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กระบวนการจัดการความรู้ของรัฐสภาไทย 
รองศาสตราจารย์ ดร. เอกพร รักความสุข* 

บทคัดย่อ 
 การปฏิรูปการบริหารรัฐสภาจากการพัฒนาฐานความรู้ของรัฐสภา เป็นการปรับตัวของรัฐสภา
ตามแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งรัฐสภาจะต้องก าหนดแนวทางใหม่ในการจัดการความรู้ของ
รัฐสภา เพื่อปรับให้รัฐสภาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และเป็นเรื่องที่สามารถด าเนินการได้ แต่ต้องมี
การก าหนดนโยบายที่ชัดเจนจากฝ่ายบริหารรัฐสภาโดยตรง การพัฒนาฐานความรู้ จะเกิดขึ้นโดย
ข้าราชการรัฐสภาจะปฏิบัติตามและไม่มีการต่อต้านแนวคิดนี้ โดยการเน้นกระบวนการด้านการเรียนรู้ 
ด้านองค์การ ด้านคน ด้านความรู้และด้านเทคโนโลยี เพื่อให้รัฐสภาไทยเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่เป็น
ระบบอย่างแท้จริง 
ABSTRACT 

From knowledge-based development, reformation of National Assembly's 
administration is an adaptation of National Assembly, according to the concept of the 
New Public Management.  National Assembly must appoint new guidance in order to      
manage the knowledge for changing National Assembly into practical Learning 
Organization. However, the policy formation from the government administration must 
be explicit so that Knowledge-based development will be abided by the officer of the 
National Assembly without any opposition or resistance. By emphasizing the learning 
process of organization perspective, people perspective, and technology perspective in 
order that National Assembly is genuinely the practical Learning Organization.   
บทน า 
 การยกระดับความสามารถขององค์การภาครัฐเพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาให้เป็น “องค์การแห่งการเรียนรู้” (Learning Organization) 
โดยองค์การภาครัฐที่ประสบความส าเร็จในการสร้างความสามารถเรียนรู้ได้ จะสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและท างานได้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด การศึกษาในเรื่องนี้มีผลงานอันเป็นที่รู้จัก
โดย ปีเตอร์ เอ็ม เซ็งกี (Peter M. Senge) ซึ่งได้เขียนหนังสือชื่อเรื่องว่า “The fifth discipline” เป็น
การเสนอแนวคิดในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้โดยชี้ให้เห็นว่า การเรียนรู้เป็นเรื่องที่ช่วยให้องค์การ
สามารถท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยได้ท ามาก่อนได้ ตลอดจนเป็นการพัฒนาไปสู่การสร้างสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น 
มีแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ขององค์การเพ่ือน าไปสู่การเป็น “องค์การแห่งการเรียนรู้” ด้วยหลัก 
5 ประการ กล่าวคือ 

1. การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic thinking) เป็นการมองภาพและความสัมพันธ์ในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับองค์การโดยภาพรวม มีการวิเคราะห์แนวโน้มและพลังในการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ 
เช่น 

 มองสรรพสิ่งในลักษณะที่สัมพันธ์กันและเป็นกระบวนการ ไม่ใช่มองแบบแยกส่วนหรือการ
มองอย่างหยุดนิ่ง จะท าให้เกิดการอธิบายปรากฏการณ์ในลักษณะเป็นเส้นตรง (linear) ซ่ึง
ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง   
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 หลีกเลี่ยงการต าหนิ (moving beyond blame) เมื่อองค์การมีปัญหาในการท างานเกิดข้ึน
คนส่วนมากจะต าหนิคนอ่ืนและสภาพแวดล้อมภายนอก การคิดอย่างเป็นระบบเป็นเรื่องที่
มุ่งตรวจสอบตัวเองและสาเหตุของปัญหา ท าความเข้าใจและหาทางออกท่ีสร้างสรรค์ 

 เน้นในสิ่งที่จะท าให้เกิดผลมากโดยไม่ใช้แรงมากนัก (focusing on areas of high 
leverage) เป็นเรื่องการเน้นการกระท าที่เล็กๆ แต่มีเป้าหมายชัดเจนสามารถส่งผลการ
ปรับปรุงได้อย่างกว้างขวางและยั่งยืนได้ถ้ามีการกระท าที่ตรงจุด เพ่ือเปลี่ยนแปลงโดยใช้แรง
น้อย แต่สามารถสร้างผลผลิตที่ส าคัญและด ารงอยู่ได้นาน 

 หลีกเลี่ยงการแก้ปัญหาที่อาการของปัญหาเพียงอย่างเดียว (symptomatic solutions) 
การคิดแบบเส้นตรง (linear thinking) ที่เกิดขึ้นในองค์การส่วนใหญ่มักจะเน้นการแก้ไขที่
อาการ ไม่ใช่สาเหตุ ซึ่งจะท าให้แก้ปัญหาได้ชั่วคราวเท่านั้น และอาจท าให้ปัญหายิ่งหนัก
หน่วงไปกว่าเดิมอีก 

2. ความสามารถของบุคคล (Personal mastery) เป็นระดับความสามารถของบุคคลในการ
พัฒนาตนเอง ไม่ใช่เป็นเรื่องคุณสมบัติเฉพาะตัวบุคคล แต่เป็นเรื่องของกระบวนการในการมุ่งเน้น
วิสัยทัศน์ของตนเองอย่างต่อเนื่อง “a process of continually focusing and refocusing on what 
on truly wants on one’s vision” การจะสร้างความมุ่งมั่นในตนเองขึ้นมาได้ ต้องสร้างให้เกิดเป็น
วินัย (discipline) องค์การแห่งการเรียนรู้จะเกิดข้ึนไม่ได้เลยหากไม่มีการเรียนรู้ในระดับบุคคล องค์การ
แห่งการเรียนรู้จึงต้องประกอบด้วยคนที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง ซึ่งจัดเป็นคนที่มีทักษะ
ความสามารถพิเศษ สามารถสร้างวิสัยทัศน์ส่วนบุคคล (personal vision) รวมทั้งพยายามจะก้าวจาก
สภาพปัจจุบันไปสู่วิสัยทัศน์ที่ใฝ่ฝันได้ คนที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองจะมีการพัฒนาทั้งด้าน
ร่างกาย สติปัญญาและจิตใจ มีพันธะผูกพัน (commitment) ที่แน่วแน่ 

3. รูปแบบทางความคิด (Mental models) เป็นเรื่อง ความคิดอ่านขององค์การที่มีอิทธิพลและ
ส่งผลต่อความเข้าใจของบุคคล เราจะพบอยู่เสมอว่าความคิดที่ดีที่สุดมักไม่ได้รับการน าไปปฏิบัติ เหตุผล
ประการหนึ่งเป็นเพราะความคิดเหล่านั้นขัดแย้งกับตัวแบบในใจหรือความคิดความเชื่อท่ีมีอยู่เดิม ดังนั้น 
การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ควรปลูกฝังความคิดริเริ่มและสร้างความคิดใหม่ให้เกิดข้ึน เช่น  

 การสร้างความสมดุลระหว่างการซักถามและการแสวงหาการสนับสนุน (balancing 
inquiry and advocacy) ทักษะในการซักถามเป็นการท าความเข้าใจความเห็นของคนอ่ืน 
และการเปิดโอกาสให้มีการซักถามเกี่ยวกับความเห็น รวมทั้งข้อมูลและหลักเหตุผลของ
ความเห็นเหล่านั้น เพ่ือจะช่วยท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือความเชื่อนั้นได้ 

 การจ าแนกความแตกต่างระหว่างทฤษฎีที่เชื่อและทฤษฎีที่น าไปใช้จริงออกจากกัน 
(distinguishing espoused from theory in use) โดยปกติคนมักจะคิดว่าตนมีความ
เชื่อมั่นในหลักการใดหลักการหนึ่ง แต่บ่อยครั้งที่การกระท ากลับเป็นสิ่งตรงกันข้าม เช่น การ
ประกาศต่อคนทั่วไปว่าจะยึดมั่นในความซื่อสัตย์ แต่ในทางปฏิบัติกลับใช้ทุกวิถีทางเพ่ือให้
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ประโยชน์เกิดแก่ตนมากที่สุด ดังนั้น หากสามารถแยกสิ่งที่ตนเองพูดหรือเชื่อกับสิ่งที่ตนเอง
ปฏิบัติจริงออกจากกันได้ จะท าให้เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงได้ 

 การตระหนักและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปกป้องตนเอง (recognizing and defusing 
defensive routines) ปกติคนจะสร้างกลไกการปกป้องตนเอง (defensive routines) ขึ้น
ตั้งแต่ยังเด็ก เพ่ือตอบสนองกับแรงกดดันที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนหรือที่บ้าน ในองค์การที่มีการ
ท างานมากข้ึนย่อมท าให้เกิดความกังวลใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน มีการป้องกันตนเองมากข้ึนด้วย 
อันเป็นอุปสรรคที่ส าคัญยิ่งต่อการเปิดเผยตัวแบบในใจและท าให้การเรียนรู้ลดลง จึงต้องมี
การตระหนักและกล้าเปิดเผยความคิดและความรู้สึกของตนออกมาเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว  

4. การแบ่งปันวิสัยทัศน์ (Building shared vision) เป็นเรื่องการแสดงภาพจากมุมมองของ
บุคคลที่ต่างกัน โดยต้องการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันขององค์การ โดยการอาศัยทักษะดังต่อไปนี้  

 การส่งเสริมแต่ละคนให้สร้างวิสัยทัศน์ส่วนบุคคลขึ้นมาก่อน (personal vision) วิสัยทัศน์
ส่วนบุคคลนี้จะสะท้อนถึงผลกระโยชน์ส่วนตัวของแต่ละคน ซึ่งรวมถึงความสัมพันธ์ที่
เกี่ยวข้องกับครอบครัว องค์การ ชุมชน และโลกด้วย 

 การสื่อสารและการขอการสนับสนุน เป็นการขอความเห็นจากทุกคนในองค์การในการสร้าง
วิสัยทัศน์ร่วมกัน เพ่ือสร้างพันธะผูกพันให้เกิดข้ึน 

 การสร้างวิสัยทัศน์เป็นกระบวนการต่อเนื่อง กระบวนการสร้างวิสัยทัศน์จะไม่มีวันสิ้นสุดโดย
ต้องอาศัยหลายฝ่ายร่วมกัน เพราะวิสัยทัศน์ที่ก าหนดโดยผู้บริหารเพียงฝ่ายเดียว จะเขียน
เป็นข้อความอย่างเป็นทางการและขาดความมีชีวิตชีวาและผู้ปฏิบัติมักจะไม่เข้าใจ
ความหมายอย่างแท้จริง 

 การรวมวิสัยทัศน์ภายนอกและภายใน (blending extrinsic and intrinsic visions) 
องค์การจ าเป็นต้องสร้างวิสัยทัศน์ภายในและวิสัยทัศน์ภายนอกควบคู่กัน เพ่ือให้ทุกคนใน
องค์การเห็นภาพต่างๆ ทั้งจากภายในองค์การและภาพภายนอกองค์การว่าเป็นอย่างไร  

 การแยกความแตกต่างระหว่างวิสัยทัศน์ด้านบวกและด้านลบ (positive and negative 
visions) แหล่งที่มาของวิสัยทัศน์มี 2 แหล่ง คือ ความกลัว (fear) และแรงบันดาลใจ 
(aspiration) ความกลัวจะเป็นสิ่งที่ผลักดันให้เกิดวิสัยทัศน์ด้านลบ ซึ่งอาจเกิดข้ึนเมื่อมีภัย
คุกคามต่อองค์การ จึงท าให้คนรวมตัวกันได้ อย่างไรก็ตามวิสัยทัศน์ด้านลบจะท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในระยะสั้นเท่านั้น ส่วนแรงบันดาลใจจะเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดวิสัยทัศน์ด้านบวก 
และท าให้เกิดการเรียนรู้และการเติบโตแบบไม่สิ้นสุด   

5. การเรียนรู้ของทีม (Team learning) เป็นกระบวนการผนึกก าลังของคนในองค์การเพ่ือให้มุ่ง
หน้าไปในทิศทางเดียวกัน (alignment) และเป็นกระบวนการพัฒนาขีดความสามารถของคนในองค์การ
ตามท่ีต้องการอย่างแท้จริง การเรียบรู้ของทีมประกอบด้วยการเรียนรู้วิธีที่จะท าให้คนแต่ละคนสามารถ
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ใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่ การด าเนินงานที่ประสานกันเป็นอย่างดี และมีความไว้วางใจกันในการ
ท างาน ตลอดจนสนับสนุนทีมอ่ืนที่มีความสัมพันธ์กันด้วย 

จะเห็นได้ว่า การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นเรื่องที่องค์การสามารถปรับตัวให้เกิดขึ้นโดย
การเปลี่ยนพฤติกรรมขององค์การในด้านต่างๆ จากความรู้ใหม่ที่ได้รับ องค์การแห่งการเรียนรู้เป็น
รูปแบบหนึ่งที่ช่วยให้องค์การสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ขององค์การได้อย่างเป็นระบบ สิ่งที่เกิดขึ้นจาก
การพัฒนาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เป็นเรื่องของการน าความคิดใหม่ๆ การถ่ายทอดประสบการณ์
ของคนในองค์การ การใช้ความสามารถและทักษะในการท างาน เพ่ือท าให้องค์การมีความสามารถใน
การรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น  

ในการศึกษาภาพรวมขององค์การแห่งการเรียนรู้นั้น เราอาจจัดประเภทขององค์การแห่งการ
เรียนรู้จากสิ่งที่องค์การมีพ้ืนฐานและแสดงออกมา มีความเห็นของนักวิชาการเช่น มิชเชล อี. แม็คกิล 
และ จอห์น ดับเบิลยู สโลคัม (Michael E. McGill and John W. Slocum, 1993) ได้แบ่งลักษณะของ
องค์การแห่งการเรียนรู้ ออกเป็น 4 ประเภท กล่าวคือ 

 องค์การที่รับรู้ (knowing organization) เป็นองค์การประเภทที่เก่าแก่ท่ีสุด มีการเรียนรู้
แบบวงจรเดียว สามารถประสบความส าเร็จได้ตราบใดที่ตลาดมีความคงท่ีและเจริญเติบโต
อย่างเต็มที่ (mature) กล่าวคือ องค์การที่รับรู้นี้จะประสบความส าเร็จตราบเท่าที่ไม่ต้องมี
การเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น เพราะการเรียนรู้ที่แท้จริงจะท าให้ผู้บริหารต้องยกเลิกการ
ควบคุม รวมทั้งการคาดการณ์ที่แน่นอน และประสิทธิภาพ ตลอดจนต้องมีการเปิดองค์การ
ส าหรับการตรวจสอบ 

 องค์การที่เข้าใจ (understanding organization) องค์การประเภทนี้มีวัฒนธรรมองค์การที่
แข็งแกร่งเพ่ือใช้ชี้น าพฤติกรรมการด าเนินงานขององค์การ  

 องค์การที่คิดได้ (thinking organization) ทั้งองค์การที่เข้าใจและองค์การที่คิดได้จัดเป็น
องค์การที่มีการเรียนรู้ในระดับปานกลาง ส าหรับองค์การที่คิดได้จะมองธุรกิจในลักษณะที่
เป็นปัญหาที่ต่อเนื่อง ผู้บริหารจะต้องพยายามวิเคราะห์ปัญหา เก็บข้อมูล และแก้ปัญหา 

 องค์การแห่งการเรียนรู้ (learning organization) ในขณะที่องค์การสามประเภทแรกมีการ
ปรับตัวส าหรับการเปลี่ยนแปลงภายใต้กรอบค่านิยมหรือโครงสร้างเดิมท่ีมีอยู่ แต่ส าหรับ
องค์การแห่งเรียนรู้จะมีการเรียนรู้แบบสองวงจร มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงตนเอง 
และการเรียนรู้จากการเปลี่ยนแปลงจะถือเป็นส่วนส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์การ 

นอกจากนี้ การสร้างองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้นั้น เป็นเรื่องของการท าให้องค์การมี
บรรยากาศของการเรียนรู้รายบุคคลและกลุ่ม มีวิธีการเรียนรู้ที่เป็นพลวัต มีการสอนคนของตนเองให้มี
กระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อช่วยให้เข้าใจในสรรพสิ่ง สามารถเรียนรู้ จัดการ และใช้ความรู้เป็น
เครื่องมือไปสู่ความส าเร็จควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งมแีนวคิดของ ไมเคิล เจ มาคอวดต์ 
(Michael J . Marquardt, 1996) ได้อธิบายเรื่องนี้ไว้ในหนังสือ เรื่อง “Building the Learning 
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Organization” โดยมีมุมมองว่า การสร้างองค์การเพ่ือเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ จะต้องก าหนดท าให้
องค์การมีปัจจัยในการด าเนินการอยู่ 5 เรื่อง กล่าวคือ              

 พลวัตแห่งการเรียนรู้ (Learning Dynamics) ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ เป็นบุคคล เป็นทีม
หรือเรียนรู้ทั่วทั้งองค์การ     

 การปรับเปลี่ยนองค์การ (Organization Transformation) คือ การที่องคก์าร ก าหนด
วิสัยทัศน์ วัฒนธรรม กลยุทธ์และโครงสร้างที่เอ้ือต่อการมุ่งสู่องค์การแห่งการ
เรียนรู้              

 การเพ่ิมอ านาจให้คนท างาน ( People Empowerment) โดยผู้น าต้องสร้างบทบาทเป็นทั้ง 
ครูและพ่ีเลี้ยง เพ่ือพัฒนาทุกคนในองค์การให้มีความสามารถพร้อมที่จะรับภาระความ
รับผิดชอบและมีอ านาจในการสร้างความรู้              

 การจัดองค์การแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Management) โดยน าสิ่งที่เรียนรู้ มาจัดเก็บ
และใช้ประโยชน์ในองค์การ              

 การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้งาน (Technology Application) เพ่ือช่วยจัด การและ
ส่งเสริมการเรียนรู้  

ปัจจัยส าคัญท้ังห้าเรื่องดังกล่าวมานี้ เป็นตัวแบบขององค์การแห่งการเรียนรู้ในเชิงระบบ ซ่ึง
สามารถเขียนแผนภาพดังปรากฏตามภาพ 1 กล่าวคือ 
 
ภาพ 1 ตัวแบบขององค์การแห่งการเรียนรู้ในเชิงระบบ 
 

 
 
 

การเรียนรู้ 

องค์การ 

คน 

เทคโนโลยี 

ความรู้ 
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จากภาพ 1 จะเห็นได้ว่า การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้เป็นความสัมพันธ์ของระบบย่อยต่างๆ 
ขององค์การที่มีการเรียนรู้อย่างเชื่อมโยงกัน เป็นระบบของการสร้างความรู้ในประเด็นของความสัมพันธ์
ที่มีอยู่ขององค์การ เป็นการเรียนรู้แบบปรับตัวขององค์การเพ่ือพัฒนาความสามารถขององค์การในการ
แก้ไขปัญหาใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคข้อมูลข่าวสารที่องค์การต้อง
แข่งขันกับความรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการจัดการความรู้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการ
ท างานขององค์การ นับว่า แนวคิดเรื่อง “องค์การแห่งการเรียนรู้” เป็นเรื่องที่ช่วยให้องค์การภาครัฐ 

ส าหรับบทความนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “องค์การแห่งการเรียนรู้” โดยน าข้อค้นพบจาก
การวิจัยเรื่อง “บทบาทของคณะกรรมาธิการกิจการสภาในการพัฒนาฐานความรู้ของรัฐสภา” มาเป็น
แนวทางในการวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการในการจัดการพัฒนาฐานความรู้ของรัฐสภาเพ่ือการสร้าง
องค์การแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับรัฐสภาของประเทศไทย 

ความส าคัญของเรื่องท่ีท าการศึกษา 
 บทความนี้ได้น าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารองค์การฝ่ายนิติบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาฐานความรู้เพ่ือสนับสนุนกระบวนการของฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนแนวทางในการ
บริหารองค์การภาครัฐเช่นเดียวกับการด าเนินการของฝ่ายบริหาร ทั้งนี้มีท่ีมาจากในช่วงเวลาที่ประเทศ
ไทยมีวิกฤตทางการเมืองในปี พ.ศ. 2535 และวิกฤตทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 ส่งผลให้มีการปฏิรูป
ระบบราชการในปี พ.ศ. 2545 โดยเป็นการปรับตัวของการบริหารภาครัฐในเรื่องต่างๆ มีการน าแนวคิด 
“การจัดการภาครัฐแนวใหม่” (New Public Management) มาใช้ในการบริหารภาครัฐของไทย ซึ่งมี
รากฐานจากแนวคิดการจัดการนิยม (managerialism) และแนวคิดเศรษฐศาสตร์สถาบันแนวใหม่ (new 
institutional economics) ทีเ่น้นการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานภาครัฐ 
(efficiency drive) การลดขนาดและการกระจายอ านาจของหน่วยงานภาครัฐ (downsizing and 
decentralization) การมุ่งสู่ความเป็นเลิศของหน่วยงานภาครัฐ (in search of excellence) และการ
ให้ความส าคัญต่อการบริการประชาชน (public service orientation) นับว่าเป็นแนวคิดท่ีส่งผลต่อการ
ปรับปรุงแนวทางในการบริหารองค์การภาครัฐของประเทศไทย  
 แนวคิด “การจัดการภาครัฐแนวใหม่” ได้กระตุ้นให้ระบบราชการของประเทศไทยก าหนด
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภาครัฐ แผนปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินผลปฏิบัติงาน ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการสร้างฐานความรู้ของหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น ในการจัดการข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงาน
ภาครัฐ จะต้องมีความถูกต้องและสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี มีการ
น าแนวคิดเรื่อง “องค์การแห่งการเรียนรู้” เข้ามาปรับฐานความรู้ของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้องค์การ
ภาครัฐของประเทศไทยสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูป
ระบบราชการ โดยแต่ละหน่วยงานของภาครัฐมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน พัฒนาฐานความรู้เพ่ือรองรับ
การปฏิบัติงาน เป็นการจัดการความรู้เพื่อประโยชน์ในการท างานต่างๆ ตามแนวทางของแนวคิด “การ
จัดการภาครัฐแนวใหม่” เพ่ือมุ่งสู่การปรับปรุงคุณภาพการท างานของหน่วยงานภาครัฐ 
 ส าหรับการบริหารงานภาครัฐในส่วนของสถาบันนิติบัญญัตินั้น มีการปรับตัวตามกระแสการ
ปฏิรูประบบราชการที่เกิดข้ึน ดังมีตัวอย่างจากการที่ฝ่ายบริหารได้มอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐจัดท า
แผนนิติบัญญัติ เพื่อตรวจสอบการเสนอร่างกฎหมายของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เมื่อรวบรวมร่าง
กฎหมายของทุกหน่วยงานภาครัฐแล้ว จะเห็นว่า มีร่างกฎหมายที่รอการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและ
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น าเข้าสู่การะบวนการพิจารณาของรัฐสภาเป็นจ านวนมาก ดังนั้น ปริมาณของร่างกฎหมายที่มีการ
รวบรวมในครั้งนี้ ถือว่าเป็นปัจจัยน าเข้า (input) ของกระบวนการนิติบัญญัติ และเห็นได้ชัดเจนว่า ร่าง
กฎหมายทุกฉบับที่มีการจัดเตรียมนี้ จะเป็น “งานของฝ่ายนิติบัญญัติ” ทีต่้องด าเนินการตามระบบ
รัฐสภา ฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องเตรียมพร้อมในการพิจารณาร่างกฎหมายต่างๆ ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านข้อมูล เพ่ือให้การพิจารณากฎหมายมีความถูกต้องและมีความสมบูรณ์จาก
ความพร้อมของฐานความรู้ที่ฝ่ายนิติบัญญัติมีอยู่ ส่งผลให้ “ปัจจัยน าออก” (output) จากกระบวนการ
นิติบัญญัติเป็น “พระราชบัญญัติ” ที่สามารถบังคับใช้เป็นกฎหมายได้ 
 เมื่อเป็นเช่นนี้ การปรับตัวขององค์การของฝ่ายนิติบัญญัติเพ่ือการเป็น “องค์การแห่งการ
เรียนรู้” ย่อมเป็นเรื่องที่ควรท าเพ่ือให้รัฐสภามีความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสารต่างๆ สามารถสนับสนุน
การพิจารณาร่างกฎหมายในทุกเรื่องที่มีการเสนอเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติ และเป็นการพัฒนา
ฐานความรู้ของรัฐสภาในภาพรวมเพ่ือความถูกต้องของกระบวนการรับร่างกฎหมายที่ฝ่ายบริหารเสนอ
ให้รัฐสภาพิจารณา หากมีเหตุขัดข้องใดๆ ในกระบวนการพิจารณากฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง
ข้อมูลส าคัญที่ควรมี ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้า กระทบต่อการท างานของฝ่ายนิติบัญญัติเกี่ยวข้องกับ
การผ่านร่างกฎหมายเป็นพระราชบัญญัติ 
ผลการศึกษา 
 การวิจัยเรื่อง “บทบาทของคณะกรรมาธิการกิจการสภาในการพัฒนาฐานความรู้ของรัฐสภา” 
ครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ ประการแรก 
เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับสภาพการท างานของรัฐสภาในการพัฒนาฐานความรู้ และความเปลี่ยนแปลงใน
ประเด็นแนวความคิด ตลอดจนกลไกการปฏิบัติของรัฐสภา ประการที่สอง เพ่ือศึกษาถึงปัญหาและ
อุปสรรคของคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร ในการพัฒนาฐานความรู้ของรัฐสภา และ
ประการสุดท้าย เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาฐานความรู้ของรัฐสภาที่น าไปสู่รูปแบบของการปฏิรูป
การบริหารรัฐสภาต่อไปในอนาคต สามารถสรุปผลการวิจัยโดยมีข้อค้นพบ กล่าวคือ 
 1. คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎรมีบทบาทเฉพาะในการเสนอแนวคิดเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาฐานความรู้ของรัฐสภา ส่วนความส าเร็จในเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับฝ่ายบริหารของรัฐสภาที่จะต้อง
ด าเนินการ ซึ่งคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎรได้ใช้ช่องทางในการเสนอเรื่องให้ประธาน
รัฐสภาพิจารณา และมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพัฒนาฐานความรู้ของรัฐสภาชุดต่างๆ เป็นวิธีการ
ที่ช่วยให้เกิดการท างานร่วมกันของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา จึงจะสามารถท างานเพ่ือการพัฒนาฐานความรู้ของรัฐสภาได้ 
 2. ความเปลี่ยนแปลงของการบริหารภาครัฐที่เกิดข้ึนโดยฝ่ายบริหาร ส่งผลให้รัฐสภาจ าเปน็ต้อง
ปรับตัวในการท างานด้านนิติบัญญัติ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
ในขณะที่รัฐสภามีปัญหาในการจัดโครงสร้างการท างานและขาดกลไกรองรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
การพัฒนาฐานความรู้ที่เก่ียวกับกระบวนการนิติบัญญัติจะช่วยให้รัฐสภาสามารถปรับตัวในการท างานได้
สอดคล้องกับการท างานของฝ่ายบริหารได้    
 3. การปฏิรูปการบริหารรัฐสภาจากการพัฒนาฐานความรู้ของรัฐสภา เป็นการปรับตัวของ
รัฐสภาตามแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ซ่ึงรัฐสภาจะต้องก าหนดแนวทางใหม่ในการจัดการความรู้
ของรัฐสภา เพ่ือปรับให้รัฐสภาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และเป็นเรื่องที่สามารถด าเนินการได้ แต่ต้อง
มีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจนจากฝ่ายบริหารรัฐสภาโดยตรง การพัฒนาฐานความรู้จะเกิดข้ึนโดย
ข้าราชการรัฐสภาจะปฏิบัติตามและไม่มีการต่อต้านแนวคิดนี้  
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บทเรียนที่ได้รับจากการศึกษา 
 ในการศึกษาครั้งนี้ มีการน าผลงานของคณะกรรมาธิการกิจการสภา สภาผู้แทนราษฎร มา
พิจารณาในเรื่องที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาฐานความรู้ของรัฐสภา ซึ่งชี้ให้เห็นถึงกระบวนการจัดการ
ความรู้ของรัฐสภาผ่านหน่วยงานต่างๆ ของรัฐสภา มีการน าผลการด าเนินงานของรัฐสภาเรื่อง “รัฐสภา
สาร” และการจัดการ “ห้องสมุดรัฐสภา” มาพิจารณาถึงสภาพการท างานที่เป็นอยู่ น าแนวคิดเรื่องของ 
“องค์การแห่งการเรียนรู้” มาพิจารณา โดยเน้นเรื่องของกระบวนการในการจัดการความรู้เพื่อท าให้
รัฐสภาของไทยเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นับว่า มีข้อค้นพบที่สะท้อนถึงสภาพที่เป็นอยู่ของรัฐสภาไทย
ที่อาศัยโครงสร้างการบริหารตามล าดับชั้นการบังคับบัญชาเป็นหลักในการจัดการฐานความรู้ การน า
ความสามารถของข้าราชการในสังกัดของรัฐสภามาสร้างความรู้ใหม่ข้ึนอยู่กับผู้บริหารของรัฐสภาเป็น
หลัก ส่งผลต่อความพร้อมในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  

เพ่ือความชัดเจนในประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการศกึษาในครั้งนี้ ผู้เขียนขอก าหนดประเด็น
ในการเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของรัฐสภาไทยรวม 3 เรื่อง กล่าวคือ 
 1. การพัฒนาวารสารของรัฐสภา จะเห็นได้ว่า การพัฒนาฐานความรู้ของรัฐสภาได้เริ่มต้นจาก
การศึกษากระบวนการจัดท า “รัฐสภาสาร” ซึ่งเป็นหนังสือเล่มแรกของรัฐสภาฉบับรายเดือน โดยเริ่มต้น
ผลิตครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2495  และผลิตต่อเนื่องถึงปัจจุบันโดยมีอายุของวารสารกว่า 65 ปี นับว่าเป็น
แหล่งข้อมูลส าคัญของรัฐสภา ซึ่งมีบทความด้านความรู้เกี่ยวกับระบบรัฐสภา ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 
ความรู้ทั่วไปในการบริหารภาครัฐของประเทศไทย สรุปรายงานการประชุมรัฐสภา บทความทางวิชาการ
ในวงงานรัฐสภา ตลอดจนการบันทึกเหตุการณ์และเรื่องราวส าคัญที่เกิดขึ้นด้านการเมืองการปกครอง
ของประเทศไทย วารสารรัฐสภาจึงเป็นแหล่งข้อมูลส าคัญท่ีบุคคลในวงงานของรัฐสภาสามารถเรียนรู้
เกี่ยวกับการท างานของรัฐสภาไทยได้เป็นอย่างดี  
 จากการเก็บข้อมูลของงานวิจัยพบว่า หนังสือรัฐสภาสารออกไม่ตรงเวลา ล่าช้ากว่าก าหนดมาก
โดยมีปัญหาจากการพิมพ์และขาดแคลนบทความท่ีน าเสนอในการจัดท าวารสารของแต่ละเดือน มีความ
พยายามในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ในระดับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการจัดท าวารสาร แต่ต้องขอความเห็นชอบจาก
ผู้บริหารในการสั่งการและขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งคณะกรรมาธิการกิจการ
สภาผู้แทนราษฎรได้ใหก้ารสนับสนุนการจัดท ารัฐสภาสารโดยเสนอปรับปรุงรัฐสภาสารจากสภาพปัญหา
ที่เป็นอยู่ ตลอดจนขอให้มีการจัดท ารัฐสภาสารตามข้อเสนอของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตามแนวทางที่
มีการประชุม ต่อมา ประธานรัฐสภามีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงรัฐสภาสาร นับว่าเป็นความ
เปลี่ยนแปลงส าคัญของกระบวนการจัดการความรู้ของรัฐสภา โดยอาศัยค าสั่งของประธานรัฐสภาเพ่ือให้
ทุกหน่วยงานในสังกัดของรัฐสภาให้ความร่วมมือในการจัดท ารฐัสภาสาร  
 ต่อมาเมื่อคณะกรรมการปรับปรุงหนังสือรัฐสภาสารได้น าเสนอแนวคิดต่างๆในการปรับปรุง
รัฐสภาสารแล้ว เจ้าหน้าที่ของรัฐสภาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท ารัฐสภาสารได้ด าเนินการปรับปรุง
รัฐสภาสารตามความเห็นของที่ประชุม โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการพิมพ์ เป็นระบบสี่สีทั้งเล่ม มีการ
ก าหนดอัตราค่าสมาชิกรายปีๆ ละ 500 บาท (12 เล่ม) ราคาจ าหน่ายเล่มละ 50 บาท ก าหนดออกเดือน
ละ 1 ฉบับ และสามารถออกได้ตรงก าหนดเวลา ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการท างานร่วมกันของ
คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎรกับข้าราชการรัฐสภาที่เก่ียวข้อง โดยมีเป้าหมายส าคัญในการ
พัฒนาฐานความรู้ของรัฐสภาให้พร้อมในการท างาน และเป็นกระบวนการพัฒนาผ่านการเรียนรู้ของทีมที่
ร่วมกันคิดและช่วยกันท าตามเป้าหมายที่เห็นพ้องต้องกัน มีความร่วมมือทีดี ตลอดจนการคิดอย่างเป็น
ระบบเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนกับวารสารรัฐสภา 
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 2. การพัฒนาหอสมุดรัฐสภา มีข้อเสนอในการยกเครื่องระบบห้องสมุดรัฐสภาให้เป็นศูนย์กลาง
ของการจัดการความรู้ด้านนิติบัญญัติ คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎรได้ผลักดันเรื่องนี้โดย
ต่อเนื่องและเสนอให้ประธานรัฐสภาปฏิรูประบบการบริหารห้องสมุดรัฐสภา โดยน าผลการศึกษาเรื่อง 
“การจัดตัง้หอสมุดรัฐสภาแห่งชาติ” เสนอประธานรัฐสภาเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการระดับรัฐสภาขึ้นมา
ดูแลเรื่องนี้โดยตรง และจากการท างานของคณะกรรมการชุดนี้ มีข้อเสนอในการพัฒนาระบบบริหาร
หอสมุดรัฐสภา กล่าวคือ 

 หอสมุดรัฐสภาแห่งชาติควรเป็น “ห้องสมุดต้นแบบ” เป็นศูนย์รวมขององค์ความรู้ทุก
สาขาวิชา เพียบพร้อมสมบูรณ์ด้วยการให้บริการทรัพยากรสารนิเทศที่ครบถ้วน มีการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารและจัดเก็บอย่างครบวงจร มีฐานข้อมูลและระบบ
เครือข่ายที่ได้มาตรฐานสากล 

 หอสมุดรัฐสภาแห่งชาติควรเป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลทางวิชาการที่ส าคัญและมีความถูกต้อง
น่าเชื่อถือในระดับสูงของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลด้านนิติบัญญัติและการเมืองการ
ปกครอง  

 หอสมุดรัฐสภาแห่งชาติควรเป็นผู้น าในการจัดการความรู้ เป็นตัวแทนของประเทศในกิจการ
ของสมาพันธ์หรือสมาคมที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาฐานความรู้และการพัฒนาสารนิเทศทาง
วิชาการ ซ่ึงนับเป็นภารกิจใหม่ของห้องสมุดในยุคสังคมฐานความรู้ ที่ต้องมุ่งเน้นพัฒนา
ศักยภาพในการรวบรวม การจัดการองค์ความรู้ และเผยแพร่ความรู้ โดยอาศัยเทคโนโลยีที่
ทันสมัยเป็นส่วนช่วยสนับสนนุ  

 หอสมุดรัฐสภาแห่งชาติควรเป็นผู้น าด้านการอนุรักษ์และเก็บรวบรวมประวัติศาสตร์
การเมืองการปกครองของประเทศ ทั้งในรูปแบบจดหมายเหตุรัฐสภา ค าบอกเล่า วัสดุ
อุปกรณ์ และภาพประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ในฐานะหน่วยงานนิติบัญญัติเพียงหน่วยงานเดียวใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศ 

 หอสมุดรัฐสภาแห่งชาติควรเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านกฎหมายและ
การเมืองการปกครอง และเป็นสะพานของข้อมูลในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน
ไปสู่ระบบการท างานของรัฐสภาในส่วนต่างๆ  

 หอสมุดรัฐสภาแห่งชาติ ควรเป็นต้นแบบของการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) ที่
สมบูรณ์แบบ มีความพร้อมสมบูรณ์ของข้อมูลสารนิเทศ ทั้งในรูปแบบ Print & Non-Print 
และสามารถบริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ตลอด 24 ชั่วโมง และเป็นตัวแทนประจ า
ประเทศไทยในการก ากับดูแลการออกเลขมาตรฐานให้กับทรัพยากรสารนิเทศท่ีเป็นรูปแบบ
ดิจิทัล (DOI Register - Digital Object Identifier) 

 หอสมุดรัฐสภาแห่งชาติ ควรเป็นศูนย์ข้อมูลนิติบัญญัติ (National Legislative 
Information Center) ด้วยการพัฒนาและสร้างเครือข่ายข้อมูลข่าวสารด้านนิติบัญญัติและ
การเมืองการปกครองระหว่างสถาบันที่เก่ียวข้อง เช่นเดียวกับหอสมุดรัฐสภาของประเทศที่
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ให้ความส าคัญกับการพัฒนาฐานความรู้และประชาชนให้การยอมรับ มีความเชื่อม่ันในการ
ท างานของหอสมุดรัฐสภา 

 หอสมุดรัฐสภาแห่งชาติ ควรเป็นสถานที่ส าคัญของรัฐสภา มีลักษณะเหมาะสมกับความเป็น
หอสมุดรัฐสภาแห่งชาติตามมาตรฐานสากล และเป็นภาพลักษณ์ที่งดงามในการสร้างความ
เชื่อมั่นของประชาชนต่อการปกครองในระบบรัฐสภา 

 ความเห็นทัง้แปดประการของคณะกรรมการจัดตั้งหอสมุดรัฐสภาแห่งชาตินี้ เป็นเรื่องท่ีสะท้อน
ภาพความคาดหวังของข้าราชการรัฐสภาทุกฝ่ายที่ได้แสดงความคิดเห็นในการประชุม เป็นเป้าหมายที่มี
พลังและเป็นแรงขับเคลื่อนในการท างานร่วมกันของข้าราชการรัฐสภา โดยมีลักษณะของพลวัตแห่งการ
เรียนรู้ (Learning Dynamics) มีการปรับเปลี่ยนองค์การ (Organization Transformation) มีการมอบ
อ านาจให้ผู้ปฏิบัติงาน (Empowerment) มีการกระบวนการในการจัดการความรู้ เพ่ือส่งผลให้รัฐสภา
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนเป็นการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารฐานข้อมูลซึ่งเป็นองค์
ความรู้ส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับหอสมุดรัฐสภาแห่งชาติ 
 3. การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ในการพัฒนาฐานความรู้ของรัฐสภา ในฐานะที่รัฐสภามี
หน้าที่ในการพิจารณาร่างกฎหมายของฝ่ายบริหารนั้น จะต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบในการพิจารณา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากฎหมาย มีข้อเสนอให้สร้างระบบการพิจารณาร่างกฎหมายด้วยการใช้
เทคโนโลยี (Technology Application) เพ่ือให้ข้าราชการรัฐสภาสามารถเข้าถึงข้อมูลของฝ่ายบริหาร
และสามารถเชื่อมต่อข้อมูลเป็นกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นพิจารณาร่างกฎหมาย จนกระทั่งมีการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายและประกาศใช้เป็นพระราชบัญญัติ มีความเห็นของข้าราชการรัฐสภาใน
การปรับฐานความรู้ในด้านการพิจารณากฎหมายของรัฐสภาโดยจัดท าฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์
และใช้ซอฟแวร์ที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลในการพิจารณาร่างกฎหมาย นอกจากนี้ มีข้อเสนอให้
คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎรได้ให้ความเห็นชอบ “ระเบียบการเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่สภา
ผู้แทนราษฎร” โดยมีหลักการให้ร่างกฎหมายใดๆ ที่ฝ่ายบริหารเสนอเข้าสู่วาระการพิจารณาของสภา
ผู้แทนราษฎร ต้องมีข้อมูลที่มีรายละเอียดมากพอประกอบการพิจารณาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซ่ึง
ต้องจัดให้มีเอกสารประกอบกล่าวคือ มีค าชี้แจงตามหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ าเป็นในการตรา
พระราชบัญญัติ, จัดท าสรุปสาระส าคัญของหลักการในการร่างพระราชบัญญัติ และจัดท าตาราง
เปรียบเทียบ พร้อมด้วยเหตุผลของการให้มีกฎหมายการปรับปรุง นับว่า เป็นกระบวนการจดัการความรู้
ทีเ่กีย่วข้องกับการพิจารณารา่งกฎหมายทีทุ่กฝ่ายได้เรยีนรู้จากประสบการณ์ในการท างานด้านนิติ
บัญญัติ นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎรมีความเห็นให้ยกฐานะหน่วยงานด้าน
กฎหมายของรัฐสภาเป็น “ส านักงานคณะกรรมการกฎหมายรัฐสภา (กฤษฎีกานิติบัญญัติ)” เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถของรัฐสภาในการท างานด้านนิติบัญญัติ รองรับความเปลี่ยนแปลงที่ฝ่ายบริหารเตรียมการ
จัดท าแผนนิติบัญญัติในการเสนอร่างกฎหมายให้รัฐสภาพิจารณา ถือว่า เป็นข้อเสนอในการปรับ
โครงสร้างของฝ่ายนิติบัญญัติจากการพัฒนาความรู้ของรัฐสภาที่ส่งผลต่อคุณภาพของการปฏิบัติงาน 
 จากความเห็นที่วิเคราะห์มาท้ังสามประเด็นข้างต้นนี้ แสดงให้เห็นถึงภาพรวมของการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเสนอแนวคิดในการพัฒนาฐานความรู้ของ
รัฐสภาที่ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับการจัดการความรู้ของรัฐสภา ซึ่งส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้รับแนวคิดดังกล่าวของคณะกรรมาธิการกิจการสภา
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ผู้แทนราษฎรจากค าสั่งของประธานรัฐสภา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรัฐสภาเพ่ือท างานร่วมกัน ถือว่า 
เป็นนโยบายของประธานรัฐสภาที่มาจากการเสนอของคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร และ
การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการรัฐสภาเป็นไปตามนโยบายของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
และส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ได้รับค าสั่งจากประธานรัฐสภาเช่นกัน 
 อย่างไรก็ตาม กระบวนการจัดการความรู้ของรัฐสภา จะต้องเริ่มต้นจาก “คน” ใน “องค์การ” 
และมีการพลวัตความรู้ที่มีอยู่ให้เป็นระบบ ซึ่งข้าราชการรัฐสภาจะต้องมีความต้องการที่จะจัดการความรู้
ที่มีอยู่อันเป็นความรู้แบบฝังลึก (Tacit Knowledge) ข้าราชการเป็นผู้มีประสบการณ์ในการท างานและ
มีความช านาญในงานด้านนิติบัญญัติ ขณะที่รัฐสภาจะต้องสร้างกระบวนการในการพัฒนาให้เกิดความรู้
ร่วมกันของข้าราชการรัฐสภาที่เรียกว่า “ความรู้ที่ชัดแจ้ง” (Explicit Knowledge) รัฐสภาในฐานะ
องค์การที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมที่ก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จะต้องมีความพร้อมใน
การรับมือกับเรื่องใหม่ๆ ด้วยการปรับตัวในกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือเป็น “องค์การแห่งการ
เรียนรู้” ซ่ึงสามารถอธิบายได้จากภาพ 2 กล่าวคือ 
 
ภาพ 2  รัฐสภาในฐานะองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
            สภาพแวดล้อม                                             สภาพแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            สภาพแวดล้อม                                                           สภาพแวดล้อม   
 

แนวคิดการจัดการ 
ภาครัฐแนวใหม่ 

การปฏิรูประบบราชการ 

รัฐสภา 

องค์การแห่งการเรียนรู้ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

ประธานรัฐสภา 
คณะกรรมการ

ข้าราชการ
รฐัสภา 

ส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร 

ส านักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา 
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 จากภาพ 2 ที่เสนอมานี้ แสดงให้เห็นถึงกระบวนการปฏิบัติงานของรัฐสภาในการสร้างและ
พัฒนาฐานความรู้เพ่ือเป็น “องค์การแห่งการเรียนรู้” เป็นการพัฒนาฐานความรู้ของรัฐสภาผ่านกลไก
ของระบบรัฐสภาที่ประกอบด้วยส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
โดยประธานรัฐสภาจะเป็นผู้ก าหนดทิศทางของรัฐสภาในการสร้างให้รัฐสภาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
ดังที่ปรากฏจากบทบาทของคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งได้ผลักดันในเรื่องอย่างต่อเนื่อง 
เป็นการกระตุ้นให้ข้าราชการรัฐสภาน าความรู้แบบฝังลึก (Tacit Knowledge) มาสร้างผลงานของ
รัฐสภา ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงรัฐสภาสาร, การจัดตั้งหอสมุดรัฐสภาแห่งชาติ หรือการเตรียมแผนใน
การรองรับการเสนอร่างกฎหมายของรัฐบาลจากแผนนิติบัญญัติ ซึ่งก่อให้เกิดเป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง 
(Explicit Knowledge) ของรัฐสภา 
 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากแนวความคิดของ “ไมเคิล เจ มาคอวดต์” ในการสร้างองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของรัฐสภาไทย จะเห็นได้ว่า การด าเนินการของหน่วยงานต่างๆ ของรัฐสภาในการพัฒนา
รัฐสภาสาร, หอสมุดรัฐสภาแห่งชาติหรือการสร้างระบบการพิจารณาร่างกฎหมาย เป็นตัวอย่างของ 
“พลวัตแห่งการเรียนรู้” (learning dynamics) โดยการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของทีมงานและ
ถ่ายทอดความรู้ในลักษณะของการเรียนรู้ทั่วทั้งองค์การ มีการปรับเปลี่ยนองค์การ (organization 
transformation) ด้วยการก าหนดแนวทางใหม่ในการจัดการฐานข้อมูลของรัฐสภา มีแนวคิดในการปรับ
โครงสร้างที่เอ้ือต่อการท างานเพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นอกจากนี้ ประธานรัฐสภาใน
ฐานะที่เป็นผู้น าขององค์การได้สนับสนุนการท างานของข้าราชการรัฐสภา โดยการเพ่ิมอ านาจให้
ข้าราชการรัฐสภาสามารถสร้างความรู้ให้แก่รัฐสภาด้วยการตั้งคณะกรรมการระดับรัฐสภาที่มีอ านาจใน
การประสานงานทุกหน่วยงานของรัฐสภา ( people empowerment)  
 ส าหรับการจัดการความรู้ของรัฐสภานั้น (knowledge management) เป็นกระบวนการที่
หน่วยงานในสังกัดรัฐสภาได้น าสิ่งที่เรียนรู้ร่วมกัน มาจัดเก็บและใช้ประโยชน์ในองค์การ ดังจะเห็นจาก
การแก้ไขปัญหาในการผลิตรัฐสภาสาร มีความร่วมมือที่ข้าราชการรัฐสภาได้ผลิตและจัดหาบทความทาง
วิชาการในจ านวนที่พอเพียงกับการจัดท าวารสารในแต่ละเดือน มีการศึกษาถึงสภาพปัญหาและอุปสรรค
ของการจัดพิมพ์รัฐสภาสารร่วมกัน มีการถ่ายทอดความรู้ในการผลิตรัฐสภาสาร ส่งผลใหก้ารจัดท า
รัฐสภาสารมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน สามารถออกตรงเวลา ซึ่งมีการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้งานเพ่ือ
จัดท ารัฐสภาสาร (technology application) แสดงถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ของข้าราชการและ
หนว่ยงานในสังกัดรฐัสภาเกีย่วกับความรู้ในการผลิตรฐัสภาสาร  
 โดยสรุปแล้ว จะเห็นได้ว่า การพัฒนาฐานความรู้ของรัฐสภาเพ่ือสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ 
ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของข้าราชการรัฐสภาและหน่วยงานในสังกัดของรัฐสภาทุกฝ่าย เป็นการก าหนด
ความสัมพันธ์ระหว่าง “คน”, “องค์การ”, “ความรู้” และ “เทคโนโลยี” เพ่ือพัฒนาและเรียนรู้เรื่อง
ต่างๆ ในการพัฒนาฐานความรู้ของรัฐสภา ส่งผลให้มีการปรับแนวทางในการจัดการความรู้ มีการ
ก าหนดกระบวนการต่างๆ เพื่อการสร้างความรู้ใหม่ขององค์การ มีการปรับโครงสร้างในการบริหารงาน
ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ของรัฐสภา ถือว่าเป็นการปฏิรูปการบริหารรัฐสภา
จากการพัฒนาฐานความรู้ของรัฐสภา เพ่ือปรับให้รัฐสภาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และเป็นเรื่องที่
สามารถด าเนินการได้ มีการเน้นกระบวนการด้านการเรียนรู้ ด้านองค์การ ด้านคน ด้านความรู้และด้าน
เทคโนโลยี เป็นภาพรวมของการเรียนรู้ของรัฐสภาไทยเพ่ือไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
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