รายงานการศึกษาสวนบุคคล
(Individual Study)
เรื่อง บทบาทของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
ในการเพิ่มศักยภาพกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย
ระหวางประเทศ
จัดทําโดย นางสาวดวงดาว จอนสุข
รหัส 6023

รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม
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ในการเพิ่มศักยภาพกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย
ระหวางประเทศ

จัดทําโดย นางสาวดวงดาว จอนสุข
รหัส 6023

หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 6 ป 2557
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ
รายงานนี้เปนความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผูศึกษา

เอกสารรายงานการศึกษาสวนบุคคลนี้ อนุมัติใหเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูตของกระทรวงการตางประเทศ

ลงชื่อ

(เอกอัครราชทูต สุจิตรา หิรัญพฤกษ)
อาจารยที่ปรึกษา

ลงชื่อ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์)
อาจารยที่ปรึกษา

ลงชื่อ

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. พลอย สืบวิเศษ)
อาจารยที่ปรึกษา

ง

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การศึกษาเรื่อง บทบาทของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรในการเพิ่มศักยภาพของ
กลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาระหวางประเทศ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพทั่วไป ปญหา และสาเหตุ
ของปญหา รวมทั้งแนวทางการพัฒนาบทบาทของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรในการเพิ่ม
ศักยภาพของกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหวางประเทศ โดยศึกษาจากการปฏิบัติงานดา น
เลขานุ ก ารและด า นวิ ช าการของนั ก วิ เ ทศสั ม พั น ธ ก ลุ ม งานความสั ม พั น ธ รั ฐ สภาทวิ ภ าคี สํ า นั ก
ความสัมพันธระหวางประเทศ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ในการสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาระหวางประเทศ ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2554 ถึงปจจุบัน รวมถึง
การศึกษาจากเอกสารและศึกษาจากการวิจัยภาคสนาม โดยการสัมภาษณ ประชากรในการศึกษาคือ
อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร อดีตสมาชิกวุฒิสภา ผูบริหารสํานักงาน-เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
และนักวิเทศสัมพันธ สํานักความสัมพันธระหวางประเทศ สํานักงานเลขาธิการ-สภาผูแทนราษฎร
รวม 8 คน
ผลการศึกษาพบวา สมาชิกรัฐสภาสวนใหญยังไมเขาใจบทบาทและเห็นประโยชนของกลุม
มิตรภาพในการดําเนินกิจกรรมดานตางประเทศเทาที่ควร ซึ่งกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหวาง
ประเทศนอกจากจะมีบทบาทสําคัญในการสรางความสัมพันธระดับสมาชิกรัฐสภาแลว ยังกอใหเกิด
ประโยชน ร ว มกั น ทั้ งทางด า นสังคม การคา การศึกษาและวัฒนธรรม สว นหนึ่งเปน ผลจากการ
ประชาสัมพันธการเขารวมเปนสมาชิกกลุมมิตรภาพยังไมเพียงพอ สมาชิกรัฐสภายังไมไดรับทราบ
บทบาทและความสําคัญของกลุมมิตรภาพเทาที่ควร นอกจากนี้ ในการปฏิบัติงานดานวิชาการของนัก
วิเทศสัมพันธ พบวายังขาดการพัฒนาดานวิชาการ โดยเฉพาะขอมูลเชิงลึก เพื่อใชประกอบการดําเนิน
กิจกรรมของกลุมมิตรภาพ รวมทั้งนักวิเทศสัมพันธรับผิดชอบกลุมมากเกินไป ทําใหการติดตามงาน
การติดตอสื่อสาร การดําเนินการตามมติของกลุมมิตรภาพมีประสิทธิภาพนอยลง สําหรับในสวนของ
กลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาระหวางประเทศนั้น พบวาปญหาเกิดจากความไมแนนอนทางการเมือง
สมาชิกกลุมซึ่งเปนสมาชิกรัฐสภาอยูไมครบวาระ ทําใหการดําเนินกิจกรรมกลุมมิตรภาพขาดความ
ตอเนื่อง รวมทั้งสมาชิกรัฐสภาบางทานไมมีความรูความเขาใจในเรื่องการตางประเทศ ทําใหขาดความ
มั่นใจในการเขารวมกิจกรรม
รายงานการศึ กษาฉบับนี้ผูศึกษาไดพบวา ในการเพิ่มศักยภาพของกลุมมิตรภาพสมาชิ ก
รัฐสภาไทยระหวางประเทศนั้น ทั้งสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกรัฐสภาควรให
ความสําคัญในการพัฒนารวมกัน เพื่อความเขาใจที่ตรงกันและแสดงบทบาทไปในทิศทางเดียวกัน โดย
เพิ่มศักยภาพของทั้งสมาชิกรัฐสภา และสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร และรวมกันกําหนด
แนวทางพัฒนากลุมมิตรภาพใหมีบทบาทที่เปนประโยชนตอการดําเนินกิจกรรมของกลุมและบรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค ข องกลุ ม มิ ต รภาพในการสร า งความสั ม พั น ธ การประสานงาน และการส ง เสริ ม
ภาพลั ก ษณ ที่ ดี ข องรั ฐ สภาไทยต อรั ฐ สภาต า งประเทศ โดย ผู ศึ กษาได เ สนอแนวทางในการเพิ่ ม
ศักยภาพดังนี้

จ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) สํานักงานเลขาธิการผูแทนราษฎรควรมีแนวทางการพัฒนาบุคคลากรในการปฏิบัติงาน
ในดานวิชาการในสายงานวิเทศสัมพันธโดยนําแนวคิดสมมรรถนะมาใชในการพัฒนาและฝกอบรม
อยางเปนระบบโดยใชแผนพัฒนาบุคคลากรเปนรายบุคคล (Individual Development Plans) และ
เสนทางความกาวหนาในการพัฒนาและการฝกอบรม (Training Road Map)
2) ในการสงเสริมบทบาทของสมาชิกรัฐสภาเพื่อดําเนินกิจกรรมของกลุมมิตรภาพสมาชิก
รัฐสภาไทยระหวางประเทศ ควรจะมีนโยบายในการปลุกจิตสํานึก สงเสริมหนาที่และบทบาทของ
สมาชิกรัฐสภาในการเปนตัวอยางที่ดี (Role Model) ขององคกร เนื่องจากสมาชิกรัฐสภามีหนาที่
สํ าคั ญ ในการขั บ เคลื่ อนองค กร รวมทั้ งเปน ตัว แทนในการสรา งภาพลักษณทั ศนคติ ที่ดีตอ องคก ร
สมาชิกรัฐสภาควรแสดงความคิดเห็น มีวินัยสํานึกที่ดีในการสรางประโยชนตอสวนรวม เพื่อศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิ ของรัฐสภาไทย
ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
สําหรับสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
1) นักวิเทศสัมพันธควรมีการเตรียมการที่เหมาะสมทั้งทางดานเลขานุการและงานดาน
วิชาการเพื่อแสดงบทบาทของสํานักงานเลขาธิการผูแทนราษฎรในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
ของกลุมมิตรภาพโดยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทําขอมูลทางวิชาการเชิงลึกและทันกับเหตุการณ
ปจจุบัน การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของมาบรรยายสรุปและแนะนําประเด็นสําคัญในการ
เจรจา การนําขอมูลจากตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการสํานักงานผูแทนราษฎรมาใชใหเกิด
ประโยชนมากที่สุดรวมทั้งรวบรวมขอมูลและปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ
2) นักวิเทศสัมพันธควรมีการสรางเครือขายโดยมีการประสานงานดานตางประเทศ อาทิ
กระทรวงการตางประเทศ สถานเอกอัครราชทูตตางประเทศประจําประเทศไทย กระทรวงตาง ๆ เชน
กระทรวงการทองเที่ยว กระทรวงพาณิชยเปนตน ซึ่งจะเปนประโยชนในการจัดเตรียมขอมูลและ
ประเด็ น สํ า คั ญ ต า ง ๆ ทางด า นวิ ช าการซึ่ ง สมาชิ ก รั ฐ สภาจะสามารถนํ า ไปใช ใ นการเจรจาเพื่ อ
ผลประโยชนรวมกันของประเทศไทยและประเทศคูกลุม
3) จัดเตรียมลามแกสมาชิกรัฐสภาที่ไมมีความถนัดในการใชภาษาตางประเทศเพื่อเปน
การอํานวยความสะดวกแกสมาชิกรัฐสภาที่มีความประสงคที่จะเขารวมกิจกรรมของกลุมมิตรภาพ
4) ปรั บปรุ งข อบังคับกลุมมิตรภาพใหส อดคลองและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการ
ดําเนินกิจกรรมของกลุมมิตรภาพ อาทิ สมาชิกรัฐสภาไมควรเปลี่ยนกลุมมิตรภาพที่ตนเปนสมาชิกควร
กําหนดใหสมาชิกรัฐสภาเปนสมาชิกกลุมที่ตนเองสังกัดอยูจนครบ 4 ป หรือ หนึ่งวาระ เพื่อจะได
เรียนรูรอบดานเกี่ยวกับกิจกรรมของกลุมมิตรภาพนั้น ๆ รวมทั้งเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในเรื่อง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ ไดอยางลึกซึ้ง
5) สํ า นั ก งานควรจั ด ทํ า คู มื อ พกพาให แ ก ส มาชิ ก รั ฐ สภาในเรื่ อ งมารยาททางการทู ต
มารยาทในการปฏิบัติตนในเวทีระหวางประเทศ เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติตนที่ถูกตองอันเปนการ
สงเสริมภาพลักษณที่ดีตอสมาชิกรัฐสภาไทย

ฉ
6) เจาหนาที่ควรจัดทําขอมูลและรวบรวมขอมูลตางๆเกี่ยวกับกลุมมิตรภาพโดยจัดเก็บ
ฐานขอมูลไวในสวนกลางของสํานักงานเพื่อใหสมาชิกรัฐสภารุนตอ ๆ ไปที่จะเขามาดําเนินกิจกรรม
สามารถสานตองานตางๆตอไปได มีความตอเนื่องโดยไมขาดชวงและขาดขอมูลที่สําคัญ
7) นักวิเทศสัมพันธไมควรดูแลกลุมมากเกินไป ควรมีการเพิ่มอัตรากําลังนักวิเทศสัมพันธ
เพื่อที่นักวิเทศสัมพันธจะไดมีความรูอยางลึกซึ้งในประเทศนั้น ๆ ทําใหสมาชิกรัฐสภาเกิดความเชื่อมั่น
และมั่นใจในการดําเนินกิจกรรมกลุม
สําหรับสมาชิกรัฐสภา
1) ในการสงเสริมบทบาทของสมาชิกรัฐสภาในการเขารวมกิจกรรมกลุมมิตรภาพควรมี
การแนะนําและชี้แจงบทบาทความสําคัญของการเขารวมกิจกรรมในรูปแบบของหนังสือเชิญชวน การ
เผยแพรเว็บไซตของรัฐสภา
2) ควรจัดใหสมาชิกรัฐสภาที่เคยเขารวมกลุมไดแนะนําบทบาทของกลุมมิตรภาพในชวง
การปฐมนิเทศสมาชิกรัฐสภาใหมเพื่อใหสมาชิกรัฐสภาไดตระหนักถึงความสําคัญของกลุมมิตรภาพซึ่ง
เปนกลไกสําคัญในการสงเสริมความสัมพันธความรวมมือและการแกปญหาในมิติตางๆระหวางสมาชิก
รัฐสภาไทยกับสมาชิกรัฐสภาตางประเทศ
3) จั ดการฝ กอบรมแก ส มาชิกรั ฐ สภาในดานการตางประเทศ อาทิ การจัดอบรมการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ การอบรมมารยาททางการทูตมารยาทการปฏิบัติตนในเวทีระหวางประเทศ
เพื่อใหสมาชิกรัฐสภามีความเขาใจตรงกัน มีความรูและเขาใจบทบาทและมารยาททางการทูตเพื่อ
ความมั่ น ใจและเตรีย มพรอมตอการแสดงบทบาทในเวทีตางประเทศมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ในการ
ดําเนินความสัมพันธกับรัฐสภาตางประเทศควรใชการทูตรัฐสภาเปนแนวทางในการดําเนินกิจกรรม
เพื่อเปนหลักปฏิบัติที่เปนสากล
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาสวนบุคคลเรื่อง บทบาทของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรในการ
เพิ่มศักยภาพของกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหวางประเทศนี้เปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม
หลักสูตร นักบริหารการทูตรุนที่ 6 ป 2557 ของกระทรวงการตางประเทศ
ผู ศึกษาขอขอบคุ ณสํ า นั กงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ที่ไดส นับ สนุน ใหเขารับ การ
ฝกอบรมในหลักสูตรนี้ ขอขอบคุณเอกอัครราชทูตสุจิตรา หิรัญพฤกษ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชูเกียรติ
พนั ส พรประสิ ท ธิ์ และผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.พลอย สื บ วิ เ ศษ ที่ ไ ด ก รุ ณ าให คํ า ปรึ ก ษาและให
ขอเสนอแนะอันมีคาตอการศึกษานี้
ขอขอบคุณ นายองอาจ คลามไพบูลย อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร นายสุธรรม พันธุศักดิ์
อดีตสมาชิกวุฒิสภา นายวิทยา อินาลา อดีตสมาชิกวุฒิสภา นางศมนฤทัย อักษรมัต ผูอํานวยการ
สํ า นั ก ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งประเทศ สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาผู แ ทนราษฎร นางสาวรั ช นี
เอี่ยมประภาส ผูบังคับบัญชากลุมงานขอมูลขาวสาร สํานักความสัมพันธระหวางประเทศ นางสาว
ศรีสิณี พัฒนมาศ นักวิเทศสัมพันธชํานาญการพิเศษ นายสุรพงษ เอี่ยมพงษไพบูลย นักวิเทศสัมพันธ
ชํานาญการ นางสาวภิชุดา จาตุประยูร นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ กลุมงานความสัมพันธรัฐสภา
ทวิภาคี สํานักความสัมพันธระหวางประเทศ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ที่ไดกรุณาให
ขอมูลอันเปนประโยชนตอการศึกษาครั้งนี้ นอกจากนี้ ขอขอบคุณ นางสุปราณี นอยคูณดิลก นางสาว
จารุนันท ผานไกร รวมถึงพี่ ๆ และนอง ๆ ผูรวมงานจากกลุมงานความสัมพันธรัฐสภาทวิภาคี สํานัก
ความสัมพันธระหวางประเทศ ทีไ่ ดสนับสนุนการจัดทํารายงานการศึกษาครั้งนี้
อนึ่ง รายงานการศึกษาฉบับนี้ จะไมอาจสําเร็จลุลวงไปไดเลย หากขาดการสนับสนุนจาก
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการโดย นายธีรวัฒน ภูมิจิตร ผูอํานวยการสถาบันฯ และ
เจาหนาที่ของสถาบันฯ ซึ่งดูแลผูเขารับการฝกอบรมเปนอยางดียิ่ง และที่จะขาดเสียไมไดคือ ผูเขารับ
การฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 6 ที่ไดใหกําลังใจ สนับสนุนชวยเหลือซึ่งกันและกันใน
การศึกษาอบรมและการศึกษา ดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศตลอดหลักสูตรเปนอยางดี ซึ่งผู
ศึกษามิอาจจะลืมเลือนได
ผูศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวา รายงานการศึกษานี้จะเปนประโยชนตอผูเกี่ยวของตามสมควร
ดวงดาว จอนสุข
สิงหาคม 2557
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
แผนยุทธศาสตรของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร พ.ศ.2557-2560 ไดกําหนด
ประเด็นยุทธศาสตรดานตางประเทศเพื่อสนับสนุนรัฐสภาใหมีบทบาทในเวทีประชาคมอาเซียนและ
รัฐสภาระหวางประเทศ ปจจุบันรัฐสภาไทยมีบทบาทดานตางประเทศทั้งในระดับทวิภาคีในรูปแบบ
ของการพบปะสนทนาและการแลกเปลี่ยนการเยือนระหวางกัน และในระดับพหุภาคีในลักษณะของ
การประชุมระหวางประเทศ ภารกิจดานตางประเทศถือเปนภารกิจที่มีความสําคัญและมีบทบาทอยาง
ยิ่งในการเสริมสรางความเขาใจความรวมมือและความสัมพันธโดยครอบคลุมในทุกมิติมีความเชื่อมโยง
กันทั้งในดานของสังคมเศรษฐกิจการคาและการลงทุนรวมถึงความสัมพันธระหวางประเทศ
วิสัยทัศนของสํานักความสัมพันธระหวางประเทศ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
คือเปนหนวยงานที่เปนเลิศในการดําเนินงานดานพิธีการทูตในระดับสากล เปนกลไกสําคัญในการ
กระชับความสัมพันธและความรวมมือระหวางรัฐสภาไทยกับรัฐสภาตางประเทศ รวมทั้งเปนศูนย
ขอมูลสารสนเทศดานตางประเทศที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการจากวิสัยทัศน
ของสํานักความสัมพันธระหวางประเทศดังกลาวขางตนจะเห็นวางานหลักของสํานักความสัมพันธ
ระหว า งประเทศถื อ เป น กลไกสํ า คั ญ ในการกระชั บ ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งรั ฐ สภาไทยกั บ รั ฐ สภา
ตางประเทศซึ่งภารกิจสวนหนึ่งในการกระชับความสัมพันธที่จะกลาวถึงในที่นี้ คือการดําเนินกิจกรรม
ของกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหวางประเทศ
กลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหวางประเทศจัดตั้งขึ้นเพื่อสงเสริมความสัมพันธ และ
ความรวมมือระหวางสมาชิกรัฐสภาไทยกับสมาชิกรัฐสภาประเทศคูกลุม โดยการติดตอศึกษาและ
แลกเปลี่ ย นข า วสารในส ว นที่ เ กี่ ย วกั บ ในวงงานรั ฐ สภากั บ รั ฐ สภาของต า งประเทศ รวมทั้ ง การ
แลกเปลี่ยนการเยือนระหวางกัน อันจะเปนประโยชนตอสถาบันนิติบัญญัติ ปจจุบันมีกลุมมิตรภาพ
สมาชิกรัฐสภาไทยระหวางประเทศ ซึ่งจัดตั้งขึ้นในรัฐสภาไทยแลวจํานวน 59 กลุม ใน 6 ภูมิภาค
ทั่วโลก ไดแก อาเซียน เอเชีย ยุโรป อเมริกา แอฟริกา และออสเตรเลีย ซึ่งในแตละกลุมมิตรภาพจะ
ประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาที่มีความสนใจในการดําเนินกิจกรรมที่
กระชับความสัมพันธกับรัฐสภาของประเทศนั้น ๆ
การดําเนินกิจกรรมของกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหวางประเทศ มีความสําคัญยิ่ง
ตอการทําหนาที่ของสมาชิกรัฐสภาไทยใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล และเปนชองทางหนึ่งสําหรับ
สมาชิกรัฐสภาไทยที่จะไดแสดงบทบาทในการสงเสริมและกระชับความสัมพันธไมตรีอันดีระหวาง
ประเทศอันเปนประโยชนตอสถาบันนิติบัญญัติ ประเทศชาติ และประชาชน ซึ่งกลุมงานความสัมพันธ
รัฐสภาทวิภาคี สํานักความสัมพันธระหวางประเทศ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เปนกลุม
งานที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย
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ระหวางประเทศ อยางไรก็ดีในปจจุบันพบวาผูแทนรัฐสภาไทยยังไมใหความสนใจและมีบทบาทในการ
ดําเนินกิจกรรมของกลุมมิตรภาพฯ เทาที่ควร จึงเปนที่มาของการศึกษาที่วาทําอยางไรสมาชิกรัฐสภา
จึงจะทราบบทบาทของกลุมมิตรภาพและเขารวมกิจกรรมของกลุมมิตรภาพมากยิ่งขึ้น ศึกษาปญหา
และสาเหตุที่มีผลตอการเพิ่มศักยภาพของกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาระหวางประเทศ รวมทั้งการ
วิเคราะหปจจัยภายนอกและปจจัยภายในตาง ๆ ของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรที่เปน
อุปสรรคตอการดําเนิน กิจกรรมของกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาระหวางประเทศ เพื่อใหสามารถ
บรรลุผลตามแผนยุทธศาสตรของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรดังกลาวขางตน
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของบทบาทของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรในการ
เพิ่มศักยภาพของกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหวางประเทศ
1.2.2 เพื่อศึกษาปญหาและสาเหตุ รวมทั้งการวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกของ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรที่เปนอุปสรรคตอการเพิ่มศักยภาพกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา
ไทยระหวางประเทศ
1.2.3 เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกรัฐสภาไทยในการดําเนินกิจกรรม กลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหวางประเทศ
1.3 ขอบเขตการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
ศึกษาบทบาทของสํ า นั กงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรในการเพิ่มศักยภาพของกลุม
มิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหวางประเทศโดยศึกษาจากการปฏิบัติงานของกลุมงานความสัมพันธ
รัฐสภาทวิภาคี สํานักความสัมพันธระหวางประเทศ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรตั้งแตเดือน
สิงหาคม 2554 ถึงปจจุบัน
ระเบียบวิธีการศึกษาไดแก
1) ศึกษาจากเอกสาร
2) ศึกษาจากภาคสนาม โดยการสัมภาษณและแบบสอบถาม
1.4 ประโยชนของการศึกษา
1.4.1 นํา ผลการศึ กษาไปใชในการเพิ่มศักยภาพของกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐ สภาไทย
ระหวางประเทศ
1.4.2 นําผลการศึกษาไปใชในการปฏิบัติงานเพื่อใหสมาชิกรัฐสภาไดรับความพึงพอใจใน
การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหวางประเทศ
1.5 นิยามศัพท
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เปนหนวยงานอิสระมีฐานะเทียบเทากรม การ
บริหารงานบุคคลกลางจะมีองคกรของตนเอง คือ คณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภา (กร.) บุคลากร
ในสังกัดของสํานักงานฯ เปนขาราชการประจําเรียกวา “ขาราชการฝายรัฐสภา” คือบุคคลซึ่งรับ
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ราชการโดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในสวนราชการสังกัดขาราชการฝาย
รัฐสภา
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของสภา
ผูแทนราษฎร มีเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้น
ตรงตอประธานสภาผูแทนราษฎร
วิสัยทัศน เปนองคกรที่เปนเลิศในการสงเสริมและสนับสนุนภารกิจ ของสถาบันนิติบัญญัติ
ใหกาวหนา ทันสมัย โปรงใส และเปนธรรมเพื่อประโยชนสูงสุดของปวงชน
พันธกิจ
1. สนับสนุนการตรากฎหมายของสภาผูแทนราษฎรและรัฐสภา
2. สนับสนุนการควบคุมการบริหารราชการแผนดิน
3. สนับสนุนงานรัฐสภาดานตางประเทศ
4. ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาประชาธิ ป ไตยและการมี ส ว นร ว มทางการเมื อ งของ
ประชาชน
5. เสริมสรางและพัฒนางานดานการบริหารจัดการ ดานวิชาการและกฎหมายดานบริการ
ดานอาคารสถานที่ และดานรักษาความปลอดภัยใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
กลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหวางประเทศ หมายถึง กลุมมิตรภาพสมาชิก-รัฐสภา
ไทยระหวางประเทศประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจัดตั้งขึ้นเพื่อสงเสริม
ความสัมพันธและความรวมมือระหวางสมาชิกรัฐสภาไทยกับสมาชิกรัฐสภาประเทศคูกลุมโดยการ
ติดตอ ศึกษา และแลกเปลี่ยนขาวสารในสวนที่เกี่ยวของในวงงานรัฐสภากับรัฐสภาของตางประเทศ
รวมทั้งการแลกเปลี่ย นการเยือนระหวางกันอันเปนประโยชนตอสถาบัน นิติบัญ ญัติปจ จุบันมีกลุม
มิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหวางประเทศซึ่งจัดตั้งขึ้น ในรัฐสภาไทยแลว จํานวน 59 กลุมใน 6
ภูมิภาคทั่วโลกไดแก 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
กลุ ม มิ ตรภาพสมาชิ กรั ฐ สภาไทยระหวา งประเทศใช ชื่อเปน ภาษาอังกฤษว า Thailand
Inter-Parliamentarians Friendship Group หรือเรียกยอวากลุมมิตรภาพ(Friendship Group)
กลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยกับประเทศคูกลุมใชชื่อเปนภาษาอังกฤษวา Thailand-(Country)
Parliamentarians Friendship Group กลุมมิตรภาพจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของประธานรัฐสภา
ในการสรางความสัมพันธในระดับทวิภาคีระหวางสมาชิกรัฐสภาไทยกับสมาชิกรัฐสภาของประเทศคู
กลุมที่มีความสนใจรวมกันกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหวางประเทศไดมีการริเริ่มจัดตั้งขึ้นใน
สมัยนายมารุต บุนนาค ประธานรัฐสภาในขณะนั้น กลุมมิตรภาพอยูในความดูแลการปฏิบัติงานโดย
สํานั กงานเลขาธิการสภาผู แทนราษฎร กลุมมิตรภาพประกอบดว ยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภาที่มีความสนใจในการดําเนินกิจกรรมที่กระชับความสัมพันธกับรัฐสภาของประเทศนั้นๆ
สมาชิกรัฐสภามีสิทธิสมัครเปนสมาชิกสามัญไดตามความสนใจแตไมเกินคนละ 5 กลุมและตองใหการ
สนั บ สนุ น กิ จ กรรมของกลุ ม มิ ต รภาพที่ ต นสั ง กั ด สมาชิ ก รั ฐ สภารั บ เลื อ กตั้ ง เข า ดํ า รงตํ า แหน ง ใน
คณะกรรมการบริ ห ารกลุ ม มิ ต รภาพได ไม เ กิ น คนละ 2 กลุ ม และจะดํ ารงตํ า แหน ง ประธานกลุ ม
มิตรภาพไดไมเกินคนละหนึ่งกลุม
คณะกรรมการบริหารกลุมมิตรภาพ
กลุ ม มิ ต รภาพจะต อ งมี ก ารประชุ ม ใหญ เ พื่ อ ให ส มาชิ ก สามั ญ เลื อ กตั้ ง กั น เองเป น คณะ
กรรมการบริหารกลุมมิตรภาพ มีจํานวนไมเกิน 7 คนประกอบดวย
- ประธาน
- รองประธาน
- เลขานุการ
- และกรรมการบริหารอีกไมเกิน 4 คน
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ในกรณี ที่ รั ฐ สภาประกอบด ว ยสองสภา คณะกรรมการบริ ห ารกลุ ม มิ ต รภาพต อ ง
ประกอบดวยสมาชิกจากทั้งสองสภา อยางนอยสภาละสองคน
ในกรณีที่รัฐสภาประกอบดวยสองสภา ประธานและรองประธานตองไมเปนสมาชิกของสภา
เดียวกัน
ในกรณีที่รัฐสภาประกอบดวยสองสภา การประชุมใหญกลุมมิตรภาพตองประกอบดว ย
สมาชิกจากทั้งสองสภาใหประธานรัฐสภาลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกลุมมิตรภาพ
คุณสมบัติของประเทศคูกลุม
1. มีการปกครองโดยมีรัฐสภา
2. มีความสัมพันธทางการทูตกับประเทศไทย
3. เปนสมาชิกองคการสหประชาชาติ
แนวทางการจัดกิจกรรมของกลุมมิตรภาพ
1. แลกเปลี่ยนขอมูลในวงงานรัฐสภากับรัฐสภาของประเทศคูกลุม
2. ใหการรับรองบุคคลหรือคณะบุคคล บุคคลสําคัญของประเทศคูกลุม
3. ประชุมใหญและประชุมคณะกรรมการบริหารกลุมมิตรภาพเพื่อพิจารณาการดําเนิน
กิจกรรมของกลุมมิตรภาพ
4. แลกเปลี่ยนการเยือนกับประเทศคูกลุม
5. จัดบรรยาย ปาฐกถา นิทรรศการและกิจกรรมอื่นๆในโอกาสวันสําคัญของประเทศคูกลุม

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาเรื่องการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหวาง
ประเทศผูศึกษาไดนําแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของมาใชศึกษาดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการทูตรัฐสภา (Parliamentary Diplomacy)
2. แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคการบริหารงานบุคคล (POSDCORB)
3. แนวคิดเรื่องการวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT Analysis)
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการทูตรัฐสภา
Harold Nicolson (1969 อางใน สุรพล ราชภัณฑารักษณ, 2540) กลาววา การทูต
หมายถึง ศิลปะความสามารถในการเจรจาที่จะนําไปสูการตกลงระหวางตัวแทนรัฐบาลและรัฐบาล
ของรัฐเอกราชการเจรจานั้น ผูเจรจาตองรักษาผลประโยชนฝายตนใหมากที่สุดและใหสูญเสียนอย
ที่สุดการดําเนินการทางการทูตจะทําทั้งในระยะของสงครามและยามปกติ การทูตอาจใชในโอกาส
ตางๆกันโดยมี 3 ความหมาย ไดแก 1) นโยบายตางประเทศ 2) การเจรจาความเกี่ยวกับรัฐประชาชาติ
อื่น และ 3) กระทรวงการตางประเทศ
สุภาสินี ขมะสุ นทร (2553) กลาวถึงประโยชนของการทูตรัฐสภาวา สหภาพรัฐสภาได
ประมวลจากการปฏิบัติในรัฐสภาทั่วโลกและไดนําเสนอตอที่ประชุมประธานรัฐสภาทั่วโลกครั้งที่ 2 ใน
ป 2548เพื่อพัฒนากรอบความคิดดานการตางประเทศและการทูตรัฐสภาและสรางแนวทางที่รัฐสภา
จะมีสวนรวมในการบริหารจัดการปญหาสากลที่เกี่ยวพันกับปญหาในประเทศและมีความเชื่อมโยงกับ
การบริหารภายในประเทศดังนี้
1) สนับสนุนการเจรจาสนธิสัญญาระหวางประเทศโดยเฉพาะยิ่งถาหากรัฐบาลจะแจงให
รัฐสภาทราบลวงหนากอนเริ่มการเจรจาสนธิสัญญาระหวางประเทศฉบับใหมๆหรือรัฐบาลจะหารือกับ
รัฐสภาไวลวงหนาในประเด็นสากลที่อยูในความสนใจของโลก และมีแนวโนมที่จะแปลงมาสูการเปด
การเจรจารางสนธิสัญญาระหวางประเทศฉบับใหม ๆ จากการประชุมองคการระหวางประเทศ ถา
หากรัฐบาลและรัฐสภามีความรวมมือกันใกลชิดในเรื่องนี้และหารือรวมกันตลอดกระบวนการเจรจา
สนธิ สัญ ญาระหว างประเทศก็จ ะเปน ผลดีอยางยิ่งในการที่ประเทศนั้น ๆจะไดป ระโยชนสูงสุดจาก
สนธิสัญญาระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งการที่สมาชิกรัฐสภาจะนําผลประโยชน และความ
หวงใยของประชาชนมาแจงแกรัฐบาลและตัวแทนรัฐบาลในการเจรจาและการนํากลไกตาง ๆ ของ
รัฐ สภามาสนั บ สนุ น การเจรจาของรั ฐ บาลอาทิ ค ณะกรรมาธิ ก ารการทํ า ประชาพิ จ ารณ (public
hearing) และการประชุมรับฟงความคิดเห็น เปนตน รวมถึงการมีสมาชิกรัฐสภาเปนตัวแทนของ
รัฐสภารวมอยูในคณะทางการของรัฐบาลในการประชุมระหวางประเทศเพื่อติดตามการเจรจาของ
รัฐบาล แตสมาชิกรัฐสภามิใชผูเจรจา เนื่องจากเปนบทบาทของรัฐบาล
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2) ใชเครื่องมือที่เปนทางการ ไดแก การจัดตั้งองคกรรัฐสภาอยางเปนทางการ เพื่อรวมตัว
กันระหวางประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคเดียวกัน หรือระหวางภูมิภาค หรือทั่วโลก หรือรวมตัวกันใน
ประเด็นสากล หรือรวมตัวกันเพื่อเปาหมายในการรวมตัวกันทางการเมือง หรือสงเสริมความรวมมือ
ระหว า งรั ฐ สภา หรื อ ให ค วามช ว ยเหลื อ ทางวิ ช าการ และเครื่ อ งมื อ ที่ ไ ม เ ป น ทางการ ได แ ก
กลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา และศักยภาพสวนบุคคลของสมาชิกรัฐสภา หรือกลุมสมาชิกรัฐสภา เพื่อ
เปดชองทางใหม ๆ ในการทํางานรวมกัน หรือเพื่อระงับขอพิพาทระหวางประเทศ หรือเพื่อขยาย
ผลประโยชนของชาติ
3) สงเสริ มการแกไขข อพิพาทระหวางประเทศ อาทิ การปูทางเพื่อฟน ฟูความสัมพัน ธ
ทางการทูตขั้นปกติระหวางสหราชอาณาจักรกับอารเจนตินา ซึ่งสมาชิกรัฐสภาซึ่งเปนตัวแทนของ
รัฐสภาทั้งสองประเทศไดเปดการเจรจานอกรอบกันหลายรอบในระหวางการประชุมประจําปของ
สหภาพรัฐสภา หรือสงเสริมกระบวนการสันติภาพระหวางประเทศในยุคสงครามเย็น ซึ่งสหภาพ
รัฐสภาไดบุกเบิกกระบวนการทางรัฐสภาเพื่อสนับสนุนความมั่นคงและความรวมมือในยุโรป โดยไดนํา
สมาชิกรัฐสภาจากประเทศในยุโรปทุกประเทศ รวมทั้งประเทศยุโรปตะวันออก อดีตสหภาพโซเวียต
และสหรัฐอเมริกามาเจรจารวมกัน จนนําไปสูกระบวนการเฮลซิงกิ (Helsinki Process) และแปลงมา
สูองคกรดานความมั่นคงและความรวมมือในยุโรป (Organization for Security and Cooperation
in Europe - OSCE) หรือสงเสริมใหรัฐสภาประเทศสมาชิกกลุมอนุภูมิภาคอาเซียน + 3 ไดรวมตัวกัน
ในกรอบของสหภาพรัฐสภาและมีการประชุมรวมกัน ในการประชุมประจําของสหภาพรัฐสภา ซึ่ง
กอใหเกิดความไวเนื้อเชื่อใจและความรวมมือระหวางสมาชิกรัฐสภาของกลุมนี้
4) เสนอแนะมิติรัฐสภาในกระบวนการเจรจาขององคการการคาโลก โดยผานกลไกการ
ประชุมรัฐสภาวาดวยองคการการคาโลก (Parliamentary Conference on WTO) ซึ่งดําเนินการ
รวมกันระหวางสหภาพรัฐสภา สภายุโรป และองคการการคาโลก เปนการประชุมประจําปเพื่อเปด
โอกาสใหรัฐสภาติดตามความกาวหนาการเจรจาขององคการการคาโลกและเพิ่มพูนองคความรูดาน
การคาพหุภาคในกรอบขององคการการคาโลก และสนับสนุนใหสมาชิกรัฐสภารวมอยูในคณะทางการ
ของประเทศตาง ๆ ที่เขารวมประชุมรัฐมนตรีองคการการคาโลก เพื่อติดตามการเจรจาในที่ประชุม
และรักษาชองทางการทํางานรวมกันและการหารือระหวางรัฐบาลและรัฐสภาในดานการคาพหุภาคี
5) รวมมือกับสหประชาชาติในการใชมิติรัฐสภาสนับสนุน แนวทางการเสริมสรางความ
มั่นคง และการพัฒนาของสหประชาชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรอบของการบรรลุเปาหมายการ
พัฒนาแหงสหัสวรรษ และชวยคลี่คลายปญหาระหวางประเทศและวิกฤติของโลก และสงเสริมและ
กระตุนใหรัฐสภาทั่วโลกใชกลไกของรัฐสภาสนับสนุนเปาหมายตาง ๆ ของสหประชาชาติในประเทศ
ของตนและในเวทีรัฐสภาระหวางประเทศ
6) สนับสนุนการเจรจาระหวางรัฐบาล ผานกระบวนการทางรัฐสภา อาทิ การตั้งกระทูถาม
ในรัฐสภา การหารือรวมกับคณะกรรมาธิการ การอภิปรายในที่ประชุมรัฐสภาเกี่ยวกับรางขอตกลง
ตางๆ เพื่อใหแนวทางแกรัฐบาลกอนเขาสูการเจรจากับตางประเทศ การแตงตั้งสมาชิกรัฐสภาเปน
ตัวแทนของรัฐสภาในคณะผูแทนทางการของรัฐบาลในการประชุมระดับรัฐมนตรีหรือการประชุมสุด
ยอดตางๆ และการสงคณะผูแทนรัฐสภาเขารวมประชุมระหวางประเทศของรัฐบาล
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7) ติดตามการทํางานดานตางประเทศของรัฐบาล อาทิ การใหสัตยาบันสนธิสัญญาระหวาง
ประเทศ การประชุมรวมกันเปนประจําหรือรายเดือนระหวางคณะกรรมาธิการการตางประเทศกับ
รั ฐ มนตรี ต า งประเทศ การรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของคณะกรรมาธิ ก าร เอกสิ ท ธิ์ ข องรั ฐ สภาและ
คณะกรรมาธิการในการขอรับขอมูลจากรัฐบาล รัฐบาลสงเอกสารปกขาวผลงานของรัฐบาลใหรัฐสภา
รับ ทราบทุ กป และพิ จ ารณาการดํา เนินการรวมกันสําหรับ ปตอ ๆ ไป รัฐสภาตั้งคณะกรรมาธิการ
ติดตามเฉพาะเรื่องหรือติดตามการดําเนินการขององคการระหวางประเทศ หรือตั้งคณะทํางานศึกษา
เฉพาะเรื่อง
8) ติ ด ตามความคื บ หน า เกี่ ย วกั บ สนธิ สั ญ ญาระหว า งประเทศ ดํ า เนิ น การโดยคณะ
กรรมาธิการประจําของสภาหรือคณะกรรมาธิการพิเศษของรัฐสภา ติดตามตั้งแตกระบวนการเจรจา
ความคืบหนาของการเจรจา ผลการเจรจา และการนําสนธิสัญญามาปฏิบัติ และบัญญัติกฎหมายให
ฝายบริหารรายงานใหรัฐสภาทราบความคืบหนาของการปฏิบัติเปนประจํา
9) ประมวลและแจกจ า ยขอมูล เกี่ย วกับ ประเด็น ระหวางประเทศและองคการระหวาง
ประเทศ ดําเนินการโดยคณะกรรมาธิการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร และการสนับสนุน
จากกระทรวงที่เกี่ยวของ ในรูปของเอกสารสาระสังเขป และเอกสารรายงาน และการจัดตั้งสํานักงาน
ตัวแทนรัฐสภาในตางประเทศ
10) การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจ การเดินทางไปพบปะประชาชน
และประชุมเชิงปฏิบัติการกับประชาชน การถายทอดเสียงและภาพกิจกรรมของรัฐสภาสูประชาชน
การทํ า ประชาพิ จ ารณ การประชุ มคณะกรรมาธิการที่เปดเผยตอสาธารณชนและสื่อมวลชน การ
กระจายอํานาจ
11) การทูตรัฐสภา ดําเนินการผานกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา ความตกลงความรวมมือ
ทวิภาคีจัดตั้งองคกรความรวมมือรัฐสภาระดับทวิภาคีเพื่อสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศใน
สาขาตาง ๆ จัดตั้งการหารือในระดับภูมิภาคในลักษณะองคกรและการพบปะกันประจําเชน ปละ 3
ครั้งสงคณะผูแทนระดับประธานสภาหรือระดับคณะกรรมาธิการเสริมการเยือนของฝายรัฐบาล เปน
เจ า ภาพจั ด การประชุ ม องค ก รรั ฐ สภาระหว า งประเทศ การประชุ ม ระดั บ อนุ ภู มิ ภ าคในระดั บ
คณะกรรมาธิการจากประเทศเพื่อนบานในโครงการที่ดําเนินการรวมกัน ระงับความขัดแยงผานการ
ประชุมทวิภาคีและการประชุมองคการรัฐสภาระหวางประเทศ การจัดประชุมเพื่อสรางความไวเนื้อ
เชื่อใจและสงเสริมความเขาใจระหวางประเทศคูพิพาท บทบาทของสมาชิกรัฐสภารายบุคคลในฐานะ
ทูตพิเศษเพื่อสันติภาพ ในฐานะสมาชิกของคณะทํางานเฉพาะกิจ หรือในฐานะผูสังเกตการณการ
เลือกตั้ง โครงการสมาชิกรัฐสภาปกปองเพื่อนสมาชิกรัฐสภา ซึ่งสมาชิกรัฐสภาประเทศหนึ่งจะเขาไป
ชวยเหลือสมาชิกรัฐสภาที่สถานภาพสมาชิกรัฐสภาและสิทธิมนุษยชนถูกคุกคาม การพบปะระหวาง
สมาชิกรัฐสภากับเอกอัครราชทูตที่ไดรับการแตงตั้งใหไปประจําการในตางประเทศ ความรวมมือดาน
วิชาการเพื่อถายทอดเทคโนโลยีระหวางรัฐสภา และคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาความขัดแยง
ในประเทศและมีสมาชิกรัฐสภาเปนตัวแทนรัฐสภาในคณะผูแทนรัฐบาลในการหาขอยุติขอพิพาท
12) การประสานความสัมพันธระหวางองคการรัฐสภาระหวางประเทศ และการพัฒนา
ความสัมพันธกับสหภาพรัฐสภา และการตรวจสอบโครงการพัฒนาระหวางประเทศ ไดแก การเขา
ประชุมระดับตาง ๆ ของสหภาพรัฐสภา การพบปะกับรัฐมนตรีตางประเทศและผูแทนถาวรประจํา
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องคการระหวางประเทศ รายงานประจําปของคณะกรรมาธิการการตางประเทศและคณะผูแทนใน
การประชุมระหวางประเทศและการประชุมของสหภาพรัฐสภา แจงขอมติของสหภาพรัฐสภาไปยัง
รัฐบาลและภาคสวนที่เกี่ยวของเพื่อการประสานงานกับรัฐสภาและการนําไปปฏิบัติ และออกนโยบาย
เพื่อวางกรอบและแนวทางสาหรับโครงการความชวยเหลือเพื่อการพัฒนา
13) การดําเนินการเพื่อบรรลุเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ มาตรการทางกฎหมาย
และนโยบาย การสนับสนุนงบประมาณการติดตามการปฏิบัติของรัฐบาล รายงานความคืบหนาของ
คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวของการพบหารือกับตัวแทนขององคกรพัฒนาระหวางประเทศ สนับสนุนการ
จัดตั้งกองทุนระหวางประเทศเพื่อขับเคลื่อนเปาหมายนี้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับชาติและ
ระดับภูมิภาค และเผยแพรเอกสารคูมือการบรรลุเปาหมายแหงสหัสวรรษ
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคการบริหารงานบุคคล (POSDCOORB)
มีการศึ กษา เรี ย นรู ใช ในวงการตางๆ มานาน โดยเฉพาะวงการศึกษานํามาใชในการ
บริหารการศึกษาอยางกวางขวาง
2.2.1 POSDCOORB มีวิธีการจัดการ 7 ขั้นตอน ดังนี้
2.2.1.1 PLANNING การวางแผน
เปนเทคนิคกระบวนการบริหารที่สําคัญจําเปนตองทําเปนขั้นตอน ดวย
ความประณีต ระมัดระวัง มีความหมายสําคัญ ดังนี้
1) การวางแผนเปนการใชสามัญสํานึกอยางมีเหตุผล
2) การวางแผนเปนการมองปญหาที่มีอยูและพยายามหาวิธีการแกไข
ปญหานั้น
3) การวางแผนเป น การหาทางเลื อ กที่ ดี ที่ สุ ด ในการปฏิ บั ติ ง านใดๆ
ภายในเวลาที่กําหนด
4) การวางแผนเปนการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยางจํากัดใหเกิดประโยชน
สูงสุด
5) การวางแผนเปนความพยายามตอเนื่องในการปฏิบัติงานใหบรรลุ
เปาหมาย
6) การวางแผนเปนการใชความรูความสามารถวินิจฉัยเหตุการณตางๆ
ในอนาคต
กิจกรรมการวางแผน 6 กิจกรรม คือ
1) การกําหนดวัตถุประสงค
2) การกําหนดทางเลือก
3) การกําหนดวิธีการบริหารทรัพยากร
4) การกําหนดวิธีการดําเนินงาน
5) การกําหนดวิธีการควบคุม
6) การกําหนดวิธีการประเมินผล
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ขั้นตอนในการวางแผน
1) ขั้ น เตรี ย มการ เป น การเตรี ย มข อ มู ล บุ ค ลากร ทรั พ ยากร
วัตถุประสงค เปาหมายในการดําเนินการ รวมทั้งสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมา
2) ขั้นวิเคราะหสรุป วิเคราะหขอมูล ขอเท็จจริงตางๆ
3) ขั้นดําเนินการวางแผนกําหนดวาจะทําอะไร what อยางไร how
ใครทําบาง who ที่ไหน where และเมื่อไหร when
4) ขั้นประเมินผล เปนการสรุปผลการวางแผน เชนบอกเวลาที่ไดรับทั้ง
ทางตรง และทางออม ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น สุดทายนําเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ
2.2.1.2 ORGANIZING การจัดองคกร
การจัดองคกร เปนภารกิจของหนวยงาน องคการ ที่จะรวมกันจัดรูปงาน
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่นมีเปาหมายที่แนนอน มีการจัดการที่เปนรูปแบบ ทุกคนใน
หนวยงานมีความรู ความเขาใจกลไกการดําเนินงานภายใตระบบขององคกรอยางชัดเจน
เอกภาพในการบังคับบัญชา Unity of command การจัดองคกร
จําเปนตองกําหนดเสนทางเดินของงาน ตั้งแตจุดเริ่มตนจนถึงจุดสุดทายของการทํางาน อํานาจในการ
ตัดสินใจขั้นสุดทาย ความมีประสิทธิภาพขององคกรนั้น เอกภาพในการบังคับบัญชามีความสําคัญ
หนวยงานตองจัดใหเกิดความคลองตัวในการทํางาน สวนตอการปฏิบัติ และรายงานการวิเคราะห
ประเมิน ผล สิ่งสํา คัญ ในการสร า งความเปนเอกภาพในการบังคับ บัญ ชา อยูที่ความชัดเจนในการ
วิ นิ จ ฉั ย สั่ งการ การรั บ รู ในความรั บ ผิ ดชอบร ว มกัน ของผูบ ริ ห ารและผูป ฏิบั ติ การรับ รูเ ปา หมาย
วัตถุประสงคสูงสุดของงาน โดยหลักเกณฑ เงื่อนไงที่ผานการวิเคราะห วางแผนมาเปนอยางดีแลว
องคประกอบในการจัดองคกร
1) ภารกิจและวัตถุประสงคขององคกร
2) ขอบขาย ความรับผิดขอบของงานในองคกร
3) สายการบังคับบัญชา การเลื่อนไหลของสายงาน
4) จํานวนบุคลากร หรือผูรับผิดชอบในแตละงาน แตละหนาที่
5) การประเมินผลและการควบคุมงาน
ลักษณะองคกรที่มีความสําคัญในปจจุบัน 2 สวน คือ
1) การจัดองคกรในภาคราชการ Bureaucatic Section ภาคราชการ
ให ความสํ า คัญ กั บ โครงสร า งการบริห าร การจัดลําดับชั้น ของสายการบังคับ บัญ ชา ลําดับขั้น การ
ตั ด สิ น ใจเป น รู ป เจดี ย คื อ ผู บ ริ ห ารสู ง สุ ด อยู ย อดแหลมของเจดี ย แล ว มี ผู มี อํ า นาจ ตามภารกิ จ
รองลงมาตามลําดับ จนถึงหนวยปฏิบัติ การดําเนินงานเนนที่ความสําเร็จของงานเปนประเด็นหลัก
2) การบริหารงานธุรกิจเอกชน Privatic Section ภาคธุรกิจเอกชนจะ
ไมซับซอนเหมือนภาคราชการ องคการจะมีปลายแหลมที่ยอด แตฐานจะแยกเร็วกวาของภาคราชการ
เอกชนจะเนนที่ภาคบริการ ความพอใจของลูกคา มากกวาความสําเร็จของงาน ดังนั้น การจัดองคการ
จึงมีลักษณะเหมือนหมวดนักรบไทยโบราณ ผูจัดการ หรือเจาของกิจการอยูบนยอด และมีผูปฏิบัติ
หรือรองผูจัดการอยูในขั้นรองลงมาไมมากนัก สวนผูปฏิบัตินี้จะมีตั้งแตรองผูจัดการลงไป
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2.2.1.3 STAFFING การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานบุคคล Staffing หรือ Personnel Administration หรือ
Personnel Managementหมายถึง การดําเนินงานเกี่ยวกับบุคคลในการทํางานในหนวยงานหรือ
องคการเพื่อใหบุคคลมาปฏิบัติงานตามที่ตองการ และใหบุคคลไดปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งมี
กระบวนการสําคัญ ดังนี้
1) การกํ า หนดนโยบาย กฎหมาย ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การ
บริหารงานบุคคล เพื่อเปนกรอบในการบริหาร นโยบายจะเริ่มตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ นโยบายรั ฐบาลนโยบายในแผนพัฒ นาระดับกระทรวง มติคณะรัฐมนตรี สวนภาคธุรกิ จ
เอกชน เนนที่นโยบายและระเบียบที่จําเปนแกการดําเนินงาน
2) การวางแผนกําลังคน Man Power Planning เปนกระบวนการ
วางแผนวาหนวยงานมีกําลังคนกี่คน แตละคนปฏิบัติหนาที่อยางไร ความรูความสามารถดานใดบาง
เพื่อความเหมาะสมกับงาน ซึ่งเริ่มตั้งแตแผนความตองการ แผนการใหไดมาของกําลังคนและแผนการ
ใชกําลังคน
3) การจัดบุคคลและการสรรหาบุคคลใหดํารงตําแหนง Placement &
Recruitment
การสรรหาบุคคลเปน กระบวนการที่จ ะประชาสัมพัน ธห นว ยงาน
เพื่อใหไดบุคคลที่มีความรูความสามารถเหมาะสมสําหรับองคกรใหมาสมัคร เพื่อคัดเลือก Selection
คนที่มีความรูความสามารถเหมาะสมที่สุดเขารวมปฏิบัติงานในองคกร
การจัดบุคคล Placement หมายถึงการจัดบุคคลที่ผานการคัดเลือก
ใหดํารงตําแหนงที่หนวยงานวางแผนไวแลว เพื่อใหบุคคลปฏิบัติหนาที่เกิดประโยชนตอองคกรสูงสุด
4) การพัฒนาบุคลากร Human Resource Development เปน
กระบวนการเกี่ยวกับการเพิ่มพูนความรูความสามารถของบุคลากรที่จะปฏิบัติงานในองคกร การ
พัฒนาบุ คลากรสามารถพัฒ นาโดยองคเอง หรือใหหนวยงาน อื่น ชว ยพัฒนาก็ได ทั้งนี้ ยึดความรู
ความสามารถที่บุคคลที่ไดรับ เปนประโยชนตอการทํางานที่มีประสิทธิภาพสูงแกองคกร
5) การใหเงินเดือนและคาตอบแทน Salary Or Compensation ถือ
เป น ภารกิ จ สํ า คั ญ ที่ ผู บ ริ ห ารเจ า ของกิ จ การต องจ ายให ข าราชการหรื อลู ก จา ง เพื่อ เป น คา ยัง ชี พ
ทดแทนการทํางาน ถือเปนรางวัลสําหรับการทํางาน การใหคาตอบแทน เงินเดือน โดยยึดถือระบบ
คุณธรรม ดังตอไปนี้
(1) หลั ก ความสามารถ Competence
ยึ ด ผลงานตาม
ความสามารถเหมาะกับเงินคาตอบแทน
(2) หลักความเสมอภาค Equality ใหโอกาสคนเสมอกันไมเลือก
ชั้นวรรณะ
(3) หลักความมั่นคง Security ถือวาการเขาทํางานในองคกรเปน
อาชีพอาชีพหนึ่งการกําหนดคาตอบแทนเงินเดือน ใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิต การเขาออกจากงาน
มีกฎหมาย กฎเกณฑรองรับที่ชัดเจนเปนธรรม
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(4) ความเปนกลางทางการเมือง Political neutrality คือ การ
ทํางานไมเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือการเปลี่ยนรัฐบาล
(5) หลักสําคัญในการใหเงินเดือน คือ งานมาก งานยาก รับผิดชอบ
สูงใหเงินเดือนสูง งานนอย งานไมยาก รับผิดชอบนอย เงินเดือนนอย
6) งานทะเบียนประวัติหรือขอมูลบุคลากร เปนงานธุรการของบุคคล
ขอมูลการเขามาทํางานของบุคลากร ตั้งแตขอมูลสวนตัว การศึกษา การทํางาน การเลื่อนตําแหนง
การพัฒนาศึกษาอบรม เงินเดือน งานขอมูลทะเบียนประวัติมีความสําคัญมาก คนที่ออกจากงานเพื่อ
ไปทํางานหนาที่ตําแหนงใหมหากไดรับคํารับรองหรือหลักฐานการผานงานเดิมมาดวย มักไดรับการ
พิจารณาวาเปนผูมีประสบการ มีความชํานาญตางๆ ตามที่หนวยงานตองการ
7) งานประเมินผลการปฏิบัติงานหรือการพิจารณาความดีความชอบ
การประเมินความดีความชอบของบุคคลเปนวิธีการสําคัญที่ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพ ธรรมชาติ
ของคนเมื่อทํางานไปยอมเกิดความเฉื่อย เมื่อไดรับการประเมินผลเปนระยะ และไดขวัญกําลังใจยอม
ทําใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
8) งานวินัย และการดําเนิน งานทางวินัย เปน กิจ กรรมสําคัญ ในการ
ควบคุมพฤติกรรมของบุคคลไมใหทําความผิด แบบแผน ธรรมเนียมปฏิบัติขององคกร เปนภารกิจ
สํา คั ญ ของผู บ ริ ห ารในการสอดส อ งดู แ ลความประพฤติ ก ารรั ก ษาวิ นั ย ของบุ ค ลากรในองค ก รให
ดําเนินงานตามวัตถุประสงค เปาหมายขององคกรที่วางไว ถามีบุคคลละเมิดตองดําเนินการตามแบบ
แผนตามสมควร
9) สวัสดิการ ประโยชนเกื้อกูล และสิทธิประโยชน
10) การให อ อกจากราชการ และการรั บ บํ า เหน็ จ บํ า นาญข า ราชการ
พนักงานองคกรเอกชน มีขอตกลง ขอกําหนด อายุในการทํางาน เปนขอกําหนดขอตกลงกอนการ
ทํางานหรือการจางงาน การออกจากงานเปนบทสุดทายของการบริหารงานบุคคล การออกจากงานมี
2 กรณีที่สําคัญ
(1) ออกตามประสงคพนักงาน เชน ลาออก
(2) ออกเพราะความตองการของหนวยงาน เชน เกษียณอายุ ยุบ
เลิกตําแหนง ออกเพราะทําผิด ซึ่งองคกรตองใหออกตามขอตกลง
2.2.1.4 DIRECTING การอํานวยการ
หมายถึ ง การส ง เสริ ม ช ว ยเหลื อ ปรึ ก ษา แนะนํ า สั่ ง การ ประสาน
กิจกรรม การติดตอ การมอบหมายภารกิจตางๆ เพื่อใหการดําเนินงานขององคกรบรรลุวัตถุประสงค
เปาหมาย หรือ แผนที่วางไว
กิจกรรมอํานวยการที่สําคัญ 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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Communicating
Delegating

6) การใชภาวะผูนํา Leadership
7) การสรางมนุษยสัมพันธ Human Relation
8) การจั ดระบบสื่ อสารและการสร างเครื อข าย Net

Work

and

9) การมอบหมายงานและการมอบอํานาจหนาที่ Take Oder &

10) การสงเสริมกิจกรรมอื่นๆ Supporting
2.2.1.5 COORDINATING การประสานงาน
การประสานงานหมายถึง การจัดระเบียบวิธีการทํางานเพื่อ ใหผูปฏิบัติรู
ถึงวัตถุประสงค และรายละเอียดของงานจนสามารถปฏิบัติหนาที่ในลักษณะงานที่ไดรับมอบหมาย
งานมีการรอยรัดตอเนื่องกันจนเสร็จสิ้นภารกิจของหนวยงานที่ไดรวมกันวางไว มีลักษณะสําคัญดังนี้
1) การประสานงานเปนกระบวนการหนึ่งในการบริหาร หมายถึง เปน
กิจกรรมที่เกิดขึ้นตั้งแตการวางแผน เรียกประสานแผน เพื่อใหคนวางรูปแบบการทํางานตามความรู
ความสามารถ เรียกวา ประสานคน และประสานความเขาใจทางความคิดเรียกประสานงานความคิด
โดยเรียกการประสานทั้งหมดวา การประสานงาน
2) การประสานงานเปนหนาที่ของผูบริหาร หรือผูจัดการ
3) การประสานงานเปนเรื่องเกี่ยวกับการแสวงหาความรวมมือ
4) การประสานงานเปนเรื่องเกี่ยวกับการติดตอสื่อสาร
5) การประสานงานจะเปนกิจกรรมที่อยูในทุกขั้นตอนของการทํางาน
6) การประสานงานเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการสื่อสัมพันธ
วัตถุประสงคของการประสานงาน
1) ลดความขัดแยงระหวางผูปฏิบัติกับองคกร
2) ชวยใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงาน
3) เกิดประสิทธิภาพ ประหยัดแรงงาน เวลา และวัสดุอุปกรณ
วิธีการประสานงานที่สําคัญ
1) การจัดทําแผนผัง กําหนดหนาที่การงานของหนวยงาน แผนภูมิ ปาย
ทะเบียน เปนตน
2) จัดทําความสั่ง กําหนดหนาที่ชัดเจน
3) ตั้งคณะกรรมการ ตามแผนงาน
4) ทําแผนปฏิบัติงาน และแผนควบคุมการปฏิบัติงาน
5) การกําหนดสงงาน
6) การระบุ ก ารจั ด สรรงบประมาณ การจั ด กิ จ กรรม การควบคุ ม
กิจกรรม
7) การจัดประชุม สัมมนา การกระจายขาว
หลักการคัดเลือกผูที่เหมาะสมในการทําหนาที่ประสานงาน
1) เปนผูที่เขาใจภารกิจองคกรเปนอยางดี
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2) เปนผูมีวุฒิภาวะ นาเชื่อถือ เปนผูใหญ
3) เปนผูมีความรับผิดชอบสูง
4) เปนผูมีความสามารถในการสรางมนุษยสัมพันธ
5) เปนผูมีศิลปะในการพูดโนมนาวใจคน
CONTROLLING การควบคุมงาน
การควบคุมงาน หมายถึง การดําเนินการในการกํากับดูแลการดําเนินงาน
ต า งๆ เพื่ อให เ ป น ไปตามแผนงานที่ ว างไว การควบคุมงานมีลักษณะเป น การกําหนดเกณฑ หรื อ
เปาหมายของการปฏิบัติงานไวลวงหนาแลวเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานที่ปรากฏในดานตางๆ
ดังนี้
1) ดานปริมาณ Quantity
2) ดานคุณภาพ Quality
3) ดานเวลา Time
4) ดานงบประมาณ หรือตนทุน Budget or Cost
วิธีการควบคุมงานใหมีประสิทธิภาพ
1) กําหนดเกณฑมาตรฐาน หรือเปาหมายการปฏิบัติงานในลักษณะที่
ทาทาย
2) จัดระบบติดตอสื่อสารใหทั่วถึง Net work ใหมีการประสานงาน
สอดคลองตอเนื่อง สามารถรายงานกิจกรรมไดทันทวงที
3) ควรใชวิธีการควบคุมงานตามแผนงานบริหาร จุดประสงคเปนตัวชี้นํา
M.B.O.
4) ควรใชวิธีการควบคุมงานแบบงายๆ ไมซับซอน เห็นผลชัดเจนตาม
จุดสําคัญ
5) ใหกําลังใจอยางเหมาะสมและสม่ําเสมอ
6) พยายามปองกัน พฤติก รรมของผูป ฏิบัติงาน ใหเปน ไปในเชิงบวก
สรางสรรค
กิจกรรมควบคุมงานที่สําคัญ
1) กําหนดแผนผัง แผนภูมิควบคุมงาน ชัดเจน Bar Chart, Gantt
Chart
2) ใชงบประมาณเปนตัวควบคุมงาน
3) ควบคุมโดยกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค MBO
4) ควบคุมงานโดยใชหองปฏิบัติการ
ปญหาที่พบบอยในการควบคุมงาน
1) การจัดระบบงานขาดประสิทธิภาพ
2) การไมใหความสําคัญของการควบคุมงานของผูบริหาร
3) ขาดความรู เทคนิคที่เหมาะสมในการควบคุมงาน
4) ขากหลักเกณฑ มาตรฐานในการควบคุมงาน
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5) ขาดการรวมมือของผูปฏิบัติงาน
2.2.1.6 REPORTING การรายงานผลงาน
การรายงานผลงาน หมายถึ ง การที่ ผู มี ห น า ที่ เ สนอผลของงาน หรื อ
กิจกรรม ใหผูบริหาร หรือผูรวมงานไดทราย ซึ่งมีลักษณะสําคัญ 2 ลักษณะ
1) รายงานขณะปฏิบัติงาน เปนการรายงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ซึ่งกําหนดไวในแผนปฏิบัติงาน การรายงานอาจรายงานดวยวาจาหรือดวยลายลักษณอักษร ปจจุบันมี
การรายงานสูสาธารณชน เชน ทางสื่อมวลชน เพื่อสรางความเขาใจ ความพอใจแกประชาชน
2) การรายงานเมื่อสิ้นสุดแผนงาน เปนการรวบรวมผลการดําเนินงาน
ทั้งหมด สรุปเปนรายงานผลการดําเนินงาน
สิ่งที่จําเปนควรเนนพิเศษในการรายงาน
1) รายงานเปนกระบวนการ INPUTPROCESS OUT PUT
2) รายงานการใชทรัพยากร มีการใชทรัพยากรอะไรไปบาง มีปญหา
อุปสรรคอยางไร
3) รายงานเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้น
4) รายงานเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้น Feed Back เปนการรายงานใน
ภาพรวม
2.2.1.7 BUDGETING การงบประมาณ
การงบประมาณ มองที่การจัดหา จัดทํา และบริหารงบประมาณ ใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอองคกร งบประมาณ Budget หรือตนทุน Cost คือ เงินหรือทรัพยสินของที่ใชใน
การดําเนินงานขององคกร หมายถึงทุนในการดําเนินงาน แบงลักษณะงบประมาณได 2 ภาค
1) งบประมาณภาคราชการ Bureaucratic Budgeting จัดสรรจัดทํา
โดยกระทรวงทบวงกรมตางๆ ไปตามความจําเปน โดยจัดสรรตามแผนงานโครงการ
2) งบประมาณของภาคเอกชน Private Budgeting เปนทุนที่บริษัท
หางราน ไดมาจากการระดมทุน เชน หุน เงินกูจากแหลงธุรกิจ หรืออาจมาจากทุนสวนตัวการบริหาร
จัดสรรมาจากคณะกรรมการ Board ตามแผนงานที่คณะกรรมการไดกําหนดนโยบายหรือกลยุทธไว
ความสําคัญของงบประมาณ
งบประมาณ ถือเปนปจจัยสําคัญในการบริหาร การดําเนินงานตองอาศัย
เงินงบประมาณ สวนราชการ ไมสามารถผลิตไดเอง เชน เงินเดือน การกอสราง รถยนตพาหนะตางๆ
จําเปนตองจัดหาดวยเงินงบประมาณทั้งสิ้น
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ภาพที่ 1 POSDCORB

เดียว

2.2.2 ขอดีขอเสียของ POSDCoRB
2.2.2.1 ขอดี
1) องคกรมีโอการประสบผลสําเร็จบรรลุเปาหมาย มีสายบังคับบัญชา

ชัดเจน ไมสับสน
มารวมกันทํางาน

2) สมาชิกองคกรมีความเขาใจวัตถุประสงคองคกร และ แบงสายงาน
3) ในหนวยงานเดียวกัน มีความเขมแข็ง เพราะเลือกสายอาชีพเดียวกัน

4) ใชทรัพยากรไดอยางคุมคา ถูกที่ถูกงาน
5) การประสานงานระหวางหนวยงานมีความสะดวก
6) จัดเตรียมงบประมาณสนับสนุนแตละสวนไดอยางเหมาะสม
2.2.2.2 ขอเสีย
1) เมื่ อ มี ส ายงานบั ง คั บ บั ญ ชาที่ ชั ด เจน บางหน ว ยงานอาจเลี่ ย ง
ปฏิบัติงานจนกวาผูบริการจะสั่งการลงมาโดยตรง
2) อุปกรณหรือเครื่องมือบางชนิดที่อยูนอกเหนือหนวยงานตนเอง อาจ
ตองรอจนกวาหนวยงานที่รับผิดชอบมาเปนเมื่อการดําเนินงานให
3) ทุกคนลวนอยากอยูในหนวยงานบริหารหลัก ทํางานใกลชิดผูบริหาร
อาจเกิดความขัดแยง
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2.2.3 การนําไปใชประโยชน
1) หลักสกาลาร หรือสายการบังคับบัญชา
2) หลักเอกภาพในการบังคับบัญชา
3) หลักชวงการบังคับบัญชา
4) หลักการเนนที่จุดสําคัญ
5) หลักการจัดแบงแผนกงาน
6) หลักการเกี่ยวกับหนวยงานหลักและหนวยอํานวยการ
7) หลักการเกี่ยวกับศูนยกําไร
2.3 การวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT Analysis)
เปนเครื่องมือในการประเมินสถานการณ สําหรับองคกร หรือโครงการ ซึ่งชวยผูบริหาร
กําหนดจุดแข็งและจุดออนจากสภาพแวดลอมภายในโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก
ตลอดจนผลกระทบจากปจจัยตาง ๆ ตอการทํางานขององคกร (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี , 2553)
สอดคลองกับสมคิด บางโม (2552. 351) ที่กลาววา การวิเคราะหสวอต (SWOT Analysis) เปน
เครื่องมือในการวิเ คราะหสถานการณ เพื่อใหผูบริหารรูจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของ
องคกร ซึ่งจะชวยใหทราบวาองคกรไดเดินทางมาถูกทิศและไมหลงทาง นอกจากนี้ยังบอกไดวาองคกร
มีแรงขับไปยังเปาหมายไดดีหรือไม มั่นใจไดอยางไรวาระบบการทํางานในองคกรยังมีประสิทธิภาพอยู
มีจุดออนที่จะตองปรับปรุงอยางไร
2.3.1 การวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT Analysis) มีปจจัยที่ควรนํามาพิจารณา
2 สวน ดังนี้ (ณรงควิทย แสนทอง, 2551: 22-23)
2.3.1.1 ปจจัยภายใน (Internal Environment Analysis)
1) S มาจากStrengths หมายถึง จุดเดนหรือจุดแข็ง ซึ่งเปนผลมาจาก
ปจจัยภายใน เปนขอดีที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายในองคกรเชน จุดแข็งดานสวนประสม จุดแข็งดาน
การเงิน จุดแข็งดานการผลิต จุดแข็งดานทรัพยากรบุคคล องคกรจะตองใชประโยชนจากจุดแข็งใน
การกําหนดกลยุทธ
2) W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดดอยหรือจุดออนซึ่งเปนผลมา
จากปจจัยภายในเปนปญหาหรือขอบกพรองที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายในตางๆ ขององคกรซึ่ง
องคกรจะตองหาวิธีในการแกปญหานั้น
2.3.1.2 ปจจัยภายนอก (External Environment Analysis) ไดแก
1) O มาจาก Opportunities หมายถึงโอกาสเปนผลจากการที่
สภาพแวดล อมภายนอกขององค กรเอื้อประโยชนห รือส งเสริม การดํา เนิน งานขององคกรโอกาส
แตกตางจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้นเปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายนอกแตจุดแข็งนั้นเปนผลมาจาก
สภาพแวดลอมภายในผูบริหารที่ดีจะตองเสาะแสวงหาโอกาสอยูเสมอ และใชประโยชนจากโอกาสนั้น
2) T มาจาก Threats หมายถึงอุปสรรค เปนขอจํากัดที่เกิดจาก
สภาพแวดลอมภายนอกซึ่งการบริหารจําเปนตองปรับกลยุทธใหสอดคลองและพยายามขจัดอุปสรรค
ตางๆ ที่เกิดขึ้นใหไดจริง
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2.3.2 ความสําคัญการประเมินสภาพแวดลอมภายในองคกร
การประเมินสภาพแวดลอมภายในองคกรจะเปนการประเมินปจจัยตาง ๆ ที่อยู
ภายใตการควบคุมขององคกร เชน ทรัพยากรทางการเงิน เครื่องจักร อาคารสถานที่ บุคลากร และ
การดําเนินการตาง ๆ ภายในองคกรทุก ๆดาน (สุพานี สฤษฏวานิช, 2553: 50) เพื่อที่จะระบุจุดแข็ง
และจุดออนขององคกร ซึ่งธนวรรธ ตั้งสินทรัพยศิริ (2547: 155) กลาววา แหลงที่มาเบื้องตนของ
ขอมูลเพื่อการประเมินสภาพแวดลอมภายในมาจากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management
Information System : MIS) ที่มีอยูในองคกร ไดแก ระบบขอมูลเพื่อการบริหารที่ครอบคลุมทุกดาน
ทั้งในดานโครงสราง ระบบ ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน บรรยากาศในการทํางานและทรัพยากรในการ
บริหาร (คน เงิน วัสดุ การจัดการรวมถึงการพิจารณาผลการดําเนินงานที่ผานมาขององคกร) เพื่อที่จะ
เขาใจสถานการณและผลกลยุทธกอนหนานี้ ดวยจุดแข็งขององคกร(S-Strengths)เปนการวิเคราะห
ปจจัยภายในจากมุมมองของผูที่อยูภายในองคกรนั้นเองวาปจจัยใดภายในองคกรที่เปนขอไดเปรียบ
หรือจุดเดนขององคกรที่องคกรควรนํามาใชในการพัฒนาองคกรไดและควรดํารงไวเพื่อการเสริมสราง
ความเข็มแข็งขององคกรจุดออนขององคกร (Weaknesses) เปนการวิเคราะหปจจัยภายในจาก
มุมมองของผูที่อยูภายในจากมุมมองของผูที่อยูภายในองคกรนั้น ๆ เองวาปจจัยภายในองคกรที่เปน
จุดดอยขอเสียเปรียบขององคกรที่ควรปรับปรุงใหดีขึ้นหรือขจัดใหหมดไป(ชูเพ็ญ วิบุลสันติ, 2553)
โดย ณัฏฐพันธ เขจรนันท (2552: 97) ไดใหทรรศนะวา การประเมินสภาพแวดลอมภายในจะชวยให
เกิดการใชทรัพยากรที่คุมคา สรางความไดเปรียบในการดําเนินกิจกรรม/โครงการ และเปนปจจัยที่
สําคัญในการสรางคุณคาใหเกิดขึ้นกับลูกคา (Customer Value) ดังนั้นผูบริหารจึงควรใหความสําคัญ
กับการพิจารณาปจจัยและทรัพยากรตาง ๆขององคกร ซึ่งจะเปนขอมูลพื้นฐานที่สําคัญในการกําหนด
ทิศทางและกลยุทธขององคกรที่มีประสิทธิภาพ (ณัฏฐพันธ เขจรนันท และฉัตยาพร เสมอใจ, 2547:
90)
2.3.3 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในจะตองมีการระดมความคิด วิเคราะหปจจัย
ตางๆ ซึ่งมีผูนําเสนอรูปแบบ หรือ Model ที่ใชในการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในไวดังนี้ (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 และความรูในงานที่ทํามากนอยแคไหน
(2) วั ฒ นธรรมองค ก ร จิ ต สํ า นึ ก ทั ศ นคติ พฤติ ก รรม ปรั ช ญา
คานิยม เขมแข็งหรือไม
(3) ความสามารถบุคลากรเปนอยางไร
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แคไหน

อยางไรเมื่อเทียบกับคูแขง

บางหรือไม
ตอการทําธุรกิจบางหรือไม

(4) ภาวะผูนําองผูบริหารเปนอยางไร
(5) บุคลากรมีทักษะหรือความชํานาญพิเศษมากนอยแคไหน
(6) แรงกดดันภายในองคกรที่มาจากคนมีหรือไม
(7) ขวัญและกําลังใจของบุคลากรดีหรือไม
(8) ผูถือหุนของกิจการเปนอยางไร
2) R = Resources หรือทรัพยากร
(1) เรามีขอมูลที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานมากนอยแคไหน
(2) องคกรของเรามีใบรับรองที่ไดจากแหลงตางๆมากนอยแคไหน
(3) สถานที่ตั้ง และทําเลเปนอยางไร
(4) หากมีปญหาจะสามารถขอความชวยเหลือจากใคร ไดมากนอย
(5) มีความสําเร็จในอดีตอะไรบางที่สรางชื่อเสียงใหเรา
(6) ภาพลักษณ มีชื่อเสียงเปนอยางไร
3) I = Innovations and Ideas หรือนวัตกรรมและความคิด
(1) เทคโนโลยีสารสนเทศเปนอยางไรเมื่อเทียบกับคูแขง
(2) นวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา มีบางหรือไม มากนอยแคไหน
(3) มีเครื่องมือเครื่องใชอะไรบางที่เปนประโยชนที่คุณไดเคยคิดคนไว
4) M = Marketing หรือการตลาด
(1) การตลาด ชองทางการจัดจําหนายของเรามีสภาพเปนอยางไร
(2) มีขอไดเปรียบในการแขงขันหรือไม มีอะไรบาง
(3) ราคา คุ ณ ค า และคุ ณ ภาพของสิ น ค า หรื อ การบริ ก ารเป น
5) O = Operations หรือการปฏิบัติการ
(1) องคกรมีสมรรถนะหลักอะไรบาง
(2) องคกรมีระบบงานเสริมงานประจํา เชน 5ส, QQC, ISO, TQM
(3) กระบวนการและระบบการทํางานเปนอยางไร
(4) ระบบการติดตอสื่อสารทั้งภายในและภายนอกเปนอยางไร เอื้อ

(5) เรามีเครือขายมากนอยแคไหน
(6) ระบบการบริหารจัดการเปนอยางไรทันสมัยหรือไม มีสายการ
บังคับบัญชามากชั้นหรือไม มีการเลนพรรคเลนพวกหรือไม มีระบบอุปถัมภหรือไม การประเมินความ
ดีความชอบเปนอยางไรยังคงใชแบบเดิมๆคือระบบดุลพินิจสวนบุคคล หรือมีการตั้งเปาหมายงาน แลว
ใชขอมูลผลการปฏิบัติงานในการประเมินและพิจารณาความดีความชอบ
(7) แรงกดดันภายในองคกรที่มาจากการทํางานมีหรือไม
(8) เทคโนโลยีพื้นฐานของเราเขมแข็งและทันสมัยมากนอยแคไหน
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(9) ขั้นตอนหรือกระบวนการทํางานชัดเจน และกะทัดรัดดีหรือไม
6) F = Finance หรือการเงิน
(1) ฐานะทางการเงิน และผลตอบแทนที่คดวาจะไดรับเปนอยางไร
(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) สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ
3) P = Processes กระบวนการ
(1) การเงิ น เป น อย า งไร (อั ต ราส ว นหนี้ สิ น ต อ ทรั พ ย สิ น 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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ภาพที่ 2 โมเดล 7S
โมเดลนี้ถูกสรางขึ้นมาดวยหลักการที่วาตองการใหองคกรไดเกิดความ
เขาใจวาแตละปจจัยนั้นมันสัมพันธกันอยางไร ในความสัมพันธนี้องคกรจะตองปรับแนวทางของแตละ
ตัวใหมีความสมดุล และเสริมซึ่งกันและกัน ดังนั้นโมเดลจึงถูกใชประโยชนหลักเพื่อใหเห็นวาปจจัยตัว
ไหน จะตองมีการปรับแนว
รูปแบบ หรือ Model นี้มาจากตัวยอของ 7 ปจจัยดวยกันคือ
1) Strategy-กลยุทธ
หมายถึง แผนที่กําหนดขึ้นเพื่อสรางหรือคงไวซึ่งความไดเปรียบใน
การแขงขันหรือ หาชองทางอยางอื่น
(1) องค ก รของเรามี ก ารนํ า เอาระบบการบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ ม า
หรือไม
(2) ระบบการบริหารเชิงกลยุทธที่ใชอยูเขมแข็งแคไหน
(3) ระบบการบริหารเชิงกลยุทธที่ใชอยูเปนระบบที่บูรณาการมาก
นอยเทาไร
(4) เราไดนําผลที่ไดจ ากการจัดทํากลยุทธมาอยาเต็มที่มากนอย
เพียงไร
(5) ความมุงมั่นของเราที่จะบรรลุวัตถุประสงค มีมากนอยเพียงไร
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(6) วัตถุประสงค และตัวชี้วัดไดมีการนํามาใชอยางครบถวนหรือไม
(7) บุคลากรรูและเขาใจวิสัยทัศนมากนอยเพียงไร
(8) บุคลากรใหความสนใจตอวิสัยทัศนมากนอยเพียงไร
(9) องคกรสามารถบรรลุวัตถุประสงคและตัวชี้วัดมากนอยเพียงไร
2) Structure-โครงสราง
หมายถึง วิธีการหรือแนวทางที่องคกรถูกจัดสรางขึ้น เปน ตัว ที่จ ะ
บอกวาใครเปนหัวหนาใคร และใครที่จะตองรายงานใคร คําถามที่มีไดคือ
(1) โครงสรางองคกรของเราเหลือนอยชั้นมากนอยเพียงไร
(2) โครงสรางการทํางานมีความชัดเจนมากนอยเพียงไร
(3) โครงสรางการทํางานเกื้อหนุนใหมีการทํางานเปนทีม และการ
กระจายอํานาจมากนอยแคไหน
(4) ความรวมมือระหวางกันในแตละแผนกงานมีมากนอยเพียงไร
(5) ทีมงานรวมตัวกัน และปรับตัวเขาหากันไดดีเพียงไร
(6) สายการบังคับบัญชาเปนอยางไร ชัดเจนหรือไมชัดเจน
(7) สายการบังคับบัญชาทําใหบุคลากรตองรับฟงคําสั่งจากหัวหนา
หลายคนหรือไม
3) System-ระบบ
หมายถึง กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานประจําวันที่บุคลากรใน
องคกรตองดําเนินการใหลุลวง คําถามที่มีไดคือ
(1) ระบบงานอะไรที่เปนหลักขององคกร เปนระบบทํางานกันไป
วันๆ ตามพื้นฐานการปฏิบัติงานประจําวัน หรือมีระบบที่ชวยเสริมสรางประสิทธิภาพในการทํางาน
(2) เรามีระบบงานที่เปนสากลหรือไม
(3) ระบบการบริหารจัดการที่มีอยูทําใหเราสามารถสรางความพึง
พอใจใหแกลูกคามากนอยเพียงไร
(4) ระบบการตรวจสอบผลิตภัณฑ หรือการบริการมีประสิทธิภาพ
มากนอยเพียงไร งานยังคงผิดพลาดอยูหรือไม
(5) ระบบการเฝาติดตามกระบวนการเปนอยางไร มีประสิทธิภาพ
มากนอยเพียงไร
(6) ระบบงานที่จัดทําขึ้นและนําลงปฏิบัติมีประสิทธิภาพนอยแคไหน
(7) องคกรไดนําระบบ Competency มาใชครบถวนแคไหน
4) Shared Value-คานิยมรวม
หมายถึง วัฒนธรรมองคกร หรือทัศนคติ หรือความรูสึกนึกคิดของ
บุคลากรที่ไปในทิศทางเดียวกัน ปจจัยนี้ถูกนํามาวางไวตรงกลาง แสดงวามันมีความสําคัญเปนอยาง
มาก เทากับเปนเปาหมายสําคัญที่องคกรตองการที่จะบรรลุถึง คําถามที่มีไดคือ องคกรของเรามีอะไร
ที่เปนคานิยมรวม เปนไปในทางสงเสริมองคกรหรือเปนอุปสรรค
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ไดคือ
องคกรหรือไม อยางไร

นอยเพียงไร
การบริหารจัดการหรือไม

5) Style-รูปแบบ
หมายถึง รูปแบบของความมีภาวะผูนําที่ผูบริหารนํามาใช คําถามที่มี
(1) รูปแบบการทํางานของผูบริหารเปนอยางไร
(2) รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การเอื้ อ ประโยชน ต อ เป า หมายของ
(3) ผูบริหารมีภาวะผูนําหรือไม
(4) ภาวะผูนําของผูบริหารมีมากนอยเพียงไร
(5) ผูบริหารมีจิตสํานึกที่จะบริหารองคกรใหบรรลุเปาหมายมาก
(6) มีรูปแบบการทํางานมีหัวหนาหลายคนที่สรางความสับสนใน

(7) ภาวะผูนํา ของผูบ ริห ารทําให บุคลากรทํ างานเพื่อ แขงขัน กั น
หรือใหความรวมมือซึ่งกันและกัน
(8) การทํางานเปนทีมขององคกรมีความเปนทีมอยางแทจริงหรือ
เปนเพียงกลุมคนที่รวมตัวเขาดวยกันตามหนาที่
6) Staff-บุคลากร
หมายถึง พนักงานหรือลูกจางที่รวมถึงความสามารถหรือสมรรถนะ
ของพวกเขาดวย คําถามที่มีไดคือ
(1) บุคลากรของเรามีความรูความชํานาญในงานมากนอยเพียงไร
(2) บุคลากรของเรามีทัศนคติที่ดีตอการบริการมากนอยเพียงใด
(3) ขวัญและกําลังใจในการทํางานเปนอยางไร
(4) บุคลากรมีสมรรถนะตามหลัก Competency มากนอยเพียงใด
7) Skill-ทักษะ
หมายถึง ความรู ความชํานาญของพนักงาน หรือลูกจางที่มีตองานที่
ตองทําใหลุลวงตามเปาหมาย คําถามที่มีไดคือ
(1) ทักษะอะไรที่มีความจําเปนมากที่สุดขององคกร องคกรมีทักษะ
นี้อยูมากนอยเพียงใด
(2) ทักษะการทํางานประจํามีมากนอยเพียงใด
(3) ทักษะในการใชเครื่องมือ หรืออุปกรณมีมากนอยเพียงใด
(4) บุคลากรระดับบริหารมีทักษะการบริหารจัดการหรือไม
(5) มีชองวางระหวางทักษะมากนอยเพียงไร
(6) มี ก ารวั ด เฝ า ติ ด ตาม และควบคุ ม ทั ก ษะที่ จํ า เป น มากน อ ย
เพียงไร

บทที่ 3
ผลการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ มุงศึกษาสภาพทั่วไปของการปฏิบัติงาน ปญหา และสาเหตุของปญหา
บทบาท รวมถึ ง การวิ เ คราะห ป จ จั ย ภายในและป จ จั ย ภายนอกของสํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาผูแทนราษฎรที่เปนอุปสรรคตอการเพิ่มศักยภาพของกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาระหวางประเทศ
โดยการศึกษาจากเอกสารและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ ไดแก แนวคิดเกี่ยวกับการทูตรัฐสภา แนวคิด
เทคนิคการบริหารงานบุคคล Posdcorb และแนวคิดการวิเคราะหสภาวะแวดลอม (Swot Analysis)
รวมทั้งการศึกษาขอมูลจากการสัมภาษณ โดยผูศึกษาไดสัมภาษณผูเกี่ยวของกับกลุมมิตรภาพสมาชิก
รัฐสภาไทยระหวางประเทศ รวม 8 คน ไดแก
1. นายองอาจ คล า มไพบู ล ย อดี ต สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร และอดี ต ประธานกลุ ม
มิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - โกตดิวัวร
2. นายสุ ธ รรม พั น ธุ ศักดิ์ อดีตสมาชิกวุฒิส ภา และอดีตประธานกลุมมิตรภาพไทย –
สวีเดน
3. นายวิทยา อินาลา อดีตสมาชิกวุฒิสภาและอดีตประธานกลุมมิตรภาพไทย – ตุรกี
4. นางศมนฤทัย อักษรมัต ผูอํานวยการสํานักความสัมพันธระหวางประเทศ สํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
5. นางสาวรัชนี เอี่ยมประภาส ผูบังคับบัญ ชากลุมงานขอมูล ขาวสารระหวางประเทศ
(อดีตผูบังคับบัญชาความสัมพันธรัฐสภาทวิภาคี) สํานักความสัมพันธระหวางประเทศ
6. นางสาวศรีสิณี พัฒนมาศ นักวิเทศสัมพันธชํานาญการพิเศษ กลุมงานความสัมพันธ
รัฐสภาทวิภาคี สํานักความสัมพันธระหวางประเทศ
7. นายสุรพงษ เอี่ยมพงษไพบูลย นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ กลุมงานความสัมพัน ธ
รัฐสภาทวิภาคี สํานักความสัมพันธระหวางประเทศ
8. นางสาวภิชุดา จาตุประยูร นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ กลุมงานความสัมพันธรัฐสภา
ทวิภาคี สํานักความสัมพันธระหวางประเทศ
โดยขอเสนอผลงานตามลําดับดังนี้
1. ผลการศึกษาสภาพทั่วไปของบทบาทสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรในการมี
ศักยภาพของกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหวางประเทศ
2. ผลการศึกษาปญหาและสาเหตุของปญหา รวมถึงการวิเคราะหปจจัยภายในและปจจัย
ภายนอกของสํ านักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรที่เปนอุปสรรคตอการเพิ่มศักยภาพของ กลุม
มิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหวางประเทศ
3. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาทของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรใน
การเพิ่มศักยภาพของกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหวางประเทศ
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3.1 สภาพทั่วไปบทบาทของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรในการเพิ่มศักยภาพของกลุม
มิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหวางประเทศ
3.1.1 กลุมงานความสัมพันธรัฐสภาทวิภาคี
เป น 1 ใน 4 กลุ ม งานสั ง กั ด สํ า นั ก ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งประเทศ สํ า นั ก งาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ดังโครงสรางของสํานักความสัมพันธระหวางประเทศ
สํานักความสัมพันธระหวางประเทศ
International Relations Bureau
กลุมงานบริหารทั่วไป
กลุมงานพิธีการทูต

กลุมงานความสัมพันธรัฐสภาทวิภาคี
กลุมงานขอมูลขาวสารระหวางประเทศ

ภาพที่ 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 อํานาจหนาที่ของกลุมงานความสัมพันธรัฐสภาทวิภาคี
กลุ ม มิ ต รภาพสมาชิก รั ฐ สภาไทยระหวา งประเทศจั ด ตั้ งขึ้ น โดยความ
เห็นชอบของประธานรัฐสภาในการสรางความสัมพันธในระดับทวิภาคีระหวางสมาชิกรัฐสภาไทย ซึ่ง
ประกอบด ว ย สมาชิ กของทั้ งสองสภา คือ สภาผูแทนราษฎรและวุฒิส ภา กับ สมาชิกรัฐ สภาของ
ประเทศคู กลุ มที่ มีค วามสนใจร ว มกัน กลุม มิต รภาพอยูใ นความดู แลการปฏิบั ติง านโดยกลุม งาน
ความสั ม พั น ธ รั ฐ สภาทวิ ภ าคี สํ า นั ก ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งประเทศ สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภา
ผูแทนราษฎร ปจจุบันกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหวางประเทศจัดตั้งขึ้นในรัฐสภาไทยแลว
จํานวน 59 กลุม ใน 6 ภูมิภาคทั่วโลก โดยนักวิเทศสัมพันธหนึ่งคนจะมีหนาที่รับผิดชอบกลุมมิตรภาพ
ประมาณ 7 – 8 กลุม ซึ่งจะไดกลาวถึงบทบาทของกลุมงานความสัมพันธรัฐสภาทวิภาคี สํานัก
ความสัมพันธระหวางประเทศ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ในการสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมของกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหวางประเทศดังตอไปนี้
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3.1.2 บทบาทของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรในการสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมของกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหวางประเทศ
3.1.2.1 ภารกิจของกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาระหวางประเทศ
1) การเดินทางเยือนรัฐสภาประเทศคูกลุม มีวัตถุประสงคในการสงเสริม
และกระชับความสัมพันธอันดีระหวางรัฐสภาไทยกับรัฐสภาประเทศคูกลุม ซึ่งในระหวางการเยือน
คณะผูแทนกลุมมิตรภาพของไทยจะไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนและหารือขอราชการกับสมาชิกรัฐสภาเปน
ประเทศคูกลุม ตลอดจนบุคคลหรือองคกรสําคัญตาง ๆ ในตางประเทศ นอกจากนี้คณะผูแทนไทยยัง
ไดศึกษาประวัติศาสตร และวัฒนธรรม ตลอดจนวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชนของประเทศนั้น ๆ
อันจะเปนพื้นฐานเพื่อนําไปสูความเขาใจอันดีระหวางกัน
2) การรั บ รองการเดิน ทางเยื อนประเทศไทยของคณะผู แทนรั ฐ สภา
ประเทศคูกลุม เพื่อสงเสริมความสัมพันธระหวางรัฐสภาของทั้งสองประเทศ รวมทั้งเปนโอกาสอันดีที่
สมาชิ กรั ฐ สภาประเทศคู กลุ มจะไดพ บปะหารื อแลกเปลี่ ย นความคิดเห็น อัน จะนํา ไปสู การสรา ง
เครือขายระหวา งกัน ตลอดจนเปนการเผยแพรขนมธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อันเปนการ
เสริมสรางภาพลักษณที่ดีของไทย รวมทั้งสงเสริมความเขาใจอันดีเกี่ยวกับสถานการณทางการเมืองใน
ขณะนั้นใหแกสมาชิกรัฐสภาตางประเทศไดรับทราบ
3) การเขาเยี่ยมคารวะ การใหการรับรอง และการเปนเจาภาพเลี้ย ง
รับรองเอกอัครราชทูตหรือบุคคลสําคัญของประเทศคูกลุม ถือเปนภารกิ จที่มีความสําคัญอยางยิ่ ง
เนื่องจากเปนโอกาสที่บุคคลสําคัญหรือคณะผูแทนจากประเทศคูกลุมจะไดทําความคุนเคยและหารือ
ข อ ราชการสํ า คั ญ กั บ คระกรรมการบริ ห ารและสมาชิ ก กลุ ม มิ ต รภาพ อั น เป น การเสริ ม สร า ง
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งกั น ให ใกล ชิ ด ยิ่ ง ขึ้น และเป น ชอ งทางในการเชื่ อมความสั มพั น ธ ใ นอนาคต
นอกจากนี้ ยั ง เป น การประชาสั ม พั น ธ บ ทบาทการดํ า เนิ น งานของกลุ ม มิ ต รภาพ สมาชิ ก รั ฐ สภา
ตลอดจนรับสภาไทยใหเปนที่รูจักของนานาประเทศ
4) การจัดบรรยายนิทรรศการและกิจกรรมอื่น ๆ กลุมมิตรภาพสามารถ
ดําเนินการ หรือรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ อาทิ สถานเอกอัครราชทูตของประเทศคูกลุม กระทรวง
การตางประเทศ และสถาบันอุดมศึกษา จัดการบรรยาย นิทรรศการ หรือกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อให
ความรูและเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับประเทศคูกลุม หรือประเด็นอื่นใดที่เปนที่สนใจในขณะนั้น
แกสมาชิกรัฐสภา ขาราชการ ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป โดยกิจกรรมดังกลาวอาจ
จัดขึ้นเนื่องในโอกาสสําคัญตาง ๆ เชน การเฉลิมฉลองวันชาติของประเทศคูกลุม หรือการครบรอบ
การสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางประเทศไทยกับประเทศคูกลุม เปนตน นอกจากนี้ยังมี
การจัดทําสารในโอกาสสําคัญตาง ๆ เพื่อนําสงไปยังสถานเอกอัครราชทูตและรัฐสภาประเทศคูกลุม
อาทิ สารแสดงความยินดีเนื่องในวันชาติ สารแสดงความยินดีในโอกาสรับตําแหนงใหม และสารแสดง
ความเสียใจจากเหตุภัยพิบัติ เปนตน
3.1.2.2 การปฏิบัติงานของกลุมงานความสัมพันธรัฐสภาทวิภาคีในการสนับสนุน
การดําเนินกิจกรรมของกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหวางประเทศ

28
1) การปฏิบัติงานในดานวิชาการ
(1) ดํ า เนิ น การศึ ก ษา วิ เ คราะห ติ ด ตาม ข อ มู ล ข า วสารด า น
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมของประเทศคูกลุมและประเทศตาง ๆ เพื่อนํามาประกอบจัดทําขอมูลแก
สมาชิกกลุมมิตรภาพฯ
(2) ดําเนินการจัดทําขอมูลประกอบการสนทนา (Talking Point)
แกคณะกรรมการบริหารกลุมมิตรภาพฯ ในการเยี่ย มคารวะเอกอัครราชทูตหรือบุคคลสําคัญของ
ประเทศคูกลุม พรอมทั้งจัดทําสรุปผลบันทึกการสนทนาการเขาเยี่ยมคารวะ
(3) ประสานงานการไปเยื อ นประเทศคู ก ลุ ม และปฏิ บั ติ ห น า ที่
เลขานุการคณะในการเดินทางไปเยือนประเทศคูกลุม พรอมทั้งสรุปผลการเยือน
(4) ประสานงานและอํานวยความสะดวกแกสมาชิกรัฐสภาประเทศ
คูกลุ มในการเดิ น ทางเยื อนประเทศไทยอยางเปน ทางการ ในฐานะแขกของกลุมมิตรภาพสมาชิก
รัฐสภาไทย
(5) ประสานงานสถานเอกอั ค รราชทู ต ในการจั ด การบรรยาย
นิทรรศการและกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมของกลุมมิตรภาพฯ
(6) จัดทําสารในโอกาสตาง ๆ เพื่อแสดงความปรารถนาดีไปยั ง
สถานเอกอัครราชทูตและสมาชิกรัฐสภาประเทศคูกลุม
(7) จัดทําสุน ทรพจนในการเปน เจาภาพงานเลี้ย งรับ รองและใน
โอกาสตาง ๆ
2) การปฏิบัติงานดานเลขานุการ
(1) ปฏิบัติหนาที่เลขานุการในการเดินทางประเทศคูกลุมของกลุม
มิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย อาทิ การสํารองบัตรโดยสารเครื่องบิน การทําเรื่องขออนุมัติตัวบุคคลและ
งบประมาณในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวตอประธานรัฐสภา การสํารองที่พักและ
ยานพาหนะในตางประเทศ ติดตอประสานงานและนําคณะไปพบปะบุคคลสําคัญและสถานที่ตาง ๆ
ตามกําหนดการ จัดทําคูมือประกอบการเดินทาง จัดเตรียมของที่ระลึก อํานวยความสะดวกแกคณะ
ผูแทน ตลอดระยะเวลาการเดินทาง เมื่อภายหลังเสร็จสิ้นการเดินทาง จัดทํารายงานการเงิน รายงาน
การเดินทางเสนอตอประธานรัฐสภา พรอมทั้งสรุปรายงาน จัดทําหนังสือขอบคุณ การเดินทางเพื่อ
เผยแพรประชาสัมพันธ
(2) ปฏิบัติหนาที่ประสานงานอํานวยความสะดวกและติดตามคณะ
ในการรับรองสมาชิกประเทศคูกลุมในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการ ในฐานะ
แขกของกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย อาทิ ประสานงานและนัดหมายบุคคลสําคัญของไทยในการ
เขาเยี่ยมคารวะหรือพบปะสนทนาเพื่อปรึกษาหารือขอราชการ นําคณะไปยังสถานที่ตาง ๆ ตาม
กําหนดการเขาพบปะบุคคลสําคัญ ตลอดจนนําคณะไปยังสถานที่สําคัญตาง ๆ ตามกําหนดการรับรอง
จั ด เตรี ย มโรงแรมที่ พักและขบวนการรับ รอง จั ดทําคูมือ กําหนดการเยือ น จัดเตรีย มของที่ร ะลึ ก
จัดเตรียมงานเลี้ยงรับรองเพื่อเปนเกียรติแกคณะ สํารองบัตรโดยสารเครื่องบิน กรณีนําคณะเดินทาง
ไปยังตางจังหวัด เชน เชีย งใหม ภูเก็ต หลังจากคณะเดินทางกลับ จัดทํารายงานการเงิน หนังสือ
ขอบคุณ และเผยแพรประชาสัมพันธการเยือน
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(3) ดํ า เนิ น การจั ด งานเลี้ ย งรั บ รอง ในโอกาสแนะนํ า ตั ว แก
เอกอัครราชทูตของประเทศคูกลุมประจําประเทศไทย การจัดงานเลี้ยงเพื่อเปนเกียรติแกสมาชิกของ
ประเทศคูกลุมในการเดินทางมาเยือนประเทศไทย โดยกลุมงานความสัมพันธรัฐสภาทวิภาคีมีหนาที่ใน
การจัดกําหนดนัดหมายวัน เวลา ที่สะดวกของทั้งสองฝาย การออกบัตรเชิญ การจัดเตรียมอาหารและ
เครื่องดื่ม การจัดทําผังที่นั่ง รางสุนทรพจน และดูแลดานพิธีการในงานเลี้ยงรับรอง
(4) การประสานงานการเขารวมงานวันชาติของประเทศคูกลุม
(5) การทําหนาที่ธุรการประชุมในการประชุมใหญและการประชุม
คณะกรรมการบริหารกลุมมิตรภาพ โดยการจัดทําหนังสือเชิญประชุม จัดทําระเบียบวาระการประชุม
ขั้นตอนการประชุม จัดเตรียมหองประชุม พรอมทั้งสรุปบันทึกการประชุม
3.2 ปญหาและสาเหตุของปญหา รวมทั้งการวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอก ของสํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎรที่เปนอุปสรรคตอการเพิ่มศักยภาพกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา
ระหวางประเทศ
3.2.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของ
สํ า นั กงานเลขาธิ ก ารสภาผู แ ทนราษฎรในการเพิ่ม ศักยภาพกลุ มมิ ต รภาพสมาชิก รัฐสภาไทย
ระหวางประเทศ
3.2.1.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
ประเด็ น ที่ นํ า มาวิ เ คราะห ส ภาพแวดล อ มภายในสํ า นั ก งาน ได แ ก
ยุทธศาสตรขององคกร (Strategy) โครงสรางองคกร (Structure) ระบบการปฏิบัติงาน (System)
บุคลากร (Staff) ทักษะความรูความสามารถ (Skill) รูปแบบการบริหารจัดการและวัฒนธรรมองคกร
(Style) คานิยมรวม (Shared Value) และอื่น ๆ สรุปผลการวิเคราะหไดดังนี้
ตารางที่ 1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน: ปจจัยภายใน
7S Model
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weakness)
Strategy (ยุทธศาสตรของ มียุทธศาสตรดานการตางประเทศ ผูนําองคกรแตละยุคใหความสําคัญ
องคกร)
ทีช่ ัดเจนเปนรูปธรรม
แตกตางกันไปทําใหไมเกิดแรงจูงใจ
และไมถูกนํามาปฏิบัติอยางจริงจัง
Structure (โครงสราง
มีโครงสรางองคกรที่เหมาะสม ความไมแนนอนทางดานนโยบายของ
องคกร)
ผูนําทําใหเจาหนาที่เกิดความสับสน
ในการปฏิบัติงาน
System (ระบบการ
มี ก ารให ค วามสํ า คั ญ กั บ คนและ - ไมมีแผนงานในการดําเนินงาน
ปฏิบัติงาน)
ระบบงานเพื่อผลักดันใหงานเกิด - มีการสั่งการในระยะเวลากระชั้นชิด
ความสําเร็จตามเปาหมาย
ไมมีแผนงานในการดําเนินงาน
- การเสนอเรื่องเพื่อการตัดสินใจใน
ระดับนโยบายใชเวลานาน
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7S Model
Staff (บุคลากร)

จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weakness)
มี บุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพโดยรวม - บุคลากรยังขาดการทํางานเชิงรุก
บุ ค ลากรมี ก ารทํ า งานเป น ที ม - บุ ค ลากรมี น อ ยรั บ ผิ ด ชอบกลุ ม
สามารถทํ า งานแทนกั น ได แ ละ มิตรภาพฯ 7-8 กลุมตอหนึ่งคน
ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
มี ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ สู ง แ ล ะ
ปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว
Skill (ทักษะความรู
มีบุคลากรที่มีความรู
บุคลากรไดรับมอบหมายงานหลาย
ความสามารถ)
ความสามารถในการปฏิบัติงานมี อย า งในเวลาเดี ย วกั น ทํ า ให ง านที่
ทักษะความรูภาษาอังกฤษอยางดี ออกมาไม ดี เ ท า ที่ ค วรบุ ค ลากรขาด
ความรูทางดานวิชาการเชิงลึก
Style (รูปแบบการบริหาร มี วั ฒ นธรรมองค ก รแบบเกื้ อ กู ล รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การมี ก าร
จัดการและวัฒนธรรม
ผูบริหารใหอิสระในการตัดสินใจ เปลี่ ย นแปลงไปตามนโยบายของ
องคกร)
ผูบริหารตามสมัยนั้นๆ
Shared values (คานิยม นั ก วิ เ ท ศ น สั ม พั น ธ มี ก า ร - ขาดการคิดร ว มกัน ในการกํา หนด
รวม)
ปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกันโดย ทิศทางการวางแผนงานสมาชิกยั ง
ยึ ด ห ลั ก ต า ม ก ฎ เ ก ณ ฑ แ ล ะ ไม ใ ห ค วามสํ า คั ญ ต อ บทบาทของ
ระเบียบตางๆ
กลุมมิตรภาพเทาที่ควร
- ขาดความรูเกี่ย วกับกฎเกณฑและ
ระเบียบ
อื่น ๆ
-ดานงบประมาณ

-ดานขอมูล

-ดานการประสานงาน

-ดานการประชาสัมพันธ

มี ง บประมาณเพี ย งพอต อ การ ข อ จํ า กั ด ทางด า นกฎระเบี ย บและ
ดําเนินกิจกรรมของกลุมมิตรภาพ งบประมาณไมสอดคลองกันทําใหไม
สามารถดํ า เนิ น กิ จ กรรมได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
กลุ ม งานมี ก ารรวบรวมผลงาน ฐานขอมูลดานตางประเทศยังกระจัด
และกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ
กระจายไมสามารถนํามาใชประโยชน
ในการศึ ก ษาและสื บ ค น ข อ มู ล ได
อยางเต็มที่
ได รั บ ความร ว มมื อ จากสถาน- ระยะเวลาในการประสานงานกระชั้น
เอกอั ค รราชทู ต กระทรวงการ- ชิดอาจทําใหไมไดรับการตอบรับจาก
ต า งประเทศ และหน ว ยงาน หนวยงานตาง ๆ
ตางๆ ที่เกี่ยวของเปนอยางดี
การประชาสัมพัน ธการเขารวมเปน
สมาชิก กลุมมิต รภาพยังไมเ พีย งพอ
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7S Model

จุดแข็ง (Strengths)

จุดออน (Weakness)
สมาชิ ก รั ฐ สภายั ง ไม ไ ด รั บ ทราบ
บทบาทและความสํ า คั ญ ของกลุ ม
มิตรภาพเทาที่ควร

3.2.1.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
ประเด็นที่นํามาวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกสํานักงาน ไดแก ปจจัย
ทางการเมือง (Politic) วิสัยทัศน ทัศนคติ คุณสมบัติ
ตารางที่ 2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก: ปจจัยภายนอก (ภายในประเทศ)
โอกาส (Opportunities)
-

อุปสรรค (Threats)
1. ปจจัยทางการเมือง
- มีการยุบสภาและการเลือกตั้งบอย
ทํ า ให ส มาชิ ก สภาพในการเป น
ส ม า ชิ ก ก ลุ ม มิ ต ร ภ า พ ข อ ง
สมาชิ ก ส ภ าผู แ ทนราษฎ รแล ะ
สมาชิกรัฐสภาสิ้นสุดลง มีผลใหตอง
ทํ า การเชิ ญ ชวน การสมั ค รเป น
สมาชิ ก กลุ ม และจั ด การเลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการบริห ารใหมอยูเสมอ
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
สมาชิกกลุมมิตรภาพที่มีวิสัยทัศนใน - สมาชิกจํานวนมากไมเห็นประโยชน
คุณสมบัติของสมาชิก การดําเนินกิจกรรมดานตางประเทศ ของกลุ ม มิ ต รภาพในการดํ า เนิ น
กลุมฯ
เล็ งเห็น บทบาทความสําคัญในการ กิจกรรมดานตางประเทศเทาที่ควร
ส ร า งค ว า มสั ม พั นธ กั บ รั ฐ ส ภ า - สมาชิ ก มี ค วามรู ทั ก ษะทางด า น
ต า ง ป ร ะ เ ท ศ ซึ่ ง จ ะ ก อ ใ ห เ กิ ด ภาษาไมเพียงพอ จึงมีความกังวลใน
ประโยชนรวมกันไมเพียงแตเฉพาะ การเขารวมกิจกรรมกลุมมิตรภาพ
ความรวมมือทางดานนิติบัญญัติ ยัง
รวมถึงดานสังคม การคา การศึกษา
และวัฒนธรรม
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ตารางที่ 3 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก: ปจจัยภายนอก (ภายนอกประเทศ)
สภาพความพร อ มของ
ประเทศคูกลุม

สมัยประชุม

โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)
ประเทศคู ก ลุ ม บางประเทศไม ไ ด ตั้ ง
งบประมาณในสวนของกิจกรรมกลุม
มิ ต รภาพสมาชิ ก รั ฐ สภาระหว า ง
ประเทศไว จึงไมสามารถเดิน ทางมา
เยือนประเทศไทยได เนื่องจากคาบัตร
โดยสารเครื่ อ งบิ น ระหว า งประเทศ
ประเทศผูมาเยือนตองออกคาใชจายเอง
เนื่ องจากชว งสมั ย ประชุม ของแต ล ะ
ประเทศไมต รงกัน อาจไมส ะดวกใน
การพบปะและแลกเปลี่ย นการเยือน
ระหวางกันได

3.2.2 ผลการศึกษาปญหาและสาเหตุของปญหาจากเอกสาร
3.2.2.1 ผลการศึกษาจากเอกสารผลงานของกลุมมิตรภาพสมาชิกสภาระหวาง
ประเทศในปงบประมาณ พ.ศ.2556 ซึ่งเปนปที่มีการดําเนินกิจกรรมมากที่สุดไดแบงเปนประเภทของ
กิจกรรม ดังนี้
1.) การเดินทางเยือนรัฐสภาตางประเทศ จํานวน 29 ครั้ง จําแนกตาม
ภูมิภาคดังนี้
(1) ภูมิภาคเอเชียจํานวน 6 ครั้ง (จากกลุมทั้งหมด 8 ประเทศ) คือ
กลุมมิตรภาพไทย-มาเลเซีย
กลุมมิตรภาพไทย-ลาว
กลุมมิตรภาพไทย-เวียดนาม
กลุมมิตรภาพไทย-สิงคโปร
กลุมมิตรภาพไทย-อินโดนีเซีย
กลุมมิตรภาพไทย-เมียรมาร
(2) ภู มิ ภ าคเอเชี ย จํ า นวน 7 ครั้ ง (จากกลุ ม ที่ มี ทั้ ง หมด 15
ประเทศ) คือ
กลุมมิตรภาพไทย-เกาหลีใต
กลุมมิตรภาพไทย-คูเวต
กลุมมิตรภาพไทย-จีน
กลุมมิตรภาพไทย-ญี่ปุน
กลุมมิตรภาพไทย-มองโกเลีย
กลุมมมิตรภาพไทย-ศรีลังกา
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ประเทศ) คือ

ประเทศ) คือ

กลุมมิตรภาพไทย-อิสราเอล
(3) ภู มิ ภ าคยุ โ รป จํ า นวน 10 ครั้ ง (จากกลุ ม ที่ มี ทั้ ง หมด 20
กลุมมิตรภาพไทย-เช็ก
กลุมมิตรภาพไทย-เบลเยียม
กลุมมิตรภาพไทย-โปรตุเกส
กลุมมิตรภาพไทย-โปแลนด
กลุมมิตรภาพไทย-ฝรั่งเศส
กลุมมิตรภาพไทย-เยอรมนี
กลุมมิตรภาพไทย-รัสเซีย
กลุมมิตรภาพไทย-โรมาเนีย
กลุมมิตรภาพไทย-สวีเดน
กลุมมิตรภาพไทย-สหราชอาณาจักร
(4) ภู มิ ภ าคอเมริ ก า จํ า นวน 6 ครั้ ง (จากกกลุ ม ที่ มี ทั้ ง หมด 8

กลุมมิตรภาพไทย-แคนาดา
กลุมมิตรภาพไทย-บราชิล
กลุมมิตรภาพไทย-เปรู
กลุมมิตรภาพไทย-เม็กซิโก
กลุมมิตรภาพไทย-สหรัฐอเมริกา
กลุมมิตรภาพไทย-อารเจนตินา
(5) ภู มิ ภ าคแอฟริ ก า จํ า นวน 1 ครั้ ง (จากกกลุ ม ที่ มี ทั้ ง หมด 5
ประเทศ) คือ กลุมมิตรภาพไทย-โกตดิวัวร
2) การรั บ รองการเดิน ทางเยื อนประเทศไทยของคณะผู แทนรั ฐ สภา
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) การสั ม มนาว า ด ว ยการพั ฒ นาความร ว มมื อ ระหว า งฝ า ยนิ ติ
บัญญัติในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงตอนลาง : กัมพูชา ลาว ไทย และเวียดนาม ณ จังหวัดนครพนม
(2) กลุมมิตรภาพในประเทศภูมิภาคยุโรปจัดงานเลี้ยงรับรองและ
แขงขันกอลฟเพื่อกระชับความสัมพันธระหวางกลุมมิตรภาพและเอกอัครราชทูตของประเทศคูกลุมใน
ภูมิภาคยุโรป ณ The Legacy Golf Club กรุงเทพ
(3) กลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - เยอรมนี จัดนิทรรศการเพื่อ
เผยแพร และประชาสั มพั น ธ ความสัมพัน ธไทย – เยอรมนี และการเลือกตั้งทั่ว ไปของสหพัน ธ
สาธารณรัฐเยอรมนี ณ รัฐสภา
6) กิจกรรมอื่นๆ อาทิ การจัดบรรยายพิเศษ การเขารวมงานเลี้ยงซึ่งจัด
โดยเอกอัครราชทูตตางประเทศประจําประเทศไทย จํานวน 15 ครั้ง
3.2.2.2 ผลการศึกษาปญหาและสาเหตุของปญหาจากเอกสาร มีดังนี้
1) การเดินทางเยือนรัฐสภาตางประเทศของกลุมมิตรภาพ จํานวน 29
ครั้ง จากกลุมทั้งหมด จํานวน 59 กลุม ปญหาที่กลุมมิตรภาพไมสามารถเดินทางเยือนตางประเทศได
ทุกกลุมสืบเนื่องจาก สมาชิกกลุมซึ่งเปนสมาชิกรัฐสภา มีการกิจในการประชุมรัฐสภาและการเขารวม
ประชุมคณะกรรมาธิการอื่นๆ ดังนั้นสวนใหญจึงจะสามารถเดินทางเยือนตางประเทศไดในชวงปดสมัย
ประชุมรัฐสภา ยกเวนประเทศใกลเคียง ซึ่งสามารถเดินทางไดในระยะเวลาสั้น ซึ่งจะไมกระทบตอการ
ประชุ ม รั ฐ สภา นอกจากนี้ ส มาชิ ก กลุ ม ยั ง มี ภ ารกิ จ ในการศึ ก ษาดู ง านต า งประเทศร ว มกั บ
คณะกรรมาธิการในชวงปดสมัยประชุมจึงไมสามารถเดินทางเยือนประเทศคูกลุมได จากการศึกษา
พบว า ไม มีป ญ หาในด า นงบประมาณ เนื่อ งจากสํ านั กงานเลขาธิก ารสภาผูแทนราษฎรไดจัด สรร
งบประมาณเพียงพอตอการดําเนินกิจกรรมของกลุมมิตรภาพ รวมทั้งระยะทางจากประเทศคูกลุมไม
เปนอุปสรรคตอการเยือนระหวางกัน ดังจะเห็นไดจาก กลุมมิตรภาพภูมิภาคอเมริกาสามารถเดินทาง
ไปเยือนจํานวน 6 ครั้งจากทั้งหมด 8 ประเทศ
2) การรั บ รองการเดิน ทางเยื อนประเทศไทยของคณะผู แทนรั ฐ สภา
ตางประเทศในปงบประมาณ 2556 มีจํานวนเพียง 3 ครั้ง ปญหาเกิดจากในการรับรองการเดินทาง
เยือนประเทศไทยของผูแทนรัฐสภาตางประเทศ เปนไปในลักษณะตางตอบแทนและเปนไปตามหลัก
พิธีการทูตสากล โดยฝายไทยจะใหการรับรองคาใชจายในประเทศไทยอาทิ คาที่พัก จัดยานพาหนะ
งานเลี้ยงรับรองและอาหาร โดยผูมาเยือนจะตองรับผิดชอบคาโดยสารเครื่องบินระหวางประเทศ ซึ่ง
รัฐสภาตางประเทศสวนใหญไมไดจัดสรรงบประมาณ ในสวนของการดําเนินกิจกรรมกลุมมิตรภาพ จึง
ไมสามารถเดินทางมาเยือนประเทศไทยได กอรปกับปญหาการเมืองภายในของประเทศไทย ในชวง
เวลานั้นทําใหบางประเทศงดหรือเลื่อนการเดินทางออกไป
3) สําหรับกิจกรรมภายในประเทศ คือ งานเลี้ยงรับรอง ปญหาที่พบคือ
งบประมาณที่ไดรับ ซึ่งเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑของกระทรวงการคลัง ไมสอดคลองกับ
สภาวะสถานการณ และค า ครองชี พในปจ จุบัน ทํ าใหการรับ รองบุคคลสํ าคัญ ชาวตา งประเทศไม
สมเกียรติเทาที่ควร นอกจากนี้ สมาชิกรัฐสภายังมีภารกิจจํานวนมาก โดยสมาชิกสวนใหญนอกจาก
ประชุมรัฐสภาแลวยังตองลงพื้นที่ในจังหวัดของตนจึงไมไดรวมกิจกรรมในสวนนี้เทาที่ควร
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3.2.3 ผลการศึกษาปญหาและสาเหตุของปญหาจากการสัมภาษณ
3.2.3.1 ปญหาภายใน
1) เจ า หนาที่วิเทศสัมพัน ธห นึ่งคนรับ ผิดชอบจํานวนกลุมมากเกิน ไป
อาจทําใหการติดตามงานการติดตอสื่อสาร การดําเนินการตามมติของกลุมมีประสิทธิภาพนอยลง
2) เจาหนาที่วิเทศสัมพันธขาดการพัฒนาทางดานวิชาการ โดยเฉพาะ
ขอมูลเชิงลึก เพื่อใชประกอบการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของกลุมมิตรภาพ
3) ขอบังคับของกลุมมิตรภาพ รวมทั้งหลักเกณฑในการดําเนินกิจกรรม
ของกลุมมิตรภาพบางขอไมเอื้ออํานวยตอการดําเนินกิจกรรมของกลุมมิตรภาพ
3.2.3.2 ปญหาภายนอก
1) ความไมแนนอนทางดานการเมือง สมาชิกกลุมซึ่งเปนสมาชิกรัฐสภา
อยูไมครบวาระ ทําใหการดําเนินกิจกรรมของกลุมมิตรภาพขาดความตอเนื่อง
2) สมาชิกไมตระหนักในบทบาทการดําเนินงานของกลุมมิตรภาพซึ่ง
เปนกลไกที่สําคัญอยางยิ่งในการสรางความเขาใจและความรวมมือกันในทุกๆดานระหวางสมาชิก
รัฐสภาไทยและรัฐสภาตางประเทศ
3) กฎระเบียบบางอยางไมเอื้ออํานวยตอการปฎิบัติหนาที่ของสมาชิก
อาทิงบประมาณในการจัดเลี้ยงอาหารค่ํา ตามระเบียบของกระทรวงการคลังสามารถเบิกจายได 800
บาทตอคนสําหรับคาอาหารและเครื่องดื่มซึ่งไมสอดคลองกับคาครองชีพในปจจุบัน
4) ผูแทนไมเห็นความสําคัญของการรวมกิจกรรมโดยใหความสนใจแต
เฉพาะกิจกรรมการเดินทางเยือนตางประเทศ
5) สมาชิ ก รั ฐ สภาบางท า นไม มี ค วามรู ค วามเข า ใจในเรื่ อ งการ
ตางประเทศ อาทิ ขอมูลทางวิชาการที่จะนําไปคุยเจรจา มารยาททางการทูตมารยาทการปฏิบัติตนใน
เวทีระหวางประเทศ
3.3 แนวทางการพัฒนาบทบาทของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรในการเพิ่มศักยภาพ
ของกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหวางประเทศ
ในการศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาทของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรในการ
เพิ่มศักยภาพของกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหวางประเทศ ปรากฏผลดังนี้
3.3.1 แนวทางการพัฒนาบทบาทของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
1) เจาหนาที่วิเทศสัมพันธควรมีความรูความเขาใจในประเทศคูกลุมเปนอยางดี
2) เจาหนาที่วิเทศสัมพันธไมควรรับผิดชอบกลุมมากเกินไปเพื่อใหการติดตามงาน
การติดตอสื่อสาร การดําเนินงานตามมติของกลุมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3) เจาหนาที่ควรเตรียมขอมูลทางวิชาการมากขึ้นเพื่อนําขอมูลเหลานั้นมอบใหแก
สมาชิกกลุมเนื่องจากสมาชิกรัฐสภาหลายทานไมมีความรูความเขาใจในเรื่องการตางประเทศ อาทิ
ขอมูลทางวิชาการที่จํานําไปพูดคุยเจรจา มารยาททางการทูต มารยาทการปฏิบัติตนในเวทีระหวาง
ประเทศ
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4) สํ า นั ก งานเลขาธิ การสภาผูแ ทนราษฎรควรจั ดใหมี การประชุม กอนการจั ด
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับรัฐสภาตางประเทศเชนการเดินทางเยือนรัฐสภาตางประเทศเพื่อใหสมาชิก
รัฐสภาเขาใจตรงกันถึงความรูประเด็นทางวิชาการ บทบาทและมารยาททางการทูต
5) เนื่ อ งจากความไม แนน อนทางการเมื อง เจ าหน าที่ วิเทศสั มพัน ธค วรจั ดทํ า
รายงานการเดิ น ทางเยื อ นตามที่ เ คยปฏิ บั ติ โ ดยรวบรวมเก็ บ ข อ มู ล ไว ที่ สํ า นั ก งานฯ รวบรวมใน
ฐานขอมูลดานตางประเทศและจัดเก็บไวในหองสมุดรัฐสภาเพื่อใหสมาชิกรุนตอไปที่จะเขามาดําเนิน
กิจกรรมกลุมสามารถสานตองานตางๆตอไปไดโดยไมขาดชวงและขาดขอมูลที่สําคัญ
6) เจ า หน า ที่ วิ เ ทศสั ม พั น ธ ค วรศึ ก ษาและมี ค วามรู เ กี่ ย วกั บ ระเบี ย บต า งๆที่
เกี่ยวของซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและราบรื่น
7) สํ า นั ก งานฯควรเพิ่ ม อั ต รากํ า ลั ง ของเจ า หน า ที่ วิ เ ทศสั ม พั น ธ ใ นกลุ ม งาน
ความสัมพันธรัฐสภาทวิภาคีเพื่อรองรับกลุมมิตรภาพซึ่งมีจํานวนมากถึง 59 กลุมและมีแนวโนมเพิ่ม
จํานวนขึ้นทุกป
(8) ควรมีการกําหนดวัตถุประสงคขอบเขตหนาที่ของทั้งขาราชการและสมาชิกไว
อยางชัดเจนเพื่อจะสามารถทํางานไดบรรลุวัตถุประสงคและเปนไปอยางราบรื่น
3.3.2 แนวทางการเพิ่มศักยภาพของกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหวางประเทศ
1) สมาชิ กรั ฐ สภาไม ควรเปลี่ย นกลุม มิตรภาพที่ตนเป น สมาชิ กอยูเพีย งเพื่อได
เดินทางไปตางประเทศแตควรมีระเบียบกําหนดใหสมาชิกรัฐสภาเปนสมาชิกกลุมที่ตนสังกัดอยูจนครบ
4 ป หรือหนึ่งวาระเพื่อจะไดศึกษาเรียนรูรอบดานเกี่ยวกับกิจกรรมของกลุมมิตรภาพนั้นๆเพื่อใหเกิด
ความรูความเขาใจในเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ขอกฎหมายของประเทศนั้นๆไดอยางลึกซึ้ง
2) สมาชิกกลุมควรมีการรวมกิจ กรรมกับผูแทนประเทศนั้น ๆเปนประจํา เชน
เอกอัครราชทูต กงสุลและผูแทนทางการคาโดยควรเพิ่มความถี่ในการติดตอสื่อสารกันมากขึ้น
3) กลุมมิตรภาพควรใชโอกาสในการพบปะการเดินทางเยือนตางประเทศในการ
เสริมสรางความสัมพันธแลกเปลี่ยนความคิดเห็นขอมูลและเสริมสรางทัศนคติใหถูกตองโดยควรเนน
การมีบทบาททางดานการทูตเปนสําคัญ
4) สมาชิกรัฐสภาควรตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินกิจกรรมของกลุม
มิตรภาพในทุกๆดานไมเฉพาะแตกิจกรรมการเดินทางเยือนตางประเทศเทานั้น
5) ผูแทนกลุ มมิตรภาพควรเขารวมกิจ กรรมตางๆอยางสม่ําเสมอเพื่อเปน การ
แสดงใหเห็นถึงความกระตือรือรนและความจริงใจในการเสริมสรางความสัมพันธกับประเทศนั้นๆ

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
การศึกษาเรื่อง บทบาทของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรในการเพิ่มศักยภาพของ
กลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาระหวางประเทศ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพทั่วไป ปญหาและสาเหตุ
ของปญ หาและแนวทางการพัฒ นาบทบาทของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรในการเพิ่ม
ศักยภาพของกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาระหวางประเทศของกลุมงานความสัมพันธรัฐสภาทวิภาคี
สํานักความสัมพันธระหวางประเทศ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรซึ่งผลการศึกษาจะเปน
ประโยชนตอการพัฒนาบทบาทของสํานักงานเลขาธิการผูแทนราษฎรในการเพิ่มศักยภาพของกลุม
มิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหวางประเทศ พัฒนาทักษะความรูของนักวิเทศสัมพันธเพื่อใหสมาชิก
รัฐสภาไดรับความพึงพอใจและแสดงบทบาทที่ถูกตองในการดําเนินกิจกรรมของกลุมมิตรภาพ
ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดใชวิธีศึกษาจากการเอกสาร ทบทวนวรรณกรรมและการวิจัย
ภาคสนามโดยการสัมภาษณ โดยประชากรในการศึกษาคือสมาชิกผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิส ภา
ผูบริหารสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรและนักวิเทศนสัมพันธ สํานักความสัมพันธระหวาง
ประเทศซึ่งเคยเขารวมกิจกรรมของกลุมมิตรภาพและปฏิบัติงานรวมกับกลุมมิตรภาพจํานวน 8 คน
ซึ่งสามารถสรุปผลไดดังนี้
4.1.1 บทบาทของสํานักงานเลขาธิการผูแทนราษฎร
4.1.1.1 การปฏิบัติงานดานเลขานุการ
ผลจากการศึกษาพบวาการปฏิบัติงานดานเลขานุการเปนจุดแข็งของนัก
วิเทศสัมพันธของกลุมงานความสัมพันธรัฐสภาทวิภาคีเนื่องจากมีการเตรียมตัวและเตรียมความพรอม
เปนอยางดีกอนการดําเนินกิจกรรมของกลุมไมวาเปนกิจกรรมภายในประเทศ หรือกิจกรรมไปเยือน
ต า งประเทศ นั ก วิ เ ทศสั มพั น ธ ในกลุ ม งานมี ความรูค วามเข า ใจในประเทศคูก ลุ ม มีป ระสบการณ
เนื่องจากแตละคนตองรับผิดชอบคนละ 7 – 8 กลุม สามารถประสานงานในสถานการณตาง ๆ และ
แก ไขป ญ หาเฉพาะหน า ได เ ป น อย า งดี โดยยึดตามหลักเกณฑ และระเบีย บของทางราชการอยา ง
เครงครัด สามารถปฏิบัติหนาที่ทดแทนกัน มีการทํางานเปนทีมที่ดี นอกจากนี้ยังมีความสนในการ
ติดตามงานและดําเนินงานเปนไปตามมติของกลุมภายใตเงื่อนไขของทรัพยากรบุคลากรและเวลาที่
จํากัด
4.1.1.2 การปฏิบัติงานดานวิชาการ
ผลจากการศึกษาพบวานักวิเทศสัมพันธยังขาดขอมูลดานวิชาการเชิงลึก
ควรมีการเตรียมขอมูลทางดานวิชาการมากขึ้น เพื่อนําขอมูลเหลานั้นมอบใหแกสมาชิกลุมเนื่องจาก
สมาชิกรัฐสภาหลายทานไมมีความรูความเขาใจในเรื่องการตางประเทศ อาทิ ขอมูลทางวิชาการที่จะ
นําไปพูดคุยเจรจา มารยาททางการทูต มารยาทการปฏิบัติตนในเวทีระหวางประเทศดังนั้นนักวิเทศ
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สัมพันธควรจัดการประชุมกอนการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับรัฐสภาตางประเทศเชนการเดินทางเยือน
รัฐสภาตางประเทศเพื่อใหสมาชิกรัฐสภาเขาใจตรงกันถึงความรู ประเด็นทางวิชาการ บทบาทและ
มารยาททางการทู ต นอกจากนี้ เ จ าหนา ที่ไ มค วรรับ ผิด ชอบกลุม มากเกิน ไปเพื่ อใหมี เวลาในการ
จัดเตรียมสารัตถะ การติดตามงาน การติดตอสื่อสาร การดําเนินการตามมติของกลุมที่มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
4.1.1.3 การดําเนินการดานงบประมาณ
ผลจากการศึกษาพบวาในสวนของงบประมาณการดําเนินงานกิจกรรม
ของกลุมมิตรภาพ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรไดจัดสรรงบประมาณเพียงพอสําหรับกลุม
มิตรภาพในการดําเนินกิจกรรมทั้งการเยือนตางประเทศการรับรองสมาชิกรัฐสภาตางประเทศในการ
เดิ น ทางเยื อ นประเทศไทยอย า งเปน ทางการในฐานะแขกของกลุม มิตรภาพการเขา เยี่ย มคารวะ
เอกอัครราชทูต งานเลี้ยงรับรองแนะนําตัวตอเอกอัครราชทูตตางประเทศประจําประเทศไทยและการ
จัดแสดงนิทรรศการตาง ๆ
4.1.1.4 การประชาสัมพันธ
ผลการศึกษาพบวาการประชาสัมพันธเพื่อเชิญชวนสมาชิกรัฐสภาเขารวม
กิจกรรมของกลุมมิตรภาพนั้น สมาชิกรัฐสภายังไมไดรับทราบบทบาทและความสําคัญของการทํา
หนาที่ของกลุมมิตรภาพซึ่งเปนกลไกสําคัญในการสรางเสริมความสัมพันธแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ขอมู ลเพื่ อความรวมมือกันระหว างสมาชิกรัฐสภาไทยกับสมาชิกรัฐสภาตางประเทศทั้งในดานนิติ
บัญญัติ การคา การลงทุน การศึกษาเพื่อการแกไขปญหารวมกันและเกิดเปนความรวมมือของทั้งสอง
ฝายเทาที่ควรบุคคลในวงงานรัฐสภาและบุคคลทั่วไปเขาใจบทบาทของกลุมมิตรภาพนอยมาก สาเหตุ
จากการมีประชาสัมพันธและชองทางประชาสัมพันธคอนขางนอย ขอเสนอแนะคือควรมีหนังสือเชิญ
ชวนและประชาสัมพันธการดําเนินกิจกรรมของกลุมมิตรภาพไปยังสมาชิกรัฐสภาและพรรคการเมืองที่
สมาชิกสังกัดรวมทั้งควรเชิญสมาชิกรัฐสภาที่เคยเขารวมกิจกรรมกลุมมิตรภาพมาแนะนําบทบาทและ
แลกเปลี่ยนประสบการณในการดําเนินการกิจกรรมกลุม และควรเพิ่มชองทางในการประชาสัมพันธ
เช น เผยแพร และเชิ ญ ชวนเว็ บ ไซตของรัฐ สภาการเผยแพรทางสถานีวิทยุกระจายเสีย งและวิท ยุ
โทรทัศนรัฐสภาและทางสํานักงานรัฐสภาประจําจังหวัด
4.1.2 การเพิ่มศักยภาพของกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหวางประเทศ
ผลจากการศึกษาพบวา สมาชิกรัฐสภายังไมเขาใจบทบาทและใหความสําคัญตอ
การดํ า เนิ น กิ จ กรรมของกลุ ม มิ ต รภาพเท า ที่ ค วรเนื่ อ งจากขาดความรู ค วามเข า ใจในเรื่ อ งการ
ตางประเทศขาดขอมูลทางวิชาการที่จะนําไปพูดคุยเจรจา มารยาททางการทูต มารยาทในการปฏิบัติ
ตนในเวทีระหวางประเทศ นอกจากนี้สมาชิกรัฐสภาไมควรเปลี่ยนกลุมมิตรภาพที่ตนเปนสมาชิกอยู
เพียงเพื่อไดเดินทางไปตางประเทศแตควรมีระเบียบกําหนดใหสมาชิกรัฐสภาเปนสมาชิกกลุมที่ตัวเอง
สังกัดอยูจนครบวาระ 4 ป หรือ 1 วาระ เพื่อจะไดเรียนรูรอบดานเกี่ยวกับกิจกรรมของกลุมมิตรภาพ
นั้น ๆ รวมทั้งเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ขอกฎหมาย วัฒนธรรม
ของประเทศนั้นๆไดอยางลึกซึ้ง
สมาชิ กรั ฐ สภาซึ่ ง เปน ผู แทนกลุมมิ ตรภาพควรเขาร ว มกิ จ กรรมตางๆเพื่อ แสดง
บทบาทในฐานะตัวแทนของประเทศไทยและประชาชนชาวไทยในการพบปะเจรจากับสมาชิกรัฐสภา
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ตางประเทศเพื่อเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับประเทศไทยสถานการณตาง ๆ ของประเทศไทยใน
สายตาชาวตางชาติ นอกจากนี้ยังเปนการแสดงใหเห็นถึงความกระตือรือรนและความจริงใจในการ
เสริมสรางความสัมพันธกับประเทศนั้นๆ
สมาชิกรัฐสภาควรมีความสนใจในประเทศที่เปนสมาชิกมีความมุงหวังที่จะใชการ
เปนสมาชิกในการขยายความสัมพันธความรูความรวมมือใชโอกาสในการจัดกิจกรรมกลุมในการแกไข
ปญหาและพัฒนาความสัมพันธในมิติตางๆกับรัฐสภาตางประเทศใหมากยิ่งขึ้น
4.2 ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาปญหาและสาเหตุของปญหาบทบาทของสํานักงานเลขาธิการผูแทนราษฎรใน
การเพิ่มศักยภาพของกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหวางประเทศจะเห็นไดวาสาเหตุสําคัญที่ทํา
ใหบทบาทของสํานักงานเลขาธิการผูแทนราษฎรในการเพิ่มศักยภาพของกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา
ไทยระหวางประเทศตองไดรับการพัฒนาไดแก
1) บุคคลากรขาดการพัฒนาทางดานวิชาการ
2) การสงเสริมบทบาทของสมาชิกรัฐสภาในการเขารวมกิจกรรมในกลุมมิตรภาพ
ดังนั้นจึงมีขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาในเรื่องดังกลาวดังนี้
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) สํานักงานเลขาธิการผูแทนราษฎรควรมีแนวทางการพัฒนาบุคคลากรในการ
ปฏิบัติงานในดานวิชาการในสายงานวิเทศสัมพันธโดยนําแนวคิดสมมรรถนะมาใชในการพัฒนาและ
ฝกอบรมอยางเปนระบบโดยใชแผนพัฒนาบุคคลากรเปนรายบุคคล (Individual Development
Plans) และเสนทางความกาวหนาในการพัฒนาและการฝกอบรม (Training Road Map)
2) ในการสงเสริมบทบาทของสมาชิกรัฐสภาเพื่อดําเนินกิจกรรมของกลุมมิตรภาพ
สมาชิกรัฐสภาไทยระหวางประเทศ ควรจะมีนโยบายในการปลุกจิตสํานึก สงเสริมหนาที่และบทบาท
ของสมาชิกรัฐสภาในการเปนตัวอยางที่ดี (Role Model) ขององคกร เนื่องจากสมาชิกรัฐสภามีหนาที่
สํ าคั ญ ในการขั บ เคลื่ อนองค กร รวมทั้ งเปน ตัว แทนในการสรา งภาพลักษณทั ศนคติ ที่ดีตอ องคก ร
สมาชิกรัฐสภาควรแสดงความคิดเห็น มีวินัยสํานึกที่ดีในการสรางประโยชนตอสวนรวม เพื่อศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิของรัฐสภาไทย
4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
4.2.2.1 สําหรับสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
1) นั ก วิ เ ทศสั ม พั น ธ ค วรมี ก ารเตรี ย มการที่ เ หมาะสมทั้ ง ทางด า น
เลขานุ การและงานด า นวิ ช าการเพื่อ แสดงบทบาทของสํานั กงานเลขาธิการผูแ ทนราษฎรในการ
สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของกลุมมิตรภาพโดยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทําขอมูลทางวิชาการ
เชิงลึกและทันกับเหตุการณปจจุบัน การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของมาบรรยายสรุปและ
แนะนําประเด็นสําคัญในการเจรจา การนําขอมูลจากตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการสํานักงาน
ผูแทนราษฎรมาใชใหเกิดประโยชนมากที่สุดรวมทั้งรวบรวมขอมูลและปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยู
เสมอ
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2) นักวิเทศสัมพันธควรมีการสรางเครือขายโดยมีการประสานงานดาน
ตางประเทศ อาทิ กระทรวงการตางประเทศ สถานเอกอัครราชทูตตางประเทศประจําประเทศไทย
กระทรวงตาง ๆ เชน กระทรวงการทองเที่ยว กระทรวงพาณิชยเปนตน ซึ่งจะเปนประโยชนในการ
จัดเตรียมขอมูลและประเด็นสําคัญตาง ๆ ทางดานวิชาการซึ่งสมาชิกรัฐสภาจะสามารถนําไปใชในการ
เจรจาเพื่อผลประโยชนรวมกันของประเทศไทยและประเทศคูกลุม
3) จั ด เตรี ย มล า มแก ส มาชิ ก รั ฐ สภาที่ ไ ม มี ค วามถนั ด ในการใช
ภาษาตางประเทศเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกสมาชิกรัฐสภาที่มีความประสงคที่จะเขารวม
กิจกรรมของกลุมมิตรภาพ
4) ปรับปรุงขอบังคับกลุมมิตรภาพใหสอดคลองและกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอการดําเนินกิจกรรมของกลุมมิตรภาพ อาทิ สมาชิกรัฐสภาไมควรเปลี่ยนกลุมมิตรภาพที่ตน
เปนสมาชิกควรกําหนดใหสมาชิกรัฐสภาเปนสมาชิกกลุมที่ตนเองสังกัดอยูจนครบ 4 ป หรือ หนึ่งวาระ
เพื่อจะไดเรียนรูรอบดานเกี่ยวกับกิจกรรมของกลุมมิตรภาพนั้น ๆ รวมทั้งเพื่อใหเกิดความรูความ
เขาใจในเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ ไดอยางลึกซึ้ง
5) สํานักงานควรจัดทําคูมือพกพาใหแกสมาชิกรัฐสภาในเรื่องมารยาท
ทางการทูต มารยาทในการปฏิบัติตนในเวทีระหวางประเทศ เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติตนที่ถูกตอง
อันเปนการสงเสริมภาพลักษณที่ดีตอสมาชิกรัฐสภาไทย
6) เจ าหน าที่ ค วรจั ดทํ า ขอ มู ล และรวบรวมข อมู ล ตา งๆเกี่ ย วกั บ กลุ ม
มิตรภาพโดยจัดเก็บฐานขอมูลไวในสวนกลางของสํานักงานเพื่อใหสมาชิกรัฐสภารุนตอ ๆ ไปที่จะเขา
มาดําเนินกิจกรรมสามารถสานตองานตางๆตอไปได มีความตอเนื่องโดยไมขาดชวงและขาดขอมูลที่
สําคัญ
7) นักวิเทศสัมพันธไมควรดูแลกลุมมากเกินไป ควรมีการเพิ่มอัตรากําลัง
นักวิเทศสัมพันธ เพื่อที่นักวิเทศสัมพันธจะไดมีความรูอยางลึกซึ้งในประเทศนั้น ๆ ทําใหสมาชิกรัฐสภา
เกิดความเชื่อมั่นและมั่นใจในการดําเนินกิจกรรมกลุม
4.2.2.2 สําหรับสมาชิกรัฐสภา
1) ในการสงเสริมบทบาทของสมาชิกรัฐสภาในการเขารวมกิจกรรมกลุม
มิต รภาพควรมี การแนะนํา และชี้ แจงบทบาทความสําคัญ ของการเขารวมกิจ กรรมในรูป แบบของ
หนังสือเชิญชวนการเผยแพรเว็บไซตของรัฐสภา
2) ควรจัดใหสมาชิกรัฐสภาที่เคยเขารวมกลุมไดแนะนําบทบาทของกลุม
มิตรภาพในชวงการปฐมนิเทศสมาชิกรัฐสภาใหมเพื่อใหสมาชิกรัฐสภาไดตระหนักถึงความสําคัญของ
กลุมมิตรภาพซึ่งเปนกลไกสําคัญในการสงเสริมความสัมพันธความรวมมือและการแกปญหาในมิติ
ตางๆระหวางสมาชิกรัฐสภาไทยกับสมาชิกรัฐสภาตางประเทศ
3) จัดการฝกอบรมแกสมาชิกรัฐสภาในดานการตางประเทศ อาทิ การ
จัดอบรมการสื่อสารภาษาอังกฤษ การอบรมมารยาททางการทูตมารยาทการปฏิบัติตนในเวทีระหวาง
ประเทศเพื่อใหสมาชิกรัฐสภามีความเขาใจตรงกัน มีความรูและเขาใจบทบาทและมารยาททางการทูต
เพื่อความมั่นใจและเตรียมพรอมตอการแสดงบทบาทในเวทีตางประเทศมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ในการ
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ดําเนินความสัมพันธกับรัฐสภาตางประเทศควรใชการทูตรัฐสภาเปนแนวทางในการดําเนินกิจกรรม
เพื่อเปนหลักปฏิบัติที่เปนสากล
อาจกลาวไดวาในการเพิ่มศักยภาพของกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหวางประเทศนั้น
ทั้งสํานักงานเลขาธิการผูแทนราษฎรและสมาชิกรัฐสภาควรใหความสําคัญในการพัฒนารวมกันเพื่อ
เพิ่มศักยภาพของทั้งสมาชิกรัฐสภาและสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร โดยรวมกันกําหนด
แนวทางพัฒนากลุมมิตรภาพเพื่อความเขาใจที่ตรงกันและแสดงบทบาทไปในทิศทางเดียวกันเพื่อ
บรรลุวั ตถุป ระสงคของกลุมมิ ตรภาพในการสรางความสัมพันธ การประสานงานและการสงเสริม
ภาพลักษณที่ดีของรัฐสภาไทยตอรัฐสภาตางประเทศ ทั้งนี้เพื่อนําไปสูผลประโยชนของประเทศชาติ
และประชาชน ตลอดจนศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของรัฐสภาไทย
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แบบสัมภาษณเพื่อการศึกษาสวนบุคคล (Individual Study)
เรื่อง บทบาทของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรในการเพิ่มศักยภาพของกลุมมิตรภาพสมาชิก
รัฐสภาไทยระหวางประเทศ
ชื่อผูศึกษา

นางสาวดวงดาว จอนสุข
ผูเขารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 6 ป 2557
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ
อาจารยที่ปรึกษา
ออท. สุจิตรา หิรัญพฤกษ
ชื่อผูใหสัมภาษณ ___________________________________________
ตําแหนง
___________________________________________
ความเกี่ยวของกับกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหวางประเทศ
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________วัน เดือน ป ที่สัมภาษณ _________________________________________

1. ในการเขารวมกิจกรรมของกลุมมิตรภาพสมาชิรัฐสภาไทยระหวางประเทศที่ผานมา ทานเห็นวามี
ประโยชนมากนอยเพียงใด
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. ทานคิดวาสมาชิกรัฐสภาควรมีบทบาทอยางไรในการดําเนินกิจกรรมของกลุมมิตรภาพสมาชิก
รัฐสภาไทยระหวางประเทศ
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. ทานคิดวาการปฏิบัติงานดานวิชาการและดานเลขานุการของนักวิเทศสัมพันธ กลุมงาน
ความสัมพันธรัฐสภาทวิภาคีที่ผานมา มีจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาอยางไร
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4. ทานคิดวาควรมีแนวทางการเพิ่มศักยภาพของกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาระหวางประเทศอยางไร
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
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ประวัติผูเขียน
ชื่อ – สกุล
วันเดือนปเกิด

นางสาวดวงดาว จอนสุข
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2533
พ.ศ. 2550

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
บริหารธุรกิจมหาบัณทิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

ประวัติการทํางาน
23 สิงหาคม 2536
18 กันยายน 2538
20 พฤศจิกายน 2540
31 มกราคม 2544
4 พฤษภาคม 2547
31 สิงหาคม 2549
16 พฤศจิกายน 2550
28 กรกฎาคม 2553
4 สิงหาคม 2554
12 มีนาคม 2555
24 ธันวาคม 2555
25 ตุลาคม 2556
ตําแหนงปจจุบัน

เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ 3 ฝายพิธีการทูต
เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ 4 ฝายพิธีการทูต
เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ 5 ฝายพิธีการทูต
เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ 6 ฝายพิธีการทูต
เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ 7ว. กลุมงานพิธีการทูต
เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ 8ว. กลุมงานพิธีการทูต
ผูอํานวยการกลุมงานพิธีการทูต (เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ 8ว.)
ผูอํานวยการกลุมงานพิธีการทูต (เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ 9ชช.)
นักวิเทศสัมพันธเชี่ยวชาญ
บังคับบัญชาขาราชการกลุมงานความสัมพันธรัฐสภาทวิภาคี
นักวิเทศสัมพันธเชี่ยวชาญ
บังคับบัญชาขาราชการกลุมงานพิธีการทูต
ผูบังคับบัญชากลุมงานขอมูลขาวสาร (นักวิเทศสัมพันธเชี่ยวชาญ)
ผูบังคับบัญชากลุมงานความสัมพันธรัฐสภาทวิภาคี
(นักวิเทศสัมพันธเชี่ยวชาญ)
ผูบังคับบัญชากลุมงานความสัมพันธรัฐสภาทวิภาคี
สํานักความสัมพันธระหวางประเทศ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

