
 

แผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และ 

แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
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สารบัญ 
 

 หน้า 
สารบัญภาพ ก 

สารบัญตาราง ข 

ส่วนที่ ๑   ความเป็นมา ๑ 

ส่วนที่ ๒   กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ๓ 

 ๒.๑  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
๒.๒  เทคนิค และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนกลยุทธ์ 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์การ (SWOT Analysis)  
 McKinsey 7s Framework 
 PEST Analysis 
 Scenario Analysis 
 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การ (Stakeholder  

Analysis) 
 Balanced Scorecard (BSC) 
 ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย (Key Performance Indicators : KPIs                          

and Targets) 
 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) 

๓ 
๕ 
๕ 
๖ 
๘ 
๙ 

๑๒ 
 

๑๔ 
๑๗ 

 
๑๙ 

ส่วนที่ ๓  กรอบการทบทวน ๒๓ 

 ๓.๑  ที่มา ปัญหา อุปสรรคจากการด าเนนิงานของแผนยุทธศาสตรฯ์                             
       ฉบับที ่๑ – ฉบับที ่๓ 
๓.๒  การวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในโดยรวมของ 
       ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (Stakeholders Analysis) 
๓.๓  การวิเคราะห์ SWOT Analysis 

๒๓ 
 

๒๖ 
 

๓๑ 

ส่วนที่ ๔  ทิศทางการพัฒนาส านักงานเลขาธกิารวุฒสิภา ๓๕ 

  วิสัยทัศน ์(VISION) 
 พันธกิจ (MISSION) 
 ประเดน็ยุทธศาสตร์ (Strategy Issue) 
 ค่านิยมหลัก (Core Value) 

๓๕ 
๓๕ 
๓๕ 
๓๗ 



 หน้า 

ส่วนที่ ๕  ตารางแสดงรายละเอียดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์หลัก ตัวชี้วัด กลยุทธ์  
            กรอบการ ด าเนินงาน โครงการและผู้รับผิดชอบ 

๓๙ 

 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาความเป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ก้าวหน้าและ

ทันสมัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นเลิศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 
 แผนที่ยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

 

๔๑ 
๔๗ 
๕๑ 

 
๕๗ 
๖๑ 
๖๘ 
๗๐ 
๗๕ 

 

บรรณานุกรม ๙๙ 
ภาคผนวก ๑๐๑ 

 หลักธรรมาภิบาล ๑๐๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญภาพ 

 หน้า 

แผนภาพที่ ๑ : กรอบยุทธศาสตร์ชาต ิระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ๓ 

แผนภาพที่ ๒ : ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ๔ 

แผนภาพที่ ๓ : แสดงความเชื่อมโยงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก 
                   โดยใช้เทคนคิการวิเคราะห์ SWOT Analysis 

๖ 

แผนภาพที่ ๔ : กรอบแนวคดิ McKinsey 7s Framework ๖ 

แผนภาพที่ ๕ : การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้สว่นเสียขององคก์าร ๑๓ 

แผนภาพที่ ๖ : กรอบแนวคดิของ Balanced Scorecard ๑๕ 

แผนภาพที่ ๗ : กรอบการประเมนิผลการปฏิบตัิราชการของสว่นราชการเทียบกับภาคเอกชน ๑๖ 

แผนภาพที่ ๘ : กรอบแนวคดิของแผนที่ยุทธศาสตร ์ ๒๐ 

แผนภาพที่ ๙ : แผนที่ยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ๗๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้า ก 



 

สารบัญตาราง 

 หน้า 
ตารางที่ ๑ : ปัญหา อุปสรรคในการด าเนนิงานของแผนยุทธศาสตรฯ์ ฉบับที ่๑  
                (พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๑) 

๒๓ 

ตารางที่ ๒ : ปัญหา อุปสรรคในการด าเนนิงานของแผนยุทธศาสตรฯ์ ฉบับที ่๒  
                (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕) 

๒๔ 

ตารางที่ ๓ : ปัญหา อุปสรรคในการด าเนนิงานของแผนยุทธศาสตรฯ์ ฉบับที ่๓  
                (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 

๒๕ 

ตารางที่ ๔ : สรุปผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีสว่นได้ส่วนเสียภายในโดยรวม 
               ของส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

๒๖ 

ตารางที่ ๕ : ตารางสรุปผลการวเิคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกโดยรวม 
               ของส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

๒๘ 

ตารางที่ ๖ : สรุปผลภาพรวมของการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของ 
               ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา (การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อมภายในองค์การ) 

๓๑ 

ตารางที่ ๗ : สรุปผลภาพรวมของการวิเคราะห์โอกาส และภัยคุกคามของ 
               ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา (การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อมภายนอกองคก์าร) 

๓๓ 

ตารางที่ ๘ : รายละเอียดประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์หลกั ตัวชีว้ัด กลยุทธ์  

               กรอบการด าเนนิงาน โครงการ และผู้รบัผิดชอบ 

๔๑ 

ตารางที่ ๙ : ตารางแสดงงบประมาณตามยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา  

               พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
๗๗ 

ตารางที่ ๑๐ : ตารางแสดงแผนปฏบิัตริาชการ ๔ ป ีของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา  

                  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

 

๗๘ 

 

 

 

หน้า ข 



 

 

  

ความเป็นมา 

  ตามที่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง) และได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม 
๒๕๕๖ โดยมีการประเมินสถานภาพขององค์กร และก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย ค่านิยมหลัก 
พันธกิจ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์การด าเนินงาน ตลอดจนแผนงาน และโครงการตามกลยุทธ์ เพื่อน าไป
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ การจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี และการติดตามประเมินผลนั้น 
กรอบการด าเนินงานดังกล่าวจะหมดอายุลงในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่ งเป็นปีสุดท้ายของ                  
การประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ตามห้วงระยะเวลาก าหนด 

  ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภาวะความเปลี่ยนแปลง และน าไปสู่การด าเนินงานในรูปโครงสร้างตามล าดับชั้นของ
แผนปฏิบัติการ (Plans) แผนงาน (Programs) โครงการ (Projects) และงบประมาณ (Budgets)    
ซึ่งต้องประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น  และเหมาะสมกับภารกิจ       
ขององค์กร มีการจัดท าแผนปฏิบัติการระยะปานกลาง/ระยะสั้น การก าหนดโครงการ/กิจกรรม 
ตลอดจนรายละเอียด และงบประมาณที่สามารถด าเนินการได้อย่างมีทิศทาง เป้าหมาย ตามหลักการ
ของการบริหารเชิงกลยุทธ์ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานขับเคลื่อนภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถสร้างความพึงพอใจกับผู้รับบริการ (Customer) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรในที่สุด 

  จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ส านักนโยบายและแผนได้ร่วมกับสถาบันวิจัยและ 
ให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพ่ือจัดท าโครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔) เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทาง และแนวทางในการด าเนินงานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
รวมทั้งเป็นกรอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพ่ือให้
เกิดผลในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
 

 

 

หน้า ๑ 

ส่วนที่ ๑ 



 

 
 

 

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาต ิระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 

  รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) ได้จัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการก าหนดนโยบายและ
แผนต่างๆ ส าหรับการพัฒนาประเทศไทย โดยได้ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการร่วมจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ๒๐ ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์หลักของยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี  
คือ “ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

  แผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาประเทศไทยในระยะ 
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) จ านวนทั้งสิ้น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกัน
ทางสังคม  
           ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตรด์้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิาร
จัดการภาครฐั  

 
แผนภาพที่ ๑ : กรอบยุทธศาสตร์ชาต ิระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 

หน้า ๓ 

ส่วนที่ ๒ 

กรอบแนวคดิในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
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๒.๒ เทคนิคและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนกลยุทธ์ 

ในการวางแผนยุทธศาสตร์นั้น จ าเป็นที่จะต้องอาศัยเทคนิคและเครื่องมือทางด้าน
การบริหารต่างๆ เข้ามาปรับ และประยุกต์ใช้ ทั้งนี้ เพ่ือให้สามารถบรรลุผลในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ขององค์การได้ ซึ่งเครื่องมือและเทคนิคเหล่านี้มีอยู่มากมายที่จะสามารถหยิบฉวยมาเอื้ออ านวย 
ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แต่คณะผู้วิจัยเลือกที่จะหยิบมาเฉพาะเครื่องมือที่เป็นที่นิยม และใช้  
อยู่จริงในระบบราชการไทยเท่านั้น ดังจะแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์การ (SWOT Analysis)  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์การ หรือ SWOT Analysis นั้น เป็นเครื่องมือ

ทางการบริหารชนิดหนึ่งที่ได้ถูกคิดค้น และพัฒนาขึ้นโดย Albert S. Humphrey นักวิชาการ 
ชาวอเมริกัน แห่งมหาวิทยาลัย Stanford ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. ๑๙๖๐ – ๑๙๗๐ อีกทั้ง Albert S. 
Humphrey ยังเป็นนักธุรกิจ และเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการ
องค์การคนหนึ่ง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์การ หรือ SWOT Analysis เป็นกระบวนการหนึ่ง
ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะการวิเคราะห์ดังกล่าว จะท าให้ทราบ
ถึงข้อส าคัญบางประการที่เป็นทั้งส่วนของการสนับสนุนและส่วนที่เป็นปัญหา และอุปสรรคในการ
ด าเนินการขององค์การ 

ดังที่ สมชัย ศรีสุทธิยากร (๒๕๕๒, หน้า ๑๘ - ๒๐) ได้กล่าวไว้ว่า การประเมิน
สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกองค์การ (Internal & External Scanning) เป็นกระบวนการ
ส าคัญอย่างหนึ่งของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ เพราะจะท าให้สามารถทราบถึงปัจจัยที่ส่งเสริม หรือ
เป็นข้อจ ากัด หรือเป็นปัญหาอุปสรรคในการท างาน การประเมินปัจจัยภายในอย่างตรงไปตรงมา 
จะท าให้สามารถทราบถึงจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ขององค์การ เพ่ือน าจุดแข็ง
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และหาวิธีการลดจุดอ่อนให้น้อยลง การประเมินปัจจัยภายนอกอย่างรอบด้าน
จะช่วยให้องค์การสามารถทราบถึงโอกาส (Opportunities) และภาวะคุกคาม (Threats) ที่องค์การ
เผชิญหน้า เพ่ือหาทางใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์ และหาทางลด หรือหลีกเลี่ยงภัยคุกคามที่จะ 
เกิดขึ้นกับองค์การ  

ดังนั้น การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์การนั้น จึงใช้เป้าประสงค์เป็นฐาน 
เพ่ือวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาของปัจจัยภายในองค์การทั้ งหมดว่ามี เรื่องใดบ้างเป็นจุดแข็ง 
(Strengths) ที่ต้องส่งเสริม และเรื่องใดบ้างเป็นจุดอ่อน (Weaknesses) ที่ต้องรีบแก้ไข โดยได้นิยาม
ความหมายไว้ ดังนี้ 
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ส าหรับการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การนั้นใช้เป้าประสงค์เป็นฐาน 
เพื่อวิเคราะห์ถึงการประเมินปัจจัยภายนอกอย่างรอบด้านจะช่วยให้องค์การสามารถทราบถึงโอกาส 
(Opportunities) และภาวะคุกคาม (Threats) ที่องค์การเผชิญหน้า เพ่ือหาทางใช้โอกาสที่มี         
ให้เกิดประโยชน์ และหาทางลดหรือหลีกเลี่ยงภาวะคุกคามที่จะเกิดขึ้นกับองค์การ โดยได้นิยาม
ความหมายไว้ ดังนี้ 

แผนภาพที่ ๓ : แสดงความเชื่อมโยงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก 
โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT Analysis 

  

  มีประโยชน์/เป็นโอกาส ภัย/อุปสรรคขดัขวาง 

ภายใน จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

ภายนอก โอกาส (Opportunities) ภาวะคกุคาม (Threats) 
   

  McKinsey 7s Framework 

McKinsey 7-s Framework เป็นเครื่องมือทางการบริหารอีกหนึ่งชนิดที่สามารถ
น ามาช่วยในการวเิคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในองค์การ ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวถูกคิดค้นขึ้นมาโดย Thomas 
J. Peters และ Robert H.Waterman ที่ปรึกษาบริษัท McKinsey Company ในปี ค.ศ. ๑๙๗๘ 
ซึ่งต่อมาแนวคิดดังกล่าวได้ถูกน ามาตีพิมพ์ไว้ในหนังสือที่ชื่อว่า In Search of Excellence ซึ่งเป็นหนังสือ
ที่ขายดีเป็นอย่างมากในปี ค.ศ. ๑๙๘๒ 

หลักการของแนวคดินี ้คือ ต้องการน าเสนอกรอบการประเมินองค์การในด้านประสิทธิภาพ
ขององค์การที่มาจากความสัมพันธ์ของปัจจัยองค์ประกอบต่างๆ ทั้ง ๗ ปัจจัยที่อยู่ภายในองค์การ ได้แก่ 
Structure หรือโครงสรา้งองคก์าร Strategy หรือกลยุทธ์องค์การ Systems หรือระบบ Style หรือรูปแบบ 
Staffs หรือบุคคล Skills หรือทักษะ และ Shared Values หรือค่านิยมร่วม 
  
 

 

 

 

 
ที่ ม า  : The McKinsey 7-s Frame work : Ensuring That All Parts of Your Organization 
Work in Harmony Retrieved on February ๒, ๒๕๕๙  
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โดยองค์ประกอบตา่งๆ มนีิยามดงันี ้
(๑) โครงสร้างองค์การ (Structure) คือ รูปแบบของการจัดองค์การแสดงความสัมพันธ์

และสายการบังคับบัญชา ก าหนดขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบ รูปแบบองค์การอาจจะเป็นแบบ
การรวมศูนย์อ านาจการตัดสินใจ หรือกระจายอ านาจการตัดสินใจ  

(๒) กลยุทธ์ (Strategy) คือ แผนการใช้ทรัพยากรทั้งหมดขององค์การที่มีอยู่ เพ่ือบรรลุ
จุดหมายที่วางไว้ กลยุทธ์เป็นตัวก าหนดการตัดสินใจ และการกระท าต่อปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก
ทั้งที่เป็นอุปสรรค และโอกาสต่อความส าเร็จ  

(๓) ระบบ (System) คือ กระบวนการและล าดับขั้นการท างานที่สอดประสานกัน 
เช่น ระบบบัญชี ระบบการจัดส่งสินค้า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ ทั้งที่เป็นระบบหลักและ
ระบบสนับสนุนตามที่ทราบกันดีในเรื่อง Value Chain 

(๔) บุคลากร (Staff) คือ การบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่รวมตั้งแต่การพิจารณา
คัดเลือกพนักงาน การบรรจุพนักงานให้เหมาะสมกับงาน การพัฒนาความสามารถของพนักงาน  
การควบคุมติดตามประเมินผลการท างาน และการให้เงินเดือน รางวัล ผลตอบแทน หรือแม้แต่ 
การลงโทษให้ออกจากงาน เป็นต้น  

(๕) ทักษะ (Skill) คือ ความเชี่ยวชาญ ความโดดเด่น ความสามารถในการท างาน 
ของพนักงาน องค์การจ าเป็นต้องมีพนักงานที่มีทักษะเพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายนอก 

(๖) รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) ของผู้บริหาร คือ ผู้น าองค์การมีบทบาทส าคัญ
ต่อความส าเร็จขององค์การ ผู้น าองค์การต้องเปน็แบบอย่างของพนักงาน รู้จักสร้างวัฒนธรรมองค์การ
ที่ช่วยให้องค์การเดินไปสู่ความส าเร็จ 

(๗) คุณค่าหรือค่านิยมร่วม (Shared Value) คือ สิ่งที่คนทั้งองค์การยึดถือร่วมกัน 
มุ่งมั่นในสิ่งเดียวกัน ท าโดยไม่มีการบังคับ แต่เป็นวัฒนธรรมองค์การ วิธีปฏิบัติ ปรัชญาการท างาน  
ที่ทุกคนยอมรับและท าตาม ค่านิยมร่วมเปรียบเสมือนหัวใจขององค์การที่เชื่อมประสานองค์การ  
เข้าด้วยกัน 

  McKinsey 7s Framework หรือที่เรียกกันว่า 7-s โมเดล นับเป็นอีกเครื่องมือที่สามารถ
ช่วยในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การ ส าหรับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ
ภาครัฐ เพราะ ๗ องค์ประกอบนั้นอยู่ภายในขององค์การ และยังมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันเสมอ  
ในการท าให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงานขององค์การ 
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 PEST Analysis 

  PEST Analysis คือ การวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
และด้านเทคโนโลยีที่เป็นสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การ ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อกิจกรรม 
และประสิทธิภาพการท างานขององค์การ เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ และใช้ได้ง่ายในการ
วิเคราะห์สถานการณ์ที่จะไปสู่การระบุถงึอิทธพิลของสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส าคัญในระดับมหภาค
ที่อาจส่งผลต่อองค์การ  

  ขั้นตอนในการใช้ PEST Analysis วิเคราะห์หาสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การนั้น
ควรจะต้องเกี่ยวข้องกับผู้จัดการให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ทั้งนี้ เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ในการวิเคราะห์ 
ที่ดีที่สุด ซึ่งจะรวมถึงขั้นตอนต่อไปนี้ คือ 

(๑) การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านการเมือง เศรษฐกิจสังคม และเทคโนโลยี 
ที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ด้วย 

(๒) การระบุว่าปัจจัยใดเป็นโอกาส หรือภัยคุกคามขององค์การ 
 

  โดยกรอบการวิเคราะห์ PEST Analysis นั้นมีส่วนประกอบ หรือปัจจัยองค์ประกอบ 
๔ ประการ ไดแ้ก ่

(๑) P - Political Factors คือ ปัจจัยทางการเมือง อันได้แก่ เสถียรภาพของรัฐบาล 
และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ระบบราชการ ระดับการทุจริตคอรัปชั่น นโยบายด้านภาษี 
(อัตราค่าบริการและสิทธิประโยชน์) เสรีภาพของสื่อมวลชน กฎระเบียบต่างๆ การควบคุมด้านการค้า
ข้อจ ากัดในการน าเข้าสินค้า (ทั้งปริมาณและคุณภาพ) ภาษีศุลกากร กฎระเบียบของการแข่งขัน    
การมีส่วนร่วมของรัฐบาลในสหภาพการค้า และข้อตกลงกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อม กฎหมายว่าด้วย 
ด้านการศึกษา กฎหมายว่าด้วยป้องกันการผูกขาด กฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏิบัติลิขสิทธิ์สิทธิบัตร/
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองผู้บริโภค และ E – Commerce กฎหมายว่าด้วยการ 
จ้างงาน กฎหมายว่าด้วยสุขภาพและความปลอดภัย กฎหมายคุ้มครองข้อมูล และกฎหมายว่าด้วย
ควบคุมการเกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม 

(๒) E - Economic Factors คือ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ อันได้แก่ อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน แนวโน้มการว่างงาน ค่าใช้จ่ายแรงงาน 
ขั้นตอนของวงจรธุรกิจ การปล่อยสินเชื่อได้อย่างต่อเนื่อง กระแสการค้า และรูปแบบการค้า  ระดับ
ของรายได้หลังจากหักภาษีแล้วของผู้บริโภค นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง ความผันผวนของ
ราคาสินค้า แนวโน้มการลงทุนในตลาดหุ้น สภาพอากาศและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ  
ในท้องถิ่น 
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  (๓) S – Socio - Cultural Factors คือ ปัจจัยทางสังคม/วัฒนธรรม อันได้แก่ จิตส านึก
ด้านสุขภาพ ระดับการศึกษา ทัศนคติที่มีต่อสินค้า และบริการที่น าเข้าทัศนคติที่มีต่อการท างาน 
การพักผ่อน อาชีพ และการเกษียณอายุ ทัศนคติที่มีต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการบริการลูกค้า 
ทัศนคติที่มีต่อการออมและการลงทุน การมุ่งเน้นในเรื่องความปลอดภัย รูปแบบการใช้ชีวิต 
พฤติกรรมการซื้อ ศาสนา และความเชื่อทัศนคติที่มีต่อ "สีเขียว" หรือผลิตภัณฑ์ของระบบนิเวศ 
ทัศนคติ และการสนับสนุนด้านพลังงานทดแทน อัตราการขยายตัวของประชากร อัตราการอพยพ
และย้ายถิ่นฐาน อัตราการกระจายของอายุ และความคาดหวังในชีวิต การแบ่งเพศ ค่าเฉลี่ยของ
ระดับรายได้ที่หักภาษีแล้ว ชนชั้นทางสังคม ขนาดและโครงสร้างของครอบครัว และคนกลุ่มน้อย 
ในสังคม 

  (๔) T - Technology Factors คือ เทคโนโลยีต่างๆ อันได้แก่ ระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน 
อัตราการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา แรงจูงใจ ด้านเทคโนโลยี กฎหมาย
เกี่ยวกับเทคโนโลยี ระดับเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการ โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน  
การสื่อสาร การเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด และโครงสร้างพื้นฐาน และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 
  การรวบรวมข้อมูลเป็นแค่ขั้นตอนที่ส าคัญในอันดับแรกของการท าวิเคราะห์ PEST 
Analysis เมื่อได้ข้อมูลมาครบแล้ว ข้อมูลจึงจ าเป็นที่จะต้องระบุว่าปัจจัย PEST ตัวใดที่แสดงให้เรา
เห็นว่าเป็นโอกาสหรือภัยคุกคามส าหรับองค์การ (PEST and PESTEL Analysis, ๒๐๑๓) 

  Scenario Analysis 
  Scenario Analysis คือ กระบวนการวิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคต โดยการพิจารณา
ทางเลือกของผลลัพธ์ต่างๆ ที่เป็นไปได้ (บางครั้งเรียกว่า "alternative worlds") ดังนั้น หลักการของ 
Scenario Analysis คือ การคาดการณ์ โดยไม่พยายามที่สร้างภาพที่จะเห็นได้ชัดแต่จะน าเสนอ
ทางเลือกหลายๆ ทางที่สามารถพัฒนาได้ในอนาคต ดังนั้นขอบเขตของผลลัพธ์ในอนาคตที่ไม่ใช่  
แค่เพียงแต่ผลที่สังเกตได้ยังรวมถึงแนวทางการพัฒนาที่น าไปสู่ผลลัพธ์ด้วย โดยการคาดการณ์จะ  
ไม่ได้อิงจากข้อมูลเดิมๆ หรือข้อสังเกตที่ผ่านมา แต่พยายามหาความเป็นไปได้ในการพัฒนาหรือ 
จุดเปลี่ยนส าคัญที่บางครั้งเชื่อมโยงจากข้อมูลในอดีต กล่าวอย่างง่าย คือ สถานการณ์ต่างๆ ที่ถูก
ออกแบบในการวเิคราะหส์ถานการณ์จะแสดงผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ในอนาคตขององค์การ ซึ่งเครื่องมือนี้
มีประโยชน์ที่จะท าให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของแผนยุทธศาสตร์ทั้งในแง่บวก และแง่ลบ ผ่านการ
จ าลองสถานการณ์จากประสบการณ์การใช้เครื่องมือนี้ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ พบว่า จ านวน
สถานการณ์ที่เหมาะสมส าหรับการเลือก และตัดสินใจ คือ ๓ สถานการณ์ เพราะหากมากกว่านั้น 
จะสร้างความสับสน และเสียเวลาในการตัดสินใจ  
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  ในการใช้ Scenario Analysis วิเคราะห์อนาคตนั้น จ าเป็นที่จะต้องมีการวางแผน 
หรือที่เรียกว่า Scenario Planning หรือ การวางแผนด้วยสถานการณ์ 

  การวางแผนด้วยสถานการณ์ (Scenario Planning) เป็นวิธีหนึ่งของการมองอนาคต 
สถานการณ์นั้น สร้างขึ้นมาโดยอาศัยโครงเรื่อง (plot) ที่มาจากแนวโน้ม (trends) ที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน
และความไม่แน่นอน (uncertainties) ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต สถานการณ์จึงมีได้หลายสถานการณ์
ขึ้นอยู่กับชุดแนวโน้ม และความไม่แน่นอนที่เลือกมาประกอบกันเป็นโครงเรื่อง ดังนั้น สถานการณ์ 
คือ ภาพรวมเหตุการณ์ในอนาคตที่เป็นจริงได้ (plausible) และเกี่ยวข้องกับประเด็นที่อยู่ในความ
สนใจ (relevant)  

  สิ่งที่จะต้องเน้น คือ การเขียนสถานการณ์มิใช่เป็นการท านายอนาคต (forecasting) 
สถานการณ์ที่ดีจึงมิได้อยู่ที่ว่าจะสามารถบรรยายอนาคตได้ถูกต้องเพียงใด แต่อยู่ที่ว่าจะสามารถ  
ชักน าให้เกิดการตัดสินใจที่ดีกว่าเดิมหรือไม่ ดังนั้น การเขียนสถานการณ์จึงเหมาะส าหรับการมอง
อนาคตระยะกลางและระยะยาวที่ไม่สามารถใช้การวางแผนเชิงกลยุทธ์โดยทั่วไปได้ เช่น ขาดข้อมูล  
ที่มีความชัดเจนพอ ปัญหาที่ซับซ้อน และไม่มีค าตอบที่ถูกต้องเพียงค าตอบเดียว หรือผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสีย (stakeholders) มีหลากหลายและอาจมีผลประโยชน์ขัดแย้งกันเป็นต้น โดยขั้นตอน 
การเขียนสถานการณ์ มี ๘ ขั้นตอน ดังนี้ 

(๑) การก าหนดขอบเขตของสถานการณ์  
     คณะผู้จัดจ าเป็นต้องก าหนดขอบเขตให้ชัดเจนเสียก่อนว่าจะเป็นการสร้าง

สถานการณ์ในระดับโลก ภูมิภาค ประเทศ อนุภูมิภาคภายในประเทศ องค์กร หรือปัจเจกบุคคลว่าจะ
ครอบคลุมพ้ืนที่กว้างขวางเพียงใด จะมองอนาคตไกลเพียงใดหรือจะเจาะเฉพาะประเด็นใด เป็นต้น 
อันจะมีผลต่อการวิเคราะห์ ดังนั้น คณะผู้จัดจึงควรก าหนดขอบเขตที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
ของโครงการและทรัพยากรที่มีอยู่ 

(๒) การเชิญผู้เข้าร่วมระดมความคิด  
 โดยทั่วไป จ านวนผู้เข้าร่วมระดมความคิดในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือเขียน
สถานการณ์ควรมีประมาณ ๒๕ – ๓๐ คน เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมแต่ละท่านมีโอกาสแสดงความคิดเห็นได้ 
นอกจากนี้ ยังควรมีการแบ่งกลุ่มย่อยระดมความคิดกลุ่มละ ๖ – ๑๐ คน ควรต้องเชิญผู้มีส่วนร่วม
เป็นเจ้าของ (stakeholders) ให้ครบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
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(๓) การเตรียมความพร้อมของผูเ้ข้ารว่มระดมความคิด  

เพ่ือให้สามารถด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรมี

การสื่อสารให้ผู้เข้าร่วมระดมความคิดเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ว่า พวกเขา  คือ ผู้เชี่ยวชาญ 

ในประเด็นที่จะระดมความคิด ซึ่งจะเป็นผู้ให้ทั้งข้อมูล ความรู้ และความเห็นในการสร้างสถานการณ์ 

คณะผู้จัดอาจช่วยเตรียมความพร้อมโดยการจัดเตรียมข้อมูลพ้ืนฐาน และสรุปประเด็นที่จะระดม

ความคิดให้ศึกษาล่วงหน้า 

(๔) การจัดเตรียมสถานที่ประชุมเชิงปฏิบัติการ  
สถานที่ประชุมเชิงปฏิบัติการควรมีสิ่งอ านวยความสะดวกพร้อมที่จะให้คณะ

ผู้เข้าร่วมระดมความคิด สามารถด าเนินกิจกรรมได้โดยมีความเป็นส่วนตัวพอสมควร การพักค้างแรม 
การรับประทานอาหารร่วมกัน และกิจกรรมกลุ่มอื่นๆ จะให้โอกาสผู้เข้าร่วมฯ ในการพูดคุยกัน และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเป็นกันเอง ซึ่งจะน าไปสู่ความเข้าใจในมุมมองของผู้ที่มีพ้ืนฐาน
ต่างกันและการสร้างเครือข่ายในการร่วมท างานในอนาคต 

(๕) การเริ่มประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างสถานการณ์  
การประชุมเชิงปฏิบัติการจะเริ่มจากการสรุปประเด็น และขอบเขตของ

สถานการณ์เพ่ือความเข้าใจตรงกัน อาจมีการน าเสนอบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็น  
ที่เกี่ยวข้องบ้าง แต่ก็ไม่ควรใช้เวลาของที่ประชุมมากเกินไป 

(๕.๑) การระบุแนวโน้ม แนวโน้มเป็นแรงผลักดัน (driving forces) ที่เกิดขึ้น
ค่อนข้างจะแนน่อน ขนาดของแรงนีใ้นอนาคตสามารถท านาย (forecast) จากผลได้ของอดีต โดยการ
ค านวณจากตัวแบบ (models) ต่างๆ หรือโดยการคาดคะเนของผู้เชี่ยวชาญ เรามักจะพิจารณา
แนวโน้มในด้านสังคม (social) เทคโนโลยี (technology) เศรษฐกิจ (economics) สิ่งแวดล้อม 
(environment) และการเมือง (politics) หรือใช้ชื่อย่อว่า STEEP ซึ่งเป็นภาวะแวดล้อมของประเด็น
ที่ก าลังพิจารณาอยู่ 

(๕.๒) การระบุความไม่แน่นอน คือ ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่ไม่แน่ใจว่าจะเกิด
หรือไม่เกิดในอนาคต และไม่จ าเป็นต้องเป็นเรื่องไม่ดีเสมอ อาจเป็นปัจจัยด้านบวกก็ได้ แนวโน้มเอง
เมื่อไปในอนาคตไกลหน่อยก็มีความไม่แน่นอน แต่ความไม่แน่นอนที่จะต้องพยายามมองหานั้น 
เป็นความไม่แน่นอนที่สามารถพลิกผันเหตุการณ์ หรือแนวโน้มที่ก าลังด าเนินอยู่โดยสิ้นเชิง ซึ่งปัจจุบัน
อาจเป็นเพียงสัญญาณอ่อนๆ พอสังเกตเห็น แต่ในอนาคตอาจกลายเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญมาก 
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(๖) การก าหนดประเด็นหลักของโครงเรื่องของสถานการณ์ดังที่กล่าวมาแล้วว่า  
โครงเรื่องของสถานการณ์แต่ละภาพได้มาจากแนวโน้ม และความไม่แน่นอน     

๓ – ๔ ข้อ เรียกว่าประเดน็หลัก (scenario logics) อาจใช้แนวโน้มหรือความไม่แน่นอนข้อหนึ่งข้อใด 
เป็นประเด็นหลักของสถานการณ์ และใช้ข้ออื่นๆ ประกอบเป็นประเด็นรองก็ได้ 

(๗) การเขียนสถานการณ์  
สถานการณ์นั้นเป็นเรื่องเล่า (narrative) เหตุการณ์ในอนาคต เพ่ือให้เรื่องเล่า

เป็นที่น่าสนใจ อาจนึกถึงข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์ในวันนั้นซึ่งอาจมีตัวละครแล้วเล่าเหตุการณ์         
ที่ตัวละครนั้นประสบในวันหนึ่ง หรืออาจเป็นการบรรยายเหตุการณ์โดยทั่วไปก็ได้ หลังจากเขียน
สถานการณ์เสร็จแล้ว ควรมีการตรวจสอบความเป็นไปได้จากข้อมูล และหลักฐาน 

(๘) การเชื่อมโยงสถานการณ์กับการวางแผนเชิงกลยุทธ์  
การใช้สถานการณ์ทุกภาพเป็นหลังฉากแสดงอนาคตต่างๆ ที่อาจเป็นจริงได้ 

ช่วยก าหนดวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ โดยวิธีการแรกเป็นวิธีการที่ได้ผลที่สุดเพราะไม่ได้ทิ้งสถานการณ์
ภาพหนึ่งภาพใดไป จึงยังจะพิจารณาเหตุปัจจัยทุกอย่างได้ครบถ้วนภายใต้ทรัพยากรจ ากัด เพ่ือขยายผล
สิ่งที่พึงประสงค์ และป้องกันสิ่งที่ไม่พึงประสงค์มิให้เกิดขึ้น วิสัยทัศน์ที่ผู้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของก าหนด
ขึ้นเป็นเป้าหมายที่ต้องใช้กลยุทธ์ในการบรรลุ และมีส่วนในการก าหนดกลยุทธ์ด้วย 

การวิเคราะห์ผู้มีสว่นไดส้่วนเสียขององคก์าร (Stakeholder Analysis) 
  การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การเป็นเครื่องมือที่ส าคัญเครื่องมือหนึ่ง 
ที่ใช้ในการก าหนดแผนกลยุทธ์ในแง่หนึ่ง เครื่องมือนี้จะช่วยในการหาข้อตกลงร่วมระหว่างกลุ่มต่างๆ 
ที่มีความคิดเห็นขัดแย้งกันในประเด็นนโยบายสาธารณะ สามารถช่วยจ าแนกบุคคล กลุ่มบุคคลหรือ
องค์กรที่ให้ความสนับสนุนหรือไม่เห็นด้วยต่อประเด็นที่สนใจ พลังความสามารถในการสร้างอิทธิพล
เหนือนโยบายนั้นๆ ส าหรับการวางแผนกลยุทธ์นั้น การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนี้จะช่วยให้
องค์การสามารถระบุตัวบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์การที่มีความส าคัญต่อการด าเนินกิจกรรมของ
องค์การ และที่ส าคัญต่อการส่งมอบสินค้าและบริการให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละคน หรือกลุ่ม 
หรือองค์การได้ตรงตามความต้องการ  
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  ในการวิเคราะห์นัน้ จะประกอบดว้ยขัน้ตอนหลัก ๓ ขั้นตอน ได้แก ่
๑) ขั้นตอนที่ ๑ ระบุหาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การที่มีความเกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินธุรกิจขององค์การ อาจจะเป็นไปได้ตั้งแต่ บุคคลกลุ่มที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ และ
องค์การทั้งที่อยู่ภายในองค์การ และภายนอกองค์การ ได้แก่ บุคลากรในแต่ละระดับประชาชน หรือ
ลูกค้าที่มาซื้อ หรือใช้สินค้า และบริการ กลุ่มการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ คู่แข่งในทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น 
ชุมชน สมาคม สื่อ สหภาพ ผู้ประกอบการ องค์การระหว่างประเทศ เป็นต้น (แผนภาพที่ ๕) เพ่ือให้ง่าย
แก่การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนี้ อาจจะมีการจัดกลุ่มเป็นกลุ่มภายในองค์การ และภายนอกองค์การ 
เป็นต้น 

 
 

แผนภาพที่ ๕ : การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้สว่นเสียขององคก์าร 

  

ที่มา : Robbins, Stephen P. and Coulter, Mary. ๒๐๑๑. Management. New YorK : 
Prentice Hall, Inc., p. ๕๑. 
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  ๒) ขั้นตอนที่ ๒ ให้วิเคราะห์ถึงพลังความสามารถของแต่ละบุคคล/กลุ่ม/องค์การ 
ที่ได้ระบุไว้ในขั้นตอนแรกว่า สามารถสร้างอิทธิพลต่อประเด็นนโยบาย หรือการท างานตามพันธกิจ
ขององค์การไดม้ากน้อยเพียงใด การวิเคราะหใ์นส่วนนี้อาจจะต้องมีการหารือกันในกลุ่มผู้บริหาร และ
ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งส าคัญขององค์การ เพ่ือประเมินพลังอ านาจของแต่ละบุคคล/กลุ่ม/องค์การ  
ที่จะก าหนด หรือเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจขององค์การให้เป็นไปตามทิศทางที่ต้องการได้ โดยอาจจะมี
การประเมินออกมาเป็นคะแนน ตั้งแต่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจขององค์การมากที่สุด (๑๐ คะแนน) 
จนไปถึงระดับปานกลาง (๕ ถึง ๖ คะแนน) และระดับที่น้อยที่สุด (๑ คะแนน) เป็นต้น เหล่านี้ผู้วิเคราะห์
สามารถก าหนดเกณฑ์เองได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้ง่ายแก่การปรับใช้ 

  ๓) ขั้นตอนที่ ๓ บางครั้งอาจจะรวมกับขั้นตอนแรกได้ คือ การวิเคราะห์ประเมินว่า 
พลังอิทธิพลของแต่ละบุคคล/กลุ่ม/องค์การที่ได้ระบุไว้ในขั้นตอนแรกนั้นเป็นอิทธิพลในเชิงบวกและ
ลบในเรื่องประเด็นนโยบายนั้นๆ อย่างไร ซึ่งอาจจะแยกออกอย่างละเอียดว่าเป็นการให้การสนับสนุน
หรือไม่สนับสนุนในเรื่องใดบ้าง เป็นต้น 
  ประโยชน์ของการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียข้างต้น จะท าให้องค์การสามารถ
แยกแยะ และให้ความส าคัญกับบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์การที่มีส่วนส าคัญในการด าเนินกิจกรรม
ตามพันธกิจได้อย่างมีเป้าหมาย สามารถจัดสรรและทุ่มเททรัพยากรมนุษย์ และงบประมาณให้กับ  
แต่ละผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ   
 
  Balanced Scorecard (BSC) 

Balanced Scorecard หรือ BSC เป็นเครื่องมือทางการบริหารอีกประเภทหนึ่งที่คิด
ขึ้นมาโดยศาสตราจารย์ Robert S. Kaplan และ David P. Norton จากมหาวิทยาลัย Harvard  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการประเมินผลการด าเนินการขององค์การ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวได้ถูกน าเสนอ 
ในปี ค.ศ. ๑๙๙๒ ในนิตยสาร Harvard Business Review ในหัวข้อ “The Balanced Scorecard : 
Measures That Drive Performance” แต่แนวคิดนี้ก็ยังไม่สมบูรณ์ และได้มีการพัฒนาปรับปรุง 

  ต่อมา ในปี ค.ศ. ๑๙๙๖ ได้มีการน าเสนออีกครั้งในนิตยสาร Harvard Business 
Review เช่นเดิม ในเรื่อง The Balanced Scorecard : Using the Balanced Scorecard as a 
Strategic Management System ต่อมาได้มีการปรับปรุงและพัฒนาแนวคิดดังกล่าวจนในที่สุดในปี 
ค.ศ. ๑๙๙๖ ได้มีการจัดพิมพ์เป็นหนังสือมีชื่อว่า The Balanced Scorecard : Translating Strategy 
into Action และเป็นหนังสือที่ขายดีเล่มหนึ่ง 
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แผนภาพที่ ๖ : กรอบแนวคดิของ Balanced Scorecard 
 

 

 

 

  

  

ที่มา : Kaplan, Robert S. and Norton, David P. ๑๙๙๖. “Using the Balanced Scorecard as a 
Strategic Management System,” Harvard Business Review. January - February : ๗๖ 
 
 
  จากแผนภาพที่ ๖ แนวคิดดังกล่าวของ Robert S. Kaplan และ David P. Norton นั้น
ได้ชี้ให้เห็นว่า ในการพิจารณาการบรรลุความส าเร็จขององค์การนั้นจะต้องพิจารณาใน ๔ มิติ นี้ด้วยกัน 
เพื่อให้เกิดความสมดุลขององค์การ คือ 
  (๑) มิติด้านการเงิน (Finance Perspective) 
  (๒) มิติด้านลูกค้า (Customer Perspective) 
  (๓) มิติด้านกระบวนการจัดการภายใน (Internal Business Perspective) 
  (๔) มิติด้านการเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Growth Perspective) 
  ซึ่งทั้ง ๔ มิติดังกล่าว จะประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์ (Objective) หรือสิ่งที่องค์การ
ต้องการจะบรรลุ ซึ่งแปลงมาจากวสิัยทัศน ์และกลยุทธ์ขององคก์าร และตามด้วยตวัชี้วัด (Measures, Key 
Performance Indicators : KPIs) ของวัตถุประสงค์ของในแต่ละมิติ 

  Balanced Scorecard นั้น นอกจากจะใช้ในการวัดผลส าเร็จขององค์การแล้ว โดยการวัด
จากการบรรลุวัตถุประสงค์ของมิติทั้ง ๔ ขององค์การแล้ว Balanced Scorecard ยังสามารถใช้ 
ในการแปลงวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ  

  ในรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการประเมินและทบทวนเครื่องมือในการพัฒนาระบบ
ราชการ ส านักงานพัฒนาระบบราชการ ได้กล่าวถึงประโยชน์ของ Balanced Scorecard ไว้ดังนี้  
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  ๑) ท าให้ผู้บริหารได้มีโอกาสทบทวนทิศทาง กลยุทธ์ขององค์การ ท าให้เกิดความ
รับผิดชอบร่วมกัน 
 ๒) ช่วยให้มีการสื่อสารถ่ายทอดกลยุทธ์ลงไปสู่ระดับต่างๆ ซึ่งหลักการ Balanced 
Scorecard จะคล้ายกับหลักการด้านการจัดการที่นิยมกนัมา คือ หลักการบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์ 
โดยเริ่มต้นจากระดับบนลงมาล่าง ท าให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น 
 ๓) ท าให้มีความสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทุกคนไปในทิศทางเดียวกัน 
 ๔) ท าให้เกิดความสามารถในการเตือนภัย และคาดการณ์ล่วงหน้า 
 ๕) ท าให้ผู้บริหารมีมุมมองที่กว้างขึ้น และมองหลายด้านมากขึ้นแทนที่จะมอง 
เพียงด้านใดด้านหนึ่ง 

  ส าหรับในระบบราชการไทย Balanced Scorecard ได้ถูกน ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ (มาตรา ๖) และตามวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
- ๒๕๕๐ (ฉบับที่ ๑) โดยที่ส านักงานพัฒนาระบบราชการได้ด าเนินการในการประยุกต์แนวคิด 
Balanced Scorecard ดังกล่าว ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับระบบราชการ และน ามาใช้ 
ซึ่งเรียกว่า กรอบการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามค ารับรองปฏิบัติราชการ 
 

แผนภาพที่ ๗ : กรอบการประเมนิผลการปฏิบตัิราชการของสว่นราชการเทียบกับภาคเอกชน 

เอกชน ระบบราชการ 

ดา้นการเงิน มิตดิ้านประสทิธิผล 

ด้านผูเ้กี่ยวข้องภายนอก มิตดิ้านคุณภาพการใหบ้รกิาร 

ด้านผูเ้กี่ยวข้องภายใน มิตดิ้านประสทิธิภาพของการปฏิบัตริาชการ 

ด้านนวตักรรม มิตดิ้านการพัฒนาองค์การ 
 
 

ที่มา : ส านักงาน ก.พ.ร. ๒๕๕๙. คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐, หน้า ๒. 
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  จากแผนภาพที่ ๗ แนวคิดของ Balanced Scorecard ที่ถูกน ามาประยุกต์ใช้ โดยการ
ก าหนดเป็นกรอบในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้ดังนี้ 
  - มิติด้านการเงิน ประยุกต์มาเป็นมิติด้านประสิทธิผล 
  - มิติด้านลูกค้า ประยุกต์มาเป็นมิติด้านคุณภาพการให้บริการ 
  - มิติด้านกระบวนการจัดการภายใน ประยุกต์มาเป็นมิติด้านประสิทธิภาพของ 
การปฏิบัติราชการ 
  - มิติด้านการเรียนรู้และพัฒนา ประยุกต์มาเป็นมิติด้านการพัฒนาองค์การ 
  ซึ่งตลอดเวลานับแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ จนมาถึงปัจจุบัน กรอบแนวทางในการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการต่างๆ ในประเทศไทย ยังคงใช้กรอบแนวทางที่ได้ประยุกต์มาจาก 
Balanced Scorecard นี้ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาในแต่ละปีอาจจะมีการให้น้ าหนักความส าคัญในแต่ละ
มิติที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่ถูกก าหนดขึ้นในแต่ละมิติ และรวมถึงจ านวน
ตัวชี้วัดต่างๆ และค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์นั้นๆ ตามที่ได้ตกลงกันไว้ในค ารับรอง  
การปฏิบัติราชการ 

  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (Key Performance Indicators : KPIs and Targets) 
  ตัวชี้วัด หรือตัวชี้วัดผลการด าเนินการเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งทางการบริหารที่ใช้วัด
ความก้าวหน้า และความส าเร็จขององค์การ โดยใช้แนวทางในการเปรียบเทียบผลที่ได้รับจากการ
ปฏิบัติงานจริงกับค่าเป้าหมายตามที่ได้ก าหนดไว้แต่ต้น ทั้งนี้ เพ่ือน าผลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานในองค์การมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  ในเอกสารเรื่อง “คลังตัวชี้วัดกลาง กลุ่มงานสนับสนุน” ของส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน หรือ ส านักงาน ก.พ.ได้ให้ความหมายของตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายไว้ว่า (๒๕๕๖, 
หน้า ๒ - ๓) “ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หรือที่ เรียกสั้นๆ ว่า ตัวชี้วัด (Key Performance 
Indicator : KPI) เป็นดัชนี หรือหน่วยวัดความส าเร็จของการปฏิบัติงานที่ก าหนดขึ้น โดยเป็นหน่วยวัด 
ที่แสดงผลสัมฤทธิ์ของงาน และสามารถแยกแยะความแตกต่างของผลการปฏิบัติงานได้” 

  ค่าเป้าหมาย (Target) “เป็นค่าในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่ท าให้แยกแยะได้ว่า
การปฏิบัติงานประสบความส าเร็จตามตัวชี้วัด (KPIs) ท่ีก าหนดไว้ หรือไม่มากน้อยเพียงใดภายใน
ระยะเวลาที่ระบุไว้อย่างชัดเจน” 
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  การก าหนดตัวชี้วัดที่นิยมใช้มีอย่างน้อย ๔ วิธี ได้แก่ (๑) การถ่ายทอดเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดผลงานจากบนลงล่าง (Goal Cascading Method) (๒) การสอบถามความคาดหวังของ
ผู้รับบริการ (Customer - Focused Method) (๓) การไล่เรียงตามผังการเคลื่อนของงาน (Workflow - 
Charting Method) และ (๔) การพิจารณาจากประเด็นส าคัญที่ต้องปรับปรุง (Issue - Driven)  

  ในหนังสือ “ทฤษฎีการประเมิน” ของ ศิริชัย กาญจนวาสี (๒๕๔๕ , หน้า ๕๔) 
ได้กล่าวว่าตัวชี้วัดส าคัญของความส าเร็จในการด าเนินงานควรประกอบด้วยอย่างน้อย ๒ ตัวชี้วัด คือ  

(๑) ตัวชี้วัดกระบวนการด าเนินงานหรือประสิทธิภาพ (Efficiency) อันเป็นสิ่งสะท้อน
คุณภาพของการใช้ทรัพยากร และคุณภาพของกระบวนการปฏิบัติงานในการสร้างผลผลิต 

(๒) ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน หรือประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นสิ่งสะท้อน
คุณภาพของการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย  

  ตัวชี้วัดอาจแบ่งออกเป็น ๓ ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้ (ส านักงาน ก.พ., ๒๕๕๔, หน้า ๔ - ๗) 
  (๑) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ ตัวชี้วัดที่ถูกก าหนดขึ้นเพ่ือใช้วัดสิ่งที่นับได้ หรือสิ่งที่มี
ลักษณะเชิงกายภาพ โดยมีหน่วยการวัด เช่น จ านวน ร้อยละ และระยะเวลา เป็นต้น ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จะเหมาะส าหรับการวัดในสิ่งที่จับต้องได้เป็นรูปธรรม และมีความชัดเจน 
  (๒) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่ใช้วัดสิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น ความพึงพอใจ ระดับความ
เข้าใจของผู้เข้ารับการอบรม เป็นต้น ถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่มีลักษณะเชิงกายภาพที่สามารถนับ  
เป็นจ านวนได้อย่างชัดเจน แต่สามารถวัดเป็นเชิงประมาณได้โดยสร้างเครื่องมือวัด เพ่ือใช้วัดสิ่งที่เป็น
นามธรรมเหล่านี้ขึ้น เช่น การวัดความพึงพอใจ อาจใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
  (๓) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คือ ตัวชี้วัดที่ใช้วัดสิ่งที่ไม่เป็นค่าเชิงปริมาณ หรือเป็นหน่วย
วัดใดๆ แต่จะเป็นการวัดที่อิงกับค่าเป้าหมายเชิงพรรณนา หรือเป็นค าอธิบายถึงเกณฑ์การประเมิน  
ณ ระดับค่าเป้าหมายต่างๆ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายนี้จะท าหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นเกณฑ์ หรือกรอบ
ก ากับการใช้วิจารณญาณของผู้ประเมิน 

  การก าหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายนั้นต้องอาศัยการเรียนรู้ฝึกฝน เพื่อให้เกิดทักษะ
ความเชี่ยวชาญจนสามารถที่จะก าหนดได้อย่างมีคุณภาพทั้งนี้ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายที่ดีมีคุณภาพ
นั้นจะต้องค านึงถึง 
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(๑) เกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพตัวชีว้ัด : S M A R T  
Specific คือ มคีวามเฉพาะเจาะจงชดัเจนวา่ต้องการวดัอะไร 
Measurable คือ สามารถวดัได้จริง 
Agree Upon คือ ผู้ประเมนิและผู้รับการประเมินเหน็ชอบรว่มกัน 
Realistic คือ มีความเป็นไปได้ที่จะท าให้ส าเร็จได้จรงิ 
Time bound คือ อยู่ในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมมีระยะเวลาเริ่มต้นและ

สิ้นสุดที่แน่นอน 
(๒) การมอบหมายงาน/หน้าที่ความรับผิดชอบ 
(๓)   อ านาจจ าแนกความสอดคล้องกับเป้าหมายของผู้บังคับบัญชา/หน่วยงานและ 

กรอบเวลา 
(๔)   มีจ านวนเหมาะสมครอบคลุมเนื้อหา/ความคาดหวังที่ส าคัญ 
(๕)   ความเป็นไปได้ในการเก็บข้อมูล 

  ส าหรบัประโยชน์ของการก าหนดตวัชี้วดั และค่าเป้าหมาย มีดงัต่อไปนี ้
(๑) ผู้ปฏิบัติงานเห็นขอบเขตของงานว่าจะถูกวดัดว้ยปัจจัยการวดัผลการปฏิบตัิ

ราชการในเรื่องใดบ้าง 
(๒) เปิดโอกาสให้ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชามีการสื่อสารระหว่างกัน ซึ่งจะ

เป็นการสร้างบรรยากาศ และความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้น 
(๓) การก าหนดค่าเป้าหมายจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานรับรู้ถึงความคาดหวังของ

ผู้บังคับบัญชาอย่างชัดเจน 
(๔) ผู้บังคับบัญชาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการสอนแนะผู้ปฏิบัติงาน รวมถึง 

การหาวิธีการปรับปรุง/พัฒนาความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา 

  แผนท่ียุทธศาสตร์ (Strategy Map) 
  แผนที่ยุทธศาสตร์ หรือ Strategy Map เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งทางการบริหารที่เป็น
แนวคิดของ Robert S. Kaplan และ David P. Norton จากมหาวิทยาลัย Harvard ซึ่งแนวคิด
ดังกล่าวนี้เป็นการพัฒนาที่ต่อยอดมาจากหลักการของแนวคิด Balanced Scorecard เดิม โดยแนวคิด
ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ใน ปี ค.ศ. ๒๐๐๔ ในหนังสือชื่อ Strategy Map : Converting Intangible 
Assets into Tangible Outcomes  
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แผนภาพที่ ๘ : กรอบแนวคดิของแผนที่ยุทธศาสตร ์

 
 

  

 

 

 

 

 
  

ที่ มา: Kaplan, Robert S. and Norton, David P. ๒๐๐๔. Strategy Map : Converting Intangible 

Assets into Tangible Outcomes, Boston: Harvard Business School Press, p.๑๑. 
 

  Robert  Kaplan และ David Norton ได้อธิบายถึงแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy 
Map) ไว้ในหนังสือ “Strategy Map” ว่า แผนที่ยุทธศาสตร์ คือ แผนภาพที่แสดงให้เห็นถึงยุทธศาสตร์
ขององค์กรในรูปแบบของความสัมพันธ์ต่อกันในเชิงเหตุและผล (Cause – and – Effect Relationships) 
กล่าวคือ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ (Outcome) ที่องค์กรปรารถนาในมุมมองทางด้านการเงิน 
(Financial Perspective) ลูกค้า (Customer Perspective) กระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) 
และการเรียนรู้พัฒนาองค์การ (Learning and Growth Perspective) อันจะน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
(๒๕๔๙,p.๔๓ - ๔๖) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมโยงเข้ากับสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Assets) 
ให้เข้ากับกระบวนการสร้างคุณค่า (Value -creating processes) ให้แก่องค์การอันจะน าไปสู่เป้าหมาย 
ที่ปรารถนา และที่ส าคัญแผนที่ยุทธศาสตร์ก็เปรียบเสมือนเครื่องมือที่จะสื่อสารให้เราได้ทราบถึง
ยุทธศาสตร์ขององค์การ อันจะท าให้ทั้งผู้บริหาร และพนักงานมีความเข้าใจในยุทธศาสตร์ขององค์การ 
ในภาพรวมได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น (จดหมายข่าวกรมการปกครอง, ๒๕๕๐, หน้า ๔) 

  ส าหรับการจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) นั้นจะต้องมีองค์ประกอบ 
ที่ส าคัญ คือ การพิจารณาถึงทิศทางของหน่วยงาน อันได้แก่ วิสัยทัศน์ขององค์การ ประเด็น ยุทธศาสตร์ 
และเป้าประสงค์ภายใต้แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งจะต้องมีความเชื่อมโยงซึ่งกัน และกัน 
โดยกระบวนการในการจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์นั้น มีอยู่ ๓ ขั้นตอน คือ 
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  ขั้นตอนแรก คือ การยืนยันยุทธศาสตร์จะเป็นการยืนยันถึงทิศทางในการพัฒนา 
ที่องค์กรมีความมุ่งมั่นเกี่ยวกับทิศทางและจุดยืนที่ต้องการผลักดันให้เกิดขึ้นหรือเป็นวิสัยทัศน์ 
(Vision) ขององค์กร ซึ่งการที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันของทุกฝ่ายในองค์กรจะช่วยให้การพัฒนากลยุทธ์ 
รวมทั้งผู้บริหาร บุคลากรในองค์กร ตลอดจนถึงบุคคลภายนอกมีเข้า ใจภาพขององค์การได้อย่าง
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น   

  ขั้นตอนที่สอง คือ การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ซึ่งประเด็น
ยุทธศาสตร์ หมายถึง สิ่งที่ต้องค านึงถึงเป็นประเด็นหลักในการน าไปสู่วิสัยทัศน์ ดังนั้น จึงต้องก าหนด
ประเด็นที่ส าคัญในการด าเนินการพัฒนา เพ่ือให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ซึ่งก็ไม่ควรมีจ านวน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่มากเกินไป เพราะจะท าให้ไม่มีจุดเน้นขององค์กร การก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ ก็เพ่ือสนับสนุนต่อพันธกิจ (Mission) ให้น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ (Vision) ของ
องค์กรในท้ายที่สุด 

  ขั้นตอนที่สาม คือ การก าหนดเป้าประสงค์ที่ต้องการบรรลุภายใต้แต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ ซึ่งการก าหนดเป้าประสงค์นั้น ควรเริ่มต้นด้วยการตั้งค าถามในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
ตามมิติทั้ง ๔ ด้าน คือ ๑) มิติด้านการเงิน (Financial Perspective) ๒) มิติด้านลูกค้า (Customer 
Perspective) ๓) มิติด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) และ ๔) มิติด้าน
การเรียนรู้ และการพัฒนา (Learning and Growth Perspective) โดยควรระบุเป้าประสงค์ให้สอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์ตามขั้นตอนที่สอง (จดหมายข่าวกรมการปกครอง, ๒๕๕๐, หน้า ๔ - ๕) 

  นอกจากนี้ Robert Kaplan และ David Norton ยังมีความเห็นว่า ควรมีองค์ประกอบ
อีก ๓ ประการ ที่ควรเพ่ิมเข้ามาในการจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) คือ 
  ๑. องค์ประกอบทางดา้นปริมาณ คือ การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และการหาความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุ และปัจจัยบนแผนที่ยุทธศาสตร์ 
  ๒. การก าหนดเงื่อนเวลา คือ การก าหนดหัวข้อทางยุทธศาสตร์ที่จะสร้างคุณค่า 
ทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว อันจะเป็นการสร้างความสมดุล และความยั่งยืนของ
คุณค่านั้นๆ ให้แก่องค์กร 
  ๓. การเลือกก าหนดความส าคัญของยุทธศาสตร์ คือ การเลือกแผนงานและกิจกรรม
ที่สามารถท าให้องค์กรบรรลเุป้าหมายที่ก าหนดไว้ (Kaplanand Norton, p. ๕) 
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๓.๑ ทีม่า ปัญหา อปุสรรคจากการด าเนนิงานของแผนยทุธศาสตรฯ์ ฉบับที่ ๑ – ฉบบัที่ ๓ 
 
ตารางที่ ๑ : ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๑) 

  

การวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๑) 

ความส าคัญในการจัดท าแผน ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 

๑. พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๓ ให้ส่วนราชการ
ทบทวนภารกิจของตน และมาตรา ๑๖ ให้ส่วนราชการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น  
โดยจัดท าเป็นแผน ๔ ปี  
๒. มีการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งมุ่งเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานภาครัฐ โดยใช้การ
บริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และ
ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ที่มีการก าหนด
ผลผลิตหลักและตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพ่ือจัดสรรงบประมาณ
ตามผลผลิต  
๓. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ ได้ก าหนดที่มาของวุฒิสภา มาจากการเลือกตั้ง
ของประชาชนโดยตรงเป็นครั้งแรก และได้ก าหนด
บทบาท อ านาจหน้าที่ใหม่ในการพิจารณาแต่งตั้ง และ
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งต่างๆ ส่งผลให้ส านักงานฯ  
มีบทบาทหน้าที่ที่เปลี่ยนแปลงไป  

๑. ส านักงานฯ ได้ปรับโครงสร้างส่วนราชการภายใน 
จาก ๑๐ ส านัก เป็น ๑๘ ส านัก มีผลท าให้ส านักงานฯ 
มีภารกิจเพ่ิมขึ้น  
๒. แผนยุทธศาสตร์มีองค์ประกอบของผลผลิตและ
ตัวชี้วัดผลงานตามภารกิจหลัก ยังไม่สอดคล้องกับ
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๐  
๓. จากวิสัยทัศน์ที่ว่า “ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการสนับสนุน 
การด าเนินงานของวุฒิสภา” ค าว่ามุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ 
ในการสนับสนุนการด าเนินงานของวุฒิสภา นั้น  
หมายถึง ค่านิยมหลักที่เน้นการเรียนรู้และพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส านักงานฯ จะยึดมั่นร่วมกัน โดยสิ่ง 
ที่จะต้องพยายามเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
จะเห็นได้ว่ามีความเป็นนามธรรม ยากที่จะก้าวไปสู่
จุดมุ่งหมายของความเป็นเลิศได้ เนื่องจากไม่สามารถวัด
และประเมินผลได้  
 

 

 
หน้า ๒๓ 

ส่วนที่ ๓ 

กรอบการทบทวน 

 



  
การวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕) 

ความส าคัญในการจัดท าแผน ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 

๑. แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๑ หมดวาระ 
๒. เพ่ือปรับองค์ประกอบของแผนยุทธศาสตร์ฯ ได้แก่ 
ผลผลิต ตัวชีว้ัดผลงานตามภารกิจหลักให้สอดคล้อง 
กับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาตามท่ีตัวชี้วัดที่ก าหนด 
๓. ในปี ๒๕๔๙ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  
โดยได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ได้ก าหนดให้
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ท าหน้าที่สภาผู้แทนราษฎร 
วุฒิสภา และรัฐสภา โดยส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัติหน้าที่เป็นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลักษณะ 
และปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึนดังกล่าว มีผลท าให้ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภามีภารกิจเพ่ิมข้ึน และมีความจ าเป็น 
ต้องปรับบทบาทใหม่ในการด าเนินงาน ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาจึงจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕) 
เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
โดยก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา 
เป็นองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุน 
การด าเนินงานด้านนิติบัญญัติของชาติ” 

ในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕)  
ที่ผ่านมา ประสบปัญหาในทางปฏิบัติอยู่บางประการ 
กล่าวคือ 
๑. วิสัยทัศน์ยังขาดความชัดเจน ต้องมีการตีความในการ 
น าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ 
๒. ในการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ในรูปโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
ของส านักงานฯ บางส่วนยังไม่สามารถผลักดันยุทธศาสตร์ 
ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ได้ เนื่องจาก ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไม่ครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน
ภายในสังกัดส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๓. การก าหนดกลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์มากเกินไป  
มีจ านวน ๓๔ กลยุทธ์ แต่ละกลยุทธ์ให้ความหมาย 
แคบเกินไป เหมาะที่จะเป็นโครงการ/กิจกรรมมากกว่า 
ที่จะก าหนดเป็นกลยุทธ์ 
๔. ในกระบวนการจัดท าแผน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติการขาดความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการ
ภาครฐัแนวใหม่ จึงเป็นลักษณะคล้อยตามที่ปรึกษา
โครงการ เช่น ระบบ PMQA CRM CSR และ ISO เป็นต้น 
๕. บางกลยุทธ์ไม่ได้รับการขับเคลื่อน เนื่องจากความไม่เข้าใจ  
ท าให้ไม่มีแผนงาน/โครงการรองรับ 
๖. ในเรื่องการสื่อสารของแผนยุทธศาสตร์ฯ ยังไม่สามารถ
สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันให้กับบุคลากร และยัง
ขาดความต่อเนื่องในการสื่อสาร 
๗. แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕) 
ซึ่งเป็นการวางแผนระยะยาว ๕ ปี จะสิ้นสุดลง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ด้วยเหตุนี้ จ าเป็นต้อง
ด าเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๒ เพ่ือจัดท า 
แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 

 
หน้า ๒๔ 

ตารางที่ ๒ : ปัญหา อุปสรรคในการด าเนนิงานของแผนยุทธศาสตรฯ์ ฉบับที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕) 



 
ตารางที่ ๓ : ปัญหา อุปสรรคในการด าเนนิงานของแผนยุทธศาสตรฯ์ ฉบับที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 

  

การวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 

ความส าคัญในการจัดท าแผน ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 

๑. แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๒ หมดวาระ 
๒. จากที่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ใช้ 
แผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕) เนื่องจากสถานการณ์การเมือง
เปลี่ยนแปลงไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบ 
กับคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ก.ร.) ได้น า
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  
เข้ามาใช้กับหน่วยงานในสังกัดรัฐสภา ท าให้ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ต้องปรับปรุงการบริหารจัดการ 
ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และนโยบายต่างๆ  
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงได้จัดท าแผน 
ยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓  
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ซึ่งอยู่ในปัจจุบัน ให้สามารถ
สนับสนุนงานของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยก าหนดวสิัยทัศน์ว่า “เป็นองค์กร
ธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภา 
และประชาชน” 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ได้รับประกาศเกียรติคุณเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Certified FL) อย่างไรก็ตาม ส านัก
งานฯ ก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงการให้บริการ และมุ่งมั่น 
ที่จะขับเคลื่อนองค์กร โดยอาศัยข้อคิดเห็นจากประธาน
วุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา และเลขาธิการวุฒิสภา 
คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา และคณะอนุกรรมการ
ข้าราชการรัฐสภา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร รวมทั้ง 
ข้อสังเกตจากผู้ประเมินภายนอกมาเป็นกรอบแนวคิด 
ในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
    ๑. แม้ส่วนราชการได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ และ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่ไม่ชัดเจนว่าประเด็นยุทธศาสตร์
ดังกล่าว ตอบสนองต่อความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
ที่ระบุในหมวดลักษณะส าคัญขององค์กรอย่างไร  
เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าส่วนราชการได้เตรียมความพร้อม 
สู่อนาคตอย่างเป็นระบบ 
    ๒. ไม่พบหลักฐานชัดเจนที่แสดงให้เห็นว่าส่วนราชการ 
มีการทบทวน ประเมิน และปรับปรุงเกือบทุกกระบวนการ
หลักท่ีส าคัญ เช่น กระบวนการน าองค์กร กระบวนการ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ กระบวนการก าหนดกลุ่มผู้รับ 
บริการ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการรับฟัง  
และเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/
ข้อคิดเห็น และค าชมเชย กระบวนการปรับปรุงฐานข้อมูล 
เป็นต้น การปรับปรุงอย่างเป็นระบบของกระบวนการหลัก 
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การวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 

ความส าคัญในการจัดท าแผน ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 

 เหล่านี้ จะท าให้ส่วนราชการมีผลการด าเนินการที่ดีข้ึน 
อย่างยั่งยืน เพ่ือโอกาสให้การสร้างนวัตกรรมจากบุคลากร 
โดยแบ่งปันองค์ความรู้ที่ได้รับจากการปรับปรุง เพ่ิมความ
คล่องตัวให้ส่วนราชการในการตอบสนองอย่างรวดเร็ว 
ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ท าให้องค์กร 
มีความยั่งยืน 

๓.๒ การวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในโดยรวมของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
(Stakeholders Analysis) 

ตารางที่ ๔ : สรุปผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีสว่นได้ส่วนเสียภายในโดยรวม 
ของส านักงานเลขาธิการวฒุสิภา 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ผลกระทบด้านบวก ผลกระทบด้านลบ 

๑) ประธานวุฒิสภา รองประธาน
วุฒิสภา เลขาธิการวุฒิสภา       
รองเลขาธิการวุฒิสภา และ
ผู้บริหาร 

- มีความเป็นผู้น า และสามารถ    
  ก าหนดทิศทางที่ชัดเจนต่อ 
  การปฏิบัติงาน 
- มีอ านาจในการจัดสิทธิประโยชน์ 
  และสวัสดิการแก่ส านักงานฯ 
- สร้างขวัญก าลังใจ รวมทั้งการให้ 
  รางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

- ก าหนดนโยบาย และการสั่งการ 
  ที่มีผลกระทบอย่างรุนแรง 
- มีการใช้ดุลยพินิจส่วนตัวในการ 
  ปฏิบัติงาน  

๒) คณะกรรมาธิการ - ช่วยขับเคลื่อนนโยบายขององค์กร 
  ให้บรรลุความส าเร็จตามภารกิจ 
- ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ 
  ของส านักงานฯ 

- ก าหนดให้สามารถชี้แจงการด าเนินการ 
  ต่างๆ หากชี้แจงไม่ไดจ้ะส่งผลเสีย 
  ต่อตัวข้าราชการ 
- ต าหนิและกดดัน เมื่อส านักงานฯ        
  ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามค าสั่ง   
  อย่างรวดเร็วและถูกต้อง  
- ส านักงานฯ ต้องปรับตัวให้สามารถ 
  ตอบสนองต่อนโยบาย/ความต้องการ 
  ที่หลากหลาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความ 
  ยุ่งยากและมีงบประมาณที่เพ่ิมขึ้น 

หน้า ๒๖ 



 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ผลกระทบด้านบวก ผลกระทบด้านลบ 

๓) สมาชิกวุฒิสภา/สมาชิกสภา 
นิติบัญญัติแห่งชาติ 

- ช่วยขับเคลื่อนนโยบายขององค์กร 
  ให้บรรลุความส าเร็จตามภารกิจ 
- ช่วยให้ข้าราชการมีความรู้  
  มีประสบการณ์ใหม่ๆ มีความอดทน 
- เป็นขวัญก าลังใจและสนับสนุน 
  ด้านงบประมาณของส านักงานฯ 
 

- มีส่วนในการโยกย้ายต าแหน่งต่างๆ 
- มีความขัดแย้งกับระเบียบของ 
  ส านักงานเสมอ 
- ส านักงานฯ ต้องปรับตัวให้สามารถ 
  ตอบสนองต่อนโยบาย/ความตอ้งการ 
  ที่หลากหลาย ซึ่งอาจก่อให้เกิด 
  ความยุ่งยากและมีงบประมาณ 
  ที่เพ่ิมข้ึน 

๔) คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา - ก าหนดกฎระเบียบที่จะบังคับ 
  ให้ข้าราชการปฏิบัติ 
- กลั่นกรองกฎระเบียบต่างๆ ให้มี  
  ความเป็นธรรม  
- ก าหนดกรอบการติดตามและ 
  ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  เพ่ือน ามาพัฒนาส านักงานฯ 

- แนวนโยบายต่างๆ ยังขาด 
  ความชัดเจน และขาดการศึกษา 
  อย่างรอบด้าน  

๕) คณะกรรมการ / คณะอนุ 
กรรมการฯ 

- มอบนโนบายให้ส านักงานฯ  
  ไปปฏิบัติ 
- เป็นกลไกที่ช่วยผลักดันและ 
  ขับเคลื่อนเพ่ือให้ส านักงานฯ  
  บรรลุผลความส าเร็จตามภารกิจ 
  ที่ได้รับมอบหมาย 
 

- ขาดความเข้าใจในระเบียบต่างๆ  
- ส่วนใหญ่มักชอบสรุปแผนการ 
  ท างานของหน่วยงานมาปรับใช้  
- ยังขาดทักษะ ความรู้ ความช านาญ  
  ซึ่งอาจก่อให้เกิดความผิดพลาด 
  ในการด าเนินงานที่ได้รับมอบหมาย  
  และส่งผลให้ขาดประสิทธิภาพ 
  ในการท างาน 

๖) ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 
และบุคลากร 

- ให้ค าแนะน ากับประธาน / รอง 
  ประธานที่จะด าเนินการต่อ 
  ข้าราชการ  
- ช่วยขับเคลื่อนนโยบายขององค์กร 
  ให้บรรลุความส าเร็จตามภารกิจ 
- สนับสนุนด้านงบประมาณ 

- ส านักงานฯ ต้องปรับตัวให้สามารถ 
  ตอบสนองต่อนโยบาย/ 
  ความต้องการที่หลากหลาย  
  ซึ่งอาจก่อให้เกิดความยุ่งยากและ 
  มีงบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึน 

 
 

หน้า ๒๗ 



 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ผลกระทบด้านบวก ผลกระทบด้านลบ 

๗) บุคคลในวงงานรัฐสภา ได้แก่ 
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ติดตาม นักวิชาการ
ประจ าคณะ ฯลฯ 

- มีการสั่งการเพ่ิมเติมต่อยอด 
- เป็นผู้ประสานและอ านวยความ 
  สะดวกในด้านต่างๆ  
- สามารถช่วยเหลือในการรองรับ 
  ภารกิจต่าง ๆ ได้ 

- มีข้ันตอนในการท างานเพ่ิมขึ้น  
- ความสามารถในการสนับสนุน 
  ด้านวิชาการยังไม่ถูกต้องและ 
  พอเพียงต่อความต้องการ 

 

ตารางที่ ๕ : ตารางสรุปผลการวเิคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกโดยรวม 
ของส านักงานเลขาธิการวฒุสิภา 

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผลกระทบด้านบวก ผลกระทบด้านลบ 

๑) คณะรัฐมนตรี - ท าให้กระบวนการนิติบัญญัติ 
  มีประสิทธิภาพ 
- เป็นเครือข่ายที่ท าให้เกิดความ 
  ร่วมมือในการด าเนินงานและ 
  ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดภาพ 
  สะท้อนที่ดีแก่องค์การ 

เพ่ิมภาระการด าเนินงานและ
งบประมาณให้กับส านักงานฯ 

๒) หน่วยงานภาครัฐในประเทศ 
และต่างประเทศ 

- สร้างความร่วมมือในการปฏิบัติ 
  ภารกิจ 
- เป็นเครือข่ายที่ท าให้เกิดความ 
  ร่วมมือในการด าเนินงาน และ 
  ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้เกิดภาพ 
  สะท้อนที่ดีแก่องค์กร 

- การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ 
  ภารกิจที่ไม่พอเพียงต่อการบรรลุ 
  เป้าหมาย 
- เพ่ิมภาระการด าเนินงานและ 
  งบประมาณให้กับส านักงานฯ 

๓) องค์กรอิสระและองค์กร 
ตามรัฐธรรมนูญ 

- สนับสนุนการปฏิบัติงานให้ได้รับ        
  การคัดเลือก คัดสรรบุคคล 
  ที่มีคุณภาพแก่องค์กรอิสระ 
- เป็นเครือข่ายที่ท าให้เกิดความ 
  ร่วมมือในการด าเนินงานและ 
  ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดภาพ 
  สะท้อนที่ดีแก่องค์กร 

- เพ่ิมภาระการด าเนินงานและ 
  งบประมาณให้กับส านักงานฯ 
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๔) สื่อมวลชน เป็นเครือข่ายที่ท าให้เกิดความร่วมมือ 
ในการด าเนินงานต่างๆ และ
ประชาสัมพันธ์องค์กรเพ่ือให้เกิด 
ภาพสะท้อนที่ดีแก่องค์กร 

- การน าเสนอผลงานของ 
  สื่อมวลชนส่งผลกระทบต่อ 
  ภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างมาก 
- การตรวจสอบการท างานของ 
  ส านักงานฯ 
- เพ่ิมภาระการด าเนินงานและ 
  งบประมาณให้กับส านักงานฯ 
 

๕) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นเครือข่ายที่ท าให้เกิดความร่วมมือ
ในการด าเนินงาน และประชาสัมพันธ์
เพ่ือให้เกิดภาพสะท้อนที่ดีแก่องค์กร 

- การพิจารณาตัดงบประมาณ 
- เพ่ิมภาระการด าเนินงานและ 
  งบประมาณให้กับส านักงานฯ 
 

๖) ประชาชน - เป็นผู้ที่ยื่นข้อร้องเรียนต่างๆ แก่ 
  หน่วยงาน/กรรมาธิการ/สมาชิกฯ  
  และเป็นช่องทางให้ข้อร้องเรียน 
  นั้นๆ ได้รับการแก้ไขเยียวยา  
  ท าให้การด าเนินงานของส านักงาน 
  มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ 
  สร้างความเป็นธรรม 
- ประชาชนมีความรู้เรื่องประชาธิปไตย 
  เพ่ิมข้ึน ท าให้ส านักงานฯ สามารถ 
  บรรลุเป้าหมายในภารกิจหลัก 
  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง 
  ต่อการท างานขององค์กร 
- ช่วยสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีของ 
  ส านักงานฯ ต่อสาธารณชน  
- สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
  และการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
  ด้านต่างๆ ภายนอกกับประชาชนได้ 

- เพ่ิมภาระการด าเนินงานและ 
  งบประมาณให้กับส านักงานฯ 
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๗) องค์กรไม่แสวงหาก าไร 
(NGOs) 

- น าเอาข้อเดือดร้อนของประชาชน 
  มาสู่การแก้ไข 
- เสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ต่อสภา  
  ในการให้มีหรือแก้ไขกฎหมายต่างๆ  

- เพ่ิมภาระงานมากขึ้น ส่งผล 
  ต่อคุณภาพของภารกิจปกติ 
- มีความเสี่ยงต่อบุคลากรในด้าน 
  ความปลอดภัยส าหรับการ    
  ปฏิบัติงาน 
- คอยตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
  ของส านักงานฯ 

๘) องค์การระหว่างประเทศ ให้การประสานงาน ความร่วมมือ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
อย่างสม่ าเสมอ 
 

- การประสานงานระหว่างประเทศ 
  มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น  
  เนื่องจากปัญหาด้านภาษาท่ีใช้ 
  ในการสื่อสาร ซึ่งส่งผลกระทบ 
  ต่อภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือ  
  และท าให้เกิดความเสียหายได้ 

๙) สถาบันการเงิน ไม่ระบุ ไม่ระบุ 

๑๐) ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ/
ร้านค้า 

- การส่งงานต่างๆ ที่ดี มีคุณภาพ  
  และส านักงานฯ ได้รับประโยชน์ 
- สามารถช่วยสนับสนุนการด าเนินงาน 
  ให้กับส านักงานฯ ในกิจกรรมต่างๆ  
  อยู่เสมอ 
 

- จะมีข้อร้องเรียน ฟ้องร้อง  
  เกิดข้ึนเสมอ หากการจัดซื้อ 
  จัดจ้างไม่เป็นตามที่ภาคเอกชน 
  ต้องการ 
- ภาคเอกชนมีการทิ้งงาน ซึ่งก่อให้ 
  เกิดความเสียหายแก่ส านักงานฯ 
- ภาคเอกชนมุ่งหวังผลประโยชน์ 
  จากส านักงานฯ 

๑๑) ชุมชนและสังคมใกล้เคียง ไม่ระบุ - เพ่ิมภาระงานให้มากขึ้น ทั้งในด้าน 
  ทรัพยากรคน เวลา และงบประมาณ 

 

 

หน้า ๓๐ 



 
๓.๓ การวเิคราะห์ SWOT Analysis 

 

ตารางที่ ๖ : สรุปผลภาพรวมของการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 
(การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายในองค์การ) 

 
 

McKinsey’s 
7s Model 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

Structure - มีการแบง่โครงสรา้งชัดเจนตาม Function ของงาน 
- มีสายบังคับบัญชามีความชัดเจน สั้นและกระชับ 
- มีภารกิจงานไม่ซับซ้อน 
- มีการมอบหน้าที่ในการปฏิบัตงิาน 
- มีกระจายอ านาจการตัดสนิใจและอ านาจ 
  ในการบริหารลงสู่ระดับลา่ง 

- การก าหนดภารกิจไม่เหมาะสมสอดคล้องกับ 
  อ านาจหนา้ที่ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
- การขาดการบูรณาการข้ามสายบังคับบัญชา 
- ต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างให้สอดคล้อง 
  กับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

System - มีกฎระเบียบในการท างานชัดเจน 
- มีการก าหนดกระบวนการทีช่ัดเจนและพิจารณา 
  ทบทวนการลดขัน้ตอนการปฏบิัติงานเสมอ 
- ระบบงานตาม Function สอดคล้องกับ 
  โครงสร้าง 
- มีกระบวนการท างานที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ  
  กฎหมาย และระเบียบตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

- ขาดการวางระบบบริหารจัดการที่ดี 
- บางกระบวนงานยังขาดความชัดเจน เนื่องจาก 
  เป็นเร่ืองใหม่หรือได้รับมอบหมายตามนโยบาย 
- ระบบปฏิบัติงานขององค์การยังไม่สนับสนนุ 
  ยุทธศาสตรบ์างส่วน เชน่ ยุทธศาสตร์เป็นงาน 
  ด้านวชิาการ แต่ระบบงานเนน้งานด้านเลขาฯ 
- ขาดความเชื่อมโยง / บูรณาการในภาพรวม 
- ยังมีความซ้ าซ้อนในการจัดระบบงาน 
- ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานให้ 
  สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่ปรบัเปลี่ยนไป 

Strategy - มีการก าหนดแผนงานยุทธศาสตร์ / โครงการ 
- มียุทธศาสตร์ขององค์กรที่ต่อเนื่อง 
- มีการน ายุทธศาสตร์มาเชื่อมโยงกับการ
ปฏิบัติงาน 
- มีการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน 

- ไม่ได้มีการน ายุทธศาสตรไ์ปสูก่ารปฏิบัต ิ
  ที่ครบถ้วน 
- มีโครงการที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนเกิดขึ้นตลอด 
- โครงการที่ก าหนดบางส่วนไมส่อดคล้องกับ 
  ยุทธศาสตร ์
- ขาดการน ายทุธศาสตร์ไปใช้อย่างจริงจัง 
- ผู้ปฏิบัตงิานขาดความรู้ ความเข้าใจ และไม่ให้ 
  ความส าคัญกับการผลักดันยุทธศาสตร์ขององค์กร 
- ยังขาดความเชื่อมโยงกับวฒุิสภา/สนช. ที่ชัดเจน 
- ขาดงบประมาณที่สนบัสนุนการด าเนินงาน 
  ตามยุทธศาสตร์ซึ่งสง่ผลต่อการพัฒนาองค์การ  
  งบประมาณทีไ่ด้รับสว่นใหญ่เป็นงบด าเนนิงาน 
  มากกว่างบที่ใช้พัฒนาองค์การ 
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McKinsey’s 
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จุดแข็ง จุดอ่อน 

 

 - เป็นยุทธศาสตร์เชิงรับมากกว่าเชิงรุก 
- การสื่อสารยุทธศาสตร์ที่ไมช่ัดเจนและไมท่ั่วถึง 
  ทั้งภายในองค์กรหน่วยงานภายนอก และ 
  ประชาชน 

Style - มีความยืดหยุ่นในการท างาน 
- มีการท างานเปน็ทีม เน้นการมีส่วนร่วม 
- มีภาวะผูน้ าสูง 
- มีเครือข่ายความสัมพันธ์กับสว่นราชการ 
  ภายนอก เช่น ส านักงานเลขาธิการ 
  คณะรัฐมนตรี ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
- ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบัตงิานมสี่วนร่วม 
  ในการตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบ 

- เกิดปัญหาในการท างานที่ขาดความชัดเจน 
- ยังขาดความคิดเห็นในวงกว้าง 
- ยังขาดแนวทาง / หลักในการสร้างแรงจูงใจ  
  (Motivate) ให้กับผู้ใต้บังคับบญัชาในการ 
  ปฏิบัติงานในหน้าที ่
- ผู้บริหารขาดการยอมรับในข้อเสนอแนะ/ผล 
  การตัดสินใจตามที่ผูป้ฏิบัติงานไดน้ าเสนอ 

Staff - มีจิตบริการ 
- มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัตงิาน 
- มีความอดทน ทุ่มเท เสียสละ 
- มีแผนความก้าวหน้า 
- มีการท างานเปน็ทีม 

- ผู้บริหารบางคนไม่สันทัดในงานที่รับผิดชอบ 
- มีการคัดสรรคนเข้าสู่บางต าแหน่งที่ไม่เหมาะสม 
- ยังไม่มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรเพื่อทดแทน 
  ต าแหน่งส าคัญ (Key Person) 
- ขาดความคุ้มค่าในการจ่ายงบประมาณจา้ง 
  ผู้ติดตาม 
- การพัฒนาบุคลากรไม่สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร ์
  และไม่ต่อเนื่องในการต่อยอดองค์ความรู้ 
- อัตราก าลังคนไม่สอดคล้องกับปริมาณงานของ 
  การปฏิบัติงานสนบัสนนุภารกจิของ 
  คณะกรรมาธิการ 
- ระบบการสรรหา/คัดเลือกยังไม่เป็นไปตามหลัก 
  สมรรถนะ 
- บุคลากรขาดการวางแผนในการท างานและ 
  การติดตามประเมนิผล 

Skill - มีความเป็นเลิศในงานบริการ 
- มีความเชี่ยวชาญในงานด้านการประชุมและ 
  เลขานุการ 
- มีความรู้และทักษะที่จ าเปน็ตอ่การปฏิบัติงาน 
  ด้านนิติบัญญตั ิ
 

- ขาดความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมาย 
- ขาดความเชี่ยวชาญดา้นภาษาต่างประเทศ 
  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 
- ขาดความเชีย่วชาญด้านวชิาการที่สามารถสนบัสนนุ 
  ภารกิจหลักของส านักงานเลขาธกิารวฒุิสภา 
- ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นในเชงิลึก 
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Shared 
Values 

- บุคลากรได้รบัรู้ถึงการก าหนดให้มีค่านิยมร่วม 
  ขององค์กร 
- มีหลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการ 
  ปฏิบัติงาน 
- มีคุณธรรมจริยธรรม 
- มีจิตบริการและการท างานเปน็ทีม 

- บุคลากรขาดความรู้สึกในการเป็นส่วนหนึ่ง 
  ในค่านิยมร่วมขององค์กร 
- ขาดการสื่อสารค่านิยมโดยผู้น า 
- ขาดความร่วมมือของบุคลากรในการปฏิบัติ 
  ตามค่านยิมร่วมกันในบางเร่ือง 
- มีช่องว่างระหวา่งผูบ้ริหารและบุคลากร 

 

ตารางที่ ๗ : สรุปผลภาพรวมของการวิเคราะห์โอกาส และภัยคุกคามของส านกังานเลขาธกิารวุฒิสภา  
(การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กร) 

 

PEST Analysis โอกาส ภัยคุกคาม (อุปสรรค) 

Politics - การเปลี่ยนแปลงดา้นการเมืองส่งผลต่อการ 
  เรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ต่อส านักงาน 
- ได้รับการสนับสนนุจากการเมอืงทั้งในด้าน 
  การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
  และในด้านงบประมาณ 
- การเมืองสามารถช่วยประชาสมัพันธ์องค์กร 
  และสร้างภาพลักษณ์ขององคก์รได้ 
 

- การเมืองท าให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการ 
  ท างาน ซึ่งไม่อาจรองรับไดท้ันท่วงที 
- ความต้องการทางการเมืองที่มีขึ้น ส านักงานฯ  
  ไม่สามารถรองรับได้ทุกด้าน 
- การเมืองส่งผลกระทบต่อการก าหนดโครงสร้าง 
  และภารกิจขององค์กร 
- การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองส่งผล 
  ต่อการบริหารจัดการองค์กร 
- การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองส่งผล 
  ต่อความเชื่อมั่นศรัทธาต่อระบบรัฐสภา 
- แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
  ในประเทศและโลก 

Economics - ภาวะของเศรษฐกิจของประเทศดี มีความมั่นคง 
  มีเสถียรภาพ ท าให้การขอรับงบประมาณ 
  สามารถได้รบัการจัดสรรได้อยา่งเพียงพอ 
  หรือเพิ่มขึ้น 
- โอกาสในการได้รบัการพิจารณางบประมาณ 
  มีสูงกว่าหน่วยงานอื่น 

- ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ าสง่ผลตอ่งบประมาณ 
  ที่ได้รับ และยังสง่ผลต่อการบริหารงบประมาณ 
- ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ าสง่ผลกระทบต่อการ 
  ด าเนินโครงการ / กิจกรรม และการบริหาร 
  จัดการองค์กรในเร่ืองส าคัญ เนื่องจากได้รบั 
  งบประมาณทีล่ดลง 
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PEST Analysis โอกาส ภัยคุกคาม (อุปสรรค) 

Social - การเปลี่ยนแปลงทางดา้นสังคมท าให้มีโอกาส 
  ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ / ปรับตัว 
- ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง  
  ในลักษณะที่มีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้ 
  องค์กรมีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ  
   มีธรรมาภิบาล และความรบัผิดชอบต่อสังคม 
- เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ท าให้ประชาชน 
  เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้งา่ย 
- ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในระบบรัฐสภา 

- มีภารกิจในการตอบสนองต่อการปฏิบัติหนา้ที่ 
  มากข้ึน (กระทู้ ข้อร้องเรียน การลงพื้นที่) 
- การมีส่วนร่วมของประชาชนทีม่ีมากข้ึน ท าให้ 
  ส านักงานฯ ไม่สามารถเตรียมพร้อม เพื่อสนองตอบ 
  ได้ทันท่วงท ี
- ความคาดหวังของประชาชนตอ่วุฒิสภาสง่ผล 
  กระทบต่อการด าเนนิงานขององค์กร 
- ความขัดแย้งทางสังคมสง่ผลตอ่การบริหารงาน 
  ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
- การรับรู้ของประชาชนทีต่่างกนั 
 

Technology / 
Science 

- สามารถน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้กบั 
  การท างานเพื่อให้เกิดประสิทธภิาพ มีความ 
  ทันสมัย ประหยัดค่าใช้จา่ย สะดวก และ 
  รวดเร็วยิ่งขึ้น 
- สื่อสังคมออนไลน์เปิดโอกาสให้ประชาชน 
  เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของส านักงานฯ ได้งา่ย 
- เทคโนโลยทีี่ทันสมัยท าให้ส านกังานฯ รับรู ้
  ข้อมูลข่าวสารได้เร็วขึ้น 

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีพ่ัฒนาไปอย่าง 
  รวดเร็วอาจต้องใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวน 
  มากเพื่อน ามาใช ้
- เทคโนโลยทีี่มีความทนัสมัยเกินไป อาจท าให้ 
  บุคลากรไมส่ามารถเรียนรู้ได้ทนั และใช้ในการ 
  ปฏิบัติงานได้อย่างไม่คุ้มค่า 
- ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อองค์กรในด้านตา่งๆ  
  เช่น ข้อมูลรั่วไหล ภาพพจน ์
- ท าให้มีการขโมยข้อมูลเกิดข้ึน 
 

Stakeholder - ช่วยสร้างโอกาสในการท างานให้มีมากข้ึน 
  และสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากกลุ่มเหล่านี้ 
  ที่มีความหลากหลาย 
- ช่วยสนับสนุน ส่งเสริม เข้ามามีส่วนร่วม 
  ในการปฏิบัติหนา้ที่และยังช่วยในการ 
  ประชาสัมพนัธ์องค์กรมากยิ่งขึ้น 
 

- ความต้องการต่าง ๆ ไม่สามารถถูกตอบสนอง  
  ได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง 
- ส่งผลกระทบต่อการด าเนนิงานของหน่วยงาน     
  อาทิเช่น เปน็ภาระ สิน้เปลืองงบประมาณ 
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จากการพิจารณากรอบแนวคิดในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในส่วนที่  ๒ และ 
การวิเคราะห์กรอบการทบทวนที่มา ปัญหา อุปสรรคจากการด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๑ – ฉบับที่ ๓ การวิเคราะห์ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกโดยรวมของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และการวิเคราะห์ SWOT Analysis เพื่อหาจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค หรือภัยคุกคามขององค์กร น าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยมร่วม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 

“องค์กรที่เป็นเลิศในการส่งเสริม สนับสนุนงานฝ่ายนิตบิญัญตั”ิ 

 

  

“ส่งเสริมและสนบัสนนุงานฝ่ายนิตบิัญญัตติามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย” 

   

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการองค์กรที่ดแีละมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ มีการบริหารจดัการองคก์รทีด่ีและมีประสทิธิภาพ 
กลยุทธ ์

๑.๑ พัฒนาระบบดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๑.๒ พัฒนาระบบการบรหิารจัดการด้านงบประมาณที่มปีระสิทธิภาพ 
๑.๓ พัฒนาระบบการปฏิบตังิานใหม้ีประสิทธิภาพ 
๑.๔ พัฒนาระบบการตดิตามและประเมนิผล 
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ส่วนที่ ๔ 

ทิศทางการพัฒนาส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

 

วิสัยทัศน์ (VISION) 

พันธกิจ (MISSION) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy Issue) 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาความเป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ 
เป้าประสงค์ที่ ๑ มนีักกฎหมายนติิบัญญัตทิี่มีความรู้ ประสบการณ ์ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
เป้าประสงค์ที่ ๒ มอีงคค์วามรู้ในงานด้านกฎหมาย วิชาการ เพื่อสนับสนุนการด าเนนิงานของฝ่ายนติิบญัญตัิ 
กลยุทธ ์

๒.๑ พัฒนานักกฎหมายนิติบญัญัติให้มีองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ 
๒.๒ พัฒนานักกฎหมายนิตบิัญญตัิให้มคีวามสามารถในการเปรียบเทียบกฎหมาย 

ของประเทศไทยและต่างประเทศ 
๒.๓ พัฒนาบุคลากร (นิตกิร/วิทยากร) ให้มขีีดความสามารถตรวจสอบความถูกต้อง 

ของรปูแบบเนื้อหา และความเชื่อมโยงของกฎหมาย 
๒.๔ พัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนในกระบวนการนิติบัญญัติของวุฒิสภาให้มี 

ประสิทธิภาพ 
๒.๕ ส่งเสริมและพัฒนางานด้านกฎหมาย และวิชาการเพ่ือตอบสนองการด าเนินการ 

ของสมาชิกวุฒิสภา 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กา้วหน้าและทันสมัย 
เป้าประสงค์ ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภามรีะบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ก้าวหน้า
ทันสมัย และครอบคลุมภารกิจของวุฒิสภา 
กลยุทธ ์

๓.๑ พัฒนาระบบและบ ารุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนนุ 
              ภารกิจของวุฒิสภา และส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้มีประสิทธิภาพ 

๓.๒ บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนนุภารกิจของวฒุสิภา  
              และส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

๓.๓ การพัฒนานวตักรรม เพ่ือเพิ่มศักยภาพด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลกัษณ์องค์กร 
เป้าประสงค์ ประชาชนและกลุ่มเปา้หมายมีการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกบับทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา/
สภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ ์
  ๔.๑ การบริหารจดัการข้อมลู เพื่อการเผยแพรป่ระชาสมัพันธ ์
  ๔.๒ การสร้างการรบัรู ้และเข้าใจเกี่ยวกับวุฒิสภา/สภานิติบญัญตัแิห่งชาต ิผ่านช่องทางสื่อ 
  ๔.๓ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัสื่อมวลชน และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน้า ๓๖ 



 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นเลิศ 
เป้าประสงค์ บุคลากรมีศักยภาพในการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ และสามารถตอบสนอง 
ความต้องการของวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
กลยุทธ์ 
  ๕.๑ พัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามที่องค์กรคาดหวังอย่างเป็นระบบและหลากหลาย 

๕.๒ สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร 
๕.๓ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรและการบรรลุ      
      เป้าหมายขององค์กร 
๕.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนคุณธรรมและความโปร่งใส 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 
เป้าประสงค์ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการพัฒนาเครือข่ายด้านนิติบัญญัติกับหน่วยงานภายใน
และต่างประเทศ 
กลยุทธ์ 

๖.๑ พัฒนาและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ 
๖.๒ พัฒนาและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ 

 

 

 

  ค่านิยมของส านักงานเลขาธกิารวฒุิสภา จะใช้ค าว่า SENATE ซึ่งมีความหมายว่า 

วุฒิสภา มีรายละเอียดของเนื้อหาตามตวัอักษร ดังนี้ 

SENATE ประกอบด้วย 
S =    Service Mind  จิตบริการ 
E = Ethics   จริยธรรม 
N = Nation Interest  เพื่อประเทศชาติ 
A = Accountability  ส านึกรับผิดชอบ 
T      = Team Work    ท างานเป็นทีม 
E = Effectiveness   ประสิทธิผล 
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ค่านิยมหลัก (Core Value) 

ฉฉ) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางแสดงรายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร ์เป้าประสงค์หลัก ตัวชี้วัด กลยุทธ ์
กรอบการด าเนินงาน โครงการ และผู้รับผดิชอบ 
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แผนท่ียุทธศาสตรส์ านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

แผนที่ยุทธศาสตร์หรือ Strategy Map เป็นเครื่องมือทางการบริหารชนิดหนึ่ง 
ท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับทุกๆ องค์กรในปัจจุบัน เพราะเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือหลักที่ใช้ 
ในการสื่อสารและถ่ายทอด วิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ต่างๆ           
ขององค์การให้แก่คนทั่วทั้งองค์การ เพ่ือให้ได้รับรู้ถึงแนวทางการบรรลุเป้าหมายขององค์การทั้งหมด 
ซึ่งเป็นขั้นตอนการเตรียมการก่อนที่จะมีการน าเอายุทธศาสตร์ต่างๆ นั้นไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดผล
ต่อไป แผนที่ยุทธศาสตร์นั้นเป็นเครื่องมือที่แปลงแผนยุทธศาสตร์ทั้งเล่มที่อาจมีอยู่ถึงร้อยกว่าหน้า 
ให้เหลือเพียงกระดาษแค่แผ่นเดียว ส าหรับใช้ในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ต่างๆ ขององค์การ  
สู่การน าไปปฏิบัติในการจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์นั้น เป็นการน าแนวคิดทางการบริหารที่เรียกว่า 
Balanced Scorecard หรือ BSC มาใช้ในลักษณะที่แสดงให้เห็นแนวทางของการที่จะสามารถบรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์การนั้น จะต้องมีความส าเร็จเกิดขึ้นใน ๔ ด้าน หรือ ๔ มิติ ขององค์การ คือ ๑) มิติ
ด้านการเงิน (Financial Perspective) ๒) มิติด้านลูกค้าหรือผู้รับบริการ (Customer Perspective) 
๓) มิติด้านกระบวนการภายใน (Internal Business Process Perspective) และ ๔) มิติด้านการ
เรียนรู้และพัฒนา (Learning and Growth Perspective) ซึ่งทางส านักงาน กพร. ได้น าเอาแนวคิด
ดังกล่าวนี่มาใช้เป็นกรอบในการประเมินผลของส่วนราชการ ตั้งแต่ปฏิรูประบบราชการไทยในปี  
พ.ศ. ๒๕๔๕ มาจนถึงปัจจุบัน โดยที่ได้มีการปรับให้เกิดความเหมาะสมกับระบบราชการ คือ ๑) มิติ
ด้านการเงิน เป็น มิติด้านประสิทธิผล ๒) มิติด้านลูกค้า เป็น มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ๓) มิติ
ด้านกระบวนการภายใน เป็น มิติด้านประสิทธภิาพของการปฏิบัตริาชการ ส่วน ๔) มิติด้านการเรียนรู ้
และพัฒนาองค์การยังคงเดิม 

ส าหรับในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔  
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นั้น หลังจากที่ได้ร่างแผนในเบื้องต้นแล้วได้มีการจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์
ส านักงานเลขาธกิารวุฒสิภาตามมา ดังปรากฏในแผนภาพที่ ๙ แผนที่ยุทธศาสตรส์ านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 
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จากแผนที่ยุทธศาสตร์ข้างต้น โดยหลักการแล้วการจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ส าหรับ
ส่วนราชการนั้นอาศัยแนวทาง และหลักการตามแบบของ ส านักงาน ก.พ.ร.ที่ได้น าเอากรอบแนวคิด
ของ Balanced Scorecard หรือ BSC มาใช้ประยุกต์ใช้ในลักษณะที่แสดงให้เห็นแนวทางของการ 
ที่ส่วนราชการไทยจะสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ได้นั้น ที่ส่วนราชการไทยจะต้องมีความส าเร็จเกิดขึ้น  
ใน ๔ มิติ ขององค์การ คือ ๑) มิติด้านประสิทธิผล ๒) มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ๓) มิติด้าน
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และ ๔) มิติด้านการเรียนรู้และพัฒนาองค์การ  

จากแผนภาพแสดงความเชื่อมโยงของความส าเร็จของมิติ ทั้ง ๔ ด้าน อย่างเป็นเหตุเป็นผล
จากด้านล่างสุด มิติด้านการเรียนรู้ และพัฒนาองค์การไปสู่มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
และไปสู่มิติด้านคุณภาพการให้บริการ และไปสู่มิติด้านประสิทธิผล และไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์
ของประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ และการบรรลุวิสัยทัศน์ในด้านบนสุด กล่าวคือ  

ในมิติที่ ๔ มิติด้านการเรียนรู้และพัฒนาองค์การ มิติด้านนี้เน้นการพัฒนาบุคลากร 
ในด้านการเรียนรู้เพ่ือให้มีความพร้อมเพ่ือสร้างองค์การให้เติบโต ดังนั้นผลความส าเร็จของมิติด้าน 
ที่ ๔ ขององค์กรจะเกิดขึ้นได้ จะต้องมี (๑) บุคลาการที่มีสมรรถนะสูงได้มาตรฐาน (๒) ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อมโยงครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ (๓) การยึดหลักค่านิยม และ
วัฒนธรรมองค์การโดยบุคลากรทั้งหมด และ (๔) การมีระบบการประสานติดตาม และรายงานผล 
ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งความส าเร็จทั้ง ๔ ประการ ของมิติที่ ๔ นี้จะเกิดเป็นผลส าเร็จเกิดขึ้นมา 
มากน้อยเพียงใดก็จะส่งผลสืบต่อไปยังมิติที่ ๓ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการต่อไป  

ในมิติที่ ๓ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ โดยผลของความส าเร็จของ
มิติที่ ๓ นี้คือ ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการในด้านต่างๆ เช่น (๑) การสืบค้นข้อมูล และ
รายงานผลที่ถูกต้องรวดเร็ว (๒) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ (๓) การพัฒนา 
ธรรมาภิบาล (๔) การบริหารจัดการประชุมที่มีประสิทธภิาพ/ประสิทธิผล และ (๕) การเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารและสร้างภาพลักษณ์ ซึ่งผลความส าเร็จทั้ง ๕ ประการ ของมิติที่ ๓ นี้ เป็นผลมาจากความส าเร็จ
ของมิติที่ ๔ ซึ่งผลส าเร็จที่เกิดขึ้นมาของมิติที่ ๓ นี้จะมีมากน้อยเพียงใดก็จะส่งผลต่อไปยังมิติที่ ๒     
มิติด้านคุณภาพการให้บริการต่อไป 

ในมิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ โดยผลของความส าเร็จของมิติที่ ๒ นี้คือ 
คุณภาพการให้บริการหรือการสร้างความพึงพอใจด้านต่างๆ ให้เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการ หรือผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียกับองค์การ เช่น (๑) สมาชิกวุฒิสภาได้รับบริการที่ได้มาตรฐานครบถ้วน (๒ ผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/เครือข่าย ได้รับความพึงพอใจ และ (๓) ประชาชนได้รับความรู้ทางวิชาการ
ทางด้านนิติบัญญัติ ซึ่งผลความส าเร็จทั้ง ๓ ประการ ของมิติที่ ๒ นี้ เป็นผลมาจากความส าเร็จของ 
มิติที่ ๓ และมิติที่ ๔ ซึ่งผลส าเร็จเกิดขึ้นมาของมิติที่ ๒ นี้จะมีมากน้อยเพียงใดนั้นก็จะส่งผลต่อไปยัง 
มิติที่ ๑ มิติด้านประสิทธิผลต่อไป 
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ในมิติที่ ๑ มิติด้านประสิทธิผล โดยผลของความส าเร็จของมิติที่ ๔ นี้คือ ประสิทธิผล

ที่เกิดขึ้นขององค์การทั้งหมด คือ (๑) เป็นเลิศด้านกฎหมาย (๒) เป็นเลิศด้านกระบวนการนิติบัญญัติ 
(๓) เป็นเลิศด้านการบริหารการประชุม และ (๔) เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการและสร้างเครือข่าย 
ซึ่งผลความส าเร็จทั้ง ๔ ประการ ของมิติที่ ๑ นี้ เป็นผลมาจากความส าเร็จในมิติที่ ๒ มิติที่ ๓ และมิติที่ ๔ 
ซึ่งผลส าเร็จที่เกิดขึ้นมาของมิติที่ ๑ นี้ จะมีมากน้อยเพียงใดนั้น ก็จะส่งผลต่อไปยังการบรรลุ
เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง ๖ และวิสัยทัศน์ ต่อไป  

โดยถ้าในมิติที่ ๑ นี้ สามารถบรรลุความส าเร็จใน ๔ ประการได้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
ก็แสดงว่าองค์กรสามารถบรรลุเป้าประสงค์ทั้ง ๖ ของประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ นี้ได้ นั้นก็แสดงว่า 
ถ้าบรรลุประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ได้ องค์การก็จะบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การได้ในท้ายที่สุดนั่นเอง 
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แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๗๗ 

ตา
รา

งท
ี่ ๙

 : 
ตา

รา
งแ

สด
งง

บป
ระ

มา
ณต

าม
ยุท

ธศ
าส

ตร
์ขอ

งส
 าน

ักง
าน

เล
ขา

ธิก
าร

วฒุ
ิสภ

า พ
.ศ.

 ๒
๕๖

๑ 
– 

๒๕
๖๔

 



หน้า ๗๘ 

ตา
รา

งท
ี่ ๑

๐ 
: ต

าร
าง

แส
ดง

แผ
นป

ฏบิ
ัตริ

าช
กา

ร ๔
 ป

 ีข
อง

ส า
นัก

งา
นเ

ลข
าธ

ิกา
รว

ฒุิส
ภา

 พ
.ศ.

 ๒
๕๖

๑ 
– 

๒๕
๖๔

 



หน้า ๗๙ 



หน้า ๘๐ 



หน้า ๘๑ 



หน้า ๘๒ 



หน้า ๘๓ 



หน้า ๘๔ 



หน้า ๘๕ 



หน้า ๘๖ 



หน้า ๘๗ 



หน้า ๘๘ 



หน้า ๘๙ 



หน้า ๙๐ 



หน้า ๙๑ 



หน้า ๙๒ 



หน้า ๙๓ 



หน้า ๙๔ 



หน้า ๙๕ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้า ๙๖ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้า ๙๗ 



บรรณานุกรม 

พลเอก ชูศกัดิ ์เมฆสวุรรณ์. ๒๕๕๙. การบรรยาย เรื่อง “ยุทธศาสตร์ประเทศไทยใน ๒๐ ปี ข้างหนา้” 
วันพุธที ่๒๔ กมุภาพันธ ์๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐ – ๑๐.๒๐ น. ณ วิทยาลัยปอ้งกนัราชอาณาจักร. 

สมชัย ศรสีุทธิยากร. ๒๕๕๒. เอกสารคู่มอืการวางแผนยทุธศาสตร ์(Strategic Planning). 
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (๒๕๕๒, หน้า ๑๘ – ๒๐) 

พิมาดา เชื้อสกุลวนชิ. ไม่ปรากฎปีที่พิมพ์. แผนผังเชิงยุทธศาสตร การแปลงสินทรัพย์ที่จับต้องไมไ่ด้ใหเ้ปน็
ผลลัพธ์ที่จับตอ้งได้.สืบค้นเมื่อ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ จาก
http://www.opdc.go.th/oldweb/Knowledge/File_download/๑๑๐๙๘๒๓๔๓๔ - ๑.pdf  

ศิริชัย กาญจนวสี.๒๕๔๕. ทฤษฎีการประเมิน.กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย. 
Thomas J. Peters และ Robert H.Waterman. ค.ศ. ๑๙๘๐.  In search of Excellence. 
PEST and PESTEL Analysis. ๒๐๑๓. Retrieved on February ๔, ๒๕๕๙ from 

https://www.strategicm anagementinsight.com/tools/pest-pestel-analysis.html.  
Robbins, Stephen P. and Coulter, Mary. ๒๐๑๑.  Management. New York : Prentice Hall, 

Inc. p. ๕๑ 
Kaplan, Robert Sand Norton, David P. ๑๙๙๖.“Using the Balanced Scorecard as a 

Strategic Management System,” Harvard Business Review. January - February,  
p. ๗๕ - ๘๕. 

Kaplan, Robert S. and Norton, David P. ๒๐๐๔. Strategy Map: Converting Intangible 
Assets into Tangible Outcomes. Boston: Harvard Business School Press. P. ๑๑ 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (๑๕ กนัยายน ๒๕๕๗). แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ - พ.ศ. ๒๕๕๐.สืบค้นเมื่อ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ จาก ส านกังาน 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ : http://www.opdc.go.th/uploads/files/ p. ๔๖ – ๕๐.pdf. 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (๑๕ กนัยายน ๒๕๕๗). แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
ระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๑ – พ.ศ. ๒๕๕๕). สืบคน้เมื่อ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ จาก 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ : 
http://www.opdc.go.th/uploads/files/Strategies p. ๕๑ – ๕๕ pdf. 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. ๒๕๕๖. แผนยุทธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย 
(พ.ศ. ๒๕๕๖ – พ.ศ. ๒๕๖๑).กรงุเทพฯ: ส านกังานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. ๒๕๔๙. คู่มือเทคนคิและวธิีการบรหิารจัดการสมัยใหม่  
การจดัท าค ารับรองการปฏบิัติราชการ และการประเมนิผลการปฏิบตัิราชการ.กรุงเทพฯ : 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. P. ๒ 

หน้า ๙๙ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หน้า ๑๐๑ 

 
 
 
 

ภาคผนวก 



หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้น าหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมือง

ที่ดีมาปรับใช้ในการด าเนินการ ประกอบด้วย ๑๐ หลัก ดังนี้ 
๑. หลักประสิทธิผล  (Effectiveness) หมายถึง ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ

วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ โดยการ
ปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงาน และ
ระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงการติดตาม ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และ  
เป็นระบบ 

๒. หลักประสิทธิภาพ  (Efficiency) หมายถึง การบริหารราชการตามแนวทาง 
การก ากับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยการใช้เทคนิค และเครื่องมือการ
บริหารจัดการที่เหมาะสม ให้องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลา  
ให้เกิดประโยชน์สงูสุดตอ่การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

๓. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง การให้บริการที่สามารถ
ด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดและสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึง ตอบสนอง  
ตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความ
หลากหลาย และมีความแตกต่าง 

๔. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง การแสดงความรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับ  
ที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้ง การแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหา
สาธารณะ 

๕. หลักความโปร่งใส  (Transparency) หมายถึง กระบวนการเปิดเผยอย่าง
ตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร อันไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย  
ได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และ
สามารถตรวจสอบได้ 

๖. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชน 
และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ 
ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนพัฒนา 
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๗. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) หมายถึง การถ่ายโอนอ านาจการ
ตัดสินใจ การมอบอ านาจ และความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากร  
โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุง
กระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพ เพื่อผลการการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

๘. หลักนิติธรรม (Rule of Low) หมายถึงหลักนิติธรรมการใช้อ านาจของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิ
เสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๙. หลักความเสมอภาค (Equity) หมายถึง การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการ
อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกด้านชาย / หญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ 
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา
และอื่นๆ 

๑๐. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) หมายถึง การหาข้อตกลงทั่วไป
ภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการ เพ่ือหา
ข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง 
ซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็น    
ความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 
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