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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 
 

การศึกษาเรื่อง บทบาทของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรในการเพ่ิมศักยภาพของ
กลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาระหวางประเทศ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไป ปญหา และสาเหตุ
ของปญหา รวมท้ังแนวทางการพัฒนาบทบาทของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรในการเพ่ิม
ศักยภาพของกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหวางประเทศ โดยศึกษาจากการปฏิบัติงานดาน
เลขานุการและดานวิชาการของนักวิเทศสัมพันธกลุมงานความสัมพันธรัฐสภาทวิภาคี สํานัก
ความสัมพันธระหวางประเทศ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ในการสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาระหวางประเทศ ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2554 ถึงปจจุบัน รวมถึง
การศึกษาจากเอกสารและศึกษาจากการวิจัยภาคสนาม โดยการสัมภาษณ ประชากรในการศึกษาคือ 
อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร อดีตสมาชิกวุฒิสภา ผูบริหารสํานักงาน-เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
และนักวิเทศสัมพันธ สํานักความสัมพันธระหวางประเทศ สํานักงานเลขาธิการ-สภาผูแทนราษฎร 
รวม 8 คน 

ผลการศึกษาพบวา สมาชิกรัฐสภาสวนใหญยังไมเขาใจบทบาทและเห็นประโยชนของกลุม
มิตรภาพในการดําเนินกิจกรรมดานตางประเทศเทาท่ีควร ซ่ึงกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหวาง
ประเทศนอกจากจะมีบทบาทสําคัญในการสรางความสัมพันธระดับสมาชิกรัฐสภาแลว ยังกอใหเกิด
ประโยชนรวมกัน  ท้ังทางดานสังคม การคา การศึกษาและวัฒนธรรม สวนหนึ่งเปนผลจากการ
ประชาสัมพันธการเขารวมเปนสมาชิกกลุมมิตรภาพยังไมเพียงพอ สมาชิกรัฐสภายังไมไดรับทราบ
บทบาทและความสําคัญของกลุมมิตรภาพเทาท่ีควร นอกจากนี้ ในการปฏิบัติงานดานวิชาการของนัก
วิเทศสัมพันธ พบวายังขาดการพัฒนาดานวิชาการ โดยเฉพาะขอมูลเชิงลึก เพ่ือใชประกอบการดําเนิน
กิจกรรมของกลุมมิตรภาพ รวมท้ังนักวิเทศสัมพันธรับผิดชอบกลุมมากเกินไป ทําใหการติดตามงาน 
การติดตอสื่อสาร การดําเนินการตามมติของกลุมมิตรภาพมีประสิทธิภาพนอยลง สําหรับในสวนของ
กลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาระหวางประเทศนั้น พบวาปญหาเกิดจากความไมแนนอนทางการเมือง 
สมาชิกกลุมซ่ึงเปนสมาชิกรัฐสภาอยูไมครบวาระ ทําใหการดําเนินกิจกรรมกลุมมิตรภาพขาดความ
ตอเนื่อง รวมท้ังสมาชิกรัฐสภาบางทานไมมีความรูความเขาใจในเรื่องการตางประเทศ ทําใหขาดความ
ม่ันใจในการเขารวมกิจกรรม 

รายงานการศึกษาฉบับนี้ผูศึกษาไดพบวา ในการเพ่ิมศักยภาพของกลุมมิตรภาพสมาชิก
รัฐสภาไทยระหวางประเทศนั้น ท้ังสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกรัฐสภาควรให
ความสําคัญในการพัฒนารวมกัน เพ่ือความเขาใจท่ีตรงกันและแสดงบทบาทไปในทิศทางเดียวกัน โดย
เพ่ิมศักยภาพของท้ังสมาชิกรัฐสภา และสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร และรวมกันกําหนด
แนวทางพัฒนากลุมมิตรภาพใหมีบทบาทท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินกิจกรรมของกลุมและบรรลุ
วัตถุประสงคของกลุมมิตรภาพในการสรางความสัมพันธ การประสานงาน และการสงเสริม
ภาพลักษณท่ีดีของรัฐสภาไทยตอรัฐสภาตางประเทศ โดย ผูศึกษาไดเสนอแนวทางในการเพ่ิม
ศักยภาพดังนี้ 
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ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1)  สํานักงานเลขาธิการผูแทนราษฎรควรมีแนวทางการพัฒนาบุคคลากรในการปฏิบัติงาน

ในดานวิชาการในสายงานวิเทศสัมพันธโดยนําแนวคิดสมมรรถนะมาใชในการพัฒนาและฝกอบรม
อยางเปนระบบโดยใชแผนพัฒนาบุคคลากรเปนรายบุคคล (Individual Development Plans) และ
เสนทางความกาวหนาในการพัฒนาและการฝกอบรม (Training Road Map)  

2) ในการสงเสริมบทบาทของสมาชิกรัฐสภาเพ่ือดําเนินกิจกรรมของกลุมมิตรภาพสมาชิก
รัฐสภาไทยระหวางประเทศ ควรจะมีนโยบายในการปลุกจิตสํานึก สงเสริมหนาท่ีและบทบาทของ
สมาชิกรัฐสภาในการเปนตัวอยางท่ีดี (Role Model) ขององคกร เนื่องจากสมาชิกรัฐสภามีหนาท่ี
สําคัญในการขับเคลื่อนองคกร รวมท้ังเปนตัวแทนในการสรางภาพลักษณทัศนคติท่ีดีตอองคกร 
สมาชิกรัฐสภาควรแสดงความคิดเห็น มีวินัยสํานึกท่ีดีในการสรางประโยชนตอสวนรวม เพ่ือศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิ   ของรัฐสภาไทย 

ขอเสนอแนะในการดําเนินการ  
สําหรับสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
1) นักวิเทศสัมพันธควรมีการเตรียมการท่ีเหมาะสมท้ังทางดานเลขานุการและงานดาน

วิชาการเพ่ือแสดงบทบาทของสํานักงานเลขาธิการผูแทนราษฎรในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
ของกลุมมิตรภาพโดยเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดทําขอมูลทางวิชาการเชิงลึกและทันกับเหตุการณ
ปจจุบัน การประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของมาบรรยายสรุปและแนะนําประเด็นสําคัญในการ
เจรจา การนําขอมูลจากตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการสํานักงานผูแทนราษฎรมาใชใหเกิด
ประโยชนมากท่ีสุดรวมท้ังรวบรวมขอมูลและปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ 

2) นักวิเทศสัมพันธควรมีการสรางเครือขายโดยมีการประสานงานดานตางประเทศ อาทิ 
กระทรวงการตางประเทศ สถานเอกอัครราชทูตตางประเทศประจําประเทศไทย กระทรวงตาง ๆ เชน 
กระทรวงการทองเท่ียว กระทรวงพาณิชยเปนตน ซ่ึงจะเปนประโยชนในการจัดเตรียมขอมูลและ
ประเด็นสําคัญตาง ๆ ทางดานวิชาการซ่ึงสมาชิกรัฐสภาจะสามารถนําไปใชในการเจรจาเพ่ือ
ผลประโยชนรวมกันของประเทศไทยและประเทศคูกลุม   

3)  จัดเตรียมลามแกสมาชิกรัฐสภาท่ีไมมีความถนัดในการใชภาษาตางประเทศเพ่ือเปน
การอํานวยความสะดวกแกสมาชิกรัฐสภาท่ีมีความประสงคท่ีจะเขารวมกิจกรรมของกลุมมิตรภาพ 

4)  ปรับปรุงขอบังคับกลุมมิตรภาพใหสอดคลองและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการ
ดําเนินกิจกรรมของกลุมมิตรภาพ อาทิ สมาชิกรัฐสภาไมควรเปลี่ยนกลุมมิตรภาพท่ีตนเปนสมาชิกควร
กําหนดใหสมาชิกรัฐสภาเปนสมาชิกกลุมท่ีตนเองสังกัดอยูจนครบ 4 ป หรือ หนึ่งวาระ เพ่ือจะได
เรียนรูรอบดานเก่ียวกับกิจกรรมของกลุมมิตรภาพนั้น ๆ รวมท้ังเพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจในเรื่อง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ ไดอยางลึกซ้ึง 

5)  สํานักงานควรจัดทําคูมือพกพาใหแกสมาชิกรัฐสภาในเรื่องมารยาททางการทูต 
มารยาทในการปฏิบัติตนในเวทีระหวางประเทศ เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติตนท่ีถูกตองอันเปนการ
สงเสริมภาพลักษณท่ีดีตอสมาชิกรัฐสภาไทย 



ฉ 

6)  เจาหนาท่ีควรจัดทําขอมูลและรวบรวมขอมูลตางๆเก่ียวกับกลุมมิตรภาพโดยจัดเก็บ
ฐานขอมูลไวในสวนกลางของสํานักงานเพ่ือใหสมาชิกรัฐสภารุนตอ ๆ ไปท่ีจะเขามาดําเนินกิจกรรม
สามารถสานตองานตางๆตอไปได มีความตอเนื่องโดยไมขาดชวงและขาดขอมูลท่ีสําคัญ 

7) นักวิเทศสัมพันธไมควรดูแลกลุมมากเกินไป ควรมีการเพ่ิมอัตรากําลังนักวิเทศสัมพันธ 
เพ่ือท่ีนักวิเทศสัมพันธจะไดมีความรูอยางลึกซ้ึงในประเทศนั้น ๆ ทําใหสมาชิกรัฐสภาเกิดความเชื่อม่ัน
และม่ันใจในการดําเนินกิจกรรมกลุม 

สําหรับสมาชิกรัฐสภา 
1)  ในการสงเสริมบทบาทของสมาชิกรัฐสภาในการเขารวมกิจกรรมกลุมมิตรภาพควรมี

การแนะนําและชี้แจงบทบาทความสําคัญของการเขารวมกิจกรรมในรูปแบบของหนังสือเชิญชวน การ
เผยแพรเว็บไซตของรัฐสภา  

2) ควรจัดใหสมาชิกรัฐสภาท่ีเคยเขารวมกลุมไดแนะนําบทบาทของกลุมมิตรภาพในชวง
การปฐมนิเทศสมาชิกรัฐสภาใหมเพ่ือใหสมาชิกรัฐสภาไดตระหนักถึงความสําคัญของกลุมมิตรภาพซ่ึง
เปนกลไกสําคัญในการสงเสริมความสัมพันธความรวมมือและการแกปญหาในมิติตางๆระหวางสมาชิก
รัฐสภาไทยกับสมาชิกรัฐสภาตางประเทศ  

3) จัดการฝกอบรมแกสมาชิกรัฐสภาในดานการตางประเทศ อาทิ การจัดอบรมการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ การอบรมมารยาททางการทูตมารยาทการปฏิบัติตนในเวทีระหวางประเทศ
เพ่ือใหสมาชิกรัฐสภามีความเขาใจตรงกัน มีความรูและเขาใจบทบาทและมารยาททางการทูตเพ่ือ
ความม่ันใจและเตรียมพรอมตอการแสดงบทบาทในเวทีตางประเทศมากยิ่งข้ึนนอกจากนี้ในการ
ดําเนินความสัมพันธกับรัฐสภาตางประเทศควรใชการทูตรัฐสภาเปนแนวทางในการดําเนินกิจกรรม
เพ่ือเปนหลักปฏิบัติท่ีเปนสากล 

 
 

 



ช 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 

รายงานการศึกษาสวนบุคคลเรื่อง บทบาทของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรในการ
เพ่ิมศักยภาพของกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหวางประเทศนี้เปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม
หลักสูตร นักบริหารการทูตรุนท่ี 6 ป 2557 ของกระทรวงการตางประเทศ  

ผูศึกษาขอขอบคุณสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ท่ีไดสนับสนุนใหเขารับการ
ฝกอบรมในหลักสูตรนี้ ขอขอบคุณเอกอัครราชทูตสุจิตรา หิรัญพฤกษ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชูเกียรติ 
พนัสพรประสิทธิ์ และผูชวยศาสตราจารย ดร.พลอย สืบวิเศษ ท่ีไดกรุณาใหคําปรึกษาและให
ขอเสนอแนะอันมีคาตอการศึกษานี้ 

ขอขอบคุณ นายองอาจ  คลามไพบูลย อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร นายสุธรรม พันธุศักดิ์ 
อดีตสมาชิกวุฒิสภา นายวิทยา  อินาลา อดีตสมาชิกวุฒิสภา นางศมนฤทัย  อักษรมัต ผูอํานวยการ
สํานักความสัมพันธระหวางประเทศ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร นางสาวรัชนี  
เอ่ียมประภาส ผูบังคับบัญชากลุมงานขอมูลขาวสาร สํานักความสัมพันธระหวางประเทศ นางสาว 
ศรีสิณี  พัฒนมาศ นักวิเทศสัมพันธชํานาญการพิเศษ นายสุรพงษ  เอ่ียมพงษไพบูลย นักวิเทศสัมพันธ
ชํานาญการ นางสาวภิชุดา  จาตุประยูร นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ กลุมงานความสัมพันธรัฐสภา 
ทวิภาคี สํานักความสัมพันธระหวางประเทศ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ท่ีไดกรุณาให
ขอมูลอันเปนประโยชนตอการศึกษาครั้งนี้ นอกจากนี้ ขอขอบคุณ นางสุปราณี นอยคูณดิลก นางสาว
จารุนันท  ผานไกร รวมถึงพ่ี ๆ และนอง ๆ ผูรวมงานจากกลุมงานความสัมพันธรัฐสภาทวิภาคี สํานัก
ความสัมพันธระหวางประเทศ ท่ีไดสนับสนุนการจัดทํารายงานการศึกษาครั้งนี้  

อนึ่ง รายงานการศึกษาฉบับนี้ จะไมอาจสําเร็จลุลวงไปไดเลย หากขาดการสนับสนุนจาก
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการโดย นายธีรวัฒน  ภูมิจิตร ผูอํานวยการสถาบันฯ และ
เจาหนาท่ีของสถาบันฯ ซ่ึงดูแลผูเขารับการฝกอบรมเปนอยางดียิ่ง และท่ีจะขาดเสียไมไดคือ ผูเขารับ
การฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนท่ี 6 ท่ีไดใหกําลังใจ สนับสนุนชวยเหลือซ่ึงกันและกันใน
การศึกษาอบรมและการศึกษา ดูงานท้ังในประเทศและตางประเทศตลอดหลักสูตรเปนอยางดี ซ่ึงผู
ศึกษามิอาจจะลืมเลือนได 

ผูศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวา รายงานการศึกษานี้จะเปนประโยชนตอผูเก่ียวของตามสมควร 
 
ดวงดาว  จอนสุข 
สิงหาคม 2557 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1  ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา 

แผนยุทธศาสตรของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร พ.ศ.2557-2560 ไดกําหนด
ประเด็นยุทธศาสตรดานตางประเทศเพ่ือสนับสนุนรัฐสภาใหมีบทบาทในเวทีประชาคมอาเซียนและ
รัฐสภาระหวางประเทศ ปจจุบันรัฐสภาไทยมีบทบาทดานตางประเทศท้ังในระดับทวิภาคีในรูปแบบ
ของการพบปะสนทนาและการแลกเปลี่ยนการเยือนระหวางกัน และในระดับพหุภาคีในลักษณะของ
การประชุมระหวางประเทศ ภารกิจดานตางประเทศถือเปนภารกิจท่ีมีความสําคัญและมีบทบาทอยาง
ยิ่งในการเสริมสรางความเขาใจความรวมมือและความสัมพันธโดยครอบคลุมในทุกมิติมีความเชื่อมโยง
กันท้ังในดานของสังคมเศรษฐกิจการคาและการลงทุนรวมถึงความสัมพันธระหวางประเทศ 

วิสัยทัศนของสํานักความสัมพันธระหวางประเทศ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
คือเปนหนวยงานท่ีเปนเลิศในการดําเนินงานดานพิธีการทูตในระดับสากล เปนกลไกสําคัญในการ
กระชับความสัมพันธและความรวมมือระหวางรัฐสภาไทยกับรัฐสภาตางประเทศ รวมท้ังเปนศูนย
ขอมูลสารสนเทศดานตางประเทศท่ีทันสมัย เพ่ือตอบสนองความตองการของผูรับบริการจากวิสัยทัศน
ของสํานักความสัมพันธระหวางประเทศดังกลาวขางตนจะเห็นวางานหลักของสํานักความสัมพันธ
ระหวางประเทศถือเปนกลไกสําคัญในการกระชับความสัมพันธระหวางรัฐสภาไทยกับรัฐสภา
ตางประเทศซ่ึงภารกิจสวนหนึ่งในการกระชับความสัมพันธท่ีจะกลาวถึงในท่ีนี้ คือการดําเนินกิจกรรม
ของกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหวางประเทศ 

กลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหวางประเทศจัดตั้งข้ึนเพ่ือสงเสริมความสัมพันธ และ
ความรวมมือระหวางสมาชิกรัฐสภาไทยกับสมาชิกรัฐสภาประเทศคูกลุม โดยการติดตอศึกษาและ
แลกเปลี่ยนขาวสารในสวนท่ีเก่ียวกับในวงงานรัฐสภากับรัฐสภาของตางประเทศ รวมท้ังการ
แลกเปลี่ยนการเยือนระหวางกัน อันจะเปนประโยชนตอสถาบันนิติบัญญัติ ปจจุบันมีกลุมมิตรภาพ
สมาชิกรัฐสภาไทยระหวางประเทศ ซ่ึงจัดตั้งข้ึนในรัฐสภาไทยแลวจํานวน 59 กลุม ใน 6 ภูมิภาค 
ท่ัวโลก ไดแก อาเซียน เอเชีย ยุโรป อเมริกา แอฟริกา และออสเตรเลีย ซ่ึงในแตละกลุมมิตรภาพจะ
ประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาท่ีมีความสนใจในการดําเนินกิจกรรมท่ี
กระชับความสัมพันธกับรัฐสภาของประเทศนั้น ๆ 

การดําเนินกิจกรรมของกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหวางประเทศ มีความสําคัญยิ่ง
ตอการทําหนาท่ีของสมาชิกรัฐสภาไทยใหเปนท่ียอมรับในระดับสากล และเปนชองทางหนึ่งสําหรับ
สมาชิกรัฐสภาไทยท่ีจะไดแสดงบทบาทในการสงเสริมและกระชับความสัมพันธไมตรีอันดีระหวาง
ประเทศอันเปนประโยชนตอสถาบันนิติบัญญัติ ประเทศชาติ และประชาชน ซ่ึงกลุมงานความสัมพันธ
รัฐสภาทวิภาคี สํานักความสัมพันธระหวางประเทศ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เปนกลุม
งานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย



2 

ระหวางประเทศ อยางไรก็ดีในปจจุบันพบวาผูแทนรัฐสภาไทยยังไมใหความสนใจและมีบทบาทในการ
ดําเนินกิจกรรมของกลุมมิตรภาพฯ เทาท่ีควร จึงเปนท่ีมาของการศึกษาท่ีวาทําอยางไรสมาชิกรัฐสภา
จึงจะทราบบทบาทของกลุมมิตรภาพและเขารวมกิจกรรมของกลุมมิตรภาพมากยิ่งข้ึน ศึกษาปญหา
และสาเหตุท่ีมีผลตอการเพ่ิมศักยภาพของกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาระหวางประเทศ รวมท้ังการ
วิเคราะหปจจัยภายนอกและปจจัยภายในตาง ๆ ของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรท่ีเปน
อุปสรรคตอการดําเนินกิจกรรมของกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาระหวางประเทศ เพ่ือใหสามารถ
บรรลุผลตามแผนยุทธศาสตรของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรดังกลาวขางตน 

 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.2.1 เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปของบทบาทของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรในการ
เพ่ิมศักยภาพของกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหวางประเทศ 

1.2.2 เพ่ือศึกษาปญหาและสาเหตุ รวมท้ังการวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกของ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรท่ีเปนอุปสรรคตอการเพ่ิมศักยภาพกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา
ไทยระหวางประเทศ 

1.2.3 เพ่ือศึกษาแนวทางการเพ่ิมศักยภาพของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกรัฐสภาไทยในการดําเนินกิจกรรม กลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหวางประเทศ 

 
1.3 ขอบเขตการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

ศึกษาบทบาทของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรในการเพ่ิมศักยภาพของกลุม
มิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหวางประเทศโดยศึกษาจากการปฏิบัติงานของกลุมงานความสัมพันธ
รัฐสภาทวิภาคี สํานักความสัมพันธระหวางประเทศ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรตั้งแตเดือน
สิงหาคม 2554 ถึงปจจุบัน 

ระเบียบวิธีการศึกษาไดแก 
1) ศึกษาจากเอกสาร 
2) ศึกษาจากภาคสนาม โดยการสัมภาษณและแบบสอบถาม 
 

1.4 ประโยชนของการศึกษา 
1.4.1 นําผลการศึกษาไปใชในการเพ่ิมศักยภาพของกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย

ระหวางประเทศ 
1.4.2 นําผลการศึกษาไปใชในการปฏิบัติงานเพ่ือใหสมาชิกรัฐสภาไดรับความพึงพอใจใน

การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหวางประเทศ 
 

1.5  นิยามศัพท 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เปนหนวยงานอิสระมีฐานะเทียบเทากรม การ

บริหารงานบุคคลกลางจะมีองคกรของตนเอง คือ คณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภา (กร.) บุคลากร
ในสังกัดของสํานักงานฯ เปนขาราชการประจําเรียกวา “ขาราชการฝายรัฐสภา” คือบุคคลซ่ึงรับ



3 

ราชการโดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในสวนราชการสังกัดขาราชการฝาย
รัฐสภา 

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับราชการประจําท่ัวไปของสภา
ผูแทนราษฎร มีเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการข้ึน
ตรงตอประธานสภาผูแทนราษฎร 

วิสัยทัศน เปนองคกรท่ีเปนเลิศในการสงเสริมและสนับสนุนภารกิจ ของสถาบันนิติบัญญัติ
ใหกาวหนา ทันสมัย โปรงใส และเปนธรรมเพ่ือประโยชนสูงสุดของปวงชน 

พันธกิจ 
1. สนับสนุนการตรากฎหมายของสภาผูแทนราษฎรและรัฐสภา 
2. สนับสนุนการควบคุมการบริหารราชการแผนดิน 
3. สนับสนุนงานรัฐสภาดานตางประเทศ 
4. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยและการมีสวนรวมทางการเมืองของ

ประชาชน 
5. เสริมสรางและพัฒนางานดานการบริหารจัดการ ดานวิชาการและกฎหมายดานบริการ 

ดานอาคารสถานท่ี และดานรักษาความปลอดภัยใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
กลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหวางประเทศ หมายถึง กลุมมิตรภาพสมาชิก-รัฐสภา

ไทยระหวางประเทศประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจัดตั้งข้ึนเพ่ือสงเสริม
ความสัมพันธและความรวมมือระหวางสมาชิกรัฐสภาไทยกับสมาชิกรัฐสภาประเทศคูกลุมโดยการ
ติดตอ ศึกษา และแลกเปลี่ยนขาวสารในสวนท่ีเก่ียวของในวงงานรัฐสภากับรัฐสภาของตางประเทศ 
รวมท้ังการแลกเปลี่ยนการเยือนระหวางกันอันเปนประโยชนตอสถาบันนิติบัญญัติปจจุบันมีกลุม
มิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหวางประเทศซ่ึงจัดตั้งข้ึนในรัฐสภาไทยแลว จํานวน 59 กลุมใน 6 
ภูมิภาคท่ัวโลกไดแก อาเซียน เอเชีย ยุโรป อเมริกา แอฟริกาและออสเตรเลีย ตามภูมิภาคดังนี้ 

1. ภูมิภาคอาเซียน จํานวน 8 กลุม ประกอบดวย 
 1.1 กลุมมิตรภาพฯ ไทย-กัมพูชา 
 1.2 กลุมมิตรภาพฯไทย-ฟลิปปนส 
 1.3 กลุมมิตรภาพฯไทย-มาเลเซีย 
 1.4 กลุมมิตรภาพฯ ไทย-เมียนมาร 
 1.5 กลุมมิตรภาพฯไทย-ลาว 
 1.6 กลุมมิตรภาพฯไทย-เวียดนาม 
 1.7 กลุมมิตรภาพฯไทย-สิงคโปร 
 1.8 กลุมมิตรภาพฯไทย-อินโดนีเซีย 
2. ภูมิภาคเอเชีย จํานวน 16 กลุม ประกอบดวย 
 2.1 กลุมมิตรภาพฯ ไทย-เกาหลีใต 
 2.2 กลุมมิตรภาพฯ ไทย-เกาหลีเหนือ 
 2.3 กลุมมิตรภาพฯ ไทย-คูเวต 
 2.4 กลุมมิตรภาพฯ ไทย-จีน 
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 2.5 กลุมมิตรภาพฯ ไทย-ญี่ปุน 
 2.6 กลุมมิตรภาพฯ ไทย-เนปาล 
 2.7 กลุมมิตรภาพฯ ไทย-บังกลาเทศ 
 2.8 กลุมมิตรภาพฯ ไทย-บาหเรน 
 2.9 กลุมมิตรภาพฯ ไทย-ปากีสถาน 
 2.10 กลุมมิตรภาพฯ ไทย-ภูฏาน 
 2.11 กลุมมิตรภาพฯ ไทย-มองโกเลีย 
 2.12 กลุมมิตรภาพฯ ไทย-ศรีลังกา 
 2.13 กลุมมิตรภาพฯ ไทย-อาเซอรไบจาน 
 2.14 กลุมมิตรภาพฯ ไทย-อินเดีย 
 2.15 กลุมมิตรภาพฯ ไทย-อิสราเอล 
 2.16 กลุมมิตรภาพฯ ไทย-อิหราน 
3. ภูมิภาคยุโรป จํานวน 20 กลุม ประกอบดวย 

3.1 กลุมมิตรภาพฯ ไทย-กรีซ 
3.2 กลุมมิตรภาพฯ ไทย-เช็ก 
3.3 กลุมมิตรภาพฯ ไทย-ตุรกี 
3.4 กลุมมิตรภาพฯ ไทย-บัลแกเรีย 
3.5 กลุมมิตรภาพฯ ไทย-เบลเยียม 
3.6 กลุมมิตรภาพฯ ไทย-โปรตุเกส 
3.7 กลุมมิตรภาพฯ ไทย-โปแลนด 
3.8 กลุมมิตรภาพฯ ไทย-ฝรั่งเศส 
3.9 กลุมมิตรภาพฯ ไทย-เยอรมนี 
3.10 กลุมมิตรภาพฯ ไทย-ยูเครน 
3.11 กลุมมิตรภาพฯ ไทย-รัสเซีย 
3.12 กลุมมิตรภาพฯ ไทย-โรมาเนีย 
3.13 กลุมมิตรภาพฯ ไทย-ลิทัวเนีย 
3.14 กลุมมิตรภาพฯ ไทย-สวีเดน 
3.15 กลุมมิตรภาพฯ ไทย-สหราชอาณาจักร 
3.16 กลุมมิตรภาพฯ ไทย-ออสเตรีย 
3.17 กลุมมิตรภาพฯ ไทย-อารเมเนีย 
3.18 กลุมมิตรภาพฯ ไทย-อิตาลี 
3.19 กลุมมิตรภาพฯ ไทย-เอสโตเนีย 
3.20 กลุมมิตรภาพฯ ไทย-ฮังการี 

4. ภูมิภาคอเมริกา จํานวน 8 กลุม ประกอบดวย 
 4.1 กลุมมิตรภาพฯ ไทย-คิวบา 
 4.2 กลุมมิตรภาพฯ ไทย-แคนาดา 
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 4.3 กลุมมิตรภาพฯ ไทย-ชิลี 
 4.4 กลุมมิตรภาพฯ ไทย-บราซิล 
 4.5 กลุมมิตรภาพฯ ไทย-เปรู 
 4.6 กลุมมิตรภาพฯ ไทย-เม็กซิโก 
 4.7 กลุมมิตรภาพฯ ไทย-สหรัฐอเมริกา 
 4.8 กลุมมิตรภาพฯ ไทย-อารเจนตินา 
5. ภูมิภาคแอฟริกา จํานวน 5 กลุม ประกอบดวย 
 5.1 กลุมมิตรภาพฯ ไทย-โกตดิวัวร 
 5.2 กลุมมิตรภาพฯ ไทย-ตูนิเซีย 
 5.3 กลุมมิตรภาพฯ ไทย-โมร็อกโก 
 5.4 กลุมมิตรภาพฯ ไทย-อียิปต 
 5.5 กลุมมิตรภาพฯ ไทย-แอฟริกาใต 
6. ภูมิภาคออสเตรเลีย จํานวน 2 กลุม คือ 
 6.1 กลุมมิตรภาพฯ ไทย-นิวซีแลนด 
 6.2 กลุมมิตรภาพฯ ไทย-ออสเตรเลีย 
กลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหวางประเทศใชชื่อเปนภาษาอังกฤษวา Thailand 

Inter-Parliamentarians Friendship Group หรือเรียกยอวากลุมมิตรภาพ(Friendship Group)
กลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยกับประเทศคูกลุมใชชื่อเปนภาษาอังกฤษวา Thailand-(Country) 
Parliamentarians Friendship Group กลุมมิตรภาพจัดตั้งข้ึนโดยความเห็นชอบของประธานรัฐสภา
ในการสรางความสัมพันธในระดับทวิภาคีระหวางสมาชิกรัฐสภาไทยกับสมาชิกรัฐสภาของประเทศคู
กลุมท่ีมีความสนใจรวมกันกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหวางประเทศไดมีการริเริ่มจัดตั้งข้ึนใน
สมัยนายมารุต บุนนาค ประธานรัฐสภาในขณะนั้น กลุมมิตรภาพอยูในความดูแลการปฏิบัติงานโดย
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร กลุมมิตรภาพประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภาท่ีมีความสนใจในการดําเนินกิจกรรมท่ีกระชับความสัมพันธกับรัฐสภาของประเทศนั้นๆ 
สมาชิกรัฐสภามีสิทธิสมัครเปนสมาชิกสามัญไดตามความสนใจแตไมเกินคนละ 5 กลุมและตองใหการ
สนับสนุนกิจกรรมของกลุมมิตรภาพท่ีตนสังกัด สมาชิกรัฐสภารับเลือกตั้งเขาดํารงตําแหนงใน
คณะกรรมการบริหารกลุมมิตรภาพไดไมเกินคนละ 2 กลุม และจะดํารงตําแหนงประธานกลุม
มิตรภาพไดไมเกินคนละหนึ่งกลุม 

คณะกรรมการบริหารกลุมมิตรภาพ 
กลุมมิตรภาพจะตองมีการประชุมใหญเพ่ือใหสมาชิกสามัญเลือกตั้งกันเองเปนคณะ

กรรมการบริหารกลุมมิตรภาพ มีจํานวนไมเกิน 7 คนประกอบดวย 
- ประธาน 
- รองประธาน 
- เลขานุการ 
- และกรรมการบริหารอีกไมเกิน 4 คน 
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ในกรณีท่ีรัฐสภาประกอบดวยสองสภา คณะกรรมการบริหารกลุมมิตรภาพตอง
ประกอบดวยสมาชิกจากท้ังสองสภา อยางนอยสภาละสองคน 

ในกรณีท่ีรัฐสภาประกอบดวยสองสภา ประธานและรองประธานตองไมเปนสมาชิกของสภา
เดียวกัน 

ในกรณีท่ีรัฐสภาประกอบดวยสองสภา การประชุมใหญกลุมมิตรภาพตองประกอบดวย
สมาชิกจากท้ังสองสภาใหประธานรัฐสภาลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกลุมมิตรภาพ 

คุณสมบัติของประเทศคูกลุม 
1. มีการปกครองโดยมีรัฐสภา 
2. มีความสัมพันธทางการทูตกับประเทศไทย 
3. เปนสมาชิกองคการสหประชาชาติ 
แนวทางการจัดกิจกรรมของกลุมมิตรภาพ 
1. แลกเปลี่ยนขอมูลในวงงานรัฐสภากับรัฐสภาของประเทศคูกลุม 
2. ใหการรับรองบุคคลหรือคณะบุคคล บุคคลสําคัญของประเทศคูกลุม 
3. ประชุมใหญและประชุมคณะกรรมการบริหารกลุมมิตรภาพเพ่ือพิจารณาการดําเนิน

กิจกรรมของกลุมมิตรภาพ 
4. แลกเปลี่ยนการเยือนกับประเทศคูกลุม 
5. จัดบรรยาย ปาฐกถา นิทรรศการและกิจกรรมอ่ืนๆในโอกาสวันสําคัญของประเทศคูกลุม 
 
 
 
 



 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 

ในการศึกษาเรื่องการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหวาง
ประเทศผูศึกษาไดนําแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของมาใชศึกษาดังนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับการทูตรัฐสภา (Parliamentary Diplomacy) 
2. แนวคิดเก่ียวกับเทคนิคการบริหารงานบุคคล (POSDCORB) 
3. แนวคิดเรื่องการวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT Analysis) 
  

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการทูตรัฐสภา 
Harold Nicolson (1969 อางใน สุรพล  ราชภัณฑารักษณ, 2540) กลาววา การทูต 

หมายถึง ศิลปะความสามารถในการเจรจาท่ีจะนําไปสูการตกลงระหวางตัวแทนรัฐบาลและรัฐบาล
ของรัฐเอกราชการเจรจานั้น ผูเจรจาตองรักษาผลประโยชนฝายตนใหมากท่ีสุดและใหสูญเสียนอย
ท่ีสุดการดําเนินการทางการทูตจะทําท้ังในระยะของสงครามและยามปกติ การทูตอาจใชในโอกาส
ตางๆกันโดยมี 3 ความหมาย ไดแก 1) นโยบายตางประเทศ 2) การเจรจาความเก่ียวกับรัฐประชาชาติ
อ่ืน และ 3) กระทรวงการตางประเทศ 

สุภาสินี  ขมะสุนทร (2553) กลาวถึงประโยชนของการทูตรัฐสภาวา สหภาพรัฐสภาได
ประมวลจากการปฏิบัติในรัฐสภาท่ัวโลกและไดนําเสนอตอท่ีประชุมประธานรัฐสภาท่ัวโลกครั้งท่ี 2 ใน
ป 2548เพ่ือพัฒนากรอบความคิดดานการตางประเทศและการทูตรัฐสภาและสรางแนวทางท่ีรัฐสภา
จะมีสวนรวมในการบริหารจัดการปญหาสากลท่ีเก่ียวพันกับปญหาในประเทศและมีความเชื่อมโยงกับ
การบริหารภายในประเทศดังนี ้

1) สนับสนุนการเจรจาสนธิสัญญาระหวางประเทศโดยเฉพาะยิ่งถาหากรัฐบาลจะแจงให
รัฐสภาทราบลวงหนากอนเริ่มการเจรจาสนธิสัญญาระหวางประเทศฉบับใหมๆหรือรัฐบาลจะหารือกับ
รัฐสภาไวลวงหนาในประเด็นสากลท่ีอยูในความสนใจของโลก และมีแนวโนมท่ีจะแปลงมาสูการเปด
การเจรจารางสนธิสัญญาระหวางประเทศฉบับใหม ๆ จากการประชุมองคการระหวางประเทศ ถา
หากรัฐบาลและรัฐสภามีความรวมมือกันใกลชิดในเรื่องนี้และหารือรวมกันตลอดกระบวนการเจรจา
สนธิสัญญาระหวางประเทศก็จะเปนผลดีอยางยิ่งในการท่ีประเทศนั้นๆจะไดประโยชนสูงสุดจาก
สนธิสัญญาระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งการท่ีสมาชิกรัฐสภาจะนําผลประโยชนและความ
หวงใยของประชาชนมาแจงแกรัฐบาลและตัวแทนรัฐบาลในการเจรจาและการนํากลไกตาง ๆ ของ
รัฐสภามาสนับสนุนการเจรจาของรัฐบาลอาทิคณะกรรมาธิการการทําประชาพิจารณ (public 
hearing) และการประชุมรับฟงความคิดเห็น เปนตน รวมถึงการมีสมาชิกรัฐสภาเปนตัวแทนของ
รัฐสภารวมอยูในคณะทางการของรัฐบาลในการประชุมระหวางประเทศเพ่ือติดตามการเจรจาของ
รัฐบาล แตสมาชิกรัฐสภามิใชผูเจรจา เนื่องจากเปนบทบาทของรัฐบาล  
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2) ใชเครื่องมือท่ีเปนทางการ ไดแก การจัดตั้งองคกรรัฐสภาอยางเปนทางการ เพ่ือรวมตัว
กันระหวางประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคเดียวกัน หรือระหวางภูมิภาค หรือท่ัวโลก หรือรวมตัวกันใน
ประเด็นสากล หรือรวมตัวกันเพ่ือเปาหมายในการรวมตัวกันทางการเมือง หรือสงเสริมความรวมมือ
ระหวางรัฐสภา หรือใหความชวยเหลือทางวิชาการ และเครื่องมือท่ีไม เปนทางการ ไดแก  
กลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา และศักยภาพสวนบุคคลของสมาชิกรัฐสภา หรือกลุมสมาชิกรัฐสภา เพ่ือ
เปดชองทางใหม ๆ ในการทํางานรวมกัน หรือเพ่ือระงับขอพิพาทระหวางประเทศ หรือเพ่ือขยาย
ผลประโยชนของชาติ 

3) สงเสริมการแกไขขอพิพาทระหวางประเทศ อาทิ การปูทางเพ่ือฟนฟูความสัมพันธ
ทางการทูตข้ันปกติระหวางสหราชอาณาจักรกับอารเจนตินา ซ่ึงสมาชิกรัฐสภาซ่ึงเปนตัวแทนของ
รัฐสภาท้ังสองประเทศไดเปดการเจรจานอกรอบกันหลายรอบในระหวางการประชุมประจําปของ
สหภาพรัฐสภา หรือสงเสริมกระบวนการสันติภาพระหวางประเทศในยุคสงครามเย็น ซ่ึงสหภาพ
รัฐสภาไดบุกเบิกกระบวนการทางรัฐสภาเพ่ือสนับสนุนความม่ันคงและความรวมมือในยุโรป โดยไดนํา
สมาชิกรัฐสภาจากประเทศในยุโรปทุกประเทศ รวมท้ังประเทศยุโรปตะวันออก อดีตสหภาพโซเวียต 
และสหรัฐอเมริกามาเจรจารวมกัน จนนําไปสูกระบวนการเฮลซิงกิ (Helsinki Process) และแปลงมา
สูองคกรดานความม่ันคงและความรวมมือในยุโรป (Organization for Security and Cooperation 
in Europe - OSCE) หรือสงเสริมใหรัฐสภาประเทศสมาชิกกลุมอนุภูมิภาคอาเซียน + 3 ไดรวมตัวกัน
ในกรอบของสหภาพรัฐสภาและมีการประชุมรวมกันในการประชุมประจําของสหภาพรัฐสภา ซ่ึง
กอใหเกิดความไวเนื้อเชื่อใจและความรวมมือระหวางสมาชิกรัฐสภาของกลุมนี้  

4) เสนอแนะมิติรัฐสภาในกระบวนการเจรจาขององคการการคาโลก โดยผานกลไกการ
ประชุมรัฐสภาวาดวยองคการการคาโลก (Parliamentary Conference on WTO) ซ่ึงดําเนินการ
รวมกันระหวางสหภาพรัฐสภา สภายุโรป และองคการการคาโลก เปนการประชุมประจําปเพ่ือเปด
โอกาสใหรัฐสภาติดตามความกาวหนาการเจรจาขององคการการคาโลกและเพ่ิมพูนองคความรูดาน
การคาพหุภาคในกรอบขององคการการคาโลก และสนับสนุนใหสมาชิกรัฐสภารวมอยูในคณะทางการ
ของประเทศตาง ๆ ท่ีเขารวมประชุมรัฐมนตรีองคการการคาโลก เพ่ือติดตามการเจรจาในท่ีประชุม
และรักษาชองทางการทํางานรวมกันและการหารือระหวางรัฐบาลและรัฐสภาในดานการคาพหุภาคี 

5) รวมมือกับสหประชาชาติในการใชมิติรัฐสภาสนับสนุนแนวทางการเสริมสรางความ
ม่ันคง และการพัฒนาของสหประชาชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรอบของการบรรลุเปาหมายการ
พัฒนาแหงสหัสวรรษ และชวยคลี่คลายปญหาระหวางประเทศและวิกฤติของโลก และสงเสริมและ
กระตุนใหรัฐสภาท่ัวโลกใชกลไกของรัฐสภาสนับสนุนเปาหมายตาง ๆ ของสหประชาชาติในประเทศ
ของตนและในเวทีรัฐสภาระหวางประเทศ 

6) สนับสนุนการเจรจาระหวางรัฐบาล ผานกระบวนการทางรัฐสภา อาทิ การตั้งกระทูถาม
ในรัฐสภา การหารือรวมกับคณะกรรมาธิการ การอภิปรายในท่ีประชุมรัฐสภาเก่ียวกับรางขอตกลง
ตางๆ เพ่ือใหแนวทางแกรัฐบาลกอนเขาสูการเจรจากับตางประเทศ การแตงตั้งสมาชิกรัฐสภาเปน 
ตัวแทนของรัฐสภาในคณะผูแทนทางการของรัฐบาลในการประชุมระดับรัฐมนตรีหรือการประชุมสุด
ยอดตางๆ และการสงคณะผูแทนรัฐสภาเขารวมประชุมระหวางประเทศของรัฐบาล  
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7) ติดตามการทํางานดานตางประเทศของรัฐบาล อาทิ การใหสัตยาบันสนธิสัญญาระหวาง
ประเทศ การประชุมรวมกันเปนประจําหรือรายเดือนระหวางคณะกรรมาธิการการตางประเทศกับ
รัฐมนตรีตางประเทศ การรับฟงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ เอกสิทธิ์ของรัฐสภาและ
คณะกรรมาธิการในการขอรับขอมูลจากรัฐบาล รัฐบาลสงเอกสารปกขาวผลงานของรัฐบาลใหรัฐสภา
รับทราบทุกปและพิจารณาการดําเนินการรวมกันสําหรับปตอ ๆ ไป รัฐสภาตั้งคณะกรรมาธิการ
ติดตามเฉพาะเรื่องหรือติดตามการดําเนินการขององคการระหวางประเทศ หรือตั้งคณะทํางานศึกษา
เฉพาะเรื่อง 

8) ติดตามความคืบหนาเก่ียวกับสนธิสัญญาระหวางประเทศ ดําเนินการโดยคณะ 
กรรมาธิการประจําของสภาหรือคณะกรรมาธิการพิเศษของรัฐสภา ติดตามตั้งแตกระบวนการเจรจา 
ความคืบหนาของการเจรจา ผลการเจรจา และการนําสนธิสัญญามาปฏิบัติ และบัญญัติกฎหมายให
ฝายบริหารรายงานใหรัฐสภาทราบความคืบหนาของการปฏิบัติเปนประจํา 

9) ประมวลและแจกจายขอมูลเก่ียวกับประเด็นระหวางประเทศและองคการระหวาง
ประเทศ ดําเนินการโดยคณะกรรมาธิการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร และการสนับสนุน
จากกระทรวงท่ีเก่ียวของ ในรูปของเอกสารสาระสังเขป และเอกสารรายงาน และการจัดตั้งสํานักงาน
ตัวแทนรัฐสภาในตางประเทศ  

10) การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจ การเดินทางไปพบปะประชาชน
และประชุมเชิงปฏิบัติการกับประชาชน การถายทอดเสียงและภาพกิจกรรมของรัฐสภาสูประชาชน 
การทําประชาพิจารณการประชุมคณะกรรมาธิการท่ีเปดเผยตอสาธารณชนและสื่อมวลชน การ
กระจายอํานาจ 

11) การทูตรัฐสภา ดําเนินการผานกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา ความตกลงความรวมมือ
ทวิภาคีจัดตั้งองคกรความรวมมือรัฐสภาระดับทวิภาคีเพ่ือสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศใน
สาขาตาง ๆ จัดตั้งการหารือในระดับภูมิภาคในลักษณะองคกรและการพบปะกันประจําเชน ปละ 3 
ครั้งสงคณะผูแทนระดับประธานสภาหรือระดับคณะกรรมาธิการเสริมการเยือนของฝายรัฐบาล เปน
เจาภาพจัดการประชุมองคกรรัฐสภาระหวางประเทศ การประชุมระดับอนุภูมิภาคในระดับ
คณะกรรมาธิการจากประเทศเพ่ือนบานในโครงการท่ีดําเนินการรวมกัน ระงับความขัดแยงผานการ
ประชุมทวิภาคีและการประชุมองคการรัฐสภาระหวางประเทศ การจัดประชุมเพ่ือสรางความไวเนื้อ
เชื่อใจและสงเสริมความเขาใจระหวางประเทศคูพิพาท บทบาทของสมาชิกรัฐสภารายบุคคลในฐานะ
ทูตพิเศษเพ่ือสันติภาพ ในฐานะสมาชิกของคณะทํางานเฉพาะกิจ หรือในฐานะผูสังเกตการณการ
เลือกตั้ง โครงการสมาชิกรัฐสภาปกปองเพ่ือนสมาชิกรัฐสภา ซ่ึงสมาชิกรัฐสภาประเทศหนึ่งจะเขาไป
ชวยเหลือสมาชิกรัฐสภาท่ีสถานภาพสมาชิกรัฐสภาและสิทธิมนุษยชนถูกคุกคาม การพบปะระหวาง
สมาชิกรัฐสภากับเอกอัครราชทูตท่ีไดรับการแตงตั้งใหไปประจําการในตางประเทศ ความรวมมือดาน
วิชาการเพ่ือถายทอดเทคโนโลยีระหวางรัฐสภา และคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษาความขัดแยง
ในประเทศและมีสมาชิกรัฐสภาเปนตัวแทนรัฐสภาในคณะผูแทนรัฐบาลในการหาขอยุติขอพิพาท  

12) การประสานความสัมพันธระหวางองคการรัฐสภาระหวางประเทศ และการพัฒนา
ความสัมพันธกับสหภาพรัฐสภา และการตรวจสอบโครงการพัฒนาระหวางประเทศ ไดแก การเขา
ประชุมระดับตาง ๆ ของสหภาพรัฐสภา การพบปะกับรัฐมนตรีตางประเทศและผูแทนถาวรประจํา
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องคการระหวางประเทศ รายงานประจําปของคณะกรรมาธิการการตางประเทศและคณะผูแทนใน
การประชุมระหวางประเทศและการประชุมของสหภาพรัฐสภา แจงขอมติของสหภาพรัฐสภาไปยัง
รัฐบาลและภาคสวนท่ีเก่ียวของเพ่ือการประสานงานกับรัฐสภาและการนําไปปฏิบัติ และออกนโยบาย
เพ่ือวางกรอบและแนวทางสาหรับโครงการความชวยเหลือเพ่ือการพัฒนา  

13) การดําเนินการเพ่ือบรรลุเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ มาตรการทางกฎหมาย
และนโยบาย การสนับสนุนงบประมาณการติดตามการปฏิบัติของรัฐบาล รายงานความคืบหนาของ
คณะกรรมาธิการท่ีเก่ียวของการพบหารือกับตัวแทนขององคกรพัฒนาระหวางประเทศ สนับสนุนการ
จัดตั้งกองทุนระหวางประเทศเพ่ือขับเคลื่อนเปาหมายนี้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับชาติและ
ระดับภูมิภาค และเผยแพรเอกสารคูมือการบรรลุเปาหมายแหงสหัสวรรษ  

 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคการบริหารงานบุคคล (POSDCOORB) 

มีการศึกษา เรียนรู ใช ในวงการตางๆ มานาน โดยเฉพาะวงการศึกษานํามาใชในการ
บริหารการศึกษาอยางกวางขวาง  

2.2.1 POSDCOORB มีวิธีการจัดการ 7 ข้ันตอน ดังนี้ 
2.2.1.1 PLANNING การวางแผน 

เปนเทคนิคกระบวนการบริหารท่ีสําคัญจําเปนตองทําเปนข้ันตอน ดวย
ความประณีต ระมัดระวัง มีความหมายสําคัญ ดังนี้ 

1) การวางแผนเปนการใชสามัญสํานึกอยางมีเหตุผล 
2) การวางแผนเปนการมองปญหาท่ีมีอยูและพยายามหาวิธีการแกไข

ปญหานั้น 
3) การวางแผนเปนการหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการปฏิบัติงานใดๆ 

ภายในเวลาท่ีกําหนด 
4) การวางแผนเปนการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยางจํากัดใหเกิดประโยชน

สูงสุด 
5) การวางแผนเปนความพยายามตอเนื่องในการปฏิบัติงานใหบรรลุ

เปาหมาย 
6) การวางแผนเปนการใชความรูความสามารถวินิจฉัยเหตุการณตางๆ 

ในอนาคต 
กิจกรรมการวางแผน 6 กิจกรรม คือ 
1) การกําหนดวัตถุประสงค 
2) การกําหนดทางเลือก 
3) การกําหนดวิธีการบริหารทรัพยากร 
4) การกําหนดวิธีการดําเนินงาน 
5) การกําหนดวิธีการควบคุม 
6) การกําหนดวิธีการประเมินผล 
 



11 

ข้ันตอนในการวางแผน 
1) ข้ัน เตรี ยมการ  เปนการเตรี ยมขอ มูล  บุคลากร ทรัพยากร 

วัตถุประสงค เปาหมายในการดําเนินการ รวมท้ังสรุปผลการดําเนินงานท่ีผานมา 
2) ข้ันวิเคราะหสรุป วิเคราะหขอมูล ขอเท็จจริงตางๆ 
3) ข้ันดําเนินการวางแผนกําหนดวาจะทําอะไร what อยางไร how 

ใครทําบาง who ท่ีไหน where และเม่ือไหร when 
4) ข้ันประเมินผล เปนการสรุปผลการวางแผน เชนบอกเวลาท่ีไดรับท้ัง

ทางตรง และทางออม ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน สุดทายนําเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ 
2.2.1.2 ORGANIZING การจัดองคกร 

การจัดองคกร เปนภารกิจของหนวยงาน องคการ ท่ีจะรวมกันจัดรูปงาน
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่นมีเปาหมายท่ีแนนอน มีการจัดการท่ีเปนรูปแบบ ทุกคนใน
หนวยงานมีความรู ความเขาใจกลไกการดําเนินงานภายใตระบบขององคกรอยางชัดเจน 

เอกภาพในการบังคับบัญชา Unity of command การจัดองคกร
จําเปนตองกําหนดเสนทางเดินของงาน ตั้งแตจุดเริ่มตนจนถึงจุดสุดทายของการทํางาน อํานาจในการ
ตัดสินใจข้ันสุดทาย ความมีประสิทธิภาพขององคกรนั้น เอกภาพในการบังคับบัญชามีความสําคัญ 
หนวยงานตองจัดใหเกิดความคลองตัวในการทํางาน สวนตอการปฏิบัติ และรายงานการวิเคราะห
ประเมินผล สิ่งสําคัญในการสรางความเปนเอกภาพในการบังคับบัญชา อยูท่ีความชัดเจนในการ
วินิจฉัยสั่งการ การรับรูในความรับผิดชอบรวมกันของผูบริหารและผูปฏิบัติ การรับรูเปาหมาย 
วัตถุประสงคสูงสุดของงาน โดยหลักเกณฑ เง่ือนไงท่ีผานการวิเคราะห วางแผนมาเปนอยางดีแลว 

องคประกอบในการจัดองคกร 
1) ภารกิจและวัตถุประสงคขององคกร 
2) ขอบขาย ความรับผิดขอบของงานในองคกร 
3) สายการบังคับบัญชา การเลื่อนไหลของสายงาน 
4) จํานวนบุคลากร หรือผูรับผิดชอบในแตละงาน แตละหนาท่ี 
5) การประเมินผลและการควบคุมงาน 
ลักษณะองคกรท่ีมีความสําคัญในปจจุบัน 2 สวน คือ 
1) การจัดองคกรในภาคราชการ Bureaucatic Section ภาคราชการ

ใหความสําคัญกับโครงสรางการบริหาร การจัดลําดับชั้นของสายการบังคับบัญชา ลําดับข้ันการ
ตัดสินใจเปนรูปเจดีย คือ ผูบริหารสูงสุดอยูยอดแหลมของเจดีย แลวมีผูมีอํานาจ ตามภารกิจ 
รองลงมาตามลําดับ จนถึงหนวยปฏิบัติ การดําเนินงานเนนท่ีความสําเร็จของงานเปนประเด็นหลัก 

2) การบริหารงานธุรกิจเอกชน Privatic Section ภาคธุรกิจเอกชนจะ
ไมซับซอนเหมือนภาคราชการ องคการจะมีปลายแหลมท่ียอด แตฐานจะแยกเร็วกวาของภาคราชการ 
เอกชนจะเนนท่ีภาคบริการ ความพอใจของลูกคา มากกวาความสําเร็จของงาน ดังนั้น การจัดองคการ
จึงมีลักษณะเหมือนหมวดนักรบไทยโบราณ ผูจัดการ หรือเจาของกิจการอยูบนยอด และมีผูปฏิบัติ
หรือรองผูจัดการอยูในข้ันรองลงมาไมมากนัก สวนผูปฏิบัตินี้จะมีตั้งแตรองผูจัดการลงไป 
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2.2.1.3 STAFFING การบริหารงานบุคคล 
การบริหารงานบุคคล Staffing หรือ Personnel Administration หรือ 

Personnel Managementหมายถึง การดําเนินงานเก่ียวกับบุคคลในการทํางานในหนวยงานหรือ
องคการเพ่ือใหบุคคลมาปฏิบัติงานตามท่ีตองการ และใหบุคคลไดปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมี
กระบวนการสําคัญ ดังนี้ 

1) การกําหนดนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคล เพ่ือเปนกรอบในการบริหาร นโยบายจะเริ่มตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ นโยบายรัฐบาลนโยบายในแผนพัฒนาระดับกระทรวง มติคณะรัฐมนตรี สวนภาคธุรกิจ
เอกชน เนนท่ีนโยบายและระเบียบท่ีจําเปนแกการดําเนินงาน 

2) การวางแผนกําลังคน Man Power Planning เปนกระบวนการ
วางแผนวาหนวยงานมีกําลังคนก่ีคน แตละคนปฏิบัติหนาท่ีอยางไร ความรูความสามารถดานใดบาง 
เพ่ือความเหมาะสมกับงาน ซ่ึงเริ่มตั้งแตแผนความตองการ แผนการใหไดมาของกําลังคนและแผนการ
ใชกําลังคน 

3) การจัดบุคคลและการสรรหาบุคคลใหดํารงตําแหนง Placement & 
Recruitment  

การสรรหาบุคคลเปนกระบวนการท่ีจะประชาสัมพันธหนวยงาน
เพ่ือใหไดบุคคลท่ีมีความรูความสามารถเหมาะสมสําหรับองคกรใหมาสมัคร เพ่ือคัดเลือก Selection 
คนท่ีมีความรูความสามารถเหมาะสมท่ีสุดเขารวมปฏิบัติงานในองคกร 

การจัดบุคคล Placement หมายถึงการจัดบุคคลท่ีผานการคัดเลือก
ใหดํารงตําแหนงท่ีหนวยงานวางแผนไวแลว เพ่ือใหบุคคลปฏิบัติหนาท่ีเกิดประโยชนตอองคกรสูงสุด 

4) การพัฒนาบุคลากร Human Resource Development เปน
กระบวนการเก่ียวกับการเพ่ิมพูนความรูความสามารถของบุคลากรท่ีจะปฏิบัติงานในองคกร การ
พัฒนาบุคลากรสามารถพัฒนาโดยองคเอง หรือใหหนวยงาน อ่ืนชวยพัฒนาก็ได ท้ังนี้ ยึดความรู
ความสามารถท่ีบุคคลท่ีไดรับ เปนประโยชนตอการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพสูงแกองคกร 

5) การใหเงินเดือนและคาตอบแทน Salary Or Compensation ถือ
เปนภารกิจสําคัญท่ีผูบริหารเจาของกิจการตองจายใหขาราชการหรือลูกจาง เพ่ือเปนคายังชีพ 
ทดแทนการทํางาน ถือเปนรางวัลสําหรับการทํางาน การใหคาตอบแทน เงินเดือน โดยยึดถือระบบ
คุณธรรม ดังตอไปนี้ 

(1) หลักความสามารถ Competence ยึดผลงานตาม
ความสามารถเหมาะกับเงินคาตอบแทน 

(2) หลักความเสมอภาค Equality ใหโอกาสคนเสมอกันไมเลือก
ชั้นวรรณะ 

(3) หลักความม่ันคง Security ถือวาการเขาทํางานในองคกรเปน
อาชีพอาชีพหนึ่งการกําหนดคาตอบแทนเงินเดือน ใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิต การเขาออกจากงาน 
มีกฎหมาย กฎเกณฑรองรับท่ีชัดเจนเปนธรรม 
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(4) ความเปนกลางทางการเมือง Political neutrality คือ การ
ทํางานไมเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือการเปลี่ยนรัฐบาล 

(5) หลักสําคัญในการใหเงินเดือน คือ งานมาก งานยาก รับผิดชอบ
สูงใหเงินเดือนสูง งานนอย งานไมยาก รับผิดชอบนอย เงินเดือนนอย 

6) งานทะเบียนประวัติหรือขอมูลบุคลากร เปนงานธุรการของบุคคล 
ขอมูลการเขามาทํางานของบุคลากร ตั้งแตขอมูลสวนตัว การศึกษา การทํางาน การเลื่อนตําแหนง 
การพัฒนาศึกษาอบรม เงินเดือน งานขอมูลทะเบียนประวัติมีความสําคัญมาก คนท่ีออกจากงานเพ่ือ
ไปทํางานหนาท่ีตําแหนงใหมหากไดรับคํารับรองหรือหลักฐานการผานงานเดิมมาดวย มักไดรับการ
พิจารณาวาเปนผูมีประสบการ มีความชํานาญตางๆ ตามท่ีหนวยงานตองการ 

7) งานประเมินผลการปฏิบัติงานหรือการพิจารณาความดีความชอบ 
การประเมินความดีความชอบของบุคคลเปนวิธีการสําคัญท่ีทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพ ธรรมชาติ
ของคนเม่ือทํางานไปยอมเกิดความเฉ่ือย เม่ือไดรับการประเมินผลเปนระยะ และไดขวัญกําลังใจยอม
ทําใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

8) งานวินัย และการดําเนินงานทางวินัย เปนกิจกรรมสําคัญในการ
ควบคุมพฤติกรรมของบุคคลไมใหทําความผิด แบบแผน ธรรมเนียมปฏิบัติขององคกร เปนภารกิจ
สําคัญของผูบริหารในการสอดสองดูแลความประพฤติการรักษาวินัยของบุคลากรในองคกรให
ดําเนินงานตามวัตถุประสงค เปาหมายขององคกรท่ีวางไว ถามีบุคคลละเมิดตองดําเนินการตามแบบ
แผนตามสมควร 

9) สวัสดิการ ประโยชนเก้ือกูล และสิทธิประโยชน 
10) การใหออกจากราชการ และการรับบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

พนักงานองคกรเอกชน มีขอตกลง ขอกําหนด อายุในการทํางาน เปนขอกําหนดขอตกลงกอนการ
ทํางานหรือการจางงาน การออกจากงานเปนบทสุดทายของการบริหารงานบุคคล การออกจากงานมี 
2 กรณีท่ีสําคัญ 

(1) ออกตามประสงคพนักงาน เชน ลาออก 
(2) ออกเพราะความตองการของหนวยงาน เชน เกษียณอายุ ยุบ

เลิกตําแหนง ออกเพราะทําผิด ซ่ึงองคกรตองใหออกตามขอตกลง 
2.2.1.4 DIRECTING การอํานวยการ  

หมายถึง การสงเสริม ชวยเหลือ ปรึกษา แนะนํา สั่งการ ประสาน
กิจกรรม การติดตอ การมอบหมายภารกิจตางๆ เพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรบรรลุวัตถุประสงค
เปาหมาย หรือ แผนท่ีวางไว 

กิจกรรมอํานวยการท่ีสําคัญ จําแนกไดดังนี้ 
1) การประสานงาน Coordinating 
2) การตัดสินใจและสั่งการ Decision Making 
3) การสั่งงาน Oder 
4) การติดตามดูแลกํากับ และใหคําปรึกษา Supervising & Guiding 
5) การสรางขวัญกําลังใจ และแรงจูงใจ Moral and Motivating 
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6) การใชภาวะผูนํา Leadership 
7) การสรางมนุษยสัมพันธ Human Relation 
8) การจัดระบบสื่อสารและการสรางเครือขาย Net Work and 

Communicating 
9) การมอบหมายงานและการมอบอํานาจหนาท่ี Take Oder & 

Delegating 
10) การสงเสริมกิจกรรมอ่ืนๆ Supporting 

2.2.1.5 COORDINATING การประสานงาน 
การประสานงานหมายถึง การจัดระเบียบวิธีการทํางานเพ่ือ ใหผูปฏิบัติรู

ถึงวัตถุประสงค และรายละเอียดของงานจนสามารถปฏิบัติหนาท่ีในลักษณะงานท่ีไดรับมอบหมาย 
งานมีการรอยรัดตอเนื่องกันจนเสร็จสิ้นภารกิจของหนวยงานท่ีไดรวมกันวางไว มีลักษณะสําคัญดังนี้ 

1) การประสานงานเปนกระบวนการหนึ่งในการบริหาร หมายถึง เปน
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนตั้งแตการวางแผน เรียกประสานแผน เพ่ือใหคนวางรูปแบบการทํางานตามความรู
ความสามารถ เรียกวา ประสานคน และประสานความเขาใจทางความคิดเรียกประสานงานความคิด 
โดยเรียกการประสานท้ังหมดวา การประสานงาน 

2) การประสานงานเปนหนาท่ีของผูบริหาร หรือผูจัดการ 
3) การประสานงานเปนเรื่องเก่ียวกับการแสวงหาความรวมมือ 
4) การประสานงานเปนเรื่องเก่ียวกับการติดตอสื่อสาร 
5) การประสานงานจะเปนกิจกรรมท่ีอยูในทุกข้ันตอนของการทํางาน 
6) การประสานงานเปนเรื่องท่ีเก่ียวกับการสื่อสัมพันธ 
วัตถุประสงคของการประสานงาน 
1) ลดความขัดแยงระหวางผูปฏิบัติกับองคกร 
2) ชวยใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงาน 
3) เกิดประสิทธิภาพ ประหยัดแรงงาน เวลา และวัสดุอุปกรณ 
วิธีการประสานงานท่ีสําคัญ 
1) การจัดทําแผนผัง กําหนดหนาท่ีการงานของหนวยงาน แผนภูมิ ปาย

ทะเบียน เปนตน 
2) จัดทําความสั่ง กําหนดหนาท่ีชัดเจน 
3) ตั้งคณะกรรมการ ตามแผนงาน 
4) ทําแผนปฏิบัติงาน และแผนควบคุมการปฏิบัติงาน 
5) การกําหนดสงงาน 
6) การระบุการจัดสรรงบประมาณ การจัดกิจกรรม การควบคุม

กิจกรรม 
7) การจัดประชุม สัมมนา การกระจายขาว 
หลักการคัดเลือกผูท่ีเหมาะสมในการทําหนาท่ีประสานงาน 
1) เปนผูท่ีเขาใจภารกิจองคกรเปนอยางดี 
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2) เปนผูมีวุฒิภาวะ นาเชื่อถือ เปนผูใหญ 
3) เปนผูมีความรับผิดชอบสูง 
4) เปนผูมีความสามารถในการสรางมนุษยสัมพันธ 
5) เปนผูมีศิลปะในการพูดโนมนาวใจคน 
CONTROLLING การควบคุมงาน 
การควบคุมงาน หมายถึง การดําเนินการในการกํากับดูแลการดําเนินงาน

ตางๆ เพ่ือใหเปนไปตามแผนงานท่ีวางไว การควบคุมงานมีลักษณะเปนการกําหนดเกณฑ หรือ
เปาหมายของการปฏิบัติงานไวลวงหนาแลวเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานท่ีปรากฏในดานตางๆ 
ดังนี้ 

1) ดานปริมาณ Quantity 
2) ดานคุณภาพ Quality 
3) ดานเวลา Time 
4) ดานงบประมาณ หรือตนทุน Budget or Cost 
วิธีการควบคุมงานใหมีประสิทธิภาพ 
1) กําหนดเกณฑมาตรฐาน หรือเปาหมายการปฏิบัติงานในลักษณะท่ี

ทาทาย 
2) จัดระบบติดตอสื่อสารใหท่ัวถึง Net work ใหมีการประสานงาน

สอดคลองตอเนื่อง สามารถรายงานกิจกรรมไดทันทวงที 
3) ควรใชวิธีการควบคุมงานตามแผนงานบริหาร จุดประสงคเปนตัวชี้นํา 

M.B.O. 
4) ควรใชวิธีการควบคุมงานแบบงายๆ ไมซับซอน เห็นผลชัดเจนตาม

จุดสําคัญ 
5) ใหกําลังใจอยางเหมาะสมและสมํ่าเสมอ 
6) พยายามปองกันพฤติกรรมของผูปฏิบัติงาน ใหเปนไปในเชิงบวก 

สรางสรรค 
กิจกรรมควบคุมงานท่ีสําคัญ 
1) กําหนดแผนผัง แผนภูมิควบคุมงาน ชัดเจน Bar Chart, Gantt 

Chart 
2) ใชงบประมาณเปนตัวควบคุมงาน 
3) ควบคุมโดยกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค MBO 
4) ควบคุมงานโดยใชหองปฏิบัติการ 
ปญหาท่ีพบบอยในการควบคุมงาน 
1) การจัดระบบงานขาดประสิทธิภาพ 
2) การไมใหความสําคัญของการควบคุมงานของผูบริหาร 
3) ขาดความรู เทคนิคท่ีเหมาะสมในการควบคุมงาน 
4) ขากหลักเกณฑ มาตรฐานในการควบคุมงาน 
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5) ขาดการรวมมือของผูปฏิบัติงาน 
2.2.1.6 REPORTING การรายงานผลงาน 

การรายงานผลงาน หมายถึง การท่ีผูมีหนาท่ีเสนอผลของงาน หรือ
กิจกรรม ใหผูบริหาร หรือผูรวมงานไดทราย ซ่ึงมีลักษณะสําคัญ 2 ลักษณะ 

1) รายงานขณะปฏิบัติงาน เปนการรายงานตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
ซ่ึงกําหนดไวในแผนปฏิบัติงาน การรายงานอาจรายงานดวยวาจาหรือดวยลายลักษณอักษร ปจจุบันมี
การรายงานสูสาธารณชน เชน ทางสื่อมวลชน เพ่ือสรางความเขาใจ ความพอใจแกประชาชน 

2) การรายงานเม่ือสิ้นสุดแผนงาน เปนการรวบรวมผลการดําเนินงาน
ท้ังหมด สรุปเปนรายงานผลการดําเนินงาน 

สิ่งท่ีจําเปนควรเนนพิเศษในการรายงาน 
1) รายงานเปนกระบวนการ INPUTPROCESS OUT PUT 
2)  รายงานการใชทรัพยากร มีการใชทรัพยากรอะไรไปบาง มีปญหา

อุปสรรคอยางไร 
3) รายงานเก่ียวกับผลท่ีเกิดข้ึน  
4) รายงานเก่ียวกับผลกระทบท่ีเกิดข้ึน Feed Back เปนการรายงานใน

ภาพรวม 
2.2.1.7 BUDGETING การงบประมาณ 

การงบประมาณ มองท่ีการจัดหา จัดทํา และบริหารงบประมาณ ใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอองคกร งบประมาณ Budget หรือตนทุน Cost คือ เงินหรือทรัพยสินของท่ีใชใน
การดําเนินงานขององคกร หมายถึงทุนในการดําเนินงาน แบงลักษณะงบประมาณได 2 ภาค  

1) งบประมาณภาคราชการ Bureaucratic Budgeting จัดสรรจัดทํา
โดยกระทรวงทบวงกรมตางๆ ไปตามความจําเปน โดยจัดสรรตามแผนงานโครงการ 

2) งบประมาณของภาคเอกชน Private Budgeting เปนทุนท่ีบริษัท 
หางราน ไดมาจากการระดมทุน เชน หุน เงินกูจากแหลงธุรกิจ หรืออาจมาจากทุนสวนตัวการบริหาร 
จัดสรรมาจากคณะกรรมการ Board ตามแผนงานท่ีคณะกรรมการไดกําหนดนโยบายหรือกลยุทธไว 

ความสําคัญของงบประมาณ 
งบประมาณ ถือเปนปจจัยสําคัญในการบริหาร การดําเนินงานตองอาศัย

เงินงบประมาณ สวนราชการ ไมสามารถผลิตไดเอง เชน เงินเดือน การกอสราง รถยนตพาหนะตางๆ 
จําเปนตองจัดหาดวยเงินงบประมาณท้ังสิ้น 
 



17 

 
 

ภาพท่ี 1  POSDCORB 
 
2.2.2 ขอดีขอเสียของ POSDCoRB 

2.2.2.1 ขอดี 
1) องคกรมีโอการประสบผลสําเร็จบรรลุเปาหมาย มีสายบังคับบัญชา

เดียว 
2) สมาชิกองคกรมีความเขาใจวัตถุประสงคองคกร และ แบงสายงาน

ชัดเจน ไมสับสน 
3) ในหนวยงานเดียวกัน มีความเขมแข็ง เพราะเลือกสายอาชีพเดียวกัน

มารวมกันทํางาน 
4) ใชทรัพยากรไดอยางคุมคา ถูกท่ีถูกงาน 
5) การประสานงานระหวางหนวยงานมีความสะดวก 
6) จัดเตรียมงบประมาณสนับสนุนแตละสวนไดอยางเหมาะสม 

2.2.2.2 ขอเสีย 
1) เ ม่ือมีสายงานบัง คับบัญชาท่ีชัดเจน บางหนวยงานอาจเลี่ยง

ปฏิบัติงานจนกวาผูบริการจะสั่งการลงมาโดยตรง 
2) อุปกรณหรือเครื่องมือบางชนิดท่ีอยูนอกเหนือหนวยงานตนเอง อาจ

ตองรอจนกวาหนวยงานท่ีรับผิดชอบมาเปนเม่ือการดําเนินงานให 
3) ทุกคนลวนอยากอยูในหนวยงานบริหารหลัก ทํางานใกลชิดผูบริหาร 

อาจเกิดความขัดแยง 
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2.2.3 การนําไปใชประโยชน 
1) หลักสกาลาร หรือสายการบังคับบัญชา 
2)  หลักเอกภาพในการบังคับบัญชา 
3)  หลักชวงการบังคับบัญชา 
4)  หลักการเนนท่ีจุดสําคัญ 
5)  หลักการจัดแบงแผนกงาน 
6)  หลักการเก่ียวกับหนวยงานหลักและหนวยอํานวยการ 
7)  หลักการเก่ียวกับศูนยกําไร 

 
2.3 การวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT Analysis) 

เปนเครื่องมือในการประเมินสถานการณ สําหรับองคกร หรือโครงการ ซ่ึงชวยผูบริหาร
กําหนดจุดแข็งและจุดออนจากสภาพแวดลอมภายในโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก
ตลอดจนผลกระทบจากปจจัยตาง ๆ ตอการทํางานขององคกร (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2553) 
สอดคลองกับสมคิด บางโม (2552. 351) ท่ีกลาววา การวิเคราะหสวอต (SWOT Analysis) เปน
เครื่องมือในการวิเคราะหสถานการณ เพ่ือใหผูบริหารรูจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของ
องคกร ซ่ึงจะชวยใหทราบวาองคกรไดเดินทางมาถูกทิศและไมหลงทาง นอกจากนี้ยังบอกไดวาองคกร
มีแรงขับไปยังเปาหมายไดดีหรือไม ม่ันใจไดอยางไรวาระบบการทํางานในองคกรยังมีประสิทธิภาพอยู 
มีจุดออนท่ีจะตองปรับปรุงอยางไร  

2.3.1 การวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT Analysis) มีปจจัยท่ีควรนํามาพิจารณา 
2 สวน ดังนี้ (ณรงควิทย แสนทอง, 2551: 22-23) 

2.3.1.1 ปจจัยภายใน (Internal Environment Analysis)  
1) S มาจากStrengths หมายถึง จุดเดนหรือจุดแข็ง ซ่ึงเปนผลมาจาก

ปจจัยภายใน เปนขอดีท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายในองคกรเชน จุดแข็งดานสวนประสม จุดแข็งดาน
การเงิน จุดแข็งดานการผลิต จุดแข็งดานทรัพยากรบุคคล องคกรจะตองใชประโยชนจากจุดแข็งใน
การกําหนดกลยุทธ 

2) W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดดอยหรือจุดออนซ่ึงเปนผลมา
จากปจจัยภายในเปนปญหาหรือขอบกพรองท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายในตางๆ ขององคกรซ่ึง
องคกรจะตองหาวิธีในการแกปญหานั้น 

2.3.1.2 ปจจัยภายนอก (External Environment Analysis) ไดแก 
1) O มาจาก Opportunities หมายถึงโอกาสเปนผลจากการท่ี

สภาพแวดลอมภายนอกขององคกรเอ้ือประโยชนหรือสงเสริมการดําเนินงานขององคกรโอกาส
แตกตางจากจุดแข็งตรงท่ีโอกาสนั้นเปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายนอกแตจุดแข็งนั้นเปนผลมาจาก
สภาพแวดลอมภายในผูบริหารท่ีดีจะตองเสาะแสวงหาโอกาสอยูเสมอ และใชประโยชนจากโอกาสนั้น 

2) T มาจาก Threats หมายถึงอุปสรรค เปนขอจํากัดท่ีเกิดจาก
สภาพแวดลอมภายนอกซ่ึงการบริหารจําเปนตองปรับกลยุทธใหสอดคลองและพยายามขจัดอุปสรรค
ตางๆ ท่ีเกิดข้ึนใหไดจริง 
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2.3.2 ความสําคัญการประเมินสภาพแวดลอมภายในองคกร 
การประเมินสภาพแวดลอมภายในองคกรจะเปนการประเมินปจจัยตาง ๆ ท่ีอยู

ภายใตการควบคุมขององคกร เชน ทรัพยากรทางการเงิน เครื่องจักร อาคารสถานท่ี บุคลากร และ
การดําเนินการตาง ๆ ภายในองคกรทุก ๆดาน (สุพานี  สฤษฏวานิช, 2553: 50) เพ่ือท่ีจะระบุจุดแข็ง
และจุดออนขององคกร ซ่ึงธนวรรธ  ตั้งสินทรัพยศิริ (2547: 155) กลาววา แหลงท่ีมาเบื้องตนของ
ขอมูลเพ่ือการประเมินสภาพแวดลอมภายในมาจากระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Management 
Information System : MIS) ท่ีมีอยูในองคกร ไดแก ระบบขอมูลเพ่ือการบริหารท่ีครอบคลุมทุกดาน 
ท้ังในดานโครงสราง ระบบ ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน บรรยากาศในการทํางานและทรัพยากรในการ
บริหาร (คน เงิน วัสดุ การจัดการรวมถึงการพิจารณาผลการดําเนินงานท่ีผานมาขององคกร) เพ่ือท่ีจะ
เขาใจสถานการณและผลกลยุทธกอนหนานี้ ดวยจุดแข็งขององคกร(S-Strengths)เปนการวิเคราะห
ปจจัยภายในจากมุมมองของผูท่ีอยูภายในองคกรนั้นเองวาปจจัยใดภายในองคกรท่ีเปนขอไดเปรียบ
หรือจุดเดนขององคกรท่ีองคกรควรนํามาใชในการพัฒนาองคกรไดและควรดํารงไวเพ่ือการเสริมสราง
ความเข็มแข็งขององคกรจุดออนขององคกร (Weaknesses) เปนการวิเคราะหปจจัยภายในจาก
มุมมองของผูท่ีอยูภายในจากมุมมองของผูท่ีอยูภายในองคกรนั้น ๆ เองวาปจจัยภายในองคกรท่ีเปน
จุดดอยขอเสียเปรียบขององคกรท่ีควรปรับปรุงใหดีข้ึนหรือขจัดใหหมดไป(ชูเพ็ญ  วิบุลสันติ, 2553) 
โดย ณัฏฐพันธ  เขจรนันท (2552: 97) ไดใหทรรศนะวา การประเมินสภาพแวดลอมภายในจะชวยให
เกิดการใชทรัพยากรท่ีคุมคา สรางความไดเปรียบในการดําเนินกิจกรรม/โครงการ และเปนปจจัยท่ี
สําคัญในการสรางคุณคาใหเกิดข้ึนกับลูกคา (Customer Value) ดังนั้นผูบริหารจึงควรใหความสําคัญ
กับการพิจารณาปจจัยและทรัพยากรตาง ๆขององคกร ซ่ึงจะเปนขอมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการกําหนด
ทิศทางและกลยุทธขององคกรท่ีมีประสิทธิภาพ (ณัฏฐพันธ  เขจรนันท และฉัตยาพร  เสมอใจ, 2547: 
90) 

2.3.3 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในจะตองมีการระดมความคิด วิเคราะหปจจัย

ตางๆ ซ่ึงมีผูนําเสนอรูปแบบ หรือ Model ท่ีใชในการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในไวดังนี้ (เอกชัย 
บุญยาทิษฐาน, 2553: 78 - 90) 

1) PRIMO-F analysis 
2) 4 P 
3) Seven-S Framework of McKinsey 
 
2.3.3.1 รูปแบบ PRIMO-F analysis 

รูปแบบนี้ หรือ Model นี้มาจากตัวยอของปจจัย 5 ปจจัยดวยกันคือ 
1) P = People หรือบุคลากร 

(1) บุคลากรมีประสบการณ และความรูในงานท่ีทํามากนอยแคไหน 
(2) วัฒนธรรมองคกร จิตสํานึก ทัศนคติ พฤติกรรม ปรัชญา 

คานิยม เขมแข็งหรือไม 
(3) ความสามารถบุคลากรเปนอยางไร 
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(4) ภาวะผูนําองผูบริหารเปนอยางไร 
(5) บุคลากรมีทักษะหรือความชํานาญพิเศษมากนอยแคไหน 
(6) แรงกดดันภายในองคกรท่ีมาจากคนมีหรือไม 
(7) ขวัญและกําลังใจของบุคลากรดีหรือไม 
(8)  ผูถือหุนของกิจการเปนอยางไร 

2) R = Resources หรือทรัพยากร 
(1) เรามีขอมูลท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานมากนอยแคไหน 
(2) องคกรของเรามีใบรับรองท่ีไดจากแหลงตางๆมากนอยแคไหน 
(3) สถานท่ีตั้ง และทําเลเปนอยางไร 
(4) หากมีปญหาจะสามารถขอความชวยเหลือจากใคร ไดมากนอย

แคไหน 
(5) มีความสําเร็จในอดีตอะไรบางท่ีสรางชื่อเสียงใหเรา 
(6) ภาพลักษณ มีชื่อเสียงเปนอยางไร 

3) I = Innovations and Ideas หรือนวัตกรรมและความคิด 
(1) เทคโนโลยีสารสนเทศเปนอยางไรเม่ือเทียบกับคูแขง 
(2) นวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา มีบางหรือไม มากนอยแคไหน 
(3) มีเครื่องมือเครื่องใชอะไรบางท่ีเปนประโยชนท่ีคุณไดเคยคิดคนไว 

4) M = Marketing หรือการตลาด 
(1) การตลาด ชองทางการจัดจําหนายของเรามีสภาพเปนอยางไร 
(2) มีขอไดเปรียบในการแขงขันหรือไม มีอะไรบาง 
(3) ราคา คุณคา และคุณภาพของสินคาหรือการบริการเปน

อยางไรเม่ือเทียบกับคูแขง 
5) O = Operations หรือการปฏิบัติการ 

(1) องคกรมีสมรรถนะหลักอะไรบาง 
(2) องคกรมีระบบงานเสริมงานประจํา เชน 5ส, QQC, ISO, TQM 

บางหรือไม 
(3) กระบวนการและระบบการทํางานเปนอยางไร 
(4) ระบบการติดตอสื่อสารท้ังภายในและภายนอกเปนอยางไร เอ้ือ

ตอการทําธุรกิจบางหรือไม 
(5) เรามีเครือขายมากนอยแคไหน 
(6) ระบบการบริหารจัดการเปนอยางไรทันสมัยหรือไม มีสายการ

บังคับบัญชามากชั้นหรือไม มีการเลนพรรคเลนพวกหรือไม มีระบบอุปถัมภหรือไม การประเมินความ
ดีความชอบเปนอยางไรยังคงใชแบบเดิมๆคือระบบดุลพินิจสวนบุคคล หรือมีการตั้งเปาหมายงาน แลว
ใชขอมูลผลการปฏิบัติงานในการประเมินและพิจารณาความดีความชอบ 

(7) แรงกดดันภายในองคกรท่ีมาจากการทํางานมีหรือไม 
(8) เทคโนโลยีพ้ืนฐานของเราเขมแข็งและทันสมัยมากนอยแคไหน 
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(9) ข้ันตอนหรือกระบวนการทํางานชัดเจน และกะทัดรัดดีหรือไม 
6) F = Finance หรือการเงิน 

(1) ฐานะทางการเงิน และผลตอบแทนท่ีคดวาจะไดรับเปนอยางไร 
(2) การหมุนเวียนเงินมีสภาพคลองแคไหน 
(3) มีหนี้สินมากนอยแคไหน 

2.3.3.2 รูปแบบ 4 P analysis 
รูปแบบ หรือ Model นี้มาจากตัวยอของปจจัย 4 ปจจัยดวยกันคือ 
1) P = People บุคลากรหมายถึงทรัพยากรมนุษย 

(1) บุคลากรและทักษะ  
(2) การพัฒนาบุคลากรเปนอยางไร 

2) P = Properties ทรัพยสิน 
(1) อาคาร  
(2) เครื่องจักร 
(3) สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ 

3) P = Processes กระบวนการ 
(1) การเงินเปนอยางไร (อัตราสวนหนี้สินตอทรัพยสิน และ

อัตราสวนทางการเงินตางๆ) 
(2) การปกครอง 
(3) การบริหารจัดการ และภาวะผูนํา 
(4) การติดตอสื่อสาร 

4) P = Products and Services ผลิตภัณฑและการบริการ 
(1) ลูกคา 
(2) การขาย 
(3) ผลิตภัณฑ 
(4) การตลาด 
(5) ความสามารถ หรือสมรรถนะ 
(6) ผูสงมอบ 
(7) ทรัพยสินทางปญญา 

2.3.3.3 รูปแบบ Seven-S Framework of McKinsey 
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ภาพท่ี 2  โมเดล 7S 
 
โมเดลนี้ถูกสรางข้ึนมาดวยหลักการท่ีวาตองการใหองคกรไดเกิดความ

เขาใจวาแตละปจจัยนั้นมันสัมพันธกันอยางไร ในความสัมพันธนี้องคกรจะตองปรับแนวทางของแตละ
ตัวใหมีความสมดุล และเสริมซ่ึงกันและกัน ดังนั้นโมเดลจึงถูกใชประโยชนหลักเพ่ือใหเห็นวาปจจัยตัว
ไหน จะตองมีการปรับแนว  

รูปแบบ หรือ Model นี้มาจากตัวยอของ 7 ปจจัยดวยกันคือ 
1) Strategy-กลยุทธ 

หมายถึง แผนท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือสรางหรือคงไวซ่ึงความไดเปรียบใน
การแขงขันหรือ หาชองทางอยางอ่ืน  

(1) องคกรของเรามีการนําเอาระบบการบริหารเชิงกลยุทธมา
หรือไม 

(2) ระบบการบริหารเชิงกลยุทธท่ีใชอยูเขมแข็งแคไหน 
(3) ระบบการบริหารเชิงกลยุทธท่ีใชอยูเปนระบบท่ีบูรณาการมาก

นอยเทาไร 
(4) เราไดนําผลท่ีไดจากการจัดทํากลยุทธมาอยาเต็มท่ีมากนอย

เพียงไร 
(5) ความมุงม่ันของเราท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค มีมากนอยเพียงไร 



23 

(6) วัตถุประสงค และตัวชี้วัดไดมีการนํามาใชอยางครบถวนหรือไม 
(7) บุคลากรรูและเขาใจวิสัยทัศนมากนอยเพียงไร 
(8) บุคลากรใหความสนใจตอวิสัยทัศนมากนอยเพียงไร 
(9) องคกรสามารถบรรลุวัตถุประสงคและตัวชี้วัดมากนอยเพียงไร 

2) Structure-โครงสราง 
หมายถึง วิธีการหรือแนวทางท่ีองคกรถูกจัดสรางข้ึน เปนตัวท่ีจะ

บอกวาใครเปนหัวหนาใคร และใครท่ีจะตองรายงานใคร คําถามท่ีมีไดคือ 
(1) โครงสรางองคกรของเราเหลือนอยชั้นมากนอยเพียงไร 
(2) โครงสรางการทํางานมีความชัดเจนมากนอยเพียงไร 
(3) โครงสรางการทํางานเก้ือหนุนใหมีการทํางานเปนทีม และการ

กระจายอํานาจมากนอยแคไหน 
(4) ความรวมมือระหวางกันในแตละแผนกงานมีมากนอยเพียงไร 
(5) ทีมงานรวมตัวกัน และปรับตัวเขาหากันไดดีเพียงไร 
(6) สายการบังคับบัญชาเปนอยางไร ชัดเจนหรือไมชัดเจน 
(7) สายการบังคับบัญชาทําใหบุคลากรตองรับฟงคําสั่งจากหัวหนา

หลายคนหรือไม 
3) System-ระบบ 

หมายถึง กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานประจําวันท่ีบุคลากรใน
องคกรตองดําเนินการใหลุลวง คําถามท่ีมีไดคือ 

(1) ระบบงานอะไรท่ีเปนหลักขององคกร เปนระบบทํางานกันไป
วันๆ ตามพ้ืนฐานการปฏิบัติงานประจําวัน หรือมีระบบท่ีชวยเสริมสรางประสิทธิภาพในการทํางาน 

(2) เรามีระบบงานท่ีเปนสากลหรือไม 
(3) ระบบการบริหารจัดการท่ีมีอยูทําใหเราสามารถสรางความพึง

พอใจใหแกลูกคามากนอยเพียงไร 
(4) ระบบการตรวจสอบผลิตภัณฑ หรือการบริการมีประสิทธิภาพ

มากนอยเพียงไร งานยังคงผิดพลาดอยูหรือไม 
(5) ระบบการเฝาติดตามกระบวนการเปนอยางไร มีประสิทธิภาพ

มากนอยเพียงไร 
(6) ระบบงานท่ีจัดทําข้ึนและนําลงปฏิบัติมีประสิทธิภาพนอยแคไหน 
(7) องคกรไดนําระบบ Competency มาใชครบถวนแคไหน 

4) Shared Value-คานิยมรวม 
หมายถึง วัฒนธรรมองคกร หรือทัศนคติ หรือความรูสึกนึกคิดของ

บุคลากรท่ีไปในทิศทางเดียวกัน ปจจัยนี้ถูกนํามาวางไวตรงกลาง แสดงวามันมีความสําคัญเปนอยาง
มาก เทากับเปนเปาหมายสําคัญท่ีองคกรตองการท่ีจะบรรลุถึง คําถามท่ีมีไดคือ องคกรของเรามีอะไร
ท่ีเปนคานิยมรวม เปนไปในทางสงเสริมองคกรหรือเปนอุปสรรค 
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5) Style-รูปแบบ 
หมายถึง รูปแบบของความมีภาวะผูนําท่ีผูบริหารนํามาใช คําถามท่ีมี

ไดคือ 
(1) รูปแบบการทํางานของผูบริหารเปนอยางไร 
(2) รูปแบบการบริหารจัดการเอ้ือประโยชนตอเปาหมายของ

องคกรหรือไม อยางไร 
(3) ผูบริหารมีภาวะผูนําหรือไม 
(4) ภาวะผูนําของผูบริหารมีมากนอยเพียงไร 
(5) ผูบริหารมีจิตสํานึกท่ีจะบริหารองคกรใหบรรลุเปาหมายมาก

นอยเพียงไร 
(6) มีรูปแบบการทํางานมีหัวหนาหลายคนท่ีสรางความสับสนใน

การบริหารจัดการหรือไม 
(7) ภาวะผูนําของผูบริหารทําใหบุคลากรทํางานเพ่ือแขงขันกัน 

หรือใหความรวมมือซ่ึงกันและกัน 
(8) การทํางานเปนทีมขององคกรมีความเปนทีมอยางแทจริงหรือ

เปนเพียงกลุมคนท่ีรวมตัวเขาดวยกันตามหนาท่ี 
6) Staff-บุคลากร 

หมายถึง พนักงานหรือลูกจางท่ีรวมถึงความสามารถหรือสมรรถนะ
ของพวกเขาดวย คําถามท่ีมีไดคือ 

(1) บุคลากรของเรามีความรูความชํานาญในงานมากนอยเพียงไร 
(2) บุคลากรของเรามีทัศนคติท่ีดีตอการบริการมากนอยเพียงใด 
(3) ขวัญและกําลังใจในการทํางานเปนอยางไร 
(4) บุคลากรมีสมรรถนะตามหลัก Competency มากนอยเพียงใด 

7) Skill-ทักษะ 
หมายถึง ความรู ความชํานาญของพนักงาน หรือลูกจางท่ีมีตองานท่ี

ตองทําใหลุลวงตามเปาหมาย คําถามท่ีมีไดคือ 
(1) ทักษะอะไรท่ีมีความจําเปนมากท่ีสุดขององคกร องคกรมีทักษะ

นี้อยูมากนอยเพียงใด 
(2) ทักษะการทํางานประจํามีมากนอยเพียงใด 
(3) ทักษะในการใชเครื่องมือ หรืออุปกรณมีมากนอยเพียงใด 
(4) บุคลากรระดับบริหารมีทักษะการบริหารจัดการหรือไม 
(5) มีชองวางระหวางทักษะมากนอยเพียงไร 
(6) มีการวัด เฝาติดตาม และควบคุมทักษะท่ีจําเปนมากนอย

เพียงไร 
 

 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

ในการศึกษาครั้งนี้ มุงศึกษาสภาพท่ัวไปของการปฏิบัติงาน ปญหา และสาเหตุของปญหา 
บทบาท รวมถึงการวิ เคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอกของสํานักงานเลขาธิการ - 
สภาผูแทนราษฎรท่ีเปนอุปสรรคตอการเพ่ิมศักยภาพของกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาระหวางประเทศ 
โดยการศึกษาจากเอกสารและแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของ ไดแก แนวคิดเก่ียวกับการทูตรัฐสภา แนวคิด
เทคนิคการบริหารงานบุคคล Posdcorb และแนวคิดการวิเคราะหสภาวะแวดลอม (Swot Analysis) 
รวมท้ังการศึกษาขอมูลจากการสัมภาษณ โดยผูศึกษาไดสัมภาษณผูเก่ียวของกับกลุมมิตรภาพสมาชิก
รัฐสภาไทยระหวางประเทศ รวม 8 คน ไดแก  

1. นายองอาจ  คลามไพบูลย อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และอดีตประธานกลุม
มิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - โกตดิวัวร 

2. นายสุธรรม  พันธุศักดิ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา และอดีตประธานกลุมมิตรภาพไทย – 
สวีเดน 

3. นายวิทยา  อินาลา อดีตสมาชิกวุฒิสภาและอดีตประธานกลุมมิตรภาพไทย – ตุรกี 
4. นางศมนฤทัย  อักษรมัต ผูอํานวยการสํานักความสัมพันธระหวางประเทศ สํานักงาน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
5. นางสาวรัชนี  เอ่ียมประภาส ผูบังคับบัญชากลุมงานขอมูลขาวสารระหวางประเทศ 

(อดีตผูบังคับบัญชาความสัมพันธรัฐสภาทวิภาคี) สํานักความสัมพันธระหวางประเทศ 
6. นางสาวศรีสิณี  พัฒนมาศ นักวิเทศสัมพันธชํานาญการพิเศษ กลุมงานความสัมพันธ

รัฐสภาทวิภาคี สํานักความสัมพันธระหวางประเทศ 
7. นายสุรพงษ  เอ่ียมพงษไพบูลย นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ กลุมงานความสัมพันธ

รัฐสภาทวิภาคี สํานักความสัมพันธระหวางประเทศ 
8. นางสาวภิชุดา  จาตุประยูร นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ กลุมงานความสัมพันธรัฐสภา

ทวิภาคี สํานักความสัมพันธระหวางประเทศ 
โดยขอเสนอผลงานตามลําดับดังนี้ 
1. ผลการศึกษาสภาพท่ัวไปของบทบาทสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรในการมี

ศักยภาพของกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหวางประเทศ 
2. ผลการศึกษาปญหาและสาเหตุของปญหา รวมถึงการวิเคราะหปจจัยภายในและปจจัย

ภายนอกของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรท่ีเปนอุปสรรคตอการเพ่ิมศักยภาพของ กลุม
มิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหวางประเทศ 

3. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาทของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรใน
การเพ่ิมศักยภาพของกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหวางประเทศ 
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3.1 สภาพท่ัวไปบทบาทของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรในการเพ่ิมศักยภาพของกลุม

มิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหวางประเทศ 
3.1.1 กลุมงานความสัมพันธรัฐสภาทวิภาคี 

เปน 1 ใน 4 กลุมงานสังกัดสํานักความสัมพันธระหวางประเทศ สํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ดังโครงสรางของสํานักความสัมพันธระหวางประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3  โครงสรางสํานักความสัมพันธระหวางประเทศ 
 

3.1.1.1 อัตรากําลังของกลุมงานความสัมพันธรัฐสภาทวิภาคี ปจจุบันกลุมงาน
ความสัมพันธรัฐสภาทวิภาคีมีอัตรากําลัง 12 คน ประกอบดวย 

- ผูบังคับบัญชากลุมงาน  1  คน 
- นักวิเทศสัมพันธ   8  คน 
- เจาพนักงานธุรการ  3  คน 

3.1.1.2 อํานาจหนาท่ีของกลุมงานความสัมพันธรัฐสภาทวิภาคี 
กลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหวางประเทศจัดตั้งข้ึนโดยความ

เห็นชอบของประธานรัฐสภาในการสรางความสัมพันธในระดับทวิภาคีระหวางสมาชิกรัฐสภาไทย ซ่ึง
ประกอบดวย สมาชิกของท้ังสองสภา คือ สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา กับสมาชิกรัฐสภาของ
ประเทศคูกลุมท่ีมีความสนใจรวมกัน กลุมมิตรภาพอยูในความดูแลการปฏิบัติงานโดยกลุมงาน
ความสัมพันธรัฐสภาทวิภาคี สํานักความสัมพันธระหวางประเทศ สํานักงานเลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎร ปจจุบันกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหวางประเทศจัดตั้งข้ึนในรัฐสภาไทยแลว 
จํานวน 59 กลุม ใน 6 ภูมิภาคท่ัวโลก โดยนักวิเทศสัมพันธหนึ่งคนจะมีหนาท่ีรับผิดชอบกลุมมิตรภาพ
ประมาณ 7 – 8 กลุม ซ่ึงจะไดกลาวถึงบทบาทของกลุมงานความสัมพันธรัฐสภาทวิภาคี สํานัก
ความสัมพันธระหวางประเทศ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ในการสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมของกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหวางประเทศดังตอไปนี้ 
  

สํานักความสัมพันธระหวางประเทศ 
International Relations Bureau 

กลุมงานบริหารทั่วไป กลุมงานความสัมพนัธรัฐสภาทวภิาคี 

กลุมงานพธิีการทูต กลุมงานขอมูลขาวสารระหวางประเทศ 
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3.1.2 บทบาทของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรในการสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมของกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหวางประเทศ 

3.1.2.1 ภารกิจของกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาระหวางประเทศ 
1) การเดินทางเยือนรัฐสภาประเทศคูกลุม มีวัตถุประสงคในการสงเสริม

และกระชับความสัมพันธอันดีระหวางรัฐสภาไทยกับรัฐสภาประเทศคูกลุม ซ่ึงในระหวางการเยือน
คณะผูแทนกลุมมิตรภาพของไทยจะไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนและหารือขอราชการกับสมาชิกรัฐสภาเปน
ประเทศคูกลุม ตลอดจนบุคคลหรือองคกรสําคัญตาง ๆ ในตางประเทศ นอกจากนี้คณะผูแทนไทยยัง
ไดศึกษาประวัติศาสตร และวัฒนธรรม ตลอดจนวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชนของประเทศนั้น ๆ 
อันจะเปนพ้ืนฐานเพ่ือนําไปสูความเขาใจอันดีระหวางกัน 

2) การรับรองการเดินทางเยือนประเทศไทยของคณะผูแทนรัฐสภา
ประเทศคูกลุม เพ่ือสงเสริมความสัมพันธระหวางรัฐสภาของท้ังสองประเทศ รวมท้ังเปนโอกาสอันดีท่ี
สมาชิกรัฐสภาประเทศคูกลุมจะไดพบปะหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อันจะนําไปสูการสราง
เครือขายระหวางกัน ตลอดจนเปนการเผยแพรขนมธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อันเปนการ
เสริมสรางภาพลักษณท่ีดีของไทย รวมท้ังสงเสริมความเขาใจอันดีเก่ียวกับสถานการณทางการเมืองใน
ขณะนั้นใหแกสมาชิกรัฐสภาตางประเทศไดรับทราบ 

3) การเขาเยี่ยมคารวะ การใหการรับรอง และการเปนเจาภาพเลี้ยง
รับรองเอกอัครราชทูตหรือบุคคลสําคัญของประเทศคูกลุม ถือเปนภารกิจท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง 
เนื่องจากเปนโอกาสท่ีบุคคลสําคัญหรือคณะผูแทนจากประเทศคูกลุมจะไดทําความคุนเคยและหารือ
ขอราชการสําคัญกับคระกรรมการบริหารและสมาชิกกลุมมิตรภาพ อันเปนการเสริมสราง
ความสัมพันธระหวางกันใหใกลชิดยิ่งข้ึน และเปนชองทางในการเชื่อมความสัมพันธในอนาคต 
นอกจากนี้ยังเปนการประชาสัมพันธบทบาทการดําเนินงานของกลุมมิตรภาพ สมาชิกรัฐสภา 
ตลอดจนรับสภาไทยใหเปนท่ีรูจักของนานาประเทศ 

4) การจัดบรรยายนิทรรศการและกิจกรรมอ่ืน ๆ กลุมมิตรภาพสามารถ
ดําเนินการ หรือรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ อาทิ สถานเอกอัครราชทูตของประเทศคูกลุม กระทรวง
การตางประเทศ และสถาบันอุดมศึกษา จัดการบรรยาย นิทรรศการ หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือให
ความรูและเสริมสรางความเขาใจเก่ียวกับประเทศคูกลุม หรือประเด็นอ่ืนใดท่ีเปนท่ีสนใจในขณะนั้น
แกสมาชิกรัฐสภา ขาราชการ ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป โดยกิจกรรมดังกลาวอาจ
จัดข้ึนเนื่องในโอกาสสําคัญตาง ๆ เชน การเฉลิมฉลองวันชาติของประเทศคูกลุม หรือการครบรอบ
การสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางประเทศไทยกับประเทศคูกลุม เปนตน นอกจากนี้ยังมี
การจัดทําสารในโอกาสสําคัญตาง ๆ เพ่ือนําสงไปยังสถานเอกอัครราชทูตและรัฐสภาประเทศคูกลุม 
อาทิ สารแสดงความยินดีเนื่องในวันชาติ สารแสดงความยินดีในโอกาสรับตําแหนงใหม และสารแสดง
ความเสียใจจากเหตุภัยพิบัติ เปนตน 

3.1.2.2 การปฏิบัติงานของกลุมงานความสัมพันธรัฐสภาทวิภาคีในการสนับสนุน
การดําเนินกิจกรรมของกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหวางประเทศ 
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1) การปฏิบัติงานในดานวิชาการ 
(1) ดําเนินการศึกษา วิเคราะห ติดตาม ขอมูลขาวสารดาน

การเมือง เศรษฐกิจ สังคมของประเทศคูกลุมและประเทศตาง ๆ เพ่ือนํามาประกอบจัดทําขอมูลแก
สมาชิกกลุมมิตรภาพฯ 

(2) ดําเนินการจัดทําขอมูลประกอบการสนทนา (Talking Point) 
แกคณะกรรมการบริหารกลุมมิตรภาพฯ ในการเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตหรือบุคคลสําคัญของ
ประเทศคูกลุม พรอมท้ังจัดทําสรุปผลบันทึกการสนทนาการเขาเยี่ยมคารวะ 

(3) ประสานงานการไปเยือนประเทศคูกลุมและปฏิบัติหนาท่ี
เลขานุการคณะในการเดินทางไปเยือนประเทศคูกลุม พรอมท้ังสรุปผลการเยือน 

(4) ประสานงานและอํานวยความสะดวกแกสมาชิกรัฐสภาประเทศ
คูกลุมในการเดินทางเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการ ในฐานะแขกของกลุมมิตรภาพสมาชิก
รัฐสภาไทย 

(5) ประสานงานสถานเอกอัครราชทูตในการจัดการบรรยาย 
นิทรรศการและกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมของกลุมมิตรภาพฯ 

(6) จัดทําสารในโอกาสตาง ๆ เพ่ือแสดงความปรารถนาดีไปยัง
สถานเอกอัครราชทูตและสมาชิกรัฐสภาประเทศคูกลุม 

(7) จัดทําสุนทรพจนในการเปนเจาภาพงานเลี้ยงรับรองและใน
โอกาสตาง ๆ  

2) การปฏิบัติงานดานเลขานุการ 
(1) ปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการในการเดินทางประเทศคูกลุมของกลุม

มิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย อาทิ การสํารองบัตรโดยสารเครื่องบิน การทําเรื่องขออนุมัติตัวบุคคลและ
งบประมาณในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวตอประธานรัฐสภา การสํารองท่ีพักและ
ยานพาหนะในตางประเทศ ติดตอประสานงานและนําคณะไปพบปะบุคคลสําคัญและสถานท่ีตาง ๆ 
ตามกําหนดการ จัดทําคูมือประกอบการเดินทาง จัดเตรียมของท่ีระลึก อํานวยความสะดวกแกคณะ
ผูแทน ตลอดระยะเวลาการเดินทาง เม่ือภายหลังเสร็จสิ้นการเดินทาง จัดทํารายงานการเงิน รายงาน
การเดินทางเสนอตอประธานรัฐสภา พรอมท้ังสรุปรายงาน จัดทําหนังสือขอบคุณ การเดินทางเพ่ือ
เผยแพรประชาสัมพันธ 

(2) ปฏิบัติหนาท่ีประสานงานอํานวยความสะดวกและติดตามคณะ
ในการรับรองสมาชิกประเทศคูกลุมในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการ ในฐานะ
แขกของกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย อาทิ ประสานงานและนัดหมายบุคคลสําคัญของไทยในการ
เขาเยี่ยมคารวะหรือพบปะสนทนาเพ่ือปรึกษาหารือขอราชการ นําคณะไปยังสถานท่ีตาง ๆ ตาม
กําหนดการเขาพบปะบุคคลสําคัญ ตลอดจนนําคณะไปยังสถานท่ีสําคัญตาง ๆ ตามกําหนดการรับรอง 
จัดเตรียมโรงแรมท่ีพักและขบวนการรับรอง จัดทําคูมือกําหนดการเยือน จัดเตรียมของท่ีระลึก 
จัดเตรียมงานเลี้ยงรับรองเพ่ือเปนเกียรติแกคณะ สํารองบัตรโดยสารเครื่องบิน กรณีนําคณะเดินทาง
ไปยังตางจังหวัด เชน เชียงใหม ภูเก็ต หลังจากคณะเดินทางกลับ จัดทํารายงานการเงิน หนังสือ
ขอบคุณ และเผยแพรประชาสัมพันธการเยือน 
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(3) ดําเนินการจัดงานเลี้ยงรับรอง ในโอกาสแนะนําตัวแก
เอกอัครราชทูตของประเทศคูกลุมประจําประเทศไทย การจัดงานเลี้ยงเพ่ือเปนเกียรติแกสมาชิกของ
ประเทศคูกลุมในการเดินทางมาเยือนประเทศไทย โดยกลุมงานความสัมพันธรัฐสภาทวิภาคีมีหนาท่ีใน
การจัดกําหนดนัดหมายวัน เวลา ท่ีสะดวกของท้ังสองฝาย การออกบัตรเชิญ การจัดเตรียมอาหารและ
เครื่องดื่ม การจัดทําผังท่ีนั่ง รางสุนทรพจน และดูแลดานพิธีการในงานเลี้ยงรับรอง 

(4) การประสานงานการเขารวมงานวันชาติของประเทศคูกลุม 
(5) การทําหนาท่ีธุรการประชุมในการประชุมใหญและการประชุม

คณะกรรมการบริหารกลุมมิตรภาพ โดยการจัดทําหนังสือเชิญประชุม จัดทําระเบียบวาระการประชุม 
ข้ันตอนการประชุม จัดเตรียมหองประชุม พรอมท้ังสรุปบันทึกการประชุม 

 
3.2 ปญหาและสาเหตุของปญหา รวมท้ังการวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอก ของสํานักงาน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎรท่ีเปนอุปสรรคตอการเพ่ิมศักยภาพกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา
ระหวางประเทศ 

3.2.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรในการเพ่ิมศักยภาพกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย
ระหวางประเทศ 

3.2.1.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 
ประเด็นท่ีนํามาวิ เคราะหสภาพแวดลอมภายในสํานักงาน ไดแก 

ยุทธศาสตรขององคกร (Strategy) โครงสรางองคกร (Structure) ระบบการปฏิบัติงาน (System) 
บุคลากร (Staff) ทักษะความรูความสามารถ (Skill) รูปแบบการบริหารจัดการและวัฒนธรรมองคกร 
(Style) คานิยมรวม (Shared Value) และอ่ืน ๆ สรุปผลการวิเคราะหไดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน: ปจจัยภายใน 
 

7S Model จุดแข็ง (Strengths)  จุดออน (Weakness) 
Strategy (ยุทธศาสตรของ 
องคกร) 

มียุทธศาสตรดานการตางประเทศ
ท่ีชัดเจนเปนรูปธรรม 

ผูนําองคกรแตละยุคใหความสําคัญ
แตกตางกันไปทําใหไมเกิดแรงจูงใจ
และไมถูกนํามาปฏิบัติอยางจริงจัง 

Structure (โครงสราง
องคกร) 

มีโครงสรางองคกรท่ีเหมาะสม ความไมแนนอนทางดานนโยบายของ
ผูนําทําใหเจาหนาท่ีเกิดความสับสน
ในการปฏิบัติงาน 

System (ระบบการ
ปฏิบัติงาน) 

มีการใหความสําคัญกับคนและ
ระบบงานเพ่ือผลักดันใหงานเกิด
ความสําเร็จตามเปาหมาย 

- ไมมีแผนงานในการดําเนินงาน 
- มีการสั่งการในระยะเวลากระชั้นชิด 
ไมมีแผนงานในการดําเนินงาน 

- การเสนอเรื่องเพ่ือการตัดสินใจใน
ระดับนโยบายใชเวลานาน 
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7S Model จุดแข็ง (Strengths)  จุดออน (Weakness) 
Staff (บุคลากร) มีบุคลากรท่ีมีคุณภาพโดยรวม 

บุคลากรมีการทํางานเปนทีม 
สามารถทํางานแทนกันไดและ
ยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 
มี ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ สู ง แ ล ะ
ปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว 

- บุคลากรยังขาดการทํางานเชิงรุก 
- บุคลากรมีนอยรับผิดชอบกลุ ม
มิตรภาพฯ 7-8 กลุมตอหนึ่งคน 

Skill (ทักษะความรู 
ความสามารถ) 

มีบุคลากรท่ีมีความรู  
ความสามารถในการปฏิบัติงานมี
ทักษะความรูภาษาอังกฤษอยางดี 

บุคลากรไดรับมอบหมายงานหลาย
อยางในเวลาเดียวกันทําใหงานท่ี
ออกมาไมดีเทาท่ีควรบุคลากรขาด
ความรูทางดานวิชาการเชิงลึก 

Style (รูปแบบการบริหาร
จัดการและวัฒนธรรม
องคกร) 

มีวัฒนธรรมองคกรแบบเก้ือกูล
ผูบริหารใหอิสระในการตัดสินใจ 

รูปแบบการบริหารจัดการมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายของ
ผูบริหารตามสมัยนั้นๆ 

Shared values (คานิยม
รวม) 

นั ก วิ เ ท ศ น สั ม พั น ธ มี ก า ร
ปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกันโดย
ยึ ด ห ลั ก ต า ม ก ฎ เ ก ณ ฑ แ ล ะ
ระเบียบตางๆ 

- ขาดการคิดรวมกันในการกําหนด
ทิศทางการวางแผนงานสมาชิกยัง
ไมใหความสําคัญตอบทบาทของ
กลุมมิตรภาพเทาท่ีควร 

- ขาดความรูเก่ียวกับกฎเกณฑและ
ระเบียบ 

 
อ่ืน ๆ 
-ดานงบประมาณ 

 
มีงบประมาณเพียงพอตอการ
ดําเนินกิจกรรมของกลุมมิตรภาพ 

 
ขอจํากัดทางดานกฎระเบียบและ
งบประมาณไมสอดคลองกันทําใหไม
สามารถดําเนินกิจกรรมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

-ดานขอมูล กลุมงานมีการรวบรวมผลงาน
และกิจกรรมอยางสมํ่าเสมอ 

ฐานขอมูลดานตางประเทศยังกระจัด
กระจายไมสามารถนํามาใชประโยชน
ในการศึกษาและสืบคนขอมูลได
อยางเต็มท่ี 

-ดานการประสานงาน ไดรับความรวมมือจากสถาน -
เอกอัครราชทูต กระทรวงการ-
ต างประเทศ และหน วยงาน 
ตางๆ ท่ีเก่ียวของเปนอยางดี 

ระยะเวลาในการประสานงานกระชั้น
ชิดอาจทําใหไมไดรับการตอบรับจาก
หนวยงานตาง ๆ  

-ดานการประชาสัมพันธ - การประชาสัมพันธการเขารวมเปน
สมาชิกกลุมมิตรภาพยังไมเพียงพอ 
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7S Model จุดแข็ง (Strengths)  จุดออน (Weakness) 
สมาชิกรั ฐสภายั ง ไม ได รับทราบ
บทบาทและความสําคัญของกลุม
มิตรภาพเทาท่ีควร 

 
3.2.1.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

ประเด็นท่ีนํามาวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกสํานักงาน ไดแก ปจจัย
ทางการเมือง (Politic) วิสัยทัศน ทัศนคติ คุณสมบัติ 
 
ตารางท่ี 2  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก: ปจจัยภายนอก (ภายในประเทศ) 
 

 โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. ปจจัยทางการเมือง - - มีการยุบสภาและการเลือกตั้งบอย 

ทํา ให สมาชิ กสภาพในการ เป น
ส ม า ชิ ก ก ลุ ม มิ ต ร ภ า พ ข อ ง
สมาชิ กสภาผู แทนราษฎรและ
สมาชิกรัฐสภาสิ้นสุดลง มีผลใหตอง
ทําการเชิญชวน การสมัครเปน
สมาชิกกลุมและจัดการเลือกตั้ ง
คณะกรรมการบริหารใหมอยูเสมอ
ทําใหการทํางานขาดความตอเนื่อง 

- ก า ร ดํ า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม ข อ ง ก ลุ ม
มิตรภาพขาดความตอเนื่อง สาเหตุ
จ า ก มี ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
คณะกรรมการบริหารบอย 

2.  วิสัยทัศนและ
คุณสมบัติของสมาชิก
กลุมฯ 

สมาชิกกลุมมิตรภาพท่ีมีวิสัยทัศนใน
การดําเนินกิจกรรมดานตางประเทศ
เล็งเห็นบทบาทความสําคัญในการ
สร า งค ว ามสั ม พั นธ กั บ รั ฐ สภ า
ต า ง ป ร ะ เทศ  ซ่ึ ง จ ะก อ ใ ห เ กิ ด
ประโยชนรวมกันไมเพียงแตเฉพาะ
ความรวมมือทางดานนิติบัญญัติ ยัง
รวมถึงดานสังคม การคา การศึกษา 
และวัฒนธรรม 

- สมาชิกจํานวนมากไมเห็นประโยชน
ของกลุมมิตรภาพในการดําเนิน
กิจกรรมดานตางประเทศเทาท่ีควร 

- สมาชิกมีความรู  ทักษะทางดาน
ภาษาไมเพียงพอ จึงมีความกังวลใน
การเขารวมกิจกรรมกลุมมิตรภาพ 
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ตารางท่ี 3  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก: ปจจัยภายนอก (ภายนอกประเทศ) 
 

 โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
สภาพความพรอมของ
ประเทศคูกลุม 

 ประเทศคูกลุมบางประเทศไมไดตั้ง
งบประมาณในสวนของกิจกรรมกลุม
มิตรภาพสมาชิกรั ฐสภาระหว า ง
ประเทศไว จึงไมสามารถเดินทางมา
เยือนประเทศไทยได เนื่องจากคาบัตร
โดยสารเครื่องบินระหวางประเทศ 
ประเทศผูมาเยือนตองออกคาใชจายเอง 

สมัยประชุม  เนื่องจากชวงสมัยประชุมของแตละ
ประเทศไมตรงกัน อาจไมสะดวกใน
การพบปะและแลกเปลี่ยนการเยือน
ระหวางกันได 

 
3.2.2 ผลการศึกษาปญหาและสาเหตุของปญหาจากเอกสาร  

3.2.2.1  ผลการศึกษาจากเอกสารผลงานของกลุมมิตรภาพสมาชิกสภาระหวาง
ประเทศในปงบประมาณ พ.ศ.2556 ซ่ึงเปนปท่ีมีการดําเนินกิจกรรมมากท่ีสุดไดแบงเปนประเภทของ
กิจกรรม ดังนี้ 

1.) การเดินทางเยือนรัฐสภาตางประเทศ จํานวน 29 ครั้ง จําแนกตาม
ภูมิภาคดังนี้ 

(1) ภูมิภาคเอเชียจํานวน 6 ครั้ง (จากกลุมท้ังหมด 8 ประเทศ) คือ 
กลุมมิตรภาพไทย-มาเลเซีย 
กลุมมิตรภาพไทย-ลาว 
กลุมมิตรภาพไทย-เวียดนาม 
กลุมมิตรภาพไทย-สิงคโปร 
กลุมมิตรภาพไทย-อินโดนีเซีย 
กลุมมิตรภาพไทย-เมียรมาร 

(2) ภูมิภาคเอเชีย จํานวน 7 ครั้ ง (จากกลุม ท่ีมี ท้ังหมด 15 
ประเทศ) คือ 

กลุมมิตรภาพไทย-เกาหลีใต 
กลุมมิตรภาพไทย-คูเวต 
กลุมมิตรภาพไทย-จีน 
กลุมมิตรภาพไทย-ญี่ปุน 
กลุมมิตรภาพไทย-มองโกเลีย 
กลุมมมิตรภาพไทย-ศรีลังกา 
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กลุมมิตรภาพไทย-อิสราเอล 
(3) ภูมิภาคยุโรป จํานวน 10 ครั้ ง (จากกลุมท่ีมีท้ังหมด 20 

ประเทศ) คือ 
กลุมมิตรภาพไทย-เช็ก 
กลุมมิตรภาพไทย-เบลเยียม 
กลุมมิตรภาพไทย-โปรตุเกส 
กลุมมิตรภาพไทย-โปแลนด 
กลุมมิตรภาพไทย-ฝรั่งเศส 
กลุมมิตรภาพไทย-เยอรมนี 
กลุมมิตรภาพไทย-รัสเซีย 
กลุมมิตรภาพไทย-โรมาเนีย 
กลุมมิตรภาพไทย-สวีเดน 
กลุมมิตรภาพไทย-สหราชอาณาจักร 

(4) ภูมิภาคอเมริกา จํานวน 6 ครั้ง (จากกกลุมท่ีมีท้ังหมด 8 
ประเทศ) คือ 

กลุมมิตรภาพไทย-แคนาดา 
กลุมมิตรภาพไทย-บราชิล 
กลุมมิตรภาพไทย-เปรู 
กลุมมิตรภาพไทย-เม็กซิโก 
กลุมมิตรภาพไทย-สหรัฐอเมริกา 
กลุมมิตรภาพไทย-อารเจนตินา 

(5) ภูมิภาคแอฟริกา จํานวน 1 ครั้ง (จากกกลุมท่ีมีท้ังหมด 5 
ประเทศ) คือ กลุมมิตรภาพไทย-โกตดิวัวร 

2)  การรับรองการเดินทางเยือนประเทศไทยของคณะผูแทนรัฐสภา
ตางประเทศจํานวน 4 ครั้ง คือ 

(1) การรับรองผูแทนกลุมมิตรภาพสมาชิกสภาเวียดนาม-ไทย 
(2) การรับรองผูแทนกลุมมิตรภาพสมาชิกสภาเอสโตเนีย-ไทย 
(3) การรับรองผูแทนกลุมมิตรภาพสมาชิกสภาคูเวต-ไทย 
(4) การรับรองผูแทนกลุมมิตรภาพสมาชิกสภาอิหราน-ไทย 

3)  กิจกรรมภายในประเทศจํานวน 44 ครั้งประกอบดวย 
(1) การเลี้ยงรับรอง จํานวน 30 ครั้ง 
(2) การเยี่ยมคาราวะ จํานวน 14 ครั้ง 

4)  การประชุมใหญ การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุมฯ การประชุม
คณะอํานวยการ การประชุมคณะกรรมการการจัดกิจกรรม รวม 64 ครั้ง 

5)  การจัดกิจกรรมสัมพันธและงานเลี้ยงทูตประจําประเทศไทยในแตละ
ภูมิภาคจํานวน 3 ครั้ง ประกอบดวย 
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(1) การสัมมนาวาดวยการพัฒนาความรวมมือระหวางฝายนิติ
บัญญัติในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงตอนลาง : กัมพูชา ลาว ไทย และเวียดนาม ณ จังหวัดนครพนม 

(2) กลุมมิตรภาพในประเทศภูมิภาคยุโรปจัดงานเลี้ยงรับรองและ
แขงขันกอลฟเพ่ือกระชับความสัมพันธระหวางกลุมมิตรภาพและเอกอัครราชทูตของประเทศคูกลุมใน
ภูมิภาคยุโรป ณ The Legacy Golf Club กรุงเทพ 

(3) กลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - เยอรมนี จัดนิทรรศการเพ่ือ
เผยแพรและประชาสัมพันธความสัมพันธไทย – เยอรมนี และการเลือกตั้งท่ัวไปของสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี ณ รัฐสภา 

6)  กิจกรรมอ่ืนๆ อาทิ การจัดบรรยายพิเศษ การเขารวมงานเลี้ยงซ่ึงจัด
โดยเอกอัครราชทูตตางประเทศประจําประเทศไทย จํานวน 15 ครั้ง 

3.2.2.2 ผลการศึกษาปญหาและสาเหตุของปญหาจากเอกสาร มีดังนี้ 
1) การเดินทางเยือนรัฐสภาตางประเทศของกลุมมิตรภาพ จํานวน 29 

ครั้ง จากกลุมท้ังหมด จํานวน 59 กลุม ปญหาท่ีกลุมมิตรภาพไมสามารถเดินทางเยือนตางประเทศได
ทุกกลุมสืบเนื่องจาก สมาชิกกลุมซ่ึงเปนสมาชิกรัฐสภา มีการกิจในการประชุมรัฐสภาและการเขารวม
ประชุมคณะกรรมาธิการอ่ืนๆ ดังนั้นสวนใหญจึงจะสามารถเดินทางเยือนตางประเทศไดในชวงปดสมัย
ประชุมรัฐสภา ยกเวนประเทศใกลเคียง ซ่ึงสามารถเดินทางไดในระยะเวลาสั้น ซ่ึงจะไมกระทบตอการ
ประชุมรัฐสภา นอกจากนี้สมาชิกกลุมยั งมีภารกิจในการศึกษาดูงานตางประเทศรวมกับ
คณะกรรมาธิการในชวงปดสมัยประชุมจึงไมสามารถเดินทางเยือนประเทศคูกลุมได จากการศึกษา
พบวาไมมีปญหาในดานงบประมาณ เนื่องจากสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรไดจัดสรร
งบประมาณเพียงพอตอการดําเนินกิจกรรมของกลุมมิตรภาพ รวมท้ังระยะทางจากประเทศคูกลุมไม
เปนอุปสรรคตอการเยือนระหวางกัน ดังจะเห็นไดจาก กลุมมิตรภาพภูมิภาคอเมริกาสามารถเดินทาง
ไปเยือนจํานวน 6 ครั้งจากท้ังหมด 8 ประเทศ 

2) การรับรองการเดินทางเยือนประเทศไทยของคณะผูแทนรัฐสภา
ตางประเทศในปงบประมาณ 2556 มีจํานวนเพียง 3 ครั้ง ปญหาเกิดจากในการรับรองการเดินทาง
เยือนประเทศไทยของผูแทนรัฐสภาตางประเทศ เปนไปในลักษณะตางตอบแทนและเปนไปตามหลัก
พิธีการทูตสากล โดยฝายไทยจะใหการรับรองคาใชจายในประเทศไทยอาทิ คาท่ีพัก จัดยานพาหนะ 
งานเลี้ยงรับรองและอาหาร โดยผูมาเยือนจะตองรับผิดชอบคาโดยสารเครื่องบินระหวางประเทศ ซ่ึง
รัฐสภาตางประเทศสวนใหญไมไดจัดสรรงบประมาณ ในสวนของการดําเนินกิจกรรมกลุมมิตรภาพ จึง
ไมสามารถเดินทางมาเยือนประเทศไทยได กอรปกับปญหาการเมืองภายในของประเทศไทย ในชวง
เวลานั้นทําใหบางประเทศงดหรือเลื่อนการเดินทางออกไป 

3) สําหรับกิจกรรมภายในประเทศ คือ งานเลี้ยงรับรอง ปญหาท่ีพบคือ 
งบประมาณท่ีไดรับ ซ่ึงเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑของกระทรวงการคลัง ไมสอดคลองกับ
สภาวะสถานการณและคาครองชีพในปจจุบัน ทําใหการรับรองบุคคลสําคัญชาวตางประเทศไม
สมเกียรติเทาท่ีควร นอกจากนี้ สมาชิกรัฐสภายังมีภารกิจจํานวนมาก โดยสมาชิกสวนใหญนอกจาก
ประชุมรัฐสภาแลวยังตองลงพ้ืนท่ีในจังหวัดของตนจึงไมไดรวมกิจกรรมในสวนนี้เทาท่ีควร 
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3.2.3 ผลการศึกษาปญหาและสาเหตุของปญหาจากการสัมภาษณ 
3.2.3.1 ปญหาภายใน 

1) เจาหนาท่ีวิเทศสัมพันธหนึ่งคนรับผิดชอบจํานวนกลุมมากเกินไป 
อาจทําใหการติดตามงานการติดตอสื่อสาร การดําเนินการตามมติของกลุมมีประสิทธิภาพนอยลง 

2) เจาหนาท่ีวิเทศสัมพันธขาดการพัฒนาทางดานวิชาการ โดยเฉพาะ
ขอมูลเชิงลึก เพ่ือใชประกอบการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของกลุมมิตรภาพ 

3) ขอบังคับของกลุมมิตรภาพ รวมท้ังหลักเกณฑในการดําเนินกิจกรรม
ของกลุมมิตรภาพบางขอไมเอ้ืออํานวยตอการดําเนินกิจกรรมของกลุมมิตรภาพ 

3.2.3.2 ปญหาภายนอก 
1) ความไมแนนอนทางดานการเมือง สมาชิกกลุมซ่ึงเปนสมาชิกรัฐสภา

อยูไมครบวาระ ทําใหการดําเนินกิจกรรมของกลุมมิตรภาพขาดความตอเนื่อง 
2) สมาชิกไมตระหนักในบทบาทการดําเนินงานของกลุมมิตรภาพซ่ึง

เปนกลไกท่ีสําคัญอยางยิ่งในการสรางความเขาใจและความรวมมือกันในทุกๆดานระหวางสมาชิก
รัฐสภาไทยและรัฐสภาตางประเทศ 

3) กฎระเบียบบางอยางไมเอ้ืออํานวยตอการปฎิบัติหนาท่ีของสมาชิก 
อาทิงบประมาณในการจัดเลี้ยงอาหารคํ่า ตามระเบียบของกระทรวงการคลังสามารถเบิกจายได 800 
บาทตอคนสําหรับคาอาหารและเครื่องดื่มซ่ึงไมสอดคลองกับคาครองชีพในปจจุบัน 

4) ผูแทนไมเห็นความสําคัญของการรวมกิจกรรมโดยใหความสนใจแต
เฉพาะกิจกรรมการเดินทางเยือนตางประเทศ 

5) สมาชิกรั ฐสภาบางทานไม มีความรู ความเข า ใจในเรื่ องการ
ตางประเทศ อาทิ ขอมูลทางวิชาการท่ีจะนําไปคุยเจรจา มารยาททางการทูตมารยาทการปฏิบัติตนใน
เวทีระหวางประเทศ 
 
3.3 แนวทางการพัฒนาบทบาทของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรในการเพ่ิมศักยภาพ

ของกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหวางประเทศ 
ในการศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาทของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรในการ

เพ่ิมศักยภาพของกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหวางประเทศ ปรากฏผลดังนี้ 
3.3.1 แนวทางการพัฒนาบทบาทของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

1) เจาหนาท่ีวิเทศสัมพันธควรมีความรูความเขาใจในประเทศคูกลุมเปนอยางดี 
2) เจาหนาท่ีวิเทศสัมพันธไมควรรับผิดชอบกลุมมากเกินไปเพ่ือใหการติดตามงาน 

การติดตอสื่อสาร การดําเนินงานตามมติของกลุมมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
3) เจาหนาท่ีควรเตรียมขอมูลทางวิชาการมากข้ึนเพ่ือนําขอมูลเหลานั้นมอบใหแก

สมาชิกกลุมเนื่องจากสมาชิกรัฐสภาหลายทานไมมีความรูความเขาใจในเรื่องการตางประเทศ อาทิ 
ขอมูลทางวิชาการท่ีจํานําไปพูดคุยเจรจา มารยาททางการทูต มารยาทการปฏิบัติตนในเวทีระหวาง
ประเทศ 
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4) สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรควรจัดใหมีการประชุมกอนการจัด
กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับรัฐสภาตางประเทศเชนการเดินทางเยือนรัฐสภาตางประเทศเพ่ือใหสมาชิก
รัฐสภาเขาใจตรงกันถึงความรูประเด็นทางวิชาการ บทบาทและมารยาททางการทูต 

5) เนื่องจากความไมแนนอนทางการเมือง เจาหนาท่ีวิเทศสัมพันธควรจัดทํา
รายงานการเดินทางเยือนตามท่ีเคยปฏิบัติโดยรวบรวมเก็บขอมูลไว ท่ีสํานักงานฯ รวบรวมใน
ฐานขอมูลดานตางประเทศและจัดเก็บไวในหองสมุดรัฐสภาเพ่ือใหสมาชิกรุนตอไปท่ีจะเขามาดําเนิน
กิจกรรมกลุมสามารถสานตองานตางๆตอไปไดโดยไมขาดชวงและขาดขอมูลท่ีสําคัญ 

6) เจาหนาท่ีวิ เทศสัมพันธควรศึกษาและมีความรู เ ก่ียวกับระเบียบตางๆท่ี
เก่ียวของซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและราบรื่น 

7) สํานักงานฯควรเพ่ิมอัตรากําลังของเจาหนาท่ีวิ เทศสัมพันธในกลุมงาน
ความสัมพันธรัฐสภาทวิภาคีเพ่ือรองรับกลุมมิตรภาพซ่ึงมีจํานวนมากถึง 59 กลุมและมีแนวโนมเพ่ิม
จํานวนข้ึนทุกป 

(8) ควรมีการกําหนดวัตถุประสงคขอบเขตหนาท่ีของท้ังขาราชการและสมาชิกไว
อยางชัดเจนเพ่ือจะสามารถทํางานไดบรรลุวัตถุประสงคและเปนไปอยางราบรื่น 

3.3.2 แนวทางการเพ่ิมศักยภาพของกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหวางประเทศ 
1) สมาชิกรัฐสภาไมควรเปลี่ยนกลุมมิตรภาพท่ีตนเปนสมาชิกอยูเพียงเพ่ือได

เดินทางไปตางประเทศแตควรมีระเบียบกําหนดใหสมาชิกรัฐสภาเปนสมาชิกกลุมท่ีตนสังกัดอยูจนครบ 
4 ป หรือหนึ่งวาระเพ่ือจะไดศึกษาเรียนรูรอบดานเก่ียวกับกิจกรรมของกลุมมิตรภาพนั้นๆเพ่ือใหเกิด
ความรูความเขาใจในเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ขอกฎหมายของประเทศนั้นๆไดอยางลึกซ้ึง 

2)  สมาชิกกลุมควรมีการรวมกิจกรรมกับผูแทนประเทศนั้นๆเปนประจํา เชน 
เอกอัครราชทูต กงสุลและผูแทนทางการคาโดยควรเพ่ิมความถ่ีในการติดตอสื่อสารกันมากข้ึน 

3) กลุมมิตรภาพควรใชโอกาสในการพบปะการเดินทางเยือนตางประเทศในการ
เสริมสรางความสัมพันธแลกเปลี่ยนความคิดเห็นขอมูลและเสริมสรางทัศนคติใหถูกตองโดยควรเนน
การมีบทบาททางดานการทูตเปนสําคัญ 

4) สมาชิกรัฐสภาควรตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินกิจกรรมของกลุม
มิตรภาพในทุกๆดานไมเฉพาะแตกิจกรรมการเดินทางเยือนตางประเทศเทานั้น 

5) ผูแทนกลุมมิตรภาพควรเขารวมกิจกรรมตางๆอยางสมํ่าเสมอเพ่ือเปนการ
แสดงใหเห็นถึงความกระตือรือรนและความจริงใจในการเสริมสรางความสัมพันธกับประเทศนั้นๆ 

 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 
 
4.1 สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาเรื่อง บทบาทของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรในการเพ่ิมศักยภาพของ
กลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาระหวางประเทศ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไป ปญหาและสาเหตุ
ของปญหาและแนวทางการพัฒนาบทบาทของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรในการเพ่ิม
ศักยภาพของกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาระหวางประเทศของกลุมงานความสัมพันธรัฐสภาทวิภาคี 
สํานักความสัมพันธระหวางประเทศ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรซ่ึงผลการศึกษาจะเปน
ประโยชนตอการพัฒนาบทบาทของสํานักงานเลขาธิการผูแทนราษฎรในการเพ่ิมศักยภาพของกลุม
มิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหวางประเทศ พัฒนาทักษะความรูของนักวิเทศสัมพันธเพ่ือใหสมาชิก
รัฐสภาไดรับความพึงพอใจและแสดงบทบาทท่ีถูกตองในการดําเนินกิจกรรมของกลุมมิตรภาพ  

ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดใชวิธีศึกษาจากการเอกสาร ทบทวนวรรณกรรมและการวิจัย
ภาคสนามโดยการสัมภาษณ โดยประชากรในการศึกษาคือสมาชิกผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
ผูบริหารสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรและนักวิเทศนสัมพันธ สํานักความสัมพันธระหวาง
ประเทศซ่ึงเคยเขารวมกิจกรรมของกลุมมิตรภาพและปฏิบัติงานรวมกับกลุมมิตรภาพจํานวน 8 คน 
ซ่ึงสามารถสรุปผลไดดังนี้ 

4.1.1  บทบาทของสํานักงานเลขาธิการผูแทนราษฎร 
4.1.1.1 การปฏิบัติงานดานเลขานุการ 

ผลจากการศึกษาพบวาการปฏิบัติงานดานเลขานุการเปนจุดแข็งของนัก
วิเทศสัมพันธของกลุมงานความสัมพันธรัฐสภาทวิภาคีเนื่องจากมีการเตรียมตัวและเตรียมความพรอม
เปนอยางดีกอนการดําเนินกิจกรรมของกลุมไมวาเปนกิจกรรมภายในประเทศ หรือกิจกรรมไปเยือน
ตางประเทศ นักวิเทศสัมพันธในกลุมงานมีความรูความเขาใจในประเทศคูกลุมมีประสบการณ
เนื่องจากแตละคนตองรับผิดชอบคนละ 7 – 8 กลุม สามารถประสานงานในสถานการณตาง ๆ และ
แกไขปญหาเฉพาะหนาไดเปนอยางดี โดยยึดตามหลักเกณฑและระเบียบของทางราชการอยาง
เครงครัด สามารถปฏิบัติหนาท่ีทดแทนกัน มีการทํางานเปนทีมท่ีดี นอกจากนี้ยังมีความสนในการ
ติดตามงานและดําเนินงานเปนไปตามมติของกลุมภายใตเง่ือนไขของทรัพยากรบุคลากรและเวลาท่ี
จํากัด 

4.1.1.2  การปฏิบัติงานดานวิชาการ 
ผลจากการศึกษาพบวานักวิเทศสัมพันธยังขาดขอมูลดานวิชาการเชิงลึก

ควรมีการเตรียมขอมูลทางดานวิชาการมากข้ึน เพ่ือนําขอมูลเหลานั้นมอบใหแกสมาชิกลุมเนื่องจาก
สมาชิกรัฐสภาหลายทานไมมีความรูความเขาใจในเรื่องการตางประเทศ อาทิ ขอมูลทางวิชาการท่ีจะ
นําไปพูดคุยเจรจา มารยาททางการทูต มารยาทการปฏิบัติตนในเวทีระหวางประเทศดังนั้นนักวิเทศ
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สัมพันธควรจัดการประชุมกอนการจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับรัฐสภาตางประเทศเชนการเดินทางเยือน
รัฐสภาตางประเทศเพ่ือใหสมาชิกรัฐสภาเขาใจตรงกันถึงความรู ประเด็นทางวิชาการ บทบาทและ
มารยาททางการทูต นอกจากนี้เจาหนาท่ีไมควรรับผิดชอบกลุมมากเกินไปเพ่ือใหมีเวลาในการ
จัดเตรียมสารัตถะ การติดตามงาน การติดตอสื่อสาร การดําเนินการตามมติของกลุมท่ีมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

4.1.1.3  การดําเนินการดานงบประมาณ 
ผลจากการศึกษาพบวาในสวนของงบประมาณการดําเนินงานกิจกรรม

ของกลุมมิตรภาพ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรไดจัดสรรงบประมาณเพียงพอสําหรับกลุม
มิตรภาพในการดําเนินกิจกรรมท้ังการเยือนตางประเทศการรับรองสมาชิกรัฐสภาตางประเทศในการ
เดินทางเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะแขกของกลุมมิตรภาพการเขาเยี่ยมคารวะ
เอกอัครราชทูต งานเลี้ยงรับรองแนะนําตัวตอเอกอัครราชทูตตางประเทศประจําประเทศไทยและการ
จัดแสดงนิทรรศการตาง ๆ 

4.1.1.4  การประชาสัมพันธ 
ผลการศึกษาพบวาการประชาสัมพันธเพ่ือเชิญชวนสมาชิกรัฐสภาเขารวม

กิจกรรมของกลุมมิตรภาพนั้นสมาชิกรัฐสภายังไมไดรับทราบบทบาทและความสําคัญของการทํา
หนาท่ีของกลุมมิตรภาพซ่ึงเปนกลไกสําคัญในการสรางเสริมความสัมพันธแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ขอมูลเพ่ือความรวมมือกันระหวางสมาชิกรัฐสภาไทยกับสมาชิกรัฐสภาตางประเทศท้ังในดานนิติ
บัญญัติ การคา การลงทุน การศึกษาเพ่ือการแกไขปญหารวมกันและเกิดเปนความรวมมือของท้ังสอง
ฝายเทาท่ีควรบุคคลในวงงานรัฐสภาและบุคคลท่ัวไปเขาใจบทบาทของกลุมมิตรภาพนอยมาก สาเหตุ
จากการมีประชาสัมพันธและชองทางประชาสัมพันธคอนขางนอย ขอเสนอแนะคือควรมีหนังสือเชิญ
ชวนและประชาสัมพันธการดําเนินกิจกรรมของกลุมมิตรภาพไปยังสมาชิกรัฐสภาและพรรคการเมืองท่ี
สมาชิกสังกัดรวมท้ังควรเชิญสมาชิกรัฐสภาท่ีเคยเขารวมกิจกรรมกลุมมิตรภาพมาแนะนําบทบาทและ
แลกเปลี่ยนประสบการณในการดําเนินการกิจกรรมกลุม และควรเพ่ิมชองทางในการประชาสัมพันธ
เชน เผยแพรและเชิญชวนเว็บไซตของรัฐสภาการเผยแพรทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศนรัฐสภาและทางสํานักงานรัฐสภาประจําจังหวัด 

4.1.2  การเพ่ิมศักยภาพของกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหวางประเทศ 
ผลจากการศึกษาพบวา สมาชิกรัฐสภายังไมเขาใจบทบาทและใหความสําคัญตอ

การดําเนินกิจกรรมของกลุมมิตรภาพเทาท่ีควรเนื่องจากขาดความรูความเขาใจในเรื่องการ
ตางประเทศขาดขอมูลทางวิชาการท่ีจะนําไปพูดคุยเจรจา มารยาททางการทูต มารยาทในการปฏิบัติ
ตนในเวทีระหวางประเทศ นอกจากนี้สมาชิกรัฐสภาไมควรเปลี่ยนกลุมมิตรภาพท่ีตนเปนสมาชิกอยู
เพียงเพ่ือไดเดินทางไปตางประเทศแตควรมีระเบียบกําหนดใหสมาชิกรัฐสภาเปนสมาชิกกลุมท่ีตัวเอง
สังกัดอยูจนครบวาระ 4 ป หรือ 1 วาระ เพ่ือจะไดเรียนรูรอบดานเก่ียวกับกิจกรรมของกลุมมิตรภาพ
นั้น ๆ รวมท้ังเพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจในเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ขอกฎหมาย วัฒนธรรม
ของประเทศนั้นๆไดอยางลึกซ้ึง 

สมาชิกรัฐสภาซ่ึงเปนผูแทนกลุมมิตรภาพควรเขารวมกิจกรรมตางๆเพ่ือแสดง
บทบาทในฐานะตัวแทนของประเทศไทยและประชาชนชาวไทยในการพบปะเจรจากับสมาชิกรัฐสภา
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ตางประเทศเพ่ือเสริมสรางความเขาใจเก่ียวกับประเทศไทยสถานการณตาง ๆ ของประเทศไทยใน
สายตาชาวตางชาติ นอกจากนี้ยังเปนการแสดงใหเห็นถึงความกระตือรือรนและความจริงใจในการ
เสริมสรางความสัมพันธกับประเทศนั้นๆ 

สมาชิกรัฐสภาควรมีความสนใจในประเทศท่ีเปนสมาชิกมีความมุงหวังท่ีจะใชการ
เปนสมาชิกในการขยายความสัมพันธความรูความรวมมือใชโอกาสในการจัดกิจกรรมกลุมในการแกไข
ปญหาและพัฒนาความสัมพันธในมิติตางๆกับรัฐสภาตางประเทศใหมากยิ่งข้ึน 

 
4.2  ขอเสนอแนะ  

จากการศึกษาปญหาและสาเหตุของปญหาบทบาทของสํานักงานเลขาธิการผูแทนราษฎรใน
การเพ่ิมศักยภาพของกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหวางประเทศจะเห็นไดวาสาเหตุสําคัญท่ีทํา
ใหบทบาทของสํานักงานเลขาธิการผูแทนราษฎรในการเพ่ิมศักยภาพของกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา
ไทยระหวางประเทศตองไดรับการพัฒนาไดแก  

1)  บุคคลากรขาดการพัฒนาทางดานวิชาการ 
2)  การสงเสริมบทบาทของสมาชิกรัฐสภาในการเขารวมกิจกรรมในกลุมมิตรภาพ 
ดังนั้นจึงมีขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาในเรื่องดังกลาวดังนี้ 
4.2.1  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  

1)  สํานักงานเลขาธิการผูแทนราษฎรควรมีแนวทางการพัฒนาบุคคลากรในการ
ปฏิบัติงานในดานวิชาการในสายงานวิเทศสัมพันธโดยนําแนวคิดสมมรรถนะมาใชในการพัฒนาและ
ฝกอบรมอยางเปนระบบโดยใชแผนพัฒนาบุคคลากรเปนรายบุคคล (Individual Development 
Plans) และเสนทางความกาวหนาในการพัฒนาและการฝกอบรม (Training Road Map)  

2) ในการสงเสริมบทบาทของสมาชิกรัฐสภาเพ่ือดําเนินกิจกรรมของกลุมมิตรภาพ
สมาชิกรัฐสภาไทยระหวางประเทศ ควรจะมีนโยบายในการปลุกจิตสํานึก สงเสริมหนาท่ีและบทบาท
ของสมาชิกรัฐสภาในการเปนตัวอยางท่ีดี (Role Model) ขององคกร เนื่องจากสมาชิกรัฐสภามีหนาท่ี
สําคัญในการขับเคลื่อนองคกร รวมท้ังเปนตัวแทนในการสรางภาพลักษณทัศนคติท่ีดีตอองคกร 
สมาชิกรัฐสภาควรแสดงความคิดเห็น มีวินัยสํานึกท่ีดีในการสรางประโยชนตอสวนรวม เพ่ือศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิของรัฐสภาไทย 

4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ  
4.2.2.1 สําหรับสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

1) นักวิ เทศสัมพันธควรมีการเตรียมการท่ีเหมาะสมท้ังทางดาน
เลขานุการและงานดานวิชาการเพ่ือแสดงบทบาทของสํานักงานเลขาธิการผูแทนราษฎรในการ
สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของกลุมมิตรภาพโดยเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดทําขอมูลทางวิชาการ
เชิงลึกและทันกับเหตุการณปจจุบัน การประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของมาบรรยายสรุปและ
แนะนําประเด็นสําคัญในการเจรจา การนําขอมูลจากตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการสํานักงาน
ผูแทนราษฎรมาใชใหเกิดประโยชนมากท่ีสุดรวมท้ังรวบรวมขอมูลและปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยู
เสมอ 
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2) นักวิเทศสัมพันธควรมีการสรางเครือขายโดยมีการประสานงานดาน
ตางประเทศ อาทิ กระทรวงการตางประเทศ สถานเอกอัครราชทูตตางประเทศประจําประเทศไทย 
กระทรวงตาง ๆ เชน กระทรวงการทองเท่ียว กระทรวงพาณิชยเปนตน ซ่ึงจะเปนประโยชนในการ
จัดเตรียมขอมูลและประเด็นสําคัญตาง ๆ ทางดานวิชาการซ่ึงสมาชิกรัฐสภาจะสามารถนําไปใชในการ
เจรจาเพ่ือผลประโยชนรวมกันของประเทศไทยและประเทศคูกลุม   

3)  จัด เตรี ยมล ามแกสมาชิกรั ฐสภา ท่ี ไม มีความถนัด ในการใช
ภาษาตางประเทศเพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกแกสมาชิกรัฐสภาท่ีมีความประสงคท่ีจะเขารวม
กิจกรรมของกลุมมิตรภาพ 

4)  ปรับปรุงขอบังคับกลุมมิตรภาพใหสอดคลองและกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอการดําเนินกิจกรรมของกลุมมิตรภาพ อาทิ สมาชิกรัฐสภาไมควรเปลี่ยนกลุมมิตรภาพท่ีตน
เปนสมาชิกควรกําหนดใหสมาชิกรัฐสภาเปนสมาชิกกลุมท่ีตนเองสังกัดอยูจนครบ 4 ป หรือ หนึ่งวาระ 
เพ่ือจะไดเรียนรูรอบดานเก่ียวกับกิจกรรมของกลุมมิตรภาพนั้น ๆ รวมท้ังเพ่ือใหเกิดความรูความ
เขาใจในเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ ไดอยางลึกซ้ึง 

5)  สํานักงานควรจัดทําคูมือพกพาใหแกสมาชิกรัฐสภาในเรื่องมารยาท
ทางการทูต มารยาทในการปฏิบัติตนในเวทีระหวางประเทศ เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติตนท่ีถูกตอง
อันเปนการสงเสริมภาพลักษณท่ีดีตอสมาชิกรัฐสภาไทย 

6)  เจาหนาท่ีควรจัดทําขอมูลและรวบรวมขอมูลตางๆเก่ียวกับกลุม
มิตรภาพโดยจัดเก็บฐานขอมูลไวในสวนกลางของสํานักงานเพ่ือใหสมาชิกรัฐสภารุนตอ ๆ ไปท่ีจะเขา
มาดําเนินกิจกรรมสามารถสานตองานตางๆตอไปได มีความตอเนื่องโดยไมขาดชวงและขาดขอมูลท่ี
สําคัญ 

7) นักวิเทศสัมพันธไมควรดูแลกลุมมากเกินไป ควรมีการเพ่ิมอัตรากําลัง
นักวิเทศสัมพันธ เพ่ือท่ีนักวิเทศสัมพันธจะไดมีความรูอยางลึกซ้ึงในประเทศนั้น ๆ ทําใหสมาชิกรัฐสภา
เกิดความเชื่อม่ันและม่ันใจในการดําเนินกิจกรรมกลุม 

4.2.2.2 สําหรับสมาชิกรัฐสภา 
1)  ในการสงเสริมบทบาทของสมาชิกรัฐสภาในการเขารวมกิจกรรมกลุม

มิตรภาพควรมีการแนะนําและชี้แจงบทบาทความสําคัญของการเขารวมกิจกรรมในรูปแบบของ
หนังสือเชิญชวนการเผยแพรเว็บไซตของรัฐสภา  

2) ควรจัดใหสมาชิกรัฐสภาท่ีเคยเขารวมกลุมไดแนะนําบทบาทของกลุม
มิตรภาพในชวงการปฐมนิเทศสมาชิกรัฐสภาใหมเพ่ือใหสมาชิกรัฐสภาไดตระหนักถึงความสําคัญของ
กลุมมิตรภาพซ่ึงเปนกลไกสําคัญในการสงเสริมความสัมพันธความรวมมือและการแกปญหาในมิติ
ตางๆระหวางสมาชิกรัฐสภาไทยกับสมาชิกรัฐสภาตางประเทศ  

3) จัดการฝกอบรมแกสมาชิกรัฐสภาในดานการตางประเทศ อาทิ การ
จัดอบรมการสื่อสารภาษาอังกฤษ การอบรมมารยาททางการทูตมารยาทการปฏิบัติตนในเวทีระหวาง
ประเทศเพ่ือใหสมาชิกรัฐสภามีความเขาใจตรงกัน มีความรูและเขาใจบทบาทและมารยาททางการทูต
เพ่ือความม่ันใจและเตรียมพรอมตอการแสดงบทบาทในเวทีตางประเทศมากยิ่งข้ึนนอกจากนี้ในการ
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ดําเนินความสัมพันธกับรัฐสภาตางประเทศควรใชการทูตรัฐสภาเปนแนวทางในการดําเนินกิจกรรม
เพ่ือเปนหลักปฏิบัติท่ีเปนสากล 

อาจกลาวไดวาในการเพ่ิมศักยภาพของกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหวางประเทศนั้น 
ท้ังสํานักงานเลขาธิการผูแทนราษฎรและสมาชิกรัฐสภาควรใหความสําคัญในการพัฒนารวมกันเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพของท้ังสมาชิกรัฐสภาและสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร โดยรวมกันกําหนด
แนวทางพัฒนากลุมมิตรภาพเพ่ือความเขาใจท่ีตรงกันและแสดงบทบาทไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือ
บรรลุวัตถุประสงคของกลุมมิตรภาพในการสรางความสัมพันธ การประสานงานและการสงเสริม
ภาพลักษณท่ีดีของรัฐสภาไทยตอรัฐสภาตางประเทศ ท้ังนี้เพ่ือนําไปสูผลประโยชนของประเทศชาติ
และประชาชน ตลอดจนศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของรัฐสภาไทย 
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แบบสัมภาษณเพ่ือการศึกษาสวนบุคคล (Individual Study) 
เรื่อง บทบาทของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรในการเพ่ิมศักยภาพของกลุมมิตรภาพสมาชิก

รัฐสภาไทยระหวางประเทศ 

 
ชื่อผูศึกษา  นางสาวดวงดาว จอนสุข 
   ผูเขารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนท่ี 6 ป 2557 
   สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ 
อาจารยท่ีปรึกษา  ออท. สุจิตรา หิรัญพฤกษ 
ชื่อผูใหสัมภาษณ ___________________________________________ 
ตําแหนง  ___________________________________________ 
ความเก่ียวของกับกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหวางประเทศ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________วัน เดือน ป ท่ีสัมภาษณ _________________________________________ 
 
1. ในการเขารวมกิจกรรมของกลุมมิตรภาพสมาชิรัฐสภาไทยระหวางประเทศท่ีผานมา ทานเห็นวามี

ประโยชนมากนอยเพียงใด 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

2. ทานคิดวาสมาชิกรัฐสภาควรมีบทบาทอยางไรในการดําเนินกิจกรรมของกลุมมิตรภาพสมาชิก
รัฐสภาไทยระหวางประเทศ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

3. ทานคิดวาการปฏิบัติงานดานวิชาการและดานเลขานุการของนักวิเทศสัมพันธ กลุมงาน
ความสัมพันธรัฐสภาทวิภาคีท่ีผานมา มีจุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนาอยางไร 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

4. ทานคิดวาควรมีแนวทางการเพ่ิมศักยภาพของกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาระหวางประเทศอยางไร 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

ขอขอบคุณท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม 
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ประวัติผูเขียน 
 
 
ช่ือ – สกุล นางสาวดวงดาว  จอนสุข 
วันเดือนปเกิด 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510 
 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2533 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
พ.ศ. 2550 บริหารธุรกิจมหาบัณทิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 

  
ประวัติการทํางาน  

23 สิงหาคม 2536 เจาหนาท่ีวิเทศสัมพันธ 3 ฝายพิธีการทูต 
18 กันยายน 2538 เจาหนาท่ีวิเทศสัมพันธ 4 ฝายพิธีการทูต 
20 พฤศจิกายน 2540 เจาหนาท่ีวิเทศสัมพันธ 5 ฝายพิธีการทูต 
31 มกราคม 2544 เจาหนาท่ีวิเทศสัมพันธ 6 ฝายพิธีการทูต 
4 พฤษภาคม 2547 เจาหนาท่ีวิเทศสัมพันธ 7ว. กลุมงานพิธีการทูต 
31 สิงหาคม 2549 เจาหนาท่ีวิเทศสัมพันธ 8ว. กลุมงานพิธีการทูต 
16 พฤศจิกายน 2550 ผูอํานวยการกลุมงานพิธีการทูต (เจาหนาท่ีวิเทศสัมพันธ 8ว.) 
28 กรกฎาคม 2553 ผูอํานวยการกลุมงานพิธีการทูต (เจาหนาท่ีวิเทศสัมพันธ 9ชช.) 
4 สิงหาคม 2554 นักวิเทศสัมพันธเชี่ยวชาญ  
 บังคับบัญชาขาราชการกลุมงานความสัมพันธรัฐสภาทวิภาคี  
12 มีนาคม 2555 นักวิเทศสัมพันธเชี่ยวชาญ  
 บังคับบัญชาขาราชการกลุมงานพิธีการทูต 
24 ธันวาคม 2555 ผูบังคับบัญชากลุมงานขอมูลขาวสาร (นักวิเทศสัมพันธเชี่ยวชาญ) 
25 ตุลาคม 2556 ผูบังคับบัญชากลุมงานความสัมพันธรัฐสภาทวิภาคี  
 (นักวิเทศสัมพันธเชี่ยวชาญ) 

 
ตําแหนงปจจุบัน ผูบังคับบัญชากลุมงานความสัมพันธรัฐสภาทวิภาคี 
 สํานักความสัมพันธระหวางประเทศ 
 สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
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