชาชน  โครงการที่

ส าคัญในการเผยแพร่ประชาธิปไตยที่ส าคัญ อาทิ โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการ

ปกครองและบทบาทอ านาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภา

จ าลองสัญจร) การเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นหลักสูตรกระบวนการเสริมสร้างผู้น านัก

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย ส าหรับ

เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป โครงการการสัมมนาเครือข่ายผู้น านักประชาธิปไตยสัญจร และการ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือเผยแพร่ผลงานของวุฒิสภา อีกทั้ง ส่งเสริมภาพลักษณ์และบทบาทของ

วุฒิสภา ดังความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ดังนี้ 

“ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เป็นการท างานสนับสนุนภารกิจของส านักงาน

เลขาธิการในการส่งเสริมการเผยแพร่ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข โดยมีงานโครงการที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการ

สนับสนุนงานให้กับวุฒิสภา หรือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ส าคัญได้แก่ โครงการสภา

จ าลองสัญจร เป็นโครงการเพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย บทบาทอ านาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือวุฒิสภาให้กับ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา และได้เริ่มขยายผลลงนามกับสถาบันการศึกษา ทั้งใน

กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ที่ผ่านมาวุฒิสภาส านักงานเลขาธิการ จัดให้มีพิธีลง

นามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MoU) ในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบ

รัฐสภาและการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข ระหว่างส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา กับสถาบันการศึกษา การเสริมสร้าง

ความพร้อมแก่ท้องถิ่นหลักสูตรกระบวนการเสริมสร้างผู้น านักประชาธิปไตยแบบมีส่วน
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ร่วม โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย ส าหรับเด็ก 

เยาวชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีผู้เข้าร่วมหลายภาคส่วน อาทิ ผู้น าท้องถิ่น ปราชญ์

ชาวบ้าน อสม. ผู้จัดรายการวิทยุท้องถิ่น (DJ) โครงการการสัมมนาเครือข่ายผู้น านัก

ประชาธิปไตยสัญจร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้าง และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และบทบาทหน้าที่ของ สมาชิก

วุฒิสภา/สนช. เพ่ือสร้างจิตส านึก และกระตุ้นให้ผู้น าท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมทางการ

เมืองตามระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งเป็นการสร้างความร่วมมือ และการสร้าง

เครือข่ายร่วมกัน รวมทั้งโครงการสนช.พบประชาชน และสว.พบประชาชน ซึ่งมี

วัตถุประสงค์เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการสะท้อนปัญหา เพ่ือน าไปสู่

การปรับปรุงกฎหมาย หรือการเสนอความเห็นต่อรัฐบาลเพ่ือก่อประโยชน์สุขต่อ

ประชาชน ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 9, สัมภาษณ์วันที่ 27 มกราคม 2562) 

ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 2 ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของระบอบประชาธิปไตยในระบบ

รัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีช่องทางการสื่อสารหลายช่องทางที่ส าคัญ ได้แก่ การ

เผยแพร่ทางเว็ปไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และ วิทยุ โทรทัศน์ รวมทั้งการลงพ้ืนที่พบ

ประชาชนเพ่ือเผยแพร่ระบอบประชาธิปไตย และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือประโยชน์ใน

งานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา ดังบทสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักดังนี้ 

“ในปัจจุบันการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์มีการสื่อสาร 3 ช่องทางหลัก 

ได้แก่ On ground คือ การลงพ้ืนที่พบปะประชาชน  On air คือ การเผยแพร่ผ่านสื่อ

วิทยุ โทรทัศน์ของรัฐสภา และสื่อออนไลน์ คือ การเผยแพร่ผ่านทางเว็ปไซต์ และสื่อ

สังคมออนไลน์ เช่น  Facebook Youtube และ Twitter เป็นต้น การด าเนินการผ่าน

ทางออนไลน์เริ่มมีผู้ให้ความสนใจมากขึ้นโดยเฉพาะการเข้าดูการถ่ายทอดการประชุม

สภารัฐสภา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งมียอดสูงถึง 3 แสนคน ซึ่งถือว่าสูงขึ้นมาก ข้อดี

ของสื่อนี้ คือมีค่าใช้จ่ายน้อย แต่การด าเนินการยังมีข้อจ ากัดเรื่องการน าเสนอเนื้อหา

ผ่านทาง สื่อสังคมออนไลน์ เพราะส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นองค์การทางนิติ

บัญญัติยังมีการสื่อสารที่เป็นทางการสูงเนื้อหาผ่านช่องทางการผ่านสื่อสารทุกสื่อของ 

ส านักงานจะมีเนื้อหาที่เหมือนกันหมด ทั้งนี้โดยหลักการกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่าน

สื่อแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน ซึ่งควรจะต้องมีการปรับให้เหมาะสมและตรงกับ
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กลุ่มเป้าหมาย กล่าวคือ สื่อสังคมออนไลน์จะมีความเป็นทางการน้อยกว่าสื่อสิ่งพิมพ์ 

และสื่อกระแสหลักอย่าง วิทยุ โทรทัศน์ มีกลุ่มเป้าหมาย คือ เยาชนที่มีช่วงอายุ

ระหว่าง 15-25 ปี ซึ่งจากการศึกษาก็พบว่า เยาวชน กลุ่มวัยรุ่นจะนิยมติดตามข่าวสาร

ในช่องทาง Facebook มากที่สุด (ผู้ให้ข้อมูลคนที่  2, สัมภาษณ์วันที่ 28 ตุลาคม 

2562) 

นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 2 ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการสร้าง

เครือข่ายเพ่ือให้ประชาชน นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญ ได้ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอันเป็น

ประโยชน์ต่อการท าหน้าที่ของวุฒิสภาในการกลั่นกรองกฎหมาย รวมทั้งการติดตาม เสนอแนะและ

เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ซึ่งสามารถด าเนินการไปพร้อมกับการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ของวุฒิสภาใน

หลายช่องทาง อาทิ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในภาครวมต่อกฎหมายผ่านช่องเครือข่าย

โครงการเผยแพร่ประชาธิปไตย และโครงการ สว.พบประชาชน ทั้งนี้ ช่องทางที่ส าคัญที่ควรสร้าง

เครือข่ายรับฟังความเห็นและสามารถให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอย่างลุ่มลึก คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมาธิการ และอนุกรรมาธิการ รวมทั้ง ผู้เข้ามาชี้แจงจากหน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชนภายนอก ซึ่งบุคคลเหล่านี้มีความรู้ความสามารถทางกฎหมายและวิชาการ เมื่อจัดระดม

ความเห็นและปรับปรุงกฎหมาย (Government Lab) จะสามารถได้ข้อมูลเพ่ือน าไปสู่การปรับเปลี่ยน

ข้อบังคับทางกฏหมายในสังคมอันเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายและการพัฒนา

กฎหมายของประเทศ ดังบทสัมภาษณ์ดังนี้  

“การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาธิปไตย และส่งเสริมการ

สร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชน นอกเหนือจากการมีโครงการเผยแพร่ประชาธิปไตย 

หรือโครงการสนช.พบประชาชน / สว.พบประชาชน ซึ่งเป็นการลงพ้ืนที่ไปพบปะ

ประชาชน แล้ว ยังมีงานในส่วนของคณะกรรมาธิการ ซึ่งเป็นกลไกหลักในการท าหน้าที่

พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ หรือศึกษาเรื่องใด ๆ 

อันอยู่ในหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา แล้วรายงานเป็นข้อเสนอแนะต่อวุฒิสภาทราบ 

ซึ่ งคณะกรรมาธิการจะมีข้อมูลผู้ เชี่ยวชาญของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  

ภาคประชาสังคม สถาบันวิจัย ตัวแทนส าคัญของภาคประชาชนในภาคส่วนต่างๆ ที่

อาจมาให้ข้อมูล หรือมาร่วมงานกับคณะกรรมาธิการ โดยผู้ความเชี่ยวชาญที่มีความรู้

ความสามารถและมีศักยภาพเหล่านี้หากมีการระดมความคิดเห็น หรือ อภิปรายเพ่ือ

เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับคณะกรรมาธิการหรือคณะอนุกรรมาธิการที่ตั้ง
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ขึ้นมาศึกษาปัญหาเรื่องต่าง ๆ การส่งเสริมให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วน

ร่วมเสนอแสดงความคิดเห็น เอ้ือให้เกิดการสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบาย (Government 

Lab) อันเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายและเป็นข้อเสนอแนะเชิง

นโยบายให้กับวุฒิสภาได้เป็นอย่างดี” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2, สัมภาษณ์วันที่ 28 ตุลาคม 

2562) 
ในขณะที่ ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 17 ได้ให้ความคิดเห็นเพ่ือสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบาย

ให้กับวุฒิสภา ซึ่งในปัจจุบันส านักงานยังไม่มีการผลักดันให้เกิดการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ เพื่อ

เป็นผู้สนับสนุนให้มีการสร้างกระบวนการร่วมคิดร่วมท า ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design 

Thinking) การคิดแก้ปัญหาที่สามารถน าไปสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ และสามารถน าผลการปฏิบัติการ

ที่ได้เสนอแนะต่อฝ่ายบริหารเพื่อการพัฒนาพ้ืนที่ต่อไป สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 17 ดังนี้ 

“การลงพ้ืนที่สร้างเครือข่ายภาคประชาชนของวุฒิสภาหรือคณะกรรมาธิการ 

แทนที่ลงไปพบชาวบ้านในรูปแบบแบบเดิม ๆ ควรมาใช้มีวิธีการให้ประชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วม (involve) แสดงความคิดเห็นต่อปัญหาที่เป็นอยู่ และชวนชาวบ้านให้มา

ออกแบบความคิด สร้างกระบวนการเพ่ือหาทางออกให้กับคนในพ้ืนที่  (policy 

sandbox) เช่น ไปพบชาวบ้านเรื่องเหมืองทอง ซึ่งมีคนที่ไม่อยากได้เหมืองทองและคน

อยากให้มีเหมืองทอง วุฒิสภาจะหาวิธีให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันอย่างไร ส านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภาที่ท าหน้าที่สนับสนุนงานให้กับวุฒิสภาจะต้องมีการจัดกระบวนการ

ให้มีการระดมความเห็นและเสนอเป็นทางออกให้กับรัฐบาลได้ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 17, 

สัมภาษณ์วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562) 

โดยสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 29 ซึ่งต้องการให้การปฏิบัติภารกิจของฝ่ายนิติ

บัญญัติ รวมทั้งภารกิจในช่วง 5 ปีแรกในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ จะส าเร็จ

ได้จะส านักงานจะต้องสนับสนุนให้มีการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้สะท้อน

ความเห็นต่อแผนการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ โดยความให้ประชาชนมามีส่วนร่วม หรือ 

ได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานและตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน

ภาครัฐ ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจะต้องรับฟังความคิดเห็นเพ่ือให้ข้อเสนอต่อรัฐบาลต่อไป ดังบทสัมภาษณ์ 

ดังนี้ 
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 “ส่วนการปฏิบัติภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและการด าเนินการตาม

ยุทธศาสตร์ชาติ จะสัมฤทธิ์ผลได้ หัวใจส่วนหนึ่งคือ การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์

ให้ประชาชนได้สะท้อนความเห็นต่อแผนการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาต้องจะต้องเพ่ิมช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์และรับ

ฟังความเห็นของประชาชนเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ หน่วยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม โดยหาช่องทางการสื่อสาร

ให้ภาคส่วนต่าง ๆ รับฟังความเห็น สร้างการมีส่วนร่วมกับแผนการปฏิรูปประเทศ 12 

ด้าน โดยทุกภาคส่วนจะเป็นทั้งผู้ให้ข้อมูล และเป็นผู้ให้ความเห็นเพ่ือการประเมินผล

เป็นข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) มายังวุฒิสภา ซึ่งเป็นกลไกส าคัญเพ่ือในการปฏิบัติ

ภารกิจนี้ โดยมีประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิรูปประเทศ 

ตามยุทธศาสตร์ชาติ จึงสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 

29, สัมภาษณ์วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562) 

อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ยังพบปัญหาอุปสรรคในการ

พัฒนางานด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสังคมออนไลน์ เนื่องจากส านักงานไม่ได้ก าหนดคุณสมบัติ 

และค าบรรยายลักษณะงานของต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์ให้ท างานรองรับงานด้านการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการจ้างเหมาให้มีด าเนินการด้านสื่อออนไลน์ 

ดังนั้นส านักงานควรปรับปรุงทบทวนภารกิจและปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งให้เหมาะสมกับ

การเปลี่ยนแปลในปัจจุบันและอนาคต สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 2 ดังนี้ 

“ทุกวันนี้การท างานของส านักประชาสัมพันธ์ ไม่มีฝ่ายที่ดูแลด้านสื่อสังคม

ออนไลน์โดยตรง และขาดบุคลากรที่เข้าใจเทคนิควิธีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและ

จัดท าสื่อ จัดการข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์โดยตรง อีกทั้งส านักงานยังไม่มีการ

ปรับปรุงเพ่ิมเติมความรู้ความสามารถทางด้านการจัดการสื่อสังคมออนไลน์ของนัก

ประชาสัมพันธ์ในค าบรรยายลักษณะงาน (Job description)  ดังนั้น ส านักงานจึงต้อง

มีรับการจ้างเหมาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะมาท างานประชาสัมพันธ์

สื่อสารในสังคมออนไลน์ เช่น จัดท า คลิป ท าภาพ ท าสื่อให้ เหมาะสม และใน

ขณะเดียวกันต้องมีการอบรม ฝึกทักษะพัฒนาบุคลากรด้านประชาสัมพันธ์ให้มีความ

เข้าใจกลยุทธ์การสร้างสื่อออนไลน์ให้ประชาชนเข้าถึง สามารถผลิตและเผยแพร่สื่อ

ดิจิทัลอย่างง่ายได้ด้วยโทรศัพท์มือถือ รวมถึงสามารถคิดวิเคราะห์ มีจิตวิทยาการ
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สื่อสารและอธิบายความในเนื้อหา (Content) ต่าง ๆ ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ

อย่างเข้าใจง่าย เพ่ือสร้างผลลัพธ์การสร้างความร่วมมือ การท างาน การสร้างการ

ยอมรับของประชาชนต่อส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาและวุฒิสภา” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2, 

สัมภาษณ์วันที่ 28 ตุลาคม 2562) 

3. การพัฒนาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 
การพัฒนาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง เพ่ือพัฒนายุทธศาสตร์ของ

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง ผู้วิจัยได้ศึกษาสมรรถนะหลักขององค์การและ

ลักษณะขององค์การสมรรถนะสูงของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยมีสาระส าคัญดังนี้     

3.1 สมรรถนะหลักขององค์การเพื่อพัฒนาส านักงานเลขาธิการสู่องค์การสมรรถนะสูง  
การพัฒนาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูงต้องเข้าใจสมรรถนะ

หลักขององค์การ (Core Organization Competency) โดยรู้ว่าความสามารถหลักขององค์การ  

ซึ่งเป็นความเก่งขององค์การที่ท าให้มีความได้ เปรียบในการแข่งขัน เป็นความสามารถที่เหนือคู่แข่ง 

เลียนแบบได้ยาก องค์การจะต้องพยายามรักษาและพัฒนาความสามารถให้อยู่กับองค์การได้นานที่สุด 

Lawler, E. (2005); ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ,(2558) ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบัน

ส านักงานมิได้ระบุไว้ชัดเจนว่าสมรรถนะหลักของส านักงาน คือ อะไร และมีลักษณะอย่างไร ซึ่ง ก.ร. 

ได้ก าหนดเฉพาะสมรรถนะหลักของบุคคล (Core Competency) กับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เพ่ือ

ก าหนดมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับข้าราชการสังกัดรัฐสภา 

บริหารงานทรัพยากรบุคคล โดยก าหนดมาตรฐานสมรรถนะที่จ าเป็นในต าแหน่งประเภททั่วไป 

วิชาการ อ านวยการ และบริหาร โดยทุกคนในองค์การจะต้องแสดงออกพฤติกรรมที่บ่งชี้สมรรถนะ

หลัก ซึ่งประกอบด้วยพฤติกรรมหลัก 5 ด้าน ได้แก่ 1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2) บริการที่ดี 3) การสั่งสม

ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และ 5) การท างาน

เป็นทีม เท่านั้น 

อย่างไรก็ดี จากการศึกษาพบว่า ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีลักษณะการท างานที่มี

ความแตกต่างจากกระทรวง ทบวง กรม อ่ืน อย่างชัดเจน ในฐานะเป็นองค์กรหลักองค์การเดียวที่

สนับสนุนงานให้วุฒิสภาซึ่งเป็นสถาบันทางนิติบัญญัติของประเทศ โดยปฏิบัติงานด้านการประชุมเพ่ือ

สนับสนุนภารกิจของวุฒิสภาในงานด้านนิติบัญญัติ ซึ่งได้แก่ 1) การตรากฎหมายและการพิจารณา

กฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติโดยภาพรวม ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา พระราชก าหนด  และกฎหมายล าดับรองที่ตราขึ้นในระดับ

กระทรวง ทบวง กรม ด้วย 2) การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน การเสนอญัตติ และการตั้ง
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กระทู้ถาม โดยมีความเข้าใจหน้าที่และบทบาทของคณะกรรมาธิการในการเป็นกลไกตรวจสอบถ่วงดุล

ฝ่ายบริหารของระบบรัฐสภา 3) พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 4) 

การให้ความเห็นชอบต่อหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ หรือการให้

ความเห็นชอบต่อพันธกรณีระหว่างประเทศ อีกทั้ง 5) การติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูป

ประเทศ และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่ ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ทั้งนี้ จากการสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภาดังกล่าว องค์การ

จะต้องมีความเชี่ยวชาญในงานแตกต่างจากองค์การอ่ืนและเป็นสมรรถนะเฉพาะของส านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภาเท่านั้น  

ดังนั้นจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักเห็นว่า ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะต้องมีการ

ก าหนดสมรรถนะของส านักงานอย่างชัดเจน เพ่ือให้ทุกคนได้เข้าใจถึงทิศทางการพัฒนาส านักงานให้มี

ความโดดเด่นและส่งเสริมให้เป็นจุดแข็งเป็นความสามารถเฉพาะที่วุฒิสภาและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้ง

ประชาชนยอมรับความสามารถ พบว่า สมรรถนะหลักของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2 สมรรถนะ คือ  

1) สมรรถนะงานด้านการประชุม โดยหลักของสมรรถนะด้านการประชุม คือ ส านักงานมีการสั่งสมความรู้ 

ทักษะในการจัดประชุม ประสานติดต่อ จัดระเบียบงานเอกสาร รวดเร็ว ถูกต้องมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภา และมีบุคลากรท าหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุม ซึ่งจัดกระบวนการ

ท างานด้านธุรการทั้งหมดในกระบวนการประชุม  ประกอบด้วยงาน การท าหนังสือเชิญประชุม  

ออกระเบียบวาระการประชุม เตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาในที่ประชุม จัดประชุม จัดท ารายงาน

การประชุม รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุม โดยรวมงานส่วนนี้เป็นงานบริการและธุรการเพ่ืออ านวย

ความสะดวกให้การท างานในกระบวนการนิติบัญญัติ อาทิ การจัดประชุมวุฒิสภาพิจารณากลั่นกรอง

กฎหมาย ประชุมคณะกรรมาธิการเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ หรือ การพิจารณาศึกษาตามอ านาจ

ของคณะกรรมาธิการเป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดประชุมของคณะกรรมการของวุฒิสภา

เพ่ือศึกษาเรื่องส าคัญ แต่งตั้งโดยประธานวุฒิสภา2) สมรรถนะการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ เนื่องจาก

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นองค์การสนับสนุนงานให้กับวุฒิสภา ซึ่งท าหน้าที่สนับสนุนงานทาง

วิชาการกฎหมาย เพ่ือในสมาชิกวุฒิสภาในงานนิติบัญญัติ เช่น กระบวนการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย 

การตรากฎหมาย วิเคราะห์เจตนารมณ์ของกฎหมาย การเสนอญัตติ กระทู้ถาม การสรรหาเลือกหรือให้

ความเห็นชอบให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองใด ๆ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอ่ืน 

รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลในการท างานด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการ

ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ เป็นต้น จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
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สอดคล้องกันว่าสมรรถนะหลักของส านักงานเลขาธิการวุฒิภา คือ งานด้านการประชุม และงานสนับสนุน

ด้านนิติบัญญัติ สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 2 และ ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 15 ดังนี้ 

“การก าหนดความชัดเจนของสมรรถนะหลักของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพ่ือ

ประโยชน์ต่อการก าหนดทิศทางการพัฒนาส านักงานเอง เมื่อมีการรายงานผลตามเกณฑ์

การประเมินคุณภาพภาครัฐ (PMQA) ส านักงานมิได้ประกาศหรือก าหนดไว้ชัดเจน  

ซึ่งส่วนนี้เรายังขาดอยู่ แต่หลักพิจารณาสมรรถหลักขององค์การจากภารกิจหลักของ

องค์การ จึงมีอยู่ 2 สมรรถนะหลัก คือ 1) งานด้านการประชุม ซึ่งบุคลากรของส านักงาน

จะมีภารกิจหลักในการเป็นเลขานุการในที่ประชุมทุกระดับ ตั้งแต่คณะกรรมาธิการ 

คณะกรรมการ อนุกรรมาธิการ ซึ่ งการท างานเทียบเคียงได้กับส านักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งท าหน้าที่เป็น

เลขานุการในที่ประชุม และ 2) งานด้านนิติบัญญัติ คือสมรรถนะด้านงานนิติบัญญัติ  

ซึ่งจะกว้างกว่างานกฎหมายอย่างเดียว โดยหากมองจากที่มีการก าหนดต าแหน่งนัก

กฎหมายนิติบัญญัติซึ่งมีการก าหนดขอบเขตของงานนิติบัญญัติไว้อย่างชัดเจน” (ผู้ให้

ข้อมูลคนที่ 2, สัมภาษณ์วันที่ 12 ธันวาคม 2561) 
 “สมรรถนะหลักขององค์การ คือ สิ่งที่องค์การมีความโดดเด่น ไม่มีใครเหมือน 

คือ งานด้านการประชุม การเป็นเลขานุการในที่ประชุมที่มีความโดดเด่นในการจัดท า

บันทึกการประชุมได้เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานอ่ืน ซึ่งได้มีหนังสือเชิญให้ไปบรรยาย

ภายนอกด้วย และงานสนับสนุนในกระบวนการนิติบัญญัติ การสนับสนุนการพิจารณา

กลั่นกรองกฎหมายหรือการตราพระราชบัญญัติในขั้นตอนการการแปรญัตติ และเป็น

การพิจารณาในรายละเอียดในชั้นกรรมาธิการ ซึ่งองค์การภายนอกไม่มีความความรู้ 

ทักษะ และความช านาญ แต่อาจมีส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่มาร่วมงานกับ

ส านักงานจึงจะมีความเข้าใจในภารกิจนี้ ฉะนั้นหากถามว่าสมรรถนะหลักของส านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภาที่มีความโดดเด่นและมีความเชี่ยวชาญ มีความสามารถที่หน่วยงานอ่ืนไม่มี 

เป็นเอกลักษณ์ของเรา คือ งานด้านการประชุม และงานพิจารณากฎหมายใน

กระบวนการนิติบัญญัติ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 15, สัมภาษณ์วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ) 

 อีกทั้งมีผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 19 ได้ให้ความคิดเห็นเพ่ิมเติมต่อสมรรถนะหลักการในการ

สนับสนุนงานด้านวิชาการ โดยมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนงานให้กับฝ่าย

นิติบัญญัติไว้ดังนี้ 
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“สมรรถนะหลักขององค์การ คือ การสนับสนุนงานประชุมให้กับฝ่ายสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ/วุฒิสภา และการเป็นองค์การที่มีความเชี่ยวชาญในงานด้านนิติบัญญัติ 
โดยองค์การจะต้องมีการเชื่อมโยงเครือข่ายฐานข้อมูลด้านกฎหมายและวิชาการกับ
หน่วยงานภายในและต่างประเทศ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 19, สัมภาษณ์วันที่ 4 มีนาคม 
2562) 

นอกจากนี้จากการสัมภาษณ์มีผู้ให้ข้อมูลหลักบางส่วนได้ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่าสมรรถนะหลัก

ขององค์การควรจะต้องมีงานด้านการสร้างเครือข่ายและการประชาสัมพันธ์เพ่ิมเติมด้วย 

“นอกจากงานหลักในการท างานด้านการประชุม ในฐานะเป็นหน่วยธุรการให้กับ

วุฒิสภา และงานทางด้านพิจารณาร่างกฎหมายในกระบวนการนิติบัญญัติ รวมทั้งงาน

ด้านการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลให้ด ารงต าแหน่งตามรัฐธรรมนูญแล้ว 

ส านักงานจ าเป็นต้องมีสมรรถนะหลักด้านการสร้างเครือข่ายและประชาสัมพันธ์  

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติ การรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชนอันเป็นประโยชน์ต่องานของวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ

ต่าง ๆ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 20, สัมภาษณ์วันที่ 6 มีนาคม 2562) 

3.2 ภาพรวมขององค์การสมรรถนะสูง  
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักได้ให้ความเห็นต่อการพัฒนาส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูงว่าจะต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ ภารกิจ หน้าที่และ

อ านาจของวุฒิสภา และสมรรถนะหลักของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มี

ความคิดเห็นที่คล้ายคลึงกันในมุมมองที่มีความเข้าใจต่ออ านาจและหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และ

สมรรถนะหลักของของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา คือ การปฏิบัติงานในวงงานนิติบัญญัติเพ่ือ

ตอบสนองการท างานของวุฒิสภาที่มีเป้าหมายสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภา โดยมุ่งเน้นการเป็นหน่วย

สนับสนุนเชิงวิชาการเพ่ือเป็นการให้ข้อมูลในการตัดสินใจ และเป็นฝ่ายเลขานุการในการประชุมเพ่ือ

การปฏิบัติงานของวุฒิสภาบรรลุวัตถุประสงค์ตามหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ  

ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาให้ส านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูงที่แตกต่างในรายละเอียด แต่โดยหลักแล้วภาพรวมแล้ว

เห็นว่า การเป็นองค์การสมรรถนะสูงจะต้องมีสามารถปรับตัวทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีความ

ยืดหยุ่นความคล่องตัวในการท างาน มีผู้น าและบุคลากรมีศักยภาพสูง มีความรู้ ความสามารถ ทุ่มเท

กับการท างาน มีกระบวนการท างานที่ได้มาตรฐานสากล มีการน าเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้และสามารถ

ส่งมอบงานที่เหนือความคาดหมายของผู้รับบริการด้วยจิตบริการ เพ่ือตอบสนองต่อภารกิจของ
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วุฒิสภาและเป็นที่ยอมรับของสมาชิกวุฒิสภาโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ ดังบท

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักดังนี้  

“การพัฒนาให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีองค์การสมรรถนะสูง คือ องค์การต้อง

มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจน วัดผลได้ ติดตามความก้าวหน้าได้ปรับเปลี่ยนได้แล้วเหมาะกับบริบท 

ต้องมีกระบวนงานที่คล่องตัว รวดเร็ว ได้มาตรฐาน ทันสมัย ในยุคที่ต้องเปลี่ยนปรุงองค์การ

โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ (Digital Transformation) เพ่ือให้ทันสมัย ต้องมีการบริหาร

ต้นทุนได้อย่างคุ้มค่าคล่องตัว และต้องบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นทุนมนุษย์ คนต้องเก่ง 

มีความเชี่ยวชาญ อาทิ บุคลากรในคณะกรรมาธิการต้องเก่งเหมือนอาจารย์มหาวิทยาลัย 

ที่สอนด้านแรงงาน และขณะเดียวกันต้องมีจิตบริการแบบแอร์โฮสเตสการบินไทย บุคลากร

ต้องท างานธุรการได้แบบเลขานุการของผู้บริหาร ปตท. และจะต้องมีความรู้ด้านกฎหมาย

และการบริหารภาครัฐด้วย ซึ่งช่วยสนับสนุนงานสมาชิกได้หลายด้าน อีกทั้ง ต้องมีกลไกการ

เรียนรู้แล้วปรับปรุงคุณภาพการท างานอย่างต่อเนื่อง อาทิ มีแผนบริหารความเสี่ยง  

(Risk Management) มีการจัดการความรู้ เพ่ือที่จะให้เกิดการปรับปรุงต่อเนื่อง (ผู้ให้ข้อมูล

คนที่ 17, สัมภาษณ์วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562) 

“องค์การสมรรถนะสูง คือ องค์การที่มีความคล่องตัว สามารถรองรับการปฏิบัติ

ภารกิจได้ทุกรูปแบบ และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา  

มีบุคลากรที่มีความสามารถสนับสนุนงานทุกต่าง ๆ ของวุฒิสภาให้บรรลุเป้าหมายโดย

ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นที่ตั้ง” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5, สัมภาษณ์วันที่ 

8 มกราคม 2562) 

อีกทั้งมีผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 8 และคนที่ 19 ได้ให้อธิบายเพ่ิมเติมรายละเอียดของการ

พัฒนาบุคลากร และกระบวนการเพื่อให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้มีสมรรถนะสูง ดังนี้ 

“องค์การที่มีสมรรถนะสูง คือ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะต้องมีผู้บริหารที่มี

ความทุ่มเท ใส่ใจมองการณ์ไกล สร้างวัฒนธรรมองค์การ สรรหาคนดีมีความสามารถเข้า

ท างาน ภายใต้กระบวนการท างานที่มีคุณภาพได้มาตรฐานรองรับการท างานให้กับฝ่ายนิติ

บัญญัติ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 8, สัมภาษณ์วันที่ 25 มกราคม 2562) 

“องค์การที่มีสมรรถนะสูง เป็นองค์การที่เป็นเลิศในทุก ๆ ด้าน ด้านบริหาร ด้าน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้คนทุ่มเทกับงาน เป็นองค์การที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

สนับสนุนฝ่ายนิติบัญญัติ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที ่19, สัมภาษณ์วันที่ 4 มีนาคม 2562)  
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นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลหลักบางส่วนมีความเห็นว่า ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะพัฒนา

ไปสู่องค์การสมรรถนะสูงจะต้องได้รับการยอมรับจากผู้รับบริหาร โดยมีความเข้าใจความต้องการและ

ให้บริการอย่างเกินความคาดหมายกับผู้รับบริหาร สมาชิกวุฒิสภา หรือผู้มีส่วนได้เสีย ดังบทสัมภาษณ์

ของผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 18 ดังนี้ 

 “ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะเป็นองค์การสมรรถนะสูงเมื่อ ส านักงาน

ท างานเป็นที่ยอมรับของสมาชิกวุฒิสภา ทั้งในการท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการในการ

ประชุมสนับสนุนภารกิจงานด้านนิติบัญญัติ หรือการให้บริการงานวิชาการ ที่มีความเข้า

ใจความต้องการของสมาชิกและสามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพเหนือความคาดหวังของ

สมาชิกวุฒิสภาหรือผู้มีส่วนได้เสีย” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 18, สัมภาษณ์วันที่ 1 มีนาคม 2562) 

3.3 คุณลักษณะองค์การสมรรถนะสูงของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

เนื่องจากในปัจจุบันบริบทของรัฐธรรมนูญเปลี่ยนแปลงไป วุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจ 

ในการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย ตรวจสอบถ่วงดุลการบริหารราชการแผ่นดิน และท าหน้าที่เลือก

หรือพิจารณาให้บุคคลด ารงต าแหน่งในองค์การต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญก าหนด รวมทั้งการปฏิบัติ

ภารกิจใหม่ในช่วง 5 ปีแรก คือ การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และด าเนินการ

ตามยุทธศาสตร์ชาติ ท าให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะต้องมีการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมทางการ

เมืองที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาต้องพัฒนาส านักงานให้มีสมรรถนะสูง โดย

มีการพัฒนายุทธศาสตร์องค์การ พัฒนาศักยภาพบุคลากร พัฒนากระบวนการท างานโดยมีการน า

เทคโนโลยีดิจิทัลมีสร้างนวัตกรรมในการท างานเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของวุฒิสภา และ

สามารถสนับสนุนภารกิจให้กับวุฒิสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์ชาติ บนพื้นฐานของการสร้างความโปร่งใสมีธรรมาภิบาลในองค์การ  

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก พบว่า ลักษณะส าคัญที่จะท าให้ส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภามีสมรรถนะสูง เพื่อน าไปสู่การพัฒนายุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การ

สมรรถนะสูง 7 คุณลักษณะ ได้แก่ 1). มุ่งสร้างทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพ 2). มุ่งการน าองค์การ 3) มุ่งสร้าง 

ยุทธศาสตร์ที่มีความยืดหยุ่นรองรับการเปลี่ยนแปลง 4) มุ่งพัฒนากระบวนการท างานที่มีมาตรฐาน

อย่างต่อเนื่อง 5). มุ่งการเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีสร้างนวัตกรรม 6).มุ่งตอบสนองความต้องการของ

วุฒิสภาเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 7) มุ่งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 
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1. มุ่งสร้างทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพ  
ผู้ให้ข้อมูลหลักทุกคนเห็นว่าการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภาจ าเป็นต้องมีบุคลากรที่ดีมีศักยภาพสูง เป็นคนดีและคนเก่ง มีความรอบรู้ ทุ่มเทท างานเต็ม

ความสามารถและมีด้วยจิตบริการ โดยมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี สามารถสรรหาคนที่มี

ความรู้ความสามารถเข้ามาท างาน มีการวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรแต่ละสายงาน 

ซึ่งช่วยก าหนดทิศทางความก้าวหน้าและสร้างความเชี่ยวชาญในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับบท

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักดังนี้ 

“ส าหรับการเป็นคนมีสมรรถนะสูงของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะต้องมีดี 

คนเก่ง มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพในการท างาน ต้องมีวิธี

ปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการท างาน (Mind Set) ให้ท างานด้วยใจรัก ทุ่มเท ท างานเชิงรุก 

พร้อมให้บริการ เอาผลลัพธ์ที่จะเกิดกับประชาชนตัวตั้ง โดยมีทักษะด้านดิจิทัล พร้อม

เรียนรู้ สร้างสิ่งใหม่ๆ เกิดเป็นนวัตกรรมในองค์การ บุคลากรที่ เป็น นิติกร และวิทยากร 

สายงานหลักท างานทางวิชาการและกฎหมายมีความเชี่ยวชาญสามารถวิเคราะห์

เปรียบเทียบข้อมูลทางวิชาการและกฎหมายได้ เช่น การเปรียบเทียบกฎหมาย 

รัฐธรรมนูญ เป็นต้น เพื่อสนับสนุนงานตามหน้าที่และอ านาจให้สมาชิกวุฒิสภาได้อย่างดี 

ท างานเหนือความคาดหมายของผู้รับบริการให้ได้” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 23, สัมภาษณ์วันที่ 

13 มีนาคม 2562) 
ในขณะเดียวกันส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 

ทักษะ สมรรถนะที่สามารถรองรับภารกิจของฝ่ายนิติบัญญัติในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งต้องมี การ

เพ่ิมพูนทักษะส าคัญอย่างเช่น ทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skill) เพ่ือช่วยให้บุคลากรสามารถใช้งาน

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสาร เชื่อมโยงการท างานและพัฒนากระบวนการท างานใหม่ และมี

ระบบการประเมินให้ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนและเลื่อนขั้นต าแหน่งที่มีหลักเกณฑ์ชัดเจน เป็นธรรม

บุคลากรไว้วางใจระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและจูงใจให้บุคลากรท างานด้วยความทุ่มเท ตั้งใจ 

สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 25 และสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 15 ดังนี้  

“องค์การสมรรถนะสูงต้องมีระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งเสริมให้

บุคลากรเป็นทุนมนุษย์สามารถการปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ มีการบริหารงานบุคคลที่

ต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ขององค์การ และ

ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องต่อองค์การสมัยใหม่และการจัดการสมัยใหม่ การบริหารงาน

บุคคลต้องปรับสู่การบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management) โดยมุ่งเน้น
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ระบบคุณธรรม (Merit) โปร่งใส มีหลักฐาน ตรวจสอบได้ ในการสรรหาคัดเลือก 

ฝึกอบรมพัฒนา เลื่อนขั้นต าแหน่ง การก าหนดความก้าวหน้าในสายอาชีพ ระบบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้หลัก

สมรรถนะเป็นฐานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือมี

ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานมีมาตรฐานสูง” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 25, สัมภาษณ์

วันที่ 25 มีนาคม 2562) 
“อันดับแรกคนต้องเชี่ยวชาญงานอาชีพของตัวเอง เชี่ยวชาญอันแรก คือเก่งงาน

เฉพาะงานของตัวเอง ไม่ใช่งานสะเปะสะปะเหมือนปัจจุบัน และเมื่อโลกมีการ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ...บุคลากรต้องมีทักษะความเข้าใจและใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) เพ่ือน ามาสื่อสาร และประยุกต์ใช้ท างานในองค์การ 

ท้ายที่สุดการพัฒนาคนจะต้องสร้างให้คนท างานได้เรียนรู้ตลอด เวลา โดยสร้าง

บรรยากาศการเรียนรู้ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเกิดเป็นองค์การการเรียนรู้

ได้ในที่สุด” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 15, สัมภาษณ์วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ) 

ในขณะที่ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 7 เห็นว่า บุคลากรจะต้องมีความเท่าทันเทคโนโลยี

ดิจิทัล ได้เรียนรู้จากสิ่งใหม่ ท างานเป็นทีมร่วมกันเพ่ือได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถ 

สร้างนวัตกรรมให้กับองค์การได้ ดังบทสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 7 ดังนี้ 

“การพัฒนาคนมีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะต้องมาหาวิธีการพัฒนาทักษะใหม่

ให้แก่บุคลากร เมื่อโลกปัจจุบันถูกเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาแทนและมีบทบาทในการท างาน

มากขึ้น บุคลากรในองค์การต้องเรียนรู้เพ่ิมเติมทักษะการท างานใหม่ ๆ (Up skill) เช่น 

การเรียนรู้ทักษะดิจิทัล เพ่ือใช้ประโยชน์ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการท างาน

ร่วมกันและสร้างนวัตกรรมในการพัฒนางานหรือกระบวนการใหม่ๆ เพ่ือสนับสนุนงาน

ให้กับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/วุฒิสภาได้มากข้ึน อีกทั้งต้องส่งเสริมให้บุคลากรมีการเรียนรู้

จากการปฏิบัติจริง (On the Job training) โดยมีผู้บังคับบัญชาสนับสนุนและเอาใจใส่ 

รวมทั้งควรมีการถอดความรู้จากผู้บริหารเพ่ือน าความรู้มาพัฒนาการท างานของบุคลากร

ได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 7, สัมภาษณ์วันที่ 21 มกราคม 2562) 

อีกทั้งการบริหารทรัพยากรบุคคลต้องมีการจัดความรู้ที่ดีในองค์การ ส่งเสริมให้มี

วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง วัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผลงานคุณภาพสูง สร้า งการเรียนรู้อย่าง

สม่ าเสมอ เพ่ือส่งเสริมให้ส านักงานเป็นองค์การสมรรถนะสูงสร้างบรรยากาศที่เอ้ือให้เกิดการท างาน

แบบมีส่วนร่วม สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้โอกาสได้ทดลองปฏิบัติ สั่งสมความสามารถเพ่ิม
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ศักยภาพให้บุคลากรเป็นทุนมนุษย์ขององค์การ (Human Capital) ซึ่งสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์

ผู้ให้ข้อมูลหลักดังนี้ 

“การเป็นองค์การสมรรถนะสูงส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะต้องมีรากฐาน คือ 

ทุนมนุษย์และการบริหารทุนมนุษย์ การพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งส าคัญอันดับแรก ๆ ใน

การเป็นองค์การสมรรถนะสูงบุคลากร นอกจากการฝึกอบรมแล้ว ผู้บริหารจะต้อง

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพการท างานอย่างเช่น การมอบหมายงานพิเศษ ท างาน

ร่วมกันเป็นทีมได้แลกเปลี่ยนเพ่ือเปิดโอกาสให้ไปแสวงหาความรู้ใหม่ การหมุนเวียนงาน 

และ การแต่งตั้งให้เป็นคณะท างานต่างๆก็ถือว่าเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ

ด้วยเช่นกัน” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2, สัมภาษณ์วันที่ 12 ธันวาคม 2561) 

อย่างไรก็ดี การสนับสนุนให้บุคลากรมีสมรรถนะสูงจะต้องมีการสภาพแวดล้อมการ

ท างานที่ดี มีอุปกรณ์ เทคโนโลยี และพ้ืนที่ท างานที่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เอ้ือคิดสร้างสรรค์

ผลงานใหม่ ๆ พัฒนาความสามารถในงาน ให้กับองค์การอย่างมีความสุข ด้วยคุณภาพชีวิตที่ดี เพ่ือ

สร้างความความผูกพันกับส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักดังนี้ 

“ผู้บริหารต้องสร้างบรรยากาศการท างานที่สนับสนุนให้เกิดการท างานที่มี

ความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างาน ท าให้คนมีความสุขในการท างานแม้ว่างานหนัก 

แต่พร้อมที่จะท างานให้ส าเร็จ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 12, สัมภาษณ์วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 

2562) 
2. มุ่งการน าองค์การ  

จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่ เห็นว่าผู้บริหารเป็นบุคคล

ส าคัญในการก าหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 

สามารถสื่อสาร ถ่ายทอดทิศทางขององค์กรให้บุคลากรในองค์การได้เข้าใจและมีเป้าหมายเดียวกัน 

สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการท างานด้วยความทุ่มเท ผู้น าต้องเป็นแบบอย่างที่ดีมีความมุ่งมั่นกล้าหาญ 

จริงจังในการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการท างานให้ดีขึ้น โดยท าหน้าที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การ 

ตั้งใจท างานด้วยจิตบริการทั้งงานวิชาการและงานบริการ ผู้บริหารต้องมีภาวะผู้น าใช้หลักการบริหาร

องค์การที่มีศาสตร์และมีศิลป์ สร้างบรรยากาศการท างานที่เป็นกันเองให้เวลากับการพูดคุย รับฟัง 

แลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือทราบปัญหาในการท างาน หาวิธีการท างานใหม่ๆ ด้วย

ความคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม สร้างคนเก่ง และสร้างขวัญก าลังใจของบุคลากรในองค์การไป

พร้อมๆ กัน และลดการใช้ดุลพินิจในการบริหารงานบุคคลเพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการ
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ท างาน โดยเฉพาะระบบการบริหารบุคคลและการบังคับบัญชา สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล

หลักคนที่ 21 และผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 8 ดังนี้ 

“ผู้บริหารองค์การจะต้องสามารถก าหนดทิศทาง วิสัยทัศน์การท างานให้กับ

องค์การ มีการสื่อสารให้บุคลากรท างานตามเป้าหมายที่ก าหนด มีวิธีการบริหารบุคคล

เพ่ือให้บุคลากรท างานอย่างเต็มความสามารถ หาวิธีที่ท าให้บุคลากรท างานอย่างทุ่มเท 

และสร้างโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 21, สัมภาษณ์วันที่ 8 มีนาคม 

2562) 
“ผู้บริหารจะต้องมีหลักเกณฑ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์การเกิดความ

โปร่งใส เป็นธรรม ลดการใช้ดุลพินิจ ในการสรรหา คัดเลือกคน เข้ามาท างานโดยไม่

เลือกเด็กเส้น เด็กฝาก มีการหลักเกณฑ์พิจารณาเลื่อนขั้นต าแหน่งจากความรู้

ความสามารถ มีการพิจารณาขั้นเงินเดือนอย่างเป็นธรรม และเพ่ิมพูนให้บุคลากรให้

เป็นทุนมนุษย”์ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 8, สัมภาษณ์วันที่ 25 มกราคม 2562) 

ทั้งนี้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ต้องอาศัยผู้น าที่
มุ่งม่ัน จริงจังเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยผู้บริหารจะต้องใส่ใจเพ่ือท าให้เกิดการท างานอย่างทุ่มเท 
มีความเข้าใจบุคลากร อาจมีการพูดคุยกันแบบไม่เป็นทางการ อีกทั้งวิธีการบริหารที่ส าคัญของ
ผู้บริหารคือต้องรู้จักใช้คน บางครั้งต้องการให้เกิดความใกล้ชิดกับข้าราชการมากกว่าที่เป็นอยู่ ซึ่งเป็น
การท างานที่มุ่งงานและตอบสนองต่อสมาชิกเป็นหลัก โดยท าให้เกิดความไม่เข้าใจความต้องการต่างๆ
ของบุคลากร และขาดการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหัวหน้าลูกน้อง ซึ่งเป็นศาสตร์และศิลปะ
ของผู้บริหาร และคนที่เป็นผู้น าต้องมี ผู้น าเป็นผู้สอนงาน ให้ค าแนะน า ถ่ายทอดความรู้และความคิด
ได้ดี สร้างบรรยากาศในการท างานที่เป็นกันเอง สนับสนุนให้คนมีความรู้ความสามารถ โดยเปิดโอกาส
ให้คนได้เรียนรู้ สร้างคนเก่ง คนดี มีความสุขด้วยการสร้างความผูกพันกับองค์การ ส่งผลให้มีขวัญ
ก าลังใจ มีความทุ่มเท ท างานด้วยความตั้งใจ เข้มแข็ง มุ่งม่ัน สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ดังนี้ 

“ผู้บริหารต้องสร้างบรรยากาศการท างานที่สนับสนุนให้เกิดการท างานที่มี

ความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างาน  ท าให้คนมีความสุขในการท างานแม้ว่างาน

หนัก แต่พร้อมที่จะท างานให้ส าเร็จ การปรับ Mind set ก็เช่นกันผู้บริหารเป็นหลัก

ส าคัญต้องท าเป็นแบบอย่าง เหมือนการท างาน “หัวไม่ส่าย หางไม่กระดิก” ผู้บริหาร

ต้องเข้าใจ เข้าถึงลูกน้อง ไม่ใช่เป็นผู้สั่งการ ต้องเข้าใจปัญหา ความต้องการของลูกน้อง 

ต้องไปดูแล ช่วยสอนงานแก้ไขปัญหาติดขัดตรงไหนต้องการให้มีการแก้ไข หัวหน้าต้อง

ลงไปกับลูกน้องท าด้วยกัน เมื่อเขาเห็นหัวหน้าท างานร่วมกันกับเขา “หัวหน้าไม่ใช่ผู้สั่ง

การแล้วไม่ท า” แต่ให้ลูกน้องท าอย่างเดียว ท าอย่างนี้ไม่ดี บางอย่างต้องท าเป็น
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แบบอย่าง บางอย่างต้องท าร่วมกันไปกันลูกน้อง จะท าให้รู้ปัญหา และช่วยประสานให้

งานราบรื่น” จะเกิดความไว้วางใจ และเกิดขวัญก าลังใจในการท างาน  และปรับ

ความคิดทัศนคติท าตามแบบอย่างของหัวหน้า การเปลี่ยนแปลงต้องท าอย่างค่อยเป็น

ค่อยไปอย่างต่อเนื่อง” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 19, สัมภาษณ์วันที่ 4 มีนาคม 2562) 

อีกทั้งผู้น าจะต้องวางหลักเกณฑ์ในการบริหารคนและท าบทบาทส าคัญในการสร้าง

สมดุลรักษาสถานการณ์ท างานของฝ่ายข้าราชการประจ าที่สามารถเจรจาต่อรองที่ดีกับฝ่ายการเมือง 

ผู้บริหารต้องมีทักษะในการท างานร่วมกับภาคการเมือง มีการสร้างเครือข่ายการท างานกับสมาชิก

วุฒิสภา และผู้ปฏิบัติงานของสมาชิก โดยการสร้างความสัมพันธ์กันดี เพ่ือเชื่อมโยงการท างานและ

ถ่ายทอดเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติให้บุคลากรในส านักงาน ผลักดันนโยบายต่างๆทางการเมืองส าเ ร็จ 

ราบรื่น เพราะการท างานของฝ่ายข้าราชการประจ า บางครั้งถูกกดดันให้ด าเนินการตามที่ฝ่าย

การเมืองต้องการ แต่เพ่ือประโยชน์ของส่วนร่วมเป็นส าคัญ โดยสอดสอดคล้องกับความเห็นของผู้ให้

ข้อมูลหลักดังนี้ 

“ผู้น าที่เหมาะสมกับการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ คือ ผู้น าบริหารจะต้องมีความ

เป็นมืออาชีพอยู่แล้ว ... เมื่อการบริหารงานต้องปะทะกับหลายฝ่าย ผู้บริหารจะต้องมี

ความสามารถท างานร่วมกับฝ่ายการเมือง ทั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

และตัวแทนกลุ่มทางการเมืองต่าง ๆ (Political Sensitivity) สามารถคาดการณ์การ

เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดในอนาคตได้ เพ่ือให้การบริการงานราบรื่นเป็นประโยชน์ต่อ

ส่วนรวมมากท่ีสุด” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3, สัมภาษณ์วันที่ 20 ธันวาคม 2561) 

นอกจากนี้ จากการศึกษาพบว่า ผู้น าเป็นคนส าคัญในการผลักดันวัฒนธรรมองค์การ 

และให้บุคลากรของส านักงานร่วมสร้าง รับรู้ แสดงความเห็น และน าไปปฏิบัติ โดยผู้น าต้องเป็น

ต้นแบบ ให้ผู้ปฏิบัติหรือบุคลากรอยากท าตาม อีกทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์การจะต้องมีผู้น า

การเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ซึ่งอาจเป็นผู้บังคับบัญชา เพ่ือร่วมงานที่เป็นมีการท างานเป็นที่

ยอมรับ ที่ท าหน้าที่เป็นตัวกลางสร้างการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์การให้เกิดขึ้น อีก

ทั้งส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะต้องมีกิจกรรมเพ่ือสร้างการรับรู้ในระยะแรกถึงการเปลี่ยนแปลง 

สร้างวิธีคิดใหม่ เปลี่ยนพฤติกรรมการท างานใหม่ให้เกิดข้ึน สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ดังนี้  

“ผู้น ามีผลต่อการสร้างวัฒนธรรมองค์การที่พึงประสงค์ โดยเป็นแบบอย่างที่ดี 

และสร้างการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ

บุคลากรทั้งองค์การ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 16, สัมภาษณ์วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562) 
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3. มุ่งสร้างยุทธศาสตร์ที่มีความยืดหยุ่นรองรับการเปลี่ยนแปลง 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่เห็นว่าองค์การจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้มี

ยุทธศาสตร์เป็นตัวน าการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ การก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่สร้างขึ้น

จะต้องเกิดจากบุคลากรทุนคนมีส่วนร่วมก าหนดเป้าหมาย ทิศทางที่ต้องการให้เป็นและพร้อมที่ปฏิบัติ

ให้ส าเร็จ เป็นการท างานมุ่งผลลัพธ์ โดยไม่ใช่เป็นการจัดท ายุทธศาสตร์เพ่ือการของบประมาณเท่านั้น 

หรือเป็นเพราะกฎหมายก าหนดให้ท า แต่เป็นการสร้างคุณค่างานด้วยการมองวิสัยทัศน์ พันธกิจ  

จากคนของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเอง แล้วผลักดันค่านิยมหลักเพ่ือการท างานที่ตอบสนองความ

ต้องการของสมาชิกวุฒิสภาที่เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์การ โดยมีน าหลักการบริหารสมัยใหม่

อย่าง balance scorecard มาใช้เพ่ือการยึดผลลัพธ์ สร้างกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ 

ลดต้นทุนใช้ทรัพยากรและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มาปรับใช้เพ่ือให้บุคลากรท างานได้บรรลุ

เป้าหมายขององค์การ  มีการน าแผนที่ทางกลยุทธ์ (Strategy Map) มาเป็นเครื่องมือสู่การเป็น

องค์การสมรรถนะสูง โดยองค์การสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง ได้อย่างคล่องตัว ทุกคนใน

องค์การเข้าใจและท างานได้สอดรับกับวิสัยทัศน์ ส่งเสริมให้มีการสร้างคุณภาพของงานเพ่ือให้เป็น

องค์การที่มีสมรรถนะสูง ผู้น า และบุคลากรปฏิบัติตามกรอบคุณธรรม จริยธรรม ปรัชญาขององค์การ 

ปฏิญญาความดีของส านักต่างๆขององค์การ  

การก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธ์ศาสตร์ ต้องยืดหยุ่นและคล่องตัว พร้อมแก้ไขปัญหาต่าง 

ๆ ได้อย่างรวดเร็วจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ส านักงานต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

ได้ โดยมีการก าหนดเป้าหมายรวมกันของคนในองค์การ และประเมินผลการด าเนินงานเป็นระยะ 

หากมีปัญหาอุปสรรคต้องมีการปรับตัว วางแผนและตั้งเป้าหมายใหม่อย่างรวดเร็ว มีการสื่อสารและ

ถ่ายทอดสิ่งที่คนสภาต้องการเห็นต้องการเป็นในอนาคต 18 ส านัก ต้องท าคิดร่วมกัน เพ่ือให้ได้

ผลลัพธ์การท างานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการมุ่งเป้าเพ่ือการบริหารในช่วง 3 -5 ปีข้างหน้าว่า

ต้องการปรับปรุง พัฒนาอะไรอย่างไร หน้าที่หลักส าคัญของส านักงานคือการสนับสนุนการกลั่นกรอง

กฎหมายของวุฒิสภา การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติเป็นสิ่งที่ส านักงานจะต้องพิจารณาและก าหนด

ทิศทางเพ่ือการน ามาตั้งเป้าหมายเดินหน้าไปพร้อมกับฝ่ายบริหารด้วย ดังบทสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักดังนี้  

“ผู้น าองค์การต้องมีความเฉลียวฉลาดคิดริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมใหม่อยู่

ตลอดเวลา และควรมุ่งเน้นการบริหารยุทธศาสตร์ การจัดท ายุทธศาสตร์ และแผนการ

ปฏิบัติงานเพ่ืองานส าเร็จ องค์การต้องมีสมองดีเยี่ยม โดยมุ่งเน้นการบริหารเชิงกลยุทธ์ 

(Strategic Management) โดยการน า Balanced Scorecard (BSC) ที่มุ่งเน้นตัวชี้วัด

และค ารับรองในการปฏิบัติราชการมาประยุกต์ใช้ ปรับเปลี่ยนองค์กรสู่องค์การที่มุ่งเน้นกล
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ยุทธ์ มีการน าแผนที่ทางกลยุทธ์ (Strategy Map) มาเป็นเครื่องมือสู่การเป็นองค์การ

สมรรถนะสูง” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 25, สัมภาษณ์วันที่ 25 มีนาคม 2562) 

อีกทั้ง สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 29 พบว่า การก าหนดยุทธศาสตร์จะต้อง

สร้างการมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายองค์การร่วมกัน เพ่ือให้บุคลากรมีความเข้าใจ ยอมรับ

เป้าหมายและพร้อมปฏิบัติงานให้เป้าหมายองค์การส าเร็จ ดังบทสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังนี้ 

“ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นหน่วยงานสนับสนุนการท างานของวุฒิสภา

บรรลุเป้าหมาย การเป็นองค์การสมรรถนะสูงสิ่งส าคัญ คือ “ต้องรู้จักตัวเอง ท าภารกิจ

อะไร เพ่ือใคร” ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะต้องเข้าใจบทบาทของตนเองในการ

สนับสนุนงานตามหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญก าหนด …สิ่งส าคัญ คือ 

ก าหนดยุทธศาสตร์ของส านักงานจะต้องชัดเจน มีการหารือร่วมพูดคุย สื่อสารที่ท าให้เกิด

ความเข้าใจและท าให้เกิดเป้าหมายร่วมได้ หากไม่มีความเข้าใจกันก็จะเกิดปัญหาต่างคน

ต่างท า และท าอย่างไรให้ทุกคนในองค์การเกิดการยอมรับการเป้าหมายร่วมกัน” (ผู้ให้

ข้อมูลหลักคนที่ 29, สัมภาษณ์วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562) 

4. มุ่งพัฒนากระบวนการท างานที่มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง  
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาต้องสร้างกระบวนการท างานที่เอ้ือให้เกิดการท างานใหม่ 

ๆ ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ จากการศึกษาพบว่า กระบวนการท างานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามี

การก าหนดมาตรฐานเป็นคู่มือการท างานในแต่ละภารกิจอย่างชัดเจน เช่น คู่มือการปฏิบัติงานฝ่าย

เลขาฝ่ายเลขานุการคณะเดินทางในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศของ

คณะกรรมาธิการ คู่มือกระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการ คู่มือการ

ปฏิบัติงานมาตรฐานกระบวนการบริการข้อมูลข่าวสารส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา คู่มือการจัดท า

บทความทางวิชาการ คู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานกระบวนการพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือ 

(MOU) และคู่มือปฏิบัติงานมาตรฐานกระบวนการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ เป็นต้น อย่างไรก็ดี  

การท างานของส านักงานจะต้องสอดคล้องกับระบบราชการ 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบาย

ผู้บริหาร รวมทั้งความต้องการของสมาชิกวุฒิสภา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงต้องมีการปรับปรุง

กระบวนการท างานอย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนามาตรฐานการท างานให้บรรลุผล ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์ 

พบว่า ส านักงานควรมีการศึกษาเทียบเคียง (Benchmarking) กระบวนการท างานกับหน่วยงานใน

ประเทศ หรือหน่วยธุรการของรัฐสภาต่างประเทศ หรือ น าการบริหารคุณภาพ (TQM) มาใช้ท างาน

ตรวจปรับปรุงคุณภาพกระบวนการท างานหรือการให้บริการ หรือมีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

มาใช้เพ่ือป้องกันและลดข้อผิดพลาดในกระบวนการท างานต่างๆ เช่น การเบิกจ่ายเบี้ยประชุม การ
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ปฏิบัติงานด้านการประชุม อีกทั้งมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพ่ือลดขั้นตอนการท างาน หรือการ

รักษามาตรฐานการท างาน อาทิ เทคโนโลยีการรู้จดจ าเสียงจัดท ารายงานการประชุม เทคโนโลยีการรู้

จดจ าภาพและใบหน้า (Image and Facial Recognition) เพ่ือสนับสนุนงานด้านการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัย และรองรับกระบวนงานด้านการประชุม การประมวลผลจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 

Data) เพ่ือน ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการนิติบัญญัติและการงบประมาณ เป็นต้น ซึ่งช่วยลด

ระยะเวลา ช่วยลดค่าใช้จ่าย และสามารถเพ่ิมผลการปฏิบัติงาน (Performance) ของส านักงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในการปรับเปลี่ยนการะบวนการท างานผู้บริหารจะต้องมีการสื่อสารพูดคุย  

รับ ฟังความเห็ น  สร้างโอกาสการท างาน กระจายอ านาจ และมอบอ านาจการตัดสิน ใจ 

(Empowerment) เพ่ือลดความเป็นทางการ โดยผู้ปฏิบัติมีอ านาจการตัดสินใจแก้ไขปัญหา มีการ

ท างานด้วยการประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นศึกษากระบวนการท างานว่ามีกระบวนการ

ท างานหลักและกระบวนการท างานสนับสนุนคืออะไร มีระยะเวลาในการด าเนินการเท่าไรและมี

ผลผลิตผลลัพธ์เป็นมีอะไรบ้าง ซึ่งควรท างานด้วยทีมข้ามสายงานที่มีความคล่องตัวและได้ความ

คิดเห็นของคนท างานที่หลากหลาย รอบด้าน มีประสิทธิภาพมากกว่าการท างานตามหน้าที่ตามสาย

การบังคับบัญชาตามโครงสร้าง ไม่คล่องตัว รวมทั้งมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ลดขั้นตอนการท างาน  

ช่วยสร้างกระบวนการท างานใหม่ที่ รวดเร็ว ทันสมัย มีมาตรฐาน ลดความผิดพลาดจากการท างาน 

เป็นการท างานที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของวุฒิสภาและสากล ท าให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

มีสมรรถนะสูงสามารถตอบสนองภารกิจของวุฒิสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับบท

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 2 และผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1 ดังนี้ 

“กระบวนการท างานที่ เป็นระบบมากขึ้น มีการวิเคราะห์และจัดท าคู่มือ

กระบวนการท างาน ท าให้เห็นกระบวนการท างานที่ชัดเจนมากขึ้น ท างานแบบเอา

ผลลัพธ์ และเป้าหมายเป็นตัวตั้งมากขึ้น” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2, สัมภาษณ์วันที่ 12 

ธันวาคม 2561)  
“กระบวนการท างาน จะต้องมี PDCA ทุกวันนี้เราท างานมี PD แต่ไม่มี CA 

อาทิ การจัดท าบทความทางวิชาการ จะต้องมีการประเมิน และปรับปรุงแก้ไข ต้องมี

การตรวจสอบว่าเอกสารที่ส่งมอบไปยังคนสมาชิกมีความเหมาะสม ถูกต้องหรือควรมี

การแก้ไขปรับปรุงอะไรบ้าง เพ่ือน ามาพัฒนางานที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการ

ท างานมาก” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, สัมภาษณ์วันที่ 6 ธันวาคม 2561) 

ในขณะที่ ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 5 เพ่ิมเติมในเรื่องการพัฒนาคุณภาพกระบวนการว่า

ต้องมีการพัฒนากระบวนการให้ได้มาตรฐานโดยมีการเทียบเคียงมาตรฐานการท างานของส านักงาน
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กับหน่วยงานที่มีลักษณะงานประเภทเดียวกัน หรือ จะเป็นหน่วยธุรการรัฐสภาของต่างประเทศ 

สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ ดังนี้ 

 “กระบวนการท างานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งเป็นหน่วยธุรการหาก

ต้องการท างานที่ได้มาตรฐานและท างานเป็นที่ยอมรับต้องมีการศึกษาเทียบเคียงองค์การ

อ่ืน (Benchmarking) ที่มีการท างานลักษณะเดียวกัน อย่างส านักงานเลขาธิการสภา

ผู้แทนราษฎร ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือหน่วยธุรการรัฐสภาในต่างประเทศ 

ว่าท างานอย่างไร น าหลักการท างานมาปรับใช้เพ่ือการท างานที่คล่องตัว รวดเร็ว

ตอบสนองความต้องการของสมาชิกวุฒิสภา” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5, สัมภาษณ์วันที่ 4 

พฤศจิกายน 2562) 

นอกจากนี้ การพัฒนากระบวนการจะต้องให้คล่องตัวโดยมีการน าเทคโนโลยีมาช่วย

เพ่ือเกิดการปรับปรุงกระบวนการให้ทันสมัยและรวดเร็ว เพ่ือให้บริการและสนับสนุนภารกิจของ

วุฒิสภา สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 17 และผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 26 ดังนี้ 

“องค์การที่มีสมรรถนะสูงจะต้องมีกระบวนงานท างานที่ความคล่องตัว รวดเร็ว 

ทันสมัย  ความคล่องตัว รวดเร็ว คือ ส านักงานจะต้องมีการก าหนดมาตรฐานการท างาน

ในแต่ละกระบวนการ เพ่ือก าหนดกรอบระยะเวลาการท างาน (Cycle Time 

Management) วงรอบในการท าต่าง ๆ ก็จะรวดเร็วและบริหารจัดการเวลาและต้นทุน

ได้ อีกทั้งกระบวนการจะต้องมีความทันสมัย คือ มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา

ปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานในองค์การ (Digital Transformation) ซึ่งท าให้การท า

เปลี่ยนรูปแบบมีทันสมัย และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูล หรือบริการได้รวดเร็ว

มากขึ้น อย่างไรก็ดีการท างานในองค์การจะต้องมีปรับกระการท างาน การมีความรู้เรื่อง

การจัดการคุณภาพ การจัดการทั่วทั้งองค์การ (TQM) ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้กันมานาน

แล้วแต่ไม่จริงจัง การบริหารภาครัฐมีเครื่องมือให้เลือกมากมาย แต่องค์การจะต้องเลือก

ที่เหมาะสมมาใช้และผลักดันให้ต่อเนื่อง ...ส านักงานต้องการให้มีผลลัพธ์อะไรจากการ

เปลี่ยนแปลงกระบวนการท างานต่าง ๆ ดังนั้นการท างานและการปรับปรุงกระบวนการ

ต้องเอาผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นตัวตั้งด้วย” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 17, สัมภาษณ์วันที่ 8 

กุมภาพันธ์ 2562) 
“ ...ขณะนี้  ส านักงานเลขาธิการวุฒิ สภา และส านักงานเลขาธิการสภา

ผู้แทนราษฎร ได้ร่วมกันผลักดันให้ก้าวสู่การเป็นรัฐสภาดิจิทัล (Digital Parliament) 
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โดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ การบูรณาการ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Transformation) ที่เหมาะสมกับรูปแบบและกระบวนการท างานของสองสภา 

เพ่ือสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภา และน า Big Data มาใช้เพ่ือการประมวลผลและ

วิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการนิติบัญญัติและการพิจารณางบประมาณ” (ผู้ให้ข้อมูล

คนที่ 26, สัมภาษณ์วันที่ 18 ตุลาคม 2562) 
5. มุ่งการเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีสร้างนวัตกรรม  

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่ พบว่า การเรียนรู้เป็นสิ่งส าคัญ องค์การ
จะต้องมีการจัดการความรู้ในระดับองค์การและระดับบุคคล เพ่ือให้องค์การสามารถปรับตัวกับการ
เปลี่ยนแปลง และบุคลากรสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้
และส่งเสริมให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ผู้บริหารต้องส่งเสริมบุคลากรให้ท างานเป็นทีมมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้อย่างสม่ าเสมอและน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ โดยต้องมีการสกัดความรู้ที่
ส าคัญ เช่น ประสบการณ์ท างานของบุคลากรด้านงานพระราชบัญญัติ กระทู้ถาม พระราชบัญญัติของ
ส านักการประชุม ประสบการณ์ท างานของบุคลากรด้านวิเคราะห์ร่างกฎหมายของคณะกรรมาธิการ 
หรือการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ เป็นต้น และน าความรู้มาจัดเวลาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือ
เรียนรู้จากความส าเร็จและความผิดพลาด เพ่ือปรับปรุงกระบวนการท างาน หรือหาวิธีการแก้ไข
ปัญหาที่ซับซ้อนด้วยการสร้างนวัตกรรมมาพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน เพ่ือให้บุคลากรมีศักยภาพ
ในการท างานที่สูงขึ้น สั่งสมการเป็นผู้ประกอบการภาครัฐที่องค์การคาดหวัง สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูล
หลักคนที่ 3 และผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 15 ดังนี้ 

“การสร้างความรู้ใหม่และวัฒนธรรมการเรียนรู้ จะต้องเริ่มจากผู้บริหารต้องเปิด
ใจ ให้พ้ืนที่โอกาสกับบุคลากรได้คุยกับผู้บริหารและฟังความคิดเห็นต่าง ๆ จากผู้บริหาร 
เพ่ือได้ทดลองแก้ไขปัญหาและได้ลองลงมือท า โดยผู้บริหารสนับสนุนเปิดโอกาสให้
ทดลองลงมือท า หรือเสนอความคิดใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์กับองค์การ แม้ผลลัพธ์ของการ
ลงมือท าอาจจะท าได้ส าเร็จหรือไม่ส าเสร็จก็ตาม ให้ถือว่าเป็นเปิดโอกาสให้เรียนรู้จาก
ความส าเร็จและข้อผิดพลาด รวมทั้งสนับสนุนวิธีคิดใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นกับองค์การ การท า
แบบนี้จะเป็นการสร้างศักยภาพบุคลากรและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมในองค์การ 
ส่งเสริมแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการภาครัฐ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3, สัมภาษณ์วันที่ 20 
ธันวาคม 2561) 

“ส่งเสริมการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบในองค์การ ให้บุคลากรมีโอกาสได้
เรียนรู้และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ส่งเสริมให้มีการ
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาและท างานได้อย่างเป็นระบบและเกิดเป็นองค์การการ
เรียนรู้ได้ในที่สุด” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 15, สัมภาษณ์วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562)   

อย่างไรก็ดี สิ่งส าคัญของการจัดการความรู้ จะต้องส่งเสริมให้บุคลากรมีการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริหารมีการเปิดพ้ืนที่เพ่ือเรียนรู้ สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้จากการส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือน าความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานมาถ่ายทอด สกัด
เป็นการความรู้และน าไปสู่การสร้างแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในงานต่าง ๆ เช่น งานด้านการ
ประชุม มีการถอดความรู้จากผู้ปฏิบัติงานที่ท างานด้านการประชุมว่ามีเทคนิควิธีการท างาน 
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส างานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอย่างไร เพ่ือสร้างองค์ความรู้กับบุคลากรใน
ส านักงาน หรือกรณีการท างานด้านกฎหมายของคณะท างานจัดท าฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน เป็น
การท างานของบุคลากรของหลายส านักร่วมท างาน คิดและแก้ไขปัญหาเพ่ือท างานในการรวบรวม
ข้อมูลเป็นฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นความรู้ที่ส าคัญที่ผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของ
ส านักงานควรได้เข้าใจกระบวนการท างานสนับสนุนงานด้านพระราชบัญญัติ ทั้งนี้หากมีการส่งเสริม
การจัดการความรู้ที่ดีจะส่งเสริมให้เกิดการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ สอดคล้องกับส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาจะพัฒนาไปสู่องค์สมรรถนะสูงได้องค์การและบุคลากรของส านักงานต้องมีความใฝ่
เรียนรู้ไม่หยุดนิ่ง พร้อมปรับตัวเปลี่ยนแปลงและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่เสมอ เป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ ซึ่งเป็นไปตามหลักการของ Senge (1994) ได้แก่ 1. บุคคลมีความรอบรู้ มุ่งมั่นที่จะพัฒนา
ตนเอง (Personal Mastery)  2. มีแบบแผนทางความคิด (Mental Model) 3. มีวิสัยทัศน์ร่วม 
(Shared Vision) 4. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) 5. มีความคิดความเข้าใจเชิง
ระบบ (System Thinking) และ 6.มีการสนทนาอย่างมีแบบแผน (Dialogue) สอดคล้องกับบท
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักดังนี้ 

“การพัฒนางานประจ า และพัฒนางานวิชาการก็ดี ต้องมีการจัดการองค์ความรู้ 
มีการสกัด ถอดเป็นองค์ความรู้ น าความรู้ถ่ายทอดและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือให้
เกิดการปรับเปลี่ยนความคิดจากความรู้ใหม่ สามารถน าไปพัฒนางานขององค์การ และ
สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้แลกเปลี่ยนในชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : 
CoPs) เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นในองค์การได้ และเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 14, สัมภาษณ์วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562) 

อีกทั้งผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 23 ได้ให้ความคิดเห็นเพ่ิมเติมเพ่ือการพัฒนาความรู้เพ่ือ

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

จะต้องรู้จักเปลี่ยนมุมมองต่อความรู้และเรียนรู้สิ่งใหม่ ดังบทสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักดังนี้  



  233 

“ตอนนี้ เมื่อเกิด Disruption Technology ทุกอย่างถูกเปลี่ยนแปลงด้วย

เทคโนโลยีสมัยใหม่ การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาก็

ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่การอบรมให้ข้อมูลความรู้กับบุคลากรเพียงอย่างเดียว

เหมือนการเรียนรู้แบบเดิม ๆ แล้ว การเรียนรู้จะต้องมาพร้อมกับระบบเทคโนโลยีและ

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ช่วยให้เข้าถึงข้อมูล มีวิธีการพัฒนาการเรียนให้เหมาะสมกับ

ศตวรรษที่ 21 ตามที่ Alvin Toffler ได้กล่าวว่า คนในศตวรรษนี้สิ่งส าคัญ คือ ต้องรู้จัก

เรียนรู้ เรียนรู้ใหม่ ไม่ยึดติดกับการเรียนรู้เดิม ต้องเรียนรู้ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

เช่น เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เวอร์ชั่นเก่าต้องมีการปรับให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ ใช้โปรแกรม

ใหม่ ๆ การมีเทคโนโลยี แอปพลิเคชั่น เพ่ือช่วยให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดาย

จากมือถือ เป็นต้น” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 23, สัมภาษณ์วันที่ 13 มีนาคม 2562) 

นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความเห็นว่าการเรียนรู้ในปัจจุบันจะต้อง
มีการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ด้วยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้จัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือให้ข้อมูลต้องมีความถูกต้อง รวดเร็ว สามารถน ามาสร้างนวัตกรรมในองค์การเพื่อสนับสนุนภารกิจ
ให้กับวุฒิสภาได้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 3 และคนที่ 17 ดังนี้ 

“การท างานในโลกปัจจุบันต้องเป็นเรื่อง ดิจิทัล ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ต้องรู้มากขึ้น 

Data Science  ในโลกปัจจุบันจะต้องมีความเข้าใจ block chain ในการมาท างานด้าน

จัดการข้อมูล และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของทางไซเบอร์ มีการท างานในระบบ

เสมือนจริง (virtual) มากขึ้น และใช้การส่งผ่านข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ได้มาก

ขึ้น การท างานต้องอาศัยข้อมูลและตัวเลข เพ่ือมาสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภาลดการ

ผิดพลาดของการตัดสินใจ ก าหนดนโยบาย หรือให้ข้อเสนอแนะของวุฒิสภากับรัฐบาลได้

มีมาตรฐานมากขึ้น” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3, สัมภาษณ์วันที่ 20 ธันวาคม 2561) 

“การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ของบุคลากรจะต้องมีใจที่ทุ่มเท มุ่งมั่นกับงาน 
อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในองค์การ ต้องใช้เทคโนโลยีช่วยเพ่ือการสร้างงาน 
กระบวนการท างานใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น การน าของกรรมาธิการที่ลงพื้นที่ อาจ
มีข้อมูลสร้างแบบจ าลอง เพ่ือการแก้ไขปัญหา สร้างทางเลือกในการตัดสินใจของสมาชิก 
เช่น ภาวะน้ าท่วม ภาวะน้ าแล้งที่จะมีผลกระทบต่อภาคการเกษตรและความเป็นอยู่ของ
ประชาชน” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 17, สัมภาษณ์วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562) 
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จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าการท างานของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้เป็นองค์การสมรรถนะสูงจะต้องส่งเสริมให้บุคลากรได้เรียนรู้สิ่งใหม่
และวิธีการท างานใหม่ที่สอดรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ปรับปรุงกระบวนการท างานเป็นระบบ
ดิจิทัลเทคโนโลยี (Digitalization) มีการวางระบบบริหารงานเอกสารแบบดิจิทัลในองค์กร อาทิ งาน
หลักอย่างการประชุมการส่งระเบียบวาระการและเอกสารประกอบการประชุมให้สมาชิกวุฒิสภาทุก
ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ QR Code หรือการมีฐานข้อมูลเพ่ือการค้นหากฎหมายที่ผ่านการ
พิจารณา ในวาระต่างๆ ซึ่งเป็นนวัตกรรมการให้บริการข้อมูลกับสมาชิก รวมทั้ ง มีเว็ปไซต์ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชันไลน์ ให้ข้อมูลการประชุม กฎหมาย และเอกสารประกอบ โดยสามารถ
เป็นช่องทางการสื่อสาร สนับสนุนข้อมูลให้กับสมาชิก สามารถเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกรวดเร็ว 
ตลอดเวลา การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างนวัตกรรมใหม่ในรูปแบบ นโยบาย เชิงกลยุทธ์ การบริการ 
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกสาร การให้บริการใหม่ หรือ กระบวนการท างานแบบใหม่ที่ท าใช้การสั่งการด้วย
ระบบ internet (Internet of Things : IoT) คือ การที่ อุปกรณ์ ต่ างๆ ได้ถูก เชื่ อมโยงกันบน
อินเตอร์เน็ต การควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆจะท าโดยผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น การ
เปิดไฟ เครื่องปรับอากาศในห้องประชุม การจองห้องประชุม การควบคุมการท างานในห้องประชุม 
เป็นต้น ส่วนงานสนับสนุนด้านการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ส านักงานต้องมีการจัดท าแบบ
กระทู้ ถามและญัตติในรูปแบบเป็นอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งเข้าระบบเพ่ือน าไปพิจารณาบรรจุเป็น
ระเบียบวาระการประชุมได้ โดยสมาชิกวุฒิสภาไม่ต้องเข้ามาขอรับบริการจากส านักงานในรูปแบบ
เอกสาร ซึ่งท าให้สมาชิกวุฒิสภาท างานได้อย่างรวดเร็ว และสมาชิกวุฒิสภามีความพึงพอใจจากการมี
ทางเลือกในการใช้บริการมากขึ้น อีกทั้งลดเวลา ค่าใช้จ่าย และท าได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ดังบทสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักดังนี้ 

 “...ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงแปลงทุกสิ่งอย่างมาก (Disruption) ซึ่งบางส่วนส านักงานต้องพิจารณา
น าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ ทั้งทางด้านการสื่อสาร กระบวนการท างาน เช่น การจัดส่ง
เอกสารการประชุมทางอีเมล สามารถเปิดดูได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องใช้ระบบ
กระดาษ การท างานในระบบอิเล็กทรอนิกส์จ าเป็นมากขึ้นกรณีการยื่นเสนอญัตติ 
กระทู้ของสมาชิก ควรมีระบบการกรอกและยื่นทางแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์  
โดยส านักงานจะต้องวิเคราะห์ความต้องการในการใช้งานและสร้างแพลตฟอร์ม 
(Platform) ในคอมพิวเตอร์ เพ่ือส่งในระบบอิเล็กทรอนิกส์และสามารถพิมพ์ออกมา
ยื่นตามกระบวนการของสภาได้อย่างถูกต้อง หรือ มีแอปพลิเคชั่นในการสืบค้นข้อมูล
ต่างๆ และขณะเดียวกันจะต้องส ารวจดูการสืบค้นข้อมูลและจัดเก็บสถิติเพ่ือสามารถ
วิเคราะห์ความต้องการของสมาชิกและปรับปรุงการท างานต่อไป การสืบค้นข้อมูลที่
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เกี่ยวข้องกับกฎหมายและพระราชบัญญัติต่าง ๆ สามารถสืบค้นได้ มีช่องค าค้น  
เพ่ือสืบค้นงานที่เกี่ยวที่ข้องกับพระราชบัญญัติต่างๆ ที่คณะกรรมาธิการเข้าถึงได้
สะดวก สามารถเรียนรู้ น าข้อมูลไปใช้ตลอดเวลา สิ่งเหล่านี้เป็นการน าเทคโนโลยี 
มาปรับใช้กับการท างานของฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งท าให้มีความทันสมัย รวดเร็ว และ 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 23, สัมภาษณ์วันที่ 13 มีนาคม 2562) 

6. มุ่งตอบสนองต่อความต้องการของวุฒิสภาเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ  
การปฏิบัติหน้าที่ขององค์การในระบบราชการจะต้องตอบสนองต่อความต้องการของ

ผู้รับบริหารและผู้มีส่วนได้เสีย ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดตั้งขึ้นมาเพ่ือสนับสนุนงานของวุฒิสภา

และผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ และองค์การที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชน

เป็นศูนย์กลาง (Customer centric) จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้ รับบริการตามแผน

ยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่4 (พ.ศ.2560-2564) ในปีงบประมาณ 2561 ซึ่งได้มี

การส ารวจความคิดเห็นของสมาชิกสภานิติบัญญัติ พบว่า มีความพึงพอใจต่อการมีจิตบริการของ

บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่สูงที่สุด ส่วนการให้บริการทางกฎหมายและวิชาการมีพึงพอใจต่อเอกสาร

ประกอบการพิจารณากฎหมาย (อ.พ.) และการได้รับบริหารทางเทคโนโลยีมีความพึงพอใจต่อการ

ได้รับบริการทาง Application line มากท่ีสุด และเมื่อเปรียบเทียบผลการส ารวจความพึงพอใจกับค่า

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 81 ผลการประเมินได้เท่ากับ ร้อยละ 80.68 ซึ่งต่ ากว่าค่าเป้าหมาย

เล็กน้อย (ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา,2561ง: 57)  

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภาสามารถให้บริการด้วยจิตบริการที่ดีทั้งในด้านการประชุม และงานธุรการต่าง ๆ ได้เกินความ

คาดหมาย ส่วนงานวิชาการจะต้องมีการพัฒนาให้มาขึ้นด้วย เพ่ือสามารถความพึงพอใจและสร้าง

ความสัมพันธ์กับสมาชิกวุฒิสภาและผู้รับบริการได้ในระยะยาว ทั้งนี้ ก่อนที่องค์การจะเริ่มวางแผน

จัดท ากลยุทธ์องค์การจะต้องศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียก่อน 

เพ่ือน าความคิดเห็น ความต้องการและข้อเสนอแนะ ของสมาชิกวุฒิสภามาปรับปรุงการให้บริการ 

ต่างๆ เช่น จัดท าเอกสารทางวิชาการสนับสนุนงานพิจารณาร่างกฎหมายและการท างานด้านนิติ

บัญญัติ สิ่งส าคัญในการท างานขององค์การต้องสร้างบุคลากรที่มีความเข้าใจธรรมชาติของสมาชิ ก

วุฒิสภาสามารถน าความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาที่มีรายละเอียดแต่ละบุคคลมาวิเคราะห์เพ่ือ

พัฒนาการท างานหรือการให้บริการที่สามารถน ามาสนับสนุนงานเป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม หรือ

เป็นรายคณะกรรมาธิการได้ โดยพิจารณาจากภูมิหลังของสมาชิกว่ามีบุคลิก ลักษณะอย่างไร และมี

การสังเกตว่าสมาชิกวุฒิสภา หรือผู้มารับบริการเป้าหมายเคยมาขอข้อมูลอะไร สนใจศึกษาเรื่องใด
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เป็นพิเศษ คนเคยเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมเรื่องใด โดยมีการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการผู้รับบริการ 

เพ่ือรู้ว่าจะต้องส่งมอบงานให้กับสมาชิกในรูปแบบ ผู้รับบริการชอบ ไม่ชอบการรับบริการอะไร เพราะ

เหตุผลใด (Empathy) โดยมีการขอรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ เพ่ือน าข้อมูลตอบกลับ 

(Feedback) มาพัฒนาออกแบบกระบวนการท างาน ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่าย บริการตาม

ความต้องการ โดยลงไปเก็บข้อมูลและรับฟังจากสมาชิกวุฒิสภาโดยตรง ด้วยหลักกระบวนการคิดเชิง

ออกแบบ (Design Thinking) เข้ามาช่วยวิเคราะห์ความต้องการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของ

ผู้รับบริการได้รวดเร็วขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยในการเข้าถึงบริการ (Intelligent Engagement) 

เช่น การใช้ chat bot ที่สามารถพูดคุย ค้นหาค าตอบเบื้องต้นได้ตลอดมาช่วยน าเสนองานให้ได้

รวดเร็ว และ การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่าง การใช้แอปพลิเคชั่นไลน์ Facebook เป็นต้น ดังนั้น สิ่งที่

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาต้องสร้างการท างานที่มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการหรือ

ผู้มีส่วนได้เสีย น าข้อมูลทั้งในส่วนความต้องการ ปัญหาอุปสรรคการใช้บริการ (Customer Database 

system) มาสร้างเป็นนวัตกรรมการให้บริการผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นการก าหนดกล

ยุทธ์การท างานของส านักงานต่อไป สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังนี้ 

“ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นองค์การภาครัฐ บุคลากรทุกคนต้องเข้าใจ 

และเอาความต้องการของคนสมาชิกวุฒิสภาเป็นตัวตั้งในการท างานสนับสนุนให้ 

สมาชิกต้องการให้มีข้อมูลทางวิชาการ บทวิเคราะห์ทางกฎหมายสนับสนุนการอภิปราย 

หรือการประชุมเสนอความเห็นทางกฎหมายได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป็นลูกค้าและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียส าคัญของส านักงาน ต้องเข้าใจงาน บุคลากร การบริหารการจัดการ

ภายใน จะต้องประสานและรักษาความสมดุลภายในวงใน 3 ส่วน คือ คน งาน สมาชิก

วุฒิสภา ฝ่ายการเมือง และค านึงถึงวงนอก คือ ประชาชนและเครือข่าย ซึ่งองค์การ

จะต้องเชื่อมโยงกับประชาชน citizen centric ในทิศทางเดียวกับระบบราชการ 4.0” 

(ผู้ให้ขอ้มูลคนที่ 2, สัมภาษณ์วันที่ 12 ธันวาคม 2561) 
ส าหรับการสนับสนุนภารกิจของสมาชิกวุฒิสภา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะต้อง

ท างานเชิงรุก สร้างทางเลือก สร้างนวัตกรรมให้กับผู้รับบริการ โดยมีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา

สร้างความพึงพอใจ และสร้างความผูกพันกับส านักงานเลขาธิการในระยะยาว สอดคล้องกับบท

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 15 และผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 3 ดังนี้ 

 “ในระบบราชการ 4.0 เป็นแนวคิดให้ส านักงานต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลง การ

ท างานต้องมีนวัตกรรม อย่างท างานให้คณะกรรมาธิการต้องหางานวิชาการ เพ่ือ

สนับสนุนให้สมาชิกวุฒิสภาตัดสินใจและท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การท างาน
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ของคนในองค์การต้องมีความเป็นผู้ประกอบการภาครัฐ เป็นค าใหม่ที่เราจะต้องท า

ความเข้าใจและน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือตอบสนองและสนับสนุนงานตามหน้าที่และ

อ านาจ ตอนนี้ส านักงานมีความผลักดันให้ทุกส านักสร้างนวัตกรรมขึ้นเป็นแบบ

แผนงาน โครงการ จริงๆ แล้วคงต้องมีการท าความเข้าใจ สร้างความคิดและทักษะที่

จ าเป็นต่อการมีผู้ประกอบการภาครัฐ ที่ต้องท างานด้วยการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้น 

คงต้องเชื่อมโยงกับการพัฒนาคนให้มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

(Design Thinking) ที่มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม สร้างงานใหม่ๆให้กับ

องค์การ สิ่งเหล่านี้เรายังขาด มีเพียงการอบรมให้กับบางส่วน แต่จริงๆเป็นความรู้และ

ทักษะที่จะต้องมีส าหรับคนในองค์การด้วย ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6, สัมภาษณ์วันที่ 15 

มกราคม 2562) 

 “การท างานของวุฒิสภาซึ่งมีกรอบระยะเวลาในการพิจารณากฎหมายและมี

กรอบระยะเวลาในการปฏิบัติภารกิจตามรัฐธรรมนูญของวุฒิสภาในช่วง 5 ปี ข้างหน้า 

คือ การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการด าเนินการตาม

ยุทธศาสตร์ชาติ วิธีการท างานต้องมีความรวดเร็ว คล่องตัว โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ช่วยในการเข้าถึงการให้บริการข้อมูลต่าง ๆ เช่น ควรมี Chat bot มาใช้ซึ่งเป็นระบบ 

AI ช่วยตอบค าถามที่เจอบ่อยๆ และมีการโต้ตอบกับผู้เข้ามาสอบถามข้อมูลต่างๆ

ทางเว็ปไซต์ของสภา ซึ่งจะมีการตอบแบบอัตโนมัติก่อน เพ่ือให้สมาชิกวุฒิสภา หรือ

ผู้รับบริการทราบว่ามีการรับเรื่องแล้ว และมีก าหนดเวลาว่าจะตอบกลับไปภายในกี่

ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของค าถาม ซึ่งจะเห็นในเว็ปไซต์ ของต่างประเทศโดย

ท าหน้าที่ตอบค าถามทั่วไป หรือค าถามง่าย ๆ ที่อาจโต้ตอบให้กับประชาชนหรือผู้ที่

สนใจเข้ามาติดต่อกับส านักงาน หรือวุฒิสภา ก าหนดระยะเวลาตอบกลับ สิ่งเหล่านี้

ช่วยให้ผู้ รับบริการเกิดความพึงพอใจมากขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างความผูกพันกับ

ผู้รับบริการในระยะยาว (Intelligent Engagement) (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3, สัมภาษณ์

วันที่ 20 ธันวาคม 2561) 

อย่างไรก็ดี การพัฒนาให้เป็นองค์การสมรรถนะสูงได้จะต้องมีความเข้าใจธรรมชาติ 

และความต้องการของสมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ เพ่ือสามารถเสนองานวิชาการหรือท างาน

สนับสนุนภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะต้องน าเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์เพ่ือเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วทันการณ์ สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่  23 ดังนี้  
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“สิ่งส าคัญในการให้บริการสมาชิกเพ่ือการบริการที่ดี คือต้องเข้าใจธรรมชาติ 

บุคลิก ลักษณะ ของสมาชิกวุฒิสภาก่อน ธรรมชาติของสมาชิกวุฒิสภากลุ่มต่าง ๆ 

มีภูมิหลังแตกต่างกันก็จะมีบุคลิกลักษณะ และความสนใจแตกต่างกัน เช่น กลุ่มทหาร

จะมีธรรมชาติไม่เหมือนกับพลเรือน อย่างครู อาจารย์ ทนาย นักธุรกิจ และ ตัวแทน

จากกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง หรือตัวแทนกลุ่ม

สื่อสารมวลชนสไตล์อีกแบบหนึ่ง ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะต้องน าข้อมูลลง

ฐานข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์รูปแบบการให้บริการสมาชิกในแต่ละกลุ่มได้ อันนี้เป็นเทคนิค

ที่เป็นหัวใจเพ่ือให้บริการเหมาะสมกับความต้องการของสมาชิกวุฒิสภา 250 คน  

ที่เข้ามาท าหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ 2560 ดังนั้น ถ้าส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะ

บริการงานต่าง ๆ ให้กับสมาชิกวุฒิสภาได้ คุณต้องเข้าใจธรรมชาติของวุฒิสภาแล้ว

ที่สุดส านักงานจะไปสู่เป้าหมายสุดท้าย คือ เป็นองค์การสมรรถนะสูงได้ ” (ผู้ให้ข้อมูล

คนที่ 23, สัมภาษณ์วันที่ 13 มีนาคม 2562) 

7. มุ่งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่เห็นว่าการสร้างเครือข่ายเป็นสิ่งจ าเป็น เมื่อ

สังคมเปิดกว้างเชื่อมโยงสร้างความร่วมมือมากขึ้น (Collaboration) ระหว่างหน่วยงานภายใน หรือ

หน่วยงานภายนอก ซึ่งเป็นการท างานข้ามสายงานจากบุคลากรที่มีความสามารถที่หลากหลาย ร่วม

ประสานพลัง (synergy) ท าให้งานมีความรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการท างาน รวมทั้ง

ก่อให้เกิดความยั่งยืนในการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันในระยะยาว เนื่องจากมีการร่วมมือ 

วางแผน ใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพ่ือสร้างงานให้ได้มากขึ้น ทั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลหลักเห็นว่า งานที่ควรมีการ

สร้างและพัฒนาเครือข่ายอย่างต่อเนื่องที่ส าคัญ ได้แก่ 1) งานด้านวิชาการ ควรมีการเชื่อมโยง

เครือข่ายฐานข้อมูลทางวิชาการ เชื่อมโยงการสร้างเครือข่ายทางด้านงานวิจัย  2) งานด้านการสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน กับสถาบันการศึกษา 

องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การปกครองท้องถิ่น และเครือข่ายภาคประชาชน 3) งานด้านการ

ต่างประเทศ ควรส่งเสริมการสร้างความร่วมมือในการท างานร่วมกันให้มากขึ้นกับส านักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการท างานสนับสนุนภารกิจของรัฐสภาในการท าหน้าที่

ด้านการต่างประเทศในฐานะสมาชิกของสหภาพรัฐสภา ( IPU) และสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) 

หรือการท างานร่วมกันของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาและส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ตามแผนยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พ.ศ.2561 – 2565  
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ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 16 และ ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 29 ดังบท

สัมภาษณ์ ดังนี้ 

"การสร้างเครือข่ายเป็นสิ่งส าคัญส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาต้องอาศัยการ
ท างานแบบประสานความร่วมมือสร้างเครือข่ายในหลายภารกิจของส านักงาน อาทิ 
การท างานด้านวิชาการ งานต่างประเทศ หรืองานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม...และเป็นที่ทราบดีว่าการบริหารงานของส านักงาน
มีข้อจ ากัดด้านทรัพยากร บุคลกร และงบประมาณ การท างานเชิงเครือข่ายจึงมี
ความสิ่งจ าเป็นที่ส านักงานต้องส่งเสริมให้มีการด าเนินการ ซึ่งควรเป็นการสร้าง
เครือข่ายแบบทีมข้ามสายงานมีบุคลากรจากหลายส่วนงานมาร่วมท างานระดมความ
คิดเห็นร่วมก าหนดทิศทาง เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนเป้าหมายแบบประสานพลัง 
(synergy) ซึ่งท าให้ท างานด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของทุกฝ่ายได้ดีกว่าส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาท าเองเพียง
องค์การเดียว” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 16, สัมภาษณ์วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562) 

“การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภามี
ความจ าเป็น เนื่องจากวุฒิสภามีภารกิจที่ต้องติดตามพิจารณาตรวจสอบข้อมูลหลาย
ด้าน การสนับสนุนงานข้อมูลและงานวิชาการอาจไม่จ าเป็นต้องซื้อทรัพยากรมา
จัดเก็บไว้ หรือด าเนินการเอง ซึ่งช่วยลดค่าใช่จ่ายที่ไม่จ าเป็น มีความคล่องตัวในการ
ท างานและสร้างความยั่งยืนในการบริหารจัดการองค์การ ทั้งนี้การด าเนินการสร้าง
ความร่วมมืออาจเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลงานวิชาการและวิจัยจากแหล่งข้อมูลที่มี
ความเชี่ยวชาญหรือเป็นแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ อาทิ สถาบันพระปกเกล้า 
ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สถาบันวิจัย เครือข่ายงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
ซึ่งท าให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีข้อมูลทางวิชาการที่มีคุณภาพให้บริการ
ตอบสนองภารกิจของวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการได้รวดเร็ว ทันการณ์  ” (ผู้ให้
ข้อมูลคนที ่29, สัมภาษณ์วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562) 

นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 2 ได้ให้ความคิดเห็นเพ่ิมเติมต่อการ

ประสานร่วมมือสร้างเครือข่าย (Governance Network) เนื่องจากการท างานช่วยให้การท างานใช้

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ กรณี การสนับสนุนภารกิจการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป

ประเทศและการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของวุฒิสภาของวุฒิสภา ซึ่งจะต้องมีการสร้างความ
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ร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจ

ดังกล่าวส าเร็จลุล่วง ดังบทสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักดังนี้   

“...อีกภารกิจหนึ่งของวุฒิสภาที่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะต้องสนับสนุน

ภารกิจและต้องการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สนับสนุนภารกิจการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการ

ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของวุฒิสภา จะต้องมีการสร้ างความร่วมมือกับ

หน่วยงานภายในของส านักงาน อาทิ ส านักกรรมาธิการ ส านักนโยบายและแผน 

ส านักวิชาการ และส านักกฎหมาย เพื่อร่วมระดมการจัดท าข้อมูลสนับสนุนการจัดท า

จัดท ารายงานการติดตาม เร่งรัด และเสนอแนะการปฏิรูปประเทศ และการ

ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ของวุฒิสภา และประสานหน่วยงานภายนอก 

กระทรวง กรม กอง  สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยอ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือขอความอนุเคราะห์ข้อมูล และการสนับสนุนการจัดท ารายงานการ

ติดตาม เร่งรัด และเสนอแนะการปฏิรูปประเทศ และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์

ชาติ ของวุฒิสภา อีกทั้งภาครัฐจะต้องมีการเปิดข้อมูลเชื่อมโยงสามารถให้หน่วยงาน

ทางนิติบัญญัติเข้าถึงข้อมูล เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ประเมินผลโครงการ

ภาครัฐ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2, สัมภาษณ์วันที่ 12 ธันวาคม 2561) 

สรุปได้ว่า คุณลักษณะองค์การสมรรถนะสูงของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา คือ 

องค์การต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถท างานด้วยความเป็นมืออาชีพ บนพ้ืนฐานความเข้าใจ

กระบวนการท างานในวงงานรัฐสภา เข้าใจกระบวนการนิติบัญญัติ กระบวนการตรากฎหมาย และ

รัฐธรรมนูญ โดยองค์การต้องมีการบริหารเพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความสามารถเป็นทุน

มนุษย์ที่ใช้เทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ ให้องค์การปฏิบัติภารกิจรองรับหน้าที่และอ านาจของ

วุฒิสภา โดยผู้บริหารต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน โดยมีกลยุทธ์ที่ปรับตัวให้สอดรับการ

เปลี่ยนแปลงที่ท้าทาย  สร้างโอกาสและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้เกิดการวัฒนาธรรมที่ดีมุ่งท างานที่

สร้างมาตรฐานการท างานที่ดี มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์การเพ่ือเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ สร้างระบบงานที่คล่องตัว ทันสมัย โดยส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาต้องสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือประสานพลังในการท างานและส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนในการบริหารและ

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และตระหนักถึงความต้องการของผู้รับบริหารและยึดประชาชน

เป็นศูนย์กลางเพ่ือสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล รวมทั้ง จะ

ต้องการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการท างาน รวมทั้ง ส านักงานจะต้องมีวัฒนธรรมองค์การเป็น
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สิ่งเชื่อมโยง ยึดเหนียว สร้างความเป็นปึกแผ่นให้องค์การ หล่อหลอมให้บุคลากรท างานด้วยความ

สุจริตโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

4. ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 

ในส่วนนี้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก พบว่า มีความคิดเห็นที่หลากหลายต่อปัญหาและ

อุปสรรคของการพัฒนาส านักงานไปสู่องค์การสมรรถนะสูง อดีตสมาชิกสมาชิกสภานิติบัญญัติ สมาชิก

วุฒิสภา ผู้บริหารระดับสูง ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานของส านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภาที่มีความส าคัญต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง ได้กล่าวถึง ปัญหาในหลายส่วน ดัง

บทสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ต่อไปนี้ดังนี้  

4.1. ปัญหาด้านการบริหารจัดการ   

4.1.1 การน าองค์การและการก าหนดทิศทางและการบริหารส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา ด้วยเลขาธิการวุฒิสภาเป็นผู้บังคับบัญชาของบุคลากรทุกระดับของส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภาขึ้นตรงต่อประธานวุฒิสภาซึ่งเป็นฝ่ายการเมือง การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารขององค์การจึง

การมุ่งงานเพ่ือตอบสนองให้ทันต่อคามต้องการของวุฒิสภา คณะกรรมาธิการและผู้มีส่วนได้เสียเป็ น

หลัก การบริหารงานจะยึดกฎระเบียบกฎหมายที่ชัดเจน อาทิ สั่งการเป็นหนังสือมีการมอบอ านาจที่

เป็นลายลักษณ์อักษร และด้วยลักษณะการบริหารองค์การดังกล่าว อีกท้ังผู้บริหารบางส่วนขาดการให้

ความส าคัญกับการสื่อสาร ถ่ายทอดแผน ทิศทางการน าองค์การให้กับบุคลากรอย่างทั่วถึง ส่ งผลให้

บุคลากรขาดการสื่อสารปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารระดับสูง ขาดความเข้าใจใน

ทิศทางการขับเคลื่อนองค์การเชิงยุทธศาสตร์ของผู้บริหาร จึงมุ่งเฉพาะการท างานที่รับผิดชอบใน

หน้าที่เป็นหลัก บุคลากรขาดความเข้าใจในทิศทางการบริหารองค์การในภาพรวม ประกอบกับ

ผู้บริหารไม่มีเวลาในการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากร จึงท าให้บุคลากรไม่

สามารถไปตามทิศทางและเป้าหมายที่ผู้บริหารพึงประสงค์ได้ บุคลากรบางส่วนยังยึดติดรูปแบบ/

วิธีการการท างานแบบเดิม  วัฒนธรรมการท างานของบุคลากรส่วนใหญ่ยังยึดติดรูปแบบ หรือวิ ธีการ

ท างานแบบเดิม ยึดถือหลักเกณฑ์การท างานแบบเดิม ไม่ปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 

บุคลากรบางส่วนมีทัศนคติ วิธีคิด (Mind set) ท างานเชิงรับ ไม่กล้าแสดงความเห็น หรือไม่ต้องการ

ท างานเชิงรุก ไม่ต้องการท างานใหม่ที่ต้องทุ่มเท สร้างสรรค์ เพราะได้ค่าตอบแทนและการประเมินผล

การปฏิบัติงานที่ไม่แตกต่างกันมากนัก สิ่งเหล่านี้ที่เป็นอุปสรรคต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง 

สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 2 ดังนี้ 



  242 

“ผู้บริหารมุ่งให้ความส าคัญกับงาน ขาดการสื่อสารและน าเทคนิคการ

บริหารจัดการการถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างจริงจัง” (ผู้ให้

ข้อมูลคนที่ 2, สัมภาษณ์วันที่ 12 ธันวาคม 2561) 
นอกจากนี้ ระบบการบริหารไม่เอ้ือให้บุคลากรได้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น

หรือการมีส่วนร่วมในการบริหาร หรือร่วมก าหนดทิศทางในองค์การ เช่น การท างานโดยยึดหลักการ

ท างานที่สั่งการตามสายการบังคับบัญชา เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชุมและให้บริการ

วิชาการตอบสนองต่อคณะกรรมาธิการและสมาชิกวุฒิสภาได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด และ

การสื่อสารในองค์การจะเป็นการสื่อสารทิศทางเดียวเป็นหลัก เพ่ือเป็นการรับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง 

ๆ ในองค์การ เช่น การส่งข้อมูลผ่านทางแอปพลิเคชั่นไลน์ของส านักงาน (Secretariat-Senate) การ

แจ้งให้ทราบเป็นหนังสือเวียนทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) เป็นต้น มีช่องการสร้างหลาย

ทิศทางเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม หรือ การร่วมมือระหว่างส านักในองค์การน้อย   

4.1.2 แผนยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา แผนยุทธศาสตร์ของส านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) ขาดความชัดเจนของวิสัยทัศน์ พันธกิจ และการ

ก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขาดความเชื่อมโยงกับแผนงาน โครงการ เพ่ือสนับสนุนงานให้กับ

สมาชิกวุฒิสภา ทั้งนี้ในการจัดท ายุทธศาสตร์ดังกล่าวขาดการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและ

บุคลากรในการก าหนดทิศทางของแผนยุทธศาสตร์ ท าให้บุคลากรไม่เข้าใจความส าคัญของการมี

ยุทธศาสตร์และขาดความรู้สึกมีร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้การท างานองค์การประสบ

ความส าเร็จในภาพรวม และบางส่วนเห็นว่าการท ายุทธศาสตร์เพียงเพ่ือจัดท าค าของบประมาณ

ประจ าปี ไม่ได้ให้ความส าคัญกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือก าหนดทิศทางขับเคลื่อนองค์การ ซึ่งสอดคล้อง

กับผู้ให้ข้อมูลคนที่ 9 ดังนี้ 

“ยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 4 ยังมีความชัดเจน

ไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูป 11 ด้าน แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับ12 ยังเป็นการจัดท ายุทธศาสตร์เพ่ือการของบประมาณจาก

ส านักงบประมาณ ไม่ใช่การมียุทธศาสตร์เพ่ือการขับเคลื่อนองค์การไปสู่เป้าหมายใน

อนาคต” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 9, สัมภาษณ์วันที่ 27 มกราคม 2562) 

ส าหรับการประเมินผลลัพธ์ของแผนงานโครงการ โดยการประเมินความคุ้มค่า

ตามแนวของคณะอนุกรรมการข้าราชการรัฐสภา (อ.ก.ร) ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

งานราชการของรัฐสภา เห็นชอบให้ด าเนินการ ซึ่งได้น าแบบอย่างจากของส านักงานพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาใช้เป็นแบบอย่าง การวัดความคุ้มค่าจะวัดโดยดูจากผลผลิต ผลลัพธ์ 
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และผลกระทบ ซึ่งในเรื่องความคุ้มค่ามีบัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี พ.ศ 2546 ในเรื่องการบริหารของส านักงานจะต้องมีการประเมินความคุ้มค่าซึ่งเป็นสิ่ง

ส าคัญต่อการบริหารองค์การ และสามารถน าข้อมูลมาทบทวนผลการด าเนินงานเพ่ือปรับปรุงเรื่องงบ

ประเมินและการด าเนินการในปีต่อๆ จากการศึกษาพบว่า การประเมินผลโครงการของส านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภายังขาดการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการ ท าให้ไม่สามารถวัดประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล และความคุ้มค่าจากการใช้งบประมาณว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดท า

โครงการมากน้อยเพียงใด แม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นโครงการที่ด าเนินการสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภา

ไม่ใช่โครงการลงทุนขนาดใหญ่เช่นเดียวกับหน่วยงานที่ดูแลโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ เช่น ถนน 

ระบบชลประทาน เป็นต้น อีกทั้งบุคลากรยังขาดความรู้ในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการ 

อย่างไรก็ดี ในปีงบประมาณ 2562 ส านักงานเลขาธิการได้มีการให้ความรู้กับบุคลากรส านักต่าง ๆ 

เพ่ือให้มีการจัดท าโครงการแผนโดยมีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและก าหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนของ

โครงการในปีงบประมาณ 2563 ได้ และการประเมินผลโครงการจะส าเร็จจะต้องถูกขับเคลื่อนจาก

ผู้บริหารระดับสูงด้วย สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4 ดังนี้ 

“การบริหารของส านักงานจะต้องมีการประเมินความคุ้มค่า โดยมี

การน าร่องกับโครงการประจ าปี 2561 กับ 5 โครงการ เป็น โครงการของส านัก

พัฒนาทรัพยากรบุคคล จ านวน 4 โครงการ และ โครงการของส านักนโยบายและ

แผน จ านวน 1 โครงการ รวม 47 ตัวชี้วัด ในปี 2563 การวัดความคุ้มค่าควรจะ

ด าเนินการประเมินกับโครงการขนาดใหญ่ ใช้งบประมาณมาก ตอบโจทก์

ยุทธศาสตร์ และที่ส่งผลกระทบกับองค์การ เช่น โครงการตามแผน Digital 

Parliament การเช่าสถานที่ท างาน หรือสถานที่ประชุมสภา เป็นต้น อย่างไรก็ดี 

การติดตามให้เห็นผลสัมฤทธิ์ของความคุ้มค่า ผู้บริหารจะต้องขับเคลื่อนกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด เพ่ือติดตามประเมินผลได้มากขึ้น” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4, สัมภาษณ์วันที่ 26 

ธันวาคม 2561) 
4.1.3 โครงสร้างและอัตราก าลัง ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีโครงสร้างองค์การที่

เป็นไปตามรูปแบบระบบราชการที่ล าดับชั้นการบังคับบัญชาสูง ไม่ยืดหยุ่น ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ 

เป็นหลักในการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้การปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ตลอดจนโครงสร้างของส่วน

ราชการ บางครั้งอาจจะส่งผลท าให้เกิดความล่าช้า และความซ้ าซ้อนในระบบงาน เช่น การจัดท า

เอกสารวิชาการ ซึ่ งมีส านั กที่ เกี่ ยวข้องหลายส านัก เช่น  ส านั กกฎหมาย ส านั กวิชาการ  

ส านักกรรมาธิการ เป็นต้น อีกทั้งการมีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนท าให้ การบริหารจัดการทรัพยากร
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ต่าง ๆ ข้ามสายงานเพ่ือการด าเนินการภารกิจของส านักงานเป็นไปได้ค่อนข้างยาก เพราะติดกับกฎ ระเบียบ 

หน้าที่ตามสายงานท าให้เกิดความล่าช้าและความซ้ าซ้อนในระบบงาน  

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญใหม่ มีโครงสร้างและอัตราก าลังสอดคล้อง

กับภารกิจตามรัฐธรรมนูญปี 2560 และขาดการทบทวนบทบาทภารกิจให้สอดคล้องกับภาระงานที่

ได้รับมอบหมายเพ่ิมเติมควรมีการปรับโครงสร้างและอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงานตาม

บทบาทใหม่ กรณีส านักงานมีภารกิจใหม่คือ การติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดหน่วยงานของรัฐให้

ด าเนินการในหมวด 16 ของรัฐธรรมนูญเพ่ือการปฏิรูปประเทศ และมิได้บัญญัติหน้าที่และอ านาจถอด

ถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญปี 2540 และปี 2550 ซึ่งส านักงานจะต้อง

ปรับปรุงอัตราก าลังให้สอดคล้องกับหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญปี 2560 ทั้งนี้ส่วน

หนึ่งในการแก้ไขปัญหาความไม่ยืดหยุ่นของโครงสร้างส านักงาน คือ การท างานเป็นทีมข้ามสายงาน 

ซึ่งท าให้การท างานมีความคล่องตัวและลดความซ้ าซ้อนของงานได้ ซึ่งสอดคล้องบทสัมภาษณ์ผู้ให้

ข้อมูลหลักคนที่ 5 และคนที่ 19 ดังนี้ 

“ส านักงานได้น าหลักการบริหารโดยการท างานเป็นทีมทั้งในรูปแบบของ

สายการบังคับบัญชา การประสานงานแบบข้ามสายการบังคับบัญชา และการท างาน

เป็นทีมในรูปแบบของคณะกรรมการ คณะท างาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตาม การท างานในรูปแบบคณะกรรการ หรือคณะท างาน ยัง

ประสบอุปสรรค เนื่องจากการท างานยังเป็นลักษณะรับผิดชอบตามสายงานตาม

โครงสร้างองค์การ และแต่ละส านักมีภาระงานประจ าค่อนข้างมาก” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 

5, สัมภาษณ์วันที่ 8 มกราคม 2562) 
“การปรับปรุงโครงสร้างอัตราก าลัง เสนอเข้า เข้า อ.ก.ร. (เฉพาะกิจ) 

โครงสร้าง เพ่ือพิจารณาว่าสมควรให้มีการเพ่ิมเติมปรับปรุงโครงสร้างหรือไม่ ส าหรับ

การเพ่ิมอัตราก าลังไม่อนุญาตให้มีการเพ่ิมกรอบอัตราก าลัง ซึ่งเป็นไปตามมาตรการ

บริหารและพัฒนาก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ.2562–2565) ของคณะกรรมการก าหนด

เป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) ส านักงาน ก.พ.  ในฐานะฝ่าย

เลขานุการร่วม คปร. (ให้ตรึงกรอบอัตราข้าราชการไม่ให้มีเพ่ิมหรือขยายกรอบอัตรา) 

เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานให้บรรลุผลระยะแรกตามแผนการปฏิรูป

ประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินและทิศทางและเป้าหมายระยะยาวตาม

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐต่อไป...ที่

ผ่านมาส านักงานได้จ้างบริษัท ซิกเนเจอร โซลูชั่นส์ จ ากัด มาเป็นที่ปรึกษาด าเนินการ
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ศึกษาวิเคราะห์ปรับปรุงโครงสร้าง ระบบงาน อ านาจหน้าที่และอัตราก าลัง ผล

การศึกษา พบว่า งานในส่วนของส านักกรรมาธิการ 1,2,3 มีปริมาณงานมากควรมี

การเพ่ิมกรอบอัตราก าลัง แต่ด้วยข้อจ ากัดของการขยายอัตราก าลังส านักงานจึงมีการ

จ้างเหมาพนักงานแทนการเพ่ิมกรอบอัตราก าลังข้าราชการ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 19, 

สัมภาษณ์วันที่ 4 มีนาคม 2562) 

4.1.4 กระบวนท างานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ส่วนใหญ่มีการท างานแบบ

แยกส่วนตามโครงสร้างของส านักงาน ขาดการประสานและพิจารณากระบวนการร่วมกันกับส านักที่

เกี่ยวข้อง ถึงการท างานสร้างผลลัพธ์ให้กับส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (End to End Process)  

ขาดการท างานแบบทีมข้ามสายงาน (Cross Function) ท าให้การปฏิบัติงานล่าช้า ซ้ าซ้อนและ 

ไม่คล่องตัวในการท างานรองรับภารกิจของส านักงาน ซึ่งสอดคล้องบทสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักดังนี้ 

“การท างานประจ าของบุคลาการส านักงานจะต้องมีการ cross function 

ข้อมูลอยู่แล้ว กรณีการวิเคราะห์กฎหมาย จ าเป็นต้องมีข้อมูลจากกฤษฎีกา ส านักการ

ประชุม เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์กฎหมาย ท าเอกสารประกอบการประชุม หรือเอกสาร

ทางวิชาการได้ การท างานให้ส าเร็จต้องตั้งคณะท างานเป็นลักษณะของการท างานแบบ

ทีมข้ามสายงาน (cross function) จากบุคลากรที่มีความหลากหลายมาท างานให้

ความเห็นร่วมกันสร้างการให้บริการที่ ดีกับสมาชิกวุฒิ สภาร่วมกัน (Creativity 

Collaboration) เพ่ือให้แต่ละส านักหรือแต่ละฝ่ายเข้าใจงานและสภาพปัญหาและ

ร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่ผลลัพธ์ ไม่ใช่การท างานที่แบ่งงานกันท าตามโครงสร้าง ที่จะท าให้

งานส าเร็จแบบแยกส่วน (Silo) และอาจเกิดปัญหาการท างานที่ไม่ตอบเป้าหมายภารกิจ

ในผลลัพธ์เดียวกัน หรือไม่เชื่อมโยงกันต่างคนต่างท าอาจท าให้เกิดความซ้ าซ้อนและ

สิ้นเปลืองทรัพยากรได้ ซึ่งเป็นการท างานแบบไซโล ต้องทลายไซโลออกไปให้ได้” (ผู้ให้

ข้อมูลคนที่ 3, สัมภาษณ์วันที่ 20 ธันวาคม 2561) 
นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก พบว่า กระบวนการท างานท าหน้าที่

เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมาธิการ คณะกรรมการต่าง ๆ มีภาระงานมากจะต้องปฏิบัติภารกิจ

รองรับทั้งในส่วนของงานธุรการ และวิชาการ บุคลากรต้องท าด้านงานธุรการไม่เอ้ือให้มีความเป็นมือ

อาชีพทางวิชาการ ซึ่งได้เสนอให้ผู้บริหารจะต้องก าหนดวัฒนธรรมองค์การ พัฒนาคน และปรับปรุง

ระบบ และกระบวนการท างานทั้งหมดขององค์การ ซึ่งสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 15 และผู้ให้

ข้อมูลหลักคนที่ 16 ดังนี้   
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“ทุกวันนี้ปัญหาหลัก คือ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไม่ได้ท างานหน้าเดียว 

เหมือนกฤษฎีกาเขาท างานหน้าเดียววิเคราะห์ พิจารณาร่างกฎหมาย ให้ความเห็นทางกฎหมาย

ในเชิงวิชาการ .แต่ส านักงานเลขาธิการ ซึ่งไม่ได้ท างานหน้าหลักหน้าที่เดียวเหมือนกระทรวง กรม 

กอง อ่ืน การท างานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการและคณะกรรมการ ฝ่ายเลขานุการท า

ทุกอย่าง ในแต่งานมีกระบวนการท างานที่ต้องด าเนินการ เช่น เมื่อลงพ้ืนที่ศึกษาดูงานจะต้องตั้ง

เรื่อง ประสานพื้นที่ดูงาน หรือจัดสัมมนามีกระบวนการด าเนินการตั้งแต่เตรียมการ ตั้งเรื่อง ดูแล

งบประมาณ สถานที่ อาหาร ประสานวิทยากร วันจัดสัมมนา ดูแลความเรียบร้อย ไปจนถึงการ

ประเมินผลและจัดท ารายงานการศึกษาดูงานเมื่อเสร็จสิ้นการสัมมนา ด้วยกระบวนการปฏิบัติที่

หลากหลายงาน บุคลากรต้องท าเอง ต าแหน่งนิติกร วิทยากร จะต้องท าได้ทุกอย่างตั้งแต่ งาน

วิชาการ ประสานงาน ไปจนถึงซ้ือกาแฟ จากโครงสร้าง ลักษณะงาน รูปแบบการท างานแบบนี้ไม่

เอ้ือให้เป็นมืออาชีพด้านทางวิชาการได้เลย” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 15, สัมภาษณ์วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 

2562 ) 
“จากสภาพการท างานที่เป็นอยู่ผู้บริหารและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ต้องการความเป็นมืออาชีพด้านงานวิชาการ แต่การปฏิบัติ หรือสิ่งที่องค์การกระท ากลับ

เน้นการท างานด้านธุรการและการประชุม ซึ่งเป็นสิ่งที่สวนทางกันระหว่างความคิด 

ความต้องการและการปฏิบัติ ซึ่งเป็นเหมือนสิ่งที่ผู้บริหารอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่

ออก ล าบากใจ (Dilemma) แต่เป็นสิ่งที่ต้องหาวิธีเปลี่ยนแปลงให้ได้ ที่มีความแตกต่าง

จากการท างานอย่างที่เป็นอยู่ ผู้บริหารต้องกล้าก าหนดสถานะ (Positioning) ของตัว

องค์การว่าต้องการให้เกิดความเป็นมืออาชีพและมีความสามารถสูงกว่าที่เป็นอยู่ใน

ปัจจุบันจะต้องปรับทั้ งวัฒนธรรมองค์การ พัฒนาคน และปรับปรุงระบบ และ

กระบวนการท างาน” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 16, สัมภาษณ์วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562) 

4.1.5 วัฒนธรรมองค์การและค่านิยมขององค์การ จากการศึกษา พบว่า ส านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภาก าหนดวัฒนธรรมขององค์การ คือ สามัคคีมีวินัย สุจริตโปร่งใส รอบรู้งานสภา มีจิต

อาสา มุ่งงานสภาสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้น าผลักดันให้บุคลากรยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ บุคลากรโดยส่วนใหญ่

รับรู้ถึงการก าหนดวัฒนธรรมองค์การและค่านิยมหลัก 6 ประการ แต่ขาดการผลักดันร่วมกับหลัก

ปฏิบัติต่าง ๆ ที่องค์การก าหนดขึ้น ได้แก่ ปฏิญญา do-don’t เจตจ านงสุจริต ประมวลจริยธรรม

ข้าราชการรัฐสภา และวัฒนธรรมองค์การ ค่านิยมเหล่านี้มุ่มเน้นสนับสนุนการพฤติกรรมการ

แสดงออกด้านคุณธรรมจริยธรรม มากกว่าจะกว่าการส่งเสริมให้เป็นองค์การสมรรถนะสูงที่ต้อง

ก าหนดค่านิยมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ มุ่งพัฒนางานและสร้างความเป็นมืออาชีพให้กับการ
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ท างานสนับสนุนภารกิจหลักของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา นอกจากนี้ วุฒิสภามีวัฒนธรรมการ

ท างานแบบเคารพผู้อาวุโส สุภาพไม่โต้แย้งผู้ใหญ่ ไม่แสดงความคิดเห็นและเหตุผลที่แตกต่าง  

ซึ่งพฤติกรรมการแสดงออกแบบนี้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนางานด้านวิชาการของส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา ซึ่งจะต้องมีความกล้าแสดงความคิดเห็นในมุมมองต่างที่รอบด้าน โดยสามารถอธิบายหลัก

วิชาการ หลักกฎหมายมาสนับสนุนการคิดวิเคราะห์งานวิชาการเพื่อให้งานวิชาการมีคุณภาพ ซึ่งความ

กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องตามสมรรถนะหลักของบุคลากร จะส่งเสริมให้บุคลากรมีสมรรถนะสูงและ

สอดคล้องกับการเป็นข้าราชการ 4.0 คือ SMART High performance ด้วย สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูล

หลักคนที่ 2 ดังนี้ 

“วัฒนธรรมองค์การของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา คือ ไม่มีการเถียง

ผู้ใหญ่ ไม่มีการแย้งผู้บริหารหรือสมาชิก ถือว่าเป็นข้อดีของข้าราชการที่นี่ โดยจะยอม

ท าตามและเป็นผู้ที่พร้อมให้บริการที่ดี service mind แม้ว่าบุคลากรจะพึงพอใจ 

หรือไม่ก็ตามซึ่งเป็นจุดแข็งของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา แต่เมื่อส านักงานต้องการ

ความเป็นมืออาชีพทางวิชาการมากขึ้น คงต้องมี  “ความกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง”

มากขึ้น  (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2, สัมภาษณ์วันที่ 12 ธันวาคม 2561)  

4.1.6 ช่องการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ช่องทางการสื่อสารบางส่วนขาดการ

ปรับปรุงเพ่ือให้บุคคลในวงงานรัฐสภา และประชาชน เข้าถึงข้อมูลเพ่ือ สืบค้น ติดตาม ตรวจสอบ ได้

สะดวกซึ่งไม่ส่งเสริมส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกวุฒิสภาและ

ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก พบว่า ส านักงานมีระบบการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสื่อสารขององค์การหลายช่องทาง ในสื่อหลักได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อออนไลน์ ได้แก่ 

เว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์  แอปพลิเคชั่นไลน์ เป็นต้น เพ่ือให้บุคลากร 

สมาชิกวุฒิสภา ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูล การสื่อสารรับฟังความเห็นหรือรับ

ข้อร้องเรียนจากภาคประชาชนมายังประธานวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง ในการ

สนับสนุนงานให้กับวุฒิสภาในการตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหาร หรือข้อมูลจากฐานข้อมูลของ

ส านักงานเพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านนิติบัญญัติ อาทิ ฐานข้อมูลพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ  แต่

ประชาชนและผู้รับบริการบางส่วนไม่ทราบช่องทางการติดต่อสื่อสารหรือไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารได้ รวมทั้งดังนั้นควรปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหาของสื่อให้สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน เพ่ือ

เป็นช่องทางที่ช่วยเหลือและพ่ึงพาได้ของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 10 และผู้ให้

ข้อมูลคนที่ 20 ดังนี้ 
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“การสร้างเครือข่ายและการประชาสัม พันธ์ จริงๆ เรามีสื่อทั้ งวิทยุ 

โทรทัศน์ หรืออินเตอร์เน็ต รวมทั้ง Social Media แต่ปัญหาคือความต่อเนื่องการน าเสนอ 

และ web site ของเราเข้าถึงยาก เราต้องที่จะน าเสนอเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงง่าย เพราะ

ข้อมูลที่เผยแพร่เปิดเผยให้ประชาชนเข้าถึงได้ไม่ใช่ข้อมูลลับที่ค้นหาข้อมูลและเข้าถึงยาก 

เรื่องนี้ต้องปรับปรุง การออกแบบและพัฒนาหน้าเว็บ หรือแอพพลิเคชั่นต่างๆ ไม่ใช่

ออกแบบหน้าจอ แต่จะต้องให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสะดวกตอบโจทย์ผู้ใช้งาน 

เป็นที่พ่ึงของประชาชน อีกทั้งสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ และสร้างความผูกพัน

กับผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 10, สัมภาษณ์วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562) 

 “การเข้าสืบค้นร่างพระราชบัญญัติในแต่กระบวนการพิจารณาร่าง
กฎหมาย  ส านักการประชุม จัดท าสรุปผลงานด้านการประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
การพิจารณาร่างพ.ร.บ.ในชั้นของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ การพิจารณาร่างพ.ร.บ.ในชั้น
ของคณะกรรมาธิการ การจัดระบบเอกสารในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ท าไว้เพ่ือบริการในวง
งานรัฐสภา สามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากทั้งอินทราเน็ตและหน้าเว็บไซต์ของวุฒิสภา แต่
บางครั้งสมาชิกวุฒิสภา ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนไม่รู้ช่อง สับสนกับช่องทางการเข้าถึง
ข้อมูลและวิธีการสืบค้นและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายที่
ส านักงานจัดท าขึ้น ซึ่งควรรับฟังคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงหน้าเว็บไซต์หรือ
ฐานข้อมูล” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 20, สัมภาษณ์วันที่ 6 มีนาคม 2562) 

นอกจากนี้  ส านั ก งาน เลขาธิการวุฒิ สภาขาดบทบาทการท าหน้ าที่

ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลของส านักงานในการสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภา เพ่ือสร้างการยอมรับและ

ความไว้วางใจจากฝ่ายนิติบัญญัติและภาคประชาชน จากการสัมภาษณ์ผู้ พบว่า การท าหน้าที่ด้านการ

ประชาสัมพันธ์ จะต้องมีจรรยาบรรณ มีความเป็นมืออาชีพ ทั้งในส่วนการรักษาความลับของทาง

ราชการ และต้องมีโปร่งใสในการท างานโดยเผยข้อมูลให้ประชาชนรับรู้รับทราบเพ่ือสามารถติดตาม

ตรวจสอบการด าเนินงานของส านักงานและวุฒิสภาได้ ควรมีคณะท างานเป็นโฆษกของส านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา เพ่ือท าหน้าที่ให้ข้อมูล ที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันการณ์ ซึ่งช่วยสร้างความเข้าใจ และ

แสดงถึงการมีความส านึกรับผิดชอบ (Accountability) กับประชาชนและผู้ เกี่ยวข้อง และ

ขณะเดียวกันจะเป็นการรักษาภาพลักษณ์และสร้างการยอมรับของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และ

สถาบันฝ่ายนิติบัญญัติด้วย สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 13 และผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 15 ดังนี้ 

“การท างานที่ยังไม่เป็นมืออาชีพด้านการประชาสัมพันธ์ การท างานที่

อาจไม่กล้าไปล้ าเส้นฝ่ายการเมือง ไม่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกวุฒิสภา ซึ่ง
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ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาอาจก าหนดบทบาทไว้แบบนี้ โดยเห็นว่าฝ่ายการเมืองมี

การตั้งโฆษกของวุฒิสภา และคณะกรรมาธิการแล้ว ...อย่างไรก็ดี การประชาสัมพันธ์

เป็นภาพลักษณ์ ใช้ค าว่า ภาพลักษณ์ ของส านักเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะส่วน

สนับสนุนก็ส าคัญ เพราะส านักงานต้องท าหน้าที่สนับสนุนภารกิจของวุฒิสภา การท า

หน้าที่ในห้องประชุมวุฒิสภาพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย หรือ การท าหน้าที่สนับสนุน

การท าหน้าที่พิจารณาเลือกบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง จะต้องมีจรรยาบรรณการท างาน 

รักษาความลับราชการ ส านักงานต้องมีหลักในการท างานซึ่งเป็นเส้นแบ่งบาง ๆ 

ระหว่างการท างานร่วมฝ่ายการเมือง และยึดหลักให้ดี” (ผู้ ให้ข้อมูลคนที่  13, 

สัมภาษณ์วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562) 
“การท างานเพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่จะต้องมีการแถลงหรือชี้แจง

ให้ประชาชนหรือสื่อรับทราบถึงข้อเท็จจริงในการท างานสนับสนุนของส านักงานต่อ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือวุฒิสภา อย่างกรณีร่าง พรบ.ข้าว ที่เข้าสู่สภาแล้วมีคน

คัดค้าน รวมทั้งท่านรัฐมนตรีได้น าข้อมูลจากเว็บไซต์ของ สนช. มาแถลง ซึ่งเป็น

ข้อมูลเก่า ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาควรออกมารับผิดชอบและออกมาชี้แจงว่าได้

ปรับปรุงข้อมูลแล้ว คนท าหน้าที่เป็นโฆษกของส านักงานควรจะมี ซึ่งการท างานเชิง

รุกและเป็นการท างานที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีควรมีผู้ดูแลเรื่องเหล่านี้ ถือเป็นสิ่ง

ส าคัญ ในอดีตที่ผ่านมาส านักงานได้มอบหมายให้นายสุรพงษ์ มาศะวิสุทธิ์ รอง

เลขาธิการวุฒิสภา ท าหน้าที่โฆษกของส านักงานเพ่ือยืนยันให้ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่

ของส านักงานเลขาธิการวุฒิ สภาว่าได้ด าเนินการตามนโยบาย หรือหากมี

ข้อผิดพลาดได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วเพ่ือบอกกับสาธารณชน

ให้รู้ เพ่ือเป็นการสร้าง Accountability ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาต่อสังคม

โดยรวม (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 15, สัมภาษณ์วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ) 

4.1.7 การจัดการความรู้ จากการศึกษาพบว่าจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภายังไม่สามารถผลักดันให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นองค์การสมรรถนะสูงได้ เนื่องจากระบบ

การจัดการองค์ความรู้ของส านักงาน และการจัดเก็บข้อมูลในรูปเอกสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ยัง

แยกส่วนกันไปตามการท างานตามหน้าที่ของหน่วยงานภายใน หรือขาดการบูรณาการเพ่ือง่ายต่อการใช้

ประโยชน์จากข้อมูล และแนวทางการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศยังไม่เป็นแนวทางเดียวกัน ในการจัดเก็บ

แบบดิจิทัล อีกทั้งไม่ตอบสนองต่อผู้รับบริการที่หลากหลาย เช่น กรณีส านักงานจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ

เป็น file pdf. จะเป็นอุปสรรคต่อผู้รับบริการบางส่วนที่เป็นผู้พิการทางสายตาไม่สะดวกในการสืบค้นหรือ
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เข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายต้องมีการแปลง file pdf ภาพเป็น text file และแปลงเป็น file เสียงเพ่ือรับฟัง

ข้อมูล เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูล คนที่ 10 ดังนี้ 

“ข้อมูลของส านักงานส่วนใหญ่จะเป็นการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบ PDF files  

ซึ่งผู้พิการทางสายตาจะต้องขอให้ส่งเอกสารมาให้ที่เป็น word excel ( text files) ดังนั้น

ข้อมูลเพ่ือการสืบค้นพระราชบัญญัติ หรือเอกสารประกอบการพิจารณากฎหมายต่างๆ ควรมี

การเอกสารในรูปแบบ text file เพ่ือสะดวกให้คนพิการทางสายตาได้เข้าถึงข้อมูล น ามาfile 

เสียงที่รับฟังได้อย่างชัดเจน เราควรก าหนดให้ชัดว่าควรจัดเก็บเอกสารและช่องทางการ

สืบค้นเพ่ือให้กลุ่มผู้พิการทางสายตาได้เข้าถึง น าข้อมูลมาศึกษาได้อ่านอย่างสะดวกไม่ใช่เป็น

เอกสารกองใหญ”่ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 10, สัมภาษณ์วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562) 

นอกจากนี้ ส านักงานจะมีการจัดการความรู้ในรูปแบบคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ 

ซึ่งยังไม่ส่งเสริมให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้ เพราะการส่งเสริมให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้ จะต้องกระตุ้นส่งเสริมให้บุคลากรใฝ่การเรียนรู้ สร้างพ้ืนพ้ืนที่ให้

บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมมีวัฒนธรรมการเรียนรู้ และขณะเดียวกันผู้บริหารจะต้องให้

ความส าคัญกับบุคลากรมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และในการท างานหรือการพัฒนาส่งเสริมการ

เรียนรู้ของบุคลากรด้วยแผนการพัฒนารายบุคคลจะต้องมีการด าเนินการอย่างจริงจัง เพ่ือให้

ผู้บังคับบัญชาได้ กระตุ้น ส่งเสริมให้บุคลากรในกลุ่มงานได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือได้มีโอกาส

ได้สร้างนวัตกรรมใหม่ให้กับองค์การได้ สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 2 ดังนี้  

“การจัดการความรู้ในองค์การในปัจจุบันยังไม่มีระบบและเป็นการ

รับผิดชอบโดยคณะท างานด้านการจัดการความรู้ขององค์การที่ยังไม่ได้มีการจัดการ

ความรู้ขององค์การอย่างเป็นระบบ …เมื่อไปดูงานก็ถอดความรู้ออกมา แต่ไม่ได้น ามา

ประยุกต์เพ่ือการน ามาใช้ หรือการจัดการความรู้ได้ท าในส่วนงานประจ า แต่งานตาม

ยุทธศาสตร์ไม่ได้มีการวางเป้าไว้ ดังนั้นองค์การควรก าหนดเป้าหมายการจัดการความรู้

ว่าความรู้ใดบ้างท่ีท าให้องค์การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ เช่น การเขียนบทความ

ทางวิชาการ การท าอินโฟกราฟิค การออกแบบหน้าเฟสบุ๊คเพ่ือผลักดันการเผยแพร่

ผลงานของวุฒิสภา หรืองานนิติบัญญัติ การท างานที่เป็นชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เพ่ือ

สร้างองค์ความรู้ใหม่ร่วมกัน ท าได้ยากเพราะทุกคนตีกรอบการท างานในงานประจ า ไม่

ต้องการท างานใหม่ หรืองานที่เป็น cross-function ทุกวันนี้งานประจ า และงานการ

ประชุมเยอะมาก ทุกคนรู้สึกเหนื่อยและหมดเวลาในหนึ่งวัน” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2, 

สัมภาษณ์วันที่ 12 ธันวาคม 2561) 
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4.1.8 สถานที่ ด้านสถานที่ท างานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีระบบรักษาความ

ปลอดภัยที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อร่างกายและ

ทรัพย์สิน สภาพห้องท างานค่อนข้างแออัดและอุปกรณ์เพ่ือปฏิบัติงานไม่ทันสมัย ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ

การปฏิบัติงานและไม่เป็นสภาพการท างานที่เอ้ือให้เกิดความผูกพันต่องาน  ทั้งนี้ต่อไปเมื่อย้ายไปยัง

รัฐสภาแห่งใหม่ท าให้มีสถานที่ท างานแห่งเดียว สามารถสร้างระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ระบบ

ทรัพยากรที่สนับสนุนการท างานอย่างมีคุณภาพ การใช้ประโยชน์จากระบบสื่อสารภายในองค์กรยังไม่

มีประสิทธิภาพ ต้องมีระบบการรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศที่ดีกว่าในปัจจุบัน เพ่ือ

สนับสนุนให้องค์การมีสมรรถนะสูง 

4.2  ปัญหาการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ปัญหาการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีหลายด้าน  

จากการศึกษาจะน าเสนอเฉพาะในส่วนที่มีพบปัญหาอุปสรรคต่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรให้มี

สมรรถนะสูง ดังนี้ 

4.2.1 การบริหารทรัพยากรบุคคลของสังกัดรัฐสภามีคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา 

(ก.ร.)  เป็นองค์กรกลางในการก าหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล เป็นผู้ มีอ านาจหน้าที่ในการ

ตัดสินใจก าหนดโครงสร้างและแนวทางการบริหารงานบุคคลของข้าราชการสังกัดรัฐสภา ซึ่งตาม

กฎหมายได้ก าหนดให้ ก.ร. สามารถก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติได้ แต่ในทางปฏิบัติ ก.ร. มีการ

น าหลักการบริหารงานบุคคลส่วนใหญ่มาจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)  ของราชการ

ฝ่ายบริหารมาปรับใช้ก าหนดเป็นแนวปฏิบัติ หรือนโยบาย ซึ่งท าให้การบริหารงานบุคคลบางยังไม่

เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานในสังกัดรัฐสภาโดยตรง อาทิ การก าหนดสมรรถนะของบุคลากรฝ่าย

นิติบัญญัติได้น าหลักสมรรถนะของ ก.พ. มาประยุกต์ใช้ ซึ่งยังไม่เหมาะสมกับบุคลากรของรัฐสภา

เท่าใดนัก อีกท้ังส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาขาดการทบทวนสมรรถนะให้เหมาะสมกับปัจจุบัน 

4.2.2 ค าบรรยายลักษณะงาน (Job description) ในบางต าแหน่งงานไม่ครอบคลุม

การท างาน เนื่องจากงานมีการเปลี่ยนแปลงไปในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งควรจะการทบทวนและ

ปรับปรุงค าบรรยายลักษณะงานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เช่น ต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์ที่ยัง

ไม่ครอบคลุมกับกระบวนการท างานใหม่ เช่น งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทางช่องทางสื่อสังคม

ออนไลน์ เป็นต้น ทั้งนี้จากสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก พบว่า การปฏิบัติหน้าที่ในงานประจ าของส านัก

ต่าง ๆ มีก าหนดงานและลักษณะงานในต าแหน่งต่าง ๆ ไว้กว้าง ๆ ไม่ชัดเจน รวมทั้ง ไม่มีการก าหนด

ขอบเขตความยุ่งยากของงานแต่ละระดับไว้ จึงท าให้เกิดปัญหาการท างานแบบหมุนเวียนกันท า และ

ปัญหาการมอบหมายงานตามดุลพินิจของผู้บังคับบัญชามอบ ซึ่งสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลดังนี้ 
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“ปัจจุบันการก าหนดงานและลักษณะงานในต าแหน่งต่าง ๆ ไม่ชัดเจน 

และการมอบงานจากผู้บังคับบัญชาจะมอบให้กับคนที่สามรถท างานได้ การท างานไม่

ควรให้แบบเหมาเป็นทีม เช่น ทีมการจดบันทึกการประชุม การจัดท าเอกสารประกอบ

ญัตติ การจัดท าเอกสารประกอบร่างพระราชบัญญัติของส านักกฎหมาย ซึ่ งไม่ถูกต้อง

ควรต้องท างานตามระดับชั้นที่ก าหนดไว้มากขึ้น จะให้คนนั้นท าหรือเห็นว่ามีความรู้ 

ความช านาญเรื่องนั้นแล้วก็จะมอบให้ท า โดยไม่พิจารณาถึงระดับต าแหน่ง หรือกระจาย

งานไปยังบุคคลอ่ืนให้ท า ท าให้เกิดปัญหาการท างานที่มากเป็นรายบุคคล” (ผู้ให้ข้อมูล

คนที่ 14, สัมภาษณ์วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562) 
4.2.3 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาขาดการทบทวนกรอบอัตราก าลัง เมื่อส านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภาต้องปฏิบัติภารกิจที่มากข้ึนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและบริบททางการเมืองที่

เปลี่ยนแปลงไป  

4.2.4 การน าแผนยุทธศาสตร์บริหารทรัพยากรบุคคล ของ ก.ร. มาใช้ในส่วนของ

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเกิดปัญหาไม่สามารถขับเคลื่อนได้ตามแผนหรือขาดความชัดเจนในการ

บริหารทรัพยากรมนุษย์ อาทิ กรณีการหมุนเวียนงานสายงานของบุคลากร การด าเนินการตาม

แผนการสืบทอดต าแหน่ง การก าหนดเกณฑ์ประเมินการเลื่อนต าแหน่ง และการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

ส่วนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บางส่วนได้รับการฝึกอบรมไม่ตรงความต้องการตามสายงาน และ

การน าหลักพัฒนารายบุคคล IDP มีการพัฒนาบุคลากรยังขาดการด าเนินการอย่างจริงจัง ไม่เกิด

ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาให้คนมีความรู้ความสามารถ หรือสร้างนวัตกรรมตอบสนองงานให้วุฒิสภาได้ดี

เทา่ที่ควร 

4.2.5 ระบบการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

จะมีการด าเนินการตามเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการข้าราชการรัฐสภา (อ.ก.ร.) สรรหา พัฒนาและ

ส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการ เป็นผู้พิจารณาและก าหนดเป็นหลักเกณฑ์โดย ก.ร. ซึ่งจะก าหนด

คุณสมบัติของผู้สอบอย่างกว้าง ๆ ไม่สามารถคัดกรองเพ่ือได้บุคลากรที่เป็นคนเก่ง ๆ มีศักยภาพสูงมา

ท างานได้จริง และการจัดคนมาลงในต าแหน่งที่ว่างบางยังไม่เป็นระบบเพราะไม่สามารถวางบุคคลที่มี

ความรู้ความสามารถได้ตรงกับงาน เนื่องจากระบบการบรรจุคนเข้าท างานจากรายชื่อตามบัญชีผู้สอบ

ผ่านคัดการคัดเลือก ซึ่งขาดวิธีการพิจารณาคัดกรองบุคลากรเพ่ือให้ได้คนที่มีพฤติกรรมการแสดงออก

ทางความคิด ทัศนคติต่อการท างานให้กับส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และเมื่อรับบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถไม่เหมาะสมจะส่งผลการพัฒนาส านักงานไปสู่การเป็นองค์การสมรรถนะสูงได้ยาก 

เพราะบุคลากรขาดความรู้ความสามารถที่ตรงกับสายงาน อาจมีสร้างวัฒนธรรมการท างานร่วมกัน
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แบบกลาง ๆ ไม่สามารถแยกระหว่างคนเก่งและไม่เก่งออกจากันได้ องค์การจึงไม่มีการสร้างผลงาน

อย่างโดดเด่น อีกทั้งต้องมีต้นทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรเหล่านั้นมากข้ึนให้มีศักยภาพสูงขึ้น สอดคล้องกับ

ผู้ให้ข้อมูลดังนี้  

“ในปัจจุบันระบบการ recruitment ของเราไม่ดีไม่สามารถคัดคนขึ้นมา

ให้ได้เหมาะสมกับการพัฒนาบุคลากรต่อไปให้เป็นผู้น าที่ดีและเก่งได้ สภาพการท างาน

ของคนที่นี่คือ ได้คนแบบกลางๆ แยกคนเก่ง และคนไม่เก่งไม่ได้แบบที่เป็นอยู่ การ

ท างานต้องมีการหาวิธีการหรือหลักเกณฑ์มาเปรียบเทียบก็เพ่ือได้คนท างานด้วยวิธีการ

ใหม่ ๆ ไม่ใช่แบบเดิม ๆ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 9, สัมภาษณ์วันที่ 27 มกราคม 2562) 

“ปัญหาหนึ่งเรื่องคนที่ผมพบ คือ การสรรหาคัดเลือกคนเข้ามาแล้ว

ส านักงานยังวางคนกับงานต่าง ๆ ไม่เหมาะสมและยังไม่เป็นระบบ เนื่องจากการเรียก

คนเข้าท างานตามเลขล าดับบัญชีที่สอบผ่านการคัดเลือก ไม่ได้พิจารณาจากความถนัด

มาเพ่ือเลือกลงในต าแหน่งท าให้เกิดปัญหา เช่น อย่างคนที่จบการศึกษาด้านการเมือง

การปกครองไปท างานในคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ หรือคนที่จบการศึกษาด้าน

เศรษฐศาสตร์ต้องไปท างานให้กับคณะกรรมาธิการปกครอง เป็นต้น” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 

22, สัมภาษณ์วันที่ 12 มีนาคม 2562)  
4.2.6 การพัฒนาบุคลากร เพ่ิมทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรโดยเริ่มตั้งแต่

การอบรมการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ไปจนถึงเกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ได้น าหลักการพัฒนาบุคลากรตามแผนรายบุคคล (IDP) มาใช้เพ่ือให้บุคลากรได้เรียนรู้ และพัฒนาตน 

โดยส่งเสริมการเรียนรู้ กระตุ้นความคิด สร้างความเข้าใจ เพ่ิมทักษะใหม่ ๆ พัฒนางานที่รับผิดชอบ 

ด้วยหลักการพัฒนาร้อยละ 70 พัฒนาบุคลากรจากการเรียนรู้จากประสบการณ์การปฏิบัติงาน ร้อย

ละ 20 พัฒนาเรียนรู้จากบุคคลอ่ืน และร้อยละ 10 พัฒนาเรียนรู้จากการฝึกอบรม เรียนรู้ด้วยตนเอง 

หากส านักงานน า IDP มาพัฒนาการเรียนรู้อย่างจริงจังจะส่งเสริมให้บุคลากรมีศักยภาพสูงได้ อย่างไร

ก็ดี ในทางปฏิบัติส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเริ่มน าแผนพัฒนารายบุคคลมาใช้ตั้งแต่ปี 2560 แต่ยัง

ไม่ได้ด าเนินกันอย่างจริงจัง ต่อมาเมื่อส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้รับการจัดสรงบประมาณพัฒนา

บุคลากรน้อยลงในปี 2562 จึงได้ผลักดันให้น าหลัก IDP มาใช้และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายใต้

แก้ไขปัญหาเรื่องงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ ากัด แต่มิได้มีการผลักดันการการพัฒนาบุคลากรแบบ 

IDP อย่างจริงจัง ขาดการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการน า IDP มาใช้ อีกทั้งยังพบอุปสรรคของความไม่

พร้อมของผู้บังคับบัญชาในการท าหน้าที่ผู้เป็นพ่ีเลี้ยงสอนงาน และการฝึกอบรมที่อบรมแบบภาพรวม 

ขาดการวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาฝึกอบรมของบุคลากรในสายงานแต่ละระดับ และมีการจัด
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อบรมให้สอดคล้องกับภารกิจการสนับสนุนงานให้กับวุฒิสภา โดยต้องสอดคล้องสมรรถนะหลัก และ

ความก้าวหน้าในอาชีพด้วย ดังบทสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 25 และผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 11 ดังนี้  

“…IDP สามารถพัฒนาส่งเสริมให้คนมีสมรรนถะสูงได้ แต่จะล้มเหลวเมื่อ

บุคลากรไม่เข้าใจหลักการและไม่เห็นคุณค่าไม่พร้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ต้องสร้าง

วินัยในการพัฒนาตนเอง” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 25, สัมภาษณ์วันที่ 25 มีนาคม 2562) 

“การพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากร โดยน า IDP มาใช้ยังปัญหาทั้งตัว

บุคลากรที่ไม่พร้อมที่จะพัฒนาเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่วนผู้บังคับบัญชาก็ไม่รู้วิธีการที่จะสอน

งาน หรือการเป็นโค้ช (coaching) อีกทั้งไม่มีการวัดผลการพัฒนาว่าสามารถพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรทั้งระบบได้จริงหรือไม่ IDP น ามาใช้เพ่ือประหยัดงบประมาณ หรือ

น ามาใช้ในช่วงนี้ที่มีงบพัฒนาบุคลากรไม่เพียงพอ ไม่ได้มีการผลักดันให้เกิดการพัฒนาตัว

บุคคลจริงๆ ส่วนการจัดฝึกอบรมบางหลักสูตรไม่สอดคล้องกับภารกิจหลักที่ตอบสนอง

กับภารกิจของส านักงานเท่าไร ท าให้สิ้นเปลืองไม่คุ้มค่า การอบรมพัฒนาควรพิจารณา

จากภารกิจในแต่ละส านัก หรือแต่ละกลุ่มงานที่มีความแตกต่างกัน เช่น ส านักวิชาการที่

มีกลุ่มงานวิจัย การพัฒนาควรมุ่งความรู้เรื่องการวิจัย ส่วนกลุ่มติดตามและประเมินผลซึ่ง

ต้องการความรู้ด้านกฎหมาย รัฐธรรมนูญและการเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือติดตามญัตติและ

กระทู้  ควรได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมต่างกัน เป็นต้น ” (ผู้ ให้ข้อมูลคนที่  11 , 

สัมภาษณ์วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562) 
นอกจากนี้ จากการศึกษาพบว่า ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลขาดแนว

ทางการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนและจัดอบรมไม่สอดคล้องกับในการพัฒนาบุคลากรแต่

ละสายงาน รวมทั้งภารกิจใหม่ในการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ

และติดตามการปฏิรูปประเทศ ซึ่งบุคลากรต้องเพ่ิมเติมความรู้ ขาดทักษะที่จ าเป็นต่อ

การท างานส่งเสริมศักยภาพองค์การ ได้แก่  ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและการ

ปฏิรูปประเทศเพ่ือการจัดท ารายงานผลรายงานทักษะด้านภาษาที่ดี ทักษะทางวิชาการ 

และการวิจัย รวมทั้งทักษะทางด้านดิจิทัล เพ่ือสร้างนวัตกรรมตอบสนองการท างาน

ให้กับฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องมีแผนและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัด

อบรมพัฒนาบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักดังนี้ 

“...บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจของความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์

ชาติ  และขาดความเข้าใจและความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ 

eMenscr เพ่ือการจัดท ารายงานประเมินผลการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการ
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ปฏิรูปประเทศ และด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ให้กับ ตสร. อีกทั้งข้อมูลที่หน่วย

ราชการน าลงในระบบไม่ชัดเจน ระบุเพียงว่าอยู่ระหว่างด าเนินการ ซึ่งท า ให้ไม่

สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์ประมวลผล เพ่ือให้ข้อเสนอแนะต่อรายงานเพ่ือรัฐบาล

ด าเนินการได้...และเมื่อส านักงานก าลังจะก้าวไปสู่ Digital Parliament แต่บุคลากร

ยังขาดทักษะด้านดิจิทัล และภาษา การสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนงาน

วิชาการ หรือกฎหมายต่าง ๆ จึงเน้นการสืบค้นเฉพาะที่เป็นภาษาไทย ขาดการ

เปรียบเทียบข้อมูลของต่างประเทศ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้ (ผู้ให้ข้อหลักมูลคน

ที่ 22, สัมภาษณ์วันที่ 12 มีนาคม 2562) 

4.2.7 การหมุนเวียนงาน เพ่ือช่วยสนับสนุนความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career 

Path) และการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ยังไม่มีการถูกผลักดันให้เกิดการปฏิบัติอย่าง

จริงจัง โดยหลักการแล้วการหมุนเวียนงานเป็นการเพ่ิมทักษะความช านาญ และท าให้เกิดความรอบรู้

ในขอบเขตของงานในต าแหน่งงาน สามารถมอบภาพแบบองค์รวมของกระบวนการท างานทั้งหมดได้

ชัดเจนนั้น อย่างไรก็ดีจากการศึกษาพบว่า การก าหนดหลักเกณฑ์การหมุนเวียนงานไว้ที่ 2 ปี อาจจะ

ยังไม่ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่สร้างความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง ควรต้องทดลองและถอดบทเรียนเพ่ือ

ดูความเหมาะสมต่อไป และปัญหาหนึ่งที่ท าให้ไม่สามารถผลักดันให้เกิดการหมุนเวียนงานเพ่ือให้เกิด

ความก้าวหน้าในสายงานได้มีสาเหตุหลักๆ คือการไม่สามารถหมุนเวียนงานกับบุคลากรในส านัก

กรรมาธิการได้  เนื่ องจาก บุคลากรมีภาระงานและปริมาณ เพ่ือการสนับสนุนภารกิจของ

คณะกรรมาธิการในส านักกรรมาธิการมาก ต้องท างานหนัก รีบเร่งในการจัดประชุมพิจารณาร่าง

กฎหมาย หรือเตรียมศึกษาและลงพ้ืนที่ศึกษาดูงาน ซึ่งส่วนใหญ่จะท างานได้ทันในส่วนของงานธุรการ

และงานประชุม ขาดเวลาและโอกาสในการพัฒนางานและท าผลงานเพ่ือสร้างความก้าวหน้าของ

ตนเอง บุคลากรจากส านักอ่ืนๆ ก็ไม่ประสงค์แจ้งขอย้ายต าแหน่งหรือหมุนเวียนไปลงต าแหน่งในส านัก

กรรมาธิการ อีกท้ัง สมาชิกวุฒิสภาหรือผู้บังคับบัญชาไม่ต้องให้โยกย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปท างาน

ส านักเนื่องจากบุคลากรเหล่านั้นมีคล่องตัวสามารถร่วมสนับสนุนงานให้กับสมาชิกวุฒิสภาได้ดี และมี

การสื่อสารและแล้วจึงไม่ต้องการให้ไปท างานที่อ่ืนส่งผลให้เกิดปัญหาสายอาชีพ และการสืบทอด

ต าแหน่ง สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลหลักดังนี้ 

“การท างานของคณะกรรมาธิการมีภาระงานมาก มีคณะกรรมาธิการ

สามัญและมีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการเพ่ือศึกษาเรื่องส าคัญ แม้ว่าข้อบังคับจะ

ก าหนดให้มีอนุฯ ไม่ เกิน  3 คณะ แต่ก็มีข้อยกเว้น ซึ่ งสมัยที่ เป็นวุฒิ สภาบาง

คณะกรรมาธิการมีคณะอนุกรรมาธิการเกินกว่า 3 คณะ ซึ่งมีจ านวนบุคลากรของ
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คณะกรรมาธิการนั้นเพียง 7-10 คน ลงพ้ืนที่ด้วยประชุมอนุกรรมาธิการ ฯ ด้วย ท างาน

ตลอดเวลาแทบไม่มีเวลาพักผ่อน บุคลากรที่ท างานในกรรมาธิการมีการหมุนเวียนงาน

ต่ า เนื่องจากไม่มีใครต้องการย้ายมาท างานกรรมาธิการแทนที่เพราะ ท างานหนัก ดูแล

คณะกรรมาธิการเมื่อเดินทางดูงานนอกพ้ืนที่ ไม่มีเวลาดูแลครอบครัวและไม่มีเวลา

พัฒนาตัว อีกทั้งไม่มีเวลาท าผลงานเลื่อนระดับสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ” (ผู้ให้

ข้อมูลคนที่ 13, สัมภาษณ์วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562) 
“การหมุนเวียนงานโยกย้ายงานในส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ทาง ก.ร. 

ได้พยายามแก้ไขปัญหาการท างานที่ไม่มีการสับเปลี่ยนโยกย้าย ไม่เกิดการเรียนรู้ใน

สายงานที่เกี่ยวข้อง ไม่เข้าใจภาพรวมของภารกิจของส านักงานอย่างถ่องแท้ เกิดปัญหา

แบ่งงานกันท าตามหน้าที่มากเกินไป และขาดการประสานกัน ไม่สามารถบรรลุ

เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ขององค์การได้ อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติการหมุนเวียนได้ยาก

อย่างในกรณีของส านักกรรมาธิการที่บุคลากรท างานตอบสนองภารกิจของสมาชิกสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ดีมีความคล่องตัวผู้อ านวยการส านักกรรมาธิการ หรือ

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานไม่ต้องการให้โยกย้าย เป็นต้น จะขอโยกย้ายท าได้ยากการ

หมุนเวียนงานส่วนนี้ยังไม่เกิดขึ้นในส่วนนี้ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 19, สัมภาษณ์วันที่ 4 

มีนาคม 2562) 
“อ านาจของประธานสภาที่เชื่อมโยงกับการบริหารบุคคลให้คุณให้โทษ 

เช่น การแต่งตั้งโยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือนกับของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และ

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หลักการท าให้เกิดความลักลั่นในการบริหารงาน

บุคคล โดยหลักการจริง ๆ แล้ว ก.ร. ควรพิจารณาให้คณะกรรมาธิการได้ประเมินความ

ดีความชอบมากขึ้น ปรับเปลี่ยนกฎใน ก.ร. ด้วย โครงสร้างอัตราก าลัง” (ผู้ให้ข้อมูลคน

ที่ 8, สัมภาษณ์วันที่ 25 มกราคม 2562)  
นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าการบริหารงานบุคคล

และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักงานยังมีหลักการที่มีแนวปฏิบัติยังไม่สอดคล้องกัน หากต้องการ

ให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ และระบบการเข้าสู่ต าแหน่งของผู้บริหารระดับสูงส าเร็จจะต้อง

พิจารณาเชื่อมโยงสอดคล้องกับการพัฒนาบุคลากร โดยมีวิเคราะห์ความเหมาะสมของการพัฒนาฝึกอบรม

ให้เหมาะสมกับต าแหน่งเฉพาะตามสายงาน และมีระบบการเรียนรู้จากผู้บังคับบัญชา และผู้เชี่ยวชาญ 

อย่างเป็นระบบจริงจัง โดยผู้บริหารจะต้องร่วมมือเพ่ือสร้างบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงให้กับองค์การได้ 

สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 11 และผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 2 ดังนี้ 
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“เรื่องการหมุนเวียนงาน (Rotation) ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (career 

path) และการเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan) ซึ่งเป็นการ

บริหารงานบุคคล HRM ยังไม่สอดคล้องไปกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล HRD ซึ่งมี

การจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลกร ไม่มีการวิเคราะห์หาความต้องการพัฒนาบุคคลใน

ต าแหน่งงานต่างๆ ตรงนี้ส าคัญ อีกทั้งการส่งเสริมให้คนก้าวหน้าตาม IDP ที่ก าหนด

ไว้ผู้บังคับบัญชาจะต้องถ่ายทอดสอนงานเป็นพ่ีเลี้ยงได้ เพ่ือองค์การมีบุคลากรที่มี

ศักยภาพรองรับภารกิจองค์การได้มากขึ้น” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 11, สัมภาษณ์วันที่ 8 

กุมภาพันธ์ 2562) 

“การรักษาคนท างานเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก ในปัจจุบันพยายามมีการแก้ไขปัญหา

ของบุคลากรในองค์การ มีการน าหลักการสืบทอดอ านาจมาใช้ เพ่ือให้เกิดความ

ชัดเจนในสายอาชีพ และเกิดขวัญก าลังใจในการท างาน เพ่ือมองภาพอนาคตได้

ชัดเจนว่าตัวข้าราชการคนนั้นจะไปถึงจุดไหน และคนที่มีสายอาชีพที่ชัด ได้รับความ

ไว้วางใจ มีผลงานเป็นที่ยอมรับการสืบทอดต าแหน่งย่อมเป็นสิ่งที่ส าคัญ ให้เห็นทิศ

ทางการพัฒนารายบุคคล และน าเทคนิคเพ่ือการพัฒนาบุคลากรมาใช้กับบุคคลใน

สายงานต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เช่นการสอนงาน การไปดูงานภายนอก การอบรม

ในห้องเพ่ือเพ่ิมทักษะหรือเทคนิคบางเรื่อง การติดตามผู้ใหญ่ เป็นต้น” (ผู้ให้ข้อมูลคน

ที่ 2, สัมภาษณ์วันที่ 12 ธันวาคม 2561) 
4.2.8 การน าระบบการประเมินการปฏิบัติงาน (PMS)  มาใช้เพ่ือการเลื่อนขั้น

เงินเดือน ซึ่ง ก.ร. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ

รัฐสภา ตั้งแต่ ปี 2555 และทางส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 มาจนถึง

ปัจจุบัน พบปัญหาในการประเมินผลในกระบวนการปฏิบัติของระดับส านัก อาทิ การถ่ายทอดค่า

เป้าหมายหรือมีก าหนดเกณฑ์การประเมินไม่ชัดเจน ดังนั้นส านักต้องมีการตกลงก าหนดหลักเกณฑ์

มาตรฐานการท างานปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามที่ตกลง การจัดสรรเงินขั้นเงินเดือนให้เกิดความเป็น

ธรรม สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 4 และผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 8 ดังนี้  

“ปัจจุบันมีปัญหาการถ่ายทอดและวิธีการบริหารไม่มีการอธิบาย

ยกตัวอย่างเขียนผังให้ชัด เพ่ือเห็นทิศทางการน า PMS ใช้ จริง ๆ ส่งผลให้การน า PMS 

มาใช้ไม่ท าให้เกิดการผลักดันยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน และเมื่อปฏิบัติงานไม่ชัดเจน การ

ประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน การให้คะแนน PMS ก็ไม่ชัดเจน หรือไม่ยืดหยุ่น 

เกิดปัญหาการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน ส่งผลต่อระบบความก้าวหน้าของการท างาน



  258 

และขวัญก าลังใจของบุคลากรด้วย และที่ส าคัญระบบการประเมินค่าตอบแทน PMS 

เป็นปัญหาส าคัญ ซึ่งต้องมีการประเมินค่างานชัดเจน และมีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานในระบบ PMS ที่มีการถ่ายทอดงาน และประเมินผลจากการปฏิบัติงานอย่าง

จริงจัง ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4, สัมภาษณ์วันที่ 26 ธันวาคม 2561) 

“การประเมิน PMS เป็นการประเมินตามผลงานและตามเหตุการณ์ที่

ผู้ปฏิบัติงานได้มีผลงานจริง โดยหลักการเป็นการลดใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา แต่

หากในทางปฏิบัติยังเกิดปัญหาการตกลงร่วมกันในการให้ค่าเป้าหมายและน้ าหนัก

คะแนน หรือ การก าหนดค่างานที่แตกต่างกัน ก็จะเกิดปัญหาในเชิงปฏิบัติ ซึ่ง

จ าเป็นต้องมีการก าหนดมาตรฐานเพ่ือลดการใช้ดุลพินิจ” (ผู้ ให้ข้อมูลคนที่  8 , 

สัมภาษณ์วันที่ 25 มกราคม 2562) 
4.2.9 การเลื่อนต าแหน่ง ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการก าหนดทิศทางการเลื่อน

ต าแหน่งตามยุทธศาสตร์การบริหารงานบุคคลในสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ 3 ในการเลื่อนต าแหน่ง

ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชาจะพิจารณาจากทักษะ ความรู้และสมรรถนะ และ ผลการประเมิน (PMS) 

ประกอบ เพ่ือประเมินพฤติกรรมเบื้องต้นก่อนส่งผลงานเลื่อนระดับ ส่วนการเลื่อนต าแหน่งของสาย

บริหาร จะมีการเปิดสอบเพ่ือผู้บังคับบัญชากลุ่มงานผู้มีคุณสมบัติสมัครเป็นผู้อ านวยการส านักได้ ที่

ผ่านมามีปัญหาการประกาศเปิดสอบล่าช้า ไม่มีการพิจารณาคัดเลือกเป็นระยะเวลากว่า 1 ปี ส่งผลให้

เกิดปัญหาขาดผู้อ านวยการส านัก ซึ่งผู้ท าหน้าที่ถ่ายทอดนโยบายลงสู่การปฏิบัติ และขาดผู้แก้ไข

ปัญหาให้กับบุคลากรระดับปฏิบัติ ท าให้การท างานของบางส านักท่ีมีอัตราว่างในต าแหน่งผู้อ านวยการ

ท างานได้ยากขึ้น เช่น ส านักประชาสัมพันธ์ ส านักกรรมาธิการ 1 เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ควรมีการ

ก าหนดหลักเกณฑ์ของขบวนการเลื่อนขั้นต าแหน่ง พิจารณาผลงานให้ชัดเจนและเป็นระบบ ซึ่งเป็น

การสร้างความชอบธรรมและความโปร่งใส และก่อให้เกิดขวัญก าลังใจต่อบุคลากรทุกระดับ สอดคล้อง

กับผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 1 ดังนี้ 

“ปัญ หาที่ ผ่ านมาส านั ก งานมี ต าแหน่ งว่ างในต า แหน่ งระดั บ
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน และผู้อ านายการส านัก โดยส านักงานมิได้ด าเนินการสรรหา
คัดเลือกบุคคล หรือผู้ที่ มีความสามารถเข้าด ารงต าแหน่งในงาน อาทิ  ส านัก
กรรมาธิการ ส านักกฎหมาย และ ส านักประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ซึ่ งควรมีการ
ด าเนินการสรรหาคัดเลือกทันทีเมื่อต าแหน่งว่างลง โดยไม่ควรชักช้า ท าให้การท างาน
สะดุดเป็นช่วง ๆ ระหว่างรอยต่อของการบริหาร ระดับกลุ่มงานที่มีผู้บังคับบัญชากลุ่ม
งานเป็นผู้กลั่นกรองงาน และไม่พ่ีเลี้ยง แม้ไม่ได้อยู่ในต าแหน่งผู้อ านวยการต้น ระดับผู้
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อ านายการส านัก ท าหน้าที่ตรวจสอบ และบังคับบัญชาให้งานภารกิจการท างานของ
ส านักได้เดินหน้าตามเป้าหมาย และไม่สะดุด รวมทั้งเป็นผู้ท าหน้าที่เชื่อมโยงน า
นโยบายระดับบริหารแปลงไปสู่การปฏิบัติได้ ดังนั้นส านักบริหารงานกลาง ซึ่งท าหน้าที่
ดูแลเรื่องงานบริหารงานบุคคล จะต้องก าหนดกรอบระยะเวลา เพ่ือลดการใช้ดุลพินิจ
ในการพิจารณาสั่งการของผู้บริหาร และแก้ปัญหาในเชิงการบริหารงานบุคลของ
องค์การ ” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 1, สัมภาษณ์วันที่ 6 ธันวาคม 2561)  

4.3 ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ

ส าคัญศักยภาพองค์การในยุคดิจิทัล เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การพัฒนาความรู้เพ่ือ

สนับสนุนบุคลากรสร้างความรู้ใหม่ในการพัฒนา นวัตกรรมขององค์การ ซึ่งจะส่งเสริมให้ส านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภามีสมรรถนะสูง แต่ด้วยระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันไม่

สามารถรองรับการท างานฝ่ายนิติบัญญัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่

เสถียร อุปกรณ์ โปรแกรมซอฟแวร์บางตัวไม่ทันสมัย อีกทั้งมีค่าใช้จ่ายสูงในการดูแลอุปกรณ์ ระบบ

การข้อมูลสารสนเทศกระจายอยู่ในแต่ละส านัก ขาดการบูรณาการข้อมูลเพ่ือจัดระบบฐานข้อมูลและ

สารสนเทศอย่างเป็นระบบ ขาดการทบทวนและก าหนดแนวทางร่วมกันในการจัดการฐานข้อมูลที่

ซ้ าซ้อนให้มีเอกภาพ และขาดผู้วิเคราะห์จัดหมวดหมู่ของเอกสารเพ่ือพัฒนาระบบการสืบค้นข้อมูลที่มี

ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และสามารถสอดคล้องข้อมูลสารสนเทศตรงกับความต้องการผู้รับบริการ อีก

ทั้ง เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บุคลากรบางส่วนเรียนรู้ ไม่ทันเทคโนโลยียังยึดติดกับ

ความรู้ในเทคโนโลยีเดิม ขาดการศึกษาวิธีสร้างและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาตอบสนองความ

ต่อผู้รับบริการและประชาชนรูปแบบใหม่ได้ เช่น การท า  Application การน า AI มาใช้เพ่ือการ

ให้บริการข้อมูล เป็นต้น  สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 26 ดังนี้ 

“การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานยังมีปัญหาส าคัญไม่ว่าจะ

เป็น ระบบฐานข้อมูลในองค์การที่ซ้ าซ้อน ไม่รวมแหล่งสืบค้นอย่างเป็นระบบ และการ

จัดการระบบเอกสารเพ่ือจัดเก็บเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ยังขาดทิศทางการจัดเก็บที่

ชัดเจน ก าหนดข้อมูลและค าส าคัญเพ่ือการวิเคราะห์สืบค้นได้อย่างเป็นระบบ เพราะ

เอกสารขององค์การจะมีหลายประเภท อาทิ เอกสารบันทึกการประชุม เอกสารการ

ปฏิบัติภารกิจทั่วไปในองค์การ เอกสารทางวิชาการ เรื่องการท างานเหล่านี้บุคลากรที่

เกี่ยวข้องต้องวางแผนการท างานร่วมกันเพ่ือก าหนดเป็นหลักการการบริหารข้อมูลและ

เทคโนโลยีสารสนเทศองค์การ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 26, สัมภาษณ์วันที่ 18 ตุลาคม 2562) 
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4.4 ปัญหาด้านงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพ่ือการพัฒนาในส่วนของการ

พัฒนาทรัพยากรบุคลากรยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ แต่ละสายงาน 

รวมทั้ง ขาดงบประมาณเพ่ือการสร้างสัมพันธ์ภาพในองค์การ ซึ่ งเป็นการส่งเสริมการสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีขอบบุคลากรทุกระดับในส านักงานที่เอ้ือต่อการน าองค์การของผู้บริหารและสร้าง

ความผูกพันองค์การ รวมทั้ง งบประมาณเพ่ือพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาตามแผนพัฒนารัฐสภาดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 -2565) ซึ่งเป็น

สิ่งจ าเป็นในการสนับสนุนให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นองค์การสมรรถนะสูง 

5. ความต้องการและความคาดหวังในการพัฒนาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่
องค์การสมรรถนะสูง 

ผู้ให้ข้อมูลหลักได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในการ

พัฒนาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูงโดยภาพรวมไว้ว่า การพัฒนาเป็นองค์การ

สมรรถนะสูงได้จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นผู้มี

ส่วนได้เสียด้วย โดยควรเริ่มจากการก าหนดทิศทางและเป้าหมายขององค์การในอนาคตข้างหน้า 

ที่ต้องการเป็นส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ดีที่สุดในการท างานเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ

วุฒิสภาและยึดผลลัพธ์ให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน การก าหนดทิศทางเป้าหมายขององค์การใน

อนาคต ผู้บริหารของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะต้องให้บุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่ผู้ปฏิบัติ ผู้บริหาร 

และสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ถึงปัญหาอุปสรรค

ของการด าเนินการที่ผ่านมา เพ่ือทบทวนผลการท างานและก าหนดเป้าหมายและก าหนดตัวชี้วัดและ

การท างานที่ท้าทายร่วมกัน (Wining KPI) โดยเป็นความต้องการและความคาดหวังที่สอดคล้องกัน

ของ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ และผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาให้เข้าใจและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งใน

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เป้าหมายและแผนของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งเป็นการปรับวิธีคิด

การท างาน (Mind set) ด้วยการมุ่งเป้าหมายและผลลัพธ์ของงานเป็นตัวตั้ง โดยจะท าให้บุคลากรมอง

ภาพรวม ขับเคลื่อนทั้งของคนและระบบงานไปพร้อมกันโดยไม่แยกส่วนการท างานตามโครงสร้าง 

พร้อมท างานร่วมกันเป็นทีมเพ่ือสนับสนุนภารกิจของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาทั้งในส่วนของงานที่

เป็นธุรการและงานวิชาการบรรลุเป้าหมายขององค์การ จากนั้นผู้บริหารจะต้องพร้อมเป็นผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงในองค์การ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากร ท าหน้าที่ถ่ายทอดเป้าหมาย สื่อสารหลาย

ช่องทางให้เกิดการรับรู้เข้าใจอย่างทั่วถึง และผู้บริหารต้องสอนงาน มอบอ านาจการตัดสินใจเพ่ือให้

เป้าหมายขององค์การมีการเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีน าไปสู่ความไว้วางใจกับบุคลากรให้มี 

ความผูกพันต่องานและองค์การ มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จตามเป้าหมาย ยินดีที่จะร่วม
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ปฏิบัติงานอย่างทุ่มเท มุ่งมั่น ผู้บริหารต้องสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการท างานที่มีธรรมาภิบาล 

โปร่งใส ส านักรับผิดต่อการท างาน เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมและยอมรับจาก

วุฒิสภาและประชาชน  

“การเป็นองค์การสมรรถนะสูงของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาต้องมีกา ร

เทียบเคียง (benchmark) วิธีการท างาน มาตรฐานกระบวนการท างานขององค์การ

หรือหน่วยงานธุรการของรัฐสภาต่างประเทศ และมีระบบการวัดผลที่เป็นตัวชี้วัด Mile 

Stone KPI ที่ท้าทาย เพ่ือให้ยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาสะท้อน

จุดเด่นของ Thai senate อย่างชัดเจน (Winning KPI) คือจุดนี้ถ้าท าแล้วเราจะ

กลายเป็น the best senate in the world ต่อไปเมื่อวางไว้แล้วสมาชิกที่เข้ามาใหม่

ในสภาจะพบว่า การท างานรูปแบบใหม่ ๆ ที่ไม่ใช่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเดิม ๆ 

แบบทั่วไป กรณีที่เห็นได้ชัด คือ รัฐบาลของประเทศเอสโตเนียตั้งเป้าหมายเป็นรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์ และด าเนินการจนประสบความส าเร็จท าให้รัฐบาลเป็น HPO แบบนี้” 

(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 17, สัมภาษณ์วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562)  

นอกจากนี้ การเป็นองค์การสมรรถนะสูง คนและระบบต้องพัฒนาไปด้วยกัน โดย

ผู้บริหารต้องมีทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์  (Soft Skill) โดยมีความเข้าใจรับรู้ถึ งปัญหาของ

ผู้ใต้บังคับบัญชา สื่อสาร โน้มนาวผู้อื่น สร้างให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการท างานมีความผูกพันต่องาน 

มีการสื่อสารแบบสองทาง เช่น การหารือ พบปะพูดคุยแบบสังเกตใส่ใจ เป็นต้น ซึ่งเป็นทักษะที่

จ าเป็นในโลกปัจจุบันอาศัยความเป็นมนุษย์ที่แตกต่างจากหุ่นยนต์ รวมทั้งเป็นผู้สอนงาน ให้โอกาส

การท างานที่ท้าทาย เพ่ือให้บุคลากรรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถเป็นคนส าคัญที่ผลักดันให้งานและ

องค์การประสบความส าเร็จ สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 16 และผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 21 ดังนี้ 

“การเป็นองค์การสมรรถนะสูง บุคลากรทุกคนจะต้องเดินหน้าไปในทิศทาง

เดียวกัน คนและระบบต้องเอ้ือ หากระบบการท างานไม่ เอ้ือให้คนพัฒนาหรือ

เปลี่ยนแปลงการท างานได้ คนก็จะถูกจ ากัดความคิดไว้และไม่กล้าคิด ไม่แสดง

ความเห็นการท างานที่ก็ไม่ก้าวหน้าได้ ซึ่งจะต้องปลดล็อกระบบและคนไปพร้อม ๆ กัน  

ต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจน การสื่อสารให้เข้าใจมีความส าคัญมากควรเป็นการพบปะ

หน้าตา มีการใช้ภาษาทางกายและการสัมผัส (Human Touch) ซึ่งช่วยท าให้เกิดความ

ชัดเจนในการพูดคุยและเข้าใจข้อมูล มีความเห็นอกเห็นใจ เป็นพลังให้คนมีความตั้งใจ

ท างาน และอุทิศชีวิตกับการท างาน ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีและเกิดความผูกพัน

ของบุคลากร อย่างไรก็ดีการสื่อสารก็มีหลายช่องทาง โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีสื่อสังคม
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ออนไลน์ หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น แอปพลิเคชันไลน์ เฟซบุ๊ก ซึ่งสื่อเหล่านี้มีทั้งข้อดี

และข้อเสีย องค์การจะต้องกรองและเอาข้อมูลมาใช้เพ่ือสร้างความรู้และภูมิปัญญาได้ 

ผู้บริหารควรเพ่ิมการสื่อสารแบบพบปะแลกเปลี่ยนให้มากขึ้น เพราะการท างานที่เป็น

แบบสั่งการเป็นหลักท าให้การท างานไม่คล่องตัว และผู้บริหารก็ไม่ทราบปัญหาในทาง

ปฏิบัติของบุคลากร จึงแก้ไขปัญหาด้วยมุมมองของผู้บริหาร การสื่อสารและการระดม

ความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการจริงเป็นสิ่งจ าเป็นและจะต้องส่งเสริมให้มีมากขึ้น เพ่ือ

สร้างศักยภาพของบุคลากรและขวัญก าลังใจด้วย” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 16, สัมภาษณ์วันที่ 

25 กุมภาพันธ์ 2562) 
“การเป็น High Performance ขององค์การส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับเรื่องความผูกพัน

ของบุคลากรต่อองค์การ (Employee Engagement)  คือ บุคลากรมีความรู้สึกว่าตน

เป็นส่วนหนึ่งงานและองค์การ มีส่วนร่วมในการท างานเพ่ือให้แผนองค์การบรรลุผลด้วย

ความรักและความผูกพันต่อองค์การที่เขาท างาน เขาได้ฝังตัวเข้าไปในองค์การจนรู้สึก

ว่างานมีความส าคัญกับชีวิตแยกกันไม่ออก ยกตัวอย่างเมื่อไปดูงานบริษัทในประเทศ

ญี่ปุ่นที่พนักงานมีความผูกพันกับงานและองค์การมาก เมื่อบริษัทมีผลประกอบการไม่

ถึงเป้า ท าไมพนักงานถึงร้องไห้กันขนาดนี้เขาบอกว่าเขาท างานหนักแล้วเขาเสียใจมาก

ที่ไม่ได้เป้าตามที่เขาต้องการ อย่างนี้หมายความว่าคนในญี่ปุ่นเขาผูกพันกับงานมากจน

เขาแยกไม่ออกว่าเขาเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นลูกจ้าง คราวนี้หน่วยราชการจะต้องฝึก

ให้ข้าราชการมี engagement อยู่กับงาน ท างานได้ความทุ่มเทอย่างมีความสุข แม้ว่า

จะต้องท างานหนักก็ตาม” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 21, สัมภาษณ์วันที่ 8 มีนาคม 2562) 

อีกทั้งผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 7 ที่ให้ความเห็นว่าสิ่งที่คาดหวังให้ส านักงานพัฒนาเพ่ือให้

องค์การมีสมรรถนะสูง คือ ต้องการให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาก าหนดเป้าหมาย และเอาผลลัพธ์

ของประชาชนเป็นตัวตั้งเพ่ือการพัฒนาเป็นองค์การสมรรถนะสูง มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

เพ่ือส่งเสริมให้ท างานที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีการสื่อสารสร้างความเข้าใจ และสร้าง

บรรยากาศที่เป็นกันเองมีความใส่ใจกับบุคลากรเพ่ือบุคลากรมีขวัญก าลังใจ ผูกพันองค์การ   

“ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาต้องยึดเป้าหมายหรือผลที่ต้องการ คือ ต้องเอา

ประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้งในการท างานหรือก าหนดแผนการท างานต่างๆ ต้อง

มีการทบทวน ปรับเปลี่ยนแผนและเป้าหมายให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงได้ การ

ท างานของที่นี่ต้องมีการพูดคุยกันเพ่ือก าหนดเป้าหมายการท างาน คนท างานต้องมีจิต

ในการให้บริการ ทุกคนรู้ว่าพรุ่งนี้ท าอะไร สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้าต้องท าอะไร 
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(Proactive) ผู้บังคับบัญชาต้องมีภาวะผู้น า คือ ไม่ใช่ว่าเป็นนายคนแล้วใช้แต่ค าสั่ง แต่

ผู้น าจะต้องสั่งและสอน เป็นแบบอย่างให้บุคลากรได้ท าตามได้ ต้องมีการสั งเกตและ

เอาใจใส่จากผู้บังคับบัญชา ต้องมีการพูดคุยสื่อสารการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ

ลูกน้อง เพ่ือให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติให้ความส าคัญกับงานและองค์การ 

กับองค์การ...การท างานต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้เกิดการ

ท างานที่รวดเร็ว เช่น การสนับสนุนการกลั่นกรองกฎหมายเพ่ือได้กฎหมายที่มีคุณภาพ 

ในขณะเดียวกันการก็ไม่จ าเป็นต้องใช้ IT เช่น การไปเจอลูกน้องพูดคุย ถามไถ่สารทุกข์

สุขดิบต้องผสมผสานและพูดคุยเป็น” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 7, สัมภาษณ์วันที่ 21 มกราคม 

2562) 
ในขณะที่ ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2 และผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 8 ได้ให้ความเห็นที่ต้องการผลักดัน

ให้องค์การมีสมรรถนะสูงโดยผู้บริหารจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นผู้ขับเคลื่อนวัฒนธรรมให้

บุคลากรได้ประพฤติปฏิบัติตามทั้งในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและความมุ่งมั่นท างานในเชิงวิชาการด้วย  

“วัฒนธรรมองค์การ ควรเป็นการผลักดันโดยผู้น า และให้บุคลากรของส านักงาน

ร่วมสร้างและรับน าไปปฏิบัติ โดยต้องมีต้นแบบ (Role Model) ให้ผู้ปฏิบัติหรือ

บุคลากรอยากท าตาม อีกทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์การจะต้องมีผู้น าการ

เปลี่ยนแปลง (Change Agent) ที่ท าหน้าที่เป็นตัวกลางสร้างการเปลี่ยนแปลงและ

ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์การให้เกิดขึ้น อีกทั้งส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะต้องมี

กิจกรรมเพ่ือสร้างการรับรู้ในระยะแรกถึงการเปลี่ยนแปลง สร้างพฤติกรรมใหม่ให้

เกิดข้ึน” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2, สัมภาษณ์วันที่ 12 ธันวาคม 2561) 

“สิ่งส าคัญที่จะช่วยให้องค์การเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นได้จะต้องมีค่านิยมเป็นตัว

ขับเคลื่อน ค่านิยมที่จะมีความมุ่นมั่นท างานเชิงวิชาการจะต้องมีอยู่ในตัวบุคลากรใน

องค์การ ซึ่งการท างานวิชาการจะต้องอาศัยเวลาและความทุ่มเทหาความรู้ ผู้บริหาร

และผู้ปฏิบัติต้องมีความเข้าใจการท างานวิชาการ และการวางต าแหน่งตัวองค์การเอง

ให้เป็นนักวิชาการมากขึ้นก่อน ค่านิยมนี้ต้องมีในใจและความคิดเพ่ือให้เกิดเป็น

วัฒนธรรมการท างานเชิงวิชาการให้มากขึ้นได้ อีกทั้งท าให้องค์การขับเคลื่อนไป

ข้างหน้าและท าให้ยุทธศาสตร์เกิดขึ้นจริง หรือการท าให้วัฒนธรรมการท างานใหม่

เกิดขึ้นได้  คนมี อิทธิพลท าให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงและเป็นผู้น าท าให้ เกิดการ

เปลี่ยนแปลง คือผู้อ านวยการส านัก ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานจะต้องเป็นผู้ขยายผลของ
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การเป็นแบบอย่างที่ดี เพ่ือให้บุคลากรในองค์การได้ซึมซับ ปรับเปลี่ยนและได้ท าตาม 

(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 8, สัมภาษณ์วันที่ 25 มกราคม 2562)  

นอกจากนี้ ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาสู่

องค์การสมรรถนะสูง คือ การเปลี่ยนวิธีคิดของบุคลากร (Mind Set) หากองค์การไม่สามารถ

เปลี่ยนแปลงวิธีคิดของบุคลากรได้ และท างานในรูปแบบเดิมๆ ที่เคยเป็นองค์การสมรรถนะสูงจะไม่

สามารถเกิดขึ้นได้เลย การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรได้คิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่

เปลี่ยนรูปแบบการท างานต่างไปจากเดิม เป็นสิ่งที่ท้าทายให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพ สั่งสมความรู้

ความสามารถเป็นบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 17 ดังนี้ 

“ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะกลายเป็นองค์การสมรรถนะสูงได้หรือไม่ได้ หัวใจ

อยู่ตรงที่คนที่จะต้องมีวิธีคิดที่ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการท างานให้องค์การมีสมรรถนะสูง 

ข้าราชการที่นี่ต้องเปลี่ยนวิธีคิดเป็นขั้นตอนแรก ส านักงานต้องมีการพัฒนาระบบ

บริหารงานบุคคล เลือกคนที่ดี เลือกคนที่มีการแสดงออกซึ่งสมรรถนะที่เหมาะสมกับ

ส านักงานของเรา มีวิธีการพัฒนาให้เป็นคนเก่งที่เก่งขึ้น หรือว่าคนที่รู้สึกว่ามองอะไรท้า

ทาย เราต้องท าได้ เราเป็น The Best  การเปลี่ยน Mind Set จะต้องเปลี่ยนตั้งแต่การ

ก าหนดยุทธศาสตร์องค์การ เราจะเดินไปอย่างไร แล้วก าหนดให้วัดได้ด้วย แล้วจะปรับ

กระบวนการท างานอย่างไรให้ก้าวไปข้างหน้าได้ในสภาวะที่ลูกค้าผู้รับบริการคาดหวัง

สูงอย่างไร...กรณี  DTAC ต้องแข่งกับ AIS และ true ด้วยเทคโนโลยี ได้มีการจัด

โครงการ “flip it challenge” คือ ใครคิดอะไรดี ๆ ท าให้เกิดการการเปลี่ยนแปลง

นวัตกรรมอย่างพลิกผัน (Disruptive innovation) คิดและสร้างอะไรใหม่ขึ้นมาได้ให้

มาประกวดกัน ท าอย่างไร mindset แบบนี้ถึงจะมาเกิดส านักงานเรา ส านักงานจัด

กิจกรรมก าหนดหัวข้อ เช่น flip it วิธีเบิกค่าตั๋วเครื่องบิน flip it วิธีเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง

เดินทาง flip it วิธีการเตรียมการไปดูงานต่างประเทศ flip it วิธีจัดท าเอกสารวิชาการ 

เป็นต้น” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 17, สัมภาษณ์วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562) 

ในขณะที่ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 23 ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมถึงความคาดหวังต่อบุคลากร โดย

คาดหวังให้บุคลากรมีการท างานเชิงรุกส านักงานจะต้องมีระบบสนับสนุนที่ดี โดยมีระบบการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ช่วยส่งเสริมทักษะ ความรู้ความสามารถให้คน

เรียนรู้มีมุมมองเพ่ือการท างานเชิงรุก ลงมือปฏิบัติจริงและมีระบบค่าตอบแทน การเลื่อนขั้นต าแหน่งที่

ดีเป็นแรงจูงใจในเพ่ือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท างานเชิงรุก และมีระบบเทคโนโลยีมาสนับสนุน
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สร้างจัดการข้อมูลองค์การ มีนวัตกรรมการให้บริการสมาชิกวุฒิสภาและผู้เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึง

ข้อมูลได้รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา เพ่ือสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพและน าสู่

องค์การสมรรถนะสูง ดังบทสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังนี้ 

“คนของที่นี่ต้องท างานเชิงรุก ส านักงานต้องสนับสนุนระบบท างานที่ดี คือ 

มีระบบการบริหารบุคลากรที่ดี ทั้งในส่วนการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล โดยมีการคัดคนเข้าท างานใหม่ มีวิธีการสอบและการปฏิบัติเพ่ือให้คน

ที่ดีมาท างานเหมาะกันภารกิจของส านักงาน มีการพัฒนาบุคลากรในองค์การให้มี

ทักษะความรู้ความสามารถมากขึ้น (Retain) จากการเรียนรู้ลงมือปฏิบัติงานจริง  

(On The Job Training) โดยทุกสายงานควรมีความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานของ

ตนเป็นพ้ืนฐาน เพ่ือให้คนที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญมี การพัฒนาคนต้องจูงใจให้

ก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งที่เหมาะสม เพ่ือปรับความคิดและปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการท างาน และมีระบบเทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงรองรับ internet 

เชื่อมโยงข้อมูลด้วยระบบคลาวด์ (Cloud) เพ่ือจัดการข้อมูล โดยบุคลากรต้องคิด

จัดการข้อมูลเพื่อให้บริการแบบใหม่ เพราะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เปลี่ยนแปลงเร็ว

มาก คนของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะต้องมีข้อมูลพร้อมที่จะให้บริการสมาชิก  

รู้ว่าสมาชิกวุฒิสภาต้องการข้อมูลอะไร และออกแบบระบบการให้บริการที่รวดเร็วผ่าน 

Platform ที่เป็นแบบให้สมาชิกวุฒิสภาเข้าถึงข้อมูลทุกอย่างได้ใน Application เดียว 

โดยสมาชิกวุฒิสภาทุกคนได้เข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา หากท าได้แบบนี้องค์กรนี้จะเป็น

องค์การสมรรถนะสูงได้” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 23, สัมภาษณ์วันที่ 13 มีนาคม 2562) 

ส าหรับการสร้างคนเก่งเพ่ือการเป็นองค์การสมรรถนะสูง ผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่เห็นว่า

เป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญ แต่ไม่ได้คาดหวังให้น าหลักการบริหารจัดการกลุ่มก าลังคนคุณภาพ (Talent 

Management) ตามแนวคิดของ ก พ.มาใช้กับบุคลากรส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา มองว่าบริบท

ของสังคมไทยอาจไม่เอ้ือให้มีการบริหารคนเก่งแบบองค์การภาคเอกชนหรือในต่างประเทศ อย่างที่ 

ก.พ. พยายามผลักดันเป็นโครงการพัฒนาคนเก่งที่เรียกว่า ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)  

ซึ่งเป็นหลักการพัฒนาคนของประเทศทางตะวันตก ซึ่งจะต้องไปดูว่า ก.พ. ประเมินผลการท างานของ

คนกลุ่มนี้อย่างไร มีหลักการอะไรบ้าง แต่หาก Talent ในภาคเอกชนมีระบบเงินเดือนสูง ประเมินผล

ความคุ้มค่ากับผลงานชัดเจน ประสบความส าเร็จในภาคเอกชน แต่ในระบบราชการและในวัฒนธรรม

องค์การแบบไทยจะท าได้แค่ไหน เพราะธรรมชาติของคนเก่งต้องการงานที่ท้าทายและโดดเด่น แต่
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ระบบราชการอาจไม่เอ้ือให้คนเก่งเหล่านี้ท างานได้คล่องตัว ด้วยกฎระเบียบของระบบราชการ การ

บริหารงาน รวมทั้งความแตกต่างของสังคมไทยที่ต่างจากตะวันตก อาทิ มีการอิจฉา ไม่ชอบคนเก่ง ไม่

ชอบให้ใครท างานข้ามหน้าข้ามตา หรือการท าให้ผู้ใหญ่เสียหน้า สิ่งเหล่านี้เป็นความแตกต่างของ

วัฒนธรรมตะวันตก ที่มีความเป็นปัจเจกชนสูงกว่า ในสังคมตะวันออกและไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้อง

ทบทวนว่าส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาต้องการคนเก่งและท้ายที่สุดองค์การจะยอมรับหรือรักษาคน

เก่งแบบนี้ได้หรือไม่ ในทางปฏิบัติส านักงานควรเลือกคนที่เหมาะกับงานของส านักงานมีศักยภาพ 

พร้อมทุ่มเท ใส่ใจ ตั้งใจที่จะท างานและพัฒนางานให้ดีขึ้นสูงขึ้นและเข้าใจธรรมชาติการท างานทั้งด้าน

การธุรการและวิชาการ ซึ่งธรรมชาติของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไม่สามารถแยกงาน 2 ประเภทนี้

ออกจากกัน หรือปฏิเสธเพ่ือท างานด้านใดด้านหนึ่งได้ การพัฒนาคนให้มีศักยภาพสูงขึ้นมีทั้ง

กระบวนการพัฒนาตั้งแต่การสรรหา คัดเลือกคนมาท างานใหม่ และพัฒนาคนที่มีอยู่ให้มีศักยภาพ

สูงขึ้น ดังนั้น การสร้างคนเก่งที่มีสมรรถนะสูงของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาควรมาจากการพัฒนา

บุคลากรที่ท างานอยู่ในงานปัจจุบัน ซึ่งมีความเข้าใจบริบทองค์การให้มีศักยภาพมากขึ้น จากการให้

โอกาสท างานที่ท้าทาย มอบงาน สอนงาน ส่งเสริมการเรียนรู้ การท างานข้ามสายงานเพ่ื อพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน มีระบบการจัดการความรู้ที่พัฒนาเพ่ิมศักยภาพและการเรียนรู้ ทั้ง

การน าแผนการพัฒนารายบุคคล ( IDP) มาใช้เพ่ือพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ เพ่ือสามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถท างานคิดแก้ไขปัญหา และสร้างนวัตกรรมให้กับองค์การ

เพ่ือยกระดับให้ส านักงานเป็นองค์การสมรรถนะสูงได้ สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 16 ดังนี้  

“ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีธรรมชาติองค์การที่เป็นการท างานสนับสนุนให้กับ

ฝ่ายนิติบัญญัติ จะต้องท างานทั้งด้านธุรการและวิชาการด้วย การมีคนเก่งและสร้างคน

เก่งเป็นสิ่งจ าเป็น ทาง ก.ร. อาจดูความเหมาะสมว่าควรมีการพัฒนา Talent ของ

หน่วยงานสังกัดรัฐสภาอย่างไร …การพัฒนาผู้มีสมรรถนะสูง ผู้บริหารในส านักงานควร

มองศักยภาพของบุคลากรในส านัก ดูว่าใครมีศักยภาพสามารถท างานได้ดี ผู้บริหาร

จะต้องมอบหมายงานให้ท าแล้วค่อย ๆ ท้าทายขึ้นเรื่อย ๆ หรืองานที่มีโอกาสได้พัฒนา

ฝีมือในแต่ละด้านให้ได้สั่งสมความสามารถคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาไปเรื่อย ๆ ในแต่

ละส านักย่อมมีคนที่มีศักยภาพอยู่ ซึ่งจะต้องผลักดันให้ได้โอกาสในการได้เรียนรู้งาน

ใหม่ แม้ว่างานใหม่จะมาพร้อมกับภาระงานแต่บุคลากรก็ได้เรียนรู้และพร้อมพัฒนา

ตนเอง ได้ติดตามและได้เห็นการท างานต่างๆ ซึ่งถือเป็น Succession plan ในรูปแบบหนึ่ง 

แต่อาจจะไม่ได้เป็นเอกสารให้เห็นแบบอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นวิถีของการท างานได้

เหมาะสมกับปัจจุบันที่เป็นอยู่ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 16, สัมภาษณ์วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562) 
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สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 17 ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า การส่งเสริมให้บุคลากรมี

สมรรถนะสูงควรเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีพ้ืนที่ หรือได้เสนองานที่มีความคิดสร้างสรรค์การ

ท างานใหม่ ๆ และส่งเสริมให้มีการให้อ านาจและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างคนเก่งขององค์การ 

ดังบทสัมภาษณ์ดังนี้   

“การสร้างทุนมนุษย์ในองค์การค่อนข้างท าได้ยาก แต่หากต้องพัฒนาท าให้คนเก่ง มี
ความรู้ ความสามารถให้มากที่สุด ต้องเริ่มจากการหาและเลือกคนเก่งมาท างาน ต้อง
สร้างวัฒนธรรมการท างานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างบรรยากาศให้เอ้ือต่อการแสดง
ความคิดเห็น สร้างรูปแบบกระบวนการท างานใหม่ ๆ การท างานร่วมกัน มอบงานที่ท้า
ทายความสามารถ การส่งเสริมและให้โอกาสจากองค์การจะท าให้บุคลากรเป็น Talent 
โดยไม่จ าเป็นที่จะต้องเรียนว่า Talent ตามที่  ก.พ. ได้พยายามน าการบริหารผู้มี
ศักยภาพสูงมาใช้ในองค์การภาครัฐ แต่ก็ไม่ส าเร็จ คนที่เป็น Talent อาจถูกมอบงาน
มากกว่า คนอ่ืนก็ให้ เกิดการแตกแยก สิ่งที่ควรด าเนินการเพ่ือหา Talent ตัวจริงใน
องค์การ คือเปิดโอกาส สร้างพ้ืนที่ให้บุคลากรได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม
ใหม่ๆ มีการประกวด อย่างโครงการ Flip it ของบริษัทดีแทค ซึ่งเป็นการสร้างคนเก่ง
และส่งเสริมนวัตกรรมในองค์การ ได้” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 17, สัมภาษณ์วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 
2562) 

นอกจากนี้  จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักพบว่า มีความคาดหวังให้ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภามีธรรมาภิบาล เพ่ือส่งเสริมให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะ
สูง และส่งเสริมให้วุฒิสภาเป็นองค์การหรือสถาบันทางการเมืองที่มีธรรมาภิบาลสามารถปฏิบัติ
ภารกิจให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและท าหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติตอบสนองต่อ
ประชาชนได้ เนื่องจากการมีธรรมาภิบาลในองค์การภายใต้วิธีปฏิบัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยส านักงานควรมีการก าหนดกลยุทธ์
ส่งเสริมให้ส านักงานมีการบริหารจัดการที่ดีมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบการเงิน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศองค์การที่มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดต่อผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสีย 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนให้สามารถเข้ามาติดตามตรวจสอบในกระบวนการนิติ
บัญญัติได้ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่จะส่งเสริมให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาและวุฒิสภาได้รับความ
ไว้วางใจความเชื่อถือจากภาคประชาชนส่งเสริมให้เป็นองค์การสมรรถนะสูง สอดคล้องกับบท
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 25 ดังนี้ 

“วุฒิสภาต้องเป็นองค์กรธรรมาภิบาล โดยส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาต้องมี
สมรรถนะสูงท างานให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว มีนวัตกรรมใหม่ ส านักงานต้องท าประชุม
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แบบใหม่ เช่น การประชุมโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพราะเราเป็นหน่วยธุรการและ
สนับสนุนให้วุฒิสภามีธรรมาภิบาล ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาก าหนดธรรมาภิบาลเป็น
กลยุทธ์หรือโครงการ ...ในภาคปฏิบัติการท างานของส านักงานมีธรรมาภิบาลภายใต้พระ
ราชกฤษฎีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองอยู่แล้ว โดยจะต้องมี
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส ระบบการเบิกจ่ายเบี้ยประชุม และ การบริหารงาน
บุคคลมีระบบคุณธรรมมีธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสเป็นธรรม ”(ผู้ให้
ข้อมูลคนที่ 25, สัมภาษณ์วันที่ 25 มีนาคม 2562) 

ทั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่เห็นว่าธรรมาภิบาลมีความส าคัญต่อการขับเคลื่ อนองค์การให้มี
สมรรถนะสูง โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การจะต้องมีหลักเกณฑ์ที่ความโปร่งใส  
ไม่เลือกปฏิบัติลดการใช้ดุลพินิจ ตั้งแต่กระบวนการสรรหาคัดเลือก ประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อน
ต าแหน่ง และการอบรม รวมทั้งการวางหลักปฏิบัติ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์การให้สอดคล้อง 
กับธรรมาภิบาล ดังบทสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 14 ดังนี้  

“ส านักงานต้องมีการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลถือเป็นสิ่งที่จ าเป็นในการท า
หน้าที่สนับสนุนฝ่ายนิติบัญญัติ การสรรหา การบริหาร การพัฒนาบุคลาการ การ
คัดเลือกบุคลากรไปอบรมพัฒนาต้องโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 13, 
สัมภาษณ์วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562) 

ในการนี้ ผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่คาดหวังให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีธรรมาภิบาล  

มีความโปร่งใสของข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ

องค์การในสื่อช่องทางหลักและทางสื่อออนไลน์ โดยต้องเผยแพร่เอกสารขององค์การที่ส าคัญ เช่น 

รายงานการประชุมของวุฒิสภา บันทึกการประชุมและรายงานการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ 

เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนได้ติดตามผลการด าเนินงานของส านักงาน ทั้งนี้สิ่งส าคัญเพ่ือการสร้าง

ความโปร่งใสของข้อมูลภาครัฐ คือ ภาครัฐจะต้องมีฐานข้อมูลเปิด (Open Data) โดยมีการเชื่อมโยง

ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน น าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ 

พร้อมมีช่องทางให้ประชาชนร่วมเป็นพลังส าคัญในการติดตามตรวจสอบและลดปัญหาการทุจริต

คอร์รัปชั่นขององค์การภาครัฐ อันจะน าไปสู่การยกระดับดัชนีภาพลักษณ์การด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐด้านความโปร่งใสและการคอร์รัปชั่นของประเทศให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ทางส านัก

เทคโนโลยีต้องการผลักดันให้ส านักงานจัดท าระบบฐานข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือประโยชน์

ในการจัดเก็บและเชื่อมโยงผ่านระบบการให้บริการภาครัฐ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ  

(e - Service) รวมถึงการให้ยื่นค าขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย การอนุญาตผ่านทางระบบดังกล่าว 

ตลอดจนก าหนดให้มีการบูรณาการระบบฐานข้อมูลของรัฐให้มีความเป็นเอกภาพและมีความ
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สอดคล้อง เพื่อให้ประชาชนได้รับการอ านวยความยุติธรรมที่สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง ซึ่งสอดคล้อง

กับผู้ให้ข้อมูลหลักดังนี้  

นอกจากนี้ ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 16 ได้ยกตัวอย่างประเทศที่เป็นแบบอย่างที่ดีส่งเสริมให้

องค์การมีสมรรถนะสูง โดยมีในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของภาค และส่งเสริมการมีระบบการ

ติดตามตรวจสอบข้อมูลเพ่ือให้การบริหารงานของรัฐมีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาลภาครัฐ  

จากการได้ศึกษาดูงานรัฐสภาต่างประเทศ อาทิ สิงคโปร์ ออสเตรเลีย ซึ่งรัฐบาลของประเทศเหล่านี้ได้

น าระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้เผยแพร่ข้อมูลของรัฐสภา เช่น การท าบันทึกการประชุมเผยแพร่

ทางเว็ปไซต์ให้ประชาชนได้ติดตาม อีกทั้งมีการแปลภาษาเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาอ่ืนที่ใช้ทาง

ราชการ เพ่ือเอ้ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สามารถตรวจสอบการท างานและมีช่องทางการ

รับฟังความคิดเห็นของประชาชนจากภาคประชาชนโดยตรง ซึ่งสร้างความโปร่งใสมีธรรมาภิบาล  

“...กรณีวุฒิสภาของประเทศออสเตรเลีย กลุ่มเครือจักรภพจะท าการเผยแพร่

ข้อมูลของรัฐสภาผ่านทางเว็บไซต์มีการเผยแพร่บันทึกการประชุมและรวมเล่มบันทึกการ

ประชุมจัดท าเป็นรายงานประจ าปีของวุฒิสภาต่อสาธารณะ มีรายงานผลการศึกษาดูงาน

และงบประมาณค่าใช้จ่ายของคณะกรรมาธิการให้ประชาชนได้รับทราบและตรวจสอบได้ 

มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนผ่านทาง email หากประชาชนเห็นว่า

งบประมาณที่ใช้ไปไม่ถูกต้องสามารถคัดค้านได้ รวมทั้งมีช่องทางให้ประชาชนได้ติดตาม

ร่างพระราชบัญญัติและมีระบบการแจ้งเตือนรายบุคคลเพ่ือติดตามเฉพาะร่างกฎหมายที่

สนใจ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นบทบาทของภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ท าหน้าที่ติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของรัฐอย่างเข้มแข็ง 

...ส่วนประเทศสิงคโปร์ที่เป็นแบบอย่างของ e - Government รัฐบาลมีการ

สื่อสารกันโดยใช้เครือข่ายทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้รับรางวัลจากการลดใช้ กระดาษ 

(paperless) ได้อย่างมาก เป็นองค์การสีเขียว (Green Organization) ส่วนรัฐสภาของ

สิงคโปร์ยกระดับการท างานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการท าให้งาน  

มีประสิทธิภาพ ตัวอย่างที่ชัดเจน คือ การรับรองบันทึกการประชุมและการเผยแพร่

บันทึกการประชุมของรัฐสภา เมื่ อบันทึกประชุมได้ด าเนินการเสร็จแล้วจะมีการ

ด าเนินการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์แทนระบบกระดาษ โดยโพสต์ไว้ในเว็บไซต์ให้สมาชิก

รัฐสภาได้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องกันเองภายใน ซึ่งจะก าหนดวันเพ่ือให้พิจารณา

แก้ไขได้ หากไม่มีใครแก้ไขตามระยะเวลาที่ก าหนดจะด าเนินการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ 

หากมีผู้ต้องการแก้ไขจะมีแบบฟอร์มแบบให้กรอกแก้ไข ซึ่งส่วนใหญ่เขาด าเนินการทาง
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อิเล็กทรอนิกส์แต่จะใช้วิธีการอ่ืนก็ได้ ท าให้การเผยแพร่บันทึกการประชุมท าได้อย่าง

รวดเร็ว โดยมีการเผยแพร่บันทึกการประชุมของรัฐสภาเป็นภาษาราชการ 2 ภาษา 

ขณะนี้รัฐสภา (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 16, สัมภาษณ์วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562) 

อย่างไรก็ดี ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความต้องการและความคาดหวังให้มีการผลักดันการสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือกับสนับสนุนภารกิจด้านงานประชุมอย่างโครงการสร้างความร่วมมือบูรณาการ

ฐานข้อมูลพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 4 หน่วยงานได้แก่ ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา เพ่ือเป็นการเชื่อมโยงการท างานเกี่ยวกับร่างกฎหมาย หรือกระบวนการทางนิติบัญญัติให้

รวดเร็วและสามารถวางแผนการท างาน เพ่ือเห็นความเคลื่อนไหวเพ่ือติดตามร่างกฎหมายในชั้นต่างๆ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  การผลักดันการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยกับ

สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูล

มาใช้ประโยชน์สนับสนุนภารกิจให้กับวุฒิสภา รวมทั้งการสร้างความร่วมมือและการสร้างเครือข่าย

การมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน เพ่ือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในระบบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากภาคประชาชน ซึ่งการสร้างความ

ร่วมมือเหล่านี้เป็นปัจจัยให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีศักยภาพสูงขึ้น โดยบุคลากรของส านักงานผู้

มีหน้าที่ขับเคลื่อนสร้างความร่วมมือในด้านต่าง ๆ กับองค์การภายนอกต้องมีความสามารถน า

เทคโนโลยีมาสร้างวิธีการท างานใหม่ๆ เพื่อสร้างนวัตกรรม ได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างและดีกว่าเดิม ส่งเสริม

การปฏิบัติภารกิจของสมาชิกวุฒิสภา และคณะกรรมาธิการได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของ

ประชาชน ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสรุปผลการสภาพการณ์และความต้องการพัฒนาส านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูงได้ดังนี้ (ปรากฏดังภาพที่ 11) 
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ภาพท่ี 11 ผลการศกึษาสภาพการณ์และความต้องการพฒันาส านกังานเลขาธิการวฒุิสภาไปสู่

องค์การสมรรถนะสงู 

สภาพการณ์การบริหาร
จัดการของส านกังาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

1. ด้านโครงสร้างส านักงาน

เลขาธิการวุฒสิภา 

2. ด้านการวางแผน

ยุทธศาสตร์องค์การ 

3. ด้านการน าองค์การ 

4. ด้านสถานที ่

5. ด้านการบริหารจดัการ 

   - การบริหารทรัพยากร

บุคคล 

   - ดา้นการจัดการความรู ้

   - ดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

   - ดา้นงบประมาณ 

6. ด้านบุคลากร 

7. ด้านการสนับสนุนงาน

วิชาการให้กับวุฒิสภาและ

คณะกรรมาธิการ 

8. ด้านการสนับสนุนการ

ปฏิบัติภารกิจดา้นการ

ต่างประเทศ 

9. ด้านการด าเนินการ

สนับสนุน ส่งเสรมิ และ

เผยแพร่การปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย  

ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนา
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่
องค์การสมรรถนะสูง 

1. ปัญหาการบริหารจดัการ 

1) การน าองค์การและการ

ก าหนดทิศทางและการบริหาร

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

2) แผนยุทธศาสตร์ของส านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 

3) โครงสร้างและอัตราก าลัง 

4) กระบวนการท างาน 

5) วัฒนธรรมองค์การ และ

ค่านิยม 

6) ช่องการสื่อสารและการ

ประชาสมัพันธ์ 

7) การจัดการความรู้   

8) สถานท่ี 

  2. ปัญหาการบริหารทรัพยากร

บุคคล 

  3. ปัญหาด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

การพัฒนายุทธศาสตร์ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การ
สมรรถนะสูง  

คุณลักษณะขององค์การสมรรถนะ
สูง 

1. มุ่งสร้างทุนมนุษย์ท่ีมีศักยภาพ  

2. มุ่งการน าองค์การ  

3. มุ่งสร้างยุทธศาสตร์ที่มีความ

ยืดหยุ่นรองรบัการเปลี่ยนแปลง  

4. มุ่งพัฒนากระบวนการท างานท่ี

มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง  

5. มุ่งการเรียนรู้และใช้เทคโนโลยี

สร้างนวัตกรรม 

6. มุ่งตอบสนองความต้องการของ

วุฒิสภาเพื่อประโยชน์ของ

ประชาชนเป็นส าคัญ  

7. มุง่การสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือ 

ส ำนักงำนเลขำธิกำร

วุฒสิภำ 

มีสมรรถนะสูง 

ความต้องการและความคาดหวัง
ในการพัฒนาส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 
 - สร้างผู้น าการเปลีย่นแปลง 

 - มีธรรมาภิบาล และความโปร่งใส

ในการบริหารจัดการ  
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3. การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 
   การศึกษาข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสาร บริบทที่เกี่ยวข้องและผู้วิจัยน ามาวิเคราะห์ 
SWOT Analysis และ TOWS Matrix ร่วมด้วยเพ่ือวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมและปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งเป็น
เครื่องมือในการประเมินสถานการณ์เพ่ือวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน 
โอกาสและอุปสรรค/ภัยคุกคามจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มีต่อการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง โดยผู้วิจัยได้สรุปผลการสังเคราะห์
ตามองค์ประกอบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในตามแนวคิด 7 ’S Analysis ของ McKinsey  
เพ่ือวิเคราะห์หาจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) จากปัจจัย 7 ด้าน ดังตารางที่ 13 

 

ตาราง 13 ผลกระทบที่มีต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาตามแนวคิด 
7’S Analysis 

แนวคิด 7’S Analysis ผลกระทบที่มีต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง 

1. ด้านโครงสร้าง  
(Structure) 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการจัดแบ่งโครงสร้างส่วนราชการตามหน้าที่มี
การแบ่งงานกันท าและท างานตามสายการบังคับบัญชาลักษณะแนวตั้งหลายล าดับ
ขั้น มีการสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษรที่เป็นทางการอย่างชัดเจน แต่ลักษณะดังกล่าว
ท าให้เกิดปัญหาแบ่งงานกันท ามากเกินไป ขาดการบูรณการท างานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานภายใน ซึง่เป็นอุปสรรคต่อการท างานเป็นทีมข้ามสายงาน คือ ตา่งฝ่ายต่าง
ท างานตามหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมาย ขาดความยืดหยุ่นในการท างาน และ
ส่งผลให้การด าเนินงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

ทั้งนี้ ด้วยโครงสร้างองค์การที่ไม่ยืดหยุ่นต่อการสนับสนุนภารกิจงานให้กับ
วุฒิสภา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญใหม่ มีโครงสร้างและอัตราก าลังสอดคล้อง
กับภารกิจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  และขาดการ
ทบทวนบทบาทภารกิจให้สอดคล้องกับภาระงานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม ควรมี
การปรับโครงสร้างและอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงานตามบทบาทใหม่  กรณี
ส านักงานมีภารกิจใหม่ คือ การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และ
การติดตามการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามหมวด 16 ของรัฐธรรมนูญเพื่อ
การปฏิรูปประเทศ และกรณีรัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติหน้าที่และอ านาจถอดถอนผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญปี 2540 และปี 2550 กลุ่มงานที่
ท าหน้าที่ดังกล่าวต้องปรับบทบาท อัตราก าลังให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญปี 2560 

2. ด้านกลยุทธ์  
(Strategy) 

ส านักงานมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน เช่น การประชุม การบริหารจัดการข้อมูลทางวิชาการ  หรือ 
การด าเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประชาธิปไตย เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  หรือการด าเนินการเพื่อสนับสนุนภารกิจของ
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แนวคิด 7’S Analysis ผลกระทบที่มีต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง 

คณะกรรมาธิการ และสมาชิกวุฒิสภา แต่โดยรวมยังขาดการสร้างความร่วมมือที่
ชัดเจนกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และและผู้น าภาค
ประชาชน เพื่อการสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ของวุฒิสภา 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการปรับปรุงและทบทวนยุทธศาสตร์เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและภารกิจของส านักงานเพื่อรองรับภารกิจของ
วุฒิสภาและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในแต่ละช่วงเวลา  มีการก าหนด
ยุทธศาสตร์ของส านักงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  และรัฐธรรมนูญ เพื่อให้
ส านักงานและบุคลากรมีเป้าหมายและทิศทางการท างานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
อย่างไรก็ดีในทางปฏิบัติการก าหนดยุทธศาสตรข์าดการสือ่สารและการมสี่วนรว่มของ
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและบุคลากรในการก าหนดทิศทางของแผนยุทธศาสตร์  ท าให้
บุคลากรไม่เห็นคุณค่าของการมียุทธศาสตร์และขาดทิศทางการท างานท่ีสนับสนุนให้
การท างานบรรลุเป้าหมายในภาพรวมขององค์การส าเร็จ  

3. ด้านระบบการปฏิบัติงาน
(System) 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการจัดท าคู่มือก าหนด รูปแบบกระบวนการ
ท างานท่ีชัดเจน เป็นมาตรฐาน เพื่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน มีระบบการ
บริหารความเสี่ยง และมีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรครอบคลุมทุก 
ๆ ด้าน และมีระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์รองรับการปฏิบัติงานภายในส านักงาน 
แต่มีระบบข้อมูลสารสนเทศกระจัดกระจายตามความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ภายใน ฐานข้อมูลมีความซ้ าซ้อน ขาดการบูรณาการข้อมูลเพื่อจัดระบบฐานข้อมูล
และสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ขาดการทบทวนและก าหนดแนวทางร่วมกันในการ
จัดการข้อมูลให้มีเอกภาพและทันสมัย ส่วนระบบการจัดการความรู้ของส านักงาน 
อีกทั้งขาดการจัดระบบความรู้ที่จ าเป็นในการท างานให้สอดรับกับภารกิจของ
ส านักงาน และขาดการขับเคลื่อนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแบ่งปันความรู้อย่าง
จริงจัง ส่งผลให้ยังไม่เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้  เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่การปฏิบัติใน
องค์การอย่างต่อเนื่อง  

ส าหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
ไม่สามารถรองรับการท างานฝ่ายนิติบัญญัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครือข่าย
สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร อุปกรณ์  โปรแกรมซอฟแวร์บางตัวไม่ทันสมัย มี
ค่าใช้จ่ายสูงในการดูแลอุปกรณ์ อีกทั้งสถานที่ท างานในปัจจุบันมีสภาพแวดล้อมไม่
เอื้อต่อการต่อการปฏิบัติงานและวางระบบงานด้านเทคโนโลยี อย่างไรก็ดี ส านักงาน
ได้มีการพัฒนาแอปพลิเคช่ันเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิวุฒิสภาและ
บุคลากรในองค์การ ซึ่งส่งผลให้การสืบค้นข้อมูลกฎหมาย และการสื่อสารได้รวดเร็ว
มากยิ่งข้ึน 

ส่วนระบบการคลังและงบประมาณ ก าหนดกรอบวงเงินตามหลักเกณฑ์การ
จัดสรรงบประมาณและติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการจัดท างบประมาณของ
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แนวคิด 7’S Analysis ผลกระทบที่มีต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง 

ส านักงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บท และแผนปฏิบัติการของ
ส านักงาน โดยด าเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
เพื่อจัดสรรและเบิกจ่ายงบประมาณการด าเนินงานตามแผนงานโครงการตาม
ระเบียบหลักเกณฑ์อย่างถูกต้องเป็นระบบ ส่งผลให้มีการเบิกจ่ายโปร่งใสเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงการคลัง 

ส านักงานมีระบบการสื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง อาทิ ไลน์
ของส านักงาน (Secretariat-Senate) อินทราเน็ต อินเตอร์เน็ต และมีการรับฟัง
ความเห็นจากภาคประชาชนหลายช่องทางในสื่อหลัก ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ และสื่อ
สังคมออนไลน์ Social Media  เช่น  เฟซบุ๊ก ไลน์ เป็นต้น แต่ส านักงาน ขาดการ
ประชาสัมพันธ์องค์การเพื่อสร้างการยอมรับต่อส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการ
สนับสนุนงานให้กับวุฒิสภาและประชาชน อีกทั้งประชาชนยังไม่รู้ช่องทางการสื่อสาร 
รับฟังความคิดเห็นหรือรับข้อร้องเรียนที่ประชาชนเดือดร้อนมายังวุฒิสภาเพื่อแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชน โดยผ่านกลไกของการตั้งกระทู้ถาม เสนอญัตติ หรือการลง
พื้นที่ทราบข้อเท็จจริง เพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อรัฐบาล 

4. ด้านบุคลากร (Staff) การบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการสังกัดรัฐสภา คล่องตัวมีอิสระ มี
คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) เป็นผู้ก าหนดกรอบแนวบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในสังกัดรัฐสภา ซึง่มีการก าหนดแผนบริหารทรัพยากรบุคคลของสังกัดรัฐสภา 
เพื่อให้การบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีความชัดเจน แต่ส่วนใหญ่น าหลักการมา
จากคณะกรรมาการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) อาทิ การก าหนดสมรรถนะของ
บุคลากร การก าหนดต าแหน่ง การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน ท าให้เกิดปัญหาการ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์ของแผนการบริหารของส่วนราชการในสังกัดรัฐสภา ซึ่งลักษณะ
หน่วยงานในสังกัดรัฐสภามีความแตกต่างจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวง กรมของ
ฝ่ายบริหาร 

ส านกังานบริหารทรัพยากรบุคคลภายใต้แผนยุทธศาสตร์บริหารทรัพยากรบุคคล
ในสังกัดรัฐสภา เมื่อน าแผนสู่การปฏิบัติ เกิดปัญหาการขับเคลื่อนที่แตกต่างกัน
ระหว่างส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เนื่องจาก
ขาดความชัดเจนหรือการผลักดันในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของส านักงาน อาท ิ
กรณีการหมุนเวียนงานของบุคลากรในสายงานต่าง ๆ การด าเนินการตามแผนการสืบ
ทอดต าแหน่ง การก าหนดเกณฑ์ประเมินการเลื่อนต าแหน่ง และการเลื่อนขั้น
เงินเดือน สว่นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บางส่วนได้รับการฝึกอบรมไม่ตรงกับความ
ต้องการตามสายงาน และการน าหลักพัฒนารายบุคคล IDP มาพัฒนาบุคลากร ยัง
ขาดการด าเนินการอย่างจริงจัง สง่ผลให้ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาให้คนมีความรู้
ความสามารถตอบสนองงานให้วุฒิสภา   

บุคลากรส่วนใหญ่ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีจิตบริการ อ่อนน้อมถ่อมตน 
สุภาพ ท างานเป็นทีม ตั้งใจท างานในการให้บริการงานต่าง ๆ กับสมาชิกวุฒิสภาและ
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แนวคิด 7’S Analysis ผลกระทบที่มีต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง 

ผู้มาติดต่อ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับของสมาชิกวุฒิสภา มีบางส่วน
ของบุคลากรที่ขาดความมุ่งมั่น ทุ่มเท ไม่เรียนรู้และพัฒนางานส่งผลการท างานไม่มี
การเปลี่ยนแปลงสร้างวิธีการท างานรูปแบบใหม่  นอกจากนี้  บางส านักจ านวน
บุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ท าให้บุคลากรที่มีอยู่ต้อง
รับผิดชอบงานมากกว่าที่ได้รับมอบหมาย         

5. ด้านทักษะที่ใช้ในการท างาน 
(Skill) 

บุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีทักษะด้านการท างานร่วมกับฝ่าย
การเมือง และมีความเป็นมืออาชีพด้านการประชุมและท าหน้าที่เลขานุการในการ
ประชุมเป็นอย่างดี แต่ยังขาดความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการ
ปฏิรูปประเทศ และกลไกที่ต้องด าเนินการสนับสนุนงานให้กับสมาชิกวุฒิสภา และ
ทักษะความเช่ียวชาญด้านวิชาการและงานวิจัย ทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ดี รวมทั้ง
ขาดทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งส่งผลต่อการสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภายังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร  

6. ด้านรูปแบบการบรหิาร
จัดการ (Style) 

ผู้บริหารมีความทุ่มเท เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างความสุจริต โปร่งใส
กับการท างาน ให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย มีการด าเนินการตาม
กฎระเบียบโดยเคร่งครัด มีแบบแผนและมีความเป็นทางการสูง โดยมีการมอบงาน
ด้วยหนังสือสั่งการ เป็นลายลักษณ์อักษร อีกทั้งมีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
อย่างชัดเจน มีการบริหารจัดการแบบสั่งการจากผู้บริหารระดับสูง เน้นการสื่อสารที่
เป็นลักษณะสั่งการ เช่น ไลน์ส านักงาน ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้
ระบบการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร และให้อ านาจการการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติงานน้อยลง 

7. ด้านค่านิยม 
(Shared Value) 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาก าหนดวัฒนธรรมขององค์การ คือ สามัคคีมีวินัย 
สุจริตโปร่งใส รอบรู้งานสภา มีจิตอาสา มุ่งงานสภาสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้น าผลักดันให้
บุคลากรยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ บุคลากรโดยส่วนใหญ่รับรู้ถึงการก าหนดค่านิยม
ร่วม บุคลากรทุกระดับมีค่านิยมหรือแนวทางประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา เจตจ านงสุจริต เพื่อให้ทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ซือ่สัตย์ สุจริต 
การเสียสละ ทุ่มเทต่อการท างาน วัฒนธรรมการท างานของบุคลากรส่วนใหญ่ยังยึด
ติดรูปแบบ วิธีการท างานแบบเดิม ยึดถือหลักเกณฑ์ ท างานตามที่ได้รับมอบหมาย 
ไม่ปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง บุคลากรบางส่วนมีทัศนคติ วิธีคิด 
Mind set ท างานเชิงรับ ไม่กล้าแสดงความเห็น หรือไม่ต้องการท างานเชิงรุก ไม่
ต้องการท างานใหม่ที่ต้องทุมเท สร้างสรรค์ ส่งผลให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามี
วัฒนธรรมการท างานร่วมกันแบบพี่น้อง เคารพผู้มีอาวุโส อะลุ่มอล่วย อยู่ด้วยกัน
แบบถ้อยทีถ้อยอาศัย ไม่โต้แย้ง ไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งในการท างานร่วมกัน
เป็นทีม  ช่วยเหลือ ผูกพันกัน เน้นการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มากกว่าเน้นการ
สร้างผลงานที่โดดเด่น ซึ่งยังเป็นอุปสรรคต่อการสร้างมาตรฐานการท างานและการ
สง่เสริมให้เป็นองค์การสมรรถนะสูง 
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ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ในองค์ประกอบการวิเคราะห์ด าเนินตามแนวคิด 
PEST Analysis เพื่อวิเคราะห์หาโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ดังตารางที ่14 

ตาราง 14 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ตามแนวคิด PEST Analysis 

แนวคิด PEST Analysis การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

1. ด้านการเมือง (Political) การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเมื่อมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่  ก่อให้เกิดพรรค
การเมืองจ านวนมาก นโยบายขาดความเป็นเอกภาพและไม่ ชัดเจน มีการ
เปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรีเพื่อการบริหาร การเมืองขาดเสถียรภาพ วุฒิสภามีหน้า
และอ านาจมากขึ้น ในขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่พร้อมก าหนดกลไกติดตาม 
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ส่งผลให้ประชาชนขาดความเช่ือมั่นและ
ยอมรับต่อสมาชิกวุฒิสภา 

ส าหรับการเมืองภาคประชาชนมีความตื่นตัวและเข้ามาตรวจสอบและมีส่วน
ร่วมทางการเมืองมากขึ้น แต่บางส่วนยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล ขาดความรู้ความ
เข้าใจสิทธิหน้าที่ของพลเมือง ภาครัฐได้ตระหนักถึงความส าคัญของการให้ความรู้ 
การประชาสัมพันธ ์และการรณรงค์เพิ่มช่องทางให้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ประชาชนได้
มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ร้องเรียน เสนอแนะต่อรัฐบาลและฝ่าย
นิติบัญญัติ เพื่อสะท้อนความเดือนร้อนและความต้องการของประชาชน เพื่อให้
ภาครัฐน ามาพิจารณา ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่ล้าสมัยให้มีความสอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  รวมทั้งตาม
บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มาตรา 59     ที่ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลของรัฐอย่างเท่าเทียม และมาตรา 129 (6)   ที่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ต้องเปิดเผยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ซึ่งรวมถึงบันทึกการประชุม รายงาน
การด าเนินการ รายงานการสอบหาข้อเท็จจริง หรือรายงานการศึกษา รวมทั้งมี
กฎหมายที่ส่งเสริมภาคประชาชนให้สามารถเข้าถึงข้อมูล  ตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540    ที่ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและส่งเสริม
ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้จากภาคประชาชน ส่งผลให้ส านักงานต้องทบทวน
พิจารณาข้อมูลข่าวสารที่สมควรให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบอย่างเป็นระบบมากข้ึน 

อีกทั้ง รัฐบาลได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้
ก าหนดเป้าหมายให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และเช่ือมโยงลงสู่แผนการปฏิบัติของ
หน่วยงานทุกระดับ ซึ่งได้ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐต้องปรับแผนปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ  รวมทั้งรัฐบาลมีนโยบาย
ส่งเสริมและรณรงค์ให้หน่วยงานภาครัฐมีธรรมาภิบาล  สร้างค่านิยมเกี่ยวกับ
จริยธรรม คุณธรรม สร้างความโปร่งใส ลดการทุจริต และหน่วยงานภาครัฐได้ให้การ
สนับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
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แนวคิด PEST Analysis การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

ทุจริตในองค์การ และต้องการยกระดับให้เป็นระบบราชการ 4.0 โดยมีการท างาน
เป็นเครือข่ายสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเปิดกว้างให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล 
ผลักดันภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล  (Digital Government) มีความทันสมัยน า
เทคโนโลยีดิจิทัล สร้างนวัตกรรมเพื่อการบริการประชาชน ด้วยบุคลากรที่มี
สมรรถนะสูง ซึ่งในทางปฏิบัติหน่วยงานภาครัฐยังขาดความพร้อมการเช่ือมโยงข้อมูล
แบบเปิดของภาครัฐ (Open Government Data) เพื่อการเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้อย่าง
สมบูรณ์ 

ส าหรับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ได้บัญญัติที่มาของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจาก
กลุ่มที่หลากหลาย โดยสมาชิกวุฒิสภามีความเข้าใจหน้าที่และอ านาจในการปฏิบัติ
หน้าที่ โดยเฉพาะภารกิจตามมาตรา 269 - 270 ได้ก าหนดให้วุฒิสภามีหน้าที่และ
อ านาจติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ในช่วง 5 ปีแรกนับจากสมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันได้รับการแต่งตั้ง 
โดยวุฒิสภามีความคาดหวังที่ต้องการบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่มี
ความรู้ความสามารถทางกฎหมาย วิชาการ และงานวิจัย รวมทั้งงานธุรการที่เป็นมือ
อาชีพ และมีกลไกช่วยสนับสนุนตามภารกิจดังกล่าว แต่ในทางปฏิบัติหน่วยงาน
ภาครัฐบาลมีการด าเนินการตามกลไกที่ไม่ชัดเจน เช่น การรายงานข้อมูลลงในระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ(eMENSCR) เพื่อรายงานความคืบหน้าของหน่วยงาน
ภาครัฐขาดความสมบูรณ์ และขาดการเปิดช่องทางให้ประชาชนเข้ามาแสดงความ
คิดเห็น รวมทั้งขาดฐานข้อมูลเกี่ยวกับการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป  

นอกจากนี้ รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการสร้างบทบาทความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ โดยรัฐบาลไทยได้ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างบทบาทของรัฐสภาไทยกับ
ประเทศสมาชิกสหภาพรัฐสภา (Inter-Parliamentary Union :IPU) ทั่วโลก 155 
ประเทศ มีการพัฒนารัฐสภาไทยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับสากล และในระดับ
อาเซียนได้มีการสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐสภาของประเทศสมาชิกอาเซียนในนาม
สมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly : AIPA) ซึ่งได้มี
ทิศทางความร่วมมือ ในการท างานร่วมกันในฐานะองค์การนิติบัญญัติของประเทศ
สมาชิกรัฐสภาอาเซียน มีการส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างประเทศ อาทิ การ
พัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเทศอาเซียน เพื่อยกระดับมาตรฐาน
ระบบงานนิติบัญญัติของประเทศสมาชิกอาเซียน 
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แนวคิด PEST Analysis การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

2. ด้านเศรษฐกิจ (Economy) สภาวะเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัว มีผลต่อการจัดสรรงบประมาณให้
หน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และภาครัฐ
จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
ซึ่งจะต้องพิจารณางบประมาณให้มคีวามเหมาะสม และความคุ้มค่า โดยหน่วยงานใน
สังกัดรัฐสภาได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอเพื่อการพัฒนาบุคลากร และ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี และเครือข่ายสารสนเทศ  

3. ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
(Socio-Cultural) 

     ในปัจจุบันประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  เรียนรู้
เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น และมีรูปแบบการบริโภคข่าวสาร จากเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิสเตอร์ ยูทูป มากขึ้น และเป็นปัจจัยการหนึ่งในการใช้ชีวิต 
มีผลให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ 
เพิ่มช่องทางการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้ 
รับทราบการด าเนินการที่มีความน่าเช่ือถือ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันการณ์ อย่างไรก็ดี
ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารที่รวดเร็วในสื่อสังคมออนไลน์  ที่
ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย แต่ยากต่อการตรวจสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซต์
เบอร์ 

ทั้งนี้ ในขณะเดียวกันสังคมไทยได้ตระหนักถึงความส าคัญของ การลดภาวะ
โลกร้อน ที่ก่อให้เกิดพิบัติทางธรรมชาติ กระแสการอนุรักษ์ธรรมชาติมากขึ้นใน
องค์การภาครัฐภาคเอกชนได้รณรงค์ลดใช้ทรัพยากรด้วยการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
กระบวนการท างาน อาทิ การใช้ท างานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องมือสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ แทนการท างานบนกระดาษ หรือใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทน
กระดาษมากขึ้น  

4. ด้านเทคโนโลยี 
(Technology) 

เทคโนโลยีในยุคปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผัน  (Disruptive 
Technology) องค์การภาครัฐและเอกชนต้องปรับตัว  ทั้ งในเรื่องของระบบ
เทคโนโลยี เครื่องมือและรูปแบบการสื่อสารที่ทันสมัย เพื่อประชาชนจะได้เข้าถึง
อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

ในขณะเดียวกันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล ทุกสิ่งถูกเช่ือมโยงเข้าสู่
โลกอินเทอร์เน็ต (Internet of Things: lot) ซึ่งเป็นพัฒนาการโลกอนาคต รวมทั้ง
การมีการสร้างปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence :AI) เพื่อท างานร่วมกับ
มนุษย์ได้อย่างมีศักยภาพสูง ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐต้องมีแผนเพื่อปรับตัวกับการ
เปลี่ยนแปลง (Digital Transformation) โดยจะต้องเตรียมความพร้อมของบุคลากร
ให้มีทักษะดิจิทัลและน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ตอบสนองภารกิจการบริหารจัดใน
ส านักงาน โดยจะต้องน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างกระบวนการท างานใหม่ อย่างไรก็
ตามการปรับปรุงโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่จะต้องมีระบบรักษาความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ดีประสิทธิภาพเข้ามาใช้ด้วย จะต้องมีการใช้ต้นทุนสูงเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาระบบซึ่งเป็นข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณ 
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ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของการพัฒนา
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง  

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของการพัฒนา
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้มีสมรรถนะสูง ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิควิเคราะห์ SWOT Analysis เพ่ือประเมิน
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค และน าข้อมูลทั้งหมดวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์แบบเมตริกซ์ที่
เรียกว่า TOWS Matrix เป็นการวิเคราะห์ที่น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรค มาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดออกมาเป็นกลยุทธ์ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ SWOT ดังตารางที่ 15 

 

ตาราง 15 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
S1. ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นองค์การหลักตาม
รัฐธรรมนูญที่มีหน้าที่และอ านาจสนับสนุนงานให้กับวุฒิสภา
ที่มีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ 
S2. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่น เสียสละ ยึดมั่นในกฎระเบียบ
และกฎหมายในการบริหารจัดการองค์การ และเป็น
แบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรใน
องค์การ  
S3. มีการทบทวนและจัดท ายุทธศาสตร์องค์ การให้ 
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท 
แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12   
S4. ส านักงานมีคู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
S5. ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีฐานข้อมูลเพื่อการ
สนับสนุนงานวิชาการและการปฏิบัติงาน 
S6. มีกลไกในการจัดท างบประมาณ และพัสดุ และการ
เบิกจ่ายตามระเบียบหลักเกณฑ์อย่างถูกต้อง เป็นระบบ 
S7. ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีแผนการบริหารความ
เสี่ยงทั่วทั้งองค์กร มาใช้ให้ครอบคลุมทุกๆ ด้าน เพื่อให้
บุคลากรได้ปฏิบัติและด าเนินการบริหารจัดการงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
S8. .ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารขององค์การ ข้อมูลการด าเนินการสนับสนุนภารกิจ
ของวุฒิสภา เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ ติดตาม และสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลได้ และสร้างความโปร่งใสขององค์การ  
S9. ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามี ช่องทางการสื่อสาร 
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารหลายช่องทางไปยัง 
สมาชิกวุฒิสภา ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชน  

W1. โครงสร้างองค์การขาดความยืดหยุ่นและการ
จัดสรรอัตราก าลังยังไม่สอดคล้องในภารกิจของ
ส านักงาน 
W2.ขาดการประสานเช่ือมโยงกันในการด าเนินงาน
ระหว่างหน่วยงานภายในเพื่อมองภาพรวมของผลลัพธ์ 
W3.ขาดความ ชัด เจน ในการสื่ อส าร  ห รื อ ขาด
ประสิทธิภาพในการสื่อสารแผนในองค์การ 
W4. ขาดการเสริมสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้กับบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง 
W5.ขาดเอกภาพในการบริหารจัดเก็บ สืบค้นข้อมูล 
คือ มีฐานข้อมูลซ้ าซ้อน หรือไม่ได้ใช้งานร่วมกัน  
W6.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์ไม่ทันสมัย  
W7. ขาดทิศทางที่ชัดเจนในการสนับสนุนภารกิจตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ และด าเนินการตามยุทธ์ศาสตร์
ชาติ 
W8.ส านักงานขาดการทบทวนความเหมาะสมของการ
น าหลักการบริหารทรัพยากรบุคคลรัฐสภา 
W9. บุคลากรบางส่วนขาด ความรู้ ทักษะ ท่ีจ าเป็นต่อ
การพัฒนางานของส านักงาน ได้แก่ ทักษะทางวิชาการ
และงานวิจัย ทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะดิจิทัล  
W10.บุคลากรที่เกี่ยวข้องยังขาดความรู้ความเข้าใจ
อย่างเพียงพอเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการ
ปฏิรูปประเทศ  
W11. สถานที่ท างานแออัดและไม่คล่องตัวในการ
ท างาน รวมทั้งระบบรักษาความปลอดภัยยังไม่เข้มงวด 
ขาดมาตรฐาน 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
S10. ผู้บริหารมุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์การ 
S11. บุคลากรส่วนใหญ่มีจิตบริการ อ่อนน้อมถ่อมตน 
สุภาพ ทุ่มเท ตั้งใจท างาน 
S12. ส านักงานมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 
S13. ส านักงานได้มีการพัฒนาแอปพลิเคช่ันเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานของสมาชิวุฒิสภาและบุคลากรในองค์การ 
 

W12.วัฒนธรรมการท างานของบุคลากรบางส่วนติด
กับรูปแบบการท างานแบบเดิม ท างานตามที่ได้รับ
มอบหมาย ขาดการปรับตัวให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลง 
W13.บุคลากรบางส่วนขาดความมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการ
ท างาน 
W14. การปฏิบัติภารกิจของส านักงานบางส่วนขาด
การผลักดันการท างานร่วมกับเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 
W15. ขาดการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์
องค์การ สู่ภาคประชาชน  

 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 

O1. ภาครัฐมีเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทของประเทศ 
O2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
บัญญัติให้หน่วยราชการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 
และให้ประชาชนเข้าถึงโดยสะดวก  
O3. นโยบายการปฏิรูประบบราชการผลักดันให้เป็นระบบ
ราชการ 4.0 ส่งเสริมให้ภาครัฐมีความทันสมัยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล   
O4. นโยบายรัฐบาลสนับสนุนบทบาท ITA ท าให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีธรรมาภิบาลมากขึ้น  
O5. รัฐบาลมีนโยบายผลักดันภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล   
O6. กระแสการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและเทคโนโลยีที่
ก้าวหน้า ส่งผลให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว ลดการใช้ทรัพยากร 
O7. ประชาชนตื่นตัวทางการเมือง ภาคประชาชนและภาคี
เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองมากขึ้น 
O8. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่รวดเร็ว 
ท าให้ประชาชนและเข้าถึงข้อมูลภาครัฐมากขึ้น 
O9. สมาชิกวุฒิสภามีความเข้าใจในหน้าที่และอ านาจของ
วุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญ 2560  
O10. รัฐบาลส่งเสริมการสร้างความร่วมมือสร้างเครือข่ายใน
สหภาพรัฐสภาอาเซียน และในการประชุมสมัชชารัฐสภา
อาเซียน (AIPA)ช่วยกระชับความสัมพันธ์สร้างความร่วมมือ
ก าหนดทิศทางการท างานของฝ่ายนิติบัญญัติ การพัฒนา
กฎหมายร่วมกันของประเทศสมาชิกรัฐสภาอาเซียน  

T1. การเมืองขาดเสถยีรภาพ มีการเปลีย่นแปลงทาง
การเมือง และมีรัฐธรรมนญูใหม ่
T2.ประชาชนบางส่วนไม่ทราบช่องทางการสื่อสาร เพื่อ
เข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ภาครัฐ 
T3. เทคโนโลยมีีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้
หน่วยงานภาครัฐ ต้องปรบัระบบการท างาน  
T4. รัฐบาลยังขาดการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐได้น าข้อมลูมาใช้ประโยชนไ์ด้จริง 
T5. ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว หน่วยงานได้รับการ
จัดสรรงบประมาณลดลง 
T6. หน่วยงานและบุคลากรภาครฐัมีความรู้ความเข้าใจ
ต่อระบบการรายงานผลในระบบการติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) แตกต่างกัน 
T7.สมาชิกวุฒิสภา มาจากกลุม่ตัวแทนประชาชนท่ี
หลากหลาย  
T8. ความก้าวหน้าทางด้านการเทคโนโลยีการสื่อสารที่
รวดเร็วในสังคมออนไลน์ social network ประชาชน
เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น แตย่ากในการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล และเกิดความไม่มั่นคงทางไซเบอร ์
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ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT) ดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้น าผล
การศึกษาทั้งหมดมาพัฒนายุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูงโดย
ใช้แนวคิดการวางแผนกลยุทธ์ด้วยวิธี TOWS Matrix ด้วยแนวทางกลยุทธ์ทั้ง 4 แนวทาง คือ 1) กล
ยุทธ์เชิงรุก SO (SO Strategy) จัดท ากลยุทธ์โดยใช้จุดแข็ง เพื่อสร้างความได้เปรียบจากโอกาส 2) กล
ยุทธ์เชิงแก้ไข WO (WO Strategy) จัดท ากลยุทธ์โดยเอาชนะจุดอ่อน เพ่ือใช้ประโยชน์จากโอกาส 3) 
กลยุทธ์เชิงป้องกัน ST (ST Strategy) จัดท ากลยุทธ์โดยใช้จุดแข็งเพ่ือหลีกเลี่ยงอุปสรรค 4) กลยุทธ์
เชิงรับ WT (WT Strategy) จัดท ากลยุทธ์เพ่ือลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค ผลออกมาดังตารางที่ 16 

ตาราง 16 สรุปผลการวิเคราะห์กลยุทธ์ จาก TOWS Matrix 

TOWS MATRIX 

กลยุทธ์เชิงรุก SO (SO Strategy) กลยุทธ์เชิงแก้ไข WO (WO Strategy) 

S1, S2, S3, S5, S6, S7 , S8, S10, S11, O1, O2, O4  
ส่งเสริมการน าองค์การให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
S1, S4, S8, S12, S13 , O2, O3, O6 การพัฒนาระบบการ
ป ระ ชุม อั จ ฉ ริ ย ะ  (SMART Meeting) มี ค วาม ทั น สมั ย 
ประหยัด ถูกต้องและรวดเร็ว 
S1, S4,S5, S6, S8, S9,O1, O2, O3,O4 พัฒนาระบบการ
ติ ด ต าม แ ล ะ เผ ย แ พ ร่ ผ ล ก ารป ระ ชุ ม พิ จ ารณ าร่ า ง
พระราชบัญญัติของวุฒิสภา และคณะกรรมาธิการ เพื่อสร้าง
ความโปร่งใส และประชาชนสามารถติดตามและตรวจสอบได้
จากภาคประชาชน 
S1, S5, S8, S9, S12, S13, O3, O5, O7,O8, O9  ส่งเสริม
ประสบการณ์เรียนรู้ด้วย สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม ในการ
เผยแพร่ความรู้เสริมสร้างประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของเครือข่ายภาคประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 

W1, W2, W3,W5, W6, O1, O3, O5 พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานกระบวนการท างานในการ
สนับสนุนงานให้กับวุฒิสภา 
W2 , W4, W9, W14 , O3 , O9, O10 เส ริม สร้ า ง
ความร่วมมือกับต่างประเทศในการสร้างศักยภาพ
และมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
W2, W3, W4, W5, W6 ,O3, O4,  O5  ส ร้ า ง
นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิก
วุฒิสภาในด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา 
W1, W3, W8,W13, O1, O3, O4 พัฒนาระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่ส่งเสริมศักยภาพของ
บุคลากรและองค์การ 
W2, W12, W13, W14, O1, O3  พัฒนาบุคลากรให้
เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างวัฒนธรรมการ
ท างานเพิ่มความเข้มแข็งงานด้านนิติบัญญัติ 
W1, W11, W13,O1,O3 พัฒนาคุณภาพชีวิตการ
ท างาน สร้างสมดุลระหว่างชีวิต เพื่อส่งเสริมความ
ผูกพันต่อองค์การ 
W4, W5, O3, O5 ส่งเสริมการจัดการความรู้ สร้าง
วัฒนธรรมการเรียนรู้ และนวัตกรรมองค์การ 
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กลยุทธ์เชิงป้องกัน ST (ST Strategy) กลยุทธ์เชิงรับ WT (WT Strategy) 

S1, S8, S9, S9, S12, S13, T1, T2,T3, T8 พั ฒ น า ก า ร
สื่อสารประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างความรู้ของประชาชน
และเครือข่ายต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
S1, S2, S3, S5, S12, T1, T2 ส่ ง เส ริ ม เค รื อ ข่ า ย ภ า ค
ประชาชน ภาครัฐ และเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้าง
ความตระหนักรู้เรื่องระบอบประชาธิปไตย และให้ข้อเสนอ
ทางสังคมและนโยบายต่อวุฒิสภา   
 

 W6, W14, W15, T1, T3,T8 ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ปฏิสัมพันธ์และสร้างความไว้วางใจและการยอมรับ
จากวุฒิสภาและภาคประชาชน 
W1, W3 , W5 , W7, W9, W10, T3, T4 , T6,T7 
พัฒนากลไก รูปแบบการท างานสนับสนุนงานของ
วุฒิสภาในการติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ และเร่งรัด
การปฏิรูปประเทศ  
W5, W6, T3, T4 T5 พัฒนาจัดการข้อมูลระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานสู่องค์การดิจิทัล 
W6, W9,T3, T4, T5 ,T8 เพิ่ ม ศั ก ย ภ า พ ข อ ง
โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
W2, W5, W6, W9, W10, W13, W14, T3, T4 ,T7 
ส่งเสริมส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้มีความเป็น
มืออาชีพด้ านกฎหมาย  วิชาการและงานวิจัย 
สนับสนุนงานให้ฝ่ายนิติบัญญัติ 
W8, W9, W10, W11 , W14,  T3 , T4,T7 พัฒนา
บุคลากรให้เป็นทุนมนุษย์ท่ีมีสมรรถนะสูง 

 จากตาราง 13-16 การจับคู่วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประกอบกับการพิจารณาเลือกคู่รายการวิเคราะห์จากสถานการณ์ 4 รูปแบบเพ่ือน าไปสู่การก าหนด
ยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง ดังนี้ 
 1. กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy)  
    กลยุทธ์เชิงแก้ไขได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและ
โอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือที่จะน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิงแก้ไข กล่าวคือ ในการวางแผนกล
ยุทธ์และการพัฒนาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาขาดการบูรณาการประสานเชื่อมโยงกันในการ
ด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในขาดการมองกระบวนการในภาพรวมของผลลัพธ์ทั้งหมดของ
ส านักงาน และขาดความชัดเจนในการสื่อสาร หรือขาดประสิทธิภาพในการสื่อสารแผนในองค์การ 
อาทิ การสื่อสารยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ สู่การปฏิบัติงานให้ไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์การ การ
บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา น าหลักการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของ ก.พ. มาปรับใช้ โดยขาดการทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของหน่วยงานฝ่ายนิติบัญญัติและหน่วยงานของฝ่ายบริหาร มีโครงสร้างองค์การที่ไม่ยืดหยุ่น
ปรับเปลี่ยนได้ยาก เมื่อส านักงานมีภารกิจเพ่ิมข้ึนมาใหม่ บุคลากรจะมีปริมาณงานที่มากขึ้นท าให้ขาด
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เวลาในการพัฒนาตนและพัฒนางาน อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ทันสมัย ระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลขาดเอกภาพเพ่ือน ามาใช้ปฏิบัติงานและสืบค้นข้อมูลไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร สถานที่
ท างานไม่เอ้ือต่อการท างาน  อีกท้ังผู้บริหารบางส่วนขาดการสนับสนุนและให้โอกาสบุคลากรได้เรียนรู้ 
ร่วมกันเป็นทีม แลกเปลี่ยนวิธีการท างานและการแก้ไขปัญหา เสริมสร้างเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ใน
องค์การเพ่ือพัฒนานวัตกรรมองค์การอย่างต่อเนื่องและจริงจัง และบุคลากรบางส่วนขาดความทุ่มเท
กับการท างาน อย่างไรก็ดี แม้ว่าสภาพแวดล้อมภายในองค์การยังมีปัญหาอุปสรรค แต่หากพิจารณา
จากสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาสที่ส่งเสริมระบบงานและกระบวนการท างานขององค์การให้มี
มาตรฐานหลายประการ อาทิ ด้านนโยบายของรัฐบาลที่ผลักดันให้ภาครัฐต้องด าเนินการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์การให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการปฏิรูประบบราชการให้เป็นระบบราชการ 4.0 
แผนการพัฒนาภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัล รัฐบาลส่งเสริมและผลักดันบทบาทของรัฐสภาในเวทีระหว่าง
ประเทศ รวมทั้ง สมาชิกวุฒิสภามีความเข้าใจในหน้าที่และอ านาจ บทบาทในการท างานพร้อมให้การ
สนับสนุนการท างานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้มีมาตรฐานและเพ่ิมศักยภาพด้านการเรียนรู้
ของบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและสร้างนวัตกรรมได้ 
 2. กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) 
   กลยุทธ์เชิงรับได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็น
จุดอ่อนและข้อจ ากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือที่จะน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิงรับ  ทั้งนี้เนื่องจาก
เผชิญกับทั้งจุดอ่อนและข้อจ ากัดภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ กล่าวคือ ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาขาดการบูรณาการ ประสานเชื่อมโยงกันในการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายใน ขาดการ
มองกระบวนการในภาพรวมของผลลัพธ์ทั้งหมดของส านักงาน มีโครงสร้างองค์การที่ขาดความ
ยืดหยุ่นมีการจัดสรรอัตราก าลังยังไม่สอดคล้องในภารกิจ และภาระงานปริมาณที่มีเพ่ิมมากขึ้น 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาขาดทิศทางที่ชัดเจนสนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และ
การปฏิรูปประเทศ ของวุฒิสภา บุคลากรขาดความรู้และทักษะที่จ าเป็นที่ส่งเสริมให้บุคลากรมี
สมรรถนะสูง อาทิ งานวิชาการ งานวิจัย เทคโนโลยีดิจิทัล ภาษาอังกฤษ เป็นต้น ขาดเอกภาพในการ
บริหารจัดเก็บสืบค้นข้อมูล มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์ไม่ทันสมัย ระบบการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลยังไม่สามารถรองรับการสนับสนุนฝ่ายนิติบัญญัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ
ด าเนินการบางส่วนขาดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งทางด้านวิชาการ 
เครือข่ายเพ่ือการประชาสัมพันธ์ ภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชน ประกอบกับพบอุปสรรค
ภายนอก คือ สถานการณ์การเมืองระดับชาติขาดเสถียรภาพ ประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อฝ่าย
การเมือง สภาวะเศรษฐกิจไทยและทั่วโลกชะลอตัว ส่งผลด้านการจัดสรรงบประมาณของประเทศ
องค์การภาครัฐถูกตัดลดงบประมาณ และส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้รับการจัดสรรงบประมาณท่ีไม่
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เพียงพอ โดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบเครือข่ายสารสนเทศ และการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล สมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับการสรรหาคัดเลือกมาเป็นผู้แทนมาจากกลุ่มที่หลากหลายมีความ
คาดหวังต่อการด าเนินการของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาทั้งส่วนการสนับสนุนงานวิชาการและงาน
ธุรการ ซึ่งส่งผลให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะต้องปรับปรุงระบบการท างานสนับสนุนภารกิจของ
วุฒิสภาให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น 
 3. กลยุทธ์เชิงรุก SO (SO Strategy)  
     กลยุทธ์เชิงรุกได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและโอกาส
มาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิงรุก จุดแข็ง คือ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เป็นองค์การหลักตามรัฐธรรมนูญที่มีหน้าที่และอ านาจสนับสนุนงานให้กับวุฒิสภาที่มีภาพลักษณ์ที่
น่าเชื่อถือ โดยเป็นองค์การหลักที่สนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติให้กับวุฒิสภา อาทิ งานด้านการประชุม
เพ่ือพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย ถือเป็นงานหลักประการหนึ่งที่จะต้องมีกระบวนการที่ถูกต้องทันสมัย 
เป็นองค์การที่ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการน าองค์การให้มีความสุจริตโปร่งใส สร้างธรรมาภิบาล เป็น
แบบอย่างในด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากรด าเนินตาม ซึ่งโดยรวมบุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภามีจิตบริการ อ่อนน้อมถ่อมตน สุภาพ ทุ่มเท ตั้งใจท างาน ด้วยองค์การมีค่านิยม 
วัฒนธรรมองค์การที่ให้เกิดสามัคคีมีวินัย สุจริตโปร่งใส รอบรู้งานสภา มีจิตอาสา มุ่งงานสภาสัมฤทธิ์ 
มุ่งเน้นการสร้างความโปร่งใสในกระบวนการงบประมาณ มีความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบการ
เบิกจ่ายงบประมาณ และมีเกณฑ์การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมที่ทันสมัยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การ รวมทั้งข้อมูลการด าเนินการสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภา เพ่ือให้
ประชาชนได้รับรู้ ติดตาม และสามารถตรวจสอบข้อมูลได้  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์องค์การเพ่ือ
ก าหนดทิศทางองค์การให้สอดรับกับ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทระดับรองต่าง ๆ โดยมีการปรับ
ระบบการท างานองค์การเพ่ือให้มีมาตรฐานโดยใช้เครื่องมือการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA 4.0) และสร้างคู่มือ ฐานข้อมูลเพ่ือการท างานงานหลักอย่างการประชุมให้มี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย โดยมีแอปพลิเคชั่นต่างๆ อาทิ ไลน์ ของกลุ่มผู้บริหาร ไลน์ส าหรับสมาชิก
วุฒิสภาเพ่ือการสนับสนุนให้ข้อมูลด้านการประชุมผ่านช่องเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  อีกทั้งนโยบายการ
ปฏิรูประบบราชการผลักดันให้เป็นระบบราชการ 4.0 ส่งเสริมให้ภาครัฐมีความทันสมัยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) สร้างเครือข่ายกับภายในและภายนอก
องค์การ รัฐบาลสนับสนุนบทบาท ITA และรณรงค์ให้หน่วยงานภาครัฐมีธรรมาภิบาล สร้างค่านิยม
เกี่ยวกับจริยธรรม คุณธรรม สร้างความโปร่งใส ลดปัญหาการทุจริตในองค์การ เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ต่อสาธารณะและให้ประชาชนเข้าถึงโดยสะดวกจากความก้าวหน้าทางด้านการเทคโนโลยี  
ท าให้มีการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนและทุกภาคส่วนมีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภามีความรู้ความเข้าใจบทบาทการด าเนินงานของวุฒิสภา รวมทั้งเรื่องการเมื องการ
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ปกครองระบอบประชาธิปไตย ช่วยท าหน้าที่สื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์บทบาทของฝ่ายการเมือง 
และเผยแพร่ความรู้ประชาธิปไตยส่งผลให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองส านักงานกับ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามากขึ้น 

4. กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) 
       กลยุทธ์เชิงป้องกันได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและ
ข้อจ ากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือที่จะน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิงป้องกัน ทั้งนี้เนื่องจากส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภามีจุดแข็ง คือ เป็นองค์การหลักตามรัฐธรรมนูญที่มีหน้าที่และอ านาจสนับสนุนงาน
ให้กับวุฒิสภาที่มีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ เป็นองค์การที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก 
สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีช่องทางการสื่อสาร 
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารหลายช่องทางไปยัง สมาชิกวุฒิสภา ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชน 
เพ่ือให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องได้ติดตามการปฏิบัติภารกิจของวุฒิสภาในประชุม การลงพ้ืนที่พบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชน เพ่ือเสริมสร้างความรู้ของประชาชนและเครือข่ายต่อการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันเป็นหน้าประการหนึ่งของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการ
สนับสนุนการด าเนินการ เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจและยอมรับบทบาทของวุฒิสภาในการท าหน้าที่ของ
ฝ่ายการเมือง พร้อมสนับสนุนให้ความเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายและ
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ อย่างไรก็ดี ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะต้องพบกับข้อจ ากัด
จากภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ คือ สถานการณ์การเมืองระดับชาติขาดเสถียรภาพ ประชาชนขาดความ
เชื่อมั่นต่อฝ่ายการเมือง เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนอย่างแปลงรวดเร็ว แต่องค์การภาครัฐมีปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีและศักยภาพของบุคลากรไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง ประชาชนบางส่วนไม่รู้ถึงช่องทาง 
เข้าถึงขอ้มูล ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ภาครัฐ ท าให้ขาดความรู้ ความเข้าใจ สิทธิหน้าที่ของพลเมือง 
บทบาทการมีส่วนร่วมทางการเมืองและให้ความคิดเห็นเสนอแนะต่อรัฐ อีกทั้งความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี สื่อสังคมออนไลน์ ท าให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลมากขึ้น แต่ยากในการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล และเกิดความไม่มั่นคงทางไซเบอร์ ส่งผลต่อการสร้างความเชื่อมั่นของภาค
ประชาชนต่อองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ และมีผลกระทบต่อการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยกับวุฒิสภา 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยการหาความสัมพันธ์ด้วยเทคนิค TOWS Matrix 

ผู้วิจัยน าผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกด้วยการวิเคราะห์ 
SWOT Analysis ของการพัฒนายุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นองค์การสมรรถนะสูง มา
ก าหนดกลยุทธ์ โดยการน าข้อมูลที่ได้มาหาความสัมพันธ์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ TOWS Matrix ใน
การก าหนดกลยุทธ์ ดังนี้ 
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ตาราง 17 ผลการให้ค่าน้ าหนักและจัดอันดับความส าคัญสภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของ 
การพัฒนายุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นองค์การสมรรถนะสูง ด้านสภาพแวดล้อมภายใน 

 
ปัจจัยภายใน (Internal Factors) 

น้ าหนัก 
(Weight) 
0.0-1.0 

ระดับคะแนน 
(Rating) 

1-5 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

จุดแข็ง (Strengths) 
S1. ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นองค์การหลักตามรัฐธรรมนูญที่มี

หน้าที่และอ านาจสนับสนุนงานให้กับวุฒิสภาที่มีภาพลักษณ์ที่

น่าเชื่อถือ 

0.075 5 0.375 

S2. ผู้บริหารมีความมุ่ งมั่น เสียสละ ยึดมั่นในกฎระเบียบและ

กฎหมายในการบริหารจัดการองค์การ และเป็นแบบอย่างที่ดีด้าน

คุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์การ  

0.062 4 0.248 

S3. มีการทบทวนและจัดท ายุทธศาสตร์องค์การให้ สอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ 

และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12   

0.037 5 0.185 

S4. ส านักงานมีคู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 0.035 4 0.140 

S5. ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีฐานข้อมูลเพื่อการสนับสนุนงาน

วิชาการและการปฏิบัติงาน 

0.028 4 0.112 

S6. มีกลไกในการจัดท างบประมาณ และพัสดุ และการเบิกจ่ายตาม

ระเบียบหลักเกณฑ์อย่างถูกต้องเป็นระบบ 

0.045 5 0.225 

S7. ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีแผนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง

องค์กร มาใช้ให้ครอบคลุมทุกๆ ด้าน เพื่อให้บุคลากรได้ปฏิบัติและ

ด าเนินการบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

0.035 4 0.140 

S8. .ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ขององค์การ ข้อมูลการด าเนินการสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ ติดตาม และสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ 

และสร้างความโปร่งใสขององค์การ  

0.034 4 0.130 

S9. ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ 

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารหลายช่องทางไปยัง สมาชิกวุฒิสภา 

ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชน  

0.038 5 0.190 

S10. ผู้บริหารมุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์การ 0.027 4 0.108 
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ปัจจัยภายใน (Internal Factors) 

น้ าหนัก 
(Weight) 
0.0-1.0 

ระดับคะแนน 
(Rating) 

1-5 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

S11. บุคลากรส่วนใหญ่มีจิตบริการ อ่อนน้อมถ่อมตน สุภาพ ทุ่มเท 

ตั้งใจท างาน 

0.034 5 0.170 

S12. ส านักงานมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน

ภายนอก เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 

0.028 5 0.140 

S13. ส านักงานได้มีการพัฒนาแอปพลิเคช่ันเพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของสมาชิวุฒิสภาและบุคลากรในองค์การ 

0.022 4 0.088 

รวมจุดแข็ง 0.500  2.251 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
W1. โครงสร้างองค์การขาดความยืดหยุ่นและการจัดสรรอัตราก าลัง

ยังไม่สอดคล้องในภารกิจต่าง ๆ ของส านักงานยังไม่สอดคล้องกับ

ภาระงานและปริมาณที่มีเพิ่มมากขึ้น  

0.052 5 0.26 

W2. ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาขาดการบูรณาการ ประสาน

เชื่อมโยงกันในการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในขาดการมอง

กระบวนการในภาพรวมของผลลัพธ์ทั้งหมดของส านักงาน 

0.043 5 0.215 

W3. ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขาดความชัดเจนในการสื่อสาร 

หรือขาดประสิทธิภาพในการสื่อสารแผนในองค์การ อาทิ การสื่อสาร

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ สู่การปฏิบัติงานให้ไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้ง

องค์การ 

0.032 5 0.160 

W4. ขาดการเสริมสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้าง

วัฒนธรรมการเรียนรู้ให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

0.034 5 0.170 

W5.ขาดเอกภาพในการบริหารจัดเก็บ สืบค้นข้อมูล คือ มีฐานข้อมูล

ซ้ าซ้อน หรือไม่ได้ใช้งานร่วมกัน  

0.035 5 0.175 

W6.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์ไม่ทันสมัย  0.043 5 0.215 

W7. ขาดทิศทางที่ชัดเจนในการสนับสนุนภารกิจตามแผนการปฏิรูป

ประเทศ และด าเนินการตามยุทธ์ศาสตร์ชาติ 

0.032 5 0.16 

W8.ส านักงานขาดการทบทวนความเหมาะสมของการน าหลักการ

บริหารทรัพยากรบุคคลรัฐสภา 

0.024 5 0.12 

W9. บุคลากรบางส่วนขาด ความรู้ ทักษะ ที่จ าเป็นต่อการพัฒนา 0.035 5 0.175 
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ปัจจัยภายใน (Internal Factors) 

น้ าหนัก 
(Weight) 
0.0-1.0 

ระดับคะแนน 
(Rating) 

1-5 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

งานของส านักงาน ได้แก่ ทักษะทางวิชาการและงานวิจัย ทักษะ

ภาษาอังกฤษ และทักษะดิจิทัล (Digital Skill)   

W10.บุคลากรที่เกี่ยวข้องยังขาดความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอ

เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  

0.036 5 0.180 

W11. สถานที่ท างานแออัดและไม่คล่องตัวในการท างาน รวมทั้ง

ระบบรักษาความปลอดภัยยังไม่เข้มงวด ขาดมาตรฐาน 

0.021 4 0.084 

W12.วัฒนธรรมการท างานของบุคลากรบางส่วนติดกับรูปแบบการ

ท างานแบบเดิม ท างานตามที่ได้รับมอบหมาย ขาดการปรับตัวให้

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 

0.032 5 0.160 

W13.บุคลากรบางส่วนขาดความมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการท างาน 0.024 5 0.12 

W14. การปฏิบัติภารกิจของส านักงานบางส่วนขาดการผลักดันการ

ท างานร่วมกับเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 

0.032 5 0.160 

W15. ขาดการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์การ สู่ภาค

ประชาชน  

0.025 5 0.125 

รวมจุดอ่อน 0.500  2.479 
รวมสภาพแวดล้อมภายในทั้งหมด 1.000  4.730 

ตาราง 18 ผลการให้ค่าน้ าหนักและจัดอันดับความส าคัญสภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของการ
พัฒนายุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นองค์การสมรรถนะสูง ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก 

 
ปัจจัยภายนอก (External Factors) 

น้ าหนัก 
(Weight) 
0.0-1.0 

ระดับ
คะแนน 
(Rating) 

1-5 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 

โอกาส (Opportunities) 
O1. ภาครัฐมีเป้าหมายที่ ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทของประเทศ 

0.076 5 0.380 

O2.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติให้

หน่วยราชการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ และให้ประชาชน
เข้าถึงโดยสะดวก  

0.047 5 0.235 

O3.นโยบายการปฏิรูประบบราชการผลักดันให้เป็นระบบราชการ 

4.0 ส่งเสริมให้ภาครัฐมีความทันสมัยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล   

0.054 5 0.270 
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ปัจจัยภายนอก (External Factors) 

น้ าหนัก 
(Weight) 
0.0-1.0 

ระดับ
คะแนน 
(Rating) 

1-5 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 

O4.นโยบายรัฐบาลสนับสนุนบทบาท ITA และท าให้หน่วยงาน

ภาครัฐมีธรรมาภิบาลมากขึ้น  

0.052 5 0.260 

O5. รัฐบาลมีนโยบายผลักดันภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล   0.058 5 0.290 

O6. กระแสการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและเทคโนโลยีที่
ก้าวหน้า ส่งผลให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว ลดการใช้ทรัพยากร 

0.034 4 0.136 

O7. ประชาชนตื่นตัวทางการเมือง ภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย

เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองมากขึ้น 

0.044 5 0.220 

O8. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่รวดเร็ว ท าให้

ประชาชนและเข้าถึงข้อมูลภาครัฐมากขึ้น 

0.048 5 0.240 

O9.สมาชิกวุฒิสภามีความเข้าใจในหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 
ตามรัฐธรรมนูญ 2560 

0.045 5 0.225 

O10. รัฐบาลส่งเสริมการสร้างความร่วมมือสร้างเครือข่ายในสหภาพ

รัฐสภาอาเซียน และในการประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) 
ช่วยกระชับความสัมพันธ์สร้างความร่วมมือก าหนดทิศทางการ
ท างานของฝ่ายนิติบัญญัติ การพัฒนากฎหมายร่วมกันของประเทศ
สมาชิกรัฐสภาอาเซียน  

0.042 4 0.168 

รวมโอกาส 0.500  2.424 
อุปสรรค (Threats) 

T1. การเมืองขาดเสถียรภาพ มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และมี
รัฐธรรมนูญใหม่ 

0.064  5  0.320  

T2.ประชาชนบางส่วนไม่ทราบช่องทางการสื่อสาร เพื่อเข้าถึงข้อมูล 
ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ภาครัฐ 

0.053  4  0.212  

T3. เท ค โน โล ยี มี ก าร เป ลี่ ย น แ ป ล งอย่ า งร วด เร็ ว  (Digital 

Disruption) ท าให้หน่วยงานภาครัฐ ต้องปรับระบบการท างาน  

0.075  5  0.375  

T4. รัฐบาลยังขาดการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้
น าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้จริง 

0.063  5  0.315 

T5. ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ลดลง 

0.056  4 0.224  

T6. หน่วยงานและบุคลากรภาครัฐมีความรู้ความเข้าใจต่อระบบการ
รายงานผล ในระบบการติ ดตามและประ เมิ นผลแห่ งชาติ 

0.072  5  0.36  
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ปัจจัยภายนอก (External Factors) 

น้ าหนัก 
(Weight) 
0.0-1.0 

ระดับ
คะแนน 
(Rating) 

1-5 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 

(eMENSCR) แตกต่างกัน 

T7.สมาชิกวุฒิสภา มาจากกลุ่มตัวแทนประชาชนท่ีหลากหลาย  0.057  5  0.285  

T8. ความก้าวหน้าทางด้านการเทคโนโลยีการสื่อสารที่รวดเร็วใน
สังคมออนไลน์ social network ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายมากข้ึน แต่
ยากในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และเกิดความไม่มั่นคง
ทางไซเบอร์ 

0.060  4  0.240 

รวมอุปสรรค 0.5  2.331 
รวมสภาพแวดล้อมภายในทั้งหมด 1.000  4.755 

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของการพัฒนายุทธศาสตร์ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาเป็นองค์การสมรรถนะสูง  ผู้วิจัยได้สรุปสภาพแวดล้อมที่เป็นต าแหน่งทางกลยุทธ์
เพ่ือร่างข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนายุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นองค์การ
สมรรถนะสูงไดด้ังตารางที่ 19 

 

ตาราง 19 ต าแหน่งทางยุทธ์ศาสตร์เพ่ือพัฒนายุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่
องค์การสมรรถนะสูง 

สภาพแวดล้อมภายใน จุดแข็ง (Strengths) S 2.251 
จุดอ่อน (Weaknesses) W 2.479 

สภาพแวดล้อมภายนอก โอกาส (Opportunities) O 2.424 
อุปสรรค (Threats) T 2.331 
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สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) เพ่ือการพัฒนายุทธศาสตร์ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 

 

 
 

ภาพที่ 12 แสดงต าแหน่งทางยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 
 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์และก าหนดยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การ
สมรรถนะสูง 

การวิจัยรอบนี้ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการวิจัยเชิงอนาคตแบบ EDFR เก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 17 คน จ านวน 3 รอบ รอบที่ 1 ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ส่วนรอบที่ 2 และ 3 ใช้การตอบ
แบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตอบค าถามตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 การวิเคราะห์และ
ก าหนดยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูงรายละเอียดมีดังนี้  

รอบที่ 1 ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ลักษณะข้อค าถามเกี่ยวข้องกับการก าหนด
ยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 
17 คน ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา หมายถึง ผู้ มีต าแหน่งทางการ
บริหารของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่มีความเข้าใจภาพรวมของกระบวนการจัดท าแผนงานของ
องค์การ และเป็นผู้ก าหนดทิศทางองค์การ ซึ่งส่งผลต่อการผลักดันยุทธ์ศาสตร์สู่การปฏิบัติ 2) 
บุคลากรผู้ปฏิบัติ หมายถึง ผู้ที่มีประสบการณ์ท างานด้านนโยบายและแผน เป็นผู้น ายุทธศาสตร์และ
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กลยุทธ์สู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งเป็นผู้ส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์การทุก ๆ ด้าน 
อาทิ การปรับเปลี่ยนกระบวนการท างาน การปรับเปลี่ยนวิธีคิด และการสร้างคุณธรรม จริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน 3) ผู้มีส่วนได้เสียของส านักงานเลขาธิการวุฒิ สภา หมายถึง สมาชิกวุฒิสภา อดีต
ผู้บริหารของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร 4) นักวิชาการของสถาบันการศึกษา
และหน่วยงานภาครัฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการจัดการองค์การให้มีสมรรถนะสูง ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือน าไปก าหนดยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูงมีดังนี้ 

1. การบริหารจัดการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้มีสมรรถนะสูง 

ปัจจุบันส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาท าหน้าที่สนับสนุนภารกิจของวุฒิสภา โดยสมาชิก
วุฒิสภาชุดปัจจุบันมาจากบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ 2560 ซ่ึงมีหน้าที่และอ านาจหลักเช่นเดิม คือ 
การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน การกลั่นกรองกฎหมาย และการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง อีกทั้งยังมีบทบาทที่มาพร้อมกับสมาชิกวุฒิสภาในช่วง 5 ปีแรก คือการติดตาม เสนอแนะ 
และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  ดังนั้นการเป็นองค์การ
สมรรถนะสูงของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะต้องการท าหน้าที่สนับสนุนฝ่ายนิติบัญญัติ  อาทิ ด้าน
การประชุม การสนับสนุนข้อมูลและวิชาการ โดยมีความเข้าใจเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท 
แผนการปฏิรูปประเทศเป็นพื้นฐาน  

ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า การบริหารจัดการส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาให้มีสมรรถนะสูงจะต้องเข้าใจหลักการส าคัญคือ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาต้อง
ปฏิบัติภารกิจหลักในการสนับสนุนงานให้กับวุฒิสภาตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ เข้าใจทิศทาง
การพัฒนาส านักงานให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทรองระดับต่าง ๆ รวมทั้งบริบทการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ในอนาคต โดยมีปัจจัยที่ท าให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีสมรรถนะสู ง คือ 
ผู้บริหารที่มีความเป็นผู้น าสามารถน าองค์การด้วยความสุจริต มีความสามารถในการบริหารองค์การ
ในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง มีระบบการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศจากเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพ่ือสนับสนุนงานวิชาการและกฎหมายให้กับสมาชิกวุฒิสภา 
และบุคลากรต้องเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถ โดยระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลจะต้องมี
วิธีการดึงดูด รักษา พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดีคนเก่ง พัฒนาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นองค์การ
ชั้นน าของประเทศได้ รายละเอียดมีดังนี้ 

 “...ส านั กงานเลขาธิการวุฒิ สภาจะเป็นองค์การส มรรถนะสู งได้ต้องมี
องค์ประกอบไปด้วยหลายลักษณะด้วยกัน ทั้งด้านผู้น าที่สามารถน าองค์การไปด้วย
ความสุจริต โปร่งใส มีธรรมาภิบาล มีความสามารถในการบริหารด้วยความยืดหยุ่นใน
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สภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม บุคลากรต้องมีความรู้
ความสามารถ ระบบงานที่ดีแนวทางการพัฒนาระบบที่ดีรองรับการท างานให้กับ
สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากอาชีพที่หลากหลาย สิ่งส าคัญคือเทคโนโลยีที่จะเป็นปัจจัยให้
องค์การก้าวกระโดด หรือล้าหลัง” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 7,สัมภาษณ์วันที่ 22 เมษายน 
2563) 

“…การก าหนดยุทธศาสตร์ของส านักงานจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผน
แม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนา ฉบับที่ 12 บุคลากรของส านักงาน
จะต้องมีความรอบรู้เรื่องงานในกระบวนการนิติบัญญัติและมีทักษะทางเทคโนโลยี  
สามารถท างานสนับสนุนวุฒิสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติของฝ่ายนิติบัญญัติ” (ผู้ให้ข้อมูล
คนที ่2, สัมภาษณ์วันที่ 20 เมษายน 2563) 

“…ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะมีสมรรถนะสูงได้จะต้องรู้บทบาทและหน้าที่ของ
องค์การในการท างานสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภาให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 
ซึ่งในช่วง 5 ปีแรกของวุฒิสภาชุดปัจจุบันจะมีภารกิจติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการ
ปฏิรูปประเทศ และด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้วย ส านักงานจะต้องก าหนดทิศ
ทางการบริหารจัดการส านักงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ขับเคลื่อนไปสู่ระบบราชการ 4.0 
โดยส านักงานจะต้องพัฒนากระบวนการท างาน พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงเป็นคน
ดีและคนเก่ง มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้เรียนรู้ตลอดเวลา พัฒนาส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาไปสู่องค์การดิจิทัล” (ผู้ให้ข้อมูลคนที ่6,สัมภาษณ์วันที่ 22 เมษายน 2563) 

“...วันนี้การพัฒนาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะต้องน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา
ช่วยยกระดับศักยภาพองค์การเพ่ือให้องค์การเปลี่ยนแปลงไปสู่การท างานที่รวดเร็ว 
ทันสมัย ในอนาคต แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนาคนทั้งเรื่องความรู้ ความสามารถให้
ทันการเปลี่ยนแปลง การท างานที่ให้ความส าคัญกับการสื่อสาร สร้างความเข้าใจร่วมกัน
ของบุคลากรในองค์การ เพราะมนุษย์มีชีวิตจิตใจไม่ใช่หุ่นยนต์ สร้างสภาพแวดล้อมการ
ท างานที่ดี สร้างสุขภาวะการท างานที่ดี ไม่เจ็บป่วย เป็นสถานที่ให้บุคลากรท างานได้
อย่างมีความสุข หากองค์การสามารถสร้างสมดุลชีวิตให้กับบุคลากรได้ย่อมเป็นองค์การ
ที่มีสมรรถนะสูงที่บุคลากรต้องท างานดึงดูดคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาท างาน
ส่งเสริมให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นองค์การชั้นน าของประเทศได้...การท างาน
ของฝ่ายนิติบัญญัติก็จะต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สิ่งนี้ส าคัญเช่นเดียวกับ
หน่วยงานของรัฐ แม้ว่าการสนับสนุนงานจะเป็นการท างานสนับสนุนให้กับวุฒิสภา แต่
ผลลัพธ์นั้นจะต้องเป็นไปให้ประชาชนอยู่ดีกินดี  กฎหมายที่บัญญัติขึ้นจะต้องไม่จ ากัด
สิทธิของประชาชน หรือมีกฎหมายมากจนเกินไป ท าอย่างไรให้องค์การภาครัฐมีความ
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โปร่งใส ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม หรือตรวจสอบการท างาน หรือติดตามการพิจารณา
กลั่นกรองกฎหมาย มีช่องทางให้ประชาชนได้เสนอความเห็นเป็นสิ่งส าคัญมาก 
เทคโนโลยีดิจิทัลในโลกปัจจุบันจึงเป็นสิ่งที่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะต้องน ามาคิด
และน ามาเป็นช่องทางการใช้ประโยชน์เพ่ือการสื่อสาร การสร้างความร่วมมือในการใช้
ทรัพยากรร่วมกันได้โดยไม่จ าเป็นต้องสร้าง หรือจัดหาเพ่ิมข้ึนมาใหม่เฉพาะองค์การ เช่น 
ห้องสมุดขนาดใหญ่ สวยงาม อาจไม่จ าเป็นเท่ากับการมีแหล่งข้อมูลที่ครบถ้วน มี
ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้นจากหลายแหล่ง การพัฒนาเรื่องการจัดการข้อมูลขาดใหญ่ (Big 
Data) อาจเป็นเรื่องของฝ่ายบริหาร และกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาฐานข้อมูล
กลางซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติสามารถใช้ทรัพยากรร่วมได้โดยไม่จ าเป็นต้องท าขึ้นมาเอง ซึ่ง
สิ้นเปลืองและไม่คุ้มค่า...”  

“...การท างานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะต้องเข้าใจถึงหลักการบริหารที่อาศัยการ
ใช้ทรัพยากรร่วมบนความความร่วมมือ สร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานองค์กรภาครัฐมาตอบสนอง
ภารกิจของส านักงานด้านการสนับสนุนงานทางวิชาการ โดยสามารถให้บริการข้อมูลกฎหมายและ
วิชาการแก่วุฒิสภาด้วยฐานของความรู้ การมีข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลได้ย่อมมีความได้เปรียบใน
การพัฒนาคน และองค์การจะมีศักยภาพสูงขึ้น หรือ หากสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ ฐานข้อมูลของ
หน่วยงานรัฐ หน่วยงานทางวิชาการ ทั้งภายในและต่างประเทศได้ ย่อมส่งผลให้ส านักงานสนับสนุน
งานทางวิชาการให้กับวุฒิสภามากขึ้น ได้ใช้ประโยชน์เพ่ือการตัดสินใจมากกว่าที่จะสร้างทรัพยากร
ของตนเองอย่างครบถ้วนโดยไม่ร่วมมือกับผู้อ่ืน” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1, สัมภาษณ์วันที่ 20 เมษายน 
2563) 

2. แนวทางการพัฒนาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้มีสมรรถนะสูง 

ในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการเกิดโรคอุบัติใหม่อย่างไวรัสโคโรน่าสาย
พันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ซ่ึงส่งผลให้ส านักงานจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการท างาน และบุคลากร
ต้องปรับเปลี่ยนวิถีการท างาน ในสภาวะการเกิดโรคระบาดจากไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) 
ผู้เชี่ยวชาญได้มีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาให้สามารถสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของวุฒิสภาในฐานฝ่ายนิติบัญญัติของ
ประเทศได้มีดังนี ้

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบการท างานให้สอดรับกับ
สถานการณ์โควิด-19 โดยมีระบบการท างานที่บ้านและมีระบบงานรองรับโดยใช้เครือข่ายสารสนเทศ 
และควรมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสถานที่ท างานให้เป็นระเบียบเพ่ือสุขภาวะที่ดีของบุคลากร 
รายละเอียดมีดังนี้ 
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“...ในช่วง 5 ปีนี้สิ่งส าคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงองค์การไปสู่องค์การที่ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) จะเห็นความส าคัญของการใช้เทคโนโลยี
เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) เป็นปัจจัยเร่งให้
เกิดปฏิกิริยาให้ทุกองค์การต้องใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยท างาน ในขณะที่ทุก
คนต้องรักษาระยะห่ างและการท างานที่ บ้ าน  (Work Form Home) มากขึ้น  
ส านักงานจะต้องศึกษาว่าการท างานที่บ้านส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานที่ดีขึ้น
ของข้าราชการหรือไม่ การท างานที่บ้านจะช่วยให้บุคลากรมีเวลาและสามารถจัดสรร
เวลาเพ่ือการท างานและภารกิจส่วนตัวได้มากขึ้น ซ่ึงจะท าให้ชีวิตของบุคลากรมีความ
ยืดหยุ่นและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับองค์การ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3, 21 
เมษายน 2563) 

“…สิ่งส าคัญเมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงไป  ไม่ว่าเป็นปัจจัยจาก
เทคโนโลยี โรคระบาด หรือภัยธรรมชาติ มา Disrupt องค์การ ซ่ึงองค์การจะต้องมี
แผนรองรับการเปลี่ยนแปลงระบบการท างานให้สามารถปฏิบัติงานได้เป็นปกติที่สุด 
อาทิ ต้องมีแผนรองรับเรื่องคน ระบบงาน กรณีการท างานที่บ้าน (Work from 
Home) ซึ่งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องมีการเชื่อมโยงเครือข่ายการใช้งานบน
อินเตอร์เน็ตและคลาวด์ได้...” (ผู้ให้ข้อมูลคนที ่4, สัมภาษณ์วันที่ 21 เมษายน 2563) 

“...สภาพของสถานที่ท างานเมื่อเกิดวิกฤติโรคระบาดเช่นนี้  ก็จะต้องปรับพ้ืนที่
ให้มีระยะห่าง สภาพแวดล้อมการท างานจะต้องไม่แออัด  ที่ส่ งผลให้ เกิดการ
แพร่กระจายของเชื้อโรคได้ หรือพ้ืนที่ห้องประชุมและการประชุมก็ต้องปรับปรุงให้มี
ความเหมาะสม และมีความปลอดภัยมากขึ้นด้วย (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 7, สัมภาษณ์วันที ่
22 เมษายน 2563) 

นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาจะมีสมรรถนะสูงจะต้องน ารูปแบบการจัดประชุมออนไลน์หรือหรือการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือสามารถปฏิบัติภารกิจสนับสนุนงานให้กับวุฒิสภาได้อย่างต่อเนื่อง รายละเอียดมี
ดังนี้ 

“...ส าหรับการจัดประชุมที่เป็นหัวใจส าคัญของการท างานสนับสนุนฝ่ายนิติ
บัญญัติถูก Disruption จากโควิด-19 ส านักงานต้องมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้เพ่ือ
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) มากขึ้น เพ่ือรองรับสถานการณ์ที่การ
เกิดโรคระบาดหรือการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคตข้างหน้าและเป็นการส่งเสริม
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ให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีระบบการประชุมอัจฉริยะด้วย” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1 ,
สัมภาษณ์วันที่ 20 เมษายน 2563) 

3. ทิศทางในอนาคตของการยกระดับให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาองค์การมีสมรรถนะสูง
    ในอนาคตหน่วยงานในสังกัดรัฐสภา ได้แก่ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีสถานที่การท างานในพ้ืนที่เดียวกัน การก าหนดทิศทางการบริหารระบบ
การให้บริการ ทิศทางการใช้ทรัพยากร และการพัฒนาระบบทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ 
พ้ืนที่ ห้องประชุม ห้องสมุด ควรจะมีก าหนดทิศทางการพัฒนาร่วมกัน โดยต้องมีกรอบการร่าง
ยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับภาพรวมขององค์การฝ่ายนิติบัญญัติทั้งหมด ได้แก่ รัฐสภา ส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพ่ือการส่งเสริมให้รัฐสภามีระบบการ
ท างานที่ทันสมัย การพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 10 - 20 ปีข้างหน้า รายละเอียดมีดังนี้  

“...การพัฒนาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้มีสมรรถนะสูงได้จะต้องวางแผน
สร้างความร่วมมือระหว่างส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาและส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรในการก าหนดกรอบยุทธศาสตร์การเป็นองค์การสมรรถนะสูงจะสามารถ
ขับเคลื่อนให้เกิดเป็นองค์การสมรรถนะสูงของหน่วยธุรการของฝ่ายนิติบัญญัติได้จริง
ในอนาคต” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 10, สัมภาษณ์วันที่ 23 เมษายน 2563) 

“...โดยภาพรวมยุทธศาสตร์องค์การต้องมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ   
แผนแม่บท และเมื่อจัดท ายุทธศาสตร์แล้ว  ต้องจัดท าแผนปฏิบัติการรองรับ โดย
จัดหากลไกในการปฏิบัติให้เกิดภาพที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม และในอนาคตควรวางแผน
ก าหนดยุทธศาสตร์ของหน่วยธุรการฝ่ายนิติบัญญัติร่วมกัน คือทั้งส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา และส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ก าหนดทิศทางและขับเคลื่อนการ
เป็นองค์การสมรรถนะสูงไปพร้อม ๆ กัน เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ของการเป็นองค์การ
สมรรถนะสูงหน่วยสนับสนุนฝ่ายนิติบัญญัติได้จริง” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1,สัมภาษณ์วันที่ 
20 เมษายน 2563) 

นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความคิดเห็นต่อทิศทางการพัฒนาส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาให้มีสมรรถนะสูงในอนาคตเพ่ือสนับสนุนงานให้กับฝ่ายนิติบัญญัติ  ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องมี
ประสิทธิภาพและทันสมัย โดยน าประโยชน์ของการสร้างความร่วมมือ เทคโนโลยี เพ่ือปรับเปลี่ยน
กระบวนการท างาน สร้างนวัตกรรมองค์การ รายละเอียดมีดังนี้   

“...ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาในอนาคตจะเป็นองค์การสมรรถนะสูง  คือ
จะต้องส่งเสริมให้เป็นรัฐสภาที่ทันสมัย มีความเป็นสากล มีการบริการที่รวดเร็ว มี
คุณภาพ และเป็นองค์การที่รับผิดชอบต่อสังคมและประชาชน การเพ่ิมศักยภาพให้
เป็นองค์การสมรรถนะสูงจะต้องมีกระบวนการท างานที่ดี และมีบุคลากรที่มีคุณภาพมี
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ความเข้าใจองค์การ รู้กระบวนการท างาน รู้ว่าบทบาทหน้าที่ขององค์การฝ่ายนิติ
บัญญัติ และบทบาทการสนับสนุนงานให้กับสมาชิกวุฒิสภา การท างานต้องอาศัยการ
สร้างความร่วมมือจากภายในองค์การและเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ กฎหมาย 
การต่างประเทศ และการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ในอนาคตข้างหน้าส านักงานไร้
กระดาษ (Paperless) เป็นทิศทางที่จะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เรื่องของ
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) Robot อาจเข้ามาทดแทนในบางงาน เช่น งานชวเลข จะใช้
โปรแกรมการพิมพ์ตามเสียงแทนการจดบันทึกการประชุม การวิเคราะห์กฎหมายหรือ
ประมวลผลข้อมูลสนับสนุนงานให้กับวุฒิสภา เป็นต้น ส านักงานจะต้องปรับตัว ปรับ
กระบวนการท างานด้วย และในขณะเดียวกันต้องให้ความส าคัญกับคน ในสิ่งที่ AI ท า
แทนไม่ได้ คือ ส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ คิดเชิงระบบ ทักษะดิจิทัล เพ่ือ
พัฒนาคนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี...ส าหรับการสร้างทุนมนุษย์ยังมี
ความส าคัญมาก การสร้างแรงจูงใจ การกระตุ้นให้คนเรียนรู้ สร้างสรรค์การท างาน
ใหม่ ๆ บุคลากรที่นี่ท างานหนักต้องได้รับการดูแลที่ดี ทั้งทางใจ รายได้ ต าแหน่งและมี
ความก้าวหน้าในการท างาน เพ่ือมีขวัญก าลังใจที่ดีในการท างานให้กับองค์การ” (ผู้ให้
ข้อมูลคนที ่7,สัมภาษณ์วันที่ 22 เมษายน 2563)  

“… โลกของอนาคตที่สภาพแวดล้อม และเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว สิ่ง
ส าคัญคือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะต้องรู้จักหน้าที่ของตน รู้วิธีการประสานสร้าง
ความร่วมมือน าเทคโนโลยีสารสนเทศจากส่วนราชการอ่ืนมาใช้  ลงทุนให้น้อยแต่ได้
ผลประโยชน์มาก รู้วิธีการน าทรัพยากรมาใช้สร้างนวัตกรรมสนับสนุนการท างานให้กับ
วุฒิสภา เพราะการแข่งขันในปัจจุบันและอนาคตเป็นการแข่งขันกันด้วยความรู้
ความสามารถ ไม่ใช่การครอบครองวัตถุสิ่งของได้มากกว่ากัน ซ่ึงท้ายที่สุดองค์การจะ
เกิดปัญหาจากการสิ้นเปลืองงบประมาณ ไม่คล่องตัว ล้าสมัย และไร้ประสิทธิภาพ” 
(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1,สัมภาษณ์วันที่ 20 เมษายน 2563) 

 
ส าหรับการท างานในอนาคตผู้เชี่ยวชาญได้ยกตัวอย่างการปรับเปลี่ยนการท างานของ

หน่วยงานภาครัฐของประเทศจีนได้อย่างน่าสนใจ รายละเอียดมีดังนี้  
“...การน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการพัฒนาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้มีการ

ยกตัวอย่างการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในหน่วยงานรัฐของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ซึ่งท าให้การบริหารจัดการของหน่วยงานเปลี่ยนแปลงไปอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะ
ด้านงานศาลได้มีการน าระบบการประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้  ในระหว่าง
การประชุมมีการใช้ระบบการพิมพ์ด้วยเสียงโดยอัตโนมัติ (Speech to Text) พิมพ์
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ผ่านทางอินเตอร์เน็ต สามารถด าเนินการพิพากษา หรือไต่สวนคดี (Internet Court)  
ได้รวดเร็ว ซึ่งส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้หลายประการ...
การน าหุ่นยนต์ (AI) เข้ามาช่วยพิจารณาคดีแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Courte) ในกรณี
ของคดีท่ีเป็นกลุ่มมีผู้เสียหายจ านวนมาก อาท ิคดีท่ีเกี่ยวกับความเสียหายของผู้บริโภค 
ที่สามารถน าบรรทัดฐานของการพิพากษาที่ผ่านมาเป็นข้อมูลเพ่ือให้  AI ได้ตัดสิน ซึ่ง
ท าให้การพิพากษาเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

...ในกรณีของการยื่นฟ้องคดีขึ้นสู่ศาลสามารถด าเนินได้ 2 ช่องทาง คือยื่นด้วย
เอกสาร ซ่ึงศาลจะจัดเก็บเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือง่ายต่อการจัดเก็บรวบรวม
ข้อมูลให้แก่ผู้พิพากษาได้เปิดอ่านได้สะดวก และอีกช่องทาง คือ การยื่นค าฟ้องผ่าน
ทางจดหมายไม่จ าเป็นต้องให้ประชาชนเดินทางมายังอิเล็กทรอนิกส์ได้และให้ ผู้ยื่น
ด าเนินการลงทะเบียนขอสิทธิเพ่ือยื่นค าฟ้อง โดยมีการพิสูจน์ตัวตน ผ่านการจับภาพ
ใบหน้าและเลขหลังบัตรประชาชน ซ่ึงจะต้องเป็นระบบที่การรักษาความปลอดภัยเป็น
อย่างดี สิ่งที่ยกตัวอย่างของระบบศาล สามารถน ามาประยุกต์ได้หลายประการ การน า
โปรแกรมการพิมพ์ด้วยเสียงอัตโนมัติแทนการจดชวเลข มาช่วยในงานการประชุม
รัฐสภา วุฒิสภา และกรรมาธิการ ท าให้งานด้านการประชุมรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น การน าระบบ AI การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) จากกฎหมายที่มีอยู่
ในภาพรวม น ากฎหมายที่เก่ียวข้องทั้งหมดมาพิจารณา เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
กลั่นกรองกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ  ส่วนกระบวนการควบคุมการบริหารราชการ
แผ่นดินของวุฒิสภา โดยการเสนอญัตติ กระทู้ถาม ซ่ึงสามารถน าแบบอย่างการยื่น
ฟ้องคดีของศาลมาประยุกต์ใช้ได้ โดยด าเนินการเปิดสิทธิ์ให้กับสมาชิกวุฒิสภาเสนอ
ญัตติ กระทู้ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (E- petition) หรือการเสนอกฎหมายของภาค
ประชาชน การใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย ตัวอย่างเหล่านี้น ามาซึ่งองค์การ
สมรรถนะสูงและสามารถสนับสนุนงานวุฒิสภาในการกลั่นกรองกฎหมาย ควบคุมการ
บริหาราชการแผ่นดินและปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์ชาติได้บรรลุ
เป้าหมาย” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1,สัมภาษณ์วันที่ 20 เมษายน 2563) 

ดังนั้น จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ในสถานการณ์โรคโควิด - 19 ระบาดที่ส่งผล
กระทบต่อการท างานของภาครัฐ ภาคเอกชนทั่วโลกให้ต้องปรับตัวเพ่ือความอยู่รอด ระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่สมัยใหม่ มีบทบาทส าคัญอย่างมากต่อการปรับเปลี่ยนระบบการท างานของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนงานด้านการประชุมให้กับคณะกรรมาธิการและ
วุฒิสภาให้ราบรื่นและต่อเนื่องได้ ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญเสนอให้เพ่ิมแนวทางการด าเนินการจัดประชุมผ่าน
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สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นองค์การสมรรถนะสูงในการสนับสนุนระบบการประชุมอัจฉริยะ(Smart 
Meeting) ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ร่วมกับการวิเคราะห์เอกสาร ตามขั้นตอน
การวิจัยอนาคตด้วยเทคนิค EDFR (รอบที่ 1) ผู้วิจัยจึงน ามาร่างเป็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 19 และแนวทางการ
ด าเนินการ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
“ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาขับเคลื่อนสู่องค์การสมรรถนะสูงเพ่ือเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของวุฒิสภาและก่อประโยชน์สุขกับประชาชน” 
พันธกิจ 
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกระบวนการนิติบัญญัติของวุฒิสภาให้เป็นที่ยอมรับของ

ประชาชน 
2. เสริมสร้างพัฒนากลไกการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศให้เป็นไป

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
3. ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาธิปไตยและสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค

ประชาชนกับทุกภาคส่วนของประเทศ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของฝ่ายนิติบัญญัติ  ตามระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูง เพ่ือสนับสนุน

กระบวนการนิติบัญญัติของวุฒิสภา 
เป้าประสงค์ที่ 1.1 การส่งเสริมให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการบริหารจัดการที่มี

สมรรถนะสูง โดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือสร้างศักยภาพองค์การให้
เป็นที่ยอมรับของวุฒิสภาและประชาชน  

กลยุทธ์ที่1 ส่งเสริมการน าองค์การให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางการด าเนินการ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ

ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
2. พัฒนาวิธีการด าเนินงาน และยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐน าไปสู่วัฒนธรรมองค์การสุจริต โปร่งใส  
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3. การจัดกิจกรรมการเป็นผู้น าด้านคุณธรรม จริยธรรม สร้างความเป็นต้นแบบ (Role 
Model) ในการท างานเป็นที่ประจักษ์ขององค์การและส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามและเป็นที่
ยอมรับของฝ่ายนิติบัญญัติ 

4. เพ่ิมช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องของบุคลากร
และสร้างบรรยากาศการท างานที่เสริมสร้างความไว้วางใจและวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้
บุคลากรทุกระดับ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการรับรู้ปัญหาและเสนอความเห็นต่อการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาส าคัญของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ 

5. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การในรูปแบบต่าง ๆ และเพ่ิมช่องทาง
ให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียได้เข้าถึงข้อมูล เพ่ือสร้างภาพลักษณ์องค์การให้มีความสุจริต โปร่งใส 
เป็นองค์การที่ประชาชนไว้วางใจ 

6. เพ่ิมช่องทางการสื่อสาร ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารให้กับผู้บริหารทุกระดับและ
บุคลากร เพ่ือเข้าใจปรับวิธีคิด (Mind set) และสร้างความตระหนักถึงบทบาทและความส าคัญของแต่
ละส านัก ในการร่วมมือ เพ่ือสร้างผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซ่ึงเป็น
กระบวนการท างานเสริมสร้างวัฒนธรรมเชิงรุกในการท างานให้กับทุกคนในองค์การ 

7. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการองค์การเชิงยุทธศาสตร์ โดยควรก าหนดสมรรถนะหลัก
ของส านักงาน (Core Organization Competency) ให้มีความชัดเจน และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ให้
สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และทิศทางการบริหารของวุฒิสภา โดยส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามาร่วมวางแผน พัฒนา จัดท าก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนที่ท้าทาย สามารถน ากล
ยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติได้จริง เป็นไปตามความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย ก่อประโยชน์สุขต่อประชาชน  

8. พัฒนารูปแบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินความก้าวหน้าและความส าเร็จของกล
ยุทธ์ แผนงาน โครงการให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและสอดคล้องกับงบประมาณ โดยมีการ
รายงานผลการประเมินเพ่ือปรับปรุงแผนและกระบวนการท างานให้มีความยืดหยุ่นปรับตัว
เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 

9. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารการเงินและงบประมาณ รวมทั้งระบบการจัดซื้อจัด
จ้างและการพัสดุที่ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ต้ังแต่ การวางแผน การด าเนินการ และการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์การโดยมีการ
เผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างสม่ าเสมอ (Accountability) 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์และสร้างความไว้วางใจและการยอมรับจากวุฒิสภา
และประชาชน 
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แนวทางการด าเนินการ 
1. ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เผยแพร่ข่าวสารของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ในการสนับสนุนภารกิจตามหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา ผ่านทางสื่อหลัก อาทิ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อ
ออนไลน์ และ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือให้ทุกภาคส่วน
เข้าถึง เข้าใจและไว้วางใจต่อการปฏิบัติงานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการประสานงานกับ สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
รัฐบาล สื่อมวลชน หรือมีการแต่งตั้งโฆษกของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพ่ือรายงานสถานการณ์
และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสาธารณชน เมื่อเกิดปัญหาหรือมีข้อมูลที่สร้างความสับสนเกี่ยวกับ
การปฏิบัติภารกิจของส านักงานในการสนับสนุนงานให้กับวุฒิสภา โดยใช้ภาษาสื่อสารกับสื่อมวลชน
อย่างสร้างสรรค์เข้าใจง่ายและเป็นกันเอง 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพัฒนาเพ่ิมทักษะเกี่ยวกับการ
สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภายนอก และศึกษารูปแบบ 
เทคนิคการท าสื่อท่ีมีประสิทธิภาพ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในยุคดิจิทัล   

4. พัฒนาแอปพลิเคชั่นที่รวบรวมองค์ความรู  และข้อมูลต่าง ๆ ที่ช่วยสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาและให้ความรูแกประชาชนทั่วไป รวมถึง เป็นช่องทาง
ให้กับเครือข่ายภาคประชาชนในการแจ้งข้อมูล ข้อร้องเรียนในการด าเนินการของภาครัฐ หรือความ
เดือนร้อนของประชาชน  

5. ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรับรู้และความเข้าใจต่อการด าเนินงาน
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการท าหน้าที่สนับสนุนภารกิจของวุฒิสภาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าผล
ส ารวจไปปรับปรุงกระบวนการท างานและพัฒนาการสื่อสารให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับ
ประชาชน 

เป้าประสงค์ 1.2 การพัฒนาขีดความสามารถของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยมีการ
พัฒนากระบวนการท างานให้มีคุณภาพ เสริมสร้างมาตรฐานการท างาน และการสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยธุรการสังกัดรัฐสภาของต่างประเทศเทียบเคียงการท างานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทย 
เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของวุฒิสภาและประชาชน 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานกระบวนการท างานเพ่ือสนับสนุนงานให้กับ
วุฒิสภา 

แนวทางการด าเนินการ 
1.พัฒนากระบวนการท างานโดยใช้หลักการบริหารคุณภาพโดยรวม (TQM) และยึด

หลักการมีส่วนร่วมและร่วมรับผิดชอบของบุคลากรในองค์การ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานตามความ
ต้องการของสมาชิกวุฒิสภา   
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2. ปรับปรุงระบบงานและกระบวนการท างานส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  โดยน า
ผลสัมฤทธิ์เป็นเป้าหมาย และวางกระบวนการท างานให้ท างานร่วมกันจากต้นทางไปสู่ผลลัพธ์
ปลายทาง หรือส่งมอบการบริการ  

3. ส่งเสริมการท างานแบบทีมข้ามสายงาน (Cross Function) เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานรองรับภารกิจของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

4. วางแผน วิเคราะห์ พัฒนาแผนบริหารความเสี่ยง และผลักดันให้ส านักต่าง ๆ มีการ
ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของส านักงาน เพ่ือลดปัญหาและป้องกันความผิดพลาดของ
แผนการปฏิบัติงานและการเงินของส านักงานอย่างเป็นระบบ 

5. ปรับปรุงกระบวนการท างานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยน าเทคโนโลยีมาใช้
เพ่ือสร้างนวัตกรรมในการสนับสนุนการกลั่นกรองกฎหมายให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง และได้มาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการสร้างศักยภาพและมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 

แนวทางการด าเนินการ  
1. จัดตั้งคณะท างานศึกษาเทียบเคียงหลักเกณฑ์มาตรฐานกระบวนการท างานของหน่วย

ธุรการในสังกัดรัฐสภาไทยกับต่างประเทศ (Benchmarking) และศึกษาถอดบทเรียนวิธีการท างาน 
อาทิ ด้านการประชุม ด้านวิชาการและธุรการ เพ่ือสนับสนุนให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทยมีวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice)  

2. สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์การ จากความร่วมมือกับ
หน่วยธุรการของรัฐสภาในต่างประเทศ และเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ 
อาทิ การพัฒนากฎหมายในประเทศอาเซียน เพ่ือประโยชน์ในการสร้างศักยภาพขององค์การ และวง
งานรัฐสภา  

3. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนบุคลากรของ
ส านักงานกับหน่วยธุรการรัฐสภาต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถบุคลากร
ให้มีความสามารถท างานและน าองค์การไปสู่สมรรถนะสูง 

4. พัฒนาความร่วมมือกับรัฐสภาต่างประเทศ ในการส่งเสริมและพัฒนาระบบและวิธีการ
บริหารจัดการองค์การ โดยใช้เทคโนโลยี สร้างนวัตกรรม ผ่านความเห็นของผู้เชี่ยวชาญระหว่าง
ประเทศ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศ ยกระดับสู่การเป็นองค์การ
สมรรถนะสูง 
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5. จัดประชุมรับฟังความเห็นคิดเห็นจากฝ่ายนิติบัญญัติ ภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ 
และภาคประชาชน และตัวแทนขององค์การระหว่างประเทศ อาทิ  สมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ซึ่ง
ผู้มีส่วนได้เสียกับหน่วยงาน เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติภารกิจของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการ
สนับสนุนงานให้กับฝ่ายนิติบัญญัติ (Feedback) และน าความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียมาออกแบบ
ท างานใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการและน าความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียมาออกแบบการท างาน
ใหม ่ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบงานด้านนิติบัญญัติและ
การพัฒนากลไกในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 

เป้าประสงค์ที่ 2.1 การพัฒนางานด้านการประชุม ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย เปิดเผย
ข้อมูลการประชุมอย่างโปร่งใส และพัฒนางานกฎหมาย วิชาการ และงานวิจัย จากการสร้างความ
เป็นมืออาชีพและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนความเข้มแข็งของวุฒิสภาในงาน
ด้านนิติบัญญัติ 

กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาระบบการประชุมอัจฉริยะ (SMART Meeting) มีความทันสมัย 
ประหยัด ถูกต้องและรวดเร็ว 

แนวทางการด าเนินการ 
1. ผลักดันนโยบายลดปริมาณกระดาษ (Paperless) สู่การเป็นองค์การสีเขียว และ

ก าหนดให้มีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  แท็บเล็ต หรือเครื่องสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์เปิดเอกสารใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษในการประชุมทุกระดับ 

2. พัฒนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ให้มีการด าเนินการในรูปแบบดิจิทัล จัดส่ง
เอกสารระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาต่าง ๆ ให้กับสมาชิกในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และออกแบบห้องประชุมเชื่อมโยงกับ Smart Device และใช้ระบบอินเทอร์เน็ตใน
การสั่ งการ  (Internet of Things :IoT) รวมทั้ งประมวลผลคะแนนในห้ องประชุมด้ วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่รวดเร็ว โปร่งใส ทันสมัย 

3. พัฒนาระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้มีศักยภาพสูงเพียงพอต่อการทดแทน
การประชุมรูปแบบห้องประชุมในภาวะเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติเพ่ือสามารถจัดประชุมรองรับการ
ท างานของคณะกรรมาธิการและคณะกรรมการได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ (เพ่ิมจากการสัมภาษณ์
รอบ1 EDFR) 

4. สนับสนุนการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ  4 
หน่วยงาน ได้แก่ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้มีความเชื่อมโยงกัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบประชุมของวุฒิสภาและการกลั่นกรองกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ 
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5. ปรับปรุงระบบการประชุมและการรายงานการประชุมให้มีความรวดเร็ว ทันสมัย โดย
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โปรแกรมแปลงเสียงเป็นตัวอักษรเข้ามาใช้ประโยชน์ในจัดท ารายงานการประชุม
มากขึ้น 

กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาระบบการติดตามและเผยแพร่ผลการประชุมพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติของวุฒิสภา และคณะกรรมาธิการ เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการติดตามและ
ตรวจสอบได้จากภาคประชาชน 

แนวทางการด าเนินการ 
1. พัฒนากระบวนการการกลั่นกรองข้อมูลข่าวสาร และรูปแบบการเปิดเผยข้อมูลของ

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร และรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้ประชาชนได้
เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ อาทิ รายงานการประชุมของวุฒิสภา รายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการได้  

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูล ที่สามารถสืบค้นประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ 
เพ่ือให้สมาชิก ผู้สนใจ หรือภาคประชาชน และเข้าถึงได้ง่ายเพ่ือให้สะดวกต่อผู้ใช้งาน 

3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวุฒิสภาแต่ละฉบับให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นระบบ โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เพ่ือให้วุฒิสภา ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชน
สามารถเข้าถึง ค้นหา Download ได้ง่าย ในหลายรูปแบบ อาทิ Word (.docx), PDF และ HTML 
เพ่ือติดตามการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการสร้างความโปร่งใสของข้อมูล และการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองภาคประชาชน 

4. สร้างระบบการติดตามพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สมาชิกรัฐสภา ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชน โดยมีระบบการแจ้งเตือนสมาชิกวุฒิสภาและประชาชนที่
สนใจเฉพาะรายบุคคล ให้สามารถติดตามร่างพระราชบัญญัติที่น าเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา โดย
ผ่านช่องทางสื่อเทคโนโลยีสารเทศ เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น 

5. เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ  และที่
ผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภาแล้ว ผ่านช่องทางดิจิทัล อาท ิเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ยูทูป และเปิดเผยความ
คิดเห็นเหล่านั้นต่อสาธารณชน โดยน าข้อมูลมาเป็นคลังความรู้ด้านกฎหมายที่ส าคัญให้กับวุฒิสภา 

6. รายงานผลการด าเนินงานและงบประมาณค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานของ
คณะกรรมาธิการ เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบและสามารถติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ของคณะกรรมาธิการได้ 

กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างนวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิกวุฒิสภาในด้านนิติ
บัญญัติของวุฒิสภา 
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แนวทางการด าเนินการ 
1. พัฒนาวิธีการและรูปแบบการเสนอกระทู้ถาม ญัตติทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เสนอผ่าน

ทางแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ สมาชิกวุฒิสภาสามารถเข้าใช้งานโดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และจัดท า
ฐานข้อมูลการกระทู้ถาม ญัตติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการติดตามและประมวลผลการท างานรัฐบาล 

2. บูรณาการฐานข้อมูลงานด้านนิติบัญญัติ  ได้แก่ ฐานข้อมูลร่างพระราชบัญญัติ 
ฐานข้อมูลการกระทู้ถามและการพิจารณาญัตติ และการให้ความเห็นชอบ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งตาม
รัฐธรรมนูญก าหนด รวมทั้งข้อมูลการอภิปรายทั่วไปของวุฒิสภา เพ่ือสืบค้น วิเคราะห์ประมวลผล 
ติดตามการด าเนินการของรัฐบาลและของรัฐสภาได้อย่างเป็นเอกภาพ  

3. พัฒนาแอปพลิเคชันของสมาชิกวุฒิสภาเพ่ือให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One 
Stop Service) ด้านการประชุม ด้านวิชาการ งานบริการต่าง ๆ โดยพัฒนาโปรแกรมผู้ช่วยอัจฉริยะ 
(Chat bot) ส าหรับตอบข้อซักถามให้สมาชิกวุฒิสภา และผู้ที่เกี่ยวข้องในวงงานรัฐสภาได้เข้าถึง
แหล่งข้อมูลด้านการประชุม เพ่ือปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่และอ านาจได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ
ท างาน ตอบข้อสงสัยต่อท างานของวุฒิสภา ในงานด้านนิติบัญญัติ เช่น รา่งพระราชบัญญัติ กระทู้ถาม 
ญัตติ และการให้ความเห็นชอบให้บุคคลด ารงต าแหน่งตามรัฐธรรมนูญก าหนด เป็นต้น 

4. ศึกษาธรรมชาติของสมาชิกวุฒิสภา จากการสังเกตพฤติกรรม ความสนใจ ศึกษาทาง
วิชาการและกฎหมาย รวมทั้งสอบถามความต้องการองค์ความรู้ใหม่ๆ ซ่ึงส านักงานสามารถจะ
ตอบสนองงานวิชาการให้แก่สมาชิกวุฒิสภา และคณะกรรมาธิการอย่างมีประสิทธิภาพ  

5. พัฒนาระบบการประเมินผลความต้องการและความพึงพอใจของสมาชิกวุฒิสภา และ
ผู้เกี่ยวข้องต่อการให้บริการต่าง ๆ โดยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ประเมินผลและปรับปรุงการท างานของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือได้รับความไว้วางใจ สามารถสร้างความผูกพันในระยะ
ยาว ตอบสนองต่อหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาได้อย่างมีประสิทธิผล  

6. เพ่ิมช่องทางและกลไกการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินการแก้ไขปัญหาของ
วุฒิสภาให้กับประชาชน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินการแก้ไขปัญหาของวุฒิสภาให้กับ
ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านกฎหมาย วิชาการและงานวิจัย สนับสนุนงาน
ให้ฝ่ายนิติบัญญัติ 

แนวทางการด าเนินการ 
1. ศึกษา ส ารวจ ความต้องการการสนับสนุนทางวิชาการของคณะกรรมาธิการ และ

สมาชิกวุฒิสภา เพ่ือน าผลมาวิเคราะห์แก้ไขปัญหา ก าหนดรูปแบบ หรือวิธีการท างานสนับสนุนงาน
ทางวิชาการของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 



  306 

2.ผลักดันให้มีนักกฎหมายและนักวิชาการนิติบัญญัติเพ่ือสร้างผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการ 
และจัดตั้งเป็นกลุ่มงานรองรับเพื่อมุ่งเป้าให้ท างานทางวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ 

3.ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างส านักงานเลขาธิการวุฒิสภากับสถาบัน
พระปกเกล้า ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา รวมทั้งสถาบันจากวิจัย
ภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือวางแผนก าหนดแนวทางและรูปแบบการพัฒนางานวิชาการ อาท ิ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลงานวิชาการและงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก และ เชื่อมโยงฐานข้อมูลทาง
กฎหมายของไทยและต่างประเทศ เพ่ือน ามาใช้สนับสนุนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของ
คณะกรรมาธิการ รวมทั้งการประชุมของวุฒิสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

4. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ สนับสนุนทุน
วิจัยเพ่ือวิจัยและพัฒนาในประเด็นส าคัญเร่งด่วนของวุฒิสภา (Quick Research) เพ่ือใช้ประโยชน์ใน
การศึกษาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการและวุฒิสภา รวมทั้งส่งเสริมขยายผลการ
ใช้ประโยชน์งานวิจัยไปยังภาคประชาชน สังคม ชุมชน 

5. ปรับปรุงระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (E- library) ให้
เป็นฐานข้อมูลกลางในการสืบค้น และเป็นคลังข้อมูลทางวิชาการและกฎหมายของส านักงาน และมี
การเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงผ่านทางแอปพลิเคชัน เพ่ือสะดวกในการเข้าถึงและน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 

เป้าประสงค์ที่ 2.2 การพัฒนากลไก รูปแบบและวิธีการท างานสนับสนุนงานของวุฒิสภา
ในการติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และส่งเสริมความเป็นมืออาชีพของ
บุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการ
ปฏิรูปประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากลไก รูปแบบการท างานสนับสนุนงานของวุฒิสภาในการติดตาม ให้
ข้อเสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 

แนวทางการด าเนินการ 
1. จัดตั้งคณะท างานเสริมสร้างกลไกและรูปแบบการขับเคลื่อนการติดตาม เสนอแนะ 

และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ระหว่างส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา กับส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และหน่วยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างกระบวนการท างานและรายงานการติดตาม 
เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูปประเทศเสนอความเห็นต่อรัฐบาลได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ 

2. พัฒนาความร่วมมือของหน่วยงานภายในด้านวิชาการของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ให้มีคณะท างานวางแผนผลักดันการจัดท าเอกสารและบทวิเคราะห์ทางวิชาการสนับสนุนการ
ด าเนินงานคณะกรรมาธิการการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด การปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายตามรัฐธรรมนูญ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (ตสร.) ให้ส าเร็จลุล่วง 
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3. อบรมถ่ายทอดกระบวนการท างานตามคู่มือระบบ eMENSCR และให้กับบุคลากรที่
เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติ เพ่ือได้เข้าใจระบบและการติดตาม แผนงานของหน่วยงานภาครัฐ ในการท าหน้าที่
พิจารณาโครงการของส่วนราชการภาครัฐวิเคราะห์ความสอดคล้องเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ แผน
แม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ  สามารถประมวลผล วิเคราะห์ ผลผลิต ผลลัพธ์ มีความคุ้มค่า
เหมาะสมกับการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐที่วุฒิสภาจะต้องด าเนินการ
ติดตาม จัดท ารายงานข้อมูลในระบบ eMENSCR เพ่ือคณะกรรมาธิการการติดตาม เสนอแนะ และ
เร่งรัดการปฏิรูปประเทศท าความเห็นเสนอต่อวุฒิสภาไปยังรัฐบาลได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสอดคล้องกับเจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญ   

5. เสนอแนะให้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบ eMENSCR ให้ประมวลผลและรายงานผลการ
ด าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ ในรูปแบบปฏิบัติการเดียวกัน (Single platform) และพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศของวุฒิสภาให้
สามารถเชื่อมโยงกับระบบ eMENSCR  เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติภารกิจด้านการปฏิรูป
ประเทศ และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

6. น าข้อมูลจากระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่  (Big data) มาใช้วิเคราะห์ความ
เหมาะสมของการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานโครงการภาครัฐได้อย่างรอบด้าน ชัดเจน สนับสนุน
ภารกิจการติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูปประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7.จัดเวทีสร้างความเข้าใจ ตระหนักรู้ ให้ทุกภาคส่วนร่วมแสดงความเห็นหรือสะท้อน
ความต้องการต่อการด าเนินงานของภาครัฐ เพ่ือให้วุฒิสภาได้รับข้อมูลในการรายงานผลด้านปฏิรูป
ประเทศและจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

8. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการสามัญของวุฒิสภาทุกคณะ
ให้มีความเป็นมืออาชีพ โดยต้องมีความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศและแผน
ล าดับรองต่าง ๆ มีทักษะทางด้านการวิเคราะห์แผนงาน วิชาการ และเทคโนโลยี สามารถติดตาม 
วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ น าเสนอข้อมูลและสถิติ เพ่ือจัดท ารายงานสนับสนุน
งานของ ตสร. ได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง  
เป้าประสงค์ที่ 3.1 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนความก้าวหน้าให้กับ

ทุกสายงานและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561-2565) 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรและ
องค์การ 
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แนวทางการด าเนินการ 
1. ปรับโครงสร้างและอัตราก าลังของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้สอดคล้องกับหน้าที่

และอ านาจของวุฒิสภาเพ่ือให้หน่วยงานภายในปฏิบัติภารกิจได้เหมาะสม คล่องตัว และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะภาระงานคณะกรรมาธิการที่มีมาก ควรปรับเพ่ิมจ านวนบุคลากร ด้วยวิธีการ
จ้ างเหมา (outsource) และเกลี่ ย อัตราก าลั งให้ เอ้ือต่อการท าหน้ าที่ ฝ่ าย เลขานุ การของ
คณะกรรมาธิการ และอนุกรรมาธิการติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ เร่งรัด และการปฏิรูปประเทศ ในทุก
คณะกรรมาธิการ   

2 .ปรับปรุงสมรรถนะหลักของบุคลากร (Core Competency) และสมรรถนะตามสาย
งาน (Functional Competency) อย่างเป็นระบบ โดยมีการทบทวน ปรับปรุงพจนานุกรมสมรรถนะ
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละสายงานในปัจจุบัน 

3. สนับสนุนความเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์การให้ประสบความส าเร็จ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม 
วัฒนธรรมองค์การ กระบวนการท างานในทิศทางที่พึงประสงค์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

4. ผลักดันการด าเนินการตามหลักเกณฑ์การสืบทอดต าแหน่งสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง 
(Succession Plan) และการก าหนดแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้บริหารและผู้สืบทอด
ต าแหน่ง เพ่ือพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่งในเทคนิคต่าง ๆ เช่น การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท างาน การ
ติดตามผู้บริหาร เป็นต้น เพ่ือเตรียมความพร้อมบุคลากรขึ้นสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณภาพใน
อนาคต 

5. วิเคราะห์ความต้องการพัฒนาคนให้สอดคล้องกับการท างานของบุคลากรในทุกสาย
งาน เพ่ือให้บุคลากรได้เติบโตตามเป้าหมายของตนสอดคล้องกับองค์การ และสนับสนุนให้บุคลากรได้
ก้าวหน้าตามแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path) รวมทั้งให้บุคลากรมีการเข้าสู่
ต าแหน่งตามสายอาชีพท่ีก าหนดไว้ 

6. พัฒนากระบวนการสรรหาคัดเลือก บรรจุแต่งตั้ง และโยกย้าย บุคลากรทั้งในระดับ
ผู้บริหารและระดับปฏิบัติให้เป็นไปตามก าหนดหลักเกณฑ์  ทักษะ ความรู้ ความสามารถและ
สมรรถนะของสายงาน มีความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส และผลักดันให้มีการสรรหาคัดเลือก 
โยกย้ายบุคคลที่เหมาะสมด ารงต าแหน่งในต าแหน่งที่ว่าง เพ่ือขับเคลื่อนงานได้อย่างราบรื่นมี
ประสิทธิภาพ 

7. สนับสนุนการสร้างความหลากหลายของบุคลากร (Work Diversification) ในการ
ท างานร่วมกันเพื่อได้ความคิดและมุมมองที่แตกต่าง ร่วมมือสร้างสรรค์งานและบริการที่ดี  
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8. พัฒนาระบบและเกณฑ์การบริหารผลการปฏิบัติงาน ยึดเป้าหมายความส าเร็จตาม
ยุทธศาสตร์องค์การ ที่สอดคล้องกับการให้ค่าตอบแทน เลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส
ยิ่งขึ้น 

เป้าประสงค์ที่ 3.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นทุนมนุษย์ มีความเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง มีความรู้ ความสามารถโดดเด่น ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมการ
ท างานที่มีสมรรถนะสูงและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการท างาน รวมทั้งส่งเสริมการสร้างความผูกพันต่อ
องค์การ ที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561-2565) 

กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาบุคลากรให้เป็นทุนมนุษย์ที่มีสมรรถนะสูง  
แนวทางการด าเนินการ 
1. วางแผนและวิเคราะห์ช่องว่างระว่างผลการปฏิบัติงาน (Performance Gap) ของ

บุคลากรกับสมรรถนะ เพ่ือพัฒนาบุคลากรได้อย่างเหมาะสม 
2.วิเคราะห์หาความต้องการพัฒนาบุคลากร และล าดับความส าคัญของหลักสูตรที่จ าเป็น

เพ่ือการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างคุ้มค่า พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ 
3. สร้างความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาและหน่วยงานภายนอก เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง อาทิ กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายมหาชน 
กฎหมายสิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนางานและสร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจและวิสัยทัศน์ของ
ส านักงาน  

4. สร้างเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพสูง โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน
และสอดคล้องกับสมรรถนะหลักของบุคลากร ได้แก่ ทักษะดิจิทัล ทักษะด้านภาษาอังกฤษ รวมทั้ง
เพ่ิมพูนทักษะทางวิชาการและงานวิจัยให้กับบุคลากรสายวิชาการ เพ่ือจัดท าเอกสารทางวิชาการ 
งานวิจัย โดยสามารถน าเสนอข้อมูลในรูปแบบใหม่ ๆ เข้าใจได้ง่าย อาทิ อินโฟกราฟิกส์ เทคนิคการ
สร้างภาพนามธรรม (Visualization)และหน้ากระดานที่ใช้ในการสรุปข้อมูล (Dashboard) เพ่ือ
สนับสนุนงานให้กับคณะกรรมาธิการและสมาชิกวุฒิสภา 

5. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development 
Plan) อย่างจริงจัง เพ่ือพัฒนาบุคลากรและมีการวัดผลความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงานให้มีศักยภาพสูงขึ้น 

6. ส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา และมี
โครงการส่งเสริมให้บุคลากรได้ปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการท างานให้เป็นตามประมวลจริยธรรมและ
เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างวัฒนธรรมการท างาน
เพ่ิมความเข้มแข็งในงานด้านนิติบัญญัติ 

แนวทางการด าเนินการ 
1. พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ประกอบการภาครัฐ ที่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาใน

งานที่รับมอบหมาย ทุ่มเท ค านึงถึงประโยชน์ส่วนร่วม และพร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมในการท างาน  
2. สนับสนุนให้ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในการถ่ายทอดเทคนิคหรือรูปแบบการท างานที่

ดี เพ่ือปรับทัศนคติ ความคิด (Mind set) ในการท างานของบุคลากรเป็นเชิงรุก (Proactive) พร้อม
รับการเปลี่ยนแปลงกับบริบทใหม่ และการท างานเพ่ือส่วนรวมและประชาชน 

3. ส่งเสริมบรรยากาศการท างานเป็นทีมรับผิดชอบร่วมกัน มอบอ านาจตัดสินใจแก้ไข
ปัญหา สร้างความร่วมมือกับภายนอกและภายในองค์การ สร้างนวัตกรรม สร้างวัฒนธรรมการท างาน
ร่วมกันเป็นทีม สนับสนุนงานให้กับวุฒิสภา 

4. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นผู้น า เช่น การสอนงาน การประสานงาน สร้างทีมงาน 
สร้างขวัญก าลังใจ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมการท างานร่วมกัน มี
นวัตกรรมสนับสนุนงานให้กับวุฒิสภา 

5. จดัท าสื่อถ่ายทอดวิธีคิด วิธีการท างานและการแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน ในรูปแบบ
ดิจิทัล อาทิ การ์ตูน คลิปสั้น เป็นสื่อการเรียนรู้ในองค์การ เพ่ือเป็นแบบอย่างแก่บุคลากรในคิด
วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตการท างาน สร้างสมดุลระหว่างชีวิต เพ่ือส่งเสริมความ
ผูกพันต่อองค์การ 

แนวทางการด าเนินการ 
1. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพการท างาน ได้แก่ สถานที่ พ้ืนที่ วัสดุ อุปกรณ์

ส านักงาน มีความทันสมัย สะดวก สะอาด ปลอดภัย เพียงพอต่อการท างานเมื่อย้ายไปยังรัฐสภาแห่งใหม่   
2. ปรับปรุงบรรยากาศการท างาน  ส่งเสริมให้มีการพบปะเสวนา สื่อสารพูดคุย 

แลกเปลี่ยนรับฟังความเห็นระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน และระหว่างเพ่ือนร่วมงานด้วยกัน เพ่ือ
สร้างขวัญก าลังใจ สร้างความเข้าใจกันและเอ้ืออาทร อันเป็นการเสริมสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน  

3. พัฒนาคุณภาพชีวิตการท างาน รักษาสมดุลในการท างานและการใช้ชีวิตอย่างมี
ความสุข (Work Life Balance) โดยส่งเสริมให้มีบรรยากาศในการท างานที่สร้างการเรียนรู้ในงาน
และส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์ 

4. ส ารวจเป้าหมายการท างานและเป้าหมายชีวิตของบุคลากร เพ่ือน าข้อมูลมาปรับ
รูปแบบการท างาน จัดฝึกอบรมและพัฒนา วางแผนสายอาชีพ รวมทั้งจัดสวัสดิการให้บุคลากรได้
อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น  
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5. จัดสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนดตรงตามความต้องการของบุคลากร อาท ิ
สถานออกก าลังกาย การเรียนวิชาชีพเสริมเพ่ิมรายได ้ตามความสามารถท่ีส านักงานจัดให้ 

6. ศึกษาวิจัยสร้างตัวบ่งชี้การมีความผูกพันองค์การ เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้าง รักษา
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้ด ารงอยู่กับองค์การ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
เป้าประสงค์ที่ 4.1 พัฒนาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และ

ส่งเสริมการจัดการความรู้ สร้างนวัตกรรมให้กับองค์การ โดยมีระบบการจัดการความรู้ และพัฒนาสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของบุคลากรในองค์การ  

กลยุทธ์ที ่1 ส่งเสริมการจัดการความรู้ สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ และนวัตกรรมองค์การ 
แนวทางการด าเนินการ  
1. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการจัดการความรู้ในองค์การ มี

การถอดบทเรียน การแก้ไขปัญหาจากภาคปฏิบัติที่เกิดขึ้น ที่เป็นแบบอย่างการท างานที่ดี เพ่ือให้
ส านักงานน ามาเป็นองค์ความรู้ และสามารถประยุกต์ใช้ เพ่ือการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. มีนโยบายส่งเสริม สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ เปิดโอกาส สร้างพ้ืนที่ จูงใจให้บุคลากร
ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ท างานเป็นทีม คิดแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน และสามารถน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพ่ือลงมือท า เรียนรู้จากความผิดพลาดที่ผ่านมา น ามาปรับปรุงการท างาน 
สร้างนวัตกรรมและเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการภาครัฐ 

3. ทบทวนและผลักดันให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา และมีการประเมินผลการจัดการความรู้เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นระบบใน
การจัดการความรู้ รวมทั้งส่งเสริมการมีชุมชนนักปฏิบัติจากบุคลากรส านักต่าง ๆ ร่วมคิด แก้ไขปัญหา 
สร้างนวัตกรรมร่วมกันของส านักงาน เช่น คณะท างานจัดท าฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียนของสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ  

 4. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน น าเทคนิค
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มาพัฒนาปรับปรุง หรือสร้างงานใหม่ ๆ เพ่ือ
ผลักดันสร้างนวัตกรรมในการท างาน พัฒนากระบวนการท างาน และการให้บริการงาน เพ่ือให้ที่
ยอมรับกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และเกิดประโยชน์กับประชาชน 

5. จัดให้มีการรวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภา เป็นฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้งเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้จากภายนอกท่ีเป็น
สถาบันทางวิชาการและงานวิจัย พัฒนาการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) เช่น สถาบัน
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พระปกเกล้า ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันการศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศ เป็นต้น 
เพ่ือเปิดกว้างให้บุคลากรได้เรียนรู้ พัฒนาศักยภาพตลอดเวลา และน าความรู้เหล่านั้นมาพัฒนาองค์การ 

เป้าประสงค์ที่ 4.2 การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การเปลี่ยนเป็นรัฐสภาดิจิทัล 
(Digital Parliament) เพ่ือยกระดับความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโครงสร้างพ้ืนฐาน 
บุคลากร และการจัดการข้อมูลสารสนเทศที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การสู่องค์การดิจิทัล  

แนวทางการด าเนินการ 
1. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา กับส านักงานเลขาธิการสภา

ผู้แทนราษฎร ผลักดัน ให้มีการน าเทคโนโลยีดิจิ ทั ลมาใช้กับทุกส่ วนขององค์การ  (Digital 
Transformation) เปลี่ยนแปลงสู่องค์การดิจิทัล ในแผนพัฒนารัฐสภาดิจิทัล “Digital Parliament  
ระยะ 5 ปี ” เชื่อมโยงกับรัฐบาลดิจิทัล และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศในองค์การให้ตอบสนองความ
ต้องการของสมาชิกรัฐสภาผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2. จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐสภา ตามแผน
“Digital Parliament รองรับอุปกรณ์ความทันสมัย (SMART Device) ในระบบอินเทอร์เน็ตในการสั่ง
การ (Internet of Things : IoT) อย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน 

3. จดัหาอุปกรณ์ส านักงานที่ทันสมัยรองรับนโยบายการบริหารส านักงานสู่การเป็นรัฐสภา
ดิจิทัล เช่น นโยบายการลดการใช้กระดาษ ห้องประชุมอัจฉริยะ (Smart Meeting) เป็นต้น 

4. ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สร้างความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล  มีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและการสร้างความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศองค์การ  สามารถ
ท างานตอบสนองกับความต้องการรองรับภาวะวิกฤติ ป้องกันการโจมตีในระบบไซเบอร์รักษาข้อมูล
ของส านักงาน วุฒิสภา ผู้มีส่วนได้เสียและข้อมูลของภาคประชาชนเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. สร้างความร่วมมือกับส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เชื่อมโยงระบบ
ฐานข้อมูลกลางหน่วยงานภาครัฐของประเทศ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริหารองค์การ และติดตามผล
การท างานหน่วยงานภาครัฐ 

6. สร้างความร่วมมือจากองค์การภายนอกทางเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรของส านักงานให้ปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยียุคดิจิทัล  ปรับความคิด 
(Mind set) ทัศนคติของบุคลากรให้พร้อมพัฒนาการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ (Learn) การไม่ยึดติดกับสิ่งที่เคย
เรียนรู้มา ละทิ้งสิ่งที่เคยเรียนรู้มา (Unlearn) พร้อมเรียนรู้ด้วยมุมมองใหม่ (Relearn) ให้มีความรู้ 
พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ได้ เช่น สร้างแอปพลิเคชัน (Application) ได้เพ่ือให้บริการข้อมูลแก่บุคลากร
และผู้มีส่วนได้เสียได ้เป็นต้น 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาจัดการข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานสู่องค์การดิจิทัล 
แนวทางการด าเนินการ 
1.เชื่อมโยงฐานข้อมูลกลางของรัฐบาลและบูรณาการข้อมูลของส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้ฐานข้อมูลที่เปิดเผยของภาครัฐ (Open Government Data) 
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมาธิการ และวุฒิสภา รวมทั้งบุคคลที่
เกี่ยวข้องในวงงานรัฐสภา 

2. เร่งรัดการน าระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ของภาครัฐ มาใช้ประโยชน์
ต่อการปฏิบัติภารกิจของฝ่ายนิติบัญญัติ อาทิ วิเคราะห์ ติดตาม ประมวลผลด้านงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ของส านักงบประมาณรัฐสภา และการปฏิบัติภารกิจการของวุฒิสภาในการติดตาม 
เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูปประเทศได้อย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ 

3. จัดหาข้อมูลและจัดประเภทข้อมูลที่พิจารณาน าเข้าข้อมูลในระบบเชื่อมโยงเครือข่าย
และการจับเก็บข้อมูลด้วยระบบคลาวด์  คอมพิวติ้ ง (Cloud Computing, Open Data) เพ่ือ
สนับสนุนการท างานการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในระบบดิจิทัล 

4. ปรับปรุงระบบสารสนเทศและพัฒนาฐานข้อมูลของส านักงานเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
และการตัดสินใจในการบริหารจัดการองค์การส าหรับผู้บริหาร 

5. ผลักดันให้ส านักงานจัดท าระบบฐานข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยให้จัดเก็บ
ข้อมูลในรูปแบบของ Text File เป็นประโยชน์ต่อการจัดเก็บ สืบค้น ศึกษา วิจัย และเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลกับภายในและสามารถบูรณาการระบบฐานข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างเป็น
เอกภาพ เพ่ือบุคลากร สมาชิกวุฒิสภา และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว และท่ัวถึง 

6. สร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการน าปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์  (AI) 
Machine Learning Deep Learning อาทิ น าโปรแกรมผู้ช่วยอัจฉริยะ (Chat bot) มาช่วยเก็บ
ข้อมูล วิเคราะห์ ประมวลผลผลกฎหมาย งานวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามความต้องการของ
วุฒิสภา  รวมทั้งขยายผลการด าเนินการสู่การผลักดันให้เกิดการปฏิบัติ  โดยน าระบบมารองรับการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานใหมีประสิทธิภาพ และทบทวนการรวมหรือลดระบบที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 การส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยและสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคประชาชนและเครือข่ายทุกภาค
ส่วนของประเทศ  

เป้าประสงค์ ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้ และเสริมสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งส่งเสริมภาค
ประชาชนและเครือข่ายตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง



  314 

ระบอบประชาธิปไตยและให้ข้อเสนอทางสังคมและนโยบายต่อวุฒิสภา เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับ
วุฒิสภา ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศ ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างความรู้ของประชาชนและ
เครือข่ายต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย   

แนวทางการด าเนินการ 
1.ส่งเสริมช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่มีความหลากหลาย จากสื่อหลัก อาทิ วิทยุ 

โทรทัศน์รัฐสภา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อโซเชียลมีเดีย อาทิ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ใน
รูปแบบเอกสาร แผ่นพับ วารสารของส านักงาน 

2.ปรับปรุงพัฒนาเนื้อหาข้อมูลด้านการเผยแพร่ เพ่ือสื่อสารผ่านช่องทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก
และแอปพลิ เคชั่น  มือถือ (Mobile Application) ผ่าน Smart Phone และ Tablet ในระบบ 
Android , IOS ฯลฯ จูงใจเยาวชน คนรุ่นใหม่ ให้เข้าถึงข้อมูลมากขึ้น 

3. สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายของส านักงานและสถาบันพระปกเกล้าในการจัดท า
แผนการเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมภาคประชาชน 

4. ส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายเยาวชน จากโครงการการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
ระบบรัฐสภาและการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ของส านักงาน ในการท าหน้าที่เป็นสื่อสารกลางระหว่างบุคคล เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่
พลเมือง สถาบันการเมือง และการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

5. ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ระดับอุดมศึกษา โดยจัดท าข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่างกัน (MOU) เพ่ือเป็นเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

6. ด าเนินการส ารวจปัญหาอุปสรรคการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์และความต้องการในการ
พัฒนาเครือข่ายร่วมเผยแพร่ประชาธิปไตย เพ่ือปรับปรุงสื่อและจัดท ารูปแบบการสื่อสาร เผยแพร่
ประชาธิปไตยให้ตรงกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้ด้วย สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม ในการเผยแพร่
ความรู้เสริมสร้างประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเครือข่ายภาคประชาชน 

แนวทางการด าเนินการ 
1. สนับสนุนให้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเมืองการปกครองเป็นวิทยากร บรรยาย

ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่พลเมือง รฐับาล สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแก่
เยาวชน ผู้น าชุมชนท้องถิ่น  
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2. ส่งเสริมให้มีการน าศักยภาพและทุนทางสังคมที่มีอยู่ ในพ้ืนที่มาบูรณาการและ
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย เช่น ทุนทางปัญญาวัฒนธรรม ทุน
ทางธรรมชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้เสริมสร้างประชาธิปไตยในชุมชน  

3. ส่งเสริมให้เครือข่ายสถาบันการศึกษาได้มาศึกษาเรียนรู้การท าหน้าที่ของฝ่ายนิติ
บัญญัติ ณ รฐัสภา เพ่ือเข้าใจการท างานของวุฒิสภาและเป็นแรงจูงใจเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง   

4. น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ และมีการเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารผ่านระบบ ICT เพ่ือการติดต่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การมีส่วนร่วมทางการเมือง
ระหว่างเครือข่าย 

5. ส่งเสริมให้สมาชิกวุฒิสภา บุคลากรส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เยาวชน ตัวแทน
หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาสังคมได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการทางเมืองการปกครองของเครือข่าย
อย่างสม่ าเสมอ 

6. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานและการขยายผลการเรียนรู้ เพ่ือน า
ผลมาปรับปรุงแนวทางการถ่ายทอดความรู้ของเครือข่าย พัฒนาการด าเนินงานเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
อาทิ การติดตามสังเกตความก้าวหน้าสัมพันธภาพของเครือข่ายในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่
ท้องถิ่น หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้น านักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมทางเฟซบุ๊ก ซึ่งสามารถ
น าความคิดเห็นต่าง ๆ ของผู้น าท้องถิ่นมาปรับปรุงกระบวนถ่ายทอดการเรียนรู้ของโครงการต่อไป 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชน ภาครัฐ และเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
สร้างความตระหนักรู้เรื่องระบอบประชาธิปไตย และให้ข้อเสนอทางสังคมและนโยบายต่อวุฒิสภา   

แนวทางการด าเนินการ 
1. เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชน ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน องค์กรภาครัฐและ

ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา อาสาสมัครต่าง ๆ เข้ามาร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมภูมิใจ ใน
การจัดการเครือข่ายเพื่อปลูกจิตส านึกสร้างมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองกับวุฒิสภา     

2. ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนแสดงความคิดเห็น
ทางการเมืองมากขึ้นในหลายรูปแบบ อาทิ การให้ทุนการศึกษากับเยาวชน การให้เข้ามาเยี่ยมชม
ศึกษาดูงานของรัฐสภา ประกาศเกียรติคุณให้กับเครือข่ายในการร่วมท ากิจกรรมทางการเมืองร่วมกับ
วุฒิสภา 

3. ส่งเสริมการเผยแพร่บทบาทหน้าที่ของวุฒิสภารวมทั้งบทบาทการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของภาคประชาชนให้ทุกภาคส่วน อาทิ ผู้น าชุมชนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน องค์กรภาครัฐ 
สถาบันการศึกษา ปราชญ์ชาวบ้าน เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญและจ าเป็นของการมีส่วน
ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเชิงสังคม อันเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายนิติบัญญัติ 
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4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน ภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้วางแผนและ
จัดท าโครงการระดับพ้ืนที่ เปิดโอกาสให้ร่วมเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา และทางออกเพ่ือน าไปสู่
การก าหนดเป็นนโยบายหรือการแก้ไขกฎหมาย (To involve) สร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจและ
ความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน  

5. สร้างนวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Lab) โดยพัฒนารูปแบบการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนในโครงการวุฒิสภาพบประชาชน หรือการลงพ้ืนที่ศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ 
ด้วยเทคนิคการคิดออกแบบเชิงสร้างสรรค์ (Design Thinking) เพ่ือให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าร่วม
ระดมความคิดเห็นสะท้อนมุมมองต่าง ๆ ในลักษณะการท ากระบะทราย (Sandbox) ก าหนดทิศทาง 
และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายจากภาคประชาชนสู่รัฐอย่างเป็นรูปธรรม 

6. ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษาและประชาชน
ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ของประเทศ เข้ามามีส่วนร่วมให้ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ และการติดตาม
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายจากภาคประชาชน  และประเมินผลกระทบของกฎหมาย 
(Regulatory Impact Assessment หรือ RIA) เพ่ือให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อฝ่ายนิติบัญญัติและ
ฝ่ายบริหารในการปรับปรุงกฎหมายต่อไป 

รอบที่ 2 ผู้วิจัยได้น าร่างกลยุทธ์ที่ได้จากการสัมภาษณ์ในรอบที่ 1 มาสร้างเป็นแบบสอบถาม
ปลายปิด แบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ สอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ (กลุ่มเดิม) 
จ านวน 17 คน เพ่ือวิเคราะห์หาความสอดคล้องและความเหมาะสมของประเด็นกลยุทธ์  ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

ตาราง 20 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 2 เกี่ยวกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
ร่างการพัฒนายุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 

วิสัยทัศน์และพันธกจิ 
 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

วิสัยทัศน์    

“ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาขับเคลื่อนสู่องค์การสมรรถนะสูงเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของวุฒิสภาและก่อประโยชน์สุขกับประชาชน” 

5.00 1.00 เหมาะสม 

พันธกิจ 

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกระบวนการนิติบัญญัติของวุฒิสภาให้เป็นที่
ยอมรับของประชาชน 

5.00 1.00 เหมาะสม 
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วิสัยทัศน์และพันธกจิ 
 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

2.เสริมสร้างพัฒนากลไกการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 

5.00 1.00 เหมาะสม 

3. ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาธิปไตยและสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองภาคประชาชนกับทุกภาคส่วนของประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ของฝ่ายนิติบัญญัติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

5.00 0.00 เหมาะสม 

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 5.00 0.00 เหมาะสม 

จากตารางที่ 20 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบที ่2 พบว่าค่ามัธย
ฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของร่างการพัฒนายุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การ
สมรรถนะสูง มีโอกาสเป็นไปได้ทุกข้อ มีค่ามัธยฐาน (Median) ที่ได้ เกินกว่า 3.5 และค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) (Q3-Q1) ≤ 1.5 ถือว่ามีระดับความเหมาะสม 
ตาราง 21 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 2 เกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่1 
เป้าประสงค ์1.1 กลยุทธ์ที่ 1 และแนวทางการด าเนินการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เป้าประสงค์ที ่1.1 
กลยุทธ์ที ่1 และแนวทางการด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูง 
เพื่อสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติของวุฒิสภา 

5.00 0.00 เหมาะสม 

เป้าประสงค์ที่ 1.1 การส่งเสริมให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการบริหาร
จัดการที่มีสมรรถนะสูง โดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลัก ธรรมาภิบาล 
เพื่อสร้างศักยภาพองค์การให้เป็นที่ยอมรับของวุฒิสภาและประชาชน  

5.00 1.00 เหมาะสม 

กลยุทธ์ที่1 ส่งเสริมการน าองค์การให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 5.00 0.00 เหมาะสม 

แนวทางการด าเนินการ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการ
บริหารจัดการภาครัฐของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
 

5.00 0.00 เหมาะสม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เป้าประสงค์ที ่1.1 
กลยุทธ์ที ่1 และแนวทางการด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

2.พัฒนาวิธีการด าเนินงาน และยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ น าไปสู่วัฒนธรรม
องค์การสุจริต โปร่งใส  

5.00 0.00 เหมาะสม 

3. การจัดกิจกรรมการเป็นผู้น าด้านคุณธรรม จริยธรรม สร้างความเป็น
ต้นแบบ (Role Model) ในการท างานเป็นที่ประจักษ์ขององค์การและ
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามและเป็นท่ียอมรับของฝ่ายนิติบัญญัติ 

4.00 1.00 เหมาะสม 

4. เพิ่มช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนที่
เกี่ยวข้องของบุคลากรและสร้างบรรยากาศการท างานที่เสริมสร้างความ
ไว้วางใจและวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับ 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการรับรู้ปัญหาและเสนอความเห็นต่อ
การตัดสินใจแก้ไขปัญหาส าคัญของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ 

5.00 1.00 เหมาะสม 

5. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การในรูปแบบต่าง ๆ และ
เพิ่มช่องทางให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียได้เข้าถึงข้อมูล เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์องค์การให้มีความสุจริต โปร่งใส เป็นองค์การที่ประชาชนไว้วางใจ 

5.00 1.00 เหมาะสม 

6. เพิ่มช่องทางการสื่อสาร ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารให้กับ
ผู้บริหารทุกระดับและบุคลากร เพื่อเข้าใจปรับวิธีคิด (Mind set) และ
สร้างความตระหนักถึงบทบาทและความส าคัญของแต่ละส านัก ในการ
ร่วมมือ เพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ซึ่งเป็นกระบวนการท างานเสริมสร้างวัฒนธรรมเชิงรุกในการท างานให้กับ
ทุกคนในองค์การ 

5.00 1.00 เหมาะสม 

7. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการองค์การเชิงยุทธศาสตร์ โดยควรก าหนด
สมรรถนะหลักของส านักงาน (Core Organization Competency) ให้มี
ความชัดเจน และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก 
เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และทิศทางการบริหารของ
วุฒิสภา โดยส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมวางแผน พัฒนา 
จัดท าก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนที่ท้าทาย สามารถน ากลยุทธ์
ไปสู่การปฏิบัติได้จริง เป็นไปตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย       
ก่อประโยชน์สุขต่อประชาชน 
 

5.00 0.00 เหมาะสม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เป้าประสงค์ที ่1.1 
กลยุทธ์ที ่1 และแนวทางการด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

8. พัฒนารูปแบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินความก้าวหน้าและ
ความส าเร็จของกลยุทธ์ แผนงาน โครงการให้มีการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าและสอดคล้องกับงบประมาณ โดยมีการรายงานผลการประเมิน
เพื่อปรับปรุงแผนและกระบวนการท างานให้มีความยืดหยุ่นปรับตัว
เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 

5.00 1.00 เหมาะสม 

9. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารการเงินและงบประมาณ รวมทั้ง
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุที่ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตั้งแต่ 
การวางแผน การด าเนินการ และการติดตามตรวจสอบและประเมินผล
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์การโดยมีการ
เผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างสม่ าเสมอ (Accountability) 

5.00 0.00 เหมาะสม 

จากตารางที่ 21 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบที่ 2 พบว่า 
ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เป้าประสงค์ 1.1 กลยุทธ์ที่ 1 และแนวทางด าเนินการ มีโอกาส
เป็นไปได้ โดยมีค่ามัธยฐาน (Median) ที่ได้เกินกว่า 3.5 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile 
Range) (Q3-Q1) ≤ 1.5 ถือว่าทุกข้อมีระดับความเหมาะสม 
 

ตาราง 22 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 2 เกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
เป้าประสงค ์1.1 กลยุทธ์ที่ 2 และแนวทางการด าเนินการ 

ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ 2 
เป้าประสงค์และแนวทางการด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์และสร้างความไว้วางใจและการ
ยอมรับจากวุฒิสภาและประชาชน 

5.00 0.00 เหมาะสม 

1. ส่งเสริมให้มีการประชาสมัพันธ์เชิงรุก เผยแพร่ข่าวสารของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาในการสนับสนุนภารกิจตามหน้าที่และอ านาจของ
วุฒิสภา ผ่านทางสื่อหลัก อาทิ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อออนไลน์ และ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้
ทุกภาคส่วนเข้าถึง เข้าใจและไว้วางใจต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
 

4.00 0.00 เหมาะสม 
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ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ 2 
เป้าประสงค์และแนวทางการด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

2. แต่งตั้ งผู้ รับผิดชอบในการประสานงานกับ สมาชิกวุฒิ สภา 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รัฐบาล สื่อมวลชน หรือมีการแต่งตั้งโฆษก
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อรายงานสถานการณ์และสร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสาธารณชน เมื่อเกิดปัญหาหรือมีข้อมูลที่สร้าง
ความสับสนเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจของส านักงานในการสนับสนุน
งานให้กับวุฒิสภา โดยใช้ภาษาสื่อสารกับสื่อมวลชนอย่างสร้างสรรค์
เข้าใจง่ายและเป็นกันเอง 

4.00 1.00 เหมาะสม 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพัฒนาเพิ่ม
ทักษะเกี่ยวกับการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และการสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีกับหน่วยงานภายนอก และศึกษารูปแบบ เทคนิคการท าสื่อที่มี
ประสิทธิภาพ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในยุคดิจิทัล   

4.00 1.00 เหมาะสม 

4. พัฒนาแอปพลิเคช่ันที่รวบรวมองค์ความรู และข้อมูลต่าง ๆ ที่ช่วย
สนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาและให้ความรู
แกประชาชนทั่วไป รวมถึง เป็นช่องทางให้กับเครือข่ายภาคประชาชน
ในการแจ้งข้อมูล ข้อร้องเรียนในการด าเนินการของภาครัฐ หรือความ
เดือนร้อนของประชาชน  

5.00 0.00 เหมาะสม 

5. ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรับรู้และความเข้าใจ
ต่อการด าเนินงานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการท าหน้าที่
สนับสนุนภารกิจของวุฒิสภาอย่างต่อเนื่อง เพื่อน าผลส ารวจไปปรับปรุง
กระบวนการท างานและพัฒนาการสื่อสารให้เป็นที่รู้จักและได้รับการ
ยอมรับประชาชน 

5.00 0.00 เหมาะสม 

จากตารางที่ 22 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบที่ 2 พบว่า 
ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่1 เป้าประสงค์ กลยุทธ์ที่ 2 และแนวทางด าเนินการ มีโอกาสเป็นไปได้ 
โดยมีค่ามัธยฐาน (Median) ที่ได้เกินกว่า 3.5 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) 
(Q3-Q1) ≤ 1.5 ถือว่าทุกข้อมีระดับความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 



  321 

ตาราง 23 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม EDFR รอบที่ 2 เกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 3 และแนวทางด าเนินการ 

ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
เป้าประสงค์ 1.2 กลยุทธ์ที ่3 และแนวทางการด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

เป้าประสงค์ 1.2 การพัฒนาขีดความสามารถของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา โดยมีการพัฒนากระบวนการท างานให้มีคุณภาพ เสริมสร้าง
มาตรฐานการท างาน และการสร้างความร่วมมือกับหน่วยธุรการสังกัด
รัฐสภาของต่างประเทศเทียบเคียงการท างานของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาไทย เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับ
ของวุฒิสภาและประชาชน 

5.00 1.00 เหมาะสม 

กลยุทธ์ที่  3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานกระบวนการท างานเพื่อ
สนับสนุนงานให้กับวุฒิสภา 

5.00 0.00 เหมาะสม 

แนวทางการด าเนินการ 

1.พัฒนากระบวนการท างานโดยใช้หลักการบริหารคุณภาพ (TQM) และ
ยึดหลักการมีส่วนร่วมและร่วมรับผิดชอบของบุคลากรในองค์การ  เพื่อ
พัฒนาคุณภาพงานตามความต้องการของสมาชิกวุฒิสภา   

5.00 1.00 เหมาะสม 

2. ปรับปรุงระบบงานและกระบวนการท างานส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา โดยน าผลสัมฤทธิ์เป็นเป้าหมาย และวางกระบวนการท างานให้
ท างานร่วมกันจากต้นทางไปสู่ผลลัพธ์ปลายทาง หรือส่งมอบการบริการ  

5.00 0.00 เหมาะสม 

3.ส่งเสริมการท างานแบบทีมข้ามสายงาน (Cross Function) เพือ่ให้เกิด
ความคล่องตัวและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานรองรับภารกิจของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว 

5.00 0.00 เหมาะสม 

4.วางแผน วิเคราะห์ พัฒนาแผนบริหารความเสี่ยง และผลักดันให้ส านัก
ต่าง ๆ มีการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของส านักงาน เพื่อลด
ปัญหาและป้องกันความผิดพลาดของแผนการปฏิบัติงานและการเงิน 
ของส านักงานอย่างเป็นระบบ 

5.00 1.00 เหมาะสม 

5.ปรับปรุงกระบวนการท างานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยน า
เทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างนวัตกรรมในการสนับสนุนการกลั่นกรอง
กฎหมายให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง และได้
มาตรฐานสากล 

5.00 1.00 เหมาะสม 

จากตารางที่ 23 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบที่ 2 พบว่า 
ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่1 เป้าประสงค์ 1.2 กลยุทธ์ที่ 3 และแนวทางด าเนินการ มีโอกาสเป็นไป
ได้ โดยมีค่ามัธยฐาน (Median) ที่ ได้เกินกว่า 3.5 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ( Interquartile 
Range) (Q3-Q1) ≤ 1.5 ถือว่าทุกข้อมีระดับความเหมาะสม 
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ตาราง 24 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 2 เกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 4 และแนวทางด าเนินการ 

ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ 4 
เป้าประสงค์และแนวทางการด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการสร้างศักยภาพ
และมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

5.00 1.00 เหมาะสม 

แนวทางการด าเนินการ 

1. จัดตั้งคณะท างานศึกษาเทียบเคียงหลักเกณฑ์มาตรฐานกระบวนการ
ท างานของห น่ วยธุ รการในสั งกั ด รั ฐสภ าไทยกั บต่ างป ระ เทศ 
(Benchmarking) และศึกษาถอดบทเรียนวิธีการท างาน อาทิ ด้านการ
ประชุม ด้านวิชาการและธุรการ เพื่อสนับสนุนให้ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาไทยมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice)  

5.00 0.00 เหมาะสม 

2. สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์การ จาก
ความร่วมมือกับหน่วยธุรการของรัฐสภาในต่างประเทศ และเวทีความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ อาทิ การพัฒนากฎหมายใน
ประเทศอาเซียน เพื่อประโยชน์ในการสร้างศักยภาพขององค์การ และวง
งานรัฐสภา  

5.00 0.00 เหมาะสม 

3.จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยน
บุคลากรของส านักงานกับหน่วยธุรการรัฐสภาต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถบุคลากรให้มีความสามารถท างานและน า
องค์การไปสู่สมรรถนะสูง 

5.00 1.00 เหมาะสม 

4. พัฒนาความร่วมมือกับรัฐสภาต่างประเทศ ในการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบและวิธีการบริหารจดัการองค์การ โดยใช้เทคโนโลยี สร้างนวัตกรรม 
ผ่านความเห็นของผู้เช่ียวชาญระหว่างประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศ ยกระดับสู่การเป็นองค์การสมรรถนะสูง 

5.00 1.00 เหมาะสม 

5. จัดประชุมรับฟังความเห็นคิดเห็นจากฝ่ายนิติบัญญัติ  ภาครัฐ 
ภาคเอกชน นักวิชาการ และภาคประชาชน  และตัวแทนขององค์การ
ระหว่างประเทศ อาทิ  สมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ซึ่งผู้มีส่วนได้เสีย
กับหน่วยงาน เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติภารกิจของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาในการสนับสนุนงานให้กับฝ่ายนิติบัญญัติ (Feedback) และน า
ความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียมาออกแบบท างานใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับ

5.00 1.00 เหมาะสม 
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ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ 4 
เป้าประสงค์และแนวทางการด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

ความต้องการและน าความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียมาออกแบบการท างาน
ใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการ 

จากตารางที่ 24 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบที่ 2 พบว่า 
ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่1 เป้าประสงค์ที่1.2 กลยุทธ์ที่ 4 และแนวทางด าเนินการ มีโอกาส
เป็นไปได้ โดยมีค่ามัธยฐาน (Median) ที่ได้เกินกว่า 3.5 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile 
Range) (Q3-Q1) ≤ 1.5 ถือว่าทุกข้อมีระดับความเหมาะสม 

 

ตาราง 25 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม EDFR รอบที่ 2 เกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
เป้าประสงค์ 2.1 กลยุทธ์ 1 และแนวทางด าเนินการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป้าประสงค์ 2.1 
กลยุทธ์ 1 และแนวทางด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบงาน
ด้านนิติบัญญัติและการพัฒนากลไกในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด
การปฏิรูปประเทศ 

5.00 1.00 เหมาะส
ม 

เป้าประสงค์ที่ 2.1 การพัฒนางานด้านการประชุม ให้มีประสิทธิภาพ 
ทันสมัย เปิดเผยข้อมูลการประชุมอย่างโปร่งใส และพัฒนางานกฎหมาย 
วิชาการ และงานวิจัย จากการสร้างความเป็นมืออาชีพและสร้างความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งของวุฒิสภา
ในงานด้านนิติบัญญัติ 

5.00 1.00 เหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการประชุมอัจฉริยะ (SMART Meeting) มี
ความทันสมัย ประหยัด ถูกต้องและรวดเร็ว 

5.00 0.00 เหมาะสม 

แนวทางการด าเนินการ 

1. ผลักดันนโยบายลดปริมาณกระดาษ (Paperless) สู่การเป็นองค์การสี
เขียว และก าหนดให้มีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือเครื่อง
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์เปิดเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ
ในการประชุมทุกระดับ  
 

5.00 1.00 เหมาะสม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป้าประสงค์ 2.1 
กลยุทธ์ 1 และแนวทางด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

2. พัฒนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ให้มีการด าเนินการในรูปแบบ
ดิจิทัล จัดส่งเอกสารระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการ
พิจารณาต่าง ๆ ให้กับสมาชิกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และออกแบบห้อง
ประชุมเช่ือมโยงกับ Smart Device และใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการสั่ง
การ (Internet of Things :IoT) รวมทั้ งประมวลผลคะแนนในห้อง
ประชุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่รวดเร็ว โปร่งใส ทันสมัย 

5.00 1.00 เหมาะสม 

3 พัฒนาระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้มีศักยภาพสูงเพียงพอ
ต่อการทดแทนการประชุมรูปแบบห้องประชุมในภาวะเกิดโรคระบาดหรอื
ภัยพิบัติเพื่อสามารถจัดประชุมรองรับการท างานของคณะกรรมาธิการ      
และคณะกรรมการได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ (เพิ่มจากการ
สัมภาษณ์รอบ1 EDFR) 

5.00 0.00 เหมาะสม 

4. สนับสนุนการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติ 4 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้มีความเช่ือมโยงกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบประชุมของวุฒิสภาและการกลั่นกรองกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ 

4.00 0.00 เหมาะสม 

5. ปรับปรุงระบบการประชุมและการรายงานการประชุมให้มีความ
รวดเร็ว ทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โปรแกรมแปลงเสียงเป็น
ตัวอักษรเข้ามาใช้ประโยชน์ในจัดท ารายงานการประชุมมากข้ึน 

4.00 0.00 เหมาะสม 

จากตารางที่ 25 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบที่ 2 พบว่าค่ามัธย
ฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ซึ่งประกอบไปด้วยเป้าประสงค์ 2.1 กลยุทธ์ที่ 1 และแนวทางการด าเนินการ
มีโอกาสเป็นไปได้ทุกข้อ ซึ่งมีค่ามัธยฐาน (Median) ที่ได้เกินกว่า 3.5 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(Interquartile Range) (Q3-Q1) ≤ 1.5 ถือว่ามีระดับความเหมาะสม 
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ตาราง 26 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 2 เกี่ยวกับประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 2 และแนวทางด าเนินการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป้าประสงค์ 2.1 
กลยุทธ์ 2 และแนวทางด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการติดตามและเผยแพร่ผลการประชุมพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา และคณะกรรมาธิการ เพื่อสร้างความ
โปร่งใสในการติดตามและตรวจสอบได้จากภาคประชาชน 

5.00 1.00 เหมาะสม 

แนวทางการด าเนินการ 

1. พัฒนากระบวนการการกลั่นกรองข้อมูลข่าวสาร และรูปแบบการ
เปิดเผยข้อมูลของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสาร และรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ อาทิ 
รายงานการประชุมของวุฒิสภา รายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการได้  

4.00 1.00 เหมาะสม 

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูล ท่ีสามารถสืบค้นประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับร่าง
พระราชบัญญัติ เพื่อให้สมาชิก ผู้สนใจ หรือภาคประชาชน และเข้าถึงได้
ง่ายเพื่อให้สะดวกต่อผู้ใช้งาน 

4.00 0.00 เหมาะสม 

3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวุฒิสภาแต่ละฉบับ
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์เป็นระบบ โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้
วุฒิสภา ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนสามารถเข้าถึง ค้นหา Download ได้
ง่าย ในหลายรูปแบบ อาทิ   Word (.docx), PDF และ HTML เพื่ อ
ติดตามการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการสร้างความโปร่งใส
ของข้อมูล และการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคประชาชน 

5.00 1.00 เหมาะสม 

4. สร้างระบบการติดตามพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสมาชิกรัฐสภา ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชน โดยมีระบบ
การแจ้งเตือนสมาชิกวุฒิสภาและประชาชนที่สนใจเฉพาะรายบุคคล ให้
สามารถติดตามร่างพระราชบัญญัติที่น าเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา 
โดยผ่านช่องทางสื่อเทคโนโลยีสารเทศ เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แอป
พลิเคชันไลน์ เป็นต้น 

5.00 1.00 เหมาะสม 

5. เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง
พระราชบัญญัติ และที่ผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภาแล้ว ผ่านช่องทางดิจิทัล 
อาทิ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ยูทูป และเปิดเผยความคิดเห็นเหล่านั้นต่อสาธารณชน 
โดยน าข้อมูลมาเป็นคลังความรู้ด้านกฎหมายที่ส าคัญให้กับวุฒิสภา 

5.00 0.00 เหมาะสม 

6. รายงานผลการด าเนินงานและงบประมาณค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน
ของคณะกรรมาธิการ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและสามารถติดตาม
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของคณะกรรมาธิการได้ 

4.00 1.00 เหมาะสม 
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จากตารางที่ 26 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 2 พบว่าค่ามัธย
ฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป้าประสงค์ 2.1 กลยุทธ์ 2 และแนวทางด าเนินการมีโอกาสเป็นไปได้ทุกข้อ 
ซึ่งมีค่ามัธยฐาน (Median) ที่ได้เกินกว่า 3.5 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) 
(Q3-Q1) ≤ 1.5 ถือว่ามีระดับความเหมาะสม 

ตาราง 27 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 2 เกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
เป้าประสงค์ 2.1 กลยุทธ์ 3 และแนวทางด าเนินการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป้าประสงค์ 2.1 
กลยุทธ์ 3 และแนวทางด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างนวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิก
วุฒิสภาในด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา 

5.00 0.00 เหมาะสม 

แนวทางการด าเนินการ 

1.พัฒนาวิธีการและรูปแบบการเสนอกระทู้ ถาม  ญั ตติทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ให้เสนอผ่านทางแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ สมาชิก
วุฒิสภาสามารถเข้าใช้งานโดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และจัดท า
ฐานข้อมูลการกระทู้ถาม ญัตติ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการติดตามและ
ประมวลผลการท างานรัฐบาล 

5.00 0.00 เหมาะสม 

2. บูรณาการฐานข้อมูลงานด้านนิติบัญญัติ ได้แก่ ฐานข้อมูลร่าง
พระราชบัญญัติ ฐานข้อมูลการกระทู้ถามและการพิจารณาญัตติ และ
การให้ความเห็นชอบ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งตามรัฐธรรมนูญก าหนด 
รวมทั้งข้อมูลการอภิปรายทั่วไปของวุฒิสภา เพื่อสืบค้น วิเคราะห์
ประมวลผล ติดตามการด าเนินการของรัฐบาลและของรัฐสภาได้
อย่างเป็นเอกภาพ  

5.00 1.00 เหมาะสม 

3. พัฒนาแอปพลิเคชันของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้บริการแบบ
เบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One Stop Service) ด้านการประชุม ด้าน
วิชาการ งานบริการต่าง ๆ โดยพัฒนาโปรแกรมผู้ช่วยอัจฉริยะ (Chat 
Bot) ส าหรับตอบข้อซักถามให้สมาชิกวุฒิสภา และผู้ที่เกี่ยวข้องในวง
งานรัฐสภาได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านการประชุม เพื่อปฏิบัติภารกิจ
ตามหน้าที่และอ านาจได้อย่างมีประสิทธิภาพ การท างาน ตอบข้อ
สงสัยต่อท างานของวุฒิสภา ในงานด้านนิติบัญญัติ  เช่น ร่าง
พระราชบัญญัติ กระทู้ถาม ญัตติ และการให้ความเห็นชอบให้บุคคล
ด ารงต าแหน่งตามรัฐธรรมนูญก าหนด เป็นต้น 

5.00 0.00 เหมาะสม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป้าประสงค์ 2.1 
กลยุทธ์ 3 และแนวทางด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

4. ศึกษาธรรมชาติของสมาชิกวุฒิสภา จากการสังเกตพฤติกรรม 
ความสนใจ ศึกษาทางวิชาการและกฎหมาย รวมทั้งสอบถามความ
ต้องการองค์ความรู้ใหม่ๆ ซึ่งส านักงานสามารถจะตอบสนองงาน
วิชาการให้แก่สมาชิกวุฒิ สภา และคณะกรรมาธิการอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

4.00 1.00 เหมาะสม 

5. พัฒนาระบบการประเมินผลความต้องการและความพึงพอใจของ
สมาชิกวุฒิสภา และผู้เกี่ยวข้องต่อการให้บริการต่าง ๆ โดยน าข้อมูล
มาวิเคราะห์ ประเมินผลและปรับปรุงการท างานของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาอย่างต่อเนื่อง เพื่อได้รับความไว้วางใจ สามารถ
สร้างความผูกพันในระยะยาว ตอบสนองต่อหน้าที่และอ านาจของ
วุฒิสภาได้อย่างมีประสิทธิผล  

5.00 1.00 เหมาะสม 

6. เพิ่ ม ช่องทางและกลไกการติดตามความก้าวหน้าของการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาของวุฒิสภาให้กับประชาชน และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การด าเนินการแก้ ไขปัญหาของวุฒิสภาให้กับ
ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

5.00 1.00 เหมาะสม 

จากตารางที่ 27 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบที่ 2 พบว่าค่ามัธย
ฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป้าประสงค์ 2.1 กลยุทธ์ 3 และแนวทางด าเนินการด าเนินการ มีโอกาส
เป็นไปได้ทุกข้อ ซึ่ งมีค่ามัธยฐาน (Median) ที่ ได้ เกินกว่า 3.5 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(Interquartile Range) (Q3-Q1) ≤ 1.5 ถือว่ามีระดับความเหมาะสม 

 

ตาราง 28 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 2 เกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
เป้าประสงค์ 2.1 กลยุทธ์ 4 และแนวทางด าเนินการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป้าประสงค์ 2.1 
กลยุทธ์ 4 และแนวทางด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านกฎหมาย วิชาการและ
งานวิจัย สนับสนุนงานให้ฝ่ายนิติบัญญัติ 

5.00 0.00 เหมาะสม 

แนวทางการด าเนินการ 

1. ศึกษา ส ารวจ ความต้องการการสนับสนุนทางวิชาการของ 4.00 1.00 เหมาะสม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป้าประสงค์ 2.1 
กลยุทธ์ 4 และแนวทางด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

คณะกรรมาธิการ และสมาชิกวุฒิสภา เพื่อน าผลมาวิเคราะห์แก้ไข
ปัญหา ก าหนดรูปแบบ หรือวิธีการท างานสนับสนุนงานทางวิชาการ
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

2.ผลักดันให้มีนักกฎหมายและนักวิชาการนิติบัญญัติเพื่อสร้าง
ผู้เช่ียวชาญทางวิชาการ และจัดตั้งเป็นกลุ่มงานรองรับเพื่อมุ่งเป้าให้
ท างานทางวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ 

5.00 1.00 เหมาะสม 

3.ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภากับสถาบันพระปกเกล้า ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สกสว.) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา รวมทั้ง
สถาบันจากวิจัยภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อวางแผนก าหนด
แนวทางและรูปแบบการพัฒนางานวิชาการ อาทิ เชื่อมโยงฐานข้อมูล
งานวิชาการและงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก และเช่ือมโยง
ฐานข้อมูลทางกฎหมายของไทยและต่ างประเทศ เพื่อน ามาใช้
สนับสนุนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการ 
รวมทั้งการประชุมของวุฒิสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

5.00 0.00 เหมาะสม 

4. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อวิจัยและพัฒนาในประเด็นส าคัญ
เร่ งด่ วนของวุฒิ สภา (Quick Research) เพื่ อ ใช้ประโยชน์ ใน
การศึกษาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการและ
วุฒิสภา รวมทั้งส่งเสริมขยายผลการใช้ประโยชน์งานวิจัยไปยังภาค
ประชาชน สังคม ชุมชน 

5.00 0.00 เหมาะสม 

5.ปรับปรุงระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา (E- library) ให้เป็นฐานข้อมูลกลางในการสืบค้น และเป็น
คลังข้อมูลทางวิชาการและกฎหมายของส านักงาน และมีการเพิ่มช่อง
ทางการเข้าถึงผ่านทางแอปพลิเคชัน เพื่อสะดวกในการเข้าถึงและน า
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 

5.00 1.00 เหมาะสม 

จากตารางที่ 28 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบที่ 2 พบว่าค่ามัธย
ฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป้าประสงค์ 2.1 กลยุทธ์ 4 และแนวทางด าเนินการด าเนินการ มีโอกาส
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เป็นไปได้ทุกข้อ ซึ่ งมีค่ามัธยฐาน (Median) ที่ ได้ เกินกว่า 3.5 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(Interquartile Range) (Q3-Q1) ≤ 1.5 ถือว่ามีระดับความเหมาะสม 
 

ตาราง 29 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 2 เกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
เป้าประสงค์ 2.2 กลยุทธ์ 5 และแนวทางด าเนินการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป้าประสงค์ 2.2 กลยุทธ์ 5 
และแนวทางด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

เป้าประสงค์ที่  2.2 การพัฒนากลไก รูปแบบและวิธีการท างาน
สนับสนุนงานของวุฒิสภาในการติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ และเร่งรัด
การปฏิรูปประเทศ และส่งเสริมความเป็นมืออาชีพของบุคลากรของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการติดตาม 
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ  

5.00 1.00 เหมาะสม 

กลยุทธ์ที่  5 พัฒนากลไก รูปแบบการท างานสนับสนุนงานของ
วุฒิสภาในการติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 

5.00 1.00 เหมาะสม 

แนวทางการด าเนินการ 

1. จัดตั้งคณะท างานเสริมสร้างกลไกและรูปแบบการขับเคลื่อนการ
ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ระหว่างส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา กับส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และหน่วยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างกระบวนการท างาน
และรายงานการติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูปประเทศเสนอ
ความเห็นต่อรัฐบาลได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ 

4.00 0.00 เหมาะสม 

2. พัฒนาความร่วมมือของหน่วยงานภายในด้านวิชาการของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้มีคณะท างานวางแผนผลักดันการ
จัดท าเอกสารและบทวิเคราะห์ทางวิชาการสนับสนุนการด าเนินงาน
คณะกรรมาธิการการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด การปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามรัฐธรรมนูญ และการจัดท าและ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (ตสร.) ให้ส าเร็จลุล่วง 

4.00 0.00 เหมาะสม 

3. อบรมถ่ายทอดกระบวนการท างานตามคู่มือระบบ eMENSCR 
และให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติ เพื่อได้เข้าใจระบบและการ
ติดตาม แผนงานของหน่วยงานภาครัฐ ในการท าหน้าที่พิจารณา
โครงการของส่วนราชการภาครัฐวิเคราะห์ความสอดคล้องเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ  สามารถ

5.00 1.00 เหมาะสม 



  330 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป้าประสงค์ 2.2 กลยุทธ์ 5 
และแนวทางด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

ประมวลผล วิเคราะห์ ผลผลิต ผลลัพธ์ มีความคุ้มค่าเหมาะสมกับ
การใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐที่
วุฒิสภาจะต้องด าเนินการติดตาม จัดท ารายงานข้อมูลในระบบ 
eMENSCR เพื่อคณะกรรมาธิการการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด
การปฏิรูปประเทศท าความเห็นเสนอต่อวุฒิสภาไปยังรัฐบาลได้อย่าง
ถูกต้อง ชัดเจน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสอดคล้องกับเจตนารมณ์
ตามรัฐธรรมนูญ   

4.00 1.00 เหมาะสม 

5. เสนอแนะ ให้ มี ก ารพั ฒ น าป รับ ปรุ งระบบ  eMENSCR ให้
ประมวลผลและรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ ใน
รูปแบบปฏิบัติการเดียวกัน (Single platform)  และพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการ
ปฏิรูปประเทศของวุฒิสภาให้สามารถเช่ือมโยงกับระบบ eMENSCR  
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศและ
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

5.00 0.00 เหมาะสม 

6. น าข้อมูลจากระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) มาใช้
วิเคราะห์ความเหมาะสมของการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน
โครงการภาครัฐได้อย่างรอบด้าน ชัดเจน สนับสนุนภารกิจการ
ติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูปประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.00 1.00 เหมาะสม 

7.จัดเวทีสร้างความเข้าใจ ตระหนักรู้  ให้ทุกภาคส่วนร่วมแสดง
ความเห็นหรือสะท้อนความต้องการต่อการด าเนินงานของภาครัฐ 
เพื่อให้วุฒิสภาได้รับข้อมูลในการรายงานผลด้านปฏิรูปประเทศและ
จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายได้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

4.00 1.00 เหมาะสม 

8. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการสามัญ
ของวฒุิสภาทุกคณะให้มีความเป็นมืออาชีพ โดยต้องมีความรู้เกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศและแผนล าดับรองต่าง ๆ มี
ทักษะทางด้านการวิเคราะห์แผนงาน วิชาการ และเทคโนโลยี 
สามารถติดตาม วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ 
น าเสนอข้อมูลและสถิติ เพื่อจัดท ารายงานสนับสนุนงานของ ตสร.  
ได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ 

5.00 1.00 เหมาะสม 
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จากตารางที่ 29 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบที่ 2 พบว่าค่ามัธย
ฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ซึ่งประกอบไปด้วยเป้าประสงค์ 2.2 กลยุทธ์ที่ 5 และแนวทางการด าเนินการ
มีโอกาสเป็นไปได้ทุกข้อ ซึ่งมีค่ามัธยฐาน (Median) ที่ได้เกินกว่า 3.5 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(Interquartile Range) (Q3-Q1) ≤ 1.5 ถือว่ามีระดับความเหมาะสม 
 

ตาราง 30 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 2 เกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
เป้าประสงค์ 3.1 กลยุทธ์ 1 และแนวทางด าเนินการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เป้าประสงค์ 3.1 
กลยุทธ์ 1 และแนวทางด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรให้มี
สมรรถนะสูง  

5.00 0.00 เหมาะสม 

เป้าประสงค์ที่ 3.1 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุน
ความก้าวหน้าให้กับทุกสายงานและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของสว่นราชการสังกัดรัฐสภาฉบับที่ 3 
(พ.ศ.2561-2565) 

5.00 0.00 เหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลทีส่่งเสริม
ศักยภาพของบุคลากรและองค์การ 

5.00 1.00 เหมาะสม 

แนวทางการด าเนินการ 

1. ปรับโครงสร้างและอัตราก าลังของส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาให้
สอดคล้องกับหน้าท่ีและอ านาจของวุฒิสภาเพื่อให้หน่วยงานภายใน
ปฏิบัติภารกิจได้เหมาะสม คล่องตวั และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
โดยเฉพาะภาระงานคณะกรรมาธกิารที่มีมาก ควรปรับเพิ่มจ านวน
บุคลากร ด้วยวิธีการจ้างเหมา (outsource) และเกลี่ยอตัราก าลังให้
เอื้อต่อการท าหน้าที่ฝา่ยเลขานุการของคณะกรรมาธิการ และอนุ
กรรมาธิการติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ เร่งรัด การปฏริูปประเทศ ในทุก
คณะกรรมาธิการ   

5.00 0.00 เหมาะสม 

2 .ปรับปรุงสมรรถนะหลักของบุคลากร (Core Competency) และ
สมรรถนะตามสายงาน (Functional Competency)  อย่างเป็น
ระบบ โดยมีการทบทวน ปรับปรุงพจนานุกรมสมรรถนะของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของ
บุคลากรแต่ละสายงานในปัจจุบัน 

5.00 0.00 เหมาะสม 

3. สนับสนุนความเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องและเช่ือมโยงกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
องค์การให้ประสบความส าเร็จ ปรบัเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม 
วัฒนธรรมองค์การ กระบวนการท างานในทิศทางที่พึงประสงค์ของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

5.00 1.00 เหมาะสม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เป้าประสงค์ 3.1 
กลยุทธ์ 1 และแนวทางด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

4. ผลักดันการด าเนินการตามหลกัเกณฑ์การสืบทอดต าแหน่งสู่
ต าแหน่งผู้บรหิารระดับสูง (Succession Plan) และการก าหนดแนว
ทางการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้บริหารและผูส้ืบทอดต าแหน่ง 
เพื่อพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่งในเทคนิคต่าง ๆ เช่น การแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ท างาน การตดิตามผูบ้ริหาร เป็นต้น  เพื่อเตรียมความ
พร้อมบุคลากรขึ้นสูต่ าแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่มีคณุภาพในอนาคต 

5.00 0.00 เหมาะสม 

5. วิเคราะห์ความต้องการพัฒนาคนให้สอดคล้องกับการท างานของ
บุคลากรในทุกสายงาน เพื่อให้บุคลากรได้เติบโตตามเป้าหมายของ
ตนสอดคล้องกับองค์การ และสนับสนุนให้บุคลากรได้ก้าวหน้าตาม
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path) รวมทั้งให้
บุคลากรมีการเข้าสู่ต าแหน่งตามสายอาชีพท่ีก าหนดไว้ 

4.00 0.00 เหมาะสม 

6. พัฒนากระบวนการสรรหาคัดเลือก บรรจุแต่งตั้ง และโยกย้าย 
บุคลากรทั้งในระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติให้เป็นไปตามก าหนด
หลักเกณฑ์ ทักษะ ความรู้ ความสามารถและสมรรถนะของสายงาน 
มีความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส และผลักดันให้มีการสรรหา
คัดเลือก โยกย้ายบุคคลที่เหมาะสมด ารงต าแหน่งในต าแหน่งที่ว่าง 
เพื่อขับเคลื่อนงานได้อย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพ 

4.00 1.00 เหมาะสม 

7. สนับสนุนการสร้างความหลากหลายของบุคลากร (Work 
Diversification) ในการท างานร่วมกันเพื่อได้ความคิดและมุมมองที่
แตกต่ าง ร่วมมื อสร้ างสรรค์ งานและบริก ารที่ ดี  (Creativity 
Collaboration) 

5.00 0.00 เหมาะสม 

8. พัฒนาระบบและเกณฑ์การบรหิารผลการปฏิบัติงานยดึเป้าหมาย
ความส าเร็จตามยุทธศาสตร์องค์การที่สอดคล้องกับการให้
ค่าตอบแทน เลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสยิ่งข้ึน  

5.00 0.00 เหมาะสม 

จากตารางที่ 30 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบที่ 2 พบว่าค่ามัธย
ฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ซึ่งประกอบไปด้วยเป้าประสงค์ 3.1 กลยุทธ์ที่ 1 และแนวทางการด าเนินการ
มีโอกาสเป็นไปได้ทุกข้อ ซึ่งมีค่ามัธยฐาน (Median) ที่ได้เกินกว่า 3.5 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(Interquartile Range) (Q3-Q1) ≤ 1.5 ถือว่ามีระดับความเหมาะสม 
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ตาราง 31 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 2 เกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
เป้าประสงค์ 3.2 กลยุทธ์ 2 และแนวทางด าเนินการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เป้าประสงค์ 3.2 
กลยุทธ์ 2 และแนวทางด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

เป้าประสงค์ที่ 3.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นทุนมนุษย์ มี
ความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีความรู้ ความสามารถโดดเด่น ปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมการท างานที่มีสมรรถนะสูง
และส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการท างาน รวมทั้งส่งเสริมการสร้างความ
ผูกพันต่อองค์การ ที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561-2565) 

5.00 0.00 เหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้เป็นทุนมนุษย์ท่ีมีสมรรถนะสูง  5.00 0.00 เหมาะสม 

แนวทางการด าเนินการ 

1.ว า งแผ น แล ะวิ เค ร าะห์ ช่ อ งว่ า งระ ว่ า งผ ล ก ารป ฏิ บั ติ ง าน 
(Performance Gap)  ของบุคลากรกับสมรรถนะ เพื่อพัฒนาบุคลากร
ได้อย่างเหมาะสม 

4.00 0.00 เหมาะสม 

2.วิเคราะห์หาความต้องการพัฒนาบุคลากร และล าดับความส าคัญของ
หลักสูตรที่จ าเป็นเพื่อการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างคุ้มค่า พัฒนา
หลักสูตรการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ 

5.00 0.00 เหมาะสม 

3. สร้างความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาและหน่วยงานภายนอก 
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง อาทิ กฎหมาย
ระหว่างประเทศ กฎหมายมหาชน กฎหมายสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนางาน
และสร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจและวิสัยทัศน์ของส านักงาน  

5.00 1.00 เหมาะสม 

4. สร้างเสริมบุคลากรให้มศีักยภาพสูง โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะที่จ าเป็น
ต่อการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับสมรรถนะหลักของบุคลากร  ได้แก่ 
ทักษะดิจิทัล ทักษะด้านภาษาอังกฤษ รวมทั้งเพิ่มพูนทักษะทางวิชาการ
และงานวิจัยให้กับบุคลากรสายวิชาการ เพื่อจัดท าเอกสารทางวิชาการ 
งานวิจัย โดยสามารถน าเสนอข้อมูลในรูปแบบใหม ่ๆ เข้าใจได้ง่าย อาทิ 
อินโฟกราฟิกส์ เทคนิคการสร้างภาพนามธรรม (Visualization) และ
หน้ากระดานที่ใช้ในการสรุปข้อมูล (Dashboard) เพื่อสนับสนุนงาน
ให้กับคณะกรรมาธิการและสมาชิกวุฒิสภา 

5.00 0.00 เหมาะสม 

5. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual 
Development Plan) อย่างจริงจัง เพื่อพัฒนาบุคลากรและมีการ
วัดผลความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานให้มีศักยภาพสูงขึ้น 

5.00 1.00 เหมาะสม 

6. ส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติปฏิบัตติามประมวลจรยิธรรมข้าราชการ
รัฐสภา และมีโครงการส่งเสริมให้บุคลากรได้ปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการ
ท างานให้ เป็นตามประมวลจริยธรรมและเจตจ านงสุจริตในการ
บริหารงานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

5.00 0.00 เหมาะสม 
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จากตารางที่ 31 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบที่ 2 พบว่าค่ามัธย
ฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ซึ่งประกอบไปด้วยเป้าประสงค์ 3.2 กลยุทธ์ที่ 2 และแนวทางการด าเนินการ
มีโอกาสเป็นไปได้ทุกข้อ ซึ่งมีค่ามัธยฐาน (Median) ที่ได้เกินกว่า 3.5 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(Interquartile Range) (Q3-Q1) ≤ 1.5 ถือว่ามีระดับความเหมาะสม 
 

ตาราง 32 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 2 เกี่ยวกับประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 
เป้าประสงค์ 3.2 กลยุทธ์ 3 และแนวทางด าเนินการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เป้าประสงค์ 3.2 
กลยุทธ์ 3 และแนวทางการด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง เสริมสร้าง
วัฒนธรรมการท างานเพิ่มความเข้มแข็งในงานด้านนิติบัญญัติ 

5.00 0.00 เหมาะสม 

แนวทางการด าเนินการ 

1. พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ประกอบการภาครัฐ ท่ีมีความสามารถใน
การแก้ไขปัญหาในงานท่ีรับมอบหมาย ทุ่มเท ค านึงถึงประโยชน์ส่วน
ร่วม และพร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมในการท างาน  

4.00 0.00 เหมาะสม 

2. สนับสนุนให้ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในการถ่ายทอดเทคนิคหรือ
รูปแบบการท างานท่ีดี เพื่อปรับทัศนคติ ความคิด (Mind set) ในการ
ท างาน ของบุ ค ล ากร เป็ น เชิ งรุ ก  (Proactive) พ ร้ อม รับ ก าร
เปลี่ยนแปลงกับบริบทใหม่  และการท างานเพื่อส่วนรวมและ
ประชาชน 

5.00 0.00 เหมาะสม 

3. ส่งเสริมบรรยากาศการท างานเป็นทีมรับผิดชอบร่วมกัน มอบ
อ านาจตัดสินใจแก้ไขปัญหา สร้างความร่วมมือกับภายนอกและ
ภายในองค์การ สร้างนวัตกรรม สร้างวัฒนธรรมการท างานร่วมกัน
เป็นทีม สนับสนุนงานให้กับวุฒิสภา 

5.00 1.00 เหมาะสม 

4. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นผู้น า เช่น การสอนงาน การ
ประสานงาน สร้างทีมงาน สร้างขวัญก าลังใจ การสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการท างานร่วมกัน มี
นวัตกรรมสนับสนุนงานให้กับวุฒิสภา 

5.00 0.00 เหมาะสม 

5. จัดท าสื่อถ่ายทอดวิธีคิด วิธีการท างานและการแก้ไขปัญหาที่
ยุ่งยากซับซ้อน ในรูปแบบดิจิทัล อาทิ การ์ตูน คลิปสั้น เป็นสื่อการ
เรียนรู้ในองค์การ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่บุคลากรในคิดวิเคราะห์ 
แก้ไขปัญหา 

4.00 0.00 เหมาะสม 
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จากตารางที่ 32 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 2 พบว่าค่ามัธย
ฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เป้าประสงค์ 3.2 กลยุทธ์ 3 และแนวทางด าเนินการมีโอกาสเป็นไปได้ทุกข้อ 
ซึ่งมีค่ามัธยฐาน (Median) ที่ได้เกินกว่า 3.5 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ( Interquartile Range) 
(Q3-Q1) ≤ 1.5 ถือว่ามีระดับความเหมาะสม 
 

ตาราง 33 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 2 เกี่ยวกับประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 
เป้าประสงค์ 3.2 กลยุทธ์ 4 และแนวทางด าเนินการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เป้าประสงค์ 3.2 
กลยุทธ์ 4 และแนวทางการด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตการท างาน สร้างสมดลุระหว่างชีวิต 
เพื่อส่งเสริมความผูกพันต่อองค์การ 

5.00 0.00 เหมาะสม 

แนวทางการด าเนินการ 

1. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพการท างาน ได้แก่ สถานท่ี 
พื้นที่ วัสดุ อุปกรณส์ านักงาน มีความทันสมัย สะดวก สะอาด 
ปลอดภัย เพียงพอต่อการท างานเมื่อย้ายไปยังรัฐสภาแห่งใหม ่

4.00 0.00 เหมาะสม 

2. ปรับปรุงบรรยากาศการท างาน ส่งเสรมิให้มีการพบปะเสวนา 
สื่อสารพูดคุย แลกเปลีย่นรับฟังความเห็นระหว่างผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน และระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยกัน เพื่อสรา้งขวัญ
ก าลังใจ สร้างความเข้าใจกันและเอื้ออาทร อันเป็นการเสริม
สัมพันธภาพที่ดตี่อกัน 

5.00 0.00 เหมาะสม 

3. พัฒนาคุณภาพชีวิตการท างาน รักษาสมดุลในการท างานและการ
ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข (Work Life Balance) โดยส่งเสริมให้มี
บรรยากาศในการท างานท่ีสรา้งการเรียนรู้ในงานและส่งเสริมทักษะ
การใช้ชีวิตที่สมบูรณ ์

5.00 1.00 เหมาะสม 

4. ส ารวจเป้าหมายการท างานและเป้าหมายชีวิตของบุคลากร เพื่อ
น าข้อมูลมาปรับรูปแบบการท างาน จัดฝึกอบรมและพัฒนา วางแผน
สายอาชีพ รวมทั้งจัดสวัสดิการใหบุ้คลากรได้อย่างเหมาะสมยิ่งข้ึน 

4.00 0.00 เหมาะสม 

5. จัดสวัสดิการนอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนดตรงตามความ
ต้องการของบุคลากร อาทิ สถานออกก าลังกาย การเรยีนวิชาชีพ
เสรมิเพิ่มรายได้ ตามความสามารถท่ีส านักงานจัดให ้

4.00 1.00 เหมาะสม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เป้าประสงค์ 3.2 
กลยุทธ์ 4 และแนวทางการด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

6. ศึกษาวิจัยสร้างตัวบ่งช้ีการมีความผูกพันองค์การ เพื่อพัฒนาและ
เสรมิสร้าง รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้ด ารงอยู่กับ
องค์การ 

5.00 0.00 เหมาะสม 

จากตารางที่ 33 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 2 พบว่าค่ามัธย
ฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เป้าประสงค์ 3.2 กลยุทธ์ 4 และแนวทางด าเนินการมีโอกาสเป็นไปได้ทุกข้อ 
ซึ่งมีค่ามัธยฐาน (Median) ที่ได้เกินกว่า 3.5 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ( Interquartile Range) 
(Q3-Q1) ≤ 1.5 ถือว่ามีระดับความเหมาะสม 
 

ตาราง 34 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 2 เกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
เป้าประสงค์ 4.1 กลยุทธ์ 1 และแนวทางด าเนินการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เป้าประสงค์ 4.1 
กลยุทธ์ 1 และแนวทางด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  5.00 0.00 เหมาะสม 

เป้าประสงค์ที่ 4.1 พัฒนาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้เป็นองค์กร
แหงการเรียนรู้และส่งเสริมการจัดการความรู้ สร้างนวัตกรรมให้กับ
องค์การ โดยมีระบบการจัดการความรู้ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของบุคลากรในองค์การ  

5.00 1.00 เหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการความรู้ สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ และ
นวัตกรรมองค์การ  

5.00 0.00 เหมาะสม 

แนวทางการด าเนินการ 

1. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการจัดการ
ความรู้ในองค์การ มีการถอดบทเรียน การแก้ไขปัญหาจากภาคปฏิบัติที่
เกิดขึ้น ที่เป็นแบบอย่างการท างานที่ดี เพื่อให้ส านักงานน ามาเป็นองค์
ความรู้ และสามารถประยุกต์ใช้ เพื่อการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

5.00 1.00 เหมาะสม 

2. มีนโยบายส่งเสริม สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ เปิดโอกาส สร้างพื้นที่ 
จูงใจให้บุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท างานเป็นทีม คิดแก้ไข
ปัญหาที่ซับซ้อน และสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ 
เพื่อลงมือท า เรียนรู้จากความผิดพลาดที่ผ่านมา น ามาปรับปรุงการ
ท างาน สร้างนวัตกรรมและเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการภาครัฐ 
 

5.00 0.00 เหมาะสม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เป้าประสงค์ 4.1 
กลยุทธ์ 1 และแนวทางด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

3. ทบทวนและผลักดันให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการ
ความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และมีการประเมินผลการจัดการ
ความรู้เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นระบบในการจัดการความรู้ รวมทั้ง
ส่งเสริมการมีชุมชนนักปฏิบัติจากบุคลากรส านักต่าง ๆ ร่วมคิด แก้ไข
ปัญหา สร้างนวัตกรรมร่วมกันของส านักงาน เช่น คณะท างานจัดท า
ฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียนของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

5.00 1.00 เหมาะสม 

 4. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอด
บทเรียน น าเทคนิคกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 
มาพัฒนาปรับปรุง หรือสร้างงานใหม่ ๆ เพื่อผลักดันสร้างนวัตกรรมใน
การท างาน พัฒนากระบวนการท างาน และการให้บริการงาน เพื่อให้ที่
ยอมรับกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และเกิดประโยชน์กับประชาชน 

5.00 0.00 เหมาะสม 

5. จัดให้มีการรวบรวมความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภา เป็น
ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา รวมทั้งเช่ือมโยงแหล่งการเรียนรู้จากภายนอกที่เป็นสถาบัน
ทางวิชาการและงานวิจัย พัฒนาการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์(E-
learning) เช่น สถาบันพระปกเกล้า ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
และสถาบันการศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศ เป็นต้น เพื่อเปิดกว้างให้
บุคลากรได้เรียนรู้ พัฒนาศักยภาพตลอดเวลา และน าความรู้เหล่านั้น
มาพัฒนาองค์การ 

4.00 0.00 เหมาะสม 

จากตารางที่ 34 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบที่ 2 พบว่าค่ามัธย
ฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ซึ่งประกอบไปด้วยเป้าประสงค์ 4.1 กลยุทธ์ที่ 1 และแนวทางการด าเนินการ
มีโอกาสเป็นไปได้ทุกข้อ ซึ่งมีค่ามัธยฐาน (Median) ที่ได้เกินกว่า 3.5 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(Interquartile Range) (Q3-Q1) ≤ 1.5 ถือว่ามีระดับความเหมาะสม 
 

ตาราง 35 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 2 เกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
เป้าประสงค์ 4.2 กลยุทธ์ 2 และแนวทางด าเนินการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เป้าประสงค์ 3.2 
กลยุทธ์ 2 และแนวทางด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

เป้าประสงค์ที่ 4.2 การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การเปลี่ยนเป็น
รัฐสภาดิจิทัล( Digital parliament) เพื่อยกระดับความสามารถด้าน

5.00 0.00 เหมาะสม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เป้าประสงค์ 3.2 
กลยุทธ์ 2 และแนวทางด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

เทคโนโลยีสารสนเทศโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และการจัดการข้อมูล
สารสนเทศท่ีเอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การสู่องค์การดิจิทัล  

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 5.00 0.00 เหมาะสม 

แนวทางการด าเนินการ 

1. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา กับส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผลักดันให้มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้กับ
ทุกส่วนขององค์การ (Digital Transformation) เปลี่ยนแปลงสู่องค์การ
ดิจิทัล ในแผนพัฒนารัฐสภาดิจิทัล “Digital Parliament  ระยะ 5 ปี ” 
เช่ือมโยงกับรัฐบาลดิจิทัล และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศในองค์การให้
ตอบสนองความต้องการของสมาชิกรัฐสภาผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนได้
อย่างเป็นรูปธรรม 

5.00 0.00 เหมาะสม 

2. จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐสภา 
ตามแผน“Digital Parliament รองรับอุปกรณ์ความทันสมัย (SMART 
Device) ในระบบอินเทอร์เน็ตในการสั่งการ (Internet of Things : IoT) 
อย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน 

5.00 0.00 เหมาะสม 

3. จัดหาอุปกรณ์ส านักงานที่ทันสมัยรองรับนโยบายการบริหารส านักงานสู่
การเป็นรัฐสภาดิจิทัล เช่น นโยบายการลดการใช้กระดาษ ห้องประชุม
อัจฉริยะ (Smart Meeting) เป็นต้น 

5.00 0.00 เหมาะสม 

4. ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สร้างความมั่นคงปลอดภัยของ
ข้อมูล มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการสร้างความปลอดภัยของข้อมูล
และระบบสารสนเทศองค์การ สามารถท างานตอบสนองกับความต้องการ
รองรับภาวะวิกฤติ ป้องกันการโจมตีในระบบไซเบอร์รักษาข้อมูลของ
ส านักงาน วุฒิสภา ผู้มีส่วนได้เสียและข้อมูลของภาคประชาชนเป็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5.00 0.00 เหมาะสม 

5. สร้างความร่วมมือกับส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
เช่ือมโยงระบบฐานข้อมูลกลางหน่วยงานภาครัฐของประเทศ เพื่อใช้
ประโยชน์ในการบริหารองค์การ และติดตามผลการท างานหน่วยงานภาครัฐ 

5.00 0.00 เหมาะสม 

6.สร้างความร่วมมือจากองค์การภายนอกทางเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากรของส านักงานให้ปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยียุคดิจิทัล ปรับความคิด (Mind set) ทัศนคติของบุคลากรให้
พร้อมพัฒนาการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ (Learn) การไม่ยึดติดกับสิ่งที่เคยเรียนรู้มา 
ละทิ้งสิ่งที่เคยเรียนรู้มา (Unlearn) พร้อมเรียนรู้ด้วยมุมมองใหม่ (Relearn) ให้
มีความรู้ พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ได้ เช่น สร้างแอปพลิเคชัน (Application) ได้

5.00 0.00 เหมาะสม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เป้าประสงค์ 3.2 
กลยุทธ์ 2 และแนวทางด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

เพื่อให้บริการข้อมูลแก่บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียได้ เป็นต้น 

จากตารางที่ 35 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบที่ 2 พบว่าค่ามัธย
ฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ซึ่งประกอบไปด้วยเป้าประสงค์ 4.2 กลยุทธ์ที่ 2 และแนวทางการด าเนินการ
มีโอกาสเป็นไปได้ทุกข้อ ซึ่งมีค่ามัธยฐาน (Median) ที่ได้เกินกว่า 3.5 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(Interquartile Range) (Q3-Q1) ≤ 1.5 ถือว่ามีระดับความเหมาะสม 
 

ตาราง 36 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 2 เกี่ยวกับประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4
เป้าประสงค์ 4.2 กลยุทธ์ 3 และแนวทางด าเนินการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เป้าประสงค์ 4.2 
กลยุทธ์ 3 และแนวทางการด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

กลยุทธ์ที่  3 พัฒนาจัดการข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ส านักงานสู่องค์การดิจิทัล 

5.00 0.00 เหมาะสม 

แนวทางการด าเนินการ 

1.เช่ือมโยงฐานข้อมูลกลางของรัฐบาลและบูรณาการข้อมูลของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้ฐานข้อมูล
ที่เปิดเผยของภาครัฐ (Open Government Data) สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมาธิการ และวุฒิสภา 
รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงงานรัฐสภา 

5.00 0.00 เหมาะสม 

2. เร่งรัดการน าระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ของ
ภาครัฐ มาใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติภารกิจของฝ่ายนิติบัญญัติ อาทิ 
วิเคราะห์ ติดตาม ประมวลผลด้านงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ของ
ส านักงบประมาณรัฐสภา และการปฏิบัติภารกิจการของวุฒิสภาในการ
ติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูปประเทศได้อย่างโปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ 

5.00 1.00 เหมาะสม 

3. จัดหาข้อมูลและจัดประเภทข้อมูลที่พิจารณาน าเข้าข้อมูลในระบบ
เชื่อมโยงเครือข่ายและการจับเก็บข้อมูลด้วยระบบคลาวด์ คอมพิวติ้ง 
(Cloud Computing , Open Data) เพื่อสนับสนุนการท างานการ
วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในระบบดิจิทัล 
 

5.00 0.00 เหมาะสม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เป้าประสงค์ 4.2 
กลยุทธ์ 3 และแนวทางการด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

4. ปรับปรุงระบบสารสนเทศและพัฒนาฐานข้อมูลของส านักงานเพื่อ
สนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจในการบริหารจัดการองค์การ
ส าหรับผู้บริหาร 

5.00 0.00 เหมาะสม 

5. ผลักดันให้ส านักงานจัดท าระบบฐานข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
โดยให้จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของ Text File เป็นประโยชน์ต่อการ
จัดเก็บ สืบค้น ศึกษา วิจัย และเช่ือมโยงฐานข้อมูลกับภายในและ
สามารถบูรณาการระบบฐานข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างเป็น
เอกภาพ เพื่อบุคลากร สมาชิกวุฒิสภา และผู้ที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลด้วยความสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง 

5.00 0.00 เหมาะสม 

6. สร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการน าปัญญาประดิษฐ์มา
ป ร ะ ยุ ก ต์  (AI)  Machine Learning Deep Learning อ า ทิ  น า
โปรแกรมผู้ช่วยอัจฉริยะ (Chat bot) มาช่วยเก็บข้อมูล วิเคราะห์ 
ประมวลผลผลกฎหมาย งานวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามความ
ต้องการของวุฒิสภา  รวมทั้งขยายผลการด าเนินการสู่การผลักดันให้
เกิดการปฏิบัติ โดยน าระบบมารองรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานใหมี
ประสิทธิภาพ และทบทวนการรวมหรือลดระบบที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

5.00 0.00 เหมาะสม 

จากตารางที่ 36 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 2 พบว่าค่ามัธย
ฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เป้าประสงค์ 4.2 กลยุทธ์ 3 และแนวทางด าเนินการมีโอกาสเป็นไปได้ทุกข้อ 
ซึ่งมีค่ามัธยฐาน (Median) ที่ได้เกินกว่า 3.5 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ( Interquartile Range) 
(Q3-Q1) ≤ 1.5 ถือว่ามีระดับความเหมาะสม 

 
ตาราง 37 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม EDFR รอบที่ 2 เกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
เป้าประสงค์ 5 กลยุทธ์ 1 และแนวทางด าเนินการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ 1 และแนวทางด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ทางการเมือง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยและสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองภาคประชาชนและเครือข่ายทุกภาคส่วนของประเทศ  

5.00 0.00 เหมาะสม 

เป้าประสงค์ ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้ 
และเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของประชาชนใน

5.00 1.00 เหมาะสม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ 1 และแนวทางด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

ระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งส่งเสริมภาคประชาชนและเครือข่าย
ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยและให้ข้อเสนอทางสังคมและนโยบาย
ต่อวุฒิสภา เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับวุฒิสภา ในฐานะฝ่ายนิติ
บัญญัติของประเทศ ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างความรู้
ของประชาชนและเครือข่ายต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย   

5.00 0.00 เหมาะสม 

แนวทางการด าเนินการ 

1.ส่งเสริมช่องทางการประชาสัมพันธ์ท่ีมีความหลากหลาย จากสื่อหลัก 
อาทิ วิทยุ โทรทัศน์รัฐสภา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อโซเชียลมีเดีย 
อาทิ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบเอกสาร แผ่นพับ 
วารสารของส านักงาน 

4.00 0.00 เหมาะสม 

2.ปรับปรุงพัฒนาเนื้อหาข้อมูลด้านการเผยแพร่ เพื่อสื่อสารผ่าน
ช่อ งท างเว็ บ ไซ ต์  เฟ ซบุ๊ ก และแอป พ ลิ เค ช่ั น มื อ ถื อ  (Mobile 
Application) ผ่าน Smart Phone และ Tablet ในระบบ Android , 
IOS ฯลฯ จูงใจเยาวชน คนรุ่นใหม่ ให้เข้าถึงข้อมูลมากขึ้น 

5.00 0.00 เหมาะสม 

3. สร้างความร่วมมือกับ เครือข่ ายของส านั กงานและสถาบัน
พระปกเกล้าในการจัดท าแผนการเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการ
ปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาค
ประชาชน 

5.00 0.00 เหมาะสม 

4. ส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายเยาวชน จากโครงการการ
เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบรัฐสภาและการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของ
ส านักงาน ในการท าหน้าที่เป็นสื่อสารกลางระหว่างบุคคล เพื่อสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่พลเมือง สถาบันการเมือง และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 

5.00 0.00 เหมาะสม 

5. ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ระดับอุดมศึกษา  
โดยจัดท าข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน (MOU) เพื่อเป็นเครือข่าย
สร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

5.00 1.00 เหมาะสม 



  342 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ 1 และแนวทางด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

6. ด าเนินการส ารวจปัญหาอุปสรรคการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์และ
ความต้องการในการพัฒนาเครือข่ายร่วมเผยแพร่ประชาธิปไตย เพื่อ
ปรับปรุงสื่อและจัดท ารูปแบบการสื่อสาร เผยแพร่ประชาธิปไตยให้ตรง
กับความต้องการของประชาชนมากท่ีสุด 

4.00 0.00 เหมาะสม 

จากตารางที่ 37 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบที่ 2 พบว่าค่ามัธย
ฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ซึ่งประกอบไปด้วยเป้าประสงค์ กลยุทธ์ที่ 1 และแนวทางการด าเนินการมี
โอกาสเป็นไปได้ทุกข้อ ซึ่งมีค่ามัธยฐาน (Median) ที่ได้เกินกว่า 3.5 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(Interquartile Range) (Q3-Q1) ≤ 1.5 ถือว่ามีระดับความเหมาะสม 

ตาราง 38  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 2 เกี่ยวกับประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 
5เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 2 และแนวทางด าเนินการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ 2 และแนวทางการด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

กลยุทธ์ที่  2 ส่งเสริมประสบการณ์ เรียนรู้ด้วย สื่อ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม ในการเผยแพร่ความรู้เสริมสร้างประชาธิปไตยและการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของเครือข่ายภาคประชาชน 

5.00 0.00 เหมาะสม 

แนวทางการด าเนินการ 

1. สนับสนุนให้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเมืองการปกครองเป็น
วิทยากร บรรยายถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่พลเมือง 
รัฐบาล สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแก่เยาวชน ผู้น า
ชุมชนท้องถิ่น  

4.00 0.00 เหมาะสม 

2. ส่งเสริมให้มีการน าศักยภาพและทุนทางสังคมที่มีอยู่ในพื้นที่มา
บูรณาการและประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย เช่น ทุนทางปัญญาวัฒนธรรม ทุนทางธรรมชาติ เป็น
แหล่งเรียนรู้เสริมสร้างประชาธิปไตยในชุมชน  

4.00 1.00 เหมาะสม 

3. ส่งเสริมให้เครือข่ายสถาบันการศึกษาได้มาศึกษาเรียนรู้การท า
หน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ ณ รัฐสภา เพื่อเข้าใจการท างานของ
วุฒิสภาและเป็นแรงจูงใจเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง 
   

4.00 0.00 เหมาะสม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ 2 และแนวทางการด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

4. น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ 
และมีการเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ ICT เพื่อการติดต่อ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การมีส่วนร่วมทางการเมืองระหว่างเครือข่าย 

5.00 0.00 เหมาะสม 

5. ส่งเสริมให้สมาชิกวุฒิสภา บุคลากรส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
เยาวชน ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาสังคมได้มีโอกาส
พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้สร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการทางเมืองการปกครอง
ของเครือข่ายอย่างสม่ าเสมอ 

4.00 0.00 เหมาะสม 

6. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานและการขยาย
ผลการเรียนรู้ เพื่อน าผลมาปรับปรุงแนวทางการถ่ายทอดความรู้ของ
เครือข่าย พัฒนาการด าเนินงานเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การ
ติดตามสังเกตความก้าวหน้าสัมพันธภาพของเครือข่ายในโครงการ
เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้าง
ผู้น านักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมทางเฟซบุ๊ก ซึ่งสามารถน าความ
คิดเห็นต่าง ๆ ของผู้น าท้องถิ่นมาปรับปรุงกระบวนถ่ายทอดการ
เรียนรู้ของโครงการต่อไป 

4.00 0.00 เหมาะสม 

จากตารางที่ 38 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 2 พบว่าค่ามัธย
ฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 2 และแนวทางด าเนินการมีโอกาสเป็นไปได้ทุกข้อ ซึ่งมี
ค่ามัธยฐาน (Median) ที่ได้เกินกว่า 3.5 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ( Interquartile Range) (Q3-
Q1) ≤ 1.5 ถือว่ามีระดับความเหมาะสม 

 

ตาราง 39  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 2 เกี่ยวกับประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 
5เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 3 และแนวทางด าเนินการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ 3 และแนวทางการด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชน ภาครัฐ และเอกชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการสร้างความตระหนักรู้เรื่องระบอบประชาธิปไตย และ
ให้ข้อเสนอทางสังคมและนโยบายต่อวุฒิสภา   

5.00 0.00 เหมาะสม 

แนวทางการด าเนินการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ 3 และแนวทางการด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

1.เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชน ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน องค์กร
ภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันการศึกษา อาสาสมัครต่าง ๆ เข้ามาร่วม
คิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมภูมิใจ ในการจัดการเครือข่ายเพื่อปลูก
จิตส านึกสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองกับวุฒิสภา     

4.00 1.00 เหมาะสม 

2. ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนแสดง
ความคิดเห็นทางการเมืองมากขึ้นในหลายรูปแบบ อาทิ การให้
ทุนการศึกษากับเยาวชน การให้เข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงานของรัฐสภา 
ประกาศเกียรติคุณให้กับเครือข่ายในการร่วมท ากิจกรรมทางการเมือง
ร่วมกับวุฒิสภา 

4.00 1.00 เหมาะสม 

3. ส่งเสริมการเผยแพร่บทบาทหน้าที่ของวุฒิสภารวมทั้งบทบาทการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชนให้ทุกภาคส่วน อาทิ ผู้น า
ชุมชนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน องค์กรภาครัฐ สถาบันการศึกษา 
ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญและจ าเป็น
ของการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเชิงสังคม อัน
เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายนิติบัญญัติ 

5.00 0.00 เหมาะสม 

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน ภาคประชาสังคม และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องได้วางแผนและจัดท าโครงการระดับพื้นที่ เปิดโอกาสให้ร่วม
เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา และทางออกเพื่อน าไปสู่การก าหนดเป็น
นโยบายหรือการแก้ไขกฎหมาย (To involve)  สร้างการเรียนรู้ ความ
เข้าใจและความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน  

5.00 0.00 เหมาะสม 

5. สร้างนวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Lab) โดยพัฒนารูปแบบการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการวุฒิสภาพบประชาชน หรือ
การลงพื้นที่ศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ ด้วยเทคนิคการคิด
ออกแบบเชิงสร้างสรรค์ (Design Thinking) เพื่อให้ประชาชนได้มี
โอกาสเข้าร่วมระดมความคิดเห็นสะท้อนมุมมองต่าง ๆ ในลักษณะการ
ท ากระบะทราย (Sandbox) ก าหนดทิศทาง และเสนอแนะแนวทางการ
แก้ไขปัญหาเชิงนโยบายจากภาคประชาชนสู่รัฐอย่างเป็นรูปธรรม 

5.00 1.00 เหมาะสม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ 3 และแนวทางการด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

6. ส่ ง เส ริ ม  ส นั บ ส นุ น เค รื อ ข่ าย ภ าค รั ฐ  ภ าค ป ระช าสั งค ม 
สถาบันการศึกษาและประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ เข้ามามี
ส่วนร่วมให้ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ และการติดตาม
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายจากภาคประชาชน และการ
ประเมินผลกระทบของกฎหมาย (Regulatory Impact Assessment 
: RIA) เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่าย
บริหารในการปรับปรุงกฎหมายต่อไป 

5.00 0.00 เหมาะสม 

จากตารางที่ 39 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 2 พบว่าค่ามัธย
ฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 3 และแนวทางด าเนินการมีโอกาสเป็นไปได้ทุกข้อ ซึ่งมี
ค่ามัธยฐาน (Median) ที่ได้เกินกว่า 3.5 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ( Interquartile Range) (Q3-
Q1) ≤ 1.5 ถือว่ามีระดับความเหมาะสม 

จากการวิเคราะห์ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญในรอบที่ 2 พร้อมข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ผู้วิจัยได้
น ามาปรับปรุงตามค าแนะน า และปรับรูปแบบประโยคให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น มีรายละเอียดตามตารางที่ 40 ดังนี้ 

ตาราง 40 ตารางเปรียบเทียบแบบสอบถามเดิม (รอบที่ 2) และแบบสอบถามใหม่ (รอบที่ 3) ที่มีการ
ปรับปรุงตามค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ ดังนี ้

 
แบบสอบถามเดิมใน EDFR รอบท่ี 2 

แบบสอบถามใหม ่(รอบท่ี3) 
ที่มีการปรับปรุงตามค าแนะน าจาก

ผู้เชี่ยวชาญ 

วิสัยทัศน์ 

“ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาขับเคลื่อนสู่องค์การสมรรถนะสูงเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็ งของวุฒิ สภาและก่อประโยชน์สุขกับ
ประชาชน” 

“ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นองค์การ
สมรรถนะสูงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
วุฒิสภาและก่อประโยชน์สุขต่อประชาชน”   

พันธกิจ 

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกระบวนการนิติบัญญัติของวุฒิสภาให้
เป็นที่ยอมรับของประชาชน 

 สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน
กระบวนการนิติบัญญัติของวุฒิสภาเป็นที่
ยอมรับของวุฒิสภาและประชาชน 

2. เสริมสร้างพัฒนากลไกการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 

     



  346 

 
แบบสอบถามเดิมใน EDFR รอบท่ี 2 

แบบสอบถามใหม ่(รอบท่ี3) 
ที่มีการปรับปรุงตามค าแนะน าจาก

ผู้เชี่ยวชาญ 

3. ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาธิปไตยและสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองภาคประชาชนกับทุกภาคส่วนของประเทศ เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งของฝ่ายนิติบัญญัติ  ตามระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง  

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และแนวทางการด าเนินการ 
 

แบบสอบถามเดิมใน EDFR รอบท่ี 2 
 

แบบสอบถามใหม ่(รอบท่ี3) 
ที่มีการปรับปรุงตามค าแนะน าจาก

ผู้เชี่ยวชาญ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 การยกระดับการบริหารจัดการให้มี
สมรรถนะสูง เพื่อสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติของวุฒิสภา 

 

เป้าประสงค์ที่ 1.1 การส่งเสริมให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการ
บริหารจัดการที่มีสมรรถนะสูง โดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดีตาม
หลัก ธรรมาภิบาล เพื่อสร้างศักยภาพองค์การให้เป็นที่ยอมรับของ
วุฒิสภาและประชาชน  

 

กลยุทธ์ที่1 ส่งเสริมการน าองค์การให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
แนวทางการด าเนินการ 
1. เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการ
บริหารจัดการภาครัฐของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

 

2. พัฒนาวิธีการด าเนินงาน และยกระดับผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   น าไปสู่
วัฒนธรรมองค์การสุจริต โปร่งใส  

 

3. การจัดกิจกรรมการเป็นผู้น าด้านคุณธรรม จริยธรรม สร้างความ
เป็นต้นแบบ (Role Model) ในการท างานเป็นท่ีประจักษ์ขององค์การ
และส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามและเป็นที่ยอมรับของฝ่ายนิติ
บัญญัติ 

3. ส่งเสริมให้ผู้บริหารเป็นต้นแบบ (Role 
Model) ใน การท า งาน ที่ มี คุ ณ ธรรม 
จริยธรรม ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 
และรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้บุคลากร
ยึดถือปฏิบัติน าไปสู่องค์การโปร่งใส สร้าง
ความเชื่อมั่นต่อสังคม 

4 เพิ่มช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนที่
เกี่ยวข้องของบุคลากรและสร้างบรรยากาศการท างานที่เสริมสร้าง
ความไว้วางใจและวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้บุคลากรทุก
ระดับ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการรับรู้ปัญหาและเสนอ
ความเห็นต่อการตัดสินใจแก้ไขปัญหาส าคัญของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาได้ 

4. เปิ ด โอก าสแล ะ เพิ่ ม ช่ อ งท างให้
บุคลากรทุกระดับได้รับรู้  แสดงความ
คิดเห็น ร้องเรียน เสนอแนะ เกี่ยวกับการ
บริหารงานขององค์การ เพื่ อส่งเสริม
วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมและเสริมสร้าง
บรรยากาศการท างานที่ยอมรับไว้วางใจกัน 

5. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การในรูปแบบต่าง 
ๆ และเพิ่มช่องทางให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียได้เข้าถึงข้อมูล เพื่อ
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แบบสอบถามเดิมใน EDFR รอบท่ี 2 

 

แบบสอบถามใหม ่(รอบท่ี3) 
ที่มีการปรับปรุงตามค าแนะน าจาก

ผู้เชี่ยวชาญ 
สร้างภาพลักษณ์องค์การให้มีความสุจริต โปร่งใส เป็นองค์การที่
ประชาชนไว้วางใจ 
6. เพิ่มช่องทางการสื่อสาร ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารให้กับ
ผู้บริหารทุกระดับและบุคลากร เพื่อเข้าใจปรับวิธีคิด (Mind set) และ
สร้างความตระหนักถึงบทบาทและความส าคัญของแต่ละส านัก ใน
การร่วมมือ เพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ซึ่งเป็นกระบวนการท างานเสริมสร้างวัฒนธรรมเชิงรุกในการ
ท างานให้กับทุกคนในองค์การ 

6.ส่งเสริมให้มีการสื่อสารและถ่ายทอด
แผนกลยุทธ์ของส านักงานให้แก่บุคลากร
ทุกระดับได้เข้าใจในทิศทางและตระหนัก
ถึงความส าคัญของทุกคนที่มีผลต่อการ
สร้างผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ของ
ส านักงาน ซึ่ งเป็นการสร้างความเป็น
เจ้าของร่วมในการท างานให้กับองค์การ 
สร้างวัฒนธรรมการท างานเชิงรุก 

7. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการองค์การเชิงยุทธศาสตร์ โดยควร
ก าห น ด สม รรถน ะห ลั ก ขอ งส านั ก งาน  (Core Organization 
Competency) ให้มีความชัดเจน และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ให้
สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
ทิศทางการบริหารของวุฒิสภา โดยส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า
มาร่วมวางแผน พัฒนา จัดท าก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนที่ท้า
ทาย สามารถน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติได้จริง เป็นไปตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ก่อประโยชน์สุขต่อประชาชน  

 

8. พัฒนารูปแบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินความก้าวหน้าและ
ความส าเร็จของกลยุทธ์ แผนงาน โครงการให้มีการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าและสอดคล้องกับงบประมาณ โดยมีการรายงานผลการประเมิน
เพื่อปรับปรุงแผนและกระบวนการท างานให้มีความยืดหยุ่นปรับตัว
เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 

8.พัฒนาการจัดท าแผนงานโครงการและ
รู ป แ บ บ ก า ร ติ ด ต า ม ป ร ะ เมิ น ผ ล
ความก้าวหน้าและความส าเร็จของกลยุทธ์ 
โดยน าหลักการวิเคราะห์ความคุ้มค่ามาใช้ 
เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่า
การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพยากร มี
ความยืดหยุ่นในการบริหารและสอดคล้อง
กับงบประมาณและการเปลี่ยนแปลง 

9. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารการเงินและงบประมาณ รวมทั้ง
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุที่ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ตั้งแต่ การวางแผน การด าเนินการ และการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในองค์กร และภายนอก
องค์การโดยมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างสม่ าเสมอ  
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 การยกระดับการบริหารจัดการให้มี
สมรรถนะสูง เพื่อสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติของวุฒิสภา 

 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์และสร้างความไว้วางใจและการ
ยอมรับจากวุฒิสภาและประชาชน 
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แบบสอบถามใหม ่(รอบท่ี3) 
ที่มีการปรับปรุงตามค าแนะน าจาก

ผู้เชี่ยวชาญ 
แนวทางการด าเนินการ 
1. ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เผยแพร่ข่าวสารของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการสนับสนุนภารกิจตามหน้าที่และ
อ านาจของวุฒิสภา ผ่านทางสื่อหลัก อาทิ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อออนไลน์ 
และ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้าถึง เข้าใจและไว้วางใจต่อการปฏิบัติงานของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

1. ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
เผยแพร่ข่าวสารของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาในการสนับสนุนภารกิจตามหน้าที่
แ ล ะอ าน าจของวุฒิ ส ภ า  ที่ มี ค วาม
น่าเช่ือถือ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันการณ์ 
ผ่านทางสื่อหลายช่องทางได้แก่ สื่อหลัก 
อาทิ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสังคมออนไลน์ 
อาทิ  เฟซบุ๊ก ยูทูป ทวิสเตอร์และ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ จัดท าเป็น
ภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้
ทุกภาคส่วนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

2. แต่งตั้ งผู้ รับผิดชอบในการประสานงานกับ สมาชิกวุฒิสภา 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รัฐบาล สื่อมวลชน หรือมีการแต่งตั้งโฆษก
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อรายงานสถานการณ์และสร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสาธารณชน เมื่อเกิดปัญหาหรือมีข้อมูลที่สร้าง
ความสับสนเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจของส านักงานในการสนับสนุน
งานให้กับวุฒิสภา โดยใช้ภาษาสื่อสารกับสื่อมวลชนอย่างสร้างสรรค์
เข้าใจง่ายและเป็นกันเอง 

2. แต่งตั้ งผู้ รับผิดชอบในการสื่อสาร
ป ร ะ ส า น ง าน กั บ  ส ม า ชิ ก วุ ฒิ ส ภ า 
ส ม า ชิ ก ส ภ าผู้ แ ท น ราษ ฎ ร  รั ฐบ าล 
สื่อมวลชน หรือมีการแต่งตั้งโฆษกของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อท าหน้าที่
รายงานผลการด าเนินงานของวุฒิสภา 
และรายงานสถานการณ์ข่าวสารที่ถูกต้อง 
น่าเช่ือถือให้กับประชาชน อันเป็นการ
ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์การ
ท างานท่ีดีขององค์การ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพัฒนาเพิ่ม
ทักษะเกี่ยวกับการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และการสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกับหน่วยงานภายนอก และศึกษารูปแบบ เทคนิคการท าสื่อที่มี
ประสิทธิภาพ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในยุคดิจิทัล   

 

4. พัฒนาแอปพลิเคช่ันที่รวบรวมองค์ความรู และข้อมูลต่าง ๆ ท่ีช่วย
สนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาและให้ความ
รูแกประชาชนทั่วไป รวมถึ ง เป็นช่องทางให้กับเครือข่ายภาค
ประชาชนในการแจ้งข้อมูล ข้อร้องเรียนในการด าเนินการของภาครัฐ 
หรือความเดือนร้อนของประชาชน  
 

 

5. ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรับรู้และความเข้าใจ
ต่อการด าเนินงานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการท าหน้าที่
สนับสนุนภารกิจของวุฒิสภาอย่างต่อเนื่อง เพื่อน าผลส ารวจไป
ปรับปรุงกระบวนการท างานและพัฒนาการสื่อสารให้เป็นที่รู้จักและ
ได้รับการยอมรับประชาชน 
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แบบสอบถามใหม ่(รอบท่ี3) 
ที่มีการปรับปรุงตามค าแนะน าจาก

ผู้เชี่ยวชาญ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูง เพื่อสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติของ
วุฒิสภา 
เป้าประสงค์  1.2 การพัฒนาขีดความสามารถของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา โดยมีการพัฒนากระบวนการท างานให้มีคุณภาพ 
เสริมสร้างมาตรฐานการท างาน และการสร้างความร่วมมือกับหน่วย
ธุรการสังกัดรัฐสภาของต่างประเทศเทียบเคียงการท างานของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทย เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของวุฒิสภาและประชาชน 

 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานกระบวนการท างานเพื่อ
สนับสนุนงานให้กบัวุฒิสภา 

 

แนวทางการด าเนินการ 
1.พัฒนากระบวนการท างานโดยใช้หลักการบริหารคุณภาพโดยรวม 
(TQM) และยึดหลักการมีส่วนร่วมและร่วมรับผิดชอบของบุคลากรใน
องค์การ  เพื่อพัฒนาคุณภาพงานตามความต้องการของสมาชิก
วุฒิสภา   

 

2. ปรับปรุงระบบงานและกระบวนการท างานส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา โดยน าผลสัมฤทธิ์เป็นเป้าหมาย และวางกระบวนการท างาน
ให้ท างานร่วมกันจากต้นทางไปสู่ผลลัพธ์ปลายทาง หรือส่งมอบการ
บริการ  

 

3.ส่งเสริมการท างานแบบทีมข้ามสายงาน (Cross Function) เพื่อให้
เกิดความคล่องตัวและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานรองรับภารกิจ
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว 

 

4.วางแผน วิเคราะห์ พัฒนาแผนบริหารความเสี่ยง และผลักดันให้
ส านักต่าง ๆ มีการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของ
ส านักงาน เพื่อลดปัญหาและป้องกันความผิดพลาดของแผนการ
ปฏิบัติงานและการเงินของส านักงานอย่างเป็นระบบ 

 

5.ปรับปรุงกระบวนการท างานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดย
น าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างนวัตกรรมในการสนับสนุนการกลั่นกรอง
กฎหมายให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง และ
ได้มาตรฐานสากล 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 ยกระดับการบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูง เพื่อส่งเสริมกระบวนการนิติบัญญัติของวุฒิสภา 
กลยุทธ์ที่  4 เสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการสร้าง
ศักยภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 

แนวทางการด าเนินการ  
1. จัดตั้ งคณ ะท างานศึกษาเทียบ เคี ยงหลัก เกณ ฑ์ มาตรฐาน 1. จัดตั้งคณะท างานศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี 
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แบบสอบถามใหม ่(รอบท่ี3) 
ที่มีการปรับปรุงตามค าแนะน าจาก

ผู้เชี่ยวชาญ 
กระบวนการท างานของหน่วยธุรการในสังกัดรัฐสภาไทยกับ
ต่างประเทศ (Benchmarking) และศึกษาถอดบทเรียนวิธีการท างาน 
อาทิ ด้านการประชุม ด้านวิชาการและธุรการ เพื่อสนับสนุนให้
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทยมวีิธีปฏิบัตทิี่เป็นเลศิ (Best practice)  

(Best practice) โดยมีการเทียบเคียง
หลักเกณฑ์มาตรฐานกระบวนการท างาน
ของหน่วยธุรการในสังกัดรัฐสภาไทยกับ
ต่ า งป ระ เท ศ  (Benchmarking) แ ล ะ
ศึกษาถอดบทเรียนวิธีการท างาน อาทิ 
ด้านการประชุม ด้านวิชาการและธุรการ 
เพื่ อ เพิ่ มศั กยภาพการท า งาน ในการ
สนับสนุนงานให้กับวุฒิสภา 

2. สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์การ จาก
ความร่วมมือกับหน่วยธุรการของรัฐสภาในต่างประเทศ และเวทีความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ อาท ิการพัฒนากฎหมาย
ในประเทศอาเซียน เพื่อประโยชน์ในการสร้างศักยภาพขององค์การ 
และวงงานรัฐสภา  

 

3. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และจัดโครงการความร่วมมือ
แลกเปลี่ยนบุคลากรของส านักงานกับหน่วยธุรการรัฐสภาต่างประเทศ
อย่างต่อเนื่ อง เพื่ อพัฒนาความรู้ความสามารถบุคลากรให้มี
ความสามารถท างานและน าองค์การไปสู่สมรรถนะสูง 

 

4. พัฒนาความร่วมมือกับรัฐสภาต่างประเทศ ในการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบและวิธีการบริหารจัดการองค์การ โดยใช้เทคโนโลยี สร้าง
นวัตกรรม ผ่านความเห็นของผู้เช่ียวชาญระหว่างประเทศ เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศ ยกระดับสู่การเป็น
องค์การสมรรถนะสูง 

 

5. จัดประชุมรับฟังความเห็นคิดเห็นจากฝ่ายนิติบัญญัติ ภาครัฐ 
ภาคเอกชน นักวิชาการ และภาคประชาชน  และตัวแทนขององค์การ
ระหว่างประเทศ อาทิ  สมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ซึ่งผู้มีส่วนได้
เสียกับหน่วยงาน เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติภารกิจของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิ สภาในการสนับสนุนงานให้กับ ฝ่ ายนิติบัญญั ติ 
(Feedback) และน าความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียมาออกแบบท างาน
ใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการและน าความเห็นจากผู้มีส่วนได้
เสียมาออกแบบการท างานใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการ 

5. พัฒนาความร่วมมือระหว่างส านักงาน
เล ขาธิ ก า รวุฒิ ส ภ า  แล ะส านั ก งาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในการจัด
ประชุมรับฟังความเห็นคิดเห็นจากฝ่ายนิติ
บัญญัติ ภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ 
และภาคประชาชน รวมทั้งตัวแทนของ
องค์การระหว่างประเทศ อาทิ สมัชชา
รัฐสภาอาเซียน (AIPA) เพื่ อปรับปรุ ง
พัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยธุรการของ
รัฐสภาให้มีความสามารถในการสนับสนุน
ภารกิจของฝ่ายนิติบัญญัติ (Feedback) 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบงาน
ด้านนิติบัญญัติและการพัฒนากลไกในการติดตาม เสนอแนะ และ
เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
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แบบสอบถามใหม ่(รอบท่ี3) 
ที่มีการปรับปรุงตามค าแนะน าจาก

ผู้เชี่ยวชาญ 
เป้าประสงค์ที่2.1 การพัฒนางานด้านการประชุม ให้มีประสิทธิภาพ 
ทันสมัย เปิดเผยข้อมูลการประชุมอย่างโปร่งใส และพัฒนางาน
กฎหมาย วิชาการ และงานวิจัย จากการสร้างความเป็นมืออาชีพและ
สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนความ
เข้มแข็งของวุฒิสภาในงานด้านนิติบัญญัติ 

 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการประชุมอัจฉริยะ (SMART Meeting) มี
ความทันสมัย ประหยัด ถูกต้องและรวดเร็ว 

 

แนวทางการด าเนินการ 
1. ผลักดันนโยบายลดปริมาณกระดาษ (Paperless) สู่การเป็น
องค์การสีเขียว และก าหนดให้มีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต 
หรือเครื่องสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์เปิดเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
แทนกระดาษในการประชุมทุกระดับ 

 

2. พัฒนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ให้มีการด าเนินการใน
รูปแบบดิจิทัล จัดส่งเอกสารระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร
ประกอบการพิจารณาต่าง ๆ ให้กับสมาชิกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
และออกแบบห้องประชุมเช่ือมโยงกับ Smart Device และใช้ระบบ
อิน เทอร์ เน็ ต ในการสั่ งการ  (Internet of Things :IoT) รวมทั้ ง
ประมวลผลคะแนนในห้องประชุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่รวดเร็ว 
โปร่งใส ทันสมัย 

 

3. พัฒนาระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้มีศักยภาพสูง
เพียงพอต่อการทดแทนการประชุมรูปแบบห้องประชุมในภาวะเกิด
โรคระบาดหรือภัยพิบัติเพื่อสามารถจัดประชุมรองรับการท างานของ
คณะกรรมาธิการและคณะกรรมการได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ 
(เพิ่มเติมจากEDFR การสัมภาษณ์รอบ1) 

 

4. สนับสนุนการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติ 4 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้มีความเชื่อมโยงกัน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบประชุมของวุฒิสภาและการกลั่นกรอง
กฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ 
 
 

 

5. ปรับปรุงระบบการประชุมและการรายงานการประชุมให้มีความ
รวดเร็ว ทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โปรแกรมแปลงเสียงเป็น
ตัวอักษรเข้ามาใช้ประโยชน์ในจัดท ารายงานการประชุมมากข้ึน 

5.ปรับปรุงระบบการประชุมและการ
รายงานการประชุมให้มีความรวดเร็ว 
ทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น 
โปรแกรมแปลงเสียงเป็นตัวอักษรเข้ามาใช้
ประโยชน์ในจัดท ารายงานการประชุม
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แบบสอบถามเดิมใน EDFR รอบท่ี 2 

 

แบบสอบถามใหม ่(รอบท่ี3) 
ที่มีการปรับปรุงตามค าแนะน าจาก

ผู้เชี่ยวชาญ 
แทนชวเลขมากข้ึน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบงานด้านนิติบัญญัติและการพัฒนากลไกในการ
ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการติดตามและเผยแพร่ผลการประชุม
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา และคณะกรรมาธิการ เพื่อ
สร้างความโปร่งใสในการติดตามและตรวจสอบได้จากภาคประชาชน 

 

แนวทางการด าเนินการ 
1. พัฒนากระบวนการการกลั่นกรองข้อมูลข่าวสาร และรูปแบบการ
เปิดเผยข้อมูลของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสาร และรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ 
อาทิ รายงานการประชุมของวุฒิสภา รายงานการประชุมของ
คณะกรรมาธิการได้  

 

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูล ทีส่ามารถสืบค้นประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับ
ร่างพระราชบัญญัติ เพื่อให้สมาชิก ผู้สนใจ หรือภาคประชาชน และ
เข้าถึงได้ง่ายเพื่อให้สะดวกต่อผู้ใช้งาน 

2.พัฒนาฐานข้อมูลระบบการประมวล
ข้อมูลเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ เพื่อให้
สมาชิกวุฒิสภา หรือประชาชนผู้สนใจ
สามารถสืบค้นเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกต่อ
การใช้งาน 

3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวุฒิสภาแต่ละ
ฉบับให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์เป็นระบบ โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
เพื่อให้วุฒิสภา ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนสามารถเข้าถึง ค้นหา 
Download ได้ง่าย ในหลายรูปแบบ อาทิ Word (.docx), PDF และ 
HTML เพื่อติดตามการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการสร้าง
ความโปร่งใสของข้อมูล  และการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค
ประชาชน 

 

4. สร้างระบบการติดตามพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสมาชิกรัฐสภา ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชน โดยมี
ระบบการแจ้งเตือนสมาชิกวุฒิสภาและประชาชนที่สนใจเฉพาะ
รายบุคคล ให้สามารถติดตามร่างพระราชบัญญัติที่น าเข้าสู่การ
พิจารณาของวุฒิสภา โดยผ่านช่องทางสื่อเทคโนโลยีสารเทศ เช่น 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น 

 

5. เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง
พระราชบัญญัติ และที่ผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภาแล้ว ผ่าน
ช่องทางดิจิทัล อาทิ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ยูทูป และเปิดเผยความคิดเห็น
เหล่านั้นต่อสาธารณชน โดยน าข้อมูลมาเป็นคลังความรู้ด้านกฎหมาย
ที่ส าคัญให้กับวุฒิสภา 

 

6. รายงานผลการด าเนินงานและงบประมาณค่าใช้จ่ายในการศึกษาดู
งานของคณะกรรมาธิการ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและสามารถ
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แบบสอบถามเดิมใน EDFR รอบท่ี 2 

 

แบบสอบถามใหม ่(รอบท่ี3) 
ที่มีการปรับปรุงตามค าแนะน าจาก

ผู้เชี่ยวชาญ 
ติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของคณะกรรมาธิการได้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบงานด้านนิติบัญญัติและการพัฒนากลไกในการ
ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างนวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิก
วุฒิสภาในด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา 

 

แนวทางการด าเนินการ 
1.พัฒ นาวิธีการและรูปแบบการเสนอกระทู้ ถาม  ญั ตติทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ให้เสนอผ่านทางแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ สมาชิก
วุฒิสภาสามารถเข้าใช้งานโดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และจัดท า
ฐานข้อมูลการกระทู้ถาม ญัตติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามและ
ประมวลผลการท างานรัฐบาล 

 

2. บูรณาการฐานข้อมูลงานด้านนิติบัญญัติ  ได้แก่ ฐานข้อมูลร่าง
พระราชบัญญัติ ฐานข้อมูลการกระทู้ถามและการพิจารณาญัตติ และ
การให้ความเห็นชอบ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งตามรัฐธรรมนูญก าหนด 
รวมทั้งข้อมูลการอภิปรายทั่วไปของวุฒิสภา เพื่อสืบค้น วิเคราะห์
ประมวลผล ติดตามการด าเนินการของรัฐบาลและของรัฐสภาได้อย่าง
เป็นเอกภาพ  

 

3. พัฒนาแอปพลิเคชันของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้บริการแบบ
เบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One Stop Service) ด้านการประชุม ด้าน
วิชาการ งานบริการต่าง ๆ โดยพัฒนาโปรแกรมผู้ช่วยอัจฉริยะ (Chat 
bot) ส าหรับตอบข้อซักถามให้สมาชิกวุฒิสภา และผู้ที่เกี่ยวข้องในวง
งานรัฐสภาได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านการประชุม เพื่อปฏิบัติภารกิจ
ตามหน้าที่และอ านาจได้อย่างมีประสิทธิภาพ การท างาน ตอบข้อ
สงสัยต่อท างานของวุฒิ สภา ในงานด้ านนิติบัญญั ติ  เช่น  ร่าง
พระราชบัญญัติ กระทู้ถาม ญัตติ และการให้ความเห็นชอบให้บุคคล
ด ารงต าแหน่งตามรัฐธรรมนูญก าหนด เป็นต้น 

3. พัฒนาแพลตฟอร์ม (Platform) ใน
การให้บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จในจุด
เดียว (One Stop Service) เช่น งานด้าน
การประชุม ด้านวิชาการ งานบริการต่าง 
ๆ โดยพัฒนาโปรแกรมผู้ ช่วยอัจฉริยะ 
(Chat bot) ส าหรับตอบข้อซักถามให้
สมาชิกวุฒิสภา และผู้ที่เกี่ยวข้องในวงงาน
รัฐสภาได้ เข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านการ
ประชุม เพื่อปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่และ
อ านาจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ศึกษาธรรมชาติของสมาชิกวุฒิสภา จากการสังเกตพฤติกรรม 
ความสนใจ ศึกษาทางวิชาการและกฎหมาย รวมทั้งสอบถามความ
ต้องการองค์ความรู้ใหม่ๆ ซึ่งส านักงานสามารถจะตอบสนองงาน
วิชาการให้ แก่สมาชิกวุฒิ สภา และคณ ะกรรมาธิการอย่ างมี
ประสิทธิภาพ  

 

5. พัฒนาระบบการประเมินผลความต้องการและความพึงพอใจของ
สมาชิกวุฒิสภา และผู้เกี่ยวข้องต่อการให้บริการต่าง ๆ  โดยน าข้อมูล
มาวิเคราะห์ ประเมินผลและปรับปรุงการท างานของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาอย่างต่อเนื่อง เพื่อได้รับความไว้วางใจ สามารถ
สร้างความผูกพันในระยะยาว ตอบสนองต่อหน้าที่และอ านาจของ
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แบบสอบถามเดิมใน EDFR รอบท่ี 2 

 

แบบสอบถามใหม ่(รอบท่ี3) 
ที่มีการปรับปรุงตามค าแนะน าจาก

ผู้เชี่ยวชาญ 
วุฒิสภาได้อย่างมีประสิทธิผล  
6. เพิ่ ม ช่องทางและกลไกการติดตามความก้าวหน้าของการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาของวุฒิสภาให้กับประชาชน และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การด าเนินการแก้ไขปัญหาของวุฒิสภาให้กับประชาชน
ได้รับรู้และเข้าใจการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบงานด้านนิติบัญญัติและการพัฒนากลไกในการ
ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านกฎหมาย วิชาการและ
งานวิจัย สนับสนุนงานให้ฝ่ายนิติบัญญัติ 

 

แนวทางการด าเนินการ 
1. ศึกษา ส ารวจ ความต้องการการสนับสนุนทางวิชาการของ
คณะกรรมาธิการ และสมาชิกวุฒิสภา เพื่อน าผลมาวิเคราะห์แก้ไข
ปัญหา ก าหนดรูปแบบ หรือวิธีการท างานสนับสนุนงานทางวิชาการ
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 

2.ผลักดันให้มีนักกฎหมายและนักวิชาการนิติบัญญัติเพื่อสร้าง
ผู้เช่ียวชาญทางวิชาการ และจัดตั้งเป็นกลุ่มงานรองรับเพื่อมุ่งเป้าให้
ท างานทางวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ 

 

3.ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภากับสถาบันพระปกเกล้า ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 
(สกสว.) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา รวมทั้ง
สถาบันจากวิจัยภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อวางแผนก าหนด
แนวทางและรูปแบบการพัฒนางานวิชาการ อาทิ เช่ือมโยงฐานข้อมูล
งานวิชาการและงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก และ เช่ือมโยง
ฐานข้อมูลทางกฎหมายของไทยและต่างประเทศ  เพื่อน ามาใช้
สนับสนุนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการ 
รวมทั้งการประชุมของวุฒิสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 

4. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อวิจัยและพัฒนาในประเด็นส าคัญ
เร่ งด่ วนของวุฒิ สภ า  (Quick Research) เพื่ อ ใช้ป ระโยชน์ ใน
การศึกษาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการและ
วุฒิสภา รวมทั้งส่งเสริมขยายผลการใช้ประโยชน์งานวิจัยไปยังภาค
ประชาชน สังคม ชุมชน 

 

5.ปรับปรุงระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา (E- library) ให้เป็นฐานข้อมูลกลางในการสืบค้น และเป็น
คลังข้อมูลทางวิชาการและกฎหมายของส านักงาน และมีการเพิ่มช่อง
ทางการเข้าถึงผ่านทางแอปพลิเคชัน เพื่อสะดวกในการเข้าถึงและน า
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แบบสอบถามใหม ่(รอบท่ี3) 
ที่มีการปรับปรุงตามค าแนะน าจาก

ผู้เชี่ยวชาญ 
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบงานด้านนิติบัญญัติและการพัฒนากลไกในการ
ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
เป้าประสงค์ที่  2.2 การพัฒนากลไก รูปแบบและวิธีการท างาน
สนับสนุนงานของวุฒิสภาในการติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ และเร่งรัด
การปฏิรูปประเทศ และส่งเสริมความเป็นมืออาชีพของบุคลากรของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการติดตาม 
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 

 

กลยุทธ์ที่  5 พัฒนากลไก รูปแบบการท างานสนับสนุนงานของ
วุฒิสภาในการติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 

 

แนวทางการด าเนินการ 
1. จัดตั้งคณะท างานเสริมสร้างกลไกและรูปแบบการขับเคลื่อนการ
ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ระหว่างส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา กับส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และหน่วยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างกระบวนการท างาน
และรายงานการติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูปประเทศเสนอ
ความเห็นต่อรัฐบาลได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ 

 

2. พัฒนาความร่วมมือของหน่วยงานภายในด้านวิชาการของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้มีคณะท างานวางแผนผลักดันการ
จัดท าเอกสารและบทวิเคราะห์ทางวิชาการสนับสนุนการด าเนินงาน
คณะกรรมาธิการการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด การปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามรัฐธรรมนูญ และการจัดท าและ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (ตสร.) ให้ส าเร็จลุล่วง 

 

3. อบรมถ่ายทอดกระบวนการท างานตามคู่มือระบบ eMENSCR 
และให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติ เพื่อได้เข้าใจระบบและการ
ติดตาม แผนงานของหน่วยงานภาครัฐ ในการท าหน้าที่พิจารณา
โครงการของส่วนราชการภาครัฐวิเคราะห์ความสอดคล้องเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ  สามารถ
ประมวลผล วิเคราะห์ ผลผลิต ผลลัพธ์ มีความคุ้มค่าเหมาะสมกับการ
ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐที่
วุฒิสภาจะต้องด าเนินการติดตาม จัดท ารายงานข้อมูลในระบบ 
eMENSCR เพื่อคณะกรรมาธิการการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด
การปฏิรูปประเทศท าความเห็นเสนอต่อวุฒิสภาไปยังรัฐบาลได้อย่าง
ถูกต้อง ชัดเจน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสอดคล้องกับเจตนารมณ์
ตามรัฐธรรมนูญ   
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แบบสอบถามเดิมใน EDFR รอบท่ี 2 

 

แบบสอบถามใหม ่(รอบท่ี3) 
ที่มีการปรับปรุงตามค าแนะน าจาก

ผู้เชี่ยวชาญ 
5. เสนอแนะ ให้ มี ก ารพัฒ น าป รับ ป รุ งระบ บ  eMENSCR ให้
ประมวลผลและรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ ใน
รูปแบบปฏิบัติการเดียวกัน (Single platform)  และพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการ
ปฏิรูปประเทศของวุฒิสภาให้สามารถเช่ือมโยงกับระบบ eMENSCR  
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศและ
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 

6. น าข้อมูลจากระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) มาใช้
วิเคราะห์ความเหมาะสมของการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน
โครงการภาครัฐได้อย่างรอบด้าน ชัดเจน สนับสนุนภารกิจการติดตาม 
เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูปประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

7.จัดเวทีสร้างความเข้าใจ ตระหนักรู้  ให้ทุกภาคส่วนร่วมแสดง
ความเห็นหรือสะท้อนความต้องการต่อการด าเนินงานของภาครัฐ 
เพื่อให้วุฒิสภาได้รับข้อมูลในการรายงานผลด้านปฏิรูปประเทศและ
จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายได้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

 

8. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการสามัญ
ของวุฒิสภาทุกคณะให้มีความเป็นมืออาชีพ โดยต้องมีความรู้เกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศและแผนล าดับรองต่าง ๆ มี
ทักษะทางด้านการวิเคราะห์แผนงาน วิชาการ และเทคโนโลยี 
สามารถติดตาม วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ 
น าเสนอข้อมูลและสถิติ เพื่อจัดท ารายงานสนับสนุนงานของ ตสร. ได้
อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ 

ย้ายไปเป็นข้อที่ 4 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรให้มี
สมรรถนะสูง  

 

เป้าประสงค์ที่ 3.1 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุน
ความก้าวหน้าให้กับทุกสายงานและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาฉบับที่ 3 (พ.ศ. 
2561-2565) 

 

กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ส่งเสริม
ศักยภาพของบุคลากรและองค์การ 

 

แนวทางการด าเนินการ 
1.ปรับโครงสร้างและอัตราก าลังของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้
สอดคล้องกับหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาเพื่อให้หน่วยงานภายใน
ปฏิบัติภารกิจได้เหมาะสม คล่องตัว และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
โดยเฉพาะภาระงานคณะกรรมาธิการที่มีมาก ควรปรับเพิ่มจ านวน
บุคลากร ด้วยวิธีการจ้างเหมา (Outsource) และเกลี่ยอัตราก าลังให้
เอื้อต่อการท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมาธิการ และอนุ
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แบบสอบถามเดิมใน EDFR รอบท่ี 2 

 

แบบสอบถามใหม ่(รอบท่ี3) 
ที่มีการปรับปรุงตามค าแนะน าจาก

ผู้เชี่ยวชาญ 
กรรมาธิการติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ เร่งรัด การปฏิรูปประเทศ ในทุก
คณะกรรมาธิการ   
2 .ปรับปรุงสมรรถนะหลักของบุคลากร (Core Competency) และ
สมรรถนะตามสายงาน (Functional Competency)  อย่างเป็น
ระบบ โดยมีการทบทวน ปรับปรุงพจนานุกรมสมรรถนะของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของ
บุคลากรแต่ละสายงานในปัจจุบัน 

 

3. สนับสนุนความเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์การ
ให้ประสบความส าเร็จ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรม
องค์การ กระบวนการท างานในทิศทางที่พึงประสงค์ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

  ย้ายไปอยู่ข้อ 1  

4. ผลักดันการด าเนินการตามหลักเกณฑ์การสืบทอดต าแหน่งสู่
ต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan) และการก าหนดแนว
ทางการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้บริหารและผู้สืบทอดต าแหน่ง 
เพื่อพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่งในเทคนิคต่าง ๆ เช่น การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ท างาน การติดตามผู้บริหาร เป็นต้น  เพื่อเตรียมความ
พร้อมบุคลากรขึ้นสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณภาพในอนาคต 

4. ผลักดันการด าเนินการตามหลักเกณฑ์
การเข้ าสู่ ต าแหน่ งผู้ บ ริห ารระดับสู ง 
(Succession Plan) และการก าหนดแนว
ทางการสร้ างความ ร่ วมมื อ ระหว่า ง
ผู้บริหารและผู้สืบทอดต าแหน่ง เพื่ อ
พัฒนาผู้เข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารในเทคนิค
ต่าง ๆ เช่น การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ท างาน การติดตามผู้บริหาร เป็นต้น  เพื่อ
เตรียมความพร้อมบุคลากรขึ้นสู่ต าแหน่ง
ผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณภาพในอนาคต 

5. วิเคราะห์ความต้องการพัฒนาคนให้สอดคล้องกับการท างานของ
บุคลากรในทุกสายงาน เพื่อให้บุคลากรได้เติบโตตามเป้าหมายของตน
สอดคล้องกับองค์การ และสนับสนุนให้บุคลากรได้ก้าวหน้าตามแผน
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path)  รวมทั้งให้
บุคลากรมีการเข้าสู่ต าแหน่งตามสายอาชีพท่ีก าหนดไว้ 

5 . ศึ ก ษ าวิ เค ร าะห์ พิ จ า รณ าค วาม
สอดคล้ อ งของการก าห นด เส้ นทาง
ความก้ าวหน้ าในสายอาชีพ  (Career 
path) ขอ งบุ ค ล าก รทุ กส าย งาน กั บ
เป้าหมายขององค์การ และส่งเสริมให้มี
การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) อย่าง
จริงจัง เพื่อสร้างความรอบรู้ในสายงานที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลให้บุคลากรสามารถ
ท างานได้อย่างเต็มศักยภาพ 

6. พัฒนากระบวนการสรรหาคัดเลือก บรรจุแต่งตั้ง และโยกย้าย 
บุคลากรทั้งในระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติให้เป็นไปตามก าหนด
หลักเกณฑ์ ทักษะ ความรู้ ความสามารถและสมรรถนะของสายงาน มี
ความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส และผลักดันให้มีการสรรหาคัดเลือก 
โยกย้ายบุคคลที่ เหมาะสมด ารงต าแหน่งในต าแหน่งที่ว่าง เพื่อ
ขับเคลื่อนงานได้อย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพ 
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แบบสอบถามเดิมใน EDFR รอบท่ี 2 

 

แบบสอบถามใหม ่(รอบท่ี3) 
ที่มีการปรับปรุงตามค าแนะน าจาก

ผู้เชี่ยวชาญ 
7 . สนับสนุนการสร้างความหลากหลายของบุคลากร (Work 
Diversification) ในการท างานร่วมกันเพื่อได้ความคิดและมุมมองที่
แตกต่าง ร่วมมือสร้างสรรค์งานและบริการที่ดี  

 

8. พัฒนาระบบและเกณฑ์การบรหิารผลการปฏิบัติงาน  ยึดเป้าหมาย
ความส าเร็จตามยุทธศาสตร์องค์การ ที่ สอดคล้องกับการให้
ค่าตอบแทน เลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสยิ่งข้ึน  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 เพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง  
เป้าประสงค์ที่ 3.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นทุนมนุษย์ มี
ความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีความรู้ ความสามารถโดดเด่น 
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมการท างานที่มี
สมรรถนะสูงและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการท างาน รวมทั้งส่งเสริม
การสร้างความผูกพันต่อองค์การ ที่ มีความสอดคล้องกั บแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2561-2565) 

 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้เป็นทุนมนุษย์ที่มีสมรรถนะสูง   
แนวทางการด าเนินการ  
1.วางแผนและวิ เค ราะห์ ช่ อ งว่ างระว่ า งผลการป ฏิ บั ติ งาน 
(Performance Gap)  ของบุคลากรกับสมรรถนะ เพื่ อพัฒนา
บุคลากรได้อย่างเหมาะสม 

 

2.วิเคราะห์หาความต้องการพัฒนาบุคลากร และล าดับความส าคัญ
ของหลักสูตรที่จ าเป็นเพื่อการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างคุ้มค่า 
พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ 

 

3. สร้างความร่วมมือกับสถาบันทางการศกึษาและหน่วยงานภายนอก 
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง อาทิ 
กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายมหาชน กฎหมายสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
พัฒนางานและสร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจและวิสัยทัศน์
ของส านักงาน  

 

4. สร้างเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพสูง โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะที่จ าเป็น
ต่อการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับสมรรถนะหลักของบุคลากร  ได้แก่ 
ทักษะดิจิทัล ทักษะด้านภาษาอังกฤษ รวมทั้งเพิ่มพูนทักษะทางวิชาการ
และงานวิจัยให้กับบุคลากรสายวิชาการ เพื่อจัดท าเอกสารทางวิชาการ 
งานวิจัย โดยสามารถน าเสนอข้อมูลในรูปแบบใหม่ ๆ เข้าใจได้ง่าย อาทิ 
อินโฟกราฟิกส์ เทคนิคการสร้างภาพนามธรรม (Visualization) และหน้า
กระดานที่ใช้ในการสรุปข้อมูล (Dashboard) เพื่อสนับสนุนงานให้กับ
คณะกรรมาธิการและสมาชิกวุฒิสภา 
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แบบสอบถามใหม ่(รอบท่ี3) 
ที่มีการปรับปรุงตามค าแนะน าจาก

ผู้เชี่ยวชาญ 
5. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล 
(Individual Development Plan) อย่างจริงจัง เพื่อพัฒนาบุคลากร
และมีการวัดผลความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานให้
มีศักยภาพสูงข้ึน 

 

6. ส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา และมีโครงการส่งเสริมให้บุคลากรได้ปรับเปลี่ยนวิธี
คิด วิธีการท างานให้เป็นตามประมวลจริยธรรมและเจตจ านงสุจริตใน
การบริหารงานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง เสริมสร้าง
วัฒนธรรมการท างานเพิ่มความเข้มแข็งในงานด้านนิติบัญญัติ 

 

แนวทางการด าเนินการ 
1. พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ประกอบการภาครัฐ ท่ีมีความสามารถใน
การแก้ไขปัญหาในงานที่รับมอบหมาย ทุ่มเท ค านึงถึงประโยชน์ส่วน
ร่วม และพร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมในการท างาน  

 

2. สนับสนุนให้ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในการถ่ายทอดเทคนิคหรือ
รูปแบบการท างานท่ีดี เพื่อปรับทัศนคติ ความคิด (Mind set) ในการ
ท า งาน ขอ งบุ ค ล ากร เป็ น เชิ งรุ ก  (Proactive) พ ร้ อม รับ ก าร
เปลี่ยนแปลงกับบริบทใหม่ และการท างานเพื่อส่วนรวมและประชาชน 

 

3. ส่งเสริมบรรยากาศการท างานเป็นทีมรับผิดชอบร่วมกัน มอบ
อ านาจตัดสินใจแก้ไขปัญหา สร้างความร่วมมือกับภายนอกและ
ภายในองค์การ สร้างนวัตกรรม สร้างวัฒนธรรมการท างานร่วมกัน
เป็นทีม สนับสนุนงานให้กับวุฒิสภา 

 

4. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นผู้น า เช่น การสอนงาน การ
ประสานงาน สร้างทีมงาน สร้างขวัญก าลังใจ การสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการท างานร่วมกัน มี
นวัตกรรมสนับสนุนงานให้กับวุฒิสภา 

 

5. จัดท าสื่อถ่ายทอดวิธีคิด วิธีการท างานและการแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยาก
ซับซ้อน ในรูปแบบดิจิทัล อาทิ การ์ตูน คลิปสั้น เป็นสื่อการเรียนรู้ใน
องค์การ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่บุคลากรในคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา 

5. ถอดความรู้ในการคิดวิเคราะห์แก้ไข
ปัญหาของผู้บริหารหรือบุคลากรที่ มี
ศักยภาพ โดยน ามาจัดท าเป็นสื่อถ่ายทอด
วิธีคิด วิธีการท างานและการแก้ไขปัญหาที่
ยุ่งยากซับซ้อน ในรูปแบบดิจิทัล อาทิ 
คลิปสั้น การ์ตูนแอนิเมช่ัน เพื่อเป็นสื่อการ
เรียนรู้ในองค์การและเป็นแบบอย่างแก่
บุคลากรทุกคน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 เพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง  
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตการท างาน สร้างสมดุลระหว่างชีวิต 
เพื่อส่งเสริมความผูกพันต่อองค์การ 
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แบบสอบถามใหม ่(รอบท่ี3) 
ที่มีการปรับปรุงตามค าแนะน าจาก

ผู้เชี่ยวชาญ 
แนวทางการด าเนินการ 
1. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพการท างาน ได้แก่ สถานที่ 
พื้นที่  วัสดุ  อุปกรณ์ส านักงาน มีความทันสมัย สะดวก สะอาด 
ปลอดภัย เพียงพอต่อการท างานเมื่อย้ายไปยังรัฐสภาแห่งใหม่   

 

2. ปรับปรุงบรรยากาศการท างาน ส่งเสริมให้มีการพบปะเสวนา 
สื่อสารพูดคุย แลกเปลี่ยนรับฟังความเห็นระหว่างผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน และระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยกัน เพื่อสร้างขวัญก าลังใจ 
สร้างความเข้าใจกันและเอื้ออาทร อันเป็นการเสริมสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน  

 

3. พัฒนาคุณภาพชีวิตการท างาน รักษาสมดุลในการท างานและการ
ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข (Work Life Balance) โดยส่งเสริมให้มี
บรรยากาศในการท างานที่สร้างการเรียนรู้ในงานและส่งเสริมทักษะ
การใช้ชีวิตที่สมบูรณ์ 

 

4. ส ารวจเป้าหมายการท างานและเป้าหมายชีวิตของบุคลากร เพื่อน า
ข้อมูลมาปรับรูปแบบการท างาน จัดฝึกอบรมและพัฒนา วางแผนสาย
อาชีพ รวมทั้งจัดสวัสดิการให้บุคลากรได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น  

 

5. จัดสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนดตรงตามความ
ต้องการของบุคลากร อาทิ สถานออกก าลังกาย การเรียนวิชาชีพเสริม
เพิ่มรายได้ ตามความสามารถท่ีส านักงานจัดให้ 

 

6. ศึกษาวิจัยสร้างตัวบ่งช้ีการมีความผูกพันองค์การ เพื่อพัฒนาและ
เสริมสร้าง รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้ด ารงอยู่กับ
องค์การ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   
เป้าประสงค์ท่ี 4.1 พัฒนาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้เป็นองค์กร
แหงการเรียนรู้และส่งเสริมการจัดการความรู้ สร้างนวัตกรรมให้กับ
องค์การ โดยมีระบบการจัดการความรู้ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของบุคลากรใน
องค์การ  

 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการความรู้ สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ 
และนวัตกรรมองค์การ  

 

แนวทางการด าเนินการ  
1. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการจัดการ
ความรู้ในองค์การ มีการถอดบทเรียน การแก้ไขปัญหาจากภาคปฏิบัติ
ที่เกิดขึ้น ที่เป็นแบบอย่างการท างานที่ดี เพื่อให้ส านักงานน ามาเป็น
องค์ความรู้  และสามารถประยุกต์ ใช้ เพื่ อการแก้ ไขปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

2. มีนโยบายส่งเสริม สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ เปิดโอกาส สร้าง
พื้นที่ จูงใจให้บุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท างานเป็นทีม คิด

2.ผู้บริหารมีนโยบายส่งเสริม กระตุ้นการ
เรียนรู้ โดยการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
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แบบสอบถามใหม ่(รอบท่ี3) 
ที่มีการปรับปรุงตามค าแนะน าจาก

ผู้เชี่ยวชาญ 
แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน และสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ เพื่อลงมือท า เรียนรู้จากความผิดพลาดที่ผ่านมา น ามา
ปรับปรุงการท างาน สร้างนวัตกรรมและเสริมสร้างความเป็น
ผู้ประกอบการภาครัฐ 

เปิดโอกาส สร้างพื้นที่ จูงใจให้บุคลากรได้
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมงาน ท างาน
เป็นทีม คิดแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน และ
สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ มีการเรียนรู้จากความส าเร็จ
และความผิดพลาด เพื่อน ามาปรับปรุง
การท างาน สร้างนวัตกรรมและเสริมสร้าง
ความเป็นผู้ประกอบการภาครัฐ 

3. ทบทวนและผลักดันให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการ
ความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และมีการประเมินผลการ
จัดการความรู้เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นระบบในการจัดการ
ความรู้ รวมทั้งส่งเสริมการมีชุมชนนักปฏิบัติจากบุคลากรส านักต่าง ๆ 
ร่วมคิด แก้ไขปัญหา สร้างนวัตกรรมร่วมกันของส านักงาน เช่น 
คณะท างานจัดท าฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียนของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ  

 

 4. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอด
บทเรียน น าเทคนิคกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 
มาพัฒนาปรับปรุง หรือสร้างงานใหม่ ๆ เพื่อผลักดันสร้างนวัตกรรมใน
การท างาน พัฒนากระบวนการท างาน และการให้บริการงาน เพื่อให้
ที่ยอมรับกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และเกิดประโยชน์กับประชาชน 

 

5. จัดให้มีการรวบรวมความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภา เป็น
ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา รวมทั้งเช่ือมโยงแหล่งการเรียนรู้จากภายนอกที่เป็นสถาบัน
ทางวิชาการและงานวิจัย พัฒนาการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-
learning) เช่น สถาบันพระปกเกล้า ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
และสถาบันการศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศ เป็นต้น เพื่อเปิดกว้าง
ให้บุคลากรได้เรียนรู้ พัฒนาศักยภาพตลอดเวลา และน าความรู้
เหล่านั้นมาพัฒนาองค์การ 

 

 

รอบที่ 3  การวิเคราะห์ค าตอบในรอบที่ 3 นี้ เป็นการวิเคราะห์ค าตอบของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
พร้อมข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ จากรอบที่ 2 น ามาค านวณหาค่ามัธยฐาน (Median) และค่า
พิสัย ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) อีกครั้ง เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญยืนยันหรือเปลี่ยนแปลง
ค าตอบใน แต่ละข้อค าถามผลการวิเคราะห์ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญในรอบที่  3  ที่ได้จากการตอบ
แบบสอบถาม มีรายละเอียด ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตาราง 41 แสดงความคิดเห็นรอบท่ี 3 เกี่ยวกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของร่างการพัฒนายุทธศาสตร์
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 

วิสัยทัศน์และพันธกจิ 
มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

วิสัยทัศน ์

“ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นองค์การสมรรถนะสูงเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของวุฒิสภาและก่อประโยชน์สุขต่อประชาชน”  

5.00 1.00 เหมาะสม 

พันธกิจ 

1.สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกระบวนการนิติบัญญัติ
ของวุฒิสภาให้เป็นที่ยอมรับของวุฒิสภาและประชาชน 

5.00 1.00 เหมาะสม 

2.เสริมสร้างพัฒนากลไกการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 

5.00 1.00 เหมาะสม 

3. ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาธิปไตยและสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองภาคประชาชนกับทุกภาคส่วนของประเทศ เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งของฝ่ายนิติบัญญัติ  ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

5.00 0.00 เหมาะสม 

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 5.00 0.00 เหมาะสม 

จากตารางที่ 41 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบที่ 3 พบว่า ค่ามัธย
ฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของกลยุทธ์มีโอกาสเป็นไปได้ โดยมีค่ามัธยฐาน (Median) ที่ได้เกินกว่า 3.5 และ
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) (Q3-Q1) ≤ 1.5 ถือว่าทุกข้อมีระดับความเหมาะสม 
ตาราง 42 แสดงความคิดเห็นการร่างกลยุทธ์ EDFR รอบที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ 1 และแนวทางด าเนินการ 

ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
เป้าประสงค์ที ่1.1 กลยุทธ์ที่ 1 และแนวทางการด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูง 
เพื่อสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติของวุฒิสภา 

5.00 0.00 เหมาะสม 

เป้าประสงค์ที่ 1.1 การส่งเสริมให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการ 5.00 1.00 เหมาะสม 
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ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
เป้าประสงค์ที ่1.1 กลยุทธ์ที่ 1 และแนวทางการด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

บริหารจัดการที่มีสมรรถนะสูง โดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างศักยภาพองค์การให้เป็นที่ยอมรับของ
วุฒิสภาและประชาชน  

กลยุทธ์ที่1 ส่งเสริมการน าองค์การให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 5.00 0.00 เหมาะสม 

แนวทางการด าเนินการ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการ
บริหารจัดการภาครัฐของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

5.00 0.00 เหมาะสม 

2. พัฒนาวิธีการด าเนินงานและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ น าไปสู่วัฒนธรรม
องค์การสุจริต โปร่งใส  

5.00 0.00 เหมาะสม 

3. ส่งเสริมให้ผู้บริหารเป็นต้นแบบ (Role Model) ในการท างานที่มี
คุณธรรม จริยธรรม ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและรับผิดชอบต่อ
สังคม เพื่อให้บุคลากรยึดถือปฏิบัติน าไปสู่องค์การโปร่งใส สร้างความ
เชื่อมั่นต่อสังคม 

4.00 1.00 เหมาะสม 

4. เปิดโอกาสและเพิ่มช่องทางให้บุคลากรทุกระดับได้รับรู้ แสดงความ
คิดเห็น ร้องเรียนเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การ เพื่อ
ส่งเสริมวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมและเสริมสร้างบรรยากาศการท างาน
ที่ยอมรับไว้วางใจกัน  

5.00 1.00 เหมาะสม 

5. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การในรูปแบบต่าง ๆ 
และเพิ่มช่องทางให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียได้เข้าถึงข้อมูล เพื่อ
สร้างภาพลักษณ์องค์การให้มีความสุจริต โปร่งใส เป็นองค์การที่
ประชาชนไว้วางใจ 

5.00 1.00 เหมาะสม 

6.ส่งเสริมให้มีการสื่อสารและถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของส านักงานให้แก่
บุคลากรทุกระดับได้เข้าใจในทิศทางและตระหนักถึงความส าคัญของ
ทุกคนที่มีผลต่อการสร้างผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ของส านักงาน ซึ่ง
เป็นการสร้างความเป็นเจ้าของร่วมในการท างานให้กับองค์การ สร้าง
วัฒนธรรมการท างานเชิงรุก  

5.00 1.00 เหมาะสม 

7. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการองค์การเชิงยุทธศาสตร์ โดยควร
ก า ห น ด ส ม รรถน ะห ลั ก ขอ งส า นั ก งาน  (Core Organization 
Competency) ให้มีความชัดเจน และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ให้
สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ

5.00 0.00 เหมาะสม 
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ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
เป้าประสงค์ที ่1.1 กลยุทธ์ที่ 1 และแนวทางการด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

ทิศทางการบริหารของวุฒิสภา โดยส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า
มาร่วมวางแผน พัฒนา จัดท าก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนที่ท้า
ทาย สามารถน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติได้จริง เป็นไปตามความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย ก่อประโยชน์สุขต่อประชาชน  

8. พัฒนาการจัดท าแผนงานโครงการและรูปแบบการติดตาม
ประเมินผลความก้าวหน้าและความส าเร็จของกลยุทธ์ โดยน าหลักการ
วิเคราะห์ความคุ้มค่ามาใช้ เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าการ
ใช้จ่ายงบประมาณและทรัพยากร มีความยืดหยุ่นในการบริหารและ
สอดคล้องกับงบประมาณและการเปลี่ยนแปลง 

5.00 1.00 เหมาะสม 

9. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารการเงินและงบประมาณ รวมทั้ง
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุที่ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตั้งแต่ 
การวางแผน การด าเนินการ และการติดตามตรวจสอบและประเมินผล
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์การโดยมีการ
เผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างสม่ าเสมอ (Accountability) 

5.00 0.00 เหมาะสม 

จากตารางที่ 42 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบที่ 3 พบว่า 
ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่1 เป้าประสงค์1.1 กลยุทธ์ที่ 1 และแนวทางด าเนินการ มีโอกาสเป็นไป
ได้ โดยมีค่ามัธยฐาน (Median) ที่ ได้เกินกว่า 3.5 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ( Interquartile 
Range) (Q3-Q1) ≤ 1.5 ถือว่าทุกข้อมีระดับความเหมาะสม 

  

ตาราง 43 แสดงความคิดเห็นการร่างกลยุทธ์ EDFR รอบที่ 3 แสดงความคิดเห็นการร่างกลยุทธ์ 
EDFR รอบที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 2 และแนวทางด าเนินการ  

ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ 2 
 เป้าประสงค์และแนวทางการด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

 
ความ

เหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์และสร้างความไว้วางใจและการ
ยอมรับจากวุฒิสภาและประชาชน 

5.00 0.00  เหมาะสม 

แนวทางการด าเนินการ 

1. ส่งเสริมให้มีการประชาสมัพันธ์เชิงรุก เผยแพร่ข่าวสารของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาในการสนับสนุนภารกิจตามหน้าที่และอ านาจของ
วุฒิสภา ที่มีความน่าเช่ือถือ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันการณ์ ผ่านทางสื่อ

4.00 0.00  เหมาะสม 
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ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ 2 
 เป้าประสงค์และแนวทางการด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

 
ความ

เหมาะสม 

หลายช่องทางได้แก่ สื่อหลัก อาทิ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสังคมออนไลน์ 
อาทิ เฟซบุ๊ก ยูทูป ทวิสเตอร์และ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ 
จัดท าเป็นภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการสื่อสารประสานงานกับ สมาชิกวุฒิสภา 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รัฐบาล สื่อมวลชน หรือมีการแต่งตั้งโฆษก
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อท าหน้าที่ รายงานผลการ
ด าเนินงานของวุฒิสภา และรายงานสถานการณ์ข่าวสารที่ถูกต้อง 
น่าเช่ือถือให้กับประชาชน อันเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้าง
ภาพลักษณ์การท างานท่ีดีขององค์การ 

4.00 1.00  เหมาะสม 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพัฒนาเพิ่ม
ทักษะเกี่ยวกับการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และการสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีกับหน่วยงานภายนอก และศึกษารูปแบบ เทคนิคการท าสื่อที่มี
ประสิทธิภาพ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในยุคดิจิทัล   

4.00 1.00  เหมาะสม 

4. พัฒนาแอปพลิเคช่ันที่รวบรวมองค์ความรู และข้อมูลต่าง ๆ ที่ช่วย
สนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาและให้ความรู
แกประชาชนท่ัวไป รวมถึงเป็นช่องทางให้กับเครือข่ายภาคประชาชนใน
การแจ้งข้อมูล ข้อร้องเรียนในการด าเนินการของภาครัฐ หรือความ
เดือนร้อนของประชาชน  

5.00 0.00  เหมาะสม 

5. ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรับรู้และความเข้าใจ
ต่อการด าเนินงานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการท าหน้าที่
สนับสนุนภารกิจของวุฒิสภาอย่างต่อเนื่อง เพื่อน าผลส ารวจไปปรับปรุง
กระบวนการท างานและพัฒนาการสื่อสารให้เป็นที่รู้จักและได้รับการ
ยอมรับประชาชน 

5.00 0.00  เหมาะสม 

จากตารางที่ 43 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบที่ 3 พบว่า 
ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่1 เป้าประสงค์ กลยุทธ์ที่ 2 และแนวทางด าเนินการ มีโอกาสเป็นไปได้ 
โดยมีค่ามัธยฐาน (Median) ที่ได้เกินกว่า 3.5 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) 
(Q3-Q1) ≤ 1.5 ถือว่าทุกข้อมีระดับความเหมาะสม 



  366 

ตาราง 44 แสดงความคิดเห็นการร่างกลยุทธ์ EDFR รอบที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ 3 และแนวทางด าเนินการ 

ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
เป้าประสงค์ 1.2 กลยุทธ์ที่ 3และแนวทางการด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

เป้าประสงค์ 1.2 การพัฒนาขีดความสามารถของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา โดยมีการพัฒนากระบวนการท างานให้มีคุณภาพเสริมสร้าง
มาตรฐานการท างาน และการสร้างความร่วมมือกับหน่วยธุรการสังกัด
รัฐสภาของต่างประเทศเทียบเคียงการท างานของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาไทย เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับ
ของวุฒิสภาและประชาชน 

5.00 1.00 เหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานกระบวนการท างานเพื่อ
สนับสนุนงานให้กับวุฒิสภา 

5.00 0.00 เหมาะสม 

แนวทางการด าเนินการ 

1. พัฒนากระบวนการท างานโดยใช้หลักการบริหารคุณภาพโดยรวม 
(TQM) และยึดหลักการมีส่วนร่วมและร่วมรับผิดชอบของบุคลากรใน
องค์การ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานตามความต้องการของสมาชิกวุฒิสภา   

5.00 1.00 เหมาะสม 

2. ปรับปรุงระบบงานและกระบวนการท างานส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา โดยน าผลสัมฤทธ์ิเป็นเป้าหมาย และวางกระบวนการท างานให้
ท างานร่วมกันจากต้นทางไปสู่ผลลพัธ์ปลายทาง หรือส่งมอบการบริการ  

5.00 0.00 เหมาะสม 

3.ส่งเสริมการท างานแบบทีมข้ามสายงาน (Cross Function) เพื่อให้เกิด
ความคล่องตัวและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานรองรับภารกิจของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

5.00 0.00 เหมาะสม 

4. วางแผน วิเคราะห์ พัฒนาแผนบริหารความเสี่ยง และผลักดันให้
ส านักต่าง ๆ มีการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของส านักงาน 
เพื่อลดปัญหาและป้องกันความผิดพลาดของแผนการปฏิบัติงานและ
การเงินของส านักงานอย่างเป็นระบบ 

5.00 1.00 เหมาะสม 

5. ปรับปรุงกระบวนการท างานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดย
น าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างนวัตกรรมในการสนับสนุนการกลั่นกรอง
กฎหมายให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง และได้
มาตรฐานสากล 

5.00 1.00 เหมาะสม 

จากตารางที่ 44 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบที่ 3 พบว่า 
ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่1 เป้าประสงค์ 1.2 กลยุทธ์ที่ 3 และแนวทางด าเนินการ มีโอกาสเป็นไป
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ได้ โดยมีค่ามัธยฐาน (Median) ที่ ได้เกินกว่า 3.5 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ( Interquartile 
Range) (Q3-Q1) ≤ 1.5 ถือว่าทุกข้อมีระดับความเหมาะสม 

ตาราง 45 แสดงความคิดเห็นการร่างกลยุทธ์ EDFR รอบที่ 3 แสดงความคิดเห็นการร่างกลยุทธ์ 
EDFR รอบที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 4 และแนวทางด าเนินการ  

ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ 4 
 เป้าประสงค์และแนวทางการด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

กลยุทธ์ที่  4 เสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการสร้าง
ศักยภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

5.00 1.00 เหมาะสม 

แนวทางการด าเนินการ  

1.  จัดตั้งคณะท างานศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) โดยมีการ
เทียบเคียงหลักเกณฑ์มาตรฐานกระบวนการท างานของหน่วยธุรการใน
สังกัดรัฐสภาไทยกับต่ างประเทศ (Benchmarking) และศึกษาถอด
บทเรียนวิธีการท างาน อาทิ ด้านการประชุม ด้านวิชาการและธุรการ เพื่อ
เพิ่มศักยภาพการท างานในการสนับสนุนงานให้กับวุฒิสภาของประเทศไทย 

5.00 0.00 เหมาะสม 

2. สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์การ จาก
ความร่วมมือกับหน่วยธุรการของรัฐสภาในต่างประเทศ และเวทีความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ อาทิ การพัฒนากฎหมาย
ในประเทศอาเซียน เพื่อประโยชน์ในการสร้างศักยภาพขององค์การ 
และวงงานรัฐสภา 

5.00 0.00 เหมาะสม 

3.จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และจัดโครงการความร่วมมือ
แลกเปลี่ยนบุคลากรของส านักงานกับหน่วยธุรการรัฐสภาต่างประเทศ
อย่างต่อ เนื่ อง เพื่ อส่ งเสริมความรู้ความสามารถบุคลากรให้มี
ความสามารถท างานและน าองค์การไปสู่สมรรถนะสูง 

5.00 1.00 เหมาะสม 

4. พัฒนาความร่วมมือกับรัฐสภาต่างประเทศ ในการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบและวิธีการบริหารจัดการองค์การ โดยใช้เทคโนโลยี สร้าง
นวัตกรรม ผ่านความเห็นของผู้เช่ียวชาญระหว่างประเทศ เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศ ยกระดับสู่การเป็น
องค์การสมรรถนะสูง 

5.00 1.00 เหมาะสม 

5. พัฒนาความร่วมมือระหว่างส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และ
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในการจัดประชุมรับฟังความเห็น
คิดเห็นจากฝ่ายนิติบัญญัติ ภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และภาค

5.00 1.00 เหมาะสม 
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ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ 4 
 เป้าประสงค์และแนวทางการด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

ประชาชน รวมทั้งตัวแทนขององค์การระหว่างประเทศ อาทิ สมัชชา
รัฐสภาอาเซียน (AIPA) เพื่อปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วย
ธุรการของรัฐสภาให้มีความสามารถในการสนับสนุนภารกิจของฝ่ายนิติ
บัญญัติ (Feedback) ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

จากตารางที่ 45 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบที่ 3 พบว่า 
ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่1 เป้าประสงค์ที่1.2 กลยุทธ์ที่ 4 และแนวทางด าเนินการ มีโอกาส
เป็นไปได้ โดยมีค่ามัธยฐาน (Median) ที่ได้เกินกว่า 3.5 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile 
Range) (Q3-Q1) ≤ 1.5 ถือว่าทุกข้อมีระดับความเหมาะสม 
 

ตาราง 46 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 3 เกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
เป้าประสงค์ 2.1 กลยุทธ์ 1 และแนวทางด าเนินการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป้าประสงค์ 2.1  
กลยุทธ์ 1 และแนวทางด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบงาน
ด้านนิติบัญญัติและการพัฒนากลไกในการติดตาม เสนอแนะ และ
เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 

5.00 1.00 เหมาะสม 

เป้าประสงค์ที่ 2.1 การพัฒนางานด้านการประชุม ให้มีประสิทธิภาพ 
ทันสมัย เปิดเผยข้อมูลการประชุมอย่างโปร่งใส และพัฒนางาน
กฎหมาย วิชาการ และงานวิจัย จากการสร้างความเป็นมืออาชีพและ
สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนความเข้มแข็ง
ของวุฒิสภาในงานด้านนิติบัญญัติ 

5.00 1.00 เหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการประชุมอัจฉริยะ (SMART Meeting) มี
ความทันสมัย ประหยัด ถูกต้องและรวดเร็ว 

5.00 0.00  

แนวทางการด าเนินการ 

1. ผลักดันนโยบายลดปริมาณกระดาษ (Paperless) สู่การเป็นองค์การ
สีเขียว และก าหนดให้มีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือ   
เครื่องสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์เปิดเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทน
กระดาษในการประชุมทุกระดับ 

5.00 1.00 เหมาะสม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป้าประสงค์ 2.1  
กลยุทธ์ 1 และแนวทางด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

2. พัฒนาระบบการประชุมให้มีการด าเนินการในรูปแบบดิจิทัล เช่น 
จัดส่งเอกสารระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการ
พิจารณาต่าง ๆ ให้กับสมาชิกในทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และ
ออกแบบห้องประชุมเช่ือมโยงกับ Smart Device และใช้ระบบ
อิน เทอร์ เน็ ต ในการสั่ งการ ( Internet of Things : IoT) รวมทั้ ง
ประมวลผลคะแนนในห้องประชุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่รวดเร็ว 
โปร่งใส ทันสมัย 

5.00 1.00 เหมาะสม 

3. พัฒนาระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้มีศักยภาพสูง
เพียงพอต่อการทดแทนการประชุมรูปแบบห้องประชุมในภาวะเกิดโรค
ระบาดหรือภัยพิบัติเพื่อสามารถจัดประชุมรองรับการท างานของ
คณะกรรมาธิการและคณะกรรมการได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ 
(เพิ่มโดยผู้ทรงคุณวุฒิ EDFR) 

5.00 0.00 เหมาะสม 

4. สนับสนุนการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติ 4 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ส านั กงานคณ ะกรรมการกฤษฎีกา ส านั กงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้มีความเช่ือมโยงกัน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบประชุมของวุฒิสภาและการกลั่นกรองกฎหมาย
ของฝ่ายนิติบัญญัติ 

4.00 0.00 เหมาะสม 

5. ปรับปรุงระบบการประชุมและการรายงานการประชุมให้มีความ
รวดเร็ว ทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น โปรแกรมแปลงเสียงเป็น
ตัวอักษรเข้ามาใช้ประโยชน์ในจัดท ารายงานการประชุมแทนชวเลขมากขึ้น 

4.00 0.00 เหมาะสม 

จากตารางที่ 46 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบที่ 3 พบว่าค่ามัธย
ฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ซึ่งประกอบไปด้วยเป้าประสงค์ 2.1 กลยุทธ์ที่ 1 และแนวทางการด าเนินการ
มีโอกาสเป็นไปได้ทุกข้อ ซึ่งมีค่ามัธยฐาน (Median) ที่ได้เกินกว่า 3.5 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(Interquartile Range) (Q3-Q1) ≤ 1.5 ถือว่ามีระดับความเหมาะสม 
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ตาราง 47 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 3 เกี่ยวกับประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 
เป้าประสงค์2.1 กลยุทธ์ 2 และแนวทางด าเนินการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป้าประสงค์ 2.1  
กลยุทธ์ 2 และแนวทางด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

กลยุทธ์ที่  2 พัฒนาระบบการติดตามและเผยแพร่ผลการประชุม
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา และคณะกรรมาธิการ เพื่อ
สร้างความโปร่งใสในการติดตามและตรวจสอบได้จากภาคประชาชน 

5.00 1.00 เหมาะสม 

แนวทางการด าเนินการ 

1. พัฒนากระบวนการการกลั่นกรองข้อมูลข่าวสาร และรูปแบบการ
เปิดเผยข้อมูลของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสาร และรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ 
อาทิ  รายงานการประชุมของวุฒิ สภา รายงานการประชุมของ
คณะกรรมาธิการได้ 

4.00 1.00 เหมาะสม 

2. พั ฒ น าฐาน ข้ อมู ล ระบ บ การป ระม วลข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ ร่ า ง
พระราชบัญญัติ เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภา หรือประชาชนผู้สนใจเข้าถึงได้
ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน 

4.00 0.00 เหมาะสม 

3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวุฒิสภาแต่ละ
ฉบับให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์เป็นระบบ โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
เพื่อให้วุฒิสภา ผู้ เกี่ยวข้อง และประชาชนสามารถเข้าถึง ค้นหา 
Download ได้ง่าย ในหลายรูปแบบ อาทิ  Word (.docx), PDF และ 
HTML เพื่อติดตามการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการสร้าง
ความโปร่งใสของข้อมูล และการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคประชาชน 

5.00 1.00 เหมาะสม 

4. สร้างระบบการติดตามพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสมาชิกรัฐสภา ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชน โดยมี
ระบบการแจ้งเตือนสมาชิกวุฒิสภาและประชาชนที่สนใจเฉพาะ
รายบุคคล ให้สามารถติดตามร่างพระราชบัญญัติที่น าเข้าสู่การ
พิจารณาของวุฒิสภา โดยผ่านช่องทางสื่อเทคโนโลยีสารเทศ เช่น 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น 

5.00 1.00 เหมาะสม 

5. เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง
พระราชบัญญัติ และที่ผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภาแล้ว ผ่านช่องทาง
ดิจิทัล อาทิ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ยูทูป และเปิดเผยความคิดเห็นเหล่านั้น
ต่อสาธารณชน โดยน าข้อมูลมาเป็นคลังความรู้ด้านกฎหมายที่ส าคัญ

5.00 0.00 เหมาะสม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป้าประสงค์ 2.1  
กลยุทธ์ 2 และแนวทางด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

ให้กับวุฒิสภา 

6. รายงานผลการด าเนินงานและงบประมาณค่าใช้จ่ายในการศึกษาดู
งานของคณะกรรมาธิการเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและสามารถ
ติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของคณะกรรมาธิการได้ 

4.00 1.00 เหมาะสม 

จากตารางที่ 47 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบท่ี3 พบว่า ค่ามัธย
ฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป้าประสงค์2.1 กลยุทธ์ 2 และแนวทางด าเนินการมีโอกาสเป็นไปได้ทุกข้อ 
ซึ่งมีค่ามัธยฐาน (Median) ที่ได้เกินกว่า 3.5 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) 
(Q3-Q1) ≤ 1.5 ถือว่ามีระดับความเหมาะสม 
 
ตาราง 48 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 3 เกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
เป้าประสงค์ 2.1 กลยุทธ์ 3 และแนวทางด าเนินการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป้าประสงค์ 2.1 
กลยุทธ์ 3 และแนวทางด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

กลยุทธ์ที่  3 สร้างนวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิก
วุฒิสภาในด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา 

5.00 0.00 เหมาะสม 

แนวทางการด าเนินการ 

1.พั ฒ นาวิ ธี ก ารและรูปแบ บ การ เสน อกระทู้ ถ าม  ญั ต ติ ท าง
อิเล็กทรอนิกส์ ให้เสนอผ่านทางแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ สมาชิก
วุฒิสภาสามารถเข้าใช้งานโดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และจัดท า
ฐานข้อมูลการกระทู้ถาม ญัตติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามและ
ประมวลผลการท างานรัฐบาล 

5.00 0.00 เหมาะสม 

2. บูรณาการฐานข้อมูลงานด้านนิติบัญญัติ ได้แก่ ฐานข้อมูลร่าง
พระราชบัญญัติ ฐานข้อมูลการกระทู้ถามและการพิจารณาญัตติ และ
การให้ความเห็นชอบ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งตามรัฐธรรมนูญก าหนด 
รวมทั้งข้อมูลการอภิปรายทั่วไปของวุฒิสภา เพื่อสืบค้น วิเคราะห์
ประมวลผล ติดตามการด าเนินการของรัฐบาลและของรัฐสภาได้อย่าง
เป็นเอกภาพ  
 

5.00 1.00 เหมาะสม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป้าประสงค์ 2.1 
กลยุทธ์ 3 และแนวทางด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

3. พัฒนาแพลตฟอร์ม  (Platform) ในการให้บริการข้อมูลแบบ
เบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One Stop Service) เช่น งานด้านการประชุม 
ด้านวิชาการ งานบริการต่าง ๆ โดยพัฒนาโปรแกรมผู้ช่วยอัจฉริยะ 
(Chat bot) ส าหรับตอบข้อซักถามให้สมาชิกวุฒิสภา และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในวงงานรัฐสภาได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านการประชุม เพื่อปฏิบัติภารกิจ
ตามหน้าท่ีและอ านาจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.00 0.00 เหมาะสม 

4. ศึกษาธรรมชาติของสมาชิกวุฒิสภา จากการสังเกตพฤติกรรม ความ
สนใจ ศึกษาทางวิชาการและกฎหมาย รวมทั้งสอบถามความต้องการ
องค์ความรู้ใหม่ๆ ซึ่งส านักงานสามารถจะตอบสนองงานวิชาการให้แก่
สมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการอย่างมีประสิทธิภาพ  

4.00 1.00 เหมาะสม 

5. พัฒนาระบบการประเมินผลความต้องการและความพึงพอใจของ
สมาชิกวุฒิสภา และผู้เกี่ยวข้องต่อการให้บริการต่าง ๆ  โดยน าข้อมูล
มาวิเคราะห์  ประเมินผลและปรับปรุงการท างานของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาอย่างต่อเนื่อง เพื่อได้รับความไว้วางใจ สามารถสร้าง
ความผูกพันในระยะยาว ตอบสนองต่อหน้าท่ีและอ านาจของวุฒิสภาได้ 
อย่างมีประสิทธิผล  

5.00 1.00 เหมาะสม 

6. เพิ่มช่องทางและกลไกการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาของวุฒิสภาให้กับประชาชน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การด าเนินการแก้ไขปัญหาของวุฒิสภาให้กับประชาชนได้รับรู้และ
เข้าใจการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม         

5.00 1.00 เหมาะสม 

จากตารางที่ 48 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบที่ 3 พบว่าค่ามัธย
ฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป้าประสงค์ 2.1 กลยุทธ์ 3 และแนวทางด าเนินการด าเนินการ มีโอกาส
เป็นไปได้ทุกข้อ ซึ่ งมีค่ามัธยฐาน (Median) ที่ ได้ เกินกว่า 3.5 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(Interquartile Range) (Q3-Q1) ≤ 1.5 ถือว่ามีระดับความเหมาะสม 
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ตาราง 49 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 3 เกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
เป้าประสงค์ 2.1 กลยุทธ์ 4 และแนวทางด าเนินการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป้าประสงค์ 2.1 
กลยุทธ์ 4 และแนวทางด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านกฎหมาย วิชาการและ
งานวิจัย สนับสนุนงานให้ฝ่ายนิติบัญญัติ 

5.00 0.00 เหมาะสม 

แนวทางการด าเนินการ 

1. ศึกษา ส ารวจ ความต้องการการสนับสนุนทางวิชาการของ
คณะกรรมาธิการ และสมาชิกวุฒิสภา เพื่อน าผลมาวิเคราะห์แก้ไข
ปัญหา ก าหนดรูปแบบ หรือวิธีการท างานสนับสนุนงานทางวิชาการ
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

4.00 1.00 เหมาะสม 

2.ผลักดันให้มีนักกฎหมายและนักวิชาการนิติบัญญัติ เพื่อสร้าง
ผู้เช่ียวชาญทางวิชาการ และจัดตั้งเป็นกลุ่มงานรองรับเพื่อมุ่งเป้าให้
ท างานทางวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ 

5.00 1.00 เหมาะสม 

3.ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
กับสถาบันพระปกเกล้า ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา รวมทั้งสถาบัน
จากวิจัยภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อวางแผนก าหนดแนวทาง
และรูปแบบการพัฒนางานวิชาการ อาทิ เช่ือมโยงฐานข้อมูลงาน
วิชาการและงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก และ เช่ือมโยงฐานข้อมูล
ทางกฎหมายของไทยและต่างประเทศ เพื่อน ามาใช้สนับสนุนการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการ รวมทั้งการประชุม
ของวุฒิสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

5.00 0.00 เหมาะสม 

4. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อวิจัยและพัฒนาในประเด็นส าคัญ
เร่งด่วนของวุฒิสภา (Quick Research) เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษา
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการและวุฒิสภา รวมทั้ง
ส่งเสริมขยายผลการใช้ประโยชน์งานวิจัยไปยังภาคประชาชน สังคม 
ชุมชน 
 

5.00 0.00 เหมาะสม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป้าประสงค์ 2.1 
กลยุทธ์ 4 และแนวทางด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

5. ปรับปรุงระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา (E- library) ให้เป็นฐานข้อมูลกลางในการสืบค้น และเป็น
คลังข้อมูลทางวิชาการและกฎหมายของส านักงาน และมีการเพิ่มช่อง
ทางการเข้าถึงผ่านทางแอปพลิเคชัน เพื่อสะดวกในการเข้าถึงและน า
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 

5.00 1.00 เหมาะสม 

จากตารางที่ 49 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบที่ 3 พบว่าค่ามัธย
ฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป้าประสงค์ 2.1 กลยุทธ์ 4 และแนวทางด าเนินการด าเนินการ มีโอกาส
เป็นไปได้ทุกข้อ ซึ่ งมีค่ามัธยฐาน (Median) ที่ ได้ เกินกว่า 3.5 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(Interquartile Range) (Q3-Q1) ≤ 1.5 ถือว่ามีระดับความเหมาะสม 
 

ตาราง 50 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 3 เกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
เป้าประสงค์ 2.2 กลยุทธ์ 5 และแนวทางด าเนินการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 เป้าประสงค์ 2.2 กลยุทธ์ 5 และแนวทาง
ด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

เป้าประสงค์ที่  2.2 การพัฒนากลไก รูปแบบและวิธีการท างาน
สนับสนุนงานของวุฒิสภาในการติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ และเร่งรัด
การปฏิรูปประเทศ และส่งเสริมความเป็นมืออาชีพของบุคลากรของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการติดตาม 
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 

5.00 1.00 เหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากลไก รูปแบบการท างานสนับสนุนงานของวุฒิสภา
ในการติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 

5.00 1.00 เหมาะสม 

แนวทางการด าเนินการ 

1. จัดตั้งคณะท างานเสริมสร้างกลไกและรูปแบบการขับเคลื่อนการ
ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ระหว่างส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา กับส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และหน่วยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างกระบวนการท างาน
และรายงานการติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูปประเทศเสนอ
ความเห็นต่อรัฐบาลได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ 

4.00 0.00 เหมาะสม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 เป้าประสงค์ 2.2 กลยุทธ์ 5 และแนวทาง
ด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

2. พัฒนาความร่วมมือของหน่วยงานภายในด้านวิชาการของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาให้มีคณะท างานวางแผนผลักดันการจัดท าเอกสาร
และบทวิเคราะห์ทางวิชาการสนับสนุนการด าเนินงานคณะกรรมาธิการ
การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด การปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุ
เป้ าหมายตามรัฐธรรมนูญ  และการจั ดท าและด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ (ตสร.) ให้ส าเร็จลุล่วง  

4.00 0.00 เหมาะสม 

3. อบรมถ่ายทอดกระบวนการท างานตามคู่มือระบบ eMENSCR และ
ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติ เพื่อได้เข้าใจระบบและการติดตาม 
แผนงานของหน่วยงานภาครัฐ ในการท าหน้าที่พิจารณาโครงการของ
ส่วนราชการภาครัฐวิเคราะห์ความสอดคล้องเป็นไปตามยุทธศาสตร์
ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ  สามารถประมวลผล 
วิ เคราะห์  ผลผลิต  ผลลัพธ์  มีความคุ้ มค่ า เหมาะสมกับการใช้
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

5.00 1.00 เหมาะสม 

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการสามัญ
ของวุฒิสภาทุกคณะให้มีความเป็นมืออาชีพ โดยต้องมีความรู้เกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศและแผนล าดับรองต่าง ๆ มี
ทักษะทางด้านการวิเคราะห์แผนงาน วิชาการ และเทคโนโลยี สามารถ
ติดตาม วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ น าเสนอ
ข้อมูลและสถิติ เพื่อจัดท ารายงานสนับสนุนงานของ ตสร. ได้อย่าง
อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ 

5.00 1.00 เหมาะสม 

5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐที่วุฒิสภา
จะต้องด าเนินการติดตาม จัดท ารายงานข้อมูลในระบบ eMENSCR 
เพื่อคณะกรรมาธิการการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศท าความเห็นเสนอต่อวุฒิสภาไปยังรัฐบาลได้อย่างถูกต้อง 
ชัดเจน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสอดคล้องกับเจตนารมณ์ตาม
รัฐธรรมนูญ 

4.00 1.00 เหมาะสม 

6. เสนอแนะให้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบ eMENSCR ให้ประมวลผล
และรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ ในรูปแบบ
ปฏิบัติการเดียวกัน (Single platform)  และพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ

5.00 0.00 เหมาะสม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 เป้าประสงค์ 2.2 กลยุทธ์ 5 และแนวทาง
ด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

ของวุฒิสภาให้สามารถเช่ือมโยงกับระบบ eMENSCR  เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศ และการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

7. น าข้อมูลจากระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) มาใช้
วิเคราะห์ความเหมาะสมของการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน
โครงการภาครัฐได้อย่างรอบด้าน ชัดเจน สนับสนุนภารกิจการติดตาม 
เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูปประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.00 1.00 เหมาะสม 

8. จัดเวทีสร้างความเข้าใจ ตระหนักรู้  ให้ทุกภาคส่วนร่วมแสดง
ความเห็นหรือสะท้อนความต้องการต่อการด าเนินงานของภาครัฐ 
เพื่อให้วุฒิสภาได้รับข้อมูลในการรายงานผลด้านปฏิรูปประเทศและ
จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายได้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

4.00 1.00 เหมาะสม 

จากตารางที่ 50 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบที่ 3 พบว่าค่ามัธย
ฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ซึ่งประกอบไปด้วยเป้าประสงค์ 2.2 กลยุทธ์ที่ 5 และแนวทางการด าเนินการ
มีโอกาสเป็นไปได้ทุกข้อ ซึ่งมีค่ามัธยฐาน (Median) ที่ได้เกินกว่า 3.5 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(Interquartile Range) (Q3-Q1) ≤ 1.5 ถอืว่ามีระดับความเหมาะสม 
 

ตาราง 51 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 3 เกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
เป้าประสงค์ 3.1 กลยุทธ์ 1 และแนวทางด าเนินการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เป้าประสงค ์3.1  
กลยุทธ์ 1 และแนวทางด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรให้มี
สมรรถนะสูง  

5.00 0.00 เหมาะสม 

เป้าประสงค์ที่ 3.1 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุน
ความก้าวหน้าให้กับทุกสายงานและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาฉบับที่ 3 
(พ.ศ.2561-2565) 

5.00 0.00 เหมาะสม 

กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ส่งเสริม
ศักยภาพของบุคลากรและองค์การ 

5.00 1.00 เหมาะสม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เป้าประสงค ์3.1  
กลยุทธ์ 1 และแนวทางด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

แนวทางการด าเนินการ 

1. สนับสนุนความเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องและเช่ือมโยงกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
องค์การให้ประสบความส าเร็จ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ  ค่านิยม 
วัฒนธรรมองค์การ กระบวนการท างานในทิศทางที่พึงประสงค์ของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

5.00 1.00 เหมาะสม 

2. ปรับโครงสร้างและอัตราก าลังของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้
สอดคล้องกับหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาเพื่อให้หน่วยงานภายใน
ปฏิบัติภารกิจได้เหมาะสม คล่องตัว และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
โดยเฉพาะภาระงานคณะกรรมาธิการที่มีมาก ควรปรับเพิ่มจ านวน
บุคลากร ด้วยวิธีการจ้างเหมา (Outsource) และเกลี่ยอัตราก าลัง ให้
เอื้อต่อการท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมาธิการ และอนุ
กรรมาธิการติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ เร่งรัด การปฏิรูปประเทศ ในทุก
คณะกรรมาธิการ   

5.00 0.00 เหมาะสม 

3 .ปรับปรุงสมรรถนะหลักของบุคลากร (Core Competency) และ
สมรรถนะตามสายงาน (Functional Competency)  อย่างเป็น
ระบบ โดยมีการทบทวน ปรับปรุงพจนานุกรมสมรรถนะของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของ
บุคลากรแต่ละสายงานในปัจจุบัน 

5.00 0.00 เหมาะสม 

4. ผลักดันการด าเนินการตามหลักเกณฑ์การเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหาร
ระดับสูง (Succession Plan) และการก าหนดแนวทางการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างผู้บริหารและผู้สืบทอดต าแหน่ง เพื่อพัฒนาผู้เข้า
สู่ ต าแหน่ งผู้ บ ริห ารใน เทคนิ คต่ าง ๆ  เช่น  การแลกเปลี่ ยน
ประสบการณ์ท างาน การติดตามผู้บริหาร เป็นต้น  เพื่อเตรียมความ
พร้อมบุคลากรขึ้นสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณภาพในอนาคต 

5.00 0.00 เหมาะสม 

5. ศึกษาวิเคราะห์พิจารณาความสอดคล้องของการก าหนดเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path) ของบุคลากรทุกสายงาน
กับเป้าหมายขององค์การ และส่งเสริมให้มีการหมุนเวียนงาน (Job 
Rotation) อย่างจริงจัง เพื่อสร้างความรอบรู้ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 
และส่งผลให้บุคลากรสามารถท างานได้อย่างเต็มศักยภาพ 

4.00 0.00 เหมาะสม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เป้าประสงค ์3.1  
กลยุทธ์ 1 และแนวทางด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

6. พัฒนากระบวนการสรรหาคัดเลือก บรรจุแต่งตั้ง และโยกย้าย
บุคลากรทั้งในระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติให้เป็นไปตามก าหนด
หลักเกณฑ์ ทักษะ ความรู้ ความสามารถและสมรรถนะของสายงาน 
มีความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส และผลักดันให้มีการสรรหา
คัดเลือก โยกย้ายบุคคลที่เหมาะสมด ารงต าแหน่งในต าแหน่งที่ว่าง 
เพื่อขับเคลื่อนงานได้อย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพ 

4.00 1.00 เหมาะสม 

7. สนับสนุนการสร้างความหลากหลายของบุคลากร (Work 
Diversification) ในการท างานร่วมกันเพื่อได้ความคิดและมุมมองที่
แตกต่าง ร่วมมือสร้างสรรค์งานและบริการที่ดี  

5.00 0.00 เหมาะสม 

8. พัฒนาระบบและเกณฑ์การบริหารผลการปฏิบัติงาน ยึดเป้าหมาย
ความส าเร็จตามยุทธศาสตร์องค์การ ที่ สอดคล้องกับการให้
ค่าตอบแทน เลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสยิ่งข้ึน  

5.00 0.00 เหมาะสม 

จากตารางที่ 51 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบที่ 3 พบว่าค่ามัธย
ฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ซึ่งประกอบไปด้วยเป้าประสงค์ 3.1 กลยุทธ์ที่ 1 และแนวทางการด าเนินการ
มีโอกาสเป็นไปได้ทุกข้อ ซึ่งมีค่ามัธยฐาน (Median) ที่ได้เกินกว่า 3.5 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(Interquartile Range) (Q3-Q1) ≤ 1.5 ถือว่ามีระดับความเหมาะสม 
 

ตาราง 52 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 3 เกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
เป้าประสงค์ 3.2 กลยุทธ์ 2 และแนวทางด าเนินการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เป้าประสงค์ 3.2 
 กลยุทธ์ 2 และแนวทางด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

เป้าประสงค์ที่ 3.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นทุนมนุษย์ มี
ความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีความรู้ ความสามารถโดดเด่น 
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมการท างานที่มี
สมรรถนะสูงและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการท างาน รวมทั้งส่งเสริม
การสร้างความผูกพันต่อองค์การ ที่มีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2561-2565) 

5.00 0.00 เหมาะสม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เป้าประสงค์ 3.2 
 กลยุทธ์ 2 และแนวทางด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้เป็นทุนมนุษย์ท่ีมีสมรรถนะสูง  5.00 0.00 เหมาะสม 

แนวทางการด าเนินการ 

1.วางแผน และวิ เค ราะห์ ช่ อ งว่ า งระว่ างผลการป ฏิ บั ติ งาน 
(Performance Gap) ของบุ คลากรกับสมรรถนะ เพื่ อพัฒนา
บุคลากรได้อย่างเหมาะสม 

4.00 0.00 เหมาะสม 

2.วิเคราะห์หาความต้องการพัฒนาบุคลากร และล าดับความส าคัญ
ของหลักสูตรที่จ าเป็นเพื่อการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างคุ้มค่า 
พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ 

5.00 0.00 เหมาะสม 

3. สร้างความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาและหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง 
อาทิ  กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายมหาชน กฎหมาย
สิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนางานและสร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจ
และวิสัยทัศน์ของส านักงาน  

5.00 1.00 เหมาะสม 

4. สร้างเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพสูง โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับสมรรถนะหลักของ
บุคลากร  ได้แก่ ทักษะดิจิทัล ทักษะด้านภาษาอังกฤษ รวมทั้ง
เพิ ่มพ ูนท ักษะทางวิชาการและงานวิจ ัย ให ้ก ับบุคลากรสาย
วิชาการ เพื่อจัดท าเอกสารทางวิชาการ งานวิจัย โดยสามารถ
น าเสนอข้อมูลในรูปแบบใหม่ ๆ เข้าใจได้ง่าย อาทิ อินโฟกราฟิกส์ 
เทคน ิคการสร ้างภาพนามธรรม (Visualization) และหน ้า
กระดานที่ใช้ในการสรุปข้อมูล (Dashboard) เพื่อสนับสนุนงาน
ให้กับคณะกรรมาธิการและสมาชิกวุฒิสภา 

5.00 0.00 เหมาะสม 

5. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล 
( Individual Development Plan) อย ่างจริงจ ัง เพื ่อพ ัฒนา
บุคลากรและมีการวัดผลความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงานให้มีศักยภาพสูงขึ้น 

5.00 1.00 เหมาะสม 

6. ส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา และมีโครงการส่งเสริมให้บุคลากรได้ปรับเปลี่ยน
วิธีคิด วิธีการท างานให้เป็นตามประมวลจริยธรรมและเจตจ านงสุจริต
ในการบริหารงานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

5.00 0.00 เหมาะสม 
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จากตารางที่ 52 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบที่ 3 พบว่าค่ามัธย
ฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ซึ่งประกอบไปด้วยเป้าประสงค์ 3.2 กลยุทธ์ที่ 2 และแนวทางการด าเนินการ
มีโอกาสเป็นไปได้ทุกข้อ ซึ่งมีค่ามัธยฐาน (Median) ที่ได้เกินกว่า 3.5 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(Interquartile Range) (Q3-Q1) ≤ 1.5 ถือว่ามีระดับความเหมาะสม 
 

ตาราง 53 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 3 เกี่ยวกับประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 
เป้าประสงค์ 3.2 กลยุทธ์ 3 และแนวทางด าเนินการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เป้าประสงค์ 3.2  
กลยุทธ์ 3 และแนวทางการด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง เสริมสร้าง
วัฒนธรรมการท างานเพิ่มความเข้มแข็งในงานด้านนิติบัญญัติ 

5.00 0.00 เหมาะสม 

แนวทางการด าเนินการ 

1. พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ประกอบการภาครัฐ ที่มีความสามารถใน
การแก้ไขปัญหาในงานที่รับมอบหมาย ทุ่มเท ค านึงถึงประโยชน์ส่วน
ร่วม และพร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมในการท างาน  

4.00 0.00 เหมาะสม 

2. สนับสนุนให้ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในการถ่ายทอดเทคนิคหรือ
รูปแบบการท างานที่ดี เพื่อปรับทัศนคติ ความคิด (Mind set) ในการ
ท างานของบุคลากรเป็นเชิงรุก (Proactive) พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
กับบริบทใหม่ และการท างานเพื่อส่วนรวมและประชาชน 

5.00 0.00 เหมาะสม 

3. ส่งเสริมบรรยากาศการท างานเป็นทีมรับผิดชอบร่วมกัน มอบอ านาจ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหา สร้างความร่วมมือกับภายนอกและภายใน
องค์การ สร้างนวัตกรรม สร้างวัฒนธรรมการท างานร่วมกันเป็นทีม 
สนับสนุนงานให้กับวุฒิสภา 

5.00 1.00 เหมาะสม 

4. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นผู้ น า เช่น  การสอนงาน การ
ประสานงาน สร้างทีมงาน สร้างขวัญก าลั งใจ การสื่ อสารที่ มี
ประสิทธิภาพ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการท างานร่วมกัน มี
นวัตกรรมสนับสนุนงานให้กับวุฒิสภา 

5.00 0.00 เหมาะสม 

5. ถอดความรู้ในการคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาของผู้บริหารหรือ
บุคลากรที่มีศักยภาพโดยน ามาจัดท าเป็นสื่อถ่ายทอดวิธีคิด วิธีการ
ท างานและการแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน ในรูปแบบดิจิทัล อาทิ 

4.00 0.00 เหมาะสม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เป้าประสงค์ 3.2  
กลยุทธ์ 3 และแนวทางการด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

คลิปสั้น การ์ตูนแอนิเมช่ัน เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ในองค์การและเป็น
แบบอย่างแก่บคุลากรทุกคน 

จากตารางที่ 53 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 3 พบว่าค่ามัธย
ฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เป้าประสงค์ 3.2 กลยุทธ์ 3 และแนวทางด าเนินการมีโอกาสเป็นไปได้ทุกข้อ 
ซึ่งมีค่ามัธยฐาน (Median) ที่ได้เกินกว่า 3.5 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ( Interquartile Range) 
(Q3-Q1) ≤ 1.5 ถือว่ามีระดับความเหมาะสม 

 
ตาราง 54 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 3 เกี่ยวกับประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 
เป้าประสงค์ 3.2 กลยุทธ์ 4 และแนวทางด าเนินการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เป้าประสงค์ 3.2  
กลยุทธ์ 4 และแนวทางการด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตการท างาน สร้างสมดุลระหว่างชีวิต 
เพื่อส่งเสริมความผูกพันต่อองค์การ 

5.00 0.00 เหมาะสม 

แนวทางการด าเนินการ 

1. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพการท างาน ได้แก่ สถานที่ 
พื้นที่  วัสดุ  อุปกรณ์ส านักงาน มีความทันสมัย สะดวก สะอาด 
ปลอดภัย เพียงพอต่อการท างานเมื่อย้ายไปยังรัฐสภาแห่งใหม่   

4.00 0.00 เหมาะสม 

2. ปรับปรุงบรรยากาศการท างาน ส่งเสริมให้มีการพบปะเสวนา สื่อสาร
พูดคุย แลกเปลี่ยนรับฟังความเห็นระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน และ
ระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยกัน เพื่อสร้างขวัญก าลังใจ สร้างความเข้าใจกัน
และเอื้ออาทร อันเป็นการเสริมสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน  

5.00 0.00 เหมาะสม 

3. พัฒนาคุณภาพชีวิตการท างาน รักษาสมดุลในการท างานและการใช้
ชีวิตอย่างมีความสุข (Work Life Balance) โดยส่งเสริมให้มีบรรยากาศใน
การท างานที่สร้างการเรียนรู้ในงานและส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์ 

5.00 1.00 เหมาะสม 

4. ส ารวจเป้าหมายการท างานและเป้าหมายชีวิตของบุคลากร เพื่อน า
ข้อมูลมาปรับรูปแบบการท างาน จัดฝึกอบรมและพัฒนา วางแผนสาย
อาชีพ รวมทั้งจัดสวัสดิการให้บุคลากรได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น  

4.00 0.00 เหมาะสม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เป้าประสงค์ 3.2  
กลยุทธ์ 4 และแนวทางการด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

5. จัดสวัสดิการนอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนดตรงตามความต้องการ
ของบุคลากร อาทิ สถานออกก าลังกาย การเรียนวิชาชีพเสริมเพิ่ม
รายได้ ตามความสามารถท่ีส านักงานจัดให้ 

4.00 1.00 เหมาะสม 

6. ศึกษาวิจัยสร้างตัวบ่งช้ีการมีความผูกพันองค์การ เพื่อพัฒนาและ
เสริมสร้าง รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้ด ารงอยู่กับองค์การ 

5.00 0.00 เหมาะสม 

จากตารางที่ 54 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 3 พบว่าค่ามัธย
ฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เป้าประสงค์ 3.2 กลยุทธ์ 4 และแนวทางด าเนินการมีโอกาสเป็นไปได้ทุกข้อ 
ซึ่งมีค่ามัธยฐาน (Median) ที่ได้เกินกว่า 3.5 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ( Interquartile Range) 
(Q3-Q1) ≤ 1.5 ถือว่ามีระดับความเหมาะสม 

 

ตาราง 55 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 3 เกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
เป้าประสงค์ 4.1 กลยุทธ์ 1 และแนวทางด าเนินการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เป้าประสงค์ 4.1  
กลยุทธ์ 1 และแนวทางด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  5.00 0.00 เหมาะสม 

เป้าประสงค์ที่ 4.1 พัฒนาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้เป็นองค์กร
แหงการเรียนรู้และส่งเสริมการจัดการความรู้ สร้างนวัตกรรมให้กับ
องค์การ โดยมีระบบการจัดการความรู้ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของบุคลากรในองค์การ  

5.00 1.00 เหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการความรู้ สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ และ
นวัตกรรมองค์การ  

5.00 0.00 เหมาะสม 

แนวทางการด าเนินการ  

1. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการจัดการ
ความรู้ในองค์การ มีการถอดบทเรียน การแก้ไขปัญหาจากภาคปฏิบัติที่
เกิดขึ้น ที่เป็นแบบอย่างการท างานที่ดี เพื่อให้ส านักงานน ามาเป็นองค์
ความรู้ และสามารถประยุกต์ใช้ เพื่อการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

5.00 1.00 เหมาะสม 

2. ผู้บริหารมีนโยบายส่งเสริม กระตุ้นการเรียนรู้  โดยการสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ เปิดโอกาส สร้างพื้นที่ จูงใจให้บุคลากรได้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมงาน ท างานเป็นทีม คิดแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน 

5.00 0.00 เหมาะสม 



  383 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เป้าประสงค์ 4.1  
กลยุทธ์ 1 และแนวทางด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

และสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ มีการเรียนรู้จาก
ความส าเร็จและความผิดพลาด เพื่อน ามาปรับปรุงการท างาน สร้าง
นวัตกรรมและเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการภาครัฐ 

3. ทบทวนและผลักดันให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการ
ความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และมีการประเมินผลการ
จัดการความรู้เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นระบบในการจัดการ
ความรู้ รวมทั้งส่งเสริมการมีชุมชนนักปฏิบัติจากบุคลากรส านักต่าง ๆ 
ร่วมคิด แก้ไขปัญหา สร้างนวัตกรรมร่วมกันของส านักงาน เช่น 
คณะท างานจัดท าฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียนของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

5.00 1.00 เหมาะสม 

 4. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอด
บทเรียน น าเทคนิคกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 
มาพัฒนาปรับปรุง หรือสร้างงานใหม่ ๆ เพื่อผลักดันสร้างนวัตกรรมใน
การท างาน พัฒนากระบวนการท างาน และการให้บริการงาน เพื่อให้ที่
ยอมรับกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และเกิดประโยชน์กับประชาชน 

5.00 0.00 เหมาะสม 

5. จัดให้มีการรวบรวมความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภา เป็น
ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา รวมทั้งเช่ือมโยงแหล่งการเรียนรู้จากภายนอกที่เป็นสถาบัน
ทางวิชาการและงานวิจัย พัฒนาการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-
learning) เช่น สถาบันพระปกเกล้า ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
และสถาบันการศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศ เป็นต้น เพื่อเปิดกว้างให้
บุคลากรได้เรียนรู้ พัฒนาศักยภาพตลอดเวลา และน าความรู้เหล่านั้น
มาพัฒนาองค์การ 

4.00 0.00 เหมาะสม 

จากตารางที่ 55 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบที่ 3 พบว่าค่ามัธย
ฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ซึ่งประกอบไปด้วยเป้าประสงค์ 4.1 กลยุทธ์ที่ 1 และแนวทางการด าเนินการ
มีโอกาสเป็นไปได้ทุกข้อ ซึ่งมีค่ามัธยฐาน (Median) ที่ได้เกินกว่า 3.5 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(Interquartile Range) (Q3-Q1) ≤ 1.5 ถือว่ามีระดับความเหมาะสม 
 

ตาราง 56 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 3 เกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
เป้าประสงค์ 4.2 กลยุทธ์ 2 และแนวทางด าเนินการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เป้าประสงค์ 3.2 
 กลยุทธ์ 2 และแนวทางด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

เป้าประสงค์ที่  4.2 การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การ
เปลี่ ยน เป็ น รั ฐสภ าดิ จิ ทั ล  (Digital Parliament) เพื่ อ ยกระดั บ

5.00 0.00 เหมาะสม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เป้าประสงค์ 3.2 
 กลยุทธ์ 2 และแนวทางด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร 
และการจัดการข้อมูลสารสนเทศที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การสู่
องค์การดิจิทัล (Digital Transformation) 

กลยุทธ์ที่  2 เพิ่มศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.00 0.00 เหมาะสม 

แนวทางการด าเนินการ 

1. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา กับ
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผลักดันให้มีการน าเทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ลมาใช้กับทุ กส่ วนขององค์ การ (Digital Transformation) 
เปลี่ยนแปลงสู่องค์การดิจิทัล ในแผนพัฒนารัฐสภาดิจิทัล “Digital 
Parliament  ระยะ 5 ปี ” เชื่อมโยงกับรัฐบาลดิจิทัล และพัฒนาข้อมูล
สารสนเทศในองค์การให้ตอบสนองความต้องการของสมาชิกรัฐสภาผู้มี
ส่วนได้เสียและประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม 

5.00 0.00 เหมาะสม 

2. จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
รัฐสภา ตามแผน“Digital Parliament รองรับอุปกรณ์ความทันสมัย 
(SMART Device) ในระบบอินเทอร์เน็ตในการสั่งการ ( Internet of 
Things : IoT) อย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน 

5.00 0.00 เหมาะสม 

3. จัดหาอุปกรณ์ส านักงานที่ทันสมัยรองรับนโยบายการบริหาร
ส านักงานสู่การเป็นรัฐสภาดิจิทัล เช่น นโยบายการลดการใช้กระดาษ 
ห้องประชุมอัจฉริยะ (Smart Meeting) เป็นต้น 

5.00 0.00 เหมาะสม 

4. ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสร้างความมัน่คงปลอดภยัของ
ข้อมูล มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการสรา้งความปลอดภัยของข้อมูล
และระบบสารสนเทศองค์การ สามารถท างานตอบสนองกับความ
ต้องการรองรับภาวะวิกฤติ ป้องกันการโจมตีในระบบไซเบอร์รักษา
ข้อมูลของส านักงาน วุฒิสภา ผู้มีส่ วนได้เสียและข้อมูลของภาค
ประชาชนเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

5.00 0.00 เหมาะสม 

5. สร้างความร่วมมือกับส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การ
มหาชน) เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลกลางหน่วยงานภาครัฐของประเทศ 
เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารองค์การ และติดตามผลการท างาน
หน่วยงานภาครัฐ 

5.00 0.00 เหมาะสม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เป้าประสงค์ 3.2 
 กลยุทธ์ 2 และแนวทางด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

6. สร้างความร่วมมือจากองค์การภายนอกทางเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา
ความรู้ความสามารถของบุคลากรของส านักงานให้ปรับตัวรองรับการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยียุคดิจิทัล ปรับความคิด (Mind set) 
ทัศนคติของบุคลากรให้พร้อมพัฒนาการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ (Learn) การ
ไม่ยึดติดกับสิ่งที่เคยเรียนรู้มา ละทิ้งสิ่งที่ เคยเรียนรู้มา (Unlearn) 
พร้อมเรียนรู้ด้วยมุมมองใหม่ (Relearn) ให้มีความรู้ พัฒนาเทคโนโลยี
ใหม่ได้ เช่น สร้างแอปพลิเคชัน (Application) ได้เพื่อให้บริการข้อมูล
แก่บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียได้ เป็นต้น 

5.00 0.00 เหมาะสม 

จากตารางที่ 56 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบที่ 3 พบว่าค่ามัธย
ฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ซึ่งประกอบไปด้วยเป้าประสงค์ 4.2 กลยุทธ์ที่ 2 และแนวทางการด าเนินการ
มีโอกาสเป็นไปได้ทุกข้อ ซึ่งมีค่ามัธยฐาน (Median) ที่ได้เกินกว่า 3.5 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(Interquartile Range) (Q3-Q1) ≤ 1.5 ถือว่ามีระดับความเหมาะสม 

 

ตาราง 57 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 3 เกี่ยวกับประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4
เป้าประสงค์ 4.2 กลยุทธ์ 3 และแนวทางด าเนินการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เป้าประสงค์ 4.2  
กลยุทธ์ 3 และแนวทางการด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

กลยุทธ์ที่  3 พัฒนาจัดการข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ส านักงานสู่องค์การดิจิทัล 

5.00 0.00 เหมาะสม 

แนวทางการด าเนินการ 

1. เช่ือมโยงฐานข้อมูลกลางของรัฐบาลและบูรณาการข้อมูลของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้ฐานข้อมูลที่
เปิดเผยของภาครัฐ (Open Government Data) สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมาธิการ และวุฒิสภา รวมทั้ง
บุคคลที่เกี่ยวข้องในวงงานรัฐสภา 

5.00 0.00 เหมาะสม 

2. เร่งรัดการน าระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ ่(Big data) ของภาครัฐ 
มาใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติภารกิจของฝ่ายนิติบัญญัติ  อาทิ วิเคราะห์ 
ติดตาม ประมวลผลด้านงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ของส านัก

5.00 1.00 เหมาะสม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เป้าประสงค์ 4.2  
กลยุทธ์ 3 และแนวทางการด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

งบประมาณรัฐสภา และการปฏิบัติภารกิจการของวุฒิสภาในการติดตาม 
เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูปประเทศได้อย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ 

3. จัดหาข้อมูลและจัดประเภทข้อมูลที่พิจารณาน าเข้าข้อมูลในระบบ
เช่ือมโยงเครือข่ายและการจับเก็บข้อมูลด้วยระบบคลาวด์ คอมพิวติ้ง 
(Cloud Computing , Open Data) เพื่ อสนับสนุนการท างานการ
วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในระบบดิจิทัล 

5.00 0.00 เหมาะสม 

4. ปรับปรุงระบบสารสนเทศและพัฒนาฐานข้อมูลของส านักงานเพื่อ
สนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจในการบริหารจัดการองค์การ
ส าหรับผู้บริหาร 

5.00 0.00 เหมาะสม 

5. ผลักดันให้ส านักงานจัดท าระบบฐานข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
โดยให้จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของ Text File เป็นประโยชน์ต่อการ
จัดเก็บ สืบค้น ศึกษา วิจัย และเช่ือมโยงฐานข้อมูลกับภายในและ
สามารถบูรณาการระบบฐานข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างเป็น
เอกภาพ เพื่อบุคลากร สมาชิกวุฒิสภา และผู้ที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้ ง
ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลด้วยความสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง 

5.00 0.00 เหมาะสม 

6. สร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการน าปัญญาประดิษฐ์มา
ประยุกต์ (AI) Machine Learning Deep Learning อาทิ น าโปรแกรม
ผู้ช่วยอัจฉริยะ (Chat bot) มาช่วยเก็บข้อมูล วิเคราะห์ ประมวลผลผล
กฎหมาย งานวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามความต้องการของ
วุฒิสภา  รวมทั้งขยายผลการด าเนินการสู่การผลักดันให้เกิดการปฏิบัติ 
โดยน าระบบมารองรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานใหมีประสิทธิภาพ 
และทบทวนการรวมหรือลดระบบท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

5.00 0.00 เหมาะสม 

จากตารางที่ 57 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 3 พบว่าค่ามัธย
ฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เป้าประสงค์ 4.2 กลยุทธ์ 3 และแนวทางด าเนินการมีโอกาสเป็นไปได้ทุกข้อ ซึ่งมี
ค่ามัธยฐาน (Median) ที่ได้เกินกว่า 3.5 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ( Interquartile Range) (Q3-
Q1) ≤ 1.5 ถือว่ามีระดับความเหมาะสม 

 
 

 



  387 

ตาราง 58 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 3 เกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
เป้าประสงค์ 5 กลยุทธ์ 1 และแนวทางด าเนินการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เป้าประสงค์ 
 กลยุทธ์ 1 และแนวทางด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ทางการเมือง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยและสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองภาคประชาชนและเครือข่ายทุกภาคส่วนของประเทศ  

5.00 0.00 เหมาะสม 

เป้าประสงค์ ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้ 
และเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งส่งเสริมภาคประชาชนและเครือข่าย
ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยและให้ข้อเสนอทางสังคมและนโยบาย
ต่อวุฒิสภา เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับวุฒิสภา ในฐานะฝ่ายนิ ติ
บัญญัติของประเทศ ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

5.00 1.00 เหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างความรู้
ของประชาชนและเครือข่ายต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย   

5.00 0.00 เหมาะสม 

แนวทางการด าเนินการ 

1.ส่งเสริมช่องทางการประชาสัมพันธ์ท่ีมีความหลากหลาย จากสื่อหลัก 
อาทิ วิทยุ โทรทัศน์รัฐสภา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อโซเชียลมีเดีย 
อาทิ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบเอกสาร แผ่นพับ 
วารสารของส านักงาน 

4.00 0.00 เหมาะสม 

2.ปรับปรุงพัฒนาเนื้อหาข้อมูลด้านการเผยแพร่ เพื่อสื่อสารผ่าน
ช่อ งท างเว๊ ป ไซ ต์  เฟ ซบุ๊ ก และแอป พ ลิ เค ชัน มื อ ถื อ  (Mobile 
Application) ผ่าน Smart Phone และ Tablet ในระบบ Android , 
IOS ฯลฯ จูงใจเยาวชน คนรุ่นใหม่ ให้เข้าถึงข้อมูลมากขึ้น 

5.00 0.00 เหมาะสม 

3. สร้างความร่ วมมือกับ เครือข่ ายของส านั กงานและสถาบัน
พระปกเกล้าในการจัดท าแผนการเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครอง 
ตามระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน 

5.00 0.00 เหมาะสม 

4. ส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายเยาวชน จากโครงการการ
เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบรัฐสภาและการเมืองการปกครองใน

5.00 0.00 เหมาะสม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เป้าประสงค์ 
 กลยุทธ์ 1 และแนวทางด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของ
ส านักงาน ในการท าหน้าที่เป็นสื่อสารกลางระหว่างบุคคล เพื่อสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่พลเมือง สถาบันการเมือง และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 

5. ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ระดับอุดมศึกษา  
โดยจัดท าข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน (MOU) เพื่อเป็นเครือข่าย
สร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

5.00 1.00 เหมาะสม 

6. ด าเนินการส ารวจปัญหาอุปสรรคการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์และ
ความต้องการในการพัฒนาเครือข่ายร่วมเผยแพร่ประชาธิปไตย เพื่อ
ปรับปรุงสื่อและจัดท ารูปแบบการสื่อสาร เผยแพร่ประชาธิปไตยให้ตรง
กับความต้องการของประชาชนมากท่ีสุด 

4.00 0.00 เหมาะสม 

จากตารางที่ 58 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบที่ 3 พบว่าค่ามัธย
ฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ซึ่งประกอบไปด้วยเป้าประสงค์ กลยุทธ์ที่ 1 และแนวทางการด าเนินการมี
โอกาสเป็นไปได้ทุกข้อ ซึ่งมีค่ามัธยฐาน (Median) ที่ได้เกินกว่า 3.5 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(Interquartile Range) (Q3-Q1) ≤ 1.5 ถือว่ามีระดับความเหมาะสม 

 

ตาราง 59 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 3 เกี่ยวกับประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 2 และแนวทางด าเนินการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เป้าประสงค์  
กลยุทธ์ 2 และแนวทางการด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมประสบการณเ์รียนรู้ด้วย สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม 
ในการเผยแพร่ความรู้เสริมสร้างประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของเครือข่ายภาคประชาชน 

5.00 0.00 เหมาะสม 

แนวทางการด าเนินการ 

1. สนับสนุนให้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเมืองการปกครองเป็น
วิทยากร บรรยายถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่พลเมือง 
รัฐบาล สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแก่เยาวชน ผู้น า
ชุมชนท้องถิ่น  

4.00 0.00 เหมาะสม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เป้าประสงค์  
กลยุทธ์ 2 และแนวทางการด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

2. ส่งเสริมให้มีการน าศักยภาพและทุนทางสังคมที่มีอยู่ในพื้นที่มา
บูรณาการและประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย เช่น ทุนทางปัญญาวัฒนธรรม ทุนทางธรรมชาติ เป็น
แหล่งเรียนรู้เสริมสร้างประชาธิปไตยในชุมชน  

4.00 1.00 เหมาะสม 

3.. ส่งเสริมให้เครือข่ายสถาบันการศึกษาได้มาศึกษาเรียนรู้การท า
หน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ ณ รัฐสภา เพื่อเข้าใจการท างานของวุฒิสภา
และเป็นแรงจูงใจเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง   

4.00 0.00 เหมาะสม 

4. น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ และมี
การเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ ICT เพื่อการติดต่อ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์การมีส่วนร่วมทางการเมืองระหว่างเครือข่าย 

5.00 0.00 เหมาะสม 

5. ส่งเสริมให้สมาชิกวุฒิสภา บุคลากรส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
เยาวชน ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาค
ประชาสังคมได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการทาง
เมืองการปกครองของเครือข่ายอย่างสม่ าเสมอ 

4.00 0.00 เหมาะสม 

6. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานและการขยายผล
การเรียนรู้ เพื่อน าผลมาปรับปรุงแนวทางการถ่ายทอดความรู้ของ
เครือข่าย พัฒนาการด าเนินงานเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การติดตาม
สังเกตความก้าวหน้าสัมพันธภาพของเครือข่ายในโครงการเสริมสร้าง
ความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้น านัก
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมทางเฟซบุ๊ก ซึ่งสามารถน าความคิดเห็น
ต่าง ๆ ของผู้น าท้องถิ่นมาปรับปรุงกระบวนถ่ายทอดการเรียนรู้ของ
โครงการต่อไป 

4.00 0.00 เหมาะสม 

จากตารางที่ 59 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 3 พบว่าค่ามัธย
ฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 2 และแนวทางด าเนินการมีโอกาสเป็นไปได้ทุกข้อ ซึ่งมี
ค่ามัธยฐาน (Median) ที่ได้เกินกว่า 3.5 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) (Q3-
Q1) ≤ 1.5 ถือว่ามีระดับความเหมาะสม 
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ตาราง 60 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 3 เกี่ยวกับประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 3 และแนวทางด าเนินการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เป้าประสงค์  
กลยุทธ์ 3 และแนวทางการด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชน ภาครัฐ และเอกชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการสร้างความตระหนักรู้เรื่องระบอบประชาธิปไตย และ
ให้ข้อเสนอทางสังคมและนโยบายต่อวุฒิสภา   

5.00 0.00 เหมาะสม 

แนวทางการด าเนินการ 

1.เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชน ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน องค์กร
ภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันการศึกษา อาสาสมัครต่าง ๆ เข้ามาร่วม
คิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมภูมิใจ ในการจัดการเครือข่ายเพื่อปลูก
จิตส านึกสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองกับวุฒิสภา     

4.00 1.00 เหมาะสม 

2. ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนแสดง
ความคิดเห็นทางการเมืองมากขึ้นในหลายรูปแบบ อาทิ การให้
ทุนการศึกษากับเยาวชน การให้เข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงานของรัฐสภา 
ประกาศเกียรติคุณให้กับเครือข่ายในการร่วมท ากิจกรรมทางการเมือง
ร่วมกับวุฒิสภา 

4.00 1.00 เหมาะสม 

3. ส่งเสริมการเผยแพร่บทบาทหน้าที่ของวุฒิสภารวมทั้งบทบาทการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชนให้ทุกภาคส่วน อาทิ ผู้น า
ชุมชนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน องค์กรภาครัฐ สถาบันการศึกษา 
ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญและจ าเป็น
ของการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเชิงสังคม อัน
เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายนิติบัญญัติ 

5.00 0.00 เหมาะสม 

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน ภาคประชาสังคม และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องได้วางแผนและจัดท าโครงการระดับพื้นที่ เปิดโอกาสให้ร่วม
เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา และทางออกเพื่อน าไปสู่การก าหนดเป็น
นโยบายหรือการแก้ไขกฎหมาย (To involve)  สร้างการเรียนรู้ ความ
เข้าใจและความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน  

5.00 1.00 เหมาะสม 

5. สร้างนวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Lab) โดยพัฒนารูปแบบการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการวุฒิสภาพบประชาชน หรือ
การลงพื้นที่ศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ ด้วยเทคนิคการคิด
ออกแบบเชิงสร้างสรรค์ (Design Thinking) เพื่อให้ประชาชนได้มี
โอกาสเข้าร่วมระดมความคิดเห็นสะท้อนมุมมองต่าง ๆ ในลักษณะการ
ท ากระบะทราย (Sandbox) ก าหนดทิศทาง และเสนอแนะแนว
ทางการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายจากภาคประชาชนสู่รัฐอย่างเป็นรูปธรรม 

5.00 0.00 เหมาะสม 

6. ส่ ง เส ริ ม  ส นั บ ส นุ น เค รื อ ข่ าย ภ าค รั ฐ  ภ าค ป ระช าสั งค ม 
สถาบันการศึกษาและประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ เข้ามามี

5.00 0.00 เหมาะสม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เป้าประสงค์  
กลยุทธ์ 3 และแนวทางการด าเนินการ 

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

ส่วนร่วมให้ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ และการติดตาม
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายจากภาคประชาชน และการ
ประเมินผลกระทบของกฎหมาย (Regulatory Impact Assessment 
: RIA) เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่าย
บริหารในการปรับปรุงกฎหมายต่อไป 

จากตารางที่ 60 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบที่ 3 พบว่าค่ามัธย
ฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 3 และแนวทางด าเนินการมีโอกาสเป็นไปได้ทุกข้อ ซึ่งมี
ค่ามัธยฐาน (Median) ที่ได้เกินกว่า 3.5 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ( Interquartile Range) (Q3-
Q1) ≤ 1.5 ถือว่ามีระดับความเหมาะสม 

ผลการวิเคราะห์ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญ เปรียบเทียบรอบท่ี 2 และ 3  

การวิเคราะห์ค าตอบในรอบที่ 3 เป็นการวิเคราะห์ค าตอบของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญโดยการหา
ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์อีกครั้ง เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญยืนยันค าตอบเดิมหรือเปลี่ยนแปลง
ค าตอบในแต่ละข้อค าถาม ทั้งนี้จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากการท า EDFR รอบที่ 2 และรอบ
ที ่3 เกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง ผู้วิจัยได้น า
ผลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบค่ามัธยฐาน(Median) และค่าพิสัย ควอไทล์ ของการท า EDFR พบว่า มี
ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยควอไทล์ ( Interquartile Range) (Q3-Q1) ที่ ได้ ไม่แตกต่างกันนัก และ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และแนวทางด าเนินการทุกข้อ มีความ
เป็นไปได้เหมาะสม โดยพิจารณาจากค่ามัธยฐานมากกว่า 3.5 และมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์น้อยกว่า 1.5   
 

ส่วนที่ 3 ผลการน าเสนอและการประชุมเพื่อรับรองข้อเสนอการพัฒนายุทธศาสตร์ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 

จากการจัดประชุมเชิงนโยบายเพ่ือรับรองยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ไปสู่องค์การสมรรถนะสูง ในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 -15.30 นาฬิกา ณ ห้อง
ประชุม 2406 ชั้น 24 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารสุขประพฤติ ผู้เข้าประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะ 
ข้อสรุปของการก าหนดทั้ง 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ในข้างต้น ด้วยวิธีการอภิปรายซักถามและแสดง
ความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของส านั กงานเลขาธิการ
วุฒิสภา โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้พิจารณาความเชื่อมโยงของ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นกลยุทธ์
และแนวทางการด าเนินการต่าง ๆ ร่วมกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บด้วยเทคนิค EDFR ในการนี้  
ที่ประชุมมีมติเห็นพ้องต้องกันในประเด็นต่าง ๆ ของ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง ผลจากการประชุมสรุปได้ดังนี้ 
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1.  ความเหมาะสมของ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่
องค์การสมรรถนะสูง 

ส าหรับประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ “ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เป็นองค์การสมรรถนะสูงเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของวุฒิสภาและก่อประโยชน์สุขต่อประชาชน” 
โดยมีพันธกิจเพ่ือ 1. สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกระบวนการนิติบัญญัติของวุฒิสภาให้
เป็นที่ยอมรับของประชาชน  2. เสริมสร้างพัฒนากลไกการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
3. ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาธิปไตยและสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคประชาชนกับทุก
ภาคส่วนของประเทศ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของฝ่ายนิติบัญญัติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงนั้น 
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าร่วมประชุมมีมติเห็นด้วยกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
ยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง โดยเห็นควรเพ่ิมถ้อยค าว่า 
“ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ” ในพันธกิจที่ 2 ให้มีความสมบูรณ์สอดคล้องและครอบคลุมการ
ด าเนินงานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการสนับสนุนภารกิจให้กับวุฒิสภามากยิ่งขึ้น 

ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการบริหารจัดการให้มี
สมรรถนะสูง เพ่ือสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติของวุฒิสภา  

เป้าประสงค์ที่ 1.1 ส่งเสริมให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการบริหารจัดการที่มีสมรรถนะ
สูง โดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือสร้างศักยภาพองค์การให้เป็นที่ยอมรับ
ของวุฒิสภาและประชาชน กลยุทธ์ที่1 ส่งเสริมการน าองค์การให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล กลยุทธ์ที่ 
2 ส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์และสร้างความไว้วางใจและการยอมรับจากวุฒิสภาและภาคประชาชน  

เป้าประสงค์ที่ 1.2 การพัฒนาขีดความสามารถของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยมีการ
พัฒนากระบวนการท างานให้มีคุณภาพเสริมสร้างมาตรฐานการท างาน และการสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยธุรการสังกัดรัฐสภาของต่างประเทศเทียบเคียงการท างานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทย เพ่ือ
ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของวุฒิสภาและประชาชน กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานกระบวนการท างานในการสนับสนุนงานให้กับวุฒิสภา กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้าง
ความร่วมมือกับต่างประเทศในการสร้างศักยภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าร่วมประชุมมีมติเห็นด้วยกับประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และแนวทางด าเนินการว่ามีความเป็นไปได้และเหมาะสม 

ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ระบบงานด้านนิติบัญญัติและการพัฒนากลไกในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ  

เป้าประสงค์ที่ 2.1 การพัฒนางานด้านการประชุม ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย เปิดเผยข้อมูล
การประชุมอย่างโปร่งใส และพัฒนางานกฎหมาย วิชาการ และงานวิจัย จากการสร้างความเป็นมืออาชีพ
และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนความเข้มแข็งของวุฒิสภาในงานด้านนิติ
บัญญัติ กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาระบบการประชุมอัจฉริยะ (SMART Meeting) มีความทันสมัย ประหยัด 
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ถูกต้องและรวดเร็ว กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการติดตามและเผยแพร่ผลการประชุมพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติของวุฒิสภา และคณะกรรมาธิการ เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการติดตามและตรวจสอบได้
จากภาคประชาชน กลยุทธ์ที่ 3 สร้างนวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิกวุฒิสภาในด้านนิติ
บัญญัติของวุฒิสภา และ กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านกฎหมาย วิชาการและงานวิจัย 
สนับสนุนงานให้ฝ่ายนิติบัญญัติ  

เป้าประสงค์ที่ 2.2 การพัฒนากลไก รูปแบบและวิธีการท างานสนับสนุนงานของวุฒิสภาใน
การติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และส่งเสริมความเป็นมืออาชีพของบุคลากร
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ กลยุทธ์ที่  5 พัฒนากลไกรูปแบบการท างานสนับสนุนงานของวุฒิสภาในการติดตาม  
ให้ข้อเสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าร่วมประชุมมีมติด้วยกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และแนวทางการด าเนินการว่ามีความเป็นไปได้และเหมาะสม แต่เห็นควรให้เพ่ิม
ถ้อยค าว่า “การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ” ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป้าประสงค์ที่ 2.2 และกล
ยุทธ์ที่  5 เพ่ือให้มีเนื้อหาครอบคลุมสอดคล้องกับพันธกิจของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการ
สนับสนุนภารกิจของวุฒิสภา 

ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรให้มี
สมรรถนะสูง  

เป้าประสงค์ที่ 3.1 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนความก้าวหน้าให้กับทุก
สายงานและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาฉบับ
ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรและองค์การ 

เป้าประสงค์ที่ 3.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นทุนมนุษย์ มีความเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง มีความรู้ ความสามารถโดดเด่น ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมการ
ท างานที่มีสมรรถนะสูงและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการท างาน รวมทั้งส่งเสริมการสร้างความผูกพันต่อ
องค์การ ที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561-2565) กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้เป็นทุนมนุษย์ที่มีสมรรถนะสูง กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานเพ่ิมความเข้มแข็งในงาน
ด้านนิติบัญญัติ และ กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตการท างาน สร้างสมดุลระหว่างชีวิต เพ่ือส่งเสริม
ความผูกพันต่อองค์การ 

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าร่วมประชุมมีมติเห็นด้วยกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
3 เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และแนวทางด าเนินการว่ามีความเป็นไปได้และเหมาะสม 

ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
เป้าประสงค์ที่ 4.1 พัฒนาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้เป็นองค์กรแหงการเรียนรู้และ

ส่งเสริมการจัดการความรู้ สร้างนวัตกรรมให้กับองค์การ โดยมีระบบการจัดการความรู้ และพัฒนาสู่
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องค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของบุคลากรในองค์การ กลยุทธ์ที่ 1 
ส่งเสริมการจัดการความรู้ สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ และนวัตกรรมองค์การ 

เป้าประสงค์ที่ 4.2 การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การเปลี่ยนเป็นรัฐสภาดิจิทัล 
(Digital Parliament) เพ่ือยกระดับความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร 
และการจัดการข้อมูลสารสนเทศที่ เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การสู่องค์การดิจิทัล (Digital 
Transformation) กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมศักยภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และกล
ยุทธ์ที่ 3 พัฒนาจัดการข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานสู่องค์การดิจิทัล 

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าร่วมประชุมมีมติเห็นด้วยกับประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 4 เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และแนวทางด าเนินการว่ามีความเป็นไปได้และเหมาะสม 

ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้
ทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยและสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคประชาชน
และเครือข่ายทุกภาคส่วนของประเทศ  โดยมีเป้าประสงค์ คือ ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
เสริมสร้างความรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตย รวมทั้งส่งเสริมภาคประชาชนและเครือข่ายตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการเข้ามามีส่วน
ร่วมทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยและให้ข้อเสนอทางสังคมและนโยบายต่อวุฒิสภา 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับวุฒิสภา ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศ ตามระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างความรู้ของประชาชนและเครือข่ายต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้ด้วย สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม ในการเผยแพร่ความรู้เสริมสร้าง
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเครือข่ายภาคประชาชน กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมเครือข่าย
ภาคประชาชน ภาครัฐ และเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความตระหนักรู้ เรื่องระบอบ
ประชาธิปไตย และให้ข้อเสนอทางสังคมและนโยบายต่อวุฒิสภา 

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าร่วมประชุมมีมติเห็นด้วยกับประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 5 เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และแนวทางด าเนินการว่ามีความเป็นไปได้และเหมาะสม 

 

2. ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วมประชุม 

จากการประชุมพิจารณาเชิงนโยบายเพ่ือรับรอง (ร่าง) ยุทธศาสตร์ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง ที่ประชุมมีข้อเสนอว่าร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าว นั้น หากจะ
มีการน ายุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และแนวทางด าเนินการไปสู่การปฏิบัติจริงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ ควรมีการก าหนดนโยบาย ก าหนด
แผนยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเชื่อมโยงสู่แผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ
กิจกรรม มีการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือให้รับรู้เข้าใจแนวทางการด าเนินการ 
เพ่ือให้องค์การบรรลุเป้าหมายในระยะยาว ดังค ากล่าวของผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากที่
ประชุมว่า 
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“การจัดท าร่างยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง
ของนักวิจัยมีก าหนดความสอดคล้องกันของภารกิจหลัก ภารกิจรองในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์  และการได้มาซึ่งยุทธศาสตร์ได้เป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัยทางวิชาการ 
อย่างไรก็ดี ยุทธศาสตร์จะถูกน าไปใช้เพ่ือการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติองค์การได้ จะต้องมี
การถ่ายทอดกลยุทธ์ไปยังผู้ปฏิบัติและมีการรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากบุคลากรใน
ส านักงานเพ่ือน ามาปรับใช้น ามาปฏิบัติได้จริง” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6, วันที่ 19 พฤษภาคม 
2563) 

“ร่างยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมเหมาะสม เนื่องจากผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษา
และด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย ได้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ และครอบคลุมทุก
ประเด็นจากการ Triangulation ซึ่งท าให้ได้ยุทธศาสตร์ที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติ
ได”้ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 7, วันที่ 19 พฤษภาคม 2563) 

“การร่างยุทธศาสตร์ครั้งนี้มีความครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน ตั้งแต่การบริหาร
จัดการองค์การที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ระบบราชการ 4.0 การเสริมสร้างและ
สนับสนุนงานให้กับฝ่ายนิติบัญญัติตามหน้าที่และอ านาจที่ได้บัญญัติไว้ตามรัฐธรรมนูญ 
2560 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะสูง การส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้
ในองค์การเพ่ือเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งสนับสนุนการเผยแพร่ประชาธิปไตย 
และสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4,วันที่ 19 
พฤษภาคม 2563) 

“ร่างยุทธศาสตร์มีความครอบคลุม แต่หากน าไปปฏิบัติจะต้องมีการสร้างความ
เข้าใจร่วมกันของบุคลากรในส านักงาน และปรับการเขียนของผู้วิจัยให้ลดความเป็น
วิชาการลง เพ่ือให้ทุกคนสามารถอ่านได้อย่างเข้าใจ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5, วันที่ 19 
พฤษภาคม 2563) 

อย่างไรก็ดีที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะเพ่ือสร้างความสมบูรณ์ให้กับ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งการก าหนดยุทธศาสตร์ของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ในการจัดท าแผนระดับองค์การต้อง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ตามที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580) และมีแผนล าดับรองเป็น
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) โดยส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะต้อง
ค านึงถึงเป้าหมายในระยะยาวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท แต่ส าหรับแผนการปฏิรูป
ประเทศเป็นแผนระยะสั้นในช่วง 5 ปีแรก ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
ที่ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ดังนั้น
การก าหนดพันธกิจของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการด าเนินการของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงควรปรับถ้อยค า
เพ่ิมค าว่า “การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ” ส่วนในพันธกิจที่ 2  เป็น “เสริมสร้างพัฒนากลไก
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การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
วุฒิสภาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560” ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็น “การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบงานด้านนิติบัญญัติและการพัฒนา
กลไกในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
และเป้าประสงค์ที่ 2.2 เป็น “การพัฒนากลไก รูปแบบและวิธีการท างานสนับสนุนงานของวุฒิสภาใน
การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และส่งเสริมความเป็นมืออาชีพของบุคลากรของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งท าให้เกิดความชัดเจนของพันธกิจและประเด็น
ยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

“โดยภาพรวมของร่างยุทธศาสตร์ฉบับนี้มีความครอบคลุมดีแล้ว แต่ขอเสนอแนะ
ให้มีการปรับถ้อยค าที่ควรจะมีการเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติให้มีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น ในพันธกิจที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 และกลยุทธ์ที่ 5 ซึ่งผู้วิจัยเขียนขอบเขต
จ ากัดเฉพาะการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ แต่ความเป็นจริงแผนการ
ปฏิรูปประเทศเป็นแผนระยะ 5 ปี ที่รัฐธรรมนูญ 2560 ได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่และ
อ านาจของวุฒิสภา โดยแผนการปฏิรูปประเทศเป็นแผนล าดับรองที่ก าหนดให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ตามพระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะยาว 20 ปี ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาต้องด าเนินการจัดท าแผนขององค์การให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ ดังนั้นต้องปรับถ้อยค าของพันธกิจที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 และกลยุทธ์ที่ 5 
ในการสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภาต้องด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติจึงครอบคลุม
และถูกต้องเหมาะสม (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 3, วันที่ 19 พฤษภาคม 2563)  

“สิ่งส าคัญในการก าหนดยุทธศาสตร์ คือการพิจารณาภารกิจหลักและภารกิจรอง
ให้ชัดเจน การสนับสนุนภารกิจการติดตาม เร่งรัด และเสนอแนะการปฏิรูปประเทศ 
ควรปรับใช้ค าว่าสอดคล้องเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ จึงมีความเหมาะสมและ
ครอบคลุม และในกลยุทธ์ที่ 5 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เมื่อการด าเนินงานของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจการติดตาม เสนอแนะ 
และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศของวุฒิสภา ควรปรับเปลี่ยนชื่อกลยุทธ์ที่ 5 ให้ชัดเจนว่า 
“กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนากลไก รูปแบบและวิธีการท างานสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภา
ในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6 , วันที่ 19 พฤษภาคม 2563) 

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีส่วนได้เสียได้เสนอแนะเพ่ิมเติมว่า สิ่งส าคัญของการ
ขับเคลื่อนองค์การให้มีสมรรถนะสูง หรือการผลักดันให้ยุทธศาสตร์น าไปสู่การปฏิบัติให้เป็นองค์การ
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สมรรถนะสูงได้นั้น มีปัจจัยสู่ความส าเร็จ คือ ผู้น าที่มีสามารถในการน าองค์การที่ดี โดยมีรายละเอียด
ดังนี้  

“ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นหน่วยธุรการสนับสนุนภารกิจให้กับวุฒิสภา
จะต้องมีการน าองค์การที่ดี ผู้บริหารของส านักงานมีภาวะผู้น า เป็นผู้มีบทบาทส าคัญ
ในการเปลี่ยนแปลงค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ โดยผู้บริหารจะต้องเป็นแบบอย่างที่
ดีให้กับบุคลากรของส านักงาน มีความเข้าใจ สามารถชี้น าทิศทางขององค์การ ในทาง
ปฏิบัติผู้บริหารสามารถด าเนินการได้หลายวิธี อาทิ สนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงได้
แสดงวิสัยทัศน์ก าหนดทิศทางให้กับหน่วยงานและองค์การ ท าหน้าที่สอนงาน 
ถ่ายทอดประสบการณ์การท างาน เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และมีการแลกเปลี่ ยน
เรียนรู้กับบุคลากรหรือทีมงานอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งผู้บริหารจะต้องส่งเสริมยกย่อง
บุคลากรที่ท าความดี มีความสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ อ่ืนในองค์การ เปิด
โอกาสสร้างพ้ืนที่ขยายผลให้มีบุคลากรท าความดีมากขึ้นในองค์การ ถือเป็นการสร้าง
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงในองค์การ และเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้ สิ่งเหล่านี้เป็น
กลวิธีของผู้บริหารในการสร้างความเข้มแข็งของค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์การ 
(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2, วันที่ 19 พฤษภาคม 2563)  

 ในประเด็นการสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาซึ่งเป็นหน่วย
ธุรการของรัฐสภา ท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการสนับสนุนงานให้กับวุฒิสภา โดยมีภารกิจหลัก อาทิ 
การจัดประชุม จัดท ารายงานการประชุม สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการและกฎหมายเพ่ือประกอบการ
พิจารณากลั่นกรองกฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งสนับสนุนภารกิจการ
ติดตาม เสนอแนะและ เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในช่วง 5 ปีแรก
ของวุฒิสภา ควรผลักดันให้ส านักงานด าเนินการ ดังนี้  

“... พัฒนาบุคลากรของส านักงานให้มีความรู้ความเข้าใจยุทธศาสตร์ชาติ และ
ความเชื่อมโยงกับแผนล าดับรองต่าง ๆ ความพร้อมและสามารถท างานรองรับกับ
ภารกิจ มีความรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลที่ดี เพ่ือสนับสนุนงานประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ งานสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล จัดท าเอกสารทางวิชาการและ
งานวิจัย รวมทั้งการจัดท ารายงานการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ
ได้ สมาชิกวุฒิสภามีความคาดหวังว่าบุคลากรในสายงานหลักต้องมีความเป็นมืออาชีพ
เข้าใจกระบวนการนิติบัญญัติ มีความรอบรู้ในงานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
สามารถให้ความเห็น ข้อเสนอแนะทางวิชาการ และกฎหมายต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุน
ภารกิจของวุฒิสภาให้บรรลุเป้าหมาย” (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 3, วันที่ 19 พฤษภาคม 2563). 

 ในประเด็นการบริหารจัดการองค์การ หลังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 วิถีชีวิตของ
คนและองค์การได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก องค์การต้องปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ให้ได้ โดยต้องมีการผลักดันให้น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพ่ือให้การท า งาน
สามารถด าเนินไปได้ในขณะที่มีวิกฤติโรคระบาดหรือการท างานในโลกที่เปลี่ยนแปลงหลังจากนี้ ดังนี้ 
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“การน าระบบการประชุมทางอิ เล็ กทรอนิ กส์มาใช้ ในการประชุมขอ
คณะกรรมาธิการ และคณะกรรมการของวุฒิสภา แต่ยังมีข้อติดขัดเมื่อน าระบบมาใช้ 
ดังนั้นส านักงานจะต้องมีการเตรียมพร้อมหรือมีแผนรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดย
ปรับปรุงระบบทางเทคโนโลยีและโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบการจัดการข้อมูลและการ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ เป็นการสร้างธรรมาภิบาลด้านข้อมูลของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และในส่วนการเตรียมพร้อมของบุคลากรเพ่ือรองรับการ
ท างานหลังวิถีปกติใหม่ (New Normal) ความรู้ ทักษะ สมรรถนะของบุคลากรจะต้อง
มีการทบทวน และอาจเปลี่ยนแปลงไปทักษะในศตวรรษท่ี 21 หลังโควิด-19 คงจะต้อง
มุ่งเน้นทักษะดิจิทัลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการท างาน การท างานจากบ้าน (Work 
from Home) ที่อาศัยการใช้อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการท างาน บุคลากร
ท างานได้มากขึ้นเนื่องจากลดเวลาการเดินทางและท างานได้ทุกที่บนระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ลดความส าคัญของสถานที่ท างาน และอาจท างานได้ปริมาณงานที่
เพ่ิมขึ้นด้วย ส่วนสถานที่ท างานควรมีการปรับปรุงให้มีพ้ืนที่ระยะห่างที่เหมาะสม และ
ต้องมีเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ดูแลสุขภาพของบุคลากรมากขึ้นด้วย” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1, 
วันที่ 19 พฤษภาคม 2563) 

จากการจัดท ายุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง ใน
การประชุมเชิงนโยบายผู้มีส่วนได้เสีย ยอมรับร่างยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่
องค์การสมรรถนะสูง อันประกอบด้วยวิสัยทัศน์ “ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นองค์การสมรรถนะ
สูงเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของวุฒิสภาและก่อประโยชน์สุขต่อประชาชน” พันธกิจ 1. สนับสนุน
และเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกระบวนการนิติบัญญัติของวุฒิสภาให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน  
2. เสริมสร้างพัฒนากลไกการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติของวุฒิสภาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560  3. ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาธิปไตยและสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ภาคประชาชนกับทุกภาคส่วนของประเทศ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของฝ่ายนิติบัญญัติ ตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและบุคลากรให้
มีสมรรถนะสูง และ 5. ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการบริหาร
จัดการให้มีสมรรถนะสูง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบงานด้านนิติ
บัญญัติและการพัฒนากลไกในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรให้มี
สมรรถนะสูง ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริม
การเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยและสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองภาคประชาชนและเครือข่ายทุกภาคส่วนของประเทศ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์เป็นภาพรวมของ
ยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง (ปรากฏดังภาพที่ 13) 
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ภาพที่ 13 ยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 

การพัฒนายุทธศาสตร์ 

ของส านกังานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 

 

วิสัยทศัน์   “ส านกังานเลขาธิการวฒิุสภาเป็นองค์การสมรรถนะสงูเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของวฒิุสภาและ ก่อประโยชน์สขุตอ่ประชาชน” 

พันธกิจ      1. สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกระบวนการนิติบัญญัติของวุฒิสภาให้เป็นทีย่อมรับของประชาชน 

2. เสริมสร้างพัฒนากลไกการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของวุฒิสภาให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2560   

3. ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาธิปไตยและสนับสนุนการมีส่วนรว่มทางการเมืองภาคประชาชนกับทกุภาคส่วนของประเทศ เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของฝ่ายนิติบัญญัติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและบคุลากรให้มีสมรรถนะสูง 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การยกระดับการบริหาร
จัดการให้มีสมรรถนะสูง 

เพื่อสนับสนุนกระบวนการ
นิติบัญญัตขิองวุฒิสภา 

เป้าประสงค์ท่ี 1.1 ส่งเสริมให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการบริหารจัดการที่มีสมรรถนะสูง โดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อ
สร้างศักยภาพองค์การให้เป็นที่ยอมรับของวุฒิสภาและประชาชน  
กลยุทธ์ท่ี1 ส่งเสริมการน าองค์การให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์และสร้างความไว้วางใจและการยอมรับจากวุฒิสภาและภาคประชาชน  
เป้าประสงค์ท่ี 1.2 การพัฒนาขีดความสามารถของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยมีการพัฒนากระบวนการท างานให้มีคุณภาพเสริมสร้างมาตรฐานการ
ท างาน และการสร้างความร่วมมือกับหน่วยธุรการสังกัดรัฐสภาของต่างประเทศเทียบเคียงการท างานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทย เพื่อส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของวุฒิสภาและประชาชน  
กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานกระบวนการท างานในการสนับสนุนงานให้กับวุฒิสภา  

เสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการสร้างศักยภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การเสริมสร้างความเขม้แข็ง

ให้กับระบบงานด้านนิติ
บัญญัติและการพัฒนากลไก
ในการติดตาม เสนอแนะ 
และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ และการ

ด าเนินการตามยทุธศาสตร์

เป้าประสงค์ท่ี 2.1 การพัฒนางานด้านการประชุม ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย เปิดเผยข้อมูลการประชุมอย่างโปร่งใส และพัฒนางานกฎหมาย วิชาการ และ
งานวิจัย จากการสร้างความเป็นมืออาชีพและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งของวุฒิสภาในงานด้านนิติบัญญัติ 
กลยุทธ์ท่ี 1 การพัฒนาระบบการประชุมอัจฉริยะ (SMART Meeting) มีความทันสมัย ประหยัด ถูกต้องและรวดเร็ว  
กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาระบบการติดตามและเผยแพร่ผลการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา และคณะกรรมาธิการ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการ
ติดตามและตรวจสอบได้จากภาคประชาชน 
กลยุทธ์ท่ี 3 สร้างนวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิกวุฒิสภาในด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา และ 
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านกฎหมาย วิชาการและงานวิจัย สนับสนุนงานให้ฝ่ายนิติบัญญัติ 
เป้าประสงค์ท่ี 2.2 การพัฒนากลไก รูปแบบและวิธีการท างานสนับสนุนงานของวุฒิสภาในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และส่งเสริม
ความเป็นมืออาชีพของบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
กลยุทธ์ท่ี 5 พัฒนากลไก รูปแบบและวิธีการท างานสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภาในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการด าเนินการ

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเพิ่มขีดความสามารถ
บุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 

เป้าประสงค์ท่ี 3.1 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนความก้าวหน้าให้กับทุกสายงานและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาฉบับที่ 3  (พ.ศ. 2561-2565) 
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรและองค์การ 
เป้าประสงค์ท่ี 3.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นทุนมนุษย์ มีความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีความรู้ ความสามารถโดดเด่น ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมการท างานที่มีสมรรถนะสูงและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการท างาน รวมทั้งส่งเสริมการสร้างความผูกพันต่อองค์การ ที่มีความ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561-2565)  
กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาบุคลากรให้เป็นทุนมนุษย์ที่มีสมรรถนะสูง  
กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานเพิ่มความเข้มแข็งในงานด้านนิติบัญญัติ  

 พัฒนาคุณภาพชีวิตการท างาน สร้างสมดุลระหว่างชีวิต เพื่อส่งเสริมความผูกพันต่อองค์การ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  
การเป็นองคก์รแห่งการ

เรียนรู ้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่5 
การส่งเสรมิการเผยแพร่
ความรูท้างการเมืองการ

ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและ

สนับสนุนการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองภาค

ประชาชนและเครอืข่ายทกุ
 

เป้าประสงค์ท่ี 4.1 พัฒนาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการจัดการความรู้ สร้างนวัตกรรมให้กับองค์การ โดยมีระบบ
การจัดการความรู้ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของบุคลากรในองค์การ  
กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการจัดการความรู้ สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ และนวัตกรรมองค์การ 
เป้าประสงค์ท่ี 4.2 การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การเปลี่ยนเป็นรัฐสภาดิจิทัล (Digital Parliament) เพื่อยกระดับความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และการจัดการข้อมูลสารสนเทศที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การสู่องค์การดิจิทัล (Digital Transformation)  
กลยุทธ์ท่ี 2 เพิ่มศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาจัดการข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานสู่องค์การดิจิทัล 
เป้าประสงค์ ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตย รวมทั้งส่งเสริมภาคประชาชนและเครือข่ายตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
และให้ข้อเสนอทางสังคมและนโยบายต่อวุฒิสภา เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับวุฒิสภา ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศ ตามระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างความรู้ของประชาชนและเครือข่ายต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้ด้วย สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม ในการเผยแพร่ความรู้เสริมสร้างประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
เครือข่ายภาคประชาชน 
กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชน ภาครัฐ และเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความตระหนักรู้เรื่องระบอบประชาธิปไตย และให้ข้อเสนอทาง
สังคมและนโยบายต่อวุฒิสภา 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนายุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะ

สูง” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการณ์และความต้องการพัฒนาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 2) จัดท าร่างข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 3) น าเสนอและรับรองการพัฒนายุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง การศึกษานี้มีหน่วยในการวิเคราะห์ (Unit of analysis) คือ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งเป็นการวิจัยและพัฒนาร่วมกับการวิจัยเชิงนโยบาย เก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพร่วมกับเทคนิคการวิจัยเชิงอนาคตแบบ EDFR โดยการวิเคราะห์เอกสาร 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก จากนั้นน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ 
สรุปและการประชุมเชิงนโยบายกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการพัฒนายุทธศาสตร์ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจัยออกเป็น 3 
ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการณ์และความต้องการของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาพัฒนาไปสู่
องค์การสมรรถนะสูง และได้ลักษณะที่พึงประสงค์ขององค์การสมรรถนะสูง การสัมภาษณ์เชิงลึกการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (In-Depth Interview) จ านวน 29 คน หรือจนข้อมูลอ่ิมตัว จากผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือ
สอบถามข้อมูลพ้ืนฐานด้านสภาพการณ์และความต้องการในการพัฒนายุทธศาสตร์ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง และน าข้อมูลที่ ได้จากการศึกษาสภาพปัจจุบัน  
มาวิเคราะห์สภาพแวดล้อม จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคด้วยเทคนิค SWOT Analysis และ
หาความสัมพันธ์ด้วยวิธี TOWS Matrix, PEST Analysis, 7’s ของ McKinsey 

ขั้นตอนที่ 2 ร่างข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่
องค์การสมรรถนะสูง ผู้วิจัยได้น าข้อมูลสภาพการณ์และความต้องการสภาพการณ์และความต้องการ
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาสู่องค์การสมรรถนะสูงที่ได้มาจากขั้นตอนที่ 1 มาสังเคราะห์ 
ร่างยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง  น าแบบวิเคราะห์เอกสาร  
ไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาภาษา และการวัดประเมินผลเพ่ือตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา ภาษาที่ใช้และน ามาหาค่า IOC ของแบบสอบถาม (Index of Item Objective 
Congruence: IOC) ผู้วิจัยได้ร่างกลยุทธ์ด้วยเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi 
Future Research) เก็บข้อมูลจ านวน 3 รอบ จากผู้เชี่ยวชาญ 17 คน ประกอบด้วย นักวิชาการจาก
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ สมาชิกวุฒิสภาและอดีตข้ าราชการส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ผู้บริหารและบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่มีความเชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
และแผนงาน มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และองค์การสมรรถนะสูง การเก็บข้อมูลในรอบ
ที่ 1 ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 17 คน ด้วยแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง ที่มีข้อค าถามเกี่ยวข้องกับ
การก าหนดยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง รอบที่ 2 ผู้วิจัยน าผล
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การสัมภาษณ์ ในรอบที่ 1 มาวิเคราะห์แล้วสร้างเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาเป็นองค์การสมรรถนะสูง ลักษณะเป็นแบบสอบถามค าถามปลายปิดแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญชุดเดิมที่ท าการสัมภาษณ์ จ านวน 17 คน ได้แสดงความ
คิดเห็น ส่วนในรอบที่ 3 เป็นการยืนยันความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยผู้วิจัยน าผลจากการตอบ
แบบสอบถามในรอบที่ 2 มาวิเคราะห์หาค่าค าตอบทางสถิติ ปรับแก้ไขค าถามที่ไม่ชัดเจนให้ตรง
ประเด็นมากขึ้น และเพ่ิมต าแหน่งของมัธยฐาน (Median) ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile 
Range) เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณายืนยันการคงไว้ของค าตอบเดิมหรือเปลี่ยนแปลงค าตอบ จากนั้น
น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ และสรุปอภิปรายผลตามกระบวนการวิจัย น าเสนอเป็นร่าง
ยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นองค์การสมรรถนะสูง 

ขั้นตอนที่ 3 น าเสนอและรับรองข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนายุทธศาสตร์ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง ผู้วิจัยตรวจสอบความเหมาะสมและรับรองยุทธศาสตร์
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูงที่ได้มาจากข้ันตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ใน
ส่วนของการจัดประชุมน าเสนอนโยบาย (Policy Meeting) หรือเสวนาสร้างสรรค์ทางปัญญา 
(Seminar Forum) แบบออนไลน์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้มีส่วนได้เสียประกอบด้วย ผู้บริหารของ
ส านักงาน บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน สมาชิกวุฒิสภา และนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านยุทธศาสตร์และ
องค์การสมรรถนะสูง จ านวน 24 คน เพ่ือร่วมประเมินตรวจสอบความส าคัญและความเหมาะสม โดย
การอภิปรายตามองค์ประกอบของยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และแนวทางการด าเนินการใน
ประเด็นต่าง ๆ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และข้อมูลเชิงคุณภาพ น าผลประเมิน
จากการประชุมเชิงนโยบายที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาเป็นยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 

สรุปผลการวิจัย 

1. สภาพการณ์และความต้องการพัฒนาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง  
1.1 สภาพการณ์การจัดการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จากการศึกษาเอกสารและ

สัมภาษณ์เชิงลึก ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 สนับสนุนหน้าที่และอ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติ พบว่า 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นหน่วยงานสังกัดรัฐสภา ท าหน้าที่สนับสนุนภารกิจของวุฒิสภาตามที่
บัญญัติไว้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยมีหน้าที่และอ านาจที่ส าคัญ 
ได้แก่ การกลั่นกรองกฎหมาย ตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจการบริหารราชการแผ่นดิน และพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด และการท าหน้าที่ติดตาม เสนอแนะ และ
เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ในช่วง 5 ปีแรก โดยมิได้บัญญัติ
หน้าที่และอ านาจในการถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าภารหน้าที่ของวุฒิสภาเปลี่ยนแปลงไปส่งผล
ให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาต้องปรับทิศทางการท างาน วิธีการท างาน กระบวนการท างาน จ านวน
บุคลากรให้สอดรับกับภาระหน้าที่ของวุฒิสภาดังกล่าว เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การมี



  402 

ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยลักษณะโครงสร้างและการบริหารงานของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภามีความเป็นเอกภาพในการบังคับบัญชา สามารถก าหนดนโยบายและด าเนินการได้อย่าง
รวดเร็ว มีการจัดท างบประมาณตามพระราชบัญญัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 และ
ด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพื่อให้การ
บริหารจัดการองค์การมีธรรมาภิบาล และผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการท างานส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) และได้ก าหนดวัฒนธรรมองค์การขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางก าหนดพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ของบุคลากร อีกทั้งส านักงานได้น าหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) มาใช้ในการพัฒนาองค์การเพ่ือสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ส่วนด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของรัฐสภาที่เป็น
อิสระในการบริหารโดยมีส านักงานคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ก.ร.) เป็นผู้ดูแลท าหน้าที่
ก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ส านักงานส่งเสริมการ
จัดการความรู้ให้บุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันทั้งในระดับส านักและระหว่างส านัก
อย่างสม่ าเสมอทุกปี โดยน าองค์ความรู้ที่ได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ เพ่ือน าความรู้มาประยุกต์ใช้
ภายในองค์การ 

1.2 การพัฒนาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง จากการศึกษา พบว่า 
การพัฒนาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูงจะต้องพัฒนาองค์การจากสมรรถนะ
หลักของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา คือ งานด้านการประชุม และงานการสนับสนุนด้านนิติบัญญัติ 
ซึ่งจะสนับสนุนงานวิชาการเพ่ือภารกิจส าคัญของวุฒิสภา ได้แก่ การพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย และ
การตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหาร อาทิ การตั้งกระทู้ถาม การเสนอญัตติ รวมทั้งการติดตาม เสนอแนะ 
และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยองค์การสมรรถนะสูงของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา คือ องค์การที่สามารถปรับตัวทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีความยืดหยุ่นความคล่องตัว
ในการท างาน มีผู้น าและบุคลากรมีศักยภาพสูง มีความรู้ ความสามารถ ทุ่มเทกับการท างาน มี
กระบวนการท างานที่ได้มาตรฐานสากล มีการน าเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้และสามารถส่งมอบงานที่
เหนือความคาดหมายของผู้รับบริการด้วยจิตบริการ เพ่ือตอบสนองต่อภารกิจของวุฒิสภาและเป็นที่
ยอมรับของสมาชิกวุฒิสภาโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ ทั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลหลักเห็นว่า
คุณลักษณะของการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามี 7 คุณลักษณะส าคัญ 
ดังนี้  

1) มุ่งสร้างทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักทุกคนมีความเห็น
สอดคล้องกันว่าการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจ าเป็นต้องมีบุคลากรที่
ดีมีศักยภาพสูง เป็นคนดีและคนเก่ง มีความรอบรู้ ทุ่มเทท างานเต็มความสามารถและมีจิตบริการ โดย
มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี มีการวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรแต่ละสาย
งาน ซึ่งช่วยก าหนดทิศทางความก้าวหน้าและสร้างความเชี่ยวชาญในการท างาน  
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2) มุ่งการน าองค์การ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่ พบว่า ผู้บริหารเป็น
บุคคลส าคัญในการก าหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลง สามารถสื่อสาร ถ่ายทอดทิศทางขององค์การให้บุคลากรในองค์การได้เข้าใจและมี
เป้าหมายเดียวกัน ผู้น ามีความมุ่งมั่นกล้าหาญเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การเป็นแบบอย่างที่
ดีท างานด้วยความทุ่มเท สร้างวัฒนธรรมค่านิยมการองค์การ เพ่ือหล่อหลอมให้บุคลากรตั้งใจท างาน
ด้วยจิตบริการทั้งงานวิชาการและงานธุรการ  

3) มุ่งสร้างยุทธศาสตร์ที่มีความยืดหยุ่นรองรับการเปลี่ยนแปลง จากการสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลหลักส่วนใหญ่ พบว่า องค์การจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ต้องมียุทธศาสตร์เป็นตัวน าการ
ขับเคลื่อน การก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์จากสมรรถนะหลักขององค์การน ามาก าหนดเป้าหมาย
ที่ท้าทายที่ทุกคนร่วมกันคิดและพร้อมปฏิบัติให้ส าเร็จในอนาคต มีการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างคล่องตัวมุ่งผลลัพธ์ขององค์การเป็นหลัก  

4) มุ่งพัฒนากระบวนการท างานที่มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง จากการสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลหลักส่วนใหญ่พบว่า ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงต้องมีการปรับปรุงกระบวนการท างานอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือพัฒนามาตรฐานการท างานให้บรรลุผล ส านักงานควรมีการศึกษาเทียบเคียงกระบวนการ
ท างานกับหน่วยงานในประเทศ หรือหน่วยธุรการของรัฐสภาต่างประเทศ หรือ น าการบริหารคุณภาพ 
มาใช้ท างานตรวจปรับปรุงคุณภาพกระบวนการท างานหรือการให้บริการ  

5) มุ่งการเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีสร้างนวัตกรรม จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก
ส่วนใหญ่ พบว่า การเรียนรู้เป็นสิ่งส าคัญ องค์การจะต้องมีการจัดการความรู้ในทุกระดับขององค์การ 
สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และส่งเสริมให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้บุคลากรได้เรียนรู้
สิ่งใหม่และมีวิธีการท างานใหม่ที่สอดรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 

6) มุ่งตอบสนองความต้องการของวุฒิสภาเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ  
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่เห็นว่า ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติภารกิจของ
องค์การในระบบราชการจะต้องตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริหารและผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึด
ประชาชนเป็นส าคัญ  

7) มุ่งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่เห็น
ว่าการสร้างเครือข่ายเป็นสิ่งจ าเป็น เมื่อสังคมเปิดกว้างเชื่อมโยงสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภายใน หรือหน่วยงานภายนอกให้มากขึ้น ซึ่งจะต้องเป็นการท างานข้ามสายงานจากบุคลากรที่มี
ความสามารถที่หลากหลายในการร่วมประสานพลังท าให้งานมีความรวดเร็ว คล่องตัว และ 
มีประสิทธิภาพในการท างาน รวมทั้งก่อให้เกิดความยั่งยืนในการบริหารจัดการทรัพยากรในระยะยาว  

1.3 ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่ มีความเห็นต่อปัญหาขององค์การหลากหลายประการ อาทิ 
ปัญหาด้านการบริหารจัดการ พบว่า ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการน าองค์การและบริหารจัดการ
องค์การที่เป็นทางการไม่ยืดหยุ่น ยึดหลักการการท างานตามกฎระเบียบกฎหมายมีการมอบหมายและ
สั่งการตามสายการบังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรท าให้การท างานล่าช้า อีกทั้งส านักงานขาดการ
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ทบทวนโครงสร้างและอัตราก าลังตามภารกิจที่สนับสนุนให้สอดคล้องกับหน้าที่และอ านาจของ
วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ส่วนกระบวนการท างานใน
ภาพรวมส านักต่าง ๆ มีการท างานแบบแยกส่วนตามโครงสร้างของส านักงาน ขาดการสร้างทีมข้าม
สายงาน ผู้บริหารบางส่วนขาดการให้ความส าคัญกับการสื่อสาร ถ่ายทอดแผน ทิศทางการน าองค์การ
ให้กับบุคลากรอย่างทั่วถึง ส่งผลให้บุคลากรขาดการสื่อสารปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ผู้บริหารระดับสูง ขาดความเข้าใจในทิศทางการขับเคลื่อนองค์การเชิงยุทธศาสตร์ของผู้บริหาร จึงมุ่ง
การท างานเฉพาะที่ตนรับผิดชอบในหน้าที่เป็นหลักขาดการมองภาพองค์รวมทั้งกระบวนการท างาน 
บุคลากรบางส่วนยังยึดติดรูปแบบหรือวิธีการท างานแบบเดิม ไม่ปรับตัวให้ สอดคล้องกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลง มีทัศนคติ วิธีคิดท างานเชิงรับ ไม่กล้าแสดงความเห็น หรือไม่ต้องการท างานเชิงรุก ขาด
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ส่วนการจัดท ายุทธศาสตร์และการทบทวนแผนขาดการมีส่วน
ร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและขาดความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์แปลงลงสู่การปฏิบัติ
ระดับแผนงานโครงการ ส่วนการจัดการความรู้ยังขาดการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ด้วยการน า
เทคโนโลยีเข้ามาใช้จัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ ฐานข้อมูลยังขาดการปรับปรุงให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน 
น่าเชื่อถือ และทันสมัย ไม่เอ้ือต่อการให้บุคลากรในวงงานน าข้อมูลไปประยุกต์ใช้จัดท ารายงานเป็น
สารสนเทศที่มีประโยชน์มากนัก อีกทั้งขาดการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้บุคลากรได้รับการ
สนับสนุนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการและได้รับโอกาสให้ได้ทดลองแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ส่วนการบริหารทรัพยากรบุคคล คณะกรรมาการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) น าหลักการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลส่วนใหญ่มาจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) มาประยุกต์ใช้
ก าหนดเป็นแนวปฏิบัติ หรือนโยบาย ซึ่งบางหลักเกณฑ์หรือแนวทางบางเรื่องยังไม่เหมาะสมกับบริบท
ของหน่วยงานในสังกัดรัฐสภา ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลในปัจจุบันไม่สามารถรองรับการท างานฝ่ายนิติบัญญัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขาดการบูรณา
การข้อมูลเพ่ือจัดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นระบบ และส่วนปัญหาด้านงบประมาณ 
พบว่า งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการพัฒนาส านักงาน อาทิ การพัฒนาทรัพยากรบุคลากรยังไม่
เพียงพอต่อการพัฒนาบุคลากรแต่ละสายงานและสร้างสัมพันธภาพของบุคลากรในองค์การ การ
พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาตาม
แผนพัฒนารัฐสภาดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการสนับสนุนการสร้าง
นวัตกรรมให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

1.4 ความต้องการและความคาดหวังในการพัฒนาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การ
สมรรถนะสูง พบว่า การเป็นองค์การสมรรถนะสูงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากร ผู้บริหาร 
และสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียด้วย โดยควรเริ่มจากการร่วมกันก าหนดทิศทางและเป้าหมาย
ที่ท้าทายขององค์การในอนาคต พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โดยทุกคนพร้อมปรับ
วิธีคิดการท างาน (Mind set) ปรับกระบวนการท างานเชิงรุก ท างานมุ่งเป้าหมายและผลลัพธ์ของงาน
เป็นหลัก มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือส่งเสริมให้ท างานที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมี
การสื่อสารสร้างความเข้าใจ และสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองมีความใส่ใจกับบุคลากรเพ่ือบุคลากรมี
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ขวัญก าลังใจ ผูกพันองค์การ อีกทั้งสิ่งส าคัญที่จะส่งเสริมให้สมรรถนะสูง คือผู้บริหารจะต้องเป็นผู้น า
การเปลี่ยนแปลงเป็นแบบอย่างที่ดี และขับเคลื่อนวัฒนธรรมให้บุคลากรได้ประพฤติปฏิบัติตามทั้งใน
เรื่องคุณธรรมจริยธรรมและความมุ่งมั่นท างาน เพ่ือให้บุคลากรเป็นคนดีและคนเก่ง อีกทั้งการพัฒนา
ให้บุคลากรเป็นผู้มีสมรรถนะสูง (Talent Management) ควรพัฒนาจากแนวทางที่เหมาะสมของ
ส านักงานเองด้วยการให้โอกาสบุคลากรได้เรียนรู้ ติดตาม และมอบงานที่ส่งเสริมให้บุคลากรได้ใช้
ค ว าม ส าม ารถ ท า งาน ร่ วม กั น เป็ น ที ม  แล ะมี ก าร ใช้ แ ผ น การ พั ฒ น าราย บุ ค ค ล  ( IDP)  
มาเป็นเครื่องมือพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ ปัจจัยที่ส่งเสริมให้ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาพัฒนาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง คือ ส านักงานต้องมีธรรมาภิบาลและส่งเสริมให้วุฒิสภาเป็น
สถาบันทางการเมืองที่มีธรรมาภิบาลสามารถปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
และท าหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติตอบสนองต่อประชาชนได้  

2. ผลการร่างยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 
การวิจัยในรอบนี้ผู้วิจัยได้สอบถามผู้เชี่ยวชาญจ านวน 17 คน เพื่อให้ตอบค าถามตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 
2 ในการวิจัย ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) และการจับคู่จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (TOWS Matrix) จัดท าเป็นร่างยุทธศาสตร์เพ่ือน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญอีก
กลุ่มหนึ่ง จ านวน 17 คน ได้พิจารณาผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี EDFR (Ethnographic Delphi 
Futures Research) รอบท่ี 1 เป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างที่ผู้วิจัยได้สร้างข้ึน และรอบ 2 เป็น
การให้ตอบแบบสอบถามปลายเปิด EDFR รอบที่ 2 และ 3 พบว่า ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์  ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการบริหารจัดการให้
มีสมรรถนะสูง เพ่ือสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติของวุฒิสภาประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบงานด้านนิติบัญญัติและการพัฒนากลไกในการติดตาม เสนอแนะ 
และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรให้มีสมรรถนะ
สูง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการ
เผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยและสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองภาคประชาชนและเครือข่ายทุกภาคส่วนของประเทศ ในแต่ละกลยุทธ์ประกอบด้วยเป้าประสงค์
และแนวทางด าเนินการ มีโอกาสเป็นไปได้ โดยมีค่ามัธยฐาน (Median) ที่ได้เกินกว่า 3.5 และค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) (Q3-Q1) ≤ 1.5 ถือว่าทุกข้อมีระดับความเหมาะสม โดยผล
การวิเคราะห์ข้อมูลได้ร่างการพัฒนายุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การ
สมรรถนะสูง ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ “ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นองค์การสมรรถนะสูงเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของวุฒิสภาและก่อประโยชน์สุขต่อประชาชน” 

พันธกิจ  
1. สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกระบวนการนิติบัญญัติของวุฒิสภาให้เป็นที่

ยอมรับของประชาชน 
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2. เสริมสร้างพัฒนากลไกการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

3. ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาธิปไตยและสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคประชาชน
กับทุกภาคส่วนของประเทศ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของฝ่ายนิติบัญญัติ ตามระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง  
ทั้งนี้ ประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูง เพ่ือสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติของวุฒิสภา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบงานด้านนิติบัญญัติและการ
พัฒนากลไกในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยและสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคประชาชนและเครือข่ายทุกภาคส่วนของ
ประเทศ 

3. น าเสนอและรับรองยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง  
จากการจัดประชุมเชิงนโยบาย (Policy Meeting) เพ่ือรับรองการร่างยุทธศาสตร์ของ

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง มีผู้เข้าร่วมประชุมแบบ (ออนไลน์) จ านวน 24 
คน โดยผู้เข้าประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อสรุป ในการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ด้วยวิธีการอภิปรายซักถาม แสดงความเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง และผู้เข้าร่วมประชุมมีมติเห็นด้วยกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์  กลยุทธ์ และแนวทางการด าเนินการว่ามีเป็นไปได้เหมาะสมที่จะพัฒนา
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูงได้ แต่ที่ประชุมเห็นควรเพ่ิมถ้อยค าว่า “การ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ” ส่วนในของ พันธกิจที่ 2 เป็น “เสริมสร้างพัฒนากลไกการติดตาม 
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของวุฒิสภาให้เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560” ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
เป็น “การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบงานด้านนิติบัญญัติและการพัฒนากลไกในการติดตาม 
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และเป้าประสงค์ที่ 
2.2  เป็น “การพัฒนากลไก รูปแบบและวิธีการท างานสนับสนุนงานของวุฒิสภาในการติดตาม 
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และส่งเสริมความเป็นมืออาชีพของบุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือให้เกิดพันธกิจและยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภามีความชัดเจนเหมาะสมในการท าหน้าที่สนับสนุนภารกิจของวุฒิสภา 
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นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอแนะประเด็นส าคัญ คือ การน ากลยุทธ์ เป้าประสงค์ และ
แนวทางด าเนินการไปสู่การปฏิบัติจริงว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ ควรมีการก าหนดนโยบาย ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาเชื่อมโยงสู่แผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการกิจกรรม มีการสื่อสารถ่ายทอดความรู้
ไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือให้รับรู้เข้าใจแนวทางการด าเนินการ อีกทั้ งผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอแนะ
เพ่ิมเติมว่า ในสิ่งส าคัญของการขับเคลื่อนองค์การให้มีสมรรถนะสูงประสบความส าเร็จ คือ ผู้น า 
จะต้องมีการน าองค์การที่ดีโดยผู้บริหารของส านักงานต้องมีภาวะผู้น าเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการ
เปลี่ยนแปลงค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรของส านักงาน มีความ
เข้าใจ สามารถชี้น าทิศทางขององค์การ ท าหน้าที่สอนงาน ถ่ายทอดประสบการณ์การท างาน เพ่ือ
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรหรือทีมงานอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้ง
ผู้บริหารจะต้องส่งเสริมยกย่องบุคลากรที่ท าความดีมีความสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อ่ืนใน
องค์การ เปิดโอกาสสร้างพ้ืนที่ขยายผลให้มีบุคลากรท าความดีมากข้ึนในองค์การ ถือเป็นการสร้างผู้น า
การเปลี่ยนแปลงในองค์การ และเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้ สิ่งเหล่านี้เป็นกลวิธีของผู้บริหารใน
การสร้างความเข้มแข็งของค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์การ 

อภิปรายผลการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้หลังจากได้ผลการวิจัยตามบทที่ 4 แล้ว ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยที่
ได้ก าหนดไว้ ดังต่อไปนี้ 

1. สภาพการณ์และความต้องการการพัฒนาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การ
สมรรถนะสูง 

จากผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมของการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา พบว่า ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นองค์การเดียวที่ท าหน้าที่สนับสนุนภารกิจให้กับ
วุฒิสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศ มีความเป็นอิสระด้านการบริหารงบประมาณ และการ
บริหารทรัพยากรบุคคล มีลักษณะโครงสร้างและการบริหารงานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามี
ความเป็นเอกภาพ เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีตั้งอยู่เพียงแห่งเดียวสามารถก าหนดนโยบายและ
ด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาสามารถปรับตัวให้สอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงกับสภาพแวดล้อมได้ดีกว่าหน่วยงานภาครัฐของฝ่ายบริหาร อีกทั้ งมีการจัดท า
งบประมาณตามพระราชบัญญัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 และด าเนินการตามพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการการบริหารกิจการที่ดี พ.ศ. 2546 เพ่ือสร้างธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการและการบริหารงบประมาณให้มีความโปร่งใส อีกทั้งมีส านักงานได้น าหลักเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใช้ในการพัฒนาองค์การเพ่ือสร้างความเป็นเลิศในการ
บริหารจัดการ  

ทั้งนี้  จากการศึกษาพบว่า ส านักงานยังการแบ่งงานกันตามท าหน้าที่ที่ก าหนดไว้ตาม
โครงสร้างองค์การเป็นหลัก ขาดการบูรณาการท างานร่วมกัน มีการท างานตามสายการบังคับบัญชา 
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ขาดความยืดหยุ่นและมีความเป็นทางการสูง ซึ่งลักษณะขององค์การระบบราชการตามแนวคิดของ 
Weber (1947) ที่มีลักษณะของการแบ่งงานที่ชัดเจน จัดล าดับชั้นของสายการบังคับบัญชา มี
กฎระเบียบข้อบังคับและสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน เกิดความไม่คล่องตัวและเป็น
อุปสรรคต่อการท าหน้าที่สนับสนุนงานให้กับวุฒิสภาเมื่อบริบททางการเมืองและรัฐธรรมนูญ
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งรัฐธรรมนูญ 2560 ได้บัญญัติหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปจากท่ีบัญญัติไว้ตามรัฐธรรมนูญ 
2550 โดยมิได้บัญญัติท าหน้าที่ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง แต่ได้เพ่ิมบทบาทใหม่ให้กับ
วุฒิสภาชุดแรกในช่วง 5 ปี คือการท าหน้าที่ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งภารกิจใหม่ส่งผลให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาต้องปรับตัวและ
ศึกษาบริบทต่างๆ ทั้งระบบ ทั้งนี้ส่วนแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีขาดการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ บุคลากรโดยรวมของส านักงาน ในการ
ก าหนดทิศทางและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนด 
ผู้บริหารบางส่วนยังขาดไม่ได้ให้ความส าคัญกับถ่ายทอดแผน ถ่ายทอดความรู้ สื่อสาร สอนงาน 
เพ่ือให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพของตนเอง และขาดการส่งเสริมและให้ความส าคัญกับการสร้าง
วัฒนธรรมการเรียนรู้ เสริมให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และผลักดันน าความรู้ส่วนนวัตกรรม
ให้กับองค์การและวุฒิสภา สอดคล้องกับผลการศึกษาของ มานะ ชัยวงศ์โรจน์ (2554) ได้การศึกษา
บทบาทการเสนอแนะด้านนิติบัญญัติของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ผลการวิจัย พบว่า ส านักงานยัง
มีลักษณะเป็นองค์การระบบปิดอย่างชัดเจน รูปแบบการด าเนินงานโดยทั่วไปของส านักงานฯ ให้
ความส าคัญต่อสมาชิกวุฒิสภาในฐานะ “เจ้านาย” ส่งผลให้ผู้บริหารของส านักงาน ต้องการความ
ชัดเจนของการให้บริการต่อวุฒิสภา จึงควบคุมปัจจัยเชิงองค์การทั้งหมดด้วยการวางแผนยุทธศาสตร์ 
ขั้นตอนปฏิบัติงาน โครงสร้างองค์การ กฎระเบียบ การด าเนินงานสานักงานฯ แบบองค์การระบบปิด
จึงไม่สามารถรองรับการพิจารณาร่างกฎหมายของวุฒิสภาได้  ส่วนการก าหนดทิศท างองค์การ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมที่มุ่งเน้นการสร้างความเรียบร้อยของการประชุมของวุฒิสภา แต่มีความ
คลุมเครือ พันธกิจไม่ได้ระบุแนวทางการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ การน ายุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบัติขาดการด าเนินงานที่ชัดเจน และการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานยังขาด
ประสิทธิผล โครงสร้างส านักงานฯ มีการจัดโครงสร้างองค์การซึ่งจัดแบ่งตามหน้าที่งาน ซึ่งไม่ส่งเสริม
การทางานเป็นทีมเพ่ือให้สามารถพัฒนาความสามารถของส านักงานฯ ส่งผลให้บุคลากรต้องปฏิบัติ
ตามค าสั่งของผู้บริหารที่อยู่สูงขึ้นไป บุคลากรไม่มีทักษะความสามารถตามที่คาดหวังรวมทั้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนไม่สามารถพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาของ
การด าเนินงานขององค์การได้ โครงสร้างองค์การประเภทนี้จึงท าให้บุคลากรมีพฤติกรรมการท างานที่
แยกส่วนกัน ผู้อ านวยส านักจึงมีแนวโน้มมุ่งเน้นการปฏิบัติงาน “ประจ า” มากยิ่งขึ้นขาดการพัฒนา
วิธีการท างานแบบคณะกรรมการข้ามสายงาน คณะท างาน และการประชุมที่มีประสิทธิผล ส านักงาน
ยังขาดความชัดเจนของกลยุทธ์การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ ข้อมูลวิชาการเชิงลึกในด้านต่างๆ 
เพ่ือสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติมีจ ากัด นอกจากนี้ ส านักงานยังมีปัญหาอุปสรรคในระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของรัฐสภา ซึ่ง ก.ร ได้น าแนวทางและหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
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ก.พ. มาประยุกต์ใช้ ซึ่งบางหลักการยังขาดพิจารณาหรือทบทวนเพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทของการ
น ามาใช้ในหน่วยงานสังกัดรัฐสภา เช่น การน าหลักสมรรถนะมาใช้ หรือบางเรื่องขาดการน ามา
ขับเคลื่อนเพ่ือให้องค์การมีศักยภาพมากขึ้น อาทิ การหมุนเวียนงานเพ่ือสนับสนุนความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ (Career Path) และ การสืบทอดต าแหน่งของฝ่ายบริหาร (Succession Plan) รวมทั้ง 
การพัฒนาบุคลากรขาดการวิเคราะห์ความเหมาะสมการพัฒนาความรู้ความสามารถแต่ละสายงานใน
แต่ละส านัก รวมทั้งผู้บังคับบัญชาบางส่วนขาดความใส่ใจถ่ายทอด สอนงาน ส่งเสริมการเรียนรู้
รูปแบบต่าง ๆ ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)  

อย่างไรก็ดี ปัญหาภาระงานมากและการได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา และการ
ท างานตามหน้าที่ตามโครงสร้าง ซึ่งอุปสรรคต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา คือ บุคลากรซึ่งท าหน้าที่สนับสนุนงานของวุฒิสภาในฐานฝ่ายเลขานุการในการประชุมของ
คณะกรรมการและคณะกรรมาธิการเพ่ืออ านายความสะดวกด้านธุรการและด้านวิชาการและกฎหมาย 
มีภาระงานมากขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยสภานิติบัญญัติแห่งชาติมาถึงการเป็นวุฒิสภาชุดปัจจุบันที่
รัฐธรรมนูญ 2560 ได้บัญญัติหน้าที่และอ านาจการท าหน้าที่ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ และด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีการตั้งคณะกรรมาธิการสามัญจ านวนวุฒิสภา 
จ านวน  27 คณะ จากเดิมมีคณะกรรมาธิการสามัญ 18 คณะ บุคลากรขาดเวลาในการเพ่ิมเติมทักษะ
ที่จ าเป็นต่อการพัฒนางานในหน้าที่และงานวิชาการ และเกิดความตึงเครียด เหนื่อยล้าจากการเร่งรีบ
ด าเนินการให้งานประชุมลุล่วง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ภัณฑิลา บุญปั้น (2554) ที่ได้ศึกษา
ปัจจัยที่เอ้ือต่อการท างาน การรับรูภาระงาน ที่ส่งผลต่อความตั้งใจลาออกภายใต้บทบาทสื่อความ
ผูกพันต่องานของข้าราชการระดับ 1-6 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา พบว่า การรับรู้ภาระงานส่งผล
ต่อความตั้งใจลาออกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สามารถอธิบายได้ว่าเมื่อข้าราชการส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภารับรู้ต่อภาระงานที่รับผิดชอบทั้งงานด้านเอกสาร งานด้านวิชาการในการวิเคราะห์
ข้อมูลทางกฎหมาย ตลอดจนงานด้านการประชุม ให้บริการต่าง ๆ แก่สมาชิกวุฒิสภา บุคคลที่
เกี่ยวข้องในวงงานรัฐสภาตลอดจนประชาชนนั้นมีมากเกินกว่าความสามารถของข้าราชการที่จะท าให้
ส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งเมื่อข้าราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภารับรู้ว่าภาระงานมีมาก
จนถึงขนาดต้องใช้ความอดทนและความพยายามอย่างสูงเพ่ือท างานนั้นให้ส าเร็จและอาจท าให้เกิด
ความเครียด ความเบื่อหน่ายในการท างานได้ ถ้าหากงานนั้นไม่สามารถท าให้ส าเร็จได้เพราะจะคิดว่า
ตนเองไม่มีความสามารถพอกับการท างานนั้น ไม่เหมาะกับการท างานที่ส านักงานฯนี้จนคิดอยากที่จะ
ลาออกไปอยู่กับส านักงานอ่ืนในที่สุด  

นอกจากนี้ ส าหรับการท าหน้าที่ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาธิปไตยและการส่งเสริมให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายภาคประชาชนด้านประชาธิปไตย และเป็นผู้มีส่วนร่วม
ในการก าหนดนโยบายในการพิจารณาร่างกฎหมายของวุฒิสภาจะต้องมีมากขึ้นสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ (2559) ที่ศึกษาการประเมินการด าเนินงานของรัฐสภาตาม
เกณฑ์และตัวชี้วัดของสหภาพรัฐสภา จากการศึกษามีข้อเสนอแนะในภาพรวมที่รัฐสภาควรมี
มาตรฐานของข้อบังคับด้านการขัดจริยธรรมหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่ชัดเจน มีมาตรฐานที่เป็น
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สากล มีการเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ และบังคับใช้จริง ควรมีการพัฒนาขีดความสามารถและ
สมรรถนะของสมาชิกรัฐสภาอย่างเป็นระบบ ควรมีการส ารวจความเชื่อมั่นและการประเมินประผล
การด าเนินงานของรัฐสภาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องพร้อมทั้งมีการเผยแพร่สู่สาธารณะ ส่วนภาค
ประชาชนก็ควรมีการเสริมสร้างให้เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือเป็นการถ่วงดุลอ านาจรัฐสภา โดยให้ความรู้
ประชาชนด้านข้อมูลข่าวสาร กฎหมาย ส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง   

ส าหรับปัญหาอุปสรรคของการพัฒนาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง
หลายประการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นข้อจ ากัดในงานตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาสนับสนุนงานให้กับฝ่ายนิติบัญญัติ ได้แก่ ด้านโครงสร้างองค์การ ภาระงานของบุคลากร 
ทัศนคติความคิดของผู้ปฏิบัติงาน การจัดการความรู้ ข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไม่เอ้ือให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพและเป็นองค์การสมรรถนะสูง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ดุษณีย์  
ยศทอง (2561) ที่ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสู่องค์กรพยาบาลสมรรถนะ
สูง: กรณีศึกษา โรงพยาบาลศิริราช พบว่ายังมีปัญหาอุปสรรคขององค์การ ได้แก่ 1) การเป็นองค์กรที่
มีขนาดใหญ่โครงสร้างมีความซับซ้อนเป็นราชการสูง 2) ความเป็นอิสระขององค์กร 3) การสื่อสารใน
องค์กรที่ผ่านล าดับชั้นบุคลากรจ านวนมาก 4) การมีผู้ป่วยและญาติเข้ามารับบริการจ านวนมาก 5) 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ียังไม่มีประสิทธิภาพ 6) การขาดแคลนอัตราก าลังพยาบาล และ 7) การ
ไม่มีระบบสรรหาบุคลากรที่เหมาะสม ส าหรับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร
พยาบาลโรงพยาบาลศิริราช สู่ความเป็นองค์กรพยาบาลสมรรถนะสูงนั้น  นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ De Waal & Akaraborworn (2013) ได้ศึกษาความเหมาะสมของกรอบแนวคิด
องค์การสมรรถนะสูงส าหรับประเทศไทย โดยน าแบบสอบถาม 75 ข้อที่เป็นลักษณะองค์การ
สมรรถนะสูงตามแนวคิดของ De Waal (2012) พบว่า องค์การภาครัฐและภาคเอกชนของไทยยังไม่
เป็นองค์การสมรรถนะสูงอย่างแท้จริง เนื่องจากองค์ประกอบของการเป็นองค์การสมรรถนะสูงด้าน
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมีข้อสังเกตจากท่ีประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) ใน 3 ประเด็นส าคัญ 
คือ 1) การน าเรื่องบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ไม่ได้น ามาใช้เพ่ือการ
พัฒนาองค์การ (ปรับปรุงต่อเนื่อง) แต่มักใช้เป็นเครื่องมือประเมินผลงานเพ่ือขึ้นเงินเดือนประจ าปี 
สร้างความกังวล หวาดกลัว ท าให้สกัดกั้นการท างานเป็นทีม และส่งเสริมความคิดระยะสั้น 2) การมี
ส่วนร่วมของบุคลากรควรมีมากขึ้น จากข้อค าถามการให้เวลาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการมีส่วน
ร่วมในกระบวนการส าคัญมีคะแนนต่ า แม้องค์การจะเห็นว่ากลยุทธ์การเป็นเครื่องมือส าคัญ แต่ไม่ใส่
ใจกับกระบวนการย่อยของแผนในเรื่องการสื่อสารกลยุทธ์ และไม่สร้างความเข้าใจกับบุคลากร รวมถึง
การไม่มีช่องทางสื่อสารทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ของแผนการท างานอย่างชัดเจน ผู้บริหาร
ควรได้รับการฝึกฝนและพัฒนาในเรื่องการสนทนาและการเป็นพี่เลี้ยง (Dialoguing and Mentoring)  
โดยท าร่วมไปกับการประเมินผลงานและให้ข้อมูลย้อนกลับ 3) การเป็นผู้บริหารที่ดีขึ้น จะต้องเป็น
ผู้สอนงานเพ่ือให้บุคลากรบรรลุเป้าหมายผลลัพธ์ที่ดี และตัดสินใจที่จะด าเนินการกับผู้ ไม่มีผลการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากผู้บริหารของไทยมักไม่ค่อยแสดงบทบาทดังกล่าวในทางบวกอย่างสร้างสรรค์  ทั้ง
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ในการสร้างนวัตกรรม การผลักดัน สนับสนุนให้มีการขยายโอกาสให้เกิดบรรยากาศการเปลี่ยนแปลง
องค์การ การเป็นผู้บริหารที่สอนงานผูกพันกับผู้ปฏิบัติงานมากขึ้นจะช่วยลดการแสดงพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม กระตุ้นการท างานดีขึ้น ส่งผลให้องค์การมีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น ด้านความเหมาะสมของ
กรอบแนวคิดองค์การสมรรถนะสูงกับบริบทประเทศไทย พบว่าเป็นเทคนิคท่ีมีคุณค่าสามารถใช้พัฒนา
องค์การในเส้นทางสร้างความยั่งยืนได้น ามาซึ่งการผลักดันให้องค์การภาครัฐเป็นองค์การสมรรถนะสูง 
การพัฒนาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง จากการศึกษา พบว่า ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาจะพัฒนาให้ไปสู่องค์การสมรรถนะสูง ได้จะมีต้องสามารถปรับตัวทันกับการ
เปลี่ยนแปลง มีความยืดหยุ่นความคล่องตัวในการท างาน (Miller, 2001 ; Jupp, & Younger ,2004) 
มีผู้น าและบุคลากรที่มีศักยภาพสูง มีความรู้ ความสามารถ ทุ่มเทกับการท างาน มีกระบวนการท างาน
ที่ได้มาตรฐานสากล มีการน าเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้และสามารถส่งมอบงานที่เหนือความคาดหมาย
ของผู้รับบริการด้วยจิตบริการ เพ่ือตอบสนองต่อภารกิจของวุฒิสภาและเป็นที่ยอมรับของสมาชิก
วุฒิสภาโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ สอดคล้องกับแนวคิดของ นิสดารก์ เวชยานนท์ 
(2551) องค์การสมรรถนะสูงไว้ว่า เป็นองค์การที่มีพนักงานมีความรู้ความสามารถและความผูกพัน
อย่างเหนียวแน่นมั่นคง องค์การสมรรถนะสูงนี้จะสามารถปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้
เป็นอย่างดี สามารถจัดการกับการปรับเปลี่ยนทั้งโครงสร้างและรูปแบบการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพก่อให้เกิดผลงานที่สูงด้วย สอดคล้องกับแนวคิดของ James D. Thompson (1967) ใน
การปรับตัวเพ่ือให้องค์การที่ศักยภาพสูง โดนผู้น าจะต้องสร้างวัฒนธรรมองค์การที่มุ่งการสร้างความ
ร่วมมือ กระจายอ านาจและมอบอ านาจการตัดสินใจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ จะต้องมี
ความชัดเจนที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะด าเนินการมีแนวทางการปฏิบัติและแบ่งมอบหน้าที่และ
ความรับผิดชอบให้กับหน่วยงานต่าง ๆ อย่างชัดเจน โครงสร้างองค์การที่มีความยืดหยุ่น ลดโครงสร้าง
แบบจักรกลที่เป็นทางการสูง มีช่วงการควบคุมที่เหมาะสมต่อการท างานและการร่วมมือท างานเป็น
ทีม ทรัพยากรการบริหาร โดยจะต้องมีทรัพยากรที่จะใช้ในการปฏิบัติการต่างๆ เช่น บุคลากร 
เครื่องมือ เครื่องจักร งบประมาณ และเทคโนโลยี ให้เลือกใช้ได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นมีข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เพื่อปรับปรุงการใช้ทรัพยากร และการปฏิบัติการ
ได้อย่างเหมาะสม และความสามารถในการบริหารที่สามารถสกัด จัดสรร หรือกระจายทรัพยากร
ต่างๆ ที่ได้รับมาให้กับหน่วยย่อยภายในหรือบุคลากรอย่างทั่วถึงและยุติธรรม อีกทั้งจะต้องสร้าง
ผลผลิตที่สนองตอบความต้องการของบุคลากรภายในองค์การและประชาชน อย่างทันเวลา และตรง
ต่อประเด็นของปัญหาสามารถปรับตัวสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม โดยมีการผสานกระบวนการ
ท างานที่มีการใช้เทคโนโลยีมาผสมผสานเพื่อสนับสนุนให้องค์การมีประสิทธิผลภายในองค์การ  

นอกจากนี้ จากการศึกษาพบว่า คุณลักษณะส าคัญเพ่ือการพัฒนาส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาให้มีองค์การสมรรถนะสูงควรมี 7 ประการ ได้แก่ 1) มุ่งสร้างทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพ 2) มุ่งการ
น าองค์การ 3) มุ่งสร้างยุทธศาสตร์ที่มีความยืดหยุ่นรองรับการเปลี่ยนแปลง 4) มุ่งพัฒนากระบวนการ
ท างานที่ มี ม าตรฐานอย่ างต่ อ เนื่ อ ง 5 ) มุ่ งการเรียนรู้ และใช้ เทคโน โลยีส ร้ างนวัตกรรม  
6) มุ่งตอบสนองความต้องการของวุฒิสภาเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ และ 7) มุ่งการ
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สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ซึ่งโดยภาพรวมของการพัฒนาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้มีสมรรถนะสูง
ได้สอดคล้องกับแนวคิดเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) 7 หมวด 
ได้แก่ 1) การน าองค์กร 2) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 3) การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 5) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 6) 
การจัดการกระบวนการ 7) ผลลัพธ์การด าเนินการ สอดคล้องกับผลการวิจัยศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล 
(2554) ได้ศึกษาการพัฒนายุทธศาสตร์องค์การสมรรถนะสูงของสถาบันการศึกษาพยาบาล สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พบว่า คุณลักษณะส าคัญของสถาบันการศึกษาพยาบาลที่เป็น
องค์การสมรรถนะสูงมี 8 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบริหารจัดการ 2) ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ 3) ด้าน
การจัดการความรู้ 4) ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 5) ด้านการน าองค์การ 6) ด้านอาจารย์และ
บุคลากร 7) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 8) ด้านเครือข่ายความร่วมมือ สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ De Waal (2005) ที่ได้เสนอกรอบแนวคิดองค์การสมรรถนะสูงประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 
กลุ่มพ้ืนฐานของปัจจัยมีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ 1. 
การเน้นการให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตอบสนองต่อปัจจัยภายนอก 2. โครงสร้าง
องค์การ อันประกอบด้วยปัจจัยส าคัญ 4 ตัวคือ การออกแบบองค์การ ยุทธศาสตร์ การจัดการ
กระบวนการ และเทคโนโลยี 3. วัฒนธรรมองค์การที่ประกอบด้วยปัจจัย ส าคัญ 3 ตัว ได้แก่ ภาวะ
ผู้น า การจัดการกับปัจเจกบุคคลและวัฒนธรรม 4. พฤติกรรมของสมาชิกในองค์การโดยเน้นการให้
ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและตอบสนองต่อปัจจัยภายนอกจะเป็นปัจจัยที่ก าหนดโครงสร้าง
องค์การ และหากมีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมก็จะมีอิทธิพลกับพฤติกรรมของสมาชิกในองค์การซึ่ง
มีผลการเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และสอดคล้องกับแนวคิดของ พสุ เดชะรินทร์ (2549) เสนอ
ลักษณะขององค์การสมรรถนะสูงประกอบด้วย 1. การมียุทธศาสตร์ที่ดี 2. ความสามารถในการแปลง
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 3. ขีดสมรรถนะของบุคลากร 4. โครงสร้างและกระบวนการท างานที่
เหมาะสมกับยุทธศาสตร์ 5. ค่านิยม วัฒนธรรมองค์การที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 6. ข้อมูล
ความรู้ต่างๆ ที่ใช้ในการตัดสินใจ 7. การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และ 8. ผู้น า สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Porter (1990) ระบุว่าว่าองค์การสมรรถนะสูงจะต้องมีองค์ประกอบส าคัญ 4 ประการ
ได้แก่ 1. ความเป็นผู้น าที่เป็นแบบอย่างที่ดี 2. กลยุทธ์ ที่พิจารณาจากปัจจัยภายในและภายนอกและ
ใช้ Balance scorecard เพ่ือเป็นการติดตามความก้าวหน้าของกลยุทธ์ 3.คน เป็นรากฐานส าคัญของ
การสร้างวัฒนธรรม การท างานเป็นทีมและการปรับตัว ทักษะการแก้ไขปัญหาและสร้างนวัตกรรม 
เชื่อมโยงกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4.ระบบ มีการออกแบบและโครงสร้างที่คล่องตัว เป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ท าให้การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ ดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม (2558) ได้ศึกษาส านักงานศาลปกครองสู่องค์การที่มีขีด
สมรรถนะสูง พบว่า คุณลักษณะร่วมที่พึงมีของส านักงานศาลฯ ได้ชี้ชัดทั้ง 7 ปัจจัยว่า มุ่งสู่การพัฒนา
ที่ต่อเนื่อง การน าสู่การปฏิบัติต้องชัดเจนเป็นรูปธรรม รวมทั้งเน้นการปรับตัว เน้นการมีส่วนร่วม 
พร้อมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และ
คุณธรรม ความถูกต้อง ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญของความเป็นส านักงานศาลที่มีขีดสมรรถนะสูงได้  



  413 

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ชนิดา ยุวบูรณ์ (2551) ซึ่งได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การ
ที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ:ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) พบว่ามี 5 ปัจจัย 
ได้แก่ 1) ความเป็นผู้น า โดยการสร้างภาวะผู้น าในการคิดและตัดสินใจให้กับผู้บริหารและพนักงานทุก
ระดับ เพ่ือน าพากลุ่ม บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ไปในทิศทางที่ก าหนด โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วม 
และมุ่งสู่ค่านิยมเดียวกัน และส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลในองค์การ โดยสร้างความรับผิดชอบต่อ
สังคม) มีจริยธรรมและการสร้างความเคารพและความเชื่อมั่นไว้วางใจ  2) นวัตกรรม  สินค้า บริการ 
และกระบวนการด าเนินงานของปตท. เพ่ือสร้างผลตอบแทนอย่างมีนัยส าคัญ 3) การจัดการความรู้ 
โดยองค์ความรู้จะน าไปสู่การสร้างมูลค่า เพื่อน าไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้การบริหารจัดการ 
และลดความเสี่ยงให้กับปตท.เพ่ือสร้างความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน 4). เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการน า
เทคโนโลยีมาสร้างประโยชน์ในการแข่งขันให้กับปตท.เพ่ือการตัดสินใจที่ถูกต้องรวดเร็ว และแม่นย า 
และ 5.การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ด้วยการด าเนินกิจกรรมเชิงบูรณาการตามสายโซ่ทางธุรกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็วและสร้างพลังร่วมความร่วมมือ รวมทั้งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ บุศรินทร์ 
สุจริตจันทร์ (2553) ศึกษาพบว่า องค์การที่มีศักยภาพการท างานสูงของพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขประกอบด้วยองค์ประกอบ 7 ประการ 1) ภาวะผู้น า  2) นวัตกรรมบริหาร 3) การจัดการเชิงกล
ยุทธ์มี  4) การจัดการองค์การ 5) ความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ 6) ระบบธรรมาภิบาล 7) การมีพันธมิตร
เครือข่าย นอกจากนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุริยะ ทวีบุญญาวัตร (2559) ได้ศึกษารูปแบบ
องค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พบว่า องค์ประกอบขององค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงาน คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ (1) การบริหารแบบมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(2) การน าองค์การตามหลักธรรมาภิบาล (3) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (4) การบริหารแบบมุ่งเน้น
ยุทธศาสตร์และ (5) การบริหารแบบมุ่งเน้นผลส าเร็จขององค์การ ทั้งนี้ ผู้วิจัยขออภิปรายผลการศึกษา
ตามคุณลักษณะส าคัญที่ควรเพ่ือการพัฒนาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง  
7 ประการ ดังนี้  
  1) มุ่งสร้างทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะต้องระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคลให้เหมาะสมกับวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์การซึ่งส านักงานมีธรรมชาติการน า
งานที่เป็นฝ่ายเลขานุการสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภาด้านกระบวนการนิติบัญญัติ ดังนั้นจะต้องได้คน
ดีและคนเก่งที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสายงานต่าง ๆ ที่สอดรับกับสมรรถนะขององค์การ โดย
ส านักงานจะต้องกระบวนการสรรหา พัฒนา รักษาไว้ ใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมการ
เรียนรู้พัฒนาบุคลากร ในรูปแบบต่างๆ อาทิ การสอนงาน รูปแบบฝึกอบรมและการฝึกปฏิบัติจริง 
พัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลและทักษะที่จ าเป็นในการท างานที่ส าคัญ ได้แก่ ทักษะการจัดท าเอกสาร
วิชาการ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ได้โอกาสท างานที่ท้าทายและ ได้กระตุ้นให้เรียนรู้จากการหมุนเวียน
งานเพ่ือสร้างความก้าวหน้าในชีวิตการท างาน รวมทั้ง สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการการได้ท างาน 
เพ่ือให้บุคลากรมีศักยภาพสูงและมีความรักความผูกพันกับงาน ทุ่มเทการท างานให้กับองค์การ 
สามารถท างานคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนสร้างนวัตกรรมให้ สอคล้องกับแนวคิดของ 
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Holbeche (2005) ได้กล่าวว่า องค์การสมรรถนะสูงจะมุ่งเน้นท าในสิ่งที่ถูกต้อง สิ่งแรกที่องค์การที่มี
สมรรถสูงท าคือ สร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์การจากการดึงดูดคนดีคนเก่งเข้ามาในองค์การการที่
องค์การมุ่งปลูกฝังและสร้างวัฒนธรรมที่ถูกต้องจะช่วยท าให้องค์การ เข้มแข็งวัฒนธรรมที่ถูกต้องนี้
จะต้องรับผิดชอบต่อสังคมโดยส่วนรวม มีจริยธรรมและมุ่งหวังผลตอบแทนระยะยาว ต้องเลือกคนเข้า
ท างาน เพราะ “คน” จะเป็นสิ่งที่ส าคัญท าให้ผลงานขององค์การสูง สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Edward Lawler III,(2005) กล่าวว่า องค์การสมรรถนะสูงจะให้ความส าคัญกับพ้ืนฐานที่ส าคัญที่สุด คือ 
ทุนมนุษย์ การพัฒนาศักยภาพขององค์การ ความสามารถในการแข่งขันขององค์การ มุ่งเน้นให้
ความส าคัญกับพนักงานขององค์การทั้งในเรื่องการส่งมอบข้อมูลข่าวสาร ความรู้ อ านาจในการบริหาร
ทีมงานและรางวัลแก่พนักงาน อีกทั้งสอดคล้องกับแนวคิดของ นิสดารก์ เวชยานนท์ (2551) องค์การ
ต้องมีฐานรากที่มีสมอง คือ มีทุนมนุษย์และการบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management) 
ที่เข้มแข็ง เช่น มีกระบวนการอบรม พัฒนาบุคลากรในองค์การหลายรูปแบบ สั่งสมความรู้ ทักษะ 
ความสามารถ และประสบการณ์ต่างๆ จึงจะท าให้องค์การมีศักยภาพ อีกทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ภัณฑิลา บุญปั้น (2554) พบว่า หากบุคลากรมีความอิสระในการท างาน การสนับสนุนจากเพ่ือน
ร่วมงาน การได้รับผลสะท้อนกลับจากงาน การสอนงานจากผู้บังคับบัญชา และโอกาสความก้าวหน้า
ในงานที่จะท าให้ตนสามารถปฏิบัติงานส าเร็จตามเป้าหมาย และเมื่อปัจจัยเอ้ือต่อการท างานสามารถ
สนับสนุนให้ท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมายจริงท าให้ข้าราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภารับรู้ว่า
ตนเองมีความสามารถมีความส าคัญ ส่งผลให้ข้าราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเกิดความผูกพัน
ต่องานเพ่ิมขึ้นคืองานนั้นมีความส าคัญมีความหมาย มีความทุ่มเทพยายามต่อการท างานนั้น ตลอดจน
เพ่ิมความรู้สึกการเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญต่อส านักงานฯ คิดว่าตนเองได้รับการดูแลที่ดีจากส านักงานฯมี
ความสุขในการท างาน ท าให้เกิดความผูกพันต่อองค์การอยากจะอยู่ในองค์การเพ่ือท างานต่อไป 
 2) มุ่งการน าองค์การ จากการศึกษาพบว่า ผู้บริหารมีบทบาทส าคัญในการ
ส่งเสริมให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีสมรรถนะสูง โดยผู้บริหารจะต้องท าหน้าที่  ก าหนด
ยุทธศาสตร์ นโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง สามารถสื่อสาร 
ถ่ายทอดทิศทางขององค์การให้บุคลากรในองค์การได้เข้าใจและมีเป้าหมายเดียวกัน สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Kaplan & Norton (2001) ระบุว่า องค์กรที่มีสมรรถนะสูงต้องเป็นองค์กรที่มุ่งเน้น 
ยุทธศาสตร์ (Strategy focused Organization) โดยผู้บริหารจะต้องมีภาวะผู้น าเป็นผู้สร้างการ
เปลี่ยนแปลง จูงใจให้ บุคลากรปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ที่ผ่านการถ่ายทอดอย่างทั่วถึงจนทุกแผนงาน
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ได้และมีความต่อเนื่อง เช่นเดียวกับท่ี Blanchard (2007) กล่าวว่าควรกระตุ้น
ให้บุคลากร ยึดมั่นในวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและ ผลลัพธ์ขององค์กร รวมทั้งระบบ โครงสร้าง 
กระบวนการ และ แนวปฏิบัติงานมุ่งตอบสนองวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายขององค์กร และ
ท าให้บุคลากรปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้นและลดปัญหาอุปสรรคท่ีอาจเกิดขึ้นได้ และผู้บริหารของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาจะต้องให้อ านาจบุคลากรได้ท างานเป็นทีมข้ามสายงาน เช่น การพัฒนางานวิชาการ
ของส านักงาน การพัฒนาสารสนเทศและฐานข้อมูลงานร่างพระราชบัญญัติ เป็นต้น กระตุ้นให้
บุคลากรได้เรียนรู้แก้ไขปัญหาสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วม และผลักดันการมีวัฒนธรรมองค์การ 
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ค่านิยมการท างานที่สอดคล้องและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ Holbeche 
(2005) ระบุว่า การเป็นองค์การสมรรถนะสูงจะเน้นคุณค่า คือ การที่องค์การต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อ
ใจให้กับพนักงาน องค์การต้องมีบรรยากาศของการเปิดเผย เป็นประชาธิปไตยและผู้น าต้องมีคุณธรรม 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Vecchio และ Appelbaum (1995) ที่กล่าวว่า องค์การสมรรถนะสูงจะให้
ความส าคัญกับการแก้ปัญหา องค์การจะบรรลุมีผลการปฏิบัติงานสูงอย่างยั่งยืนได้ องค์การต้องให้
ความส าคัญกับการแก้ปัญหา และมีการจัดการในลักษณะสนับสนุนและกระตุ้นด้วยการให้อ านาจ
บุคลากร (empowerment) และมีความรับผิดชอบ (accountability) ในระดับที่เหมาะสมองค์การ
จะบรรลุผลการปฏิบัติงานสูง บุคลากรและและผู้บริหารต้องท างานร่วมกัน มีความผูกพันกัน มี
เป้าหมายในการท างานอย่างเดียวกัน มีการเลื่อนไหลของข้อมูลในองค์การ และมีสภาพแวดล้อมการ
ท างานที่ดี สอดคล้องกับแนวคิดของ Bhalla et al. (2011) ที่กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์การและความ
ผูกพันองค์การ  (culture and engagement) เป็นสิ่งส าคัญให้องค์การสมรรถนะสูง โดยองค์การ
จะต้องก าหนดกลยุทธ์สร้างวัฒนธรรมที่สร้างการปรับตัวรวดเร็ว และสร้างความผูกพันองค์การ 
เช่นเดียวกับ Denison & Mishra (1995) ระบุว่าการสร้างวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม (Involvement) 
ตามแนวคิดของที่ให้มีส่วนร่วมจากการได้รับมอบอ านาจจากผู้บังคับบัญชาให้มีอ านาจในการตัดสินใจ 
แก้ไขปัญหา ท างานเป็นทีม นอกจากนี้การน าองค์การผู้น าจะต้องมีการส่งเสริมให้องค์การมีธรรมาภิ
บาล ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และน าองค์การให้มีความโปร่งใสมีคุณธรรม 
รับผิดชอบต่อสังคม สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) 
สอดคล้องกับทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2551) ระบุว่าองค์การสมรรถนะสูงที่ให้ความรับผิดชอบต่อ
สังคม เป็นองค์การที่ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืนในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยผลิต
สินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ศักยภาพของบุคลากรเต็มที่และรักษาคนดีไว้ได้
นานที่สุด โดยองค์การสมรรถนะสูงจะมีความคล่องตัวสามารถปรับปรุงการด าเนินงานให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Agility) มีกลยุทธ์ โครงสร้างกระบวนการการท างาน เทคโนโลยีและ
บุคลากรที่สอดประสานกันเป็นอย่างดี  
 3) มุ่งสร้างยุทธศาสตร์ที่มีความยืดหยุ่นรองรับการเปลี่ยนแปลง จากการศึกษา 
พบว่า ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะต้องขับเคลื่อนไปข้างหน้าโดยมียุทธศาสตร์เป็นตัวน าการ
ขับเคลื่อน การก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่สร้างขึ้นจะต้องเกิดจากความเข้าใจในสมรรถนะหลัก
น ามาก าหนดเป้าหมายที่ท้าทายที่ทุกคนร่วมกันคิดและพร้อมปฏิบัติให้ส าเร็จในอนาคต สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Buytendijk (2006) ระบุว่าการเป็นองค์การสมรรถนะสูงเป็นองค์การที่มีการตั้งเป้าที่ท้า
ทายและยิ่งใหญ่เพ่ือการความมุ่งม่ันและแสวงหาแนวทางที่บรรลุผล อีกทั้งการก าหนดยุทธศาสตร์ของ
ส านักงานต้องมุ่งผลลัพธ์ (Result Oriented) และเป็นองค์การที่มีความยืดหยุ่น ปรับตัวได้รวดเร็ว 
สอดคล้องกับแนวคิดของ  Brokaw & Mullins (2006)  องค์การสมรรถนะสูงภาครัฐ จะต้องเป็น
องค์การที่สามารถผลักดันองค์การให้บรรลุภารกิจ ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดสะท้อนความสามารถในการ
จัดการการเปลี่ยนแปลง สร้างพลังและความต้องการไปสู่จุดหมายปลายทางใหม่ ๆ ตามวิสัยทัศน์
อย่างต่อเนื่อง การสร้างและยกระดับความหวังขององค์การสมรรถนะสูง มุ่งเน้นบรรลุผลลัพธ์ 
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สอดคล้องกับแนวคิดของ Linder & Brooks (2004) ที่ระบุว่าองค์การสมรรถนะสูงจะด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ตอบสนองต่อพันธกิจ องค์การภาครัฐในอดีตนั้นประเมินผลงานด้วยการเปรียบเทียบปัจจัย
น าเข้ากับผลผลิตมากกว่าผลลัพธ์ที่เป็นคุณค่าที่แท้จริง (Outcome-oriented) ส านักงานต้องมีการ
ยืดหยุ่นปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ซึ่งขณะนี้ส านักงานได้มีการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) และมีการปรับแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ รัฐธรรมนูญ แผนแม่บท และแผนการปฏิรูปประเทศ สอดคล้องกับแนวคิดของ Jupp & 
Younger (2004) ที่ ระบุ ว่ า  เป็นองค์การที่ มีความยืดห ยุ่นสู ง (Highly agile) สามารถปรับ
กระบวนการท างานให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสามารถในการตอบสนองผู้บริโภคใน
เรื่องของการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง สอดคล้องกับแนวคิดของ นิสดารก์ เวชยานนท์ (2551) กล่าวไว้
ว่า องค์การสมรรถนะสูงต้องมีโครงสร้างที่ยืดหยุ่น มีการก าหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจที่ท้าทาย 
และเป็นไปได้ โดยให้คนได้ใช้ศักยภาพตนเองมากที่สุด 
 4) มุ่งพัฒนากระบวนการที่มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง จากการศึกษา พบว่า 
ส านักงานจะต้องมีการปรับปรุงกระบวนการท างานและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีระบบการท างานที่ได้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของสมาชิกวุฒิสภา หรือผู้มีส่วนได้เสีย สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Schermerhorn, Hunt & Osborn (2007) ระบุว่า การบริหารคุณภาพโดยรวม (Total Quality 
Management :TQM) เป็นกระบวนการบริหารองค์การทั้งหมด เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าได้ การผลักดันให้เกิด 
TQM เป็นสิ่งจ าเป็นมากในองค์การที่มีสมรรถนะสูง ซึ่งจะต้องกระตุ้นให้มีทีมบริหารตนเอง โดย
พนักงานทุกคนจะต้องมีการวางแผนคุณภาพ และการตรวจสอบตนเอง มีสั่งสมรวบรวมข้อมูลและ
แบ่งปันความรู้เพ่ือปรับตัวกับสภาพแวดล้อมโดยมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพ่ือให้
เกิดการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่องด้วย สอดคล้องกับการศึกษาของ De Weel (2012) ได้ศึกษา
ลักษณะขององค์การสมรรถนะสูงจะต้องมีลักษณะของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง  โดยองค์การ
จะต้องมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการปรับปรุงกระบวนการท างาน โดยองค์การจะต้องพัฒนานวัตกรรมจาก
สมรรถนะหลักขององค์การ และสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ กระบวนการและการบริการอย่าง
ต่อเนื่อง  
 5). มุ่งการเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีสร้างนวัตกรรม จากการศึกษาว่า การเรียนรู้
เป็นสิ่งส าคัญและเป็นรากฐานของการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการท างาน ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาจะต้องส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Blanchard (2007) ที่ระบุว่า องค์การสมรรถนะสูงจะต้องส่งเสริมการเรียนรู้ อย่าง
ต่อเนื่อง เน้นการปรับปรุงศักยภาพผ่านระบบการเรียนรู้ สร้างทุนความรู้ และถ่ายโอนความรู้ตลอดทั้ง
องค์กร เพ่ือให้องค์การก้าวไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ เช่นเดียวกับแนวคิดของ Linder & Brooks 
(2004) ระบุว่า การมีความคิดสร้างสรรค์และมีความยืดหยุ่น (Innovative and flexible) เป็นการที่
องค์การแสวงหาโอกาสในการเผชิญความท้าทายด้วยการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ใช้ความสามารถ
และความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ องค์การมีการทดลองปฏิบัติอย่าง
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กระตือรือร้น เพราะบุคลากรเข้าใจถึงการทดลองแนวคิดใหม่ ๆ ที่จะน าไปสู่การสร้างความสามารถใน
ส่วนของกระบวนการและโครงสร้าง ซึ่งเกี่ยวข้องกับรูปแบบการบริหารภาครัฐ ดังนั้น โครงสร้าง
องค์การจึงมีความยืดหยุ่นเพ่ือที่จะตอบสนองต่อโอกาสขององค์การและการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับ Pettigrew & Whipp (1991) ระบุว่าองค์การสมรรถนะสูง
จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมด้วยการปฏิบัติและการเรียนรู้ สอดคล้อง
กับแนวคิดของ  Senge (1994) ได้กล่าวถึง องค์การแห่งการเรียนรู้ว่า เป็นองค์การที่ เพ่ิมขีด
ความสามารถในการสร้างอนาคตอย่างต่อเนื่อง โดยมีหัวใจขององค์การแห่งการเรียน รู้ คือ การ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (A Shift of Mind) ให้เปิดรับเรียนรู้เพ่ิมพูนความสามารถของตนอย่าง
สร้างสรรค์ และสอดคล้องกับแนวคิดของ Toffler (1971) ได้กล่าวว่า ในศตวรรษที่ 21 คนต้อง
สามารถลบสิ่งที่เรียนรู้มาเพ่ือเรียนรู้ใหม่ด้วยมุมมองใหม่ อีกทั้งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชนิดา ยุว
บู รณ์  (2551) ที่พบว่า ปัจจัยส าคัญของการเป็นองค์การที่มีศักยภาพสูงอย่างต่อเนื่ อง คือ 
ความสามารถในการจัดการความรู้ เพ่ือสร้างนวัตกรรมให้กับองค์การ (Mische,2001) 
 6) มุ่งตอบสนองความต้องการของวุฒิสภาเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็น
ส าคัญ จากการศึกษาพบว่า องค์การสมรรถนะสูงจะต้องมุ่งให้ความส าคัญกับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วน
ได้เสียเป็นหลัก  ได้แก่ สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ และองค์การที่เกี่ยวข้อง โดยมีการรับฟัง
ความคิดเห็น ความต้องการเพ่ือน ามาพัฒนางานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาทิ กระบวนการ
ประชุม การเสนอกระทู้ ญัตติ การจัดท าเอกสารวิชาการ รวมทั้งการพัฒนารูปแบบการให้บริการ
ใหม่ๆ ที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มีช่วยสร้างนวัตกรรมให้กับสมาชิกเพ่ือส่งเสริมการท างานด้านนิติ
บัญญัติ  เช่น การจัดท าแอปพลิเคชัน หรือ สร้างแพลตฟอร์มในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพ่ือให้สมาชิก
วุฒิสภาได้เข้าถึงข้อมูลต่างๆ แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เช่น ข้อมูลการนัดการประชุม การสอบถามถาม
ข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการ สืบค้นร่างพระราชบัญญัติ เป็นต้น ซึ่งสร้างความพึงพอใจและสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับสมาชิกวุฒิสภาในระยะยาว สอดคล้องกับแนวคิดของ เป็นผู้มีส่วนได้เสีย 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Linder & Brooks  (2004) ที่กล่าวว่าคุณลักษณะขององค์กรสมรรถนะสูง
คือการมุ่งเน้นที่ผู้รับบริการ (Client-centered) ซึ่งเป็นการท าความเข้าใจกับความต้องการและความ
คาดหวังของลูกค้าทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และมีสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้าโดยภาครัฐ
จะต้องมีการปรับปรุงการให้บริการโดยน าสารสนเทศที่เกี่ยวกับลูกค้าในการปรับปรุงบริการสร้างช่อง
ทางการปฏิบัติ การจัดทีมงานวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ การส ารวจความพึงพอใจและน าผลการ
ส ารวจไปศึกษา ท าให้มีความเข้าใจความแตกต่างของลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ และน าไปสู่การออกแบบการ
ให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายเช่นเดียวกับ Blanchard (2007) กล่าวว่า องค์กรที่มี สมรรถนะสูงจะต้อง
รู้จักลูกค้าของตนเอง เข้าใจ ความต้องการของลูกค้าและมุ่งตอบสนองต่อความต้องการนั้น สอดคล้อง
กับการศึกษาของ Jamrog, Vickers, Overholt, & Morrison, (2008) พบว่า องค์การสมรรถนะสูง
จะต้องมีวิธีการดูแลลูกค้าด้วยการมองไปข้างหน้าและให้บริการที่เหนือกว่า ดูแลและรักษาลูกค้า
ผู้รับบริการปัจจุบันให้คงอยู่ รวมถึงจัดโครงสร้างและกระบวนการภายในที่จ า เป็นในการให้บริการ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ จิรประภา อัครบวร (2551) ที่กล่าวว่า องค์การสมรรถนะสูงจะต้องเป็น
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องค์การที่ประสบความส าเร็จ มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ สร้างผลต่อแทนต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่าง
ยั่งยืน อีกทั้งสอดคล้องกับแนวคิดเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) และแนวคิด
การจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่ส่งเสริมให้บริการเชิงรุกสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ โดยยึดผลลัพธ์ของประชาชนให้ก่อประโยชน์สุขกับประชาชน 
 7) มุ่งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือความร่วมมือ การปฏิบัติหน้าที่ของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาในองค์การระบบเปิดจะต้องมีการเชื่อมโยงการท างานสร้างข่ายความ
ร่วมมือกับภายในองค์การและภายนอกองค์การร่วมกับองค์การอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการสนับสนุน
ภารกิจด้านนิติบัญญัติ โดยทุกส านักจะต้องมีแนวคิดส่งเสริมการสร้างความร่วมมือ เพราะการสร้าง
ความร่วมมือจะท าให้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สามารถสร้างผลงานใหม่ๆ จาการท างานร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความคิดและพัฒนางานร่วมกัน ซึ่งส านักงานมีการสร้างความร่วมมือบูรณาการฐานข้อมูล
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 4 หน่วยงานได้แก่ ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพ่ือ
เป็นการเชื่อมโยงการท างานเกี่ยวกับร่างกฎหมาย โครงการการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ร่วมกับ 
สกสว. และโครงการบูรณาการฐานข้อมูลทางวิชาการของรัฐสภาเพ่ือส่งเสริมการน าทรัพยากรมาใช้
ประโยชน์ในการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายของรัฐสภา การสร้างความร่วมมือด้าน รวมทั้งการสร้าง
ความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน เพ่ือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะและได้แนว
ทางการร่างพัฒนากฎหมาย (Government Labs) ซึ่งเป็นการสร้างนวัตกรรมร่วมกันกับจากภาค
ประชาชนได้ ยกระดับการพัฒนาคุณภาพกฎหมายของวุฒิสภา สอดคล้องกับแนวคิดระบบราชการ 
4.0 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0)  ในการส่งเสริมการสร้างการการสร้าง
ความร่วมมือสร้างเครือข่ายในการท างานร่วมกันขององค์การภาคภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อ
สร้างนวัตกรรมสร้างคุณค่า (Co-Creation) ส่งมอบให้ประชาชนและการบริการสาธารณะ และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ Pestoff (2010) ระบุว่า การจัดการภาคีสาธารณะแนวใหม่ (NPG) การ
จัดการที่วางอยู่บนพ้ืนฐานของ “การผลิตร่วมกัน” (Co-Production) การจัดการที่ประกอบด้วยผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย รวมทั้งการให้บริการเกี่ยวกับสวัสดิการที่จัดขึ้น อีกท้ังสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Linder & Brooks (2004) ระบุว่า องค์การสมรรถนะสูงต้องเป็นองค์การเปิดและสร้างเครือข่าย 
(Open and Collaborative) โดยองค์การจะต้องมีความพร้อมที่จะท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนและ
สร้างการท างานที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานอ่ืน ๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์การภาครัฐมีการ
ปฏิบัติการเปิดกว้าง มีหน่วยงานเครือข่าย ซึ่งระกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ หน่วยการเมือง 
องค์การที่ไม่ใช่ภาครัฐ หน่วยงานเอกชน และองค์การสาธารณะอ่ืน ๆ ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ เหล่านี้มี
ความต้องการอย่างหลากหลายพ่ึงพาซึ่งกัน รวมทั้งมีการสร้างพันธมิตร (partnering) ที่น ามาซึ่ง
รูปแบบการใช้แหล่งทรัพยากรจากองค์การภายนอก จนถึงการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครจากองค์การ
หรือชุมชนการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ในโครงการซึ่งช่วยสนับสนุนพันธกิจ มีการกระตุ้นให้
บุคลากรท างานข้ามสายงานในส่วนต่าง ๆ เพื่อเพ่ิมคุณค่าขององค์การที่มีต่อสาธารณะ และสอดคล้อง
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กับผลงานวิจัยของบุศรินทร์ สุจริต จันทร์ (2553) ที่พบว่า รูปแบบองค์กรที่มีศักยภาพการท างานสูง
ของวิทยาลัยพยาบาล สังกัด กระทรวงสาธารณสุข มีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ การมีพันธมิตร
เครือข่าย 
  อย่างไรก็ดี จากการศึกษาพบว่าความต้องการและความคาดหวังในการพัฒนา
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะ คือ การผลักดันและความจริงจังของผู้บริหารที่
ต้องการเปลี่ยนเปลี่ยนให้คนและระบบมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยเป็นผู้เป็นน าการการเปลี่ยนแปลง 
เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและน าองค์การเดินหน้าด้วยความมุ่งมั่น สื่อสารและสร้างการมี
ส่วนร่วมให้ เพ่ือให้บุคลากรยอมรับและเชื่อถือไว้วางใจ พร้อมปฏิบัติงานตามแผนที่องค์การก าหนด 
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในองค์การ สร้างโอกาสให้บุคลากรได้คิดริเริ่มโครงการใหม่ๆ หรือมีการสอน
งานเพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลและองค์การ และเป็นแบบอย่างให้กับบุคลากรทั้งด้านคุณธรรม 
จริยธรรมการท างาน สอดคล้องกับแนวคิดของ Kaplan & Norton (2001) กล่าวว่า องค์กรที่มี
สมรรถนะสูงต้องเป็นองค์กรที่มุ่งเน้น ยุทธศาสตร์ (Strategy focused Organization) โดยผู้น า
องค์กรเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง จูงใจให้ บุคลากรปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ที่ผ่านการถ่ายทอดอย่าง
ทั่วถึงจนทุกแผนงานเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ได้และมีความต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวคิดของ Burns, 
(1978) ที่กล่าวว่าลักษณะผู้น าที่ส่งผลให้องค์การมีศักยภาพ คือ ผู้น ามีลักษณะของการเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงที่ตระหนักถึงความต้องการของผู้ตามท าหน้าที่ตอบสนองความต้องการเน้นพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชากระตุ้นยกย่องให้โอกาสได้คิดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พัฒนาศักยภาพให้เป็นผู้น าได้
ในที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของ Bennis (1989) ที่กล่าวว่า ผู้น าในอนาคตจะต้องเป็นผู้น าแบบเน้น
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งประกอบด้วยการมีความรู้กว้างไกล มีความตื่นตัวกระตือรือร้นเชื่อมั่นในบุคคล
และการท างานเป็นทีม กล้าเสี่ยง มองเห็นความก้าวหน้าระยะยาวส าคัญกว่าระยะสั้นยึดมั่นต่อการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พร้อมสร้างสิ่งท้าทายและต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ ดุษณีย์ ยศทอง (2561) ที่ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสู่
องค์กรพยาบาลสมรรถนะสูง: กรณีศึกษาโรงพยาบาลศิริราช พบว่า สิ่งส าคัญประการหนึ่งของการเป็น
องค์การสมรรถนะสูงคือ การมีผู้น าการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะช่วยให้ช่วยให้การพัฒนาองค์กรพยาบาล
โรงพยาบาลศิริราชไปสู่การเป็นองค์การสมรรถนะสูงเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนิดา ยุวบูรณ์ (2551) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การที่มีผล
การปฏิบัติงานเป็นเลิศ : ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) พบว่า ปัจจัยวัฒนธรรม
องค์กรการยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่แข็งแกร่ง ซึ่งเกิดจากการที่ผู้น ามีการติดต่อสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิผล ท าให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ พนักงานจึงไม่มีการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง เป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ส่งผลให้ปตท. เป็นองค์การที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง  
  นอกจากนี้ การมีธรรมาภิบาลเป็นช่วยส่งเสริมส่งเสริมให้ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภามีสมรรถนะสูง โดยคาดหวังให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาควรส่งเสริมการท างานแบบมีส่วน
ร่วมทั้งภายในและภายนอกองค์การ เน้นความโปร่งใส เน้นความ รับผิดชอบ เนื่องจากบทบาทของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ท าหน้าที่สนับสนุนภารกิจให้กับฝ่ายนิติบัญญัติที่เป็นตัวแทนของ
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ประชาชน ฉะนั้นการด าเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ จะต้องมีการวางแนวทางการท างานจะต้อง
ส่งเสริมการสร้างความโปร่งใส และเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และ
ผลการปฏิบัติภารกิจของวุฒิสภาให้ประชาชนได้รับรู้ รับทราบ รวมทั้งจัดท าแหล่ งข้อมูลเผยแพร่
ผลงานต่าง ๆ อาทิการพิจารณาร่างกฎหมาย การเสนอญัตติ กระทู้ถาม การพิจารณาให้ความ
เห็นชอบบุคคลต าแหน่งฯ รวมทั้งการด าเนินการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและ
จัดท าและการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ การเพ่ือการสืบค้น ศึกษา ติดตามการท างานของ
สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน มีช่องทางให้ประชาชนเข้ามาติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานได้ และจัดระบบสารสนเทศ
ให้ประชาชนได้รับรู้อย่างถึง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายนิติบัญญัติในการสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นที่
ยอมรับของประชาชน ดังนั้นการบริหารงานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะต้องมีความโปร่งใส 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคมให้มีการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานของวุฒิสภา 
โดยชอบธรรม และมี ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ เสน่ห์ จุ้ยโต (2557) ได้ศึกษาการ
พัฒนาตัวแบบการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่องค์การสมรรถนะสูง พบว่า กระบวนการ
บริหารที่ประสบความส าเร็จ 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย จุดประกาย ขายความคิด พิชิตการ
เปลี่ยนแปลง และสร้างความต่อเนื่อง มีเทคนิคการบริหารที่ประสบความส าเร็จโดยยึดหลักการธรร
มาภิบาล 10 ประการ ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักมีส่วนร่วม หลักโปร่งใส หลัก
ความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า หลักองค์การ แห่งการเรียนรู้ หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
หลักการบริหารจัดการสมัยใหม่ หลักเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  ซึ่งสอดคล้องกับตาม
แนวคิด    ธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(2555) และสอดคล้องกับแนวคิดของ Linder & Brooks (2004) ที่กล่าวว่า การชี้แจงความ
รับผิดชอบ (Accountable) เป็นการที่องค์การแสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การสู่
สาธารณะได้อย่างเปิดเผย เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคม (Social Responsibility) ในหน่วยงานภาครัฐ องค์การสมรรถนะสูงจะต้องแสดงให้เห็น
ประจักษ์ถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นและงบประมาณที่ใช้ไป เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับสังคม การตรวจสอบ
หน่วยงานภาครัฐแบบดั้งเดิมนั้นคือการตรวจสอบสมดุลบัญชีรับจ่ายตามหมวดรายการที่ก าหนด ใน
องค์การสมรรถนะสูงนอกจากจะประเมินและรายงานรายรับรายจ่ายแล้ว ยังต้องประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้งบประมาณด้วยโดยการให้ความส าคัญร่วมกันระหว่างความ
คุ้มค่าหรือความคุ้มทุน กับวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  ซึ่งจะแสดงให้ประชาชนทราบว่า
หน่วยงานได้น าภาษีไปใช้อย่างคุ้มค่าเพียงใด องค์การจึงต้องมีข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการเพ่ิมคุณค่า
ของบริการที่จัดให้ประชาชน 

2. จัดท าร่างยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 
จากผลการวิจัย พบว่า ยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะ

สูงที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ มาจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ซึ่งประกอบด้วย
จุ ดแข็ ง  (Strength) จุ ด อ่ อน  (Weakness) โอกาส  (Opportunity) แล ะ อุป สรรค  (Threat) 
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(Wheelen & Hunger, 2010) น าไปสู่การร่างยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ เพ่ือวางแนวทางพัฒนาหรือ
การแก้ไขปัญหาในระยะยาว พร้อมทั้งจัดท าแนวทางการด าเนินการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ 
ทั้งนี้การพัฒนายุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง เกิดจากการ
แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร บุคลากรของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา หน่วยงานภาครัฐ  และรัฐสภา ตลอดจนภาคประชาชน
ทุกภาคส่วนในการร่วมกันสนับสนุนให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีสมรรถนะสูงได้  

การพัฒนายุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง ที่
พัฒนาขึ้นประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และแนวทางการ
ด าเนินการ มีผลการประชุมเชิงนโยบายเพ่ือยืนยันยุทธศาสตร์ มีการเสนอข้อสรุปการก าหนด 5 
ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยที่ประชุมมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่ายุทธศาสตร์มีความเหมาะสมและ
เป็นไปได้ เนื่องจากการศึกษายุทธศาสตร์ดังกล่าวได้มาการศึกษาสภาพการณ์และความต้องการการ
พัฒนาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภาย
นอกจากภาพรวมและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการวิเคราะห์เอกสาร 
การสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนายุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง ท าให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมและเที่ยงตรง และร่างยุทธศาสตร์ของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง ท าให้ได้ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา
และการด าเนินการจัดการ โดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจเป็นการก าหนดเป้าหมายระยะยาว
ต่อการมุ่งมั่นไปสู่จุดหมายปลายทางต่อไป เนื่องจากเป็นยุทธศาสตร์ที่เกิดจากการแสดงความคิดเห็น
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และได้รับการยอมรับว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับผลการประเมินกลยุทธ์ของผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินความ
เหมาะสมและความเป็นไปในการน าไปสู่การปฏิบัติ โดยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางการด าเนินงานที่
ได้จากการศึกษาครั้งนี้ ในการพัฒนาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูงมีความ
แตกต่างจากเดิมที่มุ่งเน้นการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของภาครัฐในภาพรวมเป็นส่วนใหญ่ แต่
ข้อเสนอการพัฒนายุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนาในระดับองค์การในรูปแบบเชิงรุกเพ่ือให้สอดคล้อง
กับบริบทและสถานการณ์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาในปัจจุบัน 

จากส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นองค์การหลักองค์การเดียวที่สนับสนุนภารกิจด้านนิติ
บัญญัติให้กับวุฒิสภา ซึ่งมีบริบทแตกต่างจากหน่วยงานภาครัฐฝ่ายบริหาร การพัฒนายุทธศาสตร์ของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นการด าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
และทิศทางที่ต้องการจริง ๆ โดยยึดสมาชิกวุฒิสภา และประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้เป็นองค์การสมรรถนะสูงความ
ต้องการ ทั้งนี้แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาเพ่ือให้สอดคล้องกับหน้าที่และอ านาจวุฒิสภา ตาม
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 2560 และเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  
ในด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ทั้ง 8 ประการ ได้แก่ 1. ภาครัฐที่ยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
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หน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ มีระบบการบริหารจัดการ ที่
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส 2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 3. ภาครัฐมี
ขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศ 4. ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง 5. บุคลากรภาครัฐเป็น
คนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูงมุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 6. 
ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับ
บริบทต่าง ๆ และมีกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับเท่าที่จ าเป็น 8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิ
มนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค (ยุทธศาสตร์ชาติ, 2561: 55-61) และสอดคล้องกับ
ระบบราชการ 4.0 โดยลักษณะส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1) องค์การภาครัฐต้องเปิดกว้างและเชื่อมโยง
กัน ท างานอย่างเปิดเผยโปร่งใส บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลได้ แบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน สามารถ
ตรวจสอบได้ เปิดกว้างให้ภาคส่วนอ่ืน ๆ เข้ามามีส่วนร่วม และรับโอนภารกิจไปด าเนินการแทนได้ 
เชื่อมโยงการท างานอย่างเป็นเอกภาพและสอดคล้องกัน จัดความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างให้สอดรับกับ
การท างานแนวระนาบในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ ง  
2) ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) ท างานเชิงรุก มองไปข้างหน้า แก้ไข
ปัญหาและตอบสนอง ความต้องการของประชาชนโดยไม่ต้องได้รับการร้องขอก่อน ใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลภาครัฐและระบบดิจิทัลในการจัดการบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการประชาชน
เชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเพ่ือให้บริการได้อย่างเบ็ดเสร็จในจุดเดียว และประชาชนสามารถใช้บริการ
ภาครัฐได้ตลอดเวลาผ่าน หลากหลายช่องทาง เช่น ติดต่อด้วยตนเอง อุปกรณ์ติดตอสื่อสาร และทาง
เว็บไซต์ 3) มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) ท างาน
อย่างเตรียมการไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ยืดหยุ่นและตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่าง
ทันเวลา สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่ม และประยุกต์องค์ความรู้ เข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลก
แห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็น
ส านักงานสมัยใหม่ ท าให้ข้าราชการมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
เหมาะสมกับบทบาทของตน(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ,2561) แผนแม่บท 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนปฏิบัติราชการของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2563- 2565  อีกทั้งจากการศึกษาพบว่า การพัฒนายุทธศาสตร์
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูงสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
ราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2563-2565 แต่มีความแตกต่างในมุมมองของรายละเอียด
กลยุทธ์ ดังนี้ ส าหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1) การยกระดับการบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูง ซึ่งมี
ความแตกต่างจากกลยุทธ์ของแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติราชการของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาในปัจจุบัน เพ่ือสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติของวุฒิสภา ผู้วิจัยได้มุ่งประเด็นพัฒนาระบบ
การปฏิบัติงานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้มีสมรรถนะสูง โดยมีกลยุทธ์การพัฒนาการน า



  423 

องค์การ หรือศักยภาพผู้น า การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้ความมีธรรมาภิบาลองค์กร และการ
พัฒนาระบบกระบวนการจัดการในองค์การ รวมทั้งมีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือ
ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนงานให้กับวุฒิสภา โดยมีประชาสัมพันธ์องค์การ และการถอด
บทเรียนเพ่ือพัฒนาส านักงานให้มีจุดแข็งและมีศักยภาพในการสนับสนุนวุฒิสภาให้มากยิ่งขึ้น ส่วน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2) การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบงานด้านนิติบัญญัติและการพัฒนา
กลไกในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
จะเป็นแผนที่มุ่งการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติของวุฒิสภา ตามหน้าที่และอ านาจ
ของวุฒิสภาชุดปัจจุบันที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 2560 และมุ่งเน้นการพัฒนาสร้างนวัตกรรมให้กับ
วุฒิสภา และการสร้างความเป็นมืออาชีพทางวิชาการเพ่ือส่งเสริมให้เป็นองค์การสมรรถนะสูง 
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 1 ยกระดับการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ และ แผนปฏิบัติ
ราชการเรื่องที่ 2 พัฒนางานด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการด าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถ
บุคลากรให้มีสมรรถนะสูง เป็นการส่งเสริมการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาบุคลากรให้เป็น
ทุนมนุษย์ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการเชิงรุก และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต แต่มีมุมมองที่แตกต่างในการมุ่งเน้นส่งเสริมการสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือเป็นผู้ประกอบการภาครัฐ ท างานเชิงรุก ส่วนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ซึ่งส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และมีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์การเพื่อไปสู่องค์การดิจิทัล สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถของ
องค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง และ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ทางการเมือง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยและสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคประชาชนและ
เครือข่ายทุกภาคส่วนของประเทศ ซึ่งในรายละเอียดของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สอดคล้องกับ 
แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่  5 พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชา ธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน แต่มีมุมมองที่แตกต่างใน
การมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน เพ่ือสร้างการรับรู้เกิดการตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วม
พัฒนาระบอบประชาธิปไตย โดยต้องการให้ประชาชนได้เข้ามีมาส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ทางกฎหมายซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติภารกิจของฝ่ายนิติบัญญัติต่อไป 

นอกจากนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ เชวง วัฒนธีรางกูร (2555) ที่ศึกษายุทธศาสตร์
การบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสู่องค์การสมรรถนะสูง พบว่า มี 5 ยุทธศาสตร์ คือ 1) มุ่งเน้น
ผลการปฏิบัติงานและการจัดการความรู้ 2) ยกระดับคุณภาพการบริหารสู่การเปลี่ยนแปลง  
3) ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 4) ให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและผู้รับบริการ 5) พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ อรุณกมล ศุขเอนก (2561) ที่ศึกษากลยุทธ์การบริหารจัดการของธนาคารพาณิชย์
เอกชนสู่การเป็นองค์การสมรรถนะสูง พบว่า การสร้างกลยุทธ์จะต้องเน้นสนองตอบต่อลูกค้าและผู้มี
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ส่วนได้ส่วนเสีย โดยกลยุทธ์การบริหารจัดการของธนาคารพาณิชย์เอกชนสู่การเป็นองค์การสมรรถนะ
สูงประกอบด้วย 5 กลยุทธ์หลัก คือ 1) มุ่งสร้างและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือให้บริการด้วย
ระบบการเงินการธนาคารอัจฉริยะสู่สังคมไร้เงินสด โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 2) ด าเนินธุรกิจโดยยึด
หลักการบริหารกิจการที่ดี  3) ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การให้รับรองสังคมศตวรรษที่  21  
4) พัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลง และ5) ส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชย์เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ทั่วทั้ง
องค์การ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ดุษณีย์ ยศทอง (2561) ที่ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการสู่องค์กรพยาบาลสมรรถนะสูง: กรณีศึกษา โรงพยาบาลศิริราช พบว่า การ
เป็นองค์การสมรรถนะสูงของโรงพยาบาลศิริราช ประกอบไปด้วยการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์การ
บริหารจัดการภาครัฐ 7 หมวด และการมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงการสร้างเครือข่ายและพันธมิตร
อย่างเป็นระบบ จะช่วยให้การพัฒนาองค์กรพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช สู่การเป็นองค์กรพยาบาล
สมรรถนะสูง เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ บุศรินทร์ 
สุจริตจันทร์ (2553) ศึกษาพบว่า องค์การที่มีศักยภาพการท างานสูงของพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขประกอบด้วยองค์ประกอบ 7 ประการ 1) ภาวะผู้น า 2) นวัตกรรมบริหาร 3) การจัดการ
เชิงกลยุทธ์มี 4) การจัดการองค์การ 5) ความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ 6) ระบบธรรมาภิบาล 7) การมี
พันธมิตรเครือข่าย นอกจากนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ภาวนา กิตติวิมลชัย (2559) พบว่า 
คุณลักษณะขององค์การสมรรถสะสูงที่เหมาะสมในการพัฒนาอุดมศึกษาสู่การเป็นองค์การสมรรถนะ
สูงมากที่สุด คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพสูง การจัดการข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการออกแบบปรับปรุงกระบวนการ ร้อยละ 100 แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาสถาบันสู่องค์การ
สมรรถนะสูงเรียงตามล าดับ พบว่า มี 7 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพ
สูง 2. ด้านการจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. ด้านการออกแบบองค์การและการปรับปรุง
กระบวนการ 4. ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการ 5. ด้านการสร้างนวัตกรรม 6. ด้านการมุ่งเน้นผลลัพธ์การ
ปฏิบัติงาน 7. ด้านการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล 
(2554) ได้ศึกษาการพัฒนายุทธศาสตร์องค์การสมรรถนะสูงของสถาบันการศึกษาพยาบาล สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ยุทธศาสตร์องค์การสมรรถนะสูง ของ
สถาบันการศึกษาพยาบาล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ 
จัดกลุ่มยุทธศาสตร์ตามแนวทางการบริหารเชิงระบบได้ 1) ยุทธศาสตร์เชิงปัจจัยน าเข้า ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์การน าองค์การ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน 2) ยุทธศาสตร์เชิง
กระบวนการ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การสร้างคุณค่าแก่นักศึกษา ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ยุทธศาสตร์การชี้น าสังคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่าย 3) ยุทธศาสตร์เชิงผลผลิต ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์กระบวนการสร้างผลสัมฤทธิ์ 4) ยุทธศาสตร์เชิงตัวป้อนกลับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้าน
องค์การการเรียนรู้ โดยผลการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับการปัจจัยที่ส่งผลต่อการก าหนด
ยุทธศาสตร์ส านักงานหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือเป็นองค์การสมรรถนะสูงสอดคล้องกับข้อเสนอ
ยุทธศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูง เพ่ือสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติของวุฒิสภา 

จากผลการวิจัยพบว่า การน าองค์การเพ่ือให้องค์การมีการบริหารจัดการที่ดี ผู้น าเป็น
ปัจจัยส าคัญที่จะพัฒนาและยกระดับส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจาก
วุฒิสภาในการสนับสนุนหน้าที่และอ านาจตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด ผู้บริหารจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดี
ในการประพฤติปฏิบัติ เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมและเสริมสร้าง
บรรยากาศการท างานที่ยอมรับไว้วางใจกัน มีการถ่ายทอดสื่อสารแผนเพ่ือให้บุคลากรได้ตระหนักและ
เห็นความส าคัญของกระบวนการเป้าหมายและผลลัพธ์ โดยส่งเสริมให้มีการท างานท างานเป็นข้าม
สายงานเพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการแบ่งงานกันท าตามโครงสร้างองค์การ  สอดคล้องกับผล
การศึกษาของชนิดา ยุวบูรณ์ (2551) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การที่มีผลการ
ปฏิบัติงานเป็นเลิศ : ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) พบว่า วัฒนธรรมองค์กรในเรื่อง
การยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่แข็งแกร่ง ซึ่งเกิดจากการที่ผู้น ามีการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล 
ท าให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ พนักงานจึงไม่มีการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง และส่งเสริมการสร้าง
มาตรฐานกระบวนการท างานให้มีคุณภาพโดยมีการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง  และ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วสันต์ ชวลิตวรกุล (2560) การศึกษาถึงปัจจัยด้านการบริหารความ
หลากหลายที่ มี ผลต่อการน าองค์กรไปสู่ การเป็นองค์กรที่ มี สมรรถนะสู ง (Hi-Performing 
Organization) ขององค์กรรัฐวิสากิจในประเทศไทย พบว่าปัจจัยด้านของคุณลักษณะ (Personality) 
ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย คุณสมบัติส่วนบุคคล และปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย วัฒนธรรมและ 
การบริหารจัดการในองค์กร มีอิทธิพลต่อการน าองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในองค์กร 
รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย นอกจากนี้ จากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักต่างให้ความเห็น
ว่าการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลเป็นสิ่งส าคัญที่ส านักงานยึดถือปฏิบัติทั้ งองค์การ โดย
ส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมการบริหารงานองค์การมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสมีการเปิดช่องทางการ
สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนสามารถตรวจสอบการข้อมูลต่าง ๆ ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาได้ มีความรับผิดต่อองค์การ สอดคล้องกับผลการวิจัยของบุศรินทร์ สุจริ ตจันทร์ (2553) ที่
พบว่า องค์ประกอบที่ส าคัญของรูปแบบองค์กรที่มีศักยภาพการท างานสูงของวิทยาลัยพยาบาล สังกัด 
กระทรวงสาธารณสุข คือ ระบบธรรมาภิบาล เช่นเดียวกับการศึกษาของ สุริยะ ทวีบุญญาวัตร (2559) 
ได้ศึกษารูปแบบองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบขององค์การสมรรถนะสูงซึ่งการน า
องค์การตามหลักธรรมาภิบาลมีอิทธิพลโดยตรงต่อการบริหารโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการ
บริหารแบบมุ่งเน้นผลส าเร็จขององค์การ ในขณะที่การน าองค์การตามหลักธรรมาภิบาลมีอิท ธิพล
ทางอ้อมต่อการบริหารโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญผ่านการบริหารแบบมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ นอกจากนี้
การน าองค์การตามหลักธรรมาภิบาลมีอิทธิทางอ้อมต่อการบริหารแบบมุ่งเน้นผลส าเร็จขององค์การ
ผ่านการบริหารแบบมุ่งเน้นยุทธศาสตร์และการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบงานด้านนิติบัญญัติและ
การพัฒนากลไกในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 

จากการศึกษา พบว่า การพัฒนาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง
จะต้องพัฒนาจากสมรรถนะหลัก และน าความต้องการของผู้รับบริการ หรือวุฒิสภามาสร้างเป็น
นวัตกรรม  ซึ่งเป็นงานด้านฝ่ายนิติบัญญัติด้านการจัดประชุม การท าหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม 
เพ่ือสนับสนุนทั้งด้านธุรการ และการสนับสนุนงานวิชาการให้กับฝ่ายนิติบัญญัติ รวมทั้งการสนับสนุน
ภารกิจของวุฒิสภาในทุก ๆ ด้านของวุฒิสภา ได้แก่ การสนับสนุนงานด้านการพิจารณากลั่นกรอง
กฎหมาย  การตรวจสอบถ่วงดุลการบริหารราชการแผ่นดิน การพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง และการติดตาม เร่งรัด และเสนอแนะการปฏิรูปประเทศและการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุผล สอดคล้องกับแนวคิด ระบบราชการ 4.0 หน่วยงานภาครัฐจะต้องมี
ขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) ท างานอย่างเตรียมการ
ไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ยืดหยุ่นและตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างทันเวลา สร้าง
นวัตกรรมหรือความคิดริเริ่ม และประยุกต์องค์ความรู้ เข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการ
เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็น
ส านักงานสมัยใหม่ ท าให้ข้าราชการมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
เหมาะสมกับบทบาทของตน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2561:2) อีกทั้งจากการ
วิเคราะห์ความเห็นของผู้ให้ขอมูลเห็นว่า การพัฒนาส านักงานให้มีศักยภาพจะต้องมีความเข้าใจ
ธรรมชาติของสมาชิกวุฒิสภา และสามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาและ
คณะกรรมาธิการได้ และมีการสร้างนวัตกรรมจากการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาส่งเสริมเพ่ือส่งมอบ
การให้บริการที่มีความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามความคาดหวังของวุฒิสภาและเป็นแบบจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ จึงถือว่ามีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับระบบราชการ 4.0 ประการที่ 2 ยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) ท างานเชิงรุก มองไปข้างหน้า แก้ไขปัญหาและ
ตอบสนอง ความต้องการของประชาชนโดยไม่ต้องได้รับการร้องขอก่อน ใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ภาครัฐและระบบดิจิทัลในการจัดการบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการประชาชนเชื่อมโยง
ระหว่างภาครัฐเพ่ือให้บริการได้อย่างเบ็ดเสร็จในจุดเดียว และประชาชนสามารถใช้บริการภาครัฐได้
ตลอดเวลาผ่าน หลากหลายช่องทาง เช่น ติดต่อด้วยตนเอง อุปกรณ์ติดตอสื่อสาร และทางเว็บไซต์ 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2561) สอดคล้องกับ Resende Junior., & Fujihara, 
(2018) ที่ศึกษาปัจจัยการมีนวัตกรรมในองค์การสมรรถนะสูง พบว่า ปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม
ในองค์การที่ส าคัญจะต้องมีการเก็บข้อมูลเพ่ือพัฒนาและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากผู้มีส่วนได้เสีย 
บุคลากรในองค์การ ลูกค้า และประชาชน โดยผู้บริหารสูงสุด จะต้องปรับเปลี่ยนค้นหาวิธีแก้ปัญหา
และพัฒนาความร่วมมือเพ่ือให้เกิดนวัตกรรม และมีการวางแผนระยะกลางและระยะยาวโดยน า
นวัตกรรมไว้ในกิจกรรมห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร และสอดคล้องกับแนวคิด Blanchard (2007) กล่าว
ว่า องค์กรที่มีสมรรถนะสูงจะต้องรู้จักลูกค้าของตนเอง เข้าใจความต้องการของลูกค้าและมุ่ง
ตอบสนองต่อความต้องการนั้น และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ มานะ ชัยวงศ์โรจน์ (2554) ได้



  427 

ศึกษาบทบาทการเสนอแนะด้านนิติบัญญัติของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาการบริหารจัดการ ซึ่งเป็น
ตัวแปรส าคัญส าหรับการเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและการวิจัยต่อไปในอนาคต ได้แก่ 1. บริบทของ
สถานการณ์เชิงนิติบัญญัติ 2. การสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการอย่างบูรณาการ 3. ความสัมพันธ์กับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 4. จุดมุ่งหมายขององค์การ 5. โครงสร้างพ้ืนฐานในการพัฒนาความสามารถหลัก 6. 
ขีดความสามารถด้านองค์ความรู้ของบุคลากรและผู้บริหาร และ 7.กลไกการสร้างคุณค่าแก่
ผู้รับบริการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
จากผลการวิจัย พบว่า บุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะต้องมีความสามารถ

เพ่ือปฏิบัติงานหลักทั้งในส่วนของการให้บริการที่มีจิตบริการที่ดี และการให้บริการด้านวิชาการที่มี
ความรอบรู้และสั่งสมความเชี่ยวชาญงานในการสนับสนุนงานให้กับวุฒิสภา ส านักงานต้องสร้าง
บุคลากรให้เป็นสินทรัพย์ที่มีค่าให้กับองค์การ โดยมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนให้
บุคลากรเก่ง ดี มีความสุข โดยส านักงานจะต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างอัตราก าลังให้เหมาะสมกับ
ภาระงานของบุคลากร มีการปรับปรุงสมรรถนะให้สมรรถนะของบุคลากรให้เหมาะบุคลากรฝ่ายนิติ
บัญญัติ มีการอบรมบุคลากรให้เหมาะสมกับสมรรถนะของบุคลากรตามสายงาน อีกทั้งผู้บริหาร
จะต้องส่งเสริมให้บุคลากรมีความท างานเป็นทีม สร้างโอกาสร่วมรับผิดชอบและแก้ไขปัญหา ท างาน
และรู้สึกผูกพันและทุ่มเทกับงาน สร้างผลผลิตของงานใหม่มีนวัตกรรม ปรับวิธีคิดสู่การเป็น
ผู้ประกอบการภาครัฐ สอดคล้องกับแนวคิดของ Holbrech (2005) ระบุว่า การกระตุ้นให้บุคลากรได้
ท างานอย่างเต็มความสามารถ องค์การต้องมีการออกแบบโครงสร้างองค์การ และบทบาทการท างาน
สนับสนุนให้บุคลากรมีสมรรถนะสูง และสร้างบรรยากาศขององค์การที่ให้ความส าคัญกับการสร้างผล
การปฏิบัติงานสูง มีการให้อ านาจในตัดสินใจในการท างาน (Empowerment) สิ่งเหล่านี้ท าให้
บุคลากรมีสมรรถนะสูง (Talents) และมีส านึกรับผิด (Accountability) โดยต้องแก้ไขปัญหาของ
บรรยากาศในการท างานที่ไม่เอ้ือที่จะท าให้ต่อการมีสมรรถนะสูงของบุคลากร เช่น เช่น บุคลากรมี
ภาระงานสูง นโยบายขององค์การ การถูกแทรกแรงการท างานจากฝ่ายบริหาร และวัฒนธรรม
องค์การที่การต าหนิมากกว่าการสร้างสรรค์การท างาน เป็นต้น สอดคล้องกับแนวคิดของ นิสดารก์ 
เวชยานนท์ (2551) กล่าวว่ากลยุทธ์ออกแบบองค์การ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์การและโครงสร้าง
การปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่ให้สามารถดึงศักยภาพของบุคลากรท างานเพ่ือการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ โดยผู้บริหารและบุคลากรต้องท างานร่วมกัน ไว้วางใจกัน สร้างความผูกพันต่อเป้าหมาย
การท างานร่วมกัน มีค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การยึดเหนี่ยวการท างานให้ส าเร็จลุล่วง การท างานมี
การมอบหมายความรับผิดชอบให้กับบุคลากรแต่ละบุคคลได้มีส่วนร่วมในแต่ละงานทั้งกระบวนการ
ตั้งแต่ต้นจนจบ รวมทั้งต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาความสามารถของบุคลากร ให้ความส าคัญกับ
การสร้างความจงรักภักดีและความผูกพันต่อองค์การด้วยวิธีการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
ให้กับบุคลากร สอดคล้องกับแนวคิดของ De Waal (2012) กล่าวว่า องค์กรสมรรถนะสูงมี
องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ คุณภาพของบุคลากร ถ้า ปราศจากบุคลากรที่ดีแล้วก็จะไม่บรรลุผลการเป็น
องค์กรสมรรถนะสูง ในองค์ประกอบนี้มี  คุณลักษณะย่อย 4 ที่ส าคัญ คือ 1) การบริหารที่สร้างแรง
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บันดาลใจให้บุคลากรท างานพิเศษประสบความส าเร็จ 2) บุคลากรมีความสามารถปรับตัวและมีความ
ยืดหยุ่นอย่างต่อเนื่อง 3) บุคลากรมีความหลากหลายและเสริมซึ่งกัน 4) องค์การเติบโตไปพร้อมกับ
พนักงานที่เป็นหุ้นส่วน ผู้มีส่วนได้เสียและสอดคล้องกับผลการศึกษา ของ รับขวัญ ภูษาแก้ว (2557) 
พบว่า กลยุทธ์การบริหาร คนเก่งและองค์กรสมรรถนะสูงส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา ประกอบด้วย 
(1) ยึดมั่นในค่านิยมและกลยุทธ์ของการบริหารคนเก่ง (2) แสวงหาวิธีการเชิงรุกในการค้นหาคนเก่ง 
(3) ยกระดับขีดความสามารถของคนเก่ง (4) สร้างความเข้มแข็งของวัฒนธรรมส่งเสริมคนเก่ง และ (5) 
บริการคนเก่งเชิงบูรณาการ กลยุทธ์การบริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ ชนิดา ยุวบูรณ์ (2551) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การที่
มีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ : ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) จากแนวคิดของ 

Mische (2001)  พบว่า ศักยภาพในการพัฒนาการเรียนรู้ขององค์การและระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคล โดยเน้นเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานและการมอบหมายงานที่เหมาะสมเพ่ือปรับปรุง
สมรรถนะของพนักงาน นอกจากนี้ จากผลการศึกษาของ เชษฐา ทองยิ่ง (2558) ได้ศึกษาองค์ความรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะส าหรับการให้บริการ ทางวิชาการ: ศึกษากรณีต าแหน่งวิทยากร ของรัฐสภา 
พบว่า องค์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับข้าราชการ รัฐสภา ต าแหน่งวิทยากร กลุ่ม
งานบริการวิชาการ เพ่ือน าไปใช้ในการให้บริการทางวิชาการ ซึ่ง ต้องสร้างหรือพัฒนาให้เกิดขึ้นกับ
บุคลากรต าแหน่งวิทยากรโดยองค์ความรู้ ประกอบด้วย ความรู้ ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับระบบงานนิติบัญญัติ และความรู้ด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวง
งานรัฐสภา ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และข้อบังคับการประชุม พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 และ กฎหมาย กฎ ระเบียบราชการอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์ความรู้ที่เกิดจากกระบวนการจัดการความรู้ ซึ่งจัดท าและรวบรวมเอาไว้ ได้แก่ 
องค์ความรู้ในการจัดท าเอกสารประกอบการพิจารณา และองค์ความรู้ในการให้บริการข้อมูลวิชาการ 
ทักษะ ประกอบด้วย การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาอังกฤษ การค านวณ และการจัดการข้อมูล 
นอกจากนี้จะต้องมีความรอบรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศเพ่ือพัฒนาการ
ท างานด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการติดตามยุทธศาสตร์ชาติได้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
จากผลการวิจัยพบว่า การส่งเสริมการเรียนรู้เป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้องค์การมีความโดดเด่น

และส่งเสริมให้บุคลากรท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายขององค์การ องค์การสมรรถนะ
สูงจะต้องมุ่งให้องค์การมีการเรียนรู้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และความรู้เป็นพ้ืนฐานในการสร้าง
นวัตกรรมในองค์การ (Miller ,2001; Kim & Lee ,2013; Hu et al., 2009) ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภายังมีข้อจ ากัดข้อการท างานตามระเบียบแบบแผน และการท างานตามหน้าที่ตามสายการ
บังคับบัญชา (Holbeche,2005) ซึ่งบุคลากรจะต้องปฏิบัติงานตามกระบวนในงานประจ าให้ส าเร็จ
ลุล่วงก่อน จึงสามารถปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาตนและพัฒนางาน และบรรยากาศการท างานยังเป็น
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ลักษณะการสั่งการท างานตามสายการบังคับบัญชา ผู้บริหารบางส่วนไม่เห็นความส าคัญของผลักดัน
การสร้างวัฒนธรรมความรู้ การจัดการความรู้ การท างานเป็นทีมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
และทักษะที่จ าเป็นของบุคลากรสายงานต่าง ๆ และการร่วมกลุ่มเป็นชุมชนนักปฏิบัติยังมีข้อจ ากั ด 
รวมทั้งการจัดการสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลเพ่ือการสั่งสมความรู้ยังขาดความเป็นระบบและยังมี
ความซ้ าซ้อน ดังนั้นสิ่งส าคัญในการพัฒนาส านักงานเลขาธิการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้จะต้องมี
การส่งเสริมจากผู้บริหารขององค์การในการผู้สร้างพ้ืนที่และให้โอกาสในการสร้างความรู้ สอดคล้อง
กับการศึกษาของ Wang Jin-Feng et al. (2017:298) พบว่า การแบ่งปันความรู้ที่ฝังลึก (tacit 
knowledge) เป็นพ้ืนฐานของผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่ท าให้องค์การบริหารจัดการไปสู่
เป้าหมายและท าให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันและสร้างผลก าไรต่อองค์การ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Nonaka & Takeuchi (1995) ที่พบว่าการจัดการความรู้ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรและองค์การและสอดคล้องกับแนวคิดของ Senge (1994) ได้กล่าวว่า การพัฒนาองค์การ
น าไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เน้นการท างานเป็นทีม สร้างวัฒนธรรมที่เอ้ือต่อการท างาน 
สร้างการเรียนรู้ องค์การแห่งความรู้เป็นองค์การที่สนับสนุนการจัดการความรู้ให้เกิดผลตามความมุ่ง
หมาย สอดคล้องกับแนวคิดของ นิสดารก์ เวชยานนท์ (2551) กล่าวว่าองค์การสมรรถนะสูงเป็น
องค์การที่มีความสามารถในการเรียนรู้ที่สูง คือ มีความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงโดยมีการสร้าง
บรรยากาศขององค์การ (Organization Climate) ผู้บริหารมีการสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมและ
ไว้ใจได้ มีแผนการท างานที่ยืดหยุ่นและพร้อมจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา สนับสนุนให้บุคลากรได้
ทดลองและเกิดการเรียนรู้และมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง อีกทั้ง ส านักงานจะต้องส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้เพ่ือสร้างนวัตกรรม ได้ทดลองได้แก้ไขปัญหา เพ่ือได้คิดสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ตรงกับ
ความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาและองค์การ สอดคล้องกับการศึกษาของ Hurley & Hult (1998) 
ระบุว่า ตัวแบบของวัฒนธรรมองค์การแบบนวัตกรรม จะต้องมีวัฒนธรรมองค์การด้านการเรียนรู้และ
การพัฒนา (Learning and Development) เรียนรู้รายบุคคลและการพัฒนาองค์การให้น าไปสู่
ความคิดใหม่ ๆ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการเข้าใจความคิดใหม่ รวมทั้ง ช่วยเพ่ิมความคิดสร้างสรรค์
และความสามารถในการสังเกตโอกาสใหม่ ๆ เกื้อหนุนการด าเนินงานโดยการปรับปรุงวิธีการ
แก้ปัญหาให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Resende Junior, & Fujihara (2018) ระบุว่า 
วัฒนธรรมเชิงนวัตกรรมส่งเสริมให้เป็นองค์การสมรรถนะสูง ซึ่งจะต้องมีท างานเป็นทีม ผู้บริหารมีการ
สังเกตและมีนโยบายส่งเสริม โดยรับรู้ถึงการต่อต้านสิ่งใหม่จากการยืดหยุ่นเวลาการท างานเพ่ือการ
เรียนรู้ ในการมุ่งสร้างและเพ่ิมทักษะที่จ าเป็นจากกลยุทธ์ขององค์การ และสอดคล้องกับความคิดเห็น
ของ Linder & Brooks (2004) ที่กล่าวว่า การมีความคิดสร้างสรรค์และมีความยืดหยุ่น (Innovative 
and flexible) หมายถึง การที่องค์การแสวงหาโอกาสในการเผชิญความท้าทายด้วยการเปิดโอกาสให้
บุคลากรได้ใช้ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ องค์การมีการ
ทดลองปฏิบัติอย่างกระตือรือร้น เพราะบุคลากรเข้าใจถึงการทดลองแนวคิดใหม่ ๆ ที่จะน าไปสู่การ
สร้างความสามารถในส่วนของกระบวนการและโครงสร้าง ซึ่งเกี่ยวข้องกับรูปแบบการบริหารภาครัฐ 
ดังนั้น โครงสร้างองค์การจึงมีความยืดหยุ่นเพ่ือที่จะตอบสนองต่อโอกาสขององค์การและการ
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เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้สอดคล้องกับแนวคิดการเป็นองค์การ
สมรรถนะสูงของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ที่ให้ความส าคัญกับการสร้างนวัตกรรม ( Innovation) 
ใช้เป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ที่ครอบคลุมทั้งด้านผลิตภัณฑ์วิธีการท างาน และการ
ออกแบบ จัดโครงสร้างองค์การ ผนวกกับการสร้างบรรยากาศภายในองค์การให้เกิดความตื่นตัวก้าว
ไปสู่องค์การนวัตกรรม การจัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้พนักงานกล้าคิด กล้าแสดงออก ผลักดันให้เกิด
กระบวนการสร้าง บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีกระบวนการจัดการ
ความรู้ (knowledge management) ที่เป็นระบบ นอกจากนี้ ส านักงานจะต้องปรับตัวทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เป็นรัฐบาลดิจิทัลพร้อมน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสร้างความทันสมัย
และนวัตกรรมให้กับองค์การ สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และสอดคล้อง
กับแผนพัฒนารัฐสภาดิจิทัล (Digital Parliament) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยและสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคประชาชนและเครือข่ายทุกภาค
ส่วนของประเทศ 

การปฏิบัติภารกิจด้ านสนับสนุน ส่ งเสริม และเผยแพร่การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ส าเร็จจะต้อง
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกันภายในและภายนอกองค์การ โดยสร้างภาคีเครือข่ายกับ องค์กรภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น รวมทั้งภาคประชาชน ทั้งนี้การสร้างเครือข่ายจะต้องมีการ
วางแผนสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชน พ้ืนที่ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ให้การสนับสนุนการ
เรียนรู้และเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง และสร้างกระบวนการเรียนรู้สร้าง
เครือข่ายโดยมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างเครือข่ายเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือมีการ
จัดการความรู้เพ่ือนวัตกรรมจะส่งเสริมความรู้และสร้างเครือข่ายกับภาคประชาชนของวุฒิสภา และ
สร้างแนวทางการพัฒนาศักยภาพของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาและเครือข่ายให้มีความสัมพันธ์อัน
ดีกับการสร้างเครือข่ายกับภาคประชาชนของวุฒิสภาในระยะยาว สามารถสนับสนุนภารกิจใน
กระบวนการนิติบัญญัติของวุฒิสภาประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
จะต้องร่วมก าหนดทิศทางการร่วมพัฒนาความรู้ความเข้าใจกับภาคี เครือข่าย เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างเผยแพร่ประชาธิปไตย อีกทั้งการท าหน้าที่ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการสนับสนุน
บทบาทของวุฒิสภาในการเผยแพร่ประชาธิปไตยจะสามารถน าคิดเห็นของประชาชนจากการเข้ามามี
ส่วนร่วมทางการเมืองมาใช้ประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ส่ งเสริมการสร้างเครือข่ายผู้รู้ 
ผู้เชี่ยวชาญของชุมชน เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบาย สร้างข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายให้กับวุฒิสภา ถือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนากฎหมายที่ในการได้รับฟังความคิดเห็น
จากภาคีเครือข่ายและภาคประชาชน  น าไปสู่การสร้างศักยภาพของส านักงานเลขาธิการในการ
สนับสนุนข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในการพิจารณากฎหมายกับวุฒิสภาเป็นสูงให้กับส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาก่อให้เกิดผลลัพธ์สุดท้ายเพ่ือ ประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส าคัญ สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Linder & Brooks (2004) ระบุว่า องค์การสมรรถนะสูงจะต้องเป็นองค์การเปิดและสร้างเครือข่าย
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พร้อมที่จะท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนและสร้างการท างานที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานอ่ืน ๆ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์การภาครัฐมีการปฏิบัติการเปิดกว้าง มีหน่วยงานเครือข่าย ซึ่ ง
ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ หน่วยการเมือง องค์การที่ไม่ใช่ภาครัฐ หน่วยงานเอกชน และ
องค์การสาธารณะอ่ืน ๆ ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ เหล่านี้มีความต้องการอย่างหลากหลายพึ่งพาซึ่งกันและ
กัน เช่นเดียวกับ แนวคิดของ Prahalad (1989) กล่าวว่าการความร่วมมือกันแบบเครือข่ายของทุกภาค
ส่วน โดยมีองค์การภาครัฐเป็นผู้เชื่อมโยงให้เกิดการสร้างโอกาสใหม่ ๆ ทางการแข่งขัน ระบบราชการ 
4.0 เน้นท างานเป็นแนวราบและสร้างเครือข่ายกับองค์การที่เกี่ยวข้อง และกะทัดรัด (Open and 
connected government) (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน,2560:9-10) 

3. การรับรองยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง  

จากการประชุมเชิงนโยบายเพ่ือรับรองกลยุทธ์และหาข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง ที่ประชุมประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าร่วมประชุมมีมติเห็นด้วยกับยุทธศาสตร์ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง ซึ่งประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์ และ
แนวทางการด าเนินการ  ว่ามีความเป็นไปได้เหมาะสม เนื่องจากกระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์ได้
ด าเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเริ่มจากการศึกษาสภาพการณ์และความต้องการ มีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในภายนอกส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา การวิเคราะห์เอกสาร และการสัมภาษณ์
เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลักที่มีความเกี่ยวข้องกับความรู้ความเข้าใจในบริบทของวุฒิสภา องค์การฝ่าย
นิติบัญญัติ และการเป็นองค์สมรรถนะสูง ท าให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและครอบคลุมทุกประเด็น  
อย่างไรก็ดี ในส่วนของการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเห็นว่า ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาจ าเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ ควรมีการ
ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ให้เชื่อมโยงสู่แผนการปฏิบัติในหน่วยงาน มีการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ไป
ยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสร้างผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ
องค์การ สอดคล้องกับแนวคิดของ สมิตร สุวรรณ (2554) กล่าวว่า การก าหนดยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสู่
กลยุทธ์จะต้องระบุแนวทางการด าเนินการหรือมาตรการในการด าเนินการไว้ด้วย ซึ่งผู้บริหารจะต้อง
เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนและด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนที่กลยุทธ์ที่ตั้งไว้ ดังนั้นบุคลากรทุกคนต้องท าความเข้าใจและร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่
ตามภารกิจต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายเพ่ือให้องค์การบรรลุผล  และสอดคล้องกับค ากล่าวของ ผศ.
นราธิป ศรีราม ผู้ทรงคุณวุฒิในที่ประชุมว่า การจัดท าร่างยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ไปสู่องค์การสมรรถนะสูงของนักวิจัยมีก าหนดความสอดคล้องกันของภารกิจหลัก ภารกิจรองในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ อย่างไรก็ดีเมื่อจะน ายุทธศาสตร์ไปใช้จะต้องมีการถ่ายทอดกลยุทธ์สู่ปฏิบัติ และ
ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากบุคลากรเพ่ือสามารถน าไปใช้ปฏิบัติได้ตาม
ผลสัมฤทธิ์  
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นอกจากนี้ สมาชิกวุฒิสภาท่านหนึ่งมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับปัจจัยสู่ความส าเร็จใน
การน ายุทธศาสตร์สูงการปฏิบัติ ในที่ประชุมว่า ผู้น าเป็นผู้มีบทบาทอย่างมากต่อการน าแผนสู่การ
ปฏิบัติ ผู้บริหารของส านักงานจ้องมีภาวะผู้น า เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการเปลี่ยนแปลงค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์การ โดยผู้บริหารจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรของส านักงาน มีความเข้าใจ 
สามารถชี้น าทิศทางขององค์การ ในทางปฏิบัติผู้บริหารสามารถด าเนินการได้หลายวิธี อาทิ สนับสนุน
ให้ผู้บริหารระดับสูงได้แสดงวิสัยทัศน์ก าหนดทิศทางให้กับหน่วยงานและองค์การ ท าหน้าที่สอนงาน 
ถ่ายทอดประสบการณ์การท างาน เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
บุคลากรหรือทีมงานอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งผู้บริหารจะต้องส่งเสริมยกย่องบุคลากรที่ท าความดี มี
ความสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อ่ืนในองค์การ เปิดโอกาสสร้างพ้ืนที่ขยายผลให้มีบุคลากรท า
ความดีมากขึ้นในองค์การ ถือเป็นการสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงในองค์การ  และสอดคล้องกับ 
Wheelen & Hunger (2010) ที่ เสนอแนวคิดเรื่องการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  (Strategic 
implementation) ว่าเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญที่สุดและเป็นขั้นตอนที่มีโอกาสประสบความ
ล้มเหลวมากที่สุดด้วยเช่นกัน การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติถือเป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับใน
องค์การที่จะต้องเข้ามาดูแลรับผิดชอบร่วมกัน ซึ่งผู้บริหารต้องอาศัยศิลปะของความเป็นผู้น าในการ
ติดต่อสื่อสารโน้มน้าวจูงใจให้บุคลากรทุกระดับร่วมมือปฏิบัติยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามแผนกลยุทธ์และบรรลุผลเป้าหมายที่วางไว้  

ข้อเสนอแนะการวิจัย 

จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนายุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การ
สมรรถนะสูง ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้  

 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1) ควรมีจัดท ายุทธศาสตร์และก าหนดกลยุทธ์จากสมรรถนะหลักของส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา โดยส่งเสริมการให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมาย รวมทั้งประเมินผลยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาอย่างต่อเนื่อง เพื่อน าผลที่ได้มาปรับปรุงการแนวทางการด าเนินการและแผนงาน โครงการให้
เหมาะสมกับสถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่เปลี่ยนแปลงไป 

2) จากผลการวิจัย พบว่า โครงสร้างองค์การขาดความยืดหยุ่นและการจัดสรรอัตราก าลัง
ยังไม่สอดคล้องในภารกิจต่าง ๆ ของส านักงานยังไม่สอดคล้องกับภาระงานและปริมาณท่ีมีเพ่ิมมากข้ึน 
ควรมีนโยบายการผลักดันการปรับโครงสร้างองค์การ และปรับปรุงกระบวนการท างานให้สอดคล้อง
กับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ปรับปรุงบทบาทการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรสายวิชาการและธุรการ
เพ่ือให้มีปริมาณงานที่เหมาะสม   

3) จากผลการวิจัย พบว่า ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภายังมีการใช้เอกสารประกอบการ
ประชุมในรูปแบบกระดาษ ขาดความชัดเจนของนโยบายในการผลักดันการลดใช้กระดาษและใช้
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทดแทนจริงจัง จึงควรส่งเสริมและให้ส านักงานมีนโยบายน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
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ปรับกระบวนการท างานสนับสนุนการท างานขององค์การให้มีความรวดเร็ว ลดใช้กระดาษและ
ประหยัดทรัพยากร และเป็นองค์การสีเขียว (Green Organization)  

4) ภาครัฐมีเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ชาติและแผน
แม่บทของประเทศ ส านักงานควรพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ส่งเสริมการ
เป็นองค์การดิจิทัล ที่ช่วยสนับสนุนการด าเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา และคณะกรรมาธิการ อาทิ 
ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ของวุฒิสภา มีการท างานเชื่อมโยงด้วยระบบ
อินเตอร์เน็ตในการสั่ง (Internet of Things) สอดรับกับการมีอุปกรณ์การท างานที่ความทันสมัย และ
ส่งเสริมพัฒนาทักษะทางวิชาการของบุคลากรไปพร้อมกับทางเทคโนโลยีเพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้าน
วิชาการสนับสนุนงานให้กับฝ่ายนิติบัญญัติ 

5) ก าหนดทิศทางการพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมาย วิชาการและการวิจัยให้กับบุคลากร
สายงานหลัก ในการท าหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยสนับสนุนงานข้อมูลให้กับสมาชิกวุฒิสภา 
คณะกรรมาธิการ และส านักงานสนับสนุน โดยเสริมสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาองค์การ เพ่ือสร้าง
นวัตกรรมในระยะยาว 

6) พัฒนามาตรการและแนวปฏิบัติในการสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลและบริหารจัดการ
ข้อมูลองค์การ ตั้งแต่การก าหนดนโยบายการบริหารข้อมูล การได้มาซี่งข้อมูลจัดเก็บในฐานข้อมูล  
สืบค้น สามารถน าข้อมูลไปใช้เพ่ือการท างานสนับสนุนให้กับส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และวงงาน
นิติบัญญัติได้อย่างเป็นระบบ มีความเป็นปัจจุบัน มั่นคงปลอดภัย รักษาความเป็นส่วนบุคคล และ
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7) พัฒนาแอปพลิเคชัน เพ่ือสนับสนุนงานให้กับสมาชิกวุฒิสภา ในรูปแบบการให้บริการ
แบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว สมาชิกวุฒิสภาสามารถเข้าถึงข้อมูลการประชุม ข้อมูลการกระทู้ถาม ญัตติ 
การติดตามร่างพระราชบัญญัติ การสืบค้นข้อมูล หรือการขอรับบริการข้อมูลทางวิชาการต่าง ๆ ผ่าน
ระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Chat Bot ได้ 

8) ควรส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความรู้ทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
กับภาคีเครือข่ายและภาคประชาชนให้เกิดความยั่งยืน มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของภาคี
เครือข่ายเพ่ือน าข้อมูลมาใช้เป็นหนึ่งของการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย ประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ของกฎหมาย รวมทั้งก าหนดนโยบายสาธารณะอันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของฝ่ายนิติบัญญัติ 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1) ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาตัวชี้วัดหรือหลักเกณฑ์การประเมินผลส าหรับ
ประเมินหรือการวัดระดับการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของส านักงานเลขาธิการวุฒิภา อันจะเป็นการ
ขยายผลและน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการสร้างองค์การสมรรถนะสูงให้เกิดผลและการวัดผล
อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป  

2) ควรมีการจัดท าคู่มือการอธิบายความเข้าใจต่อยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแนวทางการ
ด าเนินการ เพ่ือแนะน าวิธีการท างาน กระบวนการท างานที่เหมาะสมเข้าใจง่าย และค าถาม -ค าตอบ 
เพ่ือแนะน า อธิบาย และไขข้อสงสัยในประเด็นที่ยากหรือไม่ชัดเจน เพ่ือให้บุคลากรของส านักงาน  
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มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นการอ านวยความสะดวก และจูงใจ
ให้ปฏิบัติหรือจัดท ารูปแบบที่กะทัดรัด ง่ายต่อการอ่านและมีความเป็นมิตรกับผู้ใช้งานอันจะเป็นส่วน
ส าคัญต่อการน าไปใช้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

3) ควรศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานการท างานกระบวนการของหน่วยงานสนับสนุนภารกิจ
ของรัฐสภาในอาเซียนหรือต่างประเทศ เพ่ือวิเคราะห์กระบวนการท างานและน ามาประยุกต์ใช้กับ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาของไทยอย่างเหมาะสมภายใต้ของบริบทรัฐสภาไทย 

4) ควรมีการศึกษาวิจัยรูปแบบและยุทธศาสตร์การเป็นองค์การสมรรถนะสูงของหน่วย
ราชการสังกัดรัฐสภา ประกอบด้วยส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาและ ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร เป็นตัวแบบที่ใช้กลยุทธ์ มาตรการการท างานที่ใช้กรอบการพัฒนาในแนวทางเดียวกัน 
หรือใช้รูปแบบการพัฒนาในงานลักษณะเดียวกันได้ จึงเป็นยุทธศาสตร์ที่ดีมีความเป็นไปได้   

5) ควรน าผลการศึกษาในเรื่องปัญหาอุปสรรคการเป็นองค์การสมรรถนะสูง มาศึกษาวิจัย
เชิงลึกในแต่ละด้าน เพ่ือน าผลการศึกษามาสนับสนุนและพัฒนาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้มี
สมรรถนะสูง อีกท้ังส่งเสริมให้บุคลากรมีความเป็นนักวิชาการและเป็นนักวิจัยขององค์การมากข้ึน  
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ภาคผนวก ก 
รายนามผู้ให้ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 

รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) 
รายนามผู้เชี่ยวชาญข้อมูลด้วยเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR 

และรายนามผู้เข้าร่วมประชุมเชิงนโยบายเสวนาสร้างสรรค์ 
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รายนามผู้ให้ข้อมูลหลักโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
ผู้บริหารของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
1. นายสุรัตน์  หวังต่อลาภ รองเลขาธิการวุฒิสภา 
2. นางสาวนภาภรณ์  ใจสัจจะ  รองเลขาธิการวุฒิสภา 
3. นางปัณณิตา  สท้านไตรภพ รองเลขาธิการวุฒิสภา 
4. นายพีรพจน์ รัตนมาลี   ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ 
5. นายพงศ์กิตต์  อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร 
                                                    จัดการ 
6. นางสาวนุตยา  ลิขิตหัตถศิลป ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน 
7. นายสมใบ   มูลจันที  ผู้อ านวยการส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
8. นางสาวสุพัตรา  วรรณศิริกุล ผู้อ านวยการส านักการพิมพ์ 
9. นางสาวแก้วเกศร์  ถาวรพันธ์  ผู้อ านวยการส านักการต่างประเทศ 
10.นายสาธิต  วงศ์อนันต์นนท์ ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ 
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
1. นายถาวร   แสงสาคร   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
2. นายบุญสงค์  ทองอินทร์  นิติกรเชี่ยวชาญ 
3. นายณัฐกร  อ่วมบ ารุง  วิทยากรเชี่ยวชาญ 
4. นางทุติยาพร  ทวนทอง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ 
5. นางสาวเทวินทร์  เกษตรตระกูล นิติกรช านาญการพิเศษ 
6. นายธงไท   ไชยหิรัญการ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
7. นางสาว แสงเดือน  ผ่องพุฒ   บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านองค์การสมรรถนะสูง 
1. ศ. ดร.บุญทัน         ดอกไธสง   ผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต 
          มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  
2. ศ. ดร. อัมพร          ธ ารงลักษณ์  อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์      
                                                     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
3. รศ. ดร.เสน่ห์         จุ้ยโต  อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ        
    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
4. ผศ. ปัณรส         มาลากุล ณ อยุธยา  อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์  
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
5. รศ. ดร. อุทัย          เลาหวิเชียร  ผู้อ านวยการโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
        คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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ผู้มีส่วนได้เสีย 
1. รศ.ดร. ทวีศักดิ์  สูทกวาทิน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
2. พล.ร.อ. อมรเทพ ณ บางช้าง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
3. ดร.ตวง    อันทะไชย สมาชิกวุฒิสภาสมาชิก และอดีตสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
4. นายธานี    อ่อนละเอียด สมาชิกวุฒิสภาสมาชิก และอดีตสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
5. นายมณฑียร   บุญตัน    สมาชิกวุฒิสภาสมาชิก และอดีตสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
6. นายสมชาย              แสวงการ สมาชิกวุฒิสภาสมาชิก และอดีตสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
7. ดร. ดิเรกฤทธิ์   เจนครองธรรม สมาชิกวุฒิสภา 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ/เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) 
 

1. รศ. ดร. กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย          อาจารย์ประจ าคณะการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2. รศ. ดร. ปิ่นกนก วงปิ่นเพ็ชร์              อาจารย์ประจ า คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ 
                                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
3. ผศ. ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา           อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์  
                   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 4. ดร.สาธิต วงศ์อนันต์นนท์     ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ ส านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 
5. ดร. เจริญพงษ์ ศุภธีระธาดา ข้าราชการสามัญส านักงบประมาณรัฐสภา 

          ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ/เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัยด้านเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR 
นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา 

1.  ศาสตราจารย์ ดร. บุญทัน ดอกไธสง   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัย 
2. รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยา ชิณบุตร   อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
3. รองศาสตราจารย์ ดร. ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์  อาจารย์ประจ าคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์   
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา สปิลเลอร์  อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ  
        มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภคมน เจริญสลุง  อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และ   
              สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
6. อาจารย์ ดร. ณิชาภา คุณพระเนตร   คณะการจัดการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
7. นางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ  หัวหน้าศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ 

สมาชิกวุฒิสภาและอดีตข้าราชการของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
1. ดร. ดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม    สมาชิกวุฒิสภา 
2. นางวรารัตน์ อติแพทย์     สมาชิกวุฒิสภา  
3. นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์  ตุลาการศาลปกครองสูงสุด อดีตข้าราชการ

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และอดีตเลขาธิการ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ   

ข้าราชการและอดีตข้าราชการส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
1. ดร. เจริญพงษ์ ศุภธีระธาดา  ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ส านักงบประมาณ

รัฐสภา ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
2. ดร. พรรณิภา เสริมศรี    ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กลุ่มงานที่ปรึกษา  
                 กฎหมายและอดีตรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
ผู้บริหารของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
1. นางสาวนิภาวรรณ ศิริบ ารุงสุข    รองเลขาธิการวุฒิสภา 
2. นางสาวนุตยา ลิขิตหัตถศิลป   ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน 
3. นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์   ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ 
บุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
1. นางสาวนาตยา พ่วงพูล    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
2. นางชรัญญา ประสิทธินาวา    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุมเชิงนโยบายเสวนาเชิงสร้างสรรค์ (Policy Meeting) (ออนไลน์) 

 
1. พลเอกชูศักดิ์  เมฆสุวรรณ์   รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 

คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป 

ประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

วุฒิสภา 

2. ดร. ดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม   รองประธานคนที่ 3 คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง     

                                  และการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา 

3. ดร. ตวง อันทะไชย  ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา 

4. รศ. ดร. กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย    อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ  

ผู้อ านวยการส านักบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

5. ผศ. ดร.นราธิป ศรีราม   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

6. ผศ. ดร. ศรีรัฐ โกวงศ์   อาจารย์ประจ า ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์  

                                          คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

7. นางสาวนุตยา ลิขิตหัตถศิลป    ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน 

8. นางสาวแก้วเกศร์ ถาวรพันธ์     ผู้อ านวยการส านักการต่างประเทศ  

9. นางสาวชลธิชา  มีแสง    ผู้อ านวยการส านักวิชาการ 

10. นายสมใบ  มูลจันที     ผู้อ านวยการส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

11. นายณัฐกร  อ่วมบ ารุง  ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานติดตามและประมวลผลงานของวุฒิสภา 

12. นางทุติยาพร ทวนทอง     ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ 

13. นายธณรัฐ แสนแก้ว  ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 6 

14. นายบุญสงค์  ทองอินทร์    ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานกลุ่มงานกฎหมาย 1  

15. นางสาวเทวินทร์  เกษตรตระกูล  นิติกรช านาญการพิเศษ ส านักการประชุม 

16. นายอภิวัฒน์  สุดสาว  นิติกรช านาญการ ส านักกฎหมาย 

17. นางธนิสร  ยอดอินทร์   นิติกรช านาญการ ส านักกรรมาธิการ 2 

18. นางสาวอริษา ทองทับทิม  นิติกรช านาญการ ส านักกรรมาธิการ 1 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุมเชิงนโยบายเสวนาเชิงสร้างสรรค์ (Policy Meeting) (ออนไลน์) (ต่อ) 

19. นายธงไท ไชยหิรัญการ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

20. นายเศรษฐพงศ์ ยอดอินทร์  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ส านักบริหารงานกลาง 

21. นางสาวแสงเดือน ผ่องพุฒ  บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ส านักวิชาการ 

22. นางสาวนาตยา พ่วงพูล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

23. นางสาวเกศชนก เสียงเปรม วิทยากรช านาญการพิเศษ ส านักกรรมาธิการ 3 

24. นายดิเรก กวินสุนทรกุล  วิทยากรช านาญการ ส านักประชาสัมพันธ์ 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR 

และหนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงนโยบายเสวนาสร้างสรรค์ (ออนไลน์) 
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ภาคผนวก ค 
เครื่องมือการวิจัย 
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แบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการวิจัย 

วิจัยเรื่อง การพัฒนายุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 

***************************************** 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนายุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 

มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  

1. เพ่ือศึกษาสภาพการณ์ในปัจจุบันและความต้องการพัฒนาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่

องค์การสมรรถนะสูง 

2. เพ่ือจัดท าร่างข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การ

สมรรถนะสูง 

3 เพื่อน าเสนอและรับรองข้อเสนอการพัฒนายุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่

องค์การสมรรถนะสูง  

**************************************** 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อ-สกุลผู้ให้สัมภาษณ์

.................................................................................................. .............................................................. 

2. อายุ.............................ระดบัศึกษา.......................... .......................................................................... 

3. ต าแหน่ง.............................. สถานที่ท างาน............................................. .......................................... 

4. ประสบการณ์ในการท างาน............................................................................................................... 

5. วันที่ให้สัมภาษณ์ วันที่....................เดือน.............................................. ........พ.ศ............................... 

6.เบอร์โทรศัพท์..........................................................Email:………………………………………………………… 
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ส่วนที ่2 ข้อค าถาม/แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก  

1.สภาพการณ์ในปัจจุบันและความต้องการพัฒนาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะ

สูงเป็นอย่างไร 

1.1. สภาพการณ์ในปัจจุบันของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นอย่างไร 

1.2. ท่ านคิ ดว่ าสมรรถนะหลั กของส านั ก งาน เลขาธิก ารวุฒิ สภ า (Organization 

Competency) คืออะไร และควรเป็นอย่างไร 

1.3. ท่านคิดว่าความหมายขององค์การสมรรถนะสูงในมุมมองของท่านหมายถึงอะไร และมี

ลักษณะอย่างไร  

2. ท่านคิดว่าแนวทางการพัฒนาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูงมีอะไรบ้าง  

ควรมีลักษณะอย่างไร 

3. ท่านคิดว่าปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูงมี

อะไรบ้างอย่างไร 

4. ท่านมีความต้องการและความคาดหวังให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาพัฒนาไปสู่องค์การสมรรถนะ

สูงในด้านใดบ้างอย่างไร 

5. ท่านมีข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ต่อการพัฒนาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูงใน

เรื่องอะไรบ้าง ด าเนินการอย่างไร 

 

ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงค่ะ 
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แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแบบสอบถาม 

งานวิจัยเรื่อง พัฒนายุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 

ค าชี้แจง 
 แบบประเมินนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการท าวิจัยระดับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการจัดการ  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงค์ส าหรับเป็นเครื่องมือเพื่อทดสอบความเที่ยงตรงเชิง

เนื้อหาและโครงสร้างของแบบสอบถาม เพื่อวัดระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของแบบสอบถามพัฒนา

ยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง  โปรดเติมเครื่องหมายลงในช่องใดช่องหนึ่งใน

แต่ละข้อค าถาม ตามระดับความเห็นของท่านและข้อเสนอแนะลงในช่องข้อเสนอแนะที่ก าหนดดังต่อไปนี้ 

 -1   หมายถึง    ข้อค าถามในแบบสอบถามไม่มีความเหมาะสม    

  0    หมายถึง    ไม่แน่ใจ     

  1    หมายถึง    ข้อค าถามในแบบสอบถามมีความเหมาะสม   

 จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์และขอความกรุณาพิจารณาตอบตามความคิดเห็นของท่าน ค าตอบของ

ท่านมีค่าอย่างยิ่งต่องานวิจัยในครั้งนี้ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการวิจัยหรือข้อ

ค าถามเพิ่มเติมจากแบบสอบถาม โปรดสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 085-844-1165 ขอขอบพระคุณท่านที่ได้สละเวลา

อันมีค่าในการประเมินความคิดเห็นท่ีมีต่อแบบสอบถามในครั้งนี้  

 

       นางสาวศิริวรรณ มนอัตระผดุง 

            นักศึกษาปริญญาเอก  

        คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศลิปากร  
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วิสัยทัศน์และพันธกจิ 

วิสัยทัศน์และพันธกจิ ระดับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

-1 0 1 

วิสัยทัศน ์   

“ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาขับเคลื่อนสู่องค์การสมรรถนะสูงเพื่อ
เสรมิสร้างความเขม้แข็งของวุฒิสภาและแก่ประโยชน์สุขกับ
ประชาชน” 

       

พันธกิจ   

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกระบวนการนิติบญัญตัิของวุฒิสภา
ให้เป็นท่ียอมรับของประชาชน 

    

2. เสริมสร้างพัฒนากลไกการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการ
ปฏิรูปประเทศให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

    

3. ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาธิปไตยและสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองภาคประชาชนกับทุกภาคส่วนของประเทศ เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งของฝ่ายนิติบัญญัติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

        

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง     

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับวิสยัทัศน์และพันธกิจ (โปรดระบุ)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์  
และแนวทางการด าเนินการ 

ระดับความเห็น ข้อเสนอแนะ 

-1 0 1 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 การยกระดับการบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูง เพื่อ
สนับสนุนกระบวนการนติิบัญญัติของวุฒิสภา 

    

เป้าประสงค์ที่ 1.1 การส่งเสริมให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการบริหารจัดการ
ที่มีสมรรถนะสูง โดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้าง
ศักยภาพองค์การให้เป็นที่ยอมรับของวุฒิสภาและประชาชน  

    

กลยุทธ์ที่1 ส่งเสริมการน าองค์การให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     
แนวทางการด าเนินการ 
1. เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริหารจัดการ
ภาครัฐของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

    

2. พัฒนาวิธีการด าเนินงาน และยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ น าไปสู่วัฒนธรรมองค์การสุจริต 
โปร่งใส  

    

3. การจัดกิจกรรมการเป็นผู้น าด้านคุณธรรม จริยธรรม สร้างความเป็นต้นแบบ 
(Role Model) ในการท างานเป็นที่ประจักษ์ขององค์การและส่งเสริมให้บุคลากร
ปฏิบัติตามและเป็นที่ยอมรับของฝ่ายนิติบัญญัติ 

    

4 เพิ่มช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องของ
บุคลากรและสร้างบรรยากาศการท างานท่ีเสริมสร้างความไว้วางใจและวัฒนธรรม
การมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
การรับรู้ปัญหาและเสนอความเห็นต่อการตัดสินใจแก้ไขปัญหาส าคัญของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ 

    

5. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การในรูปแบบต่าง ๆ และเพิ่ม
ช่องทางให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียได้เข้าถึงข้อมูล เพื่อสร้างภาพลักษณ์
องค์การให้มีความสุจริต โปร่งใส เป็นองค์การที่ประชาชนไว้วางใจ 

    

6. เพิ่มช่องทางการสื่อสาร ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารให้กับผู้บริหารทุก
ระดับและบุคลากร เพื่อเข้าใจปรับเปลี่ยนวิธีคิด (Mind set) และสร้างความ
ตระหนักถึงบทบาทและความส าคัญของแต่ละส านัก ในการร่วมมือ เพื่อสร้าง
ผลสัมฤทธ์ิของยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งเป็นกระบวนการท างาน
เสริมสร้างวัฒนธรรมเชิงรุกในการท างานให้กับทุกคนในองค์การ 

    

7. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการองค์การเชิงยุทธศาสตร์  โดยควรก าหนด
สมรรถนะหลักของส านักงาน (Core Organization Competency) ให้มีความ
ชัดเจน และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก เช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และทิศทางการบริหารของวุฒิสภา โดยส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ามาร่วมวางแผน พัฒนา จัดท าก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนท่ีท้าทาย 
สามารถน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ได้ จริง  เป็นไปตามความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย ก่อประโยชน์สุขต่อประชาชน  

    

8. พัฒนารูปแบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินความก้าวหน้าและความส าเร็จ
ของกลยุทธ์ แผนงาน โครงการให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและสอดคล้องกับ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์  
และแนวทางการด าเนินการ 

ระดับความเห็น ข้อเสนอแนะ 

-1 0 1 
งบประมาณ โดยมีการรายงานผลการประเมินเพื่อปรับปรุงแผนและกระบวนการ
ท างานให้มีความยืดหยุ่นปรับตัวเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
9. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารการเงินและงบประมาณ รวมทั้งระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุที่ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตั้งแต่ การวางแผน การ
ด าเนินการ และการติดตามตรวจสอบและประเมินผลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง
ภายในองค์กร และภายนอกองค์การโดยมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่าง
สม่ าเสมอ (Accountability) 

    

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์1 เป้าประสงค์ กลยุทธ์ที่1  (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
 และแนวทางการด าเนินการ 

ระดับความ
คิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 

-1 0 1 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูง เพื่อส่งเสริมกระบวนการนิติ
บัญญัติของวุฒิสภา 

 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์และสร้างความไว้วางใจและการยอมรับจาก
วุฒิสภาและประชาชน 

    

แนวทางการด าเนินการ 
1. ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เผยแพร่ข่าวสารของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาในการสนับสนุนภารกิจตามหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา ผ่านทางสื่อหลัก 
อาทิ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อออนไลน์ และ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้าถึง มีความเข้าใจและไว้วางใจต่อ
การปฏิบัติงานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

    

2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการประสานงานกับ สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร รัฐบาล สื่อมวลชน หรือมีการแต่งตั้งโฆษกของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
เพื่อรายงานสถานการณ์และสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องต่อสาธารณชน เมื่อเกิดปัญหา
หรือมีข้อมูลที่สร้างความสับสนเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจของส านักงานในการ
สนับสนุนงานให้กับวุฒิสภา โดยใช้ภาษาสื่อสารกับสื่อมวลชนอย่างสร้างสรรค์เข้าใจ
ง่ายและเป็นกันเอง 

    

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพัฒนาเพิ่มทักษะเกี่ยวกับการ
สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภายนอก และ
ศึกษารูปแบบ เทคนิคการท าสื่อที่มีประสิทธิภาพ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในยุคดิจิทัล   

    

4. พัฒนาแอปพลิเคช่ันที่รวบรวมองค์ความรู และข้อมูลต่าง ๆ ที่ช่วยสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาและให้ความรูแกประชาชนท่ัวไป รวมถึง 
เป็นช่องทางให้กับเครือข่ายภาคประชาชนในการแจ้งข้อมูล ข้อร้องเรียนในการ
ด าเนินการของภาครัฐ หรือความเดือนร้อนของประชาชน  

    

5. ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรับรู้และความเข้าใจต่อการ
ด าเนินงานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการท าหน้าที่สนับสนุนภารกิจของ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
 และแนวทางการด าเนินการ 

ระดับความ
คิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 

-1 0 1 
วุฒิสภาอย่างต่อเนื่อง เพื่อน าผลส ารวจไปปรับปรุงกระบวนการท างานและ
พัฒนาการสื่อสารให้เป็นท่ีรู้จักและได้รับการยอมรับประชาชน 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์1 เป้าประสงค์ กลยุทธ์ที่ 2  (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
 และแนวทางการด าเนินการ 

ระดับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
-1 0 +1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูง เพื่อสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติของ
วุฒิสภา 
เป้าประสงค์ 1.2 การพัฒนาขีดความสามารถของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยมี
การพัฒนากระบวนการท างานให้มีคุณภาพ เสริมสร้างมาตรฐานการท างาน และการ
สร้างความร่วมมือกับหน่วยธุรการสังกัดรัฐสภาของต่างประเทศเทียบเคียงการ
ท างานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทย เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของวุฒิสภาและประชาชน 

    

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานกระบวนการท างานเพื่อสนับสนุนงาน
ให้กับวุฒิสภา 

    

แนวทางการด าเนินการ 
1. พัฒนากระบวนการท างานโดยใช้หลักการบริหารคุณภาพโดยรวม (TQM) และ
ยึดหลักการมีส่วนร่วมและร่วมรับผิดชอบของบุคลากรในองค์การ   เพื่อพัฒนา
คุณภาพงานตามความต้องการของสมาชิกวุฒิสภา   

    

2. ปรับปรุงระบบงานและกระบวนการท างานส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยน า
ผลสัมฤทธิ์เป็นเป้าหมาย และวางกระบวนการท างานให้ท างานร่วมกันจากต้นทาง
ไปสู่ผลลัพธ์ปลายทาง หรือส่งมอบการบริการ  

    

3. ส่งเสริมการท างานแบบทีมข้ามสายงาน (Cross Function) เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานรองรับภารกิจของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ในสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

    

4. วางแผน วิเคราะห์ พัฒนาแผนบริหารความเสี่ยง และผลักดันให้ส านักต่าง ๆ มี
การด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของส านักงาน เพื่อลดปัญหาและป้องกัน
ความผิดพลาดของแผนการปฏิบัติงานและการเงินของส านักงานอย่างเป็นระบบ 

    

5. ปรับปรุงกระบวนการท างานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยน าเทคโนโลยี
มาใช้เพื่อสร้างนวัตกรรมในการสนับสนุนการกลั่นกรองกฎหมายให้รวดเร็ว  มี
ประสิทธิภาพ เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง และได้มาตรฐานสากล 

    

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์1 เป้าประสงค์ กลยุทธ์ที่ 3  (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์  
และแนวทางการด าเนินการ 

ระดับความ
คิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 

-1 0 +1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 การยกระดับการบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูง เพื่อสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญตัิของ
วุฒิสภา 
กลยุทธ์ที่  4 เสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการสร้างศักยภาพและ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

    

แนวทางการด าเนินการ   
1. จัดตั้งคณะท างานศึกษาเทียบเคียงหลักเกณฑ์มาตรฐานกระบวนการท างานของ
หน่วยธุรการในสังกัดรัฐสภาไทยกับต่างประเทศ (Benchmarking) และศึกษาถอด
บทเรียนวิธีการท างาน อาทิ ด้านการประชุม ด้านวิชาการและธุรการ เพื่อสนับสนุน
ใหส้ านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทยมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice)  

    

2. สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์การ จากความร่วมมือ
กับหน่วยธุรการของรัฐสภาในต่างประเทศ และเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศ 
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ อาทิ การพัฒนากฎหมายในประเทศอาเซียน เพื่อประโยชน์ใน
การสร้างศักยภาพขององค์การ และวงงานรัฐสภา  

    

3. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนบุคลากร
ของส านักงานกับหน่วยธุรการรัฐสภาต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถบุคลากรให้มีความสามารถท างานและน าองค์การไปสู่สมรรถนะสูง 

    

4. พัฒนาความร่วมมือกับรัฐสภาต่างประเทศ ในการส่งเสริมและพัฒนาระบบและ
วิธีการบริหารจัดการองค์การ โดยใช้เทคโนโลยี สร้างนวัตกรรม ผ่านความเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญระหว่างประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับฝ่ายนิติบัญญัติของ
ประเทศ ยกระดับสู่การเป็นองค์การสมรรถนะสูง 

    

5. จัดประชุมรับฟังความเห็นคิดเห็นจากฝ่ายนิติบัญญัติ ภาครัฐ ภาคเอกชน 
นักวิชาการ และภาคประชาชน  และตัวแทนขององค์การระหว่างประเทศ อาทิ  
สมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียกับหน่วยงาน เพื่อปรับปรุงการ
ปฏิบัติภารกิจของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการสนับสนุนงานให้กับฝ่ายนิติ
บัญญัติ (Feedback) และน าความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียมาออกแบบท างานใหม่ ๆ 
ที่สอดคล้องกับความต้องการและน าความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียมาออกแบบการ
ท างานใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการ 

    

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ 1 เป้าประสงค์ กลยุทธ์ที่ 4  (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
และแนวทางการด าเนินการ 

ระดับความ
คิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 

-1 0 +1 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบงานด้านนิติ
บัญญัติและการพัฒนากลไกในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏริูปประเทศ 

    

เป้าประสงค์ที่2.1 การพัฒนางานด้านการประชุม ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย 
เปิดเผยข้อมูลการประชุมอย่างโปร่งใส และพัฒนางานกฎหมาย วิชาการ และ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
และแนวทางการด าเนินการ 

ระดับความ
คิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 

-1 0 +1 
งานวิจัย จากการสร้างความเป็นมืออาชีพและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งของวุฒิสภาในงานด้านนิติบัญญัติ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการประชุมอัจฉริยะ (SMART Meeting)        มีความ
ทันสมัย ประหยัด ถูกต้องและรวดเร็ว 

     

แนวทางการด าเนินการ  
1. ผลักดันนโยบายลดปริมาณกระดาษ (Paperless) สู่การเป็นองค์การ สีเขียว และ
ก าหนดให้มีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือเครื่องสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์เปิด
เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษในการประชุมทุกระดับ 

    

2. พัฒนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ให้มีการด าเนินการในรูปแบบดิจิทัล จัดส่ง
เอกสารระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาต่าง ๆ ให้กับ
สมาชิกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  และออกแบบห้องประชุมเช่ือมโยงกับ Smart 
Device และใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการสั่งการ (Internet of Things : IoT) รวมทั้ง
ประมวลผลคะแนนในห้องประชุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่รวดเร็ว โปร่งใส ทันสมัย 

    

3. สนับสนุนการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 4 
หน่วยงาน ได้แก่ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้มีความ
เช่ือมโยงกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบประชุมของวุฒิสภาและการกลั่นกรอง
กฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ 

    

4. ปรับปรุงระบบการประชุมและการรายงานการประชุมให้มีความรวดเร็ว 
ทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โปรแกรมแปลงเสียงเป็นตัวอักษรเข้ามาใช้
ประโยชน์ในจัดท ารายงานการประชุมมากข้ึน  

    

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ 2 เป้าประสงค์ กลยุทธ์ที่ 1  (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และแนวทางการด าเนินการ ระดับความ
คิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 

-1 0 +1 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบงานด้านนิติบัญญัติและการพัฒนากลไกในการ
ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการติดตามและเผยแพร่ผลการประชุมพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติวุฒิสภา และของคณะกรรมาธิการ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการ
ติดตามและตรวจสอบได้จากภาคประชาชน 

    

แนวทางการด าเนินการ 
1. พัฒนากระบวนการการกลั่นกรองข้อมูลข่าวสาร และรูปแบบการเปิดเผยข้อมูล
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร  และ
รัฐธรรมนูญ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ อาทิ รายงานการประชุมของ
วุฒิสภา รายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการได้  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และแนวทางการด าเนินการ ระดับความ
คิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 

-1 0 +1 
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูล ที่สามารถสืบค้นประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับร่าง
พระราชบัญญัติ เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภา ผู้สนใจ หรือภาคประชาชน และเข้าถึงได้
ง่ายเพื่อให้สะดวกต่อผู้ใช้งาน 

    

3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวุฒิสภาแต่ละฉบับให้มี
ความครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นระบบ โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์  เพื่อให้วุฒิสภา 
ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนสามารถเข้าถึง ค้นหา Download ได้ง่าย ในหลาย
รูปแบบ อาทิ  Word (.docx), PDF และ HTML เพื่อติดตามการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการสร้างความโปร่งใสของข้อมูล และการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองภาคประชาชน 

    

4. สร้างระบบการติดตามพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสมาชิกรัฐสภา ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชน โดยมีระบบการแจ้งเตือน
สมาชิกวุฒิสภาและประชาชนที่สนใจเฉพาะรายบุคคล ให้สามารถติดตามร่าง
พระราชบัญญัติที่น าเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา โดยผ่านช่องทางสื่อเทคโนโลยี
สารเทศ เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชันไลน ์เป็นต้น 

    

5. เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ 
และที่ผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภาแล้ว ผ่านช่องทางดิจิทัล อาทิ เว็บไซต์ เฟ
ซบุ๊ก ยูทูป และเปิดเผยความคิดเห็นเหล่านั้นต่อสาธารณชน โดยน าข้อมูลมาเป็น
คลังความรู้ด้านกฎหมายที่ส าคัญให้กับวุฒิสภา 

    

6. รายงานผลการด าเนินงานและงบประมาณค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานของ
คณะกรรมาธิการ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและสามารถติดตามตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณของคณะกรรมาธิการได้ 

    

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์2 เป้าประสงค์ กลยุทธ์ที่ 2  (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์  
และแนวทางการด าเนินการ 

ระดับความ
คิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 

-1 0 +1 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบงานด้านนิติบัญญัติและการพัฒนากลไกในการติดตาม 
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
กลยุทธ์ที ่3 สร้างนวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิกวุฒิสภาในด้านนิติ
บัญญัติของวุฒิสภา 

    

แนวทางการด าเนินการ  
1. พัฒนาวิธีการและรูปแบบการเสนอกระทู้ถาม ญัตติทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เสนอ
ผ่านทางแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส ์สมาชิกวุฒิสภาสามารถเข้าใช้งานโดยผ่านระบบ
อินเตอร์เนต็ และจดัท าฐานข้อมูลการกระทู้ถาม ญัตติ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ติดตามและประมวลผลการท างานรัฐบาล 

    

2. บูรณาการฐานข้อมูลงานด้านนิติบัญญัติ  ได้แก่ ฐานข้อมูลร่างพระราชบัญญัติ     
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์  
และแนวทางการด าเนินการ 

ระดับความ
คิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 

-1 0 +1 

ฐานข้อมูลการกระทู้ถามและการพิจารณาญัตติ และการให้ความเห็นชอบ ให้ผู้ด ารง
ต าแหน่งตามรัฐธรรมนูญก าหนด รวมทั้งข้อมูลการอภิปรายทั่วไปของวุฒิสภา เพื่อ
สืบค้น วิเคราะห์ประมวลผล ติดตามการด าเนินการของรัฐบาลและของรัฐสภาได้
อย่างเป็นเอกภาพ  
3. พัฒนาแอปพลิเคชันของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว 
(One Stop Service) ด้านการประชุม ด้านวิชาการ งานบริการต่าง ๆ โดยพัฒนา
โปรแกรมผู้ช่วยอัจฉริยะ (Chat Bot) ส าหรับตอบข้อซักถามให้สมาชิกวุฒิสภา และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องในวงงานรัฐสภาได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านการประชุม เพื่อปฏิบัติภารกิจ
ตามหน้าที่และอ านาจได้อย่างมีประสิทธิภาพ การท างาน ตอบข้อสงสัยต่อท างาน
ของวุฒิสภา ในงานด้านนิติบัญญัติ เช่น ร่างพระราชบัญญัติ กระทู้ถาม ญัตติ และ
การให้ความเห็นชอบให้บุคคลด ารงต าแหน่งตามรัฐธรรมนูญก าหนด เป็นต้น 

    

4. ศึกษาธรรมชาติของสมาชิกวุฒิสภา จากการสังเกตพฤติกรรม ความสนใจ ศึกษา
ทางวิชาการและกฎหมาย รวมทั้งสอบถามความต้องการองค์ความรู้ใหม่ๆ  ซึ่ง
ส านั กงานสามารถจะตอบสนองงานวิชาการให้ แก่ สมาชิกวุฒิ สภา  และ
คณะกรรมาธิการอย่างมีประสิทธิภาพ  

    

5. พัฒนาระบบการประเมินผลความต้องการและความพึงพอใจของสมาชิกวุฒิสภา 
และผู้เกี่ยวข้องต่อการให้บริการต่าง ๆ  โดยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ประเมินผลและ
ปรับปรุงการท างานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาอย่างต่อเนื่อง เพื่อได้รับความ
ไว้วางใจ สามารถสร้างความผูกพันในระยะยาว ตอบสนองต่อหน้าที่และอ านาจของ
วุฒิสภาได้อย่างมีประสิทธิผล  

    

6. เพิ่มช่องทางและกลไกการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินการแก้ไขปัญหา
ของวุฒิสภาให้กับประชาชน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินการแก้ไขปัญหา
ของวุฒิสภาให้กับประชาชนได้รับรู้และเข้าใจการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

    

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ 2 เป้าประสงค์ กลยุทธ์ที่ 3  (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
และแนวทางการด าเนินการ 

ระดับความ
คิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 

-1 0 +1  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบงานด้านนิติบัญญัติและการพัฒนากลไกในการ
ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
กลยุทธ์ที ่4 พัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านกฎหมาย วิชาการและงานวิจัย 
สนับสนุนงานให้ฝา่ยนิติบญัญตั ิ

    

แนวทางการด าเนินการ  
1. ศึกษา ส ารวจ ความต้องการการสนับสนุนทางวิชาการของคณะกรรมาธิการ และ
สมาชิกวุฒิสภา เพื่อน าผลมาวิเคราะห์แก้ไขปัญหา ก าหนดรูปแบบ หรือวิธีการ
ท างานสนับสนุนงานทางวิชาการของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
และแนวทางการด าเนินการ 

ระดับความ
คิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 

-1 0 +1  
2.ผลักดันให้มีนักกฎหมายและนักวิชาการนิติบัญญัติเพื่อสร้างผู้เช่ียวชาญทาง
วิชาการ และจัดตั้งเป็นกลุ่มงานรองรับเพื่อมุ่งเป้าให้ท างานทางวิชาการอย่างเต็ม
ศักยภาพ 

    

3.ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างส านักงานเลขาธิการวุฒิสภากับสถาบัน
พระปกเกล้า ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
สถาบันการศึกษา รวมทั้งสถาบันจากวิจัยภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ
วางแผนก าหนดแนวทางและรูปแบบการพัฒนางานวิชาการ  อาทิ เช่ือมโยง
ฐานข้อมูลงานวิชาการและงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก และ เช่ือมโยงฐานข้อมูล
ทางกฎหมายของไทยและต่างประเทศ เพื่อน ามาใช้สนับสนุนการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการ รวมทั้งการประชุมของวุฒิสภาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   

    

4. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อวิจัยและพัฒนาในประเด็นส าคัญเร่งด่วนของวุฒิสภา (Quick 
Research) เพื่อใช้ประโยชน์ ในการศึกษาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของ
คณะกรรมาธิการและวุฒิสภา รวมทั้งส่งเสริมขยายผลการใช้ประโยชน์งานวิจัยไปยัง
ภาคประชาชน สังคม ชุมชน 

    

5. ปรับปรุงระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (E- 
library) ให้เป็นฐานข้อมูลกลางในการสืบค้น และเป็นคลังข้อมูลทางวิชาการและ
กฎหมายของส านักงาน และมีการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงผ่านทางแอปพลิเคชัน เพื่อ
สะดวกในการเข้าถึงและน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 

    

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ 2 เป้าประสงค์ กลยุทธ์ที่ 4 (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์  
และแนวทางการด าเนินการ 

ระดับความ
คิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 

-1 0 +1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบงานด้านนิติบัญญัติและการพัฒนากลไกในการติดตาม 
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
เป้าประสงค์ที่ 2.2 การพัฒนากลไก รูปแบบและวิธีการท างานสนับสนุนงานของ
วุฒิสภาในการติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ และเร่งรัดการปฏริูปประเทศ และส่งเสรมิ
ความเป็นมืออาชีพของบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาเพื่อเสริมสรา้ง
ประสิทธิภาพการตดิตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏริูปประเทศ 

    

กลยุทธ์ที ่5 พัฒนากลไก รูปแบบการท างานสนับสนุนงานของวุฒิสภาในการ
ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ และเร่งรดัการปฏริูปประเทศ  

    

แนวทางการด าเนินการ 
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1. จัดตั้งคณะท างานเสริมสร้างกลไกและรูปแบบการขับเคลื่อนการติดตาม 
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ระหว่างส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา กับ
ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างกระบวนการท างานและรายงานการติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศเสนอความเห็นต่อรัฐบาลได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ 

    

2. พัฒนาความร่วมมือของหน่วยงานภายในด้านวิชาการของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาให้มีคณะท างานวางแผนผลักดันการจัดท าเอกสารและบทวิเคราะห์ทาง
วิชาการสนับสนุนการด าเนินงานคณะกรรมาธิการการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด 
การปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามรัฐธรรมนูญ และการจัดท าและ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (ตสร.) ให้ส าเร็จลุล่วง 

    

3. อบรมถ่ายทอดกระบวนการท างานตามคู่มือระบบ eMENSCR และให้กับ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติ เพื่อได้เข้าใจระบบและการติดตาม แผนงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ในการท าหน้าที่พิจารณาโครงการของส่วนราชการภาครัฐ
วิเคราะห์ความสอดคล้องเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูป
ประเทศ  สามารถประมวลผล วิเคราะห์ ผลผลิต ผลลัพธ์ มีความคุ้มค่าเหมาะสมกับ
การใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

    

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐที่วุฒิสภาจะต้อง
ด าเนินการติดตาม จัดท ารายงานข้อมูลในระบบ eMENSCR เพื่อคณะกรรมาธิการ
การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรปูประเทศท าความเห็นเสนอต่อวุฒิสภาไป
ยังรัฐบาลได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ช าติสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญ   

    

5. เสนอแนะให้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบ eMENSCR ให้ประมวลผลและรายงาน
ผลการด าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ ในรูปแบบปฏิบัติการเดียวกัน (Single 
platform)  และพัฒนาระบบฐานข้อมูลของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ 
และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศของวุฒิสภาให้สามารถเช่ือมโยงกับระบบ eMENSCR  
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศและการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 

    

6. น าข้อมูลจากระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) มาใช้วิเคราะห์ความ
เหมาะสมของการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานโครงการภาครัฐได้อย่างรอบด้าน 
ชัดเจน สนับสนุนภารกิจการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

    

7. จัดเวทีสร้างความเข้าใจ ตระหนักรู้ ให้ทุกภาคส่วนร่วมแสดงความเห็นหรือ
สะท้อนความต้องการต่อการด าเนินงานของภาครัฐ เพื่อให้วุฒิสภาได้รับข้อมูลใน
การรายงานผลด้านปฏิรูปประเทศและจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

    

8. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการสามัญของวุฒิสภา
ทุกคณะให้มีความเป็นมืออาชีพ โดยต้องมีความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการ
ปฏิรูปประเทศและแผนล าดับรองต่าง ๆ มีทักษะทางด้านการวิเคราะห์แผนงาน 
วิชาการ และเทคโนโลยี สามารถติดตาม วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลของหน่วยงาน
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ภาครัฐ น าเสนอข้อมูลและสถิติ เพื่อจัดท ารายงานสนับสนุนงานของ ตสร. ได้อย่าง
ต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ 2 เป้าประสงค์ กลยุทธ์ที่ 5  (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์  
และแนวทางการด าเนินการ 

ระดับความ
คิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 

-1 0 +1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 การเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง      
เป้าประสงค์ที่ 3.1 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนความก้าวหน้า
ให้กับทุกสายงานและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561-2565) 

    

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ส่งเสริมความศักยภาพของ
บุคลากรและองค์การ    

    

แนวทางการด าเนินการ  
1.ปรับโครงสร้างและอัตราก าลังของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้สอดคล้องกับ
หน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาเพื่อให้หน่วยงานภายในปฏิบัติภารกิจได้เหมาะสม 
คล่องตัว และทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะภาระงานคณะกรรมาธิการที่มีมาก
ควรปรับเพิ่มจ านวนบุคลากร ด้วยวิธีการจ้างเหมา (outsource) และเกลี่ย
อัตราก าลังให้เอื้อต่อการท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมาธิการ และอนุ
กรรมาธิการติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ในทุก
คณะกรรมาธิการ   

    

2 .ปรับปรุงสมรรถนะหลักของบุคลากร (Core Competency) และสมรรถนะตาม
สายงาน (Functional Competency)  อย่างเป็นระบบ โดยมีการทบทวน 
ปรับปรุงพจนานุกรมสมรรถนะของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละสายงานในปัจจุบัน 

    

3. สนับสนุนความเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้
สอดคล้องและเช่ือมโยงกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์การให้ประสบความส าเร็จ 
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์การ กระบวนการท างานในทิศทางที่พึง
ประสงค์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

    

4. ผลักดันการด าเนินการตามหลักเกณฑ์การสืบทอดต าแหน่งสู่ต าแหน่งผู้บริหาร
ระดับสูง (Succession Plan) และการก าหนดแนวทางการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างผู้บริหารและผู้สืบทอดต าแหน่ง เพื่อพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่งในเทคนิคต่าง 
ๆ เช่น การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท างาน การติดตามผู้บริหาร เป็นต้น  เพื่อ
เตรียมความพร้อมบุคลากรขึ้นสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณภาพในอนาคต 

    

5. วิเคราะห์ความต้องการพัฒนาคนให้สอดคล้องกับการท างานของบุคลากรในทุก
สายงาน เพื่อให้บุคลากรได้เติบโตตามเป้าหมายของตนสอดคล้องกับองค์การ และ
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สนับสนุนให้บุคลากรได้ก้าวหน้าตามแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career path) รวมทั้งให้บุคลากรมีการเข้าสู่ต าแหน่งตามสายอาชีพท่ีก าหนดไว้ 
6. พัฒนากระบวนการสรรหาคัดเลือก บรรจุแต่งตั้ง และโยกย้าย บุคลากรทั้งใน
ระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติให้เป็นไปตามก าหนดหลักเกณฑ์ ทักษะ ความรู้ 
ความสามารถและสมรรถนะของสายงาน มีความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส และ
ผลักดันให้มีการสรรหาคัดเลือก โยกย้ายบุคคลที่เหมาะสมด ารงต าแหน่งในต าแหน่ง
ที่ว่าง เพื่อขับเคลื่อนงานได้อย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพ 

    

7. สนับสนุนการสร้างความหลากหลายของบุคลากร (Work Diversification) ใน
การท างานร่วมกันเพื่อได้ความคิดและมุมมองที่แตกต่าง ร่วมมือสร้างสรรค์งานและ
บริการที่ดี (Creativity Collaboration) 

    

8. พัฒนาระบบและเกณฑ์การบริหารผลการปฏิบัติงาน ยึดเป้าหมายความส าเร็จ
ตามยุทธศาสตร์องค์การ  ที่สอดคล้องกับการให้ค่าตอบแทน เลื่อนขั้นเงินเดือนอย่าง
เป็นธรรม และโปร่งใส  

    

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ 3 เป้าประสงค์ กลยุทธ์ที่ 1  (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
และแนวทางการด าเนินการ 

ระดับความ
คิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 

-1 0 +1 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 การเพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง      
เป้าประสงค์ที่ 3.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นทุนมนุษย์ มีความเป็นผู้น า
การเปลี่ยนแปลง มีความรู้ ความสามารถโดดเด่น ส่งเสริมวัฒนธรรมการท างานที่มี
สมรรถนะสูงและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการท างาน รวมทั้งส่งเสริมการสร้างความ
ผูกพันต่อองค์การ ที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2561-2565) 

    

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้เป็นทุนมนุษย์ที่มีสมรรถนะสูง      
แนวทางการด าเนินการ  
1. วางแผนและวิเคราะห์ช่องว่างระว่างผลการปฏิบัติงาน (Performance Gap) 
ของบุคลากรกับสมรรถนะ เพื่อพัฒนาบุคลากรได้อย่างเหมาะสม 

    

2. วิเคราะห์หาความต้องการพัฒนาบุคลากร และล าดับความส าคัญของหลักสูตรที่
จ าเป็นเพื่อการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างคุ้มค่า พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้
มีประสิทธิภาพ 

    

3. สร้างความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาและหน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง อาทิ กฎหมายระหว่างประเทศ 
กฎหมายมหาชน กฎหมายสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนางานและสร้างนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับภารกิจและวิสัยทัศน์ของส านักงาน  
 

    



  485 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
และแนวทางการด าเนินการ 

ระดับความ
คิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 

-1 0 +1 

4. สร้างเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพสูง โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานและสอดคล้องกับสมรรถนะหลักของบุคลากร  ได้แก่ ทักษะดิจิทัล ทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษ รวมทั้งเพิ่มพูนทักษะทางวิชาการและงานวิจัยให้กับบุคลากรสาย
วิชาการ เพื่อจัดท าเอกสารทางวิชาการ งานวิจัย โดยสามารถน าเสนอข้อมูลใน
รูปแบบใหม่ ๆ เข้าใจได้ง่าย อาทิ อินโฟกราฟิกส์ เทคนิคการสร้างภาพนามธรรม 
(Visualization) และหน้ากระดานที่ ใช้ในการสรุปข้อมูล  (Dashboard) เพื่ อ
สนับสนุนงานให้กับคณะกรรมาธิการและสมาชิกวุฒิสภา 

    

5. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุ คคล (Individual 
Development Plan) อย่างจริงจัง เพื่อพัฒนาบุคลากรและมีการวัดผลความคิด 
ทัศนคติ และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานให้มีศักยภาพสูงข้ึน 

    

6. ส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา และ
มีโครงการส่งเสริมให้บุคลากรไดป้รับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการท างานให้เป็นตามประมวล
จริยธรรมและเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

    

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ 3 เป้าประสงค์ กลยุทธ์ที่ 2  (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์  
และแนวทางการด าเนินการ 

ระดับความ
คิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 

-1 0 +1 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 การเพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง  
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างวัฒนธรรมการ
ท างานเพิ่มความเข้มแข็งในงานด้านนิติบัญญัติ 

    

แนวทางการด าเนินการ  
1. พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ประกอบการภาครัฐ ที่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา
ในงานที่รับมอบหมาย ทุ่มเท ค านึงถึงประโยชน์ส่วนร่วม และพร้อมสร้างสรรค์
นวัตกรรมในการท างาน 

    

2. สนับสนุนให้ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในการถ่ายทอดเทคนิคหรือรูปแบบการ
ท างานที่ดี เพื่อปรับทัศนคติ ความคิด (Mind Set) ในการท างานของบุคลากรเป็น
เชิงรุก (Proactive) พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงกับบริบทใหม่ และการท างานเพื่อ
ส่วนรวมและประชาชน 

    

3. ส่งเสริมบรรยากาศการท างานเป็นทีมรับผิดชอบร่วมกัน มอบอ านาจตัดสินใจ
แก้ไขปัญหา สร้างความร่วมมือกับภายนอกและภายในองค์การ สร้างนวัตกรรม 
สร้างวัฒนธรรมการท างานร่วมกันเป็นทีม สนับสนุนงานให้กับวุฒิสภา 

    

4. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นผู้น า เช่น การสอนงาน การประสานงาน สร้าง
ทีมงาน สร้างขวัญก าลังใจ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรมการท างานร่วมกัน มีนวัตกรรมสนับสนุนงานให้กับวุฒิสภา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์  
และแนวทางการด าเนินการ 

ระดับความ
คิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 

-1 0 +1 

5. จัดท าสื่อถ่ายทอดวิธีคิด วิธีการท างานและการแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน ใน
รูปแบบดิจิทัล อาทิ การ์ตูน คลิปสั้น เป็นสื่อการเรียนรู้ในองค์การ เพื่อเป็น
แบบอย่างแก่บุคลากรในคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา 

    

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ 3 เป้าประสงค์ กลยุทธ์ที่ 3  (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์  
และแนวทางการด าเนินการ 

ระดับความ
คิดเห็น 

ข้อเสนอแน
ะ 

-1 0 +
1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง  
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตการท างาน สร้างสมดุลระหว่างชีวิต เพื่อส่งเสริม
ความผูกพันต่อองค์การ 

    

แนวทางการด าเนินการ   
1. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพการท างาน ได้แก่ สถานที่ พื้นที่ วัสดุ 
อุปกรณ์ส านักงาน มีความทันสมัย สะดวก สะอาด ปลอดภัย เพียงพอต่อการท างาน
เมื่อย้ายไปยังรัฐสภาแห่งใหม่   

    

2. ปรับปรุงบรรยากาศการท างาน ส่งเสริมให้มีการพบปะเสวนา สื่อสารพูดคุย 
แลกเปลี่ยนรับฟังความเห็นระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน และระหว่างเพื่อน
ร่วมงานด้วยกัน เพื่อสร้างขวัญก าลังใจ สร้างความเข้าใจกันและเอื้ออาทร อันเป็น
การเสริมสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน  

    

3. พัฒนาคุณภาพชีวิตการท างาน รักษาสมดุลในการท างานและการใช้ชีวิตอย่างมี
ความสุข (Work Life Balance) โดยส่งเสริมให้มีบรรยากาศในการท างานที่สร้าง
การเรียนรู้ในงานและส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์ 

    

4. ส ารวจเป้าหมายการท างานและเป้าหมายชีวิตของบุคลากร เพื่อน าข้อมูลมาปรับ
รูปแบบการท างาน จัดฝึกอบรมและพัฒนา วางแผนสายอาชีพ รวมทั้งจัดสวัสดิการ
ให้บุคลากรได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น  

    

5. จัดสวัสดิการนอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนดตรงตามความต้องการของบุคลากร 
อาทิ สถานออกก าลังกาย การเรียนวิชาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ตามความสามารถที่
ส านักงานจัดให้ 

    

6. ศึกษาวิจัยสร้างตัวบ่งช้ีการมีความผูกพันองค์การ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้าง 
รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้ด ารงอยู่กับองค์การ 

    

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ 3 เป้าประสงค์ กลยุทธ์ที่ 4  (โปรดระบุ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์  
และแนวทางการด าเนินการ 

ระดับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

-1 0 +1 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้      
เป้าประสงค์ที่ 4.1 พัฒนาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้และส่งเสริมการจัดการความรู้ สร้างนวัตกรรมให้กับองค์การ โดยมีระบบ
การจัดการความรู้ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องของบุคลากรในองค์การ  

    

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการความรู้ สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ และนวัตกรรม
องค์การ  

    

แนวทางการด าเนินการ  
1. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการจัดการความรู้ใน
องค์การ มีการถอดบทเรียน การแก้ไขปัญหาจากภาคปฏิบัติที่เกิดขึ้น ที่เป็น
แบบอย่างการท างานที่ดี เพื่อให้ส านักงานน ามาเป็นองค์ความรู้  และสามารถ
ประยุกต์ใช้ เพื่อการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

    

2. มีนโยบายส่งเสริม สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ เปิดโอกาส สร้างพื้นที่ จูงใจให้
บุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท างานเป็นทีม คิดแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน และ
สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพื่อลงมือท า เรียนรู้จากความ
ผิดพลาดที่ผ่านมา น ามาปรับปรุงการท างาน สร้างนวัตกรรมและเสริมสร้างความ
เป็นผู้ประกอบการภาครัฐ 

    

3. ทบทวนและผลักดันให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และมีการประเมินผลการจัดการความรู้เพื่อให้เกิดความ
ต่อเนื่องและเป็นระบบในการจัดการความรู้ รวมทั้งส่งเสริมการมีชุมชนนักปฏิบัติจาก
บุคลากรส านักต่าง ๆ ร่วมคิด แก้ไขปัญหา สร้างนวัตกรรมร่วมกันของส านักงาน เช่น 
คณะท างานจัดท าฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียนของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

    

4. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ถอดบทเรียน น า
เทคนิคกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design thinking) มาพัฒนาปรับปรุง หรือ
สร้างงานใหม่ ๆ เพื่อผลักดันสร้างนวัตกรรมในการท างาน พัฒนากระบวนการ
ท างาน และการให้บริการงาน เพื่อให้ที่ยอมรับกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และ
เกิดประโยชน์กับประชาชน 

    

5. จัดให้มีการรวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภา เป็นฐานข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้งเช่ือมโยงแหล่ง
การเรียนรู้จากภายนอกที่เป็นสถาบันทางวิชาการและงานวิจัย พัฒนาการเรียนรู้
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) เช่น สถาบันพระปกเกล้า ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) และสถาบันการศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศ เป็นต้น เพื่อเปิด
กว้างให้บุคลากรได้เรียนรู้ พัฒนาศักยภาพตลอดเวลา และน าความรู้เหล่านั้นมา
พัฒนาองค์การ 

    

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ 4 เป้าประสงค์ กลยุทธ์ที่ 1  (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์  
และแนวทางการด าเนินการ 

ระดับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

-1 0 +1 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
เป้าประสงค์ที่ 4.2 การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การเปลี่ยนเป็นเป็น
รัฐสภาดิจิทัล (Digital Parliament) เพื่อยกระดับความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และการจัดการข้อมูลสารสนเทศที่เอื้อต่อ
การเปลี่ยนแปลงองค์การสู่องค์การดิจิทัล (Digital Transformation)  

    

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ     
แนวทางการด าเนินการ 
1. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา กับส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผลักดันให้มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้กับทุกส่วน
ขององค์การ (Digital Transformation) เปลี่ยนแปลงสู่องค์การดิจิทัล ใน
แผนพัฒนารัฐสภาดิจิทัล “Digital Parliament  ระยะ 5 ปี ” เชื่อมโยงกับรัฐบาล
ดิจิทัล และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศในองค์การให้ตอบสนองความต้องการของ
สมาชิกรัฐสภาผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม 

    

2. จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐสภา ตามแผน
“Digital Parliament รองรับอุปกรณ์ ความทันสมัย (SMART Device) ในระบบ
อินเทอร์เน็ตในการสั่งการ (Internet of Things : IoT) อย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน 

    

3. จัดหาอุปกรณ์ส านักงานท่ีทันสมัยรองรับนโยบายการบริหารส านักงานสู่การเป็น
รัฐสภาดิจิทัล เช่น นโยบายการลดการใช้กระดาษ ห้องประชุมอัจฉริยะ (Smart 
Meeting) เป็นต้น 

    

4. ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สร้างความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล มี
การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการสร้างความปลอดภัยของข้อมูลและระบบ
สารสนเทศองค์การ สามารถท างานตอบสนองกับความต้องการรองรับภาวะวิกฤติ 
ป้องกันการโจมตีในระบบไซเบอร์รักษาข้อมูลของส านักงาน วุฒิสภา ผู้มีส่วนได้
เสียและข้อมูลของภาคประชาชนเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

    

5. สร้างความร่วมมือกับส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เชื่อมโยง
ระบบฐานข้อมูลกลางหน่วยงานภาครัฐของประเทศ เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
บริหารองค์การ และติดตามผลการท างานหน่วยงานภาครัฐ 

    

 6. สร้างความร่วมมือจากองค์การภายนอกทางเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากรของส านักงานให้ปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยียุคดิจิทัล ปรับความคิด (Mind set) ทัศนคติของบุคลากรให้พร้อม
พัฒนาการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ (Learn) การไม่ยึดติดกับสิ่งที่เคยเรียนรู้มา ละทิ้งสิ่งที่
เคยเรียนรู้มา (Unlearn) พร้อมเรียนรู้ด้วยมุมมองใหม่ (Relearn) ให้มีความรู้ 
พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ได้ เช่น สร้างแอปพลิเคชัน (Application) ได้เพื่อให้บริการ
ข้อมูลแก่บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียได้ เป็นต้น 

    

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ 4 เป้าประสงค์ กลยุทธ์ที่ 2  (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
และแนวทางการด าเนินการ 

ระดับความ
คิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 

-1 0 +1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้  
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาจัดการข้อมลูระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของส านักงานสู่องค์การ
ดิจิทัล 

    

แนวทางการด าเนินการ  
1.เชื่อมโยงฐานข้อมูลกลางของรัฐบาลและบูรณาการข้อมูลของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้ฐานข้อมูลที่เปิดเผยของภาครัฐ (Open 
Government Data) สามารถน ามาใช้ประโยชน์ ในการปฏิบั ติภารกิจของ
คณะกรรมาธิการ และวุฒิสภา รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงงานรัฐสภา 

    

2. เร่งรัดการน าระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของภาครัฐ มาใช้
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติภารกิจของฝ่ายนิติบัญญัติ อาทิ  วิเคราะห์ ติดตาม 
ประมวลผลด้านงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ของส านักงบประมาณรัฐสภา และ
การปฏิบัติภารกิจการของวุฒิสภาในการติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศได้อย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ 

    

3. จัดหาข้อมูลและจัดประเภทข้อมูลที่พิจารณาน าเข้าข้อมูลในระบบเช่ือมโยงเครือข่าย
และการจับเก็บข้อมูลด้วยระบบคลาวด์ คอมพิวติ้ง (Cloud Computing , Open Data) 
เพื่อสนับสนุนการท างานการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในระบบดิจิทัล 

    

4. ปรับปรุงระบบสารสนเทศและพัฒนาฐานข้อมูลของส านักงานเพื่อสนับสนุนการ
บริหารและการตัดสินใจในการบริหารจัดการองค์การส าหรับผู้บริหาร 

    

5. ผลักดันให้ส านักงานจัดท าระบบฐานข้อมูลในรปูแบบอิเลก็ทรอนิกส์โดยให้จัดเกบ็
ข้อมูลในรูปแบบของ Text File เป็นประโยชน์ต่อการจัดเก็บ สืบค้น ศึกษา วิจัย 
และเช่ือมโยงฐานข้อมูลกับภายในและสามารถบูรณาการระบบฐานข้อมูลกับ
หน่วยงานภายนอกได้อย่างเป็นเอกภาพ เพื่อบุคลากร สมาชิกวุฒิสภา และผู้ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลด้วยความสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง 

    

6. สร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการน าปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ (AI) 
Machine Learning Deep Learning อาทิ น าโปรแกรมผู้ ช่วยอัจฉริยะ (Chat 
bot) มาช่วยเก็บข้อมูล วิเคราะห์ ประมวลผลผลกฎหมาย งานวิชาการและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องตามความต้องการของวุฒิสภา  รวมทั้งขยายผลการด าเนินการสู่การ
ผลักดันให้เกิดการปฏิบัติ โดยน าระบบมารองรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานใหมี
ประสิทธิภาพ และทบทวนการรวมหรือลดระบบท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

    

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ 4 เป้าประสงค์ กลยุทธ์ที่ 3 (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
 และแนวทางการด าเนินการ 

ระดับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

-1 0 +1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 การส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยและสนับสนนุการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคประชาชนและ
เครือข่ายทุกภาคส่วนของประเทศ  

    

เป้าประสงค์ ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้  และ
เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้  การมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตย รวมทั้ งส่งเสริมภาคประชาชนและเครือข่ายตระหนักรู้ถึ ง
ความส าคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและให้ข้อเสนอทางสังคมและนโยบายต่อวุฒิสภา เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้กับวุฒิสภา ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศ ตามระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

    

กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างความรู้ของประชาชน
และเครือข่ายต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย   

    

แนวทางการด าเนินการ 
1. สง่เสริมช่องทางการประชาสัมพันธ์ท่ีมีความหลากหลาย จากสื่อหลัก อาท ิวิทยุ 
โทรทัศน์รัฐสภา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อโซเชียลมีเดีย อาทิ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก 
รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบเอกสาร แผ่นพับ วารสารของส านักงาน 

    

2. ปรับปรุงพัฒนาเนื้อหาข้อมูลด้านการเผยแพร่ เพื่อสื่อสารผ่านช่องทางเว็บไซต์ 
เฟซบุ๊กและแอปพลิเคชันมือถือ (Mobile Application) ผ่าน Smart Phone 
และ Tablet ในระบบ Android , IOS ฯลฯ จูงใจเยาวชน คนรุ่นใหม่ ให้เข้าถึง
ข้อมูลมากขึ้น 

    

3. สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายของส านักงานและสถาบันพระปกเกล้าในการ
จัดท าแผนการเผยแพร่ความรู้ด้ านการเมืองการปกครอง ตามระบอบ
ประชาธิปไตย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน 

    

4. ส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายเยาวชน จากโครงการการเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับระบบรัฐสภาและการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของส านักงาน ในการท าหน้าที่เป็นสื่อสารกลาง
ระหว่างบุคคล เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่พลเมือง สถาบันการเมือง และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

    

5. ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ระดับอุดมศึกษา  โดยจัดท า
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน (MOU) เพื่อเป็นเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

    

6. ด าเนินการส ารวจปัญหาอุปสรรคการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์และความต้องการ
ในการพัฒนาเครือข่ายร่วมเผยแพร่ประชาธิปไตย เพื่อปรับปรุงสื่อและจัดท า
รูปแบบการสื่อสาร เผยแพร่ประชาธิปไตยให้ตรงกับความต้องการของประชาชน
มากที่สุด 

    

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ 5 เป้าประสงค์ กลยุทธ์ที่ 1  (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และแนวทางการด าเนินการ ระดับความ
คิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 

-1 0 +1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคประชาชนและเครือข่ายทุกภาคส่วนของประเทศ 
กลยุทธ์ที ่2 ส่งเสริมประสบการณเ์รียนรูด้้วย สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม ในการ
เผยแพรค่วามรูเ้สริมสร้างประชาธิปไตยและการมสี่วนร่วมทางการเมืองของ
เครือข่ายภาคประชาชน 

    

แนวทางการด าเนินการ 
1. สนับสนุนให้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเมืองการปกครองเป็นวิทยากร 
บรรยายถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่พลเมือง รัฐบาล  สภาผู้แทนราษฎร 
วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ แก่เยาวชน ผู้น าชุมชนท้องถิ่น  

    

2.ส่งเสริมให้มีการน าศักยภาพและทุนทางสังคมที่มีอยู่ในพื้นที่มาบูรณาการและ
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย เช่น ทุนทาง
ปัญญาวัฒนธรรม ทุนทางธรรมชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้เสริมสร้างประชาธิปไตยใน
ชุมชน  

    

3. ส่งเสริมให้เครือข่ายสถาบันการศึกษาได้มาศึกษาเรียนรู้การท าหน้าที่ของฝ่ายนิติ
บัญญัติ ณ รัฐสภา เพื่อเข้าใจการท างานของวุฒิสภาและเป็นแรงจูงใจเข้ามามีส่วน
ร่วมทางการเมือง   

    

4. น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ และมีการเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ ICT เพื่อการติดต่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การมี
ส่วนร่วมทางการเมืองระหว่างเครือข่าย 

    

5. ส่งเสริมให้ สมาชิกวุฒิสภา บุคลากรส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เยาวชน 
ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคมได้มี
โอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
สร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการทางเมืองการปกครองของเครือข่ายอย่าง
สม่ าเสมอ 

    

6. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานและการขยายผลการเรียนรู้  
เพื่อน าผลมาปรับปรุงแนวทางการถ่ายทอดความรู้ของเครือข่าย  พัฒนาการ
ด าเนินงานเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

    

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ 5 เป้าประสงค์ กลยุทธ์ท่ี 2 (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........
....................................................................................................................................................................................... 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และแนวทางการด าเนินการ ระดับความ
คิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 

-1 0 +1 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคประชาชนและเครือข่ายทุกภาคส่วนของประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชน ภาครัฐ และเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการสร้างความตระหนักรู้เรื่องระบอบประชาธิปไตย และให้ข้อเสนอทางสังคม
และนโยบายต่อวุฒิสภา   

    

แนวทางการด าเนินการ 
1. เสริมสร้างสร้างโอกาสให้ประชาชน ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน องค์กรภาครัฐ
และภาคเอกชน สถาบันการศึกษา อาสาสมัครต่าง ๆ เข้ามาร่วมคิด ร่วมวางแผน 
ร่วมปฏิบัติ ร่วมภูมิใจ ในการจัดการเครือข่ายเพื่อปลูกจิตส านึกการสร้างการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองการปกครองกับวุฒิสภา     

    

2. ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้ามามีส่ วนแสดงความ
คิดเห็นทางการเมืองมากขึ้นในหลายรูปแบบ อาทิ การให้ทุนการศึกษากับเยาวชน 
การให้เข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงานของรัฐสภา ประกาศเกียรติคุณให้กับเครือข่ายใน
การร่วมท ากิจกรรมทางการเมืองร่วมกับวุฒิสภา 

    

3. ส่งเสริมการเผยแพร่บทบาทหน้าที่ของวุฒิสภารวมทั้งบทบาทการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของภาคประชาชนให้ทุกภาคส่วน อาทิ ผู้น าชุมชนท้องถิ่น องค์กร
ภาคเอกชน องค์กรภาครัฐ สถาบันการศึกษา ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อสร้างความ
ตระหนักรู้ถึงความส าคัญและจ าเป็นของการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะเชิงสังคม อันเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายนิติบัญญัติ 

    

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน ภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้
วางแผนและจัดท าโครงการระดับพื้นที่ เปิดโอกาสให้ร่วมเสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหา และทางออกเพื่อน าไปสู่การก าหนดเป็นนโยบายหรือการแก้ไขกฎหมาย 
(To involve)  สร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจและความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน  

    

5. สร้างนวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Lab) โดยพัฒนารูปแบบการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในโครงการวุฒิสภาพบประชาชน หรือการลงพื้นที่ศึกษาดู
งานของคณะกรรมาธิการ ด้วยเทคนิคการคิดออกแบบเชิงสร้างสรรค์ (Design 
Thinking) เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าร่วมระดมความคิดเห็นสะท้อนมุมมอง
ต่าง ๆ ในลักษณะการท ากระบะทราย (Sandbox) ก าหนดทิศทาง และเสนอแนะ
แนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายจากภาคประชาชนสู่รัฐอย่างเป็นรูปธรรม 

    

6. ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษาและ
ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ เข้ามามีส่วนร่วมให้ความคิดเห็นต่อร่าง
พระราชบัญญัติ และการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายจากภาค
ประชาชน และการประเมินผลกระทบของกฎหมาย (Regulatory Impact 
Assessment : RIA)  เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่าย
บริหารในการปรับปรุงกฎหมายต่อไป 

    

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ 5 เป้าประสงค์ กลยุทธ์ที่ 3 (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัยรอบท่ี 1 (EDFR) 
เร่ือง การพัฒนายุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสูอ่งค์การสมรรถนะสูง 

_____________________________________________________________________ 

ค าชี้แจง การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา การพัฒนายุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ไปสู่องค์การสมรรถนะสูง โดยผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิจัยแบบอนาคต EDFR (Ethnographic Delphi Futures 

Research)  ในการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 รอบ ท้ังนี้ในการวิจัยEDFR รอบท่ี1 เพื่อให้ได้มา

ซึ่งความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน น าไปก าหนดยุทธศาสตร์ ค าถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย ตอนท่ี 1 ข้อมูล 

ส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล และ ตอนที่ 2 การพัฒนายุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะ

สูง ดังนี้  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้ขอ้มูล 

ช่ือ-สกุลผู้ให้สมัภาษณ์................................................................... ต าแหน่ง..........................................สถานท่ีท างาน

.......................................................เบอร์โทร................................................................... 

วันท่ีให้สัมภาษณ์ วันท่ี....................เดือน...................................................พ.ศ...................................... 

ตอนที ่2 การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 

  1. ท่านมีความเห็นต่อการบริหารจัดการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้มีสมรรถนะสูงเพื่อสนับสนุนภารกิจของ
วุฒิสภาควรมีอะไรบ้าง และเป็นอย่างไร 

2  ท่านมีความเห็นต่อร่างยุทธศาสตรเ์บื้องต้น ซึ่งประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ และ 19 กลยุทธ ์เป็น
อย่างไร  

3. ท่านมีแนวทางการพัฒนาส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาให้มสีมรรถนะสูง ควรพัฒนาเรื่องใดบ้าง และกลยุทธ์
ด าเนินการอยา่งไร  

4. ท่านคิดว่าทิศทางในอนาคตของการยกระดับให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาองค์การมสีมรรถนะสูงควรเป็น
อย่างไร  

5.  ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิอื่น ๆ  
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แบบสอบถาม  
เร่ือง การพัฒนายุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสูอ่งค์การสมรรถนะสูง 

_____________________________________________________________________ 
 ค าชี้แจง จุดมุ่งหมายในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาการพัฒนาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่

องค์การสมรรถนะสูง โดยการรวบรวมค าถามและระดมความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญ ขออนุญาตเรียนถามความ

คิดเห็นจากท่านผู้เช่ียวชาญจ านวน 2 รอบ รอบที่ 1 เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับและ

ค าถามปลายเปิดซึ่งสามารถแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ รอบที่ 2 เป็นการให้น้ าหนักแก่ข้อความตามความคิดเห็น

ของท่าน  

ทั้งนี้แบบสอบถามทั้ง 2 รอบ มีจุดมุ่งหมายให้แสดงความคิดเห็นของท่านผู้เช่ียวชาญ เพื่อให้ข้อมูลต่อร่าง

การพัฒนายุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูงในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยขอความคิดเห็นจาก

ท่านผู้เช่ียวชาญในแต่ละข้อความที่ผู้วิจัยสรุปและได้น าเสนอในแบบสอบถามนี้  ว่าท่านผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยกับ

ข้อความเหล่านั้นในระดับใด 

 5     หมายถึง    เห็นด้วยกับข้อความนั้นมากที่สดุ 

 4     หมายถึง    เห็นด้วยกับข้อความนั้น 

 3     หมายถงึ    ไม่แน่ใจกับข้อความนั้นว่าน าไปปฏิบัตไิด ้

 2     หมายถึง    ไม่ค่อยเห็นด้วยกับข้อความนั้น 

 1     หมายถึง    ไม่เห็นด้วยกับข้อความนั้น 

 ส่วนค าถามปลายเปิดนั้น ขอให้ท่านผู้เช่ียวชาญกรุณาระบุเพิ่มเติมในแต่ละยุทธศาสตร์       กลยุทธ์ เพื่อ

ค าตอบชัดเจนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ความคิดเห็นของท่านและผู้เชี่ยวชาญท่านอื่น ๆ ผู้วิจัยจะไม่น ามาเปิดเผย

เป็นรายบุคคล แต่จะน าเสนอเป็นข้อสรุปแสดงเป็นภาพรวมของความคิดเห็น เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้บรรลุผลตาม

เป้าหมาย ขอความกรุณาจากท่านผู้เช่ียวชาญโปรดให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม จักขอบพระคุณยิ่ง 

 จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์และขอความกรณุาพิจารณาตอบตามความคดิเห็นของท่าน ค าตอบของท่านมีค่า

อย่างยิ่งต่องานวิจัยในครั้งนี้ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการวิจัยหรือข้อค าถาม

เพิ่มเติมจากแบบสอบถาม โปรดสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 085-844-1165 ขอขอบพระคุณท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่า

ในการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อแบบสอบถามในครั้งน้ี  

       นางสาวศิริวรรณ มนอัตระผดุง 

         นักศึกษาปริญญาเอก  

        คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศลิปากร  



  495 

ค าชี้แจง โปรดพิจารณาและท าเครื่องหมาย √ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงและช่องระดับความคิดเห็น

ของท่านเกี่ยวกับประเด็นความคิดเห็นในการร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 

ตอนที ่1 ลักษณะส่วนบุคคลของผู้เชี่ยวชาญ 

1. เพศ         (  )  ชาย        (  )     หญิง  

2. หน่วยงาน (   )  สังกัดส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา  (   )  สมาชิกวุฒิสภา/อดีตสมาชิกวุฒิสภา 

(   )  หน่วยงานภาครัฐ                         (   )  สถาบันการศึกษา 

  (   )  อื่นๆ (โปรดะบุ).................................... 

ตอนที ่2 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการพัฒนาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 

วิสัยทัศน์และพันธกจิ 

วิสัยทัศน์และพันธกจิ ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

วิสัยทัศน ์      

“ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาขับเคลื่อนสู่องค์การสมรรถนะสูงเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของวุฒิสภาและก่อประโยชนส์ุขกับประชาชน” 

     

พันธกิจ      

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกระบวนการนิติบญัญตัิของวุฒิสภาให้เป็นที่
ยอมรับของประชาชน 

     

2. เสริมสร้างพัฒนากลไกการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ
ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 

     

3. ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาธิปไตยและสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ภาคประชาชนกับทุกภาคส่วนของประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของฝ่ายนิติ
บัญญัติ ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

     

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง      

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับวิสยัทัศน์และพันธกิจ (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และแนวทางการด าเนินการ 

การพัฒนา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูง เพื่อสนับสนุน
กระบวนการนติิบัญญัติของวุฒิสภา 

     

เป้าประสงค์ที่ 1.1 การส่งเสริมให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการบริหารจัดการที่มี
สมรรถนะสูง โดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างศักยภาพ
องค์การให้เป็นที่ยอมรับของวุฒิสภาและประชาชน  

     

กลยุทธ์ที่1 ส่งเสริมการน าองค์การให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล      
แนวทางการด าเนินการ 
1. เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

     

2. พัฒนาวิธีการด าเนินงาน และยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ น าไปสู่วัฒนธรรมองค์การสุจริต โปร่งใส  

     

3. การจัดกิจกรรมการเป็นผู้น าด้านคุณธรรม จริยธรรม สร้างความเป็นต้นแบบ (Role 
Model) ในการท างานเป็นที่ประจักษ์ขององค์การและส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตาม
และเป็นที่ยอมรับของฝ่ายนิติบัญญัติ 

     

4 เพิ่มช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องของบุคลากร
และสร้างบรรยากาศการท างานท่ีเสริมสร้างความไว้วางใจและวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม 
เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการรับรู้ปัญหาและ
เสนอความเห็นต่อการตัดสินใจแก้ไขปัญหาส าคัญของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ 

     

5. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การในรูปแบบต่าง ๆ และเพิ่มช่องทาง
ให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียได้เข้าถึงข้อมูล เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์การให้มีความ
สุจริต โปร่งใส เป็นองค์การที่ประชาชนไว้วางใจ 

     

6. เพิ่มช่องทางการสื่อสาร ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารให้กับผู้บริหารทุกระดับ
และบุคลากร เพื่อเข้าใจปรับวิธีคิด (Mind set) และสร้างความตระหนักถึงบทบาทและ
ความส าคัญของแต่ละส านัก ในการร่วมมือ เพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งเป็นกระบวนการท างานเสริมสร้างวัฒนธรรมเชิงรุกใน
การท างานให้กับทุกคนในองค์การ 

     

7. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการองค์การเชิงยุทธศาสตร์ โดยควรก าหนดสมรรถนะหลัก
ของส านักงาน (Core Organization Competency) ให้มีความชัดเจน และจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และทิศทางการบริหาร
ของวุฒิสภา โดยส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมวางแผน พัฒนา จัดท าก าหนด
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนที่ท้าทาย สามารถน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติได้จริง เป็นไป
ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ก่อประโยชน์สุขต่อประชาชน  

     

8. พัฒนารูปแบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินความก้าวหน้าและความส าเร็จของกล
ยุทธ์ แผนงาน โครงการให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและสอดคล้องกับงบประมาณ 
โดยมีการรายงานผลการประเมินเพื่อปรับปรุงแผนและกระบวนการท างานให้มีความ
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การพัฒนา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

ยืดหยุ่นปรับตัวเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
9. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารการเงินและงบประมาณ รวมทั้งระบบการจัดซื้อจัด
จ้างและการพัสดุที่ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตั้งแต่ การวางแผน การด าเนินการ และ
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในองค์กร และ
ภายนอกองค์การโดยมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างสม่ าเสมอ (Accountability) 

     

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์1 เป้าประสงค์ กลยุทธ์ที่1   (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

การพัฒนา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูง เพื่อสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติของ
วุฒิสภา 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการปฏิสมัพันธ์และสร้างความไว้วางใจและการยอมรับจากวุฒิสภา
และประชาชน 

     

แนวทางการด าเนินการ 
1. ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เผยแพร่ข่าวสารของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาในการสนับสนุนภารกิจตามหน้าท่ีและอ านาจของวุฒิสภา ผ่านทางสื่อหลัก อาทิ 
โทรทัศน์ วิทยุ สื่อออนไลน์ และ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้าถึง เข้าใจและไว้วางใจต่อการปฏิบัติงานของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

     

2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการประสานงานกับ สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
รัฐบาล สื่อมวลชน หรือมีการแต่งตั้งโฆษกของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อรายงาน
สถานการณ์และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสาธารณชน เมื่อเกิดปัญหาหรือมีข้อมูลที่
สร้างความสับสนเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจของส านักงานในการสนับสนุนงานให้กับ
วุฒิสภา โดยใช้ภาษาสื่อสารกับสื่อมวลชนอย่างสร้างสรรค์เข้าใจง่ายและเป็นกันเอง 

     

3. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้บุคลากรและผู้มสี่วนเกี่ยวข้องพัฒนาเพิม่ทักษะเกี่ยวกับการ
สื่อสาร ประชาสมัพันธ์ และการสร้างความสมัพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภายนอก และศึกษา
รูปแบบ เทคนิคการท าสื่อท่ีมีประสิทธิภาพ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในยุคดิจิทัล   

     

4. พัฒนาแอปพลิเคช่ันที่รวบรวมองค์ความรู และข้อมูลต่าง ๆ ที่ช่วยสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาและให้ความรแูกประชาชนท่ัวไป รวมถึง เป็น
ช่องทางให้กับเครือข่ายภาคประชาชนในการแจ้งข้อมูล ข้อร้องเรียนในการด าเนินการ
ของภาครัฐ หรือความเดือนร้อนของประชาชน  

     

5. ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรับรู้และความเข้าใจต่อการด าเนินงาน
ของส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาในการท าหน้าท่ีสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อน าผลส ารวจไปปรับปรุงกระบวนการท างานและพัฒนาการสื่อสารให้เป็นท่ี
รู้จักและไดร้ับการยอมรับประชาชน 
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ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์1 เป้าประสงค์ กลยุทธ์ที่ 2  (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

การพัฒนา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูง เพื่อสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติของ
วุฒิสภา 
เป้าประสงค์ 1.2 การพัฒนาขีดความสามารถของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยมี
การพัฒนากระบวนการท างานให้มีคุณภาพ เสริมสร้างมาตรฐานการท างาน และการ
สร้างความร่วมมือกับหน่วยธุรการสังกัดรัฐสภาของต่างประเทศเทียบเคียงการท างาน
ของส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาไทย เพื่อส่งเสรมิการปฏิบัติงานท่ีมปีระสิทธิภาพเป็นที่
ยอมรับของวุฒิสภาและประชาชน 

     

กลยุทธ์ที ่3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานกระบวนการท างานเพื่อสนับสนุนงานให้กับ
วุฒิสภา 

     

แนวทางการด าเนินการ 
1. พัฒนากระบวนการท างานโดยใช้หลักการบริหารคุณภาพโดยรวม (TQM) และยึด
หลักการมีส่วนร่วมและร่วมรับผิดชอบของบุคลากรในองค์การ  เพื่อพัฒนาคุณภาพงาน
ตามความต้องการของสมาชิกวุฒิสภา   

     

2. ปรับปรุงระบบงานและกระบวนการท างานส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยน า
ผลสัมฤทธิ์เป็นเป้าหมาย และวางกระบวนการท างานให้ท างานร่วมกันจากต้นทางไปสู่
ผลลัพธ์ปลายทาง หรือส่งมอบการบริการ  

     

3. ส่งเสริมการท างานแบบทีมข้ามสายงาน (Cross Function) เพื่อให้เกิดความคล่องตวั
และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานรองรับภารกิจของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ใน
สภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

     

4. วางแผน วิเคราะห์ พัฒนาแผนบริหารความเสี่ยง และผลักดันให้ส านักต่าง ๆ มีการ
ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของส านักงาน เพื่อลดปัญหาและป้องกันความ
ผิดพลาดของแผนการปฏิบัติงานและการเงิน ของส านักงานอย่างเป็นระบบ 

     

5. ปรับปรุงกระบวนการท างานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยน าเทคโนโลยีมาใช้
เพื่อสร้างนวัตกรรมในการสนับสนุนการกลั่นกรองกฎหมายให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง และได้มาตรฐานสากล 

     

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ 1 เป้าประสงค์ กลยุทธ์ที่ 3 (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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การพัฒนา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 ยกระดับการบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูง เพื่อส่งเสริมกระบวนการนิติบัญญัติของวุฒิสภา 
กลยุทธ์ที ่4 เสรมิสร้างความร่วมมอืกับต่างประเทศในการสรา้งศักยภาพและมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 

     

แนวทางการด าเนินการ  
1. จัดตั้งคณะท างานศึกษาเทียบเคียงหลักเกณฑ์มาตรฐานกระบวนการท างานของหน่วย
ธุรการในสังกัดรัฐสภาไทยกับต่างประเทศ (Benchmarking) และศึกษาถอดบทเรียน
วิธีการท างาน อาท ิด้านการประชุม ด้านวิชาการและธุรการ เพื่อสนับสนุนให้ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาไทยมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice)  

     

2 .สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์การ จากความร่วมมือกับ
หน่วยธุรการของรัฐสภาในต่างประเทศ และเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศ 
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ อาทิ การพัฒนากฎหมายในประเทศอาเซียน เพื่อประโยชน์ในการ
สร้างศักยภาพขององค์การ และวงงานรัฐสภา  

     

3.จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนบุคลากรของ
ส านักงานกับหน่วยธุรการรัฐสภาต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง  เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถบุคลากรให้มีความสามารถท างานและน าองค์การไปสู่สมรรถนะสูง 

     

4. พัฒนาความร่วมมือกับรัฐสภาต่างประเทศ ในการส่งเสริมและพัฒนาระบบและ
วิธีการบริหารจัดการองค์การ โดยใช้เทคโนโลยี สร้างนวัตกรรม ผ่านความเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญระหว่างประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศ 
ยกระดับสู่การเป็นองค์การสมรรถนะสูง 

     

5. จัดประชุมรับฟังความเห็นคิดเห็นจากฝ่ายนิติบัญญัติ ภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ 
และภาคประชาชน  และตัวแทนขององค์การระหว่างประเทศ อาทิ  สมัชชารัฐสภา
อาเซียน (AIPA) ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียกับหน่วยงาน เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติภารกิจของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการสนับสนุนงานให้กับฝ่ายนิติบัญญัติ (Feedback) และ
น าความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียมาออกแบบท างานใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการ
และน าความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียมาออกแบบการท างานใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ 1 เป้าประสงค์ กลยุทธ์ที่ 4  (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

การพัฒนา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 การเสรมิสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบงานด้านนิติบญัญัติ
และการพัฒนากลไกในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏริูปประเทศ 

     

เป้าประสงค์ที่2.1 การพัฒนางานด้านการประชุม ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย เปิดเผย
ข้อมูลการประชุมอย่างโปร่งใส และพัฒนางานกฎหมาย วิชาการ และงานวิจัย จากการ
สร้างความเป็นมืออาชีพและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุน
ความเข้มแข็งของวุฒิสภาในงานดา้นนิติบัญญตั ิ
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การพัฒนา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาระบบการประชุมอัจฉริยะ (SMART Meeting) มีความทันสมัย 
ประหยัด ถูกต้องและรวดเร็ว 

     

แนวทางการด าเนินการ 
1. ผลักดันนโยบายลดปริมาณกระดาษ (Paperless) สู่การเป็นองค์การสีเขียว และ
ก าหนดให้มีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือเครื่องสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์เปิด
เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษในการประชุมทุกระดับ 

     

2. พัฒนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ให้มีการด าเนินการในรูปแบบดิจิทัล  จัดส่ง
เอกสารระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาต่าง ๆ ให้กับสมาชิก
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และออกแบบห้องประชุมเช่ือมโยงกับ Smart Device และใช้
ระบบอินเทอร์เน็ตในการสั่งการ (Internet of Things :IoT) รวมทั้งประมวลผลคะแนน
ในห้องประชุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่รวดเร็ว โปร่งใส ทันสมัย 

     

3. พัฒนาระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้มีศักยภาพสูงเพียงพอต่อการ
ทดแทนการประชุมรูปแบบห้องประชุมในภาวะเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติเพื่อสามารถ
จัดประชุมรองรับการท างานของคณะกรรมาธิการและคณะกรรมการได้อย่างต่อเนื่องมี
ประสิทธิภาพ 

     

4. สนับสนุนการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ  4 
หน่วยงาน ได้แก่ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้มีความเชื่อมโยง
กัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบประชุมของวุฒิสภาและการกลั่นกรองกฎหมายของฝ่าย
นิติบัญญัติ 

     

5. ปรับปรุงระบบการประชุมและการรายงานการประชุมให้มีความรวดเร็ว ทันสมัย โดย
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โปรแกรมแปลงเสียงเป็นตัวอักษรเข้ามาใช้ประโยชน์ในจัดท า
รายงานการประชุมมากขึ้น 

     

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ 2 เป้าประสงค์ กลยุทธ์ที่1   (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

การพัฒนา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบงานด้านนิติบัญญัติและการพัฒนากลไกในการติดตาม 
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาระบบการติดตามและเผยแพร่ผลการประชุมพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติวุฒิสภา และของคณะกรรมาธิการ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการตดิตาม
และตรวจสอบได้จากภาคประชาชน 

     

แนวทางการด าเนินการ 
1. พัฒนากระบวนการการกลั่นกรองข้อมูลข่าวสาร และรูปแบบการเปิดเผยข้อมูลของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร และรัฐธรรมนูญ เพื่อให้
ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ อาทิ รายงานการประชุมของวุฒิสภา รายงานการ
ประชุมของคณะกรรมาธิการได้  
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การพัฒนา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

2. พัฒนาระบบฐานข้อมู ล  ที่ ส ามารถสืบค้นประมวลผลข้อมู ล เกี่ ยวกับร่าง
พระราชบัญญัติ เพื่อให้สมาชิก ผู้สนใจ หรือภาคประชาชน และเข้าถึงได้ง่ายเพื่อให้
สะดวกต่อผู้ใช้งาน 

     

3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวุฒิสภาแต่ละฉบับให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นระบบ โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้วุฒิสภา ผู้เกี่ยวข้อง และ
ประชาชนสามารถเข้าถึง ค้นหา Download ได้ง่าย ในหลายรูปแบบ อาทิ  Word (.
docx), PDF และ HTML เพื่อติดตามการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการสร้าง
ความโปร่งใสของข้อมูล และการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคประชาชน 

     

4. สร้างระบบการติดตามพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สมาชิกรัฐสภา ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชน โดยมีระบบการแจ้งเตือนสมาชิกวุฒิสภาและ
ประชาชนที่สนใจเฉพาะรายบุคคล ให้สามารถติดตามร่างพระราชบัญญัติที่น าเข้าสู่การ
พิจารณาของวุฒิ สภา โดยผ่ าน ช่องทางสื่อ เทคโนโลยีสารเทศ เช่น  จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น 

     

5. เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ และ
ที่ผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภาแล้ว ผ่านช่องทางดิจิทัล อาทิ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก    ยูทูป 
และเปิดเผยความคิดเห็นเหล่านั้นต่อสาธารณชน โดยน าข้อมูลมาเป็นคลังความรู้ด้าน
กฎหมายที่ส าคัญให้กับวุฒิสภา 

     

6. รายงานผลการด าเนินงานและงบประมาณค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานของ
คณะกรรมาธิการ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและสามารถติดตามตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณของคณะกรรมาธิการได้ 

     

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ 2 เป้าประสงค์ กลยุทธ์ที่ 2  (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

การพัฒนา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบงานด้านนิติบัญญัติและการพัฒนากลไกในการ
ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
กลยุทธ์ที ่3 เสรมิสร้างนวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบตัิงานของสมาชกิวุฒิสภาในด้าน      
นิติบัญญตัิของวุฒิสภา 

     

แนวทางการด าเนินการ 
1.พัฒนาวิธีการและรปูแบบการเสนอกระทู้ถาม ญัตติทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เสนอผ่าน
ทางแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ สมาชิกวุฒิสภาสามารถเขา้ใช้งานโดยผ่านระบบ
อินเตอร์เนต็ และจดัท าฐานข้อมูลการกระทู้ถาม ญัตติ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการติดตาม
และประมวลผลการท างานรัฐบาล 

     

2. บูรณาการฐานข้อมูลงานด้านนิติบัญญัติ  ได้แก่ ฐานข้อมูลร่างพระราชบัญญัติ 
ฐานข้อมูลการกระทู้ถามและการพิจารณาญัตติ และการให้ความเห็นชอบ ให้ผู้ด ารงต าแหน่ง
ตามรัฐธรรมนูญก าหนด รวมทั้งข้อมูลการอภิปรายทั่วไปของวุฒิสภา เพื่อสืบค้น วิเคราะห์
ประมวลผล ติดตามการด าเนินการของรัฐบาลและของรัฐสภาได้อย่างเป็นเอกภาพ  
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การพัฒนา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

3. พัฒนาแอปพลิเคชันของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One 
Stop Service) ด้านการประชุม ด้านวิชาการ งานบริการต่าง ๆ โดยพัฒนาโปรแกรม
ผู้ช่วยอัจฉริยะ (Chat bot) ส าหรับตอบข้อซักถามให้สมาชิกวุฒิสภา และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในวงงานรัฐสภาได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านการประชุม เพื่อปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่และ
อ านาจได้อย่างมีประสิทธิภาพ การท างาน ตอบข้อสงสัยต่อท างานของวุฒิสภา ในงาน
ด้านนิติบัญญัติ เช่น ร่างพระราชบัญญัติ กระทู้ถาม ญัตติ และการให้ความเห็นชอบให้
บุคคลด ารงต าแหน่งตามรัฐธรรมนูญก าหนด เป็นต้น 

     

4. ศึกษาธรรมชาติของสมาชิกวุฒิสภา จากการสังเกตพฤติกรรม ความสนใจ ศึกษาทาง
วิชาการและกฎหมาย รวมทั้งสอบถามความต้องการองค์ความรู้ใหม่ๆ ซึ่งส านักงาน
สามารถจะตอบสนองงานวิชาการให้แก่สมาชิกวุฒิสภา และคณะกรรมาธิการอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

     

5. พัฒนาระบบการประเมินผลความต้องการและความพึงพอใจของสมาชิกวุฒิสภา 
และผู้เกี่ยวข้องต่อการให้บริการต่าง ๆ  โดยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ประเมินผลและ
ปรับปรุงการท างานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาอย่างต่อเนื่อง เพื่อได้รับความ
ไว้วางใจ สามารถสร้างความผูกพันในระยะยาว ตอบสนองต่อหน้าที่และอ านาจของ
วุฒิสภาได้อย่างมีประสิทธิผล  

     

6. เพิ่มช่องทางและกลไกการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินการแก้ไขปัญหาของ
วุฒิสภาให้กับประชาชน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินการแก้ไขปัญหาของ
วุฒิสภาให้กับประชาชนได้รับรู้และเข้าใจการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

     

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ 2 เป้าประสงค์ กลยุทธ์ที่ 3  (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

การพัฒนา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบงานด้านนิติบัญญัติและการพัฒนากลไกในการ
ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
กลยุทธ์ที ่4 พัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านกฎหมาย วิชาการและงานวิจัย สนับสนุนงาน
ให้ฝ่ายนิติบญัญตั ิ

     

แนวทางการด าเนินการ 
1. ศึกษา ส ารวจ ความต้องการการสนับสนุนทางวิชาการของคณะกรรมาธิการ และ
สมาชิกวุฒิสภา เพื่อน าผลมาวิเคราะห์แก้ไขปญัหา ก าหนดรูปแบบ หรือวิธีการท างาน
สนับสนุนงานทางวิชาการของส านกังานเลขาธิการวุฒสิภา 

     

2.ผลักดันให้มีนักกฎหมายและนักวิชาการนิติบัญญัติเพื่อสร้างผู้เช่ียวชาญทางวิชาการ 
และจัดตั้งเป็นกลุ่มงานรองรับเพื่อมุ่งเป้าให้ท างานทางวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ 

     

3. ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างส านักงานเลขาธิการวุฒิสภากับสถาบัน
พระปกเกล้า ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ  (วช.) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
สถาบันการศึกษา รวมทั้งสถาบันจากวิจัยภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อวางแผน
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การพัฒนา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

ก าหนดแนวทางและรูปแบบการพัฒนางานวิชาการ อาทิ เช่ือมโยงฐานข้อมูลงาน
วิชาการและงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก และ เช่ือมโยงฐานข้อมูลทางกฎหมายของ
ไทยและต่างประเทศ เพื่อน ามาใช้สนับสนุนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของ
คณะกรรมาธิการ รวมทั้งการประชุมของวุฒิสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
4. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกท้ังในประเทศและต่างประเทศ สนับสนุนทุน
วิจัยเพื่อวิจัยและพัฒนาในประเด็นส าคัญเร่งด่วนของวุฒิสภา (Quick Research) เพื่อ
ใช้ประโยชน์ในการศึกษาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการและวุฒิสภา 
รวมทั้งส่งเสริมขยายผลการใช้ประโยชน์งานวิจัยไปยังภาคประชาชน สังคม ชุมชน 

     

5.ปรับปรุงระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (E- library) 
ให้เป็นฐานข้อมูลกลางในการสืบค้น และเป็นคลังข้อมูลทางวิชาการและกฎหมายของ
ส านักงาน และมีการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงผ่านทางแอฟลิเคชัน เพื่อสะดวกในการ
เข้าถึงและน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 

     

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ 2 เป้าประสงค์ กลยุทธ์ที่ 4   (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

การพัฒนา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบงานด้านนิติบัญญัติและการพัฒนากลไกในการ
ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
เป้าประสงค์ที่ 2.2 การพัฒนากลไก รูปแบบและวิธีการท างานสนับสนุนงานของวุฒิสภา
ในการติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และส่งเสริมความเป็นมือ
อาชีพของบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 

     

กลยุทธ์ที ่5 พัฒนากลไก รูปแบบการท างานสนับสนุนงานของวุฒิสภาในการตดิตาม ให้
ข้อเสนอแนะ และเร่งรดัการปฏิรปูประเทศ 

     

แนวทางการด าเนินการ      
1. จัดตั้งคณะท างานเสริมสร้างกลไกและรูปแบบการขับเคลื่อนการติดตาม เสนอแนะ 
และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ระหว่างส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา กับส านักงานสภา
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างกระบวนการ
ท างานและรายงานการติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูปประเทศเสนอความเห็นต่อ
รัฐบาลได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ 

     

2. พัฒนาความร่วมมือของหน่วยงานภายในด้านวิชาการของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาให้มีคณะท างานวางแผนผลักดันการจัดท าเอกสารและบทวิเคราะห์ทางวิชาการ
สนับสนุนการด าเนินงานคณะกรรมาธิการการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด การปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามรัฐธรรมนูญ และการจัดท าและด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ (ตสร.) ให้ส าเร็จลุล่วง 
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ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ 2 เป้าประสงค์ กลยุทธ์ที่ 5   (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

การพัฒนา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง       
เป้าประสงค์ที่ 3.1 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนความก้าวหน้าให้กับ
ทุกสายงานและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภาฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561-2565) 

     

3. อบรมถ่ายทอดกระบวนการท างานตามคู่มือระบบ eMENSCR และให้กับบุคลากรที่
เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติ เพื่อได้เข้าใจระบบและการติดตาม แผนงานของหน่วยงานภาครัฐ ใน
การท าหน้าที่พิจารณาโครงการของส่วนราชการภาครัฐวิเคราะห์ความสอดคล้องเป็นไป
ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ  สามารถประมวลผล วิเคราะห์ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ มีความคุ้มค่าเหมาะสมกับการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

     

การพัฒนา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 

5 4 3 2 1 

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐที่วุฒิสภาจะต้อง
ด าเนินการติดตาม จัดท ารายงานข้อมูลในระบบ eMENSCR เพื่อคณะกรรมาธิการการ
ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศท าความเห็นเสนอต่อวุฒิสภาไปยัง
รัฐบาลได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสอดคล้องกับเจตนารมณ์ตาม
รัฐธรรมนูญ   

     

5. เสนอแนะให้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบ eMENSCR ให้ประมวลผลและรายงานผล
การด าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ ในรูปแบบปฏิบัติการเดียวกัน (Single 
platform)  และพัฒนาระบบฐานข้อมูลของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และ
เร่งรัดการปฏิรูปประเทศของวุฒิสภาให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบ eMENSCR  เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศ และการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 

     

6. น าข้อมูลจากระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) มาใช้วิเคราะห์ความ
เหมาะสมของการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานโครงการภาครัฐได้อย่างรอบด้าน 
ชัดเจน สนับสนุนภารกิจการติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูปประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     

7.จัดเวทีสร้างความเข้าใจ ตระหนักรู้ ให้ทุกภาคส่วนร่วมแสดงความเห็นหรือสะท้อน
ความต้องการต่อการด าเนินงานของภาครัฐ เพื่อให้วุฒิสภาได้รับข้อมูลในการรายงานผล
ด้านปฏิรูปประเทศและจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายได้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

     

8. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการสามัญของวุฒิสภาทุก
คณะให้มีความเป็นมืออาชีพ โดยต้องมีความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศและแผนล าดับรองต่าง ๆ มีทักษะทางด้านการวิเคราะห์แผนงาน วิชาการ และ
เทคโนโลยี สามารถติดตาม วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ น าเสนอ
ข้อมูลและสถิติ  เพื่ อจัดท ารายงานสนับสนุนงานของ ตสร. ได้อย่างต่อเนื่ องมี
ประสิทธิภาพ 
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การพัฒนา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร
และองค์การ 

     

แนวทางการด าเนินการ 
1.ปรับโครงสร้างและอัตราก าลังของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้สอดคล้องกับหน้าที่
และอ านาจของวุฒิสภาเพื่อให้หน่วยงานภายในปฏิบัติภารกิจได้เหมาะสม คล่องตัว และ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะภาระงานคณะกรรมาธิการที่มีมาก ควรปรับเพิ่ม
จ านวนบุคลากร ด้วยวิธีการจ้างเหมา (outsource) และเกลี่ยอัตราก าลังให้เอื้อต่อการ
ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมาธิการ และอนุกรรมาธิการติดตาม ให้
ข้อเสนอแนะ เร่งรัด การปฏิรูปประเทศ ในทุกคณะกรรมาธิการ   

     

2 .ปรับปรุงสมรรถนะหลักของบุคลากร (Core Competency) และสมรรถนะตามสาย
งาน (Functional Competency)  อย่างเป็นระบบ โดยมีการทบทวน ปรับปรุง
พจนานุกรมสมรรถนะของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรแต่ละสายงานในปัจจุบัน 

     

3. สนับสนุนความเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้อง
และเช่ือมโยงกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์การให้ประสบความส าเร็จ ปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์การ กระบวนการท างานในทิศทางที่พึงประสงค์ของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

     

4. ผลักดันการด าเนินการตามหลักเกณฑ์การสืบทอดต าแหน่งสู่ต าแหน่งผู้บริหาร
ระดับสูง (Succession Plan) และการก าหนดแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่าง
ผู้บริหารและผู้สืบทอดต าแหน่ง เพื่อพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่งในเทคนิคต่าง ๆ เช่น การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ท างาน การติดตามผู้บริหาร เป็นต้น  เพื่อเตรียมความพร้อม
บุคลากรขึ้นสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณภาพในอนาคต 

     

5. วิเคราะห์ความต้องการพัฒนาคนให้สอดคล้องกับการท างานของบุคลากรในทุกสาย
งาน เพื่อให้บุคลากรได้เติบโตตามเป้าหมายของตนสอดคล้องกับองค์การ และสนับสนุน
ให้บุคลากรได้ก้าวหน้าตามแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path)  
รวมทั้งให้บุคลากรมีการเข้าสู่ต าแหน่งตามสายอาชีพท่ีก าหนดไว้ 

     

6. พัฒนากระบวนการสรรหาคัดเลือก บรรจุแต่งตั้ง และโยกย้าย บุคลากรทั้งในระดับ
ผู้บริหารและระดับปฏิบัติให้เป็นไปตามก าหนดหลักเกณฑ์ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ
และสมรรถนะของสายงาน มีความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส และผลักดันให้มีการสรร
หาคัดเลือก โยกย้ายบุคคลที่เหมาะสมด ารงต าแหน่งในต าแหน่งที่ว่าง เพื่อขับเคลื่อนงาน
ได้อย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพ 

     

7. สนับสนุนการสร้างความหลากหลายของบุคลากร (Work Diversification) ในการ
ท างานร่วมกันเพื่อได้ความคิดและมุมมองที่แตกต่าง ร่วมมือสร้างสรรค์งานและบริการที่
ดี (Creativity Collaboration) 

     

8. พัฒนาระบบและเกณฑ์การบริหารผลการปฏิบัติงาน  ยึดเป้าหมายความส าเร็จตาม
ยุทธศาสตร์องค์การ  ที่สอดคล้องกับการให้ค่าตอบแทน เลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างเป็น
ธรรมและโปร่งใสยิ่งข้ึน  
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ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ 3 เป้าประสงค์ กลยุทธ์ที่ 1  (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

การพัฒนา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 เพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง       
เป้าประสงค์ที่ 3.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นทุนมนุษย์ มคีวามเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง มีความรู้ ความสามารถโดดเด่น ปฏิบตัิตามประมวลจรยิธรรม ส่งเสริม
วัฒนธรรมการท างานท่ีมสีมรรถนะสูงและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการท างาน รวมทั้ง
ส่งเสริมการสรา้งความผูกพันต่อองค์การ ท่ีมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2561-2565) 

     

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้เป็นทุนมนุษย์ที่มีสมรรถนะสูง       
แนวทางการด าเนินการ 
1.วางแผนและวิเคราะห์ช่องว่างระว่างผลการปฏิบัติงาน (Performance Gap) ของ
บุคลากรกับสมรรถนะ เพื่อพัฒนาบุคลากรได้อย่างเหมาะสม 

     

2.วิเคราะห์หาความต้องการพัฒนาบุคลากร และล าดับความส าคัญของหลักสูตรที่
จ าเป็นเพื่อการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างคุ้มค่า พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้มี
ประสิทธิภาพ 

     

3. สร้างความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาและหน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง อาทิ กฎหมายระหว่างประเทศ 
กฎหมายมหาชน กฎหมายสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนางานและสร้างนวัตกรรมที่สอดคล้อง
กับภารกิจและวิสัยทัศน์ของส านักงาน  

     

4. สร้างเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพสูง โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานและสอดคล้องกับสมรรถนะหลกัของบุคลากร  ได้แก่ ทักษะดิจิทัล ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งเพิ่มพูนทักษะทางวิชาการและงานวิจัยให้กับบุคลากรสายวิชาการ 
เพื่อจัดท าเอกสารทางวิชาการ งานวิจัย โดยสามารถน าเสนอข้อมูลในรูปแบบใหม่ ๆ 
เข้าใจได้ง่าย อาทิ อินโฟกราฟิกส์ เทคนิคการสร้างภาพนามธรรม (Visualization)และ
หน้ ากระดานที่ ใ ช้ ในการสรุปข้ อมู ล  (Dashboard) เพื่ อสนั บสนุ น งาน ให้ กั บ
คณะกรรมาธิการและสมาชิกวุฒิสภา 

     

5. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development 
Plan) อย่างจริงจัง เพื่อพัฒนาบุคลากรและมีการวัดผลความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรม
ในการปฏิบัติงานให้มีศักยภาพสูงข้ึน 

     

6. ส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา และมี
โครงการส่งเสริมให้บุคลากรได้ปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการท างานให้เป็นตามประมวล
จริยธรรมและเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

     

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ 3 เป้าประสงค์ กลยุทธ์ที่ 2  (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
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การพัฒนา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 เพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง  
กลยุทธ์ที ่3 พัฒนาบุคลากรให้เปน็ผู้น าการเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างวัฒนธรรมการ
ท างานเพิ่มความเข้มแข็งในงานด้านนิติบัญญตั ิ

     

แนวทางการด าเนินการ 
1. พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ประกอบการภาครฐั ที่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาใน
งานท่ีรับมอบหมาย ทุ่มเท ค านึงถึงประโยชน์ส่วนร่วม และพร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรม
ในการท างาน  

     

2. สนับสนุนให้ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในการถ่ายทอดเทคนิคหรือรูปแบบการ
ท างานที่ดี เพื่อปรับทัศนคติ ความคิด (Mind set) ในการท างานของบุคลากรเป็นเชิง
รุก (Proactive) พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงกับบริบทใหม่ และการท างานเพื่อส่วนรวม
และประชาชน 

     

3. ส่งเสริมบรรยากาศการท างานเป็นทีมรับผิดชอบร่วมกัน มอบอ านาจตัดสินใจแก้ไข
ปัญหา สร้างความร่วมมือกับภายนอกและภายในองค์การ สร้างนวัตกรรม สร้าง
วัฒนธรรมการท างานร่วมกันเป็นทีม สนับสนุนงานให้กับวุฒิสภา 

     

4. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นผู้น า เช่น การสอนงาน การประสานงาน สร้าง
ทีมงาน สร้างขวัญก าลังใจ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม
การท างานร่วมกัน มีนวัตกรรมสนับสนุนงานให้กับวุฒิสภา 

     

5. จัดท าสื่อถ่ายทอดวิธีคิด วิธีการท างานและการแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน ใน
รูปแบบดิจิทัล อาทิ การ์ตูน คลิปสั้น เป็นสื่อการเรียนรู้ในองค์การ เพื่อเป็นแบบอย่าง
แก่บุคลากรในคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา 

     

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ 3 เป้าประสงค์ กลยุทธ์ที่ 3 (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

การพัฒนา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 เพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง  
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตการท างาน สร้างสมดลุระหว่างชีวิต เพื่อส่งเสรมิความ
ผูกพันต่อองค์การ 

     

แนวทางการด าเนินการ 
1. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพการท างาน ได้แก่ สถานท่ี พื้นที่ วัสดุ อุปกรณ์
ส านักงาน มีความทันสมัย สะดวก สะอาด ปลอดภัย เพยีงพอต่อการท างานเมื่อย้ายไป
ยังรัฐสภาแห่งใหม่   

     

2. ปรับปรุงบรรยากาศการท างาน ส่งเสรมิให้มีการพบปะเสวนา สื่อสารพูดคยุ 
แลกเปลีย่นรับฟังความเห็นระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบตัิงาน และระหว่างเพื่อน
ร่วมงานด้วยกัน เพื่อสร้างขวัญก าลังใจ สร้างความเข้าใจกันและเอื้ออาทร อันเป็นการ
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การพัฒนา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

เสรมิสมัพันธภาพที่ดีต่อกัน  
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตการท างาน รักษาสมดุลในการท างานและการใช้ชีวิตอย่างมี
ความสุข (Work Life Balance) โดยส่งเสริมให้มีบรรยากาศในการท างานที่สร้างการ
เรียนรู้ในงานและส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์ 

     

4. ส ารวจเป้าหมายการท างานและเป้าหมายชีวิตของบุคลากร เพื่อน าข้อมูลมาปรับ
รูปแบบการท างาน จัดฝึกอบรมและพัฒนา วางแผนสายอาชีพ รวมทั้งจัดสวัสดิการให้
บุคลากรได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น  

     

5. จัดสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนดตรงตามความต้องการของบุคลากร 
อาทิ สถานออกก าลังกาย การเรียนวิชาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ตามความสามารถที่
ส านักงานจัดให้ 

     

6. ศึกษาวิจัยสร้างตัวบ่งช้ีการมีความผูกพันองค์การ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้าง รักษา
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้ด ารงอยู่กับองค์การ 

     

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ 3 เป้าประสงค์ กลยุทธ์ที่ 4  (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

การพัฒนา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้       
เป้าประสงค์ที่ 4.1 พัฒนาส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาใหเ้ป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
และส่งเสรมิการจดัการความรู้ สรา้งนวัตกรรมให้กับองค์การ โดยมีระบบการจดัการ
ความรู้ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรยีนรู้ สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ของบุคลากรในองค์การ  

     

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการความรู้ สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ และนวัตกรรม
องค์การ  

     

แนวทางการด าเนินการ  
1. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัท าแผนการจัดการความรู้ในองค์การ 
มีการถอดบทเรียน การแกไ้ขปัญหาจากภาคปฏิบัติที่เกดิขึ้น ที่เป็นแบบอย่างการ
ท างานท่ีดี เพื่อให้ส านักงานน ามาเป็นองค์ความรู้ และสามารถประยกุต์ใช้ เพื่อการ
แก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

     

2. มีนโยบายส่งเสรมิ สรา้งบรรยากาศการเรียนรู้ เปดิโอกาส สรา้งพื้นที่ จูงใจให้
บุคลากรไดม้ีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท างานเป็นทีม คิดแก้ไขปญัหาทีซ่ับซ้อน และ
สามารถน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพื่อลงมือท า เรียนรูจ้ากความ
ผิดพลาดที่ผ่านมา น ามาปรับปรุงการท างาน สร้างนวัตกรรมและเสริมสร้างความเป็น
ผู้ประกอบการภาครัฐ 

     

3. ทบทวนและผลักดันให้ด าเนินการตามแผนปฏบิัติการการจดัการความรู้ของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และมีการประเมินผลการจดัการความรู้เพื่อให้เกิดความ
ต่อเนื่องและเป็นระบบในการจัดการความรู้ รวมทั้งส่งเสริมการมีชุมชนนักปฏิบัติจาก
บุคลากรส านักต่าง ๆ ร่วมคิด แกไ้ขปัญหา สรา้งนวัตกรรมร่วมกันของส านักงาน เช่น 
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การพัฒนา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

คณะท างานจัดท าฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียนของสภานิติบญัญตัิแห่งชาติ  
 4. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน น าเทคนิค
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มาพัฒนาปรับปรุง หรือสร้างงาน
ใหม่ ๆ เพื่อผลักดันสร้างนวัตกรรมในการท างาน พัฒนากระบวนการท างาน และการ
ให้บริการงาน เพื่อให้ที่ยอมรับกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และเกิดประโยชน์กับ
ประชาชน 

     

5. จัดให้มีการรวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภา เป็นฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอกส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้งเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้
จากภายนอกที่ เป็นสถาบันทางวิชาการและงานวิจัย พัฒนาการเรียนรู้ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) เช่น สถาบันพระปกเกล้า ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) และสถาบันการศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศ เป็นต้น เพื่อเปิดกว้างให้บุคลากร
ได้เรียนรู้ พัฒนาศักยภาพตลอดเวลา และน าความรู้เหล่านั้นมาพัฒนาองค์การ 

     

 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ 4 เป้าประสงค์ กลยุทธ์ที่ 1  (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

การพัฒนา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวฒิุสภา 
ไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
เป้าประสงค์ที่ 4.2 การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การเปลี่ยนเป็นรัฐสภา
ดิจิทัล (Digital Parliament) เพื่อยกระดับความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และการจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีเอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์การสู่องค์การดิจิทัล (Digital Transformation)  

     

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ      
แนวทางการด าเนินการ 
1. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา กับส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร ผลักดันให้มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้กับทุกส่วนขององค์การ 
(Digital Transformation) เปลี่ยนแปลงสู่องค์การดิจิทัล ในแผนพัฒนารัฐสภาดิจิทัล 
“Digital Parliament  ระยะ 5 ปี ” เช่ือมโยงกับรัฐบาลดิจิทัล และพัฒนาข้อมูล
สารสนเทศในองค์การให้ตอบสนองความต้องการของสมาชิกรัฐสภาผู้มีส่วนได้เสียและ
ประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม 

     

2. จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐสภา ตามแผน
“Digital Parliament รองรับอุปกรณ์ความทันสมัย (SMART Device) ในระบบ
อินเทอร์ เน็ต ในการสั่ งการ ( Internet of Things : IoT) อย่างเพี ยงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

     

3. จัดหาอุปกรณ์ส านักงานที่ทันสมัยรองรับนโยบายการบริหารส านักงานสู่การเป็น
รัฐสภาดิจิทัล เช่น นโยบายการลดการใช้กระดาษ ห้องประชุมอัจฉริยะ (Smart 
Meeting) เป็นต้น 
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การพัฒนา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวฒิุสภา 
ไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

4. ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สร้างความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล มีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและการสร้างความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ
องค์การ สามารถท างานตอบสนองกับความต้องการรองรับภาวะวิกฤติ ป้องกันการ
โจมตีในระบบไซเบอร์รักษาข้อมูลของส านักงาน วุฒิสภา ผู้มีส่วนได้เสียและข้อมูลของ
ภาคประชาชนเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

     

5. สร้างความร่วมมือกับส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เช่ือมโยง
ระบบฐานข้อมูลกลางหน่วยงานภาครัฐของประเทศ เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหาร
องค์การ และติดตามผลการท างานหน่วยงานภาครัฐ 

     

6. สร้างความร่วมมือจากองค์การภายนอกทางเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากรของส านักงานให้ปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยียุคดิจิทัล ปรับความคิด (Mind set) ทัศนคติของบุคลากรให้พร้อม
พัฒนาการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ (Learn) การไม่ยึดติดกับสิ่งที่เคยเรียนรู้มา ละทิ้งสิ่งที่เคย
เรียนรู้มา (Unlearn) พร้อมเรียนรู้ด้วยมุมมองใหม่ (Relearn) ให้มีความรู้ พัฒนา
เทคโนโลยีใหม่ได้ เช่น สร้างแอปพลิเคชัน (Application) ได้เพื่อให้บริการข้อมูลแก่
บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียได้ เป็นต้น 

     

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ 4 เป้าประสงค์ กลยุทธ์ที่ 2  (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

การพัฒนา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาจัดการข้อมลูระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของส านักงานสู่องค์การ
ดิจิทัล 

     

แนวทางการด าเนินการ 
1. เชื่อมโยงฐานข้อมูลกลางของรัฐบาลและบูรณาการข้อมูลของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้ฐานข้อมูลที่เปิดเผยของภาครัฐ (Open 
Government Data) สามารถน าม าใช้ป ระ โยชน์ ในการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จของ
คณะกรรมาธิการ และวุฒิสภา รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงงานรัฐสภา 

     

2. เร่งรัดการน าระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ของภาครัฐ มาใช้
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติภารกิจของฝ่ายนิติบัญญัติ อาทิ วิเคราะห์ ติดตาม ประมวลผล
ด้านงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ของส านักงบประมาณรัฐสภา และการปฏิบัติภารกจิ
การของวุฒิสภาในการติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูปประเทศได้อย่างโปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ 

     

3. จัดหาข้อมูลและจัดประเภทข้อมูลที่พิจารณาน าเข้าข้อมูลในระบบเช่ือมโยง
เครือข่ายและการจับเก็บข้อมูลด้วยระบบคลาวด์ คอมพิวติ้ง (Cloud Computing , Open 
Data) เพื่อสนับสนุนการท างานการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในระบบดิจิทัล 

     

4.ปรับปรุงระบบสารสนเทศและพัฒนาฐานข้อมูลของส านักงานเพื่อสนับสนุนการ
บริหารและการตัดสินใจในการบริหารจัดการองค์การส าหรับผู้บริหาร 
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การพัฒนา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

5. ผลักดันให้ส านักงานจัดท าระบบฐานข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยให้จัดเก็บ
ข้อมูลในรูปแบบของ Text File เป็นประโยชน์ต่อการจัดเก็บ สืบค้น ศึกษา วิจัย และ
เช่ือมโยงฐานข้อมูลกับภายในและสามารถบูรณาการระบบฐานข้อมูลกับหน่วยงาน
ภายนอกได้อย่างเป็นเอกภาพ เพื่อบุคลากร สมาชิกวุฒิสภา และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลด้วยความสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง 

     

6. สร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการน าปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ (AI) 
Machine Learning Deep Learning อาทิ น าโปรแกรมผู้ช่วยอัจฉริยะ (Chat bot) 
มาช่วยเก็บข้อมูล วิเคราะห์ ประมวลผลผลกฎหมาย งานวิชาการและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องตามความต้องการของวุฒิสภา  รวมทั้งขยายผลการด าเนินการสู่การผลักดัน
ให้ เกิดการปฏิบัติ  โดยน าระบบมารองรับการปฏิบัติ งานของหน่วยงานให มี
ประสิทธิภาพ และทบทวนการรวมหรือลดระบบที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

     

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ 4 เป้าประสงค์ กลยุทธ์ที่ 3  (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

การพัฒนา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยและสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคประชาชนและ
เครือข่ายทุกภาคส่วนของประเทศ  

     

เป้าประสงค์ ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เสริมสรา้งความรู้ และเสริมสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย รวมทั้ง
ส่งเสริมภาคประชาชนและเครือข่ายตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการเข้ามามีส่วนร่วม
ทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยและให้ข้อเสนอทางสังคมและนโยบาย
ต่อวุฒิสภา เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับวุฒิสภา ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศ 
ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

     

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างความรู้ของประชาชน
และเครือข่ายต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย   

     

แนวทางการด าเนินการ 
1.ส่งเสริมช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่มีความหลากหลาย จากสื่อหลัก อาทิ วิทยุ 
โทรทัศน์รัฐสภา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อโซเชียลมีเดีย อาทิ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก รวมทั้ง
สื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบเอกสาร แผ่นพับ วารสารของส านักงาน 

     

2.ปรับปรุงพัฒนาเนื้อหาข้อมูลด้านการเผยแพร่ เพื่อสื่อสารผ่านช่องทางเว็บไซต์      
เฟซบุ๊กและแอฟพลิเคช่ัน มือถือ (Mobile Application) ผ่าน Smart Phone และ 
Tablet ในระบบ Android , IOS ฯลฯ จูงใจเยาวชน คนรุ่นใหม่ ให้เข้าถึงข้อมูลมากขึ้น 

     

3. สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายของส านักงานและสถาบันพระปกเกล้าในการจัดท า
แผนการเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตย และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน 
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การพัฒนา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

4. ส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายเยาวชน จากโครงการการเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับระบบรัฐสภาและการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของส านักงาน ในการท าหน้าที่เป็นสื่อสารกลาง
ระหว่างบุคคล เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่พลเมือง สถาบันการเมือง และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 

     

5. ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ระดับอุดมศึกษา  โดยจัดท า
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน (MOU) เพื่อเป็นเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

     

6. ด าเนินการส ารวจปัญหาอุปสรรคการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์และความต้องการใน
การพัฒนาเครือข่ายร่วมเผยแพร่ประชาธิปไตย เพื่อปรับปรุงสื่อและจัดท ารูปแบบการ
สื่อสาร เผยแพร่ประชาธิปไตยให้ตรงกับความต้องการของประชาชนมากท่ีสุด 

     

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ 5 เป้าประสงค์ กลยุทธ์ที่ 1  (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

การพัฒนา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยและสนับสนุน
การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคประชาชนและเครือข่ายทุกภาคส่วนของประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้ด้วย สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม ในการ
เผยแพร่ความรู้เสริมสร้างประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเครือข่าย
ภาคประชาชน 

     

แนวทางการด าเนินการ 
1. สนับสนุนให้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเมืองการปกครองเป็นวิทยากร บรรยาย
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีพลเมือง รัฐบาล สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภาตาม
รัฐธรรมนูญแก่เยาวชน ผู้น าชุมชนท้องถิ่น  

     

2. ส่งเสริมให้มีการน าศักยภาพและทุนทางสังคมที่มีอยู่ในพื้นที่มาบูรณาการและ
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย เช่น ทุนทาง
ปัญญาวัฒนธรรม ทุนทางธรรมชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้เสริมสร้างประชาธิปไตยในชุมชน  

     

3.. ส่งเสริมให้เครือข่ายสถาบันการศึกษาได้มาศึกษาเรียนรู้การท าหน้าที่ของฝ่ายนิติ
บัญญัติ ณ รัฐสภา เพื่อเข้าใจการท างานของวุฒิสภาและเป็นแรงจูงใจเข้ามามีส่วนร่วม
ทางการเมือง   

     

4. น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ และมีการเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ ICT เพื่อการติดต่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การมี
ส่วนร่วมทางการเมืองระหว่างเครือข่าย 

     

5. ส่งเสริมให้สมาชิกวุฒิสภา บุคลากรส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เยาวชน ตัวแทน
หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาสังคมได้มี โอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการ
ทางเมืองการปกครองของเครือข่ายอย่างสม่ าเสมอ 
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การพัฒนา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

6. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานและการขยายผลการเรียนรู้ 
เพื่อน าผลมาปรับปรุงแนวทางการถ่ายทอดความรู้ของเครือข่าย พัฒนาการด าเนินงาน
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การติดตามสังเกตความก้าวหน้าสัมพันธภาพของเครือข่าย
ในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้น านัก
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมทางเฟซบุ๊ก ซึ่งสามารถน าความคิดเห็นต่าง ๆ ของผู้น า
ท้องถิ่นมาปรับปรุงกระบวนถ่ายทอดการเรียนรู้ของโครงการต่อไป 

     

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ 5 เป้าประสงค์ กลยุทธ์ที่ 2   (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

การพัฒนา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคประชาชนและเครือข่ายทุกภาคส่วนของประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชน ภาครัฐ และเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การสร้างความตระหนักรู้เรื่องระบอบประชาธิปไตย และให้ข้อเสนอทางสังคมและ
นโยบายต่อวุฒิสภา   

     

แนวทางการด าเนินการ 
1. เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชน ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน องค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา อาสาสมัครต่าง ๆ เข้ามาร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วม
ปฏิบัติ ร่วมภูมิใจ ในการจัดการเครือข่ายเพื่อปลูกจิตส านึกสร้างการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองการปกครองกับวุฒิสภา     

     

2. ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนแสดงความคิดเห็น
ทางการเมืองมากข้ึนในหลายรูปแบบ อาทิ การให้ทุนการศึกษากับเยาวชน การให้เข้า
มาเยี่ยมชมศึกษาดูงานของรัฐสภา ประกาศเกียรติคุณให้กับเครือข่ายในการร่วมท า
กิจกรรมทางการเมืองร่วมกับวุฒิสภา 

     

3. ส่งเสริมการเผยแพร่บทบาทหน้าที่ของวุฒิสภารวมทั้งบทบาทการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของภาคประชาชนให้ทุกภาคส่วน อาทิ ผู้น าชุมชนท้องถิ่น องค์กร
ภาคเอกชน องค์กรภาครัฐ สถาบันการศึกษา ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อสร้างความ
ตระหนักรู้ถึงความส าคัญและจ าเป็นของการมีส่วนร่วมแสดงความคิด เห็นและให้
ข้อเสนอแนะเชิงสังคม อันเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายนิติบัญญัติ 

     

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน ภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้วางแผน
และจัดท าโครงการระดับพื้นที่ เปิดโอกาสให้ร่วมเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา และ
ทางออกเพื่อน าไปสู่การก าหนดเป็นนโยบายหรือการแก้ไขกฎหมาย (To involve)  
สร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจและความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน  

     



  514 

การพัฒนา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

5. สร้างนวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Lab) โดยพัฒนารูปแบบการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในโครงการวุฒิสภาพบประชาชน หรือการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน
ของคณะกรรมาธิการ ด้วยเทคนิคการคิดออกแบบเชิงสร้างสรรค์ (Design Thinking) 
เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าร่วมระดมความคิดเห็นสะท้อนมุมมองต่าง ๆ ใน
ลักษณะการท ากระบะทราย (Sandbox) ก าหนดทิศทาง และเสนอแนะแนวทางการ
แก้ไขปัญหาเชิงนโยบายจากภาคประชาชนสู่รัฐอย่างเป็นรูปธรรม 

     

6. ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษาและ
ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ เข้ามามีส่วนร่วมให้ความคิดเห็นต่อร่าง
พระราชบัญญัติ และการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายจากภาคประชาชน 
และประเมินผลกระทบของกฎหมาย (Regulatory Impact Assessment หรือ RIA) 
เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารในการปรับปรุง
กฎหมายต่อไป 

     

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ 5 เป้าประสงค์ กลยุทธ์ที่ 3 (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
...................................................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ง 
ภาพกิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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การสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับสภาพการณ์และความต้องการในการพัฒนายุทธศาสตร์ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสัมภาษณ์เชิงลกึจากนักวชิาการและผู้เชี่ยวชาญด้านด้านยุทธศาสตร์และองค์การสมรรถนะสงู 
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การสัมภาษณ์เชิงลกึจากสมาชิกวุฒิสภา หรือ อดีตสมาชิกสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้บริหารของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 

 

  

 

 

 

 

การสัมภาษณ์เชิงลึกจากบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 



  518 

การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิจัย EDFR รอบท่ี 1  

 

 

 

   

 

   

 

   

  

 

 

1.  
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บรรยากาศการประชุม (ออนไลน์) เพื่อรับรองยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 

 

บรรยากาศการประชุม (ออนไลน์) เพื่อรับรองยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 

 

การประชุมชิงนโยบาย / เสวนาเชิงสร้างสรรค์ (Policy Meeting) (ประชุมออนไลน์) 
วิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนายุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 - 15.30 น 
ณ ห้องประชุม 2406 ช้ัน 24 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารสุขประพฤติ 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

ผู้วิจัยน าเสนอยุทธศาสตรส์ านักงานเลขาธิการวุฒสิภาไปสู่องค์การ

สมรรถนะสูง 

ดร. ดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม 

ให้ข้อคิดเห็นตอ่ยทุธศาสตร์ฯ 

พลเอกชูศักดิ์  เมฆสุวรรณ ์

ให้ข้อคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์ฯ 

ดร. ตวง อันทะไชย 

ให้ข้อคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์ฯฯ 



  520 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

ทีป่ระชุมมีมติรับรองยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง 

ผู้บริหารและบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา รบัฟัง แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะฯ 

รศ. ดร. กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย  

ให้ข้อคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์ฯ 

ผศ. ดร.นราธิป ศรรีาม   

ให้ข้อคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์ฯ 

ผศ. ดร. ศรีรัฐ โกวงศ์  

ให้ข้อคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์ฯ 



 

ประวัติผู้เขียน 

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล ศิริวรรณ มนอัตระผดุง 
วัน เดือน ปี เกิด 06 ธันวาคม 2519 
สถานที่เกิด ลพบุรี 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2539 ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับสอง)   

                คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
พ.ศ. 2543 การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต   
            คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
พ.ศ. 2563 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ)     
                คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่อยู่ปัจจุบัน 93 หมู่บ้านแกรนด์วิลเลจ ลาดพร้าว 80/3 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง 
เขตวังทองหลาง กทม. 10310 

ผลงานตีพิมพ์ บทความวิชาการ / บทความวิชาการ  
- บทปริทัศน์หนังสือเรื่อง การจัดการภาครัฐ : รูปแบบนิวซีแลนด์(Public 
Management: The New Zealand Model) วารสารรังสติสารสนเทศ ปีที ่
23 ฉบับที ่2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)  
- บทความ เรื่อง การจัดการความขัดแย้งในองค์การอย่างสร้างสรรค์  
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ปีที ่6 ฉบับที2่ (พฤษภาคม-สิงหาคม 2559)  
- บทความเรื่อง “สถานการณ์การคอร์รัปชันของประเทศไทย” วารสารวไลย
อลงกรณ์ปริทัศน์ ปีที ่2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2555)   
- ศิริวรรณ มนอัตระผดุง และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์. เรื่อง “บทบาทของ
ความไว้วางใจในอิทธิพลระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ผ่านการแบ่งปันความรู้ในองค์การ”. วารสารวิชาการศิลปศาสตร์
ประยุกต,์ ปีที ่12 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)  
- ศิริวรรณ มนอัตระผดุง และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์.เรื่อง "อิทธิพลของการ
มอบอ านาจในงานต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ผ่านความ
ผูกพันองค์การ ของข้าราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา”. 
วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์, ปีที1่0 ฉบับที ่2 (กรกฎาคม - 
ธันวาคม 2560) 
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รางวัลทีไ่ด้รับ พ.ศ. 2538 รางวัลเรียนดี ของภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
พ.ศ. 2541 ได้รับทุนเรียนดี ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์   
                สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
พ.ศ. 2558 ได้รับทุนการศึกษาในการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต   
                ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา   
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