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ง

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
การศึ ก ษาเรื่ อ ง แนวทางการพั ฒ นาสมรรถนะของนั ก วิ เ ทศสั ม พั น ธ์ ข องส านั ก การ
ต่างประเทศ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้สามารถสนับสนุนภารกิจด้านต่างประเทศของวุฒิสภาได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทและหน้าที่ของนักวิเทศสัมพันธ์
ในการสนับสนุนภารกิจด้านต่างประเทศของวุฒิ สภา และปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อกาหนด
แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของนักวิเทศสัมพันธ์ การดาเนินการศึกษาเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการค้นคว้าเอกสารและผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการวิจัยภาคสนาม ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์
ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders) คือ อดีตสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และผู้บริหาร
ของส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา รวมจ านวน 9 คน นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารรวบรวมข้ อ มู ล จาก
แบบสอบถามความต้องการพัฒนาตนเองของนักวิเทศสัมพันธ์ รวมจานวน 10 คน
ผลการศึกษาพบว่า นักวิเทศสัมพันธ์ มีความต้องการในการพัฒนาตนเองในภารกิจด้านต่าง ๆ
เรียงตามลาดับก่อน–หลัง ดังนี้ คือ 1. การจัดทาประเด็นประกอบการสนทนา 2. การจัดทาสุนทรพจน์ 3.
การปฏิบัติหน้าที่ล่าม 4.การแปลเอกสาร 5. การจดบันทึกและสรุปการสนทนา 6. การเป็นเลขานุการ
ทั้งนี้ ผู้ศึกษาได้นาเสนอข้อเสนอแนะ ดังนี้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย สมาชิกวุฒิสภาและผู้บริหารของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาต้อง
มีทัศนคติที่ดี ตระหนัก และเห็นความสาคัญของการพัฒนาสมรรถนะของนักวิเทศสัมพันธ์ ควรมีแผน
ในการพัฒนานักวิเทศสัมพันธ์อย่างเป็นระบบและชัดเจน ควรมีการจัดสรรงบประมาณประจาปีที่
แน่นอนในการพัฒนานักวิเทศสัมพันธ์ ควรมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับรัฐสภาของประเทศอื่น
นอกจากนี้ การแก้ไขปัญหาเรื่องสมรรถนะของนักวิเทศสัมพันธ์ ควรเริ่มตั้งแต่การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรที่จะปฏิบัติหน้าที่นักวิเทศ
ข้อเสนอแนะในการดาเนินการ การพัฒนานักวิเทศสัมพันธ์ ควรใช้หลักสมรรถนะในการ
พัฒนา ควรเน้นการสร้างความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติหน้าที่ด้าน
ต่างประเทศ และควรมีการกาหนดมาตรฐานของผลการปฏิบัติงาน ที่นักวิเทศสัมพันธ์จะต้องบรรลุ
เพื่อให้เกิดการสร้างผลงานที่ดีขึ้น การพัฒนานักวิเทศสัมพันธ์ ควรเน้นการพัฒนาจากการปฏิบัติงานจริง
และการสอนงาน (Coaching) เนื่องจากการเรียนรู้ในภารกิจด้านต่างประเทศบางภารกิจเป็นสิ่งที่มี
ความละเอียดอ่อน สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ควรสนับสนุนการพัฒนาตนเองของบุคลากร ทั้ง
การศึกษาต่อในระดับปริญญาและการฝึกอบรม นอกจากนี้ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ควรจัดทา
ฐานข้อมูลเพื่อเก็บรวบรวมความรู้องค์ด้านต่างประเทศ และเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ
เพื่อเป็นแนวทางและเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานให้กับนักวิเทศสัมพันธ์
ในส่ ว นของแนวทางการพั ฒ นาสมรรถนะของนัก วิเ ทศสั มพั น ธ์ นั้ น ผู้ ศึก ษาได้แ บ่ งแนว
ทางการพัฒนาออกเป็นสองส่วน คือ 1) การพัฒนานักวิเทศสัมพันธ์อย่างเร่งด่วน ซึ่งแบ่งเป็นสองระยะ
คือ ระยะที่ 1 การพัฒนาภารกิจที่สาคัญและจาเป็นที่ต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน ระยะที่ 2 ภารกิจอื่น
เนื่องจากนักวิเทศสัมพันธ์มีสมรรถนะในการปฏิบัติภารกิจเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่ ง

จ
แล้ว 2) การพัฒนานักวิเทศสัมพันธ์ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2559–2561) คือ แผนในการพัฒนาสมรรถนะ
ของนักวิเทศสัมพันธ์ในระยะยาว
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาส่วนบุคคลเรื่อง แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของนักวิเทศสัมพันธ์ของ
สานักการต่างประเทศ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้สามารถสนับสนุนภารกิจด้านต่างประเทศของ
วุฒิสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหาร
การทูต รุ่นที่ 7 ปี 2558 ของกระทรวงการต่างประเทศ
ผู้ศึกษาขอขอบคุณผู้ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของนักวิเทศสัมพันธ์ของส านักการ
ต่างประเทศ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งประกอบด้วย อดีตสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ และผู้บริหารของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ได้กรุณาให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์อย่างมาก
ต่อการศึกษาครั้งนี้
อนึ่ง การศึกษาครั้งนี้ ไม่อาจสาเร็จลุล่วงไปได้เลย หากไม่มีอ าจารย์ที่ปรึกษา ประกอบด้วย
เอกอัครราชทูต สุจิตรา หิรัญพฤกษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์ และ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. พลอย สืบวิเศษ ที่ได้ให้คาแนะนา ปรึกษา และให้ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อการศึกษาครั้งนี้
นอกจากนี้ ขอขอบคุณ นักวิเทศสัมพันธ์ของสานักการต่างประเทศ สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ที่ได้ให้ความช่วยเหลือในการศึกษาครั้งนี้ ด้วยการตอบแบบสอบถาม และให้ข้อมูลอันเป็น
ประโยชน์ ในโอกาสนี้ ผู้ ศึก ษา ขอขอบคุ ณ ผู้ บ ริห ารและเจ้ าหน้ า ที่ ของสถาบั น การต่ า งประเทศ
เทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศทุกท่าน ที่ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต
และให้การดูแล อานวยความสะดวกในทุกด้าน ตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการอบรม
สุดท้ายนี้ ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการศึกษาส่วนบุคคล นี้ จะเป็นประโยชน์
สาหรับผู้ที่สนใจ และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
วันทนีย์ สายพิมพิน
สิงหาคม 2558
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
1.1.1 ความเป็นมา
ปั จ จุ บั น ประเทศไทยและประเทศในภู มิ ภ าคอาเซี ย นก าลั ง เผชิ ญ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางการเมืองความมั่นคง ทางเศรษฐกิจและทางสังคมวัฒนธรรม
จากผลของกระแสโลกาภิ วั ฒ น์ และการรวมตั ว กั น เป็ น ประชาคมต่ า งๆ เช่ น ประชาคมยุ โ รป
(European Union) และประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ส่งผลให้การดาเนิน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีปริมาณเพิ่มขึ้น
รัฐสภาของประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน มีบทบาทมากขึ้นในการส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เป็นบทบาทที่มีความสาคัญยิ่งในการเสริมสร้างความ
เข้าใจและความสัมพันธ์อันดี ในระดับโลกและระดับภูมิภาคระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ เพื่อ
ช่วยแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมการดาเนินงานของฝ่ายบริหาร ด้วยวิธีทางการ
ทูตรัฐสภา ผลที่ตามมา คือการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาไทยและรัฐสภาต่างประเทศมีปริมาณ
เพิ่มขึ้นอย่างเห็น ได้ชัด ดังนั้น วุฒิสภา ซึ่งเป็นส่ว นหนึ่งของรัฐ สภาย่อมมีบทบาทและภารกิจด้าน
ต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน นอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ อาทิ การตรากฎหมาย
การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งและถอนถอนบุคคล
ซึ่งบทบาทและภารกิจที่เพิ่มขึ้นนี้ เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศ
ไทยและนานาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในการรักษาและเพิ่ม
ผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน
1.1.2 สภาพปัญหาในปัจจุบัน
สานักการต่างประเทศ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหน้าที่
ในการสนับสนุนภารกิจด้านต่างประเทศของวุฒิ สภา โดยมีเจ้าหน้าที่ในตาแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์
(Foreign Affairs Officer) รับผิดชอบภารกิจหน้าที่ด้านต่างประเทศนี้ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน
นั ก วิเ ทศสั ม พัน ธ์ข องส านั ก การต่า งประเทศ ยั งไม่ ส ามารถปฏิ บัติ ห น้า ที่ไ ด้ อย่ า งเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากปัจจัย ดังต่อไปนี้
1.1.2.1 ภารกิจด้านต่างประเทศของวุฒิสภามีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมาก
ภารกิ จ ด้ า นต่ า งประเทศของวุ ฒิ ส ภาส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นรู ป ของการ
แลกเปลี่ยนการเยือนอย่างเป็นทางการ การรับรองบุคคลสาคัญของรัฐสภาต่างประเทศ การรับรอง
เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจาประเทศไทยและการเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ ซึ่งแต่เดิม
ภารกิจด้านต่างประเทศเหล่านี้ มีปริมาณไม่มากนักเนื่องจากจากัดอยู่ในบริบทด้านกฎหมายเท่านั้น
อย่ า งไรก็ ตาม ในปั จ จุ บั น ภารกิจ ด้ านต่า งประเทศเหล่ า นี้ ขยายกว้า งและมีป ริมาณเพิ่ม มากขึ้ น
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เนื่ องจากบทบาทของสมาชิ กวุฒิ ส ภาได้ขยายสู่ บริบ ทอื่น นอกเหนื อจากด้า นนิติ บัญญั ติ สมาชิ ก
วุฒิสภาไทยได้รับเชิญให้มีส่วนร่วมในการประชุมต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศมากขึ้น เช่น การได้รับ
เชิญให้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดว่าด้วยการออกกฎหมายที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศโลก ครั้งที่ 2
(The 2nd GLOBE Climate Legislation Summit) ซึ่งจัดโดยวุฒิสภาสหรัฐอเมริกาและธนาคารโลก
รวมทั้ง สมาชิกวุฒิสภาไทยยังได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุม International G7 Parliamentarians’
Conference นอกจากนี้ การรวมตัวของประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นประชาคมอาเซียน เป็นอีกปัจจัย
หนึ่งที่ทาให้ภารกิจด้านต่างประเทศเพิ่มขึ้น การที่ประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศ มีแนวคิดใน
การจัดตั้งรัฐสภาอาเซียน (ASEAN Parliament) ขึ้นในอนาคต หากการจัดตั้งรัฐสภาอาเซียนเป็น
รูปธรรมและเกิดขึ้นจริง ภารกิจด้านต่างประเทศในการเข้าร่วมการประชุมรัฐสภาอาเซียนของวุฒิสภา
ย่อมเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน อีกทั้งเนื่องจากวุฒิสภาของประเทศอื่น เริ่มมีบทบาทในประเทศของตนมาก
ขึ้น จึงส่งผลให้บทบาทของวุฒิ สภาไทยด้านต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และมีแนวโน้มที่
จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ลออ ภูธรใจ (2556:3) ได้ศึกษาบทบาทหน้าที่ของบุคลากรด้านต่างประเทศ
ของส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาและพบว่ า สถิ ติ ก ารเยื อ นต่ า งประเทศของประธานวุ ฒิ ส ภา
รองประธานวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาระหว่างปี พ.ศ. 2552 ถึง 2556 มีจานวนเพิ่ม
สูงขึ้นอย่างมาก
1.1.2.2 สมรรถนะของนักวิเทศสัมพันธ์ไม่สอดคล้องหรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติ
หน้าที่
นักวิเทศสัมพันธ์ของสานักการต่างประเทศ ส่วนใหญ่สาเร็จการศึกษา
ด้านภาษาอังกฤษ มีเพียงจานวนน้อยที่สาเร็จการศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การจบ
การศึ ก ษาด้ า นภาษาอั ง กฤษท าให้ ไ ม่ มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะด้ า นการต่ า งประเทศ (International
Relations) เมื่อต้องปฏิบัติหน้าที่ในบริบทด้านต่างประเทศที่เปลี่ยนไป การปฏิบัติหน้าที่ต้องใช้ความรู้
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมากขึ้นและในเชิงลึกขึ้น สมรรถนะของนักวิเทศสัมพันธ์ส่วนใหญ่จึง
ไม่สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่ผ่านมา ภารกิจด้านต่างประเทศของวุฒิสภามีปริมาณไม่มากนัก และ
จากัดอยู่ในวงแคบ เช่น การเยือนต่างประเทศ หรือการรับรองบุคคลสาคัญ ประเด็นในการสนทนาจึง
จากัดอยู่ในวงงานรัฐสภาหรือประเด็นทั่วไปเท่านั้น นักวิเทศสัมพันธ์จึงมีโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่มากนัก ทาให้สมรรถนะด้านนี้ของนักวิเทศสัมพันธ์ ไม่เพียงพอ
ต่อปริมาณงานด้านวิชาการ อาทิ การจัดทาประเด็นประกอบการสนทนา การจัดทาสุนทรพจน์ การ
แปลเอกสาร และอื่นๆ แต่จากสภาวะปัจจุบันของประเทศไทย ที่บริบทด้านต่างประเทศทาให้ทุกฝ่าย
ต้องสนับสนุนการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน ประเด็นในการสนทนาระหว่างการเยือนจึงได้ขยายกว้าง
และลึกมากขึ้น ขยายสู่ทุกมิติ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคม ทาให้นักวิเทศสัมพันธ์ของ
สานักการต่างประเทศ ไม่สามารถเตรียมประเด็นประกอบการสนทนา หรือเขียนสุนทรพจน์ได้อย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้ นั ก วิ เ ทศสั ม พั น ธ์ ข องส านั ก การต่ า งประเทศแม้ ว่ า จะจบการศึ ก ษาด้ า น
ภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ แต่ขาดประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งในการพูด การฟัง การอ่าน
และการเขียน ความสามารถในการสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษของนักวิเทศสัมพันธ์จึงไม่ได้รับการ
พัฒนาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง
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1.1.2.3 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของนักวิเทศสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและไม่เป็น
รูปธรรม
ตลอดเวลาที่ผ่าน สมาชิกวุ ฒิสภาและผู้บริหารของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาส่วนใหญ่มีความคิดว่าการปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ เป็นเพียงงานสนับสนุน มิใช่งานหลัก
เนื่องจากวุฒิสภาเป็นหน่วยงานด้านนิติบัญญัติ ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา จึงมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรตาแหน่งนิติกร เป็นสาคัญ โดยมีการ
จัดหลั กสู ตรการศึกษาและการฝึกอบรมระยะยาวให้ กับบุคลากรเหล่ านี้ ในสถาบันการศึกษาที่มี
ชื่อเสียง รวมทั้ง มีการให้บุคลากรเหล่านี้มีโอกาสไปดูงาน ณ ต่างประเทศ เพื่อจะไดมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์กับบุคลากรของรัฐ สภาต่างประเทศ ในขณะที่นักวิเทศสัมพันธ์ถูกละเลยในเรื่อง
การพัฒนา แม้มีโอกาสเข้าร่วมการฝึกอบรมที่หน่วยงานจัดขึ้นบ้าง แต่เนื้อหาของหลักสูตรไม่ตรงกับ
สมรรถนะที่ ต้องปฏิบั ติ และไม่เ อื้อต่อการพัฒ นาความสามารถของนักวิเทศสั มพันธ์ ไม่มีการจั ด
หลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะให้กับนักวิเทศสัมพันธ์ หรือถ้ามีการจัด ก็เป็นเพียงระยะสั้นมาก นักวิเทศ
สัมพันธ์จึงขาดขวัญและกาลังใจ รวมทั้งขาดโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะที่ตรงและต่อการปฏิบัติงาน
เหมาะสม
1.1.2.4 ภารกิจหน้าทีของนักวิเทศสัมพันธ์เพิ่มขึ้น
ที่ผ่านมา นักวิเทศสัมพันธ์มิได้ปฏิบัติหน้าที่ครบตามที่ระบุไว้ในอานาจ
หน้าที่ของสานักการต่างประเทศ เนื่องจากภารกิจและบริบทด้านต่างประเทศของวุฒิสภาอายู่ใน
วงจากัด แต่ในปัจจุบัน บทบาทของวุฒิสภาเพิ่มมากขึ้น ตามที่ได้กล่าวแล้วในข้อ 1 ส่งผลให้ปริมาณ
ภารกิจด้านต่างประเทศของวุฒิสภาเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทาให้หน้าที่ของนักวิเทศสัมพันธ์เพิ่มขึ้นด้วย
หน้าที่ที่เพิ่มขึ้น เช่น การปฏิบัติหน้าที่ล่าม ในปัจจุบัน ด้วยปัจจัยและสภาวะต่างๆ ด้านต่างประเทศ
เปลี่ยนแปลงไป ประเด็นด้านต่างประเทศในบริบทต่างๆ มีการเชื่อมโยงกัน มิได้แยกกันดังเช่นที่ผ่านมา
ดังนั้น ภารกิจด้านต่างประเทศของวุฒิ สภา ได้แก่ การเข้าเยี่ยมคารวะ การรับรองแขกต่างประเทศ
และการเยือนต่างประเทศ มีประเด็นในการสนทนามากขึ้น และครอบคลุมทุกบริบท นักวิเทศสัมพันธ์
จึงต้องปฏิบัติหน้าที่ล่ามภาษาอังกฤษ และแนวโน้มที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ล่ามภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น
ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ล่ามเป็นภารกิจที่ต้องใช้ความสามารถในด้านภาษาอังกฤษสูงมาก ผู้ทาหน้าที่
ล่ามต้องมีความรู้ ภ าษาอังกฤษและภาษาแม่เท่าเทียมกัน อีกทั้ง ผู้ ทาหน้าที่ล่ าม ต้องมีความรู้ใน
วิชาการด้านต่างๆ เป็นพื้นอยู่บ้าง เพื่อที่จะได้เข้าใจเนื้อหาที่กาลังแปล นอกจากนี้ การปฏิบัติหน้ าที่
ล่าม ผู้ปฏิบัติต้องมีประสบการณ์สูง เพื่อจะได้แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างแนบเนียน และ
สามารถถ่ายทอดเนื้อความเป็นภาษาที่แปลได้อย่างถูกต้อง สละสลวยและเหมาะสม
1.1.2.5 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้รับบริการไม้เชื่อมั่นในสมรรถนะของนักสิเทศสัมพันธ์
ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า ภารกิจหน้าที่ที่นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติ เป็นภารกิจ
หน้าที่ในการดาเนิน การด้านพิธีการทูตและการประสานงาน และการอานวยความสะดวกในการ
เดินทางไปต่างประเทศของสมาชิกวุฒิสภา มีการจัดทาประเด็นประกอบการสนทนาให้กับประธาน
วุฒิสภาและรองประธานวุฒิ สภาบ้าง แต่มีปริมาณไม่มากนัก ภารกิจหน้าที่ประการหนึ่ง คือ การ
ดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ข้อมูลข่าวสารด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมของประเทศต่างๆ
เพื่อนามาประกอบการจั ดทาข้อมูล บริการแก่ส มาชิกวุฒิ สภาและคณะกรรมาธิการ นั้น นักวิเทศ
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สัมพันธ์มิได้ปฏิบัติ อันเนื่องมาจาก ภารกิจหน้า ที่ของสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการไม่มากนัก
และไม่ต้องใช้ข้อมูลในเชิงลึก ดังนั้น เมื่อบริบทและสภาวะการทางานเปลี่ยนแปลงไป ในทางที่ยาก
และซับซ้อนขึ้น รวมทั้งปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น มีความจาเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลในเชิงลึกมากขึ้น ทาให้
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้รับบริการไม่มีความเชื่อมั่นในสมรรถนะของนักวิเทศสัมพันธ์ในการเตรียมข้อมูล
ในเชิงลึกเกี่ยวกับประเทศต่างๆ นอกจากนี้ ในบางภารกิจ นักวิเทศสัมพันธ์มีการปฏิบัติงานผิดพลาด
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ทาให้ เอกสารที่นักวิเทศสัมพันธ์จัดทาขึ้นไม่ได้รับความเชื่อถือจากผู้ ที่
เกี่ยวข้อง ดังนั้ น เมื่อนั กวิเทศสัมพันธ์จัดทาเอกสาร เช่น การเขียนประเด็นประกอบการสนทนา
ข้อมูลและเนื้อหาที่นักวิเทศสัมพันธ์จัดทาเป็นประเด็นประกอบการสนทนา จะถูกคาดหวังไว้ก่อนว่ามี
บางส่วนที่ไม่ถูกต้อง และถูกตรวจสอบ ในกรณีการปฏิบัติหน้าที่ด้านพิธีการทูตก็เช่น กัน บุคคลเหล่านี้
มักจะตั้งข้อสังเกตว่าพิธีการที่นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติ ถูกต้องตามหลักพิธีการทูตหรือไม่ ผลที่ตามมา
คื อ นั ก วิ เ ทศสั ม พั น ธ์ ข าดความมั่ น ใจในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ และไม่ มี ค วามมั่ น ใจในการตั ด สิ น ใจ
โดยเฉพาะในกรณีที่เป็นภารกิจเร่งด่วน
จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงควรมีการศึกษาในเรื่องการพัฒนาศักยภาพของ
นักวิเทศสั มพัน ธ์ของส านั กการต่างประเทศ ส านักงานเลขาธิการวุฒิ ส ภาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อ
กาหนดทิศทางและหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของนักวิเทศสัมพันธ์ของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาให้สามารถสนับสนุนภารกิจด้านต่างประเทศของวุฒิสภาได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น สามารถสนับสนุนบทบาทของสมาชิกวุฒิสภาไทยซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการเข้าร่วม
การประชุมระหว่างประเทศ ให้ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และสามารถแสดงบทบาทอย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อเกียรติภูมิของประเทศไทย รวมทั้งส่ง เสริมบทบาทของรัฐบาลเพื่อผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติและประชาชน
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาบทบาทและหน้ า ที่ ข องนั ก วิ เ ทศสั ม พั น ธ์ ข องส านั ก การต่ า งประเทศ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในการสนับสนุนภารกิจด้านต่างประเทศของวุฒิสภา
1.2.2 เพื่อศึกษาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของนักวิเทศสัมพันธ์ของ
สานักการต่างประเทศ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
1.2.3 เพื่อ กาหนดทิศ ทางและแนวทางที่ ชัด เจนในการพัฒ นาสมรรถนะของนั กวิ เทศ
สัมพันธ์ของสานักการต่างประเทศ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
1.3 คาถามในการวิจัยและสมมุติฐานในการวิจัย
ในการศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของนักวิเทศสัมพันธ์ของสานักการ
ต่างประเทศ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้สามารถสนับสนุนภารกิจด้านต่างประเทศของวุฒิสภาได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้ศึกษาได้ตั้งคาถามในการวิจัย คือ นักวิเทศสัมพันธ์ของสานั ก
การต่างประเทศ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ควรได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างไร เพื่อให้สามารถ
สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ด้ า นต่ า งประเทศของสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
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ทั้ ง นี้ ผู้ ศึ ก ษาได้ ตั้ ง สมมุ ติ ฐ านในการวิ จั ย ไว้ ว่ า หากนั ก วิ เ ทศสั ม พั น ธ์ ข องส านั ก การ
ต่างประเทศ ส านั กงานเลขาธิการวุฒิ ส ภา ได้รับการพัฒ นาสมรรถนะต่างๆ อย่างเหมาะสมและ
ต่อเนื่อง จะสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
1.4 ขอบเขตการศึกษา และวิธีการดาเนินการศึกษา
1.4.1 ขอบเขตการศึกษา
1) บทบาทและหน้าที่ของนักวิเทศสัมพันธ์และภารกิจที่ปฏิบัติในปัจจุบัน
2) ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของนักวิเทศสัมพันธ์
3) ความต้องการพัฒนาตนเองของนักวิเทศสัมพันธ์
1.4.2 วิธีการดาเนินการศึกษา
ในการศึกษานี้ ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลโดยวิธีการต่อไปนี้
1) การค้นคว้าเอกสารและผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2) การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้รับบริการ
3) การตอบแบบสอบถามของนั ก วิ เ ทศสั ม พั น ธ์ ข องส านั ก การต่ า งประเทศ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา
1.5.1 สามารถระบุบทบาทและหน้าที่หลักของนักวิเทศสัมพันธ์ของสานักการต่างประเทศ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการสนับสนุนภารกิจด้านต่างประเทศของวุฒิสภา
1.5.2 รู้ปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของนักวิเทศสัมพันธ์ของสานัก
การต่างประเทศ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
1.5.3 มีทิศทางและแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาสมรรถนะของนักวิเทศสั มพันธ์ของ
สานักการต่างประเทศ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในการศึ ก ษาเรื่ อ ง แนวทางการพั ฒ นาสมรรถนะของนั ก วิ เ ทศสั ม พั น ธ์ ข องส านั ก การ
ต่างประเทศ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้สามารถสนับสนุนภารกิจด้านต่างประเทศของวุฒิสภาได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้ศึกษาได้นาแนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องมาใช้ประกอบ
การศึกษาดังนี้
1) แนวคิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
2) แนวคิดด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3) แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ
4) แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
5) แนวคิดด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
2.1 แนวคิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
วิลาวรรณ รพีพิศาล (1–9) ได้กล่าวว่าแนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคล ควรเป็นแนวคิด
ที่เน้นหลักปฏิบัติต่อไปนี้
1) มุ่งสร้างประสิทธิภาพของบุคลากร
ผู้ บ ริ ห ารขององค์ ก ร นอกจากจะตระหนั ก ว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพของงานย่ อ มขึ้ น อยู่ กั บ
ความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ของตนให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดีเป็นสาคัญแล้ว ต้องมอง
ให้ไกลต่อไปอีกว่า บุคลากรที่มีประสิทธิภาพจะต้องรับรู้บทบาทและความรับผิดชอบต่อหน้า ที่ของตน
เพื่ อ ผลประโยชน์ ข ององค์ ก รและสั ง คม บุ ค ลากรแต่ ล ะคนต้ อ งรู้ ว่ า ตนเองอยู่ ใ นฐานะอะไร ต้ อ ง
ประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรให้เหมาะสม ซึ่งแนวคิดเหล่านี้มีเป้าหมายที่จะได้เห็นการปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่ องในการปฏิบั ติงานของบุคลากรให้ มีป ระสิ ทธิภ าพยิ่งขึ้น และให้ เป็นไปในทิ ศทางที่จ ะ
สนับสนุนเกื้อกูลต่อการพัฒนาองค์กรให้เติบโตก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป
2) มุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณค่า
ผู้ บ ริ ห ารขององค์ ก รควรมองการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลในแง่ ที่ เ ป็ น คุ ณ คื อ มุ่ ง ใช้
บุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้ความสนใจว่าบุคลากรทุกคนมีโอกาสที่จ ะปรับปรุงและพัฒนา
ตนเองตลอดเวลาหากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนส่งเสริมขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานโดย
เท่าเทียมกัน เป็นการพัฒนาบุคลากรด้วยการเสริมสร้างความรู้ และพยายามทาให้บุคลากรทุกคนมี
ความอบอุ่น เกิดความมั่นใจ รู้สึกมั่นคงในตาแหน่งหน้าที่ของตนเอง
3) เน้นการจัดองค์กรให้อยู่ในฐานะเป็นศูนย์กลางการบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้ บ ริ ห ารองค์ กรควรเน้ น ในเรื่ อ งประสิ ท ธิภ าพของบุ ค ลากรเป็น ส าคัญ ควรมองให้
ครอบคลุมไปถึงบทบาทและวิสัย ทัศน์ของผู้ นาในการบริหารจัดการ ที่จะทาให้ องค์กรเป็นเสมือน
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ศูนย์กลางที่คอยทาหน้าที่กระตุ้น และพัฒนาบุ คลากรให้มีศักยภาพ พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจได้ทุก
สถานการณ์ แม้ว่าจะต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคที่ยากก็ตาม
จากหลักปฏิบัติทั้งสามข้อดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า ผู้บริหารขององค์กรมีความสาคัญต่อ
การบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้บริหารขององค์กรต้องตระหนักถึงความสาคัญของบุค ลากรว่ามีผลต่อ
ความสาเร็จขององค์กร ผู้บริหารขององค์กร ควรเห็นคุณค่าและเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถพัฒนา
ตนเอง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และ ผู้บริหารขององค์กรควรเน้นให้
องค์กรมีบทบาทเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล สามารถแบ่งได้สามระยะ ตั้งแต่การรับบุคคลเข้ามา
ทางานในองค์กร การดูแลรักษาบุคคลในองค์กรให้ทางานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
การดูแลการออกจากงานของบุคคล โดยในแต่ละขั้นตอนจะมีกิจกรรมย่อยที่เกี่ยวข้องกัน
1) การรั บ บุ ค คลเข้ า มาท างานในองค์ ก ร ประกอบด้ ว ยกิ จ กรรมส าคั ญ ในการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลได้แก่ การวางแผนทรัพยากรบุคคล การสรรหา การคัดเลือก และการปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม่ โดยเริ่มจากการพยากรณ์ความต้องการบุคลากรในอนาคต ทั้งในด้านจานวนและทักษะ
ความสามารถ ทาการคัดเลือก กลั่นกรอง เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุดเข้าทางาน เพื่อให้
แน่ใจว่าจะมีทรัพยากรบุคคลเพียงพอตามความต้องการขององค์กร
2) การดูแลรักษา มีจุดประสงค์เพื่อให้บุคลากรสามารถทางานได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
ประกอบด้วยกิจกรรม ได้แก่ การประเมินผลงาน การจัดวางคน การฝึกอบรมและพัฒนา ระเบียบ
วินั ย การบริ ห ารค่ า ตอบแทนและสวั ส ดิก าร การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และให้ ค าปรึ กษาและความ
ปลอดภัย
ทั้งนี้ การประเมินผลงานจะเป็นข้อมูล ส าหรับปรับปรุงประสิ ทธิภ าพของบุคลากร การ
บริหารค่าตอบแทน การพิจารณาเลื่อนตาแหน่ง หรือการจัดวางคน การฝึกอบรมและพัฒนาและการ
วางแผนทรัพยากรบุคคล
2.2 แนวคิดด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2.2.1 ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ปรีชา เต็งศิริวัฒนา (2543:6) ได้ให้ความหมายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ว่า
หมายถึง กระบวนการหรือการดาเนินงานใดๆ ที่เกี่ยวกับบุคลากรในหน่วยงานหรือองค์กร ทั้งในด้าน
การคัดเลือก การสรรหาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การบารุงบุคลากร การประเมินผลบุคลากร
รวมทั้งการให้บุคลากรพ้นจากงาน
พงศธร พิ ทั ก ษ์ ก าพล (2540:8) ได้ ใ ห้ ค วามหมายการพั ฒ นาบุ ค ลากร ไว้ ว่ า
หมายถึงกระบวนการเพิ่มพูนคุณภาพให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานในด้านเจตคติต่อการทางานของ
หน่วยงาน ผู้บริหาร เพื่อนร่วมงานและบุคคลทั่วไป ด้านความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานและ
ด้านบุคลิก ว่า หมายถึง การดาเนินการเพื่อช่วยให้บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะและทัศนคติ ใน
การปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบให้ดียิ่งขึ้น
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จากคานิยามความหมายของการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลแล้ว นอกจากจะมีความหมายถึง การเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ยังมีความหมายรวมถึงการพัฒนาด้านความคิด ทัศนคติ และบุคลิ กของ
บุคลากร ที่จะช่วยให้ผลของการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
2.2.2 ความสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรบุคคล ถือเป็นทรัพยากรที่สาคัญที่สุดในทุกองค์กร และจะมีความสาคัญ
มากขึ้นเป็นทวีคูณในอนาคต เนื่องจากทรัพยากรบุคคล เป็นปัจจัยหลักในการผลักดันให้องค์กรเติบโต
ได้อย่างยั่งยืน เมื่อบุคลากรมีความตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความร่วมมือและความสามารถ และพร้อมที่จะ
พัฒนาตนเองตลอดเวลา องค์กรนั้นย่อมจะประสบผลสาเร็จตามจุดมุ่งหมาย หรือเป้าหมายขององค์กร
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีความสาคัญ 3 ด้าน คือ
1) ด้านองค์กร
การพัฒนาบุ คลากรช่วยปรับปรุงทัศนคติของบุคลากรให้เป็นไปในทางบวก
ช่วยปรั บปรุ งความรู้และทักษะของบุคลากรทุกระดับขององค์กร บุคลากรมีความชานาญมากขึ้น
ข้อผิดพลาดต่างๆ จะลดลง ช่วยให้บุคลากรรู้ถึงนโยบายขององค์กร ช่วยให้กิจการขององค์ดีขึ้น เป็น
เครื่ องมือช่ว ยพัฒนาองค์กร ช่ว ยให้ ข้อมูลต่อความต้องการในอนาคตขององค์กร นอกจากนี้ การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลช่วยสร้างผลสาเร็จในการดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
องค์กรกาหนดไว้
2) ด้านบุคลากร
การพัฒนาบุ คลากรช่ว ยให้ บุคคลตัดสิ นใจและแก้ปัญหาได้ดีขึ้น ช่วยให้เกิด
ความตระหนักในความสาเร็จความเจริญและความรับผิดชอบ ตลอดจนความก้าวหน้า ช่วยให้เกิด
ความมั่นใจในตนเอง ช่วยลดความเครียด ความไม่พอใจ ความขัดแย้ง ช่วยปรับปรุงความรู้ ทัศนคติ
การติดต่อสื่อสาร ช่วยให้เกิดความพึงพอใจในการทางานและการยอมรับ ช่วยสร้างขวัญและกาลังใจ
ในการทางานให้แก่บุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องจะช่วย
ลดอัตราการลาออกของคนที่มีความสามารถ เพราะการพัฒนาบุคลากรจะสร้างความผูกพันระหว่าง
บุคลากรกับองค์กร
3) ด้านมนุษย์สัมพันธ์
การพัฒนาบุคลากรช่วยในการปรับปรุงการติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มบุคคลให้
เกิดความเท่าเทียมกันในโอกาสและการทางาน สร้างความเป็นปึกแผ่นขึ้นในกลุ่มผู้ทางาน ช่วยให้เกิด
บรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้ และความร่วมมือประสานงาน การพัฒนาขีดความสามารถ ทาให้องค์กร
เป็นสถานที่ที่น่าทางานและน่าอยู่ สร้างสังคมภายในองค์กรให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ ในการทางาน
ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ขจัดปัญหาการทะเลาะวิวาท การเอารัดเอาเปรี ยบ พนักงานจึงเกิด
ความทุ่มเท และเอาใจใส่ในการทางาน เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร
2.2.3 ปัจจัยที่ทาให้มีการพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากรควรดาเนินการเมื่อ
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1) มีความเปลี่ยนแปลงในองค์กร เช่น องค์กรมีการขยายตัว องค์กรจึงต้องมีการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงขึ้น หรือหากองค์กรต้องปรับลดขนาดลง การพัฒนา
บุคลากร ยังมีส่วนสาคัญที่จะช่วยกระตุ้นให้บุคลากรเกิดความคล่องตัวในการทางานมากยิ่งขึ้น
2) มีความเปลี่ยนแปลงจากภายนอกองค์กร เช่น สภาพสังคม การเมือง เศรษฐกิจ
องค์กรจ าเป็ น ต้องพัฒ นาบุ คลากร เพื่อบุคลากรจะได้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกอยู่
ตลอดเวลา
3) มีความต้องการละลายพฤติกรรมบุคลากร โดยปกติ บุคลากรแต่ละคนจะมี
ทัศนคติแตกต่างกันไป การพัฒนาบุคลากรสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการละลายพฤติกรรมบุคลากร
ที่มาทางานร่วมกันให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2.2.4 วิธีการพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้
2.2.4.1 กิจกรรมที่ให้ความรู้ ประสบการณ์และปรับทัศนคติในงาน
1) การฝึกอบรม (Training)
2) การสอนงาน (Job Instruction & Coaching)
2.2.4.2 กิจกรรมการบริหาร เช่น
1) การสับเปลี่ยนโยกย้ายหน้าที่ (Transfer)
2) การหมุนเวียนงาน (Job Rotation)
3) การรักษาการแทน (Acting)
4) การดูงาน (Study Visit)
5) การมอบหมายงานพิเศษ (Special Assignment) เป็นต้น
2.2.4.3 กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง
1) การให้ทุนการศึกษา
2) การส่งเสริมการศึกษาส่วนตัว
2.2.4.4 กิจกรรมการแสวงหาความรู้ในหน้าที่เช่น
1) การจัดโปรแกรมการศึกษา
2) การให้มีคู่มือการปฏิบัติงาน
3) การส่งเข้าประชุม เป็นต้น
นอกจากนี้ ฐีระ ประวาลพฤกษ์ (2538:2–3) ได้แบ่งการพัฒนาบุคลากรออกเป็น 2
ลักษณะ คือ
1) การส่งเสริมคุณวุฒิ คือ การส่งไปศึกษาต่อ เพื่อสร้างคนตามแผนพัฒนาองค์กร
เป็นการลงทุนมาก และใช้เวลานาน เป็นที่นิยมในภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ
2) การเสริ ม สมรรถภาพ เช่ น การฝึ ก อบรม การศึ ก ษาดู ง าน และการศึ ก ษา
หลักสูตรระยะสั้น เป็นต้น เป็นการพัฒนาบุคลากรที่ใช้เวลาน้อย เป็นการพัฒนาคนตามความจาเป็น
เฉพาะขององค์กร และสามารถพัฒนาคนได้เร็ว
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กล่าวโดยสรุ ป การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นการทาให้บุคลากรมีความรู้หรือ
สมรรถภาพสูงขึ้น โดยการเข้าร่วมกิจกรรมที่เหมาะสม เช่น การศึกษาต่อ การเข้าร่วมการฝึกอบรม
การสอนงาน และการหมุนเวียนงาน เป็นต้น
2.2.5 กระบวนการพัฒนาบุคลากร
ธีรวุฒิ ประทุมนพรัตน์ (2529) ได้กล่าวว่า กระบวนการพัฒนาบุคลากร สามารถ
แบ่งได้เป็น 4 ขั้นตอน คือ
2.2.5.1 การหาความจาเป็นในการพัฒนาบุคลากร หรือหาปัญหาที่ต้องแก้ไข
เป็นขั้นตอนที่สาคัญ ขั้นตอนนี้เป็นการสารวจความต้องการพัฒนาของ
บุคลากร ว่าต้องการพัฒนาในด้านใด หรือผู้บริหารอาจพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร ว่ ามีปัญหา
เรื่ องใดบ้ าง ที่จ ะสามารถแก้ไขให้ ห มดไปด้ว ยการพัฒ นาบุ คลากร เนื่อ งจากปัญหาบางอย่ าง ไม่
สามารถแก้ไขได้ด้วยการพัฒนาบุ คลากร ขั้นตอนนี้ รวมไปถึงการหาข้อมูล ด้ว ยว่า กลุ่มบุคลากร
เป้าหมายที่จะต้องเข้ารับการพัฒนาเป็นกลุ่มใด การศึกษาอยู่ในระดับใด ตาแหน่งอะไร มี จานวนมาก
น้อยเพียงใด การพัฒนาควรต้องจัดเป็นโครงการฝึกอบรมให้ หรือส่งไปเข้ารับการฝึกอบรมภายนอก
องค์กร มีภารกิจใดบ้างที่ต้องแก้ไข ปรับปรุง เพื่อกาหนดทักษะ หรือสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา ต้อง
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอยู่ในระดับใด เพื่อให้การพัฒนาดาเนินไปอย่ างสอดรับกับ
ความต้องการ
2.2.5.2 การวางแผนในการพัฒนาบุคลากร
1) การกาหนดขอบข่ายของการพัฒ นา ว่าจะพัฒนาบุคลากรด้ว ยวิธี
ใดบ้าง เพื่อแก้ ปัญหาขององค์กร โดยการกาหนดเป็นงานหรือโครงการ เช่น การฝึกอบรม การส่ง
บุคลากรไปศึกษาต่อ การดูงาน หรือการพัฒนาโดยการปฏิบัติงาน เป็นต้น
2) การวางแผนดาเนินการ ผู้รับผิดชอบต้องกาหนดวัตถุประสงค์ของ
การพัฒนาให้ชัดเจน เพื่อจะได้สามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการฝึกอบรมในขั้นตอนสุดท้าย
ต่อไป รวมทั้ง ต้องวางแผนการดาเนินงานในแต่ล ะขั้นตอน เป็นการระบุรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด ตั้งแต่เหตุผล หรือความจาเป็น หลักสูตร วิทยากร สถานที่ เลือกสื่อการสอน คุณสมบัติของผู้
ที่เข้ารับการพัฒนา
3) กาหนดผู้รับผิดชอบว่าควรประกอบด้วยฝ่ายใด หรือใครบ้าง รวมทั้ง
รายละเอียดด้านการบริหารและดาเนินการต่างๆ เนื่องจากการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นกิจกรรมที่มี
ผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย นับตั้งแต่ผู้เข้ารับการพัฒนา ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการพัฒนา และที่สาคัญ
คือ ผู้บริหารซึ่งมีอานาจอนุมัติโครงการพัฒนาบุคลากร
4) กาหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรแต่ละด้าน หรือ
แต่ละโครงการว่าควรจะใช้งบประมาณจากส่วนไหนและจานวนเท่าไร
5) กาหนดระยะเวลาในการพัฒนาที่เหมาะสม
6) กาหนดระบบ วิธีการติดตาม ประเมินผลของการพัฒนาบุคลากร ว่า
จะประเมินผลอย่างไร
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2.2.5.3 ดาเนินการพัฒนาบุคลากร
เป็นการดาเนินการตามแผนที่ได้กาหนดไว้ ตามระยะเวลาที่กาหนด หรือ
ปฏิทิน การปฏิบั ติงานที่ กาหนด เพื่อให้ การพั ฒ นาบุค ลากรบรรลุ วั ต ถุประสงค์ของโครงการ โดย
ผู้ดาเนินการต้องเขาใจหลักการพัฒนาบุคลากรพอที่จะดาเนินงานทั้งหมดในช่วง ทั้งก่อน ระหว่างและ
หลังการพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ดาเนินการพัฒนาบุคลากรต้องมีบทบาทหลัก ที่จะช่วยอานวย
ความสะดวก ให้กับวิทยากร ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ แก่ผู้เข้ารับการพัฒนา ในขณะเดียวกัน
ต้องทาหน้าที่ควบคุมให้การพัฒนาดาเนินไปตามกาหนดการ เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรดาเนินไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผลตามต้องการ
2.2.5.4 การติดตามและประเมินผล
ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรบุคคล ต้องคานึงถึงการประเมินผลการ
พั ฒ นาไว้ ด้ ว ยว่ า จะด าเนิ น การประเมิ น ผลด้ ว ยวิ ธี ใ ด โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ อะไร และจะด าเนิ น การ
ประเมินผลเมื่อใด การพัฒนาบุคลากรตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่ การติดตาม
และประเมินผลจะเป็นโยชน์ในการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร ว่าควรมีการปรับปรุงหลักสูตร
หรือการดาเนินการในการบริหารโครงการพัฒนาบุคลากรอย่างไรบ้าง เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรเกิด
สัมฤทธิผลตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพิ่มขึ้น การติดตามและประเมินผลอาจทาได้ 3 ระยะ คือ
1) ระหว่างการดาเนินการ
2) หลังเสร็จสิ้นการดาเนินการ
3) หลังจากการที่ผู้ได้รับการพัฒนาปฏิบัติงานได้ระยะหนึ่ง
การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร สามารถทาได้หลายวิธี อาทิ การตอบ
แบบสอบถามการทดสอบก่อนและหลังการพัฒนา การสังเกตพฤติกรรม และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น
ข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร ทาให้ผู้ บริหารและ
ผู้รับผิดชอบรู้ว่าการพัฒนาบุคลากรประสบความสาเร็จหรือไม่ มีปัญหาอะไร และสามารถนาข้อมูลที่
ได้นี้ ไปพัฒนาและ ปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรในครั้งต่อไป
กล่าวโดยสรุป การพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และได้ผลตามที่ต้องการควร
ดาเนินการตามขั้นตอน โดยเริ่มจากการหาความจาเป็นในการพัฒนา การวางแผนการพัฒนา การ
ดาเนิ น การพัฒ นาที่เป็ น ไปตามแผน และการติดตามและประเมินผล เพื่อให้รู้ว่าการพัฒนาทาให้
เกิดผลตามที่กาหนดไว้หรือไม่
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ
2.3.1 ความหมายของสมรรถนะ
ลออ ภู ธ รใจ (2556:11) ได้ ใ ห้ ค วามหมายการพั ฒ นาบุ ค ลากร ว่ า หมายถึ ง
กรรมวิธีที่จะเพิ่มพูนสมรรถนะในการทางานของผู้ปฏิบัติหน้าที่แต่ละคน ทั้งในความคิด การกระทา
ความรู้สามารถ ความชานาญ และทัศนคติ เครื่องมือสาคัญในการพัฒนาบุคลากร คือ สมรรถนะ
(Competency)
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สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้ให้นิยามของ สมรรถนะ คือ สิ่งที่
แสดงคุณลักษณะ และคุณสมบัติของบุคคล รวมถึงความรู้ทักษะ และพฤติกรรมที่แสดงออกมา ซึ่งทา
ให้บรรลุผลสาเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป
ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2546:9) สมรรถนะ คือ ความสามารถของผู้ดารงตาแหน่ง
งานนั้นๆ ไม่ได้หมายถึงเฉพาะพฤติกรรม แต่จะมองลึกไปถึงความเชื่อ ทัศนคติ อุปนิสัยส่วนลึก ด้วย
จากความหมายของสมรรถนะข้ างต้น สามารถสรุ ปได้ว่ า สมรรถนะ หมายถึ ง
ความรู้ ความสามารถ ทักษะและแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบต่อความสาเร็จของ
เป้าหมายของงานในตาแหน่ง นั้นๆ สมรรถนะแต่ละตัวจะมีความสาคัญต่องานแต่ละงานแตกต่างกันไป
2.3.2 ส่วนประกอบของสมรรถนะ
ระบบสมรรถนะในการทางาน (Competency Model) เป็นเครื่องมือบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคลากรที่สาคัญอย่างหนึ่งของผู้บริหารทุกระดับ โดยนามาใช้ได้ทั้งในการสรรหา
รักษา และพัฒ นาบุคลากรให้ มีความรู้ ทักษะ ความสามารถและบุคลิ กลั กษณะเฉพาะตรงตามที่
ตาแหน่งกาหนด เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามผลที่คาดหวังไว้
1) ความรู้ (Knowledge) คือ ความรู้ที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ ถ้าไม่มีความรู้
บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ความรู้มักจะได้จากการศึกษา อบรม สัมมนา รวมไป
ถึงการแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้มีความรู้ในด้านนั้นๆ
2) ทักษะ (Skills) คือ ความสามารถเฉพาะที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ ทักษะ
จะเกิดขึ้น จากการฝึกฝน หรือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง จนเกิดความชานาญ
3) คุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal Attribute) คือ คุณลักษณะ ความคิด
ทั ศ นคติ ค่ า นิ ย ม แรงจู ง ใจ และความต้ อ งการส่ ว นตั ว ของบุ ค คล เป็ น สิ่ ง ที่ ติ ด ตั ว ไม่ ส ามารถ
เปลี่ยนแปลงได้โดยง่าย หากบุคลากรมีคุณลักษณะที่ไม่เหมาะสมกับหน้าที่ จะทาให้เกิดปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน มีผลให้งานไม่ประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย
2.3.3 ขั้นตอนในการพัฒนาบุคลากรโดยใช้หลักสมรรถนะ
1) การประเมินความจาเป็นและความต้องการ (Assessment Phase) เป็น
จุดเริ่มต้นที่สาคัญ เนื่องจากเป็นการหาความต้องการในการพัฒนาบุคลากร องค์กรต้องการพัฒนา
บุคลากรในเรื่องใดบ้าง และต้องการพัฒนาให้อยู่ในระดับใด ต้องกาหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนา
ให้ชัดเจน เพื่อเป็นเกณฑ์ในหารประเมินผล
2) การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร (Training and Development Phase)
คือ การออกแบบแผนงานหรือโครงการฝึกอบรม เพื่อมุ่งสู่วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในขั้นตอนแรก การ
เลือกวิธีการการและกาหนดระยะเวลาในการฝึกอบรมให้เหมาะสม
3) การประเมินผลการฝึกอบรม (Evaluation Phase) คือ การประเมินผลการ
ฝึกอบรมว่าตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมหรือไม่ การประเมินผลสามารถทาได้หลายวิธี
เช่ น การตอบแบบสอบถาม การทดสอบก่ อนและหลั ง การฝึ ก อบรม การสั ง เกตพฤติ กรรม การ
พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น ข้อมูลที่ได้จากการประเมินผล จะเป็นแนวทางในการปรับปรุง
การฝึกอบรมต่อไป
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2.3.4 ความสาคัญของสมรรถนะต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
สมรรถนะมีความสาคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคลขององค์กร ดังนี้
1) เป็นเครื่องมือในการแปลงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัฒนธรรมองค์กร
และยุทธศาสตร์ขององค์กรมาสู่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
2) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความสามารถของบุคลากรอย่างมีระบบ ต่อเนื่อง
และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าประสงค์ วัฒนธรรมองค์กร และยุทธศาสตร์ขององค์กร
3) เป็นมาตรฐานการแสดงพฤติกรรมที่ดีในการทางานของบุคลากร ซึ่งสามารถ
นาไปใช้ในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
4) เป็ น พื้นฐานสาคัญของระบบการบริห ารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ ของ
องค์กร เช่น การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ความก้าวหน้าทางอาชีพ การวางแผนสืบทอดตาแหน่ง และการจ่ายผลตอบแทน เป็นต้น
กล่าวโดยสรุป สมรรถนะ หรือ ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคล เป็นสิ่งสาคัญและ
จาเป็นที่บุคลากรควรมีและควรได้รับการพัฒนา เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุ เ ป้ า หมายขององค์ ก ร สมรรถนะมี ค วามส าคั ญ ต่ อ การบริ ห ารบุ ค ลากร เนื่ อ งจากเ ป็ น
เครื่องมือในการสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพในการทางาน
2.4.1 ความหมายของประสิทธิภาพ
นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงความหมายของประสิทธิภาพไว้ ดังนี้
ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2538) กล่าวว่า ประสิทธิภาพมีความหมายรวมถึง ผลิตภาพ
และประสิทธิผล โดยประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่วัดได้หลายมิติ ตามแต่วัตถุประสงค์ที่ต้องการพิจารณา คือ
1) ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร ได้แก่ การทางานที่ได้มาตรฐาน
รวดเร็ว ถูกต้อง และใช้เทคนิคที่สะดวกและง่ายขึ้นกว่าเดิม
2) ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ์ ได้แก่ การทางานที่มีคุณภาพ เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม เกิดผลกาไร ทันเวลา ผู้ปฏิบัติงานมีจิตสานึกที่ดีต่อการทางานและให้บริการเป็นที่
พอใจของลูกค้า หรือผู้มารับบริการ
ศมนฤทัย อักษรมัต (2556:7–8) ได้กล่าวถึง ประสิทธิภาพ ว่า หมายถึงแนวทาง
การปฏิบัติงาน ซึ่งแนวทางที่ทาให้เกิดประสิทธิภาพ ประกอบด้วย การทาความเข้าใจและกาหนด
แนวคิดของการทางานให้ชัดเจน การใช้สามัญสานึกในการพิจารณา การให้คาปรึกษาที่ถูกต้อง การ
รักษาระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม การปฏิบัติงานต้องเชื่อถือได้ มี
ความรวดเร็ว งานเสร็จเร็วและได้มาตรฐาน รวมถึงการมีคุณธรรมจริยธรรมในการทางาน มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงาน
2.4.2 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
ปัจจัยสาคัญและมีผลต่อประสิทธิภาพมาก คือ คน ในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะอยู่
ในตาแหน่งผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงาน ย่อมมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของงานทั้งสิ้น ดังนี้
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1) ผู้บริหาร ความเป็นผู้นาของผู้บริหารหรือหัวหน้างาน มีอิทธิพลต่อความคิด
และการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างมาก ความสามารถในการนามนุษย์สัมพันธ์ และ
เทคนิคในการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆ เป็นคุณลักษณะที่สาคัญมาก
สาหรับผู้บริหาร
2) ผู้ปฏิบัติงาน คือ ผู้มิได้มีตาแหน่งในการบริหาร แต่มีหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน
หรื อ ผู้ ใต้บั งคับ บั ญ ชาของผู้ บ ริ ห าร ผู้ ปฏิบัติงานต้องมีทัศ นคติที่ดีต่อองค์กร ต่อผู้ บริห ารและต่ อ
ผู้ ร่ ว มงาน ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ควรจะได้ รั บ การพัฒ นา ส่ ง เสริ ม ให้ เ ป็ นผู้ มี ค วามรู้ค วามสามารถในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นอย่างสม่าเสมอ ผู้บริหารต้องเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความคิดของตนเอง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา ควรมีการสร้างความกระตือรือร้น และความตั้งใจในการทางาน
ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้วย
นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่นๆ อีก เช่น
1) วัฒนาธรรมองค์กร ในแต่ละองค์กร ต้องมีระเบียบ ประเพณี แนวคิดในการ
ปฏิบัติงาน หรือการอยู่ร่วมกันที่แตกต่างกันไป ตามลักษณะของประเภทขององค์กร หรือตามความ
เป็นมาในอดีตขององค์กร วัฒนธรรมองค์กรที่ดี ควรมีส่วนช่วยหล่อหลอมจิตใจ ความรู้สึกนึกคิด และ
พฤติกรรมของบุคคลในองค์กร ให้กระตือรือร้นในการทางาน และคิดที่จะพัฒนางาน หรือปรับปรุง
งานของตนเองให้ดีขึ้นอยู่เสมอ
2) ระบบงาน การบริหารงานจะต้องมีระบบงานที่เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วน
ร่วมในการบริหาร ทั้ง นี้ เพื่อให้ได้ความคิดที่หลากหลาย อันจะทามาสู่แนวทางในการปรับปรุง หรือ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน นอกจากนี้ ระบบการพิจารณาความดีความชอบ การให้ผลตอบแทน
ตลอดจนสวัสดิการต่างๆ หรือผลประโยชน์ที่บุคลากรควรจะได้รับ ต้องมีการพัฒนา และปรับปรุงให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้วย
3) เทคโนโลยี เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ล้วนมีส่วนช่วยเสริมประสิทธิภาพใน
การทางาน ที่เกี่ยวข้องกับเวลา ความรวดเร็ว และความถูกต้องทั้งสิ้น นอกจากนี้ ยังมีผลกระทบต่อ
การใช้กาลังคนที่น้อยลงในการปฏิบัติงานด้วย ถึงแม้ว่าการลงทุนด้านเทคโนโลยีจะสูง แต่เมื่อเทียบกับ
ผลในระยะยาวแล้ว ก็เป็นสิ่งที่ควรลงทุน
2.4.3 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทางาน
ดร. พจน์ พจนพาณิชย์กุล (2556:2) ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ทางาน ถือเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้มีขีดความสามารถเพิ่มมากขึ้น
กันตยา เพิ่มผล (2541:5) ได้กล่าวว่า การพัฒนาประสิทธิภาพการทางาน เป็นการ
ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ความสามารถและทักษะ ในการทางานของตนเอง หรือผู้อื่น ให้ดีขึ้น เจริญขึ้น
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร อันจะทาให้ตนเอง หรือผู้อื่น และองค์กรเกิดความสุขในที่สุด ซึ่งการ
พัฒ นาประสิทธิภาพการทางานมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒ นาองค์กร หรือการพัฒนาสังคม
นอกจากนั้น การพัฒนาตนเองกับการพัฒนาประสิทธิภ าพการทางาน ยิ่งมีความสัมพันธ์กันอย่าง
ใกล้ชิดอีกด้วย
ประการแรก ก่ อ นที่ ค นจะเข้ า สู่ ก ารท างานในองค์ ก รนั้ น บุ ค คลต้ อ งมี ค วามรู้
ความสามารถ มีคุณสมบัติตรงตามที่องค์กรต้องการ ซึ่งบุคคลจะมีคุณสมบัติตามที่องค์กรกาหนดนั้น
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ต้องมีการพัฒนาตนเอง หรือได้รับการพัฒนาจากสถาบันต่างๆ จนมีความสามารถเพียงพอที่จะเข้าสู่
งาน และทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประการที่สอง เมื่อบุคคลเข้าสู่งานแล้ ว ก็เป็นหน้าที่ขององค์กรที่จะต้องพัฒนา
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ (ความสามารถ) ในการทางานให้ดีที่สุด เพื่อประสิทธิภาพขององค์กร จึง
กล่าวได้ว่า การพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทางานจะก่อให้เกิดประสิทธิผลขององค์กร
ในที่สุดนั่นเอง
ประสิ ทธิ ภ าพในการปฏิ บั ติง านจะเน้ น เรื่ อ งความสามารถของบุ คลากรในการ
ปฏิบัติงาน จึงต้องเน้นการพัฒนาความสามารถของบุคคลเป็นหลัก ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถของบุคคล ประกอบด้วย คุณลักษณะของบุคคล ได้แก่ ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใน
การปฏิบัติ จะมีความสัมพันธ์กับขีดความสามารถในการปฏิบัติ ลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับงาน
นั้นๆ ก็จะสามารถปฏิบัติงานได้ดีมีประสิทธิภาพ ความพยายามในการทางานของบุคคล คือ ความ
ตั้งใจในการทางานอย่างเต็มที่ ซึ่งจุมีความสัมพันธ์กับความยินดีที่จะทางาน ซึ่งขึ้นอยู่กับแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานและจะส่งผลกระทบต่อความสาเร็จของงาน การสนับสนุนจากองค์กร คือ ค่าตอบแทน
วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
2.5 แนวคิดด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations)
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศเป็ น กระบวนการที่ เ กิ ด ขึ้ น ตั้ ง แต่ ส มั ย โบราณ และทวี
ความส าคั ญ มากขึ้ น เรื่ อ ยๆ ในปั จ จุ บั น ความสั ม พั น ธ์ ด้ า นนี้ มี ค วามส าคั ญ มากต่ อ ประเทศต่ า งๆ
เนื่องจากจานวนประชากรในโลกเพิ่มมากขึ้น ประเทศต่างๆ ต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันมากขึ้น ไม่มี
ประเทศใดสามารถอยู่อย่างโดดเดี่ยวได้ โดยไม่สร้างความสัมพันธ์กับประเทศอื่น ประเทศต่างๆ ในทุก
ภูมิภาค มีการรวมตัวกันเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง เศรษฐกิจและการค้าการลงทุน
นักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ให้ความหมายของความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศไว้ ดังนี้
จุลชีพ ชินวรรโณ (2518:1) กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นการแลกเปลี่ยน
และปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นข้ามพรมแดนของประเทศในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง การปฏิสัมพันธ์ดังกล่าว
อาจเกิดขึ้นโดยรัฐ (state) หรือมิใช่รัฐ (non state) เช่น กลุ่มบุคคล หรือ องค์การระหว่างประเทศ
เป็นต้น
รศ.ดร. สุรพล ราชภัณฑารักษ์ (อ้างใน ภูธรใจ, 2556:8) ให้ความหมายว่า ความสั มพันธ์
ระหว่างประเทศ มิได้หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเท่านั้น แต่มีความหมายที่กว้างกว่านั้น
แม้ว่าองค์กรหลักที่มีบทบาทสาคัญในการดาเนินการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คือ ผู้ดาเนิน
กิจการของรัฐ หรือ รัฐบาล องค์กรอื่น ที่มิใช่รัฐ เช่น องค์กรระหว่างประเทศ กลุ่มบุคคลใดๆ หรือ
บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง สามารถมี บ ทบาทในการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศได้ ค าว่ า
ความสั ม พั น ธ์ มิ ไ ด้ ห มายถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ท างการเมื อ ง เพี ย งความหมายเดี ย ว แต่ ยั ง รวมไปถึ ง
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และด้านอื่นๆ ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนี้ มีทั้ง
ความขัดแย้งและความร่วมมือ
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ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นเรื่องของการติดต่อ หรือ ความสัมพันธ์ในแขนง ต่างๆ
เช่น เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม การกีฬา การบันเทิง และเทคโนโลยี สันติภาพ สงคราม การทูต
ดังนั้ น อาจกล่ าวโดยสรุ ปได้ว่าความสั มพันธ์ระหว่างประเทศ คือ การแลกเปลี่ ยนและ
ปฏิสนธิที่เกิดขึ้นข้ามพรมแดนของรัฐ ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยรัฐหรือองค์กรอื่นที่มิใช่รัฐ ซึ่งส่งผลถึงความ
ร่ ว มมื อ หรื อ ความขั ด แย้ ง ระหว่ า งประเทศต่ า งๆ ในโลก ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ เป็ น
ความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือสังคม ซึ่งเกิดขึ้ นข้ามขอบเขตของกลุ่มสังคมเมืองหนึ่งๆ
จะเป็นรูปแบบอย่างเป็นทางการหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศจะเกี่ยวข้องกับมิติด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มีผลกระทบต่อแต่ละรัฐ และประชาชนในรัฐ ผลกระทบต่อ
รัฐ อาจเป็นได้ทั้งในแง่ความมั่นคง ระบบโครงสร้างและกระบวนการทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคมภายในรัฐการเปลี่ยนแปลงภายนอกประเทศ หรือเหตุการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อาจมี
ผลทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในรัฐ ส่วนผลกระทบต่อประชาชน นั้น อาจกระทบประชาชบางก
ลุ่ม หรือกระทบประชาชนโดยส่วนรวม
จากความสาคัญของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศดังกล่าว ส่งผลให้ทุกภาคส่วนในประเทศ
ต้องช่วยกันเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ ดาเนินนโยบายด้านต่างประเทศที่เกื้อหนุน
สนับสนุนและสนับสนุนซึ่งกันและกันโดยคานึงถึงประโยชน์ของประเทศเป็นสาคัญ

บทที่ 3
ผลการศึกษา
การศึ ก ษานี้ มุ่ ง ศึ ก ษาสภาพทั่ ว ไปในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องนั ก วิ เ ทศสั ม พั น ธ์ ส านั ก การ
ต่างประเทศ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อภารกิจด้านต่างประเทศของวุฒิสภา
ขยายกว้างขึ้น มีป ริ มาณมากขึ้น และแนวทางการพัฒ นาสมรรุนัข องนักวิเทศสั มพันธ์ให้ สามารถ
สนับสนุนภารกิจด้านต่างประเทศของวุฒิสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยใช้ข้อมูล
จากเอกสารและแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง อาทิ แนวคิดด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และแนวคิด
ด้านสมรรถนะและการเพิ่มสมรรถนะ รวมทั้งข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อดีตสมาชิก
วุ ฒิ ส ภา สมาชิ ก สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ และผู้ บ ริ ห ารของส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา และ
แบบสอบถามความต้องการพัฒนาตนเองนักวิเทศสัมพันธ์สานักการต่างประเทศ สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา
3.1 การปฏิบัติงานของนักวิเทศสัมพันธ์ในปัจจุบัน
ดังที่ได้กล่าวแล้วในบทที่ 1 ว่าขอบเขตในการปฏิบัติงานของนักวิเทศสัมพันธ์ในปัจจุบัน
ขยายกว้างขึ้น มีบริบทที่หลากหลายขึ้น และมีปริมาณเพิ่มขึ้น อันมีปัจจัยจากการที่สมาชิกวุฒิสภามี
บทบาทในเวทีร ะหว่างประเทศมากขึ้น ภารกิจด้านต่างประเทศของวุฒิ สภามีปริมาณมากขึ้น ใน
ปัจจุบันภารกิจหน้าที่หลักที่นักวิเทศสัมพันธ์ต้องปฏิบัติเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านต่างประเทศของ
วุฒิสภา มีดังนี้
1) การเป็นเลขานุการคณะในการเดินทางไปเยือน เข้าร่วมประชุม หรือศึกษาดูงานของ
ประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา คณะกรรมาธิการวุฒิสภาและข้าราชการระดับสูงของสานั กงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
2) การดาเนินการด้านพิธีการทูตในการรับรองแขกต่างประเทศ
3) การจัดทาประเด็นประกอบการสนทนาในโอกาสต่างๆ อาทิเช่น การรับรองบุคคลสาคัญ
การไปเยือน เข้าร่วมประชุม หรือการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ
4) การจั ด ท าสุ น ทรพจน์ ใ นโอกาสต่ า งๆ อาทิ การเข้ า พบปะหารื อ กั บบุ ค คลส าคั ญ ใน
ต่างประเทศ และการเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ
5) การจดบั น ทึ ก และสรุ ป การสนทนาในการเยื อ น การเยี่ ย มคารวะการรั บ รองแขก
ต่างประเทศ
6) การปฏิบัติหน้าที่ล่ามภาษาอังกฤษ
7) การแปลเอกสารภาษาอังกฤษ
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3.2 ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์และการตอบแบบสอบถาม
ในการทาการศึกษานี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ผู้ศึกษาจึงได้รวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้
1) เอกสารและผลการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
2) การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง คือ
- อดีตสมาชิกวุฒิสภา จานวน 3 ราย
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จานวน 3 ราย
- ผู้บริหารสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จานวน 3 ราย
คาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ เป็นคาถามที่ถามความคิดเห็ นของผู้ถูกสั มภาษณ์เกี่ยวกับ
ภารกิจหน้าที่ทั้งหกประการ ที่ระบุใน 3.1 ว่านักวิทศสัมพันธ์ปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้ได้ดีเพียงไร มีข้อดี
และสิ่งที่ควรพัฒนาอย่างไร (แนวคาถามในการสัมภาษณ์ ภาคผนวก ก)
3) การตอบแบบสอบถามความต้องการในการพัฒนาตนเองของนักวิเทศสัมพันธ์ สานัก
การต่างประเทศ จานวน 10 ราย
คาถามในแบบสอบถาม จะเป็นการถามความต้องการในการพัฒนาตนเองของนักวิเทศ
สัมพันธ์เกี่ยวกับภารกิจหลักทั้งหกด้าน โดยในข้อที่ 1 กาหนดให้นักวิเทศสัมพันธ์เรียงลาดับภารกิจ
ตามความต้ อ งการพั ฒ นาอั น ดั บ แรกสุ ด ไปจนถึ ง ภารกิ จ ที่ ต้ อ งการพั ฒ นาล าดั บ หลั ง สุ ด ข้ อ ที่ 2
กาหนดให้ นักวิเทศสัมพันธ์ร ะบุรู ปแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาภารกิจนั้นๆ พร้อมระบุ
เหตุผล นอกจากนี้ แบบสอบถามยังมีส่วนที่ให้นักวิเทศสัมพันธ์กล่าวถึงปั ญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติภารกิจ (แบบสอบถามความต้องการพัฒนาตนเองของนักวิเทศสัมพันธ์ ภาคผนวก ข)
3.2.1 การเรียงลาดับภารกิจที่ต้องการพัฒนาของนักวิเทศสัมพันธ์
ในการตอบแบบสอบถามในข้อ 1 ซึ่งกาหนดให้นักวิเทศสัมพันธ์เรียงลาดับภารกิจ
ที่ต้องการพัฒ นาตนเอง จากภารกิจ ที่ต้องการพัฒนาอันดับแรก ไปจนถึงอันดับ
สุดท้ายนักวิเทศสัมพันธ์ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าควรได้รับการพัฒนาภารกิจด้านต่างๆ เรียงลาดับดังนี้
อันดับที่ 1 การจัดทาประเด็นประกอบการสนทนา
อันดับที่ 2 การจัดทาสุนทรพจน์
อันดับที่ 3 การปฏิบัติหน้าที่ล่าม
อันดับที่ 4 การแปลเอกสาร
อันดับที่ 5 การจดบันทึกและสรุปการสนทนา
อันดับที่ 6 การเป็นเลขานุการคณะ
ดัง นั้ น การน าเสนอผลการศึก ษาในส่ ว นภารกิจ หลั ก จึ งขอน าเสนอตามล าดั บ
ภารกิจที่นักวิเทศสัมพันธ์ต้องการพัฒนา ดังนี้
3.2.1.1 ด้านการจัดทาประเด็นประกอบการสนทนา
นักวิเทศสัมพันธ์ส่วนใหญ่ (7 ราย) มีความเห็นว่าต้องการการพัฒนาด้าน
การเขียนประเด็น ประกอบการสนทนาเป็นอันดับแรก เนื่องจากนักวิเทศสั มพันธ์บางคนไม่ได้จบ
การศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทาให้ไม่มีความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพียง
พอที่จะเขียนประเด็นประกอบการสนทนา อีกทั้งไม่รู้รูปแบบการเขียนประเด็นประกอบการสนทนาที่
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ถูกต้องและเป็นมาตรฐาน หากได้รับการฝึกอบรมและเรียนรู้รูปแบบในการจัดทาประเด็นประกอบการ
สนทนาที่ถูกต้องเหมาะสม จะทาให้สามารถจัดทาประเด็นประกอบการสนทนาได้ดีขึ้นทั้งนี้ นักวิเทศ
สัมพันธ์ส่วนใหญ่เห็นว่ารูปแบบของการพัฒนาควรเป็นการบรรยายและการฝึกปฏิบัติ เพื่อที่จะได้รู้ทั้ง
รูปแบบและเนื้อหา รวมทั้งได้รับการฝึกฝนปฏิบัติด้วย
ในประเด็นนี้ ผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ (6 ราย) มีความเห็นที่สอดคล้องกัน
คือ นักวิเทศสัมพันธ์ควรได้รับการพัฒนาด้านการจัดทาประเด็นประกอบการสนทนาอย่างเร่งด่วน
เนื่องจากปัจจุบันภารกิจด้านต่างประเทศของวุฒิสภาในส่วนของการเยือนและการเข้าร่วมประชุมมี
แนวโน้มเพิ่มมากขึ้น นักวิเทศสัมพันธ์ต้องจัดทาประเด็นประกอบการสนทนาบ่อยขึ้น อย่างไรก็ตาม
ประเด็นประกอบการสนทนาที่นักวิเทศสัมพันธ์จัดทาในปัจจุบัน มีเนื้อหาที่ไม่ทันสมัย ไม่กระชับตรง
ประเด็น และกว้างเกินไปทาให้ต้องใช้เวลาในการอ่านและศึกษามาก ประเด็นประกอบการสนทนา
ควรมีเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสองประเทศเท่านั้น อาจมีประเด็นระหว่างประเทศประกอบด้วยก็
ได้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ผู้สัมภาษณ์มีความเห็นว่านักวิเทศสัมพันธ์ควรมีความสนใจในเรื่ อง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมากขึ้น เพื่อให้ประเด็นต่างๆ ที่ใช้ประกอบการสนทนา มีความทันสมัย
และครอบคลุม
3.2.1.2 ด้านการจัดทาสุนทรพจน์
นักวิเทศสัมพันธ์ (8 ราย) แสดงความเห็นว่าต้องการพัฒนาด้านการจัดทา
สุนทรพจน์เป็นอันดับที่ 2 และให้เหตุผลว่า การจัดทาสุนทรพจน์ เป็นภารกิจที่ยากรองจากการจัดทา
ประเด็นประกอบการสนทนา ผู้ จัดทาจาเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับความสั มพันธ์ระหว่างประเทศ
ค่อนข้างมากเช่นเดียวกัน เพื่อให้สามารถจัดทาสุนทรพจน์ที่มีประเด็นที่เหมาะสมกับสถานการณ์และ
สอดคล้ อ งกั บ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ างประเทศไทยและประเทศคู่ ส นทนา ส่ ว นรู ป แบบการพั ฒ นา
นักวิเทศสั มพันธ์คิดว่ารู ปแบบการพัฒนาควรเป็นการบรรยายและฝึ กอบรม เพื่อจะได้รู้รูปแบบที่
ถูกต้องในการเขียนสุนทรพจน์ รวมทั้งรู้จานวนประเด็นสาคัญที่ควรระบุในสุนทรพจน์
ผู้ถูกสัมภาษณ์ (จานวน 6 ราย) คิดว่าการจัดทาสุนทรพจน์ของนักวิเทศ
สัมพันธ์มีเนื้อหาน้อยไป ควรเพิ่มประเด็นสาคัญมากกว่านี้ เช่น ประเด็นที่กาลังเป็นที่สนใจในระดับ
นานาชาติที่เกี่ยวข้อง หรือประเด็นที่สนับสนุนการดาเนินงานของรัฐบาล เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ถูก
สัมภาษณ์ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า นักวิเทศสัมพันธ์ควรได้รับการพัฒนาและฝึกปฏิบัติการเขี ยนสุนทรพจน์
สาหรับโอกาสต่างๆ ตามระดับความสาคัญของงานที่เข้าร่วมจะทาให้นักวิเทศสัมพันธ์จัดทาสุนทรพจน์
ได้เหมาะสมยิ่งขึ้น
3.2.1.3 การปฏิบัติหน้าที่ล่าม
นักวิเทศสัมพันธ์ส่ว นใหญ่ (จานวน 7 ราย) มีความเห็นว่า การปฏิบัติ
หน้าที่ล่ามเป็นภารกิจใหม่ที่เพิ่มขึ้นมา ไม่ได้ระบุไว้ในอานาจหน้าที่ของนักวิเทศสัมพันธ์ เป็นภารกิจที่
ต้องใช้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสูง จึงควรได้รับการพัฒนาในอันดับต้นๆ เช่นกัน โดยจัดไว้เป็น
อันดับ 3 เนื่องจากภารกิจด้านนี้ ยังไม่มีปริมาณมากนัก ส่วนใหญ่ในปัจจุบัน เป็นการปฏิบัติหน้าที่ล่าม
ในการเยี่ยมคารวะ ซึ่งมีระยะเวลาไม่นานและการสนทนาไม่มากนัก รูปแบบในการพัฒนา ควรเป็น
การอบรมหรือศึกษาในสถาบันที่เปิดสอนล่าม เพื่อจะได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการที่ถูกต้องจากวิทยากร
ที่มีประสบการณ์จริง
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ในส่วนของผู้ถูกสัมภาษณ์มีความเห็นว่า นักวิเทศสัมพันธ์ยังไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ด้านนี้ได้ดีและเหมาะสม ยังมีความตื่นเต้น ไม่พร้อม และมีความรู้ในเรื่องที่ต้องแปลน้อย
ผู้ ถูก สั ม ภาษณ์ มีความเห็ น ว่ านั กวิเ ทศสั ม พัน ธ์ค วรได้รั บการพัฒ นาในด้ านนี้อ ย่า งเร่ งด่ ว นเช่ นกั น
เนื่องจากมีแนวโน้มที่การปฏิบัติหน้าที่ล่ามจะมีความจาเป็นมากขึ้น เนื่องจากสมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่
ไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้
3.2.1.4 การแปลเอกสาร
นักวิเทศสัมพันธ์ส่วนใหญ่ (จานวน 8 ราย) คิดว่าควรได้รับการพัฒนา
ด้ า นการแปลเอกสารเป็ น อั น ดั บ ที่ 4 เนื่ อ งจากเป็ น ภารกิ จ ที่ ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ เ ร่ ง ด่ ว น มี เ วลาในการ
ด าเนิ น การ ท าความเข้ า ใจ ค้ น คว้ า หาข้ อ มู ล และสามารถมี ผู้ แ ปลมากกว่ า หนึ่ ง คนได้ อี ก ทั้ ง มี
ประสบการณ์ในการแปลอยู่บ้างแล้ว อย่างไรก็ตาม ควรได้รับการพัฒนาในด้านนี้ เนื่องจากเป็นภารกิจ
ที่มีปริ มาณเพิ่มมากขึ้น และเนื้อหาเอกสารที่แปลมีความยากและซับซ้อนมากขึ้น รูปแบบในการ
พัฒ นา ควรเป็ น การอบรมในสถาบันที่เปิ ดสอนการแปลเอกสาร เพื่อจะได้รู้เทคนิค คาศัพท์และ
สานวนในการแปลที่เหมาะสม
ผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ (จานวน 8 ราย) ให้ความเห็นว่านักวิเทศสัมพันธ์
แปลเอกสารได้ดีแล้ว มีส่วนน้อยที่แปลคาศัพท์เฉพาะ (Technical Term) ไม่ถูกต้อง ควรมีการ
รวบรวมคาศัพท์พร้อมความหมายในสาขาวิ ชาต่างๆ เพื่อจะได้นามาใช้ในการแปล จะทาให้สามารถ
แปลได้ถูกต้องและได้รวดเร็วขึ้น อีกทั้งความหมายของคาศัพท์เหมือนกันทุกครั้งที่แปล
3.2.1.5 ด้านการจดบันทึกและการสรุปการสนทนา
นักวิเทศสัมพันธ์ทุกคนมีความเห็นว่าต้องการพัฒนาด้านการจดบันทึก
และการสรุ ป การสนทนาเป็ น อั น ดั บ ที่ 5 โดยให้ เ หตุ ผ ลว่ า การเข้ า เยี่ ย มคารวะหรื อ การประชุ ม
ส่วนใหญ่ได้รู้กาหนดการล่วงหน้าเป็นระยะเวลาเพียงพอในการเตรียมตัวก่อนการเข้าร่วมการเยี่ยม
คารวะหรือการประชุม จึงสามารถทาความเข้าใจกับเรื่องที่จะถูกพิจารณาล่วงหน้า อีกทั้ง เป็นภารกิจ
ที่มีประสบการณ์ในการทาบ่อยครั้ง จึงสามารถทาได้ค่อนข้างดีอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ควรได้รับการ
พัฒนาเพื่อเพิ่มความรู้ ความชานาญในด้านนี้ ทั้งนี้ นักวิเทศสัมพันธ์เสนอว่า รูปแบบการพัฒนา ควร
เป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติ
ผู้ถูกสัมภาษณ์ (จานวน 7 ราย) คิดว่า ในส่วนของการจดบันทึกและการ
สรุ ป การสนทนานั้ น นั ก วิ เ ทศสั ม พัน ธ์ ท าได้ ดี แ ล้ ว นั ก วิ เ ทศสั ม พั นธ์ ส ามารถจดบัน ทึ ก ได้ ค่ อ นข้ า ง
ครบถ้วน และสรุปการสนทนาได้กระชับ มีการเข้าใจประเด็นสนทนาคลาดเคลื่อนบ้างแต่ไม่บ่อยนัก
ด้านการพัฒนา ผู้ถูกสัมภาษณ์เสนอว่า ควรมีการฝึกการฟังสาเนียงการพูดภาษาอังกฤษของประเทศ
ต่างๆ โดยเฉพาะสาเนียงของประเทศที่ฟังเข้าใจยาก รวมทั้ง มีการฝึกการทาความเข้าใจเนื้อหาที่ได้
ยินและสรุปเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาด้านนี้ นักวิเทศสัมพันธ์ทุกคน มีความเห็นว่าเพื่อให้การปฏิบัติ
หน้าที่ด้านนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรได้รับการพัฒนาโดยการบรรยายเพื่อให้รู้เทคนิคในการฟังและ
การจั บ ประเด็น ในการสนทนานั้ น ๆ รวมทั้ง เทคนิคในการจดบันทึกอย่างเร็ว เพื่อให้ ส ามารถจด
ประเด็นที่มีการพูดได้ครบถ้วน
3.2.1.6 ภารกิจ ด้ านการเป็ นเลขานุ ก ารคณะในการเดิ น ทางไปเยื อ น เข้า ร่ ว ม
ประชุม หรือศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ
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นักวิเทศสัมพันธ์ทุกคน มีความเห็นว่ าควรได้รับการพัฒนาด้านการเป็น
เลขานุการคณะเป็นอันดับสุดท้าย เนื่องจากสิ่งที่ต้องดาเนินการส่วนใหญ่เป็นการประสานงานและการ
เตรียมการ ซึ่งเป็นภารกิจที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และไม่ต้องใช้ความสามารถมากนักในการดาเนินการ
นอกจากนี้ ในการดาเนินการแต่ละครั้ง จะมีผู้ปฏิบัติ งานร่วมจากสานักอื่นช่วยในการดาเนินการด้วย
อีก ทั้ ง การเดิ น ทางไปต่ า งประเทศส่ ว นใหญ่ มี การจ้ า งบริ ษั ท ทั ว ร์ ใ นการด าเนิ น การในขณะที่ อ ยู่
ต่างประเทศ จึงสามารถปฏิบัติภารกิจด้านนี้ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามหากมีการพัฒนาในด้านนี้
รูปแบบในการพัฒนา ควรเป็ นการบรรยายประกอบการฝึกปฏิบัติ เพื่อจะได้รู้รายละเอียดในการ
ดาเนินการ รวมทั้งเทคนิคในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ จะ
ทาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ในส่ ว นของผู้ ถู ก สั ม ภาษณ์ ส่ ว นใหญ่ (จ านวน 13 ราย) มี ค วามเห็ น
สอดคล้ อ งกั บ นั ก วิ เ ทศสั ม พั น ธ์ โดยเห็ น ว่ า การท าหน้ า ที่ เ ลขานุ ก ารคณะของนั ก วิ เ ทศสั ม พั น ธ์ มี
ประสิทธิภาพดีแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดทาเอกสารประกอบการเดินทาง มีเนื้อหาที่ครอบคลุม
ครบทุกประเด็นที่ต้องการรู้ การติดต่อประสานงาน มีประสิทธิภาพ มีข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อย มีการ
เตรียมการในเรื่อง ต่างๆ อย่างดีอย่างไรก็ตาม ผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่คิดว่าการเป็นเลขานุการคณะ
ของนักวิเทศสัมพันธ์ ควรได้รับการปรับปรุงบ้างเล็กน้อยในเรื่องของการประสานงานในต่างประเทศ
ให้กาหนดการมีความชัดเจนและกระชับขึ้น
3.2.2 การพัฒนาด้านอื่น
นอกจากคาถามเกี่ยวกับภารกิจหลักแล้ว นักวิเทศสัมพันธ์มีความเห็นว่าควรได้รับ
การพัฒนาในด้านอื่น ดังนี้
1) ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ (จานวน 4 ราย) เนื่องจากนักวิเทศสัมพันธ์บางคน
ไม่ได้จบการศึกษาด้านภาษาอังกฤษ จึงไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี และไม่มีความมั่นใจ เมื่อต้องใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ทั้ง ในด้านการพูด การฟัง และการเขียน โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องสื่อสาร
กับชาวต่างประเทศที่มีสาเนียงการพูดภาษาอังกฤษที่ฟังเข้าใจยาก และในกรณีที่ทาหน้าที่จดบันทึก
การสนทนาในการประชุมของคณะกรรมาธิการที่มีเนื้อหาวิชาการเฉพาะทาง เช่น ด้านสาธารณสุข
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านกฎหมาย เป็นต้น
2) ด้านพิธีการทูต (จานวน 7 ราย) เนื่องจากนักวิเทศสัมพันธ์ยังไม่เคยได้รับการ
ฝึกอบรมด้านพิธีการทูตอย่างจริงจัง ที่ผ่านมาเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน และการสอนของ
เจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์เท่านั้น เมื่อต้องดาเนินการทางพิธีการทูต โดยไม่มีผู้บังคับ บัญชา จึงไม่มี
ความมั่นใจเมื่อต้องตัดสินใจด้วยตัวเอง โดยเฉพาะในกรณีที่ ผู้ที่เกี่ยวข้องมีชื่อตาแหน่งที่แตกต่างจาก
ที่เคยพบในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ นักวิเทศสัมพันธ์ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า การดาเนินการด้านพิธี
การทูต เป็นภารกิจที่มีความละเอียดอ่อน เช่น การจัดผังที่นั่งในการรับรองแขก หรือในงานเลี้ยง หาก
จัดผิดพลาด อาจทาให้ผู้เข้าร่วมรับรองหรือเข้าร่วมงานเลี้ยง เกิดความไม่พอใจ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ของวุฒิสภาได้
3) ด้านการพูดในที่สาธารณะและพิธีกร (จานวน 7 ราย) นักวิเทศสั มพันธ์ ให้
ความเห็นว่า ควรได้รับการพัฒนาการพูดในที่สาธารณะและพิธีกร โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เพื่อสร้าง
ความมั่นใจ เนื่องจากในบางครั้งนักวิเทศสัมพันธ์ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นพิธีกรในโอกาสต่างๆ เช่น
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เป็ น พิธีกรในงานเลี้ ย งรั บ รองแขกต่างประเทศที่ มาเยือนอย่างเป็น ทางการ ในกรณีที่มี การแสดง
นักวิเทศสัมพันธ์ นอกจาก ต้องทาหน้าที่ด้านพิธีการทูตแล้ว ยังต้องทาหน้าที่พิธีกรในการเชิญฝ่าย
ต่างๆ กล่าวสุนทรพจน์ และในบางกรณีต้องทาหน้าที่อธิบายความหมายของการแสดงศิลปะของไทย
ในงาน ซึ่งในบางครั้ง ไม่รู้ล่วงหน้าว่าจะต้องทาหน้าที่ดังกล่าว ดังนั้น นักวิเทศสัมพันธ์ จึงควรได้รับ
การพัฒนาในด้านนี้ เพื่อให้มีความมั่นใจและพร้อมที่จะทาหน้าที่นี้อยู่เสมอ
3.2.3 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อให้การพัฒนาสมรรถนะของนักวิเทศสัมพันธ์ มีประโยชน์สูงสุด และเป็นการ
แก้ปั ญหาในการปฏิบัติหน้ าที่ของนักวิเทศสั มพันธ์ได้อย่างครอบคลุม แบบสอบถามจึ งมีส่ วนที่ให้
นักวิเทศสัมพันธ์ระบุปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ โดยแบ่งออกเป็นปัญหาที่
เกิดจากตัวนักวิเทศสัมพันธ์เองและปัญหาที่เกิดจากปัจจัยอื่น
3.2.3.1 ปัญหาที่เกิดจากตัวนักวิเทศสัมพันธ์เอง
1) สมรรถนะในด้ า นต่ า งๆ ของนั ก วิ เ ทศสั ม พั น ธ์ บ างคน ยั ง ไม่ เ พี ย ง
พอที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม เนื่องจากระดับของการศึกษาและสาชาวิชา
ที่สาเร็จการศึกษาไม่ตรงกับภารกิจที่ต้องทา นักวิเทศสัมพันธ์บางคนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
จึ ง มี ค วามรู้ ใ นด้า นต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งไม่ ม ากเท่า ผู้ ที่ จ บปริ ญ ญาโท หรื อ ปริ ญ ญาเอก นอกจากนี้
การสาเร็จการศึกษาไม่ตรงกับงานที่ปฏิบัติ ทาให้ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ทานั่นถูกต้องหรือไม่ อายที่จะถาม
เพื่อน หรือผู้บังคับบัญชา การปฏิบัติหน้าที่ ในบางครั้งจึงผิดพลาด ไม่สมบูรณ์ และไม่มีประสิทธิภาพ
2) ขาดประสบการณ์ ใ นการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นด้ า นต่ า งๆ เนื่ อ งจาก
การแบ่ งส่ วนราชการภายในของส านักการต่างประเทศ แบ่งเป็นกลุ่มงานพิธีการทูตและกลุ่มงาน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบไม่เหมือนกัน ทาให้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติ
หน้าที่ต่างกัน จึงมีความชานาญเฉพาะในส่วนที่ตนเองรับผิดของเท่านั้น แต่ ในบางครั้ง ต้องปฏิบัติ
หน้าที่ของกลุ่มงานอื่น ทาให้ไม่มีความเชี่ยวชาญ และไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดี
3) ขาดความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ในบางครั้ง เนื่องจากมีความคิดว่า
ไม่มีสมรรถนะเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และไม่ได้รับการพัฒนาด้านสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งความรู้ด้านอื่นที่จาเป็น ทาให้ขาดขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้
ในบางครั้ง อาจต้องทาหน้าที่อื่นโดยไม่ได้เตรียมตัวล่วงหน้า
3.2.3.2 ปัญหาที่เกิดจากปัจจัยอื่น
1) ในด้ า นการจดบั น ทึ ก และสรุ ป การสนทนา ในบางครั้ ง ส าเนี ย ง
ภาษาอังกฤษของบางประเทศฟังเข้าใจยาก เช่น ประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง นอกจากนี้ ที่นั่ง
ของนักวิเทศสัมพันธ์ที่ทาหน้าที่จดบันทึกการประชุมอยู่ห่างจากการสนทนา ทาให้ในบางครั้ง ฟังได้ยิน
ไม่ชัด หรื อไม่ได้ยิ น เลย อีกทั้ง ในบางครั้ง เนื้อหาของการสนทนา เป็นเนื้อหาที่เฉพาะด้าน เช่ น
สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม หรือ เทคโนโลยี เป็นต้น หากมีเวลาเตรียมตัวไม่เพียงพอ ก็เป็นการยากที่จะ
ทาความเข้าใจเนื้อหาที่กาลังจด
2) ปัญหาของการปฏิบัติหน้าที่ล่าม นักวิเทศสัมพันธ์มีความเห็นว่าการ
ปฏิบัติหน้าที่ล่ามเป็นภารกิจที่ยาก เนื่องจาก ต้องใช้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสูงมาก และเป็น
ภาษาที่เป็นทางการ (Formal English) แต่นักวิเทศสัมพันธ์ขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ล่าม
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ทาให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้านนี้ได้ดี นอกจากนี้ มีปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ล่ามมาก
เช่น ระยะเวลาในการเตรียมตัว ส่วนมากจะรู้ว่าต้องปฏิบั ติหน้าที่ล่ามล่วงหน้า ประมาณ 2–3 วัน
หากเนื้อหาที่ต้องแปลเป็นเนื้อหาเฉพาะ ไม่สามารถเตรียมตัวให้พร้อม ส่งผลให้ขาดความมั่นใจและมี
ความตื่นเต้น สาเนียงภาษาอังกฤษของบางประเทศฟังเข้าใจยาก บางครั้งต้องแปลข้ามไป หรือใช้การ
เดา นอกจากนี้ สมาชิกวุฒิส ภาบางคน ไม่เชื่อ ถือในสมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ล่ามของนักวิเทศ
สัมพันธ์ จึงทาให้นักวิเทศสัมพันธ์เกิดความประหม่าเวลาปฏิบัติหน้าที่ล่าม
3) มีความกดดันจากความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาและผู้บริหารของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และบุคคลเหล่านี้เข้ามาแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกวุฒิ สภาและ
ผู้บริหารของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีความคาดหวังว่านักวิเทศสัมพันธ์จะสามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้ดีมาก โดยไม่มีข้อบกพร่องใดๆ หากเกิดปัญหา หรือข้อผิดพลาดขึ้น จะได้รับการตาหนิค่อนข้างมาก
นอกจากนี้ บุคคลเหล่านี้ ยังแทรกแซงการทางานของนักวิเทศสัมพันธ์ ทาให้ ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจ
ได้อย่างอิสระ ตามขั้นตอนการปฏิบัติ ในบางครั้งการแทรกแซง ทาให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติ
ภารกิจ และทาให้ต้องปฏิบัติภารกิจอย่างรีบเร่งในภายหลัง ทาให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติ
หน้าที่
4) จานวนบุคลากรในสานักการต่างประเทศไม่เพียงพอต่อการปฏิ บัติ
หน้าที่ ในบางครั้งมีภารกิจมากกว่า 1 ภารกิจในขณะเดียวกัน ในการปฏิบัติภารกิจบางประการ เช่น
การรั บ รองการเยื อ นของบุ คคลส าคั ญ จากต่ างประเทศ เป็ น ภารกิจ ที่ ต้ องมี ก ารประสานงานกั บ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเป็นจานวนมาก ประมาณ 70 หน่วยงาน ทั้งในกรุงเทพ ฯ และ
ต่างจังหวัด ต้องใช้นักวิเทศสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่ในตาแหน่งอื่นหลายคน อีกทั้ง ต้องมีการเตรียมการ
หลายขั้นตอน ในบางครั้งต้องปฏิบัติภารกิจด้วยความรีบเร่ง ทาให้การปฏิบัติงานเกิดการผิดพลาดและ
ขาดประสิทธิภาพ
จากผลการศึกษาที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องและจากการตอบแบบสอบถามของ
นักวิเทศสั มพันธ์ดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า สมรรถนะในด้านต่างๆ ของนักวิเทศสั มพันธ์
นอกจากจะเป็นสิ่งสาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของนักวิเทศสัมพันธ์ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพแล้ว
ยังเป็นปัจจัยหลักที่ทาให้เกิดปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าภารกิจของนัก วิเทศสัมพันธ์เอง ทาให้การ
ปฏิบัติภารกิจของนักวิเทศสัมพันธ์ผิดพลาด บกพร่อง ทาให้นักวิเทศสัมพันธ์ขาดความมั่นใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้ง เป็นปัจจัยที่ทาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของนักวิเทศสัมพันธ์
ดังนั้น การพัฒนาสมรรถนะของนักวิเทศสั มพันธ์ จึงเป็นสิ่งสาคัญและจาเป็นอย่างมากที่
ต้องมีการเริ่มดาเนินการให้เร็ว เพื่อให้นักวิเทศสัมพันธ์มีความมั่นใจในการทาหน้าที มีความเชื่อมั่นใน
ตัวเอง สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ
ด้านต่างประเทศของวุฒิสภาได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังจะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเชื่อมั่นใน
ความสามารถและการทาหน้าที่ของนักวิเทศสัมพันธ์อีกด้วย

บทที่ 4
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
การศึ ก ษาเรื่ อ ง แนวทางการพั ฒ นาสมรรถนะของนั ก วิ เ ทศสั ม พั น ธ์ ข องส านั ก การ
ต่างประเทศ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้สามารถสนับสนุนภารกิจด้านต่างประเทศของวุฒิสภาได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความจาเป็นในการพัฒนาสมรรถนะ
ในการปฏิบัติภารกิจของนักวิเทศสัมพันธ์ของสานักการต่างประเทศ ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาจะช่วย
กระตุ้นให้สมาชิกวุฒิสภาและผู้บริหารของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาตระหนักถึงความสาคัญของ
การปฏิบั ติห น้ าที่ด้ านต่ างประเทศ ว่ามี ความส าคัญ เนื่อ งจากมีผ ลต่อ ความส าเร็จ ในการด าเนิ น
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของวุฒิสภา และภาพลักษณ์ของสมาชิกวุฒิสภา ผลจากการศึกษาจะ
เป็นแนวทางในการกาหนดสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา และรูปแบบที่ควรใช้ในการพัฒนานักวิเทศ
สัมพันธ์ของสานักการต่างประเทศ ทั้งในระยะเร่งด่วนและในระยะยาว อันจะมีผลให้นักวิเทศสัมพันธ์
สามารถสนับสนุนภารกิจด้านต่างประเทศของวุฒิสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
จากการศึกษาพบว่า อดีตสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และผู้บริหารของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีความเห็นว่า นักวิเทศสัมพันธ์ของสานักการต่างประเทศ ยังไม่สามารถ
สนับสนุนภารกิจด้านต่างประเทศของวุฒิสภาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และมีความเห็ นว่านักวิเทศ
สัมพันธ์ควรได้รับการพัฒนาในหัวข้อต่างๆ ตามลาดับดังนี้ คือ การจัดทาประเด็นประกอบการสนทนา
การจัดทาสุนทรพจน์ และการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติหน้าที่ล่ามและในการสื่อสารทั่วไป
ในส่วนของนักวิเทศสัมพันธ์ มีความเห็นที่สอดคล้องกับอดีตสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ และผู้บริหารของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ทั้งนี้ นักวิเทศสัมพันธ์มีความเห็นว่า
ควรได้รับการพัฒนาด้านการจัดทาประเด็นประกอบการสนทนา การจัดทาสุนทรพจน์ การปฏิบัติ
หน้าที่ล่าม การแปลเอกสารและการจดบันทึกและสรุปการสนทนา ตามลาดับ
ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถแบ่งได้เป็น 1) ปัญหาที่เกิดจากตัวนัก
วิเทศสัมพันธ์ ได้แก่ ปัญหาสมรรถนะของนักวิเทศสัมพันธ์ยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน นักวิเทศ
สัมพันธ์ขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและนักวิเทศสัมพันธ์ขาดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน 2)
ปัญหาที่เกิดจากปัจจัยอื่น ได้แก่ สาเนียงภาษาอังกฤษของบางประเทศฟังเข้าใจยาก การปฏิบัติหน้าที่
ล่ าม บางครั้ งมีเนื้ อหาเฉพาะทาง มี เวลาในการเตรียมตัว น้อย และปัญ หาความกดดันจากความ
ต้องการของสมาชิกวุฒิสภา หรือผู้บริหารของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งเข้ามาแทรกแซงการ
ปฏิบัติหน้าที่
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4.2 ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาปัญหาและความจาเป็นในการพัฒนาสมรรถนะของนักวิเทศสัมพันธ์ สานัก
การต่างประเทศดังกล่าวข้างต้น ผู้ทาการศึกษาจึงเห็นควรเสนอแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของ
นักวิเทศสัมพันธ์อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน ดังนี้
4.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) สมาชิกวุฒิสภาและผู้บริหารของสานักงานเลขาธิการวุฒิ สภาต้องมีทัศนคติที่ดี
ตระหนักและเห็นความสาคัญของการพัฒนาสมรรถนะของนักวิเทศสัมพันธ์ เนื่องจากภารกิจด้าน
ต่างประเทศของวุฒิสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ในปัจจุบัน นอกจากจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังมี
ส่วนช่วยส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจด้านต่างประเทศของฝ่ายบริหารหรือรัฐบาล ให้เป็นที่รู้จักและ
เข้าใจอย่างดี ถูกต้อง ในเวทีระหว่างประเทศ ทั้งนี้ นักวิเทศสัมพันธ์มีส่วนอย่างมากในการสนับสนุน
การปฏิบั ติภ ารกิ จ ด้านต่างประเทศของวุฒิ ส ภา อีกทั้ง ช่ว ยให้ เ กิดภาพลั ก ษณ์ที่ดี ในเวทีระหว่า ง
ประเทศของสมาชิกวุฒิสภาและผู้บริหารของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของ
ผู้ บ ริ ห ารที่ จ ะต้ อ งท าความเข้ า ใจความต้ อ งการของบุ ค ลากร ในต าแหน่ ง นั ก วิ เ ทศสั ม พั น ธ์ ทั้ ง นี้
ผู้บริหารต้องทาหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยการวางแผน หาวิธีการที่จะทาให้
การบุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
2) สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาควรมีแผนในการพัฒนาสมรรถนะของนักวิเทศ
สัมพันธ์ (Development Roadmap) อย่างเป็นระบบและชัดเจน โดยระบุอยู่ในแผนพัฒนาบุคลากร
ประจาปีของสานักงาน และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 3
พ.ศ. 2555–2559 พันธกิจที่ 3 “พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิก
วุฒิสภาและประชาชน”เพื่อให้นักวิเทศสัมพันธ์มีโอกาสทางได้รับการฝึกอบรมและการศึกษาในระดับ
ต่างๆ เพื่อเพิ่มสมรรถนะในด้านต่างๆ ของนักวิเทศสัมพันธ์ให้สู งขึ้น อันจะทาให้นักวิเทศสัมพันธ์
สามารถปฏิ บั ติภ ารกิจ ได้อย่ างมีประสิ ทธิภ าพสู งขึ้น และยังเป็นการสร้างขวัญและกาลั งใจให้ กับ
บุคลากรเหล่านี้ และเกิดความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง พัฒนางานในหน้าที่ รวมทั้งปฏิบัติงานให้
เกิดผลสัมฤทธิ์สูงและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ นอกจากนี้ ยังทาให้นักวิเทศสัมพันธ์มีขวัญและ
กาลังใจในการทาหน้าที่ เนื่องจากไม่ถูกละเลย
เมื่อนักวิเทศสัมพันธ์ได้รับการพัฒนาด้านสมรรถนะและสามารถทาหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว จะเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องความมั่นใจของนักวิเทศสัมพันธ์ และปัญหาที่ผู้
ที่เกี่ยวข้องไม่เชื่อมั่นในสมรรถนะของนักวิเทศสัมพันธ์
นอกจากนี้ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาจส่งเสริมให้แต่ละสานักมีบทบาท
ในการพัฒนาบุคลากรของแต่ละสานัก ซึ่งเป็นการพัฒนาบุคลากรตามเป้าหมายและภารกิจหลักของ
สานัก โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรที่สมดุล ทั้งการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานในรูปแบบต่างๆ และ
การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับบุคลากร ทั้งนี้ ให้แต่ละสานักจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร และ
จัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่าง
สม่าเสมอ
3) สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ควรมีการจัดสรรงบประมาณประจาปีที่แน่นอน
ในการพั ฒ นานั กวิ เทศสั มพั น ธ์เนื่ อ งจากงบประมาณเป็นปัจจั ยส าคัญ ส าหรับการพัฒ นาบุคลากร
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เนื่องจาก การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นการลงทุนที่ให้ผลคุ้มค่า และให้ผลในระยะยาว ทั้งนี้ ที่ผ่าน
มา สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มิได้มีการกาหนดงบประมาณสาหรบการพัฒนานักวิเทศสัมพันธ์
โดยเฉพาะ แต่จากความจาเป็นดังกล่าวข้างต้ น สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจาเป็นต้องมีการกาหนด
งบประมาณที่แน่นอนสาหรับการพัฒนาสมรรถนะของนักวิเทศสัมพันธ์
4) สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ควรจัดให้มีโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรร่วมกับ
รัฐ สภาของประเทศอื่น โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการเปิดโอกาสให้บุคลากร โดยเฉพาะนักวิ เทศ
สัมพันธ์ ได้พัฒนาศักยภาพและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้น เนื่องจากได้ศึกษาและเรียนรู้การปฏิบัติหน้าที่
ของบุคลากรทีทาหน้าที่ด้านต่างประเทศของประเทศอื่น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน รูปแบบการแลกเปลี่ยน อาจเป็นการเข้าไปศึกษาโครงการระยะสั้น ทั้ งนี้ ควรมีการทา
ข้อตกลงระหว่างหน่ วยงานเกี่ยวกับรายละเอียดของการแลกเปลี่ยน เช่น คุณสมบัติของบุคลากร
ระยะเวลา และทักษะที่ต้องการพัฒนา เป็นต้น
นอกจากนี้ การแลกเปลี่ยนบุคลากร ยังเป็นประโยชน์ในการสร้างเครือข่ายและ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐสภาของประเทศไทยและประเทศต่างๆ การสร้างเครือข่าย เป็นการ
สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อบุคคลในสายอาชีพเดียวกัน และเป็นการทาให้มีการติดต่อและสนับสนุนให้
มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความร่วมมือกันด้วยความสมัครใจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในที่สุด
5) ผู้บริหารของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ควรมีการพิจารณาโครงสร้างของ
สานักการต่างประเทศ และจานวนบุคลากรในสานัก เนื่องจากภารกิจของสานักการต่างประเทศมี
ปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างมาก อาจมีการจานวนเจ้าหน้าที่ในตาแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ในจานวนอัตรา
ที่เหมาะสม และเพิ่มกลุ่มงานอีก 1 กลุ่มงาน เช่น กลุ่มงานอาเซียน เพื่อทาหน้าที่รับผิดชอบการติดต่อ
ประสานงาน การเยื อน หรื อการประชุม ระหว่างวุฒิ ส ภาแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐ สภาของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนโดยเฉพาะ เนื่องจาก การรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน จะทาให้เกิดการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทาให้จาเป็นต้องมีการเพิ่มบุคลากรในสานัก
การต่างประเทศ เพื่อให้การสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภาราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เป็นภาพลักษณ์
ของวุฒิสภา
6) สาหรับงานด้านวิเทศสัมพันธ์นั้น นอกจากการพัฒนาศักยภาพของนักวิเทศ
สัมพันธ์แล้ว ควรมีการพิจารณาแก้ไขปัญหาด้านสมรรถนะของนักวิเทศสัมพันธ์ โดยเริ่มตั้งแต่การสรร
หาและคัดเลื อกบุคลากรที่จ ะปฏิบัติห น้าที่นักวิเทศสัมพันธ์ของสานักงานเลขาธิการวุฒิส ภา ทั้งนี้
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาควรมีระบบการบริหารจัดการบุคลากรที่ดี การจัดการทรัพยากรบุคคลที่ ดี
หมายถึง กระบวนการและกิจกรรมต่างๆ ที่ดาเนินขึ้น เพื่อให้ได้มาซึ่งคนที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
งาน และตรงกับความต้องการขององค์กร ต่อจากนั้น พัฒนาให้มีทักษะความรู้ ความชานาญ เพื่อให้
สามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประสิ ทธิ ผ ล รวมทั้ ง ธ ารงรั ก ษาบุ คลากรให้
ปฏิบัติงานให้องค์กรนานที่สุด ดังนั้น สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ควรมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
สรรหาบุคลากรในตาแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทใหม่ด้านต่างประเทศ โดยมี
การพิจารณาจากวุฒิการศึกษา ภูมิหลัง และความสนใจที่ตรงกับสายงาน ทั้งนี้ อาจเน้นวุฒิการศึกษา
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นหลัก ประกอบกับการมีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก ควร
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มีการทดสอบความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและภาษาอังกฤษ นอกเหนือจากการทดสอบ
ความรู้ด้านรัฐธรรมนูญ และการตรากฎหมายที่ทดสอบอยู่ในปัจจุบัน
4.2.2 ข้อเสนอแนะในการดาเนินการ
นอกจากการเสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของนักวิเทศสัมพันธ์แล้ว เพื่อให้
การพัฒนาดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมได้ในระยะเวลาสั้น ผู้ศึกษาขอเสนอแนะ
แนวทางการดาเนินการ ดังนี้
1) ส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาควรมี ก ารทาความเข้ า ใจกั บ นัก วิ เ ทศสั ม พั น ธ์
เกี่ยวกับการที่ภารกิจหน้าที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความจาเป็นในการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งในเรื่องบริบทด้านต่างประเทศที่แตกต่างไปจากเดิม และปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น
อีกทั้ง ควรทาความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ ยาก เช่น การปฏิบัติหน้าที่ล่าม
ต้องใช้ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสูง เพื่อให้นักวิเทศสัมพันธ์เข้าใจและมีความ
มั่นใจว่าตนเองสามารถปฏิบัติภารกิจเหล่านี้ได้ ทั้งนี้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในองค์กร สิ่งแรกที่
ผู้บริ หารขององค์กรควรปฏิบัติ คือ การทาความเข้าใจกับบุคลากรในองค์กร ต่อจากนั้น คือ การ
พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
2) การพัฒนานักวิเทศสัมพันธ์ ควรใช้หลักสมรรถนะในการพัฒนา ควรเน้นการ
สร้างความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติหน้าที่ด้านต่างประเทศ และการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติและความเชื่อในการทางาน นอกจากนี้ ในอนาคต ควรมีการกาหนดมาตรฐานของ
ผลการปฏิบัติงาน ที่นักวิเทศสัมพันธ์จะต้องบรรลุ เพื่อให้เกิดการสร้างผลงานที่ดีขึ้น การนาระบบ
สมรรถนะมาใช้ มีประโยชน์มิใช่เพียงแค่การพัฒนานักวิเทศสัมพันธ์เท่านั้น แต่ ยังเป็นประโยชน์ต่อตัว
นักวิเทศสัมพันธ์ ในการรู้ระดับสมรรถนะของตนเองว่าอยู่ในระดับใด มีจุดแข็งและจุดอ่อนในเรื่อง
ใดบ้าง และต้องพัฒนาสมรรถนะด้านใด นอกจากนี้ ผู้บริหารสามารถรู้สมรรถนะที่นักวิเทศสัมพันธ์
จาเป็นต้องมีเพื่อให้การปฏิบัติงานในตาแหน่งงานนั้นประสบความสาเร็จและบรรลุเป้าหมาย อีกทั้ง
การมีสมรรถนะประจาตาแหน่ง ยังเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนพัฒนาบุคลการเป็นรายบุคคลอีกด้วย
3) การพั ฒ นาควรเน้ น การพั ฒ นาจากการปฏิ บั ติ ง านจริ ง และการสอนงาน
(Coaching) เนื่องจากการเรียนรู้ในภารกิจด้านต่างประเทศ อาทิ ด้านพิธีการทูต หรื อหลักมรรยาท
สากล เป็ น สิ่ งที่มีความละเอีย ดอ่อน และต้องดาเนินการด้ ว ยความระมัดระวั ง เพื่อให้ ประเทศที่
เกี่ย วข้อ งเกิดความพอใจ มิใ ช่เกิดความไม่พ อใจ ดั งนั้น จึ งควรให้ มีการสอนงาน โดยมแบหมาย
ผู้บังคับบัญชาที่มีประสบการณ์ เป็นผู้สอน การสอนงานนับว่าเป็นวิธีการที่ได้ผลวิธีหนึ่ง
นอกจากนี้ ควรมีการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) คือ การย้าย สับเปลี่ยน
หมุนเวียนหน้าที่การงานของบุคลากรเป็นครั้งคราว ซึ่งวิธีนี้ จะก่อให้เกิดตื่นตัว ความกระตือรือร้น
และภาวะจาเป็น ที่จะต้องเรียนรู้งานใหม่ ให้สามารถทางานได้ดี เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้
และมีประสบการณ์กว้างขวางขึ้นกว่าเดิม อีกทั้ง เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิเทศสัมพันธ์ ที่ปฏิบัติ
ในด้านต่างๆ ได้เปลี่ยนภารกิจหน้าที่ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทางาน สามารถปฏิบัติงานได้ทุกด้าน
มิใช่ยึดติดอยู่กับงานด้านเดียว นอกจากนี้ ควรมีการเก็ บรวบรวมองค์ความรู้ในการปฏิบัติภารกิจด้าน
ต่างประเทศ เพื่อให้นักวิเทศสัมพันธ์ได้เรียนรู้จากองค์ความรู้เหล่านี้
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4) สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ควรสนับสนุนการพัฒนาตนเองของบุคลากร ให้มี
ศักยภาพสูงขึ้น โดยการไปเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ต่างๆ เช่น การไปศึกษา ฝึก อบรม ดูงาน
การไปประชุม หรือการไปฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่องค์กรภายนอกจัด ที่จะให้ความรู้ใหม่ๆ เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้ง การศึกษาต่อในระดับปริญญาและการฝึกอบรมเพื่อให้บุคลากร
เห็ น ความส าคัญ ของการเรี ย นรู้ เป็ นการกระตุ้ นให้ บุคลลากรเห็ นความส าคั ญของการเรียนรู้อ ยู่
ตลอดเวลา และเป็นการเพิ่มสมรรถนะให้บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
5) สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ควรจัดทาฐานข้อมูลเพื่อเก็บรวบรวมองค์ความรู้
ด้านต่างประเทศ ภารกิจต่างๆ ด้านต่างประเทศที่ดาเนินการแล้ว ข้อมูลประเทศภู มิต่างๆ รวมทั้ง
ข้อมูล ความสั มพัน ธ์ร ะหว่างประเทศ ทั้งในระดับภูมิภ าคและระดับโลก และข้อมูล อื่นที่นักวิเทศ
สัมพันธ์สามารถสืบค้นเพื่อนาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภารกิจมาใช้ปฏิบัติงานได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของนักวิเทศสัมพันธ์ และเป็นการประหยัดเวลาในการสืบค้น
ข้อมูล นอกจากนี้ ยังสามารถกาหนดความเป็นมาตรฐานเดียวกันของข้อมูลได้ การเก็บข้อมูลร่วมกัน
ไว้ในฐานข้อมูลจะทาให้สามารถกาหนดมาตรฐานของข้อมูลได้รวมทั้งมาตรฐานต่างๆ ในการจัดเก็บ
ข้อมูลให้เป็นไปในลักษณะเดียวกันได้
ทั้งนี้ ควรมีการจัดการฐานข้ อมูล ที่เหมาะสม การจัดการฐานข้อมูล (Database
Management) คือ การบริห ารข้อมูลแหล่งที่เก็บรวบรวมไว้ที่ศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองการใช้
โปรแกรมประยุกต์อย่างมีประสิทธิภาพ และลดการซ้าซ้อนของข้อมูล รวมทั้งการขัดแย้งทางข้อมูลที่
เกิดขึ้นในองค์กร ซึ่งต้องอาศัยโปรแกรมเฉพาะในการสร้างและบารุงรักษาฐานข้อมูล (Create and
Maintenance) และสามารถที่จะให้ผู้ใช้ประยุกต์ใช้กับภารกิจส่วนตัว โดยการดึงข้อมูล (Retrieve)
ขึ้นมาแล้วใช้โปรแกรมสาเร็จรูปอื่น สร้างงานขึ้นมา โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูล (สถาบันราชภัฎ
จันทร์เกษม, 2001:1–2)
นอกจากนี้ ควรมี ก ารพั ฒ นานั ก วิ เ ทศสั ม พั น ธ์ ให้ เ กิ ด ความรู้ ทั ก ษะในการใช้
คอมพิวเตอร์ เพื่อสามารถนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2.3 ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาสมรรถนะของนักวิเทศสัมพันธ์
หากพิจารณาภารกิจหน้าที่ข้อ 1–6 ที่นักวิเทศสัมพันธ์สานักการต่างประเทศปฏิบัติ
จะพบว่าในบางภารกิจ ผู้ปฏิบัติต้องมีความรู้ ความสามารถสูง เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อาทิ การจัดทาประเด็นประกอบการสนทนาและการจัดทาสุนทร
พจน์ ผู้ปฏิบัติต้องมีความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นอย่างดี รวมทั้ง ต้องมีความสนใจใน
ความเป็นไปของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย หรือหัวข้อที่มีการสนทนา
เพื่อจะรู้ข้อมูลระหว่างประเทศที่ทันสมัยอยู่เสมอ
ในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ล่ามภาษาอังกฤษ และการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ ผู้
ปฏิบัติหน้าที่ล่ามต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีมาก สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเท่าเทียมกับ
การใช้ภาษาแม่ การแปลเอกสารภาษาอังกฤษก็เช่นเดียวกัน ผู้แปลเอกสารต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษ
ในระดับดีมาก เพื่อสามารถเข้าใจเนื้อหาของเอกสารที่แปล และสามารถถอดความเป็นภาษาที่แปลได้
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามเอกสารต้นฉบับ รวมทั้งใช้คาศัพท์ในภาษาที่แปลได้อย่างเหมาะสม
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เนื่องจากสิ่งที่นักวิเทศสัมพันธ์ควรได้รับการพัฒนา มีทั้งที่เป็นความจาเป็นเร่งด่วน
และสิ่งที่นักวิเทศสัมพันธ์ควรได้รับการพัฒนาแต่ไม่มีความจาเป็นเร่งด่วน แนวทางการพัฒนานักวิเทศ
สัมพันธ์จึงควรแบ่งเป็นสองส่วน คือ
– การพัฒนานักวิเทศสัมพันธ์อย่างเร่งด่วน
– การพัฒนานักวิเทศสัมพันธ์ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559–2561)
ทั้งนี้ การพัฒนานักวิเทศสัมพันธ์ นอกจากจะเป็นการเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติ
หน้าที่ของนักวิเทศสัมพันธ์แล้ว การพัฒนานั้นๆ ต้องเพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติงานให้กับนักวิเทศ
สัมพันธ์ด้วย
4.2.3.1 การพัฒนานักวิเทศสัมพันธ์อย่างเร่งด่วน
จากผลของการสัมภาษณ์และการตอบแบบสอบถาม จะเห็นได้ว่าสิ่งที่นัก
วิเทศสัมพันธ์ควรได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน คือ ภารกิจหกด้าน เนื่องจากมีผลต่อภาพลักษณ์ของ
ประธาน รองประธานวุฒิสภา และสมาชิกวุฒิสภา อย่างไรก็ตาม การพัฒนานักวิเทศสัมพันธ์ ควร
ดาเนินการอย่างเป็นขั้นตอนและค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมการพัฒนาบุคลากร
ขององค์กร และไม่กระทบการปฏิบัติหน้าทีของนักวิเทศสัมพันธ์มากนัก โดยแบ่งออกเป็นสองระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การพัฒนาภารกิจที่สาคัญและจาเป็นที่ต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน
เป็ น การพั ฒ นาภารกิจ ที่มี ความส าคั ญมากต่อ ภาพลั กษณ์ข องสมาชิ ก
วุฒิ ส ภา และเป็ น ภารกิจ ที่นั กวิเทศสั มพันธ์ยังไม่ส ามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ นักวิเทศ
สัมพันธ์ จึงควรได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วนเป็นอันดับแรก
ตารางที่ 1 การพัฒนาภารกิจที่สาคัญและจาเป็นเร่งด่วน
หัวข้อการพัฒนา
1. การจั ด ท าประเด็ น การ –
สนทนา
–
2. การจัดทาสุนทรพจน์ –
–
3. การปฏิบัติหน้าที่ล่าม –
–

รูปแบบการพัฒนา
การบรรยายและฝึกปฏิบัติ –
การฝึกงาน
–
การบรรยายและฝึกปฏิบัติ –
การฝึกงาน
–
การบรรยายและฝึกปฏิบัติ –
การฝึกปฏิบัติโดยสถานการณ์ –
เสมือนจริง

ระยะเวลา
30 ชั่วโมง
3 เดือน
30 ชั่วโมง
3 เดือน
3 เดือน
สั ป ดาห์ ล ะ 1 ครั้ ง จนนั ก วิ เ ทศ
สัมพันธ์มีความมั่นใจและสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ล่ามได้เป็นอย่างดี

ระยะที่ 2 การพัฒนาภารกิจอื่นที่ไม่เร่งด่วน
เป็ น การพั ฒ นาหั ว ข้อ ที่มี ความส าคัญเช่น กัน แต่มี ความจาเป็นในการ
พัฒ นาไม่เร่งด่ว นนั ก เนื่ องจากนักวิเทศสั มพันธ์มีส มรรถนะในการปฏิบัติภ ารกิจเหล่ านี้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในระดับหนึ่งแล้ว อย่างไรก็ตาม สมรรถนะในการปฏิบัติเหล่านี้ ยังต้องการการพัฒนา
เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ตารางที่ 2 การพัฒนาภารกิจอื่นที่ไม่เร่งด่วน
หัวข้อการพัฒนา
รูปแบบการพัฒนา
ระยะเวลา
1. การแปลเอกสาร
– การบรรยายและการฝึกปฏิบัติ – 30 ชั่วโมง
2. การจดบันทึกและสรุป – การบรรยายและการฝึกปฏิบัติ – 30 ชั่วโมง
การสนทนา
– การฝึกปฏิบัติโดยสถานการณ์ – สัปดาห์ละ 1 ครั้ง จน
เสมือนจริง
นักวิเทศสัมพันธ์สามารถ
จดบันทึกและสรุปการสนทนาได้
เป็นอย่างดี
3. พิธีการทูต
– การบรรยายและการฝึกปฏิบัติ – 30 ชั่วโมง
– การฝึกปฏิบัติโดยสถานการณ์ – สัปดาห์ละ 1 ครั้ง จน
เสมือนจริง
นักวิเทศสัมพันธ์มีความเข้าใจใน
ระเบียบพิธีการทูตอย่างถ่องแท้
4. การพูดในที่สาธารณะ – การบรรยายและฝึกปฏิบัติ – 30 ชั่วโมง
และพิธีกร
– การฝึกปฏิบัติโดยสถานการณ์ – สัปดาห์ละ 1 ครั้ง จน
เสมือนจริง
นักวิเทศสัมพันธ์มีความมั่นใจใน
การพูดในที่สาธารณะและพิธีกร
5. การพัฒนาบุคลิกภาพ – การบรรยายและการฝึกปฏิบัติ – 30 ชั่วโมง
– การเข้าศึกษาในสถาบันที่สอน – ตามระยะเวลาของหลักสูตร
ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ
4.2.3.2 การพัฒนานักวิเทศสัมพันธ์ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559–2561)
นอกจากจะมีการพัฒนานักวิเทศสัมพันธ์โดยเร่งด่วน ตามข้อ 3.3.1 แล้ว
ควรมีแผนในการพัฒนาสมรรถนะของนักวิเทศสัมพันธ์ในระยะยาว เพื่อให้นักวิเทศสัมพันธ์มีโอกาสได้
เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นและพัฒนาสมรรถนะด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้ง
เป็นการสนับสนุนการพัฒนาตนเองของนักวิเทศสัมพันธ์ทั้งนี้ ในแผนการพัฒนาระยะยาว ยังคงต้อง
รวมการพัฒนาภารกิจหน้าที่ทั้งหกด้านไว้ เพื่อให้นักวิเทศสัมพันธ์ ได้ทบทวนสมรรถนะของตัวเองใน
ภารกิจด้านต่างๆ อยู่เสมอ
การพัฒนานักวิเทศสัมพันธ์ในแต่ละปี ประกอบด้วยการพัฒนา 3 รูปแบบ คือ
1) การฝึกอบรม เนื่องจากหัวข้อการพัฒนาบางหัวข้อ เป็นหัวข้อที่ไม่
จาเป็นต้องใช้ระยะ เวลาในการพัฒนามากนัก นักวิเทศสัมพันธ์มีความรู้พื้นฐานอยู่ในระดับหนึ่งแล้ว
หรือได้รับการพัฒนาบ้างแล้ว จึงควรเป็นเพียงการเปิดโอกาสให้นักวิเทศสัมพันธ์ได้ทบทวน ฝึกปฏิบัติ
หรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในด้านนั้น เท่านั้น
2) การศึกษาในระดับปริญญา เป็นหัวข้อการพัฒนาที่ใช้ระยะเวลาใน
การพัฒนานาน เนื่องจากมีเนื้อหามาก และซับซ้อน อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิเทศสัมพันธ์ที่มิได้
จบการศึกษาในด้านนั้นๆ เข้ารับการศึกษา เพื่อจะได้ศึกษาอย่างจริงจังและเกิดความชานาญ
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3) การแลกเปลี่ ย นบุ ค ลากรกั บ หน่ ว ยงานภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ในรูปแบบการศึกษาดูงานเป็นการทาให้นักวิเทศสัมพันธ์ได้มีโอกาสเรียนรู้การปฏิบัติงาน
ของเจ้ า หน้ า ที่ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นต่ า งประเทศในประเทศอื่ น เพื่ อ น าความรู้ ที่ ไ ด้ ม าปรั บ ใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงาน ตามความเหมาะสม อีกทั้ง นักวิเทศสัมพันธ์ยังมีโอกาสได้เรียนรู้และเข้าใจการปฏิบัติ
ภารกิจด้านต่างประเทศในบริบทอื่น เช่น พิธีการทูต วัฒนธรรม และสังคม ของต่างประเทศ
แผนการพัฒนานักวิเทศสัมพันธ์ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559–2561)
การพัฒนาสมรรถนะนักวิเทศสัมพันธ์ ในแต่ละปี ควรมีการพัฒนาในด้าน
ต่างๆ ดังนี้
ตารางที่ 3 แผนพัฒนานักวิเทศสัมพันธ์ระยะ 3 ปี
1. การฝึกอบรม –
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2. การศึกษา
ระดับ
ปริญญา

–
–

หัวข้อการพัฒนา
การจัดทาประเด็นการ
สนทนา
การจัดทาสุนทรพจน์
การปฏิบัติหน้าที่ล่าม
การแปลเอกสาร
การจดบันทึกและสรุป
การสนทนา
การเป็นเลขานุการ
คณะ
การพูดในที่สาธารณะ
และพิธีกร
การประชุมระหว่าง
ประเทศ
การคิดเชิงวิเคราะห์
การพัฒนาบุคลิกภาพ

รูปแบบการพัฒนา
การบรรยายและฝึกปฏิบัติ

ระยะเวลา
30 ชั่วโมง

การบรรยายและฝึกปฏิบัติ
การบรรยายและฝึกปฏิบัติ
การบรรยายและฝึกปฏิบัติ
การบรรยายและฝึกปฏิบัติ

30 ชั่วโมง
30 ชั่วโมง
30 ชั่วโมง
30 ชั่วโมง

การบรรยายและฝึกปฏิบัติ
การบรรยายและฝึกปฏิบัติ

30 ชั่วโมง
30 ชั่วโมง

การบรรยายและฝึกปฏิบัติ

30 ชั่วโมง

การบรรยายและฝึกปฏิบัติ
การบรรยายและฝึกปฏิบัติ
หรือฝึกอบรมในสถาบันที่มีการ
อบรมบุคลิกภาพ
ความสัมพันธ์ระหว่าง ศึกษาในสถาบันการศึกษา
ประเทศ
การล่าม
ศึกษาในสถาบันการศึกษา

– การแปล

ศึกษาในสถาบันการศึกษา

– ภาษาอังกฤษ

ศึกษาในสถาบันการศึกษา

30 ชั่วโมง
30 ชั่วโมง
หรือตามระยะเวลา
ของหลักสูตร
ตามระยะเวลาของ
หลักสูตร
ตามระยะเวลาของ
หลักสูตร
ตามระยะเวลาของ
หลักสูตร
ตามระยะเวลาของ
หลักสูตร
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หัวข้อการพัฒนา
– พิธีการทูต

รูปแบบการพัฒนา
ศึกษา ดูงาน

3. การแลก
เปลี่ยน
บุคลากรใน – การสนับสนุนภารกิจ ศึกษา ดูงาน
ประเทศ/
ด้านต่างประเทศให้กับ
ต่างประเทศ สมาชิกวุฒิสภา
– การเขียนประเด็น
ฝึกปฏิบัติ
ประกอบการสนทนา
และการเขียนสุนทร
พจน์
ฝึกปฏิบัติ
– การจดบันทึกและสรุป
การสนทนา

ระยะเวลา
แล้วแต่ความ
เหมาะสม
แล้วแต่ความ
เหมาะสม
แล้วแต่ความ
เหมาะสม

อย่างไรก็ตาม หัวข้อการพัฒนาเหล่านี้ สามารถเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนได้ตามความ
เหมาะสมตามสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไป และตามความจาเป็นในการพัฒนา
4.2.4 การประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะของนักวิเทศสัมพันธ์
เมื่ อ ได้ ด าเนิ น การพั ฒ นาสมรรถนะของนั ก วิ เ ทศสั ม พั น ธ์ ใ นแต่ ล ะภารกิ จ แล้ ว
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ควรมีการประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะของนักวิเทศสัมพันธ์ ทั้งนี้ ใน
ขั้นตอนของการกาหนดการพัฒนาสมรรถนะ ผู้รับผิดชอบ ต้องคานึงถึงการประเมินผลการพั ฒนา
ด้วยว่า จะดาเนินการประเมินผลด้วยวิธีใด โดยใช้เครื่องมืออะไร และจะดาเนินการประเมินผลเมื่อใด
การประเมินผลการพัฒนา หมายถึง การวินิจฉัยและค้นหาคุณค่าที่ได้รับจากการ
พัฒนาว่า การพัฒนานั้น บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่ อย่างไร ผู้ได้รับการพัฒนามี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานหรือไม่
วัตถุประสงค์ของการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร เพื่อต้องการทราบเกี่ยวกับสิ่ง
ต่อไปนี้
1) เพื่อทราบสัมฤทธิ์ผลของการพัฒนา ว่าได้ผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ เช่น
เกิดการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทางาน หรือไม่ เพื่อทราบข้อดี ข้อบกพร่อง ความ
เหมาะสม รวมถึงปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ของหลักสูตรการพัฒนา ทั้งในแง่ของกระบวนการพัฒนา
เช่น เนื้อหาวิชา วิทยากร ระยะเวลา เป็นต้น และการจัดการพัฒนา เช่น สถานที่ การอานวยความ
สะดวก เป็นต้น เพื่อแก้ไขและปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนาในครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น
2) เพื่ อ ทราบคุ ณ ค่ า และความเป็ น ประโยชน์ ข องหลั ก สู ต รการพั ฒ นาต่ อ การ
ปฏิบัติงานของผู้ได้รับการพัฒนา
3) เพื่ อ ทราบผลลั พ ธ์ หรื อ ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการพั ฒ นา เช่ น การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทางาน ผลการปฏิบัติงาน เมื่อเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานก่อนได้รับ
การพัฒนา
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4) เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจของผู้บริหาร เช่น พิจารณาว่าควรจะ
ดาเนินการจัดหลักสูตรนั้นๆ ต่อไปหรือไม่
ทั้งนี้ การประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะของนักวิเทศสัมพันธ์ อาจกระทาหลังจาก
ที่เสร็จสิ้นการพัฒนาภารกิจใดภารกิจหนึ่งก็ได้ โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักวิเทศสัมพันธ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ผู้มี
หน้าทีใ่ นการประเมินผลงานต้องทาการพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
1) มาตรฐานของการปฏิ บั ติ ง าน หมายถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะที่ ถู ก ก าหนดขึ้ น ตาม
คุณลักษณะของนักวิเทศสัมพันธ์ ในรูปของคุณภาพของผลงานแต่ละภารกิจ เพื่อใช้วัดการปฏิบัติงาน
ของนักวิเทศสัมพันธ์
การก าหนดมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน สามารถท าได้ จ ากเอกสารบรรยาย
ลักษณะงาน (Job Description) โดยผู้ทาหน้าที่กาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของนักวิเทศสัมพันธ์
ควรมีความเข้าใจงานด้านวิเทศสัมพันธ์เป็นอย่างดี
2) ผู้ ท าหน้ า ที่ ป ระเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน ควรมี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการ
ประเมิน ผลการปฏิบั ติงานของนั กวิเทศสั มพันธ์ และควรเป็นการประเมินแบบ 360 องศา (360
Degree Appraisal) ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถที่เป็นคุณลักษณะเฉพาะของบุคคล โดยอาศัย
มุมมองของคนรอบข้างที่เกี่ยวข้อง เป็นการประเมินที่ยุติธรรมและมีความเป็นธรรมกับผู้ถูกประเมิ น
เนื่องจากข้อมูลการประเมินมาจากแหล่งที่มาหลายแหล่ง ทาให้มีความถูกต้องแม่นยามากกว่าการ
ประเมินด้านเดียวจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งการประเมินด้านเดียว อาจเกิดความผิดพลาดได้
การประเมิ น ผลแบบ 360 องศา เป็ น กระบวนการเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ข้ อ มู ล
ย้อนกลับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้ได้รับการประเมิน จากผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ผู้ทางานร่วมกับผู้
ได้รับการประเมิน
ทั้ ง นี้ คณะกรรมการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของนั ก วิ เ ทศสั ม พั น ธ์ ควร
ประกอบด้วย
1) ผู้บังคับบัญชาโดยตรง ได้แก่ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน และผู้อานวยการสานัก
เนื่องจากมีความเข้าใจวิธีการปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์เป็นอย่างดี
2) ผู้ใต้บังคับบั ญชาของผู้ ถูกประเมิน ทั้งนี้ ผู้ ใต้บังคับบัญชาต้องมีคุณสมบัติที่
พร้อมตามสมควร นั่นคือ ต้องมีความเป็นผู้ใหญ่ และมีเหตุผลตามสมควร
3) เพื่อนร่วมงานของผู้ถูกประเมิน หมายถึง เพื่อนร่วมงานในระดับเดีย วกันเป็น
ผู้ร่วมประเมิน
4) ตัวผู้ถูกประเมินเอง
เมื่อได้ผลการประเมินแล้ว ผู้รับผิดชอบ จะต้องทาการสรุปผลการประเมิน จัดทา
รายงานเสนอให้ผู้ บริ หารได้รับ รู้ และพิจารณาผลของการประเมิน ซึ่งเป็นผลของการพัฒนาด้ว ย
รวมทั้ง ต้องนาผลการประเมินมาเป็นข้อมูลย้อยกลับ (feedback) และวิเคราะห์เพื่อจะได้ใช้เป็น
แนวทางในการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง แผนการพั ฒ นา หรื อ หลั ก สู ต รการพั ฒ นาให้ เ หมาะสมและมี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น อี ก ทั้ ง ตรงต่ อ ความต้ อ งการการพั ฒ นาตนเองของนั ก วิ เ ทศสั ม พั น ธ์ และ
สัมฤทธิผลตรงตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนา

34
กล่าวโดยสรุป นักวิเทศสัมพันธ์ของสานักการต่างประเทศ สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา จะสามารถให้การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ด้านต่างประเทศของสมาชิกวุฒิสภาแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ในเวทีระหว่างประเทศ ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านการปฏิบัติงาน และด้านอื่นๆ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หากได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และ
สม่าเสมอ โยใช้รูปแบบการพัฒนาประเภทต่างๆ เช่น การฝึกอบรม การสอนงาน การหมุนเวียนงาน
และการศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้ ควรมีการจัดทาฐานข้อมูล เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่จาเป็นในการ
ปฏิบัติงานของนักวิเทศสัมพันธ์ เพื่อให้นักวิเทศสัมพันธ์สามารถนาข้อมูลมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว อย่างไร
ก็ตาม ควรมีการประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะของนักวิเทศสัมพันธ์ เพื่อให้การพัฒนาสมรรถนะของ
นักวิเทศสัมพันธ์มีได้ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ นักวิเทศสัมพันธ์สามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะทาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
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ภาคผนวก ก
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและ สานักการต่างประเทศ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประวัติความเป็นมา
ในปี พ.ศ. 2518 สภานินิ บัญญัติแห่ งชาติ ได้ออกกฎหมาย ว่าด้วยการจัดระเบียบปฏิบัติ
ราชการฝ่ายรัฐสภา ซึ่งได้กาหนดให้มีส่วนราชการสังกัดรัฐสภา คือ สานักงานเลขาธิการรัฐสภา และ
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยได้กาหนดให้สานักงานเลขาธิการรับสภา มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับ
ราชการประจาทั่วไปของรัฐสภา และรักษาความสงบเรียบร้อยในบริเวณรัฐสภา มีเลขาธิการรัฐสภา
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ ขึ้นตรงต่อประธานรัฐสภา และจะให้มี
รองเลขาธิการรัฐสภาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและช่วยเลขาธิการรัฐสภาปฏิบัติราชการด้วยก็ได้
ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการปรับปรุงกฎหมายของส่วนราชการ
ในสังกัดรัฐสภา โดยให้คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับสานักงานเลขาธิการรัฐสภา และข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ข้าราชการประเภทอื่น และได้ น าเสนอให้ คณะรัฐ มนตรีพิจารณา โดยคณะรับมนตรีได้เสนอร่า ง
พระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่ …) พ.ศ. … และร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่…) พ.ศ…. เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งได้
ลงมติเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ พระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา
(ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535 สรุป
สาระสาคัญได้ ดังนี้
1) กาหนดให้ มี ส่ ว นราชการสั ง กั ดรั ฐ สภา คื อ ส านั ก งานเลขาธิก ารวุ ฒิ ส ภา ส านั ก งาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ส่วนราชการเหล่านี้ มีฐานะเทียบเท่า
กรม และเป็ น นิ ติ บุ ค คล ส าหรั บ ส่ ว นราชการที่ เรี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น หากจะจั ด ตั้ ง ขึ้ น ก็ ต้ อ งท าเป็ น
พระราชบัญญัติ
2) ให้โอนอานาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของสานักงานเลขาธิการรัฐสภา และบรรดาอานาจ
หน้าที่ของสานักงานเลขาธิการรัฐสภา ตลอดจนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ ข้าราชการ ลูกจ้าง และ
เงิ น งบประมาณของส านั ก งานเลขาธิ ก ารรั ฐ สภา มาเป็ น ของส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา และ
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยให้เลขาธิการรัฐสภา และรองเลขาธิการรัฐสภา ร่วมกัน
ดาเนินการจัดแบ่ง และกาหนดสถานที่ทางาน
3) ด้วยประกาศรัฐสภาแบ่งส่วนราชการสานั กงานเลขาธิการรัฐสภา กาหนดให้ประกาศ
รัฐสภามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป (ประกาศราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 109 ตอนที่ 93 ลงวันที่ 11 กันยายน 2535) จึงถือว่าสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้
ตั้งขึ้นในวันที่ 12 กันยายน 2535
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โครงสร้างของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียวเท่ากรม และเป็นนิติบุคคล เป็น
หน่วยงานราชการสังกัดรัฐสภา มีคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ก.ร.) ทาหน้าที่ในการควบคุม
ดูแล มีเลขาธิการวุฒิสภาเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ขึ้นตรงต่อประธาน
วุฒิสภา
โครงสร้างของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
1) เลขาธิการวุฒิสภา1 คน
2) ที่ปรึกษา6 คน
3) รองเลขาธิการวุฒสภา 6 คน
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 18 สานัก
1) สานักงานประธานวุฒิสภา
2) สานักบริการงานกลาง
3) สานักบริหารการคลังและงบประมาณ
4) สานักนโยบายและแผน
5) สานักการต่างประเทศ
6) สานักภาษาต่างประเทศ
7) สานักกฎหมาย
8) สานักกรรมาธิการ 1
9) สานักกรรมาธิการ 2
10) สานักกรรมาธิการ 3
11) สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
12) สานักวิชาการ
13) สานักกากับและตรวจสอบ
14) สานักรายงานการประชุมและเชาวเลข
15) สานักการประชุม
16) สานักประชาสัมพันธ์
17) สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
18) สานักการพิมพ์
และ 3 กลุ่มงาน ปฏิบัติงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการวุฒิสภา
1) กลุ่มงานที่ปรึกษา
2) กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
3) กลุ่มช่วยอานวยการนักบริหาร
อานาจหน้าที่ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1) รับผิดชอบงานด้านวิชาการและธุรการของวุฒิสภา
2) รับผิดชอบงานด้านวิชาการและธุรการในการประชุมวุฒิสภา
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3) สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม และเผยแพร่ ก ารปกครอ งในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยเฉพาะบทบาทการดาเนินงานทางด้านนิติบัญญัติตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยของวุฒิสภา
4) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจัย ในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูล สาหรับประกอบการ
พิจารณาดาเนินการงานของสมาชิกวุฒิสภา ตามบทบาทและอานาจหน้าที่ของวุฒิสภา
5) ศึก ษา ค้น คว้ า วิ เ คราะห์ และวิ จัย รวมทั้ง การเปรีย บเที ย บข้ อมู ล ของนานาอารยะ
ประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับสนับสนุนการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภาต่างประเทศ
ของวุฒิสภา
6) ประสานงานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภา
7) ปฏิบั ติหน้ าที่ตามที่กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ประกาศและคาสั่ง ได้กาหนดให้ เป็น
หน้าที่ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
วุฒิสภา เช่น ด้านงบประมาณ บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น
8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
สานักการต่างประเทศ
โครงสร้างของสานักการต่างประเทศ
สานักการต่างประเทศ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มงาน คือ
1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2. กลุ่มงานพิธีการทูต
3. กลุ่มงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
อัตรากาลัง
ปัจจุบัน สานักการต่างประเทศ มีอัตรากาลัง จานวน 27 คน ประกอบด้วย
1) ผู้อานวยการสานัก1 คน
2) ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบริหารทั่วไป1 คน
3) ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพิธีการทูต1 คน
4) ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ1 คน
5) นักวิเทศสัมพันธ์ 12 คน
6) เจ้าพนักงานธุรการ6 คน
7) เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล5 คน
อานาจหน้าที่ของสานักการต่างประเทศ
สานักการต่างประเทศ มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1) เนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสานักการต่างประเทศ
2) ดาเนิ น การเกี่ย วกับ การประสานขอหนั งสื อ เดิ น ทางและหนั ง สื อ น าตรวจลงตราเข้ า
ประเทศในการเดินทางไปราชการต่างประเทศให้กับสมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ และข้าราชการ
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ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้ง อานวยความสะดวกให้กับคณะเดินทางของวุฒิสภาและ
คณะกรรมาธิการ
3) ดาเนินการเกี่ยวกับการอานวยความสะดวก ต้อนรับอาคันตุกะ และจัดงานเลี้ยงรับรอง
คณะแขกบุคคลสาคัญของวุฒิสภา ประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา และคณะกรรมาธิการ ที่
เดินทางมาเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของวุฒิสภา หรือรับสภาไทย
4) ดาเนินการด้านพิธีการทูตของวุฒิสภา และสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
5) ดาเนินการประสานการเยือนต่างประเทศ และหรือการประชุมระหว่างประเทศของ
ประธานวุฒิ ส ภา รองประธานวุ ฒิ ส ภา คณะกรรมาธิการ และข้ าราชการระดับสู งของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
6) ดาเนินการประสานการเยือนของสมาชิกรัฐสภาต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทย
7) ดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ข้อมูลข่าวสารด้านการเมืองเศรษฐกิจ สังคม ของ
ประเทศในทวีป ยุโ รป อเมริ กา แปซิฟิก เอเชีย และแอฟริกา เพื่อนามาประกอบการจัดทาข้อมูล
บริการแก่สมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ
8) ดาเนินการจัดทาข้อมูลประกอบการสนทนา ของประเทศต่างๆ ให้กับประธานวุฒิสภา
รองประธานวุฒิสภา ในการรับรองคณะทูตานุทูต และบุคคลสาคัญในการเข้าเยี่ยมคารวะระหว่างการ
เดินทางไปเยือนและต้อนรับการเยือน
9) ดาเนินการติดตามการดาเนินกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารหน่วยประจาชาติไทยใน
องค์กรรัฐสภาระหว่างประเทศทั้งสามหน่วย รวมทั้งประสานงานและเข้าร่วมสั งเกตการณ์ในการ
ประชุมของคณะกรรมการทั้งสามหน่วย รวมถึงการดาเนินกิจกรรมของกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย
10) ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในการเดินทางไปเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการและการเข้า
ร่ ว มประชุ ม ระหว่ างประเทศของประธานวุ ฒิ ส ภา รองประธานวุฒิ ส ภา คณะกรรมาธิ ก าร และ
ข้าราชการระดับสูงของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
11) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการ
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
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แนวคาถามในการสัมภาษณ์เพื่อการศึกษาส่วนบุคคล
เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะของนักวิเทศสัมพันธ์ สานักการต่างประเทศ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์
ตาแหน่ง
วันเดือนปีที่สัมภาษณ์
1. ท่านคิดว่าการปฏิบัติงานด้านเลขานุการคณะในการเดินทางไปเยือน เข้าร่วมประชุมหรือศึกษาดู
งาน ณ ต่างประเทศของนักวิเทศสัมพันธ์ สานักการต่างประเทศ อาทิเช่น การจัดทาเอกสาร
ประกอบการเดินทาง การติดต่อประสานงาน และการอานวยความสะดวกในด้านต่างๆ มีข้อดี
และสิ่งที่ควรพัฒนาอย่างไร
2. ท่านคิดว่าการจัดทาประเด็นประกอบการสนทนาในโอกาสต่างๆ อาทิเช่น การรับรองบุคคล
สาคัญของประธานและรองประธานวุฒิสภา/ประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และการไปเยือนต่างประเทศ มีข้อดีและสิ่งที่ควรพัฒนาอย่างไร
3. ท่านคิดว่าการจัดทาสุนทรพจน์ในโอกาสต่างๆ ของนักวิเทศสัมพันธ์ สานักการต่างประเทศ มีข้อดี
และสิ่งที่ควรพัฒนาอย่างไร
4. ท่านคิดว่าการปฏิบัติหน้าที่จดบันทึกและสรุปการสนทนาในโอกาสต่างๆ ของนักวิเทศสัมพันธ์
สานักการต่างประเทศ มีข้อดีและสิ่งที่ควรพัฒนาอย่างไร
5. ท่านคิดว่าการใช้ภาษาอังกฤษของนักวิเทศสัมพันธ์ สานักการต่างประเทศ อาทิเช่น การสื่อสาร
ทั่วไปการปฏิบัติหน้าที่ล่าม และการแปลเอกสาร มีข้อดีและสิ่งที่ควรพัฒนาอย่างไร
6. ท่านคิดว่านักวิเทศสัมพันธ์ สานักการต่างประเทศ ควรได้รับการพัฒนาในด้านใดบ้าง เพื่อให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โปรดระบุเหตุผล
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แบบสอบถามความต้องการพัฒนาตนเองของนักวิเทศสัมพันธ์
สานักการต่างประเทศ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คาชี้แจง แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาตนเอง
ของนักวิเทศสัมพันธ์ และเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทาแผนการพัฒนานักวิเทศสัมพันธ์
ในระยะต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
1. ชื่อ–นามสกุล
2. เพศ
[ ] ชาย
[ ] หญิง
3. การศึกษา
4. ระดับตาแหน่ง
5. อายุราชการ
ส่วนที่ 2 ความต้องการพัฒนาตนเองและรูปแบบการพัฒนา
1. ท่านต้องการพัฒนาตนเองในด้านใดต่อไปนี้ กรุณาเรียงตามสิ่งที่ท่านต้องการพัฒนามากไปน้อย
และท่านคิดว่าควรใช้รูปแบบใดในการพัฒนาหัวข้อต่างๆ ที่ท่านต้องการพัฒนา เช่น การฝึกอบรม
การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญ การฝึกงาน เป็นต้น
หัวข้อ รูปแบบการพัฒนา
การเป็นเลขานุการคณะ
การจัดทาประเด็นประกอบการสนทนา
การจัดทาสุนทรพจน์
การจดบันทึกและสรุปการสนทนา
การปฏิบัติหน้าที่ล่าม
การแปลเอกสาร
เหตุผลในการจัดอันดับ
2. นอกจากที่ระบุใน ข้อ 1 ท่านต้องการพัฒนาตนเองในด้านใดอีก เพื่อให้ท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่
นักวิเทศสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น กรุณาระบุเหตุผล
ส่วนที่ 3 ในการปฏิบัติหน้าที่ ท่านพบปัญหาและอุปสรรคใดบ้าง ทั้งที่เกิดจากตัวท่านเองและจาก
ปัจจัยอื่น

ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ–สกุล

นางสาววันทนีย์ สายพิมพิน

วันเดือนปีเกิด

20 มิถุนายน 2501

ประวัติการศึกษา

– ศิลปะศาสตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– Diploma in Teaching English as a Foreign Language,
Victoria University of Wellington
– Master of Arts in Applied Linguistics, Victoria University
of Wellington

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2534
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2547
ตาแหน่งปัจจุบัน

เจ้าหน้าที่วิเทศสหการ 3 กรมวิเทศสหการ สานักนายกรัฐมนตรี
เจ้าหน้าที่วิเทศสหการ 4 กรมวิเทศสหการ สานักนายกรัฐมนตรี
เจ้าหน้าที่วิเทศสหการ 5 กรมวิเทศสหการ สานักนายกรัฐมนตรี
เจ้าหน้าที่วิเทศสหการ 6 กรมวิเทศสหการ สานักนายกรัฐมนตรี
หัวหน้าฝ่ายทดสอบ (เจ้าหน้าที่วิเทศสหการ 7) กรมวิเทศสหการ
สานักนายกรัฐมนตรี
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8 ว สถาบันการต่างประเทศ
เทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
ผู้อานวยการสานักการต่างประเทศ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

