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การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholder Analysis ที่
กล่าวถงึในข้างต้นมหีลกัแนวคดิและกรอบด�าเนนิการโดยสงัเขปดังนี้

หลักการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(Stakeholder Analysis)

ประโยชน์จากการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็น
ระบบ มีการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจะมีประโยชน์
ต่อการพัฒนาโครงการ การด�าเนินโครงการ และภาพรวมเพื่อการ
บริหารจัดการที่ดี

ในการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย ต้องมีการระบุตัวตนของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่ส�าคัญ และเพื่อประเมินความสนใจในต�าแหน่ง
พันธมิตร และความส�าคัญที่ให้กับโครงการของผู้มีส่วนได้เสีย ข้อมูล
ดังกล่าวจะช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถเจรจา-ต่อรองได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ และเพิม่การสนบัสนนุส�าหรบันโยบายทีก่�าหนดภายใต้
กิจกรรม หรือโครงการที่จะด�าเนินการ โดยการวิเคราะห์ก่อนการ
ด�าเนินโครงการ จะช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถตรวจสอบ และ
ใช้มาตรการเพือ่หลกีเลีย่งความเข้าใจผิดและความขดัแย้งทีอ่าจเกดิ
ขึ้นกับโครงการได้

ประเภทและความเกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสีย

1.  ผลประโยชน์ (An Interest) บุคคลหรือกลุ่มที่มีผลกระท
บต่อการตัดสินใจ มีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเก่ียวข้องกับการ
ตัดสินใจ เช่น การตัดสินใจปิดโรงงานมีผลต่อชุมชน

2.  สิทธิ (Right) สิทธิตามกฎหมาย บุคคลหรือกลุ่มมีสิทธิ
เรียกร้องหรือป้องกันสิทธิได้ตามกฎหมาย เช่น สิทธิในการได้รับค่า
ตอบแทนของลูกจ้าง Moral Right สิทธิในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเกิดจาก
ความคิดในท�านองเดียวกันของคน หรือกลุ่มคน ที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับกฎหมาย เช่น ความยุติธรรม ความเสมอภาค

3. ควำมเป็นเจ้ำของ (Ownership) บุคคล หรือกลุ่มที่เป็น
เจ้าของทรัพย์สิน หรือสินทรัพย์ตามกฎหมาย เช่น เจ้าของบริษัท 
เจ้าของกิจการ เป็นต้น

ผู้มสีว่นเกีย่วข้องกบัองคก์ารทัง้ภายนอกและภายใน

1. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภำยในองค์กำร เช่น คณะกรรมการ  
ผู้บริหาร บุคลากรพนักงาน หรือลูกจ้าง ฯลฯ

2.  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภำยนอกองค์กำร เช่น ลูกค้า ผู้จัดหา
วัตถุดิบ ผู้จัดจ�าหน่าย รัฐบาล คู่แข่ง คู่ค้า สหภาพแรงงาน ชุมชนใน
ท้องถิ่น องค์การ หน่วยงานสถาบันต่าง ๆ และสาธารณะชน

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้ต่างมีความ 
คาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์การ ส่วนองค์การธุรกิจเอง
กม็คีวามคาดหวงัทีจ่ะได้รบัผลตอบแทนจากผูท้ีเ่กีย่วข้องกบัองค์การ
เช่นกัน เช่น

➠  ผู้ถือหุ้น น�าเงินมาลงทุนโดยคาดหวังจะได้รับผลตอบ-
แทนจากการลงทุน

➠  บุคลำกร/เจ้ำหน้ำที่/พนักงำน ท�างานทุ่มเทคาดหวัง 
ค่าตอบแทนจากองค์การ

➠  ลูกค้ำ ซื้อสินค้า หรือบริการจากองค์การมีความคาดหวัง
จะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา

➠  คู่ค้ำ ผู้จัดหาวัตถุดิบหรือผู้จัดจ�าหน่าย มีความคาดหวัง
ให้สามารถท�าธุรกิจร่วมกันได้ และเป็นคู่ค้าที่ดี

➠  คูแ่ข่ง คาดหวังให้เกิดการแข่งขนัอย่างยุติธรรม รฐับาลมี
ความคาดหวังให้องค์การธุรกิจต่างๆ ด�าเนินงานตามกฎระเบียบของ
ทางราชการ สังคมหรือชุมชนมีความคาดหวังให้องค์การธุรกิจต่างๆ 
ตระหนกัถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคม และมกีารห่วงใยสภาพแวดล้อม 
เป็นต้น

นักบริหารจึงควรให้ความสนใจต่อข้อเรียกร้อง ข้อเสนอแนะ
และความเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อน�ามาเป็นส่วนส�าคัญในการ
ก�าหนด และสร้างกลยุทธ์ หากผู้บริหารละเลยความต้องการของผู้มี
ส่วนเก่ียวข้องไปอาจท�าให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องเลิกให้การสนับสนุนต่อ
องค์การได้ เช่น การเลิกเป็นลูกค้า การถอนหุ้นออกจากบริษัทของผู้
ถอืหุน้ การลาออกจากงานของพนกังาน การหยดุส่งสนิค้าหรอืวตัถดุบิ
ให้จากผู้จัดส่งวัตถุดิบ เป็นต้น และอาจมีการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้าง
ความกดดนัเรยีกร้องต่อองค์การท�าให้เป็นการบ่อนท�าลายการบรหิาร
งานขององค์การได้

วิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์

ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ 

สังกัดสถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จากฉบับที่แล้วต่อ

จบ

สร้างกลไกการยอมรับ ICTด้วย Stakeholder Analysis
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หลักการสำาคัญของการจัดการผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ความต้องการของผู้มีส่วนเก่ียวข้องอาจจะมีความหลาก-
หลาย และมีเป้าหมายที่แตกต่างกันไป ซึ่งบางครั้งขัดกับแนวทาง
ปฏบิตัหิรอืเป้าหมายในการด�าเนนิงานขององค์การ ดงันัน้ องค์การจงึ
ต้องท�าการระบคุวามส�าคญั และต้องให้ความส�าคญักับการใช้กลยทุธ์ 
เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มน้ัน และการวิเคราะห์อิทธิพล
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จะท�าให้สามารถระบุขั้นตอนของการสร้าง
กลยุทธ์เพื่อตอบสนองความต้องการได้เริ่มตั้งแต่ การระบุผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง การระบุความสนใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การระบุผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องท่ีส�าคัญท่ีสุดต่อองค์การ การวิเคราะห์ดังกล่าว จะท�าให้
องค์การสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้
สงูสดุองค์การส่วนใหญ่ท่ีท�าการวเิคราะห์ความต้องการของลกูค้า พบ
ว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ส�าคัญที่สุดขององค์การ ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน 
และผู้ถือหุ้น

รูปแบบของการจัดการ (Stakeholder Model)

1. การพรรณนา (Descriptive) เป็นข้อมูลที่อธิบายถึงราย
ละเอียดขององค์การ และผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง คล้ายกับหมวด
น�า (ลักษณะส�าคัญ) ของแบบฟอร์ม PMQA เมื่อเข้าใจสิ่งเหล่านี้จะ
ท�าให้สามารถอธิบายได้ว่า องค์การท�างานได้อย่างไร

2. มีเคร่ืองมือช่วยวิเคราะห์ (Instrumental) เช่นตารางผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เป็นเครื่องมือท่ีมีประโยชน์มากในการเชื่อมโยง 
ประสานผลประโยชน์ระหว่างการจดัการ ผู้มส่ีวนเก่ียวข้องกับผูท้ีไ่ด้รบั
ผลจากเป้าหมายในการด�าเนินงานขององค์การ หรือจะใช้เครื่องมือ
อย่างง่าย เช่น force-field Analysis เป็นต้น

3. รูปแบบอย่างหยาบโดยปกติท่ัวไป แสดงถึงผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียโดยจ�าแนกได้จากผลประโยชน์ที่ได้รับจากองค์การ

ภาพแสดง ตารางผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ขั้นตอนการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1) ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ�าแนกกลุ่มให้ชัดเจน
2)  ประเมินประโยชน์ และผลกระทบของกิจกรรม/โครงการ

ที่อาจมีผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากข้อมูลท่ีได้มีการ ร่วมประชุม 

สัมภาษณ์ สอบทาน
3) ประเมินบทบาท อ�านาจ และความส�าคัญของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียต่อกิจกรรม/โครงการ ในบริบทที่มีความเหมาะสม
4) วางกลยุทธ์อย่างเหมาะสม โดยสร้างให้เกิดความสมดุล

ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มต่างๆ ให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรม/โครงการ

กำรวำงกลยุทธ์อย่ำงเหมำะสม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงกำร

 

การน�าเอาหลักการวิเคราะห์ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stake-
holder Analysis) มาประยุกต์ใช้กับงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสือ่สารนัน้ ไม่ใช่เรือ่งใหม่แต่เป็นสิง่ทีอ่งค์การส่วน
ใหญ่มองข้าง ซึง่อาจลมืไปว่าหากไม่ได้ด�าเนนิการในบรบิท หรอืมีการ
สร้างกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวที่เน้นการมีส่วนร่วมแม้เพียงเล็ก-
น้อยแต่เหมาะสม กลับสามารถสร้างผลกระทบต่อในกระบวนการ
สร้างการยอมรับในตัวเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มีการด�าเนินการ
ลงทนุ พฒันา ปรบัปรงุของผูท้ีเ่กีย่วข้องได้อย่างมากมาย และเป็นผล
ดีต่อการพัฒนาองค์การอย่างยิ่ง 

ดังนั้น การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อ
ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การอย่างแท้จริงควรต้องเริ่มปรับแนวคิดกัน
ทีละน้อย เพื่อเปลี่ยนจากการด�าเนินการในรูปแบบที่น�าเอา Solution 
ของเทคโนโลยเีป็นศนูย์กลาง มาเป็นเอาความต้องการ ความคาดหวัง
ของผูท้ีเ่กีย่วข้อง และประโยชน์ทีเ่หมาะสมในขอบเขตทีเ่ป็นไปได้ของ
การพัฒนา มาเป็นศูนย์กลางมองออกไปเพื่อหาเทคโนโลยีที่จะมา
ตอบโจทย์ซึ่งอาจไม่ใช้ของที่แพงที่สุดหรือดีที่สุดแต่จะเป็นของที่
เหมาะสมกบัองค์การ และคุม้ค่าในการลงทนุทีส่ดุ ซึง่ได้รบัความเหน็
ชอบจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เกิดความยั่งยืน และยังถือว่าเป็นการ
ด�าเนินการที่มีธรรมาภิบาลโดยชอบธรรมขององค์การด้วย




