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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
การศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลด้านต่างประเทศ : กรณีศึกษาสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภารกิจด้านต่างประเทศของรัฐสภาในส่วนที่
สานักงานฯ รับผิดชอบ และ รวบรวมปัญหาในการปฏิบัติงานที่บุคลากรเคยประสบมาหรือก าลั ง
ประสบอยู่ โดยใช้วิธีการดาเนินการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยมีระเบียบวิธีการศึกษาใน 2 ระเบียบวิธี
ประกอบด้วย 1) การศึกษาจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม จากประสบการณ์ตรงในฐานะที่ผู้ศึกษาได้
เป็นผู้อานวยการสานักด้านต่างประเทศมาแล้วทั้ง 3 สานัก คือ สานักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สานักภาษาต่างประเทศ และสานักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ และ 2) การศึกษาเชิงสารวจ ด้วย
การส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มประชากรเป้าหมายซึ่งเป็นบุคลากรทั้งในระดับผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
และนักวิเทศสัมพันธ์ของทั้ง 3 สานักดังกล่าว
ผลการศึกษาพบว่าในส่วนของสภาวะแวดล้อมในการทางาน ประเด็นที่บุคลากรมีความ
พอใจเป็ น อัน ดับ ต้น ๆ คือ อัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน และ สวัส ดิการต่างๆ การได้รับโอกาสใน
การศึกษาต่อยอดความรู้ และ การสนับสนุนจากสานักงานในด้านงบประมาณและทรัพยากร แต่ไม่
พอใจในประเด็นความโปร่งใสและความยุติธรรมในการประเมินผลงานมากที่สุด ผู้ศึกษายังได้สอบถาม
ถึงความคิดในการขอย้าย ขอโอน หรือ ลาออก ของบุคลากรด้วย ซึ่งในจุดนี้ได้พบความสอดคล้ อง
ระหว่างการสั งเกตแบบมีส่ว นร่ว มและข้อมูล ที่ประมวลได้จากแบบสอบถาม คือ หนึ่งในสาเหตุที่
บุคลากรส่วนหนึ่งต้องการจะย้ายงาน คือ การที่ไม่ทราบมาก่อนถึงลักษณะงานที่ จะต้องปฏิบัติ เมื่อ
ได้รับการบรรจุลงในลักษณะงานที่ตนไม่ถนัดหรือมีความรู้และทักษะไม่เพียงพอก็เกิดความอึดอัดใจ
รู้สึกว่าตนต้องรับภารกิจที่ยากเกินกาลัง ทางานไม่ได้ และไม่ต้องการอยู่กับภารกิจนั้นๆ อีก เช่น การ
ปฏิบัติหน้าที่ล่าม เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ศึกษายังมีคาถามปลายเปิดให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะว่าสายงานด้านต่างประเทศของสานักงานฯ ควรจะได้รับการปรับปรุงในจุดใด ซึ่ง
พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มองว่าควรปรับปรุงกระบวนการสรรหาบุคลากรที่ควรดาเนินการให้มีความ
เข้มข้นยิ่งขึ้นเพื่อให้ได้คนที่มีความรู้ความสามารถและทางานได้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จะต้อง
ปฏิบั ติห น้ าที่ล่ าม การพัฒ นาบุ คลกรควรดาเนินการให้ ตรงความต้องการของบุคลากร และมีอี ก
ประเด็นหนึ่งที่ได้รับการวิพากย์อย่างกว้างขวางและมีนัยสาคัญ คือ การคัดสรรผู้บริหารที่เหมาะสมกับ
สายงานด้านการต่างประเทศ คาตอบที่ได้รั บสะท้อนถึงความไม่ศรัทธาในความรู้ความสามารถของ
ผู้บริหารที่บุคลากรต้องอยู่ใต้การบังคับบัญชาในปัจจุบัน
ผู้ศึกษาได้ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายให้ พิจารณาปรับรื้อระบบบริหารทรัพยากรบุค คล
ส าหรั บ สายงานด้านต่างประเทศทั้งหมด และเปลี่ ยนแนวทางการประเมินเพื่อคัดสรรผู้ ที่จะเป็ น
ผู้บริหารสายงานด้านการต่างประเทศ ส่วนข้อเสนอแนะในด้านการจัดการได้นาเสนอในเรื่องการ
พัฒนาบุคลากรสายงานด้านต่างประเทศของสานักงานฯ และการสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาคนดีและคน
เก่งไว้ในสายงาน
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(Excellence)

5

บทที่ 1
บทนา
1.1 ภูมิหลังและความสาคัญของปัญหา
ความก้าวหน้าในทางเทคโนโลยีส่งผลให้โลกในยุคปัจจุบันมีความเป็นพลวัตรสูง กล่าวคือ มี
ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเกือบจะตลอดเวลา ทั้งในมิติของความเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากกระแส
โลกาภิวัตน์ ซึ่งนามาทั้งโอกาสและภัยคุกคาม ตัวอย่างเช่น โอกาสในการเข้าถึงวิทยาการใหม่ๆ หรือ
โอกาสในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร/ประสานงาน/ส่ ง ผ่ า นข้ อ มู ล กั น ในวงกว้ า งได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว แต่ ใ น
ขณะเดียวกัน หากโอกาสดังกล่าวนั้นถูกใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมก็อาจกลายเป็นภัยคุกคามได้เช่นกัน
เช่น เกิดการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างพลังอานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจเหนือกลุ่มอื่นที่อ่อนแอกว่า
หรือ การก่ออาชญากรรมข้ามชาติ และในมิติของความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ที่มีการใช้ทรัพยากร
กันอย่างไม่ระมัดระวัง ส่งผลต่อเนื่ องกลายเป็นปั ญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกและ
ภัย พิบั ติที่ดูเหมือนว่าจะทวี ความรุ นแรงขึ้นเรื่อยๆ ด้ว ยเหตุนี้ ประเทศต่างๆ จึงจาเป็นต้องปรั บ
ทิศทางการดาเนินนโยบาย ส่งผลให้ดาเนินการด้านต่างประเทศต้องทวีความเข้มข้นขึ้น เนื่องจากได้
ตระหนักว่าการดารงอยู่ตามลาพังไม่ช่วยให้บริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภายนอกให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและเป็นโทษน้อยที่สุด นอกจากนี้ ยังมีแนวทางที่เห็นว่า งานด้านการต่างประเทศไม่
ควรจะปล่ อ ยให้ เ ป็ น ความรั บ ผิ ด ชอบของฝ่ า ยบริ ห ารเพี ย งฝ่ า ยเดี ย ว แต่ ต้ อ งเป็ น การรวมพลั ง
(synergy/collective efforts) ของทุกภาคส่วนที่มีศักยภาพ
รัฐสภาในฐานะที่เป็นหนึ่งในสามอานาจหลักของการปกครองประเทศ กล่าวคือ ด้านอานาจ
นิติบัญญัติ มีหน้าที่ตรากฎหมายภายในให้การปกครองประเทศมีความราบรื่น การบริการสาธารณะ
ต่างๆ มีการดาเนิ น การให้ เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และมีห น้าที่เป็นตัว แทนเชื่อมโยงระหว่าง
ประชาชนกับภาครัฐ ในบริบทของโลก รัฐสภาจาเป็นต้องรับรู้กฎหมายและกฎกติกาต่างๆ ระหว่าง
ประเทศ และการสร้างเครือข่ายของภาคนิติบัญญัติเป็นอีกหนึ่งศักยภาพที่รัฐสภาสามารถดาเนินการ
ไปควบคู่หรือสนับสนุนฝ่ายบริหารได้ ตามหลักการของการทูตรัฐสภา ซึ่งในปัจจุบัน การดาเนินการ
ด้านต่างประเทศของรัฐสภามีลักษณะเช่นเดียวกับฝ่ายบริหาร คือ ในระดับทวิภาคี มีการรับรองบุคคล
สาคัญจากรัฐสภาต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนการเยือนซึ่งกันและกัน และการดาเนินกิจกรรมของ
กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ (ปัจจุบันมี 59 กลุ่ม) และในลักษณะพหุภาคี คือ
การเข้าร่วมการประชุมองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ เช่น สหภาพรัฐสภา (IPU) สมัชชารัฐสภา
อาเซียน (AIPA) สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก (APPU) สมัชชารัฐสภาเอเชีย (APA) การ
ประชุมความเป็นหุ้นส่วนของรัฐสภาเอเชียและยุโรป (ASEP) การประชุมประจาปีรัฐสภาภาคพื้น
เอเชียและแปซิฟิก (APPF) และอื่นๆ อีกหลายองค์การ
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีหน้าที่ให้การสนับสนุนภารกิจด้านการต่างประเทศ
ของรัฐสภา จึงจาเป็นต้องมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ทั้งในมิติของความรู้ ทักษะที่จาเป็นต่อการ
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ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ดั ง กล่ า ว ซึ่ ง ตามโครงสร้ า งของส านั ก งานฯ ณ ปั จ จุ บั น ได้ แ บ่ ง ส่ ว นราชการด้ า น
ต่างประเทศออกเป็นหน่วยย่ อย 3 หน่วย ประกอบด้วย หน่วยย่อยที่ เป็นกลไกหลั ก 2 หน่วย คือ
สานักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศในรูปแบบทวิภาคี และ สานัก
องค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศในรูปแบบพหุภาคี และมีหน่วยย่อยที่
เป็นกลไกสนับสนุนอีก 1 หน่วย คือ สานักภาษาต่างประเทศ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการแปล
เอกสาร และงานล่ า ม จากการที่ ผู้ ศึ ก ษาเคยมี ป ระสบการณ์ ก ารเป็ น ผู้ อ านวยการส านั ก ด้ า น
ต่างประเทศทั้งส่วนกลไกหลักและกลไกย่อยมาแล้วทั้ง 3 สานัก ได้พบว่า แม้การจัดโครงสร้างเช่นนี้มี
ข้อดีในมิติของความชัดเจนในการสนับสนุนภารกิจขององค์การ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นจุดอ่อนใน
การเรียนรู้งานของบุคลากรในลักษณะองค์รวม จึงไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่โดยเนื้องานแล้ว
ภารกิจทั้งสองรูปแบบมีบางส่วนที่คาบเกี่ยวหรือเชื่อมโยงกันอยู่ กล่าวคือ บุคลากรที่รับผิดชอบงาน
รูปแบบทวิภาคีไม่ทราบการทางานรูปแบบพหุภาคี และบุคลากรที่รับผิดชอบงานรูปแบบพหุภาคี
ไม่ทราบการทางานรูปแบบทวิภาคี ส่งผลให้เมื่อมีส่วนของงานต่างรูปแบบทับซ้อนมาในส่วนที่ตนได้รับ
มอบหมายก็จะไม่สามารถบริหารจัดการให้เป็นระบบได้ ส่วนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการแปลและ
ล่ามซึ่งต้องช่วยสนับสนุนงานด้านต่างประเทศในทั้งสองรูปแบบไม่เข้าใจกระบวนการทางานด้าน
ต่างประเทศในภาพรวม ส่งผลให้ทั้งการเตรียมตัวและเตรียมงานเพื่อรองรับภารกิจยังมีข้อบกพร่องอยู่
เป็นนิจ และนอกเหนือจากประเด็นการจัดโครงสร้างสานักงานฯ แล้ว กระบวนการบริหารจัดการ
บุคลากรสายงานด้านต่างประเทศตั้งแต่แต่เริ่มต้นยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ทั้งในด้านการใช้ศักยภาพและทัศนคติต่อองค์การ
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาภารกิ จ ด้ า นต่ า งประเทศของรั ฐ สภาในส่ ว นที่ ส านั ก งานเลขาธิ ก าร
สภาผู้แทนราษฎรรับผิดชอบ
1.2.2 เพื่อรวบรวมปัญหาในการปฏิบัติงานที่บุคลากรด้านต่างประเทศของส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเคยประสบมาหรือประสบอยู่ในการปฏิบัติงาน
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดาเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
ศึกษาปั ญหาในการปฏิ บัติ งานของบุ คลากรด้ านต่า งประเทศ ทั้งในตาแหน่ง นั กวิ เ ทศสัมพันธ์ และบุคลากรในระดับ ผู้บั งคับบัญชากลุ่ มงาน ภายใต้โครงสร้างของส านักงานเลขาธิ ก าร
สภาผู้แทนราษฎร ที่เป็นกลไกหลักทั้ง 3 สานัก ทั้งในส่วนของปัญหาว่าด้วยองค์ความรู้ และทักษะ
ตลอดจน ปั ญ หาในด้ า นทั ศ นคติ ต่ อ องค์ ก ารซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ การใช้ ศั ก ยภาพของบุ ค ลากร ใช้ วิ ธี ก าร
ดาเนินการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยมีระเบียบวิธีการ ดังนี้
1) การศึ ก ษาจากการสั ง เกตแบบมี ส่ ว นร่ ว ม จากประสบการณ์ ต รงที่ ผู้ ศึ ก ษาเคยเป็ น
ผู้อานวยการสานักด้านต่างประเทศของสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทั้ง 3 สานักมาแล้ว
2) การศึกษาเชิงสารวจ ด้วยการส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มประชากรเป้าหมาย ทั้งนี้ ณ
ปัจจุบัน มีบุคลากรดังระบุในวรรคแรกที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามปกติ จานวน 85 คน
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1.4 ประโยชน์ของการศึกษา
1.4.1 เพื่อทราบสาเหตุแห่งปัญหาที่บุคลากรด้านต่างประเทศของสานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรกาลังประสบอยู่และมีผลต่อการใช้ศักยภาพในการปฏิบัติงาน
1.4.2 เพื่ อ เสนอแนะต่ อ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ขององค์ ก ารพิ จ ารณา อั น จะน าไปสู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การอย่างยั่งยืน

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการบริหารงานของสานักงาน และการบริหารงานภายใน
หน่ วยย่ อยที่บุ คลากรสั งกัด ว่ามีสิ่ งใดที่เอื้อหรือขัดขวางการพัฒนาองค์ การในด้ านบุ คลากรสายงาน
ต่างประเทศประการใดบ้ าง โดยในสิ่งที่ขัดขวางต่อการพัฒ นานั้น จะสามารถปรับหรือเปลี่ ยนให้
กลายเป็นการพัฒนาได้อย่างไร จาเป็นต้องทราบถึงความหมายและหลักการของการบริหารองค์การ
เพื่อให้การปรับหรือเปลี่ยนแปลงองค์การนั้นเป็นไปอย่างมีลาดับ ขั้นตอน และวิธีการที่เหมาะสม จึง
จาเป็นต้องศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ของบรรดานักวิชาการในด้านนี้ และยังอาจรวมถึงแนวปฏิบัติที่เคยมี
การดาเนินการเป็นแบบอย่างมาแล้วของฝ่ายที่เป็นนักปฏิบัติการอีกด้วย ทั้งนี้ ได้มองความน่าสนใจไป
ที่ความหมาย ทฤษฎี และกรอบแนวคิด ดังต่อไปนี้
2.1 ทฤษฏีการพัฒนาองค์การ
Richard Beckhard (อ้ า งใน ม.ร.ว. พฤทธิ ส าณ ชุ ม พล และ เอก ตั้ ง ทรั พ ย์ วั ฒ นา,
บรรณาธิการ, คาและความคิดในรัฐศาสตร์ร่วมสมัย , 2558: 209) นาเสนอว่า การพัฒนาองค์การเป็น
ความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงองค์การทั่วทั้งองค์การโดยมีการวางแผนไว้ก่อน การเปลี่ยนแปลง
เหล่านี้มักจะเริ่มจากผู้บริหารองค์การ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลขององค์การและช่วยให้องค์การมีสุขภาพดี
ขึ้นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะกระทาอย่างเป็นกระบวนการโดยอาศัยความรู้ในทางพฤติกรรมศาสตร์
ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น์ และคณะ (การจั ด การและพฤติ ก รรมองค์ ก าร, 2550:.436) ได้ ใ ห้
ความหมายของการพัฒนาองค์การไว้ว้า การพัฒนาองค์การเป็นความพยายามเปลี่ยนแปลงองค์การ
อย่างมีแผน มีการวิเคราะห์ปัญหา วางแผนยุทธศาสตร์ และใช้ทรัพยากรเพื่อให้บรรลุ เป้าหมาย หรือ
เป็นการพัฒนาระบบโดยส่วนรวมทั้งองค์การ เริ่มจากระดับผู้บริหารลงสู่ระดับล่างทั้งองค์การ โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ
ดร.กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล (การพัฒนาองค์การ, 2559 น.23) กล่าวถึงความเชื่อมโยงซึ่งกัน
และกันระหว่างการพัฒนาการบริหารและการพัฒนาองค์การ ว่า การพัฒนาการบริหาร มุ่งที่จะใช้เพื่อ
ฝึกอบรมคนให้เกิดความรู้ ความสามารถ และมีความชานาญในการทางานมากขึ้น อีกทั้งช่วยพัฒนา
ทัศนคติในการทางานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาคนให้เหมาะสมกับงานในหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย ส่วนการพัฒนาองค์การ เป็นเครื่องมือที่ใช้กับคนในองค์การที่มีความสามารถเกี่ยวกับ
งานในหน้าที่อยู่แล้ว โดยจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาในสังกัด ในลักษณะ
ที่จะหาทางให้ทั้งสองฝ่ายได้ใช้ความพยายามร่วมกัน (Joint Effort) เพื่อประสิทธิภาพ ประสิ ทธิผล
และความแข็งแกร่งขององค์การโดยส่วนรวม
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2.2 เทคนิคการบริหารคุณภาพขององค์การ
ในมุ ม นี้ ผู้ ศึ ก ษามองที่ ก ารบริ ห ารด้ ว ยเทคนิ ค ใน รู ป แบบ EFQM (The European
Foundation for Quality Management) ซึ่งพิจารณาแล้วว่าน่าจะนามาดาเนินการเพื่อสร้างความ
โดดเด่นในงานของภาคราชการได้ ตามระบบการเชื่อมโยง ดังนี้

ภาพที่ 1 ระบบการเชื่อมโยงขององค์ประกอบอันจะนาไปสู่ความโดดเด่น (Excellence Model)
ที่มา: http://www.efqm.org/efqm-model/model-criteria
จากภาพ จะเห็นว่า ตัวชี้วัดในรูปแบบ EFQM มี 2 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มที่เป็นตัวกระทา
(enablers) และ กลุ่มที่เป็นผลจากการกระทา (results)
กลุ่มตัวชี้วัดที่เป็นตัวกระทา (enablers) มี 5 ด้าน
1) ภาวะผู้นา (leadership) หมายถึง ตัวชี้วัดที่แสดงวิธีการที่กลุ่มผู้บริ หารองค์การนาเอา
วิธีการปรับปรุงคุณภาพมาใช้ในกระบวนการทางาน โดยเน้น
- การพัฒนาวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การ
- การได้รับการยอมรับในฐานะผู้นาตัวอย่างในองค์การ
- การพัฒนาและปรับปรุงระบบการทางานขององค์การ
- การได้รับการยอมรับในสังคมทั้งลูกค้าและพหุภาคีที่เกี่ยวข้อง
- การสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนการริเริ่มสร้างสรรค์ของพนักงาน
2) นโยบายและกลยุ ทธ์ ข ององค์ ก าร (policy and strategy) หมายถึง ตัว ชี้วัดที่แสดง
วิธีการที่องค์การใช้แนวคิดการปรับปรุงคุณภาพในการกาหนดนโยบายและกลยุทธ์ขององค์การ โดยเน้น
- การให้ความสาคัญต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
- การน าสารสนเทศมาใช้ ใ นการประเมิ น ผล การวิ จั ย การเรี ย นรู้ และการสร้ า ง
กิจกรรมเสริม
- การทบทวนและปรับนโยบายกลยุทธ์
- การแปลงกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการ
- การสื่อสารและนาแผนปฏิบัติการไปดาเนินการ
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3) การบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์การ (people management) หมายถึง ตัวชี้วัดที่
แสดงวิธีการที่องค์การใช้ศักยภาพของพนักงานเพื่อปรับปรุงกิจการอย่างต่อเนื่อง โดยเน้น
- การวางแผนกาลังคนและการบริหารทรัพยากรบุคคล
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสมรรถนะบุคลากร
- การมอบอ านาจให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาระดั บ ล่ า งและการสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ผู้ปฏิบัติงาน
- การเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- การให้รางวัลแก่พนักงานตามเกณฑ์ที่กาหนด การให้เกียรติพนักงาน และการ เอาใจ
ใส่ดูแล
4) พหุภาคีและทรัพยากรที่นาเข้าสู่กระบวนการทางาน (partnership and resources)
หมายถึง ตัวชี้วัดที่แสดงวิธีการที่องค์การแสวงหาพันธมิตรและจัดสรรทรัพยากรเพื่อปรับปรุงกิจการ
อย่างต่อเนื่อง โดยเน้น
- การแสวงหาพหุภาคี
- การระดมทุนและการจัดสรรงบประมาณ
- การจัดหาและบารุงรักษาอาคารสถานที่และอุปกรณ์
- การจัดหาเทคโนโลยี
- การจัดการสารสนเทศและแหล่งความรู้
5) กระบวนการทางาน (processes) หมายถึง ตัวชี้วัดที่แสดงวิธีการที่องค์การกาหนด
กิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนเพื่อปรับปรุงกิจการอย่างต่อเนื่องโดยเน้น
- การจัดกระบวนการทางานและการจัดการให้เป็นระบบ
- การปรับปรุงกระบวนการทางานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- การออกแบบผลิตภัณฑ์และรูปแบบบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- การปรับปรุงวิธีการส่งมอบบริการ
- การปรับปรุงด้านลูกค้าสัมพันธ์
ส่วนกลุ่มตัวชี้วัดที่เป็นผลจากการกระทา (results) มี 4 ด้าน
1) ผลที่เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ (customer results) หมายถึง ตัวชี้วัดที่แสดงความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่มีต่อผลิตภัณฑ์การให้บริการขององค์การและผลลัพธ์ที่มีต่อความเชื่อมั่นของลูกค้า
ต่อองค์การ
2) ผลที่เกิดขึ้นกับพนักงานในองค์การ (people results) หมายถึง ตัวชี้วัดที่แสดงความพึง
พอใจของพนักงานที่มีต่อองค์การ และผลลัพธ์ที่มีต่อแรงจูงใจของพนักงาน
3) ผลกระทบต่อสังคม (society results) หมายถึง ตัวชี้วัดที่แสดงความรับรู้ของสั ง คม
โดยรวมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และผลกระทบที่มีต่อสังคมจากการดาเนินการขององค์การ
4) ผลการปฏิบัติงานหลักขององค์การ (key performance results) หมายถึง ตัวชี้วัดที่
แสดงการบรรลุ ผ ลความส าเร็ จในการดาเนินกิจการตามแผนที่กาหนดไว้ทั้งในระดับผลผลิ ตและ
ผลลัพธ์
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เมื่อพิจ ารณาตามกรอบแนวคิ ดนี้ สายงานด้านต่า งประเทศ ส านักงานเลขาธิก ารสภา
ผู้แทนราษฎร มีองค์ประกอบของตัวกระทา (enablers) ครบทั้ง 5 ด้าน แต่ตัวชี้วัดภายในแต่ละด้าน
ตามที่แนวคิดนี้ระบุ บางตัวชี้วัดยังไม่มีการดาเนินการ หรือ ยังดาเนินการได้ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่
เป็นระบบเท่าที่ควร ในขณะที่ตัวชี้วัดในส่วนที่เป็นผล (results) ก็ยังเป็นปัญหาอยู่ และโดยที่สานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีหน้าที่ในการสนับสนุนงานของรัฐสภา ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์การหลักของการ
ปกครองประเทศ คือ เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ และงานด้านต่างประเทศ เป็นการปฏิบัติภารกิจในนามของ
องค์การ ในนามของประเทศชาติ มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสาคัญ ความผิดพลาดหรืออ่อนด้อยใน
การสนับสนุนงานด้านนี้จึงไม่ใช่เรื่องที่พึงประสงค์อย่างแน่นอน ดังนั้น หากนาแนวทางนี้มาประกอบ
กับการพิจารณาผลของการศึกษาก็จะสามารถเสนอแนะการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ได้
2.3 ทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โดยที่หัวข้อการศึกษามุ่งวัตถุประสงค์ไปที่การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล จึงจาเป็นที่
จะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของพฤติกรรมของบุคคลในฐานะที่เป็นทรัพยากรขององค์การซึ่งมีผลต่อ
การปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อจะได้หาแนวทางส่งเสริม ในส่วนของพฤติกรรมเชิงบวกที่เป็นประโยชน์ต่อ
องค์การ และแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมเชิงลบที่ส่งผลให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างไม่เต็มศักยภาพอันจะ
กระทบต่อองค์การในภาพรวม โดยแนวคิด/ทฤษฎีจากมุมมองในทางวิช าการที่จะขอหยิบยกใน
ประเด็นนี้ ประกอบด้วย
Marsick และ Watkins (อ้างใน ศิรภัสสรค์ วงศ์ทองดี, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, 2559:
9) กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการบูรณาการของการฝึกอบรม การพัฒนาอาชีพ และการ
พัฒนาองค์การเพื่อนาไปสู่สภาวะการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
Delahaye (อ้างใน ศิรภัสสรค์ วงศ์ทองดี, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, 2559: 9) กล่าวว่า
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่สามารถแยกออกจากการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วยบริบท
ย่อยที่เกี่ยวข้อง 6 องค์ประกอบ คือ 1) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2) การจัดการความหลากหลาย
3) การจัดการความรู้ ทั้งในส่วนของความรู้ชัดแจ้งและความรู้แฝงเร้ นในตัวบุคคล เพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดซึ่งกันและกัน 4) การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 5) การเรียนรู้ในงาน และ 6) การสร้าง
หุ้นส่วนการเรียนรู้
Harrison และ Kessels (อ้างใน ศิรภัสสรค์ วงศ์ทองดี, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, 2559:
9) กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งในองค์การ ประกอบด้วยการ
วางแผนและการสนับสนุนอย่างชานิชานาญ เพื่อจัดให้มีการเรียนรู้ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ กระบวนการสร้างความรู้และจัดประสบการณ์ใหม่ๆ ทั้งในสถานที่ปฏิบัติงานและที่อื่นๆ เพื่อ
ความเติบโตก้าวหน้าขององค์การ และเพิ่มศักยภาพของบุคลากร โดยผ่านการนาเอาความสามารถ
การปรับตัว การร่วมแรงร่วมใจ และกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ของทุกคนที่มาทางานเพื่อองค์การ
Gary N.McLean (อ้างใน ศิรภัสสรค์ วงศ์ทองดี, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ , 2559: 10)
นาเสนอ นิยามการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับสากลหรือระดับโลก (Global HRD Definition) โดย
กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ กระบวนการหรือกิจกรรมใดๆ ก็ตามที่จัดให้มีขึ้นทั้งระยะสั้น
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และระยะยาว ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ในงาน ประสบการณ์ ผลิตภาพ และความพึงพอใจ ทั้ง
ในระดับบุคคล กลุ่ม องค์การ ชุมชน ประเทศชาติ และเพื่อมวลมนุษยชาติ
2.4 ทฤษฎีว่าด้วยความเสมอภาค (Equity Theory)
J. Stacy Adams ผู้พัฒนาทฤษฏีนี้ มีพื้นฐานความคิดว่า บุคคลย่อมแสวงหาความเสมอ
ภาคทางสังคม โดยพิจารณาผลตอบแทนที่ได้รับ (output) กับตัวป้อน (input) คือ พฤติกรรมและ
คุณสมบัติในตัวที่เขาใส่ให้ในงาน ความเสมอภาคจะมีเพียงใดขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบการรับรู้ความ
สอดคล้องระหว่างตัวป้อนต่อผลตอบแทน (perceived inputs to outputs) โดยทฤษฎีนี้อธิบายว่า
บุคคลจะเปรียบเทียบตัวป้อนของเขา (เช่น ความพยายาม ประสบการณ์ อาวุโส สถานภาพ สติปัญญา
ความสามารถ และอื่น ๆ ) กับ ผลตอบแทนที่เ ขาได้ รับ (เช่น การยกย่อ งชมเชย คานิยม ค่าจ้ า ง
ค่าตอบแทน การเลื่อนตาแหน่งและสถานภาพ การยอมรับจากหัวหน้างาน) กับบุคคลอื่นที่ ทางาน
ประเภทเดียวกัน ระนาบเดียวกัน หรือแม้แต่บุคคลใดในความคิดของเขาก็ได้ ว่ามีความเสมอภาคหรือเท่า
เทียมกันหรือไม่ ซึ่งตัวป้อนและผลตอบแทนนั้นเป็นการรับรู้หรือความเข้าใจของเขาเอง ไม่ใช่ความ
เป็นจริง แม้ในความเป็นจริงจะมีความเสมอภาค แต่เขาอาจรับรู้ว่าไม่เสมอภาคก็ได้ เมื่อเป็นเช่นนั้น
เขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อทาให้รู้สึกว่าเกิดความเสมอภาค การเปรียบเทียบนี้ ทาให้เกิดการรับรู้ 3
แบบ คือ ผลตอบแทนเหมาะสม ผลตอบแทนต่าไป ผลตอบแทนสูงไป และมีปฏิกิริยาต่อการรับรู้นั้นๆ
เช่น เมื่อคิดว่าผลตอบแทนเหมาะสมแล้ว แรงจูงใจก็จะยังคงมีอยู่เพราะเชื่อว่าคนอื่นที่ได้ผลตอบแทน
สูงกว่านั้นมีตัวป้อนสูงกว่า แต่หากการรับรู้ของเขา คือ ผลตอบแทนต่าไป เขาจะพยายามลดความไม่
เสมอภาคด้วยวิธีต่างๆ เช่น เรียกร้องค่าจ้างเพิ่ม หรือไม่ก็ทางานน้อยลง มาสาย/ขาดงานบ่อย หรือ
เปลี่ยนงาน และหากการรับรู้ของเขา คือ ผลตอบแทนสูงไป เขาอาจจะทางานหนักขึ้นและอุทิศเวลา
ม า ก ขึ้ น ห รื อ พ ย า ย า ม ไ ป เ พิ่ ม ผ ล ต อ บ แ ท น ใ ห้ ผู้ อื่ น ม า เ ส ม อ ภ า ค เ ท่ า ต น เ อ ง
(http://yoosook11.blogspot.com/2011/01/equity-theory.html)
2.5 ทฤษฏีว่าด้วยแรงจูงใจ (Motivation)
แรงจูงใจ ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ในการทาเรื่องต่างๆ ในการ
ทางาน หากองค์การสามารถสร้างแรงจูงใจที่ดี พนักงานมีความพอใจ ทางานด้วยความกระตือรือร้น
องค์การก็จะได้งานคุณภาพดี นักวิชาการได้ให้ความหมายของการจูงใจ แรงจูงใจ และพื้นฐานความ
ต้องการของมนุษย์ (สาหรับการพิจารณาสร้างแรงจูงใจ) ไว้แตกต่างกันไป พอหยิบยกมาเป็นตัวอย่าง
ได้ดังนี้
สมพร สุทัศนีย์ (อ้างใน อรรถสิทธิ์ ตันติยุทธ. สารนิพนธ์. ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานกองบารุงรักษาการประปานครหลวง, 2556: 8) ได้กล่าวไว้ว่า การจูงใจเป็น
การกระตุ้นให้บุคคลมีความกระตือรือร้นหรือมีแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมต่างๆ พฤติกรรมทาง
สังคมและพฤติกรรมการทางาน โดยเฉพาะในองค์ก าร ผู้นามีหน้าที่โดยตรงในการจูงใจผู้ร่วมงาน
เพื่อให้ งานประสบความส าเร็ จ เป็ นเรื่องของการสนองความต้องการที่ทาให้ บุคคลเกิด แรงจู ง ใจ
เพื่อที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
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Guralnik (อ้ า งใน อรรถสิ ท ธิ์ ตั น ติ ยุ ท ธ. สารนิ พ นธ์ . ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการ
ปฏิ บั ติงานของพนั กงานกองบ ารุ งรักษาการประปานครหลวง, 2556: 9) อธิบายความหมายของ
แรงจูงใจว่าหมายถึง แรงขับของแต่ละบุคคลซึ่งเป็นสาเหตุที่ทาให้บุคคลแสดงพฤติกรรม โดยเฉพาะที่
เกิดขึ้นในการทางานหรือการกระทาที่บุคคลจะทางานสาเร็จ โดยได้รับอิทธิพลจากการกระทาของคน
อื่ น ที่ ก าหนด แนวทางเฉพาะใช้ ใ นการบริ ห ารโดยผู้ บ ริ ห ารจะจู ง ใจพนั ก งานให้ อ งค์ ก ารอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
Beach (อ้างใน อรรถสิทธิ์ ตันติยุทธ. สารนิพนธ์. ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานกองบารุงรักษาการประปานครหลวง, 2556: 9) ให้ความหมายของแรงจูงใจว่าหมายถึง
การกระทาให้คนเต็มใจที่จะใช้พลังงานของเขาเพื่อประสบความสาเร็จตามเป้าหมายหรือเพื่อรางวัลที่
จะได้รับเป็นสิ่งตอบแทน
Maslow (อ้ า งใน อรรถสิ ท ธิ์ ตั น ติ ยุ ท ธ. สารนิ พ นธ์ . ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานกองบารุงรักษาการประปานครหลวง, 2556: 13) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
พื้นฐานความต้องการของมนุษย์ โดยไล่ตามลาดับขั้น 5 ขั้น ดังนี้ 1) ความต้องการทางร่างกาย 2)
ความต้องการความปลอดภัย 3) ความต้องการทางสังคม 4) ความต้องการได้รับการยกย่องสรรเสริญ
และ 5) ความต้องการความส าเร็ จ สมหวั ง ในชีวิต ซึ่งหากองค์ การมี ความเข้า ใจและใช้ ก ารสร้ า ง
แรงจู งใจที่ส อดคล้ องกับ ความต้อ งการของบุคคล จะส่ งผลให้ เขาพึงพอใจที่จะทางานให้ ป ระสบ
ผลสาเร็จ เกิดประโยชน์ตามเป้าหมายขององค์การ

บทที่ 3
ผลการศึกษา
3.1 บริบทของลักษณะงานตามอานาจหน้าที่ของสายงานด้านการต่างประเทศ
ตามโครงสร้างของสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะถูกแบ่งออกเป็นสานักจานวน
22 สานัก และมีกลุ่มงานที่ขึ้นตรงกับเลขาธิการฯ อีก 6 กลุ่มงาน ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
การต่างประเทศจะประกอบด้วย 3 สานัก ได้แก่ 1) สานักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มีหน้าที่ใน
การสนับสนุนภารกิจด้านต่างประเทศของรัฐสภาในลักษณะทวิภาคี คือ ดาเนินความสัมพันธ์แบบหนึ่ง
ประเทศต่อหนึ่งประเทศ ผ่านการแลกเปลี่ยนการเยือน การพบปะหารือ และการรับรองทางพิธีการใน
วาระต่างๆ สานักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงานย่อย ประกอบด้วย กลุ่มงาน
บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานพิธีการทูต กลุ่มงานความสัมพันธ์รัฐสภาทวิภาคี และกลุ่มงานข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างประเทศ 2) ส านั กองค์การรัฐ สภาระหว่างประเทศ มีห น้าที่ในการสนับสนุนภารกิจ ด้าน
ต่างประเทศของรัฐสภาในลักษณะพหุภาคี ด้วยการเข้าร่วมประชุมองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ
หลากหลายองค์การ ทั้งที่เป็นพันธกรณีและไม่เป็นพันธกรณี ตลอดจนจัดการประชุมในกรอบของ
รัฐสภานานาชาติ สานักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มงานย่อย ประกอบด้วย
กลุ่มงานบริ หารงานทั่วไป กลุ่มงานสหภาพรัฐสภา กลุ่มงานสมัชชารัฐสภาอาเซียน กลุ่มงานสหภาพ
สมาชิกรั ฐ สภาเอเชีย และแปซิฟิก กลุ่ มงานกิจการพิเศษ และกลุ่ มงานสมาคมรัฐ สภาและสมาคม
เลขาธิการรัฐสภา และ 3) สานักภาษาต่างประเทศ รับผิดชอบในการสนับสนุนการแปลและล่าม รวมทั้ง
การค้นคว้า/แปลเอกสารและบทความภาษาต่างประเทศที่มีประโยชน์กับวงงานรัฐสภาตามการร้องขอ
ของสมาชิ กรั ฐสภาและเพื่ อเผยแพร่สู่ สาธารณะ ส านักภาษาต่ างประเทศ แบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ มงาน
ประกอบด้วย กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานภาษาอังกฤษ กลุ่มงานภาษาสเปน เยอรมัน และ
อาหรับ และ กลุ่มงานภาษาญี่ปุ่นและเกาหลี
การแบ่งส่วนราชการด้านต่างประเทศออกเป็นสามสานักนี้ มีเจตนารมณ์เพื่อให้มีความ
ชัดเจนในภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ โดยบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่มีชื่อเรียกตาแหน่งว่านักวิเทศสัมพันธ์
ที่มาจากกระบวนการสรรหาด้วยการสอบคัดเลือก 3 ลาดับ คือ ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่ วไป ผู้
ที่สอบผ่านภาค ก. จะสอบต่อในภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง เมื่อผ่านภาค ข.แล้ว จะ
เป็นการเรียกสัมภาษณ์ หากผ่านทั้งสามกระบวนการก็จะเรียกตามจานวนอัตรากาลังที่ต้องการเพื่อ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนจะประเมินผลการทดลองงานเพื่อพิจารณาบรรจุเข้ารับราชการต่อไป
อย่างไรก็ตาม ในสภาพการทางานจริง เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า งานด้านการต่างประเทศ
มีส่วนที่ทับซ้อนกันอยู่ และ/หรืออาจต้องมีความเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลกันในระหว่างงานลักษณะ
ทวิภาคีและพหุภาคี ส่วนผู้ที่มีหน้าที่ในการล่ามและการแปลนั้น ต้องสนับสนุนงานทั้งสองลั กษณะ
และยังต้องรับงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศอื่นๆ ในแวดวงของรัฐสภาตามที่ได้รับการร้องขอด้วย
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3.2 การสนับสนุนจากสานักงานฯ ต่องานด้านการต่างประเทศ
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้ความสาคัญกับภารกิจด้านต่างประเทศของรัฐสภา
โดยกาหนดให้เป็นยุทธศาสตร์สาคัญในแผนยุทธศาสตร์ของสานักงานฯ ตลอดมา ซึ่งในส่วนของแผน
ยุทธศาสตร์ฉบับปัจจุบัน พ.ศ. 2557 – 2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 2
ในการ “สนับสนุนสถาบันนิติบัญญัติเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมีบทบาทนาในเวทีประชาคมอาเซียน
และรัฐสภาระหว่างประเทศ”
ในภาพรวม สานักงานฯ ให้การสนับสนุนบุคลากรทุกคน เช่น ค่าตอบแทน ข้าราชการ
รัฐสภาสามัญจะมีส่วนของค่าตอบแทนหลัก 3 ส่วน ส่วนที่หนึ่ง คือ เงินเดือน ที่เป็นไปตามโครงสร้าง
เงินเดือนของแต่ละระดับตาแหน่ง ค่าตอบแทนพิเศษซึ่งจ่ายบนเงื่อนไขของการมาปฏิบัติราชการถึง
สองในสามของวัน ทาการในแต่ล ะเดือน (เป็นค่าตอบแทนที่ส่ ว นราชการอื่นโดยทั่ว ไปไม่มี) และ
เงินประจาตาแหน่งสาหรับผู้บริหาร (ตั้งแต่ผู้อานวยการสานักขึ้นไป) การสนับสนุนด้านวั สดุอุปกรณ์
ต่างๆ ที่พร้อมสาหรับการปฏิบัติงาน และ โอกาสในการพัฒนาต่อยอดความรู้ ด้วยการจัดอบรม/
สัมมนาต่อยอดความรู้และเพิ่มพูนทักษะที่จาเป็น การส่งข้าราชการไปอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้นใน
ต่างประเทศ การศึกษาดูงาน และทุนสาหรับการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ โดยอยู่ภายใต้การ
จัดการของสานักพัฒนาบุคลากร อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาในส่วนของสานักภาษาต่างประเทศจะได้รับ
การสนับสนุนในการส่งบุคลากรไปศึกษาต่อต่างประเทศในส่วนของภาษาเฉพาะ (เช่น ภาษาเกาหลี)
ทั้งยังได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดหลักสูตรหรือส่งบุคคลเข้าร่วมการพัฒนาความรู้ และ
อบรมทักษะเฉพาะด้านที่จาเป็นในหลากหลายลักษณะ อาทิ การส่งเข้าเรียนร่วม (sit-in) กับนิสิต
นักศึกษาปกติในวิชาการแปลระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัย การเรียนรู้และฝึกฝนการปฏิบัติงาน
ล่ามพูดพร้อม (simultaneous interpreter) รวมทั้งยังสามารถจัดกิจกรรมสัญจรเพื่อเรี ยนรู้งานและ
สร้างเครือข่ายการประสานงานกับภายนอกที่ดาเนินการเป็นในส่วนของสานักฯ ในวงเงินที่ค่อนข้างจะ
สูงเมื่อเทียบกับสานักด้านอื่นๆ ส่วนอีกสองสานักด้านต่างประเทศ แม้ว่าจะไม่ค่อยได้จัดโครงการ
อบรมมากนักเนื่องจากต้องรองรับภารกิจค่อนข้างมากจนไม่มีเวลา แต่ก็ใช่ว่าจะไม่สามารถจัดกิจกรรม
ลักษณะดังกล่าวได้ ที่ผ่านมาก็เคยจัดไปแล้วหลายครั้ง ด้วยการนาเสนอโครงการเพื่อของบประมาณ
นอกเหนือจากที่เคยได้ตั้งไว้
อย่างไรก็ดี เมื่อมองผลผลิตที่ได้รับ พบว่าแม้สานักงานฯ จะลงทุนในส่วนของการพัฒ นา
ทรัพยากรบุคคลให้ในวงเงินที่สูงมากแล้วก็ตาม แต่ในสายงานด้านต่างประเทศก็ยังคงมีปัญหาจาก
ความที่งานในหลายๆ ส่วนยังมีความล่าช้า ความไม่สมบูรณ์แบบ ไม่ตรงความต้องการของผู้ใช้บริการ
จึงเป็นที่สงสัยว่าในกระบวนการสร้างคนของสานักงานฯ มีช่องโหว่อยู่ตรงที่ได้บ้าง และในเรื่องใดบ้าง
อันเป็นที่มาของการศึกษาข้อมูลรายละเอียดในครั้งนี้ ด้วยวิธีการใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วมของผู้เข้า
อบรมเอง และ การทาแบบสอบถาม
3.3 ผลการศึกษาจากจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม
โดยที่ผู้ศึกษาปฏิบัติราชการในสายงานด้านต่างประเทศมาตั้งแต่แรกเข้ารับราชการในปี
2530 และผ่านการโยกย้ายสับเปลี่ยนตาแหน่ง ตั้งแต่ระดับปฏิบัติจนถึงผู้บังคับบัญชาระดับกลุ่มงาน
ย่ อ ยมาเป็ น ระยะจนครบทุ ก ลั ก ษณะงานเท่ า ที่ มี ก ารด าเนิ น การอยู่ ใ นส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภา
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ผู้แทนราษฎร ณ ปัจจุบัน อีกทั้งได้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักในสายงานด้านต่างประเทศของ
สานักงานฯ ดังระบุข้างต้นมาแล้วทั้งสามสานัก ดังนี้
1) เป็ น ผู้ อานวยการส านักความสั มพันธ์ระหว่างประเทศ ในช่ว งวันที่ 21 พฤศจิกายน
2554 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2555
2) เป็นผู้อานวยการสานักภาษาต่างประเทศ ในช่วงวันที่ 10 – 30 กันยายน 2556 และ
ช่วงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2558
3) เป็นผู้อานวยการสานักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ (ตาแหน่งปัจจุบัน) ตั้งแต่วันที่
25 ธันวาคม 2558
จากประสบการณ์ข้างต้น ได้สังเกตพบปัญหาในด้านบุคลากรทั้งในตาแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์
และรวมถึงผู้ที่มีตาแหน่งในการบังคับบัญชาระดับกลุ่มงานย่อยภายใต้สานัก พอสรุปได้ ดังนี้
1) ปัญหาการขาดบุคลากรระดับผู้บังคับบัญชาในส่วนของภาษาเฉพาะ ปัญหานี้เป็นปัญหา
หลักของสานักภาษาต่างประเทศ กล่าวคือ ตาแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่มงานที่เป็นภาษาเฉพาะ (กลุ่ม
งานภาษาสเปน เยอรมัน และอาหรับ และกลุ่มงานภาษาญี่ปุ่นและเกาหลี) ซึ่ง ณ ปัจจุบันได้ว่างเว้น
มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว ส่งผลต่อการตรวจผลงานและการสอนงาน เกิดเป็นช่องว่างที่ไม่สามารถ
รับประกันความถูกต้องของผลงานได้ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงประการหนึ่ง
2) ปัญหาการขอย้ายภายในสายงานหรือภายในสานักงานเพื่อไปต่างสานัก ขอโอน/ย้ายไป
ส่วนราชการอื่น หรือลาออกจากราชการ เป็นปัญหาหลักของสานักภาษาต่างประเทศ แต่ก็เคยพบบ้าง
ในอีกสองสานักเช่นกัน ซึ่งเท่าที่เคยได้สอบถามเหตุผล จะพบสาเหตุหลักๆ ดังนี้
- เข้ามาแล้วพบว่าตนเองไม่เหมาะกับงานราชการ (ขอลาออก)
- ได้รับการบรรจุในตาแหน่งหน้าที่ซึ่งเป็นภารกิจที่ยากเกินกาลังโดยที่ตนไม่คาดการณ์
มาก่อนว่าจะต้องมาทางานลักษณะดังกล่าว เข้ามาแล้วจึงทางานไม่ได้และไม่ต้องการอยู่กับภารกิจ
นั้นๆ ประเด็นนี้พบมากกับบุคลากรสานักภาษาต่างประเทศ ซึ่งในการจัดสรรบุคลากรมาลง ทาง
สานักงานฯ มักจะเลือกผู้ที่คะแนนค่อนข้างรั้งท้ายมาลงในขณะที่จริงๆ แล้ว งานการแปล และการล่าม ถือเป็น
ทักษะขั้นสูงที่ต้องศึกษาและฝึกปฏิบัติมาเป็นการเฉพาะ (ขอย้ายหรือลาออก)
- ความรู้สึกถึงความไม่เท่าเทียมในเรื่องของโอกาส โดยมองว่าสานักอื่นมีโอกาส/สิทธิ
ประโยชน์เพิ่มเติมจากงานประจามากกว่า เช่น โอกาสในการได้เดินทางไปต่างประเทศ โอกาสในการ
ได้ฝึกฝนทักษะทางด้านภาษา (ขอย้ายภายในไปสานักอื่นในสายงานด้าน ต่างประเทศ หรือ ไปสานัก
อื่นๆ ของสานักงานฯ)
- ต้องการทางานกับภาคเอกชนที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่า เช่น สายการบิน บริษัทของ
ต่างชาติ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว (ขอลาออก)
- ต้องการทางานกับภาคส่วนที่ตนมองว่ามีสถานะเป็นที่ยอมรับหรือมีเกียรติภูมิสูงกว่า
เช่น องค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ฯลฯ (ขอโอนย้าย หรือ
ขอลาออก)
- ต้องการประกอบอาชีพ อิส ระที่มี ค่าตอบแทนสู ง เช่น มัคคุเทศก์ไม่ประจา ล่ าม
นักแปลอิสระ
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3) ปั ญ หาบุ ค ลากรขาดความรู้ แ ละทั ก ษะที่ จ าเป็ น เป็ น ปั ญ หาที่ พ บมากที่ สุ ด ในส านั ก
ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่ ว นของภาษาอังกฤษ ส่ งผลให้ มีบุคลากรที่ส ามารถทางานล่าม
ภาษาอังกฤษได้จานวนจากัด และบ่อยครั้งมากที่ต้องให้นักวิเทศสั มพันธ์ที่รับผิดชอบภาษาอื่นมาทา
ล่ามภาษาอังกฤษให้ ผลก็คือนักวิเทศสัมพันธ์ภาษาอื่นที่ได้รับมอบหมายมาช่วยงานภาษาอังกฤษมี
ภาระเพิ่มขึ้น นอกจากงานล่ามแล้ว ในส่วนของงานแปลก็มีปัญหา โดยในส่วนของภาษาอังกฤษยังไม่มี
คุณภาพเท่าที่ควร มีการเกี่ยงงานแปลบางลักษณะโดยอ้างว่าไม่ถนัด ส่วนงานแปลภาษาอื่นพบปัญหา
การรับรองความน่าเชื่อถืออันสืบเนื่องจากการไม่มีผู้บังคับบัญชาระดับกลุ่มงานที่รู้ภาษาต้นฉบับนั้นๆ
ปัญหาด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษนี้ยังพบในส่วนของบุคลากรบางคนของกลุ่มงานข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างประเทศของสานักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วย โดยในช่วงที่ผู้อบรมเป็นผู้บังคับบัญชา
ทั้งในระดับ กลุ่ มงานและในระดับ ส านักตรงจุดนั้น พบปัญหาการจดบันทึกสนทนาในวาระต่า งๆ
ผิดพลาด แม้จะมีการบันทึกเสียงมาก็ตาม เมื่อมาเปิดเสียงทวนซ้าแต่ก็ยังถอดความไม่ถูกต้องหลายจุด
และในการจัดทาข่าวระหว่างประเทศออกเผยแพร่ก็มีจุดที่แปลผิด (ในส่วนของการแปลข่าว ยังคงเป็น
ปัญหาอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งที่ทราบในประเด็นนี้เพราะแม้ว่าผู้เข้าอบรมจะพ้นความรับผิดชอบในการ
กากับดูแลสานักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาแล้ว แต่ยังคงได้รับการแจ้งเวียนเอกสารข่าวทุกฉบับ
บางครั้ ง อ่ า นแล้ ว พบประเด็ น ที่ ผิ ด สั ง เกตก็ จ ะย้ อ นไปอ่ า นต้ น ฉบั บ ตามที่ ไ ด้ มี ก ารลงรายละเอี ย ด
เอกสารอ้างอิงไว้ ทั้งนี้ เพื่อประกอบการตัดสินใจสั่งการในส่วนของสานักที่ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบในแต่
ละช่วงเวลาว่าจะให้เผยแพร่ไปยังบุคลากรในสังกัดหรือไม่ ถ้าเรื่องใดมีจุดที่ผิดพลาดมากจะไม่ให้
เผยแพร่ เพราะเกรงว่าบุคลากรจะได้รับข้อมูลผิดและนาข้อมูลผิดไปใช้งานต่อ)
4) ความรู้ความเข้าใจในภาพรวมของงานด้านต่างประเทศ และ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน เป็นปัญหาในภาพรวมของบุคลากรสายงานด้านต่างประเทศทั้งสามสานัก ส่งผลให้เมื่องาน
เฉพาะหน้าของตนมีส่วนของงานต่างลักษณะทับซ้อนเข้ามา บุคลากรนั้นๆ จะไม่ทราบกระบวนการ
ไม่ทราบวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม และไม่สามารถบริหารจัดการงานในหน้าที่ทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์
เช่ น บุ ค ลากรที่ รั บ ผิ ด ชอบการสนั บ สนุ น งานด้ า นต่ า งประเทศในลั ก ษณะทวิ ภ าคี จ ะมองภาพ
ความสัมพันธ์ในระดับนานาชาติไม่ออก บางครั้ง ได้มีโอกาสเดินทางไปโดยมีส่วนต้องเข้าในวาระที่เป็น
พหุ ภ าคีจ ะไม่เข้า ใจในบทบาทของตนเองและนาบทบาทส าหรับทวิภ าคี มาใช้ ในวาระนั้ นๆ ส่ ว น
บุคลากรที่รับผิดชอบการสนับสนุนงานด้านต่างประเทศในลักษณะพหุภาคี จะไม่เข้าใจกระบวนการ
ทางพิธีการทูต เมื่อต้องไปประชุมนานาชาติในฐานะเลขานุการคณะแล้วพบวาระทางพิธีการหรืองาน
รับรองจะมีปัญหาในการดูแลคณะผู้แทน การเขียนงานสารัตถะก็เช่นกัน ผู้ที่อยู่ในส่วนของทวิภาคีส่วน
ใหญ่ไม่ทราบแนวทางการค้นคว้า ลักษณะการจัดทาเอกสารข้อมูล และวิธี/สานวนภาษาที่ใช้สาหรับ
การเขีย นคากล่ าวถ้อยแถลงในที่ประชุม ในทางกลั บกัน ผู้ ที่อยู่ในส่ ว นของพหุ ภ าคีก็ไม่ทราบวิธี/
สานวนภาษาที่ใช้เพื่อนาเสนอประเด็นสนทนาเวลาที่มีการนัดหมายเพื่อหารือทวิภาคีกับประเทศใด
ประเทศหนึ่ ง และในส่ ว นของบุ คลากรด้ านการล่ า มและการแปล มีความรู้ความเข้าใจน้ อ ยมาก
เกี่ยวกับกระบวนการทางานของสายงานด้านต่างประเทศทั้งระบบ
ซึ่งปัญหาในส่วนที่เกี่ยวกับความรู้และทักษะดังระบุในข้อ 3 – 4 นี้ พบว่าแม้แต่ระดับ
ของผู้ บั งคับ บั ญชากลุ่ มงานหลายคนก็เป็นเช่นเดียวกั น ส่ งผลให้ เป็นจุดอ่อนส าหรับสายงาน คือ
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานไม่ได้รับ การยอมรับ/เชื่อถือในความสามารถจากบุคลากรในกลุ่ มงาน การ
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จัดการความรู้ที่เป็นการภายใน เช่น การถอดบทเรียนจากความรู้ภายใน (tacit knowledge) ให้เป็น
ความรู้ ภ ายนอก (explicit knowledge) ไม่ มี ต้ น แบบผู้ รู้ ร อบในเรื่ อ งของแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี (best
practice) นอกจากนี้ การแนะนา/สอนงาน การนิเทศงานก่อนปฏิบัติ และ การทบทวนงานหลั ง
ปฏิบัติ เกือบจะไม่เคยมีการนามาปฏิบัติ
5) ปัญหาระดับความใฝ่รู้ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน กล่าวคือ บุคลากรที่ขาดความรู้และ
ทักษะที่จาเป็นส่วนหนึ่งมีความใฝ่รู้ ยินดีเข้ารับการอบรมสัมมนาทางวิชาการที่มีประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงาน ทั้งที่สานักงานฯ จัดหรือประสานงานให้ อีกทั้งยังขวนขวายสืบหาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์
มาเสนอเป็นโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน แต่มีอีกส่วนหนึ่งที่ไม่สนใจหาความรู้มาเติมเต็มส่วนที่ขาด
ไม่ชอบการอบรมสัมมนาที่มีความเป็นวิชาการ เว้นแต่โครงการนั้นดาเนินการนอกสถานที่ทางาน หรือ
มีกิจกรรมดูงานในต่างจังหวัดเป็นหมู่คณะใหญ่และไม่ต้องทารายงาน นับเป็นบุคลากรสองส่วนที่เห็น
พฤติกรรมต่างกันอย่างชัดเจน เรียกได้ว่าในทันทีที่มีการแจ้งเวียนหลักสูตร/โครงการอบรม เพียงเห็น
หัวข้อ และกิจกรรมแล้ว อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าหลักสูตร/โครงการใด จะเป็นบุคลากรคนใด
แสดงความจานงสมัครเข้าร่วม
3.4 ผลการศึกษาจากการตอบแบบสอบถาม
ผู้เข้าอบรมได้ใช้วิธีการศึกษาเชิงสารวจ ด้วยการออกแบบสอบถามเพื่อสารวจความคิดเห็น
ของบุคลากร ในประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย ความพึงพอใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อม
ในการทางาน (ใช้ตารางสารวจ) ความสนใจในการพัฒนาต่อยอดความรู้ (คาถามปลายปิด รูปแบบที่
สามารถเลือกได้หลายคาตอบ) และ ความคิดเห็นที่มีต่อการโยกย้ายสับเปลี่ยนลักษณะงาน (คาถาม
ปลายปิด ทั้งแบบที่ตอบอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว หรือแบบที่สามารถเลือกได้หลายคาตอบ)
และมีคาถามปลายเปิดร่วมด้วยในประเด็นสอบถามความคิดเห็นในเรื่องการปรับปรุงกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรบุคคลของสายงานต่างประเทศ รวมคาถามทั้งสิ้น 22 ข้อ
กลุ่มเป้าหมายในการทอดแบบสอบถาม คือ บุคลากรในตาแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ของสานัก
ด้านต่างประเทศทั้งสามสานักเฉพาะที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่จริ งในช่วงเวลาของการสารวจ (หมายเหตุ : ไม่
รวมผู้ ที่ ล าศึ ก ษาต่ อ ลาติ ด ตามสามี ซึ่ ง เป็ น นั ก การทู ต ไปยั ง ต่ า งประเทศ ติ ด อบรมระยะสั้ น ยั ง
ต่างประเทศในช่วงของการสารวจ) รวมทั้ง ผู้ที่มีตาแหน่งเป็นผู้บังคับบัญชากลุ่มงานของทั้งสามสานักด้วย
จานวนรวมทั้งสิ้น 85 คน
จากแบบสอบถามที่ได้ทอดแบบออกไปจานวน 85 ชุด ได้รับการส่งคาตอบกลับมาจานวน
66 ชุด คิดเป็นร้อยละ 77.64 แยกเป็นส่วนของตาแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน ส่งแบบสอบถามไป 8
ชุด ได้รับการตอบกลับ 7 ชุด (ร้อยละ 87.50) ตาแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ส่งแบบสอบถามไป 77 ชุด
ได้รับการตอบกลับ 59 ชุด (ร้อยละ 76.62)
ข้อมูลที่ได้รับจากการตอบแบบสอบถาม ปรากฏดังนี้
3.4.1 คาถามข้อมูลทั่วไป (จานวนนับ : อัตราร้อยละของจานวนแบบสอบถามที่ได้รับกลับ)
เพศ:
ชาย 25 คน (37.87%)
หญิง 41 คน (62.12%)
การศึกษา: ปริญญาตรี 7 คน (10.60%) ปริญญาโท 59 คน (89.39%)
ปริญญาเอก ไม่มี
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ระดับ:

ปฏิบัติการ 7 คน (10.61%) ชานาญการ 31 คน (46.96%)
ชานาญการพิเศษ 26 คน (39.39%) โดยอยู่ในกลุ่ มผู้ บังคับ บั ญชา
กลุ่มงาน 5 คน
เชี่ยวชาญ 2 คน (3.03%) โดยอยู่ในกลุ่มผู้บังคับบัญชากลุ่มงานทั้ง 2 คน
มีตาแหน่งการบังคับบัญชากลุ่มงาน:
มี 7 คน (10.61%)
ไม่มี 59 คน (89.39%)
อายุงานนับจากเข้ารับราชการ
น้อยกว่า 5 – 10 ปี จานวน 1 คน (1.51%)
5 – 10 ปี จานวน 32 คน (48.48%)
11 – 15 ปี จานวน 24 คน (36.36%)
16 – 20 ปี จานวน 5 คน (7.57%)
21 – 25 ปี จานวน 5 คน (7.57%)
เกิน 25 ปี ไม่มี
อายุงานในสายงานด้านต่างประเทศ
น้อยกว่า 5 – 10 ปี จานวน 1 คน (1.51%)
5 – 10 ปี จานวน 32 คน (48.48%)
11 – 15 ปี จานวน 24 คน (36.36%)
16 – 20 ปี จานวน 5 คน (4.54%)
21 – 25 ปี จานวน 5 คน (4.54%)
เกิน 25 ปี ไม่มี
ภารกิจหลักในปัจจุบัน
สนับสนุนกิจการด้านต่างประเทศทวิภาคึ 25 คน (37.87%)
สนับสนุนกิจการด้านต่างประเทศพหุภาคี 26 คน (39.39%)
งานด้านการแปลและล่าม 14 คน (21.21%)
ภารกิจหลักในอดีต
เคยมีภารกิจหลักด้านอื่น 16 คน (24.24%)
ไม่เคยมีภารกิจหลักด้านอื่น 49 คน (74.24%)
*หมายเหตุ: มีผู้ที่ไม่ตอบ 1 คน
การรับทราบก่อนสมัครงานเกี่ยวกับลักษณะงานที่ต้องทา (ใช้คาถามว่า “ราลึกย้อน
ไปในช่วงที่ท่านสมัครเข้ารับราชการ ท่านทราบมาก่อนหรือไม่ว่าจะต้องมาปฏิบัติงานในลักษณะใด”)
ทราบเป็นอย่างดี 2 คน (3.03%)
ทราบในภาพรวม 18 คน (27.27%)
ทราบคร่าวๆ 27 คน (40.90%)
ไม่ทราบเลย 17 คน (25.75%)
ไม่สามารถตอบได้ เนื่องจากย้ายมาจากสายงานด้านอื่น 2 คน (3.03%)
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จากข้อมูลทั่วไปข้างต้น บุคลากรส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาโท การเข้ามา
รับราชการในฐานะนักวิเทศสัมพันธ์ (ช่วงแรกเข้า) มีผู้ที่ทราบลักษณะงานเป็ นอย่างดีมาก่อนเพียง 2
คน หรือร้อยละ 3.03 เท่านั้น ส่วนผู้ที่ทราบในภาพรวมและทราบแต่เพียงคร่าวๆ รวมกันแล้วได้ถึง
ร้อยละ 68.18 จึงสอดคล้องกับสิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้ทราบจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมซึ่งได้สรุปเป็น
ประเด็นปัญหาไว้ข้างต้น ในส่วนที่เกี่ยวกับการขอย้ายงานหรือลาออก ซึ่งมีสาเหตุหนึ่งคือผู้ ที่เ ข้า
มาแล้วพบว่าตนเองไม่เหมาะกับงานโดยไม่ทราบมาก่อนว่าจะต้องปฏิบัติภารกิจในลักษณะที่ได้รับ
มอบหมาย และมีจุดที่น่าสังเกตอยู่ 2 ประการ จากข้อมูลทั่วไปข้างต้น คือ 1) อายุงานนับแต่วันเข้ารับ
ราชการกับอายุงานในสายงานด้านต่างประเทศได้คาตอบเดียวกัน จึงอาจมองได้ว่าบุคลากรส่วนใหญ่
อยู่ในสายงานด้านการต่างประเทศมาตั้งแต่แรก และ 2) เมื่อสอบถามถึงลักษณะภารกิจหลักด้าน
ต่างประเทศในปัจจุบันกับลักษณะภารกิจหลักด้านต่างประเทศที่เคยทาในอดีต พบว่าการหมุนเวียน
ปฏิบัติงานให้ครบตามลักษณะงานสายต่างประเทศในภาพรวมนั้นยังมีน้อยมาก บุคลากรส่วนใหญ่เข้า
รับราชการในหน้าที่ลักษณะใดก็จะทาอยู่ลักษณะนั้นไปเรื่อยๆ จึงไม่แปลกใจที่ปัญหาหนึ่งอันเป็นต้น
ทางของการดาเนินการศึกษาเรื่องนี้คือการที่บุคลากรรู้งานด้านเดียว คือ ด้านที่ตนรับผิดชอบหน้างาน
อยู่เท่านั้น ไม่มีความรู้ความเข้าใจในภาพรวมของงานด้านต่างประเทศ และ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน และเมื่องานของตนต้องมีส่วนคาบเกี่ยวหรือต้องบูรณาการกับงานในลักษณะอื่นของสาย
ต่างประเทศก็จะทาไปอย่างไม่คล่องตัวหรือผิดธรรมเนียมปฏิบัติ
3.4.2 คาถามความคิดเห็น
1) การสารวจความพึงพอใจต่อสภาวะแวดล้อมในการทางาน
ได้จัดทาเป็นรูปตารางของคาถามปลายปิด โดยได้แยกเป็นประเด็นย่อยภายใน
9 ประเด็น มีเกณฑ์ความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ พอใจมาก ค่อนข้างพอใจ เฉยๆ ค่อนข้าง
ไม่พอใจ และ ไม่พอใจมาก เมื่อพิจารณาโดยจาแนกตามกลุ่ มบุคลากรเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่ม
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน และกลุ่มนักวิเทศสัมพันธ์
คาตอบที่ได้รับ ขอนาเสนอในรูปแบบตารางนับคะแนน ดังนี้
ตารางที่ 1 ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมการทางาน ภาพรวมในส่วนของผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
ประเด็นสอบถาม

พอใจมาก

ความโปร่งใสและความยุติธรรม
0
ในการประเมิน ผลงาน
(0 %)
การมอบหมายงานที่เสมอภาค
ในมิติของความยาก/ง่าย และ (0 %)
ปริมาณงาน
การสนับสนุนจากสานักงานใน
1
ด้านงบประมาณ และทรัพยากร (14.28 %)
การได้รับโอกาสในการศึกษา
1
ต่อยอดความรู้
(14.28 %)
อัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน
1

ค่อนข้างพอใจ

เฉยๆ

ไม่พอใจมาก

3
(42.85 %)
4
(57.14 %)

ค่อนข้างไม่
พอใจ
0
(0 %)
0
(0 %)

3
(42.85 %)
2
(28.57 %)
5
(71.42 %)
6
(85.71 %)
6

2
(28.57 %)
0
(0 %)
0

0
(0 %)
0
(0 %)
0

0
(0 %)
0
(0 %)
0

1
(14.28 %)
1
(14.28 %)
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ประเด็นสอบถาม
และสวัสดิการต่างๆ
การได้ทางานที่ตรงกับ
ศักยภาพและความรู้
ความชัดเจนของเส้นทางความ
ก้าวหน้าในอาชีพ(Career
Path)
การให้อิสระในการใช้ความคิด
สร้างสรรค์
บทบาทของผู้บังคับ บัญชาใน
การสอนงาน การแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นในการทางาน
ตลอดจนการรักษาความ
ถูกต้องในเรื่องของระเบียบ
ต่างๆ

พอใจมาก

ค่อนข้างพอใจ

เฉยๆ

ไม่พอใจมาก

(0 %)
2
(28.57 %)
4
(57.14 %)

ค่อนข้างไม่
พอใจ
(0 %)
0
(0 %)
1
(14.28 %)

(14.28 %)
1
(14.28 %)
1
(14.28 %)

(85.71 %)
4
(57.14 %)
1
(14.28 %)

1
(14.28 %)
1
(14.28 %)

3
(42.85 %)
2
(28.57 %)

2
(28.57 %)
3
(42.85 %)

0
(0 %)
0
(0 %)

0
(0 %)
1
(14.28 %)

(0 %)
0
(0 %)
0
(0 %)

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจต่อสภาวะแวดล้อมในการทางาน ภาพรวมในส่วนของนักวิเทศสัมพันธ์
ประเด็นสอบถาม
ความโปร่งใสและความยุติธรรม
ในการประเมิน ผลงาน
การมอบหมายงานที่เสมอภาค
ในมิติของความยาก/ง่าย และ
ปริมาณงาน
การสนับสนุนจากสานักงานใน
ด้านงบประมาณ และทรัพยากร
การได้รับโอกาสในการศึกษา
ต่อยอดความรู้
อัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน
และสวัสดิการต่างๆ
การได้ทางานที่ตรงกับ
ศักยภาพและความรู้
ความชัดเจนของเส้นทางความ
ก้าวหน้าในอาชีพ (Career
Path)
การให้อิสระในการใช้ความคิด
สร้างสรรค์
บทบาทของผู้บังคับ บัญชาใน

พอใจมาก

ค่อนข้างพอใจ

เฉยๆ

ไม่พอใจมาก

27
(45.76 %)
28
(47.45 %)

ค่อนข้างไม่
พอใจ
12
(20.33 %)
12
(20.33 %)

1
(1.69 %)
4
(6.77 %)

17
(28.81 %)
14
(23.72 %)

5
(8.47 %)
13
(22.03 %)
13
(22.03 %)
10
(16.94 %)
6
(10.16 %)

27
(45.76 %)
29
(49.15 %)
30
(50.84 %)
30
(50.84 %)
24
(40.67 %)

18
(30.50 %)
11
(18.64 %)
12
(20.33 %)
13
(22.03 %)
21
(35.59 %)

9
(15.25 %)
6
(10.16 %)
3
(5.08 %)
4
(6.77 %)
6
(10.16 %)

0
(0 %)
0
(0 %)
1
(1.69 %)
1
(1.69 %)
1
(1.69 %)

0
(0 %)
5

19
(32.20 %)
14

12
(20.33 %)
9

5
(8.47 %)
6

2
(3.38 %)
1

2
(3.38%)
1
(1.69 %)
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ประเด็นสอบถาม
การสอนงาน การแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นในการทางาน
ตลอดจนการรักษาความ
ถูกต้องในเรื่องของระเบียบ
ต่างๆ

พอใจมาก

ค่อนข้างพอใจ

เฉยๆ

(8.47 %)

(23.72 %)

(15.25 %)

ค่อนข้างไม่
พอใจ
(10.16 %)

ไม่พอใจมาก
(1.69 %)

จากตารางข้างต้น พบว่าในส่วนของบุคลากรที่มีตาแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
ประเมินคะแนนภาคที่เป็นเกณฑ์ของความพอใจ เป็นอันดับหนึ่งมีอยู่ 2 ประเด็น คือ การได้รับโอกาส
ในการศึกษาต่อยอดความรู้ และ อัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ โดยได้รับการ
ประเมินในขั้น ค่อนข้างพอใจ
ด้วยคะแนนที่เท่ากัน คือ 6 จาก 7 แบบสอบถามที่ได้รับกลับ หรือ ร้อยละ
85.71 อันดับรองลงมา คือ การสนับสนุนจากสานักงานในด้านงบประมาณและทรัพยากร ได้รับการ
ประเมินในขั้น ค่อนข้างพอใจ ด้วยคะแนน 5 จาก 7 แบบสอบถามที่ได้รับกลับ หรือ ร้อยละ 71.42
ส่วนประเด็นที่ได้รับการประเมินในขั้นของ พอใจมาก แม้จะมีถึง 7 ประเด็น แต่แต่ล ะประเด็นได้รับ
คะแนนขั้นนี้อยู่เพียงประเด็นละ 1 จาก 7 แบบสอบถามที่ได้รับกลับ หรือ ร้อยละ 14.28 เท่านั้น
อย่ างไรก็ดี ใน 7 ประเด็น ดังกล่ าว ครอบคลุ มประเด็ นที่ ได้ รับคะแนนจากการประเมิ นในระดั บ
ค่อนข้างพอใจ เป็นอันดับหนึ่ง (2 ประเด็น) และอันดับรองลงมา (1 ประเด็น) ที่ได้กล่าวถึงไปก่อนหน้า
นี้แล้ว
ส่วนประเด็นที่ได้รับการประเมินในส่ว นของความไม่พอใจจากบุคลากรที่มี
ตาแหน่งในการบังคับบัญชากลุ่มงาน มีอยู่ 4 ประเด็นที่ได้รับการประเมินในขั้น ไม่พอใจมาก คือ
ความโปร่งใสและความยุติธรรมในการประเมินผลงาน การมอบหมายงานที่เสมอภาคในมิ ติของความ
ยาก/ง่าย และปริมาณงาน การให้อิสระในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และ บทบาทของผู้บังคับบัญชา
ในการสอนงาน การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทางาน ตลอดจนการรักษาความถูกต้องในเรื่องของ
กฎระเบียบต่างๆ มีข้อสังเกต ดังนี้ 1) เป็นการประเมินจากบุคคลเพียง 1 คน เทียบเท่าร้อยละ 14.28
ของแบบสอบถามที่ได้รับกลับ อาจไม่สามารถนับเป็นตัวอย่างของกลุ่มได้ และ 2) ในส่วนของประเด็น
การมอบหมายงานที่เสมอภาคในมิติของความยาก/ง่าย และปริมาณงาน เป็นประเด็นที่มีข้อจากัดที่
ยากต่อการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ การมอบหมายงานจากระดับสูงกว่าลงไปที่ระดั บกลุ่มงาน เป็นการ
มอบหมายบนพื้นฐานของอานาจหน้าที่ตามกฎหมายของกลุ่มงานนั้นๆ
สาหรับในส่วนของนักวิเทศสัมพันธ์นั้น ได้ประเมินคะแนนภาคที่เป็นเกณฑ์ของ
ความพอใจ เป็นอันดับหนึ่งมีอยู่ 2 ประเด็น คือ อัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ และ
การได้ทางานที่ตรงกับ ศักยภาพและความรู้ โดยมีคะแนนในขั้น ค่อนข้างพอใจ อยู่ถึง 30 จาก 59
แบบสอบถามที่ได้รับกลับ หรือ ร้อยละ 50.84 รองลงมา คือ การได้รับโอกาสในการศึกษาต่อยอด
ความรู้ ได้คะแนนในขั้น ค่อนข้างพอใจ อยู่ที่ 29 หรือร้อยละ 49.15 ของแบบสอบถามที่ได้รับกลับ
อันดับรองต่อจากนั้นที่มีคะแนนอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน คือ ความชัดเจนของเส้นทางความก้าวหน้า
ในอาชีพ (Career Path) ได้คะแนนขั้น ค่อนข้างพอใจ อยู่ที่ 24 หรือ ร้อยละ 40.67 แต่ในส่วนที่ได้รับ
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คะแนนในขั้น สู งสุ ดคือ พอใจมาก เป็นอันดับหนึ่งเท่าๆ กันมี 2 ประเด็น คือ การได้รับโอกาสใน
การศึกษาต่อยอดความรู้ และ อัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ โดยได้คะแนน 13
จาก 59 แบบสอบถามที่ได้รั บ กลับ หรือร้อยละ 22.03 ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้ว ประเด็นที่ได้รั บการ
ประเมินในฟากความพึงพอใจ ทั้งขั้นพอใจมากและค่อนข้างพอใจ จะพบว่าส่วนใหญ่เป็นประเด็น
เดียวกัน จึงน่าจะอนุมานได้ว่า นักวิเทศสัมพันธ์ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจใน 4 เรื่องหลักๆ คือ การ
ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อยอดความรู้ อัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ และ การได้
ทางานที่ตรงกับ ศักยภาพและความรู้ และ การสนับสนุนจากส านักงานในด้านงบประมาณ และ
ทรัพยากร
ส่วนประเด็นที่ได้รับการประเมินในฟากของความไม่พอใจจากบุคลากรที่มี
ตาแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ พบว่า ประเด็นที่ได้รับการประเมินในขั้น ไม่พอใจมาก มีสองประเด็น คือ
ความโปร่งใสและความยุติธรรมในการประเมินผลงาน และ ความชัดเจนของเส้นทางความก้าวหน้าใน
อาชีพ (Career Path) โดยได้คะแนนเท่ากันที่ 2 จาก 59 แบบสอบถาม (ร้อยละ 3.38) แต่จุดที่มี
นัยสาคัญ คือ ประเด็นที่ได้รับการประเมินในขั้น ค่อนข้างไม่พอใจ จะพบว่า ประเด็นที่ได้รับ การ
ประเมิ น ในขั้ น นี้ ม ากเป็ น อั น ดั บ หนึ่ ง มี 2 ประเด็ น คื อ ความโปร่ ง ใสและความยุ ติ ธ รรมในการ
ประเมินผลงาน และ การมอบหมายงานที่เสมอภาคในมิติของความยาก/ง่าย และปริมาณงาน โดยได้
คะแนนเท่ากัน ที่ 12 จาก 59 แบบสอบถามที่ได้รับกลั บหรือ ร้อยละ 20.33 รองลงมา คือ การ
สนับสนุนจากสานักงานในด้านงบประมาณ และทรัพยากร โดยได้คะแนน 9 จาก 59 แบบสอบถาม
(ร้อยละ 15.25) รองลงมาอีกขั้นหนึ่งที่ได้รับคะแนนเท่ากันที่ 6 จาก 59 แบบสอบถาม (ร้อยละ 10.16
มี 3 ประเด็ น คื อ การได้ รั บ โอกาสในการศึ ก ษาต่ อ ยอดความรู้ และ ความชั ด เจนของเส้ น ทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) และ บทบาทของผู้บังคับบัญชาในการสอนงาน การแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทางาน ตลอดจนการรักษาความถูกต้องในเรื่องของระเบียบต่างๆ ได้
อย่ างไรก็ดี จากผลการประเมินความพึงพอใจในส่ ว นของนักวิเทศสั มพั น ธ์
ข้างต้น พบว่ามีจุดที่น่าสังเกต คือ คะแนนของประเด็นที่ได้รับการประเมินในขั้น ค่อนข้างไม่พอใจ
เมื่อนามารวมกับคะแนนของประเด็นที่ได้รับการประเมิ นในขั้น ไม่พอใจมาก แล้วได้ผลลัพธ์ออกมา
เป็นอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกันอย่างมากกับการประเมินประเด็นเดียวกันในขั้น ค่อนข้างพอใจรวมกับ
พอใจมาก ทั้งนี้ เพื่อดูความสัมพันธ์ของคาตอบกับข้อมูลระดับปฐมภูมิของผู้ตอบ ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงได้
พิจารณาลึกลงไปในรายละเอียดของประเด็นที่ไม่ได้รับความพึงพอใจในขั้นของ ไม่ค่อยพอใจ และ ไม่
พอใจมาก ทั้งสองประเด็น โดยพิจารณาความเชื่อมโยงกับข้อมูลปฐมภูมิของบุคลากร พบว่า
- ประเด็นของความโปร่งใสและความยุติธรรมในการประเมินผลงาน พบ
ความไม่ พึ ง พอใจในกลุ่ ม นั ก วิ เ ทศสั ม พั น ธ์ ร ะดั บ ช านาญการพิ เ ศษ มากที่ สุ ด คื อ 5 จาก 21
แบบสอบถาม (ร้อยละ 23.80) รองลงมาเป็นกลุ่มนักวิเทศสัมพันธ์ระดับชานาญการ มี 6 จาก 31
แบบสอบถาม (ร้ อ ยละ 19.35) ส่ ว นในกลุ่ ม นั ก วิ เ ทศสั ม พั น ธ์ ร ะดั บ ปฏิ บั ติ ก ารนั้ น มี 1 จาก 7
แบบสอบถาม (ร้อยละ 0.04) เป็นนักวิเทศสัมพันธ์ที่เพิ่งรับราชการมาไม่เกิน 5 ปี
- ประเด็ น การมอบหมายงานที่ เ สมอภาคในมิ ติ ข องความยาก/ง่ า ย และ
ปริมาณงาน พบพบความไม่พึงพอใจในกลุ่มนักวิเทศสัมพันธ์ระดับชานาญการพิเศษ มากที่สุด คือ 7
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จาก 21 แบบสอบถาม (ร้อยละ 33.33) รองลงมาเป็นกลุ่มนักวิเทศสัมพันธ์ระดับชานาญการ มี 4 จาก
31 แบบสอบถาม (ร้อยละ 12.90)
2) คาถามความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาต่อยอดความรู้ แบ่งเป็น 2 คาถาม
2.1) ข้อกาหนดของส านัก งานฯ ที่ให้ บุคลากรต้องได้รั บการพัฒ นาในด้ า น
องค์ความรู้และทักษะที่จาเป็น ในลักษณะของ Training อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี และ Non-Training
อย่างน้อย 8 ครั้ง/ปี จากตัวอย่างทางเลือกคาตอบที่กาหนด 5 ทางเลือก พบว่า
(1) ในส่วนของผู้ที่มีตาแหน่งบังคับบัญชากลุ่มงาน คาตอบที่ได้รับเรียง
ตามลาดับได้ ดังนี้
- ลักษณะของ Training น้อยเกินไป จานวน 4 คน (ร้อยละ 57.14)
- เหมาะสมแล้ว จานวน 1 คน (ร้อยละ 14.28)
- ลักษณะของ Non-Training มากเกินไป จานวน 1 คน (ร้อยละ
14.28)
- ลักษณะของ Training มากเกินไป - ไม่มีผู้ตอบ
- ลักษณะของ Non-Training น้อยเกินไป- ไม่มีผู้ตอบ
(2) ในส่ ว นของผู้ ที่ มี ต าแหน่ ง นั ก วิ เ ทศสั ม พั น ธ์ ค าตอบที่ ไ ด้ รั บ เรี ย ง
ตามลาดับได้ ดังนี้
- เหมาะสมแล้ว จานวน 26 คน (ร้อยละ 44.06)
- ลักษณะของ Training น้อยเกินไป จานวน 17 คน (ร้อยละ 29.31)
- ลักษณะของ Training มากเกินไป จานวน 3 คน (ร้อยละ 5.17)
- ลักษณะของ Non-Training น้อยเกินไป จานวน 1 คน (ร้อยละ
1.72)
- ลักษณะของ Non-Training มากเกินไป จานวน 7 คน
(หมายเหตุ : มี ผู้ ต อบว่ า ทั้ ง Training และ Non-training น้ อ ยเกิ น ไป
จานวน 1 คน และมีผู้ตอบว่า ทั้ง Training และ Non-training มากเกินไป จานวน 3 คน)
2.2) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าร่วมโครงการอบรม/สัมมนา จาก
ตัวอย่างทางเลือกคาตอบที่กาหนด 5 ทางเลือก โดยให้จัดเรียงลาดับทางเลือกมาด้วย พบว่า
(1) ในส่วนของผู้ที่มีตาแหน่งบังคับบัญชากลุ่มงาน คาตอบที่ได้รับเรียง
ตามลาดับได้ ดังนี้
- ปัจจัยที่ได้รับเลือกเป็นอันดับ 1 มากที่สุดคือ หัวข้อที่น่าสนใจและ
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน จานวน 7 คน (ร้อยละ 100)
- ปั จ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ เลื อ กเป็ น อั น ดั บ 2 มากที่ สุ ด คื อ วิ ท ยากรที่ ม า
บรรยายเป็นผู้มีชื่อเสียง จานวน 5 คน (ร้อยละ 71.42)
- ปั จ จั ย ได้ รั บ เลื อ กเป็ น อั น ดั บ 3 มากที่ สุ ด คื อ จั ด นอกสถานที่
ทางานตามปกติ เช่น จัดที่โรงแรม หรือ ไปต่างจังหวัด จานวน 3 คน (ร้อยละ 42.85)
- ปัจจัยที่ได้รับเลือกเป็นอันดับ 4 มากที่สุด คือ เป็นโครงการที่เน้น
การศึกษาดูงาน มากกว่ากิจกรรมเชิงวิชาการ จานวน 3 คน (ร้อยละ 42.85)
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- ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเป็นอันดับ 5 มากที่สุด คือ เป็น
โครงการที่จัดเต็มวัน หรือ ต่อเนื่องมากกว่าหนึ่งวันทาการ และ เป็นโครงการรวมระดับสานักงานฯ
จานวน 2 คน เท่ากัน (ร้อยละ 28.57)
- ปัจจัยที่ได้รับเลือกเป็นอันดับ 6 มากที่สุ ด คือ จัดนอกสถานที่
ทางานตามปกติ เช่น จัดที่โรงแรม หรือ ไปต่างจังหวัด จานวน 2 คน (ร้อยละ 28.57)
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(2) ในส่วนของนักวิเทศสัมพันธ์ คาตอบที่ได้รับเรียงตามลาดับได้ ดังนี้
- ปัจจัยที่ได้รับเลือกเป็นอันดับ 1 มากที่สุดคือ หัวข้อที่น่าสนใจและ
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน จานวน 54 คน (ร้อยละ 91.50)
- ปั จ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ เลื อ กเป็ น อั น ดั บ 2 มากที่ สุ ด คื อ วิ ท ยากรที่ ม า
บรรยายเป็นผู้มีชื่อเสียง จานวน 29 คน (ร้อยละ 49.15)
- ปัจจัยที่ได้รับเลือกเป็นอันดับ 3 มากที่สุด คือ เป็นโครงการที่จัด
เต็มวัน หรือ ต่อเนื่องมากกว่าหนึ่งวันทาการ จานวน 10 คน (ร้อยละ 17.24)
- ปัจจัยที่ได้รับเลือกเป็นอันดับ 4 มากที่สุ ด คือ จัดนอกสถานที่
ทางานตามปกติ เช่น จัดที่โรงแรม หรือ ไปต่างจังหวัด จานวน 11 คน (ร้อยละ 18.96)
- ปัจจัยที่มีได้รับเลือกเป็นอันดับ 5 มากที่สุด คือ เป็นโครงการที่
เน้นการศึกษาดูงาน มากกว่ากิจกรรมเชิงวิชาการ จานวน 10 คน (ร้อยละ16.94)
- ปัจจัยที่ได้รับเลือกเป็นอันดับ 6 มากที่สุด คือ เป็นโครงการรวม
ระดับสานักงานฯ จานวน 10 คน เท่ากัน (ร้อยละ 17.24)
จากค าตอบที่ ไ ด้ รั บ บุ ค ลากรสายงานต่ า งประเทศ ทั้ ง ที่ มี ต าแหน่ ง
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานและตาแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ให้ความสนใจกับหัวข้อการอบรม/สัมมนาเพื่อต่อ
ยอดความรู้ และชื่อเสียงของ ผู้ที่มาเป็นวิทยากรมากที่สุด สาหรับรูปแบบการจัด มีประเด็นที่เห็นพ้องกัน
(แม้ว่าจะจัดลาดับความสาคัญต่างกัน) ประเด็นหนึ่ง คือ การอบรมลักษณะ Training น้อยเกินไป
3) คาถามความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บการหมุนเวี ยนสั บเปลี่ ยนงาน และการย้ าย โอน
ลาออก
3.1) ทราบหรือไม่ว่า ส านักงานฯ มีแนวคิดที่กาหนดให้ การหมุนเวียนการ
ปฏิบัติภารกิจ (Rotation) เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร
(1) ในส่วนของผู้ที่มีตาแหน่งบังคับบัญชากลุ่มงาน
- ตอบว่า ทราบ จานวน 7 คน (ร้อยละ 100)
- ตอบว่า ไม่ทราบ จานวน 0 คน
(2) ในส่วนของนักวิเทศสัมพันธ์
- ตอบว่า ทราบ จานวน 49 คน (ร้อยละ 84.48)
- ตอบว่า ไม่ทราบ จานวน 10 คน (ร้อยละ16.94)
สรุปได้ว่าบุคลากรสายงานด้านต่างประเทศส่ วนใหญ่ทราบว่าสานักงานฯ
มี แ นวคิ ด ที่ ก าหนดให้ ก ารหมุ น เวี ย นการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ (Rotation) เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของเส้ น ทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร
3.2) ความคิดเห็ นของท่านต่อการหมุนเวียนการปฏิบัติภารกิจ (Rotation)
เป็นอย่างไร โดยเสนอแนวทางเลือก 2 แนวทาง
(1) ในส่วนของผู้ที่มีตาแหน่งบังคับบัญชากลุ่มงาน
- ตอบว่ า เป็ น เรื่ อ งที่ ดี มี ป ระโยชน์ ต่ อ การเรี ย นรู้ แ ละสะสม
ประสบการณ์ในการทางาน จานวน 5 คน (ร้อยละ 71.42)
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- ตอบว่า เป็นเรื่องไม่จาเป็น และขัดกับแนวทางการสร้างความ
เชี่ยวชาญในอาชีพ จานวน 2 คน (ร้อยละ 28.57)
(2) ในส่วนของนักวิเทศสัมพันธ์
- ตอบว่ า เป็ น เรื่ อ งที่ ดี มี ป ระโยชน์ ต่ อ การเรี ย นรู้ แ ละสะสม
ประสบการณ์ในการทางาน จานวน 39 คน (ร้อยละ 66.10)
- ตอบว่า เป็นเรื่องไม่จาเป็น และขัดกับแนวทางการสร้างความ
เชี่ยวชาญในอาชีพ จานวน 14 คน (ร้อยละ 24.13)
(หมายเหตุ : มีผู้ให้คาตอบอื่น ที่ไม่อยู่ในแนวทางตัวอย่าง 3 คน ได้แก่ ไม่
เลือกคาตอบทั้งสองข้อ เลือกทั้งสองข้อโดยระบุว่า “เฉยๆ ” และ เลือกตอบว่า เป็นเรื่องที่ดีแต่ควร
เป็นไปตามความสมัครใจของผู้ปฏิบัติงานด้วย ไม่ควรบังคับ)
3.3) ถามความต้องการในการขอย้าย ขอโอน หรือลาออกจากงาน ใช้คาถาม
ปลายปิด โดยกาหนดทางเลือกคาตอบไว้ 3 ทางเลือก แต่ให้เลือกเพียงคาตอบเดียว
รูปแบบคาถาม : หากสอบถามถึงความต้องการในการขอย้าย ขอโอน
หรือลาออกจากงานข้อใดตรงกับใจของท่านมากที่สุด
ทางเลือกคาตอบ :
- ไม่เคยต้องการจะโอน ย้าย หรือ ลาออก
- ต้ อ งการย้ า ยเพื่ อ เปลี่ ย นลั ก ษณะงาน แต่ ยั ง คงอยู่ ใ นสายงานด้ า น
ต่างประเทศ
- ต้ อ งการย้ า ยเพื่ อ เปลี่ ย นลั ก ษณะงาน โดยอยู่ ใ นสายงานด้ า น
ต่างประเทศหรือออกนอกสายงานก็ได้
ข้อมูลที่ได้รับ ขอนาเสนอในรูปแบบตาราง ดังนี้
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความประสงค์ในการขอย้าย โอน หรือ ลาออกจากงานของบุคลากรสายงาน
ต่างประเทศ
กลุ่มเป้าหมาย
(หน่วยนับ = คน)
ผู้บังคับบัญชากลุม่ งาน
(รวมระดับ/จานวนแบบสอบถาม
ที่ได้รับกลับ 7 ฉบับ
นักวิเทศสัมพันธ์ระดับปฏิบัติการ
(จานวนแบบสอบถามที่ได้รับกลับ 7 ฉบับ)
นักวิเทศสัมพันธ์ระดับชานาญการ (จานวน
แบบสอบถามที่ได้รับกลับ 31 ฉบับ)
นักวิเทศสัมพันธ์ระดับชานาญการพิเศษ
(จานวนแบบสอบถามที่ได้รับกลับ 21 ฉบับ)

ไม่ต้องการย้าย/โอน
หรือ ลาออก

ต้องการย้ายภายใน ต้องการย้ายภายใน
สายงานด้าน
สายงานหรือนอก
ต่างประเทศ
สายงานก็ได้

3
(42.85 %)

1
(14.28 %)

2
(28.57 %)

1
(14.28 %)
12
(38.70 %)
9
(42.85 %)

1
(14.28 %)
11
(35.48 %)
10
(47.61 %)

3
(42.85 %)
8
(25.80 %)
3
(14.28 %)

(หมายเหตุ : ในส่วนของนักวิเทศสัมพันธ์ มีไม่ตอบคาถามนี้ 1 คน)
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3.4) คาถามสืบเนื่อง สาหรับ กลุ่มผู้ที่ไม่ต้องการย้าย และ กลุ่มผู้ที่ต้องการย้าย
(ในทุกกรณีข้างต้น) ข้อมูลที่ได้รับ คือ
3.4.1) กลุ่มที่ไม่ต้องการจะโอน ย้าย หรือ ลาออก
(1) สาเหตุ ที่ ไ ม่ ต้ อ งการย้ า ย ในค าถามได้ แ สดงแนวทางให้
เลือกตอบ โดยสามารถตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ แต่ไม่ได้ระบุให้มีการจัดลาดับ โดยแนวทางที่แสดงไว้
ให้เลือกตอบ มีดังนี้
- งานที่ทาอยู่ปัจจุบันกับการบริหารเวลาให้ครอบครัวลงตัว
ดีแล้ว ไม่อยากเปลี่ยน
- ไม่รู้จะย้ายทาไม ในเมื่อตามระบบราชการ ย้ายได้เท่า
ระดับตาแหน่งเดิม เงินเดือน ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ เหมือนเดิม
- ลักษณะงานที่ทาอยู่ปัจจุบัน ทามานานจนคุ้นเคยแล้ว ไม่
ประสงค์จะไปนับหนึ่งเรียนรู้ สิ่งใหม่
- สภาวะการทางานในปัจจุบันเป็นที่พอใจ อาทิ งานสบาย
เพื่อนร่วมงานมีน้าใจ ผู้บังคับบัญชาให้อิสระ ไม่เร่งรัด หากโอนย้ายอาจไปเจองานเยอะ งานยาก
เพื่อนร่วมงานที่ไม่คุ้นเคย หรือ ผู้บังคับบัญชาถือระเบียบเคร่งครัด
คาตอบที่ได้รับ ขอนาเสนอในรูปตาราง ดังนี้
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบสาเหตุของการที่ไม่มีความประสงค์จะขอย้าย โอน หรือลาออกจากงานของ
บุคลากรสายงานด้านต่างประเทศ
กลุ่มเป้าหมาย
สาเหตุที่ไม่ประสงค์จะย้าย/โอน ผู้บังคับบัญชา นักวิเทศสัมพันธ์ นักวิเทศสัมพันธ์ นักวิเทศสัมพันธ์
(หน่วยนับ = ครั้ง)
กลุ่มงาน
ระดับปฏิบัติการ ระดับชานาญการ ระดับชานาญการ
(รวมระดับ=7 คน)
(7 คน)
(31 คน)
พิเศษ (21 คน)
งานที่ทาอยู่ปัจจุบันกับการบริหาร
1
1
4
3
เวลาให้ครอบครัว ลงตัวดีแล้ว
(14.28 %)
(14.28 %)
(12.90 %)
(14.28 %)
ไม่รู้จะย้ายทาไม ในเมื่อตาม
ระบบราชการ ย้ายได้เท่าระดับ
1
0
2
4
ตาแหน่งเดิม เงินเดือน
(14.28 %)
(0 %)
(6.45 %)
(19.04 %)
ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์
ต่างๆ เหมือนเดิม
ลักษณะงานที่ทาอยู่ปัจจุบัน ทา
1
0
2
5
มานานจนคุ้นเคยแล้ว ไม่ประสงค์
(14.28 %)
(0 %)
(6.45 %)
(23.80 %)
จะไปนับหนึ่งเรียนรู้ สิ่งใหม่
สภาวะการทางานในปัจจุบันเป็น
0
0
2
6
ที่พอใจ
(0 %)
(0 %)
(6.45 %)
(28.57 %)

(หมายเหตุ : ในส่ ว นของนั กวิเ ทศสั ม พันธ์ มีผู้ ที่ไม่ระบุส าเหตุ จานวน 4 คน และ มีผู้ ให้ ค าตอบ
เฉพาะตัวเขียนมาด้วยลายมือ 1 คน ระบุว่า รักงานที่ทา ไม่อยากเป็นแพะเรื่องระเบียบคลังหรือหนีคน
ประสาท)
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การวิเคราะห์ในส่วนนี้ คือ ในส่วนของผู้บังคับบัญชากลุ่มงานที่ไม่มีความต้องการจะ
ย้าย โอน หรือ ลาออก ซึ่งมีอยู่ 3 คน มีเหตุผลที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลในลักษณะเฉพาะตัว แต่
ในส่วนของนักวิเทศสัมพันธ์ มีสาเหตุหลักที่ไม่ต้องการจะขอย้าย ขอโอน หรือ ลาออกจากงาน อยู่ 2
สาเหตุ คือ งานที่ทาอยู่ปัจจุบันกับการบริหารเวลาให้ครอบครัว ลงตัวดีแล้ว ไม่อยากเปลี่ยน และ
สภาวะการทางานในปัจจุบันเป็นที่น่าพอใจ
(2) จะมีปัจจัยใดที่สามารถทาให้ผู้ที่ไม่ประสงค์จะย้าย เปลี่ยน
ความคิดเดิมและพอใจที่จ ะย้ายงาน ในคาถามได้แสดงแนวทางให้เลื อกตอบ โดยสามารถตอบได้
มากกว่าหนึ่งข้อ และไม่ได้ระบุให้มีการจัดลาดับ โดยแนวทางที่แสดงไว้ให้เลือกตอบ มีดังนี้
- เป็นเงื่อนไขบังคับของการเลื่อนระดับ
- ได้รับตาแหน่งงานที่มีความสาคัญมากกว่าที่เป็นอยู่
- ได้ค่าตอบแทนสูงกว่าที่ได้รับอยู่ในปัจจุบัน
คาตอบที่ได้รับ ขอนาเสนอในรูปตาราง ดังนี้
ตารางที่ 5 ปัจจัยที่สามารถทาให้ผู้ที่ไม่ประสงค์จะย้าย/โอนเปลี่ยนความคิดเดิม เป็นพอใจที่จะย้าย/โอน
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บังคับบัญชา นักวิเทศสัมพันธ์ นักวิเทศสัมพันธ์ นักวิเทศสัมพันธ์
กลุ่มงาน
ระดับปฏิบัติการ ระดับชานาญการ ระดับชานาญการ
(รวมระดับ=7 คน)
(31 คน)
(21 คน)
พิเศษ (21 คน)
เป็นเงื่อนไขบังคับของการเลื่อน
1
0
2
2
ระดับ
(14.28 %)
(0 %)
(6.45 %)
(6.45 %)
ได้รับตาแหน่งงานที่มี
0
0
3
3
ความสาคัญมากกว่าที่เป็นอยู่
(0 %)
(0 %)
(9.67 %)
(4.76 %)
ได้ค่าตอบแทนสูงกว่าที่ได้รับอยู่
0
0
2
1
ในปัจจุบัน
(0 %)
(0 %)
(6.45 %)
(4.76 %)
0
0
1
2
ปัจจัยอื่นๆ
(0 %)
(0 %)
(3.22 %)
(9.53 %)
ปัจจัยที่จะเปลี่ยนความคิดให้
ต้องการย้าย/โอน
(หน่วยนับ = ครั้ง)

หมายเหตุ : ในส่วนของผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน มีผู้ไม่ระบุปัจจัยใดๆ จานวน 2 คน
ในส่วนของนักวิเทศสัมพันธ์ มีผู้ไม่ระบุปัจจัยใดๆ จานวน 7 คน
สาหรับผู้ตอบที่ระบุปัจจัยอื่นๆ ระบุ คือ 1) ครอบครัว 2) จะได้ทีมงานทุ่มเท รับผิดชอบ ให้เกียรติและ
ไม่มีอีโก้ตลาดๆ 3) สภาวะแวดล้อม เพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชาที่ดี
การวิเคราะห์ในส่วนนี้ คือ ในส่วนของผู้บังคับบัญชากลุ่มงานนั้น ไม่เป็นที่ชัดเจนว่า
จะมีปัจจัยใดที่จะส่งผลให้เปลี่ยนความคิดแล้วพอใจที่จะย้าย/โอน เนื่องจากมีผู้ให้คาตอบชัดเจนมา
เพียง 1 คน จาก 3 คน และคาตอบที่ระบุ คือ เป็นเงื่อนไขบังคับ ย่อมหมายถึงว่ายังคงไม่สมัครใจที่จะ
ย้าย/โอน สาหรับนักวิเทศสัมพันธ์ที่ไม่มีความประสงค์จะย้าย/โอน นั้น ปัจจัยที่จะมีผลให้พร้อมจะ
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ย้าย/โอน ให้ความสาคัญกับการได้รับตาแหน่งงานที่สาคัญกว่าเดิม มากที่สุด รองลงมาคือเป็นเงื่อนไข
ของการเลื่อนระดับ
3.4.2) กลุ่ มที่ต้องการจะโอน ย้ าย หรือ ลาออก (นับรวมทั้งกรณีย้าย
ภายในสายงาน และภายในหรือภายนอกสายงานก็ได้)
(1) สาเหตุที่ต้องการโอน ย้าย หรือ ลาออก ในคาถามได้แสดง
แนวทางให้ เลื อกตอบ โดยสามารถตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ และไม่ได้ระบุให้ มีการจัดล าดับ โดย
แนวทางที่กาหนดให้เลือกตอบ ประกอบด้วย
- งานที่ รั บ ผิ ด ชอบอยู่ เ ป็ น อุ ป สรรคในการบริ ห ารเวลา
สาหรับภารกิจส่วนตัวหรือทางครอบครัว
- ลักษณะงานที่ทาอยู่ในปัจจุบันทามานานแล้ว ถึงจุดอิ่มตัว
ของการเรียนรู้ ต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่
- สภาวะการทางานในปัจจุบันไม่เป็นที่พอใจ อาทิ ปริมาณ
งานมากเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นที่
- ครองตาแหน่งเดียวกัน ผู้บังคับบัญชาไม่ยุติธรรม เพื่อน
ร่วมงานเอาเปรียบ
- การไปที่ใหม่ได้ค่าตอบแทนสูงกว่าที่ได้รับอยู่ในปัจจุบัน
คาตอบที่ได้รับ ขอนาเสนอในรูปแบบตาราง ดังนี้
ตารางที่ 6 สาเหตุที่บุคลากรต้องการที่จะขอย้าย ขอโอน หรือลาออกจากงาน
สาเหตุ
(หน่วยนับ = ครั้ง)
งานที่รับผิดชอบอยู่เป็นอุปสรรค
ในการบริหารเวลาสาหรับ
ภารกิจส่วนตัวหรือทาง
ครอบครัว
ลักษณะงานที่ทาอยู่ในปัจจุบัน
ทามานานแล้ว ถึงจุดอิ่มตัวของ
การเรียนรู้ ต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่
สภาวะการทางานในปัจจุบันไม่
เป็นที่พอใจ
การไปที่ใหม่ได้ค่าตอบแทนสูง
กว่าที่ได้รับอยู่ในปัจจุบัน

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บังคับบัญชา นักวิเทศสัมพันธ์ นักวิเทศสัมพันธ์ นักวิเทศสัมพันธ์
กลุ่มงาน
ระดับปฏิบัติการ ระดับชานาญการ ระดับชานาญการ
(รวมระดับ=7 คน)
(31 คน)
(21 คน)
พิเศษ (21 คน)
0
(0 %)

0
(0 %)

2
(6.45 %)

2
(6.45 %)

0
(0 %)

3
(45.85 %)

13
(41.93 %)

11
(52.58 %)

0
(0 %)
0
(0 %)

0
(0 %)
0
(0 %)

3
(9.67 %)
0
(0 %)

9
(42.85 %)
0
(0 %)

หมายเหตุ : ส่วนของผู้บังคับบัญชากลุ่มงานไม่ระบุสาเหตุ 4 คน
ส่วนของนักวิเทศสัมพันธ์ไม่ระบุสาเหตุ 4 คน
ส่วนของนักวิเทศสัมพันธ์ ระบุสาเหตุอื่น มาอีก 3 สาเหตุ ได้แก่ 1) คนอาการทางจิตผิดปกติคุกคาม 2)
ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปต่างประเทศ 3) การไปที่ใหม่ได้ค่าตอบแทนสูงว่าที่ได้รับในปัจจุบัน
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การวิเคราะห์ในส่วนนี้ คือ พบว่า ส่วนของผู้บังคับบัญชาไม่สามารถวิเคราะห์ได้
เนื่องจากไม่ระบุสาเหตุที่ประสงค์จะขอย้าย ขอโอน หรือลาออกจากงาน แต่ในส่วนของนักวิเทศ
สัมพันธ์ (ในภาพรวม) สาเหตุหลักที่ต้องการขอย้าย ขอโอน หรือลาออก ที่ได้รับการระบุถึงมากที่สุด
คือ ลักษณะงานที่ทาอยู่ในปัจจุบันทามานานแล้ว ถึงจุดอิ่มตัวของการเรียนรู้ ต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่
ส่วนสาเหตุที่ได้รับการระบุถึงรองลงมา คือ สภาวะการทางานในปัจจุบันไม่เป็นที่พอใจ อาทิ ปริมาณ
งานมากเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นที่ครองตาแหน่งเดียวกัน ผู้บังคับบัญชาไม่ยุติธรรม เพื่อนร่วมงาน
เอาเปรียบ
(2) จะมี ปั จ จั ย ใดที่ ส ามารถท าให้ ผู้ ที่ ป ระสงค์ จ ะย้ า ย เปลี่ ย น
ความคิดและพอใจที่จะอยู่ที่เดิม ในคาถามได้แสดงแนวทางให้เลือกตอบ โดยสามารถตอบได้มากกว่า
หนึ่งข้อ และไม่ได้ระบุให้มีการจัดลาดับ โดยแนวทางที่ให้เลือกตอบ ประกอบด้วย
- ได้รับตาแหน่งงาน/ภารกิจที่มีความสาคัญกว่าที่เป็นอยู่
- ได้ ค่ า ตอบแทนสู ง ขึ้ น พอๆ กั น หรื อ ใกล้ เ คี ย งกั น กั บ
เป้าหมายใหม่ที่จะไป
- ปัญหาความไม่พอใจในสภาวะการทางานได้รับการแก้ไข
อย่างยั่งยืน
- ปัจจัยอื่นๆ
คาตอบที่ได้รับ ขอนาเสนอในรูปตาราง ดังนี้
ตารางที่ 7 ปัจจัยที่สามารถทาให้ผู้ที่ประสงค์จะย้าย เปลี่ยนความคิดและพอใจที่จะอยู่ที่เดิม
กลุ่มเป้าหมาย
ปัจจัยที่จะเปลี่ยน
ผู้บังคับบัญชา นักวิเทศสัมพันธ์ นักวิเทศสัมพันธ์ นักวิเทศสัมพันธ์
ความคิดให้อยู่ที่เดิม
กลุ่มงาน
ระดับปฏิบัติการ ระดับชานาญการ ระดับชานาญการ
(รวมระดับ=7 คน)
(7 คน)
(31 คน)
พิเศษ (21 คน)
ได้รับตาแหน่งงาน/ภารกิจที่มี
1
3
1
5
ความ สาคัญกว่าที่เป็นอยู่
(14.28 %)
(42.85 %)
(3.22 %)
(23.80 %)
ได้ค่าตอบแทนสูงขึ้นพอกัน หรือ
1
0
2
1
ใกล้เคียงกันกับเป้าหมายใหม่ที่
(14.28)
(0 %)
(6.45 %)
(4.76 %)
จะไป
ปัญหาความไม่พอใจในสภาวะ
1
1
7
8
การทางานได้รับการแก้ไขอย่าง
(14.28 %)
(14.28 %)
(22.58 %)
(38.09 %)
ยั่งยืน
0
1
1
1
ปัจจัยอื่นๆ
(0 %)
(14.28 %)
(3.22 %)
(4.76 %)

หมายเหตุ : ในส่วนของผู้บังคับบัญชา มีผู้ที่ไม่ระบุปัจจัยใดๆ 1 คน
ในส่วนของนักวิเทศสัมพันธ์ มีผู้ที่ไม่ระบุปัจจัยใดๆ 4 คน
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มีผู้ตอบปัจจัยอื่นๆ มาอีก 4 ปัจจัย โดยระบุ ดังนี้ 1) เพื่อนร่วมงานมีความเข้าใจ
และร่วมมือกัน ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้ร่วมงาน 2) ไม่มีปัจจัยใดที่จะทาให้เปลี่ยนใจอยากอยู่ที่เดิม
3) ได้รับงานที่ท้าทายและสาคัญในการปฏิบัติงานภายในกลุ่มงาน 4) ไม่ชอบลักษณะงานและกลไก
ต่างๆ ของ สผ. (สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร)
การวิเคราะห์ในจุดนี้ พบข้อสังเกตว่า ปัจจัยในภาพรวมที่ส ามารถเปลี่ ยนใจผู้ ที่
ประสงค์จะย้ายให้ยอมอยู่ที่เดิม ที่ได้รับการระบุถึงมากที่สุด คือ ปัญหาความไม่พอใจในสภาวะการ
ทางานได้รับการแก้ไขอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับการเลือกจานวน 17 ครั้ง โดยเป็นส่วนของผู้บังคับบัญชา
กลุ่ มงาน จ านวน 1 ครั้ ง และเป็ น ส่ ว นของนักวิเทศสั มพันธ์ (ในภาพรวม) จานวน 16 ครั้ ง ซึ่งไม่
สอดคล้องกับประเด็นของสาเหตุของการประสงค์ที่จะย้ายออกในข้อ 3.4.2.1 จึงเป็นไปได้ว่า สาเหตุที่
แท้จริงของการประสงค์จะย้าย คือ สภาวะแวดล้อมในการทางานไม่เป็นที่พอใจ เพียงแต่อาจจะไม่
ต้องการจะระบุตรงๆ ในข้อที่ผ่านมา ส่วนปัจจัยที่ได้รับการระบุถึงรองลงมา คือ ได้รับตาแหน่งงาน/
ภารกิจที่มีความสาคัญกว่าที่เป็นอยู่ ได้รับการเลือกจานวน 12 ครั้ง โดยเป็นส่วนของผู้บังคับบัญชา
กลุ่มงาน 1 ครั้ง นักวิเทศสัมพันธ์ 9 ครั้ง
4) ถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการในขั้นตอนของการบริหารทรัพยากร
บุคคลสาหรับสายงานด้านต่างประเทศที่บุคลากรเห็นว่าสมควรได้รับการปรับปรุง เป็นคาถามให้
เลือกตอบ โดยกาหนดทางเลือกไว้ 4 กระบวนการ ประกอบด้วย
- การสรรหา
- การพัฒนาความรู้และทักษะที่จาเป็น
- การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับ
- การคัดสรรผู้บริหารที่เหมาะสมกับสายงาน
ทั้งนี้ ได้เปิดช่องว่างไว้สาหรับการเติมข้อความ เพื่อให้บุคลากรเสนอแนะในแต่
ละทางเลือกด้วย ซึ่งคาตอบที่ได้รับเป็นดังนี้
(1) ในส่วนของผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
- กระบวนการสรรหา ได้ รั บ เลื อ ก 3 ครั้ ง (ร้ อ ยละ 42.85) และมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ เลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถให้ตรงกับเป้าประสงค์และความต้องการในการ
ปฏิบัติอย่างจริงจังเพราะการพัฒนาเป็นส่วนของการต่อยอดจากจุดนี้ ควรประกาศรับสมัครล่ามแยก
จากนักวิเทศสัมพันธ์ให้ชัดเจน ให้ทุนสาหรับผู้ปฏิบัติงานล่ ามและให้ฝึ กงานก่อนรับมาปฏิบัติจ ริง
คัดเลือกบุคลากรให้ตรงกับ Job Description โดยเฉพาะผู้ที่จะมาทาหน้าที่ล่าม ควรคัดเลือกผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถและความรับผิดชอบในการทางานมากกว่านี้
- การประเมิ น ผลงานเพื่ อ เลื่ อ นระดั บ ได้ รั บ เลื อ ก 3 ครั้ ง และมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ ให้ประเมินให้ตรงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติจริง ให้ทั้งสายวิเทศสัมพันธ์และบริหาร
เสนอปัญหาและวิธีแก้ไขในการทางานของตนมากกว่าเสนองานเขียนเชิงวิชาการ มีการประเมินผล
งานอย่างเข้มข้น คัดกรองไม่ให้กับผู้ที่ไม่สมควรได้เลื่อนตาแหน่ง
- การคัดสรรผู้บริหารที่เหมาะสมกับสายงาน ได้รับเลือก 3 ครั้ง และมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ ยังขาด career path ที่ชัดเจน ผู้บริหารที่ความรู้ด้านต่างประเทศไม่มีเลย มีแต่
ระดับเชี่ยวชาญอย่างเดียว จะไม่สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกได้ ประกอบกับการมี
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อัตตาว่าตนเองเป็นผู้บริหาร เป็นผู้นา ย้าเป็น “ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสายงาน” ต้องถูกเสมอนั้นยาก
ที่จะทาให้งานสาเร็จ
(2) ในส่วนของนักวิเทศสัมพันธ์
- การสรรหา ได้รับการเลือก 16 ครั้ง โดยมีข้อเสนอแนะในภาพรวม
สรุปได้ดังนี้ ควรกาหนดระดับ และคุณวุฒิการศึกษาให้ ตรงและครอบคลุมลักษณะงานที่บุค ลากร
จะต้องปฏิบัติตามตาแหน่งของตนในทุกๆ ตาแหน่ง ควรระบุในประกาศรับสมัครให้ชัดเจนถึงขอบข่าย
ของงานที่จะต้องปฏิบัติ สาหรับผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่ล่ามควรเลือกผู้ที่ศึกษาจบสายตรงด้านภาษาและมี
การคั ด เลื อ กเป็ น การเฉพาะเพื่ อ ที่ เ ข้ า มาแล้ ว จะได้ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ไ ด้ จ ริ ง ควรก าหนด
คุณสมบัติเฉพาะและเปิดรับ/สอบแยกในส่วนของผู้ที่จะบรรจุเข้ากลุ่มงานภาษาอังกฤษของสานัก
ภาษาต่างประเทศ มีการสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษาต่างประเทศที่เข้มข้นกว่าที่เป็นอยู่ ควรเพิ่ม
เกณฑ์ เ รื่ อ งระดั บ ทั ก ษะให้ ย ากกว่ า ที่ เ ป็ น อยู่ ในขั้ น ตอนการสั ม ภาษณ์ ค วรมี ก ารประเมิ น จาก
นั กจิ ตวิทยาด้ว ย ควรเพิ่มการทดสอบ EQ วุฒิ ภ าวะ และการเข้าสั งคม เพื่อให้ มีทั้ง IQ และ EQ
ทั้งหมดนี้เมื่อพิจารณาถึงประเด็นปัญหาที่ผู้เข้าอบรมสังเกตแบบมีส่วนร่วมพบว่าตรงกันกับที่พบ และ
เมื่อดูผลจากแบบสอบถามในส่วนที่ถามว่าในช่วงของการสมัครเข้ารั บราชการในตาแหน่งนักวิเทศ
สัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมายทราบลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติหรือไม่ ซึ่งส่วนใหญ่ตอบว่าทราบเพียงคร่าวๆ
และส่วนที่ไม่ทราบก็มีอยู่จานวนมาก โดยมีบางคนเขียนความเห็นกากับมาด้วยลายมือว่า ไม่ทราบเลย
ว่าจะต้องมาเป็นล่าม
- การพัฒนาความรู้และทักษะที่จาเป็ น ได้รับการเลือก 14 ครั้ง โดยมี
ข้อเสนอแนะในภาพรวม ดังนี้ ให้มีการอบรมและประเมินผลทักษะทางภาษา การเขียนและการกล่าว
Speech ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ควรมีการพัฒนาทักษะด้านภาษาให้เข้มทัดเทียมกับกระทรวง
การต่างประเทศ โดยต้องเขียนหนังสือโต้ตอบได้ เสนอประเด็นการหารือได้ ยกร่างข้อมติสาหรับงาน
พหุภาคีได้ ควรมีการประเมินทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรทุกๆ 1 – 2 ปี และจัดให้มีการ
อบรมเพิ่มเติ ม ในจุ ด ที่จ าเป็ น หรื อสลั บ ไปปฏิบั ติใ นที่ที่ เหมาะสมกับ ความสามารถ และคนที่ ไ ม่ มี
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษควรไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมกับเขา ควรมีการสารวจว่าบุคลากรต้องการ
รับการพัฒนาในเรื่องใด เพิ่มจานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาต่อยอดความรู้ให้มากขึ้น ผู้บริหารในทุก
ระดั บ ชั้ น ต้ อ งให้ ก ารสนั บ สนุ น และตระหนั ก ถึ ง ประโยชน์ ข องหลั ก สู ต รการพั ฒ นาที่ จ ะเกิ ด กั บ
ผู้ใต้บังคับบัญชา มีการพัฒนาสาหรับบุคลากรที่รู้ภาษา ที่ 3 ให้มากกว่านี้ ควรมีการพัฒนาในส่วนของ
ทัศนคติต่องานที่ทาด้วย
- การประเมิน ผลงานเพื่ อเลื่ อนระดับ ได้รับการเลื อ ก 6 ครั้ง โดยมี
ข้อเสนอแนะในภาพรวม ดังนี้ มีการจัดสรรปริมาณงานให้ ทั่ว ถึงบุคลากรทุกคน ให้ ประเมินจาก
คุณภาพของผลงานและความทุ่มเทในการทางาน มีการประเมินที่โปร่งใสและเป็นธรรม เกณฑ์การ
ประเมินที่ผ่านมามีมาตรฐานต่าเกินไป ส่งผลให้บุคลากรจานวนหนึ่งซึ่งไม่ควรได้เลื่อนระดับแต่กลับ
ได้รับการเลื่อนระดับ ไม่ควรให้ใช้วงเงินจัดสรรสาหรับแต่ละสานักมาเป็นปัจจัยหลักในการประเมินแต่
ควรดูที่คุณภาพและปริมาณงานเพื่อความยุติธรรม พิจารณาผลงานการปฏิบัติจริงมากกว่าการเขียน
เชิงวิชาการ
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- การคัดสรรผู้บริหารที่เหมาะสมกับสายงาน ได้รับการเลือก 24 ครั้ง
โดยมีข้อเสนอแนะในภาพรวม ดังนี้ การประเมินผลงานเพื่อคัดสรรผู้บริหารให้เน้นผลงานที่ผ่านมาอัน
สะท้อนถึงประสบการณ์ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นหลัก ไม่ควรคัดสรรตามระบบอาวุโส ควร
คัดสรรผู้บริหารที่มีวุฒิภาวะ โดยเฉพาะวุฒิภาวะทางอารมณ์ ไม่ลุแก่อานาจ ควรจะคัดสรรบุคคลที่จบ
ตรงสายงาน มีความรู้จริง มีความยุติธรรม กล่าวคือ ผู้บริหารสายงานด้านต่างประเทศควรมาจากผู้ที่
เคยเป็นนักวิเทศสัมพันธ์มาตั้งแต่ต้นเพราะงานด้านต่างประเทศต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะซึ่ง
สั่งสมมาจากการทางานในฐานะผู้ปฏิบัติมาก่อน เป็นผู้ที่สามารถช่วยเหลื อในการแก้ไขปัญหาและออ
กรับแทนผู้ใต้บังคับบัญชาได้ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจลักษณะการทางานและเนื้องานด้าน
ต่างประเทศเพื่อที่จะได้คุยกันเข้าใจ ให้คาแนะนาและสอนงานได้ มีความสามารถที่จะทางานลักษณะ
เดียวกันกับผู้ใต้บังคับบัญชาได้ เช่น ผู้อานวยการสานักภาษาต่างประเทศก็ควรจะสามารถทางานล่าม
และแปลเป็น เพื่อที่จะได้ตรวจ/แก้ไขงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว การโยกย้าย
- ตาแหน่งผู้บริหารระดับสู งควรให้ เหมาะสมกับงาน ควรมีการสร้าง
แรงจู ง ใจกระตุ้ น ให้ ผู้ บ ริ ห ารสนใจและกระตื อ รื อ ร้ น ในการบริ ห าร เข้ า ใจบทบาทขอ งการเป็ น
ผู้บังคับบัญชา
ประเด็น ที่ค้น พบจากคาถามนี้ พบว่าบุคลากรมองเรื่องของการมีผู้ บริห ารที่ความรู้
ความสามารถเหมาะสมเป็นเรื่องหลัก โดยเฉพาะควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านต่างประเทศ
รวมทั้งสามารถสอนงานและตรวจแก้ไขงานด้านภาษาได้ อีกประเด็นหนึ่งที่บุคลากรส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นสอดคล้องกันเป็นจานวนมากรองลงมา คือ กระบวนการสรรหาควรได้รับการปรับปรุง โดยจุด
ที่มีการเอ่ยถึงมากเป็นพิเศษ คือ การกาหนดคุณสมบัติด้านความรู้ความสามารถให้ตรงกับลักษณะการ
ทางานที่ต้องปฏิบัติ ควรมีการสอบแยกเฉพาะที่เข้มข้นเป็นพิเศษสาหรับผู้ที่ จะมาปฏิบัติหน้าที่ล่ าม
และควรมีการสอบประเมินทั้งในด้านสติปัญญาและวุฒิภาวะทางอารมณ์ด้วย
5) ถามความคิดเห็นในเรื่องของปัจจัยที่จะเป็นแรงจูงใจให้บุคลากรในสายงาน
ด้านต่างประเทศมีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ
คาตอบที่ได้รับทั้งในส่วนของผู้ บังคับบัญชาและนักวิเทศสัมพันธ์มีความเห็น
พ้องกันในปัจจัยดังต่อไปนี้
- ความยุติธรรมในการมอบหมายงานและประเมินผลงาน
- การมีผู้บริหารที่เข้าใจงานและเข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชา มีความสามารถสอน
งานได้ และแนะนาการแก้ไขปัญหาในการทางานได้
- การได้ปฏิบัติงานที่ใช้ความรู้ความสามารถตรงกับความถนัด
- การได้รับตาแหน่ง หน้าที่ ภารกิจที่มีความสาคัญ หรือ ได้รับงานที่ท้าทาย
ความสามารถ
- การมี เ พื่ อ นร่ ว มงานที่ ดี ที ม งานที่ ส ามั ค คี พ ร้ อ มให้ ค วามร่ ว มมื อ และ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
- การมีนโยบายที่ชัดเจนจากผู้บริหารระดับสูง
- การให้ความสาคัญจากผู้บริหารระดับสูงต่อสายงานด้านการต่างประเทศ

บทที่ 4
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
ผลจากการศึกษา พบว่าในส่วนของความพึงพอใจต่อสภาวะแวดล้อมในการทางาน โดยสิ่งที่
บุคลากรส่วนใหญ่พึงพอใจมากเป็นอันดับต้นๆ เมื่อนับในภาพรวมคือ อัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน
และ สวัสดิการต่างๆ การได้รับโอกาสในการศึกษาต่อยอดความรู้ การสนับสนุนจากสานักงานในด้าน
งบประมาณและทรัพยากร แต่ไม่พอใจในประเด็นความโปร่งใสและความยุติธรรมในการประเมินผล
งานมากที่สุด สาหรับในส่วนของความคิดในการขอย้าย ขอโอน หรือ ลาออก นั้น พบความสอดคล้อง
กันระหว่างการศึกษาด้วยการสังเกตแบบมีส่วนร่วมที่ผู้ศึกษาได้ดารงตาแหน่งเป็นผู้อานวยการสานัก
ในสายงานด้านต่า งประเทศของส านักงานเลขาธิการสภาผู้ แทนราษฎรมาแล้ว ทั้งสามสานัก และ
ข้อมูลที่ประมวลได้จากแบบสอบถาม คือ บุคลากรส่วนที่ต้องการจะย้ายงาน ทั้งการย้ายภายในสายงาน
ด้านต่างประเทศและการย้ายภายในหรือภายนอกก็ได้ หนึ่งสาเหตุคือการที่ไม่ทราบมาก่อนถึงลักษณะงาน
ที่จะต้องปฏิบัติ ส่งผลให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุลงตาแหน่งที่ตนไม่ถนัดหรือมีความรู้และทักษะที่จาเป็นใน
การปฏิบัติหน้าที่ตามตาแหน่งนั้นไม่เพียงพอ เกิดความอึดอัดใจ รู้สึกว่าตนต้องรับภารกิจที่ยากเกิน
กาลังโดยที่ไม่เคยได้รับการบอกกล่าวล่วงหน้า ทางานไม่ได้และไม่ต้องการอยู่กับภารกิ จนั้นๆ ต้องการ
ขอย้าย ขอโอน หรือไม่ก็ขอลาออกจากราชการ สาเหตุการต้องการย้ายนี้พบมากกับบุคลากรสานัก
ภาษาต่างประเทศ
สาหรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรในจุดที่เห็นว่าควรจะได้รับการปรับปรุงนั้น
บุคลากรมองว่าควรปรับปรุงกระบวนการสรรหา โดยส่วนที่ได้รับการเอ่ย ถึงมากที่สุดคือการสรรหา
ผู้ ป ฏิบั ติห น้ าที่ล่ าม ในส่ ว นของการพัฒ นาความรู้ แม้บุคลากรพอใจในส่ ว นของการให้ โ อกาสใน
การศึกษาหาความรู้ต่อยอดดังที่กล่าวแล้วในตอนต้น แต่ก็มีข้อเสนอแนะมากมายในการปรับปรุง
กระบวนการของการพัฒนาความรู้และทักษะ อีกประเด็นที่ได้มีการแสดงความเห็นมาอย่างกว้างขวาง
และมีนัยสาคัญ คือ การคัดสรรผู้บริหารที่เหมาะสมกับสายงานด้านการต่างประเทศ บุคลากรต้องการ
ผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงในสายงานต่างประเทศ และ
ควรเป็นผู้ที่เคยปฏิบัติงานลักษณะที่บุคลากรรับผิดชอบอยู่นี้มาก่อน เพื่อที่จะได้เข้าใจวิธีการทางาน
สามารถสอนงานได้ ตลอดจนตรวจงานในเชิงสาระได้ และต้องการผู้บริหารที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
ไม่ลุแก่อานาจ ไม่ย้าอัตตาตามตาแหน่งที่สูงกว่าในลักษณะที่ตนถูกเสมอและผู้ใต้บังคับบัญชาต้อง
ปฏิบัติตามเท่านั้น ต้องแก้ไขปัญหาที่เกิดในเนื้องานด้านต่างประเทศโดยตรงได้ การวิพากย์อย่างมาก
ในเรื่องนี้สะท้อนถึงความไม่ศรัทธาในความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่บุคลากรต้องอยู่ใต้การบังคับ
บัญชาในปัจจุบัน
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4.2 ข้อเสนอแนะ
4.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) สมควรปรับรื้อระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหม่ทั้งหมด ดังนี้
(1) การจัดระบบอัตรากาลัง : ควรทบทวนโครงสร้างสายงานด้านต่างประเทศ
และอัตรากาลังบุคลากรภายในสายงานใหม่ทั้งหมด หากจาเป็นอาจจะต้องจัดสอบวัดระดับความรู้
ภาษาอังกฤษกัน ใหม่ และควรให้ ผู้ ที่ส านักงานฯ เคยให้ ทุนระยะยาวไปเรียนด้านภาษาพิ เ ศษใน
ต่างประเทศ (เช่น ภาษาจีน ภาษารัสเซีย) มาลงตาแหน่งในสานักภาษาต่างประเทศ เพื่อทาหน้าที่
แปลและล่าม ไม่ใช่ไปเรียนจบแล้วกลับมาอยู่สานักเดิมซึ่งหาโอกาสใช้ภาษาเหล่านั้นได้ยาก เป็นการ
สูญเปล่าในด้านงบประมาณ
(2) กระบวนการสรรหา : เพิ่มเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบภาษาอั ง กฤษ
เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอ การสรรหาผู้ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ล่ามและการแปล
ควรจัดสอบแยกเป็นการเฉพาะที่เข้มข้นกว่าปกติ และเปลี่ยนชื่อตาแหน่งให้ตรงกับงานเพื่อกาหนด
คุณวุฒิและคุณสมบัติรวมทั้งเกณฑ์คะแนนที่เหมาะสมกับลักษณะงาน มิใช่สอบร่วมกันมาในตาแหน่ง
นักวิเทศสัมพันธ์อย่างในปัจจุบัน ควรหาแนวทางในการจูงใจผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาพิเศษตามความ
รับผิดชอบของสานักภาษาต่างประเทศเพื่อให้มาสมัครในตาแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่มงานที่ยังว่างอยู่
เพื่อที่จะได้มาพัฒนาและกลั่นกรองงาน
(3) กระบวนการพัฒนาระหว่างอยู่ในหน้าที่ : จัดสอบนักวิเทศสัมพันธ์ทุก คน
เพื่อวัดระดับความรู้และทักษะเป็นระยะเพื่อทดสอบความเสถียรของคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตามที่
ราชการกาหนด เพื่อที่เมื่อใดมีความอ่อนด้อยลงในจุดใดจะได้ส่งไปอบรมหรือเรียนเพิ่มเติม ควรมีการ
หมุนเวียนการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้นักวิเทศสัมพันธ์ได้เรียนรู้งานด้านต่างประเทศของรัฐสภาอย่างครบ
วงจร ในส่วนของงานแปลและล่ามภาษาพิเศษควรมีแผนการพัฒนาที่ชัดเจนและสร้างโอกาสในการ
ฝึ ก ปรื อ ทั ก ษะเพื่ อ มิ ใ ห้ เ รื้ อ เช่ น อาจขยายงานในส่ ว นของการบริ ก ารทางวิ ช าการให้ ค รอบคลุ ม
กลุ่มเป้าหมายภายนอกสานักงานฯ
2) การประเมินเพื่อคัดสรรผู้ที่จะเป็นผู้บริหารสายงานด้านการต่างประเทศ หรือ
การโยกย้ายบุคลากรเพื่อมากากับดูแลสายงานด้านการต่างประเทศ สมควรดาเนินการในระดับเข้มข้น
โดย 1) พิจารณาถึงความรู้และความเชี่ยวชาญในทักษะที่เกี่ยวข้อง และการได้รับการยอมรับจาก
บุคลากรในด้านความสามารถ โดยให้มีการสอบข้อเขียนเพื่อวัดระดั บความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
ตามที่กาหนดไว้สาหรับระดับตาแหน่ง โดยให้ความสาคัญทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะรอง รวมทั้ง
สมรรถนะในการบริหารด้วย นอกเหนือจากการนาเสนอผลงานในอดีตและแสดงวิสัยทัศน์เพียงระยะ
สั้นๆ ที่มิได้สะท้อนความรู้ในด้านต่างประเทศเลย 2) ระหว่างหรือพร้อมกันกับการวัดระดับความรู้ด้วย
การสอบข้อเขียน หากเป็นไปได้ ควรนาระบบการประเมิน 360 องศา มาใช้ในการคัดสรรผู้บริหาร
ระดับสายงาน โดยให้บุคลากรที่จะต้องอยู่ภายใต้การกากับดูแลของผู้ที่เป็น candidate นั้นๆ ได้มี
ส่วนร่วมในการประเมินด้วย แล้วนาผลการประเมินไปนี้นาเสนอสู่ คณะกรรมการสรรหา เป็นข้อมูล
ประกอบการสั ม ภาษณ์ ด้ ว ย 3) ในขั้ น ตอนการสั ม ภาษณ์ หากสามารถแต่ ง ตั้ ง กรรมการที่ เ ป็ น
ชาวต่ า งชาติ เ ข้ า มาเสริ ม ได้ ก็ น่ า จะท าให้ ก ารคั ด กรองบุ ค คลเพื่ อ มาเป็ น ผู้ บ ริ ห ารสายงานด้ า น
ต่างประเทศนี้มีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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4.2.2 ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน
1) ฝ่ ายที่ดูแลด้านนโยบายและแผนและฝ่ ายที่มีห น้าที่ส นับสนุนในการพัฒนา
บุคลากรควรมีผู้ที่เข้าใจงานด้านการต่างประเทศอยู่ด้วย หรืออาจตั้งเป็นคณะทางานกลางซึ่งรวม
บุคลากรอย่างน้อยระดับผู้บังคับบัญชากลุ่มงานจากทุกส่วนของสานักงานฯ เพื่อทาหน้าที่พิจารณา
เรื่องการพัฒนาบุคลากรของสานักงานฯ ให้เป็นระบบและตรงกับความต้องการของลักษณะงาน
2) ควรสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในสายงาน ด้วยการประเมินผล
การปฏิบัติงานโดยอิงตามคุณภาพงานและความรู้ความสามารถ พร้อมทั้งมีความยุติธรรมและโปร่งใส
การมีรางวัลด้านคุณธรรมจริยธรรมเป็นกาลังใจกับคนดี และมีมาตรการส่งผู้ที่ไม่เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่ ไม่ว่าจะในประเด็นความรู้ความสามารถ และวุฒิภาวะทางอารมณ์ ไปยัง
ที่ที่เหมาะสมมากกว่า หรือถ้าสอบข้อเท็จจริงแล้วไม่สามารถจะปฏิบัติงานได้จริงๆ ก็ต้ องให้ออกจาก
ระบบ เพื่อมิให้เป็นการสูญเปล่าของงบประมาณแผ่ นดินที่ต้องจ่ายเป็นค่าตอบแทน ไม่ควรมีการ
อนุโลมสาหรับประเด็นความย่อหย่อนในการปฏิบัติหน้าที่หรือทาผิดระเบียบวินัย การมี Impunity
culture จะก่อให้เกิดการเอาเยี่ยงอย่างและเสียการปกครอง ตลอดจนเสียหายต่อองค์การในภาพรวม
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ภาคผนวก ก
ผังโครงสร้างสายงานด้านต่างประเทศของสานักงานเลขาธิการสภา-ผู้แทนราษฎร
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ภาคผนวก ข
แบบสอบถามที่ใช้ในการสารวจ
แบบสอบถาม
เพื่อประกอบการศึกษาส่วนบุคคลหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 8
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลด้านต่างประเทศ
ของสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
จัดทาโดย นางสาวศิรวศา เทศถมทรัพย์
-------------------ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
2. อายุ

3.
4.
5.
6.

7.

8.

 ชาย

 หญิง

 ระหว่าง 25 - 35 ปี
 ระหว่าง 36 - 45 ปี
 ระหว่าง 46 - 55 ปี
 เกิน 55 ปี
การศึกษา
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
ระดับ
 ปฏิบัติการ
 ชานาญการ
 ชานาญการพิเศษ
 เชี่ยวชาญ
ตาแหน่งการบังคับบัญชากลุ่มงาน
 มี
 ไม่มี
อายุงานนับตั้งแต่เข้ารับราชการ
 5 – 10 ปี
 11 – 15 ปี
 16 – 20 ปี
 21 – 25 ปี
 เกิน 25 ปี
อายุงานในการปฏิบัติหน้าที่ในสายงานด้านต่างประเทศ
 5 – 10 ปี
 11 – 15 ปี
 16 – 20 ปี
 21 – 25 ปี
 เกิน 25 ปี
ลักษณะภารกิจหลักในสายงานด้านต่างประเทศที่รับผิดชอบในปัจจุบัน
 การสนับสนุนกิจการด้านต่างประเทศของรัฐสภาระดับทวิภาคี
 การสนับสนุนกิจการด้านต่างประเทศของรัฐสภาระดับพหุภาคี
 งานด้านการแปลและการล่าม
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9. ลักษณะภารกิจหลักในสายงานด้านต่างประเทศที่เคยรับผิดชอบในอดีต (ถ้ามี)
 การสนับสนุนกิจการด้านต่างประเทศของรัฐสภาระดับทวิภาคี
ระยะเวลา ..... ปี ....... เดือน
 การสนับสนุนกิจการด้านต่างประเทศของรัฐสภาระดับพหุภาคี
ระยะเวลา ..... ปี ....... เดือน
 งานด้านการแปลและการล่าม
ระยะเวลา ..... ปี ....... เดือน
10. ราลึกย้อนไปในช่วงที่ท่านสมัครเข้ารับราชการในตาแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ท่านทราบมาก่อน
หรือไม่ว่าจะต้องมาปฏิบัติงานในลักษณะใด
 ทราบเป็นอย่างดี  ทราบในภาพรวม
 ทราบคร่าวๆ
 ไม่ทราบเลย
 ไม่สามารถตอบได้ เนื่องจากย้ายมาจากสายงานด้านอื่น
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
11. ในสภาวะการทางาน ณ ปัจจุบัน ท่านมีความพึงพอใจในประเด็นต่อไปนี้ในระดับใด
ประเด็น
ความโปร่งใสและความยุติธรรมในการ
ประเมินผลงาน
การมอบหมายงานที่เสมอภาคในมิติของความ
ยาก/ง่าย และปริมาณงาน
การสนั บ สนุ น จากส านั ก งาน ในด้ า นงบ
ประมาณ และทรัพยากร
การได้รับโอกาสในการศึกษาต่อยอดความรู้
อัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน และ สวัสดิการต่างๆ
การได้ทางานที่ตรงกับศักยภาพและความรู้
ความชั ด เจนของเส้ น ทางความ ก้ าวหน้ าใน
อาชีพ (Career Path)
การให้อิสระในการใช้ความคิดสร้างสรรค์
บทบาทของผู้บังคับบัญชาในการสอนงาน การ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการ ทางาน ตลอดจน
การรักษาความถูกต้องในเรื่องของระเบียบ
ต่างๆ

พอใจ ค่อนข้าง เฉยๆ ค่อนข้าง ไม่พอใจ
มาก พอใจ
ไม่พอใจ มาก
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12. ข้อกาหนดของส านั กงานฯ ที่ให้บุคลากรต้องได้รับการพัฒนาในด้านองค์ความรู้และทั กษะที่
จาเป็น ในลักษณะของ Training อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี และ Non-Training อย่างน้อย 8 ครั้ง/ปี
ท่านเห็นว่า
 เหมาะสมแล้ว
 ลักษณะของ Training น้อยเกินไป
 ลักษณะของ Training มากเกินไป
 ลักษณะของ Non-Training น้อยเกินไป  ลักษณะของ Non-Training มาก
เกินไป
13. ในการเข้าร่วมโครงการอบรม/สัมมนาเพื่อต่อยอดความรู้ ปัจจัยใดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลื อก
โครงการ (กรุณาเรียงตามลาดับในหัวข้อที่เลือก)
 หัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
 วิทยากรที่มาบรรยายเป็นผู้มีชื่อเสียง
 จัดนอกสถานที่ทางานตามปกติ เช่น จัดที่โรงแรม หรือ ไปต่างจังหวัด
 เป็นโครงการที่เน้นการศึกษาดูงาน มากกว่ากิจกรรมเชิงวิชาการ
 เป็นโครงการที่จัดเต็มวัน หรือ ต่อเนื่องมากกว่าหนึ่งวันทาการ
 เป็นโครงการรวมระดับสานักงานหรือสายงาน ซึ่งไม่ต้องทารายงาน
14. ท่ า นทราบหรื อ ไม่ ว่ า ส านั ก งานฯ มี แ นวคิ ด ที่ ก าหนดให้ ก ารหมุ น เวี ย นการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ
(Rotation) เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร
 ทราบ
 ไม่ทราบ
15. ทัศนคติของท่านต่อการหมุนเวียนการปฏิบัติภารกิจ (Rotation) เป็นอย่างไร
 เป็นเรื่องที่ดี มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้และสะสมประสบการณ์ในการทางาน
 เป็นเรื่องไม่จาเป็น และขัดกับแนวทางการสร้างความเชี่ยวชาญในอาชีพ
16. หากสอบถามถึงความต้องการในการขอย้าย ขอโอน หรือลาออกจากงาน ข้อใดตรงกับใจของท่าน
มากที่สุด
 ไม่เคยต้องการจะโอน ย้าย หรือ ลาออก (ตอบข้อนี้แล้ว หลังตอบข้อ 17 และ 18
แล้ว ให้ข้ามข้อ 19 - 20 ไปที่ข้อ 21 ได้เลย)
 ต้องการย้ายเพื่อเปลี่ยนลักษณะงาน แต่ยังคงอยู่ในสายงานด้านต่างประเทศ (ข้าม
ข้อ 17 และ 18 ไปตอบต่อตั้งแต่ข้อ 19)
 ต้องการย้ายเพื่อเปลี่ยนลักษณะงาน โดยอยู่ในสายงานด้านต่างประเทศหรือออก
นอกสายงานก็ได้ (ข้ามข้อ 17 และ 18 ไปตอบต่อตั้งแต่ข้อ 19)
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17. การที่ท่านไม่ต้องการจะขอย้าย ขอโอน หรือลาออกจากงาน มีเหตุผลใด ดังต่อไปนี้ (เลือกได้
มากกว่าหนึ่งข้อ)
 งานที่ทาอยู่ปัจจุบันกับการบริหารเวลาให้ครอบครัว ลงตัวดีแล้ว ไม่อยากเปลี่ยน
 ไม่รู้จะย้ายทาไม ในเมื่อตามระบบราชการ ย้ายได้เท่าระดับตาแหน่งเดิม
เงินเดือน ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ เหมือนเดิม
 ลักษณะงานที่ทาอยู่ปัจจุบัน ทามานานจนคุ้นเคยแล้ว ไม่ประสงค์จะไปนับหนึ่ง
เรียนรู้สิ่งใหม่
 สภาวะการทางานในปัจจุบันเป็นที่พอใจ อาทิ งานสบาย เพื่อนร่วมงานมีน้าใจ
ผู้บังคับบัญชาให้อิสระ ไม่เร่งรัด หากโอนย้ายอาจไปเจองานเยอะ งานยาก เพื่อน
ร่วมงานที่ไม่คุ้นเคย หรือ ผู้บังคับบัญชาถือระเบียบเคร่งครัด
18. หากจะมีปัจจัยใดที่สามารถทาให้ท่านเปลี่ยนความคิดเดิม และพอใจที่จะย้ายงาน ปัจจัยนั้น คือ
 เป็นเงื่อนไขบังคับของการเลื่อนระดับ
 ได้รับตาแหน่งงานที่มีความสาคัญกว่าที่เป็นอยู่
 ได้ค่าตอบแทนสูงกว่าที่ได้รับอยู่ในปัจจุบัน
 อื่นๆ (โปรดระบุ ................................................)
19. การที่ท่านต้องการจะย้ายงาน มีเหตุผลใด ดังต่อไปนี้ (เลือกได้มากกว่าหนึ่งข้อ)
 งานที่รับผิดชอบอยู่ เป็นอุปสรรคในการบริหารเวลาสาหรับภารกิจส่วนตัวหรือทาง
ครอบครัว
 ลักษณะงานที่ทาอยู่ในปัจจุบัน ทามานานแล้ว ถึงจุดอิ่มตัวของการเรียนรู้ ต้องการ
เรียนรู้สิ่งใหม่
 สภาวะการทางานในปัจจุบันไม่เป็นที่พอใจ อาทิ ปริมาณงานมากเมื่อเปรียบเทียบกับ
คนอื่นที่ครองตาแหน่งเดียวกัน ผู้บังคับบัญชาไม่ยุติธรรม เพื่อนร่วมงานเอาเปรียบ
 การไปที่ใหม่ได้ค่าตอบแทนสูงกว่าที่ได้รับอยู่ในปัจจุบัน
20. หากจะมีปัจจัยใดที่สามารถทาให้ท่านเปลี่ยนความคิดเดิม และพอใจที่จะอยู่ที่เดิม ปัจจัยนั้น คือ
 ได้รับตาแหน่งงาน/ภารกิจที่มีความสาคัญกว่าที่เป็นอยู่
 ได้ค่าตอบแทนสูงขึ้นพอๆ กัน หรือ ใกล้เคียงกันกับเป้าหมายใหม่ที่จะไป
 ปัญหาความไม่พอใจในสภาวะการทางาน ได้รับการแก้ไขอย่างยั่งยืน
 อื่นๆ (โปรดระบุ ................................................)
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21. กระบวนการใดในขั้นตอนของการบริหารทรัพยากรบุคคลสาหรับสายงานด้านการต่างประเทศที่
ท่านเห็นว่าสมควรได้รับการปรับปรุง
 การสรรหา
โดย (กรุณาเสนอแนะความคิดเห็น)
 การพัฒนาความรู้ และทักษะที่จาเป็น
โดย (กรุณาเสนอแนะความคิดเห็น)
 การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับ
โดย (กรุณาเสนอแนะความคิดเห็น)
 การคัดสรรผู้บริหารที่เหมาะสมกับสายงาน
โดย (กรุณาเสนอแนะความคิดเห็น)
22. ปัจจัยใดที่ท่านเห็นว่าจะเป็นแรงจูงใจให้บุคลากรในสายงานด้านต่างประเทศมีความมุ่งมั่นและ
ทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ

ขอขอบคุณที่ท่านได้มีส่วนร่วมให้ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์แนวทางที่เหมาะสม เพื่อ
จัดทาเป็นเอกสารการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารบุคคลสายงานต่างประเทศในครั้งนี้
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ–สกุล

นางสาวศิรวศา เทศถมทรัพย์

ประวัติการศึกษา

อักษรศาสตร์บัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ตาแหน่งปัจจุบัน

เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 3 งานพิธีการทูต กองวิเทศสัมพันธ์
หัวหน้าฝ่ายสมาคมและกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่าง
ประเทศ สานักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้อานวยการกลุ่มงานกิจการพิเศษ
สานักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานสมัชชารัฐสภาอาเซียน
สานักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ
ผู้อานวยการสานักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้ตรวจราชการ
ผู้อานวยการสานักภาษาต่างประเทศ
ผู้อานวยการสานักรายงานการประชุมและชวเลข
ผู้อานวยการสานักภาษาต่างประเทศ
ผู้อานวยการสานักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ
ผู้อานวยการสานักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

