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บทสรปุสําหรบัผูบริหาร 
 

 
ในการปฏิบัติงานของวุฒิสภาไทยซึ่งเปนหน่ึงในองคกรหลักดานนิติบัญญัติ มีสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภาเปนหนวยงานสนับสนุนดานวิชาการ ดานตางประเทศ และดานธุรการตาง ๆ ทั้งน้ี ใน
การปฏิบัติงานดานตางประเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภาหรือสภานิติบัญญัติแหงชาติน้ัน มี
สํานักการตางประเทศปฏิบัติหนาที่สนับสนุนภารกิจ ประกอบดวย (1) การแลกเปลี่ยนการเยือนอยาง
เปนทางการ (2) การรับรองบุคคลสําคัญ ๆ  ของรัฐสภาตางประเทศและเอกอัครราชทูตตางประเทศในไทย 
(3) การประชุมระหวางประเทศ (4) การสนทนาแลกเปลี่ยนระหวางกัน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนและ
การศึกษาดูงาน ของคณะกรรมาธิการและการแลกเปลี่ยนของผูบริหารสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

การศึกษาเรื่อง แนวทางการสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือดานตางประเทศของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อเสนอแนวทางในการสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือดาน
ตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานในการสนับสนุนงาน
ดานตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนน้ัน จากการศึกษาพบวา 
บทบาทดานตางประเทศของนักวิเทศสัมพันธ สํานักการตางประเทศยังไมสามารถปฏิบัติงานดาน
สารัตถะไดอยางมีประสิทธิภาพ และยังไมเปนไปตามความคาดหวังของผูบริหารที่ไดวางนโยบายไว 
นอกจากน้ี เมื่อพิจารณาการดําเนินงานดานเครือขายตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาใน
อดีตพบวา ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไมไดใหความสําคัญกับบทบาทในการ
สรางเครือขายดานตางประเทศในระดับองคกร ยังไมมีการกําหนดนโยบายและแนวทางการ
ดําเนินงานดานเครือขายตางประเทศที่ชัดเจน การศึกษาน้ีจึงเสนอวา เพื่อเปนการพัฒนาและสงเสริม
บทบาทในการปฏิบัติงานดานสารัตถะของนักวิเทศสัมพันธ สํานักการตางประเทศใหมีประสิทธิภาพ
ย่ิงข้ึน สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาควรสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือกับหนวยงานทั้งภายใน
และตางประเทศ โดยเริ่มจากการกําหนดเปาหมายของการสรางเครือขายดานตางประเทศ คือ  
การพัฒนาองคความรูดานตางประเทศที่จําเปนสําหรับงานสารัตถะของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
และการกําหนดขอบเขตการดําเนินการในลักษณะของการจัดทําเครือขายความรวมมือตางประเทศ
ตามประเด็นที่หนวยงานใหความสําคัญและตองการสรางเครือขาย (issued–based) ซึ่งในการศึกษาน้ี
ไดหยิบยกประเด็นความเสมอภาคทางเพศ (Gender equality) จากน้ันจึงวิเคราะหหาผูที่มีสวน
เกี่ยวของในการสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยนําแนวคิด
การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสียมาใช ซึ่งทําใหทราบวาในการสรางเครือขายความรวมมือดาน
ตางประเทศในประเด็นดังกลาวมีหนวยงานที่เกี่ยวของหลัก ๆ คือ คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก 
เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส และคณะอนุกรรมาธิการสตรี สภานิติบัญญัติ
แหงชาติ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร สถาบันพระปกเกลา กรมองคการระหวางประเทศ 
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ และกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย UN Women ประจําประเทศไทย IPU (Inter–
Parliamentary Union) และสํานักงานเลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) โดยตองระบุวา
หนวยงานเครือขายเหลาน้ีจะไดรับประโยชนอะไรบางจากการเปนเครือขายรวมกับสํานักงาน
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เลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งเปนปจจัยสําคัญของการสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือในระยะยาว 
นอกจากน้ี การสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือดานตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตองมีการกําหนดแนวทางการเช่ือมโยงผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อกําหนดกิจกรรมสําคัญที่
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาตองดําเนินการเพื่อสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือดาน
ตางประเทศ อาทิ การเชิญเปนที่ปรึกษา (Consultation) การติดตอสื่อสารระหวางเครือขาย 
(Communication) การเสวนา (Dialogue) และการเปนพันธมิตร (Partnership)  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1  ภูมิหลัง ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

รัฐสภาไทยในฐานะองคกรดานนิติบัญญัติมีภารกิจหลักในการตรากฎหมายของประเทศ  
ทั้งยังมีบทบาทสําคัญในเวทีระหวางประเทศ โดยมุงเนนการมีปฏิสัมพันธระหวางสถาบันนิติบัญญัติ
ของไทยกับสถาบันนิติบัญญัติของตางประเทศ อันจะนํามาซึ่งความเขาใจ ความรวมมือ และ
ความสัมพันธอันดีระหวางกัน เพื่อรวมกันแสวงหาแนวทางในการแกไขประเด็นปญหาตาง ๆ อยาง
เปนรูปธรรม รวมทั้งการดําเนินการใด ๆ  ที่สอดคลองและสนับสนุนการดําเนินงานของฝายบริหารเพื่อ
รักษาและเพิ่มพูนผลประโยชนของชาติและประชาชน  

ในการปฏิบัติงานของวุฒิสภาไทยซึ่งเปนหน่ึงในองคกรหลักดานนิติบัญญัติ มีสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาเปนหนวยงานสนับสนุนดานวิชาการ ดานตางประเทศ และดานธุรการตาง ๆ 
อยางไรก็ตาม ภายหลังจากที่คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดเขายึดและควบคุมอํานาจการ
ปกครองประเทศ และไดประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 
25571 ซึ่งในมาตราที่ 6 ไดกําหนดใหมี “สภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่แทน สภาผูแทนราษฎร 
วุฒิสภา และรัฐสภา” โดยมีสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ เปนหนวยงานสนับสนุนใหกับสภานิติบัญญัติแหงชาติ  

ทั้งน้ี ภารกิจของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในปจจุบันจึงยังคงมีหนาที่สนับสนุนการ
ดําเนินงานดานนิติบัญญัติใหกับสถาบันนิติบัญญัติของประเทศ ในสวนของการดําเนินงานของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาน้ันยังมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนของหนวยงาน 
“องคกรที่เปนเลิศในการสงเสริม สนับสนุนงานฝายนิติบัญญัติ” ตามที่กําหนดไวในแผนยุทธศาสตร
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560–2564)2 โดยเฉพาะอยางย่ิงในเรื่องของภารกิจ
ดานตางประเทศ ซึ่งระบุไวในประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาเครือขายและความรวมมือทั้งในและ
ตางประเทศ โดยมีเปาประสงคใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการพัฒนาเครือขายดานนิติบัญญัติกับ
หนวยงานภายในและตางประเทศ อันจะเปนประโยชนกับสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในหลายดาน 
อาทิ ดานการแลกเปลี่ยนขอมูลทางวิชาการ ขอมูลกฎหมาย ดานระบบงาน และดานการพัฒนา
บุคลากร เพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

ในการปฏิบัติงานดานตางประเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภาหรือสภานิติบัญญัติ
แหงชาติน้ัน สํานักการตางประเทศมีหนาที่ในการสนับสนุนบทบาทดานนิติบัญญัติ โดยสามารถแบง

                                                
1 ราชกิจจานุเบกษา, รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 (กรุงเทพมหานคร, 
2557), หนา 3. 
2 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, แผนยุทธศาสตรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560–2564) 
(กรุงเทพมหานคร: สํานักการพิมพ, 2560), หนา 35. 
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ออกเปน 4 สวน คือ (1) การแลกเปลี่ยนการเยือนอยางเปนทางการ (2) การรับรองบุคคลสําคัญ ๆ 
ของรัฐสภาตางประเทศและเอกอัครราชทูตตางประเทศในไทย (3) การประชุมระหวางประเทศ  
(4) การสนทนาแลกเปลี่ยนระหวางกัน รวมทั้ งการแลกเปลี่ยนและการศึกษาดูงานของ
คณะกรรมาธิการ ตลอดจนการศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนของผูบริหารสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา  

ในการน้ี เพื่อสนับสนุนภารกิจดังกลาว สํานักการตางประเทศจําเปนตองรวบรวม ศึกษา 
วิเคราะหขอมูลในประเด็นสํา คัญ ๆ เพื่ อจัดทําขอมูลตาง  ๆ อาทิ เชน เอกสารถอยแถลง 
(Intervention) เอกสารคํากลาวในที่ประชุม เอกสารบรรยายขององคปาฐก (Keynote Speaker) 
และเอกสารประกอบประเด็นการสนทนา (Talking points) กับบุคคลสําคัญตางประเทศ ซึ่งในการ
ดําเนินการจัดทําเอกสารที่กลาวมา นักวิเทศสัมพันธจําเปนตองใชขอมูลขาวสารที่ถูกตอง ครบถวน 
เพื่อประกอบการศึกษา วิเคราะห โดยเฉพาะอยางย่ิงในโลกปจจุบัน ที่ขอมูลขาวสารมากมายจนอยูใน
สภาวะของความทวมทนของขอมูล ซึ่งมีทั้งขอมูลที่เช่ือถือไดและขอมูลที่ผิดพลาดหรือขอมูลลวง  
อีกทั้งประเด็นปญหาในปจจุบันมีความสลับซับซอนมากข้ึน จึงจําเปนตองอาศัยและพึ่งพาความรูความ
เช่ียวชาญของหนวยงานอื่นซึ่งมีความเกี่ยวของกับประเด็นเหลาน้ันโดยตรง สํานักการตางประเทศจึง
จําเปนตองประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่ถูกตอง เปนปจจุบัน และได
ขอมูลอยางรวดเร็ว ทันเหตุการณ ดังน้ัน การมีเครือขายความรวมมือดานตางประเทศจึงมีความสําคัญ
ทั้งในแงของการแลกเปลี่ยนขอมูลทางวิชาการ และการจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณระหวางบุคลากรของเครือขายดานตางประเทศซึ่งจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน
ดานตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงข้ึน 

ทั้งน้ี ในการจัดเตรียมเอกสารดานตางประเทศของนักวิเทศสัมพันธ สํานักงานตางประเทศ
เพื่อการนําเสนอของสมาชิกวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแหงชาติในเวทีระหวางประเทศประกอบดวย
หัวขอหลัก ๆ ดังตอไปน้ี 

1) เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (Climate change) 
2) ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน (Democracy and Human rights) 
3) สันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ (Peace and Security) 
4) การพัฒนาที่ย่ังยืน การคลังและการคา (Sustainable development, Finance and 

Trade)  
5) การอพยพเคลื่อนยายแรงงาน/ การคามนุษย (Labor migration/ Human 

trafficking)  
6) การประมงและความรวมมือทางทะเล (Maritime cooperation) 
7) เรื่องแนวทางการปราบปรามยาเสพติด (Drug free community) 
8) สังคมผูสูงอายุ (Aging society)  
9) ความเทาเทียมทางเพศ (Gender equality) 
ประเด็นตาง ๆ ที่กลาวมาขางตนน้ันเปนประเด็นสําคัญระดับโลก (Global issues) จึงมัก

ถูกหยิบยกมาหารือในเวทีการประชุมระหวางประเทศอยางตอเน่ือง ซึ่งรวมถึงการประชุมในเวที
รัฐสภาระหวางประเทศดวย นอกจากน้ี สมาชิกรัฐสภายังมีการศึกษาในหัวขอดังกลาวทั้งในช้ัน
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กรรมาธิการ ในรัฐสภา และเวทีการสัมมนาและการประชุมในทุกระดับ รวมทั้งการหารือในระดับ 
พหุภาคี และทวิภาคของประธานรัฐสภา และรองประธานรัฐสภา  

สภาพปญหาปจจุบัน 
จากสภาวการณทางการเมืองของไทยในปจจุบันที่มุงเนนการปฏิรูปประเทศในทุกดาน  

เพื่อพัฒนาประเทศไปสูความมั่นคง มั่งค่ัง และย่ังยืน ซึ่งในสวนของสภานิติบัญญัติแหงชาติน้ันมี
บทบาทสําคัญในการพิจารณาออกกฎหมายเพื่อรองรับการปฏิรูปดังกลาว ทั้งยังมีบทบาทตอเน่ืองใน
เวทีรัฐสภาระหวางประเทศในการนําเสนอทาทีของประเทศไทยตอประเด็นสําคัญ ๆ ในเวทีสากล โดย
มีสํานักการตางประเทศทําหนาที่สนับสนุนการปฏิบัติงานดานตางประเทศของสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
ซึ่งที่ผานมาการดําเนินงานดานตางประเทศของสํานักการตางประเทศยังขาดการกําหนดทิศทางและ
เปาหมายการดําเนินงานที่ชัดเจน อีกทั้งบทบาทการดําเนินงานยังเปนลักษณะการทํางานเชิงรับ 
(reactive) มากกวาจะเปนการดําเนินงานเชิงรุก (proactive) อยูในหลายมิติ ทั้งในเรื่องการเตรียม
ขอมูลเชิงวิชาการ และการจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย (policy brief) เพื่อนําเสนอในที่ประชุมระหวาง
ประเทศซึ่งที่ผานมาเจาหนาที่จะดําเนินการจัดทําประเด็นหรือขอเสนอตาง ๆ ตามคํารองของสมาชิก
สภานิติบัญญัติแหงชาติมากกวาจะเปนการนําเสนอประเด็นหรือขอเสนอที่ไดมีการศึกษาวิเคราะหและ
จัดทําไวแลว นอกจากน้ี บทบาทในการสรางเครือขายดานตางประเทศกับหนวยงานภายนอกยังเปน
บทบาทใหมที่สําคัญของสํานักการตางประเทศ เน่ืองจากภายใตแผนยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ฉบับที่ 4 ประเด็นยุทธศาสตรที่  6 การพัฒนาเครือขายและความรวมมือทั้งในและ
ตางประเทศ มีเปาประสงคใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการพัฒนาเครือขายดานนิติบัญญัติกับ
หนวยงานภายในและตางประเทศ ซึ่งหมายรวมถึงการสรางเครือขายดานประเทศที่อยูภายใตการ
ดําเนินงานของสํานักการตางประเทศดวย จากยุทธศาสตรดังกลาวไดแสดงใหเห็นวาสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาไดใหความสําคัญกับงานดานตางประเทศและการสรางเครือขายกับหนวยงาน
ภายนอกทั้งในประเทศและตางประเทศ จึงไดกําหนดไวเปนประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 ซึ่งเปนประเด็นที่
ไมเคยระบุไวในแผนยุทธศาสตรทั้งสามฉบับที่ผานมา อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาการดําเนินงานใน
ปจจุบันดานการสรางเครือขายดานตางประเทศแลว พบวานอกจากจะขาดการประสานงานและความ
รวมมือจากหนวยงานภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาแลว สํานักการตางประเทศยังขาดความ
ตอเน่ืองในการติดตอและดําเนินกิจกรรมรวมกับเครือขายภายนอกที่มีอยู ทั้งยังไมมีการกําหนด
แนวทางในการสรางเครือขายความรวมมือดานตางประเทศ สงผลใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามี
เครือขายความรวมมืออยางเปนทางการจํานวนนอย มีอัตราการขยายเครือขายตํ่า และในบางกรณีมี
การสูญเสียเครือขายที่มีอยูเดิม  

จากสภาพปญหาดังกลาวขางตน จึงควรมีการศึกษาในเรื่อง แนวทางการสรางและพัฒนา
เครือขายความรวมมือดานตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อเสนอแนวทางในการสราง
และพัฒนาเครือขายความรวมมือดานตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงานในการสนับสนุนงานดานสารัตถะตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา
ใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
1.2.1  เพื่อศึกษาบทบาทดานงานตางประเทศของนักวิเทศสัมพันธ สํานักการตางประเทศ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
1.2.2  เพื่อหาแนวทางในการสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือดานตางประเทศของ

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา 

1.3.1  ขอบเขตดานเวลา  
การวิจัยครั้งน้ีใชเวลาดําเนินการต้ังแตเดือนมิถุนายน–สิงหาคม 2560 

1.3.2  ขอบเขตดานเน้ือหา  
เปนการศึกษาแนวทางในการสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือดาน

ตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ศึกษากรณีเครือขายความรวมมือดานความเทาเทียม
ทางเพศ (Gender equality) เน่ืองจากประเด็นเรื่องความเทาเทียมทางเพศเปนประเด็นที่สมาชิก
รัฐสภา/สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติใหความสําคัญอยางตอเน่ือง และเปนประเด็นที่ถูกหยิบยกมา
พิจารณาและพูดคุยระหวางสมาชิกรัฐสภาในหลายโอกาสและหลายเวที ทั้งเวทีระดับประเทศและเวที
ระหวางประเทศ ทั้งน้ี ประเด็นความเทาเทียมทางเพศยังถูกบรรจุไวในเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน
ของสหประชาชาติ UN Sustainable development Goals (SDGs) โดยเปนเปาหมายที่ 5  
การบรรลุความเทาเทียมทางเพศและการเสริมสรางพลังใหแกสตรีและเด็กหญิงทุกคน  

สําหรับการศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาจากขอมูล เอกสารที่เกี่ยวของและการ
สัมภาษณผูที่เกี่ยวของ  

1.3.3  ประชากรท่ีใชในการศึกษา  
ไดแก การสัมภาษณสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ผูบริหารของสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ สํานักการตางประเทศ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
1.4  สมมติฐานการศึกษา 

เปาหมายของการสรางเครือขายมีผลตอการกําหนดแนวทางสรางและพัฒนาเครือขาย 
ความรวมมือดานตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาใชหรือไม 
 
1.5  ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา 

1.5.1  ทราบถึงบทบาทที่เหมาะสมสําหรับการปฏิบัติงานดานตางประเทศของนักวิเทศ
สัมพันธ สํานักการตางประเทศ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

1.5.2  ไดขอเสนอแนะแนวทางการสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือดาน
ตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม  
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1.6  นิยามศัพท 
การสรางเครือขาย หมายถึง การทําใหมีการติดตอ สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูล 

ทางวิชาการ ขอมูลขาวสาร กฎหมาย งานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานดานตางประเทศ และการสราง 
ความรวมมือเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณดานงานตางประเทศระหวางกันโดยสมัครใจ 

ภารกิจงานดานตางประเทศ หมายถึง บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบดานงานตางประเทศ
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

เครือขายความรวมมือดานตางประเทศ หมายถึง การเช่ือมโยงของหนวยงาน องคกร และ
สถาบันทางวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชนที่ดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดทําขอมูลวิชาการ กฎหมาย 
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานดานตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 
 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคดิทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

2.1.1  แนวคิดเก่ียวกับเครือขาย 
2.1.1.1 ความหมายของเครือขาย 

Paul Starkey (1997: 15) ไดใหความหมายไววา เครือขาย คือ กลุมของ
คนหรือองคการที่สมัครใจแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลระหวางกัน หรือทํากิจกรรมรวมกัน ในลักษณะที่
บุคคลหรือองคการสมาชิกยังคงมีความเปนอิสระในการดําเนินกิจกรรมของตน การสรางเครือขายเปน
การทําใหบุคคลและองคการที่กระจัดกระจายไดติดตอและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และเปน 
การรวมมือกันดวยความสมัครใจ อีกทั้งสมาชิกในเครือขายมีความสัมพันธกันฉันทเพื่อนที่ตางก็มี 
ความเปนอิสระมากกวาสรางการคบคาสมาคมแบบพึ่งพิง 

Hanson (2003: 523) ใหความหมายของเครือขาย (Network) วา
หมายถึง รูปแบบหน่ึงของการประสานงานของบุคคล กลุมองคกรหรือหลายองคการที่มีทรัพยากรของ
ตัวเอง และประสานงานในระยะเวลาพอสมควร จะมีกิจกรรมรวมกันอยางสม่ําเสมอหรือไมก็ตาม  
แตจะมีการวางรากฐานเอาไวเมื่อฝายหน่ึงฝายใดตองการขอความชวยเหลือหรือขอความรวมมือจาก
กลุมอื่น ๆ เพื่อแกปญหาและสามารถติดตอกันตอไปได และจะตองมีความสนใจในเรื่องหน่ึงเรื่องใด
รวมกัน อยางไรก็ตาม หากจะใหเปนเครือขายที่ดีไดตองมีปจจัยความรวมมือกันที่จะติดตอสื่อสาร 
เต็มใจที่จะประสานงานกัน และที่สําคัญสมาชิกตองยอมรับที่จะทํากิจกรรมรวมกันไมใชเพียง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเทาน้ัน 

Joanna Smith และ Priscilla Wohlstetter (2006: 250) อธิบายวา
เครือขาย คือ ความสัมพันธระหวางตัวแสดงตาง ๆ ภายในเครือขายมีลักษณะของความสมัครใจ 
(voluntary) โดยที่ไมมีองคกรใดบังคับหรือสั่งการองคการอื่น ๆ ในเครือขายได ทั้งน้ีความสัมพันธ
ดังกลาวจะอยูในระดับที่สามารถนําไปสูการแลกเปลี่ยนทรัพยากรในการดําเนินงานหรือการตัดสินใจ
รวมกันระหวางตัวแสดงตาง ๆ ภายในเครือขาย 

ประเวศ  วะสี (2541: 13–16) กลาวถึง เครือขายทางสังคมที่มีการ
ขยายตัวออกไปจะมีลักษณะคลายเครือขายในสมอง โดยโครงสรางของสมองน้ันจะทําใหเกิด 
การเรียนรูในระดับที่สูงเพื่อการมีชีวิตรอด และโครงสรางทางสังคมจะมีวิวัฒนาการไปเหมือน
โครงสรางทางสมองมากข้ึนเรื่อย ๆ ซึ่งกอใหเกิดความ 

เปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของสังคม จากสังคมใชอํานาจไปเปนสังคม
แหงการเรียนรูโดยมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางทางสังคมจากแนวด่ิงไปเปนเครือขายสังคมที่มีการ 
โยงใยความสัมพันธในทุกทิศทางเปนเครือขายทางสังคมแหงกัลยาณมิตรหรือเครือขายสังคมแหง 
การเรียนรู (Learning social networks) 
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ธนา ประมุขกูล (2547: 37) ใหความหมายของเครือขายวา คือ ภาพขาย
ใยแมงมุมซึ่งแสดงใหเห็นการถักทอโยงใยกันของเสนใยที่พาดผานกันหลายเสน หลากทิศทาง ดังน้ัน 
เครือขายจึงเปนการเช่ือมโยงอยางมีเปาหมาย เปนการเช่ือมโยงระหวางระบบที่ปฏิบัติการอยูเขา
ดวยกัน เชน การเช่ือมโยงคอมพิวเตอรเขาเปนเครือขายอินเตอรเน็ต เปนตน หรืออาจเปนการ
เช่ือมโยงระหวางบทบาทของบุคคล/ องคกรตาง ๆ ภายใตวัตถุประสงครวมใด ๆ ของภาคีสมาชิก 
ดังน้ัน เครือขายจึงเปนรูปแบบการทํางานในลักษณะสรางความรวมมือ ประสานงานกันในแนวราบ
ระหวางผูที่เกี่ยวของดวยสรรพกําลัง รวมถึงคน สติปญญา ความสามารถและทรัพยากรในการทํางาน
เพื่อเอาชนะอุปสรรคที่เปนจุดออนของระบบราชการ 

จากนิยามทั้งจากนักวิชาการตางประเทศและนักวิชาการชาวไทย 
สามารถสรุปความหมายของ “เครือขาย” วาหมายถึง การที่ปจเจกบุคคล กลุมของคนหรือองคการที่
มีความสมัครใจมาพบปะกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณระหวางกัน หรือลงมือทํากิจกรรม
รวมกัน โดยที่สมาชิกมีความเปนอิสระ ขณะเดียวกันก็มีความสัมพันธระหวางกันในหลายดาน ไมวาจะ
เปนทางดานสังคม ทางดานขาวสาร โดยมีการจัดรูปแบบของการจัดการใหเปนกลไกขับเคลื่อน
เช่ือมโยงกิจกรรมรวมกัน และตระหนักถึงงานที่จะทํารวมกัน ทั้งน้ีก็เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไว
รวมกัน 

2.1.1.2 ที่มาและการเกิดเครือขาย  
ปจจุบันประเด็นปญหาทั้งในระดับองคการ สังคม หรือประเทศตางมี

ความสลับซับซอนมากข้ึน สงผลใหการแกปญหาโดยเพียงลําพังไมอาจบรรลุวัตถุประสงคไดตามที่วางไว 
การแกไขปญหารวมกันหรือการสรางเครือขายจึงกลายเปนแนวคิดสําคัญในการแกไขปญหา การสราง
เครือขายการทํางานจึงกลายมาเปนวิธีการที่ไดรับความนิยมทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐบาล 

ทฤษฎีและแนวคิดที่อธิบายถึงเครือขายในการทํางาน ไดแก (นฤมล  
นิราทร, 2543: 11)  

1. ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (Exchange Theory) อธิบายถึงการ
แลกเปลี่ยนผลประโยชนระหวางกัน ดังน้ัน เหตุผลหลักที่จะทําใหเครือขายเกิดข้ันไดโดยสมัครใจ ก็คือ
แตละฝายตองมองเห็นประโยชนที่ตนจะไดรับจากการเขารวมเครือขาย ซึ่งจะนําไปสูความเต็มใจที่จะ
ประสานกันหรือเขารวมเปนเครือขาย  

2. แนวคิดการรวมพลัง (Synergy) การรวมพลังการทํางานนําไปสูผลไดที่
มีคุณคาทวีคูณ หรือความเขมแข็งมากกวาการที่แตละองคการจะทํางานโดยโดดเด่ียว ทั้งน้ีโดยมีความ
เช่ือวาการรวมพลังกันจะกอใหเกิดคุณคาที่ทวีคูณข้ึน  

2.1.1.3 ลักษณะของเครือขาย 
หากกลาวในภาพรวมจะเห็นไดวาเครือขายเปนแบบฉบับความสัมพันธ

ระหวางบุคคลหรือกลุมบุคคลหรือองคการที่มีความเกี่ยวของกัน โดยกลุมตาง ๆ ดังกลาวมักจะ
เช่ือมโยงกันในลักษณะของการพึ่งพาอาศัยระหวางกัน นักวิชาการไดกลาวถึงลักษณะของเครือขายไว 
ดังน้ี 

เสาวลักษณ  ชายทวีป (2542: 12) ไดอธิบายถึงลักษณะของเครือขายไว 
ดังน้ี  
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1)  เครือขายควรมีบทบาทในการเปนกลไกข้ันตนเพื่อเปดโอกาสใหกลุม
ตาง ๆ ไดเขาไปสูกลไกแกไขปญหาที่อยูในระดับที่สูงข้ึน  

2)  องคการที่เปนเครือขาย ควรมีความสัมพันธเปนแบบเพื่อนรวมงาน
เพื่อการประสานงานชวยเหลือกัน ความสัมพันธขององคการเครือขายอาจจะมีลักษณะแนวด่ิงแตไมได
หมายถึง การมีอํานาจในการสั่งการ  

3)  เครือขายตองมีเปาหมายที่ชัดเจน องคการที่เปนเครือขายควรมี
ลักษณะที่เปนอิสระ 

นฤมล  นิราทร (2543 : 7–8) กลาววา ลักษณะของเครือขายที่สําคัญมี 
ดังน้ี  

1) มีกลุมบุคคลหรือองคการ  
2) กลุมเหลาน้ีมีปฏิสัมพันธ ปฏิสัมพันธเปนกระบวนการที่ประสานกลุม

หรือบุคคลเอาไว สิ่งที่ไดจากการมีปฏิสัมพันธก็คือขาวสารขอมูลในรูปแบบตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอ
การทํางาน  

3) มีการทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมายรวมกันลักษณะทั้ง 3 ประการ
ขางตนเปนลักษณะทั่วไปของกลุมหรือองคการ  

4) มีความเปนอิสระตอกัน ความเปนอิสระตอกันน้ีหมายถึง แตละกลุม
ก็มีเปาหมายมีกิจกรรมของตนเองอยูแลว การเขามารวมเครือขายเปนการเขามารวมเปนบางสวนเพื่อ
ทํากิจกรรมหรือโครงการรวมกัน เมื่อโครงการสําเร็จแลวเครือขายก็อาจสลายตัวไปได  

จากที่กลาวมาแลวขางตนจะเห็นไดวา ลักษณะที่ดีของการทํางาน
เครือขายจําเปนตองมีองคประกอบหลัก ๆ ที่สําคัญ คือ เปนเครือขายที่มีความสัมพันธในการทํางาน
รวมกัน มีเปาหมายในการทํางานที่ชัดเจนและเปนอิสระ รวมถึงการใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
จึงจะทําใหการทํางานแบบเครือขายเปนไปดวยดี 

2.1.1.4 รูปแบบของเครือขายความรวมมือ (Collaborative Networks Model)  
เมื่อทําการศึกษาเกี่ยวกับเครือขาย (Networks) และ ความรวมมือ 

(Collaboration) จะเห็นไดวาทั้ง 2 แนวคิดไมสามารถแยกออกจากกันได กลาวคือเมื่อมีเครือขาย
หากแตไมมีความรวมมือก็ไมสามารถทําใหงานบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่วางไวได เครือขาย
จึงถือวาเปนปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดการสรางความรวมมือ เน่ืองจากเปนการเปดโอกาสใหองคการตาง ๆ 
ไดเขามาดําเนินการรวมกัน สรางความรูในดานตาง ๆ ตลอดจนแบงปนทรัพยากร และคนหาแนวทาง
ในการปฏิบัติรวมกัน นอกจากน้ีการปฏิบัติงานรวมกันภายใตบริบทของเครือขาย เปนการปฏิบัติงานที่
ไมใชการปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชา หากแตเปนการรวมกันคนหาแนวทางในการปฏิบัติงาน 
(Robert Agranoff, 2006 : 57–58) 
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ตารางท่ี 1  ระดับของความรวมมือ 
 
ตํ่า 

 

 

 

 

 

 

 

สูง 

เครือขาย 

(Networking)  

มีการแลกขอมูลตามอัธยาศัย เปนแหลงขอมูล ใชเวลาและความไวใจกัน

ในความรวมมือนอย 

ประสานงาน 

(Coordination)  

มีการแลกขอมูลจัดกิจกรรมตามเปาหมายรวมกัน มีกิจกรรมที่ตอง

ประสานตกลงกัน มีขอจํากัดในการทํางานและบริการไมซ้ําซอน 

ความรวมมือ 

(Cooperation)  

แลกขอมูล ใชทรัพยากรรวมกัน ตองใชเวลาและมีความไววางใจกันมาก 

ทํางานรวมกัน

(Collaboration)  

ทําทุกอยางตามทุกขอ แตมีการสรางศักยภาพผูทํางานสองฝายเพื่อให

บรรลุปาหมาย มีระบบบริหารที่ตองพึ่งพากันเพื่อใหงานสําเร็จ มีการใช

ทรัพยากรและมีเงื่อนไขผูกพันเทากันทั้งสองฝาย 

 
2.1.1.5 รูปแบบการรวมตัวของเครือขาย 

1) รวมกลุมสนใจ (Community of Practice)  
2) รวมกลุมหนวยงาน (Networked Organization)  
3) รวมกลุมทางอินเตอรเน็ตไมเห็นตัวกัน (Virtual Community) 

2.1.1.6 ข้ันตอนของกระบวนการจัดการเครือขายความรวมมือ 
1) ทําใหรูสึกถึงความเรงดวนที่ตองมีเครือขาย ประเมินสถานการณดาน

ตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอความสําเร็จตามวัตถุประสงคของเครือขายความรวมมือ ช้ีใหเห็นวิกฤตและ
โอกาสทางเลือกของความสําเร็จ 

2) กอรูปกลุมแกนนําเครือขายความรวมมือรวมตัวกันของคนและกลุมที่
มีพลังพอที่จะขับเคลื่อนความรวมมือ ทํากิจกรรมรวมกันของแกนนําในลักษณะทีม 

3) สร างจินตภาพ/วิสัยทัศนความรวมมือ กํ าหนดกลยุทธ ไปสู
ความสําเร็จ 

4) แผขยายการรับรูและยอมรับในวิสัยทัศนใหม ใชทุกชองทางในการ
สื่อวิสัยทัศนใหมและกลยุทธกลุมแกนนําทําเปนตัวอยาง  

5) ขับเคลื่อนการกระทําระหวางหนวยงาน ลดอุปสรรค เปลี่ยนระบบ
และโครงสรางที่บั่นทอนการเปลี่ยนแปลง สงเสริม “ความคิดใหม การกระทําใหมที่ดี” 

6) ช่ืนชมความสําเร็จทีละเล็กละนอย กําหนดและช่ืนชมการปรับปรุง
ผลงานที่เริ่มเกิดข้ึน ช่ืนชมสรรเสริญคนที่ปรับปรุงตนเองสรางกระแสความเช่ือในความสําเร็จแมจะ
เปนเรื่องเล็ก 

7) ผนึกกําลังผลความสําเร็จกอตัวเปนคลื่นของการเปลี่ยนแปลง เมื่อ
ความคิดเริ่มเคลื่อนเปลี่ยนรีบ ปรับระบบโครงสรางและนโยบายใหคลอยตาม ตอกยํ้าความเช่ือมั่น
ดวยโครงการใหม และแกนนําการเปลี่ยนแปลงหนาใหม 
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8) ปลูกฝงแนวทางการทํางานแบบเครือขายใหเปนวัฒนธรรม ผลงานที่ดี
มาจากความรวมมือและการยึดจุดมุงหมายรวมกัน ผนวกกับการมีภาวะผูนําที่ดีและการจัดการที่ดี 
เช่ือมโยงใหเห็นวาพฤติกรรมความรวมมือระหวางหนวยงาน นําไปสูความสําเร็จของวัตถุประสงค 
รวมกันคิดคนกลไกและหนทางที่พัฒนาภาวะผูนํา และการสรางผูนําเครือขายความรวมมือรุนใหม 

2.1.1.7 แนวทางเสริมสรางความรวมมือระหวางหนวยงาน 
1) บริหารงานแบบมีสวนรวมของผูปฏิบัติงาน 
2) ผูบริหารมีหนาที่ในการเปนผูอํานวยความสะดวก 
3) สรางวิสัยทัศนของกลุมผูปฏิบัติงาน 
4) ผูปฏิบัติงานมีสวนรวมแข็งขันในกระบวนการทํางาน 
5) ทุกคนเปนกําลังสําคัญของกลุม 
6) ผูปฏิบัติงานเห็นและเขาใจความสัมพันธระหวางงาน 
7) มีการรับฟงและติชมผลงาน 
8.งานที่ทําสรางความรูสึกพึงพอใจและความสําเร็จแกผูปฏิบัติ 
9) มีการทบทวนสะทอนความคิดถึงสิ่งที่ไดทําไปแลว 
10 .มีการเรียนรูผลการทํางานเพื่อปรับปรุงทักษะและผลงานอยางตอเน่ือง 
11. สมาชิกกลุมทุกคนสามารถพัฒนาทักษะและความเช่ียวชาญของตน

อยางตอเน่ือง 
2.1.2  แนวคิดการวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder Analysis)3 

แนวคิดการวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสียมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหองคกรหรือ
ระบบ โดยใชเปนเครื่องมือวินิจฉัยบงช้ีผูมีสวนไดสวนเสีย ไมวาจะเปนตัวบุคคล หนวยงาน องคกร 
อธิบายสิ่งที่ผูมีสวนไดสวนเสียใหความสนใจ หรือความตองการ รวบรวมแนวความคิดเกี่ยวกับปญหา 
ระบุแหลงทรัพยากรและอํานาจการสั่งการหรืออํานาจในการช้ีนําทางความคิด เพื่อใชเปนขอมูลใน
การบริหารองคกรหรือระบบใหมีความย่ังยืน ผูบริหารจะตองใหความสนใจ และใหความสําคัญกับ
กลุมผูมีสวนไดสวนเสียในทุกมิติ การบริหารจัดการผูมีสวนไดสวนเสียอยางเหมาะสมจะเอื้อประโยชน
ใหแกองคกรหรือระบบ ผูบริหารองคกรควรใหความสนใจตอขอเสนอแนะ ขอเรียกรองหรือความ
กังวลของผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อนํามาเปนสวนสําคัญในการกําหนดกลยุทธในการบริหารจัดการผูมี
สวนไดสวนเสียทั้งหมด โดยเฉพาะอยางย่ิงผูมีสวนไดสวนเสียทีส่งผลกระทบสูงตอองคกรหรือระบบ 

ในการวิเคราะหผูมีสวนไดเสียสามารถดําเนินการดวยการตอบคําถามตาง ๆ ไดแก 
ผูมีสวนไดเสียคือใคร กําลังคิดอะไร มีอิทธิพลอํานาจตอเราอยางไร ดึงเขามาเปนพันธมิตรไดอยางไร 
ควรแจงขอมูลขาวสารอยางไร และจะทํางานรวมกันไดอยางไรเมื่อสถานการณเปลี่ยนไป ผลจากการ
วิเคราะหผูมีสวนไดเสียจะทําใหสามารถระบุผูมีสวนไดเสียทั้งหมดและผูมีสวนไดเสียหลัก (Key 
stakeholder) ซึ่งจะเปนประโยชนอยางมากตอการวางแผนกลยุทธในการดําเนินงาน การบริหาร
จัดการทรัพยากร การวางแนวทางการสื่อสารและใชประโยชนจากผูมีสวนไดเสียทั้งหมด นอกจากน้ียัง
ทําใหเห็นถึงประเด็นตาง ๆ ที่ควรคํานึงถึง และการลดผลกระทบจากผูมีสวนไดเสีย หากผูบริหาร
                                                
3 รัชตะ  ตั้งศิริพัฒน และวิโรจน  ตั้งเจริญเสถียร, การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย, วารสารวิชาการสาธารณสุข 12, 
6 (พฤศจิกายน–ธันวาคม 2546): 865. 
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ละเลยความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียไปอาจทําใหผูมีสวนไดสวนเสียเลิกใหการสนับสนุนตอ
องคกรหรือได 

ผูมีสวนไดเสีย คือ ผูที่มีสวนเกี่ยวของหรือมีความสัมพันธตอประเด็นหน่ึง ๆ ที่เรา
กําลังพิจารณา ไมวาจะเปนคนที่ไดประโยชน เสียประโยชน บุคคลหรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่
โดยตรงในประเด็นน้ัน หรือผูที่มีความสนใจ ความสัมพันธที่เกิดข้ึนระหวางกลุมดังกลาวตอประเด็นที่
เราสนใจอาจเกิดจากความใกลชิดทางภูมิประเทศ การพึ่งพาทรัพยากรจากแหลงเดียวกัน  

หัวใจสําคัญของการวิเคราะหผูมีสวนไดเสีย คือ การศึกษาบุคคลหรือหนวยงาน
เหลาน้ันอยางลึกซึ้ง พยายามเขาถึงความสนใจ พฤติกรรม ความตองการ ความรู จุดประสงคของการ
ทํางาน อิทธิพล อํานาจหนาที่ที่มีจุดยืนตอประเด็นที่กําลังพิจารณา รวมไปถึงการศึกษาความสัมพันธ
ระหวางผูที่มีสวนเกี่ยวของทั้งหมด เพื่อนําขอมูลมาคาดการณรูปแบบการตอบสนองหาแนวทางในการ
เพิ่มการสนับสนุน ลดการตอตานคัดคาน รวบรวมกลุมที่มีความเห็นเหมือนกัน แยกกลุมที่มีความเห็น
เหมือนกัน แยกกลุมที่มีความเห็นแตกตางหรือคัดคาน เพื่อใหโครงการที่เราตองการประสบ
ความสําเร็จ 

2.1.2.1  การจําแนกประเภทผูที่มีสวนไดสวนเสีย 
เราสามารถจําแนกประเภทผูที่มีสวนไดสวนเสียไดหลายวิธี โดยพิจารณา

ตามประเด็นที่ศึกษา และลักษณะความสัมพันธระหวางผูที่มีสวนไดสวนเสีย เชน 
1) การแบงผูที่มีสวนไดสวนเสียสําหรับการบริหารหรือการปรับปรุง

องคกร มีการแบงเปน 3 ระดับ คือ 
1.1) บุคคลหรือหนวยงานภายในองคกร (Internal stakeholder) 

เปนบุคคลที่ทํางานภายใตขอบเขตขององคกร ไดแก ผูจัดการ ลูกจาง 
1.2) บุคคลหรือหนวยงานที่เปนคนกลางระหวางองคกร (interface 

stakeholder) เปนบุคคลที่มีบทบาททั้งภายในและภายนอกองคกรเฉพาะในประเด็นที่สนใจ เชน 
คณะกรรมการบริหาร 

1.3) บุคคลหรือหนวยงานภายนอกองคกร (external stakeholder) 
เปนกลุมที่มีความสัมพันธกับหนวยงานในประเด็นตาง ๆ การใหทุน ใหขอมูล การเปนคูแขง หรือ
หนวยงานการศึกษาที่มีความสนใจในเรื่องดังกลาว 

2) แบงตามความใกลชิดกับโครงการหรือนโยบาย เชน 
2.1) Primary stakeholder เปนผูที่มีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับ

ระบบโดยตรง ไดประโยชนหรือ เสียประโยชน ตองเสียสละทุนหรือกําลังในการทํางาน 
2.2) Secondary stakeholder เปนหนวยงานหรือองคกรที่มีสวน

เกี่ยวของกับระบบในระดับรอง ๆ ลงมาและไมมากเทากับ primary stakeholder  
สวนคําวา key stakeholder หมายถึงผูที่มีความสําคัญหรืออิทธิพลตอ

โครงการมาก ถาไมมี key stakeholder โครงการดังกลาวมีโอกาสที่จะประสบความลมเหลวอยางสูง 
การแบงผูมีสวนไดสวนเสียเปนกลุมตาง ๆ มีประโยชนในการสรางความ

เขาใจ และลดความสับสนในการวางแผนปฏิบัติการ เพราะผูมีสวนไดสวนเสียในแตละกลุมจะมีวิธีการ
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จัดการที่แตกตางกัน เชน ผูมีสวนไดสวนเสียในองคกร จะแตกตางจากผูมีสวนไดสวนเสียที่อยูนอก
องคกร 

2.1.2.2 ข้ันตอนในการทําการวิเคราะหผูที่มีสวนไดสวนเสีย 
1) ข้ันตอนที่ 1 ระบุวัตถุประสงค วิธีการศึกษาและความเขาใจเบื้องตน

ตอระบบ 
วิธีหน่ึงที่ใชในการระบุปญหาและทําความเขาใจตอระบบคือ การ

สัมภาษณผูที่มีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ (key stakeholder) บางทาน ซึ่งเปนวิธีที่คอนขางสะดวกได
ขอมูลที่คอนขางตรงประเด็น แตจะมีขอเสียที่จะไดประเด็นและขอมูลเฉพาะที่ผูมีสวนไดสวนเสียคน
น้ันมีความสนใจหรือรับรูเทาน้ัน ซึ่งอาจไมครอบคลุมทั้งหมด 

2) ข้ันตอนที่ 2 คนหาผูมีสวนไดสวนเสีย 
การคนหาผูที่มีสวนไดสวนเสียทําไดหลายวิธีเชน การศึกษาจาก

เอกสาร การใช snow ball technique (ใหผูที่มีสวนไดสวนเสียชวยระบุผูที่สามารถใหขอมูลราย
ตอไปแกนักวิจัย) การจัดสัมมนากลุมและการลงประกาศตามสื่อ คําถามที่จะชวยในการระบุผูที่มีสวน
ไดสวนเสียไดครบถวน ไดแก ใครมีหนาที่รับผิดชอบทั้งทางตรงและทางออม มีความสนใจ มีความรู 
หรืออยูในแวดวงใกลเคียง หนวยงานหรือบุคคลใดที่จะไดหรือเสียประโยชน ใครเปนเจาของเงินทุน
หรือวัตถุดิบ หนวยงานใดที่จะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงหรือนโยบายน้ัน ๆ  

ปญหาตอไปคือ ในกรณีที่ผูที่มีสวนไดสวนเสียเปนหนวยงานหรือ
องคกร ในการสัมภาษณตัวแทนองคกรผูที่ทําการศึกษาตองแนใจวา ผูใหสัมภาษณตองเปนตัวแทน
องคกรได ความเห็นมีสวนขับเคลื่อน หรือเปนความเห็น จุดยืนของหนวยงานน้ัน ควรสัมภาษณผูที่
เปนหัวหนาองคกร ตัวแทนที่มีหนาที่โดยตรง หรือสัมภาษณเจาหนาที่หลาย ๆ คน 

3) ข้ันตอนที่ 3 ศึกษาลักษณะของผูที่มีสวนไดสวนเสียในดานความ
สนใจ บทบาทหนาที่ จุดประสงคในการทํางานและสวนที่เกี่ยวของ 

ผูทําการศึกษาตองพยายามหาขอมูลเพื่อนํามาประเมินดังน้ี ลักษณะ
ของหนวยงาน การบริหารงาน การตัดสินใจ จุดมุงหมาย ผลงาน กฎระเบียบที่เกี่ยวของ มุมมอง 
ความเห็นของหัวหนาองคกร สิ่งที่คาดหวังวาจะไดหรือเสีย ความสัมพันธระหวางองคกร วิธีการที่ใชใน
การรวบรวมขอมูลดังกลาวประกอบดวย การประชุมระดมสมอง การสัมภาษณ การสงแบบสอบถาม
เพื่อสํารวจความเห็น การคนควาเอกสาร ควรนําขอมูลจากหลายแหลงมาเปรียบเทียบกันเพื่อประเมิน
ความถูกตอง 

4) ข้ันตอนที่ 4 ศึกษาถึงรูปแบบความสัมพันธระหวางผูที่มีสวนไดสวน
เสียในกลุมตาง ๆ  

ในข้ันตอนน้ีเปนการประเมินลักษณะความสัมพันธระหวางองคกรวา
เปนในลักษณะใด เปนความสัมพันธอยางเปนทางการหรือไม และความสัมพันธลึกซึ้งเพียงใด ขอมูลที่
ไดจากข้ันตอนน้ีสามารถที่จะนํามาประเมินแนวโนมการสรางความรวมมือภายในกลุมผูมีสวนไดสวน
เสีย หรือประเมินแนวทางในการจัดการกรณีที่ตองสลายการรวมมือของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 

5) ข้ันตอนที่ 5 ประเมินอํานาจ ความสนใจและอิทธิพลของผูที่มีสวนได
สวนเสีย 
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นําขอมูลที่ไดจากข้ันตอนขางตนมาศึกษาระดับความสนใจ อํานาจ 
และผลกระทบจริงที่เกิดข้ึนจากผูที่มีสวนไดสวนเสีย โดยมีจุดประสงคเพื่อประเมินความสําคัญของผูที่
มีสวนไดสวนเสียและหาแนวทางปรับปรุงพัฒนา 

อํานาจ (power) ขององคกรคือ ความสามารถที่จะตัดสินใจใหคุณ
หรือใหโทษ อํานาจมาจากลักษณะขององคกร บทบาทหนาที่ กฎระเบียบที่รองรับ รวมทั้งอํานาจที่
เกิดจากกําลังกาย เงิน ความรู และขอมูล รวมทั้งอํานาจในการรวมกลุมเพื่อตอรอง 

ความสนใจ (interest) ขององคกรหมายถึง การใหความสําคัญใน
การปฏิบัติตามนโยบายในประเด็นดังกลาวในระดับตน ๆ หรือการใหความสนใจศึกษาในประเด็น
ดังกลาวอยางตอเน่ือง  

อิทธิพล (influence) คือความสามารถในการสรางผลกระทบตอ
นโยบายหรือหนวยงานอื่นเปนผลรวมระหวางความสนใจและอํานาจ โดยมีผลใหหนวยงานหรือบุคคล
มีอิทธิพลตอระบบ  

ประเด็นที่ควรใสใจเวลาประเมินอํานาจและอิทธิพลของผูที่มีสวนได
สวนเสียคือ การพึ่งพากันระหวางหนวยงาน หนวยงานที่เปนเจาของแหลงทุนมีแนวโนมที่จะมีอิทธิพล
เหนือกวาหนวยงานอื่น ๆ  

การประเมินอํานาจและอิทธิพลมีความสําคัญมากเพราะเปนแนวทาง
ที่สําคัญในการวางกลยุทธในการปรับปรุงระบบ หรือโครงการตาง ๆ กลยุทธตาง ๆ ดังแสดงไวใน
ตารางที่ 2 ไดแก การสรางความรวมมือระหวางพันธมิตรใหแนนแฟน การลดศักยภาพและบทบาท 
การเฝาดูอยางใกลชิด และการสรางเสริมศักยภาพเพื่อคงความสนใจและอิทธิพลไว 
 
ตารางท่ี 2  แนวทางในการจัดการกับผูมีสวนไดสวนเสียในลักษณะตาง ๆ 
 
ผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย อิทธิพลสูง อิทธิพลตํ่า 

อํานาจสูง สรางความรวมมืออยางแนนแฟน ลดบทบาท ลดอํานาจ หรือตอตาน 

อํานาจตํ่า เขาร วม เสริมสรางศักยภาพ และ

พยายามคงระดับความสนใจ และ

สถานภาพที่มีอิทธิพลสูงไว 

เฝาดูการเปลี่ยนแปลงจุดยืน 

 
นอกจากน้ี เรายังสามารถประเมินหนวยงานไดดวยวิธีการพิจารณา

จากคุณสมบัติ 3 อยาง ไดแก อํานาจหนาที่ที่มีตามกฎหมาย (legal status) ความชอบธรรม 
(legitimacy) ในการเกี่ยวของ เชน การมีความรู การมีทุน หรือการยอมรับจากกลุมอื่น ๆ และ 
ความสนใจ (interest) ซึ่งจะแบงผูมีสวนซึ่งเรียกวา definite stakeholder ถือวาเปนหนวยงานที่มี
ความสําคัญตอความสําเร็จของโครงการ เพราะมีอํานาจหนาที่ มีความสนใจ และมีความรู มีทุนใน
การดําเนินการ สวนหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่มีความชอบธรรมแตขาดความสนใจ เรียกวา 
dormant stakeholder ตองประเมินวาการเพิ่มความสนใจน้ันเปนไปไดหรือไม ตองใชแนวทางใด
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กระตุนความสนใจ สวนหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่และความสนใจ แตไมมีความรูหรือทุนในการ
ปฏิบัติ เรียกวา dangerous stakeholder เน่ืองจากมีโอกาสที่จะทําใหโครงการประสบปญหาได 

 

 
 

ภาพท่ี 1 ประเภทของผูมสีวนไดสวนเสียพิจารณาจากอํานาจ ความสนใจและความชอบธรรม 
 

ประโยชนที่ไดจากการแบงดวยวิธีดังกลาว จะทําใหผูที่ศึกษาสามารถ
ประเมินไดวาบุคคลหรือหนวยงานใดที่นาจะมีบทบาทสําคัญตอการคงอยูของโครงการเปน definitive 
stakeholder หรือ key person ถาในระบบยังไมมีหนวยงานที่มีคุณสมบัติดังกลาว อาจพิจารณา
สนับสนุนหนวยงานที่มีคุณสมบัติใกลเคียงและสามารถผลักดันข้ึนมาทําหนาที่ เปน definite 
stakeholder ได 

6) ข้ันตอนที่ 6 การประเมินแนวทางและนําสิ่งที่ไดจากการศึกษามาใช 
ในข้ันตอนน้ีเปนการนําเสนอผลการศึกษาและการประเมินขอมูล

รวมถึงการนําไปใช ในการหาขอสรุปประเมินขอมูล ประโยชนและการนําไปใชน้ัน ขอมูลที่ไดจาก
ข้ันตอนทั้งหมดสามารถนํามาประเมินความเสี่ยงและหาขอสรุปไดโดยพิจารณาจากแบบแผนการ
ตอบสนองของผูที่มีสวนไดสวนเสีย รวมถึงโอกาสที่จะเกิดเหตุการณน้ัน แนวโนมและปจจัยที่จะ
กอใหเกิดเหตุการณน้ัน แนวโนมปจจัยที่จะกอใหเกิด 

การตอบสนองในดานลบ มาตรการในการปองกันและแกไข รวมถึง
ลูทางในการรวมมือระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งจะมีผลใหโครงการมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จ
มากข้ึนชวยใหผูมีสวนไดสวนเสียสามารถพัฒนาตนเองได เขาใจสถานการณ การปรับตัว และจุดยืน
ของตน ชวยทําใหเกิดความกาวหนาของหนวยงาน นอกจากน้ี การติดตอประสานงานกับองคกรอื่น ๆ 
จะชวยสรางเครือขายที่เขมแข็งและสรางอํานาจตอรองกับผูกําหนดกําหนดนโยบายได 
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2.2  วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ  
2.2.1  รูปแบบการพัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน4 
ในงานวิจัยของภัทรวรรธน นิลแกวบวรวิชญ เรื่องรูปแบบการพัฒนาเครือขาย 

ความรวมมือทางวิชาการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาองคประกอบของเครือขายความรวมมือ สรางและ
พัฒนารูปแบบเครือขายความรวมมือทางวิชาการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่ฯ รองผูอํานวยการสํานักเขตพื้นที่ฯ ศึกษานิเทศก ผูบริหารสถานศึกษา ครู
คณะกรรมการติดตามฯ คณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการพัฒนาเครือขาย
ความรวมมือที่เปนโครงสรางความเช่ือมโยงของกระบวนการ/ข้ันตอนการสรางเครือขายและ
องคประกอบของเครือขายความรวมมือระหวางกลุมบุคคล/หนวยงาน/องคกรตาง ๆ ที่จะประสาน
เช่ือมโยงเขาหากันเปนเครือขายความรวมมือทางดานวิชาการซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหการบริหารงาน
ดานวิชาการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามีคุณภาพ มีกระบวนการ/ข้ันตอน 
การสรางเครือขาย 6 ข้ันตอน ประกอบดวย (1) ข้ันตระหนักถึงความจําเปนในการสรางเครือขาย 
 (2) ข้ันประสานหนวยงาน/องคกรเครือขาย (3) ข้ันสรางพันธสัญญารวมกัน (4) ข้ันบริหารจัดการ
เครือขาย (5) ข้ันพัฒนาความสัมพันธ (6) ข้ันรักษาความสัมพันธและความตอเน่ือง สวนองคประกอบ
ของรูปแบบการพัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ประกอบดวย (1) กิจกรรมสําคัญที่เสริมประสิทธิภาพการดําเนินภารกิจของเครือขาย 
(2) เทคนิควิธีการพัฒนาสมาชิกเครือขาย (3) กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ (4) คุณลักษณะที่ดี
ของสมาชิกและผูนําเครือขาย (5) การปฏิบัติงานของเครือขายและการสะทอนผล 

2.2.2  แนวทางท่ีดีในการสรางเครือขายความรวมมือกับตางประเทศดานการวิจัย
วิทยาศาสตร5 

ในรายงานการศึกษาสวนบุคคลเรื่อง แนวทางที่ดีในการสรางเครือขายความรวมมือ
กับตางประเทศดานการวิจัยวิทยาศาสตร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการสรางเครือขาย
เพื่องานวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และเพื่อหาแนวทางที่ดีสําหรับการสรางเครือขายกับ
หนวยงานวิจัยในตางประเทศ จากการศึกษาพบวาปจจัยสําคัญที่มีผลคือ การขาดงบประมาณในการ
ดําเนินการ อีกทั้งยังขาดการวางแผนและกําหนดเปาหมายมี่ดีในการเตรียมการที่จะสรางความรวมมอื
กับตางประเทศ ดังน้ัน แนวทางที่ ดีในการสรางเครือขายความรวมมือกับตางประเทศควรต้ัง
งบประมาณเพื่อความรวมมือที่จะเกิดข้ึนในแตละป ควรมีการจัดทําแผนระยะยาวและกําหนด

                                                
4 ภัทรวรรธน  นิลแกวบวรวิชญ, รูปแบบการพัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, (ดุษฎีนิพนธ สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558), หนา 171–184. 
5 ศิรินันท  ทับทิมเทศ, แนวทางที่ดีในการสรางเครือขายความรวมมือกับตางประเทศดานการวิจัยวิทยาศาสตร, 
(รายงานการศึกษาสวนบุคคล หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 8 สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ 
กระทรวงการตางประเทศ, 2558), หนา 32–33.  
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เปาหมายที่ชัดเจน นอกจากน้ี ในการเตรียมการสรางเครือขายความรวมมือกับตางประเทศผูบริหาร
ระดับสูงตองใหความสําคัญและสนับสนุนอยางตอเน่ือง และใหนโยบายในการดําเนินความรวมมือกับ
ตางประเทศอยางชัดเจน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) ควรรวมกับ
หนวยงานพันธมิตรภายในประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนโดยมีการบูรณาการความรวมมือกับ
หนวยงานอื่นภายในประเทศ ไดแก หนวยงานภายในกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวง
การตางประเทศ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ พรอมทั้งสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวของ
เพื่อรวมกันจัดทําแผนงาน แผนงบประมาณของโครงการทั้งหมด รวมทั้งแผนปฏิบัติงาน และควรให
ภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในโครงการดวย นอกจากน้ี ควรกําหนดใหมีผูประสานงานของหนวยงาน
ที่ทําความรวมมือกันทั้งสองฝายอยางชัดเจน และควรจัดใหมีนักวิจัยของ วว. มีสวนรวมในการกําหนด
แนวทางความรวมมือในสาขาวิจัยตาง ๆ และรวมจัดทําขอเสนอโครงการความรวมมือเพื่อผลสําเร็จ
ในทางปฏิบัติตอไป และควรพัฒนาบุคลากร วว. ใหมีศักยภาพมากข้ึนทั้งในดานวิชาการ ภาษา และ
การสื่อสาร 
 
2.3 สรุปกรอบแนวคิด 

การศึกษาน้ีเปนการศึกษาบทบาทงานตางประเทศของนักวิเทศสัมพันธ สํานักการ
ตางประเทศ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสัมภาษณผูที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการดําเนินงานดาน
เครือขายตางประเทศของหนวยงาน จากน้ันดําเนินการศึกษา วิเคราะห และนําเสนอรูปแบบใน
กําหนดแนวทางสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือดานตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ศึกษากรณีความเทาเทียมทางเพศ (Gender equality) เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
ดานตางประเทศในหัวขอที่เกี่ยวของใหทันสมัย และทันตอเหตุการณ มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลย่ิงข้ึน 

 
 
 

 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

ในการศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางในการสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือ
ดานตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยใชการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานดานตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และนโยบายของสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงชาติที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานการตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและ
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของอาทิ แนวคิดเกี่ยวกับเครือขาย แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย 
รวมทั้งการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของไดแก สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ผูบริหาร และเจาหนาที่วิเทศ
สัมพันธ สํานักการตางประเทศ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
3.1  การปฏิบัติงานดานตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

3.1.1  ลักษณะงานของสํานักการตางประเทศ 
ลักษณะงานหลักของสํานักการตางประเทศ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการ

สนับสนุนภารกิจดานตางประเทศของวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแหงชาติน้ัน อาจกลาวไดวามีการ
ดําเนินการในสองลักษณะคือ ลักษณะการสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศแบบทวิภาคี และ
แบบพหุภาคี 

3.1.1.1 แบบทวิภาคี เปนการดําเนินความสัมพันธในลักษณะหน่ึงตอหน่ึง คือ 
1) การรับรองทูตานุทูตตางประเทศในการเขาเย่ียมคารวะ 
2) การรับรองการเยือนของสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกรัฐสภา

ตางประเทศเพื่อเปนการสรางและกระชับความสัมพันธ/ การศึกษาดูงาน 
3) การเดินทางไปเยือนของประธานวุฒิสภา/ประธานสภานิติบัญญัติ

แหงชาติ รองประธานวุฒิสภา/รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ อยางเปนทางการ รวมทั้ง
การศึกษาดูงาน 

4) การเสริมสรางความสัมพันธ กิจกรรมดานพิธีการทูตอื่น ๆ  
3.1.1.2 แบบพหุภาคี เปนการดําเนินความสัมพันธในลักษณะตอไปน้ี 

1) การเปนเจาภาพจัดการประชุมองคการรัฐสภาระหวางประเทศ การ
ประชุมยอย การประชุมเชิงปฏิบัติการระหวางประเทศ เปนตน 

2) การเดินทางไปเขารวมประชุมองคการรัฐสภาระหวางประเทศ การ
ประชุมหารือของสมาชิกรัฐสภาในเวทีระหวางประเทศ  
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3.1.2  โครงสรางของสํานักการตางประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
ปจจุบันสํานักการตางประเทศมีอัตรากําลังจํานวน 27 คน ประกอบดวย 
1) ผูอํานวยการสํานัก 1 คน 
2) ผูบังคับบัญชากลุมงานบริหารทั่วไป  1 คน 
3) ผูบังคับบัญชากลุมงานพิธีการทูต 1 คน 
4) ผูบังคับบัญชากลุมงานความสัมพันธระหวางประเทศ 1 คน 
5) นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ 7 คน 
6) นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 5 คน 
7) เจาพนักงานธุรการ 6 คน 
8) เจาพนักงานบันทึกขอมูล  5 คน 

3.1.3  การปฏิบัติงานของนักวิเทศสัมพันธ สํานักการตางประเทศ 
ดังที่กลาวไวในบทที่ 1 วานักวิเทศสัมพันธ สํานักการตางประเทศมีหนาที่ในการ

สนับสนุนบทบาทดานตางประเทศ โดยสามารถแบงออกเปน 4 สวน คือ (1) การแลกเปลี่ยนการเยือน
อยางเปนทางการ (2) การรับรองบุคคลสําคัญ ๆ ของรัฐสภาตางประเทศและเอกอัครราชทูต
ตางประเทศในไทย (3) การประชุมระหวางประเทศ (4) การสนทนาแลกเปลี่ยนระหวางกัน รวมทั้ง
การแลกเปลี่ยนและการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ ตลอดจนการศึกษาดูงานและการ
แลกเปลี่ยนของผูบริหารสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ปจจุบันภารกิจดานตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดขยายวงกวาง
และมีปริมาณเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากบทบาทของสมาชิกวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแหงชาติไดขยายไปสู
บทบาทอื่นนอกเหนือจากการเขารวมในการประชุมองคการรัฐสภาระหวางประเทศที่รัฐสภาเคยเขา
รวมเทาน้ัน แตยังมีเวทีการประชุมระหวางประเทศที่เกิดข้ึนใหม อาทิ การเขารวมการประชุมสุดยอด

สํานักการตางประเทศ   27 

ผูอํานวยการสาํนัก 

กลุมบริหารทัว่ไป  5 

 

ผูบังคับบัญชากลุมงาน 1 

จพง.ธุรการ 2  

จพง.บันทึกขอมูล 1 

 

 กลุมงานพิธีการทูต  13 

 

ผูบังคับบัญชากลุมงาน 1 

จนท.วิเทศสัมพันธ  6  

จพง. ธุรการ 3 จพง. บันทึก

ขอมูล  3 

กลุมงานความสัมพันธ  9 

ระหวางประเทศ  
 

 

ผูบังคับบัญชากลุมงาน 1 

จนท.วิเทศสัมพันธ  6  

จพง. ธุรการ 3 จพง. บันทึก

ขอมูล  3 
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วาดวยการออกกฎหมายที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศโลก การประชุมประธานรัฐสภาของประเทศใน
ภูมิภาคยูเรเซียและเพื่อเปนการสงเสริมภารกิจและบทบาทของวุฒิสภาใหมตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่จะมีเพิ่มข้ึน ดังน้ัน ในการปฏิบัติงานของนักวิเทศสัมพันธ 
สํานักการตางประเทศจึงตองมีการเตรียมพรอมทั้งในดานความรู ความเช่ียวชาญในประเด็นตาง ๆ 
ดานตางประเทศที่หลากหลายเพิ่มข้ึน เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
ดังน้ัน การสรางเครือขายดานตางประเทศ จึงมีความสําคัญและเปนประโยชนอยางย่ิง เพราะการประสาน
และดําเนินงานรวมกับเครือขายจะชวยใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูล ความรูเชิงลึกจากผูเช่ียวชาญ ทั้งยัง
ชวยในการตัดสินใจ การแกปญหาไดรวดเร็วทามกลางความไมแนนอนและความสลับซับซอนของ
ปญหา 
 
3.2  การศึกษาจากเอกสาร 

3.2.1  แผนยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2560–2564) 
วิสัยทัศน “องคกรที่เปนเลิศในการสงเสริม สนับสนุนงานฝายนิติบัญญัติ” 
พันธกิจ “สงเสริมและสนับสนุนงานฝายนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย” 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การบริหารจัดการองคกรที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
เปาประสงค  มีการบริหารจัดการองคกรที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ 
1.1  พัฒนาระบบดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
1.2  พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 
1.3  พัฒนาระบบการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 
1.4  พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาความเปนเลิศดานกฎหมายและวิชาการ 
เปาประสงคที่ 1  มีนักกฎหมายนิติบัญญัติที่มีความรู ประสบการณ ความเช่ียวชาญ

เฉพาะดาน 
เปาประสงคที่ 2  มีองคความรูในงานดานกฎหมาย วิชาการ เพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินงานของฝายนิติบัญญัติ 
กลยุทธ 
2.1  พัฒนานักกฎหมายนิติบัญญัติใหมีองคความรู ประสบการณ และความ

เช่ียวชาญ 
2.2  พัฒนานักกฎหมายนิติบัญญัติใหมีความสามารถในการเปรียบเทียบกฎหมาย

ของประเทศไทยและตางประเทศ 
2.3  พัฒนาบุคลากร (นิติกร/วิทยากร) ใหมีขีดความสามารถตรวจสอบความ

ถูกตองของรูปแบบเน้ือหา และความเช่ือมโยงของกฎหมาย 
2.4  พัฒนาระบบรับเรื่องรองเรียนในกระบวนการนิติบัญญัติของวุฒิสภาใหมี

ประสิทธิภาพ 
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2.5  สงเสริมและพัฒนางานดานกฎหมาย และวิชาการเพื่อตอบสนองการ
ดําเนินการของสมาชิกวุฒิสภา 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให
กาวหนาและทันสมัย 

เปาประสงค  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่กาวหนาทันสมัย และครอบคลุมภารกิจของวุฒิสภา 

กลยุทธ 
3.1  พัฒนาระบบและบํารุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ

สนับสนุนภารกิจของวุฒิสภา และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาใหมี
ประสิทธิภาพ 

3.2  บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนภารกิจของ
วุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

3.3  การพัฒนานวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพดานการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การประชาสัมพันธและการสรางภาพลักษณองคกร 
เปาประสงค  ประชาชนและกลุมเปาหมายมีการรับรูและเขาใจเกี่ยวกับบทบาท

หนาที่ของวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแหงชาติ และสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

กลยุทธ 
4.1  การบริหารจัดการขอมูล เพื่อการเผยแพรประชาสัมพันธ 
4.2  การสรางการรับรู และเขาใจเกี่ยวกับวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแหงชาติผาน

ชองทางสื่อ 
4.3  การสรางเครือขายความรวมมือกับสื่อมวลชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความเปนเลิศ 
เปาประสงค  บุคลากรมีศักยภาพในการสนับสนุนงานดานนิติบัญญัติ และสามารถ

ตอบสนองความตองการของวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
กลยุทธ 
5.1  พัฒนาบุคลากรให เปนไปตามที่องคกรคาดหวังอยางเปนระบบและ

หลากหลาย 
5.2  สรางเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากร 
5.3  สรางวัฒนธรรมองคกรที่เอื้อตอการปฏิบัติงานของบุคลากรและการบรรลุ

เปาหมายขององคกร 
5.4 สงเสริมและสนับสนุนคุณธรรมและความโปรงใส 
ประเด็นยุทธศาสตรที่  6 การพัฒนาเครือขายและความรวมมือทั้ งในและ

ตางประเทศ 
เปาประสงค  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการพัฒนาเครือขายดานนิติบัญญัติกับ

หนวยงานภายในและตางประเทศ 
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กลยุทธ 
6.1  พัฒนาและขยายเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายในประเทศ 
6.2  พัฒนาและขยายเครือขายความรวมมือกับหนวยงานตางประเทศ 

3.2.2  นโยบายการปฏิบัติงานดานตางประเทศของรองประธานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ คนท่ีหน่ึง 

ในการดําเนินงานดานตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาน้ัน นายสุรชัย  
เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หน่ึง ไดกลาวถึงความสําคัญของงานดาน
ตางประเทศของ สภานิติบัญญัติแหงชาติไวในเวทีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรูเกี่ยวกับการประชุม
ระหวางประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาวา บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานตางประเทศจําเปนตอง
เปนผูมีความรอบรู มีความรู ความสามารถและทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะดาน
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งภาษาอาเซียน และตองพัฒนาตนเองอยูเสมอ นอกจากน้ี ควรมีความรูเทาทัน
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลก ตองติดตามความเคลื่อนไหว ขอมูลขาวสารระหวางประเทศเพื่อ
วิเคราะหและนําเสนอขอมูลที่สําคัญ ๆ ใหแกสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ และที่สําคัญในการ
ปฏิบัติน้ันตองมีการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของอยางใกลชิด  

3.2.3  เครือขายความรวมมือดานตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
ตารางท่ี 3  เครือขายความรวมมือภายในประเทศ 
 
ช่ือเครอืขาย/โครงการ 

ความรวมมือ วัตถปุระสงค 
ช่ือสวนงาน/สถาบัน

ที่เขารวมเปน
เครอืขาย 

ป พ.ศ.  
ที่จัดต้ัง

เครอืขาย 

การดําเนินการ/
กจิกรรม 

1. ความรวมมือดานงาน
วิชาการกับสาํนักงาน
เลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎร 

 สํานักงานเลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎร 
ศูนยประสานงาน
ประชาคมอาเซียน 

2558 มีการจัดเสวนา
วิชาการกับหนวยงาน
ภายในและ
ตางประเทศในหวัขอ
ท่ีเก่ียวของกับอาเซียน 

2. ความรวมมือดานงาน
วิชาการกับสถาบัน
พระปก–เกลา 

–เพ่ือแลกเปลีย่นขอมูล
ทางวิชาการและจัด
กิจกรรมรวมกันท่ีจะ
เปนประโยชนระหวาง
หนวยงาน 

สถาบนัพระปกเกลา 2559 มีการจัดเสวนา
วิชาการกับหนวยงาน
ภายในและ
ตางประเทศในหวัขอ
ท่ีเปนประโยชนตอ
การพิจารณากฎหมาย
ของรัฐสภา  

3. การสรางเครือขาย
ความรวมมือทาง
วิชาการกับกระทรวง
พาณิชย กรมเจรจา

–เพ่ือแลกเปลีย่นขอมูล
ท่ีเปนประโยชน
ระหวางหนวยงาน 

–เพ่ือแลกเปลีย่น

กรมเจรจาการคา
ระหวางประเทศ 

2559 การศึกษาดงูาน
ระหวางหนวยงาน
และการจัดเสวนา
วิชาการเก่ียว
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ช่ือเครอืขาย/โครงการ 
ความรวมมือ วัตถปุระสงค 

ช่ือสวนงาน/สถาบัน
ที่เขารวมเปน

เครอืขาย 

ป พ.ศ.  
ที่จัดต้ัง

เครอืขาย 

การดําเนินการ/
กจิกรรม 

การคาระหวาง
ประเทศ 

ความรูและ
ประสบการณในการ
ดําเนินงาน 

ประชาคมอาเซียน 

4. การสรางเครือขาย
ความรวมมือทาง
วิชาการกับกระทรวง
วัฒนธรรม  

–เพ่ือแลกเปลีย่นขอมูล
ท่ีเปนประโยชน
ระหวางหนวยงาน 

–เพ่ือแลกเปลีย่น
ความรูและ
ประสบการณในการ
ดําเนินงาน 

ศูนยวัฒนธรรม
อาเซียน 

2559 การศึกษาดงูาน
ระหวางหนวยงาน
และการจัดเสวนา
วิชาการเก่ียว
ประชาคมอาเซียน 
 

5. การสรางเครือขาย
ความรวมมือทาง
วิชาการกับกระทรวง
พัฒนาสงัคมและ
ความม่ันคงของ
มนุษย 

–เพ่ือแลกเปลีย่นขอมูล
ท่ีเปนประโยชน
ระหวางหนวยงาน 

–เพ่ือแลกเปลีย่น
ความรูและ
ประสบการณในการ
ดําเนินงาน 

กองอาเซียน กระทรวง
พัฒนาสงัคมและความ
ม่ันคงของมนุษย 
 

2559 การศึกษาดงูาน
ระหวางหนวยงาน
และการจัดเสวนา
วิชาการเก่ียว
ประชาคมอาเซียน 

 
ตารางท่ี 4  เครือขายความรวมมือตางประเทศ 
 
ช่ือเครอืขาย/โครงการ 

ความรวมมือ วัตถปุระสงค 
ช่ือสวนงาน/สถาบัน

ที่เขารวมเปน
เครอืขาย 

ป พ.ศ. ที่
จัดต้ัง

เครอืขาย 

การดําเนินการ/
กจิกรรม 

1. โครงการฝกอบรม
งานดานรัฐสภา 
(Parliamentary 
Officers' s Study 
Program) 

–เพ่ือเพ่ิมพูนความรู
และแลกเปลีย่น
ประสบการณการ
ปฏิบตังิานของ
ขาราชการรัฐสภาแต
ละประเทศ 

–เพ่ือสรางเครือขาย
ความรวมมือระหวาง 
ผูเขารับการอบรม 

รัฐสภาแคนาดา 2547 การสงขาราชการ
ระดบัสงูของ
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาเขารวม
โครงการฯ อยาง
ตอเน่ือง (งดเขารวม
ในชวงท่ีรัฐสภาไม
ไดมาจากการเลอืกตัง้) 

2. โครงการอบรมดาน
รัฐสภานานาชาต ิ
(Inter–

–เพ่ือเพ่ิมพูนความรู
และแลกเปลีย่น
ประสบการณการ

รัฐสภาออสเตรเลยี 2547 การสงขาราชการของ
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาเขารวม
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ช่ือเครอืขาย/โครงการ 
ความรวมมือ วัตถปุระสงค 

ช่ือสวนงาน/สถาบัน
ที่เขารวมเปน

เครอืขาย 

ป พ.ศ. ที่
จัดต้ัง

เครอืขาย 

การดําเนินการ/
กจิกรรม 

Parliamentary 
Study Program) 

ปฏิบตังิานของ
ขาราชการรัฐสภาแต
ละประเทศ 

–เพ่ือสรางเครือขาย
ความรวมมือระหวางผู
เขารับการอบรม 

โครงการฯ อยาง
ตอเน่ือง  
* สถานะปจจุบันไมมี
ความเคลื่อนไหว 

3. โครงการอบรม
งานวิจัยดานรัฐสภา 
(Regional 
Fellowship 
Program–
Parliamentary 
Research Training) 

–เพ่ือเพ่ิมพูนความรู
และประสบการณการ
ดานการทําวิจัยของ
ขาราชการรัฐสภาของ
ประเทศสมาชิก
อาเซียน 

สถาบนั 
Parliamentary 
Institute of 
Cambodia สํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 
กัมพูชา 

2557 การสงขาราชการ
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาเขารับการ
อบรมการทํางานวิจัย
และรวมทํางานวิจัย
รวมกับขาราชการ
รัฐสภาจากประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

4. โครงการฝกอบรม
หลักสตูร ASEAN 
Plus Three 
Training Program 
on Understanding 
China 

–เพ่ือเพ่ิมพูนความรู
และแลกเปลีย่น
ประสบการณการ
ปฏิบตังิานของ
ขาราชการรัฐสภาและ
ขาราชการแตละ
ประเทศในอาเซียน 

–เพ่ือสรางเครือขาย
ความรวมมือระหวางผู
เขารับการอบรม 

มหาวิทยาลยัปกก่ิง 
สาธารณรัฐประชาชน
จีน 

2558 การสงขาราชการ
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาเขารวม
โครงการฯ อยาง
ตอเน่ือง  

 
3.3  ประเด็นความเสมอภาคทางเพศ (Gender equality) 

ประเทศไทยใหความสําคัญกับเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และศักด์ิศรีความเปนมนุษยโดยได
กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยรัฐธรรมนูญฉบับปพุทธศักราช 2540 ไดกําหนด
สาระสําคัญเรื่องความเสมอภาคเทาเทียมกันและการไดรับความคุมครองตามกฎหมาย รวมถึง
ประเด็นเรื่องความเสมอภาคทางเพศไวอยางชัดเจน และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบบัตอมา
จนถึงฉบับปปจจุบัน พ.ศ. 2560ก็ไดมีการบัญญัติในเรื่องดังกลาวไวเชนกัน 

นอกจากน้ี การพัฒนาประเทศใหกาวหนาสูเปาหมายอยางย่ังยืน มีองคประกอบสําคัญ
ประการหน่ึงอยูที่ความเทาเทียมและเสมอภาคของคนทุกคนบนแผนดินโดยไมเลือกวาเปนเพศชาย
หรือหญิงหรือบุคคลขามเพศ ปจจุบันภาคราชการภายใตการนําของรัฐบาลมุงที่จะขับเคลื่อนประเทศ
ไปสูการพัฒนา 
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อยางย่ังยืน โดยสามารถบรรลุเปาหมายการพัฒนาพรอม ๆ กับประเทศภาคีสมาชิกแหง
สหประชาชาติทั้งหมดในเวลา 15 ปขางหนา คือ พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) “เปาหมายการพัฒนาที่
ย่ังยืน เปาหมายที่ 5” (Sustainable Development Goals–SDGs, SDG 5) เรื่อง “บรรลุถึงความ
เทาเทียมทางเพศ และเสริมสรางพลังใหแกสตรี และเด็กหญิงทุกคน” โดยภายใตการพัฒนาที่ย่ังยืนน้ี 
จะใหความสําคัญกับหลักความเสมอภาคหญิงชาย ซึ่งหลักการน้ีเช่ือมโยงมาจากเปาหมายการพัฒนา
แหงสหัสวรรษ (MDGs) จนถึง เปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) โดยมีเปาประสงคดังน้ี 

1) ขจัดการเลือกปฏิบัติตอเด็กและสตรีในทุกรูปแบบ 
2) ขจัดความรุนแรงตอสตรีในทุกรูปแบบทั้งในที่สาธารณะ และในที่รโหฐาน 
3) ขจัดธรรมเนียมปฏิบัติที่เปนอันตรายตอสตรีและเด็กหญิง 
4) ตระหนักในคุณคาของการดูแลและงานภายในครัวเรือนที่ไมมีคาตอบแทน และ

โครงสรางพื้นฐานทางสังคมที่จะเนนคุมครองระบบทางสังคม 
5) การใหสตรีไดมีสวนรวมอยางจริงจังในทุกเรื่องในดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม 
6) การดูแลเรื่องการเขาถึงสุขภาวะอนามัยโดยเฉพาะดานการเจริญพันธุ สุขอนามัยทางเพศ 
การกําหนดกลไกการทํางานเพื่อใหบรรลุเปาประสงคโดย 
1) การดําเนินการปฏิรูปเพื่อมอบสิทธิในความเทาเทียมใหแกสตรีไดเขาถึงทรัพยากร ไมวา

จะเปนเศรษฐกิจ สังคม หรือการเปนเจาของ กลไกการทํางาน 
2) การปรับปรุงการใชงานของเทคโนโลยีเพื่อเปนประโยชนในการทํางานต้ังแตฐานราก 

กลไกการทํางาน 
3) นโยบายภาครัฐจะตองมีนโยบายและกฎหมายที่เขมแข็งในการสรางความเทาเทียมใน

ดานบทบาทของรัฐสภาตอการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development 
Goals–SDGs) ไดถูกกําหนดรวมกันในการประชุมประธานรัฐสภาโลก ครั้งที่ 4 เมื่อป พ.ศ. 2558 โดย
รัฐสภามีบทบาทในการตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการแผนดินเพื่อใหเปาหมาย SDGs 
ประสบความสําเร็จ รวมถึงมีบทบาทในการยกรางกฎหมายและการอนุมัติงบประมาณแผนดินเพือ่การ
ลงทุนขนาดใหญของประเทศ รวมทั้งรัฐสภาจะตองทําหนาที่เปนกระบอกเสียงของประชาชนทั้งมวล
ในการกํากับใหการพัฒนาที่ย่ังยืนน้ันตอบสนองตอความตองการที่แทจริงของประชาชน เพื่อสราง
ความเปนเจาของของประชาชนภายใตวาระแหงการพัฒนาใหมและการปฏิบัติตามวาระแหงการ
พัฒนาน้ี 

สวนบทบาทที่สอดคลองกับ "เปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนเปาหมายที่ 5" (Sustainable 
Development Goals–SDGs, SDG 5) เรื่องการบรรลุความเสมอภาคระหวางเพศและการใหอํานาจ
แกผูหญิงและเด็กหญิง ทุกคน ที่ประชุมประธานรัฐสภาโลกครั้งที่ 4 ไดใหคํามั่นความเห็นชอบรวมกัน
ที่จะ "ผลักดันเรื่องความเทาเทียมทางเพศข้ึนเปนกระแสหลักในวงการรัฐสภา" (Mainstreaming 
gender equality into the work of parliaments) โดยไดกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรสหภาพ
รัฐสภา ป พ.ศ.2555–2560 โดยมีเปาหมายหลักในการเพิ่มจํานวนสมาชิกรัฐสภาสตรีทั่วโลก สงเสริม
และเพิ่มบทบาทของสตรีในรัฐสภา และใหการปกปองสิทธิสตรีเปนกระแสหลักของการดําเนินงาน
ของรัฐสภาทั่วโลกดวยในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ ย่ังยืน  
ตามเปาหมายที่ 5 ของหนวยงานภาครัฐ พบวาทุกหนวยงานที่เกี่ยวของยังมีปญหาอุปสรรคอยูมาก 
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ทั้งในเรื่องความรูความเขาใจตอหลักการและสาระสําคัญของขอตกลงแหงสหประชาชาติวาดวยเรื่อง
การพัฒนาหลังป พ.ศ. 2559 (Post 2015) และนัยสําคัญของตัวช้ีวัดของเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
เปาหมายที่ 5 เพื่อการขับเคลื่อนสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนเปาหมายที่ 5 ภายในป พ.ศ. 
2573 
 
3.4  ผลการศึกษา 

ในการศึกษาน้ี เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองครบถวน ผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่
เกี่ยวของและขอมูลจากการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของไดแก สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ จํานวน 1 ราย 
ผูบริหารสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จํานวน 2 ราย อดีตผูบริหารดานตางประเทศ จํานวน 1 ราย 
และนักวิเทศสัมพันธ จํานวน 6 ราย โดยคําถามที่ใชในการสัมภาษณเปนคําถามที่ถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับบทบาทดานตางประเทศของนักวิเทศสัมพันธ สํานักการตางประเทศ และความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือดานตางประเทศของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา (แนวคําถามในการสัมภาษณ ภาคผนวก ก)  

3.4.1  บทบาทของนักวิเทศสัมพันธ สํานักการตางประเทศ 
จากการสัมภาษณในประเด็นบทบาทดานตางประเทศของนักวิเทศสัมพันธ สํานัก

การตางประเทศ ผูใหสัมภาษณสวนใหญเห็นวา นักวิเทศสัมพันธ สํานักการตางประเทศมีบทบาทที่
โดดเดนในการปฏิบัติหนาที่เปนเลขานุการทั้งเลขานุการคณะผูแทนในการเขารวมประชุมระหวาง
ประเทศ และเลขานุการคณะเดินทาง โดยมีบางรายใหความเห็นวา นักวิเทศสัมพันธสามารถปฏิบัติ
หนาที่ไดอยางมืออาชีพ อยางไรก็ตาม ผูใหสัมภาษณจํานวน 6 ราย เห็นวา นักวิเทศสัมพันธ สํานัก
การตางประเทศควรเนนการปฏิบัติงานดานสารัตถะการประชุมใหมากย่ิงข้ึน ซึ่งประกอบดวยการ
จัดทําประเด็นสนทนา (Talking points) การจัดทําเอกสารถอยแถลง (Interventions) และเอกสาร
คํากลาวในที่ประชุมระหวางประเทศ โดยใหเหตุสนับสนุนวา ปจจุบันมีประเด็นที่มักถูกหยิบยกข้ึนมา
หารือในเวทีของรัฐสภาระหวางประเทศเพิ่มข้ึน นักวิเทศสัมพันธจึงควรมีการจัดเตรียมขอมูลเน้ือหาใน
ประเด็นดังกลาว ควรเรงพัฒนาความรูในประเด็นเหลาน้ัน และควรพัฒนาทักษะในการวิเคราะหและ
สังเคราะหขอมูล นอกจากน้ี การติดตอประสานงานเพื่อใหไดขอมูลที่จะนํามาใชในการวิเคราะหและ
จัดทําเอกสารเปนเรื่องสําคัญมาก จึงจําเปนอยางย่ิงที่เราตองมีเครือขายดานตางประเทศที่ครอบคลุม
ในประเด็นตาง ๆ อาทิเชน การปราบปรามยาเสพติด การกอการราย การอพยพเคลื่อนยายแรงงาน 
ความเสมอภาคทางเพศ และความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  

นอกจากน้ี มีผูใหสัมภาษณไดเสนอใหสํานักการตางประเทศควรนําแนวคิด 
Parliamentary Diplomacy หรือการทูตเชิงรัฐสภามาใช โดยใหความเห็นวา นักวิเทศสัมพันธควร
พัฒนาตนเองใหมีความรอบรู และตระหนักวาตนน้ันเปนเสมือนผูแทนรัฐสภาเมื่อตองปฏิบัติหนาที่
รวมกับคณะผูแทนของรัฐสภา/สภานิติบัญญัติแหงชาติ ซึ่งการทูตเชิงรัฐสภาในที่น้ีหมายถึงความเปน
ผูแทนของสมาชิกรัฐสภาในกรอบและเวทีการทูตและความสัมพันธระหวางประเทศ 

ผูใหสัมภาษณระดับผูบริหารไดใหขอเสนอแนะที่ตรงกันวา เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ
ควรเพิ่มบทบาทในการสรางเครือขายความรวมมือ โดยตองตระหนักวาตนน้ันเปนกลไกหน่ึงในการ
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สงเสริมความสัมพันธและชวยสรางเครือขายระหวางหนวยงาน และเห็นวาเครือขายในระดับบคุคลน้ัน
มีความสําคัญและจะมีสวนชวยผลักดันใหเกิดการสรางเครือขายในระดับองคกรตอไปได 

3.4.2  ความคิดเห็นตอการดําเนินงานดานเครือขายตางประเทศของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

จากการสัมภาษณสามารถสรุปความเห็นไดเปนประเด็นดังน้ี 
1) ผลการดําเนินงานเกี่ยวกับเครือขายความรวมมือดานตางประเทศของ

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ผานมาน้ันขาดความตอเน่ือง อาจเน่ืองจากผูบริหารไมมีการกําหนด
นโยบาย/ทิศทางการดําเนินการเกี่ยวกับการสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือดานตางประเทศไว
อยางชัดเจน การสรางเครือขายใหมของหนวยงานมักเริ่มจากการประสานงานจากหนวยงานภายนอก
ที่ตองการเปนเครือขายกับหนวยงานของเรา นอกจากน้ี ยังไมมีการกําหนดหนวยงาน/ผูรับผิดชอบที่
ทําหนาที่ประสานงานและดูแลเครือขายที่ชัดเจน และตอเน่ืองสงผลใหไมมีการติดตอประสานงานกับ
เครือขายอยางสม่ําเสมอ ขาดความเคลื่อนไหว ไมมีการทํากิจกรรมรวมกับเครือขายที่มีอยูนําไปสูการ
สูญเสียเครือขาย  

อยางไรก็ตาม ผู ใหสัมภาษณบางรายเห็นวา การสรางเครือขายดาน
ตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเริ่มเดินหนาไปมากกวาเดิม โดยหนวยงานมีการเริ่มสราง
และขยายเครือขายอยางจริงจังในชวง 2 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2559–2560) เน่ืองจากไดมีกําหนดให
สํานักการตางประเทศตองดําเนินการสรางเครือขายดานตางประเทศกับหนวยงานภายในประเทศ 
และหนวยงานตางประเทศ นําไปสูการจัดกิจกรรมรวมกับเครือขายทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
อาทิการจัดสัมมนาวิชาการรวมกัน การศึกษาดูงาน  

2) ในดานนโยบายของผูบริหาร ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีความเห็นวา ผูบริหาร
ระดับสูงไมไดใหความสําคัญกับการสรางเครือขายความรวมมือ อยางในการประชุมระหวางประเทศ
เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมก็จะเดินทางกลับเลย และไมไดเขารวมกิจกรรมกับหนวยงานอื่น การสราง
เครือขายสวนใหญจึงเปนลักษณะของการสรางเครือขายในระดับบุคคลมากกวา และยังไมพัฒนาไปสู
การสรางเครือขายในระดับองคกร 

3) สําหรับดานความรู ทักษะและความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานดานเครือขายตางประเทศ ผูใหสัมภาษณบางสวนเห็นวา บุคลากรที่เกี่ยวของยังไมตระหนัก
วาตนมีบทบาทในการชวยสรางและรักษาเครือขายความรวมมือ และยังขาดทักษะและสมรรถนะที่
จําเปนในการบริหารเครือขาย  

4) ในดานงบประมาณการดําเนินงาน พบวา ในบางครั้งสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาไมไดรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวของกับดานเครือขาย
ตางประเทศ ซึ่งสงผลใหการดําเนินงานดานเครือขายไมเปนไปอยางตอเน่ือง  
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ภาพท่ี 2  ปญหาในการดําเนินการดานเครือขายตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
3.4.3  ขอเสนอแนะในการสรางและพัฒนาเครือขายดานตางประเทศของสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 
1. ผูบริหารระดับสูงควรใหความสําคัญและเปนผูมีบทบาทนําในการสรางเครือขาย

ความรวมมือดานตางประเทศของหนวยงาน และควรมีการกําหนดทิศทางและนโยบายในการสราง
และพัฒนาเครือขายความรวมมอืดานตางประเทศที่ชัดเจน  

2. นักวิเทศสัมพันธ ควรมีพัฒนาบทบาทในการสรางเครือขายความรวมมือระหวาง
หนวยงาน และสํานักการตางประเทศควรกําหนดผูรับผิดชอบหลักในการประสานงานกับเครือขาย
อยางใกลชิด  

3. สํานักการตางประเทศควรมีการจัดกิจกรรมรวมกับเครือขายดานตางประเทศ 
เพื่อใหเกิดความรวมมือกันมากย่ิงข้ึน 

4. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาสามารถเรียนรูจากการดําเนินการสรางเครือขาย
ของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ซึ่งมีรูปแบบการสรางเครือขายที่ชัดเจนในลักษณะของการ
ลงนาม MOU รวมกับหนวยงานในภาครัฐบาล ภาควิชาการ และภาคเอกชน เพื่อพัฒนางานวิชาการ
ในบริบทของอาเซียน  

5. ควรกําหนดขอบเขต/ประเด็นในการสรางเครือขายดานตางประเทศของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาใหชัดเจน โดยการจัดทําเครือขายความรวมมือตามประเด็นที่หนวยงาน
ตองการศึกษา (issue–based) 

6. ในการดําเนินการสรางเครือขายดานตางประเทศตองอาศัยการสนับสนุนจากทั้ง
ผูบริหารและจากผูปฏิบัติดวย โดยนักวิเทศสัมพันธตองมีความรู ความสามารถและสามารถสนองตอบ
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ในการปฏิบัติงานเพื่อสรางและรักษาเครือขายความรวมมือของสํานักงานฯ ผูลงมือปฏิบัติน้ันมี
ความสําคัญเพราะจะเปนผูที่มีบทบาทเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ รวมกับหนวยงานอื่น ทําให
เกิดการยอมรับระหวางกัน ชวยสรางความเช่ือมั่นและไววางใจอันจะนําไปสูความรวมมือที่เพิ่มข้ึน 
และเปนการปูทางในการสรางเครือขายตอไป 

3.4.4  การสรางเครือขายดานตางประเทศในประเด็นความเทาเทียมทางเพศ (Gender 
equality) 

1) สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาควรประสานงานและเปนเครือขายกับหนวยงาน
ภายในไดแก  

1.1) คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และ
ผูดอยโอกาส สภานิติบัญญัติแหงชาติ  

1.2) คณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี สภานิติบัญญัติแหงชาติ  
2) สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาควรประสานงานและเปนเครือขายกับหนวยงาน

ภายนอกไดแก 
2.1) สํานักองคการรัฐสภา สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
2.2) ศูนยประสานงานประชาคมอาเซียน สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
2.3) สถาบันพระปกเกลา 
2.4) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย 
2.5) กระทรวงแรงงาน 
2.6) กระทรวงวัฒนธรรม 
2.7) ภาควิชาสตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

3) สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาควรประสานงานและเปนเครือขายกับหนวยงาน
ตางประเทศไดแก 

3.1) องคการเพื่อการสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศ และเพิ่มพลังของ
ผูหญิงแหงสหประชาชาติ (UN Women ประจําประเทศไทย) 

3.2) IPU (Inter–Parliamentary Union) 
3.3) สํานักงานเลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียน 
3.4) สํานักงานเลขาธิการรัฐสภา ประเทศสมาชิกอาเซียน เชน ประเทศ

ฟลิปปนส  
3.5) ASGP (Association of Secretaries General of Parliaments) 

 
3.5  แนวทางการสรางและพัฒนาเครือขายดานตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

จากขอมูลที่ไดศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของและขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ พบวา  
ในปจจุบันบทบาทดานตางประเทศของนักวิเทศสัมพันธ สํานักการตางประเทศน้ันเพิ่มมากข้ึน 
เน่ืองจากภารกิจดานตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาขยายวงกวางและมีปริมาณเพิ่มมากข้ึน 
อีกทั้งเพื่อรองรับภารกิจดานตางประเทศของวุฒิสภาที่มีมากข้ึนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
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แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ทําใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานตางประเทศตองเปนผูมี
ความรูและรอบรูในเรื่องขอมูลความเคลื่อนไหวดานตางประเทศ และขอมูลดานสารัตถะการประชุม 
รวมทั้งประเด็นตาง ๆ ดานตางประเทศที่หลากหลายและซับซอนย่ิงข้ึน เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดดี
ย่ิงข้ึน อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาอัตรากําลังของเจาหนาที่วิเทศสัมพันธของสํานักการตางประเทศใน
ปจจุบันพบวา มีจํานวนนอยเมื่อเทียบกับภาระงานที่เพิ่มข้ึน รวมทั้งภารกิจที่คาดวาจะมีเพิ่มข้ึนใน
อนาคต สงผลใหการปฏิบัติงานดานตางประเทศของนักวิเทศสัมพันธ สํานักการตางประเทศยังไม
เปนไปตามความคาดหวังของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติในฐานะผูรับบริการ และยังไมสามารถ
ปฏิบัติงานดานสารัตถะไดอยางมีประสิทธิภาพ 

นอกจากน้ี โลกปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การทํางานขององคการตาง ๆ 
ตองอาศัยการติดตอและมีปฏิสัมพันธรวมกับเครือขายตาง ๆ เพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูล ความรู การ
สรางความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน และการรวมกันทํางานกับเครือขาย ซึ่งจะมีสวนชวยในการ
ตัดสินใจ แกปญหาไดรวดเร็วทามกลางความไมแนนอนและความสลับซับซอนของปญหา ซึ่งการมี
เครือขายความรวมมือดานตางประเทศจะชวยแกปญหาของนักวิเทศสัมพันธที่อาจมีขอจํากัดดานเวลา
และไมสามารถติดตามวิเคราะหขอมูลในทุกเรื่องดวยตนเองได โดยนักวิเทศสัมพันธสามารถประสาน
ขอขอมูล ความคืบหนาของการดําเนินการจากเครือขายความรวมมือได 

อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาผลการดําเนินงานดานเครือขายตางประเทศของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พบวาสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีเครือขายดานตางประเทศจํานวน 9 เครือขาย
ซึ่งถือวามีจํานวนนอย และมีเครือขายที่ไมเคลื่อนไหว (inactive) จํานวน 1 เครือขาย จากการ
สัมภาษณพบวา ที่ผานมาผูบริหารระดับสูงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไมไดใหความสําคัญกบัการ
มีเครือขายดานตางประเทศในระดับองคกร ทั้งยังไมมีการกําหนดแนวทางการดําเนินงานดาน
เครือขายตางประเทศที่ชัดเจน อีกทั้งผูปฏิบัติซึ่งไดแก นักวิเทศสัมพันธ สํานักการตางประเทศยังไม
ตระหนักวาตนมีบทบาทสําคัญในการชวยสรางเครือขาย ทั้งน้ี อาจเน่ืองจากที่ผานมาหนวยงานไมได
ใหความสําคัญกับบทบาทในการสรางเครือขายในระดับองคกรและยังไมมีแผนการดําเนินงานทีชั่ดเจน 
อีกทั้งที่ผานมาการดําเนินงานดานเครือขายตางประเทศเปนการทํางานรวมกันระหวางสํานัก 
การตางประเทศ และหนวยงานอื่นภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาทิ สํานักวิชาการ สํานัก
ภาษาตางประเทศ สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งในการดําเนินการประสานงานกับเครือขายไมมี
การกําหนดหนวยงาน/ผูรับผิดชอบที่ทําหนาที่ประสานงานและดูแลเครือขายที่ชัดเจนสงผลใหการ
ติดตอประสานงานกับเครือขายไมตอเน่ือง ไมมีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน หรือไมมีการทํา
กิจกรรมรวมกับเครือขายที่มีอยูจนนําไปสูการสูญเสียเครือขาย นอกจากน้ี ผลจากการสัมภาษณพบวา 
นักวิเทศสัมพันธ สํานักการตางประเทศยังขาดความเขาใจ ทักษะและความสามารถในการสรางและ
รักษาเครือขายดานตางประเทศ และยังไมตระหนักวาตนเองมีบทบาทที่สําคัญในการสรางและรักษา
เครือขายดานตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

อยางไรก็ตาม ในป 25560 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดประกาศใชแผนยุทธศาสตร
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560–2564) ซึ่งไดกําหนดใหเรื่องการสรางเครือขาย
ความรวมมือเปนเรื่องสําคัญที่องคกรตองผลักดันและดําเนินการ โดยบรรจุไวในประเด็นยุทธศาสตรที่ 
6 วาดวยการพัฒนาเครือขายและความรวมมือทั้งในและตางประเทศ จึงนับไดวาหนวยงานได
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ตระหนักและเห็นความสําคัญของการสรางเครือขายความรวมมือ ซึ่งนับเปนโอกาสที่ดีที่สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาจะกําหนดแนวทางการดําเนินการสรางเครือขายความรวมมือดานตางประเทศที่
ชัดเจนและเปนรูปธรรม ทั้งน้ี จากการศึกษาพบวา ในการดําเนินการสรางเครือขายความรวมมือดาน
ตางประเทศตองมีการกําหนดเปาหมาย (Goal) การสรางเครือขายที่ชัดเจนและกําหนดขอบเขต 
การดําเนินการโดยการจัดทําเครือขายความรวมมือตามประเด็นที่หนวยงานตองการสรางเครือขาย 
(issue–based) 

แนวทางการสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือดานตางประเทศของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา กรณีประเด็นความเสมอภาคทางเพศ (Gender equality)  

1) การกําหนดเปาหมาย (Goal) ของการสรางและการพัฒนาเครือขายดานตางประเทศ
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา คือ การพัฒนาองคความรูดานตางประเทศที่จําเปนสําหรับงาน
สารัตถะของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

2) ในการศึกษาครั้งน้ี ผูศึกษาไดการกําหนดขอบเขตการสรางเครือขายตามประเด็นที่
ศึกษา โดยในการศึกษาครั้งน้ี ผูศึกษาไดกําหนดขอบเขตการสรางเครือขายในประเด็น “ความเสมอ
ภาคทางเพศ (Gender equality)”  

3) จากน้ันนําขอมูลที่ไดรวบรวมจากเอกสารและการสัมภาษณ สามารถใชในการวิเคราะห
โดยใชแนวคิดการวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย/ผูที่เกี่ยวของ (Stakeholder analysis) เพื่อศึกษาหา 
ผูที่เกี่ยวของกับการสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือดานตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา กรณีประเด็นความเสมอภาคทางเพศ (Gender equality) ไดดังน้ี 

 

 
 

ภาพท่ี 3  ผูมีสวนเกี่ยวของในการสรางและพัฒนาเครือขายดานตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 
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4) จากน้ัน นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาและการสัมภาษณมาระบุบทบาทของผูมีสวน
เกี่ยวของอันไดแกหนวยงานภาครัฐ สถานบันวิชาการ และหนวยงานตางประเทศ และประโยชนที่
หนวยงานน้ัน ๆ จะไดรับจากการเปนเครือขายความรวมมือดานตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา กรณีประเด็นความเสมอภาคทางเพศ (Gender equality) ดังน้ี 

 
ตารางท่ี 5  สรุปผลการวิเคราะหผูมีสวนเกี่ยวของภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 

ผูท่ีเก่ียวของ บทบาท/ลักษณะการดําเนินงาน ผลประโยชนรวมกัน 
(Mutual Interest) 

ประธาน สนช. รอง
ประธานสนช.  

–มีอํานาจในการกําหนดทิศทางการและ
นโยบายดานตางประเทศของ
สํานักงานฯ 

–มีการสรางเครอืขายตางประเทศใน
ระดับบุคคล 

–  มีขอมูลดานตางประเทศเพื่อใช
ในการปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อน
และผลักดันประเด็นดังกลาวใน
เวทีภายในประเทศและ
ตางประเทศ 

เลขาธิการวุฒสิภา/ 
รองเลขาธิการวุฒิสภา 
(ดานตางประเทศ) 

– มีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานดานตางประเทศของ
สํานักงานฯ 

– ชวยขับเคลื่อนการดําเนินการสราง
เครือขายดานตางประเทศ 

– มีการสรางเครือขายตางประเทศใน
ระดับบุคคล 

–  มีทิศทางและเปาหมายการ
ดําเนินงานดานการสราง
เครือขายความรวมมอื
ตางประเทศที่ชัดเจน  

–  มีการสรางเครอืขายความรวมมือ
ในระดับองคกร 

ผูปฏิบัติงาน (นักวิเทศ
สัมพันธ) 

– มีหนาที่หลักในการสรางและรกัษา
เครือขายและเปนผูดําเนินการตาม
แผน 

–  ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึนโดยอาศัย
เครือขายความรวมมอืดาน
ตางประเทศ 

 
ตารางท่ี 6  สรุปผลการวิเคราะหผูมีสวนเกี่ยวของภายนอก: หนวยงานภาครัฐ 
 

ผูท่ีเก่ียวของ 
หนวยงานภาครัฐ 

บทบาท/ลักษณะการดําเนินงาน ผลประโยชนรวมกัน 
(Mutual Interest) 

สมาชิกสภานิติบญัญัติ
แหงชาติ 

– มีบทบาทในการผลกัดันและติดตาม
การดําเนินการ เพื่อขับเคลือ่นความ
เสมอภาคทางเพศ 

–  มีขอมูลดานตางประเทศเพื่อใช
ในการปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อน
และผลักดันประเด็นดังกลาวใน
เวทีภายในประเทศและ
ตางประเทศ 
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ผูท่ีเก่ียวของ 
หนวยงานภาครัฐ 

บทบาท/ลักษณะการดําเนินงาน ผลประโยชนรวมกัน 
(Mutual Interest) 

คณะกรรมาธิการ
สังคมฯ 
คณะอนุกรรมาธิการ
สตร ี

– มีการศึกษา ดําเนินการและติดตาม 
เพื่อขับเคลื่อนความเสมอภาคทางเพศ 

– มีการดําเนินงานรวมกบัหลายภาคสวน 

–  มีขอมูลดานตางประเทศเพื่อใช
ในการปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อน
และผลักดันประเด็นดังกลาวใน
เวทีภายในประเทศและ
ตางประเทศ 

สํานักงานเลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎร 
– สํานักองคการ
ระหวางประเทศ 
– ศูนยประสานงาน
ประชาคมอาเซียน 

– มีการปฏิบัติงานทีเ่กี่ยวของกบั
ประเด็นความเสมอภาคทางเพศทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ 

– มีขอมูล ความรูที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานในประเด็นดังกลาวอยาง
ตอเน่ือง 

– เปนหนวยงานที่มีความใกลชิดและมี
การปฏิบัติงานรวมกัน 

–  ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึนโดยอาศัย
เครือขายความรวมมอืดาน
ตางประเทศ 

– ไดประโยชนรวมกันจากการ
แลกเปลี่ยนขอมูล การทํา
กิจกรรมกับเครือขายความ
รวมมือรวมกับสํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา  

สถาบันพระปกเกลา 
– สํานักวิจัยและ
พัฒนา 
– วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองทองถ่ิน 
 

– มีการศึกษา วิจัยในเรื่องทีเ่กี่ยวกับ
ความเสมอภาคทางเพศ 

– มีผูเช่ียวชาญเฉพาะที่ศึกษาในประเด็น
ดังกลาวและเปนที่ยอมรับ 

– เปนหนวยงานดานวิชาการทีม่ีความรู
ความเช่ียวชาญเพื่อสนับสนุนงาน
วิชาการของรัฐสภา 

– ไดประโยชนรวมกันจากการ
แลกเปลี่ยนขอมูล การทํา
กิจกรรมกับเครือขายความ
รวมมือรวมกับสํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 

กระทรวงการ
ตางประเทศ 
– กรมองคการ
ระหวางประเทศ 

– มีขอมูล ความรูทีเ่กี่ยวของกบัการ
ดําเนินงานในประเด็นดังกลาวอยาง
ตอเน่ือง โดยเฉพาะอยางย่ิงขอมลูจาก
การประชุมองคการระหวางประเทศ 

– มีเครือขายดานตางประเทศจํานวน
มาก 

–  ไดรับประโยชนในการเปน
เครือขายความรวมมอืโดยการให
สํานักงานฯ ชวยผลกัดันประเด็น
ที่ตองการในเวทีทัง้ภายในและ
ตางประเทศ 

– เปนชองทางในการผลกัดันใหมี
การออกกฎหมายหรือแกไข
กฎหมายในประเด็นที่ตองการ 

กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย 
– กรมกจิการสตรีและ
สถาบันครอบครัว 

– สรางความรวมมือในการปฏิบัติภารกิจ 
เปนหนวยงานรบัผิดชอบหลัก 

– มีความรู ความเช่ียวชาญเปน
หนวยงานสําคัญที่ชวยขับเคลื่อนการ
ดําเนินการตาม พ.ร.บ. ความเทา

– เปนชองทางในการผลกัดันใหมี
การออกกฎหมายหรือแกไข
กฎหมายในประเด็นที่ตองการ 

– เปนชองทางในการนําเสนอ
ปญหาและการแกไขปญหาใน
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ผูท่ีเก่ียวของ 
หนวยงานภาครัฐ 

บทบาท/ลักษณะการดําเนินงาน ผลประโยชนรวมกัน 
(Mutual Interest) 

เทียมระหวางเพศ พ.ศ. 2558 ประเด็นที่เกี่ยวของกบัความ
เสมอภาคทางเพศ 

กระทรวงแรงงาน 
– กรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน 

–มีการปฏิบัติงาน และขอมูลที่เกี่ยวของ
กับประเด็นความเสมอภาคทางเพศ 

– เปนชองทางในการนําเสนอ
ปญหาและการแกไขปญหาใน
ประเด็นที่เกี่ยวของกบัความ
เสมอภาคทางเพศ 

– ไดประโยชนรวมกันจากการ
แลกเปลี่ยนขอมูล การทํา
กิจกรรมกับเครือขายความ
รวมมือรวมกับสํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 

กระทรวงยุติธรรม 
–กรมคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพ 

– มีการปฏิบัติงานและขอมูลที่เกี่ยวของ
กับความเสมอภาคทางเพศ 

– เปนชองทางที่แลกเปลี่ยนขอมลู
ระหวางเครือขาย 

– ไดประโยชนรวมกันจากการ
แลกเปลี่ยนขอมูล การทํา
กิจกรรมกับเครือขายความ
รวมมือรวมกับสํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 

 
ตารางท่ี 7  สรุปผลการวิเคราะหผูมีสวนเกี่ยวของภายนอก: หนวยงานตางประเทศ 
 

ผูท่ีเก่ียวของ 
หนวยงานตางประเทศ 

บทบาท/ลักษณะการดําเนินงาน ผลประโยชนรวมกัน 
(Mutual Interest) 

– UN Women ประจํา
ประเทศไทย 
 

– ทําหนาทีผ่ลกัดันและสงเสริมความ
เสมอภาคระหวางเพศ และเพิ่มพลัง
ของผูหญิงแหงสหประชาชาติ 

– มีเครือขายทั่วโลก มีขอมลูสถิติใน
ภาพรวม 

– ไดประโยชนรวมกันจากการ
แลกเปลี่ยนขอมูล การทํา
กิจกรรมกับเครือขายความ
รวมมือรวมกับสํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 

– เปนชองทางในการนําเสนอปญหา
และการแกไขปญหาในประเด็นที่
เกี่ยวของกบัความเสมอภาคทาง
เพศ 

IPU (Inter–
Parliamentary 

– สงเสริมและผลักดันเรื่องความเสมอ
ภาคทางเพศในเวทีรฐัสภา 

– เปนชองทางที่แลกเปลี่ยนขอมลู
ระหวางเครือขาย เรียนรู และ
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ผูท่ีเก่ียวของ 
หนวยงานตางประเทศ 

บทบาท/ลักษณะการดําเนินงาน ผลประโยชนรวมกัน 
(Mutual Interest) 

Union) – มีขอมูลที่เกี่ยวของจากทั่วโลก 
– สมาชิกรัฐสภาจากประเทศไทยเขา

รวมประชุมอยางสม่ําเสมอ 

การติดตามความกาวหนาในการ
ดําเนินการดานความเสมอภาค
ทางเพศของไทย 

ASGP – สงเสริมและผลักดันเรื่องความเสมอ
ภาคทางเพศในเวทีรฐัสภา 

– มีขอมูลที่เกี่ยวของจากทั่วโลก 
– เลขาธิการรฐัสภาจากประเทศไทยเขา

รวมประชุมอยางสม่ําเสมอ 

– เปนชองทางที่แลกเปลี่ยนขอมลู
ระหวางเครือขาย เรียนรู และ
การติดตามความกาวหนาในการ
ดําเนินการดานความเสมอภาค
ทางเพศของไทย 

สํานักงานเลขาธิการ
สมัชชารัฐสภาอาเซียน 
(AIPA) 

– สงเสริมในประเด็นความเสมอภาค
ทางเพศ 

– มีขอมูลที่เกี่ยวของจากประเทศใน
อาเซียน 

–  สมาชิกรัฐสภาจากไทยเขารวม
ประชุมอยางสม่ําเสมอ 

– เปนชองทางที่แลกเปลี่ยนขอมลู 
เรียนรูระหวางเครือขายและการ
ติดตามความกาวหนาในการ
ดําเนินการดานความเสมอภาค
ทางเพศของไทย 

สํานักงานเลขาธิการ
รัฐสภา ประเทศสมาชิก
อาเซียน 
 

– มีความโดดเดนในเรือ่งความเสมอ
ภาคทางเพศ 

– มีขอมูล ประสบการณทีจ่ะเปน
ประโยชนในการดําเนินการ 

 

– เปนชองทางที่แลกเปลี่ยนขอมลู 
เรียนรูระหวางเครือขายและการ
ติดตามความกาวหนาในการ
ดําเนินการดานความเสมอภาค
ทางเพศของไทย 

 
ตารางท่ี 8  สรุปผลการวิเคราะหผูมีสวนเกี่ยวของภายนอก: สถาบันวิชาการ 
 

ผูท่ีเก่ียวของ 
สถาบันวิชาการ 

บทบาท/ลักษณะการดําเนินงาน ผลประโยชนรวมกัน 
(Mutual Interest) 

โครงการสตรีและ 
เยาวชนศึกษา 
มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร 
 

– มีความรู ความเช่ียวชาญเกี่ยวกับสตรี
ศึกษาและความเสมอภาคระหวาง
หญิงชาย 

– ไดแลกเปลี่ยนขอมลูที่เปน
ประโยชนกบัการศึกษาในเรื่อง
ดังกลาว  

– ไดเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
ประเด็นดังกลาวกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ 

ภาควิชาสตรีศึกษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

– มีความรู ความเช่ียวชาญเกี่ยวกับสตรี
ศึกษาและความเสมอภาคระหวาง
หญิงชาย 

– ไดแลกเปลี่ยนขอมลูที่เปน
ประโยชนกบัการศึกษาในเรื่อง
ดังกลาว  
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5) จากน้ันนําขอมูลที่ไดมาดําเนินการจัดทําแนวทางการเช่ือมโยงผูมีสวนเกี่ยวของในการ
ดําเนินการสรางและพัฒนาเครือขายดานตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 9  แนวทางการเช่ือมโยงผูมีสวนเกี่ยวของในการสรางและพัฒนาเครือขายดานตางประเทศ

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 

ผูมีสวนเก่ียวของ แนวทางการดําเนินงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา รองเลขาธิการ
วุฒิสภา และผูบรหิาร 

– เปนผูนําและมสีวนรวมในการจัดทําแผนการสรางเครือขาย
ดานตางประเทศของสํานักงานฯ 

– ผลักดันใหเกิดการดําเนินงานตามแผนฯ 
ประธาน สนช./ รองประธาน 
สนช./คณะกรรมาธิการและ
ผูเช่ียวชาญ 

– เชิญเปนทีป่รกึษา รวมใหคําแนะนําในการกําหนดแผนฯ /เชิญ
เขารวมในกิจกรรมระหวางเครือขาย/เชิญเปนวิทยากร 

นักวิเทศสมัพันธ (ผูปฏิบัติงาน) – ใชความรูขอมูลในการทํางาน ทักษะ ความสามารถ 
ประสบการณ เอาใจใสใหความสําคัญในการดําเนินงานดาน ๆ 
ตางที่เกี่ยวของ ทําใหงานราบรื่น 

เครือขายภายในประเทศ/
เครือขายตางประเทศ 

– เชิญเขารวมเปนเครือขายกับสํานักงานฯ อยางเปนทางการ/มี
การแลกเปลี่ยนขอมลู/การจัดกจิกรรมรวมกันอยางสม่ําเสมอ 

– รวมสรางและพัฒนาความสมัพันธที่ดี อันนําไปสูความเช่ือใจ
ระหวางเครือขาย 

สมาชิกสภานิติบญัญัติแหงชาติ – เชิญเขารวมในการกิจกรรมทีส่ํานักงานฯจัดรวมกับเครือขาย/
นําเสนอเอกสาร ขอมลูที่ไดจัดทําใหแกสมาชิกสภานิติบัญญติั
แหงชาติ 

 
จากการศึกษาเรื่อง แนวทางการสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือดานตางประเทศ

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา กรณีประเด็นความเสมอภาคทางเพศ (Gender equality) มีข้ันตอน
การดําเนินการดังน้ี 

1) การกําหนดเปาหมายที่ชัดเจนในการสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือดาน
ตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งไดแก เปาหมายในการพัฒนาองคความรูดาน
ตางประเทศที่จําเปนสําหรับงานสารัตถะของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

2) กําหนดขอบเขตการดําเนินการโดยการจัดทําเครือขายความรวมมือตามประเด็นที่
หนวยงานสนใจและตองการสรางเครือขาย (issued–base) ซึ่งไดแก ประเด็นความเสมอภาคทางเพศ 
(Gender equality) 

3) วิเคราะหหาผูที่มีสวนเกี่ยวของในการสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา กรณีประเด็นความเสมอภาคทางเพศ (Gender equality) 
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4) ระบุบทบาทของผูมีสวนเกี่ยวของและประโยชนที่จะไดรับจากการเปนเครือขายความ
รวมมือดานตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา กรณีประเด็นความเสมอภาคทางเพศ 
(Gender equality)  

5) กําหนดแนวทางการเช่ือมโยงผูมีสวนเกี่ยวของในการดําเนินดานเครือขายดาน
ตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา กรณีประเด็นความเสมอภาคทางเพศ (Gender 
equality) เพื่อกําหนดกิจกรรมสําคัญที่ตองดําเนินการเพื่อสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือดาน
ตางประเทศ 

ในการศึกษาเรื่องแนวทางการสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือดานตางประเทศของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา กรณีประเด็นความเสมอภาคทางเพศ (Gender equality) น้ันทําให
สามารถระบุในช้ันน้ีไดวา สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาควรสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือกับ
หนวยงานทั้งภายในและตางประเทศโดยเริ่มจากการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจนของการสรางเครือขาย 
ซึ่งจะทําใหสามารถวิเคราะหหาเครือขายความรวมมือโดยพิจารณาจากบทบาทและความสําคัญของ
หนวยงานที่มีตอประเด็นที่กําหนดไวซึ่งในกรณีน้ี คือ ประเด็นความเสมอภาคทางเพศ (Gender 
equality) รวมทั้งประโยชนที่ทั้งสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและหนวยงานเครือขายจะไดรับจากการ
รวมเปนเครือขาย จากน้ันจึงกําหนดแนวทางที่ชัดเจนวาสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาควรดําเนินการ
กับผูที่เกี่ยวของกลุมตาง ๆ อยางไร เพื่อเช่ือมโยงผูที่เกี่ยวของใหมีสวนรวมในการดําเนินการสรางและ
พัฒนาเครือขายความรวมมือดานตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรปุและขอเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของและจากการสัมภาษณพบวา บทบาทดานตางประเทศ
ของนักวิเทศสัมพันธ สํานักการตางประเทศยังไมสามารถปฏิบัติงานดานสารัตถะไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และยังไมเปนไปตามความคาดหวังของผูบริหารที่ไดวางนโยบายไว นอกจากน้ี นักวิเทศ
สัมพันธ สํานักการตางประเทศยังขาดความรู ทักษะและสมรรถนะในการบริหารเครือขายความรวมมือ
ดานตางประเทศ และยังไมตระหนักวาตนเองมีบทบาทสําคัญในการสรางและรักษาเครือขายดาน
ตางประเทศของหนวยงาน นอกจากน้ี เมื่อพิจารณาการดําเนินงานดานเครือขายตางประเทศของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในอดีต พบวา ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไมไดให
ความสําคัญกับบทบาทในการสรางเครือขายดานตางประเทศในระดับองคกร นอกจากน้ี สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภายังไมมีการกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงานดานเครือขายตางประเทศที่
ชัดเจน แมวาในภายหลังสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะไดมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาฉบับที่ 4 ซึ่งไดระบุประเด็นยุทธศาสตรวาดวยการสรางเครือขายภายในและ
ตางประเทศแลวก็ตาม แตหนวยงานก็ยังไมไดมีการกําหนดเปาหมายและแนวทางการดําเนินงานใน
เรื่องดังกลาว สงผลใหผูปฏิบัติงานในเรื่องเครือขายดานตางประเทศซึ่งไดแกนักวิเทศสัมพันธก็ยังไมรูวา
ตนตองมีบทบาทในการดําเนินการอยางไร และไมรูวาตนถูกคาดหวังใหตองปฏิบัติหนาที่อยางไรบาง
ในการสรางและรักษาเครือขายความรวมมือ  

ในการศึกษาเรื่องแนวทางการสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือดานตางประเทศของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา กรณีประเด็นความเสมอภาคทางเพศ (Gender equality) ผูศึกษาพบวา
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาควรสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือกับหนวยงานทั้งภายในและ
ตางประเทศโดยเริ่มจากการกําหนดเปาหมายของการสรางเครือขายดานตางประเทศ คือ การพัฒนา
องคความรูดานตางประเทศที่จําเปนสําหรับงานสารัตถะของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และการ
กําหนดขอบเขตการดําเนินการ ซึ่งในการศึกษาน้ีเสนอใหมีการจัดทําเครือขายความรวมมือดาน
ตางประเทศตามประเด็นที่หนวยงานใหความสําคัญและตองการสรางเครือขาย (issued–based) ซึ่ง
ในการศึกษาน้ีไดหยิบยกประเด็นความเสมอภาคทางเพศ (Gender equality) จากน้ันไดทําการ
วิเคราะหหาผูที่มีสวนเกี่ยวของในการสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา กรณีประเด็นความเสมอภาคทางเพศ (Gender equality) โดยใชแนวคิดการวิเคราะหผูมี
สวนไดสวนเสียมาใช ซึ่งทําใหทราบวาในการสรางเครือขายความรวมมือดานตางประเทศในประเด็น
ดังกลาวมีหนวยงานใดเกี่ยวของบาง และหนวยงานเหลาน้ันมีบทบาท/การดําเนินงานที่เกี่ยวของกับ
เรื่องความเสมอภาคทางเพศอยางไรบาง และประโยชนที่หนวยงานเหลาน้ันจะไดรับจากการเปน
เครือขายรวมกับสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาซึ่งเปนปจจัยหน่ึงที่สําคัญของการพัฒนาและเครือขาย
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ความรวมมือไวในระยะยาว ตอจากน้ันเปนการกําหนดแนวทางการเช่ือมโยงผูมีสวนเกี่ยวของในการ
ดําเนินงานดานเครือขายตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา กรณีประเด็นความเสมอภาค
ทางเพศ (Gender equality) เพื่อกําหนดกิจกรรมสําคัญที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาตองดําเนินการ
เพื่อสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือดานตางประเทศ 

จากการศึกษาพบวา ในการสรางเครือขายความรวมมือดานตางประเทศในประเด็น 
ความเสมอภาคทางเพศ (Gender equality) มีหนวยงานที่เกี่ยวของหลัก ๆ ไดแก 

1) คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ และคณะอนุกรรมาธิการสตรี สภานิติบัญญัติแหงชาติซึ่งมีบทบาทในการ
ผลักดันและติดตามการดําเนินการ เพื่อขับเคลื่อนความเสมอภาคทางเพศ  

2) สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ซึ่งเปนหนวยงานที่ทําหนาที่สนับสนุนการ
ดําเนินงานดานนิติบัญญัติเชนกัน ประกอบดวย สํานักองคการระหวางประเทศซึ่งเปนหนวยงานที่ดูแล
ภารกิจดานการประชุมระหวางประเทศของรัฐสภาและศูนยประสานงานประชาคมอาเซียน ซึ่งการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับประเด็นความเสมอภาคทางเพศ โดยเฉพาะการสงเสริมและเพิ่มบทบาทของ
สตรีในรัฐสภา และใหการปกปองสิทธิสตรีเปนกระแสหลักของการดําเนินงานของรัฐสภาทั่วโลก 

3) สถาบันพระปกเกลา เปนหนวยงานที่สนับสนุนงานวิชาการดานนิติบัญญัติตามความ
ตองการของรัฐสภา/สภานิติบัญญัติแหงชาติ มีการศึกษา วิจัย และจัดสัมมนาวิชาการในประเด็น
สําคัญตาง ๆ รวมทั้งประเด็นความเสมอภาคทางเพศ (Gender equality) ดวย ประกอบดวย 
สํานักวิจัยและพัฒนาที่ดําเนินการศึกษา วิจัยในเรื่องที่เกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศ และยังมี
นักวิชาการที่มีความเช่ียวชาญในประเด็นดังกลาว 

4) กระทรวงการตางประเทศ ประกอบดวยหนวยงานสําคัญที่ดําเนินการเกี่ยวของกับ
ประเด็นความเสมอภาคทางเพศ โดยเฉพาะอยางย่ิงการติดตามและนําเสนอการดําเนินงานในประเด็น
ความเสมอภาคทางเพศของประเทศไทยในเวทีการประชุมระหวางประเทศ และการปฏิบัติตาม
อนุสัญญาอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination Against Women: CEDAW) ที่ไทยรวมเปนภาคี 
หนวยงานที่ดูแลการดําเนินการดังกลาวไดแก กรมองคการระหวางประเทศซึ่งเปนหนวยงานที่มี
บทบาทอยางแข็งขันในเวทีระหวางประเทศ การรักษาพันธกรณีของไทยภายใตกฎบัตรสหประชาชาติ
และสนธิสัญญาตาง ๆ  ที่ไทยเปนภาคี เพื่อปกปองผลประโยชนของไทยในเวทีระหวางประเทศ และหา
แนวทางในการใชประโยชนจาการเปนภาคีสนธิสัญญาและอนุสัญญาใหเกิดประโยชนสูงสุด และกรม
สนธิสัญญาและกฎหมายซึ่งมีภารกิจเกี่ยวกับปญหากฎหมายระหวางประเทศและสนธิสัญญาระหวาง
ประเทศที่ไทยเปนภาคี 

5) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนผูรับผิดชอบหลักที่ทําหนาทีใ่น
การขับเคลื่อนงานดานการพัฒนาสถาบันครอบครัวและสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศของ
ประเทศไทยโดยมีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวทําหนาที่สงเสริมความเสมอภาคและเทาเทยีม
ระหวางเพศ สงเสริม สนับสนุนการบูรณาการรวมกับองคกรภาคีเครือขายในการพัฒนาศักยภาพและ
สถานภาพสตรี ความเสมอภาคระหวางเพศ  
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นอกจากน้ี ยังมีสถาบันทางวิชาการอื่น ๆ ที่ดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัยใน
ประเด็นความเสมอภาคทางเพศซึ่งไดแก โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
และภาควิชาสตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาสามารถสืบคนและ
คนควาผลการศึกษา วิจัยเพื่อนํามาไปใชในการปฏิบัติงานได  

6) หนวยงานตางประเทศที่ดูแลการดําเนินการขับเคลื่อนประเด็นความเสมอภาคทางเพศ
และติดตามการดําเนินการของประเทศไทยซึ่งเปนสมาชิกขององคการสหประชาชาติ โดยมีองคการ 
UN Women ประจําประเทศไทย ทําหนาที่สนับสนุนการดําเนินงานที่สอดคลองกับมาตรฐานเพื่อให
บรรลุเปาหมายความเสมอภาคทางเพศ และทํางานรวมกับภาครัฐบาลและประชาสังคมในการออก
กฎหมาย นโยบายและโครงการตาง ๆ ที่ชวยขับเคลื่อนประเด็นดังกลาว 

7) สหภาพรัฐสภา IPU (Inter–Parliamentary Union) เปนหนวยงานองคการระหวาง
ประเทศที่ดําเนินงานเพื่อความสันติสุขและความรวมมือระหวางประชาชนและเพื่อการจัดต้ังอยาง
มั่นคงของสถาบันผูแทนประชาชน โดยการสงเสริมใหมีการติดตอสัมพันธอยางใกลชิดระหวางสมาชิก
แหงรัฐสภาทั่วโลกทั้งยังมุงสงเสริมและพิทักษสิทธิมนุษยชนอันเปนที่เคารพโดยสากลวาเปนหลักการ
สําคัญในระบอบประชาธิปไตยแบบมีรัฐสภา รวมทั้งสงเสริมและผลักดันประเด็นความเสมอภาคทาง
เพศในเวทีการประชุม 

8) สํานักงานเลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) เปนหนวยงานจัดการบริหารของ
สมัชชารัฐสภาอาเซียนซึ่งมีวัตถุประสงคในการสรางความรวมมือของรัฐสภาแหงชาติในอาเซียนให
ใกลชิดย่ิงข้ึน และรวมกันสงเสริมการดําเนินการในประเด็นสําคัญ ๆ ในเวทีโลก รวมทั้งประเด็นความ
เสมอภาคทางเพศ 

นอกจากน้ี ยังมีหนวยงานตางประเทศอื่น ๆ อาทิ ASGP และสํานักงานเลขาธิการรัฐสภา
ประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งเปนหนวยงานที่มีขอมูลเกี่ยวของกับการดําเนินการในประเด็นความเสมอภาค
ทางเพศ และประเด็นสําคัญอื่น ๆ ซึ่งสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาควรมีการสรางเครือขายความรวมมือ 
โดยอาจเปนการดําเนินงานในลักษณะของการติดตามขอมูลและการติดตอสื่อสารทางเว็บไซต  
ซึ่งนับวาเปนการสรางเครือขายอีกแบบหน่ึงเชนกัน  

ทั้งน้ี การสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือดานตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตองมีการกําหนดแนวทางการเช่ือมโยงผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อกําหนดกิจกรรมสําคัญที่
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาตองดําเนินการเพื่อสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือดาน
ตางประเทศ อาทิ การเชิญเปนที่ปรึกษา (Consultation) การติดตอสื่อสารระหวางเครือขาย 
(Communication) การเสวนา (Dialogue) และการเปนพันธมิตร (Partnership) 

 
4.2  ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาทําใหทราบถึงความจําเปนในการกําหนดแนวทางการสรางและพัฒนา
เครือขายความรวมมือดานตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งในการดําเนินการน้ัน 
ผูศึกษามีขอเสนอแนะสําหรับการสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือดานตางประเทศของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ดังน้ี 
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4.2.1  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) ผูบริหารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาควรใหความสําคัญของการเตรียม

ความพรอมดานสารัตถะตางประเทศใหมากย่ิงข้ึน ผลักดันและสรางความตระหนักรูใหนักวิเทศ
สัมพันธ สํานักการตางประเทศพัฒนาศักยภาพงานดานสารัตถะตางประเทศ รวมทั้งการใชประโยชน
จากเครือขายความรวมมือดานตางประเทศในการปฏิบัติงานดังกลาวใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

สําหรับบทบาทการสรางเครือขายความรวมมือดานตางประเทศน้ัน นอกจาก
เจาหนาที่วิเทศสัมพันธตองเปนผูมีบทบาทสําคัญในการสรางและรักษาเครือขายดังกลาวแลว ผูบรหิาร
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาก็ควรเปนผูมีบทบาทสําคัญในการริเริ่มใหมีเครือขายความรวมมอืดาน
ตางประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงผูบริหารระดับสูงอันไดแก เลขาธิการวุฒิสภา และรองเลขาธิการ
วุฒิสภาที่ดูแลงานดานตางประเทศ ซึ่งการสรางเครือขายระหวางผูนําในระดับหนวยงานจะเปน
จุดเริ่มตนที่ดีของการประสานความรวมมือในดานตาง ๆ ของหนวยงาน นอกเหนือจากการสราง
เครือขายความรวมมือในระดับผูปฏิบัติ เน่ืองจากสามารถขยายผลไปสูความรวมมือและการดําเนิน
กิจกรรม/โครงการสําคัญ ๆ ระหวางหนวยงานตอไป อาทิเชนการเขารวมประชุมสมาคมเลขาธิการ
รัฐสภา (Association of Secretaries General of Parliaments) ซึ่งเปนเวทีการประชุมของ
เลขาธิการรัฐสภา และผูที่เปนสมาชิกเพื่อแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณและบทเรียนในการ
ดําเนินงานดานตาง ๆ ของสํานักงานเลขาธิการรัฐสภาทั่วโลก ดังน้ัน เลขาธิการวุฒิสภาและรอง
เลขาธิการวุฒิสภาที่เปนสมาชิกสมาคม ASGP จึงเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการเจรจา เพื่อบุกเบิกและ
ผลักดันใหมีการสรางเครือขายความรวมมือของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทยกับหนวยงาน
สํานักงานเลขาธิการประจํารัฐสภาของประเทศตาง ๆ  

2) สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาควรสงเสริมใหมีการจัดทําแผนดําเนินงานในการ
สรางเครือขายความรวมมือของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อผลักดันการดําเนินการใหบรรลุ
เปาประสงคตามยุทธศาสตรที่ 6 วาดวยการพัฒนาเครือขายและความรวมมือทั้งในและตางประเทศ 
ซึ่งการจัดทําแผนการดําเนินงานในการสรางเครือขายยังทําใหเกิดการกําหนดเปาหมายในเชิงบูรณา
การรวมกันของหนวยงานที่รับผิดชอบดานการสรางเครือขายซึ่งไดแก สํานักกฎหมาย สํานักวิชาการ 
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักภาษาตางประเทศ และสํานักการตางประเทศ ซึ่งจะทําใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพประหยัดทรัพยากรในการดําเนินงาน ทั้งน้ี การจัดทําแผนการ
ดําเนินงานจะทําใหการจัดทําโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ไปเปนอยางชัดเจนมีการกําหนดผลผลิต 
ผลลัพธของโครงการที่จะชวยขับเคลื่อนใหบรรลุเปาประสงคของยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาได ทั้งยังทําใหเกิดความชัดเจนในการของบประมาณและเพิ่มโอกาสในการไดรับการจัดสรร
งบประมาณเพื่อดําเนินโครงการและกิจกรรมในการสรางเครือขายไดอยางตอเน่ืองอีกดวย นอกจาก
การจัดทําแผนแลวควรกําหนดใหมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานเปนระยะ ๆ อยางสม่ําเสมอ  

3) สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาควรหาพันธมิตรกับหนวยงานวิชาการดานนิติ
บัญญัติทั้งภายในประเทศและตางประเทศ เพื่อชวยสนับสนุนและผลักดันการดําเนินงานดานนิติ
บัญญัติรวมกัน อาทิ การออกกฎหมาย หรือผลักดันการดําเนินการในประเด็นที่สนใจรวมกัน 
โดยเฉพาะอยางย่ิงการสรางเครือขายความรวมมือในประเทศซึ่งจะเปนประโยชนตอการดําเนินงาน
ของฝายนิติบัญญัติ โดยสนับสนุนใหมีการติดตอสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอมูลกันอยางสม่ําเสมอ โดย
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พันธมิตรที่สําคัญของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภาน้ันไดแก สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรซึ่ง
เปนหนวยงานที่ตองมีการปฏิบัติงานรวมกัน ทั้งน้ี หากทั้งสองหนวยงานสามารถปฏิบัติงานไปใน
ทิศทางเดียวกันและสอดคลองกันก็จะชวยเสริมพลัง (synergy) ในการทํางานเพื่อผลักดันประเด็น
รวมกันในเวทีการประชุมตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  

4) สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยสํานักการตางประเทศตองมีการติดตาม
แนวโนมและทิศทางตาง ๆ ในเวทีโลก (Trends) อยางสม่ําเสมอ เพื่อทําใหสามารถเตรียมพรอมและ
ระบุไดวาหัวขอการประชุมในครั้งตอไปหรือในอนาคตจะเกี่ยวของกับเรื่องอะไรบาง เพื่อที่ผูปฏิบัติงาน
จะไดเตรียมขอมูลในเรื่อง/หัวขอดังกลาวใหแกสมาชิกวุฒิสภา/ สมาชิกสภานิติบัญญัติ นําเสนอในเวที
การประชุมไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งการดําเนินการในลักษณะดังกลาวจะทําใหนักวิเทศสัมพันธรูจัก
ติดตามและฝกคิดวิเคราะหสถานการณโลกและทิศทางแนวโนมตาง ๆ อยางใกลชิด คอยสืบคนขอมูล
เพื่อรวบรวมและนําเสนอตอสมาชิกวุฒิสภา/สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ
ย่ิงข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงถาเราสามารถมีสวนชวยสนับสนุนใหฝายนิติบัญญัติมีทาทีที่ชัดเจนใน
บทบาทของฝายนิติบัญญัติเองในเวทีระหวางประเทศ และชวยผลักดันประเด็นที่เห็นวาจะเปน
ประโยชนไมเฉพาะแตประเทศไทยเองแตเปนประโยชนของโลกแลว ก็จะเปนสิ่งที่สรางคุณคาและ
สรางการยอมรับใหเกิดข้ึนกับงานดานตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดอยางมาก 

5) สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาควรเสริมสรางวัฒนธรรมเครือขายในองคกรและ
ควรพัฒนานักวิเทศสัมพันธ สํานักการตางประเทศและบุคลากรผูปฏิบัติงานดานเครือขายของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาใหมีความรู ทักษะและสมรรถนะในการบริหารเครือขาย และสรางความ
ตระหนักวาตนมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมความสัมพันธและชวยสรางเครือขายระหวางหนวยงาน  

นอกจากน้ี สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาควรมีการเสริมสรางผูนํารุนใหมอยาง
ตอเน่ือง โดยบรรจุหัวขอที่เกี่ยวของกับการเสริมสรางความรูในการบริหารเครือขายและพัฒนาทักษะ
ในการชวยเหลือและแกไขปญหาภายในเครือขาย การรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหวางสมาชิกเครือขาย 
รวมทั้งควรสนับสนุนใหมีการนําระบบเทคโนโลยีมาใชในการติดตอประสานงานและใชในการพัฒนา
ฐานขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบมากย่ิงข้ึน 

4.2.2  ขอเสนอแนะในการดําเนินการ 
1) ในการสรางเครือขายความรวมมือดานตางประเทศน้ัน สํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภาตองระบุเปาหมายของการมีเครือขายตางประเทศใหชัดเจน และตองกําหนดบทบาทของ
ผูปฏิบัติงานซึ่งไดแก นักวิเทศสัมพันธใหชัดเจน อาทิเชน การมอบหมายหนาที่ผูประสานงาน 
(contact person) ที่ชัดเจน เพื่อใหทําหนาที่สงเสริมและดํารงไวซึ่งความสัมพันธอันดีตอกันกับ
เครือขาย แลกเปลี่ยนเรียนรูและดําเนินงานตามแผนอยางมีระบบ ซึ่งนับเปนข้ันตอนในการสราง
พันธกรณีรวมกัน/การสรางความผูกพันรวมกันกับเครือขาย โดยเฉพาะอยางย่ิงกับเครือขายดานนิติ
บัญญัติภายในประเทศที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาตองใหความสําคัญเปนอันดับแรก ทั้งน้ี ในการ
สรางและรักษาเครือขายน้ัน สํานักการตางประเทศสามารถเริ่มจากการเปนเครือขายโดยการติดตอ
ทางเครือขายอินเทอรเน็ต เพราะความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบัน ทําใหเราสามารถ
ติดตามขอมูลขาวสารและความเคลื่อนไหวตาง ๆ และการติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ ได
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อยางสะดวก รวดเร็ว โดยเฉพาะอยางย่ิงกับหนวยงานดานนิติบัญญัติตางประเทศ อาทิเชน เครือขาย 
IPU (Inter–Parliamentary Union), APPU (Asian–Pacific Parliamentarians’ Union)  

2) สํานักการตางประเทศในฐานะผูรับผิดชอบการดําเนินการดานการสราง
เครือขายความรวมมือตางประเทศควรนําแนวคิดการบริหารจัดการความรู  (Knowledge 
management) มาใชในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูบริหารดานตางประเทศของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและเจาหนาที่วิเทศสัมพันธเพื่อเปนการพัฒนาองคความรู แลกเปลี่ยน
ประสบการณ เทคนิควิธี และกําหนดแนวปฏิบัติในการสรางเครือขายความรวมมือตางประเทศใน
ประเด็นสําคัญตาง ๆ ที่นอกเหนือไปจากประเด็นความเสมอภาคทางเพศ โดยอาจจัดกิจกรรมใน
รูปแบบที่ไมเปนทางการ (Informal forum) หรือการจัดกิจกรรมในลักษณะของเวทีการพูดคุยของ
ผูบริหาร (Executive talk) โดยเชิญผูบริหารจากหนวยงานเครือขายเขามารวมพูคุยแลกเปลี่ยน
ความรูและประสบการณ (Knowledge sharing) ซึ่งจะเปนวิธีหน่ึงในการสรางองคความรูในประเด็น
สําคัญ ๆ และยังเปนการเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางหนวยงานเครือขายไดเปนอยางดี  

นอกจากน้ี ในการจัดกิจกรรมรวมกับหนวยงานเครือขาย สํานักการ
ตางประเทศอาจดําเนินการในลักษณะของโครงการแลกเปลี่ยนเจาหนาที่ระหวางเครือขายรวมกัน 
โดยการรับบุคลากรของเครือขายใหมาเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณ ซึ่งวิธีดังกลาวก็จะชวยให
เครือขายดานตางประเทศมีการเรียนรูระหวางกัน ทําใหผูปฏิบัติงานเห็นและเขาใจความสัมพันธ
ระหวางงาน ทําใหเกิดความคุนเคยกันมากข้ึนสงผลใหการประสานงานเปนไปอยางราบรื่นย่ิงข้ึน ทั้ง
ยังชวยสงเสริมใหเครือขายมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางใกลชิดมากข้ึน 

3) สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาควรใหความสําคัญกับการใหขอมูลยอนกลับ 
(feedback) การติดตามและประเมินผล และการใหขอมูลเกี่ยวกับความคืบหนาตาง ๆ  ภายหลังจากที่
เสร็จสิ้นภารกิจหรือการประชุมตาง ๆ เพื่อใหเครือขายดานตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาไดรูถึงความคืบหนาในการดําเนินงานของสภานิติบัญญัติแหงชาติหรือของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาในประเด็นที่ทั้งสองฝายใหความสนใจ และหากเครือขายไดรับทราบขอมูลที่นาสนใจและเปน
ประโยชนตอตนแลว ก็จะพัฒนาไปสูความรวมมือระหวางเครือขายไดตอไป 

ในการสรางเครือขายความรวมมือดานตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา
น้ันยังมีสิ่งที่ตองเรงดําเนินการในหลายเรื่อง ซึ่งหากสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดดําเนินการดังที่
กลาวมาตามขอเสนอแนะขางตนแลว สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะสามารถสรางเครือขายที่เขมแข็ง
และพัฒนาไปสูเครือขายความรวมมือระหวางกันตอไป อยางไรก็ตาม ในการพัฒนาเครือขายไปสูข้ัน
ของการทํางานรวมกัน (collaborate) ระหวางเครือขายน้ันจําเปนตองมีการพัฒนาศักยภาพของผู
ทํางานทั้งสองฝาย รวมทั้งตองมีการสรางระบบบริหารที่ตองพึ่งพากันเพื่อใหงานสําเร็จ มีการใช
ทรัพยากรและมีเงื่อนไขผูกพันเทากันทั้งสองฝาย ซึ่งเปนเรื่องที่ตองอาศัยเวลาในการดําเนินการตอไป 
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ภาคผนวก ก 
แนวคําถามท่ีใชในการสัมภาษณเพ่ือการศึกษาสวนบุคคล 

เรื่อง แนวทางการสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือดานตางประเทศ 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 
 
1)  ทานคิดวาในปจจุบันนักวิเทศสัมพันธ สํานักการตางประเทศมีบทบาทดานตางประเทศ

ที่เหมาะสมกับสถานการณปจจุบันเพียงใด และมีสิ่งใดที่ยังตองพัฒนา  
 
2)  ทานมีความเห็นตอการดําเนินการสรางเครือขายดานตางประเทศของสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภาอยางไร 
  
3)  ทานมีขอเสนอแนะในการสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือดานตางประเทศของ

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาอยางไร 
 
4)  ทานคิดวาการสรางเครือขายความรวมมือดานตางประเทศในประเด็นความเทาเทียม

ทางเพศ (Gender equality) สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาควรประสานงานและเปนเครือขายกับ
หนวยงานใดบาง และหนวยงานน้ันมีความสําคัญมากนอยเพียงใด 
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