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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ในการปฏิบั ติงานของวุฒิสภาไทยซึ่ง เปนหนึ่ง ในองคก รหลั ก ดานนิติบัญ ญัติ มีสํานั กงาน
เลขาธิการวุฒิสภาเปนหนวยงานสนับสนุนดานวิชาการ ดานตางประเทศ และดานธุรการตาง ๆ ทั้งนี้ ใน
การปฏิบัติงานดานตางประเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภาหรือสภานิติบัญญัติแหงชาตินั้น มี
สํานักการตางประเทศปฏิบัติหนาที่สนับสนุนภารกิจ ประกอบดวย (1) การแลกเปลี่ยนการเยือนอยาง
เปนทางการ (2) การรับรองบุคคลสําคัญ ๆ ของรัฐสภาตางประเทศและเอกอัครราชทูตตางประเทศในไทย
(3) การประชุมระหวางประเทศ (4) การสนทนาแลกเปลี่ยนระหวางกัน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนและ
การศึกษาดูงาน ของคณะกรรมาธิการและการแลกเปลี่ยนของผูบริหารสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
การศึกษาเรื่อง แนวทางการสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือดานตางประเทศของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อเสนอแนวทางในการสรางและพัฒ นาเครือขายความรวมมือดาน
ตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานในการสนับสนุนงาน
ดานตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั้น จากการศึกษาพบวา
บทบาทดานตางประเทศของนักวิเทศสัมพันธ สํานักการตางประเทศยังไมสามารถปฏิบัติงานดาน
สารัตถะไดอยางมีประสิทธิภาพ และยังไมเปนไปตามความคาดหวังของผูบริหารที่ไดวางนโยบายไว
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาการดําเนินงานดานเครือขายตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาใน
อดีตพบวา ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไมไดใหความสําคัญกับบทบาทในการ
สร างเครื อข า ยด า นต างประเทศในระดั บ องคก ร ยั ง ไม มีก ารกํ าหนดนโยบายและแนวทางการ
ดําเนินงานดานเครือขายตางประเทศที่ชัดเจน การศึกษานี้จึงเสนอวา เพื่อเปนการพัฒนาและสงเสริม
บทบาทในการปฏิบัติงานดานสารัตถะของนักวิเทศสัมพันธ สํานักการตางประเทศใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาควรสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือกับหนวยงานทั้งภายใน
และตางประเทศ โดยเริ่ม จากการกําหนดเปาหมายของการสรางเครือขายดานตางประเทศ คือ
การพัฒนาองคความรูดานตางประเทศที่จําเปนสําหรับงานสารัตถะของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
และการกําหนดขอบเขตการดําเนินการในลักษณะของการจัดทําเครือขายความรวมมือตางประเทศ
ตามประเด็นที่หนวยงานใหความสําคัญและตองการสรางเครือขาย (issued–based) ซึ่งในการศึกษานี้
ไดห ยิบยกประเด็นความเสมอภาคทางเพศ (Gender equality) จากนั้นจึง วิเคราะหหาผูที่มีสวน
เกี่ยวของในการสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยนําแนวคิด
การวิเ คราะหผู มีสวนไดสวนเสียมาใช ซึ่ง ทํ าใหท ราบวาในการสร างเครื อขายความรว มมือดา น
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) และสํานักงานเลขาธิก ารสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) โดยตองระบุวา
หนวยงานเครือ ขายเหล านี้จ ะไดรับ ประโยชนอ ะไรบางจากการเปนเครือขายรวมกับ สํ านัก งาน

จ
เลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งเปนปจจัยสําคัญของการสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือในระยะยาว
นอกจากนี้ การสรางและพัฒ นาเครือขายความรวมมือดานตางประเทศของสํานัก งานเลขาธิก าร
วุฒิส ภา ตอ งมีก ารกํา หนดแนวทางการเชื่ อมโยงผูมี สวนเกี่ยวของเพื่อกํ าหนดกิจ กรรมสํ าคัญ ที่
สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาต อ งดํ า เนิ น การเพื่ อ สร า งและพั ฒ นาเครื อ ข า ยความร ว มมื อ ด า น
ตา งประเทศ อาทิ การเชิญ เป น ที่ป รึ ก ษา (Consultation) การติด ตอ สื่ อสารระหว างเครื อข า ย
(Communication) การเสวนา (Dialogue) และการเปนพันธมิตร (Partnership)

ฉ

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาสวนบุคคลเรื่อง แนวทางการสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือดาน
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ภูมิหลัง ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
รัฐสภาไทยในฐานะองคกรดานนิติบัญ ญัติมีภารกิจ หลักในการตรากฎหมายของประเทศ
ทั้งยังมีบทบาทสําคัญในเวทีระหวางประเทศ โดยมุงเนนการมีปฏิสัมพันธระหวางสถาบันนิติบัญญัติ
ของไทยกับ สถาบัน นิติ บั ญ ญั ติข องตา งประเทศ อัน จะนํา มาซึ่ ง ความเข าใจ ความร วมมือ และ
ความสัมพันธอันดีระหวางกัน เพื่อรวมกันแสวงหาแนวทางในการแกไขประเด็นปญหาตาง ๆ อยาง
เปนรูปธรรม รวมทั้งการดําเนินการใด ๆ ที่สอดคลองและสนับสนุนการดําเนินงานของฝายบริหารเพื่อ
รักษาและเพิ่มพูนผลประโยชนของชาติและประชาชน
ในการปฏิบัติงานของวุฒิส ภาไทยซึ่งเปนหนึ่ง ในองคกรหลัก ดานนิติบัญ ญัติ มีสํานัก งาน
เลขาธิก ารวุฒิสภาเปนหนวยงานสนับ สนุนดานวิชาการ ดานตางประเทศ และดานธุร การตาง ๆ
อยางไรก็ตาม ภายหลังจากที่คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดเขายึดและควบคุมอํานาจการ
ปกครองประเทศ และไดประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
25571 ซึ่งในมาตราที่ 6 ไดกําหนดใหมี “สภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่แทน สภาผูแทนราษฎร
วุฒิสภา และรัฐสภา” โดยมีสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภานิตบิ ัญญัติ
แหงชาติ เปนหนวยงานสนับสนุนใหกับสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ทั้ง นี้ ภารกิจ ของสํานักงานเลขาธิก ารวุฒิส ภาในปจ จุบันจึง ยังคงมีห นาที่ส นับสนุนการ
ดําเนินงานดานนิติ บัญ ญัติให กับ สถาบัน นิติบัญ ญัติ ของประเทศ ในส วนของการดําเนิ นงานของ
สํานักงานเลขาธิก ารวุฒิสภานั้นยังมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อใหบ รรลุวิสัยทัศนของหนวยงาน
“องคกรที่เปนเลิศในการสงเสริม สนับสนุนงานฝายนิติบัญญัติ” ตามที่กําหนดไวในแผนยุทธศาสตร
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560–2564)2 โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของภารกิจ
ดานตางประเทศ ซึ่งระบุไวในประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาเครือขายและความรวมมือทั้งในและ
ตางประเทศ โดยมีเปาประสงคใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการพัฒนาเครือขายดานนิติบัญญัติกับ
หนวยงานภายในและตางประเทศ อันจะเปนประโยชนกับสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในหลายดาน
อาทิ ดานการแลกเปลี่ยนขอมูล ทางวิชาการ ขอมูลกฎหมาย ดานระบบงาน และดานการพัฒ นา
บุคลากร เพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ในการปฏิบัติง านดานตางประเทศเพื่อสนับสนุ นภารกิจ ของวุฒิสภาหรือสภานิติบัญญัติ
แหงชาตินั้น สํานักการตางประเทศมีหนาที่ในการสนับสนุนบทบาทดานนิติบัญญัติ โดยสามารถแบง
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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) การสนทนาแลกเปลี่ ย นระหว า งกั น รวมทั้ ง การแลกเปลี่ ย นและการศึ ก ษาดู ง านของ
คณะกรรมาธิก าร ตลอดจนการศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนของผูบริหารสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา
ในการนี้ เพื่อสนับสนุนภารกิจดังกลาว สํานักการตางประเทศจําเปนตองรวบรวม ศึกษา
วิ เ คราะห ข อ มู ล ในประเด็ น สํ า คั ญ ๆ เพื่ อ จั ด ทํ า ข อ มู ล ต า ง ๆ อาทิ เ ช น เอกสารถ อ ยแถลง
(Intervention) เอกสารคํากลาวในที่ประชุม เอกสารบรรยายขององคปาฐก (Keynote Speaker)
และเอกสารประกอบประเด็นการสนทนา (Talking points) กับบุคคลสําคัญตางประเทศ ซึ่งในการ
ดําเนินการจัดทําเอกสารที่กลาวมา นักวิเทศสัมพันธจําเปนตองใชขอมูลขาวสารที่ถูกตอง ครบถวน
เพื่อประกอบการศึกษา วิเคราะห โดยเฉพาะอยางยิ่งในโลกปจจุบัน ที่ขอมูลขาวสารมากมายจนอยูใน
สภาวะของความทวมทนของขอมูล ซึ่งมีทั้งขอมูลที่เชื่อถือไดและขอมูล ที่ผิดพลาดหรือขอมูล ลวง
อีกทั้งประเด็นปญหาในปจจุบันมีความสลับซับซอนมากขึ้น จึงจําเปนตองอาศัยและพึ่งพาความรูค วาม
เชี่ยวชาญของหนวยงานอื่นซึ่งมีความเกี่ยวของกับประเด็นเหลานั้นโดยตรง สํานักการตางประเทศจึง
จําเปนตองประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหไดมาซึ่ง ขอมูลที่ถูกตอง เปนปจจุบัน และได
ขอมูลอยางรวดเร็ว ทันเหตุการณ ดังนั้น การมีเครือขายความรวมมือดานตางประเทศจึงมีความสําคัญ
ทั้ง ในแงของการแลกเปลี่ยนขอมูล ทางวิชาการ และการจัดกิจ กรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณระหวางบุคลากรของเครือขายดานตางประเทศซึ่งจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน
ดานตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ในการจัดเตรียมเอกสารดานตางประเทศของนักวิเทศสัมพันธ สํานักงานตางประเทศ
เพื่อการนําเสนอของสมาชิกวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแหงชาติในเวทีระหวางประเทศประกอบดวย
หัวขอหลัก ๆ ดังตอไปนี้
1) เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (Climate change)
2) ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน (Democracy and Human rights)
3) สันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ (Peace and Security)
4) การพัฒนาที่ยั่งยืน การคลังและการคา (Sustainable development, Finance and
Trade)
5) การอพยพเคลื่ อ นย า ยแรงงาน/ การค า มนุ ษ ย (Labor migration/ Human
trafficking)
6) การประมงและความรวมมือทางทะเล (Maritime cooperation)
7) เรื่องแนวทางการปราบปรามยาเสพติด (Drug free community)
8) สังคมผูสูงอายุ (Aging society)
9) ความเทาเทียมทางเพศ (Gender equality)
ประเด็นตาง ๆ ที่กลาวมาขางตนนั้นเปนประเด็นสําคัญระดับโลก (Global issues) จึงมัก
ถูกหยิบ ยกมาหารือในเวทีการประชุมระหวางประเทศอยางตอเนื่อง ซึ่ง รวมถึงการประชุม ในเวที
รัฐสภาระหวางประเทศดวย นอกจากนี้ สมาชิกรัฐสภายัง มีก ารศึก ษาในหัวขอดัง กลาวทั้ง ในชั้น
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กรรมาธิการ ในรัฐสภา และเวทีการสัมมนาและการประชุมในทุกระดับ รวมทั้งการหารือในระดับ
พหุภาคี และทวิภาคของประธานรัฐสภา และรองประธานรัฐสภา
สภาพปญหาปจจุบัน
จากสภาวการณท างการเมืองของไทยในป จจุบันที่มุง เนนการปฏิรูป ประเทศในทุกดาน
เพื่อพัฒ นาประเทศไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่ง ยืน ซึ่งในสวนของสภานิติบัญญัติแหงชาตินั้นมี
บทบาทสําคัญในการพิจารณาออกกฎหมายเพื่อรองรับการปฏิรูปดังกลาว ทั้งยังมีบทบาทตอเนื่องใน
เวทีรัฐสภาระหวางประเทศในการนําเสนอทาทีของประเทศไทยตอประเด็นสําคัญ ๆ ในเวทีสากล โดย
มีสํานักการตางประเทศทําหนาที่สนับสนุนการปฏิบัติงานดานตางประเทศของสภานิติบัญญัตแิ หงชาติ
ซึ่งที่ผานมาการดําเนินงานดานตางประเทศของสํานักการตางประเทศยังขาดการกําหนดทิศทางและ
เปาหมายการดําเนินงานที่ชัดเจน อีก ทั้ ง บทบาทการดําเนินงานยัง เปนลักษณะการทํางานเชิงรับ
(reactive) มากกวาจะเปนการดําเนินงานเชิงรุก (proactive) อยูในหลายมิติ ทั้งในเรื่องการเตรียม
ขอมูลเชิงวิชาการ และการจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย (policy brief) เพื่อนําเสนอในที่ประชุมระหวาง
ประเทศซึ่งที่ผานมาเจาหนาที่จะดําเนินการจัดทําประเด็นหรือขอเสนอตาง ๆ ตามคํารองของสมาชิก
สภานิติบัญญัติแหงชาติมากกวาจะเปนการนําเสนอประเด็นหรือขอเสนอที่ไดมีการศึกษาวิเคราะหและ
จัดทําไวแลว นอกจากนี้ บทบาทในการสรางเครือขายดานตางประเทศกับหนวยงานภายนอกยังเปน
บทบาทใหมที่สําคัญของสํานักการตางประเทศ เนื่องจากภายใตแผนยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการ
วุ ฒิ ส ภา ฉบั บ ที่ 4 ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ที่ 6 การพั ฒ นาเครื อ ข า ยและความร ว มมื อ ทั้ ง ในและ
ตางประเทศ มีเปาประสงคใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการพัฒนาเครือขายดานนิติบัญญัติกับ
หนวยงานภายในและตางประเทศ ซึ่งหมายรวมถึงการสรางเครือขายดานประเทศที่อยูภายใตการ
ดําเนินงานของสํานัก การตางประเทศดวย จากยุท ธศาสตรดัง กลาวไดแสดงใหเ ห็นวาสํานัก งาน
เลขาธิการวุฒิส ภาไดใหความสําคัญกับงานดานตางประเทศและการสรางเครือขายกับ หนวยงาน
ภายนอกทั้งในประเทศและตางประเทศ จึงไดกําหนดไวเปนประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 ซึ่งเปนประเด็นที่
ไมเคยระบุไวในแผนยุทธศาสตรทั้งสามฉบับที่ผานมา อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาการดําเนินงานใน
ปจจุบันดานการสรางเครือขายดานตางประเทศแลว พบวานอกจากจะขาดการประสานงานและความ
รวมมือจากหนวยงานภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาแลว สํานักการตางประเทศยังขาดความ
ตอเนื่องในการติดตอและดําเนินกิจกรรมรวมกับเครือขายภายนอกที่มีอยู ทั้ง ยัง ไมมีก ารกําหนด
แนวทางในการสรางเครือขายความรวมมือดานตางประเทศ สงผลใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามี
เครือขายความรวมมืออยางเปนทางการจํานวนนอย มีอัตราการขยายเครือขายต่ํา และในบางกรณีมี
การสูญเสียเครือขายที่มีอยูเดิม
จากสภาพปญหาดังกลาวขางตน จึงควรมีการศึกษาในเรื่อง แนวทางการสรางและพัฒนา
เครือขายความรวมมือดานตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อเสนอแนวทางในการสราง
และพัฒ นาเครือขายความรวมมือดานตางประเทศของสํานัก งานเลขาธิก ารวุฒิส ภา เพื่อพัฒ นา
ศักยภาพการปฏิบัติงานในการสนับสนุนงานดานสารัตถะตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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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
การวิจัยครั้งนี้ใชเวลาดําเนินการตั้งแตเดือนมิถุนายน–สิงหาคม 2560
1.3.2 ขอบเขตดานเนื้อหา
เป น การศึ ก ษาแนวทางในการสร า งและพั ฒ นาเครื อ ข า ยความร ว มมื อ ด า น
ตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ศึกษากรณีเครือขายความรวมมือดานความเทาเทียม
ทางเพศ (Gender equality) เนื่องจากประเด็นเรื่องความเทาเทียมทางเพศเปนประเด็นที่สมาชิก
รัฐสภา/สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติใหความสําคัญอยางตอเนื่อง และเปนประเด็นที่ถูกหยิบยกมา
พิจารณาและพูดคุยระหวางสมาชิกรัฐสภาในหลายโอกาสและหลายเวที ทั้งเวทีระดับประเทศและเวที
ระหวางประเทศ ทั้งนี้ ประเด็นความเทาเทียมทางเพศยังถูกบรรจุไวในเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของสหประชาชาติ UN Sustainable development Goals (SDGs) โดยเปนเปาหมายที่ 5
การบรรลุความเทาเทียมทางเพศและการเสริมสรางพลังใหแกสตรีและเด็กหญิงทุกคน
สําหรับ การศึ ก ษาครั้ง นี้เ ปนการศึก ษาจากขอมูล เอกสารที่ เ กี่ยวของและการ
สัมภาษณผูที่เกี่ยวของ
1.3.3 ประชากรที่ใชในการศึกษา
ได แ ก การสั ม ภาษณส มาชิ ก สภานิติ บั ญ ญั ติแ ห ง ชาติ ผู บ ริ ห ารของสํ านั ก งาน
เลขาธิการวุฒิสภา เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ สํานักการตางประเทศ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
1.4 สมมติฐานการศึกษา
เปาหมายของการสรางเครือขายมีผ ลตอการกําหนดแนวทางสรางและพัฒนาเครือขาย
ความรวมมือดานตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาใชหรือไม
1.5 ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษา
1.5.1 ทราบถึงบทบาทที่เหมาะสมสําหรับการปฏิบัติงานดานตางประเทศของนักวิเทศ
สัมพันธ สํานักการตางประเทศ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
1.5.2 ได ข อ เสนอแนะแนวทางการสร า งและพั ฒ นาเครื อ ข า ยความร ว มมื อ ด า น
ตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม
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1.6 นิยามศัพท
การสรางเครือขาย หมายถึง การทําใหมีการติดตอ สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูล
ทางวิชาการ ขอมูล ขาวสาร กฎหมาย งานวิจัยที่เกี่ยวของกับ งานดานตางประเทศ และการสราง
ความรวมมือเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณดานงานตางประเทศระหวางกันโดยสมัครใจ
ภารกิจงานดานตางประเทศ หมายถึง บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบดานงานตางประเทศ
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เครือขายความรวมมือดานตางประเทศ หมายถึง การเชื่อมโยงของหนวยงาน องคกร และ
สถาบันทางวิชาการทั้ง ภาครัฐและเอกชนที่ดําเนินงานเกี่ยวกับ การจัดทําขอมูล วิชาการ กฎหมาย
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานดานตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับเครือขาย
2.1.1.1 ความหมายของเครือขาย
Paul Starkey (1997: 15) ไดใหความหมายไววา เครือขาย คือ กลุมของ
คนหรือองคการที่สมัครใจแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลระหวางกัน หรือทํากิจกรรมรวมกัน ในลักษณะที่
บุคคลหรือองคการสมาชิกยังคงมีความเปนอิสระในการดําเนินกิจกรรมของตน การสรางเครือขายเปน
การทําใหบุคคลและองคก ารที่กระจัดกระจายไดติดตอและแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร และเปน
การรวมมือกันดวยความสมัครใจ อีกทั้ง สมาชิก ในเครือขายมีค วามสัมพันธกันฉันทเ พื่อนที่ตางก็มี
ความเปนอิสระมากกวาสรางการคบคาสมาคมแบบพึ่งพิง
Hanson (2003: 523) ใหความหมายของเครือขาย (Network) วา
หมายถึง รูปแบบหนึ่งของการประสานงานของบุคคล กลุมองคกรหรือหลายองคการที่มีทรัพยากรของ
ตัวเอง และประสานงานในระยะเวลาพอสมควร จะมีกิจกรรมรวมกันอยางสม่ําเสมอหรือไมก็ตาม
แตจะมีการวางรากฐานเอาไวเมื่อฝายหนึ่งฝายใดตองการขอความชวยเหลือหรือขอความรวมมือจาก
กลุมอื่น ๆ เพื่อแกปญหาและสามารถติดตอกันตอไปได และจะตองมีความสนใจในเรื่องหนึ่งเรื่องใด
รวมกัน อยางไรก็ตาม หากจะใหเปนเครือขายที่ดีไดตองมีปจจัยความรวมมือกันที่จะติดตอสื่อสาร
เต็ม ใจที่จ ะประสานงานกัน และที่สําคั ญ สมาชิก ต องยอมรับ ที่ จ ะทํา กิจ กรรมร วมกัน ไมใช เ พีย ง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเทานั้น
Joanna Smith และ Priscilla Wohlstetter (2006: 250) อธิบายวา
เครือขาย คือ ความสัมพันธระหวางตัวแสดงตาง ๆ ภายในเครือขายมีลัก ษณะของความสมัครใจ
(voluntary) โดยที่ไมมีองคกรใดบังคับหรือสั่งการองคการอื่น ๆ ในเครือขายได ทั้งนี้ความสัมพันธ
ดังกลาวจะอยูในระดับที่สามารถนําไปสูการแลกเปลี่ยนทรัพยากรในการดําเนินงานหรือการตัดสินใจ
รวมกันระหวางตัวแสดงตาง ๆ ภายในเครือขาย
ประเวศ วะสี (2541: 13–16) กลาวถึง เครือขายทางสังคมที่มีก าร
ขยายตั วออกไปจะมีลั ก ษณะคลายเครือข ายในสมอง โดยโครงสรางของสมองนั้นจะทํ าให เ กิ ด
การเรีย นรูในระดับ ที่สูง เพื่อการมี ชีวิตรอด และโครงสรางทางสัง คมจะมีวิวั ฒ นาการไปเหมือ น
โครงสรางทางสมองมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งกอใหเกิดความ
เปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของสังคม จากสังคมใชอํานาจไปเปนสังคม
แหงการเรียนรูโดยมีการปรับเปลี่ ยนโครงสรางทางสังคมจากแนวดิ่งไปเปนเครือขายสังคมที่มีการ
โยงใยความสัมพันธในทุกทิศทางเปนเครือขายทางสังคมแหงกัลยาณมิตรหรือเครือขายสังคมแหง
การเรียนรู (Learning social networks)
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ธนา ประมุขกูล (2547: 37) ใหความหมายของเครือขายวา คือ ภาพขาย
ใยแมงมุมซึ่งแสดงใหเห็นการถักทอโยงใยกันของเสนใยที่พาดผานกันหลายเสน หลากทิศทาง ดังนั้น
เครือขายจึง เปนการเชื่อมโยงอยางมีเปาหมาย เปนการเชื่อมโยงระหวางระบบที่ปฏิบัติการอยูเขา
ดวยกัน เชน การเชื่อมโยงคอมพิวเตอรเ ขาเปนเครือขายอินเตอรเ น็ต เปนตน หรืออาจเปนการ
เชื่อมโยงระหวางบทบาทของบุคคล/ องคกรตาง ๆ ภายใตวัตถุประสงครวมใด ๆ ของภาคีสมาชิก
ดังนั้น เครือขายจึงเปนรูปแบบการทํางานในลักษณะสรางความรวมมือ ประสานงานกันในแนวราบ
ระหวางผูที่เกี่ยวของดวยสรรพกําลัง รวมถึงคน สติปญญา ความสามารถและทรัพยากรในการทํางาน
เพื่อเอาชนะอุปสรรคที่เปนจุดออนของระบบราชการ
จากนิ ย ามทั้ ง จากนั ก วิ ช าการต า งประเทศและนั ก วิ ช าการชาวไทย
สามารถสรุปความหมายของ “เครือขาย” วาหมายถึง การที่ปจเจกบุคคล กลุมของคนหรือองคการที่
มีความสมัครใจมาพบปะกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณระหวางกัน หรื อลงมือทํากิจกรรม
รวมกัน โดยที่สมาชิกมีความเปนอิสระ ขณะเดียวกันก็มีความสัมพันธระหวางกันในหลายดาน ไมวาจะ
เปนทางดานสัง คม ทางดานขาวสาร โดยมีการจัดรูป แบบของการจัดการใหเปนกลไกขับ เคลื่อน
เชื่อมโยงกิจกรรมรวมกัน และตระหนักถึงงานที่จะทํารวมกัน ทั้งนี้ก็เพื่ อใหบรรลุเปาหมายที่วางไว
รวมกัน
2.1.1.2 ที่มาและการเกิดเครือขาย
ปจ จุบันประเด็นปญหาทั้ง ในระดับ องคก าร สัง คม หรือประเทศตางมี
ความสลับซับซอนมากขึ้น สงผลใหการแกปญหาโดยเพียงลําพังไมอาจบรรลุวัตถุประสงคไดตามที่วางไว
การแกไขปญหารวมกันหรือการสรางเครือขายจึงกลายเปนแนวคิดสําคัญในการแกไขปญหา การสราง
เครือขายการทํางานจึงกลายมาเปนวิธีการที่ไดรับความนิยมทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐบาล
ทฤษฎีและแนวคิดที่อ ธิบ ายถึง เครือขายในการทํา งาน ไดแ ก (นฤมล
นิราทร, 2543: 11)
1. ทฤษฎีก ารแลกเปลี่ ย น (Exchange Theory) อธิ บ ายถึ ง การ
แลกเปลี่ยนผลประโยชนระหวางกัน ดังนั้น เหตุผลหลักที่จะทําใหเครือขายเกิดขั้นไดโดยสมัครใจ ก็คือ
แตละฝายตองมองเห็นประโยชนที่ตนจะไดรับจากการเขารวมเครือขาย ซึ่งจะนําไปสูความเต็มใจที่จะ
ประสานกันหรือเขารวมเปนเครือขาย
2. แนวคิดการรวมพลัง (Synergy) การรวมพลังการทํางานนําไปสูผลไดที่
มีคุณคาทวีคูณ หรือความเขมแข็งมากกวาการที่แตละองคการจะทํางานโดยโดดเดี่ยว ทั้งนี้โดยมีความ
เชื่อวาการรวมพลังกันจะกอใหเกิดคุณคาที่ทวีคูณขึ้น
2.1.1.3 ลักษณะของเครือขาย
หากกลาวในภาพรวมจะเห็นไดวาเครือขายเปนแบบฉบับความสัมพันธ
ระหวางบุคคลหรือกลุมบุคคลหรือองคก ารที่มีความเกี่ยวของกัน โดยกลุมตาง ๆ ดังกลาวมัก จะ
เชื่อมโยงกันในลักษณะของการพึ่งพาอาศัยระหวางกัน นักวิชาการไดกลาวถึงลักษณะของเครือขายไว
ดังนี้
เสาวลักษณ ชายทวีป (2542: 12) ไดอธิบายถึงลักษณะของเครือขายไว
ดังนี้
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1) เครือขายควรมีบทบาทในการเปนกลไกขั้นตนเพื่อเปดโอกาสใหกลุม
ตาง ๆ ไดเขาไปสูกลไกแกไขปญหาที่อยูในระดับที่สูงขึ้น
2) องคการที่เปนเครือขาย ควรมีความสัมพันธเปนแบบเพื่อนรวมงาน
เพื่อการประสานงานชวยเหลือกัน ความสัมพันธขององคการเครือขายอาจจะมีลักษณะแนวดิ่งแตไมได
หมายถึง การมีอํานาจในการสั่งการ
3) เครือขายตองมีเ ปาหมายที่ชัดเจน องคก ารที่เ ปนเครือขายควรมี
ลักษณะที่เปนอิสระ
นฤมล นิราทร (2543 : 7–8) กลาววา ลักษณะของเครือขายที่สําคัญมี
ดังนี้
1) มีกลุมบุคคลหรือองคการ
2) กลุมเหลานี้มีปฏิสัมพันธ ปฏิสัมพันธเปนกระบวนการที่ประสานกลุม
หรือบุคคลเอาไว สิ่งที่ไดจากการมีปฏิสัมพันธก็คือขาวสารขอมูลในรูปแบบตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอ
การทํางาน
3) มีการทํางานเพื่อใหบรรลุเ ปาหมายรวมกันลัก ษณะทั้ง 3 ประการ
ขางตนเปนลักษณะทั่วไปของกลุมหรือองคการ
4) มีความเปนอิสระตอกัน ความเปนอิสระตอกันนี้หมายถึง แตละกลุม
ก็มีเปาหมายมีกิจกรรมของตนเองอยูแลว การเขามารวมเครือขายเปนการเขามารวมเปนบางสวนเพื่อ
ทํากิจกรรมหรือโครงการรวมกัน เมื่อโครงการสําเร็จแลวเครือขายก็อาจสลายตัวไปได
จากที่ ก ล า วมาแลว ข า งต น จะเห็ นได ว า ลั ก ษณะที่ดี ข องการทํ า งาน
เครือขายจําเปนตองมีองคประกอบหลัก ๆ ที่สําคัญ คือ เปนเครือขายที่มีความสัมพันธในการทํางาน
รวมกัน มีเปาหมายในการทํางานที่ชัดเจนและเปนอิสระ รวมถึงการใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน
จึงจะทําใหการทํางานแบบเครือขายเปนไปดวยดี
2.1.1.4 รูปแบบของเครือขายความรวมมือ (Collaborative Networks Model)
เมื่อทําการศึก ษาเกี่ยวกับเครือขาย (Networks) และ ความรวมมือ
(Collaboration) จะเห็นไดวาทั้ง 2 แนวคิดไมสามารถแยกออกจากกันได กลาวคือเมื่อมีเครือขาย
หากแตไมมีความรวมมือก็ไมสามารถทําใหงานบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่วางไวได เครือขาย
จึงถือวาเปนปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดการสรางความรวมมือ เนื่องจากเปนการเปดโอกาสใหองคการตาง ๆ
ไดเขามาดําเนินการรวมกัน สรางความรูในดานตาง ๆ ตลอดจนแบงปนทรัพยากร และคนหาแนวทาง
ในการปฏิบัติรวมกัน นอกจากนี้การปฏิบัติงานรวมกันภายใตบริบทของเครือขาย เปนการปฏิบัติงานที่
ไมใชการปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชา หากแตเปนการรวมกันคนหาแนวทางในการปฏิบัติงาน
(Robert Agranoff, 2006 : 57–58)
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ตารางที่ 1 ระดับของความรวมมือ
ต่ํา เครือขาย
(Networking)
ประสานงาน
(Coordination)
ความรวมมือ
(Cooperation)
ทํางานรวมกัน
(Collaboration)
สูง

มีการแลกขอมูลตามอัธยาศัย เปนแหลงขอมูล ใชเวลาและความไวใจกัน
ในความรวมมือนอย
มีก ารแลกขอ มูล จัด กิจ กรรมตามเป าหมายร วมกั น มีกิ จ กรรมที่ ตอ ง
ประสานตกลงกัน มีขอจํากัดในการทํางานและบริการไมซ้ําซอน
แลกขอมูล ใชทรัพยากรรวมกัน ตองใชเวลาและมีความไววางใจกันมาก
ทําทุกอยางตามทุกขอ แตมีการสรางศัก ยภาพผูทํางานสองฝายเพื่อให
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 ขั้นตอนของกระบวนการจัดการเครือขายความรวมมือ
1) ทําใหรูสึกถึงความเรงดวนที่ตองมีเครือขาย ประเมินสถานการณดาน
ตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอความสําเร็จตามวัตถุประสงคของเครือขายความรวมมือ ชี้ใหเห็นวิกฤตและ
โอกาสทางเลือกของความสําเร็จ
2) กอรูปกลุมแกนนําเครือขายความรวมมือรวมตัวกันของคนและกลุม ที่
มีพลังพอที่จะขับเคลื่อนความรวมมือ ทํากิจกรรมรวมกันของแกนนําในลักษณะทีม
3) สร า งจิ น ตภาพ/วิ สั ย ทั ศ น ค วามร ว มมื อ กํ า หนดกลยุ ท ธ ไ ปสู
ความสําเร็จ
4) แผขยายการรับรูและยอมรับในวิสัยทัศนใหม ใชทุกชองทางในการ
สื่อวิสัยทัศนใหมและกลยุทธกลุมแกนนําทําเปนตัวอยาง
5) ขับเคลื่อนการกระทําระหวางหนวยงาน ลดอุปสรรค เปลี่ยนระบบ
และโครงสรางที่บั่นทอนการเปลี่ยนแปลง สงเสริม “ความคิดใหม การกระทําใหมที่ด”ี
6) ชื่นชมความสําเร็จทีละเล็กละนอย กําหนดและชื่นชมการปรับปรุง
ผลงานที่เริ่มเกิดขึ้น ชื่นชมสรรเสริญคนที่ปรับปรุงตนเองสรางกระแสความเชื่อในความสําเร็จแมจะ
เปนเรื่องเล็ก
7) ผนึกกําลังผลความสําเร็จกอตัวเปนคลื่นของการเปลี่ยนแปลง เมื่อ
ความคิดเริ่มเคลื่อนเปลี่ยนรีบ ปรับระบบโครงสรางและนโยบายใหคลอยตาม ตอกย้ําความเชื่อมั่น
ดวยโครงการใหม และแกนนําการเปลี่ยนแปลงหนาใหม
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8) ปลูกฝงแนวทางการทํางานแบบเครือขายใหเปนวัฒนธรรม ผลงานที่ดี
มาจากความรวมมือและการยึดจุดมุงหมายรวมกัน ผนวกกับการมีภาวะผูนําที่ดีและการจัดการที่ดี
เชื่อมโยงใหเห็นวาพฤติกรรมความรวมมือระหวางหนวยงาน 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 .มีการเรียนรูผลการทํางานเพื่อปรับปรุงทักษะและผลงานอยางตอเนือ่ ง
11. สมาชิกกลุมทุกคนสามารถพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญของตน
อยางตอเนื่อง
2.1.2 แนวคิดการวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder Analysis)3
แนวคิดการวิเ คราะหผูมีสวนไดสวนเสียมีวัตถุประสงคเพื่อวิเ คราะหองคก รหรือ
ระบบ โดยใชเปนเครื่องมือวินิจฉัยบงชี้ผูมีสวนไดสวนเสีย ไมวาจะเปนตัวบุคคล หนวยงาน องคกร
อธิบายสิ่งที่ผูมีสวนไดสวนเสียใหความสนใจ หรือความตองการ รวบรวมแนวความคิดเกี่ยวกับปญหา
ระบุแหลงทรัพยากรและอํานาจการสั่งการหรืออํานาจในการชี้นําทางความคิด เพื่อใชเปนขอมูลใน
การบริหารองคกรหรือระบบใหมีความยั่งยืน ผูบริหารจะตองใหความสนใจ และใหความสําคัญกับ
กลุมผูมีสวนไดสวนเสียในทุกมิติ การบริหารจัดการผูมีสวนไดสวนเสียอยางเหมาะสมจะเอื้อประโยชน
ใหแกองคก รหรือระบบ ผูบริหารองคกรควรใหความสนใจตอขอเสนอแนะ ขอเรียกรองหรือความ
กังวลของผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อนํามาเปนสวนสําคัญในการกําหนดกลยุทธในการบริหารจัดการผูมี
สวนไดสวนเสียทั้งหมด โดยเฉพาะอยางยิ่งผูมีสวนไดสวนเสียทีส่ งผลกระทบสูงตอองคกรหรือระบบ
ในการวิเคราะหผูมีสวนไดเสียสามารถดําเนินการดวยการตอบคําถามตาง ๆ ไดแก
ผูมีสวนไดเสียคือใคร กําลังคิดอะไร มีอิทธิพลอํานาจตอเราอยางไร ดึงเขามาเปนพันธมิตรไดอยางไร
ควรแจงขอมูลขาวสารอยางไร และจะทํางานรวมกันไดอยางไรเมื่อสถานการณเปลี่ยนไป ผลจากการ
วิเ คราะหผูมีสวนไดเ สียจะทําใหสามารถระบุผูมีสวนไดเ สียทั้ง หมดและผูมีสวนไดเ สียหลัก (Key
stakeholder) ซึ่งจะเปนประโยชนอยางมากตอการวางแผนกลยุทธในการดําเนินงาน การบริหาร
จัดการทรัพยากร การวางแนวทางการสื่อสารและใชประโยชนจากผูมีสวนไดเสียทั้งหมด นอกจากนีย้ งั
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 ผูท ี่มีสวนเกี่ยวของหรือมีความสัมพันธตอประเด็นหนึ่ง ๆ ที่เรา
กําลังพิจารณา ไมวาจะเปนคนที่ไดประโยชน เสียประโยชน บุคคลหรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่
โดยตรงในประเด็นนั้น หรือผูที่มีความสนใจ ความสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางกลุมดังกลาวตอประเด็นที่
เราสนใจอาจเกิดจากความใกลชิดทางภูมิประเทศ การพึ่งพาทรัพยากรจากแหลงเดียวกัน
หัวใจสําคัญ ของการวิเ คราะหผูมีสวนไดเสีย คือ การศึก ษาบุคคลหรือหนวยงาน
เหลานั้นอยางลึกซึ้ง พยายามเขาถึงความสนใจ พฤติกรรม ความตองการ ความรู จุดประสงคของการ
ทํางาน อิทธิพล อํานาจหนาที่ที่มีจุดยืนตอประเด็นที่กําลังพิจารณา รวมไปถึงการศึกษาความสัมพันธ
ระหวางผูที่มีสวนเกี่ยวของทั้งหมด เพื่อนําขอมูลมาคาดการณรูปแบบการตอบสนองหาแนวทางในการ
เพิ่มการสนับสนุน ลดการตอตานคัดคาน รวบรวมกลุมที่มีความเห็นเหมือนกัน แยกกลุมที่มีความเห็น
เหมื อนกั น แยกกลุ ม ที่ มี ความเห็ น แตกตา งหรือ คั ดค า น เพื่ อให โ ครงการที่เ ราต อ งการประสบ
ความสําเร็จ
2.1.2.1 การจําแนกประเภทผูที่มีสวนไดสวนเสีย
เราสามารถจําแนกประเภทผูที่มีสวนไดสวนเสียไดหลายวิธี โดยพิจารณา
ตามประเด็นที่ศึกษา และลักษณะความสัมพันธระหวางผูที่มีสวนไดสวนเสีย เชน
1) การแบง ผูที่มีสวนไดสวนเสียสําหรับ การบริห ารหรือการปรับปรุง
องคกร มีการแบงเปน 3 ระดับ คือ
1.1) บุคคลหรือหนวยงานภายในองคกร (Internal stakeholder)
เปนบุคคลที่ทํางานภายใตขอบเขตขององคกร ไดแก ผูจัดการ ลูกจาง
1.2) บุคคลหรือหนวยงานที่เปนคนกลางระหวางองคกร (interface
stakeholder) เปนบุคคลที่มีบ ทบาททั้งภายในและภายนอกองคกรเฉพาะในประเด็นที่สนใจ เชน
คณะกรรมการบริหาร
1.3) บุคคลหรือหนวยงานภายนอกองคกร (external stakeholder)
เปนกลุมที่มีความสัม พันธกับ หนวยงานในประเด็นตาง 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 ขั้นตอนในการทําการวิเคราะหผูที่มีสวนไดสวนเสีย
1) ขั้นตอนที่ 1 ระบุวัตถุประสงค วิธีการศึกษาและความเขาใจเบื้องตน
ตอระบบ
วิธีห นึ่งที่ใชในการระบุปญหาและทําความเขาใจตอระบบคือ การ
สัมภาษณผูที่มีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ (key stakeholder) บางทาน ซึ่งเปนวิธีที่คอนขางสะดวกได
ขอมูลที่คอนขางตรงประเด็น แตจะมีขอเสียที่จะไดประเด็นและขอมูลเฉพาะที่ผูมีสวนไดสวนเสียคน
นั้นมีความสนใจหรือรับรูเทานั้น ซึ่งอาจไมครอบคลุมทั้งหมด
2) ขั้นตอนที่ 2 คนหาผูมีสวนไดสวนเสีย
การคนหาผูที่มีส วนไดสวนเสียทํ าไดห ลายวิธีเ ช น การศึก ษาจาก
เอกสาร การใช snow ball technique (ใหผูที่มีสวนไดสวนเสียชวยระบุผูที่สามารถใหขอมูลราย
ตอไปแกนักวิจัย) การจัดสัมมนากลุมและการลงประกาศตามสื่อ คําถามที่จะชวยในการระบุผูที่มีสวน
ไดสวนเสียไดครบถวน ไดแก ใครมีหนาที่รับผิดชอบทั้งทางตรงและทางออม มีความสนใจ มีความรู
หรืออยูในแวดวงใกลเคียง หนวยงานหรือบุคคลใดที่จะไดหรือเสียประโยชน ใครเปนเจาของเงินทุน
หรือวัตถุดิบ หนวยงานใดที่จะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงหรือนโยบายนั้น ๆ
ปญ หาตอไปคือ ในกรณีที่ผูที่มีสวนไดสวนเสียเปนหนวยงานหรือ
องคกร ในการสัมภาษณตัวแทนองคกรผูที่ทําการศึกษาตองแนใจวา ผูใหสัมภาษณตองเปนตัวแทน
องคกรได ความเห็นมีสวนขับเคลื่อน หรือเปนความเห็น จุดยืนของหนวยงานนั้น ควรสัมภาษณผูที่
เปนหัวหนาองคกร ตัวแทนที่มีหนาที่โดยตรง หรือสัมภาษณเจาหนาที่หลาย ๆ คน
3) ขั้นตอนที่ 3 ศึก ษาลักษณะของผูที่มีสวนไดสวนเสียในดานความ
สนใจ บทบาทหนาที่ จุดประสงคในการทํางานและสวนที่เกี่ยวของ
ผูทําการศึกษาตองพยายามหาขอมูลเพื่อนํามาประเมินดังนี้ ลักษณะ
ของหนวยงาน การบริหารงาน การตัดสินใจ จุดมุงหมาย ผลงาน กฎระเบียบที่เ กี่ยวของ มุม มอง
ความเห็นของหัวหนาองคกร สิ่งที่คาดหวังวาจะไดหรือเสีย ความสัมพันธระหวางองคกร วิธีการที่ใชใน
การรวบรวมขอมูลดังกลาวประกอบดวย การประชุมระดมสมอง การสัมภาษณ การสงแบบสอบถาม
เพื่อสํารวจความเห็น การคนควาเอกสาร ควรนําขอมูลจากหลายแหลงมาเปรียบเทียบกันเพื่อประเมิน
ความถูกตอง
4) ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาถึงรูปแบบความสัมพันธระหวางผูที่มีสวนไดสวน
เสียในกลุมตาง ๆ
ในขั้นตอนนี้เปนการประเมินลักษณะความสัมพันธระหวางองคกรวา
เปนในลักษณะใด เปนความสัมพันธอยางเปนทางการหรือไม และความสัมพันธลึกซึ้งเพียงใด ขอมูลที่
ไดจากขั้นตอนนี้สามารถที่จะนํามาประเมินแนวโนมการสรางความรวมมือภายในกลุมผูมีสวนไดสวน
เสีย หรือประเมินแนวทางในการจัดการกรณีที่ตองสลายการรวมมือของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
5) ขั้นตอนที่ 5 ประเมินอํานาจ ความสนใจและอิทธิพลของผูที่มีสวนได
สวนเสีย

13
นําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนขางตนมาศึกษาระดับความสนใจ อํานาจ
และผลกระทบจริงที่เกิดขึ้นจากผูที่มีสวนไดสวนเสีย โดยมีจุดประสงคเพื่อประเมินความสําคัญของผูท ี่
มีสวนไดสวนเสียและหาแนวทางปรับปรุงพัฒนา
อํานาจ (power) ขององคกรคือ ความสามารถที่จะตัดสินใจใหคุณ
หรือใหโทษ อํานาจมาจากลักษณะขององคกร บทบาทหนาที่ กฎระเบียบที่รองรับ รวมทั้งอํานาจที่
เกิดจากกําลังกาย เงิน ความรู และขอมูล รวมทั้งอํานาจในการรวมกลุมเพื่อตอรอง
ความสนใจ (interest) ขององคกรหมายถึง การใหความสําคัญใน
การปฏิบัติตามนโยบายในประเด็นดังกลาวในระดับตน ๆ หรือการใหความสนใจศึกษาในประเด็น
ดังกลาวอยางตอเนื่อง
อิทธิพล (influence) คือความสามารถในการสรางผลกระทบตอ
นโยบายหรือหนวยงานอื่นเปนผลรวมระหวางความสนใจและอํานาจ โดยมีผลใหหนวยงานหรือบุคคล
มีอิทธิพลตอระบบ
ประเด็นที่ควรใสใจเวลาประเมินอํานาจและอิทธิพลของผูที่มีสวนได
สวนเสียคือ การพึ่งพากันระหวางหนวยงาน หนวยงานที่เปนเจาของแหลงทุนมีแนวโนมที่จะมีอิทธิพล
เหนือกวาหนวยงานอื่น ๆ
การประเมินอํานาจและอิทธิพลมีความสําคัญมากเพราะเปนแนวทาง
ที่สําคัญในการวางกลยุทธในการปรับปรุงระบบ หรือโครงการตาง ๆ กลยุทธตาง ๆ ดัง แสดงไวใน
ตารางที่ 2 ไดแก การสรางความรวมมือระหวางพันธมิตรใหแนนแฟน การลดศักยภาพและบทบาท
การเฝาดูอยางใกลชิด และการสรางเสริมศักยภาพเพื่อคงความสนใจและอิทธิพลไว
ตารางที่ 2 แนวทางในการจัดการกับผูมีสวนไดสวนเสียในลักษณะตาง ๆ
ผูที่มีสวนไดสวนเสีย
อิทธิพลสูง
อิทธิพลต่ํา
อํานาจสูง
สรางความรวมมืออยางแนนแฟน
ลดบทบาท ลดอํานาจ หรือตอตาน
อํานาจต่ํา
เข า ร ว ม เสริ ม สร า งศั ก ยภาพ และ เฝาดูการเปลี่ยนแปลงจุดยืน
พยายามคงระดั บ ความสนใจ และ
สถานภาพที่มีอิทธิพลสูงไว
นอกจากนี้ เรายังสามารถประเมินหนวยงานไดดวยวิธีการพิจารณา
จากคุณสมบัติ 3 อยาง ไดแก อํานาจหนาที่ที่มีตามกฎหมาย (legal status) ความชอบธรรม
(legitimacy) ในการเกี่ยวของ เชน การมีความรู การมีทุน หรือการยอมรับ จากกลุมอื่น ๆ และ
ความสนใจ (interest) ซึ่งจะแบงผูมีสวนซึ่งเรียกวา definite stakeholder ถือวาเปนหนวยงานที่มี
ความสําคัญตอความสําเร็จของโครงการ เพราะมีอํานาจหนาที่ มีความสนใจ และมีความรู มีทุนใน
การดํา เนิ นการ ส ว นหน วยงานที่ มี อํา นาจหน า ที่มี ค วามชอบธรรมแตข าดความสนใจ เรีย กว า
dormant stakeholder ตองประเมินวาการเพิ่มความสนใจนั้นเปนไปไดหรือไม ตองใชแนวทางใด
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กระตุนความสนใจ สวนหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่และความสนใจ แตไมมีความรูหรือทุนในการ
ปฏิบัติ เรียกวา dangerous stakeholder เนื่องจากมีโอกาสที่จะทําใหโครงการประสบปญหาได

ภาพที่ 1 ประเภทของผูมสี วนไดสวนเสียพิจารณาจากอํานาจ ความสนใจและความชอบธรรม
ประโยชนที่ไดจากการแบงดวยวิธีดังกลาว จะทําใหผูที่ศึกษาสามารถ
ประเมินไดวาบุคคลหรือหนวยงานใดที่นาจะมีบทบาทสําคัญตอการคงอยูของโครงการเปน definitive
stakeholder หรือ key person ถาในระบบยังไมมีหนวยงานที่มีคุณสมบัติดังกลาว อาจพิจารณา
สนั บ สนุ น หน ว ยงานที่ มี คุ ณ สมบั ติ ใ กล เ คี ย งและสามารถผลั ก ดั น ขึ้ น มาทํ า หน า ที่ เ ป น definite
stakeholder ได
6) ขั้นตอนที่ 6 การประเมินแนวทางและนําสิ่งที่ไดจากการศึกษามาใช
ในขั้นตอนนี้เ ปนการนําเสนอผลการศึก ษาและการประเมินขอมูล
รวมถึงการนําไปใช ในการหาขอสรุปประเมินขอมูล ประโยชน และการนําไปใชนั้น ขอมูลที่ไดจาก
ขั้นตอนทั้งหมดสามารถนํามาประเมินความเสี่ยงและหาขอสรุปไดโดยพิจารณาจากแบบแผนการ
ตอบสนองของผูที่มีสวนไดสวนเสีย รวมถึงโอกาสที่จะเกิดเหตุการณนั้น แนวโนม และปจจัยที่จ ะ
กอใหเกิดเหตุการณนั้น แนวโนมปจจัยที่จะกอใหเกิด
การตอบสนองในดานลบ มาตรการในการปองกันและแกไข รวมถึง
ลูทางในการรวมมือระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งจะมีผลใหโครงการมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จ
มากขึ้นชวยใหผูมีสวนไดสวนเสียสามารถพัฒนาตนเองได เขาใจสถานการณ การปรับตัว และจุดยืน
ของตน ชวยทําใหเกิดความกาวหนาของหนวยงาน นอกจากนี้ การติดตอประสานงานกับองคกรอื่น ๆ
จะชวยสรางเครือขายที่เขมแข็งและสรางอํานาจตอรองกับผูกําหนดกําหนดนโยบายได
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2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.2.1 รูปแบบการพัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิช าการของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน4
ในงานวิจัยของภัทรวรรธน นิล แกวบวรวิชญ เรื่องรูป แบบการพัฒ นาเครือขาย
ความรวมมือทางวิชาการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาองคประกอบของเครือขายความรวมมือ สรางและ
พัฒ นารูป แบบเครือขายความรวมมือทางวิชาการของสํานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนผูอํานวยการ
สํานัก งานเขตพื้นที่ฯ รองผูอํานวยการสํานัก เขตพื้นที่ฯ ศึก ษานิเ ทศก ผูบ ริห ารสถานศึก ษา ครู
คณะกรรมการติดตามฯ คณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ ผลการวิจัยพบวา รูป แบบการพัฒ นาเครือขาย
ความรว มมือ ที่เ ป นโครงสรางความเชื่ อมโยงของกระบวนการ/ขั้นตอนการสรางเครื อขา ยและ
องคประกอบของเครือขายความรวมมือระหวางกลุมบุคคล/หนวยงาน/องคกรตาง ๆ ที่จะประสาน
เชื่อมโยงเขาหากันเปนเครือขายความรวมมือทางดานวิชาการซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหการบริหารงาน
ดานวิ ชาการของสํา นัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษามีคุณ ภาพ มีก ระบวนการ/ขั้ นตอน
การสรางเครือขาย 6 ขั้นตอน ประกอบดวย (1) ขั้นตระหนักถึงความจําเปนในการสรางเครือขาย
(2) ขั้นประสานหนวยงาน/องคกรเครือขาย (3) ขั้นสรางพันธสัญญารวมกัน (4) ขั้นบริหารจัดการ
เครือขาย (5) ขั้นพัฒนาความสัมพันธ (6) ขั้นรักษาความสัมพันธและความตอเนื่อง สวนองคประกอบ
ของรู ป แบบการพั ฒ นาเครื อ ข า ยความร ว มมื อ ทางวิ ช าการของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา ประกอบดวย (1) กิจกรรมสําคัญที่เสริมประสิทธิภาพการดําเนินภารกิจของเครือขาย
(2) เทคนิควิธีการพัฒนาสมาชิกเครือขาย (3) กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ (4) คุณลักษณะที่ดี
ของสมาชิกและผูนําเครือขาย (5) การปฏิบัติงานของเครือขายและการสะทอนผล
2.2.2 แนวทางที่ดีในการสรา งเครือขา ยความรวมมือกับตา งประเทศดา นการวิจั ย
วิทยาศาสตร5
ในรายงานการศึกษาสวนบุคคลเรื่อง แนวทางที่ดีในการสรางเครือขายความรวมมือ
กับตางประเทศดานการวิจัยวิทยาศาสตร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการสรางเครือขาย
เพื่องานวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และเพื่อหาแนวทางที่ดีสําหรับการสรางเครือขายกับ
หนวยงานวิจัยในตางประเทศ จากการศึกษาพบวาปจจัยสําคัญที่มีผลคือ การขาดงบประมาณในการ
ดําเนินการ อีกทั้งยังขาดการวางแผนและกําหนดเปาหมายมี่ดีในการเตรียมการที่จะสรางความรวมมือ
กับ ตา งประเทศ ดั ง นั้ น แนวทางที่ ดีใ นการสร างเครื อข า ยความร วมมือ กั บ ต า งประเทศควรตั้ ง
งบประมาณเพื่อความรวมมือที่จ ะเกิด ขึ้นในแตล ะป ควรมีก ารจัดทําแผนระยะยาวและกําหนด
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 นอกจากนี้ ในการเตรียมการสรางเครือขายความรวมมือกับตางประเทศผูบริหาร
ระดับสูงตองใหความสําคัญและสนับสนุนอยางตอเนื่อง และใหนโยบายในการดําเนินความรวมมือกับ
ตางประเทศอยางชัดเจน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) ควรรวมกับ
หน วยงานพัน ธมิ ตรภายในประเทศทั้ ง ภาครั ฐและเอกชนโดยมีก ารบูร ณาการความร วมมือ กั บ
หนวยงานอื่นภายในประเทศ ไดแก หนวยงานภายในกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวง
การตางประเทศ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ พรอมทั้งสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวของ
เพื่อรวมกันจัดทําแผนงาน แผนงบประมาณของโครงการทั้งหมด รวมทั้งแผนปฏิบัติงาน และควรให
ภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในโครงการดวย นอกจากนี้ ควรกําหนดใหมีผูประสานงานของหนวยงาน
ที่ทําความรวมมือกันทั้งสองฝายอยางชัดเจน และควรจัดใหมีนักวิจัยของ วว. มีสวนรวมในการกําหนด
แนวทางความรวมมือในสาขาวิจัยตาง ๆ และรวมจัดทําขอเสนอโครงการความรวมมือเพื่อผลสําเร็จ
ในทางปฏิบัติตอไป และควรพัฒนาบุคลากร วว. ใหมีศักยภาพมากขึ้นทั้งในดานวิชาการ ภาษา และ
การสื่อสาร
2.3 สรุปกรอบแนวคิด
การศึ ก ษานี้ เ ปน การศึ ก ษาบทบาทงานต า งประเทศของนั ก วิ เ ทศสั ม พัน ธ สํ า นั ก การ
ตางประเทศ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสัมภาษณผูที่เ กี่ยวของเกี่ยวกับการดําเนินงานดาน
เครือขายตางประเทศของหนวยงาน จากนั้นดําเนินการศึก ษา วิเคราะห และนําเสนอรูปแบบใน
กําหนดแนวทางสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือดานตางประเทศของสํานัก งานเลขาธิการ
วุฒิสภา ศึกษากรณีความเทาเทียมทางเพศ (Gender equality) เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
ดานต างประเทศในหั วขอ ที่เ กี่ย วขอ งใหทั นสมั ย และทันต อเหตุก ารณ มี ป ระสิ ท ธิภ าพและเกิ ด
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น

บทที่ 3
ผลการศึกษา
ในการศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางในการสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือ
ดานตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยใชการศึกษาจากเอกสารที่เ กี่ยวของกับการ
ดําเนินงานดานตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และนโยบายของสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ ที่เกี่ยวของกับ การดําเนินงานดานการตางประเทศของสํานัก งานเลขาธิการวุฒิสภาและ
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของอาทิ แนวคิดเกี่ยวกับเครือขาย แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย
รวมทั้งการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของไดแก สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ผูบริหาร และเจาหนาที่วิเทศ
สัมพันธ สํานักการตางประเทศ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
3.1 การปฏิบัติงานดานตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
3.1.1 ลักษณะงานของสํานักการตางประเทศ
ลักษณะงานหลักของสํานักการตางประเทศ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการ
สนับ สนุนภารกิจ ดานตางประเทศของวุฒิส ภา/สภานิติบัญ ญัติแหง ชาตินั้น อาจกลาวไดวามีก าร
ดําเนินการในสองลักษณะคือ ลักษณะการสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศแบบทวิภาคี และ
แบบพหุภาคี
3.1.1.1 แบบทวิภาคี เปนการดําเนินความสัมพันธในลักษณะหนึ่งตอหนึ่ง คือ
1) การรับรองทูตานุทูตตางประเทศในการเขาเยี่ยมคารวะ
2) การรั บ รองการเยื อ นของสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาหรื อ สมาชิ ก รั ฐ สภา
ตางประเทศเพื่อเปนการสรางและกระชับความสัมพันธ/ การศึกษาดูงาน
3) การเดินทางไปเยือนของประธานวุฒิส ภา/ประธานสภานิติบัญญัติ
แหง ชาติ รองประธานวุฒิ ส ภา/รองประธานสภานิติ บัญ ญัติแห ง ชาติ อยางเปน ทางการ รวมทั้ ง
การศึกษาดูงาน
4) การเสริมสรางความสัมพันธ กิจกรรมดานพิธีการทูตอื่น ๆ
3.1.1.2 แบบพหุภาคี เปนการดําเนินความสัมพันธในลักษณะตอไปนี้
1) การเปนเจาภาพจัดการประชุมองคการรัฐสภาระหวางประเทศ การ
ประชุมยอย การประชุมเชิงปฏิบัติการระหวางประเทศ เปนตน
2) การเดินทางไปเขารวมประชุมองคการรัฐสภาระหวางประเทศ การ
ประชุมหารือของสมาชิกรัฐสภาในเวทีระหวางประเทศ
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3.1.2 โครงสรางของสํานักการตางประเทศ
สํานักการตางประเทศ 27
ผูอํานวยการสํานัก

กลุมบริหารทัว่ ไป
ผูบังคับบัญชากลุมงาน 1
จพง.ธุรการ 2
จพง.บันทึกขอมูล 1

5

กลุมงานพิธีการทูต 13

กลุมงานความสัมพันธ
ระหวางประเทศ

ผูบังคับบัญชากลุมงาน 1
จนท.วิเทศสัมพันธ 6
จพง. ธุรการ 3 จพง. บันทึก
ขอมูล 3

ผูบังคับบัญชากลุมงาน 1
จนท.วิเทศสัมพันธ 6
จพง. ธุรการ 3 จพง. บันทึก
ขอมูล 3

9

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) การรับ รองบุคคลสําคัญ ๆ ของรัฐสภาตางประเทศและเอกอัครราชทูต
ตางประเทศในไทย (3) การประชุมระหวางประเทศ (4) การสนทนาแลกเปลี่ยนระหวางกัน รวมทั้ง
การแลกเปลี่ย นและการศึ ก ษาดูง านของคณะกรรมาธิ ก าร ตลอดจนการศึก ษาดูง านและการ
แลกเปลี่ยนของผูบริหารสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปจจุบันภารกิจดานตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดขยายวงกวาง
และมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากบทบาทของสมาชิกวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแหงชาติไดขยายไปสู
บทบาทอื่นนอกเหนือจากการเขารวมในการประชุมองคการรัฐสภาระหวางประเทศที่รัฐสภาเคยเขา
รวมเทานั้น แตยังมีเวทีการประชุมระหวางประเทศที่เกิดขึ้นใหม อาทิ การเขารวมการประชุมสุดยอด
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วาดวยการออกกฎหมายที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศโลก การประชุมประธานรัฐสภาของประเทศใน
ภูมิภาคยูเ รเซียและเพื่อเปนการสงเสริมภารกิจและบทบาทของวุฒิส ภาใหมตามรัฐธรรมนูญ แหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่จ ะมีเพิ่มขึ้น ดังนั้น ในการปฏิบัติงานของนักวิเ ทศสัมพันธ
สํานักการตางประเทศจึงตองมีการเตรียมพรอมทั้งในดานความรู ความเชี่ยวชาญในประเด็นตาง ๆ
ดานตางประเทศที่หลากหลายเพิ่มขึ้น เพื่อสนับ สนุนในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น
ดังนั้น การสรางเครือขายดานตางประเทศ จึงมีความสําคัญและเปนประโยชนอยางยิ่ง เพราะการประสาน
และดําเนินงานรวมกับเครือขายจะชวยใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูล ความรูเชิงลึกจากผูเชี่ยวชาญ ทั้งยัง
ชวยในการตัดสินใจ การแกปญหาไดรวดเร็วทามกลางความไมแนนอนและความสลับซับซอนของ
ปญหา
3.2 การศึกษาจากเอกสาร
3.2.1 แผนยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 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 ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน
เปาประสงคที่ 2 มีองคความรูในงานดานกฎหมาย วิชาการ เพื่อสนับ สนุนการ
ดําเนินงานของฝายนิติบัญญัติ
กลยุทธ
2.1 พัฒ นานัก กฎหมายนิ ติบั ญ ญั ติใ หมี องค ความรู ประสบการณ และความ
เชี่ยวชาญ
2.2 พัฒนานักกฎหมายนิติบัญญัติใหมีความสามารถในการเปรียบเทียบกฎหมาย
ของประเทศไทยและตางประเทศ
2.3 พัฒ นาบุคลากร (นิติก ร/วิท ยากร) ใหมีขีดความสามารถตรวจสอบความ
ถูกตองของรูปแบบเนื้อหา และความเชื่อมโยงของกฎหมาย
2.4 พัฒ นาระบบรับ เรื่องรองเรียนในกระบวนการนิติบัญ ญัติของวุฒิส ภาใหมี
ประสิทธิภาพ
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2.5 ส ง เสริ ม และพั ฒ นางานด า นกฎหมาย และวิ ช าการเพื่ อ ตอบสนองการ
ดําเนินการของสมาชิกวุฒิสภา
ประเด็น ยุท ธศาสตรที่ 3 การพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารให
กาวหนาและทันสมัย
เปาประสงค สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่กาวหนาทันสมัย และครอบคลุมภารกิจของวุฒิสภา
กลยุทธ
3.1 พัฒ นาระบบและบํารุ ง รัก ษาเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร เพื่ อ
สนั บ สนุ น ภารกิ จ ของวุ ฒิ ส ภา และสํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาให มี
ประสิทธิภาพ
3.2 บูรณาการเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับ สนุนภารกิจของ
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 พั ฒ นาบุ ค ลากรให เ ป น ไปตามที่ อ งค ก รคาดหวั ง อย า งเป น ระบบและ
หลากหลาย
5.2 สรางเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากร
5.3 สรางวัฒ นธรรมองคกรที่เอื้อตอการปฏิบัติงานของบุคลากรและการบรรลุ
เปาหมายขององคกร
5.4 สงเสริมและสนับสนุนคุณธรรมและความโปรงใส
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ที่ 6 การพั ฒ นาเครื อ ข า ยและความร ว มมื อ ทั้ ง ในและ
ตางประเทศ
เปาประสงค สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการพัฒนาเครือขายดานนิติบัญญัติกับ
หนวยงานภายในและตางประเทศ
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กลยุทธ
6.1 พัฒนาและขยายเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายในประเทศ
6.2 พัฒนาและขยายเครือขายความรวมมือกับหนวยงานตางประเทศ
3.2.2 นโยบายการปฏิ บั ติ ง านด า นต า งประเทศของรองประธานสภานิ ติ บั ญ ญั ติ
แหงชาติ คนที่หนึ่ง
ในการดําเนินงานดานตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภานั้น นายสุรชัย
เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง ไดกลาวถึงความสําคัญของงานดาน
ตางประเทศของ สภานิติบัญญัติแหงชาติไวในเวทีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรูเกี่ยวกับการประชุม
ระหวางประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาวา บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานตางประเทศจําเปนตอง
เปนผูมีความรอบรู มีความรู ความสามารถและทัก ษะที่จําเปนในการปฏิบัติง าน โดยเฉพาะดาน
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งภาษาอาเซียน และตองพัฒนาตนเองอยูเสมอ นอกจากนี้ ควรมีความรูเทาทัน
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลก ตองติดตามความเคลื่อนไหว ขอมูลขาวสารระหวางประเทศเพื่อ
วิเ คราะหและนําเสนอขอมูล ที่สําคัญ ๆ ใหแกสมาชิกสภานิติบัญ ญัติแหงชาติ และที่สําคัญในการ
ปฏิบัตินั้นตองมีการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของอยางใกลชิด
3.2.3 เครือขายความรวมมือดานตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ตารางที่ 3 เครือขายความรวมมือภายในประเทศ
ชื่อเครือขาย/โครงการ
ความรวมมือ
1. ความรวมมือดานงาน
วิชาการกับสํานักงาน
เลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎร

วัตถุประสงค

ชื่อสวนงาน/สถาบัน ป พ.ศ.
ที่เขารวมเปน
ที่จัดตัง้
เครือขาย
เครือขาย
สํานักงานเลขาธิการ
2558
สภาผูแ ทนราษฎร
ศูนยประสานงาน
ประชาคมอาเซียน

2. ความรวมมือดานงาน –เพื่อแลกเปลีย่ นขอมูล สถาบันพระปกเกลา
วิชาการกับสถาบัน ทางวิชาการและจัด
พระปก–เกลา
กิจกรรมรวมกันที่จะ
เปนประโยชนระหวาง
หนวยงาน

2559

3. การสรางเครือขาย
ความรวมมือทาง
วิชาการกับกระทรวง
พาณิชย กรมเจรจา

2559

–เพื่อแลกเปลีย่ นขอมูล กรมเจรจาการคา
ที่เปนประโยชน
ระหวางประเทศ
ระหวางหนวยงาน
–เพื่อแลกเปลีย่ น

การดําเนินการ/
กิจกรรม
มีการจัดเสวนา
วิชาการกับหนวยงาน
ภายในและ
ตางประเทศในหัวขอ
ที่เกีย่ วของกับอาเซียน
มีการจัดเสวนา
วิชาการกับหนวยงาน
ภายในและ
ตางประเทศในหัวขอ
ที่เปนประโยชนตอ
การพิจารณากฎหมาย
ของรัฐสภา
การศึกษาดูงาน
ระหวางหนวยงาน
และการจัดเสวนา
วิชาการเกีย่ ว
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ชื่อเครือขาย/โครงการ
ความรวมมือ

ชื่อสวนงาน/สถาบัน ป พ.ศ.
ที่เขารวมเปน
ที่จัดตัง้
เครือขาย
เครือขาย

วัตถุประสงค

การคาระหวาง
ประเทศ

ความรูแ ละ
ประสบการณในการ
ดําเนินงาน
4. การสรางเครือขาย –เพื่อแลกเปลีย่ นขอมูล
ความรวมมือทาง
ที่เปนประโยชน
วิชาการกับกระทรวง ระหวางหนวยงาน
วัฒนธรรม
–เพื่อแลกเปลีย่ น
ความรูแ ละ
ประสบการณในการ
ดําเนินงาน
5. การสรางเครือขาย –เพื่อแลกเปลีย่ นขอมูล
ความรวมมือทาง
ที่เปนประโยชน
วิชาการกับกระทรวง ระหวางหนวยงาน
พัฒนาสังคมและ
–เพื่อแลกเปลีย่ น
ความมัน่ คงของ
ความรูแ ละ
มนุษย
ประสบการณในการ
ดําเนินงาน

การดําเนินการ/
กิจกรรม
ประชาคมอาเซียน

ศูนยวฒ
ั นธรรม
อาเซียน

2559

การศึกษาดูงาน
ระหวางหนวยงาน
และการจัดเสวนา
วิชาการเกีย่ ว
ประชาคมอาเซียน

กองอาเซียน กระทรวง
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย

2559

การศึกษาดูงาน
ระหวางหนวยงาน
และการจัดเสวนา
วิชาการเกีย่ ว
ประชาคมอาเซียน

ตารางที่ 4 เครือขายความรวมมือตางประเทศ
ชื่อเครือขาย/โครงการ
ความรวมมือ

ชื่อสวนงาน/สถาบัน ป พ.ศ. ที่
การดําเนินการ/
วัตถุประสงค
ที่เขารวมเปน
จัดตั้ง
กิจกรรม
เครือขาย
เครือขาย
1. โครงการฝกอบรม –เพื่อเพิ่มพูนความรู รัฐสภาแคนาดา
2547 การสงขาราชการ
งานดานรัฐสภา
และแลกเปลีย่ น
ระดับสูงของ
(Parliamentary
ประสบการณการ
สํานักงานเลขาธิการ
Officers' s Study ปฏิบตั งิ านของ
วุฒิสภาเขารวม
Program)
ขาราชการรัฐสภาแต
โครงการฯ อยาง
ละประเทศ
ตอเนื่อง (งดเขารวม
–เพื่อสรางเครือขาย
ในชวงที่รฐั สภาไม
ความรวมมือระหวาง
ไดมาจากการเลือกตัง้ )
ผูเขารับการอบรม
2. โครงการอบรมดาน –เพื่อเพิ่มพูนความรู รัฐสภาออสเตรเลีย
2547 การสงขาราชการของ
รัฐสภานานาชาติ
และแลกเปลีย่ น
สํานักงานเลขาธิการ
(Inter–
ประสบการณการ
วุฒิสภาเขารวม
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ชื่อเครือขาย/โครงการ
ความรวมมือ

วัตถุประสงค

ชื่อสวนงาน/สถาบัน ป พ.ศ. ที่
ที่เขารวมเปน
จัดตั้ง
เครือขาย
เครือขาย

Parliamentary
Study Program)

ปฏิบตั งิ านของ
ขาราชการรัฐสภาแต
ละประเทศ
–เพื่อสรางเครือขาย
ความรวมมือระหวางผู
เขารับการอบรม
3. โครงการอบรม
–เพื่อเพิ่มพูนความรู สถาบัน
งานวิจยั ดานรัฐสภา และประสบการณการ Parliamentary
(Regional
ดานการทําวิจยั ของ Institute of
Fellowship
ขาราชการรัฐสภาของ Cambodia สํานักงาน
Program–
ประเทศสมาชิก
เลขาธิการวุฒสิ ภา
Parliamentary
อาเซียน
กัมพูชา
Research Training)
4. โครงการฝกอบรม
หลักสูตร ASEAN
Plus Three
Training Program
on Understanding
China

–เพื่อเพิ่มพูนความรู มหาวิทยาลัยปกกิง่
และแลกเปลีย่ น
สาธารณรัฐประชาชน
ประสบการณการ จีน
ปฏิบตั งิ านของ
ขาราชการรัฐสภาและ
ขาราชการแตละ
ประเทศในอาเซียน
–เพื่อสรางเครือขาย
ความรวมมือระหวางผู
เขารับการอบรม

การดําเนินการ/
กิจกรรม
โครงการฯ อยาง
ตอเนื่อง
* สถานะปจจุบันไมมี
ความเคลื่อนไหว
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การสงขาราชการ
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาเขารับการ
อบรมการทํางานวิจยั
และรวมทํางานวิจยั
รวมกับขาราชการ
รัฐสภาจากประเทศ
สมาชิกอาเซียน
การสงขาราชการ
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาเขารวม
โครงการฯ อยาง
ตอเนื่อง

3.3 ประเด็นความเสมอภาคทางเพศ (Gender equality)
ประเทศไทยใหความสําคัญ กั บ เรื่องสิท ธิ เสรีภาพ และศั ก ดิ์ศรีความเปนมนุษยโ ดยได
กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยรัฐธรรมนูญฉบับปพุทธศักราช 2540 ไดกําหนด
สาระสําคัญ เรื่องความเสมอภาคเทาเทียมกันและการไดรับ ความคุม ครองตามกฎหมาย รวมถึง
ประเด็นเรื่องความเสมอภาคทางเพศไวอยางชัดเจน และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับตอมา
จนถึงฉบับปปจจุบัน พ.ศ. 2560ก็ไดมีการบัญญัติในเรื่องดังกลาวไวเชนกัน
นอกจากนี้ การพัฒนาประเทศใหกาวหนาสูเ ปาหมายอยางยั่ง ยืน มีองคป ระกอบสําคัญ
ประการหนึ่งอยูที่ความเทาเทียมและเสมอภาคของคนทุกคนบนแผนดินโดยไมเลือกวาเปนเพศชาย
หรือหญิงหรือบุคคลขามเพศ ปจจุบันภาคราชการภายใตการนําของรัฐบาลมุงที่จะขับเคลื่อนประเทศ
ไปสูการพัฒนา
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อยางยั่งยืน โดยสามารถบรรลุเปาหมายการพัฒนาพรอม ๆ กับประเทศภาคีสมาชิกแหง
สหประชาชาติทั้งหมดในเวลา 15 ปขางหนา คือ พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) “เปาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน เปาหมายที่ 5” (Sustainable Development Goals–SDGs, SDG 5) เรื่อง “บรรลุถึงความ
เทาเทียมทางเพศ และเสริมสรางพลังใหแกสตรี และเด็กหญิงทุกคน” โดยภายใตการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้
จะใหความสําคัญกับหลักความเสมอภาคหญิงชาย ซึ่งหลักการนี้เชื่อมโยงมาจากเปาหมายการพัฒนา
แหงสหัสวรรษ (MDGs) จนถึง เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยมีเปาประสงคดังนี้
1) ขจัดการเลือกปฏิบัติตอเด็กและสตรีในทุกรูปแบบ
2) ขจัดความรุนแรงตอสตรีในทุกรูปแบบทั้งในที่สาธารณะ และในที่รโหฐาน
3) ขจัดธรรมเนียมปฏิบัติที่เปนอันตรายตอสตรีและเด็กหญิง
4) ตระหนั ก ในคุณ คา ของการดูแ ลและงานภายในครั ว เรื อนที่ ไม มี คา ตอบแทน และ
โครงสรางพื้นฐานทางสังคมที่จะเนนคุมครองระบบทางสังคม
5) การใหสตรีไดมีสวนรวมอยางจริงจังในทุกเรื่องในดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
6) การดูแลเรื่องการเขาถึงสุขภาวะอนามัยโดยเฉพาะดานการเจริญพันธุ สุขอนามัยทางเพศ
การกําหนดกลไกการทํางานเพื่อใหบรรลุเปาประสงคโดย
1) การดําเนินการปฏิรูปเพื่อมอบสิทธิในความเทาเทียมใหแกสตรีไดเขาถึงทรัพยากร ไมวา
จะเปนเศรษฐกิจ สังคม หรือการเปนเจาของ กลไกการทํางาน
2) การปรับปรุงการใชงานของเทคโนโลยีเพื่อเปนประโยชนในการทํางานตั้งแตฐานราก
กลไกการทํางาน
3) นโยบายภาครัฐจะตองมีนโยบายและกฎหมายที่เขมแข็งในการสรางความเทาเทียมใน
ดานบทบาทของรัฐสภาตอการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
Goals–SDGs) ไดถูกกําหนดรวมกันในการประชุมประธานรัฐสภาโลก ครั้งที่ 4 เมื่อป พ.ศ. 2558 โดย
รัฐสภามีบทบาทในการตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการแผนดินเพื่อใหเ ปาหมาย SDGs
ประสบความสําเร็จ รวมถึงมีบทบาทในการยกรางกฎหมายและการอนุมัติงบประมาณแผนดินเพือ่ การ
ลงทุนขนาดใหญของประเทศ รวมทั้งรัฐสภาจะตองทําหนาที่เปนกระบอกเสียงของประชาชนทั้งมวล
ในการกํากับใหการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นตอบสนองตอความตองการที่แทจริงของประชาชน เพื่อสราง
ความเปนเจาของของประชาชนภายใตวาระแหง การพัฒนาใหมและการปฏิบัติตามวาระแหง การ
พัฒนานี้
สวนบทบาทที่ส อดคลองกับ "เปาหมายการพัฒนาที่ยั่ง ยืนเปาหมายที่ 5" (Sustainable
Development Goals–SDGs, SDG 5) เรื่องการบรรลุความเสมอภาคระหวางเพศและการใหอํานาจ
แกผูหญิงและเด็กหญิง ทุกคน ที่ประชุมประธานรัฐสภาโลกครั้งที่ 4 ไดใหคํามั่นความเห็นชอบรวมกัน
ที่จะ "ผลักดันเรื่องความเทาเทียมทางเพศขึ้นเปนกระแสหลักในวงการรัฐสภา" (Mainstreaming
gender equality into the work of parliaments) โดยไดกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรสหภาพ
รัฐสภา ป พ.ศ.2555–2560 โดยมีเปาหมายหลักในการเพิ่มจํานวนสมาชิกรัฐสภาสตรีทั่วโลก สงเสริม
และเพิ่มบทบาทของสตรีในรัฐสภา และใหการปกปองสิทธิสตรีเปนกระแสหลักของการดําเนินงาน
ของรั ฐ สภาทั่ ว โลกด ว ยในการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นให บ รรลุ เ ป า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
ตามเปาหมายที่ 5 ของหนวยงานภาครัฐ พบวาทุกหนวยงานที่เกี่ยวของยังมีปญหาอุปสรรคอยูมาก
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ทั้งในเรื่องความรูความเขาใจตอหลักการและสาระสําคัญของขอตกลงแหงสหประชาชาติวาดวยเรื่อง
การพัฒนาหลังป พ.ศ. 2559 (Post 2015) และนัยสําคัญของตัวชี้วัดของเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เปาหมายที่ 5 เพื่อการขับเคลื่อนสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเปาหมายที่ 5 ภายในป พ.ศ.
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3.4 ผลการศึกษา
ในการศึกษานี้ เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองครบถวน ผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่
เกี่ยวของและขอมูลจากการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของไดแก สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ จํานวน 1 ราย
ผูบริหารสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จํานวน 2 ราย อดีตผูบริหารดานตางประเทศ จํานวน 1 ราย
และนักวิเทศสัมพันธ จํานวน 6 ราย โดยคําถามที่ใชในการสัมภาษณเปนคําถามที่ถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับบทบาทดานตางประเทศของนักวิเทศสัมพันธ สํานักการตางประเทศ และความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับ การสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือดานตางประเทศของสํานั ก งาน
เลขาธิการวุฒิสภา (แนวคําถามในการสัมภาษณ ภาคผนวก ก)
3.4.1 บทบาทของนักวิเทศสัมพันธ สํานักการตางประเทศ
จากการสัมภาษณในประเด็นบทบาทดานตางประเทศของนักวิเทศสัมพันธ สํานัก
การตางประเทศ ผูใหสัมภาษณสวนใหญเห็นวา นักวิเทศสัมพันธ สํานักการตางประเทศมีบ ทบาทที่
โดดเดนในการปฏิบัติหนาที่เปนเลขานุก ารทั้งเลขานุการคณะผูแทนในการเขารวมประชุมระหวาง
ประเทศ และเลขานุการคณะเดินทาง โดยมีบางรายใหความเห็นวา นักวิเทศสัมพันธสามารถปฏิบัติ
หนาที่ไดอยางมืออาชีพ อยางไรก็ตาม ผูใหสัมภาษณจํานวน 6 ราย เห็นวา นักวิเทศสัมพันธ สํานัก
การตางประเทศควรเนนการปฏิบัติงานดานสารัตถะการประชุมใหมากยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบดวยการ
จัดทําประเด็นสนทนา (Talking points) การจัดทําเอกสารถอยแถลง (Interventions) และเอกสาร
คํากลาวในที่ประชุมระหวางประเทศ โดยใหเหตุสนับสนุนวา ปจจุบันมีประเด็นที่มักถูกหยิบยกขึ้นมา
หารือในเวทีของรัฐสภาระหวางประเทศเพิ่มขึ้น นักวิเทศสัมพันธจึงควรมีการจัดเตรียมขอมูลเนื้อหาใน
ประเด็นดังกลาว ควรเรงพัฒนาความรูในประเด็นเหลานั้น และควรพัฒนาทักษะในการวิเคราะหและ
สังเคราะหขอมูล นอกจากนี้ การติดตอประสานงานเพื่อใหไดขอมูลที่จะนํามาใชในการวิเคราะหและ
จัดทําเอกสารเปนเรื่องสําคัญมาก จึงจําเปนอยางยิ่งที่เราตองมีเครือขายดานตางประเทศที่ครอบคลุม
ในประเด็นตาง ๆ อาทิเชน การปราบปรามยาเสพติด การกอการราย การอพยพเคลื่อนยายแรงงาน
ความเสมอภาคทางเพศ และความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
นอกจากนี้ มี ผู ใ หสั ม ภาษณไ ด เ สนอให สํ า นัก การต างประเทศควรนํา แนวคิ ด
Parliamentary Diplomacy หรือการทูตเชิงรัฐสภามาใช โดยใหความเห็นวา นักวิเทศสัมพันธควร
พัฒนาตนเองใหมีความรอบรู และตระหนักวาตนนั้นเปนเสมือนผูแทนรัฐสภาเมื่อตองปฏิบัติหนาที่
รวมกับคณะผูแทนของรัฐสภา/สภานิติบัญญัติแหงชาติ ซึ่งการทูตเชิงรัฐสภาในที่นี้หมายถึงความเปน
ผูแทนของสมาชิกรัฐสภาในกรอบและเวทีการทูตและความสัมพันธระหวางประเทศ
ผูใหสัมภาษณระดับผูบริหารไดใหขอเสนอแนะที่ตรงกันวา เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ
ควรเพิ่มบทบาทในการสรางเครือขายความรวมมือ โดยตองตระหนักวาตนนั้นเปนกลไกหนึ่งในการ
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สงเสริมความสัมพันธและชวยสรางเครือขายระหวางหนวยงาน และเห็นวาเครือขายในระดับบุคคลนัน้
มีความสําคัญและจะมีสวนชวยผลักดันใหเกิดการสรางเครือขายในระดับองคกรตอไปได
3.4.2 ความคิ ด เห็ นต อ การดํ า เนิ น งานด า นเครื อ ข า ยต า งประเทศของสํ า นั ก งาน
เลขาธิการวุฒิสภา
จากการสัมภาษณสามารถสรุปความเห็นไดเปนประเด็นดังนี้
1) ผลการดํ า เนิ น งานเกี่ ย วกั บ เครื อ ข า ยความร ว มมื อ ด า นต า งประเทศของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ผานมานั้นขาดความตอเนื่อง อาจเนื่องจากผูบริหารไมมีการกําหนด
นโยบาย/ทิศทางการดําเนินการเกี่ยวกับการสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือดานตางประเทศไว
อยางชัดเจน การสรางเครือขายใหมของหนวยงานมักเริ่มจากการประสานงานจากหนวยงานภายนอก
ที่ตองการเปนเครือขายกับหนวยงานของเรา นอกจากนี้ ยังไมมีการกําหนดหนวยงาน/ผูรับผิดชอบที่
ทําหนาที่ประสานงานและดูแลเครือขายที่ชัดเจน และตอเนื่องสงผลใหไมมีการติดตอประสานงานกับ
เครือขายอยางสม่ําเสมอ ขาดความเคลื่อนไหว ไมมีการทํากิจกรรมรวมกับเครือขายที่มีอยูนําไปสูการ
สูญเสียเครือขาย
อย า งไรก็ ต าม ผู ใ ห สั ม ภาษณ บ างรายเห็ น ว า การสร า งเครื อ ข า ยด า น
ตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเริ่มเดินหนาไปมากกวาเดิม โดยหนวยงานมีการเริ่มสราง
และขยายเครือขายอยางจริงจังในชวง 2 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2559–2560) เนื่องจากไดมีกําหนดให
สํานักการตางประเทศตองดําเนินการสรางเครือขายดานตางประเทศกับหนวยงานภายในประเทศ
และหนวยงานตางประเทศ นําไปสูการจัดกิจกรรมรวมกับเครือขายทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
อาทิการจัดสัมมนาวิชาการรวมกัน การศึกษาดูงาน
2) ในดานนโยบายของผูบริหาร ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีความเห็นวา ผูบริหาร
ระดับสูงไมไดใหความสําคัญกับการสรางเครือขายความรวมมือ อยางในการประชุมระหวางประเทศ
เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมก็จะเดินทางกลับเลย และไมไดเข ารวมกิจกรรมกับหนวยงานอื่น การสราง
เครือขายสวนใหญจึงเปนลักษณะของการสรางเครือขายในระดับบุคคลมากกวา และยังไมพัฒนาไปสู
การสรางเครือขายในระดับองคกร
3) สําหรับดานความรู ทักษะและความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานดานเครือขายตางประเทศ ผูใหสัมภาษณบางสวนเห็นวา บุคลากรที่เกี่ยวของยังไมตระหนัก
วาตนมีบทบาทในการชวยสรางและรักษาเครือขายความรวมมือ และยังขาดทักษะและสมรรถนะที่
จําเปนในการบริหารเครือขาย
4) ในดานงบประมาณการดําเนินงาน พบวา ในบางครั้ง สํานัก งานเลขาธิก าร
วุฒิสภาไมไดรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวของกับดานเครือขาย
ตางประเทศ ซึ่งสงผลใหการดําเนินงานดานเครือขายไมเปนไปอยางตอเนื่อง
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ภาพที่ 2 ปญหาในการดําเนินการดานเครือขายตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
3.4.3 ขอเสนอแนะในการสรางและพัฒนาเครือขายดานตางประเทศของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
1. ผูบริหารระดับสูงควรใหความสําคัญและเปนผูมีบทบาทนําในการสรางเครือขาย
ความรวมมือดานตางประเทศของหนวยงาน และควรมีการกําหนดทิศทางและนโยบายในการสราง
และพัฒนาเครือขายความรวมมือดานตางประเทศที่ชัดเจน
2. นักวิเทศสัมพันธ ควรมีพัฒนาบทบาทในการสรางเครือขายความรวมมือระหวาง
หนวยงาน และสํานักการตางประเทศควรกําหนดผูรับผิดชอบหลักในการประสานงานกับเครือขาย
อยางใกลชิด
3. สํานักการตางประเทศควรมีการจัดกิจกรรมรวมกับเครือขายดานตางประเทศ
เพื่อใหเกิดความรวมมือกันมากยิ่งขึ้น
4. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาสามารถเรียนรูจากการดําเนินการสรางเครือขาย
ของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ซึ่งมีรูปแบบการสรางเครือขายที่ชัดเจนในลักษณะของการ
ลงนาม MOU รวมกับหนวยงานในภาครัฐบาล ภาควิชาการ และภาคเอกชน เพื่อพัฒนางานวิชาการ
ในบริบทของอาเซียน
5. ควรกํา หนดขอบเขต/ประเด็น ในการสร างเครื อข ายดา นต า งประเทศของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาใหชัดเจน โดยการจัดทําเครือขายความรวมมือตามประเด็นที่หนวยงาน
ตองการศึกษา (issue–based)
6. ในการดําเนินการสรางเครือขายดานตางประเทศตองอาศัยการสนับสนุนจากทั้ง
ผูบริหารและจากผูปฏิบัติดวย โดยนักวิเทศสัมพันธตองมีความรู ความสามารถและสามารถสนองตอบ
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ในการปฏิบัติง านเพื่อสรางและรัก ษาเครือขายความรวมมือของสํานัก งานฯ ผูล งมือปฏิบัตินั้นมี
ความสําคัญเพราะจะเปนผูที่มีบทบาทเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ รวมกับหนวยงานอื่น ทําให
เกิดการยอมรับระหวางกัน ชวยสรางความเชื่อมั่นและไววางใจอันจะนําไปสูความรวมมือที่เพิ่มขึ้น
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) สํานั ก งานเลขาธิ ก ารรัฐ สภา ประเทศสมาชิก อาเซีย น เชน ประเทศ
ฟลิปปนส
3.5) ASGP (Association of Secretaries General of Parliaments)
3.5 แนวทางการสรางและพัฒนาเครือขายดานตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
จากขอมู ล ที่ ไดศึ ก ษาจากเอกสารที่ เ กี่ ยวข องและขอมู ล ที่ ไดจ ากการสัม ภาษณ พบว า
ในปจ จุบันบทบาทดานตางประเทศของนัก วิเ ทศสัม พันธ สํานัก การตางประเทศนั้นเพิ่ม มากขึ้ น
เนื่องจากภารกิจดานตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาขยายวงกวางและมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น
อีก ทั้ง เพื่อรองรับ ภารกิจ ดานตางประเทศของวุฒิส ภาที่มีม ากขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
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แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ทําใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานตางประเทศตองเปนผูมี
ความรูและรอบรูในเรื่องขอมูลความเคลื่อนไหวดานตางประเทศ และขอมูลดานสารัตถะการประชุม
รวมทั้งประเด็นตาง ๆ ดานตางประเทศที่หลากหลายและซับซอนยิ่งขึ้น เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดดี
ยิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาอัตรากําลังของเจาหนาที่วิเทศสัมพันธของสํานักการตางประเทศใน
ปจจุบันพบวา มีจํานวนนอยเมื่อเทียบกับภาระงานที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งภารกิจที่คาดวาจะมีเพิ่มขึ้นใน
อนาคต สงผลใหการปฏิบัติงานดานตางประเทศของนักวิ เ ทศสัมพันธ สํานักการตางประเทศยังไม
เปนไปตามความคาดหวังของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติในฐานะผูรับบริการ และยังไมสามารถ
ปฏิบัติงานดานสารัตถะไดอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ โลกปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การทํางานขององคการตาง ๆ
ตองอาศัยการติดตอและมีปฏิสัมพันธรวมกับเครือขายตาง ๆ เพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูล ความรู การ
สรางความเปนอันหนึ่ง อันเดียวกัน และการรวมกันทํางานกับ เครือขาย ซึ่ง จะมีสวนชวยในการ
ตัดสินใจ แกปญหาไดรวดเร็วทามกลางความไมแนนอนและความสลับซับซอนของปญหา ซึ่งการมี
เครือขายความรวมมือดานตางประเทศจะชวยแกปญหาของนักวิเทศสัมพันธที่อาจมีขอจํากัดดานเวลา
และไมสามารถติดตามวิเคราะหขอมูลในทุกเรื่องดวยตนเองได โดยนักวิเทศสัมพันธสามารถประสาน
ขอขอมูล ความคืบหนาของการดําเนินการจากเครือขายความรวมมือได
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาผลการดําเนินงานดานเครือขายตางประเทศของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พบวาสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีเครือขายดานตางประเทศจํานวน 9 เครือขาย
ซึ่ง ถือวามีจํานวนนอย และมีเ ครือขายที่ไมเ คลื่อนไหว (inactive) จํานวน 1 เครือขาย จากการ
สัมภาษณพบวา ที่ผานมาผูบริหารระดับสูงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไมไดใหความสําคัญกับการ
มีเ ครือขายดานตางประเทศในระดับ องคก ร ทั้ง ยัง ไมมีก ารกํา หนดแนวทางการดําเนินงานดา น
เครือขายตางประเทศที่ชัดเจน อีกทั้งผูปฏิบัติซึ่งไดแก นักวิเทศสัมพันธ สํานักการตางประเทศยังไม
ตระหนักวาตนมีบทบาทสําคัญในการชวยสรางเครือขาย ทั้งนี้ อาจเนื่องจากที่ผานมาหนวยงานไมได
ใหความสําคัญกับบทบาทในการสรางเครือขายในระดับองคกรและยังไมมีแผนการดําเนินงานทีช่ ดั เจน
อีก ทั้ ง ที่ผ านมาการดํ าเนิ นงานด านเครือ ขา ยตา งประเทศเปนการทํ างานร วมกั นระหว างสํ านั ก
การตางประเทศ และหนวยงานอื่นภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาทิ สํานักวิชาการ สํานัก
ภาษาตางประเทศ สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งในการดําเนินการประสานงานกับเครือขายไมมี
การกําหนดหนวยงาน/ผูรับผิดชอบที่ทําหนาที่ประสานงานและดูแลเครือขายที่ชัดเจนสงผลใหการ
ติดตอประสานงานกับ เครือขายไมตอเนื่อง ไมมีการแลกเปลี่ยนขอมูล ระหวางกัน หรือไมมีการทํา
กิจกรรมรวมกับเครือขายที่มีอยูจนนําไปสูการสูญเสียเครือขาย นอกจากนี้ ผลจากการสัมภาษณพบวา
นักวิเทศสัมพันธ สํานักการตางประเทศยังขาดความเขาใจ ทักษะและความสามารถในการสรางและ
รักษาเครือขายดานตางประเทศ และยังไมตระหนักวาตนเองมีบทบาทที่สําคัญในการสรางและรักษา
เครือขายดานตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
อยางไรก็ตาม ในป 25560 สํานัก งานเลขาธิก ารวุฒิส ภาไดประกาศใชแผนยุทธศาสตร
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560–2564) ซึ่งไดกําหนดใหเรื่องการสรางเครือขาย
ความรวมมือเปนเรื่องสําคัญที่องคกรตองผลักดันและดําเนินการ โดยบรรจุไวในประเด็นยุทธศาสตรที่
6 วาดว ยการพัฒ นาเครือ ขายและความรว มมือทั้ง ในและตา งประเทศ จึง นับ ไดวาหน วยงานได

30
ตระหนักและเห็นความสําคัญของการสรางเครือขายความรวมมือ ซึ่งนับเปนโอกาสที่ดีที่สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาจะกําหนดแนวทางการดําเนินการสรางเครือขายความรวมมือดานตางประเทศที่
ชัดเจนและเปนรูปธรรม ทั้งนี้ จากการศึกษาพบวา ในการดําเนินการสรางเครือขายความรวมมือดาน
ตางประเทศตองมีการกําหนดเปาหมาย (Goal) การสรางเครือขายที่ชัดเจนและกําหนดขอบเขต
การดําเนินการโดยการจัดทําเครือขายความรวมมือตามประเด็นที่หนวยงานตองการสรางเครือขาย
(issue–based)
แนวทางการสรา งและพัฒ นาเครื อข า ยความร ว มมื อ ดา นต างประเทศของสํ า นัก งาน
เลขาธิการวุฒิสภา กรณีประเด็นความเสมอภาคทางเพศ (Gender equality)
1) การกําหนดเปาหมาย (Goal) ของการสรางและการพัฒนาเครือขายดานตางประเทศ
ของสํานัก งานเลขาธิก ารวุฒิส ภา คือ การพัฒ นาองคความรูดานตางประเทศที่จําเปนสําหรับ งาน
สารัตถะของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
2) ในการศึก ษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดก ารกําหนดขอบเขตการสรางเครือขายตามประเด็นที่
ศึกษา โดยในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดกําหนดขอบเขตการสรางเครือขายในประเด็น “ความเสมอ
ภาคทางเพศ (Gender equality)”
3) จากนั้นนําขอมูลที่ไดรวบรวมจากเอกสารและการสัมภาษณ สามารถใชในการวิเคราะห
โดยใชแนวคิดการวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย/ผูที่เกี่ยวของ (Stakeholder analysis) เพื่อศึกษาหา
ผูที่เกี่ยวของกับการสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือดานตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา กรณีประเด็นความเสมอภาคทางเพศ (Gender equality) ไดดังนี้

ภาพที่ 3 ผูมีสวนเกี่ยวของในการสรางและพัฒนาเครือขายดานตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา
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4) จากนั้น นําขอมูล ที่ไดจ ากการศึก ษาและการสัม ภาษณม าระบุบ ทบาทของผูมีสวน
เกี่ยวของอันไดแกหนวยงานภาครัฐ สถานบันวิชาการ และหนวยงานตางประเทศ และประโยชนที่
หนวยงานนั้น ๆ จะไดรับจากการเปนเครือขายความรวมมือดานตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา กรณีประเด็นความเสมอภาคทางเพศ (Gender equality) ดังนี้
ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะหผูมีสวนเกี่ยวของภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ผูที่เกี่ยวของ

บทบาท/ลักษณะการดําเนินงาน

ผลประโยชนรวมกัน
(Mutual Interest)
ประธาน สนช. รอง –มีอํานาจในการกําหนดทิศทางการและ – มีขอมูลดานตางประเทศเพื่อใช
ประธานสนช.
นโยบายดานตางประเทศของ
ในการปฏิบัตงิ าน เพื่อขับเคลื่อน
สํานักงานฯ
และผลักดันประเด็นดังกลาวใน
–มีการสรางเครือขายตางประเทศใน
เวทีภายในประเทศและ
ระดับบุคคล
ตางประเทศ
เลขาธิการวุฒสิ ภา/ – มีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการ – มีทิศทางและเปาหมายการ
รองเลขาธิการวุฒิสภา ดําเนินงานดานตางประเทศของ
ดําเนินงานดานการสราง
(ดานตางประเทศ)
สํานักงานฯ
เครือขายความรวมมือ
– ชวยขับเคลื่อนการดําเนินการสราง
ตางประเทศที่ชัดเจน
เครือขายดานตางประเทศ
– มีการสรางเครือขายความรวมมือ
– มีการสรางเครือขายตางประเทศใน
ในระดับองคกร
ระดับบุคคล
ผูปฏิบัตงิ าน (นักวิเทศ – มีหนาที่หลักในการสรางและรักษา – ปฏิบัติงานไดอยางมี
สัมพันธ)
เครือขายและเปนผูดําเนินการตาม
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยอาศัย
แผน
เครือขายความรวมมือดาน
ตางประเทศ
ตารางที่ 6 สรุปผลการวิเคราะหผูมีสวนเกี่ยวของภายนอก: หนวยงานภาครัฐ
ผูที่เกี่ยวของ
บทบาท/ลักษณะการดําเนินงาน
ผลประโยชนรวมกัน
หนวยงานภาครัฐ
(Mutual Interest)
สมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติ – มีบทบาทในการผลักดันและติดตาม – มีขอมูลดานตางประเทศเพื่อใช
แหงชาติ
การดําเนินการ เพื่อขับเคลือ่ นความ
ในการปฏิบัตงิ าน เพื่อขับเคลื่อน
เสมอภาคทางเพศ
และผลักดันประเด็นดังกลาวใน
เวทีภายในประเทศและ
ตางประเทศ
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ผูที่เกี่ยวของ
บทบาท/ลักษณะการดําเนินงาน
หนวยงานภาครัฐ
คณะกรรมาธิการ
– มีการศึกษา ดําเนินการและติดตาม –
สังคมฯ
เพื่อขับเคลื่อนความเสมอภาคทางเพศ
คณะอนุกรรมาธิการ – มีการดําเนินงานรวมกับหลายภาคสวน
สตรี
สํานักงานเลขาธิการ – มีการปฏิบัติงานทีเ่ กี่ยวของกับ
สภาผูแทนราษฎร
ประเด็นความเสมอภาคทางเพศทั้ง
– สํานักองคการ
ภายในประเทศและตางประเทศ
ระหวางประเทศ
– มีขอมูล ความรูท ี่เกี่ยวของกับการ
– ศูนยประสานงาน
ดําเนินงานในประเด็นดังกลาวอยาง
ประชาคมอาเซียน
ตอเนื่อง
– เปนหนวยงานที่มีความใกลชิดและมี
การปฏิบัตงิ านรวมกัน
สถาบันพระปกเกลา – มีการศึกษา วิจัยในเรื่องทีเ่ กี่ยวกับ
– สํานักวิจัยและ
ความเสมอภาคทางเพศ
พัฒนา
– มีผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่ศึกษาในประเด็น
– วิทยาลัยพัฒนาการ ดังกลาวและเปนที่ยอมรับ
ปกครองทองถิ่น
– เปนหนวยงานดานวิชาการทีม่ ีความรู
ความเชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนงาน
วิชาการของรัฐสภา
กระทรวงการ
– มีขอมูล ความรูทเี่ กี่ยวของกับการ
ตางประเทศ
ดําเนินงานในประเด็นดังกลาวอยาง
– กรมองคการ
ตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิง่ ขอมูลจาก
ระหวางประเทศ
การประชุมองคการระหวางประเทศ
– มีเครือขายดานตางประเทศจํานวน
มาก

ผลประโยชนรวมกัน
(Mutual Interest)
มีขอมูลดานตางประเทศเพื่อใช
ในการปฏิบัตงิ าน เพื่อขับเคลื่อน
และผลักดันประเด็นดังกลาวใน
เวทีภายในประเทศและ
ตางประเทศ
– ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยอาศัย
เครือขายความรวมมือดาน
ตางประเทศ
– ไดประโยชนรวมกันจากการ
แลกเปลี่ยนขอมูล การทํา
กิจกรรมกับเครือขายความ
รวมมือรวมกับสํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา
– ไดประโยชนรวมกันจากการ
แลกเปลี่ยนขอมูล การทํา
กิจกรรมกับเครือขายความ
รวมมือรวมกับสํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา

– ไดรับประโยชนในการเปน
เครือขายความรวมมือโดยการให
สํานักงานฯ ชวยผลักดันประเด็น
ที่ตองการในเวทีทงั้ ภายในและ
ตางประเทศ
– เปนชองทางในการผลักดันใหมี
การออกกฎหมายหรือแกไข
กฎหมายในประเด็นที่ตองการ
กระทรวงการพัฒนา – สรางความรวมมือในการปฏิบัติภารกิจ – เปนชองทางในการผลักดันใหมี
สังคมและความมั่นคง เปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก
การออกกฎหมายหรือแกไข
ของมนุษย
– มีความรู ความเชี่ยวชาญเปน
กฎหมายในประเด็นที่ตองการ
– กรมกิจการสตรีและ หนวยงานสําคัญที่ชวยขับเคลื่อนการ – เปนชองทางในการนําเสนอ
สถาบันครอบครัว
ดําเนินการตาม พ.ร.บ. ความเทา
ปญหาและการแกไขปญหาใน
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ผูที่เกี่ยวของ
หนวยงานภาครัฐ

บทบาท/ลักษณะการดําเนินงาน

ผลประโยชนรวมกัน
(Mutual Interest)
เทียมระหวางเพศ พ.ศ. 2558
ประเด็นที่เกี่ยวของกับความ
เสมอภาคทางเพศ
กระทรวงแรงงาน
–มีการปฏิบัติงาน และขอมูลที่เกี่ยวของ – เปนชองทางในการนําเสนอ
– กรมสวัสดิการและ กับประเด็นความเสมอภาคทางเพศ
ปญหาและการแกไขปญหาใน
คุมครองแรงงาน
ประเด็นที่เกี่ยวของกับความ
เสมอภาคทางเพศ
– ไดประโยชนรวมกันจากการ
แลกเปลี่ยนขอมูล การทํา
กิจกรรมกับเครือขายความ
รวมมือรวมกับสํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา
กระทรวงยุติธรรม – มีการปฏิบัตงิ านและขอมูลที่เกี่ยวของ – เปนชองทางที่แลกเปลี่ยนขอมูล
–กรมคุมครองสิทธิ
กับความเสมอภาคทางเพศ
ระหวางเครือขาย
และเสรีภาพ
– ไดประโยชนรวมกันจากการ
แลกเปลี่ยนขอมูล การทํา
กิจกรรมกับเครือขายความ
รวมมือรวมกับสํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา
ตารางที่ 7 สรุปผลการวิเคราะหผูมีสวนเกี่ยวของภายนอก: หนวยงานตางประเทศ
ผูที่เกี่ยวของ
บทบาท/ลักษณะการดําเนินงาน
ผลประโยชนรวมกัน
หนวยงานตางประเทศ
(Mutual Interest)
– UN Women ประจํา – ทําหนาทีผ่ ลักดันและสงเสริมความ – ไดประโยชนรวมกันจากการ
ประเทศไทย
เสมอภาคระหวางเพศ และเพิ่มพลัง แลกเปลี่ยนขอมูล การทํา
ของผูห ญิงแหงสหประชาชาติ
กิจกรรมกับเครือขายความ
– มีเครือขายทั่วโลก มีขอมูลสถิติใน
รวมมือรวมกับสํานักงาน
ภาพรวม
เลขาธิการวุฒสิ ภา
– เปนชองทางในการนําเสนอปญหา
และการแกไขปญหาในประเด็นที่
เกี่ยวของกับความเสมอภาคทาง
เพศ
IPU (Inter–
– สงเสริมและผลักดันเรื่องความเสมอ – เปนชองทางที่แลกเปลี่ยนขอมูล
Parliamentary
ภาคทางเพศในเวทีรฐั สภา
ระหวางเครือขาย เรียนรู และ
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ผูที่เกี่ยวของ
บทบาท/ลักษณะการดําเนินงาน
ผลประโยชนรวมกัน
หนวยงานตางประเทศ
(Mutual Interest)
Union)
– มีขอมูลที่เกี่ยวของจากทั่วโลก
การติดตามความกาวหนาในการ
– สมาชิกรัฐสภาจากประเทศไทยเขา
ดําเนินการดานความเสมอภาค
รวมประชุมอยางสม่ําเสมอ
ทางเพศของไทย
ASGP
– สงเสริมและผลักดันเรื่องความเสมอ – เปนชองทางที่แลกเปลี่ยนขอมูล
ภาคทางเพศในเวทีรฐั สภา
ระหวางเครือขาย เรียนรู และ
– มีขอมูลที่เกี่ยวของจากทั่วโลก
การติดตามความกาวหนาในการ
– เลขาธิการรัฐสภาจากประเทศไทยเขา ดําเนินการดานความเสมอภาค
รวมประชุมอยางสม่ําเสมอ
ทางเพศของไทย
สํานักงานเลขาธิการ – สงเสริมในประเด็นความเสมอภาค – เปนชองทางที่แลกเปลี่ยนขอมูล
สมัชชารัฐสภาอาเซียน ทางเพศ
เรียนรูระหวางเครือขายและการ
(AIPA)
– มีขอมูลที่เกี่ยวของจากประเทศใน
ติดตามความกาวหนาในการ
อาเซียน
ดําเนินการดานความเสมอภาค
– สมาชิกรัฐสภาจากไทยเขารวม
ทางเพศของไทย
ประชุมอยางสม่ําเสมอ
สํานักงานเลขาธิการ – มีความโดดเดนในเรือ่ งความเสมอ – เปนชองทางที่แลกเปลี่ยนขอมูล
รัฐสภา ประเทศสมาชิก ภาคทางเพศ
เรียนรูระหวางเครือขายและการ
อาเซียน
– มีขอมูล ประสบการณทจี่ ะเปน
ติดตามความกาวหนาในการ
ประโยชนในการดําเนินการ
ดําเนินการดานความเสมอภาค
ทางเพศของไทย
ตารางที่ 8 สรุปผลการวิเคราะหผูมีสวนเกี่ยวของภายนอก: สถาบันวิชาการ
ผูที่เกี่ยวของ
สถาบันวิชาการ
โครงการสตรีและ
เยาวชนศึกษา
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร

บทบาท/ลักษณะการดําเนินงาน

ผลประโยชนรวมกัน
(Mutual Interest)
– มีความรู ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสตรี – ไดแลกเปลี่ยนขอมูลที่เปน
ศึกษาและความเสมอภาคระหวาง
ประโยชนกบั การศึกษาในเรื่อง
หญิงชาย
ดังกลาว
– ไดเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
ประเด็นดังกลาวกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ
ภาควิชาสตรีศึกษา
– มีความรู ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสตรี – ไดแลกเปลี่ยนขอมูลที่เปน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ศึกษาและความเสมอภาคระหวาง
ประโยชนกบั การศึกษาในเรื่อง
หญิงชาย
ดังกลาว
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5) จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาดําเนินการจัดทําแนวทางการเชื่อมโยงผูมีสวนเกี่ยวของในการ
ดําเนินการสรางและพัฒนาเครือขายดานตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ดังนี้
ตารางที่ 9 แนวทางการเชื่อมโยงผูมีสวนเกี่ยวของในการสรางและพัฒนาเครือขายดานตางประเทศ
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ผูมีสวนเกี่ยวของ
แนวทางการดําเนินงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา รองเลขาธิการ – เปนผูนําและมีสวนรวมในการจัดทําแผนการสรางเครือขาย
วุฒิสภา และผูบ ริหาร
ดานตางประเทศของสํานักงานฯ
– ผลักดันใหเกิดการดําเนินงานตามแผนฯ
ประธาน สนช./ รองประธาน
– เชิญเปนทีป่ รึกษา รวมใหคําแนะนําในการกําหนดแผนฯ /เชิญ
สนช./คณะกรรมาธิการและ
เขารวมในกิจกรรมระหวางเครือขาย/เชิญเปนวิทยากร
ผูเชี่ยวชาญ
นักวิเทศสัมพันธ (ผูปฏิบัติงาน) – ใชความรูขอมูลในการทํางาน ทักษะ ความสามารถ
ประสบการณ เอาใจใสใหความสําคัญในการดําเนินงานดาน ๆ
ตางที่เกี่ยวของ ทําใหงานราบรื่น
เครือขายภายในประเทศ/
– เชิญเขารวมเปนเครือขายกับสํานักงานฯ อยางเปนทางการ/มี
เครือขายตางประเทศ
การแลกเปลี่ยนขอมูล/การจัดกิจกรรมรวมกันอยางสม่ําเสมอ
– รวมสรางและพัฒนาความสัมพันธที่ดี อันนําไปสูความเชื่อใจ
ระหวางเครือขาย
สมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติแหงชาติ – เชิญเขารวมในการกิจกรรมทีส่ ํานักงานฯจัดรวมกับเครือขาย/
นําเสนอเอกสาร ขอมูลที่ไดจัดทําใหแกสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ
จากการศึกษาเรื่อง แนวทางการสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือดานตางประเทศ
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา กรณีประเด็นความเสมอภาคทางเพศ (Gender equality) มีขั้นตอน
การดําเนินการดังนี้
1) การกําหนดเปาหมายที่ชัด เจนในการสรา งและพัฒ นาเครือ ขายความรว มมือ ดา น
ตางประเทศของสํา นัก งานเลขาธิก ารวุฒิส ภา ซึ่ง ไดแก เปาหมายในการพั ฒ นาองคค วามรูดา น
ตางประเทศที่จําเปนสําหรับงานสารัตถะของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
2) กําหนดขอบเขตการดําเนินการโดยการจัดทําเครือขายความรวมมือตามประเด็นที่
หนวยงานสนใจและตองการสรางเครือขาย (issued–base) ซึ่งไดแก ประเด็นความเสมอภาคทางเพศ
(Gender equality)
3) วิเ คราะห ห าผูที่มีส วนเกี่ยวของในการสรางและพัฒ นาเครือขา ยความร วมมือของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา กรณีประเด็นความเสมอภาคทางเพศ (Gender equality)
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4) ระบุบทบาทของผูมีสวนเกี่ยวของและประโยชนที่จะไดรับจากการเปนเครือขายความ
รวมมือดานตางประเทศของสํานัก งานเลขาธิก ารวุฒิส ภา กรณีป ระเด็นความเสมอภาคทางเพศ
(Gender equality)
5) กํา หนดแนวทางการเชื่ อ มโยงผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ งในการดํ า เนิ น ด า นเครื อ ข า ยด า น
ตางประเทศของสํา นัก งานเลขาธิ ก ารวุฒิ ส ภา กรณีป ระเด็น ความเสมอภาคทางเพศ (Gender
equality) เพื่อกําหนดกิจกรรมสําคัญที่ตองดําเนินการเพื่อสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือดาน
ตางประเทศ
ในการศึกษาเรื่องแนวทางการสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือดานตางประเทศของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา กรณีประเด็นความเสมอภาคทางเพศ (Gender equality) นั้นทําให
สามารถระบุในชั้นนี้ไดวา สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาควรสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือกับ
หนวยงานทั้งภายในและตางประเทศโดยเริ่มจากการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจนของการสรางเครือขาย
ซึ่งจะทําใหสามารถวิเคราะหหาเครือขายความรวมมือโดยพิจารณาจากบทบาทและความสําคัญของ
หนวยงานที่มีตอประเด็นที่กําหนดไวซึ่ง ในกรณีนี้ คือ ประเด็นความเสมอภาคทางเพศ (Gender
equality) รวมทั้งประโยชนที่ทั้งสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและหนวยงานเครือขายจะไดรับจากการ
รวมเปนเครือขาย จากนั้นจึงกําหนดแนวทางที่ชัดเจนวาสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาควรดําเนินการ
กับผูที่เกี่ยวของกลุมตาง ๆ อยางไร เพื่อเชื่อมโยงผูที่เกี่ยวของใหมีสวนรวมในการดําเนินการสรางและ
พัฒนาเครือขายความรวมมือดานตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของและจากการสัมภาษณพบวา บทบาทดานตางประเทศ
ของนั ก วิ เ ทศสั ม พั น ธ สํ า นั ก การต า งประเทศยั ง ไม ส ามารถปฏิ บั ติ ง านด า นสารั ต ถะได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ และยังไมเปนไปตามความคาดหวังของผูบริหารที่ไดวางนโยบายไว นอกจากนี้ นักวิเทศ
สัมพันธ สํานักการตางประเทศยังขาดความรู ทักษะและสมรรถนะในการบริหารเครือขายความรวมมือ
ดานตางประเทศ และยังไมตระหนักวาตนเองมีบทบาทสําคัญในการสรางและรัก ษาเครือขายดาน
ตางประเทศของหนวยงาน นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาการดําเนินงานดานเครือขายตางประเทศของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในอดีต พบวา ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไมไดให
ความสําคัญกับบทบาทในการสรางเครือขายดานตางประเทศในระดับองคกร นอกจากนี้ สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภายังไมมีการกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงานดานเครือขายตางประเทศที่
ชัดเจน แมวาในภายหลังสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะไดมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรของสํานักงาน
เลขาธิก ารวุฒิส ภาฉบับ ที่ 4 ซึ่ง ไดร ะบุประเด็นยุท ธศาสตรวาดวยการสรางเครือขายภายในและ
ตางประเทศแลวก็ตาม แตหนวยงานก็ยังไมไดมีการกําหนดเปาหมายและแนวทางการดําเนินงานใน
เรื่องดังกลาว สงผลใหผูปฏิบัติงานในเรื่องเครือขายดานตางประเทศซึ่งไดแกนักวิเทศสัมพันธก็ยังไมรูวา
ตนตองมีบทบาทในการดําเนินการอยางไร และไมรูวาตนถูกคาดหวังใหตองปฏิบัติหนาที่อยางไรบาง
ในการสรางและรักษาเครือขายความรวมมือ
ในการศึกษาเรื่องแนวทางการสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือดานตางประเทศของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา กรณีประเด็นความเสมอภาคทางเพศ (Gender equality) ผูศึกษาพบวา
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาควรสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือกับหนวยงานทั้งภายในและ
ตางประเทศโดยเริ่มจากการกําหนดเปาหมายของการสรางเครือขายดานตางประเทศ คือ การพัฒนา
องคความรูดานตางประเทศที่จําเปนสําหรับงานสารัตถะของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และการ
กําหนดขอบเขตการดําเนินการ ซึ่งในการศึก ษานี้เ สนอใหมีการจัดทําเครือขายความรวมมือดาน
ตางประเทศตามประเด็นที่หนวยงานใหความสําคัญและตองการสรางเครือขาย (issued–based) ซึ่ง
ในการศึกษานี้ไดหยิบ ยกประเด็นความเสมอภาคทางเพศ (Gender equality) จากนั้นไดทําการ
วิเคราะหหาผูที่มีสวนเกี่ยวของในการสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา กรณีประเด็นความเสมอภาคทางเพศ (Gender equality) โดยใชแนวคิดการวิเคราะหผูมี
สวนไดสวนเสียมาใช ซึ่งทําใหทราบวาในการสรางเครือขายความรวมมือดานตางประเทศในประเด็น
ดังกลาวมีหนวยงานใดเกี่ยวของบาง และหนวยงานเหลานั้นมีบทบาท/การดําเนินงานที่เกี่ยวของกับ
เรื่องความเสมอภาคทางเพศอยางไรบาง และประโยชนที่หนวยงานเหลานั้นจะไดรับจากการเปน
เครือขายรวมกับสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญของการพัฒนาและเครือขาย
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ความรวมมือไวในระยะยาว ตอจากนั้นเปนการกําหนดแนวทางการเชื่อมโยงผูมีสวนเกี่ยวของในการ
ดําเนินงานดานเครือขายตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา กรณีประเด็นความเสมอภาค
ทางเพศ (Gender equality) เพื่อกําหนดกิจกรรมสําคัญที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาตองดําเนินการ
เพื่อสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือดานตางประเทศ
จากการศึก ษาพบวา ในการสร างเครื อขา ยความรวมมือด านตางประเทศในประเด็ น
ความเสมอภาคทางเพศ (Gender equality) มีหนวยงานที่เกี่ยวของหลัก ๆ ไดแก
1) คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส
สภานิติบัญญัติแหง ชาติ และคณะอนุกรรมาธิก ารสตรี สภานิติบัญญัติแหง ชาติซึ่งมีบทบาทในการ
ผลักดันและติดตามการดําเนินการ เพื่อขับเคลื่อนความเสมอภาคทางเพศ
2) สํานัก งานเลขาธิก ารสภาผูแทนราษฎร ซึ่ง เปนหนวยงานที่ทําหนาที่ส นับ สนุนการ
ดําเนินงานดานนิติบัญญัติเชนกัน ประกอบดวย สํานักองคการระหวางประเทศซึ่งเปนหนวยงานที่ดูแล
ภารกิจดานการประชุมระหวางประเทศของรัฐสภาและศูนยประสานงานประชาคมอาเซียน ซึ่งการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับประเด็นความเสมอภาคทางเพศ โดยเฉพาะการสงเสริมและเพิ่มบทบาทของ
สตรีในรัฐสภา และใหการปกปองสิทธิสตรีเปนกระแสหลักของการดําเนินงานของรัฐสภาทั่วโลก
3) สถาบันพระปกเกลา เปนหนวยงานที่สนับสนุนงานวิชาการดานนิติบัญญัติตามความ
ตองการของรัฐสภา/สภานิติบัญ ญัติแหงชาติ มีการศึก ษา วิจั ย และจัดสัมมนาวิชาการในประเด็น
สําคัญ ตาง ๆ รวมทั้ง ประเด็นความเสมอภาคทางเพศ (Gender equality) ดวย ประกอบดวย
สํานัก วิจัยและพัฒ นาที่ดําเนินการศึก ษา วิจัยในเรื่องที่เ กี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศ และยัง มี
นักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในประเด็นดังกลาว
4) กระทรวงการต างประเทศ ประกอบดวยหนวยงานสําคัญ ที่ดําเนินการเกี่ยวของกับ
ประเด็นความเสมอภาคทางเพศ โดยเฉพาะอยางยิ่งการติดตามและนําเสนอการดําเนินงานในประเด็น
ความเสมอภาคทางเพศของประเทศไทยในเวทีก ารประชุมระหวางประเทศ และการปฏิบัติตาม
อนุสัญญาอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination Against Women: CEDAW) ที่ไทยรวมเปนภาคี
หนวยงานที่ดูแลการดําเนินการดัง กลาวไดแก กรมองคก ารระหวางประเทศซึ่งเปนหนวยงานที่มี
บทบาทอยางแข็งขันในเวทีระหวางประเทศ การรักษาพันธกรณีของไทยภายใตกฎบัตรสหประชาชาติ
และสนธิสัญญาตาง ๆ ที่ไทยเปนภาคี เพื่อปกปองผลประโยชนของไทยในเวทีระหวางประเทศ และหา
แนวทางในการใชประโยชนจาการเปนภาคีสนธิสัญญาและอนุสัญญาใหเกิดประโยชนสูงสุด และกรม
สนธิสัญญาและกฎหมายซึ่งมีภารกิจเกี่ยวกับปญหากฎหมายระหวางประเทศและสนธิสัญญาระหวาง
ประเทศที่ไทยเปนภาคี
5) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนผูรับผิดชอบหลักที่ทําหนาทีใ่ น
การขับเคลื่อนงานดานการพัฒ นาสถาบันครอบครัวและสง เสริม ความเสมอภาคระหวางเพศของ
ประเทศไทยโดยมีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวทําหนาที่สงเสริมความเสมอภาคและเทาเทียม
ระหวางเพศ สงเสริม สนับสนุนการบูรณาการรวมกับองคกรภาคีเครือขายในการพัฒนาศักยภาพและ
สถานภาพสตรี ความเสมอภาคระหวางเพศ
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นอกจากนี้ ยัง มีส ถาบันทางวิชาการอื่น ๆ ที่ดําเนินการเกี่ยวกับ การศึก ษา วิจัยใน
ประเด็นความเสมอภาคทางเพศซึ่งไดแก โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
และภาควิชาสตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งสํานักงานเลขาธิก ารวุฒิสภาสามารถสืบคนและ
คนควาผลการศึกษา วิจัยเพื่อนํามาไปใชในการปฏิบัติงานได
6) หนวยงานตางประเทศที่ดูแลการดําเนินการขับเคลื่อนประเด็นความเสมอภาคทางเพศ
และติดตามการดําเนินการของประเทศไทยซึ่งเปนสมาชิกขององคการสหประชาชาติ โดยมีองคการ
UN Women ประจําประเทศไทย ทําหนาที่สนับสนุนการดําเนินงานที่สอดคลองกับมาตรฐานเพื่อให
บรรลุเปาหมายความเสมอภาคทางเพศ และทํางานรวมกับภาครัฐบาลและประชาสังคมในการออก
กฎหมาย นโยบายและโครงการตาง ๆ ที่ชวยขับเคลื่อนประเด็นดังกลาว
7) สหภาพรัฐสภา IPU (Inter–Parliamentary Union) เปนหนวยงานองคการระหวาง
ประเทศที่ดําเนินงานเพื่อความสันติสุขและความรวมมือระหวางประชาชนและเพื่อการจัดตั้งอยาง
มั่นคงของสถาบันผูแทนประชาชน โดยการสงเสริมใหมีการติดตอสัมพันธอยางใกลชิดระหวางสมาชิก
แหงรัฐสภาทั่วโลกทั้งยังมุงสงเสริมและพิทักษสิทธิมนุษยชนอันเปนที่เคารพโดยสากลวาเปนหลักการ
สําคัญในระบอบประชาธิปไตยแบบมีรัฐสภา รวมทั้งสงเสริมและผลักดันประเด็นความเสมอภาคทาง
เพศในเวทีการประชุม
8) สํานักงานเลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) เปนหนวยงานจัดการบริหารของ
สมัชชารัฐสภาอาเซียนซึ่งมีวัตถุประสงคในการสรางความรวมมือของรัฐสภาแหงชาติในอาเซียนให
ใกลชิดยิ่งขึ้น และรวมกันสงเสริมการดําเนินการในประเด็นสําคัญ ๆ ในเวทีโลก รวมทั้งประเด็นความ
เสมอภาคทางเพศ
นอกจากนี้ ยังมีหนวยงานตางประเทศอื่น ๆ อาทิ ASGP และสํานักงานเลขาธิการรัฐสภา
ประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งเปนหนวยงานที่มีขอมูลเกี่ยวของกับการดําเนินการในประเด็นความเสมอภาค
ทางเพศ และประเด็นสําคัญอื่น ๆ ซึ่งสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาควรมีการสรางเครือขายความรวมมือ
โดยอาจเปน การดําเนิน งานในลัก ษณะของการติดตามขอมู ล และการติ ดตอสื่อสารทางเว็บ ไซต
ซึ่งนับวาเปนการสรางเครือขายอีกแบบหนึ่งเชนกัน
ทั้งนี้ การสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือดานตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิส ภา ตอ งมีก ารกํา หนดแนวทางการเชื่ อ มโยงผูมี สวนเกี่ยวของเพื่อกํ าหนดกิจ กรรมสํ าคัญ ที่
สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาต อ งดํ า เนิ น การเพื่ อ สร า งและพั ฒ นาเครื อ ข า ยความร ว มมื อ ด า น
ตางประเทศ อาทิ การเชิญ เปน ที่ป รึก ษา (Consultation) การติดตอสื่อสารระหวางเครือขา ย
(Communication) การเสวนา (Dialogue) และการเปนพันธมิตร (Partnership)
4.2 ขอเสนอแนะ
จากการศึก ษาทําใหท ราบถึง ความจําเปน ในการกําหนดแนวทางการสรางและพัฒ นา
เครือขายความรวมมือดานตางประเทศของสํานักงานเลขาธิก ารวุฒิส ภา ซึ่งในการดําเนินการนั้น
ผูศึก ษามีขอเสนอแนะสําหรั บ การสรางและพัฒ นาเครื อขายความร วมมือด านตา งประเทศของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ดังนี้
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4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) ผูบริหารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาควรใหความสําคัญของการเตรียม
ความพรอมดานสารัตถะตางประเทศใหมากยิ่ง ขึ้น ผลัก ดันและสรางความตระหนักรูใหนัก วิเ ทศ
สัมพันธ สํานักการตางประเทศพัฒนาศักยภาพงานดานสารัตถะตางประเทศ รวมทั้งการใชประโยชน
จากเครือขายความรวมมือดานตางประเทศในการปฏิบัติงานดังกลาวใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สําหรับบทบาทการสรางเครือขายความรวมมือดานตางประเทศนั้น นอกจาก
เจาหนาที่วิเทศสัมพันธตองเปนผูมีบทบาทสําคัญในการสรางและรักษาเครือขายดังกลาวแลว ผูบ ริหาร
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาก็ควรเปนผูมีบทบาทสําคัญในการริเริ่มใหมีเครือขายความรวมมือดาน
ตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริห ารระดับสูงอันไดแก เลขาธิก ารวุฒิสภา และรองเลขาธิการ
วุฒิสภาที่ดูแลงานดานตางประเทศ ซึ่ง การสรางเครือขายระหวางผูนําในระดับ หนวยงานจะเปน
จุดเริ่มตนที่ดีของการประสานความรวมมือในดานตาง ๆ ของหนวยงาน นอกเหนือจากการสราง
เครือขายความรวมมือในระดับผูปฏิบัติ เนื่องจากสามารถขยายผลไปสูความรวมมือและการดําเนิน
กิจกรรม/โครงการสําคัญ ๆ ระหวางหนวยงานตอไป อาทิเชนการเขารวมประชุมสมาคมเลขาธิการ
รัฐสภา (Association of Secretaries General of Parliaments) ซึ่งเปนเวทีก ารประชุมของ
เลขาธิก ารรัฐสภา และผูที่เปนสมาชิกเพื่ อแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณและบทเรียนในการ
ดําเนินงานดานตาง ๆ ของสํานัก งานเลขาธิก ารรัฐสภาทั่วโลก ดัง นั้น เลขาธิก ารวุฒิส ภาและรอง
เลขาธิการวุฒิสภาที่เปนสมาชิกสมาคม ASGP จึงเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการเจรจา เพื่อบุกเบิกและ
ผลัก ดันให มีก ารสร างเครือข ายความรว มมือของสํานัก งานเลขาธิ ก ารวุฒิส ภาไทยกับ หนวยงาน
สํานักงานเลขาธิการประจํารัฐสภาของประเทศตาง ๆ
2) สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาควรสงเสริมใหมีการจัดทําแผนดําเนินงานในการ
สรางเครือขายความรวมมือของสํานัก งานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อผลักดันการดําเนินการใหบ รรลุ
เปาประสงคตามยุทธศาสตรที่ 6 วาดวยการพัฒนาเครือขายและความรวมมือทั้งในและตางประเทศ
ซึ่งการจัดทําแผนการดําเนินงานในการสรางเครือขายยังทําใหเกิดการกําหนดเปาหมายในเชิงบูรณา
การรวมกันของหนวยงานที่รับผิดชอบดานการสรางเครือขายซึ่งไดแก สํานักกฎหมาย สํานักวิชาการ
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักภาษาตางประเทศ และสํานักการตางประเทศ ซึ่งจะทําใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพประหยัดทรัพยากรในการดําเนินงาน ทั้งนี้ การจัดทําแผนการ
ดําเนินงานจะทําใหการจัดทําโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ไปเปนอยางชัดเจนมีการกําหนดผลผลิต
ผลลัพธของโครงการที่จะชวยขับเคลื่อนใหบรรลุเปาประสงคของยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาได ทั้งยังทําใหเกิดความชัดเจนในการของบประมาณและเพิ่มโอกาสในการไดรับการจัดสรร
งบประมาณเพื่อดําเนินโครงการและกิจกรรมในการสรางเครือขายไดอยางตอเนื่องอีกดวย นอกจาก
การจัดทําแผนแลวควรกําหนดใหมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานเปนระยะ ๆ อยางสม่ําเสมอ
3) สํานักงานเลขาธิก ารวุฒิส ภาควรหาพันธมิตรกับ หนวยงานวิชาการดานนิติ
บัญญัติทั้งภายในประเทศและตางประเทศ เพื่อชวยสนับสนุนและผลักดันการดําเนินงานดานนิติ
บัญ ญัติ รว มกั น อาทิ การออกกฎหมาย หรื อผลั ก ดัน การดํ าเนิ นการในประเด็น ที่ส นใจร วมกั น
โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางเครือขายความรวมมือในประเทศซึ่งจะเปนประโยชนตอการดําเนินงาน
ของฝายนิติบัญญัติ โดยสนับสนุนใหมีการติดตอสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอมูลกันอยางสม่ําเสมอ โดย
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พันธมิตรที่สําคัญของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภานั้นไดแก สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรซึ่ง
เปนหนวยงานที่ตองมีก ารปฏิบัติงานรวมกัน ทั้ง นี้ หากทั้ง สองหนวยงานสามารถปฏิบัติงานไปใน
ทิศทางเดียวกันและสอดคลองกันก็จะชวยเสริมพลัง (synergy) ในการทํางานเพื่อผลักดันประเด็น
รวมกันในเวทีการประชุมตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4) สํานัก งานเลขาธิก ารวุฒิส ภา โดยสํานัก การตางประเทศตองมีก ารติดตาม
แนวโนมและทิศทางตาง ๆ ในเวทีโลก (Trends) อยางสม่ําเสมอ เพื่อทําใหสามารถเตรียมพรอมและ
ระบุไดวาหัวขอการประชุมในครั้งตอไปหรือในอนาคตจะเกี่ยวของกับเรื่องอะไรบาง เพื่อที่ผูปฏิบัตงิ าน
จะไดเตรียมขอมูลในเรื่อง/หัวขอดังกลาวใหแกสมาชิกวุฒิสภา/ สมาชิกสภานิติบัญญัติ นําเสนอในเวที
การประชุมไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งการดําเนินการในลักษณะดังกลาวจะทําใหนักวิเทศสัมพันธรูจัก
ติดตามและฝกคิดวิเคราะหสถานการณโลกและทิศทางแนวโนมตาง ๆ อยางใกลชิด คอยสืบคนขอมูล
เพื่อรวบรวมและนําเสนอตอสมาชิกวุฒิสภา/สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ
ยิ่ง ขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง ถาเราสามารถมีสวนชวยสนับ สนุนใหฝายนิติบัญ ญัติมีทาทีที่ชัดเจนใน
บทบาทของฝายนิติบัญญัติเ องในเวทีร ะหวางประเทศ และชวยผลัก ดันประเด็นที่เ ห็นวาจะเปน
ประโยชนไมเฉพาะแตประเทศไทยเองแตเปนประโยชนของโลกแลว ก็จะเปนสิ่งที่สรางคุณคาและ
สรางการยอมรับใหเกิดขึ้นกับงานดานตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดอยางมาก
5) สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาควรเสริมสรางวัฒนธรรมเครือขายในองคกรและ
ควรพัฒ นานัก วิ เ ทศสัม พันธ สํานัก การตา งประเทศและบุคลากรผูป ฏิบัติง านดานเครือขายของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาใหมีความรู ทักษะและสมรรถนะในการบริหารเครือขาย และสรางความ
ตระหนักวาตนมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมความสัมพันธและชวยสรางเครือขายระหวางหนวยงาน
นอกจากนี้ สํานัก งานเลขาธิก ารวุฒิส ภาควรมีก ารเสริม สรางผูนํารุนใหมอยาง
ตอเนื่อง โดยบรรจุหัวขอที่เกี่ยวของกับการเสริมสรางความรูในการบริหารเครือขายและพัฒนาทักษะ
ในการชวยเหลือและแกไขปญหาภายในเครือขาย การรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหวางสมาชิกเครือขาย
รวมทั้งควรสนับสนุนใหมีการนําระบบเทคโนโลยีมาใชในการติดตอประสานงานและใชในการพัฒนา
ฐานขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบมากยิ่งขึ้น
4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
1) ในการสรางเครือขายความรวมมือดานตางประเทศนั้น สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาตองระบุเ ปาหมายของการมีเครือขายตางประเทศใหชัดเจน และตองกําหนดบทบาทของ
ผูป ฏิ บัติง านซึ่ง ไดแ ก นั ก วิ เ ทศสัม พั นธ ใหชั ดเจน อาทิเ ช น การมอบหมายหนา ที่ผูป ระสานงาน
(contact person) ที่ชัดเจน เพื่อใหทําหนาที่สงเสริมและดํารงไวซึ่งความสัมพันธอันดีตอกันกับ
เครือขาย แลกเปลี่ยนเรียนรูและดําเนินงานตามแผนอยางมีระบบ ซึ่งนับเปนขั้นตอนในการสราง
พันธกรณีรวมกัน/การสรางความผูกพันรวมกันกับเครือขาย โดยเฉพาะอยางยิ่งกับเครือขายดานนิติ
บัญญัติภายในประเทศที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาตองใหความสําคัญเปนอันดับแรก ทั้งนี้ ในการ
สรางและรักษาเครือขายนั้น สํานักการตางประเทศสามารถเริ่มจากการเปนเครือขายโดยการติดตอ
ทางเครือขายอินเทอรเน็ต เพราะความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบัน ทําใหเราสามารถ
ติดตามขอมูลขาวสารและความเคลื่อนไหวตาง ๆ และการติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ ได

42
อยางสะดวก รวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งกับหนวยงานดานนิติบัญญัติตางประเทศ อาทิเชน เครือขาย
IPU (Inter–Parliamentary Union), APPU (Asian–Pacific Parliamentarians’ Union)
2) สํานั ก การตา งประเทศในฐานะผู รับ ผิดชอบการดํ าเนิ นการด านการสรา ง
เครื อ ข า ยความร ว มมื อ ต า งประเทศควรนํ า แนวคิ ด การบริ ห ารจั ด การความรู (Knowledge
management) มาใชในการจัดกิจ กรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูบริห ารดานตางประเทศของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและเจาหนาที่วิเทศสัมพันธเพื่อเปนการพัฒนาองคความรู แลกเปลี่ยน
ประสบการณ เทคนิควิธี และกําหนดแนวปฏิบัติในการสรางเครือขายความรวมมือตางประเทศใน
ประเด็นสําคัญตาง ๆ ที่นอกเหนือไปจากประเด็นความเสมอภาคทางเพศ โดยอาจจัดกิจ กรรมใน
รูปแบบที่ไมเปนทางการ (Informal forum) หรือการจัดกิจกรรมในลักษณะของเวทีการพูดคุยของ
ผูบริหาร (Executive talk) โดยเชิญ ผูบริหารจากหนวยงานเครือขายเขามารวมพูคุยแลกเปลี่ยน
ความรูและประสบการณ (Knowledge sharing) ซึ่งจะเปนวิธีหนึ่งในการสรางองคความรูในประเด็น
สําคัญ ๆ และยังเปนการเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางหนวยงานเครือขายไดเปนอยางดี
นอกจากนี้ ในการจั ด กิ จ กรรมร ว มกั บ หน ว ยงานเครื อ ข า ย สํ า นั ก การ
ตางประเทศอาจดําเนินการในลักษณะของโครงการแลกเปลี่ยนเจาหนาที่ระหวางเครือขายรวมกัน
โดยการรับบุคลากรของเครือขายใหมาเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณ ซึ่งวิธีดังกลาวก็จะชวยให
เครือขายดานตางประเทศมีก ารเรียนรูร ะหวางกัน ทําใหผูปฏิบัติงานเห็นและเขาใจความสัม พันธ
ระหวางงาน ทําใหเกิดความคุนเคยกันมากขึ้นสงผลใหการประสานงานเปนไปอยางราบรื่นยิ่งขึ้น ทั้ง
ยังชวยสงเสริมใหเครือขายมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางใกลชิดมากขึ้น
3) สํานัก งานเลขาธิก ารวุฒิ ส ภาควรให ความสําคัญ กับ การใหข อมูล ยอนกลั บ
(feedback) การติดตามและประเมินผล และการใหขอมูลเกี่ยวกับความคืบหนาตาง ๆ ภายหลังจากที่
เสร็จสิ้นภารกิจหรือการประชุมตาง ๆ เพื่อใหเ ครือขายดานตางประเทศของสํานั กงานเลขาธิการ
วุฒิสภาไดรูถึงความคืบหนาในการดําเนินงานของสภานิติบัญญัติแหงชาติหรือของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาในประเด็นที่ทั้งสองฝายใหความสนใจ และหากเครือขายไดรับทราบขอมูลที่นาสนใจและเปน
ประโยชนตอตนแลว ก็จะพัฒนาไปสูความรวมมือระหวางเครือขายไดตอไป
ในการสรางเครือขายความรวมมือดานตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
นั้นยังมีสิ่งที่ตองเรงดําเนินการในหลายเรื่อง ซึ่งหากสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดดําเนินการดังที่
กลาวมาตามขอเสนอแนะขางตนแลว สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะสามารถสรางเครือขายที่เขมแข็ง
และพัฒนาไปสูเครือขายความรวมมือระหวางกันตอไป อยางไรก็ตาม ในการพัฒนาเครือขายไปสูขั้น
ของการทํางานรวมกัน (collaborate) ระหวางเครือขายนั้นจําเปนตองมีการพัฒนาศักยภาพของผู
ทํางานทั้ง สองฝาย รวมทั้ง ตองมีการสรางระบบบริหารที่ตองพึ่งพากันเพื่อใหงานสําเร็จ มีการใช
ทรัพยากรและมีเงื่อนไขผูกพันเทากันทั้งสองฝาย ซึ่งเปนเรื่องที่ตองอาศัยเวลาในการดําเนินการตอไป
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ภาคผนวก ก
แนวคําถามที่ใชในการสัมภาษณเพื่อการศึกษาสวนบุคคล
เรื่อง แนวทางการสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือดานตางประเทศ
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
1) ทานคิดวาในปจจุบันนักวิเทศสัมพันธ สํานักการตางประเทศมีบทบาทดานตางประเทศ
ที่เหมาะสมกับสถานการณปจจุบันเพียงใด และมีสิ่งใดที่ยังตองพัฒนา
2) ทานมีความเห็นต อการดํ าเนิ นการสร างเครื อขา ยดา นตา งประเทศของสํ านัก งาน
เลขาธิการวุฒิสภาอยางไร
3) ทานมีขอเสนอแนะในการสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือดานตางประเทศของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาอยางไร
4) ทานคิดวาการสรางเครือขายความรวมมือดานตางประเทศในประเด็นความเทาเทียม
ทางเพศ (Gender equality) สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาควรประสานงานและเปนเครือขายกับ
หนวยงานใดบาง และหนวยงานนั้นมีความสําคัญมากนอยเพียงใด
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ยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560–2564)
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ประวัตผิ ูเขียน
ชื่อ–สกุล
วันเดือนปเกิด

นางสาวแกวเกศร ถาวรพันธ
13 กรกฎาคม 2515

ประวัติการศึกษา

– รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธระหวางประเทศ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
– M.A. (International Relations)
Northeastern Illinois University, U.S.A.

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2559–ปจจุบัน
ตําแหนงปจจุบัน

วิทยากร 4 กลุมงานประสานงานการวิจัย
ศูนยบริการขอมูลและกฎหมาย
วิทยากร 5 กลุมงานวิจัยและขอมูล สํานักวิชาการ
วิทยากร 6 กลุมงานวิจัยและขอมูล สํานักวิชาการ
วิทยากร 7 ว. กลุมงานวิจัยและขอมูล สํานักวิชาการ
ผูบังคับบัญชากลุมงานวิชาการและการพัฒนา 7 ว.
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผูบังคับบัญชากลุมงานวิชาการและการพัฒนา 8 ว.
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผูอํานวยการสํานักการตางประเทศ
ผูอํานวยการสํานักการตางประเทศ สํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา

