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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 

การศึกษาเรื่อง บทบาทของเจ้าหน้าที่ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระดับ        
ทวิภาคี ศึกษากรณี : สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นการศึกษาถึงภารกิจด้านการทูตและ               
การต่างประเทศ ที่ถือว่าเป็นภารกิจที่สําคัญอย่างหนึ่งของสมาชิกวุฒิสภา การปฏิบัติภารกิจด้านการทูต
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับรัฐสภานี้ จะประสบผลสําเร็จได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย
ประการ ได้แก่ บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ โครงสร้างองค์กร นโยบายของประธานวุฒิสภาที่ดํารงตําแหน่ง
อยู่ในสมัยนั้นๆ วุฒิสภาในฐานะองค์กรทางการเมืองด้านนิติบัญญัติยังมีภารกิจหน้าที่ด้านต่างประเทศ 
ซึ่งถือเป็นบทบาทหนึ่ง ที่สําคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกันระหว่างรัฐสภาของ
นานาประเทศซึ่งมีรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบสากลคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 
๔ ส่วน คือ ๑) การแลกเปลี่ยนการเยือนอย่าง เป็นทางการ ๒) การรับรองบุคคลสําคัญ  ๆของรัฐสภาต่างประเทศ 
และเอกอัครราชทูตต่างประเทศในประเทศไทย ๓) การประชุมระหว่างประเทศ ๔) การสนทนาแลกเปลี่ยน
ระหว่างกัน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการคณะต่างๆ ตลอดจน
การศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภานั้น 
เป็นการร่วมมือและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระดับทวิภาคี อย่างไรก็ตาม การแสดง
บทบาทและภารกิจด้านต่างประเทศนั้น 

ทัศนคติของสมาชิกวุฒิสภาและเจ้าหน้าที่ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาต่อภารกิจ         
ด้านการต่างประเทศจึงเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับ        
ทวิภาคีและพหุภาคีให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี สมาชิกวุฒิสภามีระยะเวลาจํากัดในการดํารงตําแหน่ง
หน้าที่ ฉะนั้นแล้วจึงควรปฏิบัติหน้าที่ในทุกส่วนอย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจของสมาชิกวุฒิสภาโดยตรง ควรมีความรู้
ความเข้าใจทั้งในส่วนงานที่เป็นความรับผิดชอบโดยตรง และส่วนงานเสริมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
นั้นๆ เพื่อที่จะได้สามารถบูรณาการทักษะและความรู้ นํามาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ           
การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกวุฒิสภาและเจ้าหน้าที่ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา        
จะเป็นผลดีต่อการปฏิบัติภารกิจร่วมกันทั้งระดับในประเทศและต่างประเทศด้วย ผลการศึกษาพบว่า 
การพัฒนาสมรรถนะ ทักษะ ความรู้ความสามารถของสมาชิกวุฒิสภาและเจ้าหน้าที่สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาให้มากย่ิงขึ้น เป็นส่วนสําคัญและจําเป็นที่มีผลโดยตรงต่อ การปฏิบัติหน้าที่และ
ความสําเร็จของภารกิจด้านต่างประเทศ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ควรมี
ทักษะและความรู้รอบตัวในเรื่องภาษาและการทูตพ้ืนฐาน สามารถศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลและ
สถานการณ์ด้านต่างประเทศรวมถึงความคล่องตัวในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่  

นอกจากนี้ยังจําเป็นที่จะต้องพัฒนาคุณภาพ ความรู้ความสามารถในเชิงปฏิบัติ โดยการ
ฝึกอบรมและเพิ่มทักษะความรู้ทางด้านต่างๆ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรที่ปฏิบัติ
หน้าที่เฉกเช่นเดียวกันเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการทํางานร่วมกันทั้งภายในและต่างประเทศ โดยที่
จะสามารถนําความรู้เหล่านั้นมาบูรณาการกับการปฏิบัติงานด้านต่างประเทศของวุฒิสภา เพื่อที่จะมี
ส่วนช่วยสนับสนุนให้สมาชิกวุฒิสภาสามารถแสดงบทบาทในเวทีระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดีรวมทั้ง



จ 

เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินนโยบายด้านต่างประเทศตลอดจนเผยแพร่ภาพพจน์ที่ดีและส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของประเทศในทุกๆ ด้าน ขณะเดียวกันก็สามารถที่จะตอบสนองความต้องการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ รวดเร็วและมีขีดความสามารถสูงขึ้นเป็นที่ยอมรับของสมาชิก
วุฒิสภา รวมถึงการยอมรับของต่างประเทศอันมีแนวทางปฏิบัติที่เป็นสากลร่วมกันทั้งในกรอบทวิภาคี
และพหุภาคี 

ในรายงานฉบับนี้ผู้ศึกษาได้พบว่า จากการที่ประธานวุฒิสภาที่ดํารงตําแหน่งในแต่ละสมัยได้
เล็งเห็นความสําคัญและมีนโยบายส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยถือเป็นภารกิจหนึ่งของ
สมาชิกวุฒิสภานั้น พบว่าในช่วงระหว่างปีพ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ ภารกิจด้านต่างประเทศมีจํานวนเพิ่ม
มากขึ้นทําให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีความจําเป็นอันที่จะพัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ ด้านต่างประเทศให้เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลด้านต่างประเทศเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจ 
โดยผู้ศึกษาได้เสนอแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ 
ประกอบด้วย  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๑. การวางแผนและจัดระบบของภารกิจการทูตและการต่างประเทศของวุฒิสภา กําหนด

กรอบและวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน สังเกตติดตามกิจกรรม และประเมินผลการดําเนินตามภารกิจ ทั้งนี้ 
ความตระหนักรู้ในหน้าที่ด้านนิติบัญญัติและการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับรัฐสภา
ของสมาชิกวุฒิสภาและเจ้าหน้าที่ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นปัจจัยสําคัญที่จะส่งผลต่อ
ความสําเร็จของภารกิจด้านการทูตและการต่างประเทศของหน่วยงานในภาพรวมด้วย   

๒. ควรมีการแลกเปลี่ยนและสร้างเครือข่ายวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในด้าน
พิธีการทูตและการต่างประเทศ เช่น บทบาทของเลขานุการคณะผู้แทนฯในการเดินทางไปเยือน
ต่างประเทศหรือการไปเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ การจัดทําข้อมูลเพื่อประกอบการสนทนา 
(Talking Point) และหลักการปฏิบัติทางมารยาททางการทูตสากล เป็นต้น กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในและต่างประเทศ  

๓. ควรเพิ่มประสิทธิภาพในด้านเทคโนโลยี เรื่องการจัดเก็บข้อมูล ความรวดเร็วของ           
การสืบค้นข้อมูลแม้ว่าในปัจจุบันสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะมีการจัดทําระบบฐานข้อมูล                   
ด้านต่างประเทศ โดยมีแผนแม่บทที่เริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๕๕ จนถึง พ.ศ.๒๕๕๙ แล้วก็ตาม 
จากการสืบค้นระบบที่ค่อนข้างยุ่งยาก และการจัดเก็บข้อมูลด้านต่างประเทศที่มีเป็นจํานวนมหาศาล 
รวมทั้งความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้บริการจึงยังทําให้ระบบฐานข้อมูลด้านต่างประเทศต้องมี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลายังไม่เอื้อต่อการใช้งานเท่าที่ควรจึงจําเป็นที่จะต้องหาแนวทาง
เพิ่มประสิทธิภาพให้มากและเร็วที่สุด 

๔. การขยายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ
โดยเฉพาะการเพิ่มพูนทักษะทักษะความรู้ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ การเขียนเอกสารทางวิชาการ 
การเขียนสุนทรพจน์ การนําเสนองานต่อที่ประชุม เป็นต้น เช่น การขยายความร่วมมือร่วมกับ
กระทรวงการต่างประเทศในการฝึกอบรมภาษาอังกฤษระดับสูงสําหรับข้าราชการที่ใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นประจํา  



ฉ 

๕. ผู้บริหารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ต้องให้ความสําคัญและต้องทัศนคติที่ดี          
เป็นขวัญกําลังใจแก่ข้าราชการ เพราะบุคลากรเหล่านั้นเดินทางไปหรือปฏิบัติงาน และรับผิดชอบงาน 
เพื่อสนับสนุนภารกิจการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบันนิติบัญญัติไทย ซึ่งเป็นภารกิจที่บางครั้งมี
ความยุ่งยากซับซ้อน มีความอดทนสูงรวมทั้งต้องมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอยู่เสมอ 

ข้อเสนอแนะในการดําเนินการ 
๑. ควรมีการจัดการฝึกอบรมเฉพาะด้านแก่สมาชิกวุฒิสภาอย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรม

ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาอื่นๆ หลักปฏิบัติด้านการทูตสากล พิธีการทูตและการต่างประเทศ 
เป็นต้น  

๒. ควรเน้นการพัฒนาและฝึกอบรมโดยใช้หลักสมรรถนะ (Competency) โดยเน้นความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านต่างประเทศ
โดยเฉพาะ ทั้งนี้จําเป็นที่จะต้องเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวรัฐสภาต่างประเทศ ความเข้าใจในด้านภาษา 
วัฒนธรรม สภาพการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศต่างๆ ให้ลึกซึ้ง 

วิธีการพัฒนาการดําเนินการภารกิจด้านการทูตและการต่างประเทศของวุฒิสภา              
ควรพิจารณาวิธีทั้งที่เป็นนโยบายและวิธีดําเนินการปฏิบัติเพื่อที่จะส่งเสริมการพัฒนาทั้งในระดับ
บุคคลและระดับหน่วยงาน ซึ่งแต่ละโครงการควรสร้างแรงจูงใจแก่ผู้เข้าร่วมอบรมทุกระดับ รวมทั้ง
ควรมีการติดตามและประเมินผลทุกครั้ง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดการอบรมครั้งต่อๆ ไป อย่างไรก็ดี 
การจัดการอบรมหรือกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรควรสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อให้เหมาะสมกับขอบเขตของงบประมาณของ
หน่วยงานด้วย 



ช 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 

รายงานการศึกษาส่วนบุคคล เรื่อง บทบาทของเจ้าหน้าที่ในการส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศระดับทวิภาคี ศึกษากรณี : สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ           
การฝึกอบรมนักบริหารการทูต รุ่นที่ ๕ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้
จะเป็นประโยชน์ ไม่มากก็น้อยสําหรับผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับภารกิจด้านการทูตและการต่างประเทศ 
ซึ่งผู้ศึกษาได้จัดทําขึ้นเพื่อศึกษาถึงสภาพทั่วไปของการปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการ
ปฏิบัติงานเพื่อสนองตอบ ความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาให้เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจ รวมทั้ง
แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถในการสนับสนุน
งานด้านวิชาการและข้อมูลให้สมาชิกวุฒิสภาสามารถแสดงบทบาทในเวทีระหว่างประเทศให้เป็นไป
อย่าง เหมาะสมและมีค ุณภาพด้วย  หวังว ่า  ผลการศึกษาจะนําไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานได้ตามความต้องการและ เป็นที่พึงพอใจ 

ผู้เขียนขอขอบคุณ ท่านเลขาธิการวุฒิสภา นรรัตน์ พิมเสน ที่สนับสนุนและอนุมัติให้เข้ารับ
การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูตรุ่นที่ ๕ ในครั้งนี้ และขอขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศ         
ที่ได้จัดหลักสูตรการฝึกอบรมที่ดีและมีคุณภาพ อย่างไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้ไม่อาจสําเร็จลุล่วงไปได้เลย
หากไม่มีคณะอาจารย์ที่ปรึกษา ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร. ไชยวัฒน์ ค้ําชู เอกอัครราชทูต 
จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล และ รองศาสตราจารย์ ดร.ดํารงค์ วัฒนา ที่ได้ให้คําแนะนําปรึกษาและ
ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาในครั้งนี้ 

นอกจากนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ และน้องๆ ผู้ร่วมงานจากสํานักการต่างประเทศ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ได้ให้กําลังใจและสนับสนุนในการค้นคว้าหาข้อมูล โดยเฉพาะ         
คุณปรารมย์ โพธ์ิสาลี ที่ได้ช่วยจัดพิมพ์รายงานฉบับนี้ให้เป็นที่เรียบร้อยและถูกต้อง โอกาสนี้ ผู้เขียน
ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการ
ต่างประเทศทุกท่านที่ได้ให้การดูแล อํานวยความสะดวกในทุกด้านตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการศึกษา 
และที่จะขาดเสียมิได้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ ๕ ร่วมกับผู้เขียนที่ได้
ให้กําลังใจ สนับสนุน ช่วยเหลือและเอาใจใส่ซึ่งกันและกันในการศึกษาอบรม และการศึกษาดูงาน         
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดหลักสูตรเป็นอย่างดีย่ิง ซึ่งผู้เขียนมิอาจจะลืมเลือนได้  

สุดท้ายนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะมีประโยชน์สําหรับผู้ที่สนใจและ          
ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
        ละออ  ภูธรใจ 
        ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
 
 



ซ 

สารบญั 
 
 

บทสรุปสําหรบัผู้บริหาร ง 
กิตติกรรมประกาศ ช 
สารบัญ ซ 
สารบัญแผนภาพ ฌ 
บทที ่๑  บทนํา ๑ 

๑.๑ ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา ๑ 
๑.๒  วัตถุประสงค์ของการศึกษา ๕ 
๑.๓  ขอบเขตการศึกษา   ๕ 
๑.๔  ประโยชน์ของการศึกษา ๕ 
๑.๕  ระเบียบวิธีการศึกษา ๖ 
๑.๖  นิยามศัพท์ ๖ 

บทที่ ๒ แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ๘ 
๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ๘ 
๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการทูต ๙ 
๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ๑๑ 

บทที่ ๓ ผลการศึกษา  ๑๔ 
๓.๑ สภาพทั่วไปของการปฏิบัติงาน ๑๔ 
๓.๒ แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านพิธีการทูตและการ

ต่างประเทศ ๒๙ 
บทที่ ๔ บทสรุปและขอ้เสนอแนะ ๓๒ 

๔.๑ สรุปผลการศึกษา ๓๒ 
๔.๒  ข้อเสนอแนะ ๓๔ 

บรรณานุกรม ๓๗ 
ภาคผนวก  ๓๙ 
 ก ข้อมูลด้านต่างประเทศ ๔๐ 
 ข ยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ๔๑ 
 ค แผนพัฒนาบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ 

๒๕๕๖ ๘๗ 
ประวัติผู้เขียน  ๑๒๗ 



ฌ 

สารบญัแผนภาพ 
 
 

แผนภาพที่ ๑ สถิติการเยือนต่างประเทศ ๓ 
แผนภาพที่ ๒ โครงสร้างสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๑๗ 
แผนภาพที่ ๓ โครงสร้างสํานักการต่างประเทศ ๒๒ 
 
  



 

 
บทที่ ๑ 
บทนํา 

 
   

๑.๑ ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
ปัจจุบันภารกิจด้านต่างประเทศถือเป็นภารกิจที่มีความสําคัญและมีบทบาทยิ่งในการ

เสริมสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือ และความสัมพันธ์ โดยครอบคลุมความสัมพันธ์ในทุกมิติ รวมทั้ง 
มีความเชื่อมโยงอย่างแยกกันไม่ออกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคม เศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน 
รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเจรจาในกรอบต่างๆ ทั้งในระดับทวิภาคี พหุภาคีของไทย 
โดยเฉพาะการดําเนินนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถาบันด้านนิติ
บัญญัติของไทยกับสถาบันนิติบัญญัติของแต่ละประเทศทั่วทุกภูมิภาคในโลกเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิด
ความร่วมมือ ความเข้าใจและประสานสอดคล้องกันอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนํามาซึ่งความสําเร็จของ
การดําเนินตามนโยบายด้านต่างประเทศของแต่ละองค์กรซึ่งเราจะเห็นได้จากการที่รัฐสภาได้มีบทบาท
สําคัญมากขึ้นในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ประเทศต่างๆ ในโลกได้ให้
ความสําคัญกับการทําหน้าที่ของสถาบันนิติบัญญัติเพิ่มมากขึ้น เพราะการทําหน้าที่นิติบัญญัตินั้นไม่
เพียงแต่คํานึงถึงเฉพาะความต้องการ ของประชาชนภายในประเทศเท่านั้น ยังต้องคํานึงถึงกรอบความตก
ลงและความร่วมมือระหว่างประเทศด้วย 

อย่างไรก็ตาม ประธานวุฒิสภาได้ให้ความสําคัญกับภารกิจด้านการต่างประเทศของรัฐสภา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งของวุฒิสภาจากการแสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุมวุฒิสภา เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม 
๒๕๕๕ ความตอนหนึ่งว่า “ให้วุฒิสภาเป็นองค์กรหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอาเซียนด้วยกัน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจึงเป็น
บทบาทที่สําคัญประการหนึ่งของสมาชิกวุฒิสภา” ๑ นอกจากนี้ประธานวุฒิสภายังได้ให้นโยบายต่อ
ผู้บริหารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ มีใจความตอนหนึ่งว่า “เรื่อง
ข้อมูลข่าวสารเป็นเรื่องที่สําคัญ ผู้ที่รับผิดชอบในการที่จะอํานวยความสะดวกและสนับสนุนงานด้าน
ข้อมูลทางวิชาการแก่สมาชิกวุฒิสภา จะเห็นว่าข้อมูลสารสนเทศเป็นสิ่งที่สําคัญ ประเทศที่พัฒนาแล้ว
จะวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว”๒ ซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้ได้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ซึ่งกําหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า 
“เป็นองค์กรธรรมาภิบาลท่ีได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน” ๓ มาเป็นกรอบและและทิศทาง
ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน การพัฒนาพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน            
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา การเสริมสร้างความสัมพันธ์และการทํางานเป็นทีมระหว่าง
บุคลากร ตลอดจนการเสริมสร้างสุขภาพและพลามัย ทางร่างกายและจิตใจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ        
                                                 
๑ นิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา, วิสัยทัศน์แสดงต่อที่ประชุมวุฒิสภา, ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
๒ นิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา, นโยบายต่อผู้บริหารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
๓ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, “ยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙), หน้า ๑๘. 



๒ 

การทํางาน อันจะส่งผลให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง เต็มศักยภาพและเป็นกลไกสําคัญเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้ได้กล่าวไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาบุคลากร 
เพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ โดยมีเป้าประสงค์หลักเพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพและสามารถ
ปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน ขณะเดียวกันในส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภายังได้กําหนดเรื่องการพัฒนาบุคลากรไว้ในยุทธศาสตร์ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๖ - 
๒๕๖๐ โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพแล้วจําเป็นต้องสร้างบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ด้านต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนัก
วิเทศสัมพันธ์ผู้ทําหน้าที่เลขานุการคณะหรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านต่างประเทศต้องเข้าใจและมีองค์
ความรู้เกี่ยวกับภูมิหลังของประเทศที่จะไปรวมทั้งประเทศข้างเคียงและประเทศอื่นๆ ในแต่ละ
ภูมิภาค๔  

ดังนั้น จึงจะเห็นได้ว่าไม่เพียงแต่บทบาทและหน้าที่ที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา           
ในฐานะองค์กรทางการเมืองด้านนิติบัญญัติยังมีภารกิจหน้าที่ด้านต่างประเทศซึ่งถือเป็นบทบาทหนึ่ง 
ที่สําคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกันระหว่างรัฐสภาของนานาประเทศซึ่งมีรูปแบบ 
การปฏิบัติที่เป็นรูปแบบสากลคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ สามารถที่จะแบ่งออกเป็น ๔ ส่วน คือ ๑) การ
แลกเปลี่ยนการเยือนอย่างเป็นทางการ ๒) การรับรองบุคคลสําคัญ ๆ ของรัฐสภาต่างประเทศ และ
เอกอัครราชทูตต่างประเทศในประเทศไทย ๓) การประชุมระหว่างประเทศ ๔) การสนทนา
แลกเปลี่ยนระหว่างกัน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการคณะต่าง ๆ 
ตลอดจนการศึกษาดูงานและ การแลกเปลี่ยนของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภานั้น เป็นการร่วมมือและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระดับทวิภาคี อย่างไรก็ตามการ
แสดงบทบาทและภารกิจด้านต่างประเทศนั้นจะเกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และ
ประชาชนหรือไม่นั้น สมาชิกวุฒิสภา บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภารวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องตระหนักถึงความสําคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
รัฐสภานานาประเทศ อันจะเป็นการสร้างบทบาทและภาพลักษณ์ที่ดีรวมถึงการมีอํานาจต่อรองในเวที
โลกร่วมกัน จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาทางด้านความรู้ ความสามารถและหลักปฏิบัติ
ทางการทูตและแบบพิธีทางการทูตที่ถูกต้องนั้นว่าเป็นอย่างไร ตลอดจนการติดตามและศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูล และความเคลื่อนไหวทางการเมืองระหว่างประเทศ ประมวลข่าวด้านต่างประเทศ 
เพื่อจัดทําเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของสมาชิกวุฒิสภารวมทั้ง มีส่วนในการ
สนับสนุนงานด้านวิชาการให้แก่สมาชิกวุฒิสภาในการที่จะแสดงบทบาทในเวทีระหว่างประเทศให้เป็น
ที่ปรากฏอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังจําเป็นที่จะต้อง
พัฒนาคุณภาพ ความรู้ความสามารถในเชิงปฏิบัติ โดยการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะความรู้ ทางด้าน
ต่างๆ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เฉกเช่นเดียวกันเพื่อเป็นการสร้าง
เครือข่ายการทํางานร่วมกันทั้งภายในและต่างประเทศ โดยท่ีจะสามารถนําความรู้เหล่านั้นมาบูรณาการกับ
การปฏิบัติงานด้านต่างประเทศของวุฒิสภา เพื่อที่จะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้สมาชิกวุฒิสภาสามารถ
แสดงบทบาทในเวทีระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดีรวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินนโยบาย        
                                                 
๔ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับท่ี ๒ 

(๒๕๕๖ - ๒๕๖๐), หน้า ๑๑ 



๓ 

ด้านต่างประเทศตลอดจนเผยแพร่ภาพพจน์ที่ดีและส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศในทุกๆ ด้าน 
ขณะเดียวกันก็สามารถที่จะตอบสนองความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ 
รวดเร็วและมีขีดความสามารถสูงขึ้นเป็นที่ยอมรับของสมาชิกวุฒิสภา รวมถึงการยอมรับของ
ต่างประเทศอันมีแนวทางปฏิบัติที่เป็นสากลร่วมกันทั้งในกรอบ ทวิภาคีและพหุภาคีโดยคํานึงถึง
ประเทศชาติเป็นสําคัญ 

สภาพปัญหาปัจจุบัน 
จากความสําคัญของภารกิจและบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภาที่เล็งเห็นความสําคัญของงาน

ด้านต่างประเทศทั้งทางด้านการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างวุฒิสภาไทยและวุฒิสภาต่างประเทศ 
การเดินทางไปศึกษาดูงานรัฐสภาต่างประเทศ การต้อนรับบุคคลสําคัญในวงงานรัฐสภาต่างประเทศ 
รวมทั้งการเข้าเยี่ยมคารวะของบุคคลสําคัญทางการทูตของแต่ละประเทศเพิ่มมากขึ้น จากสถิติ
ระหว่างปีพ.ศ. ๒๕๕๒ ถึง ๒๕๕๖ พบว่า การเดินทางไปเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการของ
ประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา และคณะกรรมาธิการคณะต่าง ๆ นั้น มีจาํนวนเพิ่มมากขึ้น  

 

 
 

แผนภาพที่ ๑ สถิติการเยือนต่างประเทศ 
  
อย่างไรก็ตาม การดําเนินการด้านต่างประเทศของวุฒิสภานั้นขึ้นอยู่กับนโยบายของ

ประธานวุฒิสภาท่ีดํารงตําแหน่งอยู่ในขณะนั้น เห็นได้จากการเดินทางไปเยือนต่างประเทศอย่างเป็น
ทางการหรือการเข้าเยี่ยมคารวะของผู้มีเกียรติชาวต่างประเทศรวมทั้งเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ 
ที่พํานักอยู่ในประเทศและการเดินทางไปร่วมประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศได้เพิ่มมากขึ้นในปีพ.ศ. 
๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ซึ่งนายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภาในขณะนั้น ได้มีนโยบายด้านต่างประเทศ
โดยสนับสนุนให้มีการเดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานของประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภาและ
คณะกรรมาธิการคณะต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยภายหลังการมีการปฏิวัติ
รัฐประหารและการยุบสภา ว่ายังมีความมั่นคงทางด้านการเมืองพร้อมที ่จะนําพาประเทศไปสู่
ระบอบประชาธิปไตยได้อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันในโอกาสนั ้น นายนิคม ไวยรัชพานิช           
รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ขณะนั้น (ปัจจุบันดํารงตําแหน่งประธานวุฒิสภา) ได้นําตัวแทน
สมาชิกวุฒิสภาเดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานด้านระบบห้องสมุดและระบบการทํางาน                



๔ 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และประเทศญี่ปุ่น เกาหลี ตามลําดับ 
ซึ่งผลจากการเดินทางไปเยือนในครั้งนั้นได้นํามาซึ่งการดําเนินการจัดทําการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและพัฒนาระบบเว็บไซด์ของทั้งสองสภาให้ทันสมัยมากย่ิงขึ้น ตอบสนองความต้องการของ
สมาชิกรัฐสภา อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปีพ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ การดําเนินการด้านต่างประเทศได้เพิ่ม
มากขึ้นอีก เนื่องจาก พลเอก ธีรเดช มีเพียร ประธานวุฒิสภาในขณะนั้นได้เล็งเห็นความสําคัญของ 
การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระดับทวิภาคี และเล็งเห็นความสําคัญของภารกิจด้านต่างประเทศ 
โดยการเสริมสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเชียน 
ขณะเดียวกัน เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเชียน ประเทศที่เดินทางไปเยือน
ประกอบด้วย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว เป็นต้น นอกจากนั้น ยังได้เดินทางไปเยือน
ราชอาณาจักรภูฏาน สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ และฝรั่งเศส รวมถึงการ
เดินทางไปเข้าร่วมประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย ผลจากการ
เดินทางไปเยือนและเน้นการเสริมสร้างแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสถาบันนิติบัญญัติของประเทศต่างๆ 
ทําให้ได้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างวุฒิสภาไทยและต่างประเทศมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการ
เดินทางมาเยือนของนายเจี่ย ช่ิงหลิน อดีตประธานสภา ที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งสาธารณรัฐประชาชน
จีนได้นําคณะผู้แทน เดินทางมาเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของวุฒิสภาไทย รวมทั้งการเดินทางมา
เยือนของประธานวุฒิสภาโปแลนด์ ประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม เป็นต้น  

ขณะเดียวกัน นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภาคนปัจจุบัน ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของ
ภารกิจด้านต่างประเทศซึ่งได้ให้แนวนโยบายตามที่ได้แสดงวิสัยทัศน์ตามท่ีกล่าวไว้แล้วข้างต้น 
โดยเฉพาะความสัมพันธ์กับประเทศในภูมิภาคอาเชียนและประเทศอื่นๆ โดยเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 
๒๕๕๖ ได้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน หลังจากนั้นเดินทางไปเยือนประเทศปากีสถาน
และสาธารณรัฐโปแลนด์ ตามลําดับซึ่งการเดินทางไปเยือนดังกล่าวนอกจากจะเป็นการเดินทางไป
เยือนอย่างเป็นทางการตามคําเชิญของวุฒิสภาของประเทศนั้นๆ แล้วยังเป็นการเดินทางไปเยือน        
เพื่อแนะนําตัวภายหลังจากเข้าดํารงตําแหน่งประธานวุฒิสภาคนใหม่ โดยมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนา
ความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างสถาบันนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศ ขณะเดียวกันก็ได้ให้ความสําคัญ
กับภาครัฐโดยการนํานโยบายของรัฐบาล ไปสนับสนุนและหารือร่วมกันทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การค้าและการลงทุน นอกจากนี้ยังได้ให้ความสําคัญกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเอกอัครราชทูต
และทีมประเทศไทยของประเทศที่ไปเยือนอีกด้วย ขณะเดียวกัน รองประวุฒิสภาคนที่หนึ่ง               
(รับตําแหน่งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕) ก็ได้เห็นความสําคัญในภารกิจต่างประเทศโดยเฉพาะการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของสถาบันนิติบัญญัติ
ต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงได้มีการเดินทางไปเยือนประเทศต่างๆประกอบด้วย สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศบรูไน           
ดารุสซาลาม เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ         
โดยเป็นแขกของสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีนอีกด้วย   

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยสํานักการต่างประเทศมีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบ และ
ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสนับสนุนงานด้านต่างประเทศ ซึ่งภารกิจดังกล่าว ได้แก่ การเดินทางไปเยือนอย่างเป็น
ทางการ หรือการเข้าร่วมประชุมนานาชาติ เป็นต้น การดําเนินการตามภารกิจนั้น นอกจาก           



๕ 

การประสานการเยือนกับประเทศเจ้าภาพ การประสานกับสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศนั้นๆ 
รวมทั้งการเตรียมการเดินทางในรายละเอียดโดยรวมแล้วยังต้องดําเนินการจัดทําข้อมูลด้านวิชาการ
ระหว่างประเทศ การจัดทําประเด็นการสนทนา (Talking Point) เพื่อประกอบการเดินทางไปเยือน
และพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้นําระดับสูง ซึ่งภารกิจด้านต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้นดังกล่าวนั้น 
การจัดทํารายงานฉบับนี้จึงมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะความรู้และสมรรถนะของบุคลากรของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านวิชาการและข้อมูลด้านต่างประเทศให้
เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัยมากย่ิงขึ้น โดยมีความจําเป็นที่จะต้องมีการจัดการฝึกอบรม เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านต่างประเทศให้เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องและเหมาะสมตามแบบพิธีทางการทูตสากลและสามารถ ที่จะสนองความต้องการและเป็นที่
ยอมรับของสมาชิกวุฒิสภามากย่ิงขึ้น 

 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

๑.๒.๑ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ด้านต่างประเทศของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามระเบียบแบบแผนโดยยึดหลักการทูตสากลและ
ประเพณีปฏิบัติทางการทูตสากล 

๑.๒.๒ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านต่างประเทศ
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและผู้ที่เกี่ยวข้องมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น เป็นที่ยอมรับและพร้อมที่
จะสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการ การจัดทําประเด็นการสนทนา (Talking Point) การจัดเตรียมข้อมูล
สําหรับการประชุมระหว่างประเทศแก่สมาชิกวุฒิสภา ในการแสดงบทบาทในเวทีระหว่างประเทศได้
เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพ 

 
๑.๓  ขอบเขตของการศึกษา  

๑.๓.๑ บทบาทในการสร้างความสัมพันธ์ทวีภาคีกับรัฐสภาของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะ
ความสัมพันธ์ด้านนิติบัญญัติกับรัฐสภานานาประเทศ 

๑.๓.๒ บทบาทในการสร้างความสัมพันธ์พหุภาคีกับองค์กรรัฐสภาระหว่างประเทศ 
๑.๓.๓ บทบาทหน้าที่ของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านต่างประเทศในการสนับสนุนและ

ปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระดับทวิภาคี 
 

๑.๔  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑.๔.๑ ผลของการศึ กษาครั้ งนี้ จะ เป็นประโยชน์สํ าหรับ บุคลากรผู้ ป ฏิ บั ติ งาน                

ด้านต่างประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในวงงานรัฐสภา สามารถ  
ที่จะนําความรู้เหล่านี้ ไปใช้ประโยชน์และประยุกต์กับการทํางานให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผน  
โดยยึดหลักการปฏิบัติ ที่เป็นสากล 

๑.๔.๒ นําผลการศึกษาไปใช้ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการจัดทําข้อมูล                 
ด้านต่างประเทศแก่สมาชิกวุฒิสภาให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการเตรียมพร้อมและปรับตัวให้ทันกับ          
ยุคโลกาภิวัตน์และ การเปลี่ยนแปลงของนานาอารยะประเทศ พร้อมทั้งมีการติดตาม ศึกษาวิเคราะห์



๖ 

ความเคลื่อนไหวสถานการณ์โลกและการเปลี่ยนแปลงของแต่ละประเทศทําให้บุคลากรมีการพัฒนา        
ที่ดีขึ้น 

๑.๔.๓ นําผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้าน
ต่างประเทศรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบ
แบบแผนและประเพณีปฏิบัติตามหลักการทางการทูต 

 
๑.๕  ระเบียบวิธีการศึกษา 

วิธีการศึกษาเป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหรือการจัดทําแบบสอบถาม และ
สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ข้าราชการ และ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภา รวมทั้งศึกษาจาก Best Practice จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กระทรวงการต่างประเทศ สํานักนายกรัฐมนตรี เป็นต้น และผู้ที่ทําการศึกษาได้ปฏิบัติจริง 

 
๑.๖  นิยามศัพท์ในการศึกษา 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations) เป็นเรื่องของการติดต่อหรือ
ความสัมพันธ์ในแขนงต่างๆ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐต่อรัฐ หรือความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
ประชาชาติ เช่น เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม สงคราม สันติภาพและการทูต เป็นต้น 

การทูต (Diplomacy) หมายถึง ศิลปะความสามารถในการเจรจาที่จะนําไปสู่การตกลง
ระหว่างตัวแทนรัฐบาลและรัฐบาลของรัฐเอกราช การเจรจานั้นผู้เจรจาต้องรักษาผลประโยชน์ฝ่ายตน 
ให้มากที่สุดและให้สูญเสียน้อยที่สุด 

การทูตเชิงรัฐสภา (Parliamentary Diplomacy) เป็นเครื่องมือที่รัฐสภาทั่วโลกใช้ทํา
หน้าที่ด้านต่างประเทศ และเป็นเป้าหมายของการทําหน้าที่ด้านต่างประเทศของรัฐสภาไปพร้อม ๆ กัน 

พิธีการทูต คือ ระเบียบแบบอย่างหรือขนบธรรมเนียมที่ถือเป็นหลักเกณฑ์สําหรับ การ
ปฏิบัติด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นหลักเกณฑ์ด้านพิธีการที่
รัฐบาลหรือผู้แทนรัฐบาลหรือราชการต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดความมีมารยาทระหว่าง
ประเทศ 

มารยาททางการทูต มารยาท หมายถึง กิริยาวาจาที่สุภาพเรียบร้อย มารยาทเป็นสิ่งสําคัญ
ที่นักการทูตประสบความสําเร็จในการดําเนินการทางการทูต มารยาททางการทูตประกอบด้วย 
จรรยามารยาท และระเบียบพิธีประจําชาติ มารยามสากล ขนบธรรมเนียม และระเบียบพิธีที่             
ถือปฏิบัติ ในทางการทูตทั่วไป 

ทวิภาคี (bilateral) เป็นการดําเนินความสัมพันธ์ในลักษณะคู่ความสัมพันธ์หนึ่งต่อหนึ่ง
หรือเรียกว่าสองฝ่าย 

พหุภาคี (multilateral) หมายถึง สนธิสัญญาหลายฝ่าย ในที่นี้หมายถึงการดําเนิน
บทบาทในเวทีระดับนานาชาติ 

การเพิ่มประสิทธิภาพ หมายถึง การเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานโดยเน้น           
การพัฒนาความสามารถของบุคลากรและการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เป็นประโยชน์ 



๗ 

การพัฒนาองค์กร (Organization Development) หมายถึง กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพ
ขององค์กร โดยการวางแผนที่จะมุ่งพัฒนาความสามารถขององค์กร เพื่อให้สามารถที่จะบรรลุผล  
และสามารถวัดได้ในแง่ของประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเจริญเติบโตขององค์กร 

การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กรรมวิ ธีที่จะเพิ่มพูนสมรรถภาพในการทํางานของ
ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน ทั้งในด้านความคิด การกระทํา ความรู้ความสามารถ ความชํานาญและทัศนคติ 

สมรรถนะ (Competency) คุณลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในตัวบุคคลซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้
จะเป็นตัวผลักดันให้บุคคลสามารถสร้างผลการปฏิบัติงานในงานที่ตนรับผิดชอบให้สูงกว่าหรือ
เหนือกว่าเป้าหมายที่กําหนดคําจํากัดความของการทูตเชิงรัฐสภา  



 

 
บทที่ ๒ 

แนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา 
 
 
ในการศึกษาเรื่อง บทบาทของเจ้าหน้าที่ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ

ระดับทวิภาคี ศึกษากรณี : สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ผู้ศึกษาได้นําแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมา
ใช้กับการศึกษาในครั้งนี้ ดังนี้ 

    
๒.๑  แนวคิดเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้มีมานับแต่อดีตกาลเป็นเวลาหลายพันปีมาแล้ว ซึ่งเป็นที่
ทราบในความหมายกันว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐต่อรัฐหรือความสัมพันธ์ระหว่างรัฐประชาชาติ 
ในยุคปัจจุบันนั้นไม่มีรัฐใด ชาติใดที่จะดํารงอยู่อย่างโดดเดี่ยว โดยที่ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับชาติอ่ืนๆ หรือ
สังคมอื่นๆ ได้อีกต่อไป จะเห็นได้จากสภาวการณ์ในโลกปัจจุบันที่มีความเชื่อมโยงกันและปัญหาต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นทําให้แต่ละประเทศ แต่ละรัฐต้องมีความสัมพันธ์และความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด มีการ
รวมตัวกันในแต่ละภูมิภาคของโลกเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 
และ เพื่อจะรักษาผลประโยชน์ร่วมกันในแต่ละภูมิภาค 

นักวิชาการหลายท่านได้ให้แนวคิดและความหมายของ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
(International Relations) ไว้แตกต่างกัน ดังนี้ 

รศ.ดร.สุรพล ราชภัณฑารักษ์ (๒๕๔๐ : ๔๕๑) ได้ให้ความหมายว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศมิได้หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเท่านั้น แต่มีความหมายที่กว้างกว่านั้น ถึงแม้ว่า 
หน่วยที่มีบทบาทสําคัญในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคือรัฐ หรือรัฐบาล ผู้ดําเนินกิจการของรัฐ        
ก็ตาม ประเทศนี้ หน่วยอ่ืนๆ ที่มิใช่รัฐ เช่น องค์การระหว่างประเทศ กลุ่มบุคคลใดๆ หรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง ซึ่งมีบทบาทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ “ความสัมพันธ์” มิได้หมายความถึง
ความสัมพันธ์ทางการเมือง เพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และ
อ่ืนๆ ซึ่งความสําคัญในการดําเนินการเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหน่วยนั้นๆ ความสัมพันธ์นี้มีทั้ง
ความขัดแย้งและความร่วมมือ 

จุลชีพ ชินวรรโณ (๒๕๑๘:๑) ให้แนวคิดว่า ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นการ
แลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นข้ามพรมแดนของประเทศในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง พฤติกรรม
ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรัฐ (state) หรือมิใช่รัฐ (Non state) เช่น กลุ่มบุคคล หรือ องค์การระหว่าง
ประเทศเป็นต้น 

Karl W.Deutsch (อ้างใน จุฑาทิพ คล้ายทับทิม ในหนังสือเรื่อง “หลักความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ) กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประกอบด้วยพฤติกรรม และการกระทํา
ทั้งหลายของรัฐ ที่มีต่อกันโดยปราศจากการควบคุมอย่างเพียงพอ” 



๙ 

Olson and Sondeman (อ้างในจุฑาทิพ คล้ายทับทิม หนังสือเรื่อง หลักความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ) โดยกล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นเรื่องของการติดต่อและความสัมพันธ์ 
ในแขนงต่างๆ  

โดยสรุป ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นั้นจะหมายถึงการแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธ์         
ที่เกิดขึ้นข้ามพรมแดนของรัฐในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งโดยรัฐหรือตัวแสดงใดๆ ที่มิใช่รัฐในรูปแบบที่เป็น
ทางการหรือไม่เป็นทางการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองหรือวัตถุประสงค์อ่ืนๆ โดยเป็นความสัมพันธ์
ที่ดี ร่วมมือกันหรือความสัมพันธ์ในลักษณะขัดแย้งกันในมิติของการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร และ
วัฒนธรรม ซึ่งจะเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีผลต่อความสงบเรียบร้อย ความมั่นคง การอยู่ดี 
กินดี และ การพัฒนาของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม นับว่ามีความสําคัญ  

 
๒.๒  แนวคิดเก่ียวกับการทูต  

โดยที่การทูตเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่สามารถช่วยให้การดําเนิน
กิจการด้านต่างประเทศเป็นไปด้วยความราบรื่นและมีประโยชน์ต่อประเทศชาติและเพื่อประโยชน์แห่ง
รัฐ ในการนี้จึงได้ทําการศึกษาถึงเรื่องดังกล่าวนี้ โดยมีการให้แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการทูต มารยาท
ทางการทูตแบบพิธีทางการทูต การทูตรัฐสภา แตกต่างต่างกันออกไป ดังนี้  

ดร. อรุณ ภาณุพงศ์ อดีตประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา (๒๕๓๙ - 
๒๕๔๓) ได้กล่าวไว้ในสาระน่ารู้ “งานการทูตและคุณสมบัติของนักการทูต” ว่า การทูต (Diplomacy) 
เป็นวิถีทางปกติที่ประเทศใช้ในการติดต่อกับต่างประเทศ ซึ่งรูปแบบได้มีการปรับเปลี่ยนวิวัฒนาการ
ตามลักษณะ แห่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย นักการทูต 
(Diplomats) จึงจําเป็นที่ต้องมีทักษะและเทคนิคที่หลากหลายออกไปให้เหมาะสมกับยุคสมัยและ
สถานการณ์ ซึ่งในสมัยก่อนนั้น ทูตทําหน้าที่เป็นผู้แจ้งข่าว (herald) หรือผู้เดินสาร( message) ของ
ประมุขผู้ซึ่งกําหนดนโยบายหรือทิศทางของการต่างประเทศ ซึ่งลักษณะของงานการทูตจะเป็นแบบ
เฉพาะกิจ โดยทั่วไปแล้วประมุขของรัฐจะคัดเลือกและส่งราชทูตและคณะจากบุคคลที่ไว้วางใจ ต่อมา
ประเทศต่างๆ มีความสัมพันธ์กันมากขึ้น ประเทศมีผลประโยชน์ และคนในชาติของตนอยู่ในประเทศ
อ่ืน จึงได้มีการส่งคณะทูต (Diplomatic mission) ไปประจําในประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการทูต
ระหว่างกัน ซึ่งงานในหน้าที่ของนักการทูตโดยทั่วไป มีอยู่ ๕ ประการ กล่าวคือ ๑) งานการเป็นผู้แทน
ประเทศ (Representation) ๒) งานการเจรจา (negotiation) ๓) งานการข่าวสาร (information) 
๔) งานการคุ้มครอง (Protection) และ ๕) งานการสร้างสัมพันธไมตรีและแก้ปัญหา อนึ่งในการ
กล่าวถึง การทูต นั้น หนังสือ บันทึกหรือบทความที่ส่วนใหญ่มักจะมองถึงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ไปทํา
หน้าที่ทูตในต่างประเทศเป็นหลัก และลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและงานการทูตได้
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญอีกช่วงหนึ่งในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งการจัดต้ังองค์การสหประชาชาติขึ้น 
หลังสงครามโลกครั้งที่สองได้มีประเทศที่เกิดขึ้นใหม่ในโลกเพิ่มมากขึ้น การต่างประเทศรวมถึงการทูต
ย่อมจะมีขอบเขตที่กว้างขวางและซับซ้อนมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงของ การทูตที่สําคัญมี ดังนี้ ๑) 
การทูตโดยการประชุม (Conference diplomacy) เป็นการทูตแบบพาหุภาคี ๒) การทูตโดยผู้นํา
(summit diplomacy) ๓) การทูตเฉพาะเรื่อง (technique diplomacy)  



๑๐ 

Harold Nicolson (๑๙๖๙ อ้างใน สุรพล ราชภัณฑารักษ์ ,๒๕๔๐) กล่าวว่า การทูตเป็น
ศิลปะ ความสามารถในการเจรจาที่จะนําไปสู่การตกลงระหว่างตัวแทนรัฐบาลและรัฐบาลของรัฐเอก
ราช การเจรจานั้นผู้เจรจาต้องรักษาผลประโยชน์ฝ่ายตนให้มากท่ีสุดและให้สูญเสียน้อยที่สุด การ
ดําเนินการทางการทูตกระทําได้ทั้งในระยะของสงครามและยามปกติ การทูตอาจใช้ในโอกาสต่างๆ 
โดยมี ๓ ความหมาย คือ หมายถึง ๑) นโยบายต่างประเทศ ๒) การเจรจาเกี่ยวกับรัฐประชาชาติอ่ืน 
๓) กระทรวงการต่างประเทศ 

แนวคิดของ Morgenthau กล่าวว่า การทูตเป็นปัจจัยด้านหนึ่งของอํานาจรัฐลักษณะเฉพาะ
ของการทูตคือ การรักษาสันติภาพของประเทศ การทูตที่จบลงด้วยการทําสงคราม หมายถึง ความล้มเหลว
ในวัตถุประสงค์หลักคือ การส่งเสริมผลประโยชน์แห่งชาติโดยแนวทางสันติวิธี 

มารยาททางการทูต มารยาท หมายถึง กิริยาวาจาที่สุภาพเรียบร้อย มารยาทเป็นสิ่งที่จะ
ช่วยให้นักการทูตประสบความสําเร็จในการดําเนินงานทางการทูต มารยาททางการทูตประกอบด้วย
จรรยามารยาท และระเบียบพิธีประจําชาติ มารยาทสากล ขนบธรรมเนียมและระเบียบพิธีที่ถือปฏิบัติ
ทางการทูตทั่วไป มารยาทที่ดีเสริมด้วยความสะอาดของร่างกาย ตลอดจนความสะอาดและเหมาะสม
ของเครื่องแต่งกายตามลักษณะบุคลิกภาพ รูปแบบ ความนิยม และกาลเทศะ จะสร้างความประทับใจ
ให้กับคู่สนทนาและผู้ที่พบเห็น ซึ่งเป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้การดําเนินงานทางการทูต
ประสบความสําเร็จ 

พิธีการทูต (ปรีชา แก่นสา นักการทูตชํานาญการ กระทรวงการต่างประเทศ) คือ ระเบียบ
แบบอย่างหรือขนบธรรมเนียมที่ถือเป็นหลักเกณฑ์สําหรับการปฏิบัติด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ ซึ่งวางไว้หรือเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นหลักเกณฑ์ตามพิธีการที่รัฐบาล ผู้แทนของ
รัฐบาลหรือราชการต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความมีมารยาทระหว่างประเทศ พิธีการ
ทูต เป็นเรื่องที่มีความสําคัญและเกี่ยวข้องกับธรรมเนียมต่างๆ ดังนี้ ๑) ความเคารพให้เกียรติและ
ศักดิ์ศรีระหว่างประเทศ ๒) การจัดลําดับความสําคัญ (Order of Precedence) ๓) การแสดง
อัธยาศัยไมตรี 

Everhard Voss เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเยอรมัน (เสนอหัวข้อการศึกษาเรื่องการทูต
รัฐสภา ตามรายงานการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา, เมษายน ๒๕๕๗ ประเทศเม็กซิโก) ได้ให้
แนวคิดเรื่อง การทูตเชิงรัฐสภา (Parliamentary Diplomacy) ว่า เป็นกระบวนการสร้างสร้าง
สันติภาพระหว่างประเทศ เป็นเครื่องมือที่รัฐสภาทั่วโลกใช้เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างรัฐสภาและ
ระหว่างรัฐสภากับบุคคล องค์กร หรือสถาบันนอกรัฐสภา เพื่อเป็นตัวแทนภาคส่วนต่างๆ ในสังคม 
เพื่อช่วยระงับข้อพิพาท และ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
การพัฒนาประเทศ และ เพื่อแสวงหาหนทางใหม่ๆ ในการสร้างความเข้าใจร่วมกับรัฐบาล มีนัยของ
ความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศ  

สุภาสินี ขมะสุนทร (เอกสารการศึกษาส่วนบุคคลเรื่องรัฐสภากับต่างประเทศ, หลักสูตรการ
พัฒนานักบริหารระดับสูงสําหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญระดับ ๙ ขึ้นไป, สํานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร, ๒๕๔๙, หน้า ๕) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการทูตรัฐสภาว่า เป็นเครื่องมือที่รัฐสภาทั่วโลก
ใช้ทําหน้าที่ด้านต่างประเทศและเป็นเป้าหมายของการทําหน้าที่ด้านต่างประเทศไปพร้อมๆ กันและ



๑๑ 

รวมถึงการดําเนินงานของรัฐสภาในเรื่องต่างประเทศที่รัฐบาลดําเนินการต่อไปไม่ได้แล้ว หรือในเรื่อง
รัฐบาลไม่สามารถดําเนินการได้  

โดยที่จุดกําเนิดของการทูตรัฐสภาเกิดจากกระบวนการเพื่อสันติภาพในยุโรปในช่วง 
คริสต์ศตวรรษที่ ๑๘ ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของสมาชิกรัฐสภาชั้นนําของประเทศต่างๆ ในยุโรปที่ติดต่อ
และหารือร่วมกันเกี่ยวกับสันติภาพในยุโรปรวมทั้งอเมริกาและนํามาสู่การจัดต้ัง International 
Tribunal for Arbitration และเป็นแรงบันดาลใจในการจัดต้ังสันนิบาตชาติ (League of Nations) 
ในเวลาต่อมา ความก้าวหน้าของการทูตรัฐสภาในระยะต่อมาจะผูกพันกับหน้าที่ภายในประเทศของ
รัฐสภาที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้สัตยาบันสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่ง
ถือว่าเป็นหน้าต่างสําคัญ ที่รัฐสภาจะต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก การให้สัตยาบัน
สนธิสัญญาระหว่างประเทศจะเป็นตัวพัฒนาสมรรถนะของรัฐสภาให้มีคุณภาพในการกลั่นกรอง
สนธิสัญญาระหว่างประเทศ 

วรรณภัสส์ ไชยเทพ , ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขณะนี้กําลังอยู่ระหว่าง
การศึกษาปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัย Surrey สหราชอาณาจักร ได้นําเสนอผลงานด้านวิชาการในที่
ประชุมสหภาพรัฐสภา - สมาคมเลขาธิการรัฐสภา ครั้งที่ ๑๒๕ ณ กรุง Bern Switzerland โดยให้ คํา
จํากัดความของการทูตเชิงรัฐสภา ที่ได้สรุปจากความเห็นของนักวิชาการที่เกี่ยวข้องว่า การทูตเชิง
รัฐสภา หมายถึง ความเป็นผู้แทนของสมาชิกรัฐสภาในกรอบและเวทีการทูตและความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ อย่างไรก็ดี ขอบเขตภารกิจด้านการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของวุฒิสภาไทย ได้
ถูกจํากัดไว้ภายในกรอบของรัฐธรรมนูญ ซึ่งได้ระบุตามมาตรา ๑๙๐ ว่าภารกิจด้านต่างประเทศใดๆ ที่
มีผลต่อความมั่นคงของชาติจะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐสภา ในที่นี่หมายถึงสภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภา  

 ทั้งนี้ ขอบเขตของการทูตเชิงรัฐสภาที่รัฐธรรมนูญได้กําหนดไว้ มิได้หมายถึงการจํากัด
บทบาทของสมาชิกวุฒิสภาและเจ้าหน้าที่ประจําสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่จะสามารถอาศัย
ความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาชีพ โดยอิงจากข้อกําหนดและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานด้านการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในการพิจารณาดําเนินภารกิจต่างๆ ทางการทูต 

 
๒.๓  แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 

การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กรรมวิธีที่จะเพิ่มพูนสมรรถนะในการทํางานของผู้ปฏิบัติ
หน้าที่แต่ละคน ทั้งในความคิด การกระทํา ความรู้ความสามารถ ความชํานาญ และทัศนคติ ซึ่งเราจะ
เห็นว่าเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในทุกเรื่องจะประสบความสําเร็จนั้น คือ สมรรถนะ 
(Competency) ที่องค์กรหลายๆ แห่ง มีการกําหนดขึ้น และเป็นเครื่องมือการบริหารที่นํามาใช้ได้ทั้ง
การพัฒนารายบุคคล การพัฒนาสายอาชีพของบุคลากร การบริหารผลดําเนินการ และการพัฒนา
องค์กร 

แนวคิดของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในเรื่องการการพัฒนาบุคลากร ซึ่งได้มีการกําหนด
ไว้ในแผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้หลักการและเหตุผลว่า 
เนื่องด้วย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีภารกิจหลักในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติแก่
วุฒิสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ให้มีประสิทธิภาพ



๑๒ 

และประสิทธิผลต่อประเทศชาติและประชาชน ซึ่งการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว บุคลากรของสํานักงานฯ 
จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติอย่างมืออาชีพ กล่าวคือสามารถที่จะปฏิบัติงานโดยอาศัยองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ มีความรอบรู้ในงานที่ปฏิบัติและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลงานที่มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับของสมาชิกวุฒิสภาและผู้รับบริการ ดังนั้นสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจําเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถสนับสนุนการดําเนินการ
ตามบทบาทและภารกิจของวุฒิสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเรื่องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นรากฐานสําคัญต่อการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กร ในการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานฯ ได้นําหลักการพัฒนาบุคลากรบนพื้นฐานของสมรรถนะ 
(Competency base Human Resource Development) มาใช้พัฒนาความรู้ความสามรถ ทักษะ 
สมรรถนะของบุคลากรให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

หากจะดูตามความหมายของคําว่า สมรรถนะแล้ว ได้มีนักวิชาการจากต่างประเทศและ ใน
ประเทศได้ให้คํานิยามและให้แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ ดังนี้ 

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สมรรถนะ คือ กลุ่มของความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ ตลอดจนทัศนคติที่จําเป็นในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คุณลักษณะ
ของบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมและผลของการปฏิบัติงาน ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้ ส่วนหนึ่งประกอบขึ้น
จากทักษะ ความรู้ ความสามารถ บุคลิกภาพ ค่านิยมของบุคคล หรือ พฤติกรรมของผู้ที่มีผลการ
ปฏิบัติงานยอดเยี่ยมในงานหนึ่งๆ  

 ขจรศักด์ หาญณรงค์ (๒๕๔๔) สมรรถนะ คือ สิ่งที่แสดงคุณลักษณะ และคุณสมบัติของ
บุคคล รวมถึงความรู้ทักษะ และพฤติกรรมที่แสดงออกมา ซึ่งทําให้บรรลุผลสําเร็จในการปฏิบัติงานที่
มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป 

วัฒนา พัฒนพงศ์ (๒๕๔๖) สมรรถนะ คือ ระดับของความสามารถในการปรับใช้กระบวน
ทัศน์ (Paradigm) ทัศนคติ พฤติกรรม ความรู้ และทักษะเพื่อการปฏิบัติงานให้เกิดคุณภาพ 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลในองค์กร 

ณรงค์วิทย์ แสงทอง (๒๕๔๖) สมรรถนะ คือ ความสามารถหรือสมรรถนะของผู้ดํารง
ตําแหน่งงานนั้นๆ ต้องการคําว่า Competency นี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะพฤติกรรมแต่จะมองลึกไปถึง 
ความเชื่อทัศนคติ อุปนิสัยส่วนลึกของตนด้วย 

บริษัทปูนซีเมนต์ไทยให้ความหมายของสมรรถนะ คือ คุณลักษณะความสามารถที่องค์กร
ต้องการให้พนักงานมีซึ่งความสามารถดังกล่าวทําให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบได้
สําเร็จลุล่วงด้วยดีทั้งเป็นการสนับสนุนเป้าหมายโดยรวมขององค์กรอีกด้วย  

แนวคิดในเรื่องของสมรรถนะที่ได้รับความนิยมมากท่ีสุด คือ แนวคิดของ แมคคลีแลนด์ 
(McClelland) ซึ่งได้ให้ความหมายว่า สมรรถนะ คือ บุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในปัจเจกบุคคลนั้น 
สร้างผลปฏิบัติงานที่ดีหรือตามเกณฑ์ที่กําหนดในงานที่ตนรับผิดชอบองค์ประกอบของสมรรถนะเป็น
ดังนี้ ๑) ความรู้ ๒) ทักษะ ๓) ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง ๔) บุคลิกลักษณะประจําตัวของบุคคล ๕) 
แรงจูงใจ/ เจตคติ ขอบเขตของสมรรถนะแบ่งได้ออกเป็น ๔ ขอบเขตด้วยกันคือ ๑) สมรรถนะหลัก 
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(Core Competencies) ๒) ค่านิยมและความเชื่อหลัก (Core values and belief or Role 
Competency) ๓) สมรรถนะด้านความรู้และการทํางาน ๔) สมรรถนะด้านทักษะและการแสดงออก 

สมรรถนะหลัก (Core Competencies) ทั้ง Hamel และ Prahalad (Gary Hamel and 
C.K.Prahalad (๑๙๙๔) ได้ให้ความหมายของสมรรถนะหลัก หมายถึง การบูรณาการของความรู้ที่
เกิดขึ้น ในองค์การ ซึ่งความรู้และทักษะที่หลากหลายเหล่านี้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ และมี
องค์ประกอบ ที่สําคัญ ๔ ส่วน คือ ๑) เทคโนโลยี (Technology) ๒) ทรัพยากรมนุษย์ ๓) องค์การ 
(Organization) ๔) วัฒนธรรม (Culture) 

คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภาสามัญ (ก.ร.) ได้กําหนดไว้ตามหนังสือ ก.ร. ที่๔๔/๒๕๕๕
(ว๑๗) ให้ความหมายของคําว่า สมรรถนะ (Competency) หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็น
ผล มาจากความรู้ ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะอื่นๆที่ทําให้บุคคลสร้างผลงานโดดเด่นใน
องค์กร ประกอบด้วย 

 
 



 

บทที่ ๓ 
ผลการศึกษา 

 
 

๓.๑  สภาพทั่วไปของการปฏิบัติงาน 
๓.๑.๑  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (The Secretariat of the Senate) 

๓.๑.๑.๑ ประวัติความเป็นมา 
ในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภาได้ออก

กฎหมาย ว่าด้วยการจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภาซึ่งได้กําหนดให้มีส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
คือ สํานักงานเลขาธิการรัฐสภา และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นโดยได้กําหนดให้สํานักงาน
เลขาธิการรัฐสภา มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของรัฐสภาและรักษาความสงบ
เรียบร้อยในบริเวณรัฐสภา มีเลขาธิการรัฐสภาเป็นบังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการ ขึ้นตรงต่อประธานรัฐสภา และ จะให้มีรองเลขาธิการรัฐสภาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ
และช่วยเลขาธิการรัฐสภาปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๓๔ สภานิติบัญญัติแห่งชาติทํา
หน้าที่รัฐสภาได้มีการปรับปรุงกฎหมายของส่วนราชการ ในสังกัดรัฐสภา โดยให้คณะกรรมการ
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภาพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสํานักงานเลขาธิการรัฐสภา และ
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับข้าราชการประเภท อื่นๆ และได้นําเสนอให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยคณะรัฐมนตรีได้เสนอร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่าย
รัฐสภา(ฉบับที่..) พ.ศ.... และร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  
เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งได้ลงมติเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายได้
พระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๓๕ สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

๑) กําหนดให้มีส่วนราชการสังกัดรัฐสภา คือ สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นส่วนราชการ
เหล่านี้มีฐานะเทียบเท่ากรม และเป็นนิติบุคคล สําหรับส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นหากจะจัดต้ังขึ้น
ก็ต้องทําเป็นพระราชบัญญัติ 

๒) ให้โอนอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของสํานักงานเลขาธิการ
รัฐสภา และบรรดาอํานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สํานักงานเลขาธิการรัฐสภาตลอดจนกิจการ ทรัพย์สิน 
สิทธิ หนี้ ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณของสํานักงานเลขาธิการรัฐสภา มาเป็นของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยให้เลขาธิการรัฐสภา และ
รองเลขาธิการรัฐสภา ร่วมกันดําเนินการจัดแบ่งและกําหนดสถานที่ทํางาน 

๓) ด้วยประกาศรัฐสภาแบ่งส่วนราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กําหนดให้ประกาศรัฐสภามีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
(ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๙๓ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๓๕ ) จึงถือว่าสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ได้ต้ังขึ้นในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๓๕ 

๓.๑.๑.๒ โครงสร้างสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 



๑๕ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากรมและ
เป็น นิติบุคคล โดยมีสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็น
หน่วยงานราชการสังกัดรัฐสภา การบริหารงานบุคคลกลางมีองค์กรของตนเอง คือ คณะกรรมการ
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ก.ร.) ทําหน้าที่ในการควบคุม ดูแล สําหรับบุคลากรสังกัดสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ซึ่งเรียกว่า ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ประกอบด้วยข้าราชการรัฐสภาสามัญ และข้าราชการ
รัฐสภาฝ่ายการเมือง ข้าราชการรัฐสภาสามัญ คือ บุคคลผู้รับราชการในตําแหน่งประจํา ในส่วน
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีเลขาธิการวุฒิสภาเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการ ขึ้นตรงต่อประธานวุฒิสภา โดยมีที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ๖ คน และรองเลขาธิการวุฒิสภา ๖ 
คน ช่วยบริหารกํากับดูแลการปฏิบัติราชการ ทั้งมีกลุ่มงานอิสระ ๓ กลุ่มงาน ปฏิบัติงานให้โดยตรงต่อ
เลขาธิการวุฒิสภา คือ กลุ่มงานที่ปรึกษา กลุ่มงานตรวจสอบภายใน และกลุ่มช่วยอํานวยการนัก
บริหาร โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๑๘ สํานัก มีหน้าที่ความรับผิดชอบครอบคลุม
ภารกิจและกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของวุฒิสภา (แผนผัง ๑) ส่วนข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง คือ 
บุคคลผู้รับราชการในตําแหน่งการเมืองของรัฐสภามีฐานะคล้ายคลึงข้าราชการการเมืองตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยอยู่ในบังคับบัญชาของประธานรัฐสภา 
ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาผู้แทนราษฎร แล้วแต่กรณี มีตําแหน่งดังนี้ 

๑) ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา 
๒) ที่ปรึกษารองประธานรัฐสภา 
๓) ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา 
๔) ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร 
๕) ที่ปรึกษารองประธานวุฒิสภา 
๖) ที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
๗) เลขานุการประธานรัฐสภา 
๘) เลขานุการรองประธานรัฐสภา 
๙) เลขานุการประธานวุฒิสภา 
๑๐) เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร 
๑๑) เลขานุการรองประธานวุฒิสภา 
๑๒) เลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
๑๓) เลขานุการผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
อย่างไรก็ตามการแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองดังกล่าวข้างต้น 

ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วแต่กรณี แต่งต้ังบุคคลซึ่ง
เห็นสมควรตามเหตุผลในทางการเมือง และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปท่ีจะเป็นข้าราชการรัฐสภา
สามัญได้ตามมาตรา ๒๔ ยกเว้น (๔) และไม่เป็นข้าราชการ ซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา 
ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ออกจากตําแหน่งเมื่อ ตาย ลาออก สําหรับข้าราชการรัฐสภาฝ่าย
การเมืองตาม (๑) - (๖) ผู้แต่งต้ังสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง หรือผู้แต่งต้ังพ้นจากตําแหน่งหรือเมื่อรัฐสภา
สิ้นอายุหรือถูกยุบ ส่วนข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตาม (๗) - (๑๓) ผู้แต่งต้ังสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง



๑๖ 

จะโดยมีความผิดหรือไม่มีความผิดก็ตาม หรือประธาน หรือรองประธาน แห่งสภาที่ผู้นั้นสังกัด หรือ
ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพ้นจากตําแหน่งแล้วแต่กรณี 

๓.๑.๑.๓ อํานาจหน้าที่ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา๑ 
๑)  รับผิดชอบงานด้านวิชาการธุรการของวุฒิสภา 
(๑)  งานด้านวิชาการและธุรการในการประชุมวุฒิสภา 
(๒) งานด้านวิชาการและธุรการในการประชุมคณะกรรมาธิการ 
๒)  สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข โดยเฉพาะบทบาทการดําเนินงานทางด้านนิติบัญญัติ          
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฯ ของวุฒิสภา 

๓) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยในเรื่องต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูล
สําหรับประกอบการพิจารณาดําเนินการงานของสมาชิกวุฒิสภาตามบทบาทและอํานาจหน้าที่ของ
วุฒิสภา 

๔) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัย รวมทั้งการเปรียบเทียบข้อมูลของ
นานาอารยะประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับสนับสนุนการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภา
ต่างประเทศ ของวุฒิสภา 

๕) ประสานงานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภา 

๖) ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ประกาศและคําสั่ง
ได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของวุฒิสภา เช่น ด้านงบประมาณ บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น 

๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่วุฒิสภามอบหมาย 
 

                                                 
๑ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ประวัติความเป็นมาและอํานาจหน้าท่ีของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ๒๕๕๑, หน้า 

๑ – ๔. 



๑๗ 

 
 

แผนภาพที่ ๒ โครงสร้างสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 



๑๘ 

๓.๑.๑.๔ แผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยปัจจุบันเป็นฉบับที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา โดยปัจจุบันเป็นฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ซึ่งการจัดทําแผนยุทธศาสตร์นั้น
ได้มีการประเมินสถานการณ์ภายในและภายนอกของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยใช้หลักการ
วิเคราะห์ตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management 
Quality Award = PMQA) เพื่อวิเคราะห์ SWOT Analysis พิจารณาจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน 
(weakness) โอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม(Threat) ซึ่งจากการวิเคราะห์สถานการณ์
ปัจจุบันและในอนาคตรวมทั้งสถานการณ์ด้านต่างๆ ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ผลที่ได้ คือ จัด
อยู่ในตําแหน่งจุดอ่อนและมีโอกาส ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจําเป็นที่
จะต้องเน้นความน่าเชื่อถือและสร้างการยอมรับจากพันธมิตร แนวร่วม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่ง
บทบาทดังกล่าวนี้จึงนําไปสู่การ กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์หลัก๒ 

๑) วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นองค์กรธรรมาภิบาลท่ีได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและ

ประชาชน 
๒) พันธกิจ (Mission) 

(๑)  สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านนิติบัญญัติตามหลักธรรมาภิบาล 
(๒)  พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนงานด้าน

นิติบัญญัติ 
(๓)  พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของ

สมาชิกและประชาชน 
๓) ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy issue) ประกอบด้วย 

(๑) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบงานให้เป็นไปตามหลัก
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

เป้าประสงค์หลัก การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานเป็นไป
ตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี บรรลุผลสัมฤทธ์ิ และเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้เสีย 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒  พัฒนาฐานข้อมูลและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป้าประสงค์หลัก ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เชื่อถือได้ ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน ผู้ใช้เข้าถึงง่ายและเชี่ยมโยงกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 

(๓) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจ
ในวงงานนิติบัญญัติ 

                                                 
๒ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับท่ี ๓ (๒๕๕๕ - ๒๕๕๙). 



๑๙ 

 เป้าประสงค์หลัก บุคลากรมีศักยภาพและสามารถปฏิบัติงาน
ได้สอดคล้องกับความต้องการ ของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน 

๔) ค่านิยมหลัก (Core Values) 
(๑)  ยึดหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
(๒) มุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
(๓) จิตบริการ 
(๔) โปร่งใส สุจริต 
(๕) การทํางานเป็นทีม 
(๖) ไม่เลือกปฏิบัติ 

๓.๑.๒  สํานักการต่างประเทศ ( Foreign Affairs Bureau)๓  
สํานักการต่างประเทศ เป็น ๑ ใน ๑๘ สํานัก สังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๓.๑.๒.๑ อํานาจหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานักการ
ต่างประเทศ 

๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการประสานงานขอหนังสือเดินทางและหนังสือ
นําตรวจลงตรา เข้าประเทศในการเดินทางไปราชการต่างประเทศให้ กับสมาชิกวุฒิสภา 
คณะกรรมาธิการ และข้าราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภารวมทั้งอํานวยความสะดวกให้กับ
คณะเดินทางของวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ 

๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวก ต้องรับอาคันตุกะ และ
จัดงานเลี้ยงรับรองคณะแขกบุคคลสําคัญของวุฒิสภา ประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา และ
คณะกรรมาธิการ ที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของวุฒิสภาหรือรัฐสภาไทย 

๔) ดําเนินการด้านพิธีการทูตของวุฒิสภา สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๕) ดําเนินการประสานการเยือนต่างประเทศและหรือการประชุม

ระหว่างประเทศของประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ และข้าราชการระดับสูง
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๖) ดําเนินการประสานการเยือนของสมาชิกรัฐสภาต่างประเทศที่มา
เยือนประเทศไทย 

๗) ดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ข้อมูลข่าวสารด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมของประเทศในทวีปยุโรป อเมริกา แปซิฟิค เอเชีย และแอฟริกา เพื่อนํามา
ประกอบการจัดทําข้อมูลบริการแก่สมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ 

๘) ดําเนินการจัดทําข้อมูลประกอบการสนทนา(Talking Point) ของ
ประเทศต่างๆ ให้กับประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา ในการรับรองคณะทูตานุทูต และบุคคล
สําคัญในการเข้าเยี่ยมคารวะระหว่างการเดินทางไปเยือนและต้อนรับการเยือน 

                                                 
๓ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, คู่มือการให้บริการของสํานักการต่างประเทศ, ๒๕๕๑, หน้า ๑ – ๑๐. 



๒๐ 

๙) ดําเนินการติดตามการดําเนินกิจกรรมของคณะกรรมการบริหาร
หน่วยประจําชาติไทยในองค์กรรัฐสภาระหว่างประเทศทั้ง ๓ หน่วย รวมทั้งประสานงานและเข้าร่วม
สังเกตการณ์ในการประชุมของคณะกรรมการทั้งสามหน่วย รวมถึงการดําเนินกิจกรรมของกลุ่ม
มิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย 

 ๑๐) ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในการเดินทางไปเยือนต่างประเทศอย่าง
เป็นทางการและ การเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศของประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา 
คณะกรรมาธิการและข้าราชการระดับสูงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๑๑)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องรวมทั้งการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓.๑.๒.๒ โครงสร้างสํานักการต่างประเทศ แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มงาน คือ 
๑) กลุ่มงานบริการทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

๑.๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
๑ .๒ )  ดํา เนินการเกี่ ยว กับงานพัส ดุ  ครุ ภัณฑ์  การเงินและ

งบประมาณ ของสํานัก 
๑.๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและข้อมูลด้านบุคลากรของ

สํานัก 
๑.๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแผนรายงานการปฏิบัติงานและ

การใช้จ่ายงบประมาณ 
๑.๕) ดําเนินการเกี่ยงกับการจัดทําและเผยแพร่เอกสารและผลงาน

ของสํานัก 
๑.๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

อ่ืนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
๒) กลุ่มงานพิธีการทูต มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๒.๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านพิธีการทูตของวุฒิสภาและ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในโอกาสที่บุคคลสําคัญต่างประเทศรวมทั้งคณะทูตานุทูต เข้าเยี่ยมคารวะ
ประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ สมาชิกวุฒิสภา และข้าราชการระดับสูงของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พร้อมทั้งจัดทําบันทึกการสนทนาการเข้าเยี่ยมคารวะ 

๒.๒) ดําเนินการประสานงานและอํานวยความสะดวกในการ
เดินทางไปเยือนอย่างเป็นทางการและการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศของประธานวุฒิสภา รอง
ประธานวุฒิสภา คณะกรรมาธิการและข้าราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

๒.๓) ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในการเดินทางไปเยือนต่างประเทศ
อย่างเป็นทางการและ การเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศของประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา 
คณะกรรมาธิการและข้าราชการระดับสูงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒.๔) ดําเนินการประสานงานและอํานวยความสะดวกแก่คณะ
สมาชิกวุฒิสภาต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของวุฒิสภา 



๒๑ 

๒.๕) ดําเนินการจัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคลสําคัญ
ต่างประเทศที่ประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา และข้าราชการระดับสูงของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาเจ้าภาพ 

๒.๖) ดําเนินการประสานงานการขอหนังสือเดินทางราชการ 
หนังสือนําตรวจลงตรา เข้าประเทศในการเดินทางไปราชการต่างประเทศให้กับสมาชิกวุฒิสภา 
คณะกรรมาธิการ และข้าราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๒.๗) ให้การสนับสนุนและปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓) กลุ่มงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
๓.๑) ดําเนินการศึกษา ติดตาม การดําเนินกิจกรรมของคณะ

กรรมการบริหารหน่วยประจําชาติไทยทั้ง ๓ หน่วย ได้แก่ สหภาพรัฐสภา (IPU) สหภาพสมาชิก
รัฐสภาเอเชียและแปซิฟิค (APPU) และสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) รวมทั้งองค์สมาชิกรัฐสภา
ระหว่างประเทศอื่นๆ โดยการเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม และจัดสรุปผลการประชุมเพื่อบริการ
แก่สมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ 

๓.๒) ดําเนินการประสานงานกับสํานักองค์การรัฐสภาระหว่าง
ประเทศ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมรัฐสภาระหว่าง
ประเทศ 

๓.๓) ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในการเดินทางไปเยือนต่างประเทศ
อย่างเป็นทางการและ การเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศของประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา 
คณะกรรมาธิการและข้าราชการระดับสูงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.๔) ดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิเคราะห์ ติดตาม ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมของประเทศในทวีปยุโรป อเมริกา แปซิฟิค เอเชีย และแอฟริกา เพื่อ
นํามาประกอบการจัดทําข้อมูลบริการแก่สมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ 

๓.๕) ดําเนินการศึกษาแนวคิด และการพัฒนาระบบรัฐสภาของ
ประเทศต่างๆ โดยเปรียบเทียบระบบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคยุโรป เอเชีย อเมริกา แปซิฟิคใต้ 
และแอฟริกากับระบบรัฐสภาไทย 

๓.๖) ดําเนินการประสานความร่วมมือกับสํานักความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎรในกิจการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยกับ
ประเทศคู่กลุ่มต่างๆ 

๓.๗) ดําเนินการจัดทําประเด็นประกอบการสนทนา (Talking 
Point) ของประเทศต่างๆให้กับประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา ในการรับรองคณะทูตานุทูต 
และบุคคลสําคัญในการเข้าเยี่ยมคารวะระหว่างการเดินทางไปเยือนและต้อนรับการเยือน รวมทั้ง
การศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ 

๓.๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือให้การสนับสนุนและปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 



๒๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๓ โครงสร้างสํานักการต่างประเทศ 

 
๓.๑.๒.๓ อัตรากําลัง 

ปัจจุ บันสํานักการต่างประเทศ  มี อัตรากําลั ง  จํานวน  ๒๗  คน 
ประกอบด้วย 

๑)  ผู้อํานวยการสํานัก ๑ คน 
๒)  ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบริหารทั่วไป ๑ คน 

(เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส) 
๓)  ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพิธีการทูต  ๑ คน 

(นักวิเทศสัมพันธ์ชํานาญการ) 
๔)  ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ๑ คน 

(นักวิเทศสัมพันธ์ชํานาญการพิเศษ) 
๕)  นักวิเทศสัมพันธ์ชํานาญการ ๒ คน 
๖)  นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ๑๐ คน 
๗)  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน ๑ คน 
๘)  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ๕ คน 
๙)  เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน ๕ คน 

 
๓.๑.๓ ลักษณะงานหลักของสํานักการต่างประเทศ 

จากอํานาจหน้าที่และภารกิจที่รับผิดชอบของสํานักการต่างประเทศของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่า ลักษณะงานหลักของสํานักการต่างประเทศ สํานักงาน

สํานักภาษาตา่งประเทศ ๒๗ 
ผู้อํานวยการสํานัก ๑ 
(อํานวยการสูง) 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ๔  

ผู้บังคับบัญชากลุม่งาน ๑ 
(จพง.ธุรการ อว.) 
จพง.ธุรการ (ปง. – ชง.)  ๒ 
จพง.บันทึกข้อมูล (ปง. – ชง.)  ๑ 

 

กลุ่มงานพิธีการทูต ๑๓ 

ผู้บังคับบัญชากลุม่งาน ๑ 
(นักวิเทศสัมพันธ์ ชก. – ชช.) 
นักวิเทศสัมพันธ์ (ปก.- ชช.)  ๖ 
จพง.ธุรการ (ปง. – ชง.)  ๓ 
จพง.บันทึกข้อมูล (ปง. – ชง.)  ๓ 
 

 

กลุ่มงานความสัมพันธ์  ๙ 
ระหว่างประเทศ 

ผู้บังคับบัญชากลุม่งาน ๑ 
(นักวิเทศสัมพันธ์ ชก. – ชช.) 
นักวิเทศสัมพันธ์ (ปก.- ชช.)  ๖ 
จพง.ธุรการ (ปง. – ชง.)  ๑ 
จพง.บันทึกข้อมูล (ปง. – ชง.)  ๑ 

 



๒๓ 

เลขาธิการวุฒิสภาในบทบาทของเจ้าหน้าที่ในการสนับสนุนงานด้านต่างประเทศของวุฒิสภา ตามได้
ทําการศึกษานั้น สามารถกล่าวได้ว่ามีการดําเนินการในสองลักษณะ คือ ลักษณะการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในลักษณะทวิภาคี และลักษณะพหุภาคี กล่าวคือ๔ 

๑) ลักษณะทิวภาคี เป็นการดําเนินความสัมพันธ์ในลักษณะคู่ความสัมพันธ์หนึ่งต่อ
หนึ่ง คือ 

(๑) การรับรองทูตานุทูตต่างประเทศ ในการเข้าเยี่ยมคารวะ 
(๒) การรับรองการเยือนของผู้แทนสมาชิกวุฒิสภาต่างประเทศเพื่อเป็นการ

เสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์ / การศึกษาดูงาน 
(๓) การเดินทางไปเยือนของประธานวุ ฒิสภา  รองประธานวุ ฒิสภา 

คณะกรรมาธิการ ในโอกาสกระชับความสัมพันธ์ อย่างเป็นทางการ / การศึกษาดูงาน 
(๔) การเสริมสร้างความสัมพันธ์กิจกรรมด้านพิธีการทูตอ่ืนๆ 

๒) ลักษณะพหุภาคี เป็นการดําเนินความสัมพันธ์ในลักษณะ 
(๑) การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ การประชุมย่อย 

การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศ เป็นต้น 
(๒) การเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ             

ในประเทศต่างๆ 
๓.๑.๔ การสนับสนุนงานตามภารกิจลักษณะทวิภาคี 

ซึ่งในที่นี้จะกล่าวเฉพาะบทบาทของเจ้าหน้าที่ในการสนับสนุนงานตามภารกิจ
ลักษณะ ทวิภาคีเท่านั้น ในส่วนของลักษณะพหุภาคีนั้นจะเป็นการดําเนินการร่วมกันกับสํานักองค์การ
ระหว่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร สําหรับการสนับสนุนงานตามภารกิจลักษณะทวิภาคีนั้นจะ
นําเสนอในภารกิจหลักที่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศมีบทบาทและมีส่วนสําคัญในการ
ดําเนินการ กล่าวคือ 

๓.๑.๔.๑ การปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะในการเดินทางไปเยือนอย่างเป็น
ทางการของประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา และผู้บริหารระดับสูงของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะของการเดินทางไปเยือนต่างประเทศถือเป็นภารกิจหลักที่
สําคัญของการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวุฒิสภาของไทยกับวุฒิสภาต่างประเทศเป็นอย่างยิ่ง
แล้ว ยังถือเป็นส่วนสําคัญในการเสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับทวิภาคี
และพหุภาคี แม้ว่าในบางมิติอาจมองว่าการทูตในเชิงรัฐสภา เป็นภารกิจเสริมรองจากภารกิจหลักใน
ภาคนิติบัญญัติ ซึ่งในการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจการทูตต่างประเทศ เจ้าหน้าที่สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาจะได้รับมอบหมายให้ติดตามคณะสมาชิกวุฒิสภา เพื่อประสานงานราชการและอํานวยความ
สะดวกแก่สมาชิกฯ อนึ่ง ความรู้ความสามารถเฉพาะตัวรวมถึงความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้า ถือเป็นคุณสมบัติสําคัญของเจ้าหน้าที่ฯ ในการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนสมาชิกฯ เพื่อให้ภารกิจ
นั้นๆ สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
                                                 
๔ ยลปิยา เทศถมทรัพย์, การพัฒนางานข้อมูลเพื่อสนับสนุนบทบาทด้านต่างประเทศของรัฐสภาไทย, เอกสารส่วน

บุคคลการศึกษาหลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับสูง สําหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตําแหน่ง ระดับ ๘, รุ่นที่ 
๒, ๒๕๕๐. 



๒๔ 

อย่างไรก็ตาม ในที่นี้จะขอกล่าวเฉพาะการเดินทางไปเยือนอย่างเป็น
ทางการของประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา และผู้บริหารระดับสูงของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา อนึ่ง สําหรับการเดินทาง ไปศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการคณะต่างๆ นั้น จะอยู่ในความ
รับผิดชอบและภารกิจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจําในแต่ละคณะกรรมาธิการซึ่งจะมีการบริหารจัดการ
ในเดินทางไปศึกษาดูงาน โดยสํานักการต่างประเทศจะอํานวยความสะดวกในเรื่องการจัดทําข้อมูล
ทั่วไปของรัฐสภาแต่ละประเทศหรือหน่วยงาน ที่จะศึกษาดูงาน รวมทั้งการอํานวยความสะดวกโดย
ภาพรวมหรือตามที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น สําหรับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของสํานักการ
ต่างประเทศมีการดําเนินการ ดังนี้ 

๑) ระดับการเยือน 
(๑)  การเดินทางไปเยือนอย่างเป็นทางการ (Official Visit) 

หมายถึงการเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการของประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา เลขาธิการ
วุฒิสภาหรือผู้บริหารระดับสูง เป็นการเยือนเพื่อส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาและ
สํานักงานเลขาธิการของประเทศทั้งสอง ตามคําเชิญของประเทศนั้นๆ โดยเป็นแขกของประเทศที่
เดินทางไปเยือนรวมทั้งการเป็นเจ้าภาพในการรับรองอย่าง เต็มรูปแบบและสมเกียรติระหว่างพํานัก
อยู่ในประเทศ (ภาคผนวก 

(๒)  การเดินทางไปเยือนอย่างไม่เป็นทางการหรือการศึกษาดูงาน 
หมายถึงการเดินทางไปเยือนต่างประเทศของประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา เลขาธิการวุฒิสภา 
และคณะกรรมาธิการคณะต่างๆ ซึ่งการเดินทางเยือนในระดับนี้มีวัตถุประสงค์ในการขอเข้าพบปะ
สนทนากับบุคคลสําคัญของรัฐสภา ประเทศนั้นๆ การเข้าเยี่ยมชมรัฐสภา เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยน
ความรู้ ประสบการณ์ระหว่างกันโดยเป็นการเยือนหรือศึกษาดูงานที่ใช้งบประมาณรายจ่ายเอง ทั้งนี้
การประสานการเยือนนั้นจะต้องกําหนดกรอบ เป้าหมายของการไปเยือนหรือศึกษาดูงานให้ชัดเจน 
และประสานความร่วมมือในการติดต่อผ่านกระทรวงการต่างประเทศ (ภาคผนวก) 

๒) แนวทางปฏิบัติ 
(๑)  ช่วงเวลาการเดินทางไปเยือนต่างประเทศของประธาน / รอง

ประธาน นั้น ที่สะดวกคือช่วงปิดสมัยประชุมรัฐสภา แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของประธานวุฒิสภา
หรือรองประธานวุฒิสภา  

(๒)  คํานึงถึงความสะดวกและความพร้อมของประเทศเจ้าภาพใน
การต้อนรับ โดยดําเนินการ ผ่านช่องทางทางการทูต และควรมีเวลาในการทาบทามการเยือนล่วงหน้า 
๓ เดือนเป็นอย่างน้อย 

(๓)  ช่วงเวลาในการเดินทางไปเยือนควรอยู่ในช่วงเปิดสมัยประชุม
ของรัฐสภาของประเทศที่จะ ไปเยือน เพื่อที่จะได้มีโอกาสไปพบปะหารือกับบุคคลสําคัญๆ ของฝ่าย
นิติบัญญัติ 

(๔) ศึกษาสถานการณ์ภายในของประเทศที่จะเดินทางไปเยือน 
(๕)  คํานึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการเดินทางไปเยือน เช่น 

ความร่วมมือทางด้านต่างๆ ทั้งนี้ภายหลังการเดินทางไปเยือนควรที่จะมีการทําหนังสือถึงหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องถึงผลการเดินทางไปเยือน และประโยชน์ที่จะได้รับ 



๒๕ 

(๖)  การเตรียมตัวก่อนการเดินทางไปเยือนอย่างเป็นทางการหรือ
การศึกษาดูงาน สรุปโดยย่อ ดังนี้ 

ก)  การมีหนังสือตอบรับคําเชิญการเยือนอย่างเป็นทางการ 
ข) การจัดองค์ประกอบคณะ โดยดําริของประธานวุฒิสภา 

รองประธานวุฒิสภา หรือหัวหน้าคณะผู้แทน ทั้งนี้ตามหลักปฏิบัติทางการทูตจําเป็นที่จะต้องมีการ
ทาบทามหรือกําหนดตามจํานวนคณะผู้แทนตามที่ฝ่ายเจ้าภาพกําหนด 

ค) จัดกําหนดการเดินทาง โดยประสานงานร่วมกับประเทศ
เจ้าภาพโดยผ่านช่องทางการทูต คือกระทรวงการต่างประเทศ 

ง) การจัดกําหนดการเข้าเยี่ยมคารวะหรือพบปะกับบุคคล
สําคัญของประเทศเจ้าภาพ 

จ) การจัดเตรียมสุนทรพจน์และประเด็นการสนทนา 
ฉ) การจัดทํางบประมาณการเดินทาง 

๓.๑.๔.๒  การจัดเตรียมประเด็นการสนทนา (Talking Point) ในการเข้าเยี่ยม
คารวะ การพบปะบุคคลสําคัญระหว่างการเดินทางไปเยือนและการรับรองแขกมาเยือนประเทศไทย 
รวมทั้งการเข้าเยี่ยมคารวะของบรรดาทูตานุทูตประเทศต่างๆ สําหรับการเดินทางไปเยือนอย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการของประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา รวมทั้งการเดินทางไปศึกษาดู
งานของคณะกรรมาธิการคณะต่างๆ นั้น เจ้าหน้าที่ที่ร่วมเดินทางไปหรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้าน
ต่างประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะต้องเป็นจัดเตรียมข้อมูลประกอบการเดินทางทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลประเด็นการสนทนา ข้อมูลประกอบการเดินทางเยือนรัฐสภาประเทศนั้นๆ 
กล่าวคือ 

๑) ขั้นตอนการจัดทําประเด็นประกอบการสนทนา (Talking point) 
การเตรียมข้อมูลประกอบการสนทนา ก่อนการเข้าเยี่ยมคารวะ การ

เดินทางไปเยือน อย่างเป็นทางการและพบผู้นําระดับสูงของรัฐสภาต่างประเทศ การกล่าวสุนทรพจน์
โนโอกาสต่างๆ 

(๑) เจ้าหน้าที่จะต้องศึกษาถึงวัตถุประสงค์ของการเข้าเยี่ยม
คารวะ/พบปะสนทนา ในโอกาสดังกล่าวเพื่อจัดทําคํากล่าวขึ้นต้นของการสนทนา เช่น การแสดง
ความยินดีที่ได้เข้ารับตําแหน่งใหม่ ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือมาโดยตลอดระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ฯ 
และขออํานวยพรให้ประสบความสําเร็จในตําแหน่งหน้าที่การงานในอนาคต ฯลฯ  

(๒) การจัดทําข้อมูลโดยการค้นหา/ขอชีวประวัติของบุคคลที่จะ
เข้าเยี่ยมคารวะ/พบปะสนทนา และค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่จะเข้าเยี่ยมคารวะ ข้อมูล
ประเทศ ข้อมูลความสัมพันธ์ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันนิติบัญญัติรวมทั้งข้อมูลโดยทั่วไปของประเทศนั้นๆ 
พร้อมทั้งดึงประเด็นสําคัญ/ โดดเด่นออกมาเขียนประเด็นประกอบการสนทนา เช่น เคยดํารงตําแหน่ง
ในประเทศไทยมาก่อน เป็นสตรีคนแรกของประเทศที่ดํารงตําแหน่งดังกล่าว ช่ืนชมว่าเป็นผู้มี
ความสามารถในด้าน โดยข้อมูลเหล่านั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องของกระทรวงการต่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและสามารถนําไปใช้ในการ
สนทนาเพื่อสนับสนุนภารกิจทั้งทางนิติบัญญัติ บริหาร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 



๒๖ 

(๓) การจัดทําและค้นหาข้อมูลที่สําคัญ โดดเด่น และเป็นที่สนใจ
ของคนไทยหรือต่างประเทศในแต่ละด้าน อาทิ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม รวมทั้งการชื่น
ชมประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมือง มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว เป็นต้น โดยมีที่มา 
จากกระทรวงการต่างประเทศ/สถานเอกอัครราชทูต/เว็บไซต์รัฐสภาของประเทศต่างๆ เป็นต้น 

(๔) การจัดทําข้อมูลและศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศไทยและประเทศนั้นๆ โดยหยิบยกระดับความสัมพันธ์และช่วงเวลาหลังจากสถาปนา
ความสัมพันธ์ทางการทูต และยกประเด็นความสําคัญระหว่างกันในด้านที่มีความร่วมมือกันอย่างโดดเด่น  

(๕) การจัดทําข้อมูลโดยการค้นหาประเด็นข่าวสําคัญของประเทศ
นั้นๆ หรือความเชื่อมโยงระหว่างสองประเทศที่มีความน่าสนใจหรือที่เป็นประโยชน์ต่อการสนทนา 
เช่น การกล่าวช่ืนชมประเทศที่เพิ่งได้มีการออกกฎหมายที่สําคัญ การแสดงความยินดีที่ประเทศได้มี
ประธานาธิบดี/นายกรัฐมนตรีคนใหม่ การแสดงความเสียใจในกรณีเกิดเหตุอุทกภัย (หรือภัยพิบัติใด) 
และการแสดงความขอบคุณที่ได้ให้ความช่วยเหลือประเทศไทยในกรณีต่างๆ เป็นต้น 

(๖) การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อกล่าวสุนทรพจน์ในโอกาสต่างๆ 
๒) วิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย 

(๑) การศึกษาหาข้อมูล  และค้นคว้าข้อมูล  ที่ เกี่ ยวข้องกับ
วัตถุประสงค์ของการเข้าเยี่ยมคารวะ การเดินทางไปเยือน/มาเยือน ติดตามความเคลื่อนไหวของ
ข้อมูล สถานการณ์ปัจจุบันผ่านทางอินเตอร์เน็ต ข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศ แหล่งข้อมูล
ข่าวสารอื่นจากต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตประเทศนั้นๆ รวมทั้งประสานกับหน่วยงานอื่นทั้ง
ภายในและภายนอก แล้วนํามาประมวล วิเคราะห์ เรียบเรียง จัดทําทําเป็นประเด็นการสนทนา 

(๒)  การประมวลข้อมูล วิเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูลเพื่อจัดทํา
สุนทรพจน์ในโอกาสต่างๆ 

(๓) การนําเสนอให้ประธานวุ ฒิสภา  รองประธานวุ ฒิสภา 
พิจารณา ก่อนการเข้าเยี่ยมคารวะ การเดินทางไปเยือน บางกรณีอาจจะต้องมีการประชุมเพื่อ
เตรียมการก่อนเดินทางไปเยือนโดยมี การเชิญเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศมาให้ข้อมูลที่
สําคัญ และท่าทีของประเทศไทยต่อประเทศต่างๆ ที่จะเดินทางไปเยือน 

(๔) การแก้ไขและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลประกอบการ
สนทนา ก่อนการเข้าเยี่ยมคารวะหรือก่อนการเดินทางไปเยือนหรือก่อนการกล่าวสุนทรพจน์ 

๓) ระหว่างการเข้าเยี่ยมคารวะ/การเดินทางไปเยือน มีขั้นตอน ดังนี้ 
(๑) ระหว่างการเข้าเยี่ยมคารวะ การเดินทางไปเยือน ผู้บริหาร

และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่จะต้องมีการปรึกษาหารือ แนะนํา กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีปัญหา
อุปสรรค 

(๒.) การจดบันทึกการสนทนา 
(๓.) การจัดทํารายงานการเข้าเยี่ยมคารวะ รายงานการเยือน

ประเทศต่างๆ 
๔) หลังการเข้าเยี่ยมคารวะ/การเดินทางไปเยือน มีขั้นตอน ดังนี้ 

(๑)  การจัดทํารายงานการเดินทางไปเยือน 



๒๗ 

(๒) การเผยแพร่ผลการเดินทางไปเยือนในรูปแบบของการให้
สัมภาษณ์สื่อมวลชน การเผยแพร่ทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งการเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน 

(๓) การสรุปรายงานผลการเยือนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
ถึงท่าทีภายหลัง การเจรจาหรือภายหลังการพบปะหารือเพื่อจะนํามาซึ่งความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน 

(๔) รายงานผลให้ประธานวุฒิสภา/รองประธานวุฒิสภาทราบ 
และจัดทําเป็นรูปเล่ม เพื่อเผยแพร่ต่อไป 

  
อย่างไรก็ตามในรายงานฉบับนี้ ผู้ศึกษาได้มุ่งเน้นการนําเสนอความสําคัญของการพัฒนา

ทักษะความรู้และสมรรถนะของเจ้าหน้าที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการสนับสนุนภารกิจด้านการ
ทูตและการต่างประเทศของสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งภารกิจดังกล่าว ได้แก่ การเข้าร่วมการประชุมระดับ
นานาชาติ หรือการเดินทางไปเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของประธานวุฒิสภา 
ประธานรัฐสภาประเทศนั้นๆ ตามท่ีกล่าวไว้แล้วข้างต้น ถึงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ของสํานักการต่างประเทศ ข้อมูลประกอบการวิจัยได้แสดงว่าทักษะความรู้และการตระหนักถึง
ความสําคัญของหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในระหว่างการ
ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนสมาชิกวุฒิสภา โดยเฉพาะในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาแบบกลุ่ม
มิตรภาพทวิภาคี และระดับภูมิภาคแบบ พหุภาคีนั้น มีผลสําคัญต่อความราบรื่นและความสําเร็จของ
ภารกิจ รวมถึงเป็นการช่วยช้ีแนะและพัฒนารูปแบบการปฏิบัติภารกิจของสมาชิกฯ ในภารกิจอ่ืนๆ 
ต่อไป 

รัฐสภาของประเทศต่างๆ จะมีสํานักงานเลขาธิการประจํารัฐสภา คอยสนับสนุนภารกิจของ
สมาชิก ทั้งด้านนิติบัญญัติในประเทศและภารกิจด้านต่างประเทศ ซึ่งหน้าที่ในการสนับสนุนภารกิจ
ของสมาชิกนั้น เป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการทูตในเชิงรัฐสภาด้วย ด้วยเหตุนี้ 
สมาชิกรัฐสภาจึงควรมีความรู้และประสบการณ์ที่พร้อมจะปรับให้เหมาะสมกับภารกิจต่างๆ ระหว่าง
ปฏิบัติหน้าที่ในรัฐสภา ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่สํานักงานเลขาธิการควรมีทักษะความรู้และความ
ต่ืนตัวต่อกระบวนการปฏิบัติภารกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจด้านการทูตและการต่างประเทศ ทั้งที่
ดําเนินการ ในประเทศไทยหรือระหว่างการเดินทางไปต่างประเทศ ความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ของ
สมาชิกฯ และเจ้าหน้าที่สํานักงานเลขาธิการฯ จะช่วยเสริมให้รัฐสภาไทยมีความแข็งแกร่งในด้านนิติ
บัญญัติและ ด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในทุกระดับด้วย๕ 

ในรายงานฉบับนี้ ได้มีการรวบรวมข้อมูลประกอบการวิจัยเรื่องบทบาทของเจ้าหน้าที่           
ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระดับทวิภาคี ศึกษากรณี : สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
โดยการสัมภาษณ์สมาชิกวุฒิสภา เจ้าหน้าที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และบุคลากรภายนอกที่ไม่ได้
ทํางานเกี่ยวข้องกับรัฐสภาโดยตรง ประกอบกับศึกษาข้อมูลจากเอกสารและรายงานวิชาการ ด้านงาน
ต่างประเทศของวุฒิสภา รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติจริงของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละครั้ง             
การรวบรวมและศึกษาข้อมูลดังกล่าว ได้เผยข้อเท็จจริงว่าภารกิจด้านการทูตและการต่างประเทศของ
วุฒิสภานั้นเป็นโอกาสอันดีสําหรับสมาชิกวุฒิสภาในการสร้างความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคีและ           
                                                 
๕ Wannapat Chaitep, Parliament Conference : Assisting Parliamentarians to develop their 

Capacittes. Bern (Switzerland) 2011, p. 3-4.  



๒๘ 

พหุภาคี นอกจากนี้ ยังเป็นการขยายขอบเขตภารกิจของวุฒิสภาด้วย นอกเหนือจากภารกิจหลักของ
วุฒิสภาตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ คือ การพิจารณาและกลั่นกรองกฎหมายแล้ว การปฏิบัติภารกิจ
ด้านต่างประเทศของสมาชิกวุฒิสภาและเจ้าหน้าที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภานั้น เป็นการปฏิบัติ
หน้าที่ในลักษณะส่งเสริมเกื้อหนุนกันในทางขนาน สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกต้ังท่านหนึ่ง 
(กรกฎาคม,๒๕๕๕) ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทด้านการทูตของสมาชิกวุฒิสภาว่า
พ้ืนฐานทางวิชาชีพของสมาชิกฯ มาจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หรือวิชาชีพอิสระ ทั้งนี้ 
ประสบการณ์ในการทํางานการปฏิสัมพันธ์ในสังคม รวมถึงทัศนคติต่องานด้านการทูตและ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ย่อมต่างกันไปตามพื้นฐานของแต่ละบุคคล อย่างไรก็ดี ในระหว่างการ
ปฏิบัติภารกิจในฐานะสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกฯ ควรจะมีโอกาสในการปฏิสัมพันธ์กับผู้แทนจาก
ต่างประเทศเป็นระยะๆ จึงถือเป็นโอกาสอันดีในการสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ในแง่ของการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลความรู้เชิงวิชาชีพและการรักษาไมตรีจิตที่ดีต่อกันเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใน
ระดับทวิภาคีและพหุภาคีต่อไปในอนาคต จุดนี้จะเป็นการเพิ่มศักยภาพทางการทูตในมิติของรัฐสภา
ในระยะยาวด้วย รัฐสภาเป็นองค์กรนิติบัญญัติ ซึ่งเป็นผู้แทนของประชาชน โครงการองค์กรและ การ
ปฏิบัติภารกิจอย่างโปร่งใสถือเป็นพื้นฐานสําคัญของการบริหารราชการแผ่นดินในสังคม
ประชาธิปไตย๖ 

ดังนั้น เจ้าหน้าที่ของสํานักงานฯ ในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนภารกิจและการอํานวยความ
สะดวกต่อสมาชิกวุฒิสภา ควรจะมีความคล่องตัวและความรู้รอบตัวเป็นอย่างดี อนึ่ง การเสริมสร้าง
ทักษะและความรู้ของเจ้าหน้าที่สํานักงานฯ ควรเป็นไปตามกรอบนโยบายและบทบาทของหน่วยงาน 
โดยมุ่งเน้น ที่การพัฒนาบุคลากรและในองค์รวมด้วย ในการพัฒนางานใดๆ ต้องคํานึงถึงวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์หลักขององค์กรเป็นสําคัญ 

การตระหนักรู้ในความสําคัญของภารกิจด้านนิติบัญญัติและภารกิจด้านต่างประเทศของ
วุฒิสภา เป็นเรื่องสําคัญสําหรับสมาชิกวุฒิสภา ต้ังแต่ช่วงเริ่มต้นของการเข้ารับตําแหน่งจนตลอด
ระยะเวลาที่ปฏิบัติภารกิจ ในส่วนเจ้าหน้าที่การพัฒนาทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร เป็นการ
พัฒนาทักษะขั้นพื้นฐาน ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนสมาชิกวุฒิสภา จากการสัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่อาวุโสในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้รับข้อเสนอแนะเรื่องโครงการพัฒนาศักยภาพของ
เจ้าหน้าที่สํานักงานฯ โดยการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ให้ไปฝึกงาน (training) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ
สถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศ เช่นเดียวกันกับกระทรวงอื่นๆ ระยะเวลาที่เหมาะสมอาจอยู่
ในช่วง ๓ – ๖ เดือน เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีประสบการณ์โดยตรงในงานด้านการทูตการต่างประเทศอีกทั้ง
ยังเป็นการพัฒนาทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร ในสภาพแวดล้อมที่จําเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาอื่นในการติดต่อสื่อสารด้วย อนึ่ง เมื่อโครงการฯ เสร็จสิ้นลงควรมีการประเมินผลเพื่อวัดระดับ
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับเป็นแนวทางพิจารณาในการจัดต้ังโครงการพัฒนาทักษะด้านการทูต
การต่างประเทศของเจ้าหน้าที่สํานักงานฯ ต่อไป อย่างไรก็ดี หากมีการดําเนินการเรื่องโครงการฯ 
ดังกล่าวถือว่าเป็นการนําร่องและขยายขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ทั้งนี้ จําเป็นจะต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ อาทิเช่น นโยบายของรัฐบาลต่อการ
                                                 
๖ Wannapat Chaitep, Theorising Parliamentary Diplomacy : A case study of the Thai Senate as a 

Diplomatic Actor, chapter 4. University of Surrey, UK.  



๒๙ 

ต่างประเทศ มติเห็นชอบจากกระทรวงการต่างประเทศและสถานทูตไทยประจําต่างประเทศ 
งบประมาณสนับสนุน บุคลากรที่เหมาะสม เป็นต้น  

รัฐสภา มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านการทูต การ
ต่างประเทศ ในมิติขององค์กรนิติบัญญัติ ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพของสมาชิกวุฒิสภาและเจ้าหน้าที่
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถือเป็นส่วนสําคัญที่มีผลโดยตรงต่อการปฏิบัติหน้าที่และความสําเร็จของ
ภารกิจต่างๆ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่สํานักงานฯ ควรมีทักษะและความรู้รอบตัวในเรื่องภาษาและการทูต
พ้ืนฐาน รวมถึงความคล่องตัวในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดําเนินงานสนับสนุนภารกิจของ
สมาชิกวุฒิสภาและการปฏิบัติหน้าที่ในด้านอื่นๆ เป็นไปอย่างราบรื่นและสัมฤทธิ์ผล  

 
๓.๒ แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านพิธีการทูตและการต่างประเทศ 

จากการที่ได้ทําการศึกษาและรวบรวมข้อมูลประกอบการวิจัย เรื่องบทบาทของเจ้าหน้าที่ 
ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระดับทวิภาคี ศึกษากรณี : สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
โดยการสัมภาษณ์สมาชิกวุฒิสภา เจ้าหน้าที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และบุคลากรภายนอกที่ไม่ได้
ทํางานเกี่ยวข้องกับรัฐสภาโดยตรง ประกอบกับศึกษาข้อมูลจากเอกสารและรายงานวิชาการด้านงาน
ต่างประเทศของวุฒิสภา รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติจริงของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละครั้ง ทําให้
ทราบข้อเท็จจริงถึงสภาพปัญหาว่า เจ้าหน้าที่ของสํานักงานฯ ในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนภารกิจและ
การอํานวยความสะดวกต่อสมาชิกวุฒิสภา ควรจะมีความคล่องตัวและความรู้รอบตัวเป็นอย่างดี ควร
มีทักษะและความรู้รอบตัวในเรื่องภาษาและการทูตพ้ืนฐาน รวมถึงความคล่องตัวในระหว่างการ
ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดําเนินงานสนับสนุนภารกิจของสมาชิกวุฒิสภาและการปฏิบัติหน้าที่ในด้าน
อ่ืนๆ เป็นไปอย่างราบรื่นและสัมฤทธิ์ผล นอกจากนี้ สมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการเลือกต้ังบางท่าน
(กรกฎาคม, ๒๕๕๖) ยังมีความเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของสํานักงานฯควรมีความรู้ความสามารถในการ
วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมอย่างถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และมี
ความน่าเชื่อถือ และการได้ศึกษาจากลักษณะที่ได้ปฏิบัติจริง สภาพปัญหา และแนวคิดเกี่ยวกับ
สมรรถนะ และการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานด้านต่างประเทศของ
วุฒิสภานั้น ผู้ศึกษาเห็นว่าควรมีแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพ ศักยภาพการปฏิบัติงานด้านวิชาการของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านต่างประเทศ โดยดําเนินการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (๒๕๕๕-๒๕๕๙) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
๓ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนบุคลากรในวงงานนิติบัญญัติ กอร์ปกับ สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาได้มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปี ๒๕๕๖ ขึ้น(ภาคผนวก) โดยมี
วัตถุประสงค์ที่สําคัญ ข้อหนึ่ง คือ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรมใน
การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับความต้องการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยสามารถที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน อย่างไรก็ตามแม้ว่าการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ได้ดําเนินการพัฒนาสมรรถนะ



๓๐ 

บุคลากร ด้านต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายให้วุฒิสภาไทยได้ปฏิบัติภารกิจสอดคล้องกับ
สถานการณ์โลก ได้มีการดําเนินการ ดังนี้๗ 

๓.๒.๑ การเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ภายใต้คําขวัญ “วุฒิสภาก้าว
ไกล นําพลเมืองไทย สู่ประชาคมอาเซียน” โดยการให้ความรู้ และการดําเนินโครงการและกิจกรรม
การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน   

๓.๒.๒ การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร ประกอบด้วย 
๑)  การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากร ประกอบด้วย การอบรม

ภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็น ภาษาอังกฤษระดับต้น ภาษาอังกฤษระดับกลาง และภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวได้ดําเนินการให้มีการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของเจ้าหน้าที่
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาท้ังหมด หลังจากนั้นมีการแบ่งเป็นระดับช้ันเรียน และมีการจัดการ
อบรม อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการปูพ้ืนฐานการใช้ภาษาอังกฤษ 

๒) การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มีการจัดการข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ สืบค้นได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะได้มีการจัดทําแผนพัฒนาข้อมูล ด้าน
ต่างประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาขึ้นเพื่อง่ายต่อการสืบค้นหาข้อมูลด้านรัฐสภาต่างประเทศ 

๓) การพัฒนาความเป็นนานาชาติให้แก่บุคลากร เพื่อให้มีทักษะความรู้เกี่ยวกับ
หลักการทูตสากล มารยาททางการทูตเพื่อการปฏิบัติงาน 

๓.๒.๓ การฝึกอบรม ถือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ประกอบด้วย 
๑) การฝึกอบรม โดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 

(In house training and Public training ) เพื่อมุ่งพัฒนาความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมในการ
พัฒนาของบุคลากร 

๒) การพัฒนาบุคลากรที่ไม่ใช่การฝึกอบรม (Non Training) เพื่อการมุ่งเน้นการ
พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ได้แก่  

(๑)  การศึ กษา ต่อ  เป็นการ เปิด โอกาสให้ บุคลากร เพิ่ ม พูนความ รู้
ความสามารถและพัฒนาความรู้โดยผ่านการศึกษาอย่างเป็นทางการจากสถาบันการศึกษา ซึ่ง
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีการสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

(๒) การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(๓) ทุนฝึกอบรม ภายในประเทศและต่างประเทศ 
(๔) การแลกเปลี่ยนข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ รัฐสภา

ต่างประเทศ 
(๕) การจัดการความรู้ (Knowledge Management)  

อย่างไรก็ตามในส่วนของแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ ด้านต่างประเทศซึ่งมีบทบาทสําคัญในการปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจด้านต่างประเทศของ
วุฒิสภานั้นยังมีความจําเป็นอย่างที่จะต้องมีการพัฒนาสมรรถนะ ทักษะความรู้ความสามารถในการ

                                                 
๗ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖, หน้า ๑ – ๓. 



๓๑ 

สื่อสาร ด้านภาษาอังกฤษ เพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทักษะการเขียนเอกสารวิชาการซึ่งเป็นทักษะที่ผู้ทํา
หน้าที่ด้านต่างประเทศจะต้องมีความชํานาญการเป็นพิเศษ ทักษะเกี่ยวกับงานการเป็นเลขานุการซึ่งมี
ความจําเป็นอย่างยิ่งของการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะ กรณีการเดินทางไปเยือนต่างประเทศ 
นอกจากนี้ยังจําเป็นที่จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการติดตามข้อมูลสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของโลก โดยมีความสามารถ ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รวมทั้ง
สามารถที่จะคิดนอกกรอบ แต่ทั้งนี้จําเป็นที่จะต้องสร้างความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของสมาชิก
วุฒิสภาและผู้ที่เกี่ยวข้องเสียก่อน  

ดังนั้นแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านต่างประเทศ
นั้น ควรจะมีการฝึกอบรมเพิ่มมากขึ้น โดยลักษณะการฝึกอบรมเพื่อการเรียนรู้ ในการเตรียมความ
พร้อมของบุคลากร สร้างความเข้าใจ และเกิดการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งสร้างความ
ตระหนักรู้รวมทั้งการพัฒนาและฝึกอบรมในเรื่องต่อไปนี้ 

๑) นโยบายด้านต่างประเทศของประเทศไทยในปัจจบัุน 
๒) สถานการณ์ในปัจจุบันของต่างประเทศ 
๓) ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักสากล มารยาททางการทูต และแนว

ปฏิบัติ 
๔) การจัดการฝึกปฏิบัติงาน การศึกษาดูงานต่างประเทศ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้

เรียนรู้และ มีประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง โดยสามารถที่จะนําแบบอย่างที่ดีมาปรับปรุงพัฒนางาน
ด้านต่างประเทศให้ดีย่ิงขึ้น  

๕) ควรมีใช้ วิ ธีการสอนงาน (Coaching) ด้วยระบบพี่สอนน้องหรือพี่ เลี้ยง 
นอกจากนี้ ยังควรที่จะมีการหมุนเวียน (Job Rotation) เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ใด
หน้าที่หนึ่งมาเป็นเวลานานได้หมุนเวียนไปปฏิบัติหน้าที่อ่ืน  

๖) การฝึกงานในหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่คล้ายคลึงกัน เช่นการส่งเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติหน้าที่ ด้านต่างประเทศของสํานักงานฯ ไปฝึกงาน หรือร่วมการปฏิบัติงาน ณ สถาน
เอกอัครราชทูตไทย ในต่างประเทศ เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะ ทักษะ ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นการ
สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีความ
พร้อมมากขึ้น 



 

 
บทที่ ๔ 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 

๔.๑  สรุปผลการศึกษา 
รัฐสภามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านการทูต การ

ต่างประเทศ ในมิติขององค์กรนิติบัญญัติ การพัฒนาศักยภาพของสมาชิกวุฒิสภาและเจ้าหน้าที่
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถือเป็นส่วนสําคัญที่มีผลโดยตรงต่อการปฏิบัติหน้าที่และความสําเร็จของ
ภารกิจด้านต่างประเทศ และถือว่ายังอยู่ในช่วงกําลังพัฒนาในยุคปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและการสื่อสาร ซึ่งการทูตในระดับดังกล่าวนี้ได้ขยายขอบเขตมากขึ้นในวงกว้างจากข้อมูล
การวิจัยและ การวิเคราะห์ในขั้นต้นสามารถระบุคําจํากัดความของการทูตเชิงรัฐสภาได้ ในแง่ของการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีโดยมีรัฐสภาหรือสถาบันนิติ
บัญญัติและบุคลากรปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้แสดงในเวทีการทูตระดับภูมิภาคและระดับโลก การ
ทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของวุฒิสภาไทย ได้ถูกจํากัดไว้ภายในกรอบของรัฐธรรมนูญ         
ซึ่งได้ระบุตามมาตรา ๑๙๐ ว่าภารกิจด้านต่างประเทศใดๆ ที่มีผลต่อความมั่นคงของชาติจะต้องได้รับ
การอนุมัติจากรัฐสภาในที่นี่หมายถึงสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา  

ทั้งนี้ ขอบเขตของการทูตและการต่างประเทศที่รัฐธรรมนูญได้กําหนดไว้ มิได้หมายถึง          
การจํากัดบทบาทของสมาชิกวุฒิสภาและเจ้าหน้าที่ประจําของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่จะ
สามารถอาศัยความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาชีพ โดยอิงจากข้อกําหนดและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ด้านการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในการพิจารณาดําเนินภารกิจต่างๆ ทางการทูต 
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของสํานักงานฯ ควรมีทักษะและความรู้รอบตัวในเรื่องภาษาและการทูตพ้ืนฐาน 
รวมถึงความคล่องตัว ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดําเนินงานสนับสนุนภารกิจของสมาชิก
วุฒิสภาและการปฏิบัติหน้าที่ในด้านอื่นๆ เป็นไปอย่างราบรื่นและสัมฤทธ์ิผล  

ดังนั้น ผลของการศึกษาในเรื่องบทบาทของเจ้าหน้าที่ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศระดับทวิภาคี ศึกษากรณี สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จากการศึกษาพบว่า บทบาทและ
ความเป็นผู้นําของประธานวุฒิสภา ถือเป็นปัจจัยหลักต่อแนวทางการดําเนินงานและความสําเร็จของ
ภารกิจด้าน การทูตการต่างประเทศของวุฒิสภา ในภารกิจหนึ่งๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับวุฒิสภาโดยมี
ประธานวุฒิสภาเป็นหัวหน้าคณะผู้แทน หรือในระดับกรรมาธิการที่มีประธานคณะกรรมาธิการเป็น
หัวหน้าคณะสมาชิกวุฒิสภานั้น ลักษณะการปฏิบัติภารกิจมักเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นใน
ประเด็นต่างๆ ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับการเชื้อเชิญและการตอบรับการเชิญไปเยือน
อย่างเป็นทางการ อนึ่ง ประธานวุฒิสภาในช่วงที่เข้าดํารงตําแหน่งหลังจากการยุบสภาและมีการ
ปฏิวัติรัฐประหาร มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติดําเนินงานแทนที่รัฐสภาเพื่อให้การบริหารรัฐกิจดําเนิน
ต่อไปตามปกติ ประธานวุฒิสภาในขณะนั้น จึงจําเป็นต้องดําเนินนโยบายต่อเนื่องของภารกิจทั้งด้าน
นิติบัญญัติและด้านต่างประเทศ เพื่อเน้นย้ําความไว้วางใจต่อคณะทูตานุทูตและผู้แทนต่างประเทศที่



๓๓ 

ประจําการอยู่ในประเทศไทยรวมทั้งการเดินทางไปเยือนต่างประเทศเพื่อแสดงถึงความมั่นคงและการ
ดํารงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยเพื่อแสดงภาพลักษณ์ของ การปรับสถานการณ์ทางการเมืองของไทย
และการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา 

นโยบายด้านต่างประเทศของประธานวุฒิสภาในแต่ละวาระนั้นมีความคล้ายคลึงกันในอันที่
จะส่งเสริมให้มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผ่านภารกิจทางการทูต โดยเล็งเห็นประโยชน์
ของชาติเป็นหลัก ภารกิจด้านการทูตและการต่างประเทศของวุฒิสภาจึงเป็นส่วนสําคัญในการ
ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพของรัฐสภาไทย ฉะนั้นแล้วประธานวุฒิสภาในแต่ละสมัย จึงได้ให้
ความสําคัญต่อภารกิจ ด้านการทูตและการต่างประเทศอย่างสม่ําเสมอ ในส่วนของเจ้าหน้าที่
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่เป็นข้าราชการประจําและปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนและส่งเสริม
ภารกิจของสมาชิกวุฒิสภาจําเป็นต้องตระหนักถึงความสําคัญของงานด้านต่างประเทศ และวิธี
ปฏิบัติงานที่จะส่งเสริมทักษะของตนให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อภารกิจโดยตรง ทั้งนี้ ไม่เพียงแต่
ความจําเป็นในการพัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ยังจําเป็นที่จะได้รับการสนับสนุนงานด้าน
ต่างประเทศจากสมาชิกวุฒิสภาในการยอมรับและการไว้วางใจ ขณะเดียวกันการปรับตัวของ
เจ้าหน้าที่สํานักการต่างประเทศ และสํานักอ่ืนๆ ในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ต่อภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย รวมทั้งการปรับตัวให้เหมาะสมสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรและวัตถุประสงค์ของ
คณะกรรมาธิการ (ในกรณีของเจ้าหน้าที่ประจําสํานักกรรมาธิการฯ) ถือเป็นส่วนสําคัญที่จะช่วยให้
ภารกิจการทูตและการต่างประเทศประสบผลสําเร็จได้ เพราะการแสดงบทบาท ด้านต่างประเทศของ
สมาชิกรัฐสภาอันประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น จะเกิดผลดีและ
ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างกันรวมถึงความร่วมมือ
ระหว่างประเทศได้นั้น บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
จําเป็นต้องได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู้และความสามารถ รวมทั้งการสั่งสมประสบการณ์อย่าง
กว้างขวาง เพื่อที่จะช่วยผลักดันให้สมาชิกฯสมารถแสดงบทบาทนําในเวทีระหว่างประเทศได้เป็นอย่าง
ดี อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติภารกิจทางการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของสมาชิกวุฒิสภา
และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐสภาใน
ระดับทวิภาคีและ พหุภาคีแล้ว ยังเป็นการขับเคลื่อนองค์กรและพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ด้วย เนื่องจาก ความรับผิดชอบและการประสานงานในแต่ละภารกิจ ถือเป็นการฝึกปฏิบัติ
ทักษะส่วนบุคคลในสถานการณ์จริงตามที่ได้รับมอบหมาย 

อย่างไรก็ตามวิธีการพัฒนาการดําเนินการภารกิจด้านการทูตและการต่างประเทศของ
วุฒิสภา ควรพิจารณาวิธีที่จะส่งเสริมการพัฒนาทั้งในระดับบุคคลและระดับหน่วยงาน เช่น โครงการ
อบรมความรู้และทักษะเฉพาะด้านแก่สมาชิกวุฒิสภา และเจ้าหน้าที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
โครงการดังกล่าวควรสร้างแรงจูงใจแก่ผู้เข้าร่วมอบรมทุกระดับ รวมทั้งควรมีการติดตามและ
ประเมินผลทุกครั้ง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดการอบรมครั้งต่อไป ทั้งนี้ การจัดการอบรมหรือ
กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรควรสอดคล้องเหมาะสมกับขอบเขตของงบประมาณหน่วยงานด้วย  

จากการศึกษาเรื่องการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระดับทวิภาคีในครั้งนี้ ผู้ศึกษา
ได้รวบรวมคําจํากัดความของการทูตเชิงรัฐสภา พิธีการทูต การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคคลกร โดยได้รวบรวมจากบทนิยามทางวิชาการหลายแขนง และได้นําบทบาทของเจ้าหน้าที่ใน



๓๔ 

การสนับสนุนงานด้านต่างประเทศของวุฒิสภาไทยมาเป็นกรณีศึกษา เพื่อนําเสนอมิติการทูตและการ
ปฏิบัติภารกิจด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในระดับสถาบันนิติบัญญัติหรือรัฐสภา อย่างไรก็ดี 
ขอบเขตการดําเนินภารกิจด้านการทูตและการต่างประเทศของวุฒิสภา ได้ถูกกําหนดไว้ตาม
บทบัญญัติ ในรัฐธรรมนูญ ดังนั้น ทัศนคติของสมาชิกวุฒิสภาและเจ้าหน้าที่ของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาต่อภารกิจด้านการต่างประเทศจึงเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศในระดับ ทวิภาคีและพหุภาคี สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี สมาชิกวุฒิสภามีระยะเวลาจํากัดในการ
ดํารงตําแหน่งหน้าที่ ฉะนั้นแล้วจึงควรปฏิบัติหน้าที่ในทุกส่วนอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นในฝ่ายรัฐสภา 
วุฒิสภา กรรมาธิการ รวมถึงภารกิจด้านต่างประเทศด้วย ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจของสมาชิกวุฒิสภาโดยตรง ควรมีความรู้
ความเข้าใจทั้งในส่วนงานที่เป็นความรับผิดชอบโดยตรง และส่วนงานเสริมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
นั้นๆ เพื่อที่จะได้สามารถบูรณาการทักษะและความรู้ นํามาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ
รักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกวุฒิสภาและเจ้าหน้าที่ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จะเป็น
ผลดีต่อการปฏิบัติภารกิจร่วมกันทั้งระดับในประเทศและต่างประเทศด้วย ผลการศึกษาจึงพบว่า การ
พัฒนาสมรรถนะ ทักษะ ความรู้ความสามารถของสมาชิกวุฒิสภาและเจ้าหน้าที่สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาให้มากย่ิงขึ้น ถือเป็นส่วนสําคัญและจําเป็นที่มีผลโดยตรงต่อการปฏิบัติหน้าที่และความสําเร็จ
ของภารกิจด้านต่างประเทศ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาควรมีทักษะและความรู้
รอบตัวในเรื่องภาษาและการทูตพ้ืนฐาน สามารถศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลและสถานการณ์ด้าน
ต่างประเทศรวมถึงความคล่องตัวในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่  

 
๔.๒  ข้อเสนอแนะ 

จากการที่ผู้ศึกษาได้ทําการศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์สมาชิกวุฒสภา เจ้าหน้าที่
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมถึงบุคลากรภายนอก และจากเอกสารทางวิชาการที่นํามาอ้างอิงแล้ว 
เมื่อนํามาพิจารณาประกอบการศึกษาสามารถสรุปความได้ว่า การทูตเชิงรัฐสภาหรือภารกิจด้านการ
ทูตและการต่างประเทศของวุฒิสภายังคงอยู่ในช่วงเวลาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยปัจจัยเรื่องอํานาจ
หน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาที่ถูกกําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ดี การตระหนักรู้ในกรอบหน้าที่ของ
สมาชิกวุฒิสภา และเจ้าหน้าที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นส่วนสําคัญในการดําเนินภารกิจให้
สมบูรณ์ย่ิงขึ้น ดังนั้น นโยบายองค์กรต่องานด้านการทูตและการต่างประเทศ ควรมีการกําหนดไว้ 
รวมทั้งระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดําเนินงานให้ชัดเจนด้วย ทั้งนี้รูปแบบการดําเนินงานควร
เป็นไปอย่างชัดแจ้งโปร่งใสตามหลักจรรยาบรรณที่ดีงามในสังคมและตั้งอยู่ในระบอบประชาธิปไตย  

สําหรับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้าน
ต่างประเทศนั้น จําเป็นที่จะต้องดําเนินการ ดังนี้ 

๔.๒.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๑) การวางแผนและจัดระบบของภารกิจการทูตและการต่างประเทศของวุฒิสภา 

กําหนดกรอบและวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน สังเกตติดตามกิจกรรม และประเมินผลการดําเนินตาม
ภารกิจ ทั้งนี้ ความตระหนักรู้ในหน้าที่ด้านนิติบัญญัติและการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใน



๓๕ 

ระดับรัฐสภาของสมาชิกวุฒิสภาและเจ้าหน้าที่ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นปัจจัยสําคัญที่จะ
ส่งผลต่อความสําเร็จของภารกิจด้านการทูตและการต่างประเทศของหน่วยงานในภาพรวมด้วย 

๒) ควรมีการแลกเปลี่ยนและสร้างเครือข่ายวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
ในด้านพิธีการทูตและการต่างประเทศ เช่น บทบาทของเลขานุการคณะผู้แทนฯในการเดินทางไป
เยือนต่างประเทศหรือการไปเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ การจัดทําข้อมูลเพื่อประกอบการ
สนทนา(Talking Point) และหลักการปฏิบัติทางมารยาททางการทูตสากล เป็นต้น กับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ สํานักนายกรัฐมนตรี สถาน
เอกอัครราชทูตไทยประจําประเทศต่างๆ และรัฐสภาต่างประเทศ 

๓) ควรเพิ่มประสิทธิภาพในด้านเทคโนโลยี เรื่องการจัดเก็บข้อมูล ความรวดเร็ว
ของ การสืบค้นข้อมูลแม้ว่าในปัจจุบันสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะมีการจัดทําระบบฐานข้อมูล ด้าน
ต่างประเทศโดยมีแผนแม่บทที่เริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๕๕ จนถึง พ.ศ.๒๕๕๙ แล้วก็ตาม 
จากการสืบค้นระบบที่ค่อนข้างยุ่งยาก และการจัดเก็บข้อมูลด้านต่างประเทศที่มีเป็นจํานวนมหาศาล 
รวมทั้งความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้บริการจึงยังทําให้ระบบฐานข้อมูลด้านต่างประเทศต้องมี 
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลายังไม่เอื้อต่อการใช้งานเท่าที่ควรจึงจําเป็นที่จะต้องหาแนวทาง
เพิ่มประสิทธิภาพให้มากและเร็วที่สุด 

๔) การขยายความร่วมมือกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้าน
ต่างประเทศโดยเฉพาะการเพิ่มพูนทักษะทักษะความรู้ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ การเขียนเอกสาร
ทางวิชาการ การเขียนสุนทรพจน์ การนําเสนองานต่อที่ประชุม เป็นต้น เช่น การขยายความร่วมมือ
ร่วมกับกระทรวง การต่างประเทศในการฝึกอบรมภาษาอังกฤษระดับสูงสําหรับข้าราชการที่ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นประจํา  

๕) ผู้บริหารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ต้องให้ความสําคัญและต้องมีทัศนคติ
ที่ดี เป็นขวัญกําลังใจแก่ข้าราชการ เพราะบุคลากรเหล่านั้นเดินทางไปหรือปฏิบัติงาน และรับผิดชอบ
งาน เพื่อสนับสนุนภารกิจการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบันนิติบัญญัติไทย ซึ่งเป็นภารกิจที่บางครั้ง
มีความยุ่งยากซับซ้อน มีความอดทนสูงรวมทั้งต้องมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอยู่เสมอ 

๔.๒.๒  ข้อเสนอแนะในการดําเนินการ 
๑) ควรมีการจัดการฝึกอบรมเฉพาะด้านแก่สมาชิกวุฒิสภาอย่างต่อเนื่อง เช่น การ

อบรมด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาอื่นๆ หลักปฏิบัติด้านการทูตสากล พิธีการทูตและการ
ต่างประเทศ เป็นต้น  

๒) ควรเน้นการพัฒนาและฝึกอบรมโดยใช้หลักสมรรถนะ (Competency) โดย
เน้นความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่ด้าน
ต่างประเทศโดยเฉพาะ ทั้งนี้จําเป็นที่จะต้องเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวรัฐสภาต่างประเทศ ความเข้าใจในด้าน
ภาษา วัฒนธรรม สภาพการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศต่างๆให้ลึกซึ้ง การฝึกอบรมผู้ที่
ปฏิบัติหน้าที่ด้านต่างประเทศที่เกี่ยวข้องของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
จําเป็นที่จะมีการฝึกอบรมทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นที่จําเป็น หลักการปฏิบัติทางพิธี
การทูต มารยาททางการทูต ต้ังแต่เข้ารับราชการจนถึงระดับต่างๆอย่างต่อเนื่อง  



๓๖ 

๓) การฝึกอบรมและการพัฒนาสมรรถนะโดยการปฏิบัติจริง และใช้หลักการสอน
งาน (Coaching) เพราะผู้ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะผู้แทน นั้น จําเป็นที่จะต้องศึกษา
รายละเอียดและการปฏิบัติจากประสบการณ์จริง จึงควรเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้ารับราชการใหม่หรือผู้ที่
ยังไม่มีประสบการณ์เดินทางไปต่างประเทศได้ร่วมเดินทางไปปฏิบัติงานโดยมีพ่ีเลี้ยงที่มีความชํานาญ
คอยกํากับและสอนงาน 

๔) การเพิ่มทักษะ และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งมีความจําเป็น
สําหรับผู้ที่ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ เพราะการสื่อสารระหว่างประเทศนั้น ภาษาอังกฤษใช้เป็น
ภาษาราชการและการทํางาน (working language) ไม่เพียงแต่มีความสามารถในการสื่อสารทั่วไป
เท่านั้น ความสามารถ ในการคล่องของการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการพูด การเขียน การเจรจาหรือแม้แต่
การสนับสนุนก็เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับงานด้านการทูตและต่างประเทศ 

๕) การสร้างความตระหนักรู้ในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ แม้ว่าในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมบุคลากรจะได้มีการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรเป็นประจําทุกปีอย่างต่อเนื่อง แต่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่จําเป็นต้องเรียนรู้อยู่เสมอ โดยการเข้าร่วม
อบรมหรือสัมมนา เพื่อสามารถเพิ่มทักษะจากการฝึกอบรมมารองรับงานด้านต่างประเทศได้ดีย่ิงขึ้น 

    
ผลจากการศึกษาดังที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นพบว่า สถาบันนิติบัญญัติของไทยโดยเฉพาะ

วุฒิสภา ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในภารกิจด้านการทูตและการต่างประเทศ โดยเน้นย้ําให้เห็นว่า การ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคีถือเป็นภารกิจหนึ่งของสมาชิก
วุฒิสภา ขณะเดียวกันเพื่อเป็นแนวทางในการกําหนดทิศทางของงานด้านต่างประเทศของวุฒิสภา จึง
ควร ที่จะมีการพัฒนาให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ วุฒิสภาจะได้เป็นหน่วยงานที่มั่นคงควบคู่กัน คือ 
ด้านนิติบัญญัติกับต่างประเทศ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลดีในระยะยาว
ต่องานด้านต่างประเทศของวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาโดยรวมและสามารถที่จะเป็น
หลักในการดําเนินการตามภารกิจด้านต่างประเทศต่อไป 

ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่าข้อเสนอแนะวิธีการพัฒนาการดําเนินการภารกิจด้านการทูต
และการต่างประเทศของวุฒิสภา ควรพิจารณาวิธีทั้งที่เป็นนโยบายและวิธีดําเนินการปฏิบัติเพื่อที่จะ
ส่งเสริมการพัฒนาทั้งในระดับบุคคลและระดับหน่วยงาน เช่น โครงการอบรมความรู้และทักษะเฉพาะ
ด้าน แก่สมาชิกวุฒิสภา และเจ้าหน้าที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โครงการดังกล่าวควรสร้าง
แรงจูงใจแก่ผู้เข้าร่วมอบรมทุกระดับ รวมทั้งควรมีการติดตามและประเมินผลทุกครั้ง เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการจัดการอบรมครั้งต่อๆ ไป อย่างไรก็ดี การจัดการอบรมหรือกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากรควรสอดคล้องเหมาะสมกับขอบเขตของงบประมาณหน่วยงานด้วย 
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