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การศึกษาการวางแนวทางผลักดันผู้แทนของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรด ารง

ต าแหน่งในสมาคมเลขาธิการรัฐสภา (Association of Secretaries General of Parliaments: 
ASGP) นี้จะเป็นการประมวลและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการด ารงต าแหน่งส าคัญใน ASGP วิเคราะห์
และประเมินความเป็นไปได้ในการเตรียมตัวผู้แทนจากส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้ด ารง
ต าแหน่งส าคัญใน ASGP และเป็นการก าหนดแนวทางและข้อเสนอแนะในการผลักดันผู้แทนจาก
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้ด ารงต าแหน่งส าคัญใน ASGP นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นที่จะหา
ค าตอบว่าอะไรเป็นปัจจัยส าคัญในการสนับสนุนให้ผู้แทนของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้
มีโอกาสด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริหารของ ASGP บนสมมติฐานว่า ผู้แทนของส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีโอกาสในการที่จะได้รับเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าคัญในคณะกรรมการ
บริหาร ASGP หากมีปัจจัยสนับสนุนอย่างเพียงพอ เช่น การเตรียมความพร้อม ความสนับสนุนจาก 
ฝ่ายการเมืองการพิจารณาเลือกตัวแทนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งการวางแผนยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม  

ผลของการศึกษาพบว่าความเห็นว่าหากสถานการณ์การทางการเมืองมีความมั่นคง  และ
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก็สมควรแก่เวลาที่จะส่งผู้แทน
ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหาร ASGP อย่างไรก็ตาม การเตรียมการวางแผนแบบเชิงรุกก็มีความส าคัญ 
จึงจ าเป็นจะต้องมีการก าหนดแนวทางกรอบแนวคิดและผลลัพธ์ที่รัฐสภาไทยจะได้รับอย่างชัดเจน 
รวมถึงการวางกรอบเวลาการด าเนินการ เริ่มจากการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรที่มีความพร้อม 
และเข้ามีส่วนร่วม ในกิจกรรมต่าง ๆ ของ ASGP อย่างเข้มแข็งและสม่ าเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การร่วมมือใน 3 กิจกรรม คือ การตอบแบบสอบถาม การร่วมอภิปรายทั่วไป และการน าเสนอ
ประเด็นอภิปราย ส่วนส าคัญที่จะส่งผลให้ผู้แทนส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นที่ยอมรับ
ใน ASGP คือการวางประเด็นที่ไทยต้องการจะผลักดันต่อ ASGP ซึ่งสามารถสรุปได้ 3 ประเด็น คือ  
(1) หัวข้อในการผลักดันให้เป็นประเด็นการอภิปรายเพ่ือน าไปสู่แนวปฏิบัติที่ดีของรัฐสภาทั่วไลก ได้แก่ 
การเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน และโครงการบ้านเมืองสุจริต (2) การรื้อฟ้ืนการรวมตัวของ
กลุ่มภูมิรัฐศาสตร์และ (3) การเพ่ิมพลวัต ของ ASGP  

ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะต่อการด าเนินการดังกล่าวในเชิงนโยบาย คือ การบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา การรื้อฟ้ืนและต่อยอด
นโยบายในการรวมกลุ่มของเลขาธิการรัฐสภาในระดับภูมิภาคนั้น ควรเริ่มจากกลุ่มอาเซียน เมื่อมี
ความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมในกลุ่มอาเซียนแล้ว จึงขยายความร่วมมือไปสู่กลุ่มภูมิรัฐศาสตร์เอเชีย



จ 

และแปซิฟิกต่อไป นอกจากนี้ควรจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพ่ือปรับทิศทางขององค์กรให้มีรูปแบบที่มี
พลวัต ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขข้อบังคับหรือการสร้างมาตรฐานการท างานของรัฐสภาร่วมกัน  

ส าหรับในเชิงปฏิบัตินั้นควรด าเนินการในส่วนของการปรับปรุงข้อมูลของไทยให้ทันสมัยและ
ต้องมีข้อมูลเกี่ยวข้องกับ ASGP ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเก็บรวมรวมไว้ด้วย มีจัดการสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ ASGP ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึง 
การเพ่ิมความเชื่อมโยงระหว่าง IPU และ ASGP ให้มากขึ้น 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 

เอกสารวิชาการส่วนบุคคลฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ด้วยความกรุณาจาก  
ดร. จริย์วัฒน์ สันตะบุตร ศ. กิติคุณ ดร. ไชยวัฒน์ ค้ าชู และ ผศ. ดร. อัครเดช ไชยเพ่ิม ที่ได้สละเวลา
อันมีค่าเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าด้วยความเอาใจใส่อย่างยิ่งจนงานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดี  

นอกจากนี้ ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งต่อผู้บริหารและเพ่ือนร่วมงานจากส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร ที่เปิดโอกาสให้เข้าอบรมในหลักสูตรนักบริหารการทูตระดับสูง รุ่นที่ 13 นี้ และ
สนับสนุนข้อมูลและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการจัดท าเอกสารฉบับนี้  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านต่างประเทศของ
รัฐสภา อันเป็นงานในความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติมาตลอดชีวิตการรับราชการจนถึง
ปัจจุบัน 
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บทที ่1  
บทน า 

 
  
1.1  ภูมิหลังและความส าคัญของปัญหา 

รัฐสภาไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศในภาคนิติบัญญัติอยู่หลายเวที 
การประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
สมาชิกรัฐสภานานาประเทศ รวมถึงส่งเสริมการท างานของภาครัฐบาลในมิติที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือ 
และกฎหมายระหว่างประเทศ สมาชิกรัฐสภาไทยมีความสนใจในการมีส่วนร่วมในเวทีการประชุม
รัฐสภาระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก ในรอบทศวรรษที่ผ่านมา มีสมาชิกรัฐสภาไทยเข้าไปด ารง
ต าแหน่งส าคัญ ๆ ในองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศเป็นจ านวนมาก เช่น ประธานรัฐสภาไทย ด ารง
ต าแหน่งประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly: AIPA) ประธาน
ชมรมลูกเสือสมาชิกรัฐสภาไทย ด ารงต าแหน่งประธานสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก (World Scout 
Parliamentarians Union: WSPU) และในสหภาพรัฐสภา ( Inter-Parliamentary Union: IPU)  
มีสมาชิกรัฐสภาด ารงต าแหน่งต่าง ๆ เช่น กรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา สมาชิกที่ปรึกษาด้าน
สาธารณสุขของสหภาพรัฐสภา กรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่ งยืน 
กรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ กรรมาธิการ
สหภาพรัฐสภาสตรี กรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยกิจการสหประชาชาติ ผู้ร่วมเสนอรายงาน
ของคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน เป็นต้น ซึ่งถือเป็น
การด ารงต าแหน่งของสมาชิกรัฐสภาไทยในองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศในคราวเดียวกันเป็น
จ านวนมากที่สุดนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534  

อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมในองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือ
ของรัฐสภานั้น มิได้จ ากัดอยู่เพียงแค่ความร่วมมือระหว่างสมาชิกรัฐสภาเท่านั้น แต่ยังมีความร่วมมือ
ในกรอบของข้าราชการประจ าของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาอีกด้วย เช่น การประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา (Association of Secretaries General of 
Parliaments: ASGP) การประชุมสมาคมบรรณารักษ์รัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก (Association of 
Parliamentary Libraries of Asia and the Pacific: APLAP) การประชุมสหพันธ์ระหว่างประเทศ
ว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (The International Federation of Library Associations 
and Institutions: IFLA) ในเอกสารการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้จะกล่าวถึงเฉพาะการประชุมสมาคม
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เลขาธิการรัฐสภา ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ASGP เนื่องจากเป็นการประชุมที่จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี ปีละ 
2 ครั้ง ในฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง และเป็นการประชุมที่จัดคู่ขนานกับการประชุมสมัชชาสหภาพ
รัฐสภา ( IPU) ซึ่งเป็นเวทีความร่วมมือของสมาชิกรัฐสภาที่รัฐสภาไทยส่งคณะผู้แทนเข้าร่วม 
การประชุมอย่างต่อเนื่องและมีความเกี่ยวข้องกันกับ ASGP ตามข้อบังคับของ IPU หมวดที่ 8 ว่าด้วย 
ASGP ข้อที่ 29 อีกด้วย (Inter-Parliamentary Union, 2021: 11)  

ในขณะที่มีผู้แทนสมาชิกรัฐสภาไทยใน IPU อยู่เสมอ แต่ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา กลับไม่มี
ผู้แทนจากส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรด ารงต าแหน่งใดใน ASGP อย่างไรก็ดี มีผู้แทนจาก
ประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้แทนจากส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา คือ นายสมศักดิ์ มนูญปิจุ รองเลขาธิการ
วุฒิสภา ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหาร ASGP ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 และเนื่องจาก 
นายสมศักดิ์ มนูญปิจุ ได้ให้ความร่วมมือและท าคุณประโยชน์ต่อ ASGP อย่างต่อเนื่อง จึงได้รับเกียรติ
ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารกิตติมศักดิ์ถาวรของ ASGP ตามข้อบังคับของการประชุม ASGP 
หมวดองค์ประกอบข้อที่ 8 “สมาคมเลขาธิการรัฐสภาอาจมอบต าแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์ให้กับ 
ผู้ เคยด ารงต าแหน่งสมาชิกของสมาคมเลขาธิการรัฐสภาผู้มีคุณประโยชน์ตามข้อเสนอของ  
คณะกรรมการบริหารจากค าขอของสมาชิกเองหรือค าขอของสมาชิกอ่ืน” (Association of Secretaries 
General of Parliaments, 2021: 2)  

จากข้อมูลของกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ การเลือกตั้งใน
องค์การระหว่างประเทศนั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สมาชิกที่เป็นประเทศและสมาชิกที่เป็นบุคคล 
โดยนโยบายของรัฐบาลไทยนั้น สนับสนุนให้ประเทศไทยและคนไทยได้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในองค์กร
และคณะกรรมการเหล่านั้น ส าหรับการเข้าไปด ารงต าแหน่งส าคัญเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ใน ASGP นั้น  
จะเป็นการเข้าไปท าหน้าที่ในฐานะตัวแทนประเทศไม่จ าเป็นต้องไปประจ าการในต่างประเทศระหว่าง
ที่ครองต าแหน่ง โดยการปฏิบัติหน้าที่นั้นจะเกิดขึ้นในระหว่างการประชุมประจ าปี ปีละ 2 ครั้ง และ 
ไม่เป็นการรบกวนเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในงานประจ า ดังนั้น แนวคิดที่จะผลักดันให้ตัวแทนของ
รัฐสภาไทยได้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่นี้ก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทยเฉกเช่นเดียวกับ  
การสนับสนุนให้คนไทยไปปฏิบัติหน้าที่ในองค์การระหว่างประเทศอ่ืน ๆ (กรมองค์การระหว่าง
ประเทศ, 2564)  

ผู้วิจัยเห็นว่าการด ารงต าแหน่งส าคัญใน ASGP จะเป็นประโยชน์ต่อส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร และรัฐสภาไทย ดังนี้  

1.1.1  เป็นการพัฒนาศักยภาพ และเปิดโอกาสให้ผู้บริหารของส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร ได้เข้าไปมีส่วนร่วมและท าหน้าที่ในเวทีการประชุมระหว่างประเทศ ได้เรียนรู้การท างาน
ระดับนานาชาติ และน ากลับมาใช้พัฒนางานของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้อย่างเป็น
รูปธรรม  
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1.1.2  การที่ผู้บริหารของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ท าหน้าที่ส าคัญใน 
ASGP ไม่ว่าจะเป็นประธาน รองประธาน หรือกรรมการบริหาร ASGP นั้น เป็นการพัฒนาและสั่งสม
องค์ความรู้ให้แก่ข้าราชการระดับปฏิบัติที่ท าหน้าที่สนับสนุนภารกิจดังกล่าว  

1.1.3  กรรมการบริหารของ ASGP มีหน้าที่หลายอย่างรวมถึงการเสนอหัวข้อเพ่ือ
การศึกษา พิจารณาข้อเสนอส าหรับการจัดท าแบบสอบถาม แต่งตั้งผู้เสนอรายงาน พิจารณาระเบียบ
วาระการประชุม หัวข้อที่จะอภิปราย ดังนั้นหากผู้แทนของไทยได้เข้าไปท าหน้าที่ในคณะกรรมการ
บริหารจะเป็นโอกาสส าคัญ ที่ประเทศไทยจะได้ผลักดันแนวคิดหรือแนวนโยบายของไทยผ่านเวที  
การประชุมนี้ รวมทั้งได้รับทราบข่าวสารต่าง ๆ ก่อนประเทศอ่ืน ๆ หากมีประเด็นใดที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศไทย ก็จะเป็นข้อได้เปรียบที่ไทยจะสามารถเตรียมการหารือด าเนินการก่อน  

1.1.4  การสร้างเครือข่ายระหว่างเลขาธิการรัฐสภาเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ตาม
ความสมัครใจเป็นการท ากิจกรรมที่มีลักษณะเท่าเทียมหรือแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันมีความส าคัญต่อ
การพัฒนาความร่วมมือในการท ากิจกรรมร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน การสร้างเครือข่ายจะ
เป็นประโยชน์ต่อรัฐสภาเพราะจะน าไปสู่ความร่วมมือระหว่างกันในระยะยาว  

  
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

1.2.1  เพ่ือประมวลและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการด ารงต าแหน่งส าคัญใน ASGP  
1.2.2  เพ่ือศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ในการเตรียมตัวข้าราชการจาก

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้ด ารงต าแหน่งส าคัญใน ASGP  
1.2.3  เพ่ือก าหนดแนวทางและข้อเสนอแนะในการผลักดันข้าราชการประจ าจาก

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้ด ารงต าแหน่งส าคัญใน ASGP  
  

1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา  
1.3.1  ขอบเขตการศึกษา  

ข้อบังคับของ ASGP หมวด 3 ว่าด้วยองค์ประกอบ ข้อ 3 (1) ระบุว่า “สมาคม
เลขาธิการรัฐสภา ประกอบด้วย เลขาธิการรัฐสภา และรองเลขาธิการรัฐสภาของรัฐสภา ประเทศ
สมาชิกทั้งที่เป็นสมาชิก และไม่เป็นสมาชิกของสหภาพรัฐสภา รวมทั้งเลขาธิการรัฐสภา และ  
รองเลขาธิการรัฐสภาของรัฐสภาหรือสมัชชาอ่ืนที่เป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์ของสหภาพรัฐสภา” ข้อ 4 
“เลขาธิการรัฐสภาหมายถึงบุคคลที่อยู่ในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขาธิการรัฐสภา” และข้อ 7 
“ห้ามมิให้มีผู้แทนมากกว่า 2 คน ในการเข้าร่วมการประชุมในคราวเดียว” (ASGP, 2021: 1-2)  
ในกรณีของรัฐสภาไทยที่เป็นระบบสภาคู่จะมีหัวหน้าส านักงาน 2 คน คือ จากส านักงานเลขาธิกา 
รสภาผู้แทนราษฎร และส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งตามธรรมเนียมปฏิบัติจะแยกคณะผู้แทนเป็น 
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2 คณะ ในการเข้าร่วมประชุม ASGP คณะละไม่เกิน 2 คน การศึกษาวิจัยครั้งนี้จะศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับการด ารงต าแหน่งส าคัญใน ASGP ย้อนหลังใน 10 ปี แต่จะจัดท าข้อเสนอแนะเฉพาะในส่วนที่
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะสามารถด าเนินการได้ เนื่องจากแนวนโยบายในการ
ด าเนินการของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภานั้น แยกกัน
อย่างชัดเจนตามโครงสร้าง ในปัจจุบันส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอยู่ภายใต้การก ากับดูแล
ของประธานรัฐสภาหรือประธานสภาผู้แทนราษฎร ในขณะที่ส านักงานวุฒิสภาอยู่ภายใต้การก ากับ
ของรองประธานรัฐสภาหรือประธานวุฒิสภา  

1.3.2  วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา  
ระเบียบวิธีการศึกษาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการใช้ข้อมูลจากหลายแหล่ง

ประกอบด้วย การศึกษาจากเอกสาร การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งมี รายละเอียด
วิธีการดังนี้  

1) การศึกษาจากเอกสาร (documentary research) เป็นการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ 
ที่จะรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นโดยการศึกษาวิเคราะห์ข้อบังคับการประชุม ASGP และประเด็นส าคัญ 
ที่เก่ียวข้องกับการด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริหาร วิธีการด าเนินการลงรับสมัครเลือกตั้งในอดีต
ที่ผ่านมา เพ่ือวิเคราะห์ข้อได้เปรียบเสียเปรียบและประเมินสถานการณ์ความรุนแรงในการแข่งขัน 
ประมวลผลจากรายงานการประชุมประจ าปีของ ASGP สถิติการด ารงต าแหน่งประธานสมาคม ASGP 
และการด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารของ ASGP ย้อนหลังเป็นเวลา 10 ปี โดยพิจารณาทั้งเรื่อง
ความหลากหลายของตัวแทนจากแต่ละภูมิภาค เพศหญิงและชาย แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจาก
หนังสือ บทความวิชาการ งานวิจัย เพ่ือจะได้ทราบความเป็นมา แนวคิดสนับสนุน และประเมินความคุ้มค่า
ในการส่งผู้แทนลงสมัครแข่งขัน  

2) การสนทนากลุ่ม (focus group) เป็นการร่วมพูดคุยกันระหว่างผู้วิจัยกับผู้ให้
ข้อมูลส าคัญหรือผู้รู้ซึ่งจะก าหนดสมาชิกในวงสนทนาประมาณ 7-8 คน เพ่ือให้มีการโต้แย้งได้
พอเหมาะ โดยผู้วิจัยจะก าหนดประเด็นค าถามล่วงหน้า คือ ประเด็นหลักของการศึกษา บุคคลที่
คัดเลือกมานี้จะเป็นกลุ่มคนที่มีความรู้และประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการประชุม ASGP 
เพ่ือที่จะได้สนทนาโต้ตอบ แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่ก าหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์ของ  
การวิจัย การสนทนากลุ่มจัดเป็นการรวบรวมข้อมูลที่เป็นการผสมเทคนิควิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์รายบุคคล กล่าวคือ ผู้วิจัยสามารถที่จะท าการสังเกต
พฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มสนทนาได้ และในขณะเดียวกันนักวิจัยก็อาจจะท าการซักถามบุคคลใด
บุคคลหนึ่งในประเด็นใด ๆ ที่สงสัยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมทุกประเด็น  

3) การสัมภาษณ์เชิงลึก (in depth interview) เพ่ือให้ได้ข้อมูลปฐมภูมิจากบุคคล
ที่เกี่ยวข้องในวงงาน อันได้แก่ ผู้ที่เคยเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมประชุม ASGP และมี 
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ส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการลงสมัครรับเลือกตั้งในต าแหน่งกรรมการบริหาร ASGP ของไทย ได้แก่ 
อดีตเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และอดีตที่ปรึกษานิติบัญญัติ ก ากับดูแลด้านต่างประเทศวุฒิสภา 
รวมทั้งข้าราชการจากส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่มี  
ส่วนเกี่ยวข้องและเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์เกี่ยวกับในการประชุม ASGP 
การสัมภาษณ์จะมุ่งเน้นให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยในการสนับสนุนให้ผู้แทนไทยได้รับเลือกให้ด ารง
ต าแหน่ง แนวทางการลงสมัครแข่งขัน ปัญหาและอุปสรรคในการส่งผู้แทนลงสมัครแข่งขัน จุดอ่อน 
และจุดแข็งของผู้แทนไทย ประเด็นที่ประเทศไทยควรจะผลักดันและประโยชน์ที่จะได้รับจากการด ารง
ต าแหน่ง  

 
1.4  ค าถามการศึกษา  

อะไรเป็นปัจจัยส าคัญในการสนับสนุนให้ผู้แทนของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ได้มีโอกาสด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริหารของ ASGP  

 
1.5  สมมติฐาน  

ผู้แทนของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีโอกาสในการที่จะได้รับเลือกตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งส าคัญในคณะกรรมการบริหาร ASGP หากมีปัจจัยสนับสนุนอย่างเพียงพอ เช่น การเตรียม
ความพร้อม ความสนับสนุนจากฝ่ายการเมือง การพิจารณาเลือกตัวแทนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
รวมทั้งการวางแผนยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม  

  
1.6  ประโยชน์ของการศึกษา  

1.6.1 แนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ให้ผู้แทนส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ได้ด ารงต าแหน่งส าคัญในองค์การระหว่างประเทศ  

1.6.2  ได้รับเอกสารแนวทางปฏิบัติและกฎระเบียบขององค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ 
เพ่ือเป็นฐานข้อมูลสะดวกต่อการสืบค้นของภารกิจงานด้านต่างประเทศของรัฐสภาต่อไป  

1.6.3  ตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 2 ของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วย 
การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือในเวทีประชาคมอาเซียน และรัฐสภาระหว่างประเทศ 
และขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐสภาสมาชิก  
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1.7  ค าจ ากัดความและนิยามศัพท์ท่ีใช้ในการศึกษา  
1.7.1  สมา ค ม เ ลข า ธิ ก า ร รั ฐ สภ า  ( Association of Secretaries General of 

Parliaments: ASGP)  
สมาคมเลขาธิการรัฐสภาก่อตั้งครั้งแรกท่ีกรุงออสโลในเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2482 

เป็นองค์กรที่ปรึกษาของสหภาพรัฐสภา (IPU) ตามธรรมนูญของสหภาพรัฐสภา หมวด 8 มาตรา 29 
โดยมีวัตถุประสงค์ ในการอ านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิก และประสาน 
ความร่วมมือกับรัฐสภาสมาชิกทางด้านกฎหมายและวิชาการ แนวทางปฏิบัติ และกระบวนการ
ด าเนินงานของรัฐสภา ขณะนี้มีสมาชิก 135 ประเทศ และสมาชิกสมทบ 15 องค์กร ภาษาทางการที่ใช้ คือ 
ภาษาอังกฤษ และฝรั่งเศส โดยส านักงานเลขาธิการ ASGP จะตั้งอยู่ที่รัฐสภาฝรั่งเศสและอังกฤษ 
ตามท่ีประธาน ASGP ได้แต่งตั้งเลขานุการร่วมของ ASGP จากรัฐสภาฝรั่งเศสและอังกฤษ มีระยะเวลา
ในการด ารงต าแหน่งคราวละ 5 ปี ไม่มีการระบุเงื่อนไขการแต่งตั้งเลขาธิการร่วม ASGP ว่าจะต้องเป็น
ผู้แทนจาก 2 ประเทศนี้ในข้อบังคับแต่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของ ASGP  

1.7.2  ต าแหน่งส าคัญต่าง ๆ ของ ASGP   
หมายถึง ประธาน ASGP รองประธาน ASGP และกรรมการบริหาร ASGP  

1.7.3  ประธาน ASGP  
เป็นผู้ที่ได้รับเลือกตั้งในเวทีประชุมใหญ่ของ ASGP มีวาระในการด ารงต าแหน่ง 3 ปี 

ซึ่งโดยธรรมเนียมปฏิบัติของ ASGP นั้น ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งควรเป็นผู้ที่มีประสบการณ์จากการด ารง
ต าแหน่งในคณะกรรมการบริหาร ASGP เนื่องจากจะมีการพิจารณาผู้ลงสมัครที่มากด้วยประสบการณ์
และมีบทบาทเข้มแข็ ง ใน ASGP มิ ใช่สมาชิกใหม่ที่ ยั ง ไม่ เคยมีประสบการณ์จากการเป็น
กรรมการบริหารมาก่อน  

1.7.4  คณะกรรมการบริหาร ASGP  
ประกอบด้วยกรรมการที่ได้รับเลือกตั้ง จ านวน 11 คน คือ ประธาน 1 คน  

รองประธาน 2 คน กรรมการอ่ืนอีก 8 คน โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี นอกจาก 11 ท่านนี้แล้ว
ยังมีผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งประธาน ASGP ซึ่งเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของ ASGP ด้วย  

1.7.5 สมาชิกกิตติมศักดิ์  
ASGP จะเสนอสมาชิกกิตติมศักดิ์ให้กับผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งสมาชิก ASGP หรือ 

ผู้เคยด ารงต าแหน่งเลขาธิการของ ASGP เท่านั้น โดยบุคคลนั้นจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ 
ASGP เป็นประจ าและมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างแบบสอบถามและรายงานและการอภิปรายต่าง ๆ 
อย่างสม่ าเสมอ  
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1.7.6  สหภาพรัฐสภา (Inter-Parliamentary Union: IPU)  
สหภาพรัฐสภาเป็นองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ มีส านักงานเลขาธิการตั้งอยู่  

ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2432 มีสมาชิกเป็นประเทศที่ใช้ระบบรัฐสภา 
จ านวนทั้งสิ้น 179 ประเทศ และมีสมาชิกสมทบในลักษณะองค์กรอีก 13 องค์กร ประเทศไทยเข้าเป็น
สมาชิกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491 สหภาพรัฐสภาตั้งขึ้นเพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างเครือข่าย
และความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐสภา และสมาชิกรัฐสภา รวมถึงเปิดโอกาสให้สมาชิกเข้าร่วมเวที
อภิปรายเพ่ือพิจารณาประเด็นส าคัญ ๆ หรือข้อกังวลในสังคมโลกเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาในระดับ
รัฐสภา  

1.7.7  การอภิปรายทั่วไป (general debates)  
เป็นการร่วมแสดงความคิดเห็นภายใต้หัวข้อหลักของการประชุมในแต่ละครั้ง  

ซึ่งส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือแนวปฏิบัติของรัฐสภา รูปแบบการจัดโครงสร้างองค์กร
ของรัฐสภา สถาบัน และหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดรัฐสภา ตลอดจนหัวข้ออ่ืน ๆ ตามที่สมาชิก
เห็นสมควร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดให้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกในเรื่อง
ดังกล่าว  

1.7.8  ประเด็นอภิปราย (communications)  
เป็นการน าเสนอจากสมาชิกในหัวข้อตามที่สมาชิกเห็นสมควร โดยเฉพาะ

พัฒนาการล่าสุดภายในรัฐสภาของผู้น าเสนอ ซึ่งถือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติ
ระหว่างกัน การน าเสนอประเด็นอภิปรายเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ในแต่ละครั้งนั้น สมาชิกจะมีเวลา  
ในการน าเสนอประมาณ 8 นาที ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับและวิธีการท างานของ ASGP (Rules and 
Working Methods of the Association) อีกทั้งสมาชิกผู้ประสงค์จะน าเสนอจะต้องแสดงความจ านง
ล่วงหน้าพร้อมระบุเค้าโครงที่จะเสนอต่อที่ประชุมให้ทางฝ่ายเลขานุการร่วมของ ASGP ทราบ พร้อม
ผ่านการกลั่นกรองและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ของ ASGP ว่า
เรื่องดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก ASGP อย่างแท้จริง ก่อนที่จะบรรจุลงในระเบียบวาระการประชุม 
และท้ายที่สุดเอกสารการอภิปรายต่าง ๆ จะถูกน าไปเผยแพร่ลงในรายงานพร้อมตีพิมพ์ในวารสารของ 
ASGP ที่ชื่อว่า “เอกสารข้อมูลด้านธรรมนูญและรัฐสภาศึกษา” ซึ่งถือเป็นข้อมูลทางด้านรัฐสภาศึกษา
ที่แต่ละรัฐสภาสามารถน าเอาแนวทางที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนไปปรับใช้และพัฒนาระบบของแต่ละรัฐสภาได้  

1.7.9 การจัดท าแบบสอบถาม (questionnaires)  
รัฐสภาสมาชิกอาจท าแบบสอบถามตามหัวข้อที่ ASGP ก าหนดและแจ้งเวียนก่อน

การประชุม ในระหว่างการประชุมจะมีการรับฟังรายงานการวิเคราะห์ผลการศึกษาจากแบบสอบถาม
ที่เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับข้อมูลทางด้านกฎหมายและด้านรัฐสภาศึกษา  
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ภาพที่ 1 แผนผังโครงสร้าง ASGP 



 

 

  
บทที ่2  

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 

การศึกษาวิจัยเรื่องการวางแนวทางผลักดันตัวแทนของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ด ารงต าแหน่งในองค์การระหว่างประเทศในกรอบความร่วมมือของรัฐสภา  : กรณีศึกษาสมาคม
เลขาธิการรัฐสภานั้น เป็นการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี การทบทวนเอกสาร องค์ความรู้ ข้อบังคับ 
การประชุม ASGP และรายงานการประชุมของ ASGP ซึ่งเห็นว่ามีความเกี่ยวข้อง สอดคล้องและ
สนับสนุนวิธีการที่เหมาะสมต่อการศึกษาวิเคราะห์เอกสารฉบับนี้ โดยจะเป็นประโยชน์และสามารถ
เชื่อมโยงเพ่ือน าไปใช้ในการค้นคว้าวิจัยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส าคัญที่จะสนับสนุนให้ตัวแทนของ
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้มีโอกาสด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริหาร ASGP 
ดังต่อไปนี้ 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

2.1.1 แนวคิดการท างานเชิงรุก  
จากการบรรยายของ รศ. ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ในหัวข้อเรื่องระเบียบโลกใหม่ 

และผลกระทบต่อไทย หลักสูตรนักบริหารการทูตระดับสูงรุ่นที่ 13 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564  
ได้อธิบายถึงปรากฏการณ์ของการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งจะกระทบต่อ
องค์กรทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค ซึ่งความเชื่อมโยงเหล่านี้ส่งผลต่อการด าเนินการขององค์กร 
โดยท าให้องค์กรต่าง ๆ ต้องการบุคลากรที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งผู้บริหารต้อง
สามารถวางแผนก้าวรุกไปข้างหน้าให้ได้ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมาถึง  

 การปฏิบัติภารกิจด้านต่างประเทศของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ก็เช่นกัน จากเดิมที่เคยด าเนินการในลักษณะการตั้งรับซึ่งหมายถึงการปฏิบัติตามค าสั่งหรือปฏิบัติ
หน้าที่เมื่อมีเหตุการณ์บังคับ เป็นตัวก าหนดให้ตัดสินใจหรือกระท าการ ผู้วิจัยเห็นว่าเมื่อสถานการณ์
เปลี่ยนแปลงไป การด าเนินการแบบตั้งรับไม่สามารถตอบสนองความเปลี่ยน แปลงที่เกิดขึ้น 
ผู้รับผิดชอบจึงต้องเปลี่ยนวิธีการท างานใหม่ให้เป็นการท างานเชิงรุก เฉกเช่นเดียวกันกับการเข้าร่วม
การประชุมต่าง ๆ ในองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ ผู้แทนของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ควรจะมีบทบาทที่เพ่ิมขึ้นกว่าเดิม นอกเหนือจากการเข้าร่วมการประชุม น าเสนอข้อคิดเห็น  
การด าเนินการเชิงรุกจึงหมายถึง การเข้าไปวางแนวนโยบายหรือผลักดันประเด็นต่าง ๆ อันจะเป็น
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ประโยชน์แก่ประเทศชาติ หากส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้มีผู้แทนเข้าไปร่วมงานใน
คณะกรรมการ ASGP ในฐานะกรรมการบริหารหรือประธาน ASGP จะถือเป็นการท างานเชิงรุกอันจะ
เปลี่ยนบทบาทหรือแนวทางปฏิบัติที่เคยด าเนินการแบบเดิม ๆ ซึ่งเป็นการด าเนินการควบคู่ไปกับ
ภารกิจงานด้านต่างประเทศของสมาชิกรัฐสภาและสอดรับกันให้เกิดประโยชน์ต่อรัฐสภาในภาพรวม  

การท างานเชิงรุก คือ การท างานที่มีการวางแผนล่วงหน้าในรายละเอียด  
โดยสามารถเลือกที่จะตอบสนองแรงกระตุ้นภายนอกในมุมมองและคุณค่าของตนเองที่ไม่ยอมตกอยู่
ภายใต้อิทธิพลสิ่งแวดล้อมรอบข้างและสถานการณ์ภายนอกบีบบังคับให้ต้องจ าใจท า รวมถึงการตั้งสติ
ไม่จมอยู่กับปัญหา แต่ตอบสนองด้วยสติและความเชื่อมั่น ต่างจากการท างานแบบตั้งรับที่จะกระท า
เมื่อสถานการณ์บีบบังคับให้ตอบสนอง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , 2553: 7) นอกจากนี้   
การท างานเชิงรุก คือ การเล็งเห็นถึงปัญหาหรือโอกาส และลงมือจัดการกับปัญหานั้น ๆ หรือใช้โอกาส
ที่เกิดขึ้นให้เกิดประโยชน์ต่องานด้วยวิธีที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่ (กรมพัฒนาชุมชน , 2553: 36) 
การด าเนินการแบบเชิงรุกนี้จะท าให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเกิดจากการวางแผน
ล่วงหน้า และจัดการด้วยการไตร่ตรองอย่างรอบคอบ ท าให้มีโอกาสผิดพลาดน้อย สามารถคาดการณ์
สิ่งที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าได้ด้วยข้อมูลที่มีอยู่ และพร้อมตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว หากส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร น าทฤษฎีการท างานเชิงรุกมาปรับใช้กับ  
การวางแผนผลักดันตัวแทนของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้ด ารงต าแหน่งส าคัญใน 
ASGP ก็จะเป็นแนวทางท่ีดีในการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรของส านักงานฯ ต่อไป  

 นุชรัตน์ ศิริประภาวรรณ, (2547: 40-46) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาคนเชิงรุกและ
เสนอว่าผู้ปฏิบัติงานเชิงรุกควรจะเป็นผู้ที่สามารถคาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้า คือ สามารถ
เปรียบเทียบเรื่องในอดีต ปัจจุบัน และคาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ โดยอาจจะ
คาดการณ์ว่าปัญหานี้จะมีความรุนแรงหรืออาจเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ือวางแผนป้องกัน 
สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ควรจะมีทักษะการวิเคราะห์ปัญหา สามารถพิจารณาแนวโน้ม
วิกฤตในอนาคต พร้อมทั้งวิเคราะห์สาเหตุ และอุปสรรคของปัญหาในขณะเดียวกันจะต้องมีความรู้
ความเข้าใจองค์กรของตนเป็นอย่างดี โดยควรจะรู้จักองค์กรให้รอบทั้ง 4 ด้าน คือ ภารกิจ พฤติกรรม
ของคน วัฒนธรรมภายใน และการบริหาร ซึ่งจะเป็นตัวแปรส าคัญที่ท าให้สามารถเลือกวางแผน 
กลยุทธ์และวิธีการท างานให้เหมาะสม รวมทั้งจะต้องมีความสามารถในการน าเสนอที่มีประสิทธิภาพ 
กล่าวคือ สามารถถ่ายทอดความคิดที่วางแผนไว้ให้ผู้บริหารเข้าใจและให้การสนับสนุนแผนการ
ดังกล่าว โดยจ าเป็นที่จะต้องมีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือ เพ่ือจะได้รับการยอมรับจากบุคลากรส่วนใหญ่ใน
องค์กรอันจะน าไปสู่การท าให้บุคลากรในองค์กรยินดีให้ความร่วมมือและเปลี่ยนแปลงตาม  
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2.1.2  แนวคิดการ benchmarking  
การท า benchmarking กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีลักษณะงานที่ใกล้เคียงหรือมี 

จุดโดดเด่นกับองค์กรของเราจะเป็นการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะการศึกษาและ
การเรียนรู้จากองค์กรอื่นที่เป็นคู่แข่ง และองค์กรที่เป็นเลิศในด้านต่าง ๆ เป็นการน าจุดเด่นขององค์กร
นั้น ๆ มาปรับปรุงการท างานขององค์กรของเรา benchmarking มีวัตถุประสงค์เพ่ือการเรียนรู้ในสิ่งที่
องค์กรอ่ืนท าและน ามาปรับปรุงประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างาน  
โดยการด าเนินการเช่นนี้เป็นการประหยัดเวลาไม่ต้องลองผิดลองถูกในการค้นหาแนวทางที่ดีและ
เหมาะสมที่สุด การด าเนินการในการประชุมของ ASGP นั้นเป็นการน าวิธีการ benchmarking มาใช้
ให้เกิดประโยชน์กับรัฐสภาสมาชิก เพราะในระหว่างการประชุม ASGP นั้น จะมีการเปิดโอกาสให้
สมาชิกได้มีส่วนร่วม คือ การน าเสนอประเด็นอภิปราย (communication) และการอภิปรายทั่วไป 
(general debate) โดยการน าเสนอแนวทางปฏิบัติของแต่ละรัฐสภาสมาชิกเพ่ือเป็นการแบ่งปันข้อมูล
อันเป็นประโยชน์ระหว่างกัน และการตอบแบบสอบถามซึ่งจะมีการน าเสนอผลการศึกษาจาก
แบบสอบถามที่สมาชิก ASGP ให้ค าตอบกลับมาในประเด็นดังกล่าว  

ดร. พสุ เตชะรินทร์ (2557) ได้ศึกษาถึงเรื่อง benchmarking และกล่าวถึงแนวทาง 
การ benchmarking 5 ประการ ดังนี้คือ  

1)  การเปรียบเทียบกระบวนการต่าง ๆ (process benchmarking) เป็นการ
เปรียบเทียบภายในองค์กรที่ท าให้เกิดผลลัพธ์ ซึ่งการเปรียบเทียบกระบวนการต่าง ๆ นั้นเน้นที่
กระบวนและระบบของการท างาน เป็นการแสวงหากระบวนการท างานที่ดีท่ีสุด  

2)  การเปรียบเทียบผลลัพธ์ (result benchmarking) การเปรียบเทียบลักษณะนี้
เป็นการเปรียบเทียบการด าเนินการ 2 แบบขึ้นไป เพ่ือเป็นเครื่องมือในการวัดความมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลขององค์กร ในการศึกษาทางวิชาการมีความเห็นว่ากระบวนการท างานที่ดีย่อมน าไปสู่
ผลลัพธ์ที่ดี ดังนั้น การพิจารณาเช่นนี้จะช่วยบ่งชี้ความแตกต่างหรือจุดแตกต่างที่สามารถจะพัฒนาได้อีก
เนื่องจากกระบวนการเปรียบเทียบนี้จะช่วยผู้บริหารวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างดี  

3)  การเปรียบเทียบโดยการประเมินสถานภาพทางการแข่งขัน (performance 
benchmarking) เป็นการพิจารณาหรือเปรียบเทียบในด้านสินค้าหรือบริการ ซึ่งส าหรับการท างาน
ของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนั้นจะเป็นการเปรียบเทียบการให้บริการแก่สมาชิกรัฐสภา 
รวมถึงคุณภาพ ความรวดเร็วในการให้บริการได้  

4)  การเปรียบเทียบโดยการตรวจสอบวิธีการแข่งขัน (strategic benchmarking) 
เป็นการเปรียบเทียบโดยการส ารวจตรวจสอบวิธีการในการแข่งขันขององค์กรต่าง ๆ การท า strategic 
benchmarking มักจะเน้นความสนใจในเรื่องของการศึกษาการวางแผนกลยุทธ์ที่องค์กรอ่ืนน าไปใช้
และประสบความส าเร็จ วิธีการด าเนินการคือการเสาะหาองค์กรเหล่านี้ที่ประสบความส าเร็จหรือ 
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มีผลด าเนินการเป็นเลิศและเข้าเยี่ยมเยือนหรือศึกษาหาสิ่งที่เป็นพื้นฐานในการที่ท าให้องค์กรเหล่านั้น
ประสบความส าเร็จ โดยจะเน้นการค านึงถึงผลตอบแทนในระยะยาวเป็นหลัก  

5)  การเปรียบเทียบแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practice benchmarking) 
การเปรียบเทียบเช่นนี้จะน าไปสู่การก าหนดมาตรฐานที่จะสามารถน าไปใช้ก าหนดเป้าหมายในการ
เปรียบเทียบผลการด าเนินการ ซึ่งจะเป็นเครื่องจูงใจให้บุคลากรด าเนินการได้ในระดับท่ีสูงกว่า หรือให้
ผลลัพธ์ที่ดีกว่าปกติ  

 
2.2  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  

2.2.1 ความร่วมมือในระดับภูมิภาค 
จากการศึกษาเอกสารข้อมูลด้านธรรมนูญและรัฐสภาศึกษา (Constitutional and 

Parliamentary Information) ซึ่งเป็นเอกสารที่ ASGP รวบรวมบทความทางด้านกฎหมาย และ
พัฒนาการล่าสุดของวงการรัฐสภา ได้กล่าวถึงความส าคัญของการสร้างเครือ ข่ายในภูมิภาค 
ความส าคัญของความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้  

นาย Park Kye Dong (2552) เลขาธิการรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี ได้กล่าวถึง
ความร่วมมือของส านักงานเลขาธิการรัฐสภาว่าเป็นกุญแจดอกส าคัญในการสร้างรัฐสภาประชาธิปไตย 
โดยรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลีได้ริเริ่มโครงการที่เรียกว่า e-PAI ด้วยการมอบคอมพิวเตอร์ จ านวน 400 
เครื่อง ให้แก่รัฐสภาต่าง ๆ เช่น ลาว เนปาล รวันดา แทนซาเนีย และเอธิโอเปีย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการสร้าง e-parliament จากการที่สาธารณรัฐเกาหลีเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นในด้าน 
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเห็นว่ารัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลีสามารถแบ่งปันประสบการณ์และ
เทคโนโลยีให้กับสมาชิก ASGP โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ระบบสารสนเทศสนับสนุนเกี่ยวกับด้าน 
การออกกฎหมาย หรือ e-bills ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีและ software ในการบริหารจัดการระบบ
การออกกฎหมายและตั้งแต่เริ่มต้นด้วยการน าเสนอต่อคณะกรรมาธิการเพ่ือพิจารณาจนถึงสิ้นสุด
กระบวนการตรากฎหมาย นอกจากนี้ ยังมีการกล่าวถึง Secretary-General Forum of Asia-Pacific 
Parliaments (SGFAPP) ซึ่งเป็นการรวมตัวของเลขาธิการรัฐสภาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยการริเริ่ม
ของรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี ณ กรุงโซล เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2552 ภายใต้หัวข้อ “ความร่วมมือ
ของรัฐสภากับการเริ่มต้นยุคใหม่ของเอเชียแปซิฟิก” ที่ประชุมได้อภิปรายเกี่ยวกับ e-Parliament 
และ “การตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงของฝ่ายนิติบัญญัติ” นอกจากนี้ ที่ประชุมยัง
เห็นเป็นเอกฉันท์ว่ารัฐสภาสมาชิกนั้นต้องการความร่วมมือจากเลขาธิการรัฐสภา จึงได้มีการลงนามใน
แถลงการณ์ร่วมโซลที่ตระหนักถึงความส าคัญของความร่วมมือระหว่างรัฐสภาในภูมิภาค ความร่วมมือ
ระหว่างรัฐสภาภายในภูมิภาคเป็นเรื่องที่สมาชิก ASGP ให้ความสนใจ 
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นาย Samuel Waweru Ndindiri (2550) เลขาธิการรัฐสภาเคนยา ได้กล่าวใน
ระหว่างการประชุม ASGP ณ นครเจนีวา ในเดือนตุลาคมปี พ.ศ. 2548 ว่า ภูมิภาคแอฟริกามีการรวมตัว
ของกลุ่มภูมิภาคตามภูมิรัฐศาสตร์ คือ สหภาพรัฐสภาแอฟริกัน (The African Parliamentary 
Union: APU) APU ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2529 โดยมีจุดประสงค์เพ่ือส่งเสริมสันติภาพประชาธิปไตย  
ธรรมาภิบาล การพัฒนาที่ยั่งยืน และความก้าวหน้าทางสังคมในแอฟริกา นอกจากนี้ นาย Ndindiri 
ยังมีความเห็นว่า ในช่วงเปลี่ยนผ่านของโลกไม่มีรัฐสภาใดควรจะแยกตัวอย่างโดดเดี่ยว การมี
ปฏิสัมพันธ์ในพหุภาคีเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดที่จะเป็นแหล่งการเรียนรู้ประสบการณ์และแนวทาง
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

นอกจากนี้ นาย Givi Mikanadze (2562) เลขาธิการรัฐสภาจอร์เจียยังได้มีแนวคิด
สนับสนุนความร่วมมือในภูมิภาคหรือในระหว่างการประชุม ASGP ณ กรุงโดฮา เดือนเมษายนปี พ.ศ. 
2562 ว่า ความร่วมมือและเครือข่ายเป็นสิ่งจ าเป็นทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาคี รวมถึงความร่วมมือ
และเครือข่ายในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพราะความร่วมมือนั้นก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ความเชื่อมโยง การสนับสนุนซึ่งกันและกัน ความน่าเชื่อถือ และความพยายามร่วมกันในการน าไปสู่
โอกาสใหม่ ๆ โดย นาย Mikanadze ได้ยกตัวอย่างความส าเร็จของความร่วมมือกลุ่มผู้น าของ
ส านักงานเลขาธิการรัฐสภาในภูมิภาคตะวันออก อันประกอบด้วย อาร์มาเนีย อาเซอร์ไบจาน เบลารุส 
จอร์เจีย มอลโดวา และยูเครน การประชุมร่วมกัน 2 วัน ในปลายเดือนกันยายน 2561 ที่รั ฐสภา ณ 
ประเทศจอร์เจีย ผู้แทน 6 ประเทศจากกลุ่มประเทศภูมิภาคเดียวกัน ก็ยังมีทั้งความคล้ายคลึงและ
ความแตกต่างระหว่างกัน โดย 3 ประเทศ ประกอบด้วย อาเมเนีย จอร์เจีย และมอลโดวา มีรูปแบบ
รัฐสภาสาธารณรัฐ (parliamentary republic model) ในขณะที่อีก 3 ประเทศ คือ อาร์เซอไบจาน 
เบลารุส และยูเครน มีรัฐสภารูปแบบประธานาธิบดีสาธารณรัฐ (presidential republic model) 
เป็นระบบสภาเดียว ยกเว้นเบลารุสที่เป็นระบบสภาคู่ รัฐสภายูเครนได้แบ่งปันข้อมูลประสบการณ์และ
ความส าเร็จของตนในการบริหารจัดการรัฐสภา รวมถึงโครงการที่ได้วางแผนไว้ในอนาคต ในขณะที่
อาร์เมเนียได้แบ่งปันประสบการณ์การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐสภา ซึ่งเป็นการช่วยเหลือ
ยูเครนในการด าเนินการในสิ่งเดียวกัน และน าไปสู่การศึกษาดูงานของคณะผู้แทนจากยูเครนที่อาร์มาเนีย 
ในที่สุดก็ได้มีการลงนามใน “Tbilisi Memorandum” เพ่ือสร้างเครือข่ายในฝ่ายเลขานุการรัฐสภาใน
ภูมิภาคตะวันออก ต่อมาในเดือนธันวาคม 2561 ได้มีการประชุมความร่วมมือเช่นนี้เป็นครั้งที่ 2  
ที่อาร์เมเนีย และได้มีการก่อตั้ง EPPRN ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับ European Center of Parliamentary 
Research and Documentation: ECPRD) แต่มีจุดเด่นที่เพ่ิมขึ้น คือ (1) การแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ที่รวดเร็ว (ใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์) (2) มีการแปลข้อมูลกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษหรือรัสเซีย
เพ่ือให้ง่ายต่อการแลกเปลี่ยนและเข้าถึงข้อมูล (3) Mobile network ที่เปิดโอกาสให้มีการวิจัยศึกษา
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เปรียบเทียบในระดับภูมิภาค และ (4) เปิดโอกาสให้เบลารุส ซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิก ECPRD ได้รับ
ประโยชน์จาก EPPRN 

จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง แสดงให้เห็นถึงความต้องการและประโยชน์
ของความร่วมมือในระดับภูมิภาคจากภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก แนวคิดดังกล่าวเป็นการสนับสนุน 
ความร่วมมือในภูมิภาค ซึ่งจะน าไปสู่ผลประโยชน์ร่วมกัน เป็นการสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทาง
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ สนับสนุนการพัฒนางานของรัฐสภาให้ดีขึ้นต่อไป 

2.2.2 ความสัมพันธ์ระหว่าง IPU กับ ASGP 
การประชุม IPU และการประชุม ASGP เป็นการประชุมคู่ขนานกันในระหว่าง 

การประชุมสมัชชา IPU โดยที่การประชุม ASGP มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นการพัฒนาระบบงานของรัฐสภา 
รัฐสภาศึกษา หรือการศึกษาเปรียบเทียบกับรัฐสภาสมาชิก สิ่งที่ IPU และ ASGP ด าเนินการร่วมกัน 
คือ วาระการรับฟังกิจกรรมล่าสุดจากเลขาธิการ IPU โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของ 
IPU แผนยุทธศาสตร์ของ IPU แนวโน้มในอนาคตของ IPU และการด าเนินการเกี่ยวข้องกับ 
สิทธิมนุษยชนของสมาชิกรัฐสภา เนื้อหาสาระของการประชุม ASGP คือ การพัฒนาระบบงานรัฐสภา 
รัฐสภาศึกษา ซึ่งกระบวนการรับฟังเลขาธิการ IPU นี้เป็นส่วนส าคัญที่เชื่อมโยงระหว่าง ASGP กับ 
IPU อันเป็นเวทีที่เลขาธิการรัฐสภาทั่วโลกจะได้รับฟังและหารือร่วมกับเลขาธิการ IPU โดยในการ
ประชุมร่วมกันครั้งล่าสุดซึ่งแม้ว่าจะเป็นการประชุมแบบเสมือนจริง ASGP ก็ยังคงมีวาระนี้อยู่  
เลขาธิการ IPU ได้น าเสนอข้อมูลให้สมาชิก ASGP ทราบว่าขณะนี้ IPU มีอะไรเป็นวาระส าคัญ เช่น 
การจัดท ายุทธศาสตร์ IPU ฉบับใหม่ การผลักดันงานด้านการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
รัฐสภา และการจัดท า Global Parliamentary Report ในหัวข้อการสร้างความตระหนักรู้ในบทบาท
หน้าที่และการท างานของรัฐสภาในภาคประชาชน ซึ่งทั้งหมดนี้ เลขาธิการ IPU เน้นย้ าว่า จ าเป็นต้อง
ได้รับความร่วมมือจากสมาชิก ASGP ทุกคนในฐานะหัวหน้าส านักงาน ในการให้การสนับสนุนกิจการ
ของสหภาพรัฐสภาในทุก ๆ ด้าน  

ตามข้อบังคับของ ASGP ข้อ 1 ได้กล่าวไว้ว่า ASGP เป็นองค์กรที่เป็นที่ปรึกษาของ 
IPU และมีวัตถุประสงค์เพ่ือประสานความร่วมมือกับรัฐสภาสมาชิกในกรณีที่มีการขอความร่วมมือ
ทางด้านกฎหมายและวิชาการรวมทั้งการให้การสนับสนุนโดยความร่วมมือกับ IPU จะเห็นได้ว่าในทาง
ปฏิบัตินั้น หน้าที่ส าคัญของ ASGP คือการสร้างเครือข่ายระหว่างเลขาธิการรัฐสภาจากทั่วโลกซึ่งส่วนใหญ่
เป็นหัวหน้าสูงสุดของส านักงานเลขาธิการรัฐสภาแต่ละแห่ง ASGP จึงเป็นกลุ่มของผู้มีบทบาทส าคัญ
ในการอ านวยความสะดวกการด าเนินกิจการของสหภาพรัฐสภาในรัฐสภาแต่ละแห่ง บทบาทส าคัญ
ของ ASGP คืองานด้านรัฐสภาศึกษา และการศึกษาเปรียบเทียบทางด้านกฎหมาย โดยผลลัพธ์ของ
การประชุม ASGP ในแต่ละครั้ งจะได้รับการจัดท าเป็นเอกสารชื่อว่า " Constitutional and 
Parliamentary Information" ในภาษาทางการของสหภาพรัฐสภาทั้งสองภาษา เพ่ือรวบรวม
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รายงานจากที่ประชุมและเนื้อหาการน าเสนอประเด็นอภิปรายและการอภิปรายทั่วไปเกี่ยวกับ
กระบวนงานนิติบัญญัติและพัฒนาการด้านกฎหมายจากเลขาธิการรัฐสภาแต่ละประเทศ ส าหรับใช้
เป็นเอกสารอ้างอิงส าหรับสหภาพรัฐสภาตลอดจนรัฐสภาประเทศสมาชิกใช้เปรียบเทียบในการพัฒนา
ระบบงานภายในของตน  

ประโยชน์ที่รัฐสภาจะได้รับจาก ASGP คือ เนื้อหาสาระที่สมาชิก ASGP น ามา
อภิปราย ในที่ประชุม ซึ่งฝ่ายการเมืองหรือรัฐสภาอ่ืน ๆ สามารถน าไปปรับปรุงและใช้ประโยชน์ในวงงาน
ของรัฐสภาของตนได้ โดย ASGP ได้รวบรวมประเด็นที่เป็นประโยชน์เผยแพร่บนเวปไซต์ ASGP  
แต่การที่จะเป็นองค์การที่ปรึกษาตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 8 ข้อ 29 ของธรรมนูญ IPU นั้น ในทางปฏิบัติ
ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประชุม IPU ไม่มีวาระใดที่เก่ียวข้องกับ ASGP  

นอกจากนี้ในวันสุดท้ายของการประชุมใหญ่ IPU และ ASGP ยังมีการประชุมร่วม
ระหว่ าง  IPU และ ASGP (Joint Conference between IPU and ASGP) ซึ่ ง เป็น เวทีส าหรั บ 
การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการพัฒนาบทบาทของสมาชิกรัฐสภา
ร่วมกับเลขาธิการรัฐสภา ในประเด็นหัวข้อที่น่าสนใจจากรายงานรัฐสภาโลก (Global Parliamentary 
Report) ซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์ที่สหภาพรัฐสภาร่วมกับส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ( IPU-
UNDP) จัดท าและเผยแพร่เพ่ือแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของรัฐสภาที่ดีและประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง 
รายงานดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงการให้ค าแนะน าบนพ้ืนฐานของประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีของ
รัฐสภามากกว่า 150 แห่งทั่วโลก มีข้อมูลที่ทันสมัย สร้างมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์และมีความครอบคลุม
ทางด้านนิติบัญญัติ ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายของรายงานรัฐสภาโลก คือประชาคมผู้บุกเบิกและบุคลากร  
ที่ส าคัญในวงงานรัฐสภา รวมถึงสมาชิกและเจ้าหน้าที่ของรัฐสภาเช่นเดียวกับบุคคลและองค์กรที่มี
ส่วนร่วมในการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบงานของรัฐสภา ตัวอย่างเช่น การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของผู้ปฏิบัติงานของรัฐสภารวมถึงนักวิจัยและองค์กรเพ่ือสังคม และกลุ่มเป้าหมายที่สอง คือ กลุ่มคน
ผู้ก าหนดนโยบายที่มีส่วนรับผิดชอบในงานของรัฐสภาและสื่อมวลชน  
 

 
 

 
 



 

 

 
บทที ่3  

ผลการศึกษา 
 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประมวลและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการด ารงต าแหน่ง
ส าคัญใน ASGP รวมถึงวิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ในการเตรียมตัวผู้แทนจากส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้ด ารงต าแหน่งส าคัญใน ASGP เพ่ือจักได้ก าหนดแนวทางและ
ข้อเสนอแนะในการผลักดันจากส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้ด ารงต าแหน่งส าคัญใน 
ASGP โดยได้รวบรวมข้อมูลจากการวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก นางสายทิพย์ เชาวลิตถวิล 
อดีตเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และนางละออ ภูธรใจ อดีตที่ปรึกษาระบบงานนิติบัญญัติ 
(รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศ) ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งเคยเข้าร่วมการประชุม ASGP อย่าง
ต่อเนื่อง อีกทั้งขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักการต่างประเทศ ยังเป็นผู้เตรียมการและ
สนับสนุนภารกิจลงสมัครแข่งขันในการด ารงต าแหน่งของนายสมศักดิ์ มนูญปิจุ อดีตรองเลขาธิการ
วุฒิสภา เพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการบริหาร ASGP และด ารงต าแหน่งกรรมการบริหาร ASGP 
กิตติมศักดิ์ รวมถึงการรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่มของผู้ให้ข้อมูล ซึ่งเป็นนักวิเทศสัมพันธ์จาก
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จ านวน 8 คน แบ่งเป็น 
นักวิเทศสัมพันธ์จากส านักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ กลุ่มงานสมาคมรัฐสภาและสมาคม
เลขาธิการรัฐสภา จ านวน 5 คน นักวิเทศสัมพันธ์ที่เคยปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานสมาคมรัฐสภาและ
สมาคมเลขาธิการรัฐสภา จ านวน 2 คน และนักวิเทศสัมพันธ์จากส านักการต่างประเทศ กลุ่มงาน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จ านวน 1 คน ซึ่งจะแบ่งผลของการ
ศึกษาวิจัยออกเป็น 3 ส่วน คือ การประเมินความเป็นไปได้ในการส่งผู้แทนของสภาผู้แทนราษฎรลงสมัคร 
การเตรียมการของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และการเตรียมแนวทางที่จะผลักดันต่อ 
ASGP โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
3.1  การประเมินความเป็นไปได้ในการส่งผู้แทนของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรลงสมัคร 

ปัจจัยหลักที่ต้องน ามาพิจารณาคือความพร้อมของบุคลากรที่จะส่งลงสมัครในต าแหน่ง
ส าคัญของ ASGP ในเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากบุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศสอย่างดีมาก โดยควรจะเริ่มจากต าแหน่งกรรมการบริหาร ASGP เสียก่อน 
หากมีความพร้อมในล าดับต่อไปอาจสมัครในต าแหน่งรองประธานหรือประธานต่อไป อย่างไรก็ตาม 
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ล าดับแรกบุคคลนั้นจะต้องได้รับการยอมรับจากเพ่ือนสมาชิกและอุทิศตนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ 
ASGP อย่างเห็นได้ชัด จึงจะเป็นบันไดก้าวไปสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นไปเป็นรองประธานหรือประธานได้ 
ส าหรับกรอบเวลาที่เหมาะสมนั้น หากพิจารณาจากเงื่อนไขการลงสมัครเกี่ยวกับกรอบเวลา พบว่า  
ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในคณะกรรมการบริหาร ASGP ต้องไม่เคยด ารงต าแหน่งที่จะสมัครในช่วงเวลา  
2 ปีก่อนหน้านั้น กรณีของประเทศไทยครั้งสุดท้ายที่มีผู้แทนไทยด ารงต าแหน่งดังกล่าวเมื่อ ปี พ.ศ. 
2559 หรือเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา ดังนั้น หากส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะพิจารณาส่งผู้แทน
ลงสมัครก็มีความเป็นไปได้ท่ีจะด าเนินการดังกล่าว  

อย่างไรก็ตาม ความมั่นคงด้านการเมืองก็เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการวางแผน เนื่องจากมี
ข้อบังคับที่ระบุว่า กรณีที่สมาชิกจากรัฐสภาประเทศสมาชิกของ IPU ถูกเพิกถอนสมาชิกภาพเพราะ
รัฐสภาดังกล่าวถูกยุบแล้วและไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติได้ สมาชิกจากรัฐสภาดังกล่าวจะ
ไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกต าแหน่งของ ASGP ได้ ซึ่งกรณีเช่นนี้เคยเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่ 
นายพิทูร พุ่มหิรัญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (ณ ขณะนั้น) ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหาร ASGP 
เป็นเวลาเพียง 1 ปี คือ ระหว่างปี พ.ศ. 2548-2549 เนื่องจากเกิดเหตุการณ์รัฐประหารในประเทศไทย  
จึงมีผลให้ต้องสิ้นสุดการด ารงต าแหน่งก่อนวาระ 3 ปี จากการสัมภาษณ์อดีตผู้บริหารของส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ต่างก็มีความเห็นว่า หากประเทศไทยมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมก็สมควรแก่เวลาที่จะส่งผู้แทนด ารงต าแหน่งกรรมการบริหาร ASGP (ละออ ภูธรใจ, 20 
กรกฎาคม 2564)  

 
3.2  การเตรียมการของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  

3.2.1 การเตรียมการด้านบุคลากร  
จากการสนทนากลุ่ม มีข้อสรุปว่าการที่ประเทศในเอเชียไม่ค่อยเข้าร่วมเป็น

กรรมการบริหาร ASGP ส่วนใหญ่เนื่องจากข้อจ ากัดด้านภาษา การเป็นสมาชิก ASGP นั้นจะต้องเป็น
ผู้ด ารงต าแหน่งระดับรองเลขาธิการหรือเลขาธิการรัฐสภา ซึ่งในระบบราชการบุคคลดังกล่าวมีจ านวน
ค่อนข้างน้อยกว่าที่บุคคลใดจะได้รับการแต่งตั้งมาด ารงต าแหน่งดังกล่าวใช้เวลานาน หากเปรียบเทียบ
กับจ านวนของสมาชิกรัฐสภาไทยมีถึง 750 คน ที่จะเลือกให้ไปท าหน้าที่ตัวแทนในต าแหน่งต่าง ๆ ของ 
IPU ในขณะที่ ASGP ของแต่ละรัฐสภามีเพียงไม่ถึง 10 คน ที่จะมีโอกาสได้เป็นสมาชิก ASGP รวมทั้ง
บุคคลเหล่านี้มีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบเป็นจ านวนมากที่รัฐสภาของตน ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์
นางสายทิพย์ เชาวลิตถวิล อดีตเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่กล่าวว่า ในระหว่างที่ตนด ารงต าแหน่ง
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนั้นมีภารกิจค่อนข้างมาก และไม่ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริหารเท่าที่ควร โดยเห็นว่าควรมีการให้ข้อมูล ที่ครอบคลุมถึงเรื่องดังกล่าวให้
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคนใหม่ได้รับทราบด้วย (สายทิพย์ เชาวลิตถวิล , 21 กรกฎาคม 2564) 
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ดังนั้น หากส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรประสงค์จะส่งผู้แทนลงสมัครในต าแหน่งดังกล่าว  
ก็จ าเป็นต้องเตรียมบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับการประชุม คือ รองเลขาธิการหรือเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรที่สามารถสื่อสารภาษาทางการของ ASGP คือ ภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสระดับดีมาก 
แม้ว่าต้องการจะสมัครเป็นประธานหรือรองประธาน ASGP ก็จะต้องมีการเริ่มต้นจากการลงสมัครใน
ต าแหน่งกรรมการบริหารเป็นหลัก เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและสั่งสมประสบการณ์และสร้าง
การยอมรับระหว่างรัฐสภาสมาชิกเสียก่อน ถึงแม้ข้อบังคับไม่ได้ระบุว่าประธาน ASGP จะต้องเคยเป็น
กรรมการบริหารมาก่อน แต่เคยมีการกล่าวถึงประเด็นดังกล่าวโดย นาย Geert Jan Hamilton 
ประธาน ASGP รักษาการประธาน ASGP ในปี พ.ศ. 2560 ได้กล่าวอภิปรายถึงคุณสมบัติของ 
ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในต าแหน่งประธาน ASGP ไว้ต่อที่ประชุมว่าตามธรรมเนียมปฏิบัติของ ASGP 
ควรพิจารณาผู้ลงสมัครในต าแหน่งประธานและรองประธาน ASGP ที่มีประสบการณ์จากการด ารง
ต าแหน่งในคณะกรรมการบริหาร ASGP ซึ่งธรรมเนียมปฏิบัติดังกล่าว รวมถึงการพิจารณาผู้ลงสมัคร
ที่มากด้วยประสบการณ์และมีบทบาทในสมาคมฯ อย่างแข็งขันเป็นส าคัญ มิใช่สมาชิกใหม่ที่ไร้ซึ่ง
ประสบการณ์  

3.2.2 การเตรียมการเพื่อมีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ  
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม พบว่าการสร้างความสัมพันธ์กับ

สมาชิกจากรัฐสภาอ่ืน ๆ และการมีส่วนร่วมในระหว่างการประชุม ASGP นั้น เป็นปัจจัยส าคัญในการ
ได้รับการยอมรับจากเพ่ือนสมาชิกและลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่ง โดยนางละออ ภูธรใจ 
ได้กล่าวถึงความส าเร็จที่นายสมศักดิ์ มนุญปิจุ ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหาร ASGP ว่า
ตลอดเวลาที่นายสมศักดิ์ มนุญปิจุ เป็นสมาชิก ASGP ได้เข้าร่วมการประชุม ASGP อย่างต่อเนื่องเป็น
ประจ าทุกครั้งและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีข้อซักถามในประเด็นที่มีการหารือในที่
ประชุมด้วยความสนใจ และมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกท้ังในระหว่างการประชุมและนอกเวทีการประชุม 
นอกจากนั้นยังได้เป็นผู้ด าเนินการอภิปรายทั่วไปในหัวข้อเรื่องการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
รัฐสภาอีกด้วย (ละออ ภูธรใจ, 20 กรกฎาคม 2564)  

การมีส่วนร่วมใน ASGP อย่างสม่ าเสมอนั้นจะท าได้ใน 3 กรณีคือ การตอบ
แบบสอบถาม การร่วมอภิปรายทั่วไป และการน าเสนอประเด็นอภิปราย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
การน าเสนอประเด็นอภิปรายนั้นจะต้องเป็นหัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานของรัฐสภา เช่น 
แนวทางกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อวงงานรัฐสภา การหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งไทย
ด าเนินการอยู่ ซึ่งการด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกด้วยกันเองนี้เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับ
แนวคิดทฤษฎี benchmarking ทั้งในลักษณะของการเปรียบเทียบกระบวนการต่าง ๆ ที่เป็น 
การเปรียบเทียบภายในองค์กรที่ท าให้เกิดผลลัพธ์ ซึ่งการเปรียบเทียบกระบวนการต่าง ๆ นั้น  
เน้นการแสวงหากระบวนการท างานที่ดีและเหมาะสมที่สุด และการเปรียบเทียบโดยการตรวจสอบ
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วิธีการแข่งขัน เป็นการเปรียบเทียบที่เน้นความสนใจในเรื่องของการศึกษาการวางแผนกลยุทธ์ที่
องค์กรอ่ืนน าไปใช้และประสบความส าเร็จ วิธีการด าเนินการ คือ การเสาะหาองค์กรที่ประสบ
ความส าเร็จหรือมีผลด าเนินการเป็นเลิศและเข้าเยี่ยมเยียนหรือศึกษาหาสิ่งที่เป็นพ้ืนฐานในการท าให้
องค์กรเหล่านั้นประสบความส าเร็จ โดยจะเน้นการค านึงถึงผลตอบแทนในระยะยาวเป็นหลัก 
นอกจากนี้ ยังมีการเปรียบเทียบแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศซึ่งจะน าไปสู่การก าหนดมาตรฐานที่จะ
สามารถน าไปใช้ก าหนดเป้าหมายในการเปรียบเทียบผลการด าเนินการ อันจะเป็นเครื่องจูงใจให้
บุคลากรด าเนินการได้ในระดับท่ีสูงกว่า หรือให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าปกติ  

3.2.3 การเตรียมการวางแผนลงสมัครแบบเชิงรุก  
จากการหารือกลุ่มกับผู้ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจการประชุมของ ASGP พบว่า 

การลงรับสมัครเลือกตั้งในต าแหน่งต่าง ๆ ของกรรมการบริหาร ASGP นั้นมีการแข่งขันไม่สูงนัก 
เมื่อเทียบกับการลงสมัครรับเลือกตั้งในต าแหน่งต่าง ๆ ขององค์กรคู่ขนานอย่าง IPU โดยขอยกตัวอย่าง 
การลงสมัครเข้าด ารงต าแหน่งของนายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกวุฒิสภา ในการประชุม IPU  
ครั้งที่ 143 ในคณะ High-Level Advisory Group on Countering Terrorism and Violent Extremism 
ซึ่งแม้มิได้เป็นคณะกรรมาธิการหลักของ IPU แต่ถือเป็นคณะที่มีนัยยะส าคัญในทางการเมืองและ 
ความมั่นคงระหว่างประเทศ อีกทั้งผู้ลงสมัครแข่งขันนั้นเป็นผู้แทนจากอิหร่านที่มีความประสงค์ 
อย่างแรงกล้าที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแนวนโยบายเกี่ยวกับความมั่นคงและสันติภาพและ 
การต่อต้านการก่อการร้าย ส่งผลให้การเลือกผู้แทนในสัดส่วนของภูมิรัฐศาสตร์เอเชียและแปซิฟิก  
ที่ไทยและอิหร่านเป็นสมาชิกอยู่ไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ จึงน าไปสู่การลงคะแนนเสียงเพ่ือ
เลือกตั้งแบบออนไลน์เป็นครั้งแรกในการประชุมของกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์ที่มีรัฐสภาเกาหลีเป็นประธาน
ในการประชุม และผู้แทนรัฐสภาไทยได้รับเลือกตั้งในที่สุด แต่ส าหรับการลงสมัครในต าแหน่ง
กรรมการบริหาร ASGP ของไทยโดยนายสมศักดิ์ มนูญปิจุ รองเลขาธิการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภานั้น 
ได้รับการทาบทามจากเพ่ือนสมาชิกให้ลงสมัครในต าแหน่งกรรมการบริหาร เนื่องจากเห็นความส าคัญ
และการมีส่วนร่วมของคณะ จึงได้วางแผนรณรงค์หาเสียง และเมื่อครบกรอบเวลาปิดรับสมัครเลือกตั้ง
และไม่มีผู้ใดลงสมัครแข่งขัน นายสมศักดิ์ มนูญปิจุ จึงได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว ในขณะที่
กรณีของนายพิทูร พุ่มหิรัญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (ณ ขณะนั้น) มีผู้สมัครลงแข่งขัน 4 คน
ส าหรับต าแหน่งกรรมการบริหารที่ว่างลง 2 ต าแหน่ง โดยมีเลขาธิการรัฐสภาจาก เคนยา อุรุกวัย  
ไอวอรี่โคสต์ และไทย ซึ่งต่อมาผู้แทนจากไอวอรี่โคสต์ได้ขอถอนตัวเพ่ือสนับสนุนผู้แทนจากเคนยา 
โดยผลการลงคะแนนเสียงจากผู้มีสิทธิลงคะแนนทั้งหมด 62 เสียง ได้ลงคะแนนให้เคนยา 51 เสียง 
ไทย 48 เสียง และอุรุกวัย 17 เสียงตามล าดับ จึงส่งผลให้เคนยาและไทยได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ในอนาคตอาจไม่เป็นเช่นที่ผ่านมา โดยจากการสนทนากลุ่มพบว่า 
ในระยะหลังมีหลายครั้งที่การแข่งขันค่อนข้างสูงและมีการหาเสียงอย่างหนักหน่วง ซึ่งการแข่งขัน
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อาจจะสูงขึ้นหากมีประเทศที่ต้องการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นจ านวนมากเกินกว่าต าแหน่งที่ว่างลง 
ดังนั้น ไทยต้องด าเนินการตามแนวทฤษฎีเรื่องการด าเนินการเชิงรุก คือ การท างานที่มีการวางแผน
ล่วงหน้าในรายละเอียด จะท าให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดการงานด้วยการไตร่ตรอง
อย่างรอบคอบ ท าให้มีความผิดพลาดน้อย และสามารถคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าได้ด้วยข้อมูล
ที่มีอยู่ และพร้อมตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  

3.2.4 การเตรียมการเพื่อรองรับรูปแบบการประชุมเสมือนจริง  
เนื่องจากเหตุการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท าให้

รูปแบบของการประชุมเปลี่ยนไป การมีปฏิสัมพันธ์แบบบุคคลต่อบุคคลจะเป็นไปได้ยากและท าให้  
การสร้างเครือข่ายมีข้อจ ากัดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นการเตรียมการในการส่งผู้แทนลงสมัครแข่งขัน
ในคณะกรรมการบริหาร ASGP นั้นจ าเป็นต้องค านึงถึงรูปแบบการด าเนินการแบบเสมือนจริงออนไลน์ 
วางแผนการหารือทวิภาคีระหว่างประเทศสมาชิก โดยมุ่งเน้นกลุ่มภูมิภาคอาเซียน และเอเชียแปซิฟิก 
เนื่องจากเป็นกลุ่มประเทศที่ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีความคุ้นเคยและร่วมงานใน  
กรอบความร่วมมืออ่ืนอยู่เป็นประจ า จากการหาเสียงสนับสนุนผู้แทนไทยในการลงสมัครต าแหน่งต่าง ๆ 
ใน IPU ที่ผ่านมาพบข้อจ ากัด ดังนี้ การติดต่อประสานงานในกลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกเป็นไปได้
อย่างจ ากัดและล่าช้า แม้ว่ารัฐสภาไทยจะเป็นสมาชิกในกรอบความร่วมมือในเอเชียแปซิฟิกอยู่ถึง  
3 กรอบความร่วมมือคือ สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Parliamentarians 
Union: APPU) การประชุมรัฐสภาภาคพ้ืนเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Parliamentarians 
Forum: APPF) และกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์เอเชียแปซิฟิกใน IPU แต่รัฐสภาไทยไม่มีเครือข่ายที่เหนียวแน่น
ในภูมิภาคดังกล่าวทั้ง ๆ ที่กลุ่มประเทศหมู่เกาะเหล่านี้มีจ านวนเกินกว่าครึ่งของสมาชิกทั้งหมดใน
ภูมิภาค ซึ่งหมายถึง หากสามารถเข้าถึงประเทศเหล่านี้ก็อาจจะได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนจ านวน
เกินกว่าครึ่งเช่นกัน  

3.2.5 การเตรียมการร่วมกันระหว่างส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกับ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

การลงสมัครในต าแหน่งส าคัญของคณะกรรมการบริหาร ASGP สามารถลงสมัคร 
ได้ทั้งผู้แทนจากส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งการส่งผู้แทน
จากทั้งสองส านักงานนั้น ถือเป็นการส่งผู้แทนในนามของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาวิจัย
พบว่า การวางแผนเตรียมการส่งบุคลากรของทั้งสองส านักงานนั้นเป็นการด าเนินการแบบต่างคนต่างท า 
และไม่เคยมีการหารือกันก่อนตัดสินใจลงสมัครในต าแหน่งดังกล่าว ทั้งที่ในทางปฏิบัติควรมีการหารือ
ร่วมกันระหว่างสองส านักงาน หรือจัดล าดับสลับกันในการที่จะลงสมัครต าแหน่งตามแต่จะตกลงกัน 
ซึ่งเป็นการด าเนินการแบบเชิงรับ ซึ่งนางละออ ภูธรใจ เห็นว่า ควรจะมีความร่วมมือและหารือร่วมกัน
ระหว่างสองส านักงานมากกว่าที่เคยปฏิบัติ  
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3.3 การเตรียมแนวทางท่ีจะผลักดันต่อ ASGP  
3.3.1 การผลักดันประเด็นสู่การน าเสนอประเด็นอภิปราย  

ที่ผ่านมาโดยปกติคณะผู้แทน ASGP ของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
มิได้ก าหนดทิศทางของการน าเสนอประเด็นอภิปรายไว้ล่วงหน้า การด าเนินการของคณะผู้แทนจะร่วม
อภิปรายทั่วไปตามหัวข้อที่ ASGP ได้ก าหนดมา และแจ้งเวียนแก่ผู้เข้าร่วมประชุมทราบล่วงหน้า  
หากผู้แทนไทยต้องการจะมีส่วนร่วมในการประชุม ASGP อย่างสม่ าเสมอเพ่ือน าไปสู่การยอมรับของ
สมาชิก ASGP ตามแนวทางที่นายสมศักดิ์ มนุญปิจุ ได้ด าเนินการและประสบความส าเร็จนั้ น  
ควรจะต้องมีการวางแผนเกี่ยวกับการน าเสนอประเด็นอภิปรายหรือประเด็นที่ไทยต้องการน าเสนอต่อ
ที่ประชุมเพ่ือจะได้แนวคิด มาต่อยอดการพัฒนาองค์กร โดยมีประเด็นที่รัฐสภาไทยได้ด าเนินการตาม
ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และประเด็นตามนโยบายของนายชวน หลีกภัย ประธาน
รัฐสภา จ านวน 2 ประเด็น ดังนี้  

3.3.1.1 การเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน  
ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้วาง

มาตรการรองรับการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองการปกครองในหลาย ๆ ด้าน 
โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย โดยที่รัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 133 บัญญัติให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน  
มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือให้รัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ก าหนดไว้ 
ในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย และรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ยังบัญญัติให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่า 
50,000 คน ร่วมกันเข้าชื่อเสนอญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติว่าด้วย
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการเข้าชื่อ
เสนอกฎหมายนั้น เป็นกฎหมายที่ออกตามความในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 และน ามาบังคับใช้เกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยอนุโลมใช้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ บัดนี้รัฐสภา
ได้รับหลักการและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ .ศ. .... ซึ่งเป็นร่าง
พระราชบัญญัติที่มีหลักการส าคัญ คือ การก าหนดกลไกช่วยเหลือในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย
แก่ประชาชน นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมในร่างพระราชบัญญัตินี้ คือ การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน ซึ่งจะเป็นการอ านวยความสะดวกต่อทั้งภาคประชาชน
และการบริหารจัดการของภาครัฐหรือส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 รวมถึง แผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 
(ประเด็นปฏิรูปที่ 6 : มีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมายที่มีความส าคัญ
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และจัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย รวมทั้ง การให้ความช่วยเหลือ 
ทางกฎหมายแก่ประชาชน ข้อ 4 จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย)  
ซึ่งหากร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายจะส่งผลให้หลักเกณฑ์ วิ ธีการ และ
กระบวนการในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์และวิธีการเดิม
ตามที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 บัญญัติไว้ ดังนั้น ส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในฐานะผู้รับผิดชอบในเรื่องการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน จึงได้ริเริ่ม
แนวคิดการเข้าชื่อเสนอกฎหมายผ่านทางออนไลน์ที่เรียกว่า e-initiative ซึ่งประเทศไทยจะเป็น
ประเทศแรกในอาเซียนที่จะเริ่มด าเนินการเข้าชื่อเสนอกฎหมายออนไลน์ ในขณะที่บางประเทศใน
ยุโรปได้มีการด าเนินการในลักษณะที่คล้ายคลึงกันที่เรียกว่า e-petition การด าเนินการเข้าชื่อเสนอ
กฎหมายออนไลน์ของประชาชนนี้มีสิ่งที่จะต้องก ากับดูแลให้มีในกระบวนการด าเนินการคือ จะต้อง
ยืนยันตัวตนและตรวจสอบความเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ โดยจะมีความร่วมมือกับกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทยต่อไป การผลักดันประเด็นดังกล่าวต่อ ASGP จะเป็นการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายรวมถึงกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและ
เสนอร่างกฎหมาย โดยผ่านการเปรียบเทียบแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับรัฐสภาสมาชิก  เพ่ือหาแนวทาง
ปฏิบัติที่เป็นเลิศต่อไป (ส านักการประชุม, 2563: 2)  

3.3.1.2 บ้านเมืองสุจริต  
บ้านเมืองสุจริตเป็นมิติใหม่ที่เป็นแนวคิดที่เกิดจากความคิดริเริ่มของ 

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นสิ่งที่สังคมไทย
คาดหวัง นับเป็นเวลากว่า 20 ปีที่สังคมไทยต้องเผชิญกับปัญหาการบิดเบือนความหมายที่แท้จริงของ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย ส่งผลให้การเลือกตั้งไม่ได้สะท้อนความเป็นผู้แทนราษฎรอย่างแท้จริง 
อันจะน าไปสู่ปัญหา ธุรกิจการเมือง มีการซื้อสิทธิขายเสียงและการทุจริตคอรัปชันในการเลือกตั้งทุกระดับ 
รวมทั้งปัญหาคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต ที่ถูกมองข้ามความส าคัญท าให้ประเทศชาติ
ไม่สามารถพัฒนาให้ทัดเทียมนานาประเทศ การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้น จ าเป็นต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปสู่ภาคปฏิบัติ
อย่างจริงจัง ซึ่งจะต้องปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้อง จึงเป็นเรื่องที่รัฐสภาจะ
ได้น าเรื่องดังกล่าวมาผลักดันให้รัฐสภาเป็นองค์กรต้นแบบที่เอาจริงเอาจังกับการเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยและบ้านเมืองสุจริต ทั้งนี้ รัฐสภาได้ก าหนดรูปแบบในการสนับสนุนแนวคิดดังกล่าวใน  
3 รูปแบบ คือ การจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ การบรรยายและเสวนาเรื่องบ้านเมืองสุจริต และการสร้าง
เครือข่ายคุณธรรมต่อต้านการซื้อสิทธิขายเสียง โดยเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐสภากับ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพ่ือเป็นการน าร่องไปสู่การสร้างหลักสูตรการเรียนการสอน ในเรื่องของการสร้าง
บ้านเมืองสุจริตในสถาบันการศึกษาต่อไป การที่สมาชิก ASGP ของไทยจะได้น าเสนอโครงการเรื่อง
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ของบ้านเมืองสุจริต ซึ่งรัฐสภาไทยก าลังด าเนินการต่อที่ประชุม ASGP จะเป็นการระดมสมองและ 
รับฟังความคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการผลักดันเรื่องดังกล่าวซึ่งจะเป็นการค้นพบแนวทางปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศต่อยอดในการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว ซึ่งจะตอบโจทย์ของ ASGP ในเรื่องของการพัฒนา
ระบบรัฐสภาให้มีความก้าวหน้าและเข้มแข็งต่อไป (โครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต, 2563: 2-3)  

3.3.2 การรื้อฟื้นการรวมตัวของกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์  
จากการศึกษาพบว่าได้เคยมีแนวคิดในการรวมตัวของเลขาธิการรัฐสภาตามภูมิภาค 

โดยมีการประชุมเลขาธิการรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก (The Secretaries-General Forum of Asia-
Pacific Parliaments: SGFAPP) ในปี พ.ศ. 2552 ซึ่งรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลีเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 
มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 93 คน รวมผู้แทนจากไทยจ านวน 4 คน การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุม 
ในหัวข้อที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการด าเนินการของรัฐสภาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 
ซึ่งที่ประชุมได้ทาบทามให้ไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Steering Committee ในปีถัดไป 
แต่เนื่องจากรัฐสภาไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 122 ที่กรุงเทพมหานคร 
จึงไม่สามารถรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Steering Committee ดังกล่าวได้ และเป็นเรื่อง 
น่าเสียดายที่ต่อจากนั้นก็ไม่มีการจัดประชุมดังกล่าวอีก ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มมีความเห็นว่า  
การรวมกลุ่มเช่นนี้ควรจะด าเนินการต่อไป เพราะการรวมตัวของสมาชิก ASGP เช่นนี้ไม่มีข้อผูกมัด
ทางกฎระเบียบหรือกฎเกณฑ์ใด ๆ แต่เป็นการรวมตัวกันโดยยึดถือผลประโยชน์ของภูมิภาคเป็นหลัก
พร้อมทั้งเน้นความร่วมมือระหว่างกันในการพัฒนาระบบงานรัฐสภา ซึ่งสามารถด าเนินการได้ด้วย
ความร่วมมือของส านักงานเลขาธิการรัฐสภาสมาชิก อันจะเป็นประโยชน์ในระยะยาวต่อไปในอนาคต 
ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือในการปรับปรุงพัฒนางานร่วมกันในด้านระบบงานนิติบัญญัติ ด้านระบบ
กรรมาธิการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะสนับสนุนระบบงานรัฐสภา การแลกเปลี่ยนบุคลากร 
การศึกษาดูงาน รวมไปถึงการพัฒนาต่อยอดในด้านรัฐสภาศึกษา โดยมุ่งเน้นถึงประโยชน์ในการสร้าง
เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนางานในด้านการตรากฎหมาย การตรวจสอบ 
รวมถึงพัฒนาระบบกรรมาธิการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งหากไทยได้เข้าไปด ารงต าแหน่งในคณะ
กรรมการบริหารก็เป็นช่องทางให้สามารถรื้อฟ้ืนแนวคิดดังกล่าวได้อีกครั้ง  

3.3.3 การเพิ่มพลวัตของ ASGP  
จุดเด่นของ ASGP คือแหล่งข้อมูลและองค์ความรู้ที่ส านักงานเลขาธิการของแต่ละ

รัฐสภาจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาการท างานขององค์กรได้ ในขณะที่จุดด้อย
ของ ASGP คือ ไม่มีพลวัต และยังมีความเป็นราชการค่อนข้างสูง ข้อบังคับต่าง ๆ ก็ค่อนข้างไม่ทันสมัย 
และมีช่องว่างค่อนข้างมาก ในขณะที่ IPU มีทิศทางขององค์กรที่ชัดเจนมีการปรับเปลี่ยนแก้ไข
ข้อบังคับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและมีการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรแต่ ASGP ไม่มี
การก าหนดยุทธศาสตร์องค์กร ไม่มีข้อบังคับที่สะท้อนถึงความส าคัญในความเสมอภาคระหว่าง 
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หญิงและชาย หรือการให้ความส าคัญกับบุคลากรรุ่นใหม่เช่นที่ IPU มีก าหนดไว้ จึงเห็นว่า ASGP  
ต้องเพ่ิมการมีพลวัต น าเสนอสิ่งใหม่ ๆ เช่น การปรับแก้ไขข้อบังคับ เพ่ิมหมวดการประชุมเสมือนจริง 
การจัดท ายุทธศาสตร์องค์กร และการจัดท ามาตรฐานสากลขององค์กร ความชัดเจนในเรื่องการมีส่วนร่วม
อย่างเสมอภาคในแต่ละภูมิภาค การให้ความส าคัญต่อสตรีและผู้บริหารอายุน้อย เป็นต้น  

 
 
 
 



 

 

 
บทที ่4  

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 

การศึกษาวิจัยเรื่องการวางแนวทางผลักดันผู้แทนของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
เพ่ือด ารงต าแหน่งในองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศในกรอบความร่วมมือของรัฐสภาโดยใช้
กรณีศึกษาของสมาคมเลขาธิการรัฐสภา มีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นการด าเนินการแบบเชิงรุกเพ่ือ
เตรียมการก าหนดแนวทางและข้อเสนอแนะในการผลักดันข้าราชการประจ าของส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรให้ด ารงต าแหน่งส าคัญใน ASGP  

เนื่องจาก ASGP มีภารกิจหลัก คือ การเรียนรู้กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และกระบวนการ
ของรัฐสภา การพัฒนาระบบรัฐสภาให้มีความก้าวหน้าและเข้มแข็ง รวมทั้งให้ความรู้เกี่ ยวกับระบบ
รัฐสภาแก่บุคลากรในวงงานรัฐสภาและบุคคลที่สนใจ โดยมุ่งเน้นที่จะให้ความร่วมมือระหว่าง
ส านักงานเลขาธิการรัฐสภาด้วยกัน การด าเนินงานที่ส าคัญของ ASGP คือ การแลกเปลี่ยนเอกสาร
และข้อมูลเกี่ยวกับรัฐสภานานาประเทศ และจัดท าเอกสารความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและรัฐสภาที่มี
ลักษณะเป็นกึ่งรายงานการศึกษา ซึ่งเป็นเอกสารพ้ืนฐานของการค้นคว้าด้านรัฐสภาศึกษาในขั้นสูง
ต่อไป ในระหว่างการประชุม ASGP จะมีการน าเสนอประเด็นอภิปรายต่าง ๆ โดยเฉพาะส่วนที่เป็น
จุดเด่นและการพัฒนาระบบงานนิติบัญญัติล่าสุดในรัฐสภาหรือส านักงานเลขาธิการของสมาชิ กต่อ 
ที่ประชุม ASGP เพ่ือน ามาแลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณ์ให้แก่เพ่ือนสมาชิก รวมทั้งมีการอภิปราย
ทั่วไปเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างส านักงานเลขาธิการรัฐสภาด้วยกัน ภายหลังที่สิ้นสุดการประชุม
จะมีการจัดท ารายงานพร้อมน าไปตีพิมพ์ในวารสารของสมาคมชื่อ “เอกสารข้อมูลด้านธรรมนูญและ
รัฐสภาศึกษา” (Constitutional and Parliamentary Information) ซึ่งมีก าหนดการตีพิมพ์ ปีละ  
2 ครั้ง โดยเนื้อหาในเล่มจะเกี่ยวกับบทความทางด้านกฎหมายและพัฒนาการล่าสุดในวงงานรัฐสภา 
ซึ่งรวมถึงประเด็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเนื้อหาสาระของการอภิปรายทั่วไปของที่ประชุม ASGP  

 
4.1 สรุปผลการศึกษา  

ASGP มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพ่ือแสวงหาแนวทาง 
การปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการงานของฝ่ายสนับสนุนองค์กรภาคนิติบัญญัติให้เนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การผลักดันผู้บริหารให้มีบทบาทน าในองค์การระหว่างประเทศ จะเป็น
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทยและน าไปสู่การผลักดันผลประโยชน์สู่ประเทศไทย ทั้ งนี้  
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การจะมีบทบาทน าในเวทีของ ASGP แม้ว่าจะไม่มีการแข่งขันสูงมากนัก แต่ด้วยธรรมเนียมปฏิบัติของ 
ASGP ซึ่งให้ความส าคัญต่อสมาชิกจากแถบประเทศยุโรปซึ่งเป็นสมาชิกก่อตั้ง อันจะสังเกตได้จากการ
ผูกขาดในต าแหน่งของเลขานุการร่วมของ ASGP ซึ่งมาจากรัฐสภาประเทศฝรั่งเศสและอังกฤษเท่านั้น 
ASGP ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลานานกว่า 80 ปี มีเพียงแต่ผู้แทนจากสองประเทศนี้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็น
เลขานุการร่วม ซึ่งขัดแย้งกับแนวคิดที่ต้องการขยายการมีส่วนร่วมให้ทัดเทียมกันทุกภูมิภาค ดังนั้น
หากผู้แทนจากเอเชียแปซิฟิกอย่างประเทศไทยต้องการจะก้าวไปสู่ต าแหน่งส าคัญ ไม่ว่าจะเป็น
กรรมการบริหาร รองประธาน หรือแม้แต่ประธาน ASGP จ าเป็นต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ 
หรืออาจจะทาบทามสมาชิก ASGP จากประเทศอ่ืนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถพูดภาษาอังกฤษ 
หรือฝรั่งเศสได้ เช่น อินเดีย หรือแคนาดา ลงสมัครในต าแหน่งเลขาธิการร่วมก็อาจจะเป็นการสร้าง
พันธมิตรซึ่งจะสนับสนุนไทยในโอกาสต่อไป 

จากการศึกษาพบว่าหากส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมก็สมควรแก่เวลาที่จะส่งผู้แทนลงสมัครต าแหน่งกรรมการบริหาร โดยจะต้องมีการเตรียมการ
ในด้านบุคลากร การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของ ASGP อย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในการร่วมมือ 3 ประเด็น คือ การตอบแบบสอบถาม การร่วมอภิปรายทั่วไป และการน าเสนอประเด็น
อภิปราย นอกจากนี้ ยังต้องมีการเตรียมการวางแผนแบบเชิงรุก โดยการก าหนดแนวทางกรอบแนวคิด 
และผลลัพธ์ที่รัฐสภาไทยจะได้รับอย่างชัดเจน รวมถึงการวางกรอบเวลาการด าเนินการ อาทิ 
แนวนโยบายการรณรงค์หาเสียง แนวทางการด าเนินการหลังจากได้รับเลือกตั้งในการด ารงต าแหน่ง
ในคณะกรรมการบริหาร ASGP ทั้งนี้ได้เสนอแนวทางที่จะผลักดันต่อ ASGP ได้แก่ การเข้าชื่อเสนอ
กฎหมายของประชาชน และบ้านเมืองสุจริต การรื้อฟ้ืนการรวมตัวของกลุ่มตามภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึง
การเพ่ิมพลวัตของ ASGP นอกจากนี้ การด ารงต าแหน่งประธานของ ASGP เป็นของภูมิภาคอ่ืน 
มาเป็นระยะเวลานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้แทนของภูมิภาคยุโรปและไม่เคยมีผู้แทนจากภูมิภาคเอเชียเลย 
จากผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้น าไปสู่ค าถามต่อไปว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่ผู้แทนในภูมิภาคเอเชียหรือ
ประเทศไทยจะได้รับโอกาสในการเข้าไปผลักดันสิ่งต่าง ๆ เพ่ือผลประโยชน์ของตนเองบ้าง ถึงเวลา
แล้วหรือยังที่จะมีเลขานุการร่วมจากภูมิภาคอื่นบ้าง  
 
4.2 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา  

4.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1) การด าเนินการวางแผนในการลงสมัครต าแหน่งในคณะกรรมการบริหารของ 

ASGP ของไทยนั้นจะต้องมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา แม้ว่านโยบายจะแยกจากกันตามโครงสร้างองค์กร แต่การลงสมัคร
ต าแหน่งใดก็ตาม มีข้อบังคับของ ASGP ก าหนดไว้ถึงเรื่องการเป็นตัวแทนประเทศและห้ามมิให้ลงซ้ ากัน
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ในระยะเวลาที่ก าหนด ดังนั้นหากไม่มีการบูรณาการหรือวางแผนล่วงหน้าอาจท าให้มีการลงสมัคร
ซ้ าซ้อนและส่งผลกระทบในการลงสมัครต าแหน่งส าคัญของไทย จึงอาจมีการก าหนดให้ประธานรัฐสภา
ต้องเห็นชอบในการลงสมัครต าแหน่งใดก็ตามของบุคลากร หรือมีการจัดตั้งคณะท างานของสองส านักงาน
ในการก าหนดแนวนโยบายให้สอดคล้องกัน  

2) เห็นสมควรที่ผู้แทนจากส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแสดงบทบาทน า 
โดยการรื้อฟ้ืนและต่อยอดนโยบายในการรวมกลุ่มของเลขาธิการรัฐสภาในระดับภูมิภาค โดยเริ่มจาก
กลุ่มอาเซียนซึ่งส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีเครือข่ายที่เหนียวแน่นจากการริเริ่มกลุ่ม 
WhatsApp ที่เกิดจากการประชุมฝ่ายเลขานุการของ AIPA ที่บาหลี เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 
จนน าไปสู่ platform ถาวรที่ใช้ประสานงานอย่างไม่เป็นทางการและเป็นประโยชน์มีความรวดเร็ว  
ในการท างานสนับสนุนสมาชิกรัฐสภา เมื่อมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมในกลุ่มอาเซียนแล้ว 
จึงขยายความร่วมมือไปสู่กลุ่มภูมิรัฐศาสตร์เอเชียและแปซิฟิกต่อไป ซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้ก็มีความร่วมมือกัน 
ในระดับสมาชิกรัฐสภาอย่างแน่นแฟ้นอยู่แล้ว  

3) ควรจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ASGP เนื่องจาก ASGP เป็นองค์การรัฐสภาระหว่าง
ประเทศที่ไม่มียุทธศาสตร์เพ่ือก าหนดทิศทางขององค์กร ในขณะที่ IPU มียุทธศาสตร์และได้ปรับ
ยุทธศาสตร์ IPU มาแล้วหลายครั้ง ยุทธศาสตร์ของ ASGP ควรสะท้อนถึงสถานการณ์ของโลกที่
เปลี่ยนแปลงไป แนวทางการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในภูมิภาคขยายขีดความสามารถของสมาชิก 
ASGP เพ่ือสนับสนุนภารกิจของรัฐสภาอย่างเต็มที่ก าหนดกรอบและแนวทาง ASGP ในแง่ของ 
การส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของรัฐสภาให้มากขึ้น ซึ่งจะสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของ IPU ด้วย  

4) เสนอแนะให้ ASGP ปรับทิศทางขององค์กรให้มีรูปแบบที่มีพลวัต ASGP 
อาจจะเป็นองค์กรที่ก าหนดมาตรฐานสากลของส านักงานรัฐสภา อาจจะมีการกระตุ้นให้มีรัฐสภา
สมาชิกมีความพยายามในการยกระดับการท างานของแต่ละรัฐสภาอันจะเป็นการส่งเสริมการท างาน
ของฝ่ายนิติบัญญัติและความเป็นประชาธิปไตย หากในภาคธุรกิจมีมาตรฐานสากลในด้านต่าง ๆ 
(International Organization for Standardization: ISO) ภาคนิติบัญญัติก็อาจมีมาตรฐานของ
ตนเองได้ เช่น การก าหนดมาตรฐานระยะเวลาในการออกกฎหมาย การพิจารณา พ.ร.บ. งบประมาณ
หรือการสนับสนุนงานคณะกรรมาธิการ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการจัดท ามาตรฐานจะมีข้อดี
หลายประการ เช่น มีเป้าหมายทิศทางความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม งานที่มีประสิทธิภาพเป็นระบบแบบแผน 
ขั้นตอนการท างานที่ชัดเจนสามารถทบทวนและตรวจสอบได้ แต่ยังมีข้อจ ากัด คือ การด าเนินการ
จัดท ามาตรฐานในระยะเริ่มต้นจ าเป็นต้องมีงบประมาณสนับสนุนเนื่ องจากจะต้องมีการจ้างจัดท า
ระบบที่ปรึกษา ซึ่งอาจมีรัฐสภาสมาชิกที่มีข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณและบุคลากรในการจัดท า
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มาตรฐานดังกล่าว อันจะน าไปสู่ข้อขัดแย้งหรือความเหลื่อมล้ าในการจัดล าดับมาตรฐานดังกล่าว 
อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวการจัดท ามาตรฐานรัฐสภานี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อวงงานรัฐสภา  

4.2.2 ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ  
1) กลุ่มงานสมาคมรัฐสภาและสมาคมเลขาธิการรัฐสภาซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลัก

เกี่ยวกับภารกิจของสมาคมเลขาธิการรัฐสภามีข้อมูลที่ไม่ทันสมัยและไม่ครบถ้วน ตัวอย่างเช่น  
ก่อนท าการศึกษาวิจัย ได้ตรวจสอบข้อมูลจากกลุ่มงานและได้รับทราบว่าส านักงานเลขาธิการ  
สภาผู้แทนราษฎร ไม่เคยมีผู้แทนไทยที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารของ ASGP จึงท าให้มีความสนใจ 
ที่จะศึกษาในเรื่องของการผลักดันให้มีผู้แทนด ารงต าแหน่งดังกล่าว แต่เมื่อท าการศึกษาวิจัยเอกสาร
ต่อได้พบจุดขัดแย้งว่ามีผู้แทนจากส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหาร
กิตติมศักดิ์ จึงท าให้เกิดข้อสงสัยว่ามีที่มาอย่างไร และในที่สุดพบว่ามีผู้แทนส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาและส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เคยด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริหารของ 
ASGP แล้วในรอบสิบปีที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเสนอแนะให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบข้อจ ากัดนี้
และผู้เกี่ยวข้องควรปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยและควรต้องมีข้อมูลเกี่ยวข้องกับ ASGP ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาเก็บรวมรวมไว้ด้วย 

2) จัดการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ ASGP อาจจะ
เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เป็นระยะ ๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ และแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ให้เท่าเทียมกัน 
หรืออาจขยายความร่วมมือระหว่างฝ่ายเลขานุการของรัฐสภาสมาชิกจากประเทศต่าง ๆ ด้วย 
นอกจากนี้ ยังควรมีการจัดอบรมสัมมนาโดยส านักงานเลขานุการของ ASGP เพ่ือให้ความรู้และข้อมูล
เกี่ยวกับระบบงานของ ASGP และข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายเลขานุการประเทศต่าง ๆ อันจะเป็นการสร้าง
เครือข่ายและความเข้าใจอันดีระหว่างกันต่อไป ซึ่งการด าเนินการเช่นนี้ ส านักงานเลขาธิการ IPU  
ได้จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี โดยจัดเป็นภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสสลับกันปีเว้นปี  

3) ความเชื่อมโยงระหว่าง IPU และ ASGP มีค่อนข้างจ ากัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การมีส่วนร่วมของ ASGP ในกรอบของ IPU ที่ค่อนข้างน้อย ซึ่งเข้าใจได้ว่าการประชุม IPU เป็นการประชุม
ของสมาชิกรัฐสภา ในขณะที่ ASGP เป็นเวทีของข้าราชการ ดังนั้นการที่จะท าให้ IPU เห็นถึง
ความส าคัญและประโยชน์ของเวที ASGP ที่เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท างานของฝ่ายนิติบัญญัติ
ให้เข้มแข็งและสนับสนุนการท างานงานของสมาชิกรัฐสภาผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน และ
ข้อเสนอต่าง ๆ ผ่านการจัดท าแบบสอบถามของ ASGP นั้น ASGP จะต้องขจัดความเป็นระบบราชการ 
(bureaucratic) ความล้าสมัย สร้างความน่าสนใจให้แก่ตนเอง จึงเห็นสมควรที่จะมีการจัดท า
แบบสอบถาม หรือประดมความคิดร่วมกันเพ่ือที่สมาชิกรัฐสภาจาก IPU จะได้มีข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะต่อการท างานของส านักงานเลขาธิการรัฐสภา  
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4.2.3 การวางแผนปฏิบัติการ 
แนวทางการด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสามารถแบ่งการด าเนินการออกเป็น 

2 ระยะ ดังนี้  
1) ระยะสั้น สามารถด าเนินการได้ทันที 

- ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยและควรมีข้อมูลเกี่ยวข้องกับ ASGP ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาเก็บรวมรวมไว้ด้วย 

- การบูรณาการร่วมกันระหว่างส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยควรมีการประชุมหารือร่วมกัน และอาจเชิญผู้แทนจากกรมองค์การ
ระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมหารือและให้ค าแนะน าด้วย 

- จัดการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ ASGP อาจจะ
เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาเป็นระยะ ๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ และแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ให้  
เท่าเทียมกัน 

- รื้อฟ้ืนและต่อยอดนโยบายในการรวมกลุ่มของเลขาธิการรัฐสภาในระดับ
ภูมิภาค โดยเริ่มจากกลุ่มอาเซียน เมื่อมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมในกลุ่มอาเซียนแล้วจึงขยาย
ความร่วมมือไปสู่กลุ่มภูมิรัฐศาสตร์เอเชียและแปซิฟิกต่อไป สามารถใช้รูปแบบเสมือนจริง  (virtual) 
เพ่ือเป็นการลดข้อจ ากัดด้านการใช้งบประมาณและการเดินทาง  

2) ระยะยาว เป็นการวางแผนล่วงหน้า ต้องมีการหารือกับสมาชิก ASGP หรือ
ผู้เกี่ยวข้อง 

- เสนอให้ส านักงานเลขานุการของ ASGP จัดการสัมมนาเพ่ือให้ความรู้และ
ข้อมูลเกี่ยวกับระบบงานของ ASGP และข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายเลขานุการประเทศต่าง ๆ อันจะเป็น 
การสร้างเครือข่ายและความเข้าใจอันดีระหว่างกันต่อไป ซึ่งการด าเนินการเช่นนี้ ส านักงานเลขาธิการ 
IPU ได้จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี โดยจัดเป็นภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสสลับกันปีเว้นปี  

- จัดท ายุทธศาสตร์ของ ASGP ที่สะท้อนถึงสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป 
วางแนวทางการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในภูมิภาค ขยายขีดความสามารถของสมาชิก ASGP เพ่ือ
สนับสนุนภารกิจของรัฐสภาก าหนดกรอบและแนวทาง ASGP ในแง่ของการส่งเสริมประชาธิปไตยและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของรัฐสภาให้มากขึ้น ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ IPU ด้วย 

- พิจารณาสมาชิก ASGP จากรัฐสภาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมในการลงสมัครเลขานุการร่วม และทาบทามเพ่ือให้การสนับสนุนอันจะเป็นการ
เพ่ิมมิตรประเทศ เช่น อินเดีย แคนาดา ซึ่งมีจุดเด่นด้านภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส 
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- วางแผนผู้สืบทอดต าแหน่ง เมื่อมีการหารือกันระหว่างส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาแล้ว ควรจะมีการพิจารณาวางตัวผู้ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการสมัครต าแหน่งส าคัญใน ASGP ซึ่งตามข้อบังคับ ASGP การสมัครกรรมการบริหาร
ของ ASGP นั้นผู้สมัครที่เคยด ารงต าแหน่งแล้วต้องเว้นระยะไป 2 ปีก่อนที่จะลงสมัครซ้ า และต้องไม่มี
สมาชิก ASGP จากประเทศไทยด ารงต าแหน่งอยู่ รวมถึงการตรวจสอบย้อนหลัง 8 ปีว่าไม่เคยมีผู้ด ารง
ต าแหน่งจากไทยเคยด ารงต าแหน่งมาแล้วรวมทั้งสิ้นมากกว่า 6 ปีขึ้นไป แต่ในกรณีสมัครต าแหน่ง
ประธาน ASGP สามารถด ารงต าแหน่งได้เพียงครั้งเดียว และหากเคยมีผู้แทนจากประเทศไทยเคย
ด ารงต าแหน่งประธาน ASGP แล้ว จะต้องเว้นระยะเวลา 5 ปีขึ้นไปจึงจะลงสมัครรับการเลือกตั้งได้  
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