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วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 
ปีที่ 4 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – มิถนุายน) 

 
ที่ปรึกษาบรรณาธิการ 
 ศาสตราจารย์ ดร.วจิิตร ศรีสอ้าน    นายกสภามหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 
 ดร.พอพันธุ ์สนเจริญ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยเฉลมิกาญจนา 
 ศาสตราจารย์ (กิตติคณุ) ดร.ประทีป เมธาคุณวุฒิ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยเฉลมิกาญจนา 
 รองศาสตราจารย์ ดร.นินนาท โอฬารวรวุฒิ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยเฉลมิกาญจนา 
บรรณาธิการ 
 ดร.สุชีราภรณ์ ธุวานนท ์     มหาวิทยาลยัเฉลมิกาญจนา 
กองบรรณาธิการ 
 1. ศาสตราจารย์ ดร.วลัลภ รัฐฉัตรานนท์   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา ตนัสกุล   มหาวิทยาลยัมหิดล 
 3. รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง    มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา   มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล ตันสกุล   มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุร ี
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดา งามสุทร ี    มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เพรสคอทท ์   มหาวิทยาลยัเฉลมิกาญจนา 
 8. รองศาสตราจารยด์ิเรก ควรสมาคม    มหาวิทยาลยัพายัพ 
 9. รองศาสตราจารยส์มศักดิ์ บุตราช    มหาวิทยาลยัเฉลมิกาญจนา 
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรเีนตร สารพงษ์   มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินนัท์ ศรีศิร ิ   มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยธัช จันทร์สมุด   มหาวิทยาลยัราชภฏักาฬสินธุ ์
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีพิมล ดษิยบุตร   มหาวิทยาลยัเฉลมิกาญจนา 
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ โพธิดารา   มหาวิทยาลยัราชธาน ี
 15. ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ     มหาวิทยาลยัพะเยา 
 16. ดร.อุทัย เสรมิศร ี     มหาวิทยาลยัเฉลมิกาญจนา 
 17. ดร.สมศักดิ์ ศรภีักด ี     ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบรุีรมัย ์
 18. ดร.ธรีวัฒน์ สุทธิประภา     ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 19. ดร.ล าพูน เสนาวัง     ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองกาฬสินธุ ์
เลขานุการกองบรรณาธิการ 
 1. นางสาวฐณิชา สาลีพันธ์     มหาวิทยาลยัเฉลมิกาญจนา 
 2. นางสาวชุติกาญจน์ ดาวเรือง    มหาวิทยาลยัเฉลมิกาญจนา 
 3. นายกิตติธัช ยูระทัย     มหาวิทยาลยัเฉลมิกาญจนา 
 4. นางสาวทวินันท์ นามโคตร     มหาวิทยาลยัเฉลมิกาญจนา 
 4. นางสาวเสาวนีย์ ลาเสือ     มหาวิทยาลยัเฉลมิกาญจนา 
 5. นางสาวขนิษฐา ทองเกลี้ยง     มหาวิทยาลยัเฉลมิกาญจนา 
 6. นางสาววนิดา บาริศร ี     มหาวิทยาลยัเฉลมิกาญจนา 
 7. นายอมฤทธิ์ จันทนลาช     มหาวิทยาลยัเฉลมิกาญจนา 
 7. Mr. Sean Anthony Hogen    มหาวิทยาลยัเฉลมิกาญจนา 



ข้อตกลง 
 1. บทความทุกเรื่องต้องเป็นบทความในศาสตร์หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้องที่วารสารวิชาการเฉลมิกาญจนารับตีพิมพ์เท่านั้น 
 2. บทความทุกเรื่องต้องได้รบัการตรวจทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยัเฉลมิกาญจนา 
 3. ความคิดเห็นใด ๆ ที่ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา มหาวิทยาลัยกาญจนาเป็นผู้เขียน (ความคิดเห็น
ใด ๆ ของผู้เขียน กองบรรณาธิการวารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ไม่จ าเป็นต้องเห็นด้วย) 
 4. กองบรรณาธิการวารสารวิชาการเฉลมิกาญจนา มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ไมส่งวนสิทธ์ิในการคดัลอก แต่ให้
อ้างอิงแสดงแหล่งที่มาด้วย 
 5. ในกรณีที่พบว่าบทความถูกตีพิมพ์ซ้ าในวารสารอื่น และกองบรรณาธิการลงความเห็นวา่ “ตีพิมพ์ซ้ า” 
บรรณาธิการขอยกเลิกบทความ และจะแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดเจ้าของบทความทันที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



บทบรรณาธิการ 
 วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 4 ฉบับท่ี 1 ประจ าเดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม 2560 ฉบับนี้เป็นวารสารที่
ใช้ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ จัดท าขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา โดยก าหนดในการจัดพิมพ์ ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งแบ่งเป็น
2 ช่วง คือ มกราคมถึงมิถุนายน และกรกฎาคมถึงธันวาคม ของทุกปี เพื่อตอบสนองต่อกลยุทธ์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด จึงจ าเป็นต้องเผยแพร่องค์ความรู้ทั้งที่เป็นรายงานการวิจัย บทความ
วิชาการเพื่อเกิดองค์ความรู้ น าไปสู่การถอดบทเรียน และในโอกาสนี้คณะผู้จัดท าจึงขอเชิญท่านท่ีมีผลงานทางวิชาการ ได้ร่วม
ส่งผลงานเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เป็นฐานความรู้ต่อผู้อื่นในฉบับต่อ ๆ ไป ส าหรับวารสารวิชาการ
เฉลิมกาญจนาฉบับนี้ ได้รวบรวมงานวิจัยตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน โดยมีผลงานทางวิชาการที่หลากหลายได้แก่  
บทความวิชาการและบทความวิจัยที่น่าสนใจ จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ านวน 6 เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นบทความ
วิชาการเรื่องการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง: การน าไปใช้ในการศึกษาพยาบาล โดยเยาวลักษณ์ มีบุญมาก และคณะ การสอน
บูรณาการแนวคิดการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์สู่อัตลักษณ์บัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี โดยจิริยา 
อินทนา และคณะ มุมมองสุขภาพกับการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยกรรณิการ์ กิจนพเกียรติ และคณะ และบทความ
วิจัยเรื่อง การศึกษาประสบการณ์การให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี โดยดร.เพลินตา พรหมบัวศรี 
และคณะ ผลของการฝึกอบรมโดยใช้การสะท้อนคิดต่อสมรรถนะการให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข จังหวัด
ราชบุรี โดยฉัทฐกร ธัญเกียรติ และคณะ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารงานตามการรับรู้ของบุคลากร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี โดยรุ่งทิพย์ ไชยโยยิ่งยงศ์ และคณะ ซึ่งท้ัง 6 เรื่องดังกล่าวนั้น ล้วนแล้วเป็นงานวิชาการ
ที่ควรค่าแก่การศึกษา สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปพัฒนา และประยุกต์ใช้ในอนาคตอันใกล้นี้ 
 ในวารสารฉบับนี้ ยังมีบทความวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จ านวน 6 เรื่อง ซึ่ง
ล้วนแล้วแต่เป็นบทความวิชาการและบทความวิจัยที่น่าสนใจ และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในบริบทของการ
เรียนรู้พฤติกรรมของนักศึกษาในการด ารงชีวิต สาเหตุและการจัดการความเครียดของนักศึกษา รวมไปถึงสามารถน าข้อมูลที่
ได้จากการวิจัยในด้านของพฤติกรรมของประชากรในกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพ เพื่อน าไปสู่การแก้ไขให้ประชากรใน
กลุ่มเสี่ยงน้ัน มีสุขภาพกายและสุขภาพใจดียิ่งขึ้นไป ซึ่งมีเรื่องดังนี ้1) อิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการกระท าความผิดของเด็กและ
เยาวชน โดยสุรัสวดี กัลยาสิทธิ์ และว่าที่ ร.ต.วรเชษฐ์ ธรรมวงศ ์2) พฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ช้ันปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ โดยฐณิชา สาลีพันธ์ และคณะ 3) สาเหตุความเครียดของนักศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปี 3 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ โดยอัสฟีญ่า 
หะยีดาโอ๊ะ และคณะ 4) สาเหตุและการจัดการกับความเครียดของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ โดยจริยา เศรษฐชนะ และคณะ 5) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความดันโลหิตที่เสี่ยงต่อ
การเกิดโรคความดันโลหิตสูงของประชาชนในเขตพื้นที่บ้านหนองแก้ว ต าบลหนองแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยชญาภัทร 
พันธ์งาม และคณะ และ6) พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเป็นโรคผิวหนังจากการประกอบอาชีพของเกษตรกรปลูกข้าวในหมู่บ้าน
โคกกู่ ต าบลหนองคูขาด อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดย ผศ.ตรีเนตร สาระพงษ์ และคณะ 
 นอกจากนี้ สุรีพร บัวจีน และ ดร.วชิราภรณ์ พวงจินดา ได้เขียนบทความวิชาการเรื่องปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับ
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บทคัดยอ
วิทยานิพนธฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางกฎหมาย และศึกษามาตรการทางกฎหมาย

ท่ีเก่ียวกับการระงับขอพิพาททางเลือกในสัญญาเพ่ือใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐในตางประเทศและประเทศไทย รวมท้ัง
วิเคราะหปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการระงับขอพิพาททางเลือกในสัญญาเพ่ือใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐตาม
พระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556

จากการศึกษา พบวา นับตั้งแตมีการใชพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 เกิดปญหา
ทางกฎหมาย ไดแก ประการท่ีหน่ึง คือ ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับปญหาการใชมาตรการทางกฎหมายเพ่ือการระงับขอพิพาท
ทางเลือกตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ประการท่ีสอง คือ ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับ
การสงเสริมใหมีการระงับขอพิพาททางเลือกในสัญญาเพ่ือใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการใหเอกชน
รวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 และประการสุดทาย คือ ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับอนุสัญญาวาดวยการระงับขอพิพาท
การลงทุนระหวางรัฐและคนชาติของรัฐอ่ืน ค.ศ. 1965 ในประเทศไทย ดังน้ัน ประเทศไทยจึงควรนําแนวคิดหรือหลักการตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวกับการระงับขอพิพาททางเลือกของตางประเทศ มาปรับใชในประเทศไทยเพ่ือท่ีจะสามารถแกไขปญหาไดอยาง
เหมาะสม โดยประเทศไทยควรมีการใหสัตยาบันในอนุสัญญาวาดวยการระงับขอพิพาทการลงทุนระหวางรฐัและคนชาตขิองรฐัอ่ืน
ค.ศ.1965 และมีการแกไขกฎหมายเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการของการนําเอาการระงับขอพิพาททางเลือกทุก
รูปแบบ เพ่ือใหประเทศไทยสามารถนําการระงับขอพิพาททางเลือกในสัญญาเพ่ือใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ มาใชกับ
ประเทศไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ: การระงับขอพิพาททางเลือกในสัญญาเพ่ือใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ

Abstract
The objectives of the thesis were: to study concepts, principles, and legal theories to study legal measures on

the contractual alternative dispute resolution for the private investment in the state undertaking in overseas and in
Thailand; to analyze a legal problem on the contractual alternative dispute resolution for the private investment in
the state undertaking under the Private Investment in State Undertaking Act, B.E.2556. On the basis of the results of
this research, it can be concluded that since the enforcement of the Private Investment in State Undertaking Act,
B.E.2556, there occurs problems: Firstly, it is a legal problem on using legal measures of the alternative dispute
resolution under the Private Investment in State Undertaking Act, B.E.2556. Secondly, it is a legal problem on
supplement the contractual alternative dispute resolution for the private investment in the state undertaking under
the Private Investment in State Undertaking Act, B.E.2556 and last but not least, it is a legal problem on Convention
on the settlement of investment disputes between States and nationals of other States1965 in Thailand. Therefore, it
can be found that the concepts or principles in accordance with law on alternative dispute resolution on overseas
should be applied in Thailand in order to solve the problems appropriately. Thailand should rectify the Convention
on the settlement of investment disputes between States and nationals of other States1965 and there should be an
amendment to law determining the criteria, conditions, and method of all kind of alternative dispute resolution in
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กฎหมายท่ีเก่ียวกับการระงับขอพิพาททางเลือกของตางประเทศ มาปรับใชในประเทศไทยเพ่ือท่ีจะสามารถแกไขปญหาไดอยาง
เหมาะสม โดยประเทศไทยควรมีการใหสัตยาบันในอนุสัญญาวาดวยการระงับขอพิพาทการลงทุนระหวางรฐัและคนชาตขิองรฐัอ่ืน
ค.ศ.1965 และมีการแกไขกฎหมายเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการของการนําเอาการระงับขอพิพาททางเลือกทุก
รูปแบบ เพ่ือใหประเทศไทยสามารถนําการระงับขอพิพาททางเลือกในสัญญาเพ่ือใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ มาใชกับ
ประเทศไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ: การระงับขอพิพาททางเลือกในสัญญาเพ่ือใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ

Abstract
The objectives of the thesis were: to study concepts, principles, and legal theories to study legal measures on

the contractual alternative dispute resolution for the private investment in the state undertaking in overseas and in
Thailand; to analyze a legal problem on the contractual alternative dispute resolution for the private investment in
the state undertaking under the Private Investment in State Undertaking Act, B.E.2556. On the basis of the results of
this research, it can be concluded that since the enforcement of the Private Investment in State Undertaking Act,
B.E.2556, there occurs problems: Firstly, it is a legal problem on using legal measures of the alternative dispute
resolution under the Private Investment in State Undertaking Act, B.E.2556. Secondly, it is a legal problem on
supplement the contractual alternative dispute resolution for the private investment in the state undertaking under
the Private Investment in State Undertaking Act, B.E.2556 and last but not least, it is a legal problem on Convention
on the settlement of investment disputes between States and nationals of other States1965 in Thailand. Therefore, it
can be found that the concepts or principles in accordance with law on alternative dispute resolution on overseas
should be applied in Thailand in order to solve the problems appropriately. Thailand should rectify the Convention
on the settlement of investment disputes between States and nationals of other States1965 and there should be an
amendment to law determining the criteria, conditions, and method of all kind of alternative dispute resolution in
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order that the contractual alternative dispute resolution for the private investment in the state undertaking can be
applied in Thailand proficiently.
Keyword : Contractual Alternative Resolution for the Private Investment in State Undertaking

1. บทนํา
ผูวิจัยจึงขอกลาวถึงปญหาทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับ

การระงับขอพิพาททางเลือกในสัญญาเพ่ือใหเอกชนรวมทุน
ในกิจการของรัฐตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวม
ลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ดังตอไปน้ี

1.1 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการใชมาตรการ
ทางกฎหมายเพ่ือการระงับขอพิพาททางเลือกตาม
พระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. 2556

สัญญารวมลงทุนระหวางภาครัฐและภาคเอกชน
เปนสัญญาในการใหบริการสาธารณะ ท้ังในดานพาณิชย
เชน การกอสรางทางดวน ทาเรือ และในดานสังคม เชน
การกอสรางโรงพยาบาล โรงเรียน เปนตน ซึ่งภาคเอกชนจะ
เปนผูเปนผูลงทุนในการออกแบบกอสราง บริหาร และการ
บํารุงรักษาโครงการ โดยภาครัฐจะนําทรัพยสิน เชน ท่ีดิน
เพ่ือรวมลงทุนกับภาคเอกชน หรือจายคาตอบแทนคืน
ใหกับเอกชนตามระยะเวลาสัญญา ซึ่งมีจุดเดน คือ รัฐ
สามารถกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดใหมีแผนยุทธศาสตรการใหเอกชน
รวมลงทุนในกิจการของภาครัฐ และสามารถพัฒนาประเทศ
ไดอยางเปนระบบครบถวน ลดภาระงบประมาณจากการ
ลงทุนซ้ําซอนไดอยางมีผลสัมฤทธ์ิ ลดข้ันตอนใหความ
กระชับ พรอมท้ังกําหนดระยะเวลาการดําเนินการในแตละ
ข้ันตอนท่ีชัดเจน และกําหนดกระบวนการท่ีโปรงใส
ตรวจสอบได มีขอกําหนดสัญญาท่ีเปนมาตรฐานสากล
สรางความเช่ือมั่นและเปนท่ียอมรับของภาคเอกชน

จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา ในปจจุบัน
ประเทศไทยไมมีมาตรการทางกฎหมายเพ่ือการระงับขอ
พิพาททางเลือกตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวม
ลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 กําหนดไวเลย เพียงแต
กําหนดไววารางสัญญารวมลงทุนตองมีการกําหนดการ
ระงับขอพิพาทไวดวย แตกลับไมมีการกําหนดมาตรการ
ทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับเง่ือนไขและรูปแบบของการนําการ
ระงับขอพิพาทมาใชในขณะท่ีมีขอพิพาทของสัญญารวม
ทุน จะสงผลทําใหการรางสัญญาระหวางหนวยงานของรัฐ
กับผูรวมลงทุนเอกชน ตามพระราชบัญญัติการใหเอกชน
รวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 รัฐจะตองรอความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเปนครั้ง ๆ ไป ทําใหรัฐบาลไทย

เองก็ไมมี หลักเกณฑ หรือแนวทางในการกําหนดใหสัญญา
เพ่ือใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐท่ีมีความสําคัญตอ
ประชาชนและประเทศ มาเปนมาตรฐานกลางในการกําหนด
แนวทางวา สัญญาประเภทใดหรือเน้ือหาของสัญญาใน
ลักษณะใดท่ีสามารถใชกระบวนการระงับขอพิพาทรูปแบบ
ใดไดอยางสมบูรณ

1.2 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมใหมี
การระงับขอพิพาททางเลือกในสัญญาเพ่ือใหเอกชนรวม
ลงทุนในกิจการของรัฐตามพระราชบัญญัติการใหเอกชน
รวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556

การระงับขอพิพาททางเลือกคือ การแสวงหาวิธีการ
แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนรวมกันของคูกรณี หรือคนหาทางออก
ท่ีดีท่ีสุดในการยุติขอพิพาทท่ีเกิดข้ึน นอกเหนือจากการนํา
เรื่องเขาสูกระบวนการพิจารณาตัดสินคดีของศาลเพียงอยาง
เดียว ซึ่งยอมใชระยะเวลาท่ีนานกวา และการอํานวยความ
ยุติธรรมของศาล ตองยึดขอกฎหมายและขอเท็จจริงเปน
สําคัญ และสามารถใหความเปนธรรมแกคูกรณีไดภาย
ในกรอบคําบังคับตามท่ีกฎหมายกําหนดไว ซึ่งบางกรณีอาจ
ไมตรงกับความตองการท่ีแทจริงของคูกรณี หรืออาจไมใช
การแกไขปญหาท่ีจะเกิดประโยชนสูงสุดในระยะยาวแก
คูกรณี ซึ่งวิธีการระงับขอพิพาททางเลือก มีอยูหลายวิธี
ดวยกัน เชน การเจรจา (คูกรณีตกลงกันเอง) การไกลเกลี่ย (มี
คนกลางเช่ือมประสานใหคูกรณีตกลงกัน) การประนีประนอม
(มีคนกลางรวมในการชวยคิดหาทางออกรวมกัน) และ
อนุญาโตตุลาการ (ใชในขอพิพาทเก่ียวกับสัญญา) ซึ่งเปน
การเปดโอกาสใหคูกรณีท่ีสมัครใจใชวิธีการดังกลาว ไดเปด
ใจพูดคุยและหาทางออกเพ่ือยุติปญหารวมกัน ท่ียอมจะ
สรางใหเกิดความพึงพอใจแกคูกรณีท้ังสองฝายไดมากกวา
(ในกรณีท่ีคูกรณีสามารถตกลงกันได) โดยลักษณะของขอ
พิพาทท่ีตางกันก็เหมาะสมกับวิธีการระงับขอพิพาท
ทางเลือกท่ีแตกตางกันออกไป

จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวาประเทศไทยมีการ
กําหนดใหมีการระงับขอพิพาทไวในพระราชบัญญัติการให
เอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ซึ่งในทาง
ปฏิบั ติ คู สัญญาจะเลื อกการระงับข อพิพาทแบบ
อนุญาโตตุลาการกําหนดไวในสัญญาท่ีเอกชนรวมลงทุนใน
กิจการของรัฐ เพราะมีพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ
พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ
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order that the contractual alternative dispute resolution for the private investment in the state undertaking can be
applied in Thailand proficiently.
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ทางกฎหมายเพ่ือการระงับขอพิพาททางเลือกตาม
พระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. 2556

สัญญารวมลงทุนระหวางภาครัฐและภาคเอกชน
เปนสัญญาในการใหบริการสาธารณะ ท้ังในดานพาณิชย
เชน การกอสรางทางดวน ทาเรือ และในดานสังคม เชน
การกอสรางโรงพยาบาล โรงเรียน เปนตน ซึ่งภาคเอกชนจะ
เปนผูเปนผูลงทุนในการออกแบบกอสราง บริหาร และการ
บํารุงรักษาโครงการ โดยภาครัฐจะนําทรัพยสิน เชน ท่ีดิน
เพ่ือรวมลงทุนกับภาคเอกชน หรือจายคาตอบแทนคืน
ใหกับเอกชนตามระยะเวลาสัญญา ซึ่งมีจุดเดน คือ รัฐ
สามารถกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดใหมีแผนยุทธศาสตรการใหเอกชน
รวมลงทุนในกิจการของภาครัฐ และสามารถพัฒนาประเทศ
ไดอยางเปนระบบครบถวน ลดภาระงบประมาณจากการ
ลงทุนซ้ําซอนไดอยางมีผลสัมฤทธ์ิ ลดข้ันตอนใหความ
กระชับ พรอมท้ังกําหนดระยะเวลาการดําเนินการในแตละ
ข้ันตอนท่ีชัดเจน และกําหนดกระบวนการท่ีโปรงใส
ตรวจสอบได มีขอกําหนดสัญญาท่ีเปนมาตรฐานสากล
สรางความเช่ือมั่นและเปนท่ียอมรับของภาคเอกชน

จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา ในปจจุบัน
ประเทศไทยไมมีมาตรการทางกฎหมายเพ่ือการระงับขอ
พิพาททางเลือกตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวม
ลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 กําหนดไวเลย เพียงแต
กําหนดไววารางสัญญารวมลงทุนตองมีการกําหนดการ
ระงับขอพิพาทไวดวย แตกลับไมมีการกําหนดมาตรการ
ทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับเง่ือนไขและรูปแบบของการนําการ
ระงับขอพิพาทมาใชในขณะท่ีมีขอพิพาทของสัญญารวม
ทุน จะสงผลทําใหการรางสัญญาระหวางหนวยงานของรัฐ
กับผูรวมลงทุนเอกชน ตามพระราชบัญญัติการใหเอกชน
รวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 รัฐจะตองรอความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเปนครั้ง ๆ ไป ทําใหรัฐบาลไทย

เองก็ไมมี หลักเกณฑ หรือแนวทางในการกําหนดใหสัญญา
เพ่ือใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐท่ีมีความสําคัญตอ
ประชาชนและประเทศ มาเปนมาตรฐานกลางในการกําหนด
แนวทางวา สัญญาประเภทใดหรือเน้ือหาของสัญญาใน
ลักษณะใดท่ีสามารถใชกระบวนการระงับขอพิพาทรูปแบบ
ใดไดอยางสมบูรณ

1.2 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมใหมี
การระงับขอพิพาททางเลือกในสัญญาเพ่ือใหเอกชนรวม
ลงทุนในกิจการของรัฐตามพระราชบัญญัติการใหเอกชน
รวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556

การระงับขอพิพาททางเลือกคือ การแสวงหาวิธีการ
แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนรวมกันของคูกรณี หรือคนหาทางออก
ท่ีดีท่ีสุดในการยุติขอพิพาทท่ีเกิดข้ึน นอกเหนือจากการนํา
เรื่องเขาสูกระบวนการพิจารณาตัดสินคดีของศาลเพียงอยาง
เดียว ซึ่งยอมใชระยะเวลาท่ีนานกวา และการอํานวยความ
ยุติธรรมของศาล ตองยึดขอกฎหมายและขอเท็จจริงเปน
สําคัญ และสามารถใหความเปนธรรมแกคูกรณีไดภาย
ในกรอบคําบังคับตามท่ีกฎหมายกําหนดไว ซึ่งบางกรณีอาจ
ไมตรงกับความตองการท่ีแทจริงของคูกรณี หรืออาจไมใช
การแกไขปญหาท่ีจะเกิดประโยชนสูงสุดในระยะยาวแก
คูกรณี ซึ่งวิธีการระงับขอพิพาททางเลือก มีอยูหลายวิธี
ดวยกัน เชน การเจรจา (คูกรณีตกลงกันเอง) การไกลเกลี่ย (มี
คนกลางเช่ือมประสานใหคูกรณีตกลงกัน) การประนีประนอม
(มีคนกลางรวมในการชวยคิดหาทางออกรวมกัน) และ
อนุญาโตตุลาการ (ใชในขอพิพาทเก่ียวกับสัญญา) ซึ่งเปน
การเปดโอกาสใหคูกรณีท่ีสมัครใจใชวิธีการดังกลาว ไดเปด
ใจพูดคุยและหาทางออกเพ่ือยุติปญหารวมกัน ท่ียอมจะ
สรางใหเกิดความพึงพอใจแกคูกรณีท้ังสองฝายไดมากกวา
(ในกรณีท่ีคูกรณีสามารถตกลงกันได) โดยลักษณะของขอ
พิพาทท่ีตางกันก็เหมาะสมกับวิธีการระงับขอพิพาท
ทางเลือกท่ีแตกตางกันออกไป

จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวาประเทศไทยมีการ
กําหนดใหมีการระงับขอพิพาทไวในพระราชบัญญัติการให
เอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ซึ่งในทาง
ปฏิบั ติ คู สัญญาจะเลื อกการระงับข อพิพาทแบบ
อนุญาโตตุลาการกําหนดไวในสัญญาท่ีเอกชนรวมลงทุนใน
กิจการของรัฐ เพราะมีพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ
พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ
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order that the contractual alternative dispute resolution for the private investment in the state undertaking can be
applied in Thailand proficiently.
Keyword : Contractual Alternative Resolution for the Private Investment in State Undertaking

1. บทนํา
ผูวิจัยจึงขอกลาวถึงปญหาทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับ

การระงับขอพิพาททางเลือกในสัญญาเพ่ือใหเอกชนรวมทุน
ในกิจการของรัฐตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวม
ลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ดังตอไปน้ี

1.1 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการใชมาตรการ
ทางกฎหมายเพ่ือการระงับขอพิพาททางเลือกตาม
พระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. 2556

สัญญารวมลงทุนระหวางภาครัฐและภาคเอกชน
เปนสัญญาในการใหบริการสาธารณะ ท้ังในดานพาณิชย
เชน การกอสรางทางดวน ทาเรือ และในดานสังคม เชน
การกอสรางโรงพยาบาล โรงเรียน เปนตน ซึ่งภาคเอกชนจะ
เปนผูเปนผูลงทุนในการออกแบบกอสราง บริหาร และการ
บํารุงรักษาโครงการ โดยภาครัฐจะนําทรัพยสิน เชน ท่ีดิน
เพ่ือรวมลงทุนกับภาคเอกชน หรือจายคาตอบแทนคืน
ใหกับเอกชนตามระยะเวลาสัญญา ซึ่งมีจุดเดน คือ รัฐ
สามารถกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดใหมีแผนยุทธศาสตรการใหเอกชน
รวมลงทุนในกิจการของภาครัฐ และสามารถพัฒนาประเทศ
ไดอยางเปนระบบครบถวน ลดภาระงบประมาณจากการ
ลงทุนซ้ําซอนไดอยางมีผลสัมฤทธ์ิ ลดข้ันตอนใหความ
กระชับ พรอมท้ังกําหนดระยะเวลาการดําเนินการในแตละ
ข้ันตอนท่ีชัดเจน และกําหนดกระบวนการท่ีโปรงใส
ตรวจสอบได มีขอกําหนดสัญญาท่ีเปนมาตรฐานสากล
สรางความเช่ือมั่นและเปนท่ียอมรับของภาคเอกชน

จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา ในปจจุบัน
ประเทศไทยไมมีมาตรการทางกฎหมายเพ่ือการระงับขอ
พิพาททางเลือกตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวม
ลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 กําหนดไวเลย เพียงแต
กําหนดไววารางสัญญารวมลงทุนตองมีการกําหนดการ
ระงับขอพิพาทไวดวย แตกลับไมมีการกําหนดมาตรการ
ทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับเง่ือนไขและรูปแบบของการนําการ
ระงับขอพิพาทมาใชในขณะท่ีมีขอพิพาทของสัญญารวม
ทุน จะสงผลทําใหการรางสัญญาระหวางหนวยงานของรัฐ
กับผูรวมลงทุนเอกชน ตามพระราชบัญญัติการใหเอกชน
รวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 รัฐจะตองรอความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเปนครั้ง ๆ ไป ทําใหรัฐบาลไทย

เองก็ไมมี หลักเกณฑ หรือแนวทางในการกําหนดใหสัญญา
เพ่ือใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐท่ีมีความสําคัญตอ
ประชาชนและประเทศ มาเปนมาตรฐานกลางในการกําหนด
แนวทางวา สัญญาประเภทใดหรือเน้ือหาของสัญญาใน
ลักษณะใดท่ีสามารถใชกระบวนการระงับขอพิพาทรูปแบบ
ใดไดอยางสมบูรณ

1.2 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมใหมี
การระงับขอพิพาททางเลือกในสัญญาเพ่ือใหเอกชนรวม
ลงทุนในกิจการของรัฐตามพระราชบัญญัติการใหเอกชน
รวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556

การระงับขอพิพาททางเลือกคือ การแสวงหาวิธีการ
แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนรวมกันของคูกรณี หรือคนหาทางออก
ท่ีดีท่ีสุดในการยุติขอพิพาทท่ีเกิดข้ึน นอกเหนือจากการนํา
เรื่องเขาสูกระบวนการพิจารณาตัดสินคดีของศาลเพียงอยาง
เดียว ซึ่งยอมใชระยะเวลาท่ีนานกวา และการอํานวยความ
ยุติธรรมของศาล ตองยึดขอกฎหมายและขอเท็จจริงเปน
สําคัญ และสามารถใหความเปนธรรมแกคูกรณีไดภาย
ในกรอบคําบังคับตามท่ีกฎหมายกําหนดไว ซึ่งบางกรณีอาจ
ไมตรงกับความตองการท่ีแทจริงของคูกรณี หรืออาจไมใช
การแกไขปญหาท่ีจะเกิดประโยชนสูงสุดในระยะยาวแก
คูกรณี ซึ่งวิธีการระงับขอพิพาททางเลือก มีอยูหลายวิธี
ดวยกัน เชน การเจรจา (คูกรณีตกลงกันเอง) การไกลเกลี่ย (มี
คนกลางเช่ือมประสานใหคูกรณีตกลงกัน) การประนีประนอม
(มีคนกลางรวมในการชวยคิดหาทางออกรวมกัน) และ
อนุญาโตตุลาการ (ใชในขอพิพาทเก่ียวกับสัญญา) ซึ่งเปน
การเปดโอกาสใหคูกรณีท่ีสมัครใจใชวิธีการดังกลาว ไดเปด
ใจพูดคุยและหาทางออกเพ่ือยุติปญหารวมกัน ท่ียอมจะ
สรางใหเกิดความพึงพอใจแกคูกรณีท้ังสองฝายไดมากกวา
(ในกรณีท่ีคูกรณีสามารถตกลงกันได) โดยลักษณะของขอ
พิพาทท่ีตางกันก็เหมาะสมกับวิธีการระงับขอพิพาท
ทางเลือกท่ีแตกตางกันออกไป

จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวาประเทศไทยมีการ
กําหนดใหมีการระงับขอพิพาทไวในพระราชบัญญัติการให
เอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ซึ่งในทาง
ปฏิบั ติ คู สัญญาจะเลื อกการระงับข อพิพาทแบบ
อนุญาโตตุลาการกําหนดไวในสัญญาท่ีเอกชนรวมลงทุนใน
กิจการของรัฐ เพราะมีพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ
พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ
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พ.ศ. 2550 รองรับการระงับขอพิพาทรูปแบบน้ี อีกท้ังกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และรูปแบบของการนําเอาวิธีการ
อนุญาโตตุลาการมาเปนการระงับขอพิพาททางเลือก ท้ังน้ี
เพ่ือใหคูพิพาทใชในการระงับขอพิพาททางแพงและพาณิชย
แทนการระงับขอพิพาทในศาลอันจะเปนการลดปริมาณคดีท่ี
จะข้ึนมาสูศาล แตในทางกลับกันไมมีการสงเสริมการระงับ
ขอพิพาททางเลือกรูปแบบอ่ืนๆ มาใชในสัญญาท่ีเอกชนรวม
ลงทุนในกิจการของรัฐ ทําใหคูสัญญามีความเช่ือมั่นในการ
กําหนดรูปแบบของการระงับขอพิพาททางเลือกในรูปแบบ
ของอนุญาโตตุลาการมาใชในสัญญามากกวาการระงับขอ
พิพาททางเลือกอ่ืน น่ันเอง

1.3 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับอนุสัญญาวาดวย
การระงับขอพิพาทการลงทุนระหวางรัฐและคนชาติของรัฐ
อื่น ค.ศ. 1965 ในประเทศไทย

ศูนยอนุสัญญาวาดวยการระงับขอพิพาทการลงทุน
ระหวางรัฐและคนชาติของรัฐอ่ืน ค.ศ. 1965 (ICSID) กอตั้งข้ึน
ตามอนุสัญญาวาดวยการระงับขอพิพาททางการลงทุน
ระหวางรัฐและคนชาติของรัฐอ่ืน (Convention on the
Settlement of Investment Disputes between States
and National of Others States) ทํา ณ กรุงวอชิงตัน เมื่อ
วันท่ี 18 มีนาคม ค.ศ. 1965 จึงมักเรียกกันติดปากวา
“Washington Convention” โดย ICSID เปนองคกรหน่ึง
ของธนาคารโลก (World Bank) มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนองคกร
ในการจัดการขอพิพาทเก่ียวกับการลงทุนระหวางรัฐผูรับการ
ลงทุนและนักลงทุนตางชาติ โดยวิธีการประนอมขอพิพาท
และอนุญาโตตุลาการ ท้ังน้ีเพ่ือใหเกิดความรวมมือในการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจระหวางประเทศICSID จึงมีกระบวนการ
ดําเนินงานท่ีเปนปจเจกแยกจากกระบวนการตามกฎหมาย
ภายใน ศาลภายในมีหนาท่ีเพียงเปนเสมือนผูชวยในการ
บังคับการตามคําตัดสินของ ICSID เทาน้ัน คูกรณีไมมีสิทธิยื่น
อุทธรณกรณีพิพาทเดียวกันน้ีตอศาลภายในอีกได และรัฐภาคี
ของ ICSID จะตองผูกพันตามคําตัดสิน โดยถือวาคําตัดสิน
ดังกลาวเปนท่ีสุด ซึ่งนับวาเปนเอกลักษณขององคการระหวาง
ประเทศตามกฎหมายระหวางประเทศอยางแทจริง แรกเริ่ม
กอตั้งมีสมาชิกท้ังสิ้นเพียง 20 ประเทศ และเพ่ิมจํานวนเปน
157 ประเทศจนถึงปจจุบัน

จากท่ีกลาวมาขางตน ประเทศไทยไดมีการลงนาม
ในอนุสัญญาวาดวยการระงับขอพิพาทการลงทุนระหวางรฐั
และคนชาติของรัฐอ่ืน ค.ศ.1965 แตไมมีการใหสัตยาบันใน
อนุสัญญาฉบับดังกลาวเอาไว ท้ังน้ีในการลงนามแตไมมกีาร
ใหสัตยาบันไวน้ัน ผลของทางกฎหมายจึงทําใหไมมีผลบังคับ
ใชในประเทศไทย และนักลงทุนตางชาติและนักลงทุน

ตางชาติไมสามารถใชวิธีการระงับขอพิพาทในสัญญาท่ีนัก
ลงทุนตางชาติหรือเอกชนท่ีเขามารวมลงทุนในกิจการของรัฐ
ตามอนุสัญญาวาดวยการระงับขอพิพาทการลงทุนระหวางรฐั
และคนชาติของรัฐอ่ืน ค.ศ. 1965 ได ทําใหประเทศไทยใช
การระงับขอพิพาทในสัญญาท่ีนักลงทุนตางชาติหรอืเอกชน
ท่ีเขามารวมลงทุนในกิจการของรัฐตามกฎหมายภายในประเทศ
คือ พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 และ
พระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2550
เทาน้ัน (ณัฐวุฒิ ไพศาลวัฒนา, 2558) นอกจากน้ี การท่ี
ประเทศไทยยังไมไดใหสัตยาบันในอนุสัญญาวาดวยการ
ระงับขอพิพาทการลงทุนระหวางรัฐและคนชาติของรัฐอ่ืน
ค.ศ. 1965 น้ี ทําใหประเทศไทยไมไดเปนภาคีในอนุสัญญา
ดังกลาว รวมท้ังทําใหประเทศไทยไมมีอนุสัญญาท่ีเปน
เครื่องมือในการระงับขอพิพาทระหวางรัฐกับเอกชนท่ีเปน
สากลใชบังคับกัน มีเพียงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ
พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ
พ.ศ. 2550 ท่ีใชบังคับในสัญญารวมลงทุนในกิจการของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของ
รัฐ พ.ศ. 2556 ซึ่งไมเปนประโยชนในแงของการคุมครอง
การลงทุนของนักลงทุนตางชาติในประเทศไทย และไมเปน
การ จูงใจนักลงทุนตางชาติเพ่ือใหเกิดความเช่ือมั่นท่ีจะ
ลงทุนในประเทศไทยไดมากข้ึน อันจะนํามาซึ่งการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของประทศไทย

2.แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับการระงับ
ขอพิพาททางเลือกในสัญญาเพ่ือใหเอกชนรวมลงทุนใน
กิจการของรัฐ

2.1 หลักการระงับขอพิพาททางเลือก
การระงับข อพิพาททางเลื อก คือ การดํ าเนิน

กระบวนการท่ีพยามยามยุติขอพิพาทท่ีเกิดข้ึน โดยคูกรณี
และผู ท่ี เก่ียวของ หลีกเลี่ ยงการนําขอพิพาทน้ันเขาสู
กระบวนการแบบเปนทางการหรือการระงับขอพิพาทกระแส
หลัก และวิธีการอยางไมเปนทางการถูกนํามาใชเพ่ือผอน
คลายผลกระทบอันเกิดจากความเครงครัดของการดําเนินคดี
อยางเต็มรูปแบบและพยายามหลีกเลี่ยงผลรายท่ีเกิดจากความ
บกพรองของการดําเนินคดีตามกฎหมายและวิธีพิจารณาความ
ท่ีเครงครัดจึงมีแนวคิดสรางการระงับขอพิพาททางเลือกข้ึน
ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปน้ี

(1) การเจรจาตอรอง (Negotiation) วิ ธี น้ี ถือเปน
วิธีการระงับขอพิพาทพ้ืนฐานโดยคูกรณีท่ีเก่ียวขอทุกฝายท่ี
สมัครใจน้ันพยายามท่ีจะพูดคุยกันเพ่ือปรับความเขาใจท้ังสอง
ฝาย และพยายามหาขอยุติท่ีทุกฝายตางเห็นพองหากสามารถ
หาจุดท่ีท้ังสองฝายตางเห็นพองกันไดแลวปญหาดังกลาวเปน
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พ.ศ. 2550 รองรับการระงับขอพิพาทรูปแบบน้ี อีกท้ังกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และรูปแบบของการนําเอาวิธีการ
อนุญาโตตุลาการมาเปนการระงับขอพิพาททางเลือก ท้ังน้ี
เพ่ือใหคูพิพาทใชในการระงับขอพิพาททางแพงและพาณิชย
แทนการระงับขอพิพาทในศาลอันจะเปนการลดปริมาณคดีท่ี
จะข้ึนมาสูศาล แตในทางกลับกันไมมีการสงเสริมการระงับ
ขอพิพาททางเลือกรูปแบบอ่ืนๆ มาใชในสัญญาท่ีเอกชนรวม
ลงทุนในกิจการของรัฐ ทําใหคูสัญญามีความเช่ือมั่นในการ
กําหนดรูปแบบของการระงับขอพิพาททางเลือกในรูปแบบ
ของอนุญาโตตุลาการมาใชในสัญญามากกวาการระงับขอ
พิพาททางเลือกอ่ืน น่ันเอง

1.3 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับอนุสัญญาวาดวย
การระงับขอพิพาทการลงทุนระหวางรัฐและคนชาติของรัฐ
อื่น ค.ศ. 1965 ในประเทศไทย

ศูนยอนุสัญญาวาดวยการระงับขอพิพาทการลงทุน
ระหวางรัฐและคนชาติของรัฐอ่ืน ค.ศ. 1965 (ICSID) กอตั้งข้ึน
ตามอนุสัญญาวาดวยการระงับขอพิพาททางการลงทุน
ระหวางรัฐและคนชาติของรัฐอ่ืน (Convention on the
Settlement of Investment Disputes between States
and National of Others States) ทํา ณ กรุงวอชิงตัน เมื่อ
วันท่ี 18 มีนาคม ค.ศ. 1965 จึงมักเรียกกันติดปากวา
“Washington Convention” โดย ICSID เปนองคกรหน่ึง
ของธนาคารโลก (World Bank) มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนองคกร
ในการจัดการขอพิพาทเก่ียวกับการลงทุนระหวางรัฐผูรับการ
ลงทุนและนักลงทุนตางชาติ โดยวิธีการประนอมขอพิพาท
และอนุญาโตตุลาการ ท้ังน้ีเพ่ือใหเกิดความรวมมือในการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจระหวางประเทศICSID จึงมีกระบวนการ
ดําเนินงานท่ีเปนปจเจกแยกจากกระบวนการตามกฎหมาย
ภายใน ศาลภายในมีหนาท่ีเพียงเปนเสมือนผูชวยในการ
บังคับการตามคําตัดสินของ ICSID เทาน้ัน คูกรณีไมมีสิทธิยื่น
อุทธรณกรณีพิพาทเดียวกันน้ีตอศาลภายในอีกได และรัฐภาคี
ของ ICSID จะตองผูกพันตามคําตัดสิน โดยถือวาคําตัดสิน
ดังกลาวเปนท่ีสุด ซึ่งนับวาเปนเอกลักษณขององคการระหวาง
ประเทศตามกฎหมายระหวางประเทศอยางแทจริง แรกเริ่ม
กอตั้งมีสมาชิกท้ังสิ้นเพียง 20 ประเทศ และเพ่ิมจํานวนเปน
157 ประเทศจนถึงปจจุบัน

จากท่ีกลาวมาขางตน ประเทศไทยไดมีการลงนาม
ในอนุสัญญาวาดวยการระงับขอพิพาทการลงทุนระหวางรฐั
และคนชาติของรัฐอ่ืน ค.ศ.1965 แตไมมีการใหสัตยาบันใน
อนุสัญญาฉบับดังกลาวเอาไว ท้ังน้ีในการลงนามแตไมมกีาร
ใหสัตยาบันไวน้ัน ผลของทางกฎหมายจึงทําใหไมมีผลบังคับ
ใชในประเทศไทย และนักลงทุนตางชาติและนักลงทุน

ตางชาติไมสามารถใชวิธีการระงับขอพิพาทในสัญญาท่ีนัก
ลงทุนตางชาติหรือเอกชนท่ีเขามารวมลงทุนในกิจการของรัฐ
ตามอนุสัญญาวาดวยการระงับขอพิพาทการลงทุนระหวางรฐั
และคนชาติของรัฐอ่ืน ค.ศ. 1965 ได ทําใหประเทศไทยใช
การระงับขอพิพาทในสัญญาท่ีนักลงทุนตางชาติหรอืเอกชน
ท่ีเขามารวมลงทุนในกิจการของรัฐตามกฎหมายภายในประเทศ
คือ พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 และ
พระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2550
เทาน้ัน (ณัฐวุฒิ ไพศาลวัฒนา, 2558) นอกจากน้ี การท่ี
ประเทศไทยยังไมไดใหสัตยาบันในอนุสัญญาวาดวยการ
ระงับขอพิพาทการลงทุนระหวางรัฐและคนชาติของรัฐอ่ืน
ค.ศ. 1965 น้ี ทําใหประเทศไทยไมไดเปนภาคีในอนุสัญญา
ดังกลาว รวมท้ังทําใหประเทศไทยไมมีอนุสัญญาท่ีเปน
เครื่องมือในการระงับขอพิพาทระหวางรัฐกับเอกชนท่ีเปน
สากลใชบังคับกัน มีเพียงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ
พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ
พ.ศ. 2550 ท่ีใชบังคับในสัญญารวมลงทุนในกิจการของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของ
รัฐ พ.ศ. 2556 ซึ่งไมเปนประโยชนในแงของการคุมครอง
การลงทุนของนักลงทุนตางชาติในประเทศไทย และไมเปน
การ จูงใจนักลงทุนตางชาติเพ่ือใหเกิดความเช่ือมั่นท่ีจะ
ลงทุนในประเทศไทยไดมากข้ึน อันจะนํามาซึ่งการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของประทศไทย

2.แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับการระงับ
ขอพิพาททางเลือกในสัญญาเพ่ือใหเอกชนรวมลงทุนใน
กิจการของรัฐ

2.1 หลักการระงับขอพิพาททางเลือก
การระงับข อพิพาททางเลื อก คือ การดํ าเนิน

กระบวนการท่ีพยามยามยุติขอพิพาทท่ีเกิดข้ึน โดยคูกรณี
และผู ท่ี เก่ียวของ หลีกเลี่ ยงการนําขอพิพาทน้ันเขาสู
กระบวนการแบบเปนทางการหรือการระงับขอพิพาทกระแส
หลัก และวิธีการอยางไมเปนทางการถูกนํามาใชเพ่ือผอน
คลายผลกระทบอันเกิดจากความเครงครัดของการดําเนินคดี
อยางเต็มรูปแบบและพยายามหลีกเลี่ยงผลรายท่ีเกิดจากความ
บกพรองของการดําเนินคดีตามกฎหมายและวิธีพิจารณาความ
ท่ีเครงครัดจึงมีแนวคิดสรางการระงับขอพิพาททางเลือกข้ึน
ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปน้ี

(1) การเจรจาตอรอง (Negotiation) วิ ธี น้ี ถือเปน
วิธีการระงับขอพิพาทพ้ืนฐานโดยคูกรณีท่ีเก่ียวขอทุกฝายท่ี
สมัครใจน้ันพยายามท่ีจะพูดคุยกันเพ่ือปรับความเขาใจท้ังสอง
ฝาย และพยายามหาขอยุติท่ีทุกฝายตางเห็นพองหากสามารถ
หาจุดท่ีท้ังสองฝายตางเห็นพองกันไดแลวปญหาดังกลาวเปน
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พ.ศ. 2550 รองรับการระงับขอพิพาทรูปแบบน้ี อีกท้ังกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และรูปแบบของการนําเอาวิธีการ
อนุญาโตตุลาการมาเปนการระงับขอพิพาททางเลือก ท้ังน้ี
เพ่ือใหคูพิพาทใชในการระงับขอพิพาททางแพงและพาณิชย
แทนการระงับขอพิพาทในศาลอันจะเปนการลดปริมาณคดีท่ี
จะข้ึนมาสูศาล แตในทางกลับกันไมมีการสงเสริมการระงับ
ขอพิพาททางเลือกรูปแบบอ่ืนๆ มาใชในสัญญาท่ีเอกชนรวม
ลงทุนในกิจการของรัฐ ทําใหคูสัญญามีความเช่ือมั่นในการ
กําหนดรูปแบบของการระงับขอพิพาททางเลือกในรูปแบบ
ของอนุญาโตตุลาการมาใชในสัญญามากกวาการระงับขอ
พิพาททางเลือกอ่ืน น่ันเอง

1.3 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับอนุสัญญาวาดวย
การระงับขอพิพาทการลงทุนระหวางรัฐและคนชาติของรัฐ
อื่น ค.ศ. 1965 ในประเทศไทย

ศูนยอนุสัญญาวาดวยการระงับขอพิพาทการลงทุน
ระหวางรัฐและคนชาติของรัฐอ่ืน ค.ศ. 1965 (ICSID) กอตั้งข้ึน
ตามอนุสัญญาวาดวยการระงับขอพิพาททางการลงทุน
ระหวางรัฐและคนชาติของรัฐอ่ืน (Convention on the
Settlement of Investment Disputes between States
and National of Others States) ทํา ณ กรุงวอชิงตัน เมื่อ
วันท่ี 18 มีนาคม ค.ศ. 1965 จึงมักเรียกกันติดปากวา
“Washington Convention” โดย ICSID เปนองคกรหน่ึง
ของธนาคารโลก (World Bank) มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนองคกร
ในการจัดการขอพิพาทเก่ียวกับการลงทุนระหวางรัฐผูรับการ
ลงทุนและนักลงทุนตางชาติ โดยวิธีการประนอมขอพิพาท
และอนุญาโตตุลาการ ท้ังน้ีเพ่ือใหเกิดความรวมมือในการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจระหวางประเทศICSID จึงมีกระบวนการ
ดําเนินงานท่ีเปนปจเจกแยกจากกระบวนการตามกฎหมาย
ภายใน ศาลภายในมีหนาท่ีเพียงเปนเสมือนผูชวยในการ
บังคับการตามคําตัดสินของ ICSID เทาน้ัน คูกรณีไมมีสิทธิยื่น
อุทธรณกรณีพิพาทเดียวกันน้ีตอศาลภายในอีกได และรัฐภาคี
ของ ICSID จะตองผูกพันตามคําตัดสิน โดยถือวาคําตัดสิน
ดังกลาวเปนท่ีสุด ซึ่งนับวาเปนเอกลักษณขององคการระหวาง
ประเทศตามกฎหมายระหวางประเทศอยางแทจริง แรกเริ่ม
กอตั้งมีสมาชิกท้ังสิ้นเพียง 20 ประเทศ และเพ่ิมจํานวนเปน
157 ประเทศจนถึงปจจุบัน

จากท่ีกลาวมาขางตน ประเทศไทยไดมีการลงนาม
ในอนุสัญญาวาดวยการระงับขอพิพาทการลงทุนระหวางรฐั
และคนชาติของรัฐอ่ืน ค.ศ.1965 แตไมมีการใหสัตยาบันใน
อนุสัญญาฉบับดังกลาวเอาไว ท้ังน้ีในการลงนามแตไมมกีาร
ใหสัตยาบันไวน้ัน ผลของทางกฎหมายจึงทําใหไมมีผลบังคับ
ใชในประเทศไทย และนักลงทุนตางชาติและนักลงทุน

ตางชาติไมสามารถใชวิธีการระงับขอพิพาทในสัญญาท่ีนัก
ลงทุนตางชาติหรือเอกชนท่ีเขามารวมลงทุนในกิจการของรัฐ
ตามอนุสัญญาวาดวยการระงับขอพิพาทการลงทุนระหวางรฐั
และคนชาติของรัฐอ่ืน ค.ศ. 1965 ได ทําใหประเทศไทยใช
การระงับขอพิพาทในสัญญาท่ีนักลงทุนตางชาติหรอืเอกชน
ท่ีเขามารวมลงทุนในกิจการของรัฐตามกฎหมายภายในประเทศ
คือ พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 และ
พระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2550
เทาน้ัน (ณัฐวุฒิ ไพศาลวัฒนา, 2558) นอกจากน้ี การท่ี
ประเทศไทยยังไมไดใหสัตยาบันในอนุสัญญาวาดวยการ
ระงับขอพิพาทการลงทุนระหวางรัฐและคนชาติของรัฐอ่ืน
ค.ศ. 1965 น้ี ทําใหประเทศไทยไมไดเปนภาคีในอนุสัญญา
ดังกลาว รวมท้ังทําใหประเทศไทยไมมีอนุสัญญาท่ีเปน
เครื่องมือในการระงับขอพิพาทระหวางรัฐกับเอกชนท่ีเปน
สากลใชบังคับกัน มีเพียงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ
พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ
พ.ศ. 2550 ท่ีใชบังคับในสัญญารวมลงทุนในกิจการของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของ
รัฐ พ.ศ. 2556 ซึ่งไมเปนประโยชนในแงของการคุมครอง
การลงทุนของนักลงทุนตางชาติในประเทศไทย และไมเปน
การ จูงใจนักลงทุนตางชาติเพ่ือใหเกิดความเช่ือมั่นท่ีจะ
ลงทุนในประเทศไทยไดมากข้ึน อันจะนํามาซึ่งการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของประทศไทย

2.แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับการระงับ
ขอพิพาททางเลือกในสัญญาเพ่ือใหเอกชนรวมลงทุนใน
กิจการของรัฐ

2.1 หลักการระงับขอพิพาททางเลือก
การระงับข อพิพาททางเลื อก คือ การดํ าเนิน

กระบวนการท่ีพยามยามยุติขอพิพาทท่ีเกิดข้ึน โดยคูกรณี
และผู ท่ี เก่ียวของ หลีกเลี่ ยงการนําขอพิพาทน้ันเขาสู
กระบวนการแบบเปนทางการหรือการระงับขอพิพาทกระแส
หลัก และวิธีการอยางไมเปนทางการถูกนํามาใชเพ่ือผอน
คลายผลกระทบอันเกิดจากความเครงครัดของการดําเนินคดี
อยางเต็มรูปแบบและพยายามหลีกเลี่ยงผลรายท่ีเกิดจากความ
บกพรองของการดําเนินคดีตามกฎหมายและวิธีพิจารณาความ
ท่ีเครงครัดจึงมีแนวคิดสรางการระงับขอพิพาททางเลือกข้ึน
ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปน้ี

(1) การเจรจาตอรอง (Negotiation) วิ ธี น้ี ถือเปน
วิธีการระงับขอพิพาทพ้ืนฐานโดยคูกรณีท่ีเก่ียวขอทุกฝายท่ี
สมัครใจน้ันพยายามท่ีจะพูดคุยกันเพ่ือปรับความเขาใจท้ังสอง
ฝาย และพยายามหาขอยุติท่ีทุกฝายตางเห็นพองหากสามารถ
หาจุดท่ีท้ังสองฝายตางเห็นพองกันไดแลวปญหาดังกลาวเปน



วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
Vol. 4 No.1 Jan – Jun 2017

~ 4 ~

อันยุติลง ซึ่งการระงับขอพิพาทโดยวิธีน้ีเปนวิธีการท่ีทําได
โดยงายท่ีสุด คือ สามารถทําท่ีไหน เมื่อใดก็ไดแลวแตคูกรณีจะ
สะดวกโดยไมตองมีพิธีรีตองอะไรมากมายและเสียคาใชจาย
นอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการระงับขอพิพาทอ่ืน พรอม
ท้ังวิ ธีการน้ียังรักษาความลับของคูกรณีได เปนอยางดี
เน่ืองจากไมมีบุคคลอ่ืนนอกจากคูกรณีท่ีเก่ียวของในการเขา
รวมการเจรจา

(2) การประนีประนอมยอมความเปนการผสมผสาน
ระหวางการคนหาขอเท็จจริงกับการไกลเกลี่ยไปดวย สวน
ใหญแลวการประนีประนอมยอมความจะดําเนินการโดยคณะ
บุคคลท่ีทําหนาท่ีเปนผูประนีประนอมซึ่งกําหนดวิธีพิจารณา
ของตนเองและมีกําหนดเวลาในการดําเนินการพิจารณาให
เสร็จสิ้นดวยเพ่ือเปดโอกาสใหคูพิพาทเลือกวิธีการระงับขอ
พิพาทดวยวิธีอ่ืนตอไป โดยขอเสนอแนะของคณะผูประนอม
น้ีไมผูกพันคูพิพาท

(3) การไกลเกลี่ยขอพิพาท หมายถึง กระบวนการซึ่ง
มีการตั้งคณะบุคคลหรือบุคคลโดยเปดเผยและเปนกลาง
ระหวางคูความ เพ่ือใชความพยายามแกไขความขัดแยงในทาง
แพงใหบรรลุถึงขอตกลงอันเหมาะสม ซึ่งตางกับการไกลเกลี่ย
ขอพิพาทอยางไมเปนทางการระหวางเพ่ือน หรือโดยผูนํา
ทองถ่ิน

(4) การอนุญาโตตุลาการ เปนวิธีการระงับขอพิพาท
ท่ีมีความซับซอนกวาการเจรจาตอรองและการไกลเกลี่ยขอ
พิพาท แตมีลักษณะหลายประการท่ีใกล เคียงกับการ
ดําเนินคดีในศาล อีกท้ังคูกรณีท้ังสองฝายจะตกลงกันระงับ
ขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนแลวหรือจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยเสนอขอ
พิพาทตออนุญาโตตุ ลาการท่ี ท้ั งสองฝ ายตั้ งข้ึน โดย
อนุญาโตตุลาการจะประกอบดวยบุคคลภายนอกท่ีคูกรณี
เลือกและแตงตั้งใหทําหนาท่ีอนุญาโตตุลาการซึ่งโดยปกติ
คูกรณีจะเลือกบุคคลท่ีเห็นวาเปนผูมีความรู ความเช่ียวชาญ
ในเรื่องท่ีพิพาท เพ่ือวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนโดย
คูกรณี ท้ังสองฝายจะตองนําสืบพยานหลักฐานตางๆ ท่ี
เก่ียวของตอผูท่ีเปนอนุญาโตตุลาการ เพ่ือใหอนุญาโตตุลาการ
มีความเท่ียงธรรมในการทําหนาท่ี และเพ่ือใหการวินิจฉัยช้ี
ขาดเปนไปโดยรวดเร็วตรงตามเปนจริง และถูกตองตามหลัก
วิชาการ ทางปฏิบัติ และปกติประเพณีในเรื่องน้ัน เมื่อ
อนุญาโตตุลาการมีคําช้ีขาด (Arbitral award) ประการใดแลว
ยอมมีผลผูกพันเปนยุติใหคูกรณีตองปฏิบัติตามทันที หาก
ไมปฏิบัติตามคูกรณีฝายท่ีประสงคจะใหปฏิบัติตามคําช้ี
ขาดตองดําเนินการยื่นคํารองขอใหศาลบังคับตามคําช้ีขาด
ตอไป ซึ่งการยื่นคํารองขอใหศาลบังคับตามคําช้ีขาดของ
อนุญาโตตุลาการมีความสะดวกรวดเร็วมากกวาการฟองรอง

ขอใหบังคับตามสัญญาท่ัวไป เน่ืองจากหลักเกณฑท่ีศาลใชใน
การตัดสินวาจะบังคับหรือปฏิเสธไมบังคับใหตามคําช้ีขาด
น้ัน กําหนดไวอยางชัดเจนในกฎหมายวามีกรณีใดบาง ซึ่ง
กรณีท่ีกฎหมายกําหนดใหคําช้ีขาดอาจถูกปฏิเสธการบังคับ
คอนขางมีอยูอยางจํากัดเพียงไมก่ีกรณี

2.2 การระงับขอพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการ
การระงับขอพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการแบง

ออกเปน การอนุญาโตตุลาการในศาลและการอนุญาโตตุลาการ
นอกศาล การอนุญาโตตุลาการในศาลเปนกรณีท่ีไดมีการนําขอ
พิพาทมาฟองเปนคดีตอศาลช้ันตนและคดีน้ันอยูระหวางการ
พิจารณาของศาลแลว แตคูกรณีตางเห็นพองและตกลงกัน
เสนอขอพิพาทเรื่องหน่ึงเรื่องใดหรือท้ังหมดใหอนุญาโตตุลาการ
พิจารณาช้ีขาดโดยการยื่นคํารองขอตอศาล หากศาลพิจารณา
แล วเห็นว าไม ขัดต อกฎหมายจะอนุญาตใหมี การตั้ ง
อนุญาโตตุลาการข้ึนซึ่งในการตั้งอนุญาโตตุลาการ การดําเนิน
กระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการใหเปนไปตามท่ีคูกรณี
ตกลงกัน ภายใตการควบคุมและชวยเหลือของศาล สวนการ
อนุญาโตตุลาการนอกศาลเปนการระงับขอพิพาทท่ีคูกรณี
ประสงคจะเสนอขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการช้ีขาดโดยไม
ประสงคจะนําขอพิพาทไปฟองคดีตอศาล ซึ่งคูกรณีอาจตก
ลงกันไวลวงหนากอนขอพิพาทเกิดหรืออาจตกลงกันเมื่อขอ
พิพาทเกิดข้ึนแลวโดยแยกออกเปน

(1) การอนุญาโตตุลาการท่ีคูกรณีดําเนินการเอง
หรือการอนุญาโตตุลาการแบบเฉพาะกิจ เปนคูกรณีตกลงจะ
ดําเนินการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการกันเอง ตั้งแต
การตั้งอนุญาโตตุลาการ การกําหนดกระบวนพิจารณาขอ
พิพาทรวมท้ังกฎเกณฑตางๆ เพ่ือใหเหมาะสมกับขอพิพาท
แตหากคูกรณีมิไดตกลงกําหนดราบละเอียดเก่ียวกับวิธี
พิจารณาไว หรือกําหนดวิธีพิจารณาไวแตบางเรื่องไมอยูใน
ความตกลงเปนดุลพินิจของอนุญาโตตุลาการท่ีจะดําเนินการ
แตตองใหความยุติธรรมและโอกาสแกคูกรณีในการเขารวม
พิจารณา

(2) การอนุญาโตตุลาการท่ีดําเนินการโดยสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ เปนกรณีท่ีคูกรณีประสงคจะระงับขอพิพาท
โดยใช บริ การสถาบั นอนุญาโตตุ ลาการ ซึ่ งสถาบั น
อนุญาโตตุลาการแตละแหงจะมีรายช่ือบุคคลท่ีมีความรู
ความสามารถทางด านต างๆ และยิ นดี ทํ าหน า ท่ี
อนุญาโตตุลาการไวใหคูกรณีเลือก รวมท้ังมีขอบังคับใหคูกรณี
เลือกใชกับการอนุญาโตตุลาการของตน นอกจากน้ัน ยังมี
เจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกใหแกคูกรณีท่ีใชบริการ เพ่ือให
การอนุญาโตตุลาการดําเนินไปไดดวยดี
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อันยุติลง ซึ่งการระงับขอพิพาทโดยวิธีน้ีเปนวิธีการท่ีทําได
โดยงายท่ีสุด คือ สามารถทําท่ีไหน เมื่อใดก็ไดแลวแตคูกรณีจะ
สะดวกโดยไมตองมีพิธีรีตองอะไรมากมายและเสียคาใชจาย
นอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการระงับขอพิพาทอ่ืน พรอม
ท้ังวิ ธีการน้ียังรักษาความลับของคูกรณีได เปนอยางดี
เน่ืองจากไมมีบุคคลอ่ืนนอกจากคูกรณีท่ีเก่ียวของในการเขา
รวมการเจรจา

(2) การประนีประนอมยอมความเปนการผสมผสาน
ระหวางการคนหาขอเท็จจริงกับการไกลเกลี่ยไปดวย สวน
ใหญแลวการประนีประนอมยอมความจะดําเนินการโดยคณะ
บุคคลท่ีทําหนาท่ีเปนผูประนีประนอมซึ่งกําหนดวิธีพิจารณา
ของตนเองและมีกําหนดเวลาในการดําเนินการพิจารณาให
เสร็จสิ้นดวยเพ่ือเปดโอกาสใหคูพิพาทเลือกวิธีการระงับขอ
พิพาทดวยวิธีอ่ืนตอไป โดยขอเสนอแนะของคณะผูประนอม
น้ีไมผูกพันคูพิพาท

(3) การไกลเกลี่ยขอพิพาท หมายถึง กระบวนการซึ่ง
มีการตั้งคณะบุคคลหรือบุคคลโดยเปดเผยและเปนกลาง
ระหวางคูความ เพ่ือใชความพยายามแกไขความขัดแยงในทาง
แพงใหบรรลุถึงขอตกลงอันเหมาะสม ซึ่งตางกับการไกลเกลี่ย
ขอพิพาทอยางไมเปนทางการระหวางเพ่ือน หรือโดยผูนํา
ทองถ่ิน

(4) การอนุญาโตตุลาการ เปนวิธีการระงับขอพิพาท
ท่ีมีความซับซอนกวาการเจรจาตอรองและการไกลเกลี่ยขอ
พิพาท แตมีลักษณะหลายประการท่ีใกล เคียงกับการ
ดําเนินคดีในศาล อีกท้ังคูกรณีท้ังสองฝายจะตกลงกันระงับ
ขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนแลวหรือจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยเสนอขอ
พิพาทตออนุญาโตตุ ลาการท่ี ท้ั งสองฝ ายตั้ งข้ึน โดย
อนุญาโตตุลาการจะประกอบดวยบุคคลภายนอกท่ีคูกรณี
เลือกและแตงตั้งใหทําหนาท่ีอนุญาโตตุลาการซึ่งโดยปกติ
คูกรณีจะเลือกบุคคลท่ีเห็นวาเปนผูมีความรู ความเช่ียวชาญ
ในเรื่องท่ีพิพาท เพ่ือวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนโดย
คูกรณี ท้ังสองฝายจะตองนําสืบพยานหลักฐานตางๆ ท่ี
เก่ียวของตอผูท่ีเปนอนุญาโตตุลาการ เพ่ือใหอนุญาโตตุลาการ
มีความเท่ียงธรรมในการทําหนาท่ี และเพ่ือใหการวินิจฉัยช้ี
ขาดเปนไปโดยรวดเร็วตรงตามเปนจริง และถูกตองตามหลัก
วิชาการ ทางปฏิบัติ และปกติประเพณีในเรื่องน้ัน เมื่อ
อนุญาโตตุลาการมีคําช้ีขาด (Arbitral award) ประการใดแลว
ยอมมีผลผูกพันเปนยุติใหคูกรณีตองปฏิบัติตามทันที หาก
ไมปฏิบัติตามคูกรณีฝายท่ีประสงคจะใหปฏิบัติตามคําช้ี
ขาดตองดําเนินการยื่นคํารองขอใหศาลบังคับตามคําช้ีขาด
ตอไป ซึ่งการยื่นคํารองขอใหศาลบังคับตามคําช้ีขาดของ
อนุญาโตตุลาการมีความสะดวกรวดเร็วมากกวาการฟองรอง

ขอใหบังคับตามสัญญาท่ัวไป เน่ืองจากหลักเกณฑท่ีศาลใชใน
การตัดสินวาจะบังคับหรือปฏิเสธไมบังคับใหตามคําช้ีขาด
น้ัน กําหนดไวอยางชัดเจนในกฎหมายวามีกรณีใดบาง ซึ่ง
กรณีท่ีกฎหมายกําหนดใหคําช้ีขาดอาจถูกปฏิเสธการบังคับ
คอนขางมีอยูอยางจํากัดเพียงไมก่ีกรณี

2.2 การระงับขอพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการ
การระงับขอพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการแบง

ออกเปน การอนุญาโตตุลาการในศาลและการอนุญาโตตุลาการ
นอกศาล การอนุญาโตตุลาการในศาลเปนกรณีท่ีไดมีการนําขอ
พิพาทมาฟองเปนคดีตอศาลช้ันตนและคดีน้ันอยูระหวางการ
พิจารณาของศาลแลว แตคูกรณีตางเห็นพองและตกลงกัน
เสนอขอพิพาทเรื่องหน่ึงเรื่องใดหรือท้ังหมดใหอนุญาโตตุลาการ
พิจารณาช้ีขาดโดยการยื่นคํารองขอตอศาล หากศาลพิจารณา
แล วเห็นว าไม ขัดต อกฎหมายจะอนุญาตใหมี การตั้ ง
อนุญาโตตุลาการข้ึนซึ่งในการตั้งอนุญาโตตุลาการ การดําเนิน
กระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการใหเปนไปตามท่ีคูกรณี
ตกลงกัน ภายใตการควบคุมและชวยเหลือของศาล สวนการ
อนุญาโตตุลาการนอกศาลเปนการระงับขอพิพาทท่ีคูกรณี
ประสงคจะเสนอขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการช้ีขาดโดยไม
ประสงคจะนําขอพิพาทไปฟองคดีตอศาล ซึ่งคูกรณีอาจตก
ลงกันไวลวงหนากอนขอพิพาทเกิดหรืออาจตกลงกันเมื่อขอ
พิพาทเกิดข้ึนแลวโดยแยกออกเปน

(1) การอนุญาโตตุลาการท่ีคูกรณีดําเนินการเอง
หรือการอนุญาโตตุลาการแบบเฉพาะกิจ เปนคูกรณีตกลงจะ
ดําเนินการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการกันเอง ตั้งแต
การตั้งอนุญาโตตุลาการ การกําหนดกระบวนพิจารณาขอ
พิพาทรวมท้ังกฎเกณฑตางๆ เพ่ือใหเหมาะสมกับขอพิพาท
แตหากคูกรณีมิไดตกลงกําหนดราบละเอียดเก่ียวกับวิธี
พิจารณาไว หรือกําหนดวิธีพิจารณาไวแตบางเรื่องไมอยูใน
ความตกลงเปนดุลพินิจของอนุญาโตตุลาการท่ีจะดําเนินการ
แตตองใหความยุติธรรมและโอกาสแกคูกรณีในการเขารวม
พิจารณา

(2) การอนุญาโตตุลาการท่ีดําเนินการโดยสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ เปนกรณีท่ีคูกรณีประสงคจะระงับขอพิพาท
โดยใช บริ การสถาบั นอนุญาโตตุ ลาการ ซึ่ งสถาบั น
อนุญาโตตุลาการแตละแหงจะมีรายช่ือบุคคลท่ีมีความรู
ความสามารถทางด านต างๆ และยิ นดี ทํ าหน า ท่ี
อนุญาโตตุลาการไวใหคูกรณีเลือก รวมท้ังมีขอบังคับใหคูกรณี
เลือกใชกับการอนุญาโตตุลาการของตน นอกจากน้ัน ยังมี
เจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกใหแกคูกรณีท่ีใชบริการ เพ่ือให
การอนุญาโตตุลาการดําเนินไปไดดวยดี
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อันยุติลง ซึ่งการระงับขอพิพาทโดยวิธีน้ีเปนวิธีการท่ีทําได
โดยงายท่ีสุด คือ สามารถทําท่ีไหน เมื่อใดก็ไดแลวแตคูกรณีจะ
สะดวกโดยไมตองมีพิธีรีตองอะไรมากมายและเสียคาใชจาย
นอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการระงับขอพิพาทอ่ืน พรอม
ท้ังวิ ธีการน้ียังรักษาความลับของคูกรณีได เปนอยางดี
เน่ืองจากไมมีบุคคลอ่ืนนอกจากคูกรณีท่ีเก่ียวของในการเขา
รวมการเจรจา

(2) การประนีประนอมยอมความเปนการผสมผสาน
ระหวางการคนหาขอเท็จจริงกับการไกลเกลี่ยไปดวย สวน
ใหญแลวการประนีประนอมยอมความจะดําเนินการโดยคณะ
บุคคลท่ีทําหนาท่ีเปนผูประนีประนอมซึ่งกําหนดวิธีพิจารณา
ของตนเองและมีกําหนดเวลาในการดําเนินการพิจารณาให
เสร็จสิ้นดวยเพ่ือเปดโอกาสใหคูพิพาทเลือกวิธีการระงับขอ
พิพาทดวยวิธีอ่ืนตอไป โดยขอเสนอแนะของคณะผูประนอม
น้ีไมผูกพันคูพิพาท

(3) การไกลเกลี่ยขอพิพาท หมายถึง กระบวนการซึ่ง
มีการตั้งคณะบุคคลหรือบุคคลโดยเปดเผยและเปนกลาง
ระหวางคูความ เพ่ือใชความพยายามแกไขความขัดแยงในทาง
แพงใหบรรลุถึงขอตกลงอันเหมาะสม ซึ่งตางกับการไกลเกลี่ย
ขอพิพาทอยางไมเปนทางการระหวางเพ่ือน หรือโดยผูนํา
ทองถ่ิน

(4) การอนุญาโตตุลาการ เปนวิธีการระงับขอพิพาท
ท่ีมีความซับซอนกวาการเจรจาตอรองและการไกลเกลี่ยขอ
พิพาท แตมีลักษณะหลายประการท่ีใกล เคียงกับการ
ดําเนินคดีในศาล อีกท้ังคูกรณีท้ังสองฝายจะตกลงกันระงับ
ขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนแลวหรือจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยเสนอขอ
พิพาทตออนุญาโตตุ ลาการท่ี ท้ั งสองฝ ายตั้ งข้ึน โดย
อนุญาโตตุลาการจะประกอบดวยบุคคลภายนอกท่ีคูกรณี
เลือกและแตงตั้งใหทําหนาท่ีอนุญาโตตุลาการซึ่งโดยปกติ
คูกรณีจะเลือกบุคคลท่ีเห็นวาเปนผูมีความรู ความเช่ียวชาญ
ในเรื่องท่ีพิพาท เพ่ือวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนโดย
คูกรณี ท้ังสองฝายจะตองนําสืบพยานหลักฐานตางๆ ท่ี
เก่ียวของตอผูท่ีเปนอนุญาโตตุลาการ เพ่ือใหอนุญาโตตุลาการ
มีความเท่ียงธรรมในการทําหนาท่ี และเพ่ือใหการวินิจฉัยช้ี
ขาดเปนไปโดยรวดเร็วตรงตามเปนจริง และถูกตองตามหลัก
วิชาการ ทางปฏิบัติ และปกติประเพณีในเรื่องน้ัน เมื่อ
อนุญาโตตุลาการมีคําช้ีขาด (Arbitral award) ประการใดแลว
ยอมมีผลผูกพันเปนยุติใหคูกรณีตองปฏิบัติตามทันที หาก
ไมปฏิบัติตามคูกรณีฝายท่ีประสงคจะใหปฏิบัติตามคําช้ี
ขาดตองดําเนินการยื่นคํารองขอใหศาลบังคับตามคําช้ีขาด
ตอไป ซึ่งการยื่นคํารองขอใหศาลบังคับตามคําช้ีขาดของ
อนุญาโตตุลาการมีความสะดวกรวดเร็วมากกวาการฟองรอง

ขอใหบังคับตามสัญญาท่ัวไป เน่ืองจากหลักเกณฑท่ีศาลใชใน
การตัดสินวาจะบังคับหรือปฏิเสธไมบังคับใหตามคําช้ีขาด
น้ัน กําหนดไวอยางชัดเจนในกฎหมายวามีกรณีใดบาง ซึ่ง
กรณีท่ีกฎหมายกําหนดใหคําช้ีขาดอาจถูกปฏิเสธการบังคับ
คอนขางมีอยูอยางจํากัดเพียงไมก่ีกรณี

2.2 การระงับขอพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการ
การระงับขอพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการแบง

ออกเปน การอนุญาโตตุลาการในศาลและการอนุญาโตตุลาการ
นอกศาล การอนุญาโตตุลาการในศาลเปนกรณีท่ีไดมีการนําขอ
พิพาทมาฟองเปนคดีตอศาลช้ันตนและคดีน้ันอยูระหวางการ
พิจารณาของศาลแลว แตคูกรณีตางเห็นพองและตกลงกัน
เสนอขอพิพาทเรื่องหน่ึงเรื่องใดหรือท้ังหมดใหอนุญาโตตุลาการ
พิจารณาช้ีขาดโดยการยื่นคํารองขอตอศาล หากศาลพิจารณา
แล วเห็นว าไม ขัดต อกฎหมายจะอนุญาตใหมี การตั้ ง
อนุญาโตตุลาการข้ึนซึ่งในการตั้งอนุญาโตตุลาการ การดําเนิน
กระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการใหเปนไปตามท่ีคูกรณี
ตกลงกัน ภายใตการควบคุมและชวยเหลือของศาล สวนการ
อนุญาโตตุลาการนอกศาลเปนการระงับขอพิพาทท่ีคูกรณี
ประสงคจะเสนอขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการช้ีขาดโดยไม
ประสงคจะนําขอพิพาทไปฟองคดีตอศาล ซึ่งคูกรณีอาจตก
ลงกันไวลวงหนากอนขอพิพาทเกิดหรืออาจตกลงกันเมื่อขอ
พิพาทเกิดข้ึนแลวโดยแยกออกเปน

(1) การอนุญาโตตุลาการท่ีคูกรณีดําเนินการเอง
หรือการอนุญาโตตุลาการแบบเฉพาะกิจ เปนคูกรณีตกลงจะ
ดําเนินการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการกันเอง ตั้งแต
การตั้งอนุญาโตตุลาการ การกําหนดกระบวนพิจารณาขอ
พิพาทรวมท้ังกฎเกณฑตางๆ เพ่ือใหเหมาะสมกับขอพิพาท
แตหากคูกรณีมิไดตกลงกําหนดราบละเอียดเก่ียวกับวิธี
พิจารณาไว หรือกําหนดวิธีพิจารณาไวแตบางเรื่องไมอยูใน
ความตกลงเปนดุลพินิจของอนุญาโตตุลาการท่ีจะดําเนินการ
แตตองใหความยุติธรรมและโอกาสแกคูกรณีในการเขารวม
พิจารณา

(2) การอนุญาโตตุลาการท่ีดําเนินการโดยสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ เปนกรณีท่ีคูกรณีประสงคจะระงับขอพิพาท
โดยใช บริ การสถาบั นอนุญาโตตุ ลาการ ซึ่ งสถาบั น
อนุญาโตตุลาการแตละแหงจะมีรายช่ือบุคคลท่ีมีความรู
ความสามารถทางด านต างๆ และยิ นดี ทํ าหน า ท่ี
อนุญาโตตุลาการไวใหคูกรณีเลือก รวมท้ังมีขอบังคับใหคูกรณี
เลือกใชกับการอนุญาโตตุลาการของตน นอกจากน้ัน ยังมี
เจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกใหแกคูกรณีท่ีใชบริการ เพ่ือให
การอนุญาโตตุลาการดําเนินไปไดดวยดี
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3. มาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการระงับขอ
พิพาททางเลือกในสัญญาเพ่ือใหเอกชนรวมลงทุนใน
กิจการของรัฐในตางประเทศและประเทศไทย

3.1 มาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการระงับ
ขอพิพาททางเลือกในสัญญาเพ่ือใหเอกชนรวมลงทุนใน
กิจการของรัฐในตางประเทศ

3.1.1 รูปแบบการระงับขอพิพาทในสัญญาระหวาง
หนวยงานของรัฐกับผูลงทุนเอกชนตามกฎหมายของ
สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ในการระงับขอพิพาทอันเกิดจากสัญญาทางปกครอง
ตามกฎหมายของสาธารณรัฐฝรั่งเศสน้ัน จะกระทําโดยการ
ฟองรองคดีตอศาลปกครองเพ่ือใหเปนผูพิจารณาวินิจฉัยช้ี
ขาดขอพิพาท แตเน่ืองจากการระงับขอพิพาทโดยวิธีการน้ี
ไมไดสรางความพอใจแกคูสัญญาเทาท่ีควร (นันทวัฒน
บรมานันท, 2553) อันมีสาเหตุมาจากอํานาจของผูพิพากษา
น้ันมีอยูอยางจํากัดเพราะสามารถทําไดเพียงสั่งเพิกถอน
หรือออกคําบังคับอ่ืน  ๆการพิจารณาคดีในศาลปกครองเปนไป
อยางลาชา นอกจากน้ี ศาลปกครองมีคดีท่ีตองพิจารณาเปน
จํานวนมาก และกรณีท่ีเก่ียวกับสัญญาทางปกครองก็ยังเปน
กรณีท่ีสวนใหญแลวมีความละเอียดซับซอนรวมท้ังมีเอกสาร
ท่ีตองพิจารณาจํานวนมาก จึงมีความพยายามท่ีจะนําการ
ระงับขอพิพาทโดยวิธีอ่ืนมาใชแทนการฟองคดีตอศาล ซึ่งการ
ระงับขอพิพาทโดยวิธีอ่ืนอันเปนการระงับขอพิพาททางเลือก
น้ัน มีดังตอไปน้ี

1) การรองเรียนภายในฝายปกครอง
การรองเรียนภายในฝายปกครองเปนมาตรการสําคัญ

ในการควบคุมความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทาง
ปกครองท่ีกําหนดใหฝายปกครองตรวจสอบความชอบดวย
กฎหมายของการกระทําตาง ๆ  ของตนและผูใตบังคับบัญชา
การองเรียนภายในฝายปกครอง เปนสาระสําคัญประการหน่ึง
ท่ีผูไดรับผลกระทบจากการดําเนินการของฝายปกครองจะตอง
ดําเนินการกอนท่ีจะนําขอพิพาทไปสูการพิจารณาของศาล
การรองเรียนภายในฝายปกครองมีข้ึนเพ่ือโตแยงการออกคําสั่ง
หรือการกระทําของฝายปกครอง เพ่ือใหฝายปกครองไดทราบ
ขอโตแยงน้ันและหาทางเยียวยาแกไขภายในกอนท่ีจะใหผู
โตแยงนําคดีมาสูการพิจารณาของศาล (ชาญชัย แสวงศักดิ์,
2555) การรองเรียนภายในฝายปกครองน้ีถูกนํามาใชใน
กระบวนการท่ีเก่ียวของกับขอพิพาทอันเกิดจากสัญญาทาง
ปกครองโดยเฉพาะอยางยิ่งสัญญาโยธาสาธารณะ ตามมาตรา
33 และมาตรา 34 แหงขอกําหนดทางปกครองท่ัวไปแนบทาย
สัญญา (Cahier des clauses administratives generals) ซึ่ง
เปนเอกสารท่ีกําหนดหลักเกณฑทางปกครองท่ัว ๆ ไปท่ี

นํามาใชกับสัญญาโยธาสาธารณะ (ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต,
2540) ไดบัญญัติไววา หากมีขอพิพาทเกิดข้ึน คูกรณีจะตอง
ทําบันทึกเสนอตอผูรับผิดชอบงานตามสัญญาภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด บทบัญญัติดังกลาวถือเปนการกําหนด
กระบวนการรองเรียนภายในฝายปกครองเอาไวในเรื่องท่ี
เก่ียวกับสัญญาทางปกครองประเภทสัญญาโยธาสาธารณะ

2) การไกลเกลี่ย (Mediation) เปนกระบวนการ
ระงับขอพิพาทนอกศาลท่ีเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกท่ีมิได
เปนคูสัญญาเขามาทําหนาท่ีพิจารณาหาแนวทางในการระงับ
ขอพิพาทระหวางคูสัญญา ซึ่งการไกลเกลี่ยขอพิพาทในระบบ
กฎหมายเอกชนเปนไปตามรัฐบัญญัติท่ี 96 - 125 ลงวันท่ี 8
กุมภาพันธ ค.ศ. 1995 ท่ีไปแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง (Code de procedure civil) โดยมาตรา
21 แหงรัฐบัญญัติดังกลาวบัญญัติวาเมื่อไดรับความเห็นชอบ
จากคูกรณี ผูพิพากษาสามารถแตงตั้งบุคคลอ่ืนเขามาเปนผู
ไกลเกลี่ยขอพิพาทได สวนในระบบกฎหมายมหาชนน้ัน
ประมวลกฎหมายแหงศาลปกครองช้ันตนและศาลปกครองช้ัน
อุทธรณ(Code des tribunaux administratifs et des cours
admistratives d’appel) ซึ่งถูกแกไขโดยมาตรา 22 แหงรัฐ
บัญญัติท่ี 86-14 ลงวันท่ี 6 มกราคม ค.ศ.1986 ไดบัญญัติไว
ในมาตรา 3 วรรคสองวา ศาลปกครองช้ันตนทําหนาท่ีในการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาทดวยเชนกัน

3) การประนีประนอมยอมความ
ประมวลกฎหมายแพง (Code Civil) ไดใหคําจํากัด

ความของประนีประนอมยอมความไววา เปนสัญญาท่ี
คูสัญญาตกลงระงับขอขัดแยงท่ีเกิดข้ึนหรือเพ่ือปองกันขอ
ขัดแยงท่ีอาจเกิดข้ึน การประนีประนอมยอมความน้ีนํามาใช
ในระบบกฎหมายมหาชนดวย โดยหนังสือเวียนของ
นายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ ค.ศ. 1995 ไดแสดงให
เห็นถึงประโยชนของการประนีประนอมยอมความ การ
ประนีประนอมยอมความเกิดข้ึนเพ่ือหลีกเลี่ยงการนําขอ
พิพาทไปสูศาลซึ่งใชเวลานาน และตองผานกระบวนการตางๆ
จํานวนมากท่ีเปนแบบพิธีสรางความยุงยากใหแกคูสัญญา
เมื่อคูสัญญาตกลงใจท่ีจะใชกระบวนการประนีประนอมก็
หมายความวาคูสัญญาปฏิเสธท่ีจะนําคดีไปสูศาลและยอมรับ
ผลท่ีเกิดข้ึนจากการประนีประนอมยอมความน้ัน โดยผลของ
การประนีประนอมยอมความอาจนําไปสูขอตกลงท่ีมีผลเปน
การชดใชเงินหรือคาเสียหายตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน นอกจากน้ี การ
ประนีประนอมยอมความยังนํามาใชในสวนท่ีเก่ียวของกับขอ
พิพาทอันเกิดจากสัญญาทางปกครองดวยในหลายกรณี ไมวา
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ในมาตรา 3 วรรคสองวา ศาลปกครองช้ันตนทําหนาท่ีในการ
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3) การประนีประนอมยอมความ
ประมวลกฎหมายแพง (Code Civil) ไดใหคําจํากัด

ความของประนีประนอมยอมความไววา เปนสัญญาท่ี
คูสัญญาตกลงระงับขอขัดแยงท่ีเกิดข้ึนหรือเพ่ือปองกันขอ
ขัดแยงท่ีอาจเกิดข้ึน การประนีประนอมยอมความน้ีนํามาใช
ในระบบกฎหมายมหาชนดวย โดยหนังสือเวียนของ
นายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ ค.ศ. 1995 ไดแสดงให
เห็นถึงประโยชนของการประนีประนอมยอมความ การ
ประนีประนอมยอมความเกิดข้ึนเพ่ือหลีกเลี่ยงการนําขอ
พิพาทไปสูศาลซึ่งใชเวลานาน และตองผานกระบวนการตางๆ
จํานวนมากท่ีเปนแบบพิธีสรางความยุงยากใหแกคูสัญญา
เมื่อคูสัญญาตกลงใจท่ีจะใชกระบวนการประนีประนอมก็
หมายความวาคูสัญญาปฏิเสธท่ีจะนําคดีไปสูศาลและยอมรับ
ผลท่ีเกิดข้ึนจากการประนีประนอมยอมความน้ัน โดยผลของ
การประนีประนอมยอมความอาจนําไปสูขอตกลงท่ีมีผลเปน
การชดใชเงินหรือคาเสียหายตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน นอกจากน้ี การ
ประนีประนอมยอมความยังนํามาใชในสวนท่ีเก่ียวของกับขอ
พิพาทอันเกิดจากสัญญาทางปกครองดวยในหลายกรณี ไมวา
จะเปนขอพิพาทอันเกิดจากการปฏิบัติตามสัญญา หรือเพ่ือ
แกไขปญหาท่ีเกิดจากความเปนโมฆะของสัญญา เปนตน
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4) การอนุญาโตตุลาการ
ในสาธารณรัฐฝรั่งเศสไดมีการบัญญัติเก่ียวกับการ

อนุญาโตตุลาการไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาตรา 1006 ซึ่งใชบังคับเรื่อยมาจนถึง ค.ศ. 1925 กฎหมาย
ฉบับน้ียอมรับแตเฉพาะสัญญาอนุญาโตตุลาการเก่ียวกับขอ
พิพาทท่ีเกิดข้ึนแลวเทาน้ัน สวนสัญญาอนุญาโตตุลาการท่ี
เก่ียวกับขอพิพาทในอนาคตน้ัน กําหนดวาตองเปนสัญญาท่ีทํา
ข้ึนระหวางพอคาและเปนเรื่องทางพาณิชยเทาน้ันโดยได
บัญญัติไวในกฎหมายฉบับวันท่ี 31 ธันวาคม ค.ศ. 1925 ตอมา
ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1980 สาธารณรัฐฝรั่งเศสไดทําการ
แกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงใหมโดย
Décret No.80354 ยกเลิกมาตรา 1005 - 1028 เพ่ือใหการ
อนุญาโตตุลาการเปนท่ียอมรับจากนักกฎหมายมากข้ึน ซึ่งมี
หลักเกณฑในการแบงวิธีการอนุญาโตตุลาการท่ีสําคัญ 3
องคประกอบ คือ

องคประกอบท่ีหน่ึง คือ องคประกอบดานรูปแบบ
กลาวคือ คําช้ีขาดน้ันตองมีประสิทธิภาพคูความตองยอมรับ
ปฏิบัติตามผลแหงคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ

องคประกอบท่ีสอง คือ องคประกอบดานเน้ือหา
กลาวคือ วิธีการอนุญาโตตุลาการจะดําเนินการไดเพราะมีขอ
พิพาทระหวางคูกรณีพิพาทเกิดข้ึน ซึ่งขอพิพาทน้ันอาจเปน
ขอพิพาททางดานขอเท็จจริงหรือขอพิพาททางดานกฎหมาย
หรือเปนท้ังขอพิพาททางดานขอเท็จจริงและขอพิพาท
ทางดานกฎหมายก็ได

องคประกอบท่ีสาม คือ วิธีการระงับขอพิพาทเปน
การระงับขอพิพาทโดยบุคคลท่ีสามท่ีคูกรณีแตงตั้งเอง
เรียกวาอนุญาโตตุลาการหรืออาจเปนคณะอนุญาโตตุลาการ
ระงับขอพิพาทก็ได

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของ
สาธารณรัฐฝรั่งเศส ไดบัญญัติถึงวิธีการอนุญาโตตุลาการ
(Arbitration) ตั้งแตมาตรา 1033 เปนตนไป โดยระบบ
อนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครองของสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส คําวินิจฉัยของศาลปกครองและศาลยุติธรรม วาง
หลักไววา หามมิใหหนวยงานทางปกครองใช วิธีการ
อนุญาโตตุลาการระงับขอพิพาท ตอมาหลักดังกลาวก็ไดมีรัฐ
บัญญัติฉบับลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 1972 แกไขเพ่ิมเติมมาตรา
2060 แหงประมวลกฎหมายแพง เพ่ือวางหลักวาหามไมให
มีการประนีประนอมยอมความในขอพิพาทท่ีมีสวนราชการ
หรือองคการมหาชนเปนคูพิพาทหรือในคดีพิพาทใดๆ ท่ี
เก่ียวกับกฎระเบียบเก่ียวกับการรักษาความสงบเรียบรอย
ของสังคม จนกระท่ังตอมาไดมีรัฐบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม ฉบับ
ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม 1975 บัญญัติวา องคการมหาชนท่ีทํา

กิจการดานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมอาจใชวิธีการ
ประนีประนอมยอมความไดแตตองออกเปนรัฐกฤษฎีกา

หลังจากน้ันไดมีการยกเวนใหมีอนุญาโตตุลาการใน
สัญญาจัดซื้อจัดจางองคการมหาชนท่ีประกอบกิจการดาน
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม (เสาวนีย อัศวโรจน, 2548)
ขอพิพาทอันเกิดจากสัญญาวิจัยท่ีกระทํากับองคกร
ตางประเทศ และรัฐบัญญัติลงวันท่ี 19 สิงหาคม 1986 ท่ี
บัญญัติ ข้ึนเพ่ือตอบสนองขอเรียกรองของบริษัท Walt
Disney ของตางประเทศท่ีเขาไปลงทุนจัดตั้งสวนสนุก Euro
Disneyland อยางไรก็ดี กรณีดังกลาวไดวางหลักไววา “หาม
มิใหหนวยงานของรัฐใชวิธีการอนุญาโตตุลาการระงับขอ
พิพาทดังกลาว เวนแตจะมีบทกฎหมายบัญญัติเปนขอยกเวน
โดยชัดเจน”

3.1.2 กฎหมายวาดวยการใหเอกชนรวมลงทุนใน
กิจการของรัฐในรูปแบบของ PPP ของสาธารณรัฐเกาหลี มี
สาระสําคัญ ดังน้ี

1) หลักการท่ีเปนพ้ืนฐานของการใหเอกชนรวม
ลงทุนในกิจการของรัฐของสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเรียกไดวา
เปนวัตถุประสงคของกฎหมาย Act on Public - Private
Partnership in Infrastructure คือ การสงเสริมใหมีการ
ลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีประโยชน และมีประสิทธิภาพตอ
สังคมสาธารณรัฐเกาหลีโดยการผลักดันใหมีการลงทุนโดย
เอกชนในกิจการท่ีเปนโครงสรางพ้ืนฐาน นอกจากน้ี กฎหมาย
ดังกลาวไดกําหนดบทนิยามเก่ียวกับการใหเอกชนรวมลงทุน
ในกิจการของรัฐไว ดังน้ี

ก. โครงสรางพ้ืนฐาน หมายถึง โครงสรางพ้ืนฐาน
ท่ีเก่ียวของกับฐานรากของการผลิต การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของโครงสรางพ้ืนฐานเดิม เชน การอํานวยความสะดวก
เพ่ิมข้ึนใหกับประชาชนผูใชบริการ หรือการพัฒนาคุณภาพ
การใชชีวิตในสังคม ซึ่งไดแกโครงสรางพ้ืนฐานในดานถนน
ดานการรถไฟ และรถไฟชนบท ดานทาเรือ ดานการทาอากาศ
ยาน ดานการจัดทําเข่ือนหลายวัตถุประสงค ดานการประปา
และระบบทอสงนํ้าประปา ดานการดูแลแมนํ้า ดานทาเรือ
ประมง ดานการกําจัดนํ้าเสีย ดานโทรคมนาคม ดานพลังงาน
ไฟฟาและกาซ ดานพลังงานรวม และดานโครงขายการ
สื่อสารและสงผานขอมูล เปนตน

ข. โครงการท่ีเปนโครงสรางพ้ืนฐาน หมายถึง
โครงการท่ีมีความเก่ียวของกับโครงสรางพ้ืนฐาน เชน การ
กอสราง การขยาย การปรับปรุงพัฒนา หรือการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ

ค. หนวยงานเจาของโครงการ หมายถึง
หนวยงานฝายปกครองท่ีทําหนาท่ีเก่ียวของกับโครงการท่ี
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มาตรา 1006 ซึ่งใชบังคับเรื่อยมาจนถึง ค.ศ. 1925 กฎหมาย
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พิพาทท่ีเกิดข้ึนแลวเทาน้ัน สวนสัญญาอนุญาโตตุลาการท่ี
เก่ียวกับขอพิพาทในอนาคตน้ัน กําหนดวาตองเปนสัญญาท่ีทํา
ข้ึนระหวางพอคาและเปนเรื่องทางพาณิชยเทาน้ันโดยได
บัญญัติไวในกฎหมายฉบับวันท่ี 31 ธันวาคม ค.ศ. 1925 ตอมา
ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1980 สาธารณรัฐฝรั่งเศสไดทําการ
แกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงใหมโดย
Décret No.80354 ยกเลิกมาตรา 1005 - 1028 เพ่ือใหการ
อนุญาโตตุลาการเปนท่ียอมรับจากนักกฎหมายมากข้ึน ซึ่งมี
หลักเกณฑในการแบงวิธีการอนุญาโตตุลาการท่ีสําคัญ 3
องคประกอบ คือ

องคประกอบท่ีหน่ึง คือ องคประกอบดานรูปแบบ
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องคประกอบท่ีสอง คือ องคประกอบดานเน้ือหา
กลาวคือ วิธีการอนุญาโตตุลาการจะดําเนินการไดเพราะมีขอ
พิพาทระหวางคูกรณีพิพาทเกิดข้ึน ซึ่งขอพิพาทน้ันอาจเปน
ขอพิพาททางดานขอเท็จจริงหรือขอพิพาททางดานกฎหมาย
หรือเปนท้ังขอพิพาททางดานขอเท็จจริงและขอพิพาท
ทางดานกฎหมายก็ได

องคประกอบท่ีสาม คือ วิธีการระงับขอพิพาทเปน
การระงับขอพิพาทโดยบุคคลท่ีสามท่ีคูกรณีแตงตั้งเอง
เรียกวาอนุญาโตตุลาการหรืออาจเปนคณะอนุญาโตตุลาการ
ระงับขอพิพาทก็ได

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของ
สาธารณรัฐฝรั่งเศส ไดบัญญัติถึงวิธีการอนุญาโตตุลาการ
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อนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครองของสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส คําวินิจฉัยของศาลปกครองและศาลยุติธรรม วาง
หลักไววา หามมิใหหนวยงานทางปกครองใช วิธีการ
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บัญญัติฉบับลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 1972 แกไขเพ่ิมเติมมาตรา
2060 แหงประมวลกฎหมายแพง เพ่ือวางหลักวาหามไมให
มีการประนีประนอมยอมความในขอพิพาทท่ีมีสวนราชการ
หรือองคการมหาชนเปนคูพิพาทหรือในคดีพิพาทใดๆ ท่ี
เก่ียวกับกฎระเบียบเก่ียวกับการรักษาความสงบเรียบรอย
ของสังคม จนกระท่ังตอมาไดมีรัฐบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม ฉบับ
ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม 1975 บัญญัติวา องคการมหาชนท่ีทํา

กิจการดานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมอาจใชวิธีการ
ประนีประนอมยอมความไดแตตองออกเปนรัฐกฤษฎีกา

หลังจากน้ันไดมีการยกเวนใหมีอนุญาโตตุลาการใน
สัญญาจัดซื้อจัดจางองคการมหาชนท่ีประกอบกิจการดาน
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม (เสาวนีย อัศวโรจน, 2548)
ขอพิพาทอันเกิดจากสัญญาวิจัยท่ีกระทํากับองคกร
ตางประเทศ และรัฐบัญญัติลงวันท่ี 19 สิงหาคม 1986 ท่ี
บัญญัติ ข้ึนเพ่ือตอบสนองขอเรียกรองของบริษัท Walt
Disney ของตางประเทศท่ีเขาไปลงทุนจัดตั้งสวนสนุก Euro
Disneyland อยางไรก็ดี กรณีดังกลาวไดวางหลักไววา “หาม
มิใหหนวยงานของรัฐใชวิธีการอนุญาโตตุลาการระงับขอ
พิพาทดังกลาว เวนแตจะมีบทกฎหมายบัญญัติเปนขอยกเวน
โดยชัดเจน”

3.1.2 กฎหมายวาดวยการใหเอกชนรวมลงทุนใน
กิจการของรัฐในรูปแบบของ PPP ของสาธารณรัฐเกาหลี มี
สาระสําคัญ ดังน้ี

1) หลักการท่ีเปนพ้ืนฐานของการใหเอกชนรวม
ลงทุนในกิจการของรัฐของสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเรียกไดวา
เปนวัตถุประสงคของกฎหมาย Act on Public - Private
Partnership in Infrastructure คือ การสงเสริมใหมีการ
ลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีประโยชน และมีประสิทธิภาพตอ
สังคมสาธารณรัฐเกาหลีโดยการผลักดันใหมีการลงทุนโดย
เอกชนในกิจการท่ีเปนโครงสรางพ้ืนฐาน นอกจากน้ี กฎหมาย
ดังกลาวไดกําหนดบทนิยามเก่ียวกับการใหเอกชนรวมลงทุน
ในกิจการของรัฐไว ดังน้ี

ก. โครงสรางพ้ืนฐาน หมายถึง โครงสรางพ้ืนฐาน
ท่ีเก่ียวของกับฐานรากของการผลิต การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของโครงสรางพ้ืนฐานเดิม เชน การอํานวยความสะดวก
เพ่ิมข้ึนใหกับประชาชนผูใชบริการ หรือการพัฒนาคุณภาพ
การใชชีวิตในสังคม ซึ่งไดแกโครงสรางพ้ืนฐานในดานถนน
ดานการรถไฟ และรถไฟชนบท ดานทาเรือ ดานการทาอากาศ
ยาน ดานการจัดทําเข่ือนหลายวัตถุประสงค ดานการประปา
และระบบทอสงนํ้าประปา ดานการดูแลแมนํ้า ดานทาเรือ
ประมง ดานการกําจัดนํ้าเสีย ดานโทรคมนาคม ดานพลังงาน
ไฟฟาและกาซ ดานพลังงานรวม และดานโครงขายการ
สื่อสารและสงผานขอมูล เปนตน

ข. โครงการท่ีเปนโครงสรางพ้ืนฐาน หมายถึง
โครงการท่ีมีความเก่ียวของกับโครงสรางพ้ืนฐาน เชน การ
กอสราง การขยาย การปรับปรุงพัฒนา หรือการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ

ค. หนวยงานเจาของโครงการ หมายถึง
หนวยงานฝายปกครองท่ีทําหนาท่ีเก่ียวของกับโครงการท่ี
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4) การอนุญาโตตุลาการ
ในสาธารณรัฐฝรั่งเศสไดมีการบัญญัติเก่ียวกับการ

อนุญาโตตุลาการไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาตรา 1006 ซึ่งใชบังคับเรื่อยมาจนถึง ค.ศ. 1925 กฎหมาย
ฉบับน้ียอมรับแตเฉพาะสัญญาอนุญาโตตุลาการเก่ียวกับขอ
พิพาทท่ีเกิดข้ึนแลวเทาน้ัน สวนสัญญาอนุญาโตตุลาการท่ี
เก่ียวกับขอพิพาทในอนาคตน้ัน กําหนดวาตองเปนสัญญาท่ีทํา
ข้ึนระหวางพอคาและเปนเรื่องทางพาณิชยเทาน้ันโดยได
บัญญัติไวในกฎหมายฉบับวันท่ี 31 ธันวาคม ค.ศ. 1925 ตอมา
ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1980 สาธารณรัฐฝรั่งเศสไดทําการ
แกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงใหมโดย
Décret No.80354 ยกเลิกมาตรา 1005 - 1028 เพ่ือใหการ
อนุญาโตตุลาการเปนท่ียอมรับจากนักกฎหมายมากข้ึน ซึ่งมี
หลักเกณฑในการแบงวิธีการอนุญาโตตุลาการท่ีสําคัญ 3
องคประกอบ คือ

องคประกอบท่ีหน่ึง คือ องคประกอบดานรูปแบบ
กลาวคือ คําช้ีขาดน้ันตองมีประสิทธิภาพคูความตองยอมรับ
ปฏิบัติตามผลแหงคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ

องคประกอบท่ีสอง คือ องคประกอบดานเน้ือหา
กลาวคือ วิธีการอนุญาโตตุลาการจะดําเนินการไดเพราะมีขอ
พิพาทระหวางคูกรณีพิพาทเกิดข้ึน ซึ่งขอพิพาทน้ันอาจเปน
ขอพิพาททางดานขอเท็จจริงหรือขอพิพาททางดานกฎหมาย
หรือเปนท้ังขอพิพาททางดานขอเท็จจริงและขอพิพาท
ทางดานกฎหมายก็ได

องคประกอบท่ีสาม คือ วิธีการระงับขอพิพาทเปน
การระงับขอพิพาทโดยบุคคลท่ีสามท่ีคูกรณีแตงตั้งเอง
เรียกวาอนุญาโตตุลาการหรืออาจเปนคณะอนุญาโตตุลาการ
ระงับขอพิพาทก็ได

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของ
สาธารณรัฐฝรั่งเศส ไดบัญญัติถึงวิธีการอนุญาโตตุลาการ
(Arbitration) ตั้งแตมาตรา 1033 เปนตนไป โดยระบบ
อนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครองของสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส คําวินิจฉัยของศาลปกครองและศาลยุติธรรม วาง
หลักไววา หามมิใหหนวยงานทางปกครองใช วิธีการ
อนุญาโตตุลาการระงับขอพิพาท ตอมาหลักดังกลาวก็ไดมีรัฐ
บัญญัติฉบับลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 1972 แกไขเพ่ิมเติมมาตรา
2060 แหงประมวลกฎหมายแพง เพ่ือวางหลักวาหามไมให
มีการประนีประนอมยอมความในขอพิพาทท่ีมีสวนราชการ
หรือองคการมหาชนเปนคูพิพาทหรือในคดีพิพาทใดๆ ท่ี
เก่ียวกับกฎระเบียบเก่ียวกับการรักษาความสงบเรียบรอย
ของสังคม จนกระท่ังตอมาไดมีรัฐบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม ฉบับ
ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม 1975 บัญญัติวา องคการมหาชนท่ีทํา

กิจการดานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมอาจใชวิธีการ
ประนีประนอมยอมความไดแตตองออกเปนรัฐกฤษฎีกา

หลังจากน้ันไดมีการยกเวนใหมีอนุญาโตตุลาการใน
สัญญาจัดซื้อจัดจางองคการมหาชนท่ีประกอบกิจการดาน
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม (เสาวนีย อัศวโรจน, 2548)
ขอพิพาทอันเกิดจากสัญญาวิจัยท่ีกระทํากับองคกร
ตางประเทศ และรัฐบัญญัติลงวันท่ี 19 สิงหาคม 1986 ท่ี
บัญญัติ ข้ึนเพ่ือตอบสนองขอเรียกรองของบริษัท Walt
Disney ของตางประเทศท่ีเขาไปลงทุนจัดตั้งสวนสนุก Euro
Disneyland อยางไรก็ดี กรณีดังกลาวไดวางหลักไววา “หาม
มิใหหนวยงานของรัฐใชวิธีการอนุญาโตตุลาการระงับขอ
พิพาทดังกลาว เวนแตจะมีบทกฎหมายบัญญัติเปนขอยกเวน
โดยชัดเจน”

3.1.2 กฎหมายวาดวยการใหเอกชนรวมลงทุนใน
กิจการของรัฐในรูปแบบของ PPP ของสาธารณรัฐเกาหลี มี
สาระสําคัญ ดังน้ี

1) หลักการท่ีเปนพ้ืนฐานของการใหเอกชนรวม
ลงทุนในกิจการของรัฐของสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเรียกไดวา
เปนวัตถุประสงคของกฎหมาย Act on Public - Private
Partnership in Infrastructure คือ การสงเสริมใหมีการ
ลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีประโยชน และมีประสิทธิภาพตอ
สังคมสาธารณรัฐเกาหลีโดยการผลักดันใหมีการลงทุนโดย
เอกชนในกิจการท่ีเปนโครงสรางพ้ืนฐาน นอกจากน้ี กฎหมาย
ดังกลาวไดกําหนดบทนิยามเก่ียวกับการใหเอกชนรวมลงทุน
ในกิจการของรัฐไว ดังน้ี

ก. โครงสรางพ้ืนฐาน หมายถึง โครงสรางพ้ืนฐาน
ท่ีเก่ียวของกับฐานรากของการผลิต การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของโครงสรางพ้ืนฐานเดิม เชน การอํานวยความสะดวก
เพ่ิมข้ึนใหกับประชาชนผูใชบริการ หรือการพัฒนาคุณภาพ
การใชชีวิตในสังคม ซึ่งไดแกโครงสรางพ้ืนฐานในดานถนน
ดานการรถไฟ และรถไฟชนบท ดานทาเรือ ดานการทาอากาศ
ยาน ดานการจัดทําเข่ือนหลายวัตถุประสงค ดานการประปา
และระบบทอสงนํ้าประปา ดานการดูแลแมนํ้า ดานทาเรือ
ประมง ดานการกําจัดนํ้าเสีย ดานโทรคมนาคม ดานพลังงาน
ไฟฟาและกาซ ดานพลังงานรวม และดานโครงขายการ
สื่อสารและสงผานขอมูล เปนตน

ข. โครงการท่ีเปนโครงสรางพ้ืนฐาน หมายถึง
โครงการท่ีมีความเก่ียวของกับโครงสรางพ้ืนฐาน เชน การ
กอสราง การขยาย การปรับปรุงพัฒนา หรือการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ

ค. หนวยงานเจาของโครงการ หมายถึง
หนวยงานฝายปกครองท่ีทําหนาท่ีเก่ียวของกับโครงการท่ี
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เปนโครงสรางพ้ืนฐาน ซึ่งเปนหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวใน
กฎหมาย

ง. โครงการการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของ
รัฐในรูปแบบ Public-Private Partnership หมายถึง โครงการ
ท่ีถูกนําเสนอโดยภาคเอกชนหรือโครงการท่ีไดจัดทําเปน
สัญญาสัมปทานข้ึนตามท่ีไดกําหนดในกฎหมายน้ี ซึ่งไดมีการ
ตกลงกันระหวางภาครัฐและเอกชน ซึ่งรวมไปถึงโครงการท่ีรัฐ
จะใหเงินอุดหนุนอยางตอเน่ืองในแตละปในโครงการดังกลาว

2) คณะกรรมการพิจารณาโครงการรวมลงทุน
ระหวางรัฐและเอกชนและคณะกรรมการอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของ

การพิจารณารูปแบบของโครงการท่ีรัฐจะใหเอกชน
รวมลงทุนในกิจการของรัฐ ใหเปนไปโดยรอบคอบ จึงไดมีการ
จัดตั้ง “คณะกรรมการพิจารณาโครงการรวมลงทุนระหวางรัฐ
และเอกชน” โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุทธศาสตรและการคลังเพ่ือทําหนาท่ีหลักในการพิจารณา
แนวนโยบายท่ีเก่ียวกับการใหเอกชนรวมลงทุน การจัดทํา
แผนยุทธศาสตรเก่ียวกับการใหเอกชนรวมลงทุน (Basic Plan
for Public – Private Partnerships in infrastructure) และ
รวมพิจารณาโครงการกับหนวยงานเจาของโครงการในช้ันการ
พิจารณาความเปนไปไดของโครงการ เปนตน

กฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลีน้ีไดกําหนดกลไก
สําคัญของการพิจารณาโครงการการใหเอกชนรวมลงทุนใน
กิจการของรัฐในรูปแบบของการจัดตั้งกรรมการตามกฎหมาย
ข้ึน 3 คณะ ดังน้ี

ก. คณะกรรมการพิจารณาโครงการรวมลงทุน
ระหวางรัฐและเอกชน

ประกอบด วยรั ฐมนตรี ว าการกระทรวง
ยุทธศาสตรและการคลังเปนประธาน รัฐมนตรีชวยวาการของ
กระทรวงท่ีรับผิดชอบโครงการท่ีใหเอกชนรวมลงทุนใน
กิจการของรัฐ และผูทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนท่ีมีความรู
และประสบการณเก่ียวกับการใหเอกชนรวมลงทุนจํานวนไม
เกิน 8 คนเปนกรรมการ

ข. คณะกรรมการท่ีปรึกษาโครงการรวมลงทุน
ระหวางรัฐและเอกชนในกรณีท่ีคณะกรรมการตาม ก. เห็นวา
มีความจําเปนจะตองมีความเห็นจากผูเช่ียวชาญหรือความรู
ทางเทคนิคท่ีสําคัญ ใหประธานคณะกรรมการตาม ก. แตงตั้ง
คณะกรรมการช่ือวา “คณะกรรมการท่ีปรึกษาโครงการรวม
ลงทุนระหวางรัฐและเอกชน” ข้ึน โดยมีองคประกอบเปน
ผูเช่ียวชาญในสาขาท่ีเก่ียวของ

ค. คณะกรรมการอํานวยการโครงการ (แตละ
หนวยงาน)

ในกรณีท่ีหนวยงานเจาของโครงการใดจําเปนท่ี
จะตองมีคณะกรรมการข้ึนเพ่ืออํานวยการโครงการท่ีจะให
เอกชนรวมลงทุนสามารถดําเนินการไปไดโดยรอบคอบ ให
หัวหนาหนวยงานเจาของโครงการแตงตั้งคณะกรรมการ
อํานวยการโครงการข้ึนเพ่ือพิจารณาสาระของโครงการท่ีได
จัดทําน้ัน คณะกรรมการตาม ข. และ ค. ใหจัดตั้งข้ึนไดตาม
รัฐกฤษฎีกา (Presidential decree) ท่ีตราข้ึน

3.1.3 รูปแบบการระงับขอพิพาทในสัญญาระหวาง
หนวยงานของรัฐกับผูลงทุนเอกชนตามกฎหมายของ
สหรัฐอเมริกา

1) การระงับขอพิพาทตามกฎหมาย
กรณีการระงับขอพิพาทตามสัญญาจัดซื้อจัดจางน้ัน

ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกากําหนดใหคูกรณีตอง
ดําเนินการตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวใน The Contract
Disputes Act of 1978 (CDA) ซึ่งมีหลักเกณฑ ดังตอไปน้ี

1.1)คูสัญญาตองดําเนินการยื่นขอเรียกรองของ
ตนเปนลายลักษณอักษร โดยผูรับจางยื่นขอเรียกรองตอ
เจาหนาท่ีผูมีอํานาจทําสัญญาเพ่ือใหเจาหนาท่ีผูมีอํานาจทํา
สัญญามีคําวินิจฉัยภายในระยะเวลา 6 ป ภายหลังจากวันท่ี
ไดรับรูหรือควรไดรูถึงเหตุการณท่ีกําหนดความรับผิดของผู
รับจางหรือรัฐ สําหรับรัฐน้ัน เมื่อรัฐไดมีคําวินิจฉัยเปนลาย
ลักษณอักษรในเรื่องท่ีเก่ียวกับสัญญาจัดซื้อจัดจางถือไดวา
เกิดเปนขอเรียกรองของรัฐท่ีมีตอผู รับจางท่ีรัฐตอง
ดําเนินการเรียกรองภายในระยะเวลา 6 ป เชนเดียวกัน ท้ังน้ี
เวนแตกรณีท่ีขอเรียกรองของรัฐน้ันเปนผลมาจากขอ
เรียกรองของผูรับจางท่ีเก่ียวของกับการฉอฉล

1.2) เมื่อขอเรียกรองท่ีมีตอท้ังเจาหนาท่ีผู
มีอํานาจทําสัญญาและรับจางไมอาจทําความตกลงกันได
เจาหนาท่ีผูมีอํานาจทําสัญญาตองตัดสินหรือยุติขอเรียกรอง
ท้ังปวงท่ีเกิดข้ึนภายใตหรือเก่ียวเน่ืองกับสัญญาจัดซื้อจัดจาง
โดยทําการตรวจสอบและพิจารณารายละเอียดของขอ
เรียกรองกอนการทําคําวินิจฉัยสุดทาย อยางไรก็ตาม
เน่ืองจากรัฐมีนโยบายท่ีจะดําเนินการแกไขขอขัดแยงท่ีเปน
ประเด็นพิพาทในสัญญาระหวางรัฐกับเอกชนผูรับจางโดย
อาศัยความรวมมือกันในการทําความตกลงในระดับเจาหนาท่ี
ผูมีอํานาจทําสัญญา ดังน้ัน เมื่อรัฐและผูรับจางเกิดขอพิพาท
ข้ึนจึงมีความพยายามท่ีจะแกไขปญหาขอพิพาทกอนท่ีจะเขา
สูกระบวนการตาม CDA หรือการใชกระบวนการทางศาล ซึ่ง
การดําเนินกระบวนการระงับขอพิพาทตาม CDA น้ัน มักจะ
กอใหเกิดปญหาในเรื่องของคาใชจายท่ีสูง ความซับซอนของ
ขอเรียกรอง และความลาชาในการขอรับคําตัดสินจาก
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เปนโครงสรางพ้ืนฐาน ซึ่งเปนหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวใน
กฎหมาย

ง. โครงการการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของ
รัฐในรูปแบบ Public-Private Partnership หมายถึง โครงการ
ท่ีถูกนําเสนอโดยภาคเอกชนหรือโครงการท่ีไดจัดทําเปน
สัญญาสัมปทานข้ึนตามท่ีไดกําหนดในกฎหมายน้ี ซึ่งไดมีการ
ตกลงกันระหวางภาครัฐและเอกชน ซึ่งรวมไปถึงโครงการท่ีรัฐ
จะใหเงินอุดหนุนอยางตอเน่ืองในแตละปในโครงการดังกลาว

2) คณะกรรมการพิจารณาโครงการรวมลงทุน
ระหวางรัฐและเอกชนและคณะกรรมการอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของ

การพิจารณารูปแบบของโครงการท่ีรัฐจะใหเอกชน
รวมลงทุนในกิจการของรัฐ ใหเปนไปโดยรอบคอบ จึงไดมีการ
จัดตั้ง “คณะกรรมการพิจารณาโครงการรวมลงทุนระหวางรัฐ
และเอกชน” โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุทธศาสตรและการคลังเพ่ือทําหนาท่ีหลักในการพิจารณา
แนวนโยบายท่ีเก่ียวกับการใหเอกชนรวมลงทุน การจัดทํา
แผนยุทธศาสตรเก่ียวกับการใหเอกชนรวมลงทุน (Basic Plan
for Public – Private Partnerships in infrastructure) และ
รวมพิจารณาโครงการกับหนวยงานเจาของโครงการในช้ันการ
พิจารณาความเปนไปไดของโครงการ เปนตน

กฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลีน้ีไดกําหนดกลไก
สําคัญของการพิจารณาโครงการการใหเอกชนรวมลงทุนใน
กิจการของรัฐในรูปแบบของการจัดตั้งกรรมการตามกฎหมาย
ข้ึน 3 คณะ ดังน้ี

ก. คณะกรรมการพิจารณาโครงการรวมลงทุน
ระหวางรัฐและเอกชน

ประกอบด วยรั ฐมนตรี ว าการกระทรวง
ยุทธศาสตรและการคลังเปนประธาน รัฐมนตรีชวยวาการของ
กระทรวงท่ีรับผิดชอบโครงการท่ีใหเอกชนรวมลงทุนใน
กิจการของรัฐ และผูทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนท่ีมีความรู
และประสบการณเก่ียวกับการใหเอกชนรวมลงทุนจํานวนไม
เกิน 8 คนเปนกรรมการ

ข. คณะกรรมการท่ีปรึกษาโครงการรวมลงทุน
ระหวางรัฐและเอกชนในกรณีท่ีคณะกรรมการตาม ก. เห็นวา
มีความจําเปนจะตองมีความเห็นจากผูเช่ียวชาญหรือความรู
ทางเทคนิคท่ีสําคัญ ใหประธานคณะกรรมการตาม ก. แตงตั้ง
คณะกรรมการช่ือวา “คณะกรรมการท่ีปรึกษาโครงการรวม
ลงทุนระหวางรัฐและเอกชน” ข้ึน โดยมีองคประกอบเปน
ผูเช่ียวชาญในสาขาท่ีเก่ียวของ

ค. คณะกรรมการอํานวยการโครงการ (แตละ
หนวยงาน)

ในกรณีท่ีหนวยงานเจาของโครงการใดจําเปนท่ี
จะตองมีคณะกรรมการข้ึนเพ่ืออํานวยการโครงการท่ีจะให
เอกชนรวมลงทุนสามารถดําเนินการไปไดโดยรอบคอบ ให
หัวหนาหนวยงานเจาของโครงการแตงตั้งคณะกรรมการ
อํานวยการโครงการข้ึนเพ่ือพิจารณาสาระของโครงการท่ีได
จัดทําน้ัน คณะกรรมการตาม ข. และ ค. ใหจัดตั้งข้ึนไดตาม
รัฐกฤษฎีกา (Presidential decree) ท่ีตราข้ึน

3.1.3 รูปแบบการระงับขอพิพาทในสัญญาระหวาง
หนวยงานของรัฐกับผูลงทุนเอกชนตามกฎหมายของ
สหรัฐอเมริกา

1) การระงับขอพิพาทตามกฎหมาย
กรณีการระงับขอพิพาทตามสัญญาจัดซื้อจัดจางน้ัน

ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกากําหนดใหคูกรณีตอง
ดําเนินการตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวใน The Contract
Disputes Act of 1978 (CDA) ซึ่งมีหลักเกณฑ ดังตอไปน้ี

1.1)คูสัญญาตองดําเนินการยื่นขอเรียกรองของ
ตนเปนลายลักษณอักษร โดยผูรับจางยื่นขอเรียกรองตอ
เจาหนาท่ีผูมีอํานาจทําสัญญาเพ่ือใหเจาหนาท่ีผูมีอํานาจทํา
สัญญามีคําวินิจฉัยภายในระยะเวลา 6 ป ภายหลังจากวันท่ี
ไดรับรูหรือควรไดรูถึงเหตุการณท่ีกําหนดความรับผิดของผู
รับจางหรือรัฐ สําหรับรัฐน้ัน เมื่อรัฐไดมีคําวินิจฉัยเปนลาย
ลักษณอักษรในเรื่องท่ีเก่ียวกับสัญญาจัดซื้อจัดจางถือไดวา
เกิดเปนขอเรียกรองของรัฐท่ีมีตอผู รับจางท่ีรัฐตอง
ดําเนินการเรียกรองภายในระยะเวลา 6 ป เชนเดียวกัน ท้ังน้ี
เวนแตกรณีท่ีขอเรียกรองของรัฐน้ันเปนผลมาจากขอ
เรียกรองของผูรับจางท่ีเก่ียวของกับการฉอฉล

1.2) เมื่อขอเรียกรองท่ีมีตอท้ังเจาหนาท่ีผู
มีอํานาจทําสัญญาและรับจางไมอาจทําความตกลงกันได
เจาหนาท่ีผูมีอํานาจทําสัญญาตองตัดสินหรือยุติขอเรียกรอง
ท้ังปวงท่ีเกิดข้ึนภายใตหรือเก่ียวเน่ืองกับสัญญาจัดซื้อจัดจาง
โดยทําการตรวจสอบและพิจารณารายละเอียดของขอ
เรียกรองกอนการทําคําวินิจฉัยสุดทาย อยางไรก็ตาม
เน่ืองจากรัฐมีนโยบายท่ีจะดําเนินการแกไขขอขัดแยงท่ีเปน
ประเด็นพิพาทในสัญญาระหวางรัฐกับเอกชนผูรับจางโดย
อาศัยความรวมมือกันในการทําความตกลงในระดับเจาหนาท่ี
ผูมีอํานาจทําสัญญา ดังน้ัน เมื่อรัฐและผูรับจางเกิดขอพิพาท
ข้ึนจึงมีความพยายามท่ีจะแกไขปญหาขอพิพาทกอนท่ีจะเขา
สูกระบวนการตาม CDA หรือการใชกระบวนการทางศาล ซึ่ง
การดําเนินกระบวนการระงับขอพิพาทตาม CDA น้ัน มักจะ
กอใหเกิดปญหาในเรื่องของคาใชจายท่ีสูง ความซับซอนของ
ขอเรียกรอง และความลาชาในการขอรับคําตัดสินจาก
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เปนโครงสรางพ้ืนฐาน ซึ่งเปนหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวใน
กฎหมาย

ง. โครงการการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของ
รัฐในรูปแบบ Public-Private Partnership หมายถึง โครงการ
ท่ีถูกนําเสนอโดยภาคเอกชนหรือโครงการท่ีไดจัดทําเปน
สัญญาสัมปทานข้ึนตามท่ีไดกําหนดในกฎหมายน้ี ซึ่งไดมีการ
ตกลงกันระหวางภาครัฐและเอกชน ซึ่งรวมไปถึงโครงการท่ีรัฐ
จะใหเงินอุดหนุนอยางตอเน่ืองในแตละปในโครงการดังกลาว

2) คณะกรรมการพิจารณาโครงการรวมลงทุน
ระหวางรัฐและเอกชนและคณะกรรมการอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของ

การพิจารณารูปแบบของโครงการท่ีรัฐจะใหเอกชน
รวมลงทุนในกิจการของรัฐ ใหเปนไปโดยรอบคอบ จึงไดมีการ
จัดตั้ง “คณะกรรมการพิจารณาโครงการรวมลงทุนระหวางรัฐ
และเอกชน” โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุทธศาสตรและการคลังเพ่ือทําหนาท่ีหลักในการพิจารณา
แนวนโยบายท่ีเก่ียวกับการใหเอกชนรวมลงทุน การจัดทํา
แผนยุทธศาสตรเก่ียวกับการใหเอกชนรวมลงทุน (Basic Plan
for Public – Private Partnerships in infrastructure) และ
รวมพิจารณาโครงการกับหนวยงานเจาของโครงการในช้ันการ
พิจารณาความเปนไปไดของโครงการ เปนตน

กฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลีน้ีไดกําหนดกลไก
สําคัญของการพิจารณาโครงการการใหเอกชนรวมลงทุนใน
กิจการของรัฐในรูปแบบของการจัดตั้งกรรมการตามกฎหมาย
ข้ึน 3 คณะ ดังน้ี

ก. คณะกรรมการพิจารณาโครงการรวมลงทุน
ระหวางรัฐและเอกชน

ประกอบด วยรั ฐมนตรี ว าการกระทรวง
ยุทธศาสตรและการคลังเปนประธาน รัฐมนตรีชวยวาการของ
กระทรวงท่ีรับผิดชอบโครงการท่ีใหเอกชนรวมลงทุนใน
กิจการของรัฐ และผูทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนท่ีมีความรู
และประสบการณเก่ียวกับการใหเอกชนรวมลงทุนจํานวนไม
เกิน 8 คนเปนกรรมการ

ข. คณะกรรมการท่ีปรึกษาโครงการรวมลงทุน
ระหวางรัฐและเอกชนในกรณีท่ีคณะกรรมการตาม ก. เห็นวา
มีความจําเปนจะตองมีความเห็นจากผูเช่ียวชาญหรือความรู
ทางเทคนิคท่ีสําคัญ ใหประธานคณะกรรมการตาม ก. แตงตั้ง
คณะกรรมการช่ือวา “คณะกรรมการท่ีปรึกษาโครงการรวม
ลงทุนระหวางรัฐและเอกชน” ข้ึน โดยมีองคประกอบเปน
ผูเช่ียวชาญในสาขาท่ีเก่ียวของ

ค. คณะกรรมการอํานวยการโครงการ (แตละ
หนวยงาน)

ในกรณีท่ีหนวยงานเจาของโครงการใดจําเปนท่ี
จะตองมีคณะกรรมการข้ึนเพ่ืออํานวยการโครงการท่ีจะให
เอกชนรวมลงทุนสามารถดําเนินการไปไดโดยรอบคอบ ให
หัวหนาหนวยงานเจาของโครงการแตงตั้งคณะกรรมการ
อํานวยการโครงการข้ึนเพ่ือพิจารณาสาระของโครงการท่ีได
จัดทําน้ัน คณะกรรมการตาม ข. และ ค. ใหจัดตั้งข้ึนไดตาม
รัฐกฤษฎีกา (Presidential decree) ท่ีตราข้ึน

3.1.3 รูปแบบการระงับขอพิพาทในสัญญาระหวาง
หนวยงานของรัฐกับผูลงทุนเอกชนตามกฎหมายของ
สหรัฐอเมริกา

1) การระงับขอพิพาทตามกฎหมาย
กรณีการระงับขอพิพาทตามสัญญาจัดซื้อจัดจางน้ัน

ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกากําหนดใหคูกรณีตอง
ดําเนินการตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวใน The Contract
Disputes Act of 1978 (CDA) ซึ่งมีหลักเกณฑ ดังตอไปน้ี

1.1)คูสัญญาตองดําเนินการยื่นขอเรียกรองของ
ตนเปนลายลักษณอักษร โดยผูรับจางยื่นขอเรียกรองตอ
เจาหนาท่ีผูมีอํานาจทําสัญญาเพ่ือใหเจาหนาท่ีผูมีอํานาจทํา
สัญญามีคําวินิจฉัยภายในระยะเวลา 6 ป ภายหลังจากวันท่ี
ไดรับรูหรือควรไดรูถึงเหตุการณท่ีกําหนดความรับผิดของผู
รับจางหรือรัฐ สําหรับรัฐน้ัน เมื่อรัฐไดมีคําวินิจฉัยเปนลาย
ลักษณอักษรในเรื่องท่ีเก่ียวกับสัญญาจัดซื้อจัดจางถือไดวา
เกิดเปนขอเรียกรองของรัฐท่ีมีตอผู รับจางท่ีรัฐตอง
ดําเนินการเรียกรองภายในระยะเวลา 6 ป เชนเดียวกัน ท้ังน้ี
เวนแตกรณีท่ีขอเรียกรองของรัฐน้ันเปนผลมาจากขอ
เรียกรองของผูรับจางท่ีเก่ียวของกับการฉอฉล

1.2) เมื่อขอเรียกรองท่ีมีตอท้ังเจาหนาท่ีผู
มีอํานาจทําสัญญาและรับจางไมอาจทําความตกลงกันได
เจาหนาท่ีผูมีอํานาจทําสัญญาตองตัดสินหรือยุติขอเรียกรอง
ท้ังปวงท่ีเกิดข้ึนภายใตหรือเก่ียวเน่ืองกับสัญญาจัดซื้อจัดจาง
โดยทําการตรวจสอบและพิจารณารายละเอียดของขอ
เรียกรองกอนการทําคําวินิจฉัยสุดทาย อยางไรก็ตาม
เน่ืองจากรัฐมีนโยบายท่ีจะดําเนินการแกไขขอขัดแยงท่ีเปน
ประเด็นพิพาทในสัญญาระหวางรัฐกับเอกชนผูรับจางโดย
อาศัยความรวมมือกันในการทําความตกลงในระดับเจาหนาท่ี
ผูมีอํานาจทําสัญญา ดังน้ัน เมื่อรัฐและผูรับจางเกิดขอพิพาท
ข้ึนจึงมีความพยายามท่ีจะแกไขปญหาขอพิพาทกอนท่ีจะเขา
สูกระบวนการตาม CDA หรือการใชกระบวนการทางศาล ซึ่ง
การดําเนินกระบวนการระงับขอพิพาทตาม CDA น้ัน มักจะ
กอใหเกิดปญหาในเรื่องของคาใชจายท่ีสูง ความซับซอนของ
ขอเรียกรอง และความลาชาในการขอรับคําตัดสินจาก
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สวนการระงับขอพิพาทกรณีการใหสิทธิในการ
จัดทําบริการสาธารณะน้ัน หากมีขอพิพาทเกิดข้ึนสามารถ
ระงับขอพิพาทไดดวยกระบวนการวินิจฉัยช้ีขาดทางปกครอง
(Adjudication) ซึ่งมีกระบวนการดังน้ี คือ เมื่อมีขอพิพาทใด
ๆ เกิดข้ึนและขอขัดแยงดังกลาวน้ันกฎหมายกําหนดวา
จะตองผานกระบวนการพิจารณาทางปกครอง วิธีการในการ
วินิจฉัยขอเรียกรองตาง ๆ น้ัน โดยหลักหนวยงานทาง
ปกครอง จะตองดําเนินการตามกระบวนการท่ีกําหนดไวใน
Administration Procedure Act ซึ่งกระบวนการในการ
วิ นิ จฉั ย ช้ี ขาดทางปกครองท่ี ได ดํ าเนินการตามท่ี
Administration Procedure Act กําหนดน้ี โดยท่ัวไปจะ
เรียกวา “Formal Adjudications” แตในบางครั้งจะเรียกวา
“Evidentiary hearings” “Full hearings” “On-the-record
hearings” หรือ “Trial-type hearings” ซึ่งจะมีลักษณะ
คลายคลึงกับการดําเนินคดีแพง แตการพิจารณาวินิจฉัยช้ี
ขาดทางปกครองน้ีเปนกระบวนการก่ึงตุลาการ และการ
พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดของเจาหนาท่ีของรัฐจะข้ึนอยูกับ
ขอเท็จจริงท่ีปรากฏอยูในบันทึกเปนสําคัญ

2) การระงับขอพิพาทโดยวิธีอ่ืนอันเปนการระงับ
ขอพิพาททางเลือก (Alternative Means of Dispute
Resolution: ADR)

การระงับขอพิพาทในสัญญาจัดซื้อจัดจางและการ
ระงับขอพิพาทกรณีการใหสิทธิในการจัดทําบริการสาธารณะ
ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาน้ัน คูกรณีอาจใชกระบวนการ
ระงับขอพิพาทโดยวิธีอ่ืนอันเปนการระงับขอพิพาททางเลือก
(Alternative Means of Dispute Resolution: ADR) ก็
ได ซึ่งมีวิธีการดังตอไปน้ี

2.1) การไกล เกลี่ ย (Mediation) คือ การท่ี
บุคคลท่ีสามท่ีเปนคนกลางชวยคูสัญญาหาขอสรุปของปญหา
นอกศาล ซึ่งบุคคลท่ีสามท่ีเปนคนกลางน้ีจะทําหนาท่ีดําเนิน
กระบวนการระงับขอพิพาทท้ังหมด แตมิไดเปนผูทําการ
ตัดสินใจในข้ันสุดทายใหกับคูกรณี ซึ่งในบางครั้งวิธีน้ีอาจ
เรียกวา “การชวยเจรจา” (assisted negotiation) ก็ได

2.2) การเจรจา (Negotiation) การเจรจาเพ่ือ
กําหนดกฎตาม The Negotiated Rulemaking Act (NRMA)
คือ การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐในระดับสหรัฐ กําหนดกฎเกณฑ
โดยใชวิธีเจรจากับผูท่ีมีสวนเก่ียวของท้ังหลายเก่ียวกับ
กฎเกณฑตางๆ ท่ีจะกําหนดข้ึนและมีผลบังคับใชกับบรรดา
ผูมีสวนเก่ียวของดังกลาว ท้ังน้ี เพ่ือใหไดรับความยินยอม

เปนเอกฉันทในการจัดทํากฎระเบียบท่ีเสนอซึ่งจะเปนการ
ขจัดซึ่งปญหาหรือขอโตแยงในภายหลัง

2.3) ผูตรวจการแผนดิน (Ombudsman) คือ
เจาหนาท่ีของรัฐท่ีเปนอิสระ ซึ่งรับคํารองเรียนเก่ียวกับ
เจาหนาท่ีของรัฐจากผู ท่ีไดรับความเดือดรอนเสียหาย
ผูตรวจการแผนดินจะทําการตรวจสอบและใหคําแนะนําเพ่ือ
ทําการเยียวยาความเสียหายตามคํารองน้ัน ดังน้ัน หนาท่ีท่ี
สําคัญของผูตรวจการแผนดิน คือ การชวยประชาชนเจรจา
กับสวนราชการ

2.4) อนุญาโตตุลาการ (Arbitration) เปนวิธีการ
ท่ีอาจจะนํามาใชในการระงับขอพิพาทไดเมื่อคูสัญญายินยอม
ซึ่งความยินยอมดังกลาวน้ีอาจยินยอมกอนหรือหลังจากเกิด
ขอพิพาทแลวก็ได อนุญาโตตุลาการจะตองทําการช้ีขาด
ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีปดการพิจารณา คําช้ีขาดน้ัน
จะตองกลาวถึงขอเท็จจริงท่ีถกเถียงกันโดยยอ และขอ
กฎหมายท่ีใชเปนหลักในการทําคําช้ีขาดดวย ซึ่งคําช้ีขาด
ดังกลาวจะถือวาเปนท่ีสุดเมื่อพนกําหนด 30 วัน นับแตวันท่ี
ไดสงใหแกคูกรณีท่ีเก่ียวของท้ังหลาย แตอยางไรก็ตาม
เจาหนาท่ีของรัฐสามารถขยายระยะเวลาท่ีจะมีผลใหคําช้ีขาด
น้ันเปนท่ีสุดออกไปไดอีก 30 วัน โดยทําการแจงขอขยาย
ระยะเวลาใหคูกรณีท่ีเก่ียวของทราบกอนวันท่ีจะครบกําหนด
30 วันแรกดังกลาว คําช้ีขาดท่ีเปนท่ีสุดน้ีจะมีผลผูกพัน
คูกรณีท้ังหลายในกระบวนการอนุญาโตตลุาการและสามารถ
บังคับได

การดําเนินวิธีอนุญาโตตุลาการในสัญญา
ระหวางหนวยงานของรัฐกับเอกชนซึ่งเปนคูสัญญาตาม
กฎหมายของสหรัฐอเมริกา

ในสหรัฐอเมริกาน้ัน การท่ีหนวยงานของรัฐจะ
นําวิธีการระงับขอพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการมาใชกับ
สัญญาซึ่งมีคูสัญญาเปนเอกชนน้ัน หนวยงานของรัฐจะตอง
ดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขของกฎหมาย
5 U.S.C. Sections 571 - 583 ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญได
ดังตอไปน้ี

(1) คูสัญญาอาจมีการกําหนดเง่ือนไขเก่ียวกับ
ผลการตัดสินของอนุญาโตตุลาการใหจํากัดเฉพาะใหเปนไป
ตามกรณีท่ีกําหนดไวในขอตกลงในการระงับขอพิพาทดวยวิธี
อนุญาโตตุลาการได

(2) ขอตกลงในการระงับขอพิพาทดวยวิธี
อนุญาโตตุลาการจะตองทําเปนลายลักษณอักษร โดยตอง
กําหนดประเดน็ในสัญญาท่ีสามารถใชการระงับขอพิพาทดวย
วิธีอนุญาโตตุลาการไดไว และจะตองกําหนดวงเงินสูงสุดซึ่ง
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สวนการระงับขอพิพาทกรณีการใหสิทธิในการ
จัดทําบริการสาธารณะน้ัน หากมีขอพิพาทเกิดข้ึนสามารถ
ระงับขอพิพาทไดดวยกระบวนการวินิจฉัยช้ีขาดทางปกครอง
(Adjudication) ซึ่งมีกระบวนการดังน้ี คือ เมื่อมีขอพิพาทใด
ๆ เกิดข้ึนและขอขัดแยงดังกลาวน้ันกฎหมายกําหนดวา
จะตองผานกระบวนการพิจารณาทางปกครอง วิธีการในการ
วินิจฉัยขอเรียกรองตาง ๆ น้ัน โดยหลักหนวยงานทาง
ปกครอง จะตองดําเนินการตามกระบวนการท่ีกําหนดไวใน
Administration Procedure Act ซึ่งกระบวนการในการ
วิ นิ จฉั ย ช้ี ขาดทางปกครองท่ี ได ดํ าเนินการตามท่ี
Administration Procedure Act กําหนดน้ี โดยท่ัวไปจะ
เรียกวา “Formal Adjudications” แตในบางครั้งจะเรียกวา
“Evidentiary hearings” “Full hearings” “On-the-record
hearings” หรือ “Trial-type hearings” ซึ่งจะมีลักษณะ
คลายคลึงกับการดําเนินคดีแพง แตการพิจารณาวินิจฉัยช้ี
ขาดทางปกครองน้ีเปนกระบวนการก่ึงตุลาการ และการ
พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดของเจาหนาท่ีของรัฐจะข้ึนอยูกับ
ขอเท็จจริงท่ีปรากฏอยูในบันทึกเปนสําคัญ

2) การระงับขอพิพาทโดยวิธีอ่ืนอันเปนการระงับ
ขอพิพาททางเลือก (Alternative Means of Dispute
Resolution: ADR)

การระงับขอพิพาทในสัญญาจัดซื้อจัดจางและการ
ระงับขอพิพาทกรณีการใหสิทธิในการจัดทําบริการสาธารณะ
ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาน้ัน คูกรณีอาจใชกระบวนการ
ระงับขอพิพาทโดยวิธีอ่ืนอันเปนการระงับขอพิพาททางเลือก
(Alternative Means of Dispute Resolution: ADR) ก็
ได ซึ่งมีวิธีการดังตอไปน้ี

2.1) การไกล เกลี่ ย (Mediation) คือ การท่ี
บุคคลท่ีสามท่ีเปนคนกลางชวยคูสัญญาหาขอสรุปของปญหา
นอกศาล ซึ่งบุคคลท่ีสามท่ีเปนคนกลางน้ีจะทําหนาท่ีดําเนิน
กระบวนการระงับขอพิพาทท้ังหมด แตมิไดเปนผูทําการ
ตัดสินใจในข้ันสุดทายใหกับคูกรณี ซึ่งในบางครั้งวิธีน้ีอาจ
เรียกวา “การชวยเจรจา” (assisted negotiation) ก็ได

2.2) การเจรจา (Negotiation) การเจรจาเพ่ือ
กําหนดกฎตาม The Negotiated Rulemaking Act (NRMA)
คือ การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐในระดับสหรัฐ กําหนดกฎเกณฑ
โดยใชวิธีเจรจากับผูท่ีมีสวนเก่ียวของท้ังหลายเก่ียวกับ
กฎเกณฑตางๆ ท่ีจะกําหนดข้ึนและมีผลบังคับใชกับบรรดา
ผูมีสวนเก่ียวของดังกลาว ท้ังน้ี เพ่ือใหไดรับความยินยอม

เปนเอกฉันทในการจัดทํากฎระเบียบท่ีเสนอซึ่งจะเปนการ
ขจัดซึ่งปญหาหรือขอโตแยงในภายหลัง

2.3) ผูตรวจการแผนดิน (Ombudsman) คือ
เจาหนาท่ีของรัฐท่ีเปนอิสระ ซึ่งรับคํารองเรียนเก่ียวกับ
เจาหนาท่ีของรัฐจากผู ท่ีไดรับความเดือดรอนเสียหาย
ผูตรวจการแผนดินจะทําการตรวจสอบและใหคําแนะนําเพ่ือ
ทําการเยียวยาความเสียหายตามคํารองน้ัน ดังน้ัน หนาท่ีท่ี
สําคัญของผูตรวจการแผนดิน คือ การชวยประชาชนเจรจา
กับสวนราชการ

2.4) อนุญาโตตุลาการ (Arbitration) เปนวิธีการ
ท่ีอาจจะนํามาใชในการระงับขอพิพาทไดเมื่อคูสัญญายินยอม
ซึ่งความยินยอมดังกลาวน้ีอาจยินยอมกอนหรือหลังจากเกิด
ขอพิพาทแลวก็ได อนุญาโตตุลาการจะตองทําการช้ีขาด
ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีปดการพิจารณา คําช้ีขาดน้ัน
จะตองกลาวถึงขอเท็จจริงท่ีถกเถียงกันโดยยอ และขอ
กฎหมายท่ีใชเปนหลักในการทําคําช้ีขาดดวย ซึ่งคําช้ีขาด
ดังกลาวจะถือวาเปนท่ีสุดเมื่อพนกําหนด 30 วัน นับแตวันท่ี
ไดสงใหแกคูกรณีท่ีเก่ียวของท้ังหลาย แตอยางไรก็ตาม
เจาหนาท่ีของรัฐสามารถขยายระยะเวลาท่ีจะมีผลใหคําช้ีขาด
น้ันเปนท่ีสุดออกไปไดอีก 30 วัน โดยทําการแจงขอขยาย
ระยะเวลาใหคูกรณีท่ีเก่ียวของทราบกอนวันท่ีจะครบกําหนด
30 วันแรกดังกลาว คําช้ีขาดท่ีเปนท่ีสุดน้ีจะมีผลผูกพัน
คูกรณีท้ังหลายในกระบวนการอนุญาโตตลุาการและสามารถ
บังคับได

การดําเนินวิธีอนุญาโตตุลาการในสัญญา
ระหวางหนวยงานของรัฐกับเอกชนซึ่งเปนคูสัญญาตาม
กฎหมายของสหรัฐอเมริกา

ในสหรัฐอเมริกาน้ัน การท่ีหนวยงานของรัฐจะ
นําวิธีการระงับขอพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการมาใชกับ
สัญญาซึ่งมีคูสัญญาเปนเอกชนน้ัน หนวยงานของรัฐจะตอง
ดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขของกฎหมาย
5 U.S.C. Sections 571 - 583 ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญได
ดังตอไปน้ี

(1) คูสัญญาอาจมีการกําหนดเง่ือนไขเก่ียวกับ
ผลการตัดสินของอนุญาโตตุลาการใหจํากัดเฉพาะใหเปนไป
ตามกรณีท่ีกําหนดไวในขอตกลงในการระงับขอพิพาทดวยวิธี
อนุญาโตตุลาการได

(2) ขอตกลงในการระงับขอพิพาทดวยวิธี
อนุญาโตตุลาการจะตองทําเปนลายลักษณอักษร โดยตอง
กําหนดประเดน็ในสัญญาท่ีสามารถใชการระงับขอพิพาทดวย
วิธีอนุญาโตตุลาการไดไว และจะตองกําหนดวงเงินสูงสุดซึ่ง
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คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ท่ี ใช ระยะเวลานาน
เชนเดียวกับกระบวนการทางศาลใน Federal Court

สวนการระงับขอพิพาทกรณีการใหสิทธิในการ
จัดทําบริการสาธารณะน้ัน หากมีขอพิพาทเกิดข้ึนสามารถ
ระงับขอพิพาทไดดวยกระบวนการวินิจฉัยช้ีขาดทางปกครอง
(Adjudication) ซึ่งมีกระบวนการดังน้ี คือ เมื่อมีขอพิพาทใด
ๆ เกิดข้ึนและขอขัดแยงดังกลาวน้ันกฎหมายกําหนดวา
จะตองผานกระบวนการพิจารณาทางปกครอง วิธีการในการ
วินิจฉัยขอเรียกรองตาง ๆ น้ัน โดยหลักหนวยงานทาง
ปกครอง จะตองดําเนินการตามกระบวนการท่ีกําหนดไวใน
Administration Procedure Act ซึ่งกระบวนการในการ
วิ นิ จฉั ย ช้ี ขาดทางปกครองท่ี ได ดํ าเนินการตามท่ี
Administration Procedure Act กําหนดน้ี โดยท่ัวไปจะ
เรียกวา “Formal Adjudications” แตในบางครั้งจะเรียกวา
“Evidentiary hearings” “Full hearings” “On-the-record
hearings” หรือ “Trial-type hearings” ซึ่งจะมีลักษณะ
คลายคลึงกับการดําเนินคดีแพง แตการพิจารณาวินิจฉัยช้ี
ขาดทางปกครองน้ีเปนกระบวนการก่ึงตุลาการ และการ
พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดของเจาหนาท่ีของรัฐจะข้ึนอยูกับ
ขอเท็จจริงท่ีปรากฏอยูในบันทึกเปนสําคัญ

2) การระงับขอพิพาทโดยวิธีอ่ืนอันเปนการระงับ
ขอพิพาททางเลือก (Alternative Means of Dispute
Resolution: ADR)

การระงับขอพิพาทในสัญญาจัดซื้อจัดจางและการ
ระงับขอพิพาทกรณีการใหสิทธิในการจัดทําบริการสาธารณะ
ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาน้ัน คูกรณีอาจใชกระบวนการ
ระงับขอพิพาทโดยวิธีอ่ืนอันเปนการระงับขอพิพาททางเลือก
(Alternative Means of Dispute Resolution: ADR) ก็
ได ซึ่งมีวิธีการดังตอไปน้ี

2.1) การไกล เกลี่ ย (Mediation) คือ การท่ี
บุคคลท่ีสามท่ีเปนคนกลางชวยคูสัญญาหาขอสรุปของปญหา
นอกศาล ซึ่งบุคคลท่ีสามท่ีเปนคนกลางน้ีจะทําหนาท่ีดําเนิน
กระบวนการระงับขอพิพาทท้ังหมด แตมิไดเปนผูทําการ
ตัดสินใจในข้ันสุดทายใหกับคูกรณี ซึ่งในบางครั้งวิธีน้ีอาจ
เรียกวา “การชวยเจรจา” (assisted negotiation) ก็ได

2.2) การเจรจา (Negotiation) การเจรจาเพ่ือ
กําหนดกฎตาม The Negotiated Rulemaking Act (NRMA)
คือ การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐในระดับสหรัฐ กําหนดกฎเกณฑ
โดยใชวิธีเจรจากับผูท่ีมีสวนเก่ียวของท้ังหลายเก่ียวกับ
กฎเกณฑตางๆ ท่ีจะกําหนดข้ึนและมีผลบังคับใชกับบรรดา
ผูมีสวนเก่ียวของดังกลาว ท้ังน้ี เพ่ือใหไดรับความยินยอม

เปนเอกฉันทในการจัดทํากฎระเบียบท่ีเสนอซึ่งจะเปนการ
ขจัดซึ่งปญหาหรือขอโตแยงในภายหลัง

2.3) ผูตรวจการแผนดิน (Ombudsman) คือ
เจาหนาท่ีของรัฐท่ีเปนอิสระ ซึ่งรับคํารองเรียนเก่ียวกับ
เจาหนาท่ีของรัฐจากผู ท่ีไดรับความเดือดรอนเสียหาย
ผูตรวจการแผนดินจะทําการตรวจสอบและใหคําแนะนําเพ่ือ
ทําการเยียวยาความเสียหายตามคํารองน้ัน ดังน้ัน หนาท่ีท่ี
สําคัญของผูตรวจการแผนดิน คือ การชวยประชาชนเจรจา
กับสวนราชการ

2.4) อนุญาโตตุลาการ (Arbitration) เปนวิธีการ
ท่ีอาจจะนํามาใชในการระงับขอพิพาทไดเมื่อคูสัญญายินยอม
ซึ่งความยินยอมดังกลาวน้ีอาจยินยอมกอนหรือหลังจากเกิด
ขอพิพาทแลวก็ได อนุญาโตตุลาการจะตองทําการช้ีขาด
ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีปดการพิจารณา คําช้ีขาดน้ัน
จะตองกลาวถึงขอเท็จจริงท่ีถกเถียงกันโดยยอ และขอ
กฎหมายท่ีใชเปนหลักในการทําคําช้ีขาดดวย ซึ่งคําช้ีขาด
ดังกลาวจะถือวาเปนท่ีสุดเมื่อพนกําหนด 30 วัน นับแตวันท่ี
ไดสงใหแกคูกรณีท่ีเก่ียวของท้ังหลาย แตอยางไรก็ตาม
เจาหนาท่ีของรัฐสามารถขยายระยะเวลาท่ีจะมีผลใหคําช้ีขาด
น้ันเปนท่ีสุดออกไปไดอีก 30 วัน โดยทําการแจงขอขยาย
ระยะเวลาใหคูกรณีท่ีเก่ียวของทราบกอนวันท่ีจะครบกําหนด
30 วันแรกดังกลาว คําช้ีขาดท่ีเปนท่ีสุดน้ีจะมีผลผูกพัน
คูกรณีท้ังหลายในกระบวนการอนุญาโตตลุาการและสามารถ
บังคับได

การดําเนินวิธีอนุญาโตตุลาการในสัญญา
ระหวางหนวยงานของรัฐกับเอกชนซึ่งเปนคูสัญญาตาม
กฎหมายของสหรัฐอเมริกา

ในสหรัฐอเมริกาน้ัน การท่ีหนวยงานของรัฐจะ
นําวิธีการระงับขอพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการมาใชกับ
สัญญาซึ่งมีคูสัญญาเปนเอกชนน้ัน หนวยงานของรัฐจะตอง
ดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขของกฎหมาย
5 U.S.C. Sections 571 - 583 ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญได
ดังตอไปน้ี

(1) คูสัญญาอาจมีการกําหนดเง่ือนไขเก่ียวกับ
ผลการตัดสินของอนุญาโตตุลาการใหจํากัดเฉพาะใหเปนไป
ตามกรณีท่ีกําหนดไวในขอตกลงในการระงับขอพิพาทดวยวิธี
อนุญาโตตุลาการได

(2) ขอตกลงในการระงับขอพิพาทดวยวิธี
อนุญาโตตุลาการจะตองทําเปนลายลักษณอักษร โดยตอง
กําหนดประเดน็ในสัญญาท่ีสามารถใชการระงับขอพิพาทดวย
วิธีอนุญาโตตุลาการไดไว และจะตองกําหนดวงเงินสูงสุดซึ่ง
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อนุญาโตตุลาการมีอํานาจสั่งใหคูกรณีจายใหกับคูกรณีอีก
ฝายหน่ึงได

(3) การท่ีหนวยงานของรัฐจะนําการระงับขอ
พิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการมาใชบังคับน้ัน หัวหนาของ
หนวยงานของรัฐมีหนาท่ีตองจัดทําคูมือซึ่งเปนรายละเอียด
ในการระงับขอพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ ซึ่งในการจัดทํา
คูมือดังกลาวกฎหมายกําหนดใหหัวหนาของหนวยงานของรัฐ
จะตองปรึกษาหารือกับอัยการสูงสุด

(4) ในการเลือกบุคคลเพ่ือทําหนาท่ี
อนุญาโตตุลาการน้ัน กฎหมายกําหนดใหคูสัญญาท้ังสองฝาย
เปนผูตกลงกัน โดยจะตองเปนบุคคลท่ีมีความเปนกลางและ
ไมมีผลประโยชนขัดแยงท้ังน้ี แมไมมีการกําหนดวาบุคคล
ผูทํานาท่ีอนุญาโตตุลาการจะตองเปนนักกฎหมายหรือผูมี
ประสบการณการทํางานดานกฎหมาย แตโดยท่ัวไปคูสัญญา
มักจะเลือกนักกฎหมายข้ึนทําหนาท่ีอนุญาโตตุลาการ
เน่ืองจากกระบวนการอนุญาโตตุลาการสวนใหญจะเก่ียวของ
กับขอกฎหมายหรือการตีความขอสัญญา

(5) การกําหนดใหมีการประกันภัยใหแกคณะ
อนุญาโตตุลาการท่ีเก่ียวกับความรับผิดทางแพงจากการ
ปฏิบัติหนาท่ีของคณะอนุญาโตตุลาการในสัญญาเพ่ือให
เอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ

(6) คําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการจะตองมี
เหตุผลและหลักกฎหมายท่ัวไปโดยยอแบบไมเปนทางการและ
มีการอธิบายประกอบคําช้ีขาด

(7) การจัดทําคูมือรายละเอียดในการระงับขอ
พิพาทดวยวิธีอนุญาโตตุลาการ ตาม Sections 575 c จะมี
สาระสําคัญ เชน รูปแบบของอนุญาโตตุลาการท่ีจะนํามาใช
เทคนิคของการอนุญาโตตุลาการ รายการประเด็นสําคัญตางๆ
ท่ีจะตองกําหนดไวในขอตกลงในการระงับขอพิพาทดวยวิธี
อนุญาโตตุลาการ เปนตน

3.1.4 รูปแบบการระงับขอพิพาทในสัญญาระหวาง
หนวยงานของรัฐกับผูลงทุนเอกชนตามกฎหมายของประเทศ
อังกฤษ

ประเทศอังกฤษไดมีแนวคิดในเรื่องการมอบขอ
พิพาทใหอนุญาโตตุลาการช้ีขาดมาตั้งแตในชวงศตวรรษท่ี 11
และในปจจุบันประเทศอังกฤษจะไดตรากฎหมายเพ่ือยอมรับ
ความสมบูรณของสัญญาอนุญาโตตุลาการ แตกฎหมายฉบับ
ดังกลาวก็ยังให อํานาจศาลท่ีจะเขามาแทรกแซงการ
อนุญาโตตุลาการ สวนในเรื่องสัญญาทางปกครองน้ัน ประเทศ
อังกฤษไมมีหลักกฎหมายในเรื่องสัญญาทางปกครอง
โดยเฉพาะดังเชนสาธารณรัฐฝรั่งเศส และสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนี เมื่อมีขอพิพาทอันเก่ียวกับสัญญาทางปกครองสวน

ใหญก็จะใชวิธีการเจรจายุติขอพิพาทหรือไมก็จะนําขอ
พิพาทดังกลาวข้ึนสูศาลยุตธิรรมใหทําการช้ีขาดขอพิพาทน้ัน
โดยการท่ีจะนําการอนุญาโตตุลาการมาใชในการระงับขอ
พิพาทระหวางประเทศน้ันตองพิจารณาจากการเขารวมเปน
สมาชิก โดยภาคีสมาชิกจะตองปฏิบัติตามท่ีไดเขาเปน
สมาชิกของอนุสัญญาตาง ๆ  เหลาน้ันดวยนอกจากน้ี ประเทศ
อังกฤษยังยอมรับขอสัญญาท่ีใหพิจารณาตามความยุติธรรม
ซึ่งหลักความยุติธรรมก็คือ ระบบของกฎเกณฑและการ
เยียวยา หลักเกณฑน้ีประกอบข้ึนเปนสวนหน่ึงของกฎหมาย
และไมวาทางใดก็ไมอาจท่ีจะลบลางหลักความยุติธรรมน้ัน
ออกไปจากการท่ีจะเขามาเก่ียวพันกับการอนุญาโตตุลาการได

3.2 มาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการระงับ
ขอพิพาททางเลือกในสัญญาเพ่ือใหเอกชนรวมลงทุนใน
กิจการของรัฐในประเทศไทย

จากการศึกษา พระราชบัญญัติการให เอกชน
รวมลงทุนในกิจการของรั ฐ พ.ศ. 2556 พบว าเมื่ อ
คณะกรรมการนโยบายการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ
ใหความเห็นชอบหลักการของโครงการใดหรือเมื่อคณะรัฐมนตรี
ไดอนุมัติใหหนวยงานเจาของโครงการจัดทํารางประกาศเชิญ
ชวนเอกชนเขารวมลงทุนรางขอบเขตของโครงการ และราง
สัญญารวมลงทุนในสวนของโครงการท่ีเปนการใหเอกชนเขา
รวมลงทุนตอไปหนวยงานเจาของโครงการอาจวาจางท่ีปรึกษา
ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการ
ประกาศกําหนดเพ่ือจัดทํารางประกาศเชิญชวนเอกชนเขารวม
ลงทุน รางขอบเขตของโครงการและรางสัญญารวมลงทุนได
โดยรางสัญญารวมลงทุนดังกลาว ตองประกอบดวยขอกําหนด
มาตรฐานของสัญญารวมลงทุนท่ีสํานักงานประกาศกําหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ ซึ่ งอยางนอยตองมี
รายละเอียด ดังตอไปน้ี

(1) ระยะเวลาของโครงการ
(2) การใหบริการและการดําเนินการของโครงการ
(3) อัตราคาบริการ วิธีการชํา ระเงินของเอกชนหรือ

หนวยงานเจาของโครงการหรือผลประโยชนตอบแทนท่ี
เอกชนตองใหแกหนวยงานเจาของโครงการ

(4) การเปลี่ยนลักษณะการใหบริการของโครงการ
การเปลี่ยนตัวคูสัญญา ผูรับเหมา ผูรับเหมาชวงและการโอน
สิทธิเรียกรอง

(5) สินทรัพยของโครงการซึ่งรวมถึงกรรมสิทธ์ิและ
การคํานวณมูลคาสินทรัพยของโครงการ

(6) เหตุสุดวิสัยและการดําเนินการกรณีเกิดเหตุ
สุดวิสัย รวมท้ังการชําระคาตอบแทน

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
Vol. 4 No.1 Jan – Jun 2017

~ 9 ~

อนุญาโตตุลาการมีอํานาจสั่งใหคูกรณีจายใหกับคูกรณีอีก
ฝายหน่ึงได

(3) การท่ีหนวยงานของรัฐจะนําการระงับขอ
พิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการมาใชบังคับน้ัน หัวหนาของ
หนวยงานของรัฐมีหนาท่ีตองจัดทําคูมือซึ่งเปนรายละเอียด
ในการระงับขอพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ ซึ่งในการจัดทํา
คูมือดังกลาวกฎหมายกําหนดใหหัวหนาของหนวยงานของรัฐ
จะตองปรึกษาหารือกับอัยการสูงสุด

(4) ในการเลือกบุคคลเพ่ือทําหนาท่ี
อนุญาโตตุลาการน้ัน กฎหมายกําหนดใหคูสัญญาท้ังสองฝาย
เปนผูตกลงกัน โดยจะตองเปนบุคคลท่ีมีความเปนกลางและ
ไมมีผลประโยชนขัดแยงท้ังน้ี แมไมมีการกําหนดวาบุคคล
ผูทํานาท่ีอนุญาโตตุลาการจะตองเปนนักกฎหมายหรือผูมี
ประสบการณการทํางานดานกฎหมาย แตโดยท่ัวไปคูสัญญา
มักจะเลือกนักกฎหมายข้ึนทําหนาท่ีอนุญาโตตุลาการ
เน่ืองจากกระบวนการอนุญาโตตุลาการสวนใหญจะเก่ียวของ
กับขอกฎหมายหรือการตีความขอสัญญา

(5) การกําหนดใหมีการประกันภัยใหแกคณะ
อนุญาโตตุลาการท่ีเก่ียวกับความรับผิดทางแพงจากการ
ปฏิบัติหนาท่ีของคณะอนุญาโตตุลาการในสัญญาเพ่ือให
เอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ

(6) คําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการจะตองมี
เหตุผลและหลักกฎหมายท่ัวไปโดยยอแบบไมเปนทางการและ
มีการอธิบายประกอบคําช้ีขาด

(7) การจัดทําคูมือรายละเอียดในการระงับขอ
พิพาทดวยวิธีอนุญาโตตุลาการ ตาม Sections 575 c จะมี
สาระสําคัญ เชน รูปแบบของอนุญาโตตุลาการท่ีจะนํามาใช
เทคนิคของการอนุญาโตตุลาการ รายการประเด็นสําคัญตางๆ
ท่ีจะตองกําหนดไวในขอตกลงในการระงับขอพิพาทดวยวิธี
อนุญาโตตุลาการ เปนตน

3.1.4 รูปแบบการระงับขอพิพาทในสัญญาระหวาง
หนวยงานของรัฐกับผูลงทุนเอกชนตามกฎหมายของประเทศ
อังกฤษ

ประเทศอังกฤษไดมีแนวคิดในเรื่องการมอบขอ
พิพาทใหอนุญาโตตุลาการช้ีขาดมาตั้งแตในชวงศตวรรษท่ี 11
และในปจจุบันประเทศอังกฤษจะไดตรากฎหมายเพ่ือยอมรับ
ความสมบูรณของสัญญาอนุญาโตตุลาการ แตกฎหมายฉบับ
ดังกลาวก็ยังให อํานาจศาลท่ีจะเขามาแทรกแซงการ
อนุญาโตตุลาการ สวนในเรื่องสัญญาทางปกครองน้ัน ประเทศ
อังกฤษไมมีหลักกฎหมายในเรื่องสัญญาทางปกครอง
โดยเฉพาะดังเชนสาธารณรัฐฝรั่งเศส และสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนี เมื่อมีขอพิพาทอันเก่ียวกับสัญญาทางปกครองสวน

ใหญก็จะใชวิธีการเจรจายุติขอพิพาทหรือไมก็จะนําขอ
พิพาทดังกลาวข้ึนสูศาลยุตธิรรมใหทําการช้ีขาดขอพิพาทน้ัน
โดยการท่ีจะนําการอนุญาโตตุลาการมาใชในการระงับขอ
พิพาทระหวางประเทศน้ันตองพิจารณาจากการเขารวมเปน
สมาชิก โดยภาคีสมาชิกจะตองปฏิบัติตามท่ีไดเขาเปน
สมาชิกของอนุสัญญาตาง ๆ  เหลาน้ันดวยนอกจากน้ี ประเทศ
อังกฤษยังยอมรับขอสัญญาท่ีใหพิจารณาตามความยุติธรรม
ซึ่งหลักความยุติธรรมก็คือ ระบบของกฎเกณฑและการ
เยียวยา หลักเกณฑน้ีประกอบข้ึนเปนสวนหน่ึงของกฎหมาย
และไมวาทางใดก็ไมอาจท่ีจะลบลางหลักความยุติธรรมน้ัน
ออกไปจากการท่ีจะเขามาเก่ียวพันกับการอนุญาโตตุลาการได

3.2 มาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการระงับ
ขอพิพาททางเลือกในสัญญาเพ่ือใหเอกชนรวมลงทุนใน
กิจการของรัฐในประเทศไทย

จากการศึกษา พระราชบัญญัติการให เอกชน
รวมลงทุนในกิจการของรั ฐ พ.ศ. 2556 พบว าเมื่ อ
คณะกรรมการนโยบายการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ
ใหความเห็นชอบหลักการของโครงการใดหรือเมื่อคณะรัฐมนตรี
ไดอนุมัติใหหนวยงานเจาของโครงการจัดทํารางประกาศเชิญ
ชวนเอกชนเขารวมลงทุนรางขอบเขตของโครงการ และราง
สัญญารวมลงทุนในสวนของโครงการท่ีเปนการใหเอกชนเขา
รวมลงทุนตอไปหนวยงานเจาของโครงการอาจวาจางท่ีปรึกษา
ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการ
ประกาศกําหนดเพ่ือจัดทํารางประกาศเชิญชวนเอกชนเขารวม
ลงทุน รางขอบเขตของโครงการและรางสัญญารวมลงทุนได
โดยรางสัญญารวมลงทุนดังกลาว ตองประกอบดวยขอกําหนด
มาตรฐานของสัญญารวมลงทุนท่ีสํานักงานประกาศกําหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ ซึ่ งอยางนอยตองมี
รายละเอียด ดังตอไปน้ี

(1) ระยะเวลาของโครงการ
(2) การใหบริการและการดําเนินการของโครงการ
(3) อัตราคาบริการ วิธีการชํา ระเงินของเอกชนหรือ

หนวยงานเจาของโครงการหรือผลประโยชนตอบแทนท่ี
เอกชนตองใหแกหนวยงานเจาของโครงการ

(4) การเปลี่ยนลักษณะการใหบริการของโครงการ
การเปลี่ยนตัวคูสัญญา ผูรับเหมา ผูรับเหมาชวงและการโอน
สิทธิเรียกรอง

(5) สินทรัพยของโครงการซึ่งรวมถึงกรรมสิทธ์ิและ
การคํานวณมูลคาสินทรัพยของโครงการ

(6) เหตุสุดวิสัยและการดําเนินการกรณีเกิดเหตุ
สุดวิสัย รวมท้ังการชําระคาตอบแทน
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อนุญาโตตุลาการมีอํานาจสั่งใหคูกรณีจายใหกับคูกรณีอีก
ฝายหน่ึงได

(3) การท่ีหนวยงานของรัฐจะนําการระงับขอ
พิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการมาใชบังคับน้ัน หัวหนาของ
หนวยงานของรัฐมีหนาท่ีตองจัดทําคูมือซึ่งเปนรายละเอียด
ในการระงับขอพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ ซึ่งในการจัดทํา
คูมือดังกลาวกฎหมายกําหนดใหหัวหนาของหนวยงานของรัฐ
จะตองปรึกษาหารือกับอัยการสูงสุด

(4) ในการเลือกบุคคลเพ่ือทําหนาท่ี
อนุญาโตตุลาการน้ัน กฎหมายกําหนดใหคูสัญญาท้ังสองฝาย
เปนผูตกลงกัน โดยจะตองเปนบุคคลท่ีมีความเปนกลางและ
ไมมีผลประโยชนขัดแยงท้ังน้ี แมไมมีการกําหนดวาบุคคล
ผูทํานาท่ีอนุญาโตตุลาการจะตองเปนนักกฎหมายหรือผูมี
ประสบการณการทํางานดานกฎหมาย แตโดยท่ัวไปคูสัญญา
มักจะเลือกนักกฎหมายข้ึนทําหนาท่ีอนุญาโตตุลาการ
เน่ืองจากกระบวนการอนุญาโตตุลาการสวนใหญจะเก่ียวของ
กับขอกฎหมายหรือการตีความขอสัญญา

(5) การกําหนดใหมีการประกันภัยใหแกคณะ
อนุญาโตตุลาการท่ีเก่ียวกับความรับผิดทางแพงจากการ
ปฏิบัติหนาท่ีของคณะอนุญาโตตุลาการในสัญญาเพ่ือให
เอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ

(6) คําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการจะตองมี
เหตุผลและหลักกฎหมายท่ัวไปโดยยอแบบไมเปนทางการและ
มีการอธิบายประกอบคําช้ีขาด

(7) การจัดทําคูมือรายละเอียดในการระงับขอ
พิพาทดวยวิธีอนุญาโตตุลาการ ตาม Sections 575 c จะมี
สาระสําคัญ เชน รูปแบบของอนุญาโตตุลาการท่ีจะนํามาใช
เทคนิคของการอนุญาโตตุลาการ รายการประเด็นสําคัญตางๆ
ท่ีจะตองกําหนดไวในขอตกลงในการระงับขอพิพาทดวยวิธี
อนุญาโตตุลาการ เปนตน

3.1.4 รูปแบบการระงับขอพิพาทในสัญญาระหวาง
หนวยงานของรัฐกับผูลงทุนเอกชนตามกฎหมายของประเทศ
อังกฤษ

ประเทศอังกฤษไดมีแนวคิดในเรื่องการมอบขอ
พิพาทใหอนุญาโตตุลาการช้ีขาดมาตั้งแตในชวงศตวรรษท่ี 11
และในปจจุบันประเทศอังกฤษจะไดตรากฎหมายเพ่ือยอมรับ
ความสมบูรณของสัญญาอนุญาโตตุลาการ แตกฎหมายฉบับ
ดังกลาวก็ยังให อํานาจศาลท่ีจะเขามาแทรกแซงการ
อนุญาโตตุลาการ สวนในเรื่องสัญญาทางปกครองน้ัน ประเทศ
อังกฤษไมมีหลักกฎหมายในเรื่องสัญญาทางปกครอง
โดยเฉพาะดังเชนสาธารณรัฐฝรั่งเศส และสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนี เมื่อมีขอพิพาทอันเก่ียวกับสัญญาทางปกครองสวน

ใหญก็จะใชวิธีการเจรจายุติขอพิพาทหรือไมก็จะนําขอ
พิพาทดังกลาวข้ึนสูศาลยุตธิรรมใหทําการช้ีขาดขอพิพาทน้ัน
โดยการท่ีจะนําการอนุญาโตตุลาการมาใชในการระงับขอ
พิพาทระหวางประเทศน้ันตองพิจารณาจากการเขารวมเปน
สมาชิก โดยภาคีสมาชิกจะตองปฏิบัติตามท่ีไดเขาเปน
สมาชิกของอนุสัญญาตาง ๆ  เหลาน้ันดวยนอกจากน้ี ประเทศ
อังกฤษยังยอมรับขอสัญญาท่ีใหพิจารณาตามความยุติธรรม
ซึ่งหลักความยุติธรรมก็คือ ระบบของกฎเกณฑและการ
เยียวยา หลักเกณฑน้ีประกอบข้ึนเปนสวนหน่ึงของกฎหมาย
และไมวาทางใดก็ไมอาจท่ีจะลบลางหลักความยุติธรรมน้ัน
ออกไปจากการท่ีจะเขามาเก่ียวพันกับการอนุญาโตตุลาการได

3.2 มาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการระงับ
ขอพิพาททางเลือกในสัญญาเพ่ือใหเอกชนรวมลงทุนใน
กิจการของรัฐในประเทศไทย

จากการศึกษา พระราชบัญญัติการให เอกชน
รวมลงทุนในกิจการของรั ฐ พ.ศ. 2556 พบว าเมื่ อ
คณะกรรมการนโยบายการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ
ใหความเห็นชอบหลักการของโครงการใดหรือเมื่อคณะรัฐมนตรี
ไดอนุมัติใหหนวยงานเจาของโครงการจัดทํารางประกาศเชิญ
ชวนเอกชนเขารวมลงทุนรางขอบเขตของโครงการ และราง
สัญญารวมลงทุนในสวนของโครงการท่ีเปนการใหเอกชนเขา
รวมลงทุนตอไปหนวยงานเจาของโครงการอาจวาจางท่ีปรึกษา
ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการ
ประกาศกําหนดเพ่ือจัดทํารางประกาศเชิญชวนเอกชนเขารวม
ลงทุน รางขอบเขตของโครงการและรางสัญญารวมลงทุนได
โดยรางสัญญารวมลงทุนดังกลาว ตองประกอบดวยขอกําหนด
มาตรฐานของสัญญารวมลงทุนท่ีสํานักงานประกาศกําหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ ซึ่ งอยางนอยตองมี
รายละเอียด ดังตอไปน้ี

(1) ระยะเวลาของโครงการ
(2) การใหบริการและการดําเนินการของโครงการ
(3) อัตราคาบริการ วิธีการชํา ระเงินของเอกชนหรือ

หนวยงานเจาของโครงการหรือผลประโยชนตอบแทนท่ี
เอกชนตองใหแกหนวยงานเจาของโครงการ

(4) การเปลี่ยนลักษณะการใหบริการของโครงการ
การเปลี่ยนตัวคูสัญญา ผูรับเหมา ผูรับเหมาชวงและการโอน
สิทธิเรียกรอง

(5) สินทรัพยของโครงการซึ่งรวมถึงกรรมสิทธ์ิและ
การคํานวณมูลคาสินทรัพยของโครงการ

(6) เหตุสุดวิสัยและการดําเนินการกรณีเกิดเหตุ
สุดวิสัย รวมท้ังการชําระคาตอบแทน
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(7) เหตุแหงการเลิกสัญญา วิธีการบอกเลิกสัญญา
และการชําระคาเสียหาย

(8) การค้ําประกัน การประกันภัยและการชดใช
คาเสียหาย

(9) การระงับขอพิพาท
นอกจากน้ี เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติ

อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 คือ โดยท่ีในปจจุบันการระงับ
ขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการไดรับความนิยมอยางแพรหลาย
โดยเฉพาะอยางยิ่งการระงับขอพิพาททางการพาณิชยระหวาง
ประเทศแตเน่ืองจากพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.
2530 ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว บทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติดังกลาวจึงไมสอดคลองกับสภาพของ
เศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป และไมสอดคลองกับ
หลักกฎหมายอนุญาโตตุลาการของประเทศอ่ืนดวย สมควร
ปรับปรุงกฎหมายดังกลาวเสียใหม โดยนํากฎหมายแมแบบวา
ดวยอนุญาโตตุลาการทางพาณิชยระหวางประเทศของ
คณะกรรมาธิการวาดวยกฎหมายการคาระหวางประเทศแหง
สหประชาชาติซึ่งเปนท่ียอมรับและรูจักอยางกวางขวางมา
เปนหลักเพ่ือพัฒนาระบบอนุญาโตตุลาการในประเทศไทยให
ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ และสงเสริมใหมีการใช
กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการในการระงับขอพิพาททาง
แพงและพาณิชยระหวางประเทศใหแพรหลายยิ่งข้ึน อันจะ
เปนการลดปริมาณคดีท่ีจะข้ึนมาสูศาลอีกทางหน่ึง และท้ังน้ี
เหตุ ผลในการประกาศใช พระราชบัญญั ติ สถาบั น
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2550 คือ เพ่ือสงเสริมใหการระงับขอ
พิพาทดวยวิธีอนุญาโตตุลาการเปนทางเลือกหน่ึงใหคูพิพาท
ใชในการระงับขอพิพาททางแพงและพาณิชยแทนการระงับ
ขอพิพาทในศาลอันจะเปนการลดปริมาณคดีท่ีจะข้ึนมาสูศาล
สมควรใหมีองคกรท่ีมีความอิสระคลองตัวสูงในการบริหาร
จัดการ มีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการระงับขอ
พิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการทําหนาท่ีในการดําเนินการ
สงเสริมและพัฒนากระบวนการประนอมขอพิพาทและ
อนุญาโตตุลาการรวมท้ังดําเนินกิจการเก่ียวกับการระงับขอ
พิพาทโดยวิ ธี อนุญาโตตุ ลาการจึ งจํ าเป นต องตรา
พระราชบัญญัติน้ี

4. วิเคราะหปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการ
ระงับขอพิพาททางเลือกในสัญญาเพ่ือใหเอกชนรวม
ลงทุนในกิจการของรัฐตามพระราชบัญญัติ การให
เอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556

4.1 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับปญหาการใช
มาตรการทางกฎหมายเพ่ือการระงับขอพิพาททางเลือก

ตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมทุนในกิจการของ
รัฐ พ.ศ.2556

สัญญารวมลงทุนระหวางภาครัฐและภาคเอกชนเปน
สัญญาในการใหบริการสาธารณะ ท้ังในดานพาณิชย เชน การ
กอสรางทางดวน ทาเรือ และในดานสังคม เชน การกอสราง
โรงพยาบาล โรงเรียน เปนตน ซึ่งภาคเอกชนจะเปนผูเปนผู
ลงทุนในการออกแบบกอสราง บริหาร และการบํารุงรักษา
โครงการ โดยภาครัฐจะนําทรัพยสิน เชน ท่ีดิน เพ่ือรวมลงทุน
กับภาคเอกชน หรือจายคาตอบแทนคืนใหกับเอกชนตาม
ระยะเวลาสัญญา ซึ่งมีจุดเดน คือ รัฐสามารถกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดใหมี
แผนยุทธศาสตรการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของภาครัฐ
(ธนกฤต วรธนัชชากุล, 2556) และสามารถพัฒนาประเทศได
อยางเปนระบบครบถวน ลดภาระงบประมาณจากการลงทุน
ซ้ําซอนไดอยางมีผลสัมฤทธ์ิ ลดข้ันตอนใหความกระชับ
พรอมท้ังกําหนดระยะเวลาการดําเนินการในแตละข้ันตอนท่ี
ชัดเจน และกําหนดกระบวนการท่ีโปรงใส ตรวจสอบไดมี
ขอกําหนดสัญญาท่ีเปนมาตรฐานสากล สรางความเช่ือมั่น
และเปนท่ียอมรับของภาคเอกชน

จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา ในปจจุบัน
ประเทศไทยไมมีมาตรการทางกฎหมายเพ่ือการระงับขอ
พิพาททางเลือกตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุน
ในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 กําหนดไวเลย เพียงแตกําหนดไว
วารางสัญญารวมลงทุนตองมีการกําหนดการระงับขอพิพาท
ไวดวย แตกลับไมมีการกําหนดมาตรการกฎหมายท่ีเก่ียวกับ
เง่ือนไขและรูปแบบของการนําการระงับขอพิพาทมาใชใน
ขณะท่ีมีขอพิพาทของสัญญารวมทุน จะสงผลทําใหการราง
สัญญาระหวางหนวยงานของรัฐกับผูรวมลงทุนเอกชน ตาม
พระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ.2556 รัฐจะตองรอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเปน
ครั้ง ๆ ไป ทําใหรัฐบาลไทยเองก็ไมมี หลักเกณฑ หรือ
แนวทางในการกําหนดใหสัญญาเพ่ือใหเอกชนรวมลงทุนใน
กิจการของรัฐท่ีมีความสําคัญตอประชาชนและประเทศ มา
เปนมาตรฐานกลางในการกําหนดแนวทางวา สัญญาประเภท
ใดหรือเน้ือหาของสัญญาในลักษณะใดท่ีสามารถใช
กระบวนการระงับขอพิพาทรูปแบบใดไดอยางสมบูรณ

นอกจากน้ี เมื่อพิจารณาเน้ือหาของมติคณะรัฐมนตรี
ลงวันท่ี 17 กรกฎาคม 2558 จะเห็นไดวามีเน้ือหาท่ีไม
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 เพราะพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว
มีวัตถุประสงคท่ีตองการสงเสริมและสนับสนุนการใหเอกชน
เข าร วมลงทุนในกิจการของรั ฐ แต เ น้ื อหาของมติ
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(7) เหตุแหงการเลิกสัญญา วิธีการบอกเลิกสัญญา
และการชําระคาเสียหาย

(8) การค้ําประกัน การประกันภัยและการชดใช
คาเสียหาย

(9) การระงับขอพิพาท
นอกจากน้ี เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติ

อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 คือ โดยท่ีในปจจุบันการระงับ
ขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการไดรับความนิยมอยางแพรหลาย
โดยเฉพาะอยางยิ่งการระงับขอพิพาททางการพาณิชยระหวาง
ประเทศแตเน่ืองจากพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.
2530 ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว บทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติดังกลาวจึงไมสอดคลองกับสภาพของ
เศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป และไมสอดคลองกับ
หลักกฎหมายอนุญาโตตุลาการของประเทศอ่ืนดวย สมควร
ปรับปรุงกฎหมายดังกลาวเสียใหม โดยนํากฎหมายแมแบบวา
ดวยอนุญาโตตุลาการทางพาณิชยระหวางประเทศของ
คณะกรรมาธิการวาดวยกฎหมายการคาระหวางประเทศแหง
สหประชาชาติซึ่งเปนท่ียอมรับและรูจักอยางกวางขวางมา
เปนหลักเพ่ือพัฒนาระบบอนุญาโตตุลาการในประเทศไทยให
ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ และสงเสริมใหมีการใช
กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการในการระงับขอพิพาททาง
แพงและพาณิชยระหวางประเทศใหแพรหลายยิ่งข้ึน อันจะ
เปนการลดปริมาณคดีท่ีจะข้ึนมาสูศาลอีกทางหน่ึง และท้ังน้ี
เหตุ ผลในการประกาศใช พระราชบัญญั ติ สถาบั น
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2550 คือ เพ่ือสงเสริมใหการระงับขอ
พิพาทดวยวิธีอนุญาโตตุลาการเปนทางเลือกหน่ึงใหคูพิพาท
ใชในการระงับขอพิพาททางแพงและพาณิชยแทนการระงับ
ขอพิพาทในศาลอันจะเปนการลดปริมาณคดีท่ีจะข้ึนมาสูศาล
สมควรใหมีองคกรท่ีมีความอิสระคลองตัวสูงในการบริหาร
จัดการ มีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการระงับขอ
พิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการทําหนาท่ีในการดําเนินการ
สงเสริมและพัฒนากระบวนการประนอมขอพิพาทและ
อนุญาโตตุลาการรวมท้ังดําเนินกิจการเก่ียวกับการระงับขอ
พิพาทโดยวิ ธี อนุญาโตตุ ลาการจึ งจํ าเป นต องตรา
พระราชบัญญัติน้ี

4. วิเคราะหปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการ
ระงับขอพิพาททางเลือกในสัญญาเพ่ือใหเอกชนรวม
ลงทุนในกิจการของรัฐตามพระราชบัญญัติ การให
เอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556

4.1 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับปญหาการใช
มาตรการทางกฎหมายเพ่ือการระงับขอพิพาททางเลือก

ตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมทุนในกิจการของ
รัฐ พ.ศ.2556

สัญญารวมลงทุนระหวางภาครัฐและภาคเอกชนเปน
สัญญาในการใหบริการสาธารณะ ท้ังในดานพาณิชย เชน การ
กอสรางทางดวน ทาเรือ และในดานสังคม เชน การกอสราง
โรงพยาบาล โรงเรียน เปนตน ซึ่งภาคเอกชนจะเปนผูเปนผู
ลงทุนในการออกแบบกอสราง บริหาร และการบํารุงรักษา
โครงการ โดยภาครัฐจะนําทรัพยสิน เชน ท่ีดิน เพ่ือรวมลงทุน
กับภาคเอกชน หรือจายคาตอบแทนคืนใหกับเอกชนตาม
ระยะเวลาสัญญา ซึ่งมีจุดเดน คือ รัฐสามารถกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดใหมี
แผนยุทธศาสตรการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของภาครัฐ
(ธนกฤต วรธนัชชากุล, 2556) และสามารถพัฒนาประเทศได
อยางเปนระบบครบถวน ลดภาระงบประมาณจากการลงทุน
ซ้ําซอนไดอยางมีผลสัมฤทธ์ิ ลดข้ันตอนใหความกระชับ
พรอมท้ังกําหนดระยะเวลาการดําเนินการในแตละข้ันตอนท่ี
ชัดเจน และกําหนดกระบวนการท่ีโปรงใส ตรวจสอบไดมี
ขอกําหนดสัญญาท่ีเปนมาตรฐานสากล สรางความเช่ือมั่น
และเปนท่ียอมรับของภาคเอกชน

จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา ในปจจุบัน
ประเทศไทยไมมีมาตรการทางกฎหมายเพ่ือการระงับขอ
พิพาททางเลือกตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุน
ในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 กําหนดไวเลย เพียงแตกําหนดไว
วารางสัญญารวมลงทุนตองมีการกําหนดการระงับขอพิพาท
ไวดวย แตกลับไมมีการกําหนดมาตรการกฎหมายท่ีเก่ียวกับ
เง่ือนไขและรูปแบบของการนําการระงับขอพิพาทมาใชใน
ขณะท่ีมีขอพิพาทของสัญญารวมทุน จะสงผลทําใหการราง
สัญญาระหวางหนวยงานของรัฐกับผูรวมลงทุนเอกชน ตาม
พระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ.2556 รัฐจะตองรอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเปน
ครั้ง ๆ ไป ทําใหรัฐบาลไทยเองก็ไมมี หลักเกณฑ หรือ
แนวทางในการกําหนดใหสัญญาเพ่ือใหเอกชนรวมลงทุนใน
กิจการของรัฐท่ีมีความสําคัญตอประชาชนและประเทศ มา
เปนมาตรฐานกลางในการกําหนดแนวทางวา สัญญาประเภท
ใดหรือเน้ือหาของสัญญาในลักษณะใดท่ีสามารถใช
กระบวนการระงับขอพิพาทรูปแบบใดไดอยางสมบูรณ

นอกจากน้ี เมื่อพิจารณาเน้ือหาของมติคณะรัฐมนตรี
ลงวันท่ี 17 กรกฎาคม 2558 จะเห็นไดวามีเน้ือหาท่ีไม
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 เพราะพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว
มีวัตถุประสงคท่ีตองการสงเสริมและสนับสนุนการใหเอกชน
เข าร วมลงทุนในกิจการของรั ฐ แต เ น้ื อหาของมติ
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(7) เหตุแหงการเลิกสัญญา วิธีการบอกเลิกสัญญา
และการชําระคาเสียหาย

(8) การค้ําประกัน การประกันภัยและการชดใช
คาเสียหาย

(9) การระงับขอพิพาท
นอกจากน้ี เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติ

อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 คือ โดยท่ีในปจจุบันการระงับ
ขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการไดรับความนิยมอยางแพรหลาย
โดยเฉพาะอยางยิ่งการระงับขอพิพาททางการพาณิชยระหวาง
ประเทศแตเน่ืองจากพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.
2530 ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว บทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติดังกลาวจึงไมสอดคลองกับสภาพของ
เศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป และไมสอดคลองกับ
หลักกฎหมายอนุญาโตตุลาการของประเทศอ่ืนดวย สมควร
ปรับปรุงกฎหมายดังกลาวเสียใหม โดยนํากฎหมายแมแบบวา
ดวยอนุญาโตตุลาการทางพาณิชยระหวางประเทศของ
คณะกรรมาธิการวาดวยกฎหมายการคาระหวางประเทศแหง
สหประชาชาติซึ่งเปนท่ียอมรับและรูจักอยางกวางขวางมา
เปนหลักเพ่ือพัฒนาระบบอนุญาโตตุลาการในประเทศไทยให
ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ และสงเสริมใหมีการใช
กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการในการระงับขอพิพาททาง
แพงและพาณิชยระหวางประเทศใหแพรหลายยิ่งข้ึน อันจะ
เปนการลดปริมาณคดีท่ีจะข้ึนมาสูศาลอีกทางหน่ึง และท้ังน้ี
เหตุ ผลในการประกาศใช พระราชบัญญั ติ สถาบั น
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2550 คือ เพ่ือสงเสริมใหการระงับขอ
พิพาทดวยวิธีอนุญาโตตุลาการเปนทางเลือกหน่ึงใหคูพิพาท
ใชในการระงับขอพิพาททางแพงและพาณิชยแทนการระงับ
ขอพิพาทในศาลอันจะเปนการลดปริมาณคดีท่ีจะข้ึนมาสูศาล
สมควรใหมีองคกรท่ีมีความอิสระคลองตัวสูงในการบริหาร
จัดการ มีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการระงับขอ
พิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการทําหนาท่ีในการดําเนินการ
สงเสริมและพัฒนากระบวนการประนอมขอพิพาทและ
อนุญาโตตุลาการรวมท้ังดําเนินกิจการเก่ียวกับการระงับขอ
พิพาทโดยวิ ธี อนุญาโตตุ ลาการจึ งจํ าเป นต องตรา
พระราชบัญญัติน้ี

4. วิเคราะหปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการ
ระงับขอพิพาททางเลือกในสัญญาเพ่ือใหเอกชนรวม
ลงทุนในกิจการของรัฐตามพระราชบัญญัติ การให
เอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556

4.1 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับปญหาการใช
มาตรการทางกฎหมายเพ่ือการระงับขอพิพาททางเลือก

ตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมทุนในกิจการของ
รัฐ พ.ศ.2556

สัญญารวมลงทุนระหวางภาครัฐและภาคเอกชนเปน
สัญญาในการใหบริการสาธารณะ ท้ังในดานพาณิชย เชน การ
กอสรางทางดวน ทาเรือ และในดานสังคม เชน การกอสราง
โรงพยาบาล โรงเรียน เปนตน ซึ่งภาคเอกชนจะเปนผูเปนผู
ลงทุนในการออกแบบกอสราง บริหาร และการบํารุงรักษา
โครงการ โดยภาครัฐจะนําทรัพยสิน เชน ท่ีดิน เพ่ือรวมลงทุน
กับภาคเอกชน หรือจายคาตอบแทนคืนใหกับเอกชนตาม
ระยะเวลาสัญญา ซึ่งมีจุดเดน คือ รัฐสามารถกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดใหมี
แผนยุทธศาสตรการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของภาครัฐ
(ธนกฤต วรธนัชชากุล, 2556) และสามารถพัฒนาประเทศได
อยางเปนระบบครบถวน ลดภาระงบประมาณจากการลงทุน
ซ้ําซอนไดอยางมีผลสัมฤทธ์ิ ลดข้ันตอนใหความกระชับ
พรอมท้ังกําหนดระยะเวลาการดําเนินการในแตละข้ันตอนท่ี
ชัดเจน และกําหนดกระบวนการท่ีโปรงใส ตรวจสอบไดมี
ขอกําหนดสัญญาท่ีเปนมาตรฐานสากล สรางความเช่ือมั่น
และเปนท่ียอมรับของภาคเอกชน

จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา ในปจจุบัน
ประเทศไทยไมมีมาตรการทางกฎหมายเพ่ือการระงับขอ
พิพาททางเลือกตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุน
ในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 กําหนดไวเลย เพียงแตกําหนดไว
วารางสัญญารวมลงทุนตองมีการกําหนดการระงับขอพิพาท
ไวดวย แตกลับไมมีการกําหนดมาตรการกฎหมายท่ีเก่ียวกับ
เง่ือนไขและรูปแบบของการนําการระงับขอพิพาทมาใชใน
ขณะท่ีมีขอพิพาทของสัญญารวมทุน จะสงผลทําใหการราง
สัญญาระหวางหนวยงานของรัฐกับผูรวมลงทุนเอกชน ตาม
พระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ.2556 รัฐจะตองรอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเปน
ครั้ง ๆ ไป ทําใหรัฐบาลไทยเองก็ไมมี หลักเกณฑ หรือ
แนวทางในการกําหนดใหสัญญาเพ่ือใหเอกชนรวมลงทุนใน
กิจการของรัฐท่ีมีความสําคัญตอประชาชนและประเทศ มา
เปนมาตรฐานกลางในการกําหนดแนวทางวา สัญญาประเภท
ใดหรือเน้ือหาของสัญญาในลักษณะใดท่ีสามารถใช
กระบวนการระงับขอพิพาทรูปแบบใดไดอยางสมบูรณ

นอกจากน้ี เมื่อพิจารณาเน้ือหาของมติคณะรัฐมนตรี
ลงวันท่ี 17 กรกฎาคม 2558 จะเห็นไดวามีเน้ือหาท่ีไม
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 เพราะพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว
มีวัตถุประสงคท่ีตองการสงเสริมและสนับสนุนการใหเอกชน
เข าร วมลงทุนในกิจการของรั ฐ แต เ น้ื อหาของมติ
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คณะรัฐมนตรี เปนการสร างข้ันตอนและรูปแบบท่ีมี
วัตถุประสงคท่ีจะไมใหรัฐเสียเปรียบ โดยกําหนดวาหากมี
ความจําเปนท่ีมิอาจหลีกเลี่ยงไดในการกําหนดการระงับขอ
พิพาททางเลือกรูปแบบอนุญาโตตุลาการได ใหเสนอรัฐมนตรี
พิจารณาอนุมัติเปนรายๆ ไป ซึ่งถือวาเปนการสรางข้ันตอน
วิธีการ และรูปแบบท่ีขัดตอวัตถุประสงคและเจตนารมณของ
พระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. 2556 เพราะในทางปฏิบัติจะใชการระงับขอพิพาท
รูปแบบอนุญาโตตุลาการเทาน้ัน เพราะมีพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2550 รับรองและคุมครอง และยังมี
การระงับขอพิพาทในรูปแบบอ่ืนๆ

จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา จากการท่ี
ประเทศไทยไมมีการกําหนดมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับ
เง่ือนไขและรูปแบบของการนําวิธีระงับขอพิพาททางเลือกมา
ใชในขณะท่ีมีขอพิพาทของสัญญาเอกชนรวมทุนในกิจการ
ของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ.2556 น้ัน จึงไมสามารถพิจารณาไดวาสัญญาใดท่ี
ควรใหการระงับขอพิพาทโดยวิธีการระงับขอพิพาทแบบใด
ทําใหการกระทําดังกลาวไมสอดคลองกับหลักการ ทฤษฎีทาง
กฎหมาย ไดแก หลักการระงับขอพิพาททางเลือก สงผลให
เกิดปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการกําหนดมาตรการเพ่ือ
ดําเนินวิธีอนุญาโตตุลาการในสัญญาตามพระราชบัญญัติการ
ใหเอกชนรวมทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556

ดังน้ัน จะเห็นไดวา การท่ีประเทศไทยไมไดกําหนด
มาตรการเพ่ือดําเนินวิธีอนุญาโตตุลาการมาใชในขณะท่ีมีขอ
พิพาทของสัญญารวมทุน ตามพระราชบัญญัติการใหเอกชน
รวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ทําใหประเทศไทยไมมี
หลักเกณฑ วิธีการ หรือรูปแบบในการกําหนดวาสัญญา
ประเภทใดหรือเน้ือหาของสัญญาในลักษณะใดท่ีสามารถใช
กระบวนการระงับขอพิพาทโดยหรือรูปแบบใดไดอยาง
สมบูรณ สงผลทําใหเอกชนขาดความเช่ือมั่นในการเขามารวม
ลงทุนทําธุรกิจกับรัฐบาลไทย เกิดผลเสียตอการพัฒนา
โครงสรางของประเทศในการจัดทําสาธารณูปโภคใหกับ
ประชาชนเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน
ตลอดจนระบบสังคม เศรษฐกิจของประเทศไทยไมไดรับการ
พัฒนา

4.2 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมใหมี
การระงับขอพิพาททางเลือกในสัญญาเพ่ือใหเอกชนรวม
ลงทุนในกิจการของรัฐตามพระราชบัญญัติการใหเอกชน
รวมลงทุนในกิจการ  ของรัฐ พ.ศ. 2556

สําหรับการระงับขอพิพาททางเลือกน้ัน ทําใหเกิด
การแกไขปญหาท่ีตรงจุด รวดเร็วและเกิดผลดีในระยะยาว ท่ี
เมื่อเกิดกรณีพิพาทข้ึนสูกระบวนการพิจารณาคดีของศาล คํา
ตัดสินของศาลท่ีออกมา ยอมตองมีฝายท่ีชนะคดีกับฝายท่ี
แพคดี ทําใหเกิดความบาดหมางคลางแคลงใจในการท่ีจะตอง
อยูรวมกันตอไป ซึ่งไมเกิดประโยชนอยางแทจริง วิธีการ
ระงับขอพิพาททางเลือกจึงเปนวิธีท่ีเหมาะสมในการนํามาใช
แกไขปญหาดังกลาวโดยท่ีคูกรณีเกิดความพึงพอใจท้ังสอง
ฝาย อีกท้ังยังชวยลดปริมาณคดีท่ีเขาสูกระบวนการพิจารณา
คดีของศาลท่ีมีอยูเปนจํานวนมาก ชวยประหยัดเวลาและ
งบประมาณ โดยสามารถนํามาใชได ท้ังกอนท่ีจะเขาสู
กระบวนการพิจารณาคดีของศาลหรือกรณีท่ีคดีเขาสู
กระบวนการพิจารณาคดีของศาลแลว ก็สามารถเดินคูขนาน
กับการพิจารณาของศาลได ซึ่งหากคูกรณีไมสมัครใจจะใช
วิธีการดังกลาว หรือใชแลวไมสามารถหาขอยุติท่ีดีรวมกันได
เรื่องก็เขาสูกระบวนการพิจารณาคดีของศาลตอไป ซึ่ง
รูปแบบของการนําวิธีการระงับขอพิพาททางเลือกมาใชใน
ศาลปกครอง อาจเปนไดท้ังระบบในศาล คือ ดําเนินการโดย
บุคลากรของศาล และระบบนอกศาล เชน มีศูนยไกลเกลี่ย
ประนีประนอมขอพิพาท ซึ่งตองศึกษาความเปนไปไดและ
ความเหมาะสมในระยะตอไป

จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา ประเทศไทยมี
การกําหนดใหมีการระงับขอพิพาทไวในพระราชบัญญัติการ
ใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ซึ่งในทาง
ปฏิ บั ติ คู สั ญญาจะเลื อกการระงับข อพิ พาทแบบ
อนุญาโตตุลาการกําหนดไวในสัญญาท่ีเอกชนรวมลงทุนใน
กิจการของรัฐ เพราะมีพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.
2545 และพระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.
2550 รองรับการระงับขอพิพาทรูปแบบน้ี อีกท้ัง กําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และรูปแบบของการนําเอาวิธีการ
อนุญาโตตุลาการมาเปนการระงับขอพิพาททางเลือก ท้ังน้ี
เพ่ือใหคูพิพาทใชในการระงับขอพิพาททางแพงและพาณิชย
แทนการระงับขอพิพาทในศาลอันจะเปนการลดปริมาณคดีท่ี
จะข้ึนมาสูศาล แตในทางกลับกันไมมีการสงเสริมการระงับ
ขอพิพาททางเลือกรูปแบบอ่ืน ๆ  มาใชในสัญญาท่ีเอกชนรวม
ลงทุนในกิจการของรัฐ ทําใหคูสัญญามีความเช่ือมั่นในการ
กําหนดรูปแบบของการระงับขอพิพาททางเลือกในรูปแบบ
ของอนุญาโตตุลาการมาใชในสัญญามากกวาการระงับขอ
พิพาททางเลือกอ่ืน น่ันเอง

อน่ึง วิธีการระงับขอพิพาททางเลือกน้ันมีอยูหลาย
วิธีดวยกัน เชน การเจรจาการไกลเกลี่ย การประนีประนอม
และอนุญาโตตุลาการ เปนตน แตในทางปฏิบัติในสัญญาท่ีให
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คณะรัฐมนตรี เปนการสร างข้ันตอนและรูปแบบท่ีมี
วัตถุประสงคท่ีจะไมใหรัฐเสียเปรียบ โดยกําหนดวาหากมี
ความจําเปนท่ีมิอาจหลีกเลี่ยงไดในการกําหนดการระงับขอ
พิพาททางเลือกรูปแบบอนุญาโตตุลาการได ใหเสนอรัฐมนตรี
พิจารณาอนุมัติเปนรายๆ ไป ซึ่งถือวาเปนการสรางข้ันตอน
วิธีการ และรูปแบบท่ีขัดตอวัตถุประสงคและเจตนารมณของ
พระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. 2556 เพราะในทางปฏิบัติจะใชการระงับขอพิพาท
รูปแบบอนุญาโตตุลาการเทาน้ัน เพราะมีพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2550 รับรองและคุมครอง และยังมี
การระงับขอพิพาทในรูปแบบอ่ืนๆ

จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา จากการท่ี
ประเทศไทยไมมีการกําหนดมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับ
เง่ือนไขและรูปแบบของการนําวิธีระงับขอพิพาททางเลือกมา
ใชในขณะท่ีมีขอพิพาทของสัญญาเอกชนรวมทุนในกิจการ
ของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ.2556 น้ัน จึงไมสามารถพิจารณาไดวาสัญญาใดท่ี
ควรใหการระงับขอพิพาทโดยวิธีการระงับขอพิพาทแบบใด
ทําใหการกระทําดังกลาวไมสอดคลองกับหลักการ ทฤษฎีทาง
กฎหมาย ไดแก หลักการระงับขอพิพาททางเลือก สงผลให
เกิดปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการกําหนดมาตรการเพ่ือ
ดําเนินวิธีอนุญาโตตุลาการในสัญญาตามพระราชบัญญัติการ
ใหเอกชนรวมทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556

ดังน้ัน จะเห็นไดวา การท่ีประเทศไทยไมไดกําหนด
มาตรการเพ่ือดําเนินวิธีอนุญาโตตุลาการมาใชในขณะท่ีมีขอ
พิพาทของสัญญารวมทุน ตามพระราชบัญญัติการใหเอกชน
รวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ทําใหประเทศไทยไมมี
หลักเกณฑ วิธีการ หรือรูปแบบในการกําหนดวาสัญญา
ประเภทใดหรือเน้ือหาของสัญญาในลักษณะใดท่ีสามารถใช
กระบวนการระงับขอพิพาทโดยหรือรูปแบบใดไดอยาง
สมบูรณ สงผลทําใหเอกชนขาดความเช่ือมั่นในการเขามารวม
ลงทุนทําธุรกิจกับรัฐบาลไทย เกิดผลเสียตอการพัฒนา
โครงสรางของประเทศในการจัดทําสาธารณูปโภคใหกับ
ประชาชนเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน
ตลอดจนระบบสังคม เศรษฐกิจของประเทศไทยไมไดรับการ
พัฒนา

4.2 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมใหมี
การระงับขอพิพาททางเลือกในสัญญาเพ่ือใหเอกชนรวม
ลงทุนในกิจการของรัฐตามพระราชบัญญัติการใหเอกชน
รวมลงทุนในกิจการ  ของรัฐ พ.ศ. 2556

สําหรับการระงับขอพิพาททางเลือกน้ัน ทําใหเกิด
การแกไขปญหาท่ีตรงจุด รวดเร็วและเกิดผลดีในระยะยาว ท่ี
เมื่อเกิดกรณีพิพาทข้ึนสูกระบวนการพิจารณาคดีของศาล คํา
ตัดสินของศาลท่ีออกมา ยอมตองมีฝายท่ีชนะคดีกับฝายท่ี
แพคดี ทําใหเกิดความบาดหมางคลางแคลงใจในการท่ีจะตอง
อยูรวมกันตอไป ซึ่งไมเกิดประโยชนอยางแทจริง วิธีการ
ระงับขอพิพาททางเลือกจึงเปนวิธีท่ีเหมาะสมในการนํามาใช
แกไขปญหาดังกลาวโดยท่ีคูกรณีเกิดความพึงพอใจท้ังสอง
ฝาย อีกท้ังยังชวยลดปริมาณคดีท่ีเขาสูกระบวนการพิจารณา
คดีของศาลท่ีมีอยูเปนจํานวนมาก ชวยประหยัดเวลาและ
งบประมาณ โดยสามารถนํามาใชได ท้ังกอนท่ีจะเขาสู
กระบวนการพิจารณาคดีของศาลหรือกรณีท่ีคดีเขาสู
กระบวนการพิจารณาคดีของศาลแลว ก็สามารถเดินคูขนาน
กับการพิจารณาของศาลได ซึ่งหากคูกรณีไมสมัครใจจะใช
วิธีการดังกลาว หรือใชแลวไมสามารถหาขอยุติท่ีดีรวมกันได
เรื่องก็เขาสูกระบวนการพิจารณาคดีของศาลตอไป ซึ่ง
รูปแบบของการนําวิธีการระงับขอพิพาททางเลือกมาใชใน
ศาลปกครอง อาจเปนไดท้ังระบบในศาล คือ ดําเนินการโดย
บุคลากรของศาล และระบบนอกศาล เชน มีศูนยไกลเกลี่ย
ประนีประนอมขอพิพาท ซึ่งตองศึกษาความเปนไปไดและ
ความเหมาะสมในระยะตอไป

จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา ประเทศไทยมี
การกําหนดใหมีการระงับขอพิพาทไวในพระราชบัญญัติการ
ใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ซึ่งในทาง
ปฏิ บั ติ คู สั ญญาจะเลื อกการระงับข อพิ พาทแบบ
อนุญาโตตุลาการกําหนดไวในสัญญาท่ีเอกชนรวมลงทุนใน
กิจการของรัฐ เพราะมีพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.
2545 และพระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.
2550 รองรับการระงับขอพิพาทรูปแบบน้ี อีกท้ัง กําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และรูปแบบของการนําเอาวิธีการ
อนุญาโตตุลาการมาเปนการระงับขอพิพาททางเลือก ท้ังน้ี
เพ่ือใหคูพิพาทใชในการระงับขอพิพาททางแพงและพาณิชย
แทนการระงับขอพิพาทในศาลอันจะเปนการลดปริมาณคดีท่ี
จะข้ึนมาสูศาล แตในทางกลับกันไมมีการสงเสริมการระงับ
ขอพิพาททางเลือกรูปแบบอ่ืน ๆ  มาใชในสัญญาท่ีเอกชนรวม
ลงทุนในกิจการของรัฐ ทําใหคูสัญญามีความเช่ือมั่นในการ
กําหนดรูปแบบของการระงับขอพิพาททางเลือกในรูปแบบ
ของอนุญาโตตุลาการมาใชในสัญญามากกวาการระงับขอ
พิพาททางเลือกอ่ืน น่ันเอง

อน่ึง วิธีการระงับขอพิพาททางเลือกน้ันมีอยูหลาย
วิธีดวยกัน เชน การเจรจาการไกลเกลี่ย การประนีประนอม
และอนุญาโตตุลาการ เปนตน แตในทางปฏิบัติในสัญญาท่ีให
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คณะรัฐมนตรี เปนการสร างข้ันตอนและรูปแบบท่ีมี
วัตถุประสงคท่ีจะไมใหรัฐเสียเปรียบ โดยกําหนดวาหากมี
ความจําเปนท่ีมิอาจหลีกเลี่ยงไดในการกําหนดการระงับขอ
พิพาททางเลือกรูปแบบอนุญาโตตุลาการได ใหเสนอรัฐมนตรี
พิจารณาอนุมัติเปนรายๆ ไป ซึ่งถือวาเปนการสรางข้ันตอน
วิธีการ และรูปแบบท่ีขัดตอวัตถุประสงคและเจตนารมณของ
พระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. 2556 เพราะในทางปฏิบัติจะใชการระงับขอพิพาท
รูปแบบอนุญาโตตุลาการเทาน้ัน เพราะมีพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2550 รับรองและคุมครอง และยังมี
การระงับขอพิพาทในรูปแบบอ่ืนๆ

จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา จากการท่ี
ประเทศไทยไมมีการกําหนดมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับ
เง่ือนไขและรูปแบบของการนําวิธีระงับขอพิพาททางเลือกมา
ใชในขณะท่ีมีขอพิพาทของสัญญาเอกชนรวมทุนในกิจการ
ของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ.2556 น้ัน จึงไมสามารถพิจารณาไดวาสัญญาใดท่ี
ควรใหการระงับขอพิพาทโดยวิธีการระงับขอพิพาทแบบใด
ทําใหการกระทําดังกลาวไมสอดคลองกับหลักการ ทฤษฎีทาง
กฎหมาย ไดแก หลักการระงับขอพิพาททางเลือก สงผลให
เกิดปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการกําหนดมาตรการเพ่ือ
ดําเนินวิธีอนุญาโตตุลาการในสัญญาตามพระราชบัญญัติการ
ใหเอกชนรวมทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556

ดังน้ัน จะเห็นไดวา การท่ีประเทศไทยไมไดกําหนด
มาตรการเพ่ือดําเนินวิธีอนุญาโตตุลาการมาใชในขณะท่ีมีขอ
พิพาทของสัญญารวมทุน ตามพระราชบัญญัติการใหเอกชน
รวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ทําใหประเทศไทยไมมี
หลักเกณฑ วิธีการ หรือรูปแบบในการกําหนดวาสัญญา
ประเภทใดหรือเน้ือหาของสัญญาในลักษณะใดท่ีสามารถใช
กระบวนการระงับขอพิพาทโดยหรือรูปแบบใดไดอยาง
สมบูรณ สงผลทําใหเอกชนขาดความเช่ือมั่นในการเขามารวม
ลงทุนทําธุรกิจกับรัฐบาลไทย เกิดผลเสียตอการพัฒนา
โครงสรางของประเทศในการจัดทําสาธารณูปโภคใหกับ
ประชาชนเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน
ตลอดจนระบบสังคม เศรษฐกิจของประเทศไทยไมไดรับการ
พัฒนา

4.2 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมใหมี
การระงับขอพิพาททางเลือกในสัญญาเพ่ือใหเอกชนรวม
ลงทุนในกิจการของรัฐตามพระราชบัญญัติการใหเอกชน
รวมลงทุนในกิจการ  ของรัฐ พ.ศ. 2556

สําหรับการระงับขอพิพาททางเลือกน้ัน ทําใหเกิด
การแกไขปญหาท่ีตรงจุด รวดเร็วและเกิดผลดีในระยะยาว ท่ี
เมื่อเกิดกรณีพิพาทข้ึนสูกระบวนการพิจารณาคดีของศาล คํา
ตัดสินของศาลท่ีออกมา ยอมตองมีฝายท่ีชนะคดีกับฝายท่ี
แพคดี ทําใหเกิดความบาดหมางคลางแคลงใจในการท่ีจะตอง
อยูรวมกันตอไป ซึ่งไมเกิดประโยชนอยางแทจริง วิธีการ
ระงับขอพิพาททางเลือกจึงเปนวิธีท่ีเหมาะสมในการนํามาใช
แกไขปญหาดังกลาวโดยท่ีคูกรณีเกิดความพึงพอใจท้ังสอง
ฝาย อีกท้ังยังชวยลดปริมาณคดีท่ีเขาสูกระบวนการพิจารณา
คดีของศาลท่ีมีอยูเปนจํานวนมาก ชวยประหยัดเวลาและ
งบประมาณ โดยสามารถนํามาใชได ท้ังกอนท่ีจะเขาสู
กระบวนการพิจารณาคดีของศาลหรือกรณีท่ีคดีเขาสู
กระบวนการพิจารณาคดีของศาลแลว ก็สามารถเดินคูขนาน
กับการพิจารณาของศาลได ซึ่งหากคูกรณีไมสมัครใจจะใช
วิธีการดังกลาว หรือใชแลวไมสามารถหาขอยุติท่ีดีรวมกันได
เรื่องก็เขาสูกระบวนการพิจารณาคดีของศาลตอไป ซึ่ง
รูปแบบของการนําวิธีการระงับขอพิพาททางเลือกมาใชใน
ศาลปกครอง อาจเปนไดท้ังระบบในศาล คือ ดําเนินการโดย
บุคลากรของศาล และระบบนอกศาล เชน มีศูนยไกลเกลี่ย
ประนีประนอมขอพิพาท ซึ่งตองศึกษาความเปนไปไดและ
ความเหมาะสมในระยะตอไป

จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา ประเทศไทยมี
การกําหนดใหมีการระงับขอพิพาทไวในพระราชบัญญัติการ
ใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ซึ่งในทาง
ปฏิ บั ติ คู สั ญญาจะเลื อกการระงับข อพิ พาทแบบ
อนุญาโตตุลาการกําหนดไวในสัญญาท่ีเอกชนรวมลงทุนใน
กิจการของรัฐ เพราะมีพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.
2545 และพระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.
2550 รองรับการระงับขอพิพาทรูปแบบน้ี อีกท้ัง กําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และรูปแบบของการนําเอาวิธีการ
อนุญาโตตุลาการมาเปนการระงับขอพิพาททางเลือก ท้ังน้ี
เพ่ือใหคูพิพาทใชในการระงับขอพิพาททางแพงและพาณิชย
แทนการระงับขอพิพาทในศาลอันจะเปนการลดปริมาณคดีท่ี
จะข้ึนมาสูศาล แตในทางกลับกันไมมีการสงเสริมการระงับ
ขอพิพาททางเลือกรูปแบบอ่ืน ๆ  มาใชในสัญญาท่ีเอกชนรวม
ลงทุนในกิจการของรัฐ ทําใหคูสัญญามีความเช่ือมั่นในการ
กําหนดรูปแบบของการระงับขอพิพาททางเลือกในรูปแบบ
ของอนุญาโตตุลาการมาใชในสัญญามากกวาการระงับขอ
พิพาททางเลือกอ่ืน น่ันเอง

อน่ึง วิธีการระงับขอพิพาททางเลือกน้ันมีอยูหลาย
วิธีดวยกัน เชน การเจรจาการไกลเกลี่ย การประนีประนอม
และอนุญาโตตุลาการ เปนตน แตในทางปฏิบัติในสัญญาท่ีให



วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
Vol. 4 No.1 Jan – Jun 2017

~ 12 ~

เอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ นิยมท่ีจะนําเอาการระงับ
ขอพิพาทแบบอนุญาโตตุลาการมาบังคับใช สงผลใหการ
ระงับขอพิพาทในรูปแบบอ่ืน ๆ ไมเปนท่ีนิยมนํามาใชในการ
ระงับขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาท่ีเอกชนรวมลงทุนใน
กิจการของรัฐ เพราะไมมีกฎหมายท่ีกําหนดและรองรับ
รูปแบบการระงับขอพิพาททางเลือกอ่ืนมาบังคับใช ซึ่ง
รูปแบบการระงับขอพิพาทรูปแบบอ่ืนน้ันสามารถระงับขอ
พิพาทไดเชนกัน ทําใหบริษัทเอกชนท่ีจะรวมลงทุนกับรัฐใน
การจัดสรางสาธารณูปโภคตาง ๆ น้ัน จึงเห็นไดวาการนํา
รูปแบบการระงับขอพิพาททางเลือกแบบอนุญาโตตุลาการมา
ใชเพียงอยางเดียวน้ันเกิดความไมเปนกลางและขาดความ
เช่ือมั่น เพราะไมสามารถเปดโอกาสใหคูพิพาทสามารถเลือก
รูปแบบการระงับขอพิพาทรูปแบบอ่ืนมาใชไดเลยทําใหการ
นําการระงับขอพิพาททางเลือกมาใชในสัญญาท่ีเอกชนรวม
ลงทุนในกิจการของรัฐน้ันไมตรงตามวัตถุประสงคและ
เจตนารมณของกฎหมายท่ีจะใหมีการระงับขอพิพาท

นอกจากน้ี การไมมีหนวยงานหรือกฎหมายท่ีชัดเจน
ท่ีทําใหเอกชนมองวาการระงับขอพิพาททางเลือกน้ัน ไม
สามารถท่ีจะเลือกรูปแบบใดก็ไดตามความเหมาะสมของ
คูสัญญาทําใหการสงเสริมการระงับขอพิพาททางเลือกมาใช
ในสัญญาท่ีเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ ไมเปนการ
ดึงดูดใหเอกชนเขารวมทุนกับรัฐในการจัดสรางสาธารณูปโภค
ตางๆ  ของรัฐน้ัน และไมตรงตามวัตถุประสงคและเจตนารมณ
ของพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. 2556 เพราะถึงแมพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวม
ลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 จะมีการกําหนดใหมีการ
ระงับขอพิพาททางเลือกเอาไว แตกฎหมายกําหนดรองรับการ
ระงับขอพิพาททางเลือกมีเพียงหน่ึงเดียวเทาน้ัน คือ การ
ระงับขอพิพาทรูปแบบอนุญาโตตุลาการ ซึ่งรูปแบบการระงับ
ขอพิพาททางเลือกรูปแบบอ่ืน  ๆน้ัน ไมไดกําหนดไว จึงทําให
เปนการไมเอ้ือใหเอกชนเขามารวมลงทุนกับรัฐในกิจการ
ตางๆ  ของรัฐ สงผลทําใหไมไดรับความรวมมือในการท่ีเอกชน
มารวมลงทุนกับรัฐ และการนําเครื่องมือ ตลอดจนเทคโนโลยี
ท่ีทันสมัยมาจัดสรางสาธารณูปโภคตาง ๆ กับรัฐ เพ่ือ
ประโยชนของประชาชน และขาดการสงเสริมการระงับขอ
พิพาททางเลือกรูปแบบอ่ืน  ๆอีกดวย

จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา การท่ีไม
สงเสริมการระงับขอพิพาททางเลือกใหชัดเจนในการท่ีเอก
รวมลงทุนในกิจการของรัฐตามพระราชบัญญัติการให
เอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ทําใหเอกชน
ขาดความเช่ือมั่นและมองวาไมเปนกลางในการดําเนิน
กระบวนระงับขอพิพาทตามสัญญา เพราะการระงับขอ

พิพาททางเลือกน้ันมีรูปแบบของการระงับขอพิพาท
ดวยกัน 4 รูปแบบ ดังน้ี 1. การเจรจา 2. การไกลเกลี่ย 3.
การประนีประนอมและ 4. อนุญาโตตุลาการ เปนตน ซึ่ง
คูพิพาทสามารถเลือกรูปแบบในการระงับขอพิพาทได
ในทางกลับกันพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 กําหนดใหสัญญาเอกชนรวม
ลงทุนในกิจการของรัฐน้ันใหใชการระงับขอพิพาทรูปแบบ
อนุญาโตตุลาการ สงผลใหการกระทําดังกลาวจึงไม
สอดคลองกับทฤษฎีการระงับขอพิพาททางเลือก ตลอดจน
ทําใหเกิดปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการสงเสริมใหมีการ
ระงับขอพิพาททางเลือกในสัญญาเพ่ือใหเอกชนรวมลงทุน
ในกิจการของรัฐตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวม
ลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556

ดังน้ัน จะเห็นไดวา การท่ีกฎหมายไมมีการกําหนด
เรื่องการสงเสริมการระงับขอพิพาททางเลือกใหชัดเจน
เพียงแตกําหนดใหสัญญาเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ
น้ันใหใชการระงับขอพิพาทรูปแบบอนุญาโตตุลาการเพียง
หน่ึงเดียว ซึ่งเปนการปดก้ันไมใหคูพิพาทเลือกรูปแบบของ
การระงับขอพิพาททางเลือกรูปแบบอ่ืน ๆ ทําใหเมื่อเกิดขอ
พิพาทในสัญญาท่ีเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐน้ันตอง
เขาสูการระงับขอพิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ (ถนัด
กิจ นิวาทวงษ, 2558) สวนการระงับขอพิพาทรูปแบบอ่ืน ๆ
ไมเปนท่ีนิยมในการเลือกมาระงับขอพาท สงผลใหคูพิพาท
ไมมีสิทธิท่ีจะเลือกการระงับขอพิพาทโดยวิธีการอ่ืน ๆ ท่ี
เหลือไดเลย ซึ่งการระงับขอพิพาทรูปแบบท่ีเหลืออยูน้ัน
สามารถท่ีจะระงับขอพิพาทท่ีเกิดจากสัญญาไดเฉก
เชนเดียวกับรูปแบบอนุญาโตตุลาการ ทําใหเกิดผลเสียตอ
การท่ีเอกชนจะเขามารวมลงทุนในกิจการของรัฐ และการ
พัฒนาโครงสรางของประเทศดานการจัดสาธารณูปโภค
ไมไดรับการพัฒนา ตลอดจนความเจริญกาวหนาในชีวิต
ความเปนอยูของประชาชนในการไดรับประโยชนจากการ
จัดสาธารณูปโภคตาง ๆ น่ันเอง

4.3 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับอนุสัญญาวา
ดวยการระงับขอพิพาทการลงทุนระหวางรัฐและคนชาติ
ของรัฐอื่น ค.ศ. 1965 ในประเทศไทย

ศูนยอนุสัญญาวาดวยการระงับขอพิพาทการลงทุน
ระหวางรัฐและคนชาติของรัฐอ่ืน ค.ศ. 1965 (ICSID) กอตั้งข้ึน
ตามอนุสัญญาวาดวยการระงับขอพิพาททางการลงทุน
ระหวางรัฐและคนชาติของรัฐอ่ืน (Convention on the
Settlement of Investment Disputes between States
and National of Others States) ทํา ณ กรุงวอชิงตัน เมื่อ
วันท่ี 18 มีนาคม ค.ศ. 1965 จึงมักเรียกกันติดปากวา
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เอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ นิยมท่ีจะนําเอาการระงับ
ขอพิพาทแบบอนุญาโตตุลาการมาบังคับใช สงผลใหการ
ระงับขอพิพาทในรูปแบบอ่ืน ๆ ไมเปนท่ีนิยมนํามาใชในการ
ระงับขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาท่ีเอกชนรวมลงทุนใน
กิจการของรัฐ เพราะไมมีกฎหมายท่ีกําหนดและรองรับ
รูปแบบการระงับขอพิพาททางเลือกอ่ืนมาบังคับใช ซึ่ง
รูปแบบการระงับขอพิพาทรูปแบบอ่ืนน้ันสามารถระงับขอ
พิพาทไดเชนกัน ทําใหบริษัทเอกชนท่ีจะรวมลงทุนกับรัฐใน
การจัดสรางสาธารณูปโภคตาง ๆ น้ัน จึงเห็นไดวาการนํา
รูปแบบการระงับขอพิพาททางเลือกแบบอนุญาโตตุลาการมา
ใชเพียงอยางเดียวน้ันเกิดความไมเปนกลางและขาดความ
เช่ือมั่น เพราะไมสามารถเปดโอกาสใหคูพิพาทสามารถเลือก
รูปแบบการระงับขอพิพาทรูปแบบอ่ืนมาใชไดเลยทําใหการ
นําการระงับขอพิพาททางเลือกมาใชในสัญญาท่ีเอกชนรวม
ลงทุนในกิจการของรัฐน้ันไมตรงตามวัตถุประสงคและ
เจตนารมณของกฎหมายท่ีจะใหมีการระงับขอพิพาท

นอกจากน้ี การไมมีหนวยงานหรือกฎหมายท่ีชัดเจน
ท่ีทําใหเอกชนมองวาการระงับขอพิพาททางเลือกน้ัน ไม
สามารถท่ีจะเลือกรูปแบบใดก็ไดตามความเหมาะสมของ
คูสัญญาทําใหการสงเสริมการระงับขอพิพาททางเลือกมาใช
ในสัญญาท่ีเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ ไมเปนการ
ดึงดูดใหเอกชนเขารวมทุนกับรัฐในการจัดสรางสาธารณูปโภค
ตางๆ  ของรัฐน้ัน และไมตรงตามวัตถุประสงคและเจตนารมณ
ของพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. 2556 เพราะถึงแมพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวม
ลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 จะมีการกําหนดใหมีการ
ระงับขอพิพาททางเลือกเอาไว แตกฎหมายกําหนดรองรับการ
ระงับขอพิพาททางเลือกมีเพียงหน่ึงเดียวเทาน้ัน คือ การ
ระงับขอพิพาทรูปแบบอนุญาโตตุลาการ ซึ่งรูปแบบการระงับ
ขอพิพาททางเลือกรูปแบบอ่ืน  ๆน้ัน ไมไดกําหนดไว จึงทําให
เปนการไมเอ้ือใหเอกชนเขามารวมลงทุนกับรัฐในกิจการ
ตางๆ  ของรัฐ สงผลทําใหไมไดรับความรวมมือในการท่ีเอกชน
มารวมลงทุนกับรัฐ และการนําเครื่องมือ ตลอดจนเทคโนโลยี
ท่ีทันสมัยมาจัดสรางสาธารณูปโภคตาง ๆ กับรัฐ เพ่ือ
ประโยชนของประชาชน และขาดการสงเสริมการระงับขอ
พิพาททางเลือกรูปแบบอ่ืน  ๆอีกดวย

จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา การท่ีไม
สงเสริมการระงับขอพิพาททางเลือกใหชัดเจนในการท่ีเอก
รวมลงทุนในกิจการของรัฐตามพระราชบัญญัติการให
เอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ทําใหเอกชน
ขาดความเช่ือมั่นและมองวาไมเปนกลางในการดําเนิน
กระบวนระงับขอพิพาทตามสัญญา เพราะการระงับขอ

พิพาททางเลือกน้ันมีรูปแบบของการระงับขอพิพาท
ดวยกัน 4 รูปแบบ ดังน้ี 1. การเจรจา 2. การไกลเกลี่ย 3.
การประนีประนอมและ 4. อนุญาโตตุลาการ เปนตน ซึ่ง
คูพิพาทสามารถเลือกรูปแบบในการระงับขอพิพาทได
ในทางกลับกันพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 กําหนดใหสัญญาเอกชนรวม
ลงทุนในกิจการของรัฐน้ันใหใชการระงับขอพิพาทรูปแบบ
อนุญาโตตุลาการ สงผลใหการกระทําดังกลาวจึงไม
สอดคลองกับทฤษฎีการระงับขอพิพาททางเลือก ตลอดจน
ทําใหเกิดปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการสงเสริมใหมีการ
ระงับขอพิพาททางเลือกในสัญญาเพ่ือใหเอกชนรวมลงทุน
ในกิจการของรัฐตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวม
ลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556

ดังน้ัน จะเห็นไดวา การท่ีกฎหมายไมมีการกําหนด
เรื่องการสงเสริมการระงับขอพิพาททางเลือกใหชัดเจน
เพียงแตกําหนดใหสัญญาเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ
น้ันใหใชการระงับขอพิพาทรูปแบบอนุญาโตตุลาการเพียง
หน่ึงเดียว ซึ่งเปนการปดก้ันไมใหคูพิพาทเลือกรูปแบบของ
การระงับขอพิพาททางเลือกรูปแบบอ่ืน ๆ ทําใหเมื่อเกิดขอ
พิพาทในสัญญาท่ีเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐน้ันตอง
เขาสูการระงับขอพิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ (ถนัด
กิจ นิวาทวงษ, 2558) สวนการระงับขอพิพาทรูปแบบอ่ืน ๆ
ไมเปนท่ีนิยมในการเลือกมาระงับขอพาท สงผลใหคูพิพาท
ไมมีสิทธิท่ีจะเลือกการระงับขอพิพาทโดยวิธีการอ่ืน ๆ ท่ี
เหลือไดเลย ซึ่งการระงับขอพิพาทรูปแบบท่ีเหลืออยูน้ัน
สามารถท่ีจะระงับขอพิพาทท่ีเกิดจากสัญญาไดเฉก
เชนเดียวกับรูปแบบอนุญาโตตุลาการ ทําใหเกิดผลเสียตอ
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ความเปนอยูของประชาชนในการไดรับประโยชนจากการ
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เอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ นิยมท่ีจะนําเอาการระงับ
ขอพิพาทแบบอนุญาโตตุลาการมาบังคับใช สงผลใหการ
ระงับขอพิพาทในรูปแบบอ่ืน ๆ ไมเปนท่ีนิยมนํามาใชในการ
ระงับขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาท่ีเอกชนรวมลงทุนใน
กิจการของรัฐ เพราะไมมีกฎหมายท่ีกําหนดและรองรับ
รูปแบบการระงับขอพิพาททางเลือกอ่ืนมาบังคับใช ซึ่ง
รูปแบบการระงับขอพิพาทรูปแบบอ่ืนน้ันสามารถระงับขอ
พิพาทไดเชนกัน ทําใหบริษัทเอกชนท่ีจะรวมลงทุนกับรัฐใน
การจัดสรางสาธารณูปโภคตาง ๆ น้ัน จึงเห็นไดวาการนํา
รูปแบบการระงับขอพิพาททางเลือกแบบอนุญาโตตุลาการมา
ใชเพียงอยางเดียวน้ันเกิดความไมเปนกลางและขาดความ
เช่ือมั่น เพราะไมสามารถเปดโอกาสใหคูพิพาทสามารถเลือก
รูปแบบการระงับขอพิพาทรูปแบบอ่ืนมาใชไดเลยทําใหการ
นําการระงับขอพิพาททางเลือกมาใชในสัญญาท่ีเอกชนรวม
ลงทุนในกิจการของรัฐน้ันไมตรงตามวัตถุประสงคและ
เจตนารมณของกฎหมายท่ีจะใหมีการระงับขอพิพาท

นอกจากน้ี การไมมีหนวยงานหรือกฎหมายท่ีชัดเจน
ท่ีทําใหเอกชนมองวาการระงับขอพิพาททางเลือกน้ัน ไม
สามารถท่ีจะเลือกรูปแบบใดก็ไดตามความเหมาะสมของ
คูสัญญาทําใหการสงเสริมการระงับขอพิพาททางเลือกมาใช
ในสัญญาท่ีเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ ไมเปนการ
ดึงดูดใหเอกชนเขารวมทุนกับรัฐในการจัดสรางสาธารณูปโภค
ตางๆ  ของรัฐน้ัน และไมตรงตามวัตถุประสงคและเจตนารมณ
ของพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. 2556 เพราะถึงแมพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวม
ลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 จะมีการกําหนดใหมีการ
ระงับขอพิพาททางเลือกเอาไว แตกฎหมายกําหนดรองรับการ
ระงับขอพิพาททางเลือกมีเพียงหน่ึงเดียวเทาน้ัน คือ การ
ระงับขอพิพาทรูปแบบอนุญาโตตุลาการ ซึ่งรูปแบบการระงับ
ขอพิพาททางเลือกรูปแบบอ่ืน  ๆน้ัน ไมไดกําหนดไว จึงทําให
เปนการไมเอ้ือใหเอกชนเขามารวมลงทุนกับรัฐในกิจการ
ตางๆ  ของรัฐ สงผลทําใหไมไดรับความรวมมือในการท่ีเอกชน
มารวมลงทุนกับรัฐ และการนําเครื่องมือ ตลอดจนเทคโนโลยี
ท่ีทันสมัยมาจัดสรางสาธารณูปโภคตาง ๆ กับรัฐ เพ่ือ
ประโยชนของประชาชน และขาดการสงเสริมการระงับขอ
พิพาททางเลือกรูปแบบอ่ืน  ๆอีกดวย

จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา การท่ีไม
สงเสริมการระงับขอพิพาททางเลือกใหชัดเจนในการท่ีเอก
รวมลงทุนในกิจการของรัฐตามพระราชบัญญัติการให
เอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ทําใหเอกชน
ขาดความเช่ือมั่นและมองวาไมเปนกลางในการดําเนิน
กระบวนระงับขอพิพาทตามสัญญา เพราะการระงับขอ

พิพาททางเลือกน้ันมีรูปแบบของการระงับขอพิพาท
ดวยกัน 4 รูปแบบ ดังน้ี 1. การเจรจา 2. การไกลเกลี่ย 3.
การประนีประนอมและ 4. อนุญาโตตุลาการ เปนตน ซึ่ง
คูพิพาทสามารถเลือกรูปแบบในการระงับขอพิพาทได
ในทางกลับกันพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 กําหนดใหสัญญาเอกชนรวม
ลงทุนในกิจการของรัฐน้ันใหใชการระงับขอพิพาทรูปแบบ
อนุญาโตตุลาการ สงผลใหการกระทําดังกลาวจึงไม
สอดคลองกับทฤษฎีการระงับขอพิพาททางเลือก ตลอดจน
ทําใหเกิดปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการสงเสริมใหมีการ
ระงับขอพิพาททางเลือกในสัญญาเพ่ือใหเอกชนรวมลงทุน
ในกิจการของรัฐตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวม
ลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556

ดังน้ัน จะเห็นไดวา การท่ีกฎหมายไมมีการกําหนด
เรื่องการสงเสริมการระงับขอพิพาททางเลือกใหชัดเจน
เพียงแตกําหนดใหสัญญาเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ
น้ันใหใชการระงับขอพิพาทรูปแบบอนุญาโตตุลาการเพียง
หน่ึงเดียว ซึ่งเปนการปดก้ันไมใหคูพิพาทเลือกรูปแบบของ
การระงับขอพิพาททางเลือกรูปแบบอ่ืน ๆ ทําใหเมื่อเกิดขอ
พิพาทในสัญญาท่ีเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐน้ันตอง
เขาสูการระงับขอพิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ (ถนัด
กิจ นิวาทวงษ, 2558) สวนการระงับขอพิพาทรูปแบบอ่ืน ๆ
ไมเปนท่ีนิยมในการเลือกมาระงับขอพาท สงผลใหคูพิพาท
ไมมีสิทธิท่ีจะเลือกการระงับขอพิพาทโดยวิธีการอ่ืน ๆ ท่ี
เหลือไดเลย ซึ่งการระงับขอพิพาทรูปแบบท่ีเหลืออยูน้ัน
สามารถท่ีจะระงับขอพิพาทท่ีเกิดจากสัญญาไดเฉก
เชนเดียวกับรูปแบบอนุญาโตตุลาการ ทําใหเกิดผลเสียตอ
การท่ีเอกชนจะเขามารวมลงทุนในกิจการของรัฐ และการ
พัฒนาโครงสรางของประเทศดานการจัดสาธารณูปโภค
ไมไดรับการพัฒนา ตลอดจนความเจริญกาวหนาในชีวิต
ความเปนอยูของประชาชนในการไดรับประโยชนจากการ
จัดสาธารณูปโภคตาง ๆ น่ันเอง

4.3 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับอนุสัญญาวา
ดวยการระงับขอพิพาทการลงทุนระหวางรัฐและคนชาติ
ของรัฐอื่น ค.ศ. 1965 ในประเทศไทย

ศูนยอนุสัญญาวาดวยการระงับขอพิพาทการลงทุน
ระหวางรัฐและคนชาติของรัฐอ่ืน ค.ศ. 1965 (ICSID) กอตั้งข้ึน
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“Washington Convention” โดย ICSID เปนองคกรหน่ึงของ
ธนาคารโลก (World Bank) มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนองคกรใน
การจัดการขอพิพาทเก่ียวกับการลงทุนระหวางรัฐผูรับการ
ลงทุนและนักลงทุนตางชาติ โดยวิธีการประนอมขอพิพาท
และอนุญาโตตุลาการ ท้ังน้ีเพ่ือใหเกิดความรวมมือในการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจระหวางประเทศ ICSID จึงมี
กระบวนการดําเนินงานท่ีเปนปจเจกแยกจากกระบวนการ
ตามกฎหมายภายใน ศาลภายในมีหนาท่ีเพียงเปนเสมือน
ผู ช วยในการบั งคั บการตามคํ าตั ดสิ นของ ICSID
เทาน้ัน คูกรณีไมมีสิทธิยื่นอุทธรณกรณีพิพาทเดียวกันน้ีตอ
ศาลภายในอีกได และรัฐภาคีของ ICSID จะตองผูกพันตาม
คําตัดสิน โดยถือวาคําตัดสินดังกลาวเปนท่ีสุด ซึ่งนับวาเปน
เอกลักษณขององคการระหวางประเทศตามกฎหมายระหวาง
ประเทศอยางแทจริง แรกเริ่มกอตั้งมีสมาชิกท้ังสิ้นเพียง 20
ประเทศ และเพ่ิมจํานวนเปน 157 ประเทศจนถึงปจจุบัน

จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา ประเทศไทยไดมี
การลงนามในอนุสัญญาวาดวยการระงับขอพิพาทการลงทุน
ระหวางรัฐและคนชาติของรัฐอ่ืน ค.ศ. 1965 แตไมมีการให
สัตยาบันในอนุสัญญาฉบับดังกลาวเอาไว ท้ังน้ีในการลงนาม
แตไมมีการใหสัตยาบันไวน้ัน ผลของทางกฎหมายจึงทําใหไม
มีผลบังคับใชในประเทศไทย และนักลงทุนตางชาติและนัก
ลงทุนตางชาติไมสามารถใชวิธีการระงับขอพิพาทในสัญญาท่ี
นักลงทุนตางชาติหรือเอกชนท่ีเขามารวมลงทุนในกิจการของ
รัฐตามอนุสัญญาวาดวยการระงับขอพิพาทการลงทุนระหวาง
รัฐและคนชาติของรัฐอ่ืน ค.ศ.1965 ได ทําใหประเทศไทยใช
การระงับขอพิพาทในสัญญาท่ีนักลงทุนตางชาติหรือเอกชนท่ี
เขามารวมลงทุนในกิจการของรัฐตามกฎหมายในประเทศ คือ
พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 และ
พระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2550 เทาน้ัน

นอกจากน้ี การท่ีประเทศไทยยังไมไดใหสัตยาบันใน
อนุสัญญาวาดวยการระงับขอพิพาทการลงทุนระหวางรัฐและ
คนชาติของรัฐอ่ืน ค.ศ. 1965 น้ี ทําใหประเทศไทยไมไดเปน
ภาคีในอนุสัญญาดังกลาว รวมท้ังทําใหประเทศไทยไมมี
อนุสัญญาท่ีเปนเครื่องมือในการระงับขอพิพาทระหวางรัฐกับ
เอกชนท่ีสากลใชบั งคับกัน มี เพียงพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2550 ท่ีใชบังคับในสัญญารวมลงทุน
ในกิจการของรัฐตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุน
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ซึ่งเปนประโยชนในแงของการ
คุมครองการลงทุนของนักลงทุนตางชาติในประเทศไทย และ
เปนการจูงใจนักลงทุนตางชาติเกิดความเช่ือมั่นท่ีจะลงทุนใน

ประเทศไทยมากข้ึน อันจะนํามาซึ่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของประทศไทย

อยางไรก็ตาม ผลของการไมไดใหสัตยาบันใน
อนุสัญญาวาดวยการระงับขอพิพาทการลงทุนระหวางรัฐและ
คนชาติของรัฐอ่ืน ค.ศ. 1965 ทําใหเอกชนท่ีจะเขามาทํา
สัญญารวมลงทุนในกิจการของรัฐตามพระราชบัญญัติการให
เอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 น้ัน ขาดความ
เช่ือมั่นในการกําหนดวิธีการระงับขอพิพาทท่ีเปนสากล
เพราะประเทศไทยใชการระงับขอพิพาทตามกฎหมาย
ภายในประเทศ ซึ่งการไมไดใหสัตยาบันในอนุสัญญาวาดวย
การระงับขอพิพาทการลงทุนระหวางรัฐและคนชาติของรัฐ
อ่ืน ค.ศ. 1965 จึงทําใหการกระทําดังกลาวจึงทําใหไม
สอดคลองกับหลักการทางกฎหมาย ซึ่งไดแก หลักการระงับ
ขอพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ

จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา การท่ีประเทศ
ไทยยังไมไดใหสัตยาบันในอนุสัญญาวาดวยการระงับขอ
พิพาทการลงทุนระหวางรัฐและคนชาติของรัฐอ่ืน ค.ศ. 1965
น้ัน ทําใหประเทศไทยไมสามารถใชการระงับขอพิพาทใน
สัญญาท่ีเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐตามอนุสัญญาวา
ดวยการระงับขอพิพาทการลงทุนระหวางรัฐและคนชาติของ
รัฐอ่ืน ค.ศ. 1965 ได ทําใหเอกชนขาดความเช่ือมั่นในการ
ท่ีจะเขามารวมลงทุนกับรัฐ ซึ่งการกระทําดังกลาวจึงทําใหไม
สอดคลองกับหลักการทางกฎหมาย ซึ่งไดแก หลักการระงับ
ขอพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ จึงสงผลทําใหเกิดปญหา
ทางกฎหมายเก่ียวกับอนุสัญญาวาดวยการระงับขอพิพาท
การลงทุนระหวางรัฐและคนชาติของรัฐอ่ืน ค.ศ. 1965 ใน
ประเทศไทย

ดังน้ัน หากประเทศไทยไมมีการใหสัตยาบันใน
อนุสัญญาวาดวยการระงับขอพิพาทการลงทุนระหวางรัฐและ
คนชาติของรัฐอ่ืน ค.ศ. 1965 จะทําใหประเทศไทยไมมี
อนุสัญญาท่ีเปนเครื่องมือในการระงับขอพิพาทระหวางรัฐกับ
เอกชน ซึ่งเปนประโยชนในแงของการคุมครองการลงทุนของ
นักลงทุนตางชาติในประเทศไทย ซึ่งเปนการจูงใจนักลงทุน
ตางชาติเกิดความเช่ือมั่นท่ีจะลงทุนในประเทศไทยมากข้ึน
และสงผลกระทบตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประทศ
ไทย และการใหบริการสาธารณะดานสาธารณูประโภคท่ีตอง
ใชเทคโนโลยีและอุปกรณในการใหบริการสาธารณะท่ีทันสมยั
ตลอดจนทําใหนักลงทุนหรือเอกชนท่ีจะเขามาทําสัญญารวม
ลงทุนในกิจการของรัฐตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวม
ลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 น้ัน ขาดความเช่ือมั่นใน
การกําหนดวิธีการระงับขอพิพาทในสัญญาท่ีรวมลงทุน
น้ันเอง
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“Washington Convention” โดย ICSID เปนองคกรหน่ึงของ
ธนาคารโลก (World Bank) มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนองคกรใน
การจัดการขอพิพาทเก่ียวกับการลงทุนระหวางรัฐผูรับการ
ลงทุนและนักลงทุนตางชาติ โดยวิธีการประนอมขอพิพาท
และอนุญาโตตุลาการ ท้ังน้ีเพ่ือใหเกิดความรวมมือในการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจระหวางประเทศ ICSID จึงมี
กระบวนการดําเนินงานท่ีเปนปจเจกแยกจากกระบวนการ
ตามกฎหมายภายใน ศาลภายในมีหนาท่ีเพียงเปนเสมือน
ผู ช วยในการบั งคั บการตามคํ าตั ดสิ นของ ICSID
เทาน้ัน คูกรณีไมมีสิทธิยื่นอุทธรณกรณีพิพาทเดียวกันน้ีตอ
ศาลภายในอีกได และรัฐภาคีของ ICSID จะตองผูกพันตาม
คําตัดสิน โดยถือวาคําตัดสินดังกลาวเปนท่ีสุด ซึ่งนับวาเปน
เอกลักษณขององคการระหวางประเทศตามกฎหมายระหวาง
ประเทศอยางแทจริง แรกเริ่มกอตั้งมีสมาชิกท้ังสิ้นเพียง 20
ประเทศ และเพ่ิมจํานวนเปน 157 ประเทศจนถึงปจจุบัน

จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา ประเทศไทยไดมี
การลงนามในอนุสัญญาวาดวยการระงับขอพิพาทการลงทุน
ระหวางรัฐและคนชาติของรัฐอ่ืน ค.ศ. 1965 แตไมมีการให
สัตยาบันในอนุสัญญาฉบับดังกลาวเอาไว ท้ังน้ีในการลงนาม
แตไมมีการใหสัตยาบันไวน้ัน ผลของทางกฎหมายจึงทําใหไม
มีผลบังคับใชในประเทศไทย และนักลงทุนตางชาติและนัก
ลงทุนตางชาติไมสามารถใชวิธีการระงับขอพิพาทในสัญญาท่ี
นักลงทุนตางชาติหรือเอกชนท่ีเขามารวมลงทุนในกิจการของ
รัฐตามอนุสัญญาวาดวยการระงับขอพิพาทการลงทุนระหวาง
รัฐและคนชาติของรัฐอ่ืน ค.ศ.1965 ได ทําใหประเทศไทยใช
การระงับขอพิพาทในสัญญาท่ีนักลงทุนตางชาติหรือเอกชนท่ี
เขามารวมลงทุนในกิจการของรัฐตามกฎหมายในประเทศ คือ
พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 และ
พระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2550 เทาน้ัน

นอกจากน้ี การท่ีประเทศไทยยังไมไดใหสัตยาบันใน
อนุสัญญาวาดวยการระงับขอพิพาทการลงทุนระหวางรัฐและ
คนชาติของรัฐอ่ืน ค.ศ. 1965 น้ี ทําใหประเทศไทยไมไดเปน
ภาคีในอนุสัญญาดังกลาว รวมท้ังทําใหประเทศไทยไมมี
อนุสัญญาท่ีเปนเครื่องมือในการระงับขอพิพาทระหวางรัฐกับ
เอกชนท่ีสากลใชบั งคับกัน มี เพียงพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2550 ท่ีใชบังคับในสัญญารวมลงทุน
ในกิจการของรัฐตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุน
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ซึ่งเปนประโยชนในแงของการ
คุมครองการลงทุนของนักลงทุนตางชาติในประเทศไทย และ
เปนการจูงใจนักลงทุนตางชาติเกิดความเช่ือมั่นท่ีจะลงทุนใน

ประเทศไทยมากข้ึน อันจะนํามาซึ่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของประทศไทย

อยางไรก็ตาม ผลของการไมไดใหสัตยาบันใน
อนุสัญญาวาดวยการระงับขอพิพาทการลงทุนระหวางรัฐและ
คนชาติของรัฐอ่ืน ค.ศ. 1965 ทําใหเอกชนท่ีจะเขามาทํา
สัญญารวมลงทุนในกิจการของรัฐตามพระราชบัญญัติการให
เอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 น้ัน ขาดความ
เช่ือมั่นในการกําหนดวิธีการระงับขอพิพาทท่ีเปนสากล
เพราะประเทศไทยใชการระงับขอพิพาทตามกฎหมาย
ภายในประเทศ ซึ่งการไมไดใหสัตยาบันในอนุสัญญาวาดวย
การระงับขอพิพาทการลงทุนระหวางรัฐและคนชาติของรัฐ
อ่ืน ค.ศ. 1965 จึงทําใหการกระทําดังกลาวจึงทําใหไม
สอดคลองกับหลักการทางกฎหมาย ซึ่งไดแก หลักการระงับ
ขอพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ

จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา การท่ีประเทศ
ไทยยังไมไดใหสัตยาบันในอนุสัญญาวาดวยการระงับขอ
พิพาทการลงทุนระหวางรัฐและคนชาติของรัฐอ่ืน ค.ศ. 1965
น้ัน ทําใหประเทศไทยไมสามารถใชการระงับขอพิพาทใน
สัญญาท่ีเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐตามอนุสัญญาวา
ดวยการระงับขอพิพาทการลงทุนระหวางรัฐและคนชาติของ
รัฐอ่ืน ค.ศ. 1965 ได ทําใหเอกชนขาดความเช่ือมั่นในการ
ท่ีจะเขามารวมลงทุนกับรัฐ ซึ่งการกระทําดังกลาวจึงทําใหไม
สอดคลองกับหลักการทางกฎหมาย ซึ่งไดแก หลักการระงับ
ขอพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ จึงสงผลทําใหเกิดปญหา
ทางกฎหมายเก่ียวกับอนุสัญญาวาดวยการระงับขอพิพาท
การลงทุนระหวางรัฐและคนชาติของรัฐอ่ืน ค.ศ. 1965 ใน
ประเทศไทย

ดังน้ัน หากประเทศไทยไมมีการใหสัตยาบันใน
อนุสัญญาวาดวยการระงับขอพิพาทการลงทุนระหวางรัฐและ
คนชาติของรัฐอ่ืน ค.ศ. 1965 จะทําใหประเทศไทยไมมี
อนุสัญญาท่ีเปนเครื่องมือในการระงับขอพิพาทระหวางรัฐกับ
เอกชน ซึ่งเปนประโยชนในแงของการคุมครองการลงทุนของ
นักลงทุนตางชาติในประเทศไทย ซึ่งเปนการจูงใจนักลงทุน
ตางชาติเกิดความเช่ือมั่นท่ีจะลงทุนในประเทศไทยมากข้ึน
และสงผลกระทบตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประทศ
ไทย และการใหบริการสาธารณะดานสาธารณูประโภคท่ีตอง
ใชเทคโนโลยีและอุปกรณในการใหบริการสาธารณะท่ีทันสมยั
ตลอดจนทําใหนักลงทุนหรือเอกชนท่ีจะเขามาทําสัญญารวม
ลงทุนในกิจการของรัฐตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวม
ลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 น้ัน ขาดความเช่ือมั่นใน
การกําหนดวิธีการระงับขอพิพาทในสัญญาท่ีรวมลงทุน
น้ันเอง
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เทาน้ัน คูกรณีไมมีสิทธิยื่นอุทธรณกรณีพิพาทเดียวกันน้ีตอ
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ประเทศอยางแทจริง แรกเริ่มกอตั้งมีสมาชิกท้ังสิ้นเพียง 20
ประเทศ และเพ่ิมจํานวนเปน 157 ประเทศจนถึงปจจุบัน

จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา ประเทศไทยไดมี
การลงนามในอนุสัญญาวาดวยการระงับขอพิพาทการลงทุน
ระหวางรัฐและคนชาติของรัฐอ่ืน ค.ศ. 1965 แตไมมีการให
สัตยาบันในอนุสัญญาฉบับดังกลาวเอาไว ท้ังน้ีในการลงนาม
แตไมมีการใหสัตยาบันไวน้ัน ผลของทางกฎหมายจึงทําใหไม
มีผลบังคับใชในประเทศไทย และนักลงทุนตางชาติและนัก
ลงทุนตางชาติไมสามารถใชวิธีการระงับขอพิพาทในสัญญาท่ี
นักลงทุนตางชาติหรือเอกชนท่ีเขามารวมลงทุนในกิจการของ
รัฐตามอนุสัญญาวาดวยการระงับขอพิพาทการลงทุนระหวาง
รัฐและคนชาติของรัฐอ่ืน ค.ศ.1965 ได ทําใหประเทศไทยใช
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อนุสัญญาวาดวยการระงับขอพิพาทการลงทุนระหวางรัฐและ
คนชาติของรัฐอ่ืน ค.ศ. 1965 น้ี ทําใหประเทศไทยไมไดเปน
ภาคีในอนุสัญญาดังกลาว รวมท้ังทําใหประเทศไทยไมมี
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ขายสินคาทางอิเล็กทรอนิกสหรือตลาดแบบตรง มีวัตถุประสงคเพ่ือ1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎเีก่ียวกับการคุมครองผูบริโภคในการตลาด
แบบตรง 2) ศึกษาความหมาย ประเภท และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการคุมครองผูบริโภคในการซื้อขายสินคาทางอิเล็กทรอนิกสหรือ
ตลาดแบบตรง และกฎหมายตางประเทศ 3) ศึกษาวิเคราะหปญหาการบังคับใชพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545
และ 4) เสนอแนะแนวทางแกไขปญหาการคุมครองผูบริโภคในการซื้อขายสินคาทางอิเล็กทรอนิกสหรือตลาดแบบตรง

จากการศึกษาพบวา การคุมครองผูบริโภคในการซื้อขายสินคาทางอิเล็กทรอนิกสหรือตลาดแบบตรง มีปญหาท่ีเกิดข้ึนกับ
การบังคับใชพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 คือ 1) ปญหาในเรื่องคํานิยาม เน่ืองจากไมไดมีการใหคํานิยาม
เก่ียวกับผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงไวโดยเฉพาะจึงเปนปญหาในการตีความวาผูประกอบธุรกิจลักษณะใดบางท่ีจะตองปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติน้ี 2) ปญหาเรื่องการสงมอบเอกสารสัญญาซื้อขาย และการกําหนดรายละเอียดของสัญญา โดยพระราชบัญญัติน้ีไมได
มีการกําหนดรายละเอียดของสัญญาไวเปนแนวทางในการปฏิบัติ และไมไดกําหนดถึงวิธีการในการสงมอบเอกสารสัญญาไว ทําใหเกิด
ความไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประกอบธุรกิจและผูบริโภค 3) ปญหาการเปลี่ยนสินคาท่ีมีความชํารดุบกพรอง โดยกฎหมายฉบับ
ดังกลาวไมไดมีการกําหนดถึงลักษณะของสินคาท่ีมีความชํารุดบกพรองท่ีผูบริโภคสามารถเปลี่ยนสินคาไดในกรณีท่ีผูบริโภคไม
ตองการคืนสินคา 4) ปญหาการบอกเลิกสัญญา การคืนสินคา และการกําหนดประเภทสินคา กฎหมายน้ียังไมไดมีการกําหนดถึง
ประเภทสินคาท่ีจะสามารถคืนไดหรือไมไดไวเปนการเฉพาะ 5) ปญหาการจดทะเบียนผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง เน่ืองจาก
กฎหมายฉบับดังกลาวกําหนดใหผูท่ีจะประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงตองจดทะเบียนตอสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค และ
ตองจดทะเบียนพาณิชย ตอกระทรวงพาณิชยอีกแหงดวย ซึ่งกอใหเกิดความซ้ําซอน ทําใหผูประกอบธุรกิจหลีกเลี่ยงท่ีจะทําการจด
ทะเบียนดังกลาว จากประเด็นปญหาท่ีพบขางตน ผูศึกษาจึงไดมีการเสนอแนะแนวทางแกไขโดยใหมีการนํากฎหมายของสหภาพยุโรป
กฎหมายของประเทศนิวซีแลนด กฎหมายของประเทศสิงคโปร และกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา มาเปนแนวทางในการแกไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 เพ่ือใหสอดรับกับเทคโนโลยีท่ีมีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว
คําสําคัญ : คุมครองผูบริโภค ตลาดแบบตรง ซื้อขายสินคาทางอิเล็กทรอนิกส
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การศึกษาปญหาการบังคับใชพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 : ศึกษากรณีการคุมครองผูบริโภคในการซื้อ

ขายสินคาทางอิเล็กทรอนิกสหรือตลาดแบบตรง มีวัตถุประสงคเพ่ือ1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎเีก่ียวกับการคุมครองผูบริโภคในการตลาด
แบบตรง 2) ศึกษาความหมาย ประเภท และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการคุมครองผูบริโภคในการซื้อขายสินคาทางอิเล็กทรอนิกสหรือ
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B.E.2545”. Fourth, to identify some recommendations for consumer protection problems arising from E-commerce
and direct marketing.

Direct Marketing Act B.E.2545. First, the act does not include a definition resulting in a number of confusions:
which business type falls into the enforcement of this statute. Second, there are problems of merchandise
delivery. This act does not include details of direct sale contract as a guideline for business practice. It is does not
mention the delivery methods either. As a result, there are advantages and disadvantages for business operators
and consumers. Third, an exchange of defective merchandise is a problem, because there is no provision defining
the natures of defective merchandise that a consumer has to right to change. When a consumer does not want to
return the goods, he or she cannot exchange it. Fourth, there are problems related to contract rescindment,
merchandise return and merchandise categorization. The act does not provide a list of exchangeable and non-
exchangeable merchandise. Fifth, there is a problem of directing marketing business operator registration. The act
requires a direct marketing business operator to register at the Consumer Protection Office as well as at the
Ministry of Commerce. As a result, business operators find that the double registration is burdensome and tend to
avoid it. For amendments of Direct Sales and Direct Marketing Act B.E.2545, the researcher recommends an
adaptation of related laws from European Union, New Zealand, Singapore and United States of America in order
to keep up with the fast dynamic technology.
Keywords : Consumer protection, direct marketing, E-commerce

1. บทนํา
การซื้อขายของประเทศไทยน้ันมีมาตั้งแตสมัย

โบราณเริ่มตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัยเปนราชธานี มีวิวัฒนาการ
มากระท่ังปจจุบัน ซึ่งตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานให
ความหมายคําวา วิวัฒนาการ หมายถึง กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงหรือคลี่คลายไปสูภาวะท่ีดีข้ึนหรือเจริญข้ึน
สวนคําวา ซื้อขาย หมายถึง ช่ือสัญญาซึ่งบุคคลฝายหน่ึง
เรียกวา ผูขาย โอนกรรมสิทธ์ิแหงทรัพยสินใหแกบุคคลอีก
ฝายหน่ึง เรียกวา ผูซื้อ และผูซื้อตกลงจะใชราคาทรัพยสิน
น้ันใหแกผูขาย ดังน้ันวิวัฒนาการการซื้อขายหมายถึง
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของการซื้อขายจากระบบการ
แลกเปลี่ยนสินคา หรือระบบแลกของตอของ (Barter
System) หลังจากน้ันระบบการแลกเปลี่ยนของตอของจึง
พัฒนามาเปนระบบการใชเงินเปนสื่อกลางการแลกเปลี่ยน
(Medium of Exchange) ซึ่งเปนระบบการซื้อขายดวยเงิน
(Money System) โดยลักษณะของการซื้อขายน้ันเริ่มจากการ
พบปะซื้อขายกันในระยะใกลระหวางบุคคลหรือภายในพ้ืนท่ี
หรืออาณาเขตท่ีติดๆกันไป จนถึงการซื้อขายสินคาขาม
ประเทศหรือขามทวีปหรือท่ีเราเรียกกันวาการคาระหวาง

ประเทศ สําหรับรูปแบบการซื้อขายโดยปกติน้ันเปนกรณีท่ี
ผูซื้อกับผูขายไดมีการพบปะกันมีปฏิสัมพันธตอกันกอนท่ี
จะมีการตกลงซื้อขายสินคากัน (วิษณุ เครืองาม, 2549) ซึ่ง
ผูซื้อและผูขายอาจจะไมไดรูจักช่ือหรือสนิทสนมคุนเคยกัน
มากอน เพียงแคไดมีการพบหนาและรูวาใครเปนผูขาย ใคร
เปนผูซื้อ รวมถึงสามารถพิจารณาถึงคุณสมบัติและ
ความสามารถของผูซื้อได ซึ่งวิธีการในการทําสัญญาซื้อขาย
โดยปกติคือ การท่ีผูซื้อไดแสดงเจตนาวาตนตองการซื้อ
สินคาโดยการแสดงเจตนาน้ันอาจจะทําเปนปากเปลาหรือ
ทําเปนลายลักษณอักษรหรือวิธีการอยางอ่ืนก็ไดแตตองอยู
ภายใตหลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนดไว กลาวคือในกรณี
ของสังหาริมทรัพย สําหรับการซื้อขายสินคาประเภทน้ีไม
ตองทําตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนดไว เพียงแคผูซื้อ
กับผูขายทําการตกลงซื้อขายกัน กรรมสิทธ์ิในทรัพยสินก็
โอนไปยังผูขายทันทีตั้งแตขณะทําสัญญากันอันเปนระบบ
สัญญาเดี่ยว สวนในกรณีของอสังหาริมทรัพยและ
สังหาริมทรัพยชนิดพิเศษน้ันตองทําตามหลักเกณฑท่ี
กฎหมายกําหนดไว โดยจะตองทําเปนหนังสือและจด
ทะเบียนตอพนักงานเจ าหน าท่ี  ซึ่ งหากไม ทําตาม
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and direct marketing.

Direct Marketing Act B.E.2545. First, the act does not include a definition resulting in a number of confusions:
which business type falls into the enforcement of this statute. Second, there are problems of merchandise
delivery. This act does not include details of direct sale contract as a guideline for business practice. It is does not
mention the delivery methods either. As a result, there are advantages and disadvantages for business operators
and consumers. Third, an exchange of defective merchandise is a problem, because there is no provision defining
the natures of defective merchandise that a consumer has to right to change. When a consumer does not want to
return the goods, he or she cannot exchange it. Fourth, there are problems related to contract rescindment,
merchandise return and merchandise categorization. The act does not provide a list of exchangeable and non-
exchangeable merchandise. Fifth, there is a problem of directing marketing business operator registration. The act
requires a direct marketing business operator to register at the Consumer Protection Office as well as at the
Ministry of Commerce. As a result, business operators find that the double registration is burdensome and tend to
avoid it. For amendments of Direct Sales and Direct Marketing Act B.E.2545, the researcher recommends an
adaptation of related laws from European Union, New Zealand, Singapore and United States of America in order
to keep up with the fast dynamic technology.
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สังหาริมทรัพยชนิดพิเศษน้ันตองทําตามหลักเกณฑท่ี
กฎหมายกําหนดไว โดยจะตองทําเปนหนังสือและจด
ทะเบียนตอพนักงานเจ าหน าท่ี  ซึ่ งหากไม ทําตาม
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B.E.2545”. Fourth, to identify some recommendations for consumer protection problems arising from E-commerce
and direct marketing.

Direct Marketing Act B.E.2545. First, the act does not include a definition resulting in a number of confusions:
which business type falls into the enforcement of this statute. Second, there are problems of merchandise
delivery. This act does not include details of direct sale contract as a guideline for business practice. It is does not
mention the delivery methods either. As a result, there are advantages and disadvantages for business operators
and consumers. Third, an exchange of defective merchandise is a problem, because there is no provision defining
the natures of defective merchandise that a consumer has to right to change. When a consumer does not want to
return the goods, he or she cannot exchange it. Fourth, there are problems related to contract rescindment,
merchandise return and merchandise categorization. The act does not provide a list of exchangeable and non-
exchangeable merchandise. Fifth, there is a problem of directing marketing business operator registration. The act
requires a direct marketing business operator to register at the Consumer Protection Office as well as at the
Ministry of Commerce. As a result, business operators find that the double registration is burdensome and tend to
avoid it. For amendments of Direct Sales and Direct Marketing Act B.E.2545, the researcher recommends an
adaptation of related laws from European Union, New Zealand, Singapore and United States of America in order
to keep up with the fast dynamic technology.
Keywords : Consumer protection, direct marketing, E-commerce

1. บทนํา
การซื้อขายของประเทศไทยน้ันมีมาตั้งแตสมัย

โบราณเริ่มตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัยเปนราชธานี มีวิวัฒนาการ
มากระท่ังปจจุบัน ซึ่งตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานให
ความหมายคําวา วิวัฒนาการ หมายถึง กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงหรือคลี่คลายไปสูภาวะท่ีดีข้ึนหรือเจริญข้ึน
สวนคําวา ซื้อขาย หมายถึง ช่ือสัญญาซึ่งบุคคลฝายหน่ึง
เรียกวา ผูขาย โอนกรรมสิทธ์ิแหงทรัพยสินใหแกบุคคลอีก
ฝายหน่ึง เรียกวา ผูซื้อ และผูซื้อตกลงจะใชราคาทรัพยสิน
น้ันใหแกผูขาย ดังน้ันวิวัฒนาการการซื้อขายหมายถึง
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของการซื้อขายจากระบบการ
แลกเปลี่ยนสินคา หรือระบบแลกของตอของ (Barter
System) หลังจากน้ันระบบการแลกเปลี่ยนของตอของจึง
พัฒนามาเปนระบบการใชเงินเปนสื่อกลางการแลกเปลี่ยน
(Medium of Exchange) ซึ่งเปนระบบการซื้อขายดวยเงิน
(Money System) โดยลักษณะของการซื้อขายน้ันเริ่มจากการ
พบปะซื้อขายกันในระยะใกลระหวางบุคคลหรือภายในพ้ืนท่ี
หรืออาณาเขตท่ีติดๆกันไป จนถึงการซื้อขายสินคาขาม
ประเทศหรือขามทวีปหรือท่ีเราเรียกกันวาการคาระหวาง

ประเทศ สําหรับรูปแบบการซื้อขายโดยปกติน้ันเปนกรณีท่ี
ผูซื้อกับผูขายไดมีการพบปะกันมีปฏิสัมพันธตอกันกอนท่ี
จะมีการตกลงซื้อขายสินคากัน (วิษณุ เครืองาม, 2549) ซึ่ง
ผูซื้อและผูขายอาจจะไมไดรูจักช่ือหรือสนิทสนมคุนเคยกัน
มากอน เพียงแคไดมีการพบหนาและรูวาใครเปนผูขาย ใคร
เปนผูซื้อ รวมถึงสามารถพิจารณาถึงคุณสมบัติและ
ความสามารถของผูซื้อได ซึ่งวิธีการในการทําสัญญาซื้อขาย
โดยปกติคือ การท่ีผูซื้อไดแสดงเจตนาวาตนตองการซื้อ
สินคาโดยการแสดงเจตนาน้ันอาจจะทําเปนปากเปลาหรือ
ทําเปนลายลักษณอักษรหรือวิธีการอยางอ่ืนก็ไดแตตองอยู
ภายใตหลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนดไว กลาวคือในกรณี
ของสังหาริมทรัพย สําหรับการซื้อขายสินคาประเภทน้ีไม
ตองทําตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนดไว เพียงแคผูซื้อ
กับผูขายทําการตกลงซื้อขายกัน กรรมสิทธ์ิในทรัพยสินก็
โอนไปยังผูขายทันทีตั้งแตขณะทําสัญญากันอันเปนระบบ
สัญญาเดี่ยว สวนในกรณีของอสังหาริมทรัพยและ
สังหาริมทรัพยชนิดพิเศษน้ันตองทําตามหลักเกณฑท่ี
กฎหมายกําหนดไว โดยจะตองทําเปนหนังสือและจด
ทะเบียนตอพนักงานเจ าหน าท่ี  ซึ่ งหากไม ทําตาม
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หลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนดไว แมวาผูซื้อกับผูขายจะตก
ลงทําการซื้อขายกันก็ตามก็ไมมีผลผูกพันกันตามกฎหมาย
ถือวาเปนโมฆะหรือเสียเปลาน่ันเอง

ในปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยีนําพาให
การซื้อขายมีรูปแบบท่ีหลากหลายตางออกไปจากซื้อขาย
แบบเดิมๆ โดยในยุคท่ีมีความทันสมัยทางเทคโนโลยีสูงข้ึน
หรือท่ีเรียกวายุคโลกาภิวัตนทําใหระบบเศรษฐกิจและ
การคามีการพัฒนาอยางรวดเร็ว อีกท้ังยังไดมีการดึงเอา
ความสามารถของสื่อทางอิเล็กทรอนิกสมาเปนตวัชวยท้ังใน
ดานการสื่อสาร การอํานวยความสะดวกในดานตางๆ
รวมถึงการซื้อขายสินคาผานสื่อทางอิเล็กทรอนิกสโดยเรยีก
เปนภาพรวมวา การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Business) ซึ่งเปนอีกหน่ึงทางเลือกท่ีกําลังเปน
ท่ีแพรหลาย ในปจจุบันการซื้อขายสินคาน้ันนิยมทําผาน
อินเทอรเน็ตหรือการซื้อสินคาบริการออนไลนหรือเรียกอีก
อยางหน่ึงวา พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) ซึ่ง
ลักษณะของการซื้อขายทางอินเทอรเน็ตน้ันเปนการทํา
สัญญาผานอินเตอรเน็ตโดยใชคอมพิวเตอร โดยผูขายนํา
สินคาท่ีตองการจะขายนํามาลงโฆษณาผานทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส เชน หนาจอคอมพิวเตอร  โทรศัพท
โทรทัศน หรือโฆษณานําเสนอผานทางเว็บไซตเทาน้ัน โดย
การซื้อขายในรูปแบบน้ีมีความนิยมเปนจํานวนมาก
เน่ืองจากเปนวิธีท่ีทําไดงาย สะดวกสบาย ประหยัดเวลาท้ัง
ตอตัวผูขายและผูซื้อ ทําใหผูขายและผูซื้อไมตองเดินทาง
ไปพบกัน (สุษม ศุภนิตย, 2547) เพียงแคทําการซื้อขาย
ผานทางหนาจอคอมพิวเตอรของตนเอง โดยสวนใหญการ
ทําธุรกรรมทางอินเทอรเน็ตน้ีจะทําโดยการอาศัยความไว
เน้ือเช่ือใจซึ่งกันและกัน เน่ืองจากผูซื้อและผูขายไมไดรูจัก
หรือเห็นหนากันเหมือนการซื้อขายปกติท่ัวไป (อภิชัย ทอง
ประสม, 2544) ดวยลักษณะดังกลาวน้ีทําใหผูซื้อสินคา
เสี่ยงตอปญหาจากการซื้อสินคาออนไลน ไมวาจะเปนการ
ท่ีผูซื้อไมสามารถตอรองขอสัญญาท่ีผูขายกําหนดไว
หรือไมอาจทราบเง่ือนไขหรือขอสัญญาในการซื้อขาย
เน่ืองจากมีเน้ือหามากและในบางกรณีก็มีตัวอักษรท่ีเล็ก
ยากตอการท่ีผูซื้อทําความเขาใจได หรือในบางกรณีขอ
สัญญาท่ีตกลงไปน้ันอาจแฝงขอสัญญาในลักษณะท่ีลิดรอน
สิทธิของผูบริโภคหรือเอาเปรียบผูบริโภค เชน ผูขาย

กําหนดวาจะตองโอนเงินกอนจึงจะสงสินคาใหกับผูซื้อ
หากสินคามีความชํารุดบกพรองผูขายปฏิเสธไมรับเปลี่ยน
สินคาหรือคืนเงินไมวากรณีใด ๆ หรือใหผูซื้อชําระคาจัดสง
ในการแลกเปลี่ยนสินคาท่ีมีความชํารุดบกพรองเองและ
จายเงินเพ่ิมในการแลกเปลี่ยนสินคา ซึ่งถือวาเปนการจาํกัด
ความรับผิดของผูขาย สงผลทําใหผูซื้อเสียเปรียบเปนอยาง
มาก ดังน้ันจะเห็นไดวาแมความกาวหนาทางเทคโนโลยีจะ
เอ้ืออํานวยตอการดําเนินกิจกรรมทางพาณิชยสามารถผาน
สื่ ออิ เล็ กทรอนิกส ได โดยง ายก็ตาม แต เ น่ื องจาก
ลักษณะเฉพาะของอินเตอรเน็ตน้ันไมมีลักษณะทาง
กายภาพท่ีแทจริง ไมมีเขตแดนท่ีชัดเจนแนนอน ทําใหไม
สามารถตอบโตกันไดทันทวงที จึงกอใหเกิดประเด็นปญหา
ตางๆตามมามากมายโดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นปญหา
กรณีภายหลังการขายท่ีผูขายบิดพลิ้วไมปฏิบัติตามสัญญา
หรือปฏิบัติขัดตอบทบัญญัติของกฎหมาย ทําใหผูซื้อ
ประสบปญหาดังกลาวน้ีเปนอยางมากจากการท่ีสั่งซื้อ
สินคาออนไลน อันเน่ืองมาจากผูซื้อไมสามารถตรวจสอบ
สินคาไดดวยตนเองกอนการสั่งซื้อสินคา จึงมักเกิดปญหา
ในกรณีท่ีผูซื้อไดรับสินคาลาชา หรือไมไดรับสินคา หรือ
ไดรับสินคาแตไมเปนไปตามท่ีคาดหมายไว หรือไดรับ
สินคาท่ีมีลักษณะ คุณภาพ สภาพท่ีมีความชํารุดบกพรอง
ไมสามารถใชงานไดหรือไมเปนไปตามคําพรรณนาท่ีผูขาย
ไดใหไว เมื่อผูซื้อจะเรียกรองเพ่ือขอเปลี่ยนสินคาหรือขอ
คืนเงิน ผูขายก็จะมักปฏิเสธและกลาวอางวาตนไดสงมอบ
สินคาใหตามคําสั่งซื้อและตามเจตนารมณของผูบรโิภคแลว
หรือแมซื้อจะขอใหสิทธิตามกฎหมายในการยกเลิกสัญญา
แตผูขายก็มักปฏิเสธหรือเพิกเฉยในการท่ีจะชําระราคาคืน
ให

ดังน้ันตามท่ีกลาวมาแลวขางตนเห็นวาปจจุบัน
การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส หรือการซื้อขายออนไลน
โดยผานชองทางชองทางการสื่อสารไรพรมแดนตาง ๆ น้ันมี
ปญหาและอุปสรรค ดังน้ี

1.1 ปญหาในเรื่องของคํานิยาม
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.

2545 มาตรา 3 น้ีไมไดมีการใหคํานิยามคําวา "ผูประกอบ
ธุรกิจตลาดแบบตรง" อันเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธในทาง
กฎหมาย ซึ่งตามพระราชบัญญัติดังกลาวมีกําหนดคาํนิยาม
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หลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนดไว แมวาผูซื้อกับผูขายจะตก
ลงทําการซื้อขายกันก็ตามก็ไมมีผลผูกพันกันตามกฎหมาย
ถือวาเปนโมฆะหรือเสียเปลาน่ันเอง

ในปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยีนําพาให
การซื้อขายมีรูปแบบท่ีหลากหลายตางออกไปจากซื้อขาย
แบบเดิมๆ โดยในยุคท่ีมีความทันสมัยทางเทคโนโลยีสูงข้ึน
หรือท่ีเรียกวายุคโลกาภิวัตนทําใหระบบเศรษฐกิจและ
การคามีการพัฒนาอยางรวดเร็ว อีกท้ังยังไดมีการดึงเอา
ความสามารถของสื่อทางอิเล็กทรอนิกสมาเปนตวัชวยท้ังใน
ดานการสื่อสาร การอํานวยความสะดวกในดานตางๆ
รวมถึงการซื้อขายสินคาผานสื่อทางอิเล็กทรอนิกสโดยเรยีก
เปนภาพรวมวา การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Business) ซึ่งเปนอีกหน่ึงทางเลือกท่ีกําลังเปน
ท่ีแพรหลาย ในปจจุบันการซื้อขายสินคาน้ันนิยมทําผาน
อินเทอรเน็ตหรือการซื้อสินคาบริการออนไลนหรือเรียกอีก
อยางหน่ึงวา พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) ซึ่ง
ลักษณะของการซื้อขายทางอินเทอรเน็ตน้ันเปนการทํา
สัญญาผานอินเตอรเน็ตโดยใชคอมพิวเตอร โดยผูขายนํา
สินคาท่ีตองการจะขายนํามาลงโฆษณาผานทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส เชน หนาจอคอมพิวเตอร  โทรศัพท
โทรทัศน หรือโฆษณานําเสนอผานทางเว็บไซตเทาน้ัน โดย
การซื้อขายในรูปแบบน้ีมีความนิยมเปนจํานวนมาก
เน่ืองจากเปนวิธีท่ีทําไดงาย สะดวกสบาย ประหยัดเวลาท้ัง
ตอตัวผูขายและผูซื้อ ทําใหผูขายและผูซื้อไมตองเดินทาง
ไปพบกัน (สุษม ศุภนิตย, 2547) เพียงแคทําการซื้อขาย
ผานทางหนาจอคอมพิวเตอรของตนเอง โดยสวนใหญการ
ทําธุรกรรมทางอินเทอรเน็ตน้ีจะทําโดยการอาศัยความไว
เน้ือเช่ือใจซึ่งกันและกัน เน่ืองจากผูซื้อและผูขายไมไดรูจัก
หรือเห็นหนากันเหมือนการซื้อขายปกติท่ัวไป (อภิชัย ทอง
ประสม, 2544) ดวยลักษณะดังกลาวน้ีทําใหผูซื้อสินคา
เสี่ยงตอปญหาจากการซื้อสินคาออนไลน ไมวาจะเปนการ
ท่ีผูซื้อไมสามารถตอรองขอสัญญาท่ีผูขายกําหนดไว
หรือไมอาจทราบเง่ือนไขหรือขอสัญญาในการซื้อขาย
เน่ืองจากมีเน้ือหามากและในบางกรณีก็มีตัวอักษรท่ีเล็ก
ยากตอการท่ีผูซื้อทําความเขาใจได หรือในบางกรณีขอ
สัญญาท่ีตกลงไปน้ันอาจแฝงขอสัญญาในลักษณะท่ีลิดรอน
สิทธิของผูบริโภคหรือเอาเปรียบผูบริโภค เชน ผูขาย

กําหนดวาจะตองโอนเงินกอนจึงจะสงสินคาใหกับผูซื้อ
หากสินคามีความชํารุดบกพรองผูขายปฏิเสธไมรับเปลี่ยน
สินคาหรือคืนเงินไมวากรณีใด ๆ หรือใหผูซื้อชําระคาจัดสง
ในการแลกเปลี่ยนสินคาท่ีมีความชํารุดบกพรองเองและ
จายเงินเพ่ิมในการแลกเปลี่ยนสินคา ซึ่งถือวาเปนการจาํกัด
ความรับผิดของผูขาย สงผลทําใหผูซื้อเสียเปรียบเปนอยาง
มาก ดังน้ันจะเห็นไดวาแมความกาวหนาทางเทคโนโลยีจะ
เอ้ืออํานวยตอการดําเนินกิจกรรมทางพาณิชยสามารถผาน
สื่ ออิ เล็ กทรอนิกส ได โดยง ายก็ตาม แต เ น่ื องจาก
ลักษณะเฉพาะของอินเตอรเน็ตน้ันไมมีลักษณะทาง
กายภาพท่ีแทจริง ไมมีเขตแดนท่ีชัดเจนแนนอน ทําใหไม
สามารถตอบโตกันไดทันทวงที จึงกอใหเกิดประเด็นปญหา
ตางๆตามมามากมายโดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นปญหา
กรณีภายหลังการขายท่ีผูขายบิดพลิ้วไมปฏิบัติตามสัญญา
หรือปฏิบัติขัดตอบทบัญญัติของกฎหมาย ทําใหผูซื้อ
ประสบปญหาดังกลาวน้ีเปนอยางมากจากการท่ีสั่งซื้อ
สินคาออนไลน อันเน่ืองมาจากผูซื้อไมสามารถตรวจสอบ
สินคาไดดวยตนเองกอนการสั่งซื้อสินคา จึงมักเกิดปญหา
ในกรณีท่ีผูซื้อไดรับสินคาลาชา หรือไมไดรับสินคา หรือ
ไดรับสินคาแตไมเปนไปตามท่ีคาดหมายไว หรือไดรับ
สินคาท่ีมีลักษณะ คุณภาพ สภาพท่ีมีความชํารุดบกพรอง
ไมสามารถใชงานไดหรือไมเปนไปตามคําพรรณนาท่ีผูขาย
ไดใหไว เมื่อผูซื้อจะเรียกรองเพ่ือขอเปลี่ยนสินคาหรือขอ
คืนเงิน ผูขายก็จะมักปฏิเสธและกลาวอางวาตนไดสงมอบ
สินคาใหตามคําสั่งซื้อและตามเจตนารมณของผูบรโิภคแลว
หรือแมซื้อจะขอใหสิทธิตามกฎหมายในการยกเลิกสัญญา
แตผูขายก็มักปฏิเสธหรือเพิกเฉยในการท่ีจะชําระราคาคืน
ให

ดังน้ันตามท่ีกลาวมาแลวขางตนเห็นวาปจจุบัน
การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส หรือการซื้อขายออนไลน
โดยผานชองทางชองทางการสื่อสารไรพรมแดนตาง ๆ น้ันมี
ปญหาและอุปสรรค ดังน้ี

1.1 ปญหาในเรื่องของคํานิยาม
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.

2545 มาตรา 3 น้ีไมไดมีการใหคํานิยามคําวา "ผูประกอบ
ธุรกิจตลาดแบบตรง" อันเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธในทาง
กฎหมาย ซึ่งตามพระราชบัญญัติดังกลาวมีกําหนดคาํนิยาม
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หลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนดไว แมวาผูซื้อกับผูขายจะตก
ลงทําการซื้อขายกันก็ตามก็ไมมีผลผูกพันกันตามกฎหมาย
ถือวาเปนโมฆะหรือเสียเปลาน่ันเอง

ในปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยีนําพาให
การซื้อขายมีรูปแบบท่ีหลากหลายตางออกไปจากซื้อขาย
แบบเดิมๆ โดยในยุคท่ีมีความทันสมัยทางเทคโนโลยีสูงข้ึน
หรือท่ีเรียกวายุคโลกาภิวัตนทําใหระบบเศรษฐกิจและ
การคามีการพัฒนาอยางรวดเร็ว อีกท้ังยังไดมีการดึงเอา
ความสามารถของสื่อทางอิเล็กทรอนิกสมาเปนตวัชวยท้ังใน
ดานการสื่อสาร การอํานวยความสะดวกในดานตางๆ
รวมถึงการซื้อขายสินคาผานสื่อทางอิเล็กทรอนิกสโดยเรยีก
เปนภาพรวมวา การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Business) ซึ่งเปนอีกหน่ึงทางเลือกท่ีกําลังเปน
ท่ีแพรหลาย ในปจจุบันการซื้อขายสินคาน้ันนิยมทําผาน
อินเทอรเน็ตหรือการซื้อสินคาบริการออนไลนหรือเรียกอีก
อยางหน่ึงวา พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) ซึ่ง
ลักษณะของการซื้อขายทางอินเทอรเน็ตน้ันเปนการทํา
สัญญาผานอินเตอรเน็ตโดยใชคอมพิวเตอร โดยผูขายนํา
สินคาท่ีตองการจะขายนํามาลงโฆษณาผานทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส เชน หนาจอคอมพิวเตอร  โทรศัพท
โทรทัศน หรือโฆษณานําเสนอผานทางเว็บไซตเทาน้ัน โดย
การซื้อขายในรูปแบบน้ีมีความนิยมเปนจํานวนมาก
เน่ืองจากเปนวิธีท่ีทําไดงาย สะดวกสบาย ประหยัดเวลาท้ัง
ตอตัวผูขายและผูซื้อ ทําใหผูขายและผูซื้อไมตองเดินทาง
ไปพบกัน (สุษม ศุภนิตย, 2547) เพียงแคทําการซื้อขาย
ผานทางหนาจอคอมพิวเตอรของตนเอง โดยสวนใหญการ
ทําธุรกรรมทางอินเทอรเน็ตน้ีจะทําโดยการอาศัยความไว
เน้ือเช่ือใจซึ่งกันและกัน เน่ืองจากผูซื้อและผูขายไมไดรูจัก
หรือเห็นหนากันเหมือนการซื้อขายปกติท่ัวไป (อภิชัย ทอง
ประสม, 2544) ดวยลักษณะดังกลาวน้ีทําใหผูซื้อสินคา
เสี่ยงตอปญหาจากการซื้อสินคาออนไลน ไมวาจะเปนการ
ท่ีผูซื้อไมสามารถตอรองขอสัญญาท่ีผูขายกําหนดไว
หรือไมอาจทราบเง่ือนไขหรือขอสัญญาในการซื้อขาย
เน่ืองจากมีเน้ือหามากและในบางกรณีก็มีตัวอักษรท่ีเล็ก
ยากตอการท่ีผูซื้อทําความเขาใจได หรือในบางกรณีขอ
สัญญาท่ีตกลงไปน้ันอาจแฝงขอสัญญาในลักษณะท่ีลิดรอน
สิทธิของผูบริโภคหรือเอาเปรียบผูบริโภค เชน ผูขาย

กําหนดวาจะตองโอนเงินกอนจึงจะสงสินคาใหกับผูซื้อ
หากสินคามีความชํารุดบกพรองผูขายปฏิเสธไมรับเปลี่ยน
สินคาหรือคืนเงินไมวากรณีใด ๆ หรือใหผูซื้อชําระคาจัดสง
ในการแลกเปลี่ยนสินคาท่ีมีความชํารุดบกพรองเองและ
จายเงินเพ่ิมในการแลกเปลี่ยนสินคา ซึ่งถือวาเปนการจาํกัด
ความรับผิดของผูขาย สงผลทําใหผูซื้อเสียเปรียบเปนอยาง
มาก ดังน้ันจะเห็นไดวาแมความกาวหนาทางเทคโนโลยีจะ
เอ้ืออํานวยตอการดําเนินกิจกรรมทางพาณิชยสามารถผาน
สื่ ออิ เล็ กทรอนิกส ได โดยง ายก็ตาม แต เ น่ื องจาก
ลักษณะเฉพาะของอินเตอรเน็ตน้ันไมมีลักษณะทาง
กายภาพท่ีแทจริง ไมมีเขตแดนท่ีชัดเจนแนนอน ทําใหไม
สามารถตอบโตกันไดทันทวงที จึงกอใหเกิดประเด็นปญหา
ตางๆตามมามากมายโดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นปญหา
กรณีภายหลังการขายท่ีผูขายบิดพลิ้วไมปฏิบัติตามสัญญา
หรือปฏิบัติขัดตอบทบัญญัติของกฎหมาย ทําใหผูซื้อ
ประสบปญหาดังกลาวน้ีเปนอยางมากจากการท่ีสั่งซื้อ
สินคาออนไลน อันเน่ืองมาจากผูซื้อไมสามารถตรวจสอบ
สินคาไดดวยตนเองกอนการสั่งซื้อสินคา จึงมักเกิดปญหา
ในกรณีท่ีผูซื้อไดรับสินคาลาชา หรือไมไดรับสินคา หรือ
ไดรับสินคาแตไมเปนไปตามท่ีคาดหมายไว หรือไดรับ
สินคาท่ีมีลักษณะ คุณภาพ สภาพท่ีมีความชํารุดบกพรอง
ไมสามารถใชงานไดหรือไมเปนไปตามคําพรรณนาท่ีผูขาย
ไดใหไว เมื่อผูซื้อจะเรียกรองเพ่ือขอเปลี่ยนสินคาหรือขอ
คืนเงิน ผูขายก็จะมักปฏิเสธและกลาวอางวาตนไดสงมอบ
สินคาใหตามคําสั่งซื้อและตามเจตนารมณของผูบรโิภคแลว
หรือแมซื้อจะขอใหสิทธิตามกฎหมายในการยกเลิกสัญญา
แตผูขายก็มักปฏิเสธหรือเพิกเฉยในการท่ีจะชําระราคาคืน
ให

ดังน้ันตามท่ีกลาวมาแลวขางตนเห็นวาปจจุบัน
การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส หรือการซื้อขายออนไลน
โดยผานชองทางชองทางการสื่อสารไรพรมแดนตาง ๆ น้ันมี
ปญหาและอุปสรรค ดังน้ี

1.1 ปญหาในเรื่องของคํานิยาม
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.

2545 มาตรา 3 น้ีไมไดมีการใหคํานิยามคําวา "ผูประกอบ
ธุรกิจตลาดแบบตรง" อันเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธในทาง
กฎหมาย ซึ่งตามพระราชบัญญัติดังกลาวมีกําหนดคาํนิยาม
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ท่ีเก่ียวของกับธุรกิจตลาดแบบตรงเพียงคําวา “ผูบริโภค
หมายความวา ผูซื้อหรือผูไดรบับริการจาก ผูจําหนายอิสระ
ตัวแทนขายตรง ผูประกอบธุรกิจขายตรง หรือผูประกอบ
ธุรกิจตลาดแบบตรง หรือผูซึ่งไดรับการเสนอหรือการ
ชักชวนจากผูจําหนายอิสระ ตัวแทนขายตรง ผูประกอบ
ธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงเพ่ือใหซื้อ
สินคาหรือ รับบริการ” และ “ตลาดแบบตรง หมายความวา
การทําตลาดสินคาหรือบริการในลักษณะของการสื่อสาร
ขอมูลเพ่ือเสนอขายสินคาหรือบริการโดยตรงตอผูบริโภค
ซึ่งอยูหางโดยระยะทางและมุงหวังใหผูบริโภคแตละราย
ตอบกลับเพ่ือซื้อสินคาหรือบริการจากผูประกอบธุรกิจ
ตลาดแบบตรงน้ัน” กอใหเกิดปญหาในการตีความวา
ลักษณะใดบางท่ีเปนผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงท่ีตอง
ถูกบังคับใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี

1.2 ปญหาการสงมอบสัญญาซื้อขาย และ
รายละเอียดเอกสารสัญญา

พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.
2545 มาตรา 30 บัญญัติวา “ผูจําหนายอิสระ ตัวแทนขาย
ตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงมีหนาท่ีสงมอบ
เอกสารการซื้อขายสินคาหรือบริการแกผูบริโภค

เอกสารการซื้อขายตามวรรคหน่ึงตองมีขอความ
ภาษาไทยท่ีอานเขาใจงาย โดยระบุช่ือผูซื้อและผูขาย วันท่ี
ซื้อขายและวันท่ีสงมอบสินคาหรือบริการ รวมท้ังสิทธิของ
ผูบริโภคในการเลิกสัญญาซึ่งสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวตอง
กําหนดดวยตัวอักษรท่ีเห็นเดนชัดกวาขอความท่ัวไป”

ปญหาในเรื่องการสงมอบเอกสารการซื้อขาย
และรายละเอียดเอกสารสัญญากฎหมายขายตรงและตลาด
แบบตรงไมไดมีประกาศกําหนดหลักเกณฑใด ๆ และไมมี
ขอกําหนดใหมีการทําสัญญากับผูบริโภคดวย ซึ่งในมาตรา
31 (พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545
มาตรา 31) ก็ไมปรากฏวาผูประกอบธุรกิจตองสงมอบ
สัญญาใหผูบริโภค และตองสงมอบโดยวิธีใด เมื่อไมมี
กฎหมายกําหนดรูปแบบสัญญามาตรฐานท่ีบังคับใชท่ัวไปผู
ประกอบธุรกิจก็สามารถเสนอขายสินคาตามชองทางตางๆ
ท่ีสามารถทําไดตามแตประเภทสินคาท่ีทํานิติกรรมผาน
ทางตลาดแบบตรง เมื่อเกิดขอพิพาทข้ึนก็ใชหลักกฎหมาย

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยเรื่องการทํา
นิติกรรมสัญญา หลักของการเสนอการสนองของคูสัญญา
ถูกตองตรงกันสัญญาเกิด มาใชบังคับ

แตอยางไรก็ตามถาหากมีกฎหมายกําหนด
ควบคุมการทําสัญญาในการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
โดยใหมีผลบังคับใชเปนมาตรฐานเดียวกันจะเปนผลดีกับ
ผูบริโภคในทุกๆ ดาน เชน ผูประกอบธุรกิจตองสงสัญญา
ใหผูบริ โภคภายในก่ีวันนับแตไดรับสินคา ตองแจง
รายละเอียดของเอกสารสัญญาใหผูบริโภคทราบกอนท่ีจะ
ตกลงทําสัญญา เง่ือนไขในการคืนสินคา การรับประกัน
คุณภาพ ขนาดตัวหนังสือท่ีใชในสัญญา เปนตน ผูบริโภคก็
จะไดทราบวาสินคาประเภทไหนมีเง่ือนไขอยางไร และผู
ประกอบธุรกิจก็จะไมสามารถหาชองวางของกฎหมาย
เพ่ือท่ีจะหลีกเลี่ยงความรับผิดตอผูบริ โภคได   หาก
กฎหมายกําหนดใหตองมีการทําสัญญาและตองสงมอบ
สัญญาทันทีหลังจากสงมอบสินคา

1.3 ปญหาการเปลี่ยนสินคาท่ีมีความชํารุด
บกพรอง

พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.
2545 มาตรา 31 บัญญัติวา “คณะกรรมการมีอํานาจ
กําหนดรายละเอียดในเอกสารการซื้อขายสินคาหรือบริการ
ท่ีใชวิธีการขายตรงหรือตลาดแบบตรง โดยถือเอาราคา
สินคาหรือบริการท่ีผูบริโภคไดรับการคุมครองและประเภท
สินคาหรือบริการเปนสําคัญ

เอกสารการซื้อขายตามวรรคหน่ึง อยางนอยตอง
มีรายการดังตอไปน้ี

(1) รายละเอียดตามมาตรา 30
(2) กําหนดเวลา สถานท่ี และวิธีการในการชําระ

หน้ี
(3) สถานท่ี และวิธีการในการสงมอบสินคาหรือ

บริการ
(4) วิธีการเลิกสัญญา
(5) วิธีการคืนสินคา
(6) การรับประกันสินคา
(7) การเปลี่ยนสินคาในกรณีมีความชํารุด

บกพรอง

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
Vol. 4 No.1 Jan – Jun 2017

~ 18 ~

ท่ีเก่ียวของกับธุรกิจตลาดแบบตรงเพียงคําวา “ผูบริโภค
หมายความวา ผูซื้อหรือผูไดรบับริการจาก ผูจําหนายอิสระ
ตัวแทนขายตรง ผูประกอบธุรกิจขายตรง หรือผูประกอบ
ธุรกิจตลาดแบบตรง หรือผูซึ่งไดรับการเสนอหรือการ
ชักชวนจากผูจําหนายอิสระ ตัวแทนขายตรง ผูประกอบ
ธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงเพ่ือใหซื้อ
สินคาหรือ รับบริการ” และ “ตลาดแบบตรง หมายความวา
การทําตลาดสินคาหรือบริการในลักษณะของการสื่อสาร
ขอมูลเพ่ือเสนอขายสินคาหรือบริการโดยตรงตอผูบริโภค
ซึ่งอยูหางโดยระยะทางและมุงหวังใหผูบริโภคแตละราย
ตอบกลับเพ่ือซื้อสินคาหรือบริการจากผูประกอบธุรกิจ
ตลาดแบบตรงน้ัน” กอใหเกิดปญหาในการตีความวา
ลักษณะใดบางท่ีเปนผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงท่ีตอง
ถูกบังคับใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี

1.2 ปญหาการสงมอบสัญญาซื้อขาย และ
รายละเอียดเอกสารสัญญา

พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.
2545 มาตรา 30 บัญญัติวา “ผูจําหนายอิสระ ตัวแทนขาย
ตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงมีหนาท่ีสงมอบ
เอกสารการซื้อขายสินคาหรือบริการแกผูบริโภค

เอกสารการซื้อขายตามวรรคหน่ึงตองมีขอความ
ภาษาไทยท่ีอานเขาใจงาย โดยระบุช่ือผูซื้อและผูขาย วันท่ี
ซื้อขายและวันท่ีสงมอบสินคาหรือบริการ รวมท้ังสิทธิของ
ผูบริโภคในการเลิกสัญญาซึ่งสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวตอง
กําหนดดวยตัวอักษรท่ีเห็นเดนชัดกวาขอความท่ัวไป”

ปญหาในเรื่องการสงมอบเอกสารการซื้อขาย
และรายละเอียดเอกสารสัญญากฎหมายขายตรงและตลาด
แบบตรงไมไดมีประกาศกําหนดหลักเกณฑใด ๆ และไมมี
ขอกําหนดใหมีการทําสัญญากับผูบริโภคดวย ซึ่งในมาตรา
31 (พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545
มาตรา 31) ก็ไมปรากฏวาผูประกอบธุรกิจตองสงมอบ
สัญญาใหผูบริโภค และตองสงมอบโดยวิธีใด เมื่อไมมี
กฎหมายกําหนดรูปแบบสัญญามาตรฐานท่ีบังคับใชท่ัวไปผู
ประกอบธุรกิจก็สามารถเสนอขายสินคาตามชองทางตางๆ
ท่ีสามารถทําไดตามแตประเภทสินคาท่ีทํานิติกรรมผาน
ทางตลาดแบบตรง เมื่อเกิดขอพิพาทข้ึนก็ใชหลักกฎหมาย

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยเรื่องการทํา
นิติกรรมสัญญา หลักของการเสนอการสนองของคูสัญญา
ถูกตองตรงกันสัญญาเกิด มาใชบังคับ

แตอยางไรก็ตามถาหากมีกฎหมายกําหนด
ควบคุมการทําสัญญาในการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
โดยใหมีผลบังคับใชเปนมาตรฐานเดียวกันจะเปนผลดีกับ
ผูบริโภคในทุกๆ ดาน เชน ผูประกอบธุรกิจตองสงสัญญา
ใหผูบริ โภคภายในก่ีวันนับแตไดรับสินคา ตองแจง
รายละเอียดของเอกสารสัญญาใหผูบริโภคทราบกอนท่ีจะ
ตกลงทําสัญญา เง่ือนไขในการคืนสินคา การรับประกัน
คุณภาพ ขนาดตัวหนังสือท่ีใชในสัญญา เปนตน ผูบริโภคก็
จะไดทราบวาสินคาประเภทไหนมีเง่ือนไขอยางไร และผู
ประกอบธุรกิจก็จะไมสามารถหาชองวางของกฎหมาย
เพ่ือท่ีจะหลีกเลี่ยงความรับผิดตอผูบริ โภคได   หาก
กฎหมายกําหนดใหตองมีการทําสัญญาและตองสงมอบ
สัญญาทันทีหลังจากสงมอบสินคา

1.3 ปญหาการเปลี่ยนสินคาท่ีมีความชํารุด
บกพรอง

พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.
2545 มาตรา 31 บัญญัติวา “คณะกรรมการมีอํานาจ
กําหนดรายละเอียดในเอกสารการซื้อขายสินคาหรือบริการ
ท่ีใชวิธีการขายตรงหรือตลาดแบบตรง โดยถือเอาราคา
สินคาหรือบริการท่ีผูบริโภคไดรับการคุมครองและประเภท
สินคาหรือบริการเปนสําคัญ

เอกสารการซื้อขายตามวรรคหน่ึง อยางนอยตอง
มีรายการดังตอไปน้ี

(1) รายละเอียดตามมาตรา 30
(2) กําหนดเวลา สถานท่ี และวิธีการในการชําระ

หน้ี
(3) สถานท่ี และวิธีการในการสงมอบสินคาหรือ

บริการ
(4) วิธีการเลิกสัญญา
(5) วิธีการคืนสินคา
(6) การรับประกันสินคา
(7) การเปลี่ยนสินคาในกรณีมีความชํารุด

บกพรอง
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ท่ีเก่ียวของกับธุรกิจตลาดแบบตรงเพียงคําวา “ผูบริโภค
หมายความวา ผูซื้อหรือผูไดรบับริการจาก ผูจําหนายอิสระ
ตัวแทนขายตรง ผูประกอบธุรกิจขายตรง หรือผูประกอบ
ธุรกิจตลาดแบบตรง หรือผูซึ่งไดรับการเสนอหรือการ
ชักชวนจากผูจําหนายอิสระ ตัวแทนขายตรง ผูประกอบ
ธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงเพ่ือใหซื้อ
สินคาหรือ รับบริการ” และ “ตลาดแบบตรง หมายความวา
การทําตลาดสินคาหรือบริการในลักษณะของการสื่อสาร
ขอมูลเพ่ือเสนอขายสินคาหรือบริการโดยตรงตอผูบริโภค
ซึ่งอยูหางโดยระยะทางและมุงหวังใหผูบริโภคแตละราย
ตอบกลับเพ่ือซื้อสินคาหรือบริการจากผูประกอบธุรกิจ
ตลาดแบบตรงน้ัน” กอใหเกิดปญหาในการตีความวา
ลักษณะใดบางท่ีเปนผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงท่ีตอง
ถูกบังคับใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี

1.2 ปญหาการสงมอบสัญญาซื้อขาย และ
รายละเอียดเอกสารสัญญา

พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.
2545 มาตรา 30 บัญญัติวา “ผูจําหนายอิสระ ตัวแทนขาย
ตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงมีหนาท่ีสงมอบ
เอกสารการซื้อขายสินคาหรือบริการแกผูบริโภค

เอกสารการซื้อขายตามวรรคหน่ึงตองมีขอความ
ภาษาไทยท่ีอานเขาใจงาย โดยระบุช่ือผูซื้อและผูขาย วันท่ี
ซื้อขายและวันท่ีสงมอบสินคาหรือบริการ รวมท้ังสิทธิของ
ผูบริโภคในการเลิกสัญญาซึ่งสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวตอง
กําหนดดวยตัวอักษรท่ีเห็นเดนชัดกวาขอความท่ัวไป”

ปญหาในเรื่องการสงมอบเอกสารการซื้อขาย
และรายละเอียดเอกสารสัญญากฎหมายขายตรงและตลาด
แบบตรงไมไดมีประกาศกําหนดหลักเกณฑใด ๆ และไมมี
ขอกําหนดใหมีการทําสัญญากับผูบริโภคดวย ซึ่งในมาตรา
31 (พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545
มาตรา 31) ก็ไมปรากฏวาผูประกอบธุรกิจตองสงมอบ
สัญญาใหผูบริโภค และตองสงมอบโดยวิธีใด เมื่อไมมี
กฎหมายกําหนดรูปแบบสัญญามาตรฐานท่ีบังคับใชท่ัวไปผู
ประกอบธุรกิจก็สามารถเสนอขายสินคาตามชองทางตางๆ
ท่ีสามารถทําไดตามแตประเภทสินคาท่ีทํานิติกรรมผาน
ทางตลาดแบบตรง เมื่อเกิดขอพิพาทข้ึนก็ใชหลักกฎหมาย

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยเรื่องการทํา
นิติกรรมสัญญา หลักของการเสนอการสนองของคูสัญญา
ถูกตองตรงกันสัญญาเกิด มาใชบังคับ

แตอยางไรก็ตามถาหากมีกฎหมายกําหนด
ควบคุมการทําสัญญาในการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
โดยใหมีผลบังคับใชเปนมาตรฐานเดียวกันจะเปนผลดีกับ
ผูบริโภคในทุกๆ ดาน เชน ผูประกอบธุรกิจตองสงสัญญา
ใหผูบริ โภคภายในก่ีวันนับแตไดรับสินคา ตองแจง
รายละเอียดของเอกสารสัญญาใหผูบริโภคทราบกอนท่ีจะ
ตกลงทําสัญญา เง่ือนไขในการคืนสินคา การรับประกัน
คุณภาพ ขนาดตัวหนังสือท่ีใชในสัญญา เปนตน ผูบริโภคก็
จะไดทราบวาสินคาประเภทไหนมีเง่ือนไขอยางไร และผู
ประกอบธุรกิจก็จะไมสามารถหาชองวางของกฎหมาย
เพ่ือท่ีจะหลีกเลี่ยงความรับผิดตอผูบริ โภคได   หาก
กฎหมายกําหนดใหตองมีการทําสัญญาและตองสงมอบ
สัญญาทันทีหลังจากสงมอบสินคา

1.3 ปญหาการเปลี่ยนสินคาท่ีมีความชํารุด
บกพรอง

พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.
2545 มาตรา 31 บัญญัติวา “คณะกรรมการมีอํานาจ
กําหนดรายละเอียดในเอกสารการซื้อขายสินคาหรือบริการ
ท่ีใชวิธีการขายตรงหรือตลาดแบบตรง โดยถือเอาราคา
สินคาหรือบริการท่ีผูบริโภคไดรับการคุมครองและประเภท
สินคาหรือบริการเปนสําคัญ

เอกสารการซื้อขายตามวรรคหน่ึง อยางนอยตอง
มีรายการดังตอไปน้ี

(1) รายละเอียดตามมาตรา 30
(2) กําหนดเวลา สถานท่ี และวิธีการในการชําระ

หน้ี
(3) สถานท่ี และวิธีการในการสงมอบสินคาหรือ

บริการ
(4) วิธีการเลิกสัญญา
(5) วิธีการคืนสินคา
(6) การรับประกันสินคา
(7) การเปลี่ยนสินคาในกรณีมีความชํารุด

บกพรอง



วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
Vol. 4 No.1 Jan – Jun 2017

~ 19 ~

ประกาศกําหนดรายละเอียดในเอกสารการซื้อ
ขายใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา”

ปญหาในเรื่องการเปลี่ยนสินคาท่ีมีความชํารุด
บกพรองตามมาตรา 31 (7) กรณีผูบริโภคไมประสงคบอก
เลิกสัญญาและไมประสงคคืนสินคาแกผูประกอบการ แต
ตองการเปลี่ยนตัวสินคาแทน กฎหมายไมไดกําหนดวิธีการ
เปลี่ยนสินคาชํารุดบกพรองไว ถึงกรณีระยะเวลาของการ
เปลี่ยนสินคาวาผูบริโภคตองคืนภายในก่ีวันนับแตไดรับ
สินคาและประสงคท่ีจะขอเปลี่ยนสินคาท่ีมีความชํารุด
บกพรอง ดังน้ันผูบริโภคควรไดมีโอกาสท่ีจะเปลี่ยนสินคา
ได แทนการบอกเลิกสัญญาเพียงอยางเดียว

1.4 ปญหาการบอกเลิกสัญญา การคืนสินคา
และการกําหนดประเภทสินคา

พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.
2545 ตามมาตรา 33 บัญญัติวา “ในการซื้อสินคาหรือ
บริการจากการขายตรงหรือจากการขายผานตลาดแบบตรง
ผูบริโภคมีสิทธิเลิกสัญญาโดยวิธีการสงหนังสือแสดงเจตนา
ภายในเวลาเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับสินคาหรือบริการ ไปยงั
ผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
สําหรับธุรกิจขายตรงผูบริโภคจะแจงไปยังผูจําหนายอิสระ
หรือตัวแทนขายตรงท่ีเก่ียวของก็ได

บทบัญญัติตามวรรคหน่ึงไมใชบังคับกับประเภท
ราคาหรือชนิดของสินคาหรือบริการตามท่ีกําหนดในพระ
ราชกฤษฎีกา”

ปญหาในเรื่องการบอกเลิกสัญญา การคืนสินคา
และการกําหนดประเภทสินคา พระราชบญัญตัขิายตรงและ
ตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ไดใหสิทธิแกผูบริโภคใหสามารถ
ใชสิทธิคืนสินคาหรือบริการท่ีไดสั่งซื้อผานตลาดแบบตรง
ไดภายใน 7 วัน นับแตไดรับสินคาหรือบริการน้ัน กฎหมาย
กําหนดใหสามารถตราพระราชกฤษฎีกายกเวนไมใหใช
บังคับกับสินคาหรือบริการบางประเภทใดท่ีไมสามารถบอก
เลิกสัญญาภายใน 7 วันได แตปจจุบันก็ยังไมมีการออก
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองแตอยางใด ซึ่งเมื่อยังไมมี
การยกเวนสิทธิในการคืนสินคาหรือบริการน้ี  แตกฎหมาย
ยังไมไดมีการกําหนดประเภท ราคา หรือชนิดของสินคา
หรือบริการ ทําใหผูบริโภคไมสามารถใชสิทธิในการบอก
เลิกสัญญาไดเพราะไมอาจทราบไดวาสินคาประเภทใดเปน

ธุรกิจตลาดแบบตรงหรือไม อาจทําใหเกิดปญหาแก
ผูบริโภคในการปฏิบัติในการคืนสินคาหรือบริการท่ีไม
ชัดเจน เพ่ือใหการบังคับใหกฎหมายใหเปนเอกภาพและลด
การตีความวาสินคาลักษณะใดเปนคาของตลาดแบบตรง
จําเปนตองกําหนดประเภทสินคาท่ีตองจดทะเบียนธุรกิจ
ตลาดแบบตรง โดยสามารถกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกา
ไดตามมาตรา 33 วรรค 2 ใหอํานาจไว แตปจจุบันก็ยังไมมี
การกําหนดประเภทสินคา ราคาหรือชนิดของสินคาหรือ
บริการ เพ่ือจะไดมีกฎหมายบังคับใชเปนประโยชนตอผูใช
กฎหมาย ผูบริโภค ผูประกอบธุรกิจ

1.5 ปญหาการจดทะเบียนผูประกอบธุรกิจตลาด
แบบตรง

พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.
2545 มาตรา 27 กําหนดใหผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
จะตองดําเนินการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบ
ตรง ดังน้ันหากผูใดจะประกอบธุรกิจในลักษณะดังกลาวใน
ประเทศไทยจึงตองทําการจดทะเบียนตามมาตรา 27
เสียกอน หากฝาฝนตองระวางโทษตามมาตรา 47 คือจําคุก
ไมเกินหน่ึงปหรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ัง
ปรับ และปรับอีกวันละไมเกินหน่ึงหมืน่บาทตลอดเวลาท่ียงั
ฝาฝน แตจากขอเท็จจริงในปจจุบันการซื้อขายตลาดแบบ
ตรงมีการซื้อขายกันมากแตพบการจดทะเบียนนอยมาก ซึ่ง
ผูจดทะเบียนตลาดแบบตรงตอสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคสวนมากจะเปนผูท่ีทําธุรกิจขายตรงแลว
มายื่นจดทะเบียนตลาดแบบตรงไว (สถิติการจดทะเบียน
ขายตรงและตลาดแบบตรงตั้งแต พ.ศ.2555 ถึงปจจุบัน)
เพ่ือจะครอบคลุมการขายในรูปแบบขายตรงและตลาดแบบ
ตรงปองกันการถูกปรับเมื่อมีขอพิพาทข้ึน สวนผูประกอบ
ธุรกิจตลาดแบบตรง พบวามีการจดทะเบียนประกอบธุรกิจ
ตลาดแบบตรงในอัตรานอย เมื่อเกิดปญหาหลังจากการซื้อ
สินคาแลวไมไดรับสินคา หรือไดรับสินคาแตไมไดคุณภาพ
หรือชํารุดบกพรอง หากไมไดทําการจดทะเบียนเปนผู
ประกอบกิจการตลาดแบบตรง ก็ทําใหไมสามารถบังคับได
เพราะไมทราบตัวผูกระทําความผิด เพราะไมมีไดจด
ทะเบียน เมื่อมีปญหาก็ปดบริการหนีความผิด
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ประกาศกําหนดรายละเอียดในเอกสารการซื้อ
ขายใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา”

ปญหาในเรื่องการเปลี่ยนสินคาท่ีมีความชํารุด
บกพรองตามมาตรา 31 (7) กรณีผูบริโภคไมประสงคบอก
เลิกสัญญาและไมประสงคคืนสินคาแกผูประกอบการ แต
ตองการเปลี่ยนตัวสินคาแทน กฎหมายไมไดกําหนดวิธีการ
เปลี่ยนสินคาชํารุดบกพรองไว ถึงกรณีระยะเวลาของการ
เปลี่ยนสินคาวาผูบริโภคตองคืนภายในก่ีวันนับแตไดรับ
สินคาและประสงคท่ีจะขอเปลี่ยนสินคาท่ีมีความชํารุด
บกพรอง ดังน้ันผูบริโภคควรไดมีโอกาสท่ีจะเปลี่ยนสินคา
ได แทนการบอกเลิกสัญญาเพียงอยางเดียว

1.4 ปญหาการบอกเลิกสัญญา การคืนสินคา
และการกําหนดประเภทสินคา

พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.
2545 ตามมาตรา 33 บัญญัติวา “ในการซื้อสินคาหรือ
บริการจากการขายตรงหรือจากการขายผานตลาดแบบตรง
ผูบริโภคมีสิทธิเลิกสัญญาโดยวิธีการสงหนังสือแสดงเจตนา
ภายในเวลาเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับสินคาหรือบริการ ไปยงั
ผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
สําหรับธุรกิจขายตรงผูบริโภคจะแจงไปยังผูจําหนายอิสระ
หรือตัวแทนขายตรงท่ีเก่ียวของก็ได

บทบัญญัติตามวรรคหน่ึงไมใชบังคับกับประเภท
ราคาหรือชนิดของสินคาหรือบริการตามท่ีกําหนดในพระ
ราชกฤษฎีกา”

ปญหาในเรื่องการบอกเลิกสัญญา การคืนสินคา
และการกําหนดประเภทสินคา พระราชบญัญตัขิายตรงและ
ตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ไดใหสิทธิแกผูบริโภคใหสามารถ
ใชสิทธิคืนสินคาหรือบริการท่ีไดสั่งซื้อผานตลาดแบบตรง
ไดภายใน 7 วัน นับแตไดรับสินคาหรือบริการน้ัน กฎหมาย
กําหนดใหสามารถตราพระราชกฤษฎีกายกเวนไมใหใช
บังคับกับสินคาหรือบริการบางประเภทใดท่ีไมสามารถบอก
เลิกสัญญาภายใน 7 วันได แตปจจุบันก็ยังไมมีการออก
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองแตอยางใด ซึ่งเมื่อยังไมมี
การยกเวนสิทธิในการคืนสินคาหรือบริการน้ี  แตกฎหมาย
ยังไมไดมีการกําหนดประเภท ราคา หรือชนิดของสินคา
หรือบริการ ทําใหผูบริโภคไมสามารถใชสิทธิในการบอก
เลิกสัญญาไดเพราะไมอาจทราบไดวาสินคาประเภทใดเปน

ธุรกิจตลาดแบบตรงหรือไม อาจทําใหเกิดปญหาแก
ผูบริโภคในการปฏิบัติในการคืนสินคาหรือบริการท่ีไม
ชัดเจน เพ่ือใหการบังคับใหกฎหมายใหเปนเอกภาพและลด
การตีความวาสินคาลักษณะใดเปนคาของตลาดแบบตรง
จําเปนตองกําหนดประเภทสินคาท่ีตองจดทะเบียนธุรกิจ
ตลาดแบบตรง โดยสามารถกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกา
ไดตามมาตรา 33 วรรค 2 ใหอํานาจไว แตปจจุบันก็ยังไมมี
การกําหนดประเภทสินคา ราคาหรือชนิดของสินคาหรือ
บริการ เพ่ือจะไดมีกฎหมายบังคับใชเปนประโยชนตอผูใช
กฎหมาย ผูบริโภค ผูประกอบธุรกิจ

1.5 ปญหาการจดทะเบียนผูประกอบธุรกิจตลาด
แบบตรง

พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.
2545 มาตรา 27 กําหนดใหผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
จะตองดําเนินการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบ
ตรง ดังน้ันหากผูใดจะประกอบธุรกิจในลักษณะดังกลาวใน
ประเทศไทยจึงตองทําการจดทะเบียนตามมาตรา 27
เสียกอน หากฝาฝนตองระวางโทษตามมาตรา 47 คือจําคุก
ไมเกินหน่ึงปหรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ัง
ปรับ และปรับอีกวันละไมเกินหน่ึงหมืน่บาทตลอดเวลาท่ียงั
ฝาฝน แตจากขอเท็จจริงในปจจุบันการซื้อขายตลาดแบบ
ตรงมีการซื้อขายกันมากแตพบการจดทะเบียนนอยมาก ซึ่ง
ผูจดทะเบียนตลาดแบบตรงตอสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคสวนมากจะเปนผูท่ีทําธุรกิจขายตรงแลว
มายื่นจดทะเบียนตลาดแบบตรงไว (สถิติการจดทะเบียน
ขายตรงและตลาดแบบตรงตั้งแต พ.ศ.2555 ถึงปจจุบัน)
เพ่ือจะครอบคลุมการขายในรูปแบบขายตรงและตลาดแบบ
ตรงปองกันการถูกปรับเมื่อมีขอพิพาทข้ึน สวนผูประกอบ
ธุรกิจตลาดแบบตรง พบวามีการจดทะเบียนประกอบธุรกิจ
ตลาดแบบตรงในอัตรานอย เมื่อเกิดปญหาหลังจากการซื้อ
สินคาแลวไมไดรับสินคา หรือไดรับสินคาแตไมไดคุณภาพ
หรือชํารุดบกพรอง หากไมไดทําการจดทะเบียนเปนผู
ประกอบกิจการตลาดแบบตรง ก็ทําใหไมสามารถบังคับได
เพราะไมทราบตัวผูกระทําความผิด เพราะไมมีไดจด
ทะเบียน เมื่อมีปญหาก็ปดบริการหนีความผิด
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ประกาศกําหนดรายละเอียดในเอกสารการซื้อ
ขายใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา”

ปญหาในเรื่องการเปลี่ยนสินคาท่ีมีความชํารุด
บกพรองตามมาตรา 31 (7) กรณีผูบริโภคไมประสงคบอก
เลิกสัญญาและไมประสงคคืนสินคาแกผูประกอบการ แต
ตองการเปลี่ยนตัวสินคาแทน กฎหมายไมไดกําหนดวิธีการ
เปลี่ยนสินคาชํารุดบกพรองไว ถึงกรณีระยะเวลาของการ
เปลี่ยนสินคาวาผูบริโภคตองคืนภายในก่ีวันนับแตไดรับ
สินคาและประสงคท่ีจะขอเปลี่ยนสินคาท่ีมีความชํารุด
บกพรอง ดังน้ันผูบริโภคควรไดมีโอกาสท่ีจะเปลี่ยนสินคา
ได แทนการบอกเลิกสัญญาเพียงอยางเดียว

1.4 ปญหาการบอกเลิกสัญญา การคืนสินคา
และการกําหนดประเภทสินคา

พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.
2545 ตามมาตรา 33 บัญญัติวา “ในการซื้อสินคาหรือ
บริการจากการขายตรงหรือจากการขายผานตลาดแบบตรง
ผูบริโภคมีสิทธิเลิกสัญญาโดยวิธีการสงหนังสือแสดงเจตนา
ภายในเวลาเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับสินคาหรือบริการ ไปยงั
ผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
สําหรับธุรกิจขายตรงผูบริโภคจะแจงไปยังผูจําหนายอิสระ
หรือตัวแทนขายตรงท่ีเก่ียวของก็ได

บทบัญญัติตามวรรคหน่ึงไมใชบังคับกับประเภท
ราคาหรือชนิดของสินคาหรือบริการตามท่ีกําหนดในพระ
ราชกฤษฎีกา”

ปญหาในเรื่องการบอกเลิกสัญญา การคืนสินคา
และการกําหนดประเภทสินคา พระราชบญัญตัขิายตรงและ
ตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ไดใหสิทธิแกผูบริโภคใหสามารถ
ใชสิทธิคืนสินคาหรือบริการท่ีไดสั่งซื้อผานตลาดแบบตรง
ไดภายใน 7 วัน นับแตไดรับสินคาหรือบริการน้ัน กฎหมาย
กําหนดใหสามารถตราพระราชกฤษฎีกายกเวนไมใหใช
บังคับกับสินคาหรือบริการบางประเภทใดท่ีไมสามารถบอก
เลิกสัญญาภายใน 7 วันได แตปจจุบันก็ยังไมมีการออก
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองแตอยางใด ซึ่งเมื่อยังไมมี
การยกเวนสิทธิในการคืนสินคาหรือบริการน้ี  แตกฎหมาย
ยังไมไดมีการกําหนดประเภท ราคา หรือชนิดของสินคา
หรือบริการ ทําใหผูบริโภคไมสามารถใชสิทธิในการบอก
เลิกสัญญาไดเพราะไมอาจทราบไดวาสินคาประเภทใดเปน

ธุรกิจตลาดแบบตรงหรือไม อาจทําใหเกิดปญหาแก
ผูบริโภคในการปฏิบัติในการคืนสินคาหรือบริการท่ีไม
ชัดเจน เพ่ือใหการบังคับใหกฎหมายใหเปนเอกภาพและลด
การตีความวาสินคาลักษณะใดเปนคาของตลาดแบบตรง
จําเปนตองกําหนดประเภทสินคาท่ีตองจดทะเบียนธุรกิจ
ตลาดแบบตรง โดยสามารถกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกา
ไดตามมาตรา 33 วรรค 2 ใหอํานาจไว แตปจจุบันก็ยังไมมี
การกําหนดประเภทสินคา ราคาหรือชนิดของสินคาหรือ
บริการ เพ่ือจะไดมีกฎหมายบังคับใชเปนประโยชนตอผูใช
กฎหมาย ผูบริโภค ผูประกอบธุรกิจ

1.5 ปญหาการจดทะเบียนผูประกอบธุรกิจตลาด
แบบตรง

พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.
2545 มาตรา 27 กําหนดใหผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
จะตองดําเนินการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบ
ตรง ดังน้ันหากผูใดจะประกอบธุรกิจในลักษณะดังกลาวใน
ประเทศไทยจึงตองทําการจดทะเบียนตามมาตรา 27
เสียกอน หากฝาฝนตองระวางโทษตามมาตรา 47 คือจําคุก
ไมเกินหน่ึงปหรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ัง
ปรับ และปรับอีกวันละไมเกินหน่ึงหมืน่บาทตลอดเวลาท่ียงั
ฝาฝน แตจากขอเท็จจริงในปจจุบันการซื้อขายตลาดแบบ
ตรงมีการซื้อขายกันมากแตพบการจดทะเบียนนอยมาก ซึ่ง
ผูจดทะเบียนตลาดแบบตรงตอสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคสวนมากจะเปนผูท่ีทําธุรกิจขายตรงแลว
มายื่นจดทะเบียนตลาดแบบตรงไว (สถิติการจดทะเบียน
ขายตรงและตลาดแบบตรงตั้งแต พ.ศ.2555 ถึงปจจุบัน)
เพ่ือจะครอบคลุมการขายในรูปแบบขายตรงและตลาดแบบ
ตรงปองกันการถูกปรับเมื่อมีขอพิพาทข้ึน สวนผูประกอบ
ธุรกิจตลาดแบบตรง พบวามีการจดทะเบียนประกอบธุรกิจ
ตลาดแบบตรงในอัตรานอย เมื่อเกิดปญหาหลังจากการซื้อ
สินคาแลวไมไดรับสินคา หรือไดรับสินคาแตไมไดคุณภาพ
หรือชํารุดบกพรอง หากไมไดทําการจดทะเบียนเปนผู
ประกอบกิจการตลาดแบบตรง ก็ทําใหไมสามารถบังคับได
เพราะไมทราบตัวผูกระทําความผิด เพราะไมมีไดจด
ทะเบียน เมื่อมีปญหาก็ปดบริการหนีความผิด
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อีกปญหาหน่ึงท่ีผูศึกษาเห็นวาเปนการซ้ําซอนท่ี
มีกฎหมายอีกฉบับควบคุมผูประกอบการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสของกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย ตาม
ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่องใหผูประกอบการพาณิชย
ตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2553 โดยอาศัย
อํานาจตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2544
กําหนดใหการซื้อขายสินคาโดยวิธีใชสื่ออิเล็กทรอนิกสผาน
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ผูประกอบการจะตองจด
ทะเบียนพาณิชย ณ สํานักงานทะเบียนพาณิชย กรม
พัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย อีกฉบับหน่ึงดวย
เปนปญหาความซ้ําซอนของหนวยงาน
2. วัตถุประสงคการวิจัย

2.1 เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการ
คุมครองผูบริโภคในการตลาดแบบตรง

2.2 เพ่ือศึกษาความหมาย ประเภท และ
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการคุมครองผูบริโภคในการซื้อ
ขายสินคาทางอิเล็กทรอนิกสหรือตลาดแบบตรง และ
กฎหมายตางประเทศ

2.3 เพ่ือศึกษาวิเคราะหปญหาการบังคับใช
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545

2.4 เพ่ือจะไดเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาการ
คุมครองผูบริโภคในการซื้อขายสินคาทางอิเล็กทรอนิกส
หรือตลาดแบบตรง

3. วัสดุอุปกรณและวิธีดําเนนิการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ

โดยทําการศึกษาคนควาแบบวิจัยเอกสาร (Documentary
Search) ซึ่งเปนขอมูลปฐมภูมิ ทุติภูมิ โดยเก็บรวบรวม
ขอมูลท่ีเก่ียวของท้ังรูปแบบของหนังสือ บทความ รายงาน
การวิจัย วิทยานิพนธ คําพิพากษาของศาลและตัวบท
กฎหมาย ท่ี เ ก่ี ยวข อง ท้ั งประมวลกฎหมายและ
พระราชบัญญัติ เอกสารตาง ๆ ไมวาจะเปนของประเทศ
ไทยและตางประเทศ แลวนํามาวิเคราะหเพ่ือหาประเด็น
ปญหาและผลกระทบจากการทําธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส
โดยมุงเนนไปท่ีการศึกษากรณีการคุมครองผูบริโภคในการ
ซื้อขายสินคาทางอิเล็กทรอนิกสหรือตลาดแบบตรง

4. ผลการวิจยั
จากการศึกษาวิจยัสามารถสรปุผลการศกึษาตาม

ประเด็นไดดังตอไปน้ีคือ
4.1 ปญหาการตีความคํานิยาม ปญหาในสวนของ

การใหคํานิยามความหมาย ท่ีไมมีการใหคํานิยาม
ความหมายของคําวา “ผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง” ไว
เปนการเฉพาะท้ังท่ีผูประกอบธุรกิจเปนองคประกอบ
สําคัญในการประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติขายตรง
และตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ซึ่งไดรวมการขายสินคาท้ัง
รูปแบบขายตรง และตลาดแบบตรงเขาไวดวยกันไมไดแยก
ประเภทลักษณะการขายสินคาเปนการเฉพาะ อีกท้ังมาตรา
3 ในพระราชบัญญัติน้ี ไมปรากฏคํานิยามของผูประกอบ
ธุรกิจตลาดแบบตรงไว เพียงแตบัญญัติถึงคํานิยามของ
ตลาดแบบตรง และผูมีสวนเก่ียวของกับธุรกิจตลาดแบบ
ตรง ดังน้ี

ตลาดแบบตรง หมายความวา การทําตลาดสินคาหรอื
บริการในลักษณะของการสื่อสารขอมูลเพ่ือเสนอขายสินคา
หรือบริการโดยตรงตอผูบริโภคซึ่งอยูหางโดยระยะทางและ
มุงหวังใหผูบริโภคแตละรายตอบกลับเพ่ือซื้อสินคาหรือ
บริการจากผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงน้ัน

ผูบริโภค หมายความวา ผูซื้อหรือไดรับการบริการ
จากผูจําหนายอิสระ ตัวแทนขายตรง ผูประกอบธุรกิจขาย
ตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง หรือผูซึ่งไดรับการ
เสนอหรือชักชวนจากผูจําหนายอิสระ ตัวแทนขายตรง ผู
ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
เพ่ือใหซื้อสินคาหรือบริการ

จากคํานิยามดังกลาวจะเห็นวาเปนการใหคํานิยามท่ี
มีการใหความหมายเช่ือมโยงถึงการมีนิติสัมพันธกับผู
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง แตไมไดมีการกําหนดคํา
นิยามของการประกอบธุรกิจเหลาน้ีไวโดยเฉพาะ เมื่อ
พิจารณาจากกฎหมายตางประเทศ พบวา กฎหมายของ
สหภาพยุโรปมีการกําหนดคํานิยามของผูประกอบการซึ่งมี
ความสัมพันธกับคํานิยามของคําวาผูบริโภคหรือเก่ียวกับ
สัญญาท่ีเก่ียวกับตลาดแบบตรง จึงไมมีปญหาในดานการ
ตีความวา ผูประกอบการคือบุคคลประเภทใด ในสวน
กฎหมายของกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาก็ไดมีการ
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อีกปญหาหน่ึงท่ีผูศึกษาเห็นวาเปนการซ้ําซอนท่ี
มีกฎหมายอีกฉบับควบคุมผูประกอบการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสของกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย ตาม
ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่องใหผูประกอบการพาณิชย
ตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2553 โดยอาศัย
อํานาจตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2544
กําหนดใหการซื้อขายสินคาโดยวิธีใชสื่ออิเล็กทรอนิกสผาน
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ผูประกอบการจะตองจด
ทะเบียนพาณิชย ณ สํานักงานทะเบียนพาณิชย กรม
พัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย อีกฉบับหน่ึงดวย
เปนปญหาความซ้ําซอนของหนวยงาน
2. วัตถุประสงคการวิจัย

2.1 เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการ
คุมครองผูบริโภคในการตลาดแบบตรง

2.2 เพ่ือศึกษาความหมาย ประเภท และ
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการคุมครองผูบริโภคในการซื้อ
ขายสินคาทางอิเล็กทรอนิกสหรือตลาดแบบตรง และ
กฎหมายตางประเทศ

2.3 เพ่ือศึกษาวิเคราะหปญหาการบังคับใช
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545

2.4 เพ่ือจะไดเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาการ
คุมครองผูบริโภคในการซื้อขายสินคาทางอิเล็กทรอนิกส
หรือตลาดแบบตรง

3. วัสดุอุปกรณและวิธีดําเนนิการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ

โดยทําการศึกษาคนควาแบบวิจัยเอกสาร (Documentary
Search) ซึ่งเปนขอมูลปฐมภูมิ ทุติภูมิ โดยเก็บรวบรวม
ขอมูลท่ีเก่ียวของท้ังรูปแบบของหนังสือ บทความ รายงาน
การวิจัย วิทยานิพนธ คําพิพากษาของศาลและตัวบท
กฎหมาย ท่ี เ ก่ี ยวข อง ท้ั งประมวลกฎหมายและ
พระราชบัญญัติ เอกสารตาง ๆ ไมวาจะเปนของประเทศ
ไทยและตางประเทศ แลวนํามาวิเคราะหเพ่ือหาประเด็น
ปญหาและผลกระทบจากการทําธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส
โดยมุงเนนไปท่ีการศึกษากรณีการคุมครองผูบริโภคในการ
ซื้อขายสินคาทางอิเล็กทรอนิกสหรือตลาดแบบตรง

4. ผลการวิจยั
จากการศึกษาวิจยัสามารถสรปุผลการศกึษาตาม

ประเด็นไดดังตอไปน้ีคือ
4.1 ปญหาการตีความคํานิยาม ปญหาในสวนของ

การใหคํานิยามความหมาย ท่ีไมมีการใหคํานิยาม
ความหมายของคําวา “ผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง” ไว
เปนการเฉพาะท้ังท่ีผูประกอบธุรกิจเปนองคประกอบ
สําคัญในการประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติขายตรง
และตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ซึ่งไดรวมการขายสินคาท้ัง
รูปแบบขายตรง และตลาดแบบตรงเขาไวดวยกันไมไดแยก
ประเภทลักษณะการขายสินคาเปนการเฉพาะ อีกท้ังมาตรา
3 ในพระราชบัญญัติน้ี ไมปรากฏคํานิยามของผูประกอบ
ธุรกิจตลาดแบบตรงไว เพียงแตบัญญัติถึงคํานิยามของ
ตลาดแบบตรง และผูมีสวนเก่ียวของกับธุรกิจตลาดแบบ
ตรง ดังน้ี

ตลาดแบบตรง หมายความวา การทําตลาดสินคาหรอื
บริการในลักษณะของการสื่อสารขอมูลเพ่ือเสนอขายสินคา
หรือบริการโดยตรงตอผูบริโภคซึ่งอยูหางโดยระยะทางและ
มุงหวังใหผูบริโภคแตละรายตอบกลับเพ่ือซื้อสินคาหรือ
บริการจากผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงน้ัน

ผูบริโภค หมายความวา ผูซื้อหรือไดรับการบริการ
จากผูจําหนายอิสระ ตัวแทนขายตรง ผูประกอบธุรกิจขาย
ตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง หรือผูซึ่งไดรับการ
เสนอหรือชักชวนจากผูจําหนายอิสระ ตัวแทนขายตรง ผู
ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
เพ่ือใหซื้อสินคาหรือบริการ

จากคํานิยามดังกลาวจะเห็นวาเปนการใหคํานิยามท่ี
มีการใหความหมายเช่ือมโยงถึงการมีนิติสัมพันธกับผู
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง แตไมไดมีการกําหนดคํา
นิยามของการประกอบธุรกิจเหลาน้ีไวโดยเฉพาะ เมื่อ
พิจารณาจากกฎหมายตางประเทศ พบวา กฎหมายของ
สหภาพยุโรปมีการกําหนดคํานิยามของผูประกอบการซึ่งมี
ความสัมพันธกับคํานิยามของคําวาผูบริโภคหรือเก่ียวกับ
สัญญาท่ีเก่ียวกับตลาดแบบตรง จึงไมมีปญหาในดานการ
ตีความวา ผูประกอบการคือบุคคลประเภทใด ในสวน
กฎหมายของกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาก็ไดมีการ
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ผูบริโภค หมายความวา ผูซื้อหรือไดรับการบริการ
จากผูจําหนายอิสระ ตัวแทนขายตรง ผูประกอบธุรกิจขาย
ตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง หรือผูซึ่งไดรับการ
เสนอหรือชักชวนจากผูจําหนายอิสระ ตัวแทนขายตรง ผู
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มีการใหความหมายเช่ือมโยงถึงการมีนิติสัมพันธกับผู
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง แตไมไดมีการกําหนดคํา
นิยามของการประกอบธุรกิจเหลาน้ีไวโดยเฉพาะ เมื่อ
พิจารณาจากกฎหมายตางประเทศ พบวา กฎหมายของ
สหภาพยุโรปมีการกําหนดคํานิยามของผูประกอบการซึ่งมี
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สัญญาท่ีเก่ียวกับตลาดแบบตรง จึงไมมีปญหาในดานการ
ตีความวา ผูประกอบการคือบุคคลประเภทใด ในสวน
กฎหมายของกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาก็ไดมีการ
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กําหนดบุคคลท่ีมีสวนเก่ียวของในการขายตรงซึ่งเรียกวา
ผูขายตรง ซึ่งขายสินคาและบริการผานทางองคกรท่ีมีการ
จัดการและดําเนินงานเก่ียวกับขายตรง ขายสินคาใหกับ
ผูบริโภค ซึ่งสอดรับกับความหมายของคําวา ขายตรง ท่ีได
มีการใหคํานิยามไว จะเห็นไดวากฎหมายของสหภาพยุโรป
และกฎหมายของสหรัฐอเมริกา มีการใหคํานิยามของคําวา
ผูประกอบการไวโดยชัดเจน เพ่ือใหสอดรับกับความหมาย
ของคํานิยามอ่ืนๆและหลักเกณฑท่ีนําไปบังคับใชกฎหมาย
แตในสวนของประเทศไทยน้ันมีการใหคํานิยามของคําวา
ตลาดแบบตรง ผูบริโภค ผูจําหนายอิสระ ซึ่งคํานิยามตางๆ
เหลาน้ีกลาวถึงการมีนิติสัมพันธกับผูประกอบธุรกิจตลาด
แบบตรง หรือแมกระท่ังหลักเกณฑของกฎหมายท่ี
กําหนดใหผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงท้ังกอนท่ีมีการ
บังคับใชพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.
2545 และหลังจากท่ีมีการบังคับใชกฎหมายดังกลาว ใหมา
จดทะเบียนการประกอบธุรกิจ แตในกฎหมายฉบับน้ีเองใน
สวนของการใหคํานิยาม ไมไดมีการใหคํานิยามของคําวา
การประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงไว จึงเปนปญหาวาผู
ประกอบธุรกิจประเภทใด ลักษณะใดท่ีจะเรียกวาผู
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ท่ีจะตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑของกฎหมายฉบับน้ี ในสวนของประเทศ
นิวซีแลนดและประเทศสิงคโปร จากการศึกษาพบวาไมไดมี
การใหคํานิยามในเรื่องดังกลาวน้ีไว ซึ่งผูศึกษาเห็นวาเพราะ
ในคํานิยามของกฎหมายประเทศนิวซแีลนดไมไดกลาวถึง
การมีนิติสัมพันธ กับผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
กลาวถึงเพียงวา ผูบริโภค หมายความวา ลูกคา ไมวาจะ
เปนประชาชนโดยท่ัวไป องคกร หรือ ธุรกิจ และการตลาด
ขายตรง หมายความวา กระบวนการท่ีผูบริโภคไดรับการ
เสนอสินคาในการซื้อขายสินคาหรือบริการ หรือการทําการ
กุศลโดยระยะทางผานทางไปรษณีย อิ เล็กทรอนิกส
หนังสือพิมพ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน โทรศัพท โทรสาร
หรืออยางอ่ืนท่ีมีลักษณะท่ีเปนการติดตอสื่อสารโดยตรง
โดยไมไดมีการระบุถึงวาตองติดตอมีนิติสัมพันธกับผู
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง เหมือนอยางท่ีประเทศไทยได
มีการกําหนดไว ดังน้ัน จึงไมมีปญหาในการตีความ

4.2 ปญหาการส งมอบสัญญาซื้ อขาย และ
รายละเอียดเอกสารสัญญา กรณีปญหาการสงมอบสัญญา

ซื้อขายน้ัน พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.
2545 กําหนดใหเปนหนาท่ีของผูขายในการสงมอบสัญญา
ซื้อขาย และรายละเอียดเอกสารสัญญาซึ่งรวมถึงผูขาย
สินคาหรือบริการ ผูจําหนายอิสระ ตัวแทนขายตรง หรือผู
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง แตหากไมไดจัดใหมีเอกสาร
การซื้อขายท่ีมีรายละเอียดตามท่ีกฎหมายกําหนดไมมีผล
ผูกพันผูซื้อในสัญญาหรือผูบริโภค และใหเปนตามรูปแบบ
ท่ีคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรงกําหนด

แตปจจุบันพบวา คณะกรรมการขายตรงและตลาด
แบบตรงยังไมมีการกําหนดเอกสารซื้อขายวาจะตองมี
รายละเอียดอยางไร ขนาดตัวอักษรตองมีขนาดเทาใด จึงไม
สามารถท่ีจะทราบไดชัดเจนเน่ืองจากกฎหมายไมไดกําหนด
ระยะเวลาวาการสงมอบสัญญาซื้อขายน้ันตองสงมอบทันที
ท่ีทําสัญญาซื้อขายหรือสงมอบภายหลังไดรับสินคา เมื่อ
พิจารณาแลว พบวา ขอกําหนดสหภาพยุโรปไดกําหนด
หลักเกณฑท่ีผูประกอบการจําเปนท่ีจะตองทําการเปดเผย
หรือใหขอมูลเบื้องตนแกผูบริโภคในเวลาท่ีเหมาะสม (in
good time) กอนการตกลงทําสัญญา ตามท่ีกําหนดไวใน
มาตรา 6 ซึ่งไดกําหนดหนาท่ีแกผูประกอบการวาจะตองทํา
การเปดเผยขอมูลเบื้องตนกอนท่ีจะมีการตกลงทําสัญญา
ซึ่งตางจากบทบัญญัติของไทยเพราะไมไดมีการระบุวา
จะตองเปดเผยขอมูลรายละเอียดของสัญญากอนการตกลง
ทําสัญญาระหวางผูประกอบการกับผูบริโภค อีกท้ัง
ขอกําหนดของสหภาพยโุรปยังไดกําหนดรายละเอียดขอมลู
ท่ีตองเปดเผยไวโดยชัดเจนวาประกอบดวยอะไรบางท่ี
ผูบริโภคตองทราบกอนตกลงทําสัญญา ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ
กับกฎหมายไทย ไดกําหนดใหคณะกรรมการมีอํานาจ
กําหนดรายละเอียดเก่ียวกับเอกสารสัญญา ซึ่งปจจุบันยัง
ไมมีการกําหนดในสวนของรายละเอียดดังกลาวน้ี ในสวน
กฎหมายของประเทศนิวซี แลนด  ได กํ าหนดให
ผูประกอบการตองแจงขอมูลทุกอยางท่ีจําเปนใหผูบริโภค
ทราบเพ่ือประโยชนในการตัดสินใจของผูบริโภค โดยจะตอง
มีความชัดเจน เปนความจริง และไมกลาวเกินความจริงไม
วาจะเปนในดานสินคา บริการ หรือในทางอ่ืนใดท่ีจะทําให
ผูบริโภคเขาใจผิด ซึ่งขอมูลท่ีจะตองแจงใหผูบริโภคทราบ
จากการตีความกฎหมายของประเทศนิวซีแลนดจะเห็นได
วามีการกําหนดวาขอมูลท่ีจะตองแจงใหผูบริโภคทราบน้ัน
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กําหนดบุคคลท่ีมีสวนเก่ียวของในการขายตรงซึ่งเรียกวา
ผูขายตรง ซึ่งขายสินคาและบริการผานทางองคกรท่ีมีการ
จัดการและดําเนินงานเก่ียวกับขายตรง ขายสินคาใหกับ
ผูบริโภค ซึ่งสอดรับกับความหมายของคําวา ขายตรง ท่ีได
มีการใหคํานิยามไว จะเห็นไดวากฎหมายของสหภาพยุโรป
และกฎหมายของสหรัฐอเมริกา มีการใหคํานิยามของคําวา
ผูประกอบการไวโดยชัดเจน เพ่ือใหสอดรับกับความหมาย
ของคํานิยามอ่ืนๆและหลักเกณฑท่ีนําไปบังคับใชกฎหมาย
แตในสวนของประเทศไทยน้ันมีการใหคํานิยามของคําวา
ตลาดแบบตรง ผูบริโภค ผูจําหนายอิสระ ซึ่งคํานิยามตางๆ
เหลาน้ีกลาวถึงการมีนิติสัมพันธกับผูประกอบธุรกิจตลาด
แบบตรง หรือแมกระท่ังหลักเกณฑของกฎหมายท่ี
กําหนดใหผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงท้ังกอนท่ีมีการ
บังคับใชพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.
2545 และหลังจากท่ีมีการบังคับใชกฎหมายดังกลาว ใหมา
จดทะเบียนการประกอบธุรกิจ แตในกฎหมายฉบับน้ีเองใน
สวนของการใหคํานิยาม ไมไดมีการใหคํานิยามของคําวา
การประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงไว จึงเปนปญหาวาผู
ประกอบธุรกิจประเภทใด ลักษณะใดท่ีจะเรียกวาผู
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ท่ีจะตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑของกฎหมายฉบับน้ี ในสวนของประเทศ
นิวซีแลนดและประเทศสิงคโปร จากการศึกษาพบวาไมไดมี
การใหคํานิยามในเรื่องดังกลาวน้ีไว ซึ่งผูศึกษาเห็นวาเพราะ
ในคํานิยามของกฎหมายประเทศนิวซแีลนดไมไดกลาวถึง
การมีนิติสัมพันธ กับผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
กลาวถึงเพียงวา ผูบริโภค หมายความวา ลูกคา ไมวาจะ
เปนประชาชนโดยท่ัวไป องคกร หรือ ธุรกิจ และการตลาด
ขายตรง หมายความวา กระบวนการท่ีผูบริโภคไดรับการ
เสนอสินคาในการซื้อขายสินคาหรือบริการ หรือการทําการ
กุศลโดยระยะทางผานทางไปรษณีย อิ เล็กทรอนิกส
หนังสือพิมพ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน โทรศัพท โทรสาร
หรืออยางอ่ืนท่ีมีลักษณะท่ีเปนการติดตอสื่อสารโดยตรง
โดยไมไดมีการระบุถึงวาตองติดตอมีนิติสัมพันธกับผู
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง เหมือนอยางท่ีประเทศไทยได
มีการกําหนดไว ดังน้ัน จึงไมมีปญหาในการตีความ

4.2 ปญหาการส งมอบสัญญาซื้ อขาย และ
รายละเอียดเอกสารสัญญา กรณีปญหาการสงมอบสัญญา

ซื้อขายน้ัน พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.
2545 กําหนดใหเปนหนาท่ีของผูขายในการสงมอบสัญญา
ซื้อขาย และรายละเอียดเอกสารสัญญาซึ่งรวมถึงผูขาย
สินคาหรือบริการ ผูจําหนายอิสระ ตัวแทนขายตรง หรือผู
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง แตหากไมไดจัดใหมีเอกสาร
การซื้อขายท่ีมีรายละเอียดตามท่ีกฎหมายกําหนดไมมีผล
ผูกพันผูซื้อในสัญญาหรือผูบริโภค และใหเปนตามรูปแบบ
ท่ีคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรงกําหนด

แตปจจุบันพบวา คณะกรรมการขายตรงและตลาด
แบบตรงยังไมมีการกําหนดเอกสารซื้อขายวาจะตองมี
รายละเอียดอยางไร ขนาดตัวอักษรตองมีขนาดเทาใด จึงไม
สามารถท่ีจะทราบไดชัดเจนเน่ืองจากกฎหมายไมไดกําหนด
ระยะเวลาวาการสงมอบสัญญาซื้อขายน้ันตองสงมอบทันที
ท่ีทําสัญญาซื้อขายหรือสงมอบภายหลังไดรับสินคา เมื่อ
พิจารณาแลว พบวา ขอกําหนดสหภาพยุโรปไดกําหนด
หลักเกณฑท่ีผูประกอบการจําเปนท่ีจะตองทําการเปดเผย
หรือใหขอมูลเบื้องตนแกผูบริโภคในเวลาท่ีเหมาะสม (in
good time) กอนการตกลงทําสัญญา ตามท่ีกําหนดไวใน
มาตรา 6 ซึ่งไดกําหนดหนาท่ีแกผูประกอบการวาจะตองทํา
การเปดเผยขอมูลเบื้องตนกอนท่ีจะมีการตกลงทําสัญญา
ซึ่งตางจากบทบัญญัติของไทยเพราะไมไดมีการระบุวา
จะตองเปดเผยขอมูลรายละเอียดของสัญญากอนการตกลง
ทําสัญญาระหวางผูประกอบการกับผูบริโภค อีกท้ัง
ขอกําหนดของสหภาพยโุรปยังไดกําหนดรายละเอียดขอมลู
ท่ีตองเปดเผยไวโดยชัดเจนวาประกอบดวยอะไรบางท่ี
ผูบริโภคตองทราบกอนตกลงทําสัญญา ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ
กับกฎหมายไทย ไดกําหนดใหคณะกรรมการมีอํานาจ
กําหนดรายละเอียดเก่ียวกับเอกสารสัญญา ซึ่งปจจุบันยัง
ไมมีการกําหนดในสวนของรายละเอียดดังกลาวน้ี ในสวน
กฎหมายของประเทศนิวซี แลนด  ได กํ าหนดให
ผูประกอบการตองแจงขอมูลทุกอยางท่ีจําเปนใหผูบริโภค
ทราบเพ่ือประโยชนในการตัดสินใจของผูบริโภค โดยจะตอง
มีความชัดเจน เปนความจริง และไมกลาวเกินความจริงไม
วาจะเปนในดานสินคา บริการ หรือในทางอ่ืนใดท่ีจะทําให
ผูบริโภคเขาใจผิด ซึ่งขอมูลท่ีจะตองแจงใหผูบริโภคทราบ
จากการตีความกฎหมายของประเทศนิวซีแลนดจะเห็นได
วามีการกําหนดวาขอมูลท่ีจะตองแจงใหผูบริโภคทราบน้ัน
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กําหนดบุคคลท่ีมีสวนเก่ียวของในการขายตรงซึ่งเรียกวา
ผูขายตรง ซึ่งขายสินคาและบริการผานทางองคกรท่ีมีการ
จัดการและดําเนินงานเก่ียวกับขายตรง ขายสินคาใหกับ
ผูบริโภค ซึ่งสอดรับกับความหมายของคําวา ขายตรง ท่ีได
มีการใหคํานิยามไว จะเห็นไดวากฎหมายของสหภาพยุโรป
และกฎหมายของสหรัฐอเมริกา มีการใหคํานิยามของคําวา
ผูประกอบการไวโดยชัดเจน เพ่ือใหสอดรับกับความหมาย
ของคํานิยามอ่ืนๆและหลักเกณฑท่ีนําไปบังคับใชกฎหมาย
แตในสวนของประเทศไทยน้ันมีการใหคํานิยามของคําวา
ตลาดแบบตรง ผูบริโภค ผูจําหนายอิสระ ซึ่งคํานิยามตางๆ
เหลาน้ีกลาวถึงการมีนิติสัมพันธกับผูประกอบธุรกิจตลาด
แบบตรง หรือแมกระท่ังหลักเกณฑของกฎหมายท่ี
กําหนดใหผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงท้ังกอนท่ีมีการ
บังคับใชพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.
2545 และหลังจากท่ีมีการบังคับใชกฎหมายดังกลาว ใหมา
จดทะเบียนการประกอบธุรกิจ แตในกฎหมายฉบับน้ีเองใน
สวนของการใหคํานิยาม ไมไดมีการใหคํานิยามของคําวา
การประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงไว จึงเปนปญหาวาผู
ประกอบธุรกิจประเภทใด ลักษณะใดท่ีจะเรียกวาผู
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ท่ีจะตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑของกฎหมายฉบับน้ี ในสวนของประเทศ
นิวซีแลนดและประเทศสิงคโปร จากการศึกษาพบวาไมไดมี
การใหคํานิยามในเรื่องดังกลาวน้ีไว ซึ่งผูศึกษาเห็นวาเพราะ
ในคํานิยามของกฎหมายประเทศนิวซแีลนดไมไดกลาวถึง
การมีนิติสัมพันธ กับผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
กลาวถึงเพียงวา ผูบริโภค หมายความวา ลูกคา ไมวาจะ
เปนประชาชนโดยท่ัวไป องคกร หรือ ธุรกิจ และการตลาด
ขายตรง หมายความวา กระบวนการท่ีผูบริโภคไดรับการ
เสนอสินคาในการซื้อขายสินคาหรือบริการ หรือการทําการ
กุศลโดยระยะทางผานทางไปรษณีย อิ เล็กทรอนิกส
หนังสือพิมพ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน โทรศัพท โทรสาร
หรืออยางอ่ืนท่ีมีลักษณะท่ีเปนการติดตอสื่อสารโดยตรง
โดยไมไดมีการระบุถึงวาตองติดตอมีนิติสัมพันธกับผู
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง เหมือนอยางท่ีประเทศไทยได
มีการกําหนดไว ดังน้ัน จึงไมมีปญหาในการตีความ

4.2 ปญหาการส งมอบสัญญาซื้ อขาย และ
รายละเอียดเอกสารสัญญา กรณีปญหาการสงมอบสัญญา

ซื้อขายน้ัน พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.
2545 กําหนดใหเปนหนาท่ีของผูขายในการสงมอบสัญญา
ซื้อขาย และรายละเอียดเอกสารสัญญาซึ่งรวมถึงผูขาย
สินคาหรือบริการ ผูจําหนายอิสระ ตัวแทนขายตรง หรือผู
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง แตหากไมไดจัดใหมีเอกสาร
การซื้อขายท่ีมีรายละเอียดตามท่ีกฎหมายกําหนดไมมีผล
ผูกพันผูซื้อในสัญญาหรือผูบริโภค และใหเปนตามรูปแบบ
ท่ีคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรงกําหนด

แตปจจุบันพบวา คณะกรรมการขายตรงและตลาด
แบบตรงยังไมมีการกําหนดเอกสารซื้อขายวาจะตองมี
รายละเอียดอยางไร ขนาดตัวอักษรตองมีขนาดเทาใด จึงไม
สามารถท่ีจะทราบไดชัดเจนเน่ืองจากกฎหมายไมไดกําหนด
ระยะเวลาวาการสงมอบสัญญาซื้อขายน้ันตองสงมอบทันที
ท่ีทําสัญญาซื้อขายหรือสงมอบภายหลังไดรับสินคา เมื่อ
พิจารณาแลว พบวา ขอกําหนดสหภาพยุโรปไดกําหนด
หลักเกณฑท่ีผูประกอบการจําเปนท่ีจะตองทําการเปดเผย
หรือใหขอมูลเบื้องตนแกผูบริโภคในเวลาท่ีเหมาะสม (in
good time) กอนการตกลงทําสัญญา ตามท่ีกําหนดไวใน
มาตรา 6 ซึ่งไดกําหนดหนาท่ีแกผูประกอบการวาจะตองทํา
การเปดเผยขอมูลเบื้องตนกอนท่ีจะมีการตกลงทําสัญญา
ซึ่งตางจากบทบัญญัติของไทยเพราะไมไดมีการระบุวา
จะตองเปดเผยขอมูลรายละเอียดของสัญญากอนการตกลง
ทําสัญญาระหวางผูประกอบการกับผูบริโภค อีกท้ัง
ขอกําหนดของสหภาพยโุรปยังไดกําหนดรายละเอียดขอมลู
ท่ีตองเปดเผยไวโดยชัดเจนวาประกอบดวยอะไรบางท่ี
ผูบริโภคตองทราบกอนตกลงทําสัญญา ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ
กับกฎหมายไทย ไดกําหนดใหคณะกรรมการมีอํานาจ
กําหนดรายละเอียดเก่ียวกับเอกสารสัญญา ซึ่งปจจุบันยัง
ไมมีการกําหนดในสวนของรายละเอียดดังกลาวน้ี ในสวน
กฎหมายของประเทศนิวซี แลนด  ได กํ าหนดให
ผูประกอบการตองแจงขอมูลทุกอยางท่ีจําเปนใหผูบริโภค
ทราบเพ่ือประโยชนในการตัดสินใจของผูบริโภค โดยจะตอง
มีความชัดเจน เปนความจริง และไมกลาวเกินความจริงไม
วาจะเปนในดานสินคา บริการ หรือในทางอ่ืนใดท่ีจะทําให
ผูบริโภคเขาใจผิด ซึ่งขอมูลท่ีจะตองแจงใหผูบริโภคทราบ
จากการตีความกฎหมายของประเทศนิวซีแลนดจะเห็นได
วามีการกําหนดวาขอมูลท่ีจะตองแจงใหผูบริโภคทราบน้ัน
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เพ่ือประกอบการตัดสินใจของผูบริโภค ดังน้ันจึงตองมีการ
แจงกอนการตัดสินใจเขาทําสัญญา ซึ่งกฎหมายไทยไมไดมี
การกําหนดวารายละเอียดของเอกสารการซื้อขายตองแจง
เมื่อใด หรือสงมอบเมื่อใด

4.3 ปญหาในการเปลี่ยนสินคาท่ีมีความชํารุด
บกพรอง เปนปญหาท่ีเกิดข้ึนมากเพราะพระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 เพียงแตมีการ
กําหนดรายละเอียดของการซื้อขายวาจะตองมีขอความ
ใดบางเทาน้ัน แตไมมีการกําหนดวิธีการเปลี่ยนสินคาท่ีมี
ความชํารุดบกพรอง  อีกท้ังกฎหมายเพียงแตกําหนด
รายละเอียดการคืนสินคาภายหลังบอกเลิกสัญญาตามท่ี
กําหนดไวในหลักเกณฑของมาตรา 34 จึงไมมีบทบัญญัติ
กฎหมายมาตราใดแหงพระราชบัญญัติฉบับน้ีท่ีจะกําหนด
เปนการเฉพาะในการเปลี่ยนสินคาของผูบริ โภคไว
โดยเฉพาะ นอกจากปญหาระยะเวลาของการเปลี่ยนสินคา
ท่ีมีความชํารุดบกพรองตามท่ีไดกลาวถึงมาแลวน้ัน ปญหา
การกําหนดประเภทสินค า และการคืนสินค าตาม
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีหนาท่ีในการ
ออกพระราชกฤษฎีกาเพ่ือกําหนดประเภทสินคามาใช
บังคับ ซึ่งจะเปนประโยชนตอผูบริโภคมาก เพราะใน
ปจจุบันมาตรา 31 (7) ใหสิทธิผูบริโภคในการเปลี่ยนสินคา
ในการกรณีท่ีมีความชํารุดบกพรอง มีปญหาในการ
พิจารณาถึงขนาดของความชํารุดบกพรองในลักษณะใดท่ี
จะเรียกวาชํารุดบกพรองและเปลี่ยนสินคาได และจะตอง
แจงผูประกอบธุรกิจภายในชวงระยะเวลาใดท่ีจะเปลี่ยน
สินคาได และผูประกอบธุรกิจสามารถปฏิเสธไมรับผิดใน
ความชํารุดบกพรองน้ันไดหรือไม  ซึ่ งยั งไมปรากฏ
หลักเกณฑท่ีชัดเจนแตอยางใด สืบเน่ืองจากกรณีท่ียังไมมี
หลักเกณฑกําหนดวิธีการเปลี่ยนสินคาท่ีชํารุดบกพรองไว
อยางชัดแจง ดังน้ัน ผูบริโภคสามารถไดรับความคุมครองใน
การเปลี่ยนสินคาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย ใน
กรณีท่ีทรัพยสินท่ีสงมอบมีความชํารุดบกพรองตามมาตรา
472 หรือการคุมครองในกรณีสงมอบทรัพยสินท่ีซื้อขายผิด
ไปจากสัญญาตามมาตรา 465 เพ่ือใหผูขายจะตองรับผิด
เพ่ือความชํารุดบกพรองน้ัน ความรับผิดของผูขายจะตอง

จัดหาทรัพยสินท่ีเปนชนิด ประเภท ปริมาณอยางเดียวกัน
กับทรัพยสินท่ีซื้อขายใหแกผูบริโภคใหม หรือซอมแซม
สินคาน้ันดวยคาใชจายของผูขายเอง

เมื่อพิจารณาแลว พบวา กฎหมายของประเทศ
นิวซีแลนดมีการกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการเปลี่ยน
สินคาท่ีมีความชํารุดบกพรองไววา ผูประกอบการจะตอง
เปลี่ยนสินคาใหกับผูบริโภคภายในระยะเวลาอยางนอย 30
วันหลังจากท่ีไดมีการสงสินคาคืนและผูประกอบการไดรับ
สินคาน้ีแลว เมื่อวิเคราะหแลวพบวาการท่ีมีการกําหนด
ระยะเวลาในการเปลี่ยนสินคาเอาไวน้ันทําใหผูบริโภคท่ีไม
ประสงคจะบอกเลิกสัญญา สามารถเปลี่ยนสินคาได ซึ่งควร
จะนํามาปรับใชกับกฎหมายของไทยท่ีมีการกลาวถึงเรื่อง
ของการเปลี่ยนสินคาท่ีมีความชํารุดบกพรองเอาไว แต
ไมไดมีการกําหนดหลักเกณฑหรือระยะเวลาแตอยางใด
เชนเดียวกับกฎหมายของประเทศสิงคโปรไดมีการกําหนด
หลักกฎหมายในสวนท่ีเก่ียวกับการเปลี่ยนสินคาท่ีมีความ
ชํารุดบกพรองไววา การจะเรียกเปลี่ยนสินคาน้ันสมาชิกจะ
ไมสามารถเรียกรองใดๆเก่ียวกับผลิตภัณฑหรือบริการได
จนกวาจะไดรับการพิสูจน อีกท้ังถาหากไดมีการรองเรียน
เกิดข้ึนจะตองมีการตรวจสอบขอเท็จจริงทันที (ธนยศ ศีรี
นารถ. 2547) และถาหากขอเท็จจริงน้ันมีความซับซอนไม
สามารถจัดการใหแลวเสร็จไดภายใน 5 วันทําการนับจาก
วันท่ีลงในใบเสร็จ จะตองทําหนังสือแจงกลับไปยังผูซื้อ
และเมื่อปรากฏวาขอรองเรียนน้ันเปนจริงผูซื้อจะตองไดรบั
การชดใชอยางรวดเร็วและเปนธรรม แตหากสินคาน้ันไม
สามารถใชงานไดดวยเหตุท่ีมิใชความผิดของผูซื้อ การจะ
เปลี่ยนสินคาเพ่ือทดแทนสินคาน้ันก็สามารถทําได และ
ผูขายจะตองจัดหาสินคาเพ่ือมาทดแทนสินคาท่ีชํารุด
บกพรองน้ัน โดยกฎหมายไดกําหนดกฎเกณฑเอาวา หาก
สินคาท่ีนําเสนอไมสามารถใชงานไดเพราะเหตุนอกเหนือ
การควบคุมของสมาชิก และสินคาอ่ืนท่ีจัดหามาใหเพ่ือมา
ทดแทนน้ันไมใชลักษณะหรือคุณสมบัติ หรือสาระสําคัญ
เดียวกันหรือดีกวาในราคาเทากันหรือถูกกวา ลูกคา
สามารถปฏิเสธไดในระยะเวลาท่ีเหมาะสม น่ันหมายความ
วา หากสินคาท่ีทางผูขายไดจัดหามาใหเพ่ือทดแทนน้ันไม
ถูกตองตามลักษณะหรือคุณสมบัติเดิมของสินคาแลวผูซื้อ
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เพ่ือประกอบการตัดสินใจของผูบริโภค ดังน้ันจึงตองมีการ
แจงกอนการตัดสินใจเขาทําสัญญา ซึ่งกฎหมายไทยไมไดมี
การกําหนดวารายละเอียดของเอกสารการซื้อขายตองแจง
เมื่อใด หรือสงมอบเมื่อใด

4.3 ปญหาในการเปลี่ยนสินคาท่ีมีความชํารุด
บกพรอง เปนปญหาท่ีเกิดข้ึนมากเพราะพระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 เพียงแตมีการ
กําหนดรายละเอียดของการซื้อขายวาจะตองมีขอความ
ใดบางเทาน้ัน แตไมมีการกําหนดวิธีการเปลี่ยนสินคาท่ีมี
ความชํารุดบกพรอง  อีกท้ังกฎหมายเพียงแตกําหนด
รายละเอียดการคืนสินคาภายหลังบอกเลิกสัญญาตามท่ี
กําหนดไวในหลักเกณฑของมาตรา 34 จึงไมมีบทบัญญัติ
กฎหมายมาตราใดแหงพระราชบัญญัติฉบับน้ีท่ีจะกําหนด
เปนการเฉพาะในการเปลี่ยนสินคาของผูบริ โภคไว
โดยเฉพาะ นอกจากปญหาระยะเวลาของการเปลี่ยนสินคา
ท่ีมีความชํารุดบกพรองตามท่ีไดกลาวถึงมาแลวน้ัน ปญหา
การกําหนดประเภทสินค า และการคืนสินค าตาม
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีหนาท่ีในการ
ออกพระราชกฤษฎีกาเพ่ือกําหนดประเภทสินคามาใช
บังคับ ซึ่งจะเปนประโยชนตอผูบริโภคมาก เพราะใน
ปจจุบันมาตรา 31 (7) ใหสิทธิผูบริโภคในการเปลี่ยนสินคา
ในการกรณีท่ีมีความชํารุดบกพรอง มีปญหาในการ
พิจารณาถึงขนาดของความชํารุดบกพรองในลักษณะใดท่ี
จะเรียกวาชํารุดบกพรองและเปลี่ยนสินคาได และจะตอง
แจงผูประกอบธุรกิจภายในชวงระยะเวลาใดท่ีจะเปลี่ยน
สินคาได และผูประกอบธุรกิจสามารถปฏิเสธไมรับผิดใน
ความชํารุดบกพรองน้ันไดหรือไม  ซึ่ งยั งไมปรากฏ
หลักเกณฑท่ีชัดเจนแตอยางใด สืบเน่ืองจากกรณีท่ียังไมมี
หลักเกณฑกําหนดวิธีการเปลี่ยนสินคาท่ีชํารุดบกพรองไว
อยางชัดแจง ดังน้ัน ผูบริโภคสามารถไดรับความคุมครองใน
การเปลี่ยนสินคาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย ใน
กรณีท่ีทรัพยสินท่ีสงมอบมีความชํารุดบกพรองตามมาตรา
472 หรือการคุมครองในกรณีสงมอบทรัพยสินท่ีซื้อขายผิด
ไปจากสัญญาตามมาตรา 465 เพ่ือใหผูขายจะตองรับผิด
เพ่ือความชํารุดบกพรองน้ัน ความรับผิดของผูขายจะตอง

จัดหาทรัพยสินท่ีเปนชนิด ประเภท ปริมาณอยางเดียวกัน
กับทรัพยสินท่ีซื้อขายใหแกผูบริโภคใหม หรือซอมแซม
สินคาน้ันดวยคาใชจายของผูขายเอง

เมื่อพิจารณาแลว พบวา กฎหมายของประเทศ
นิวซีแลนดมีการกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการเปลี่ยน
สินคาท่ีมีความชํารุดบกพรองไววา ผูประกอบการจะตอง
เปลี่ยนสินคาใหกับผูบริโภคภายในระยะเวลาอยางนอย 30
วันหลังจากท่ีไดมีการสงสินคาคืนและผูประกอบการไดรับ
สินคาน้ีแลว เมื่อวิเคราะหแลวพบวาการท่ีมีการกําหนด
ระยะเวลาในการเปลี่ยนสินคาเอาไวน้ันทําใหผูบริโภคท่ีไม
ประสงคจะบอกเลิกสัญญา สามารถเปลี่ยนสินคาได ซึ่งควร
จะนํามาปรับใชกับกฎหมายของไทยท่ีมีการกลาวถึงเรื่อง
ของการเปลี่ยนสินคาท่ีมีความชํารุดบกพรองเอาไว แต
ไมไดมีการกําหนดหลักเกณฑหรือระยะเวลาแตอยางใด
เชนเดียวกับกฎหมายของประเทศสิงคโปรไดมีการกําหนด
หลักกฎหมายในสวนท่ีเก่ียวกับการเปลี่ยนสินคาท่ีมีความ
ชํารุดบกพรองไววา การจะเรียกเปลี่ยนสินคาน้ันสมาชิกจะ
ไมสามารถเรียกรองใดๆเก่ียวกับผลิตภัณฑหรือบริการได
จนกวาจะไดรับการพิสูจน อีกท้ังถาหากไดมีการรองเรียน
เกิดข้ึนจะตองมีการตรวจสอบขอเท็จจริงทันที (ธนยศ ศีรี
นารถ. 2547) และถาหากขอเท็จจริงน้ันมีความซับซอนไม
สามารถจัดการใหแลวเสร็จไดภายใน 5 วันทําการนับจาก
วันท่ีลงในใบเสร็จ จะตองทําหนังสือแจงกลับไปยังผูซื้อ
และเมื่อปรากฏวาขอรองเรียนน้ันเปนจริงผูซื้อจะตองไดรบั
การชดใชอยางรวดเร็วและเปนธรรม แตหากสินคาน้ันไม
สามารถใชงานไดดวยเหตุท่ีมิใชความผิดของผูซื้อ การจะ
เปลี่ยนสินคาเพ่ือทดแทนสินคาน้ันก็สามารถทําได และ
ผูขายจะตองจัดหาสินคาเพ่ือมาทดแทนสินคาท่ีชํารุด
บกพรองน้ัน โดยกฎหมายไดกําหนดกฎเกณฑเอาวา หาก
สินคาท่ีนําเสนอไมสามารถใชงานไดเพราะเหตุนอกเหนือ
การควบคุมของสมาชิก และสินคาอ่ืนท่ีจัดหามาใหเพ่ือมา
ทดแทนน้ันไมใชลักษณะหรือคุณสมบัติ หรือสาระสําคัญ
เดียวกันหรือดีกวาในราคาเทากันหรือถูกกวา ลูกคา
สามารถปฏิเสธไดในระยะเวลาท่ีเหมาะสม น่ันหมายความ
วา หากสินคาท่ีทางผูขายไดจัดหามาใหเพ่ือทดแทนน้ันไม
ถูกตองตามลักษณะหรือคุณสมบัติเดิมของสินคาแลวผูซื้อ
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วา หากสินคาท่ีทางผูขายไดจัดหามาใหเพ่ือทดแทนน้ันไม
ถูกตองตามลักษณะหรือคุณสมบัติเดิมของสินคาแลวผูซื้อ
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สามารถจะปฏิเสธสินคาน้ันไดในระยะเวลาท่ีเหมาะสม จาก
การศึกษากฎหมายของประเทศสิงคโปรพบวามีสวนคลาย
กับกฎหมายของประเทศนิวซีแลนดกลาวคือ ผูซื้อสามารถ
เปลี่ยนสินคาท่ีมีความชํารุดบกพรองได และนอกจากน้ันยงั
มีหลักเกณฑกําหนดอีกวาถาสินคาท่ีผูขายเปลี่ยนใหผูซื้อ
น้ันไมตรงตามความตองการของผูซื้อ ผูซื้อสามารถปฏิเสธท่ี
จะไมรับสินคาน้ันไวได ซึ่งถือไดวาเปนการคุมครอง
ประโยชนของผูบริโภคเปนอยางมาก สวนกฎหมายของ
สหภาพยุโรป และประเทศสหรัฐอเมริกา ไมมีการกําหนดใน
เรื่องของการเปลี่ยนสินคาท่ีมีความชํารุดบกพรองไว
เหมือนกับของประเทศไทย

4.4 ปญหาการบอกเลิกสัญญา การคืนสินคา
และการกําหนดประเภทสินคา การบอกเลิกสัญญาซื้อขาย
ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545
มีความคลายคลึงกับการแสดงเจตนาในกรณีของเรื่องโมฆะ
กรรมหรือโมฆียกรรมของสัญญา เน่ืองจากการซื้อขายจาก
ธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง อาจมีผลทําใหผูบริโภคใช
การตัดสินใจไมเพียงพอ ถูกลอลวง หรือถูกชักจูงใหเขาทํา
สัญญาดวยเหตุอันใดก็ตาม ไมวาจะเปนกรณีท่ีการแสดง
เจตนาในการเขาทําสัญญาของผูบริโภคน้ันเปนเพราะ
สําคัญผิด หรือกลฉอฉล กฎหมายจึงไดใหสิทธิพิเศษในการ
บอกเลิกสัญญาของผูบริโภคไว

ดังน้ัน บทบัญญัติตามความแหงพระราชบัญญัติ
น้ี ใหสิทธิผูบริโภคในการแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาซื้อ
ขายสินคาหรือบริการ จากการตลาดแบบตรงไดทุกกรณี
แตการคืนสินคาตามกฎหมายน้ีก็ยังมีปญหาในเรื่องการคืน
สินคาอยูบางเพราะสินคาท่ีใชในการซื้อขายมีหลากหลาย
ชนิด หลายประเภท ซึ่งปญหาการกําหนดประเภทสนิคาน้ัน
เปนปญหามากเพราะกฎหมายกําหนดใหประเภทราคา
หรือชนิดของสินคาหรือบริการเปนขอยกเวนในการยกเลิก
สัญญา แตในปจจุบันคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบ
ตรง ก็ยังไมไดยกรางกฎหมายเพ่ือกําหนดประเภท ราคา
หรือชนิดของสินคา หรือบริการ ท่ียกเวนไมใหผูบริโภค
ยกเลิกสัญญาไดทุกกรณี

ผูศึกษาเห็นวาการกําหนดประเภทสินคาหรือ
บริการท่ีผูบริโภคไมมีสิทธิเลิกสัญญา น้ันจะเปนประโยชน
ตอการซื้อขาย และเปนประโยชนสําหรับผูบริโภคเวลา

เลือกซื้อสินคาจะไดทราบวาสินคาประเภทใดสามารถ
ยกเลิกสัญญาไดในภายหลัง และสินคาประเภทใดท่ีซื้อไป
แลวไมสามารถยกเลิกสัญญาได จะลดปริมาณการรองเรียน
ไดมาก และเปนท่ีประจักษชัดเจนวาเลิกสัญญาไมได

จากการพิจารณาหลักกฎหมายตางประเทศ
พบวา กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาไดกําหนดให
ผูขายตรงสงแบบฟอรมในการใชสิทธิเลิกสัญญาใหแก
ผูบริโภคในขณะทําสัญญา และกําหนดเวลาการใชสิทธิเลิก
สัญญาน้ันในแบบฟอรม ซึ่งประเทศไทยไมไดมีการกําหนด
ไว และยังไดกําหนดอีกวาในกรณีท่ีผูบริโภคไดใชสิทธิใน
การเลิกสัญญาแลว ผูขายจะตองทําการสนองรับคําบอก
เลิกสัญญาดังกลาวภายในระยะเวลา 10 วันทําการ โดยการ
คืนเงินท่ีไดรับชําระและรับมอบสินคาคืน และตองแจงผูซือ้
ดวยภายในระยะเวลา 10 วันทําการวาผูขายประสงคท่ีจะ
รับสินคาคืนหรือสละสิทธ์ิในการรับสินคาคืน จะเห็นวา
กฎหมายน้ีไดมีการกําหนดระยะเวลาวาผูบริโภคตองบอก
เลิกสัญญาและขอคืนสินคาหรือบริการภายในระยะเวลา 3
วันทําการ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายของ
ประเทศไทยน้ันกําหนดวาผูบริโภคจะตองใชสิทธิเลิก
สัญญาโดยการสงหนังสือแสดงเจตนาภายในเวลา 7 วันนับ
แตวันท่ีไดรับสินคาหรือบริการ จะเห็นวาในเรื่องการ
กําหนดระยะเวลาน้ันกฎหมายไทยกําหนดไวยาวกวาก็จริง
แตการนับแตกตางกัน ระยะเวลา 3 วันของประเทศ
สหรัฐอเมริกาน้ันนับ 3 วันทําการ ซึ่งไมนับรวมวันหยุด
เสารอาทิตย แตกฎหมายไทยกําหนด 7 วันนับแตวันท่ี
ไดรับสินคา ซึ่งตีความไดวาแมหลังจากวันท่ีไดรับสินคาจะ
เปนวันหยุดก็ตองเริ่มนับระยะเวลาในการบอกเลิกสัญญา
ซึ่งสงผลใหผูบริโภคหรือผูซื้อเกิดความเสียเปรียบในเรื่อง
ของการเริ่มนับระยะเวลา อีกท้ังในสวนเรื่องของการสนอง
รับคําบอกเลิกสัญญา กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
กําหนดวาผูขายตองสนองรับคําบอกเลิกสัญญาภายใน
ระยะเวลา 10 วันทําการ โดยการสนองรับไดแกการคืนเงิน
และรับมอบสินคาคืน และตองแจงผูซื้อดวยวาจะรับคืน
สินคาหรือสละสิทธ์ิในการรับคืนสินคา ซึ่งถือวาเปนการ
สนองรับท่ีมคีวามรวดเร็วและคุมครองในสวนของผูบริโภค
แตเพ่ือพิจารณาในสวนกฎหมายของประเทศไทยน้ัน มีการ
กําหนดในมาตรา 34 วาหลักเกณฑและวิธีการในการคืน
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สามารถจะปฏิเสธสินคาน้ันไดในระยะเวลาท่ีเหมาะสม จาก
การศึกษากฎหมายของประเทศสิงคโปรพบวามีสวนคลาย
กับกฎหมายของประเทศนิวซีแลนดกลาวคือ ผูซื้อสามารถ
เปลี่ยนสินคาท่ีมีความชํารุดบกพรองได และนอกจากน้ันยงั
มีหลักเกณฑกําหนดอีกวาถาสินคาท่ีผูขายเปลี่ยนใหผูซื้อ
น้ันไมตรงตามความตองการของผูซื้อ ผูซื้อสามารถปฏิเสธท่ี
จะไมรับสินคาน้ันไวได ซึ่งถือไดวาเปนการคุมครอง
ประโยชนของผูบริโภคเปนอยางมาก สวนกฎหมายของ
สหภาพยุโรป และประเทศสหรัฐอเมริกา ไมมีการกําหนดใน
เรื่องของการเปลี่ยนสินคาท่ีมีความชํารุดบกพรองไว
เหมือนกับของประเทศไทย

4.4 ปญหาการบอกเลิกสัญญา การคืนสินคา
และการกําหนดประเภทสินคา การบอกเลิกสัญญาซื้อขาย
ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545
มีความคลายคลึงกับการแสดงเจตนาในกรณีของเรื่องโมฆะ
กรรมหรือโมฆียกรรมของสัญญา เน่ืองจากการซื้อขายจาก
ธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง อาจมีผลทําใหผูบริโภคใช
การตัดสินใจไมเพียงพอ ถูกลอลวง หรือถูกชักจูงใหเขาทํา
สัญญาดวยเหตุอันใดก็ตาม ไมวาจะเปนกรณีท่ีการแสดง
เจตนาในการเขาทําสัญญาของผูบริโภคน้ันเปนเพราะ
สําคัญผิด หรือกลฉอฉล กฎหมายจึงไดใหสิทธิพิเศษในการ
บอกเลิกสัญญาของผูบริโภคไว

ดังน้ัน บทบัญญัติตามความแหงพระราชบัญญัติ
น้ี ใหสิทธิผูบริโภคในการแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาซื้อ
ขายสินคาหรือบริการ จากการตลาดแบบตรงไดทุกกรณี
แตการคืนสินคาตามกฎหมายน้ีก็ยังมีปญหาในเรื่องการคืน
สินคาอยูบางเพราะสินคาท่ีใชในการซื้อขายมีหลากหลาย
ชนิด หลายประเภท ซึ่งปญหาการกําหนดประเภทสนิคาน้ัน
เปนปญหามากเพราะกฎหมายกําหนดใหประเภทราคา
หรือชนิดของสินคาหรือบริการเปนขอยกเวนในการยกเลิก
สัญญา แตในปจจุบันคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบ
ตรง ก็ยังไมไดยกรางกฎหมายเพ่ือกําหนดประเภท ราคา
หรือชนิดของสินคา หรือบริการ ท่ียกเวนไมใหผูบริโภค
ยกเลิกสัญญาไดทุกกรณี

ผูศึกษาเห็นวาการกําหนดประเภทสินคาหรือ
บริการท่ีผูบริโภคไมมีสิทธิเลิกสัญญา น้ันจะเปนประโยชน
ตอการซื้อขาย และเปนประโยชนสําหรับผูบริโภคเวลา

เลือกซื้อสินคาจะไดทราบวาสินคาประเภทใดสามารถ
ยกเลิกสัญญาไดในภายหลัง และสินคาประเภทใดท่ีซื้อไป
แลวไมสามารถยกเลิกสัญญาได จะลดปริมาณการรองเรียน
ไดมาก และเปนท่ีประจักษชัดเจนวาเลิกสัญญาไมได

จากการพิจารณาหลักกฎหมายตางประเทศ
พบวา กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาไดกําหนดให
ผูขายตรงสงแบบฟอรมในการใชสิทธิเลิกสัญญาใหแก
ผูบริโภคในขณะทําสัญญา และกําหนดเวลาการใชสิทธิเลิก
สัญญาน้ันในแบบฟอรม ซึ่งประเทศไทยไมไดมีการกําหนด
ไว และยังไดกําหนดอีกวาในกรณีท่ีผูบริโภคไดใชสิทธิใน
การเลิกสัญญาแลว ผูขายจะตองทําการสนองรับคําบอก
เลิกสัญญาดังกลาวภายในระยะเวลา 10 วันทําการ โดยการ
คืนเงินท่ีไดรับชําระและรับมอบสินคาคืน และตองแจงผูซือ้
ดวยภายในระยะเวลา 10 วันทําการวาผูขายประสงคท่ีจะ
รับสินคาคืนหรือสละสิทธ์ิในการรับสินคาคืน จะเห็นวา
กฎหมายน้ีไดมีการกําหนดระยะเวลาวาผูบริโภคตองบอก
เลิกสัญญาและขอคืนสินคาหรือบริการภายในระยะเวลา 3
วันทําการ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายของ
ประเทศไทยน้ันกําหนดวาผูบริโภคจะตองใชสิทธิเลิก
สัญญาโดยการสงหนังสือแสดงเจตนาภายในเวลา 7 วันนับ
แตวันท่ีไดรับสินคาหรือบริการ จะเห็นวาในเรื่องการ
กําหนดระยะเวลาน้ันกฎหมายไทยกําหนดไวยาวกวาก็จริง
แตการนับแตกตางกัน ระยะเวลา 3 วันของประเทศ
สหรัฐอเมริกาน้ันนับ 3 วันทําการ ซึ่งไมนับรวมวันหยุด
เสารอาทิตย แตกฎหมายไทยกําหนด 7 วันนับแตวันท่ี
ไดรับสินคา ซึ่งตีความไดวาแมหลังจากวันท่ีไดรับสินคาจะ
เปนวันหยุดก็ตองเริ่มนับระยะเวลาในการบอกเลิกสัญญา
ซึ่งสงผลใหผูบริโภคหรือผูซื้อเกิดความเสียเปรียบในเรื่อง
ของการเริ่มนับระยะเวลา อีกท้ังในสวนเรื่องของการสนอง
รับคําบอกเลิกสัญญา กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
กําหนดวาผูขายตองสนองรับคําบอกเลิกสัญญาภายใน
ระยะเวลา 10 วันทําการ โดยการสนองรับไดแกการคืนเงิน
และรับมอบสินคาคืน และตองแจงผูซื้อดวยวาจะรับคืน
สินคาหรือสละสิทธ์ิในการรับคืนสินคา ซึ่งถือวาเปนการ
สนองรับท่ีมคีวามรวดเร็วและคุมครองในสวนของผูบริโภค
แตเพ่ือพิจารณาในสวนกฎหมายของประเทศไทยน้ัน มีการ
กําหนดในมาตรา 34 วาหลักเกณฑและวิธีการในการคืน
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สามารถจะปฏิเสธสินคาน้ันไดในระยะเวลาท่ีเหมาะสม จาก
การศึกษากฎหมายของประเทศสิงคโปรพบวามีสวนคลาย
กับกฎหมายของประเทศนิวซีแลนดกลาวคือ ผูซื้อสามารถ
เปลี่ยนสินคาท่ีมีความชํารุดบกพรองได และนอกจากน้ันยงั
มีหลักเกณฑกําหนดอีกวาถาสินคาท่ีผูขายเปลี่ยนใหผูซื้อ
น้ันไมตรงตามความตองการของผูซื้อ ผูซื้อสามารถปฏิเสธท่ี
จะไมรับสินคาน้ันไวได ซึ่งถือไดวาเปนการคุมครอง
ประโยชนของผูบริโภคเปนอยางมาก สวนกฎหมายของ
สหภาพยุโรป และประเทศสหรัฐอเมริกา ไมมีการกําหนดใน
เรื่องของการเปลี่ยนสินคาท่ีมีความชํารุดบกพรองไว
เหมือนกับของประเทศไทย

4.4 ปญหาการบอกเลิกสัญญา การคืนสินคา
และการกําหนดประเภทสินคา การบอกเลิกสัญญาซื้อขาย
ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545
มีความคลายคลึงกับการแสดงเจตนาในกรณีของเรื่องโมฆะ
กรรมหรือโมฆียกรรมของสัญญา เน่ืองจากการซื้อขายจาก
ธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง อาจมีผลทําใหผูบริโภคใช
การตัดสินใจไมเพียงพอ ถูกลอลวง หรือถูกชักจูงใหเขาทํา
สัญญาดวยเหตุอันใดก็ตาม ไมวาจะเปนกรณีท่ีการแสดง
เจตนาในการเขาทําสัญญาของผูบริโภคน้ันเปนเพราะ
สําคัญผิด หรือกลฉอฉล กฎหมายจึงไดใหสิทธิพิเศษในการ
บอกเลิกสัญญาของผูบริโภคไว

ดังน้ัน บทบัญญัติตามความแหงพระราชบัญญัติ
น้ี ใหสิทธิผูบริโภคในการแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาซื้อ
ขายสินคาหรือบริการ จากการตลาดแบบตรงไดทุกกรณี
แตการคืนสินคาตามกฎหมายน้ีก็ยังมีปญหาในเรื่องการคืน
สินคาอยูบางเพราะสินคาท่ีใชในการซื้อขายมีหลากหลาย
ชนิด หลายประเภท ซึ่งปญหาการกําหนดประเภทสนิคาน้ัน
เปนปญหามากเพราะกฎหมายกําหนดใหประเภทราคา
หรือชนิดของสินคาหรือบริการเปนขอยกเวนในการยกเลิก
สัญญา แตในปจจุบันคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบ
ตรง ก็ยังไมไดยกรางกฎหมายเพ่ือกําหนดประเภท ราคา
หรือชนิดของสินคา หรือบริการ ท่ียกเวนไมใหผูบริโภค
ยกเลิกสัญญาไดทุกกรณี

ผูศึกษาเห็นวาการกําหนดประเภทสินคาหรือ
บริการท่ีผูบริโภคไมมีสิทธิเลิกสัญญา น้ันจะเปนประโยชน
ตอการซื้อขาย และเปนประโยชนสําหรับผูบริโภคเวลา

เลือกซื้อสินคาจะไดทราบวาสินคาประเภทใดสามารถ
ยกเลิกสัญญาไดในภายหลัง และสินคาประเภทใดท่ีซื้อไป
แลวไมสามารถยกเลิกสัญญาได จะลดปริมาณการรองเรียน
ไดมาก และเปนท่ีประจักษชัดเจนวาเลิกสัญญาไมได

จากการพิจารณาหลักกฎหมายตางประเทศ
พบวา กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาไดกําหนดให
ผูขายตรงสงแบบฟอรมในการใชสิทธิเลิกสัญญาใหแก
ผูบริโภคในขณะทําสัญญา และกําหนดเวลาการใชสิทธิเลิก
สัญญาน้ันในแบบฟอรม ซึ่งประเทศไทยไมไดมีการกําหนด
ไว และยังไดกําหนดอีกวาในกรณีท่ีผูบริโภคไดใชสิทธิใน
การเลิกสัญญาแลว ผูขายจะตองทําการสนองรับคําบอก
เลิกสัญญาดังกลาวภายในระยะเวลา 10 วันทําการ โดยการ
คืนเงินท่ีไดรับชําระและรับมอบสินคาคืน และตองแจงผูซือ้
ดวยภายในระยะเวลา 10 วันทําการวาผูขายประสงคท่ีจะ
รับสินคาคืนหรือสละสิทธ์ิในการรับสินคาคืน จะเห็นวา
กฎหมายน้ีไดมีการกําหนดระยะเวลาวาผูบริโภคตองบอก
เลิกสัญญาและขอคืนสินคาหรือบริการภายในระยะเวลา 3
วันทําการ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายของ
ประเทศไทยน้ันกําหนดวาผูบริโภคจะตองใชสิทธิเลิก
สัญญาโดยการสงหนังสือแสดงเจตนาภายในเวลา 7 วันนับ
แตวันท่ีไดรับสินคาหรือบริการ จะเห็นวาในเรื่องการ
กําหนดระยะเวลาน้ันกฎหมายไทยกําหนดไวยาวกวาก็จริง
แตการนับแตกตางกัน ระยะเวลา 3 วันของประเทศ
สหรัฐอเมริกาน้ันนับ 3 วันทําการ ซึ่งไมนับรวมวันหยุด
เสารอาทิตย แตกฎหมายไทยกําหนด 7 วันนับแตวันท่ี
ไดรับสินคา ซึ่งตีความไดวาแมหลังจากวันท่ีไดรับสินคาจะ
เปนวันหยุดก็ตองเริ่มนับระยะเวลาในการบอกเลิกสัญญา
ซึ่งสงผลใหผูบริโภคหรือผูซื้อเกิดความเสียเปรียบในเรื่อง
ของการเริ่มนับระยะเวลา อีกท้ังในสวนเรื่องของการสนอง
รับคําบอกเลิกสัญญา กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
กําหนดวาผูขายตองสนองรับคําบอกเลิกสัญญาภายใน
ระยะเวลา 10 วันทําการ โดยการสนองรับไดแกการคืนเงิน
และรับมอบสินคาคืน และตองแจงผูซื้อดวยวาจะรับคืน
สินคาหรือสละสิทธ์ิในการรับคืนสินคา ซึ่งถือวาเปนการ
สนองรับท่ีมคีวามรวดเร็วและคุมครองในสวนของผูบริโภค
แตเพ่ือพิจารณาในสวนกฎหมายของประเทศไทยน้ัน มีการ
กําหนดในมาตรา 34 วาหลักเกณฑและวิธีการในการคืน
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สินคาและบริการใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซึง่
ในปจจุบันยังไมมีการบัญญัติกฎกระทรวงข้ึนมาเพ่ือบังคับ
ใช กับเรื่องดังกลาว จึงทําให เกิดปญหาในเรื่องของ
ระยะเวลาในการคืนสินคาและบริการ และนอกจากน้ันใน
มาตรา 36 ของพระราชบัญญัติน้ีไดกลาวถึงหนาท่ีของผู
ประกอบธุรกิจแบบตรงวา เมื่อมีการเลิกสัญญาแลวจะตอง
คืนเงินเต็มจํานวนท่ีผูบริโภคจายไปเพ่ือการซื้อสินคาหรือ
บริการภายในกําหนด 15 วันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแสดง
เจตนาเลิกสัญญา ซึ่งเปนระยะเวลาท่ีนานกวาท่ีกําหนดไว
ในกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ในสวนของกฎหมาย
ของสหภาพยุโรป ผูบริโภคสามารถถอนตัวออกจากสัญญา
(Withdrawal Right) ภายในระยะเวลา 14 วันนับแตวันท่ี
ไดรับสินคา เปนการเลิกสัญญาไดตามอําเภอใจโดยไมตอง
มีสาเหตุในการเลิกสัญญาและไมมีความรับผิดใด ๆ (สุษม
ศุภนิตย, 2545) และมีการกําหนดถึงประเภทของสินคาวา
มีสินคาประเภทใดบางท่ีไมสามารถคืนได ในกรณี น้ี
ผูประกอบการมีหนาท่ีจะตองแจงใหผูบริโภคทราบดวยวา
ในการสั่งซื้อสินคาในกรณียกเวนน้ี ผูบริโภคจะไมไดรับ
สิ ทธิ พิ เศษในการเลิ กสัญญาตามอํ าเภอใจ หาก
ผูประกอบการไมไดแจงสิทธิพิเศษในการเลิกสัญญาไดตาม
อําเภอใจใหผูบริโภคทราบกอนการสั่งซื้อสินคาหรือแจงไม
ถูกตองตามมาตรา 10 ใหสิทธิเลิกสัญญาพิเศษน้ีขยาย
กําหนดระยะเวลาเปน 12 เดือนนับแตครบกําหนด เวลา
14 วันหลังจากวันท่ีผูบริโภคไดรับสินคา และภาระการ
พิสูจนเก่ียวกับการแจงสิทธิ จะตกอยูแกฝายผูประกอบการ
ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายไทยแลว กฎหมาย
ของสหภาพยุโรปใหสิทธิเก่ียวกับระยะเวลาในการบอกเลิก
สัญญาไวนานกวากฎหมายของประเทศไทย อีกท้ังกฎหมาย
ของสหภาพยุโรปมีการกําหนดประเภทของสินคาท่ีสามารถ
คืนไดเปนสินคาประเภทใดบาง ซึ่งไมตองมีปญหาในเรื่อง
การตีความ และมีการกําหนดบทลงโทษผูประกอบการดวย
วาถาผูประกอบการไมแจงประเภทสินคาท่ีไมสามารถบอก
เลิกสัญญาใหกับผูบริโภคทราบสิทธิของผูบริโภคจะขยาย
เปน 12 เดือนนับแตครบกําหนดเวลา 14 วัน (สุษม ศุภ
นิตย, 2556) ซึ่งถือวาเปนการคุมครองผูบริโภคและกระตุน
ใหผูประกอบการมีความรอบคอบและเอาใจใส กับ

หลักเกณฑดังกลาวมากข้ึน ซึ่งควรนําหลักการดังกลาวมา
ปรับใชกับประเทศไทยเปนอยางมาก เพราะกฎหมายของ
ประเทศไทยยังไมมีการกําหนดในเรื่องดังกลาวไวให
ครอบคลุมเทาท่ีควร  ดานกฎหมายของประเทศนิวซีแลนด
มีการกําหนดระยะเวลาในการบอกเลิกสัญญาไวคือ 7 วัน
นับแตวันท่ีไดรับสินคาหรือควรจะไดรับสินคา ซึ่งกําหนด
ระยะเวลาดังกลาวคลายกับกําหนดระยะเวลาของกฎหมาย
ไทย แตตางกันตรงท่ีกฎหมายไทยระบุ 7 วันนับแตวันท่ี
ไดรับสินคา ไมไดระบุถึงขนาดวา 7 วันนับจากวันท่ีควรจะ
ไดรับสินคา ซึ่งถาเกิดกรณีสินคามีความสูญหายระหวาง
การขนสง หรือผูขายแจงแกผูซื้อแลววามีการสงสินคาแลว
แตสินคาไมมีถึงผูซื้อสักที ผูซื้อควรจะใชสิทธิบอกเลิก
สัญญาได แตเน่ืองจากกฎหมายไทยไมไดมีการกําหนดให
รัดกุม ถาเกิดกรณีดังกลาวข้ึนก็อาจเปนเหตุใหผูขายยกข้ึน
มาตอสูไดวา ผูซื้อยังไมไดรับสินคาจะใชสิทธิบอกเลิก
สัญญาไดอยางไร และนอกจากน้ันกฎหมายของประเทศ
นิวซีแลนด ก็ไมไดมีการกําหนดประเภทของสินคาวามี
สินคาประเภทใดบางท่ีสามารถคืนไดหรือไมได เหมือนท่ี
กฎหมายไทยยังไมไดมีการกําหนดไว ในสวนกฎหมายของ
ประเทศสิงคโปรมีการกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการคืน
สินคาซึ่งมีเง่ือนไขวาจะตองมีการพิสูจนถึงการรองเรียน
กอนและพิสูจนวาเปนจริงตามท่ีมีการรองเรียนจึงจะ
สามารถบอกเลิกสัญญาและไดรับเงินคืน และไมไดมีการ
กําหนดวาจะตองเปนสินคาประเภทใด ซึ่งเมื่อเทียบกับ
กฎหมายของประเทศไทยสามารถบอกเลิกไดโดยไมมี
เง่ือนไข ซึ่งถือวาเปนประโยชนกับผูบริโภคมากกวา

4.5 ปญหาการจดทะเบียนผูประกอบธุรกิจตลาด
แบบตรง ปญหาท่ีตามมาจากการซื้อขายสินคาทาง
อินเตอรเน็ตมาก ก็คือ สั่งซื้อสินคาโดยโอนเงินผานบัญชี
ธนาคารหรือผานบัตรเครดิตแลวแตไมได รับสินคา  ไดรับ
สินคาชํารุดบกพรอง  สินคาไมไดมาตรฐาน สินคาไมเปนไป
ตามท่ีโฆษณา ติดตอผูขายไมได เหลาน้ีสภาพปญหาท่ี
เกิดข้ึน และบางกรณีสั่งซื้อสินคาประเภทยาลดความอวน
โดยหลงเช่ือคําโฆษณาท่ีมักโออวด เปนเท็จ เกินจริง แลวไป
ใชผิดวิธี ไมไดใชตามคําแนะนําของแพทย จนใหเสียชีวิตไป
ดังท่ีปรากฏเปนขาวก็มี ดังน้ัน ปญหาท่ีเกิดจากการซื้อ
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สินคาและบริการใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซึง่
ในปจจุบันยังไมมีการบัญญัติกฎกระทรวงข้ึนมาเพ่ือบังคับ
ใช กับเรื่องดังกลาว จึงทําให เกิดปญหาในเรื่องของ
ระยะเวลาในการคืนสินคาและบริการ และนอกจากน้ันใน
มาตรา 36 ของพระราชบัญญัติน้ีไดกลาวถึงหนาท่ีของผู
ประกอบธุรกิจแบบตรงวา เมื่อมีการเลิกสัญญาแลวจะตอง
คืนเงินเต็มจํานวนท่ีผูบริโภคจายไปเพ่ือการซื้อสินคาหรือ
บริการภายในกําหนด 15 วันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแสดง
เจตนาเลิกสัญญา ซึ่งเปนระยะเวลาท่ีนานกวาท่ีกําหนดไว
ในกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ในสวนของกฎหมาย
ของสหภาพยุโรป ผูบริโภคสามารถถอนตัวออกจากสัญญา
(Withdrawal Right) ภายในระยะเวลา 14 วันนับแตวันท่ี
ไดรับสินคา เปนการเลิกสัญญาไดตามอําเภอใจโดยไมตอง
มีสาเหตุในการเลิกสัญญาและไมมีความรับผิดใด ๆ (สุษม
ศุภนิตย, 2545) และมีการกําหนดถึงประเภทของสินคาวา
มีสินคาประเภทใดบางท่ีไมสามารถคืนได ในกรณี น้ี
ผูประกอบการมีหนาท่ีจะตองแจงใหผูบริโภคทราบดวยวา
ในการสั่งซื้อสินคาในกรณียกเวนน้ี ผูบริโภคจะไมไดรับ
สิ ทธิ พิ เศษในการเลิ กสัญญาตามอํ าเภอใจ หาก
ผูประกอบการไมไดแจงสิทธิพิเศษในการเลิกสัญญาไดตาม
อําเภอใจใหผูบริโภคทราบกอนการสั่งซื้อสินคาหรือแจงไม
ถูกตองตามมาตรา 10 ใหสิทธิเลิกสัญญาพิเศษน้ีขยาย
กําหนดระยะเวลาเปน 12 เดือนนับแตครบกําหนด เวลา
14 วันหลังจากวันท่ีผูบริโภคไดรับสินคา และภาระการ
พิสูจนเก่ียวกับการแจงสิทธิ จะตกอยูแกฝายผูประกอบการ
ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายไทยแลว กฎหมาย
ของสหภาพยุโรปใหสิทธิเก่ียวกับระยะเวลาในการบอกเลิก
สัญญาไวนานกวากฎหมายของประเทศไทย อีกท้ังกฎหมาย
ของสหภาพยุโรปมีการกําหนดประเภทของสินคาท่ีสามารถ
คืนไดเปนสินคาประเภทใดบาง ซึ่งไมตองมีปญหาในเรื่อง
การตีความ และมีการกําหนดบทลงโทษผูประกอบการดวย
วาถาผูประกอบการไมแจงประเภทสินคาท่ีไมสามารถบอก
เลิกสัญญาใหกับผูบริโภคทราบสิทธิของผูบริโภคจะขยาย
เปน 12 เดือนนับแตครบกําหนดเวลา 14 วัน (สุษม ศุภ
นิตย, 2556) ซึ่งถือวาเปนการคุมครองผูบริโภคและกระตุน
ใหผูประกอบการมีความรอบคอบและเอาใจใส กับ

หลักเกณฑดังกลาวมากข้ึน ซึ่งควรนําหลักการดังกลาวมา
ปรับใชกับประเทศไทยเปนอยางมาก เพราะกฎหมายของ
ประเทศไทยยังไมมีการกําหนดในเรื่องดังกลาวไวให
ครอบคลุมเทาท่ีควร  ดานกฎหมายของประเทศนิวซีแลนด
มีการกําหนดระยะเวลาในการบอกเลิกสัญญาไวคือ 7 วัน
นับแตวันท่ีไดรับสินคาหรือควรจะไดรับสินคา ซึ่งกําหนด
ระยะเวลาดังกลาวคลายกับกําหนดระยะเวลาของกฎหมาย
ไทย แตตางกันตรงท่ีกฎหมายไทยระบุ 7 วันนับแตวันท่ี
ไดรับสินคา ไมไดระบุถึงขนาดวา 7 วันนับจากวันท่ีควรจะ
ไดรับสินคา ซึ่งถาเกิดกรณีสินคามีความสูญหายระหวาง
การขนสง หรือผูขายแจงแกผูซื้อแลววามีการสงสินคาแลว
แตสินคาไมมีถึงผูซื้อสักที ผูซื้อควรจะใชสิทธิบอกเลิก
สัญญาได แตเน่ืองจากกฎหมายไทยไมไดมีการกําหนดให
รัดกุม ถาเกิดกรณีดังกลาวข้ึนก็อาจเปนเหตุใหผูขายยกข้ึน
มาตอสูไดวา ผูซื้อยังไมไดรับสินคาจะใชสิทธิบอกเลิก
สัญญาไดอยางไร และนอกจากน้ันกฎหมายของประเทศ
นิวซีแลนด ก็ไมไดมีการกําหนดประเภทของสินคาวามี
สินคาประเภทใดบางท่ีสามารถคืนไดหรือไมได เหมือนท่ี
กฎหมายไทยยังไมไดมีการกําหนดไว ในสวนกฎหมายของ
ประเทศสิงคโปรมีการกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการคืน
สินคาซึ่งมีเง่ือนไขวาจะตองมีการพิสูจนถึงการรองเรียน
กอนและพิสูจนวาเปนจริงตามท่ีมีการรองเรียนจึงจะ
สามารถบอกเลิกสัญญาและไดรับเงินคืน และไมไดมีการ
กําหนดวาจะตองเปนสินคาประเภทใด ซึ่งเมื่อเทียบกับ
กฎหมายของประเทศไทยสามารถบอกเลิกไดโดยไมมี
เง่ือนไข ซึ่งถือวาเปนประโยชนกับผูบริโภคมากกวา

4.5 ปญหาการจดทะเบียนผูประกอบธุรกิจตลาด
แบบตรง ปญหาท่ีตามมาจากการซื้อขายสินคาทาง
อินเตอรเน็ตมาก ก็คือ สั่งซื้อสินคาโดยโอนเงินผานบัญชี
ธนาคารหรือผานบัตรเครดิตแลวแตไมได รับสินคา  ไดรับ
สินคาชํารุดบกพรอง  สินคาไมไดมาตรฐาน สินคาไมเปนไป
ตามท่ีโฆษณา ติดตอผูขายไมได เหลาน้ีสภาพปญหาท่ี
เกิดข้ึน และบางกรณีสั่งซื้อสินคาประเภทยาลดความอวน
โดยหลงเช่ือคําโฆษณาท่ีมักโออวด เปนเท็จ เกินจริง แลวไป
ใชผิดวิธี ไมไดใชตามคําแนะนําของแพทย จนใหเสียชีวิตไป
ดังท่ีปรากฏเปนขาวก็มี ดังน้ัน ปญหาท่ีเกิดจากการซื้อ
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สินคาและบริการใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซึง่
ในปจจุบันยังไมมีการบัญญัติกฎกระทรวงข้ึนมาเพ่ือบังคับ
ใช กับเรื่องดังกลาว จึงทําให เกิดปญหาในเรื่องของ
ระยะเวลาในการคืนสินคาและบริการ และนอกจากน้ันใน
มาตรา 36 ของพระราชบัญญัติน้ีไดกลาวถึงหนาท่ีของผู
ประกอบธุรกิจแบบตรงวา เมื่อมีการเลิกสัญญาแลวจะตอง
คืนเงินเต็มจํานวนท่ีผูบริโภคจายไปเพ่ือการซื้อสินคาหรือ
บริการภายในกําหนด 15 วันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแสดง
เจตนาเลิกสัญญา ซึ่งเปนระยะเวลาท่ีนานกวาท่ีกําหนดไว
ในกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ในสวนของกฎหมาย
ของสหภาพยุโรป ผูบริโภคสามารถถอนตัวออกจากสัญญา
(Withdrawal Right) ภายในระยะเวลา 14 วันนับแตวันท่ี
ไดรับสินคา เปนการเลิกสัญญาไดตามอําเภอใจโดยไมตอง
มีสาเหตุในการเลิกสัญญาและไมมีความรับผิดใด ๆ (สุษม
ศุภนิตย, 2545) และมีการกําหนดถึงประเภทของสินคาวา
มีสินคาประเภทใดบางท่ีไมสามารถคืนได ในกรณี น้ี
ผูประกอบการมีหนาท่ีจะตองแจงใหผูบริโภคทราบดวยวา
ในการสั่งซื้อสินคาในกรณียกเวนน้ี ผูบริโภคจะไมไดรับ
สิ ทธิ พิ เศษในการเลิ กสัญญาตามอํ าเภอใจ หาก
ผูประกอบการไมไดแจงสิทธิพิเศษในการเลิกสัญญาไดตาม
อําเภอใจใหผูบริโภคทราบกอนการสั่งซื้อสินคาหรือแจงไม
ถูกตองตามมาตรา 10 ใหสิทธิเลิกสัญญาพิเศษน้ีขยาย
กําหนดระยะเวลาเปน 12 เดือนนับแตครบกําหนด เวลา
14 วันหลังจากวันท่ีผูบริโภคไดรับสินคา และภาระการ
พิสูจนเก่ียวกับการแจงสิทธิ จะตกอยูแกฝายผูประกอบการ
ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายไทยแลว กฎหมาย
ของสหภาพยุโรปใหสิทธิเก่ียวกับระยะเวลาในการบอกเลิก
สัญญาไวนานกวากฎหมายของประเทศไทย อีกท้ังกฎหมาย
ของสหภาพยุโรปมีการกําหนดประเภทของสินคาท่ีสามารถ
คืนไดเปนสินคาประเภทใดบาง ซึ่งไมตองมีปญหาในเรื่อง
การตีความ และมีการกําหนดบทลงโทษผูประกอบการดวย
วาถาผูประกอบการไมแจงประเภทสินคาท่ีไมสามารถบอก
เลิกสัญญาใหกับผูบริโภคทราบสิทธิของผูบริโภคจะขยาย
เปน 12 เดือนนับแตครบกําหนดเวลา 14 วัน (สุษม ศุภ
นิตย, 2556) ซึ่งถือวาเปนการคุมครองผูบริโภคและกระตุน
ใหผูประกอบการมีความรอบคอบและเอาใจใส กับ

หลักเกณฑดังกลาวมากข้ึน ซึ่งควรนําหลักการดังกลาวมา
ปรับใชกับประเทศไทยเปนอยางมาก เพราะกฎหมายของ
ประเทศไทยยังไมมีการกําหนดในเรื่องดังกลาวไวให
ครอบคลุมเทาท่ีควร  ดานกฎหมายของประเทศนิวซีแลนด
มีการกําหนดระยะเวลาในการบอกเลิกสัญญาไวคือ 7 วัน
นับแตวันท่ีไดรับสินคาหรือควรจะไดรับสินคา ซึ่งกําหนด
ระยะเวลาดังกลาวคลายกับกําหนดระยะเวลาของกฎหมาย
ไทย แตตางกันตรงท่ีกฎหมายไทยระบุ 7 วันนับแตวันท่ี
ไดรับสินคา ไมไดระบุถึงขนาดวา 7 วันนับจากวันท่ีควรจะ
ไดรับสินคา ซึ่งถาเกิดกรณีสินคามีความสูญหายระหวาง
การขนสง หรือผูขายแจงแกผูซื้อแลววามีการสงสินคาแลว
แตสินคาไมมีถึงผูซื้อสักที ผูซื้อควรจะใชสิทธิบอกเลิก
สัญญาได แตเน่ืองจากกฎหมายไทยไมไดมีการกําหนดให
รัดกุม ถาเกิดกรณีดังกลาวข้ึนก็อาจเปนเหตุใหผูขายยกข้ึน
มาตอสูไดวา ผูซื้อยังไมไดรับสินคาจะใชสิทธิบอกเลิก
สัญญาไดอยางไร และนอกจากน้ันกฎหมายของประเทศ
นิวซีแลนด ก็ไมไดมีการกําหนดประเภทของสินคาวามี
สินคาประเภทใดบางท่ีสามารถคืนไดหรือไมได เหมือนท่ี
กฎหมายไทยยังไมไดมีการกําหนดไว ในสวนกฎหมายของ
ประเทศสิงคโปรมีการกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการคืน
สินคาซึ่งมีเง่ือนไขวาจะตองมีการพิสูจนถึงการรองเรียน
กอนและพิสูจนวาเปนจริงตามท่ีมีการรองเรียนจึงจะ
สามารถบอกเลิกสัญญาและไดรับเงินคืน และไมไดมีการ
กําหนดวาจะตองเปนสินคาประเภทใด ซึ่งเมื่อเทียบกับ
กฎหมายของประเทศไทยสามารถบอกเลิกไดโดยไมมี
เง่ือนไข ซึ่งถือวาเปนประโยชนกับผูบริโภคมากกวา

4.5 ปญหาการจดทะเบียนผูประกอบธุรกิจตลาด
แบบตรง ปญหาท่ีตามมาจากการซื้อขายสินคาทาง
อินเตอรเน็ตมาก ก็คือ สั่งซื้อสินคาโดยโอนเงินผานบัญชี
ธนาคารหรือผานบัตรเครดิตแลวแตไมได รับสินคา  ไดรับ
สินคาชํารุดบกพรอง  สินคาไมไดมาตรฐาน สินคาไมเปนไป
ตามท่ีโฆษณา ติดตอผูขายไมได เหลาน้ีสภาพปญหาท่ี
เกิดข้ึน และบางกรณีสั่งซื้อสินคาประเภทยาลดความอวน
โดยหลงเช่ือคําโฆษณาท่ีมักโออวด เปนเท็จ เกินจริง แลวไป
ใชผิดวิธี ไมไดใชตามคําแนะนําของแพทย จนใหเสียชีวิตไป
ดังท่ีปรากฏเปนขาวก็มี ดังน้ัน ปญหาท่ีเกิดจากการซื้อ
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สินคาทางอินเตอรเน็ตนอกจากท่ีกลาวมาแลว จึงควบคูมา
กับการโฆษณาโออวดเกินจริงเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งผู
ประกอบธุรกิจท่ีไมสุจริต หวังแตเพียงกําไรโดยไมคํานึงถึง
ความปลอดภัยของผูบริโภค กฎหมายจึงกําหนดใหผู
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงตองดําเนินการจดทะเบียนผู
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงท่ีมีการซื้อขายกัน ซึ่งเปนการ
ยากท่ีหนวยงานราชการจะประชาสัมพันธใหผูขายสินคา
อิสระเหลาน้ี มาจดทะเบียนตอเจาหนาท่ี เพราะผูขาย
สินคาประสงคเพียงแตกําไรจากสินคาท่ีไดขายไป โดยยึด
หลัก สินคาขายถูก ขายงาย และขายใหไดจํานวนเยอะไว
กอน เพราะการขายสินคาลักษณะน้ีเปนสินคาท่ีอยูใน
กระแสสังคมเปนสวนใหญ แลวความนิยมจะจางหายไปเมือ่
มีสินคาตัวอ่ืนมาทดแทน เชนเสื้อผา เครื่องแตงกายท่ีมีการ
ออกแบบเฉพาะ กระเปา รองเทา โลช่ันฟอกผิวขาว ครีม
หนาใส รวมถึงอุปกรณ เสริมความงาม ตางๆ จึงมี
แนวความคิดท่ีไมจําตองไปจดทะเบียนผูกพันอาจจะ
กอใหเกิดภาระเพ่ิมข้ึนในสวนของคาใชจาย เปนเหตุใหคน
จดทะเบียนผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงนอย อยางไรก็
ตาม ธุ ร กิ จ ท่ี ไ ม อยู ในข ายต อ งจดทะ เบี ยนตาม
พระราชบัญญัติน้ี เชนบริษัท หางราน หรือบุคคลธรรมดา
ท่ีเปนเจาของผลิตภัณฑ ไมวาจะเปนผูผลิต ผูนําเขาหรือ
ผูแทนจําหนาย หรือผูขาย ท่ีตองการทําการโฆษณาสินคา
ผานสื่อตางๆ รวมท้ังสื่ออินเตอรเน็ตดวย น้ัน หากประสงค
เพียงโฆษณาสินคาหรือบริการผานสื่อเพียงอยางเดียว โดย
มิไดประสงค หรือมุงท่ีจะทําการซื้อขายสินคาหรือบริการ
ผานสื่อดวยแลวน้ัน ไมมีหนาท่ีตองไปจดทะเบียนการ
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงตอ สคบ. แตอยางใด  ธุรกิจ
ประเภทน้ีมุงท่ีจะทําการตลาดในลักษณะคาปลีกหรือคาสง
เทาน้ัน  แตการโฆษณาสินคาหรือบริการก็เพ่ือใหบริโภค
รูจักมักคุนกับช่ือทางการคา หรือเครื่องหมายการคา หรือ
ตัวสินคาเทาน้ัน และหากผูบริโภคตองการจะซื้อสินคาก็
สามารถไปเลือกซื้อไดท่ีรานจําหนาย ท่ัวไป  โดยผูบริโภค
สามารถเห็นตัวสินคา  เห็นฉลากสินคา เห็นรายละเอียด
ตางๆ ท่ีตัวผลิตภัณฑน้ันโดยตรง ซึ่งตางจากการสั่งซื้อ
สินคาผานสื่อท่ีผูบริโภคไมมีโอกาสไดเห็นตัว สินคากอนท่ี
จะทําการซื้อขาย นอกจากน้ีการประกอบธุรกิจตลาดแบบ
ตรงท่ีเปนเจาของกิจการคนเดียว หรือผูประกอบการราย

ยอยท่ีมีลักษณะการทําตลาดขายสินคาหรือบริการใน
ลักษณะของการสื่อสารขอมูลเพ่ือเสนอขายสินคาหรือ
บริการโดยตรงตอผูบริโภคซึ่งอยูหางโดยระยะทางและ
มุงหวังใหผูบริโภคแตละรายตอบกลับเพ่ือซื้อสินคาหรือ
บริการจากผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงซึ่ งเปน
ลักษณะเฉพาะของตลาดแบบตรง  แตมีลักษณะการดําเนิน
ธุรกิจท่ีไมถาวรหรืออาจดําเนินการขายเปนครั้งคราวไมได
ยึดเปนธุรกิจเปนการถาวรหรืออาจจะเรียกไดวาเปนรายได
เสริม

จากท่ีกลาวมาแลวขางตนปญหาการจัดการเรื่อง
รองเรียนขอพิพาทของการประกอบธุรกิจขายตรงท่ีไม
ประสบผลสําเร็จหรือจัดการปญหาไดไมเหมาะสมและไมมี
ประสิทธิภาพ เพราะผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงไมยอม
จดทะเบียนผูประกอบธุรกิจอาจดวยหลายเหตุผล เชน
ดําเนินการขายตรงเปนครั้งคราวไมไดเปนอาชีพหลัก ไม
ทราบวาตองดําเนินการอยางไรหนวยงานท่ีเก่ียวของไม
ดําเนินการประชาสัมพันธใหผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
ทราบ และมีหนวยงานท่ีจดทะเบียนผูประกอบธุรกิจ
ลักษณะตลาดแบบตรง เหมือนกันกับ สคบ. ซึ่งถือวาเปน
อีกปญหาหน่ึงท่ี ผูศึกษาเห็นวาเปนการซ้ํ าซอนท่ีมี
กฎหมายอีกฉบั บควบคุ มผู ประกอบการพาณิ ชย
อิเล็กทรอนิกสของกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย ตาม
ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่องใหผูประกอบการพาณิชย
ตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2553 โดยอาศัย
อํานาจตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2544
กําหนดใหการซื้อขายสินคาโดยวิธีใชสื่ออิเล็กทรอนิกสผาน
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ผูประกอบการจะตองจด
ทะเบียนพาณิชย ณ สํานักงานทะเบียนพาณิชย กรม
พัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย อีกฉบับหน่ึงดวย
เปนปญหาความซ้ําซอนของหนวยงาน เมื่อผูประกอบธุรกิจ
ไดดําเนินการจดทะเบียนตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา
กระทรวงพาณิชยแลว จะเขาใจวาไมตองดําเนินการจด
ทะเบียนผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงตอสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคอีก โดยถือวาไดจดทะเบยีน
พาณิชยแลว ซึ่งผูศึกษาเห็นวาผูประกอบธุรกิจตองจด
ทะเบียนท้ังสองแหงเพราะการจดทะเบียนพาณิชยน้ันเปน
ประโยชนตอประโยชนสาธารณะในการเปนฐานขอมูลของ
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สินคาทางอินเตอรเน็ตนอกจากท่ีกลาวมาแลว จึงควบคูมา
กับการโฆษณาโออวดเกินจริงเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งผู
ประกอบธุรกิจท่ีไมสุจริต หวังแตเพียงกําไรโดยไมคํานึงถึง
ความปลอดภัยของผูบริโภค กฎหมายจึงกําหนดใหผู
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงตองดําเนินการจดทะเบียนผู
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงท่ีมีการซื้อขายกัน ซึ่งเปนการ
ยากท่ีหนวยงานราชการจะประชาสัมพันธใหผูขายสินคา
อิสระเหลาน้ี มาจดทะเบียนตอเจาหนาท่ี เพราะผูขาย
สินคาประสงคเพียงแตกําไรจากสินคาท่ีไดขายไป โดยยึด
หลัก สินคาขายถูก ขายงาย และขายใหไดจํานวนเยอะไว
กอน เพราะการขายสินคาลักษณะน้ีเปนสินคาท่ีอยูใน
กระแสสังคมเปนสวนใหญ แลวความนิยมจะจางหายไปเมือ่
มีสินคาตัวอ่ืนมาทดแทน เชนเสื้อผา เครื่องแตงกายท่ีมีการ
ออกแบบเฉพาะ กระเปา รองเทา โลช่ันฟอกผิวขาว ครีม
หนาใส รวมถึงอุปกรณ เสริมความงาม ตางๆ จึงมี
แนวความคิดท่ีไมจําตองไปจดทะเบียนผูกพันอาจจะ
กอใหเกิดภาระเพ่ิมข้ึนในสวนของคาใชจาย เปนเหตุใหคน
จดทะเบียนผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงนอย อยางไรก็
ตาม ธุ ร กิ จ ท่ี ไ ม อยู ในข ายต อ งจดทะ เบี ยนตาม
พระราชบัญญัติน้ี เชนบริษัท หางราน หรือบุคคลธรรมดา
ท่ีเปนเจาของผลิตภัณฑ ไมวาจะเปนผูผลิต ผูนําเขาหรือ
ผูแทนจําหนาย หรือผูขาย ท่ีตองการทําการโฆษณาสินคา
ผานสื่อตางๆ รวมท้ังสื่ออินเตอรเน็ตดวย น้ัน หากประสงค
เพียงโฆษณาสินคาหรือบริการผานสื่อเพียงอยางเดียว โดย
มิไดประสงค หรือมุงท่ีจะทําการซื้อขายสินคาหรือบริการ
ผานสื่อดวยแลวน้ัน ไมมีหนาท่ีตองไปจดทะเบียนการ
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงตอ สคบ. แตอยางใด  ธุรกิจ
ประเภทน้ีมุงท่ีจะทําการตลาดในลักษณะคาปลีกหรือคาสง
เทาน้ัน  แตการโฆษณาสินคาหรือบริการก็เพ่ือใหบริโภค
รูจักมักคุนกับช่ือทางการคา หรือเครื่องหมายการคา หรือ
ตัวสินคาเทาน้ัน และหากผูบริโภคตองการจะซื้อสินคาก็
สามารถไปเลือกซื้อไดท่ีรานจําหนาย ท่ัวไป  โดยผูบริโภค
สามารถเห็นตัวสินคา  เห็นฉลากสินคา เห็นรายละเอียด
ตางๆ ท่ีตัวผลิตภัณฑน้ันโดยตรง ซึ่งตางจากการสั่งซื้อ
สินคาผานสื่อท่ีผูบริโภคไมมีโอกาสไดเห็นตัว สินคากอนท่ี
จะทําการซื้อขาย นอกจากน้ีการประกอบธุรกิจตลาดแบบ
ตรงท่ีเปนเจาของกิจการคนเดียว หรือผูประกอบการราย
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ลักษณะของการสื่อสารขอมูลเพ่ือเสนอขายสินคาหรือ
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ตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2553 โดยอาศัย
อํานาจตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2544
กําหนดใหการซื้อขายสินคาโดยวิธีใชสื่ออิเล็กทรอนิกสผาน
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ผูประกอบการจะตองจด
ทะเบียนพาณิชย ณ สํานักงานทะเบียนพาณิชย กรม
พัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย อีกฉบับหน่ึงดวย
เปนปญหาความซ้ําซอนของหนวยงาน เมื่อผูประกอบธุรกิจ
ไดดําเนินการจดทะเบียนตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา
กระทรวงพาณิชยแลว จะเขาใจวาไมตองดําเนินการจด
ทะเบียนผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงตอสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคอีก โดยถือวาไดจดทะเบยีน
พาณิชยแลว ซึ่งผูศึกษาเห็นวาผูประกอบธุรกิจตองจด
ทะเบียนท้ังสองแหงเพราะการจดทะเบียนพาณิชยน้ันเปน
ประโยชนตอประโยชนสาธารณะในการเปนฐานขอมูลของ
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สินคาทางอินเตอรเน็ตนอกจากท่ีกลาวมาแลว จึงควบคูมา
กับการโฆษณาโออวดเกินจริงเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งผู
ประกอบธุรกิจท่ีไมสุจริต หวังแตเพียงกําไรโดยไมคํานึงถึง
ความปลอดภัยของผูบริโภค กฎหมายจึงกําหนดใหผู
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงตองดําเนินการจดทะเบียนผู
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงท่ีมีการซื้อขายกัน ซึ่งเปนการ
ยากท่ีหนวยงานราชการจะประชาสัมพันธใหผูขายสินคา
อิสระเหลาน้ี มาจดทะเบียนตอเจาหนาท่ี เพราะผูขาย
สินคาประสงคเพียงแตกําไรจากสินคาท่ีไดขายไป โดยยึด
หลัก สินคาขายถูก ขายงาย และขายใหไดจํานวนเยอะไว
กอน เพราะการขายสินคาลักษณะน้ีเปนสินคาท่ีอยูใน
กระแสสังคมเปนสวนใหญ แลวความนิยมจะจางหายไปเมือ่
มีสินคาตัวอ่ืนมาทดแทน เชนเสื้อผา เครื่องแตงกายท่ีมีการ
ออกแบบเฉพาะ กระเปา รองเทา โลช่ันฟอกผิวขาว ครีม
หนาใส รวมถึงอุปกรณ เสริมความงาม ตางๆ จึงมี
แนวความคิดท่ีไมจําตองไปจดทะเบียนผูกพันอาจจะ
กอใหเกิดภาระเพ่ิมข้ึนในสวนของคาใชจาย เปนเหตุใหคน
จดทะเบียนผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงนอย อยางไรก็
ตาม ธุ ร กิ จ ท่ี ไ ม อยู ในข ายต อ งจดทะ เบี ยนตาม
พระราชบัญญัติน้ี เชนบริษัท หางราน หรือบุคคลธรรมดา
ท่ีเปนเจาของผลิตภัณฑ ไมวาจะเปนผูผลิต ผูนําเขาหรือ
ผูแทนจําหนาย หรือผูขาย ท่ีตองการทําการโฆษณาสินคา
ผานสื่อตางๆ รวมท้ังสื่ออินเตอรเน็ตดวย น้ัน หากประสงค
เพียงโฆษณาสินคาหรือบริการผานสื่อเพียงอยางเดียว โดย
มิไดประสงค หรือมุงท่ีจะทําการซื้อขายสินคาหรือบริการ
ผานสื่อดวยแลวน้ัน ไมมีหนาท่ีตองไปจดทะเบียนการ
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงตอ สคบ. แตอยางใด  ธุรกิจ
ประเภทน้ีมุงท่ีจะทําการตลาดในลักษณะคาปลีกหรือคาสง
เทาน้ัน  แตการโฆษณาสินคาหรือบริการก็เพ่ือใหบริโภค
รูจักมักคุนกับช่ือทางการคา หรือเครื่องหมายการคา หรือ
ตัวสินคาเทาน้ัน และหากผูบริโภคตองการจะซื้อสินคาก็
สามารถไปเลือกซื้อไดท่ีรานจําหนาย ท่ัวไป  โดยผูบริโภค
สามารถเห็นตัวสินคา  เห็นฉลากสินคา เห็นรายละเอียด
ตางๆ ท่ีตัวผลิตภัณฑน้ันโดยตรง ซึ่งตางจากการสั่งซื้อ
สินคาผานสื่อท่ีผูบริโภคไมมีโอกาสไดเห็นตัว สินคากอนท่ี
จะทําการซื้อขาย นอกจากน้ีการประกอบธุรกิจตลาดแบบ
ตรงท่ีเปนเจาของกิจการคนเดียว หรือผูประกอบการราย

ยอยท่ีมีลักษณะการทําตลาดขายสินคาหรือบริการใน
ลักษณะของการสื่อสารขอมูลเพ่ือเสนอขายสินคาหรือ
บริการโดยตรงตอผูบริโภคซึ่งอยูหางโดยระยะทางและ
มุงหวังใหผูบริโภคแตละรายตอบกลับเพ่ือซื้อสินคาหรือ
บริการจากผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงซึ่ งเปน
ลักษณะเฉพาะของตลาดแบบตรง  แตมีลักษณะการดําเนิน
ธุรกิจท่ีไมถาวรหรืออาจดําเนินการขายเปนครั้งคราวไมได
ยึดเปนธุรกิจเปนการถาวรหรืออาจจะเรียกไดวาเปนรายได
เสริม

จากท่ีกลาวมาแลวขางตนปญหาการจัดการเรื่อง
รองเรียนขอพิพาทของการประกอบธุรกิจขายตรงท่ีไม
ประสบผลสําเร็จหรือจัดการปญหาไดไมเหมาะสมและไมมี
ประสิทธิภาพ เพราะผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงไมยอม
จดทะเบียนผูประกอบธุรกิจอาจดวยหลายเหตุผล เชน
ดําเนินการขายตรงเปนครั้งคราวไมไดเปนอาชีพหลัก ไม
ทราบวาตองดําเนินการอยางไรหนวยงานท่ีเก่ียวของไม
ดําเนินการประชาสัมพันธใหผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
ทราบ และมีหนวยงานท่ีจดทะเบียนผูประกอบธุรกิจ
ลักษณะตลาดแบบตรง เหมือนกันกับ สคบ. ซึ่งถือวาเปน
อีกปญหาหน่ึงท่ี ผูศึกษาเห็นวาเปนการซ้ํ าซอนท่ีมี
กฎหมายอีกฉบั บควบคุ มผู ประกอบการพาณิ ชย
อิเล็กทรอนิกสของกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย ตาม
ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่องใหผูประกอบการพาณิชย
ตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2553 โดยอาศัย
อํานาจตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2544
กําหนดใหการซื้อขายสินคาโดยวิธีใชสื่ออิเล็กทรอนิกสผาน
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ผูประกอบการจะตองจด
ทะเบียนพาณิชย ณ สํานักงานทะเบียนพาณิชย กรม
พัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย อีกฉบับหน่ึงดวย
เปนปญหาความซ้ําซอนของหนวยงาน เมื่อผูประกอบธุรกิจ
ไดดําเนินการจดทะเบียนตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา
กระทรวงพาณิชยแลว จะเขาใจวาไมตองดําเนินการจด
ทะเบียนผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงตอสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคอีก โดยถือวาไดจดทะเบยีน
พาณิชยแลว ซึ่งผูศึกษาเห็นวาผูประกอบธุรกิจตองจด
ทะเบียนท้ังสองแหงเพราะการจดทะเบียนพาณิชยน้ันเปน
ประโยชนตอประโยชนสาธารณะในการเปนฐานขอมูลของ
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ผูประกอบธุรกิจในประเทศไทยและการสงรายไดงบดุลใน
แตละปเพ่ือใชในการจายภาษี แตการจดทะเบียนผู
ประกอบธุรกิจตอสํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคเพ่ือใชเปนฐานขอมูลในการตรวจสอบผูประกอบ
ธุรกิจท่ีกระทําความผิด อีกท้ังการจดทะเบียนผูประกอบ
ธุรกิจตลาดแบบตรงตอสํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคก็ไมมีคาใชจายแตประการใด

จากการศึกษากฎหมายของสหภาพยุ โรป
กฎหมายของประเทศนิวซีแลนด กฎหมายของประเทศ
สิงคโปร และกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ไมไดมี
การกําหนดในการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงตองมีการ
จดทะเบียนแตอยางใด มีเพียงหลักเกณฑท่ีกําหนดใหผู
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงตองเขารวมกับองคกร
เพ่ือท่ีจะทําใหผูประกอบธุรกิจไดรับความคุมครองและ
ผูบริโภคไดรับความคุมครอง แตกฎหมายของประเทศ
ดังกลาวน้ันมีการควบคุมโดยองคกรธุรกิจซึ่งมีการกําหนด
วาผู ท่ีจะประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงตองเขารวมเปน
สมาชิกองคกรธุรกิจจึงอาจจะเปนสาเหตุท่ีแตละประเทศ
ไมไดมีการกําหนดวาตองมีการจดทะเบียน สําหรับของ
ประเทศไทยผูศึกษาเห็นวามีความซ้ําซอนในการจด
ทะเบียนเก่ียวกับการประกอบธุรกิจเพราะตองไปจด
ทะเบียนในหลายสวน ดังน้ัน ควรกําหนดไวในกฎหมาย
ฉบับเดียวแลวนําขอมูลมาใชรวมกัน เพ่ือเปนการลดภาระ
ของผูประกอบธุรกิจ ทําใหผูประกอบธุรกิจมองวาไมเปน
การสรางความยุงยากและอยากจะใหความรวมมือในการไป
จดทะเบียนมากข้ึน
5. สรุปและเสนอแนะ

จากการศึกษาพระราชบัญญัติขายตรงและตลาด
แบบตรง พ.ศ. 2545 ท่ีรัฐเขามาควบคุมดูแลการดําเนินกิจ
ของธุรกิจขายตรง และตลาดแบบตรง อาจจะสรางความ
เช่ือมั่นและความมั่นใจแกผูบริโภคท่ีทําธุรกรรมผานทาง
เครือขายอิเล็กทรอนิกสข้ึนอีกช้ันหน่ึง วานอกจากจะไดรับ
ความคุมครองเชนเดียวกับผูบริโภคในการคาท่ัวไปแลว ยัง
ไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติน้ีดวย โดยเฉพาะ
ในเรื่องสิทธิในการบอกเลิกสัญญา แตการคุมครองผูบริโภค
ในการซื้อสินคาหรือบริการตลาดแบบตรงน้ันในประเทศ

ไทยยังไมเพียงพอท่ีจะคุมครองผูบริโภคในปจจุบันไดแมจะ
มีการกําหนดมาตรการตาง ๆ ใหเปนสากลมากข้ึน แตความ
แตกตางในรายละเอียดของสินคาหรือบริการ กฎเกณฑ
และระเบียบตางๆ ก็อาจกอความเสียหายข้ึนแกผูบริโภคใน
ตลาดแบบตรงได (สํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค, 2552) ซึ่งขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนระหวางผูประกอบ
ธุรกิจและผูบริโภคมีในหลายลักษณะ กลาวคือ เมื่อ
ผูบริโภคไดชําระคาสินคาแลว แตผูประกอบธุรกิจตลาด
แบบตรงไมสงมอบสินคา ผูบริ โภคไดชําระคาสินคา
ครบถวนเต็มจํานวนแลว แตไดรับสินคาท่ีขาดจํานวนหรือ
ไดรับสินคาอ่ืนแทน หรือผูบริโภคไมพอใจกับสินคา หรือ
ผลิตภัณฑท่ีไดรับ ผูประกอบธุรกิจไมมีมาตรการในการรับ
สินคาคืน หรือปฏิเสธท่ีจะรับคืนสินคาและคืนเงิน ดังน้ัน
เมื่อเกิดพิพาทข้ึนระหวางผูบริโภคในการซื้อสินคาหรือ
บริการตลาดแบบตรง กับผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
ยอมไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติขายตรงและ
ตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 แตจากการท่ีสินคา หรือบริการ
ท่ีซื้อขายในตลาดแบบตรงมีลักษณะท่ีไมเหมือนกันท้ังใน
ดานรูปลักษณ ลักษณะสินคา หรือการเก็บรักษาสินคาอาจ
มีท้ังสินคาท่ีงายตอความชํารุดบกพรอง หรือไมสามารถใช
ตอได หรือตามสภาพปกติคืนกันไมได แตกฎหมายยังไม
ปรับเปลี่ยนตามขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน จึงสงผลตอการบังคับ
ใชกฎหมายท่ีไมมีประสิทธิภาพตามสมควร ทําใหไม
สามารถแกไขปญหาไดตรงจุด (ประสม หงสโต, 2550) หรือ
เยียวยาความเสียหายของผูบริโภคไดตามสมควร ซึง่ผูศกึษา
ไดทําการวิเคราะหปญหาตางๆ เปรียบเทียบกับกฎหมาย
ของตางประเทศ ซึ่งเปนปญหาในขอกฎหมายท่ีประกาศใช
บังคับแลวแตไมสามารถบงัคับใชไดอยางแทจริง (ทิพยรตัน
มุขยวงศา, 2547) และปญหาท่ีไมมีกฎหมายกําหนดไว แต
ในตางประเทศไดมีมาตรการในการบังคับใชและเกิด
ประโยชนในการแกไขปญหาซึ่งจะไดเสนอแนะแนวทางการ
แกไขปญหา ดังน้ี

5.1 กรณีปญหาการตีความคํานิยาม ควรมีการ
กําหนดคํานิยามของ ผูประกอบธุรกิจตลาดขายตรงและผู
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงเพ่ิมเติม ตามพระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 3 วา “ ผู
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ผูประกอบธุรกิจในประเทศไทยและการสงรายไดงบดุลใน
แตละปเพ่ือใชในการจายภาษี แตการจดทะเบียนผู
ประกอบธุรกิจตอสํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคเพ่ือใชเปนฐานขอมูลในการตรวจสอบผูประกอบ
ธุรกิจท่ีกระทําความผิด อีกท้ังการจดทะเบียนผูประกอบ
ธุรกิจตลาดแบบตรงตอสํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคก็ไมมีคาใชจายแตประการใด

จากการศึกษากฎหมายของสหภาพยุ โรป
กฎหมายของประเทศนิวซีแลนด กฎหมายของประเทศ
สิงคโปร และกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ไมไดมี
การกําหนดในการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงตองมีการ
จดทะเบียนแตอยางใด มีเพียงหลักเกณฑท่ีกําหนดใหผู
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงตองเขารวมกับองคกร
เพ่ือท่ีจะทําใหผูประกอบธุรกิจไดรับความคุมครองและ
ผูบริโภคไดรับความคุมครอง แตกฎหมายของประเทศ
ดังกลาวน้ันมีการควบคุมโดยองคกรธุรกิจซึ่งมีการกําหนด
วาผู ท่ีจะประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงตองเขารวมเปน
สมาชิกองคกรธุรกิจจึงอาจจะเปนสาเหตุท่ีแตละประเทศ
ไมไดมีการกําหนดวาตองมีการจดทะเบียน สําหรับของ
ประเทศไทยผูศึกษาเห็นวามีความซ้ําซอนในการจด
ทะเบียนเก่ียวกับการประกอบธุรกิจเพราะตองไปจด
ทะเบียนในหลายสวน ดังน้ัน ควรกําหนดไวในกฎหมาย
ฉบับเดียวแลวนําขอมูลมาใชรวมกัน เพ่ือเปนการลดภาระ
ของผูประกอบธุรกิจ ทําใหผูประกอบธุรกิจมองวาไมเปน
การสรางความยุงยากและอยากจะใหความรวมมือในการไป
จดทะเบียนมากข้ึน
5. สรุปและเสนอแนะ

จากการศึกษาพระราชบัญญัติขายตรงและตลาด
แบบตรง พ.ศ. 2545 ท่ีรัฐเขามาควบคุมดูแลการดําเนินกิจ
ของธุรกิจขายตรง และตลาดแบบตรง อาจจะสรางความ
เช่ือมั่นและความมั่นใจแกผูบริโภคท่ีทําธุรกรรมผานทาง
เครือขายอิเล็กทรอนิกสข้ึนอีกช้ันหน่ึง วานอกจากจะไดรับ
ความคุมครองเชนเดียวกับผูบริโภคในการคาท่ัวไปแลว ยัง
ไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติน้ีดวย โดยเฉพาะ
ในเรื่องสิทธิในการบอกเลิกสัญญา แตการคุมครองผูบริโภค
ในการซื้อสินคาหรือบริการตลาดแบบตรงน้ันในประเทศ

ไทยยังไมเพียงพอท่ีจะคุมครองผูบริโภคในปจจุบันไดแมจะ
มีการกําหนดมาตรการตาง ๆ ใหเปนสากลมากข้ึน แตความ
แตกตางในรายละเอียดของสินคาหรือบริการ กฎเกณฑ
และระเบียบตางๆ ก็อาจกอความเสียหายข้ึนแกผูบริโภคใน
ตลาดแบบตรงได (สํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค, 2552) ซึ่งขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนระหวางผูประกอบ
ธุรกิจและผูบริโภคมีในหลายลักษณะ กลาวคือ เมื่อ
ผูบริโภคไดชําระคาสินคาแลว แตผูประกอบธุรกิจตลาด
แบบตรงไมสงมอบสินคา ผูบริ โภคไดชําระคาสินคา
ครบถวนเต็มจํานวนแลว แตไดรับสินคาท่ีขาดจํานวนหรือ
ไดรับสินคาอ่ืนแทน หรือผูบริโภคไมพอใจกับสินคา หรือ
ผลิตภัณฑท่ีไดรับ ผูประกอบธุรกิจไมมีมาตรการในการรับ
สินคาคืน หรือปฏิเสธท่ีจะรับคืนสินคาและคืนเงิน ดังน้ัน
เมื่อเกิดพิพาทข้ึนระหวางผูบริโภคในการซื้อสินคาหรือ
บริการตลาดแบบตรง กับผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
ยอมไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติขายตรงและ
ตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 แตจากการท่ีสินคา หรือบริการ
ท่ีซื้อขายในตลาดแบบตรงมีลักษณะท่ีไมเหมือนกันท้ังใน
ดานรูปลักษณ ลักษณะสินคา หรือการเก็บรักษาสินคาอาจ
มีท้ังสินคาท่ีงายตอความชํารุดบกพรอง หรือไมสามารถใช
ตอได หรือตามสภาพปกติคืนกันไมได แตกฎหมายยังไม
ปรับเปลี่ยนตามขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน จึงสงผลตอการบังคับ
ใชกฎหมายท่ีไมมีประสิทธิภาพตามสมควร ทําใหไม
สามารถแกไขปญหาไดตรงจุด (ประสม หงสโต, 2550) หรือ
เยียวยาความเสียหายของผูบริโภคไดตามสมควร ซึง่ผูศกึษา
ไดทําการวิเคราะหปญหาตางๆ เปรียบเทียบกับกฎหมาย
ของตางประเทศ ซึ่งเปนปญหาในขอกฎหมายท่ีประกาศใช
บังคับแลวแตไมสามารถบงัคับใชไดอยางแทจริง (ทิพยรตัน
มุขยวงศา, 2547) และปญหาท่ีไมมีกฎหมายกําหนดไว แต
ในตางประเทศไดมีมาตรการในการบังคับใชและเกิด
ประโยชนในการแกไขปญหาซึ่งจะไดเสนอแนะแนวทางการ
แกไขปญหา ดังน้ี

5.1 กรณีปญหาการตีความคํานิยาม ควรมีการ
กําหนดคํานิยามของ ผูประกอบธุรกิจตลาดขายตรงและผู
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงเพ่ิมเติม ตามพระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 3 วา “ ผู
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ผูประกอบธุรกิจในประเทศไทยและการสงรายไดงบดุลใน
แตละปเพ่ือใชในการจายภาษี แตการจดทะเบียนผู
ประกอบธุรกิจตอสํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคเพ่ือใชเปนฐานขอมูลในการตรวจสอบผูประกอบ
ธุรกิจท่ีกระทําความผิด อีกท้ังการจดทะเบียนผูประกอบ
ธุรกิจตลาดแบบตรงตอสํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคก็ไมมีคาใชจายแตประการใด

จากการศึกษากฎหมายของสหภาพยุ โรป
กฎหมายของประเทศนิวซีแลนด กฎหมายของประเทศ
สิงคโปร และกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ไมไดมี
การกําหนดในการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงตองมีการ
จดทะเบียนแตอยางใด มีเพียงหลักเกณฑท่ีกําหนดใหผู
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงตองเขารวมกับองคกร
เพ่ือท่ีจะทําใหผูประกอบธุรกิจไดรับความคุมครองและ
ผูบริโภคไดรับความคุมครอง แตกฎหมายของประเทศ
ดังกลาวน้ันมีการควบคุมโดยองคกรธุรกิจซึ่งมีการกําหนด
วาผู ท่ีจะประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงตองเขารวมเปน
สมาชิกองคกรธุรกิจจึงอาจจะเปนสาเหตุท่ีแตละประเทศ
ไมไดมีการกําหนดวาตองมีการจดทะเบียน สําหรับของ
ประเทศไทยผูศึกษาเห็นวามีความซ้ําซอนในการจด
ทะเบียนเก่ียวกับการประกอบธุรกิจเพราะตองไปจด
ทะเบียนในหลายสวน ดังน้ัน ควรกําหนดไวในกฎหมาย
ฉบับเดียวแลวนําขอมูลมาใชรวมกัน เพ่ือเปนการลดภาระ
ของผูประกอบธุรกิจ ทําใหผูประกอบธุรกิจมองวาไมเปน
การสรางความยุงยากและอยากจะใหความรวมมือในการไป
จดทะเบียนมากข้ึน
5. สรุปและเสนอแนะ

จากการศึกษาพระราชบัญญัติขายตรงและตลาด
แบบตรง พ.ศ. 2545 ท่ีรัฐเขามาควบคุมดูแลการดําเนินกิจ
ของธุรกิจขายตรง และตลาดแบบตรง อาจจะสรางความ
เช่ือมั่นและความมั่นใจแกผูบริโภคท่ีทําธุรกรรมผานทาง
เครือขายอิเล็กทรอนิกสข้ึนอีกช้ันหน่ึง วานอกจากจะไดรับ
ความคุมครองเชนเดียวกับผูบริโภคในการคาท่ัวไปแลว ยัง
ไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติน้ีดวย โดยเฉพาะ
ในเรื่องสิทธิในการบอกเลิกสัญญา แตการคุมครองผูบริโภค
ในการซื้อสินคาหรือบริการตลาดแบบตรงน้ันในประเทศ

ไทยยังไมเพียงพอท่ีจะคุมครองผูบริโภคในปจจุบันไดแมจะ
มีการกําหนดมาตรการตาง ๆ ใหเปนสากลมากข้ึน แตความ
แตกตางในรายละเอียดของสินคาหรือบริการ กฎเกณฑ
และระเบียบตางๆ ก็อาจกอความเสียหายข้ึนแกผูบริโภคใน
ตลาดแบบตรงได (สํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค, 2552) ซึ่งขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนระหวางผูประกอบ
ธุรกิจและผูบริโภคมีในหลายลักษณะ กลาวคือ เมื่อ
ผูบริโภคไดชําระคาสินคาแลว แตผูประกอบธุรกิจตลาด
แบบตรงไมสงมอบสินคา ผูบริ โภคไดชําระคาสินคา
ครบถวนเต็มจํานวนแลว แตไดรับสินคาท่ีขาดจํานวนหรือ
ไดรับสินคาอ่ืนแทน หรือผูบริโภคไมพอใจกับสินคา หรือ
ผลิตภัณฑท่ีไดรับ ผูประกอบธุรกิจไมมีมาตรการในการรับ
สินคาคืน หรือปฏิเสธท่ีจะรับคืนสินคาและคืนเงิน ดังน้ัน
เมื่อเกิดพิพาทข้ึนระหวางผูบริโภคในการซื้อสินคาหรือ
บริการตลาดแบบตรง กับผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
ยอมไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติขายตรงและ
ตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 แตจากการท่ีสินคา หรือบริการ
ท่ีซื้อขายในตลาดแบบตรงมีลักษณะท่ีไมเหมือนกันท้ังใน
ดานรูปลักษณ ลักษณะสินคา หรือการเก็บรักษาสินคาอาจ
มีท้ังสินคาท่ีงายตอความชํารุดบกพรอง หรือไมสามารถใช
ตอได หรือตามสภาพปกติคืนกันไมได แตกฎหมายยังไม
ปรับเปลี่ยนตามขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน จึงสงผลตอการบังคับ
ใชกฎหมายท่ีไมมีประสิทธิภาพตามสมควร ทําใหไม
สามารถแกไขปญหาไดตรงจุด (ประสม หงสโต, 2550) หรือ
เยียวยาความเสียหายของผูบริโภคไดตามสมควร ซึง่ผูศกึษา
ไดทําการวิเคราะหปญหาตางๆ เปรียบเทียบกับกฎหมาย
ของตางประเทศ ซึ่งเปนปญหาในขอกฎหมายท่ีประกาศใช
บังคับแลวแตไมสามารถบงัคับใชไดอยางแทจริง (ทิพยรตัน
มุขยวงศา, 2547) และปญหาท่ีไมมีกฎหมายกําหนดไว แต
ในตางประเทศไดมีมาตรการในการบังคับใชและเกิด
ประโยชนในการแกไขปญหาซึ่งจะไดเสนอแนะแนวทางการ
แกไขปญหา ดังน้ี

5.1 กรณีปญหาการตีความคํานิยาม ควรมีการ
กําหนดคํานิยามของ ผูประกอบธุรกิจตลาดขายตรงและผู
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงเพ่ิมเติม ตามพระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 3 วา “ ผู
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ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง” หมายถึง  เจาของกิจการขาย
สินคาโดยตรงตอผูบริโภค ซึ่งทําตลาดสินคาหรือบริการใน
ลักษณะของการสื่อสารขอมูลเพ่ือเสนอขายสินคาหรือบริการ
โดยการซื้อขายกับผูบริโภคโดยตรงท่ีอยูหางโดยระยะทางและ
มุงหวังใหผูบริโภคแตละรายตอบกลับ เพ่ือซื้อสินคาหรือ
บริการจากผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง

5.2 ปญหาการสงมอบสัญญาซื้อขาย และ
รายละเอียดเอกสารสัญญา ควรออกประกาศคณะกรรมการ
ขายตรงและตลาดแบบตรง วาดวย การกําหนดแบบสัญญาซื้อ
ขายสินคาขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ… โดยมีรายละเอียด
ดังน้ี

“แบบสัญญาซื้อขายสินคาขายตรงและตลาด
แบบตรง มีรายการดังตอไปน้ี

(1) ช่ือ ท่ีอยู ผูประกอบธุรกิจ รวมถึงท่ีอยูท่ีเปน
สถานท่ีตั้งของกิจการและเบอรโทรท่ีสามารถติดตอได
หมายเลขโทรสาร และอีเมลท่ีผูบริโภคสามารถติดตอไปยัง
ผูประกอบการไดอยางมีประสิทธิภาพและทันที

(2) ช่ือสินคาท่ีเสนอขาย ราคาตอหนวย ราคาท่ี
รวมภาษีแลว หรือราคาสินคาและบริการท่ีไมสามารถ
คํานวณไดลวงหนา รวมท้ังคาใชจายในการขนสง สงมอบ
ทางไปรษณียหรือคาใชจายท่ีไมสามารถคํานวณไดลวงหนา
รวมถึงคาใชจายเพ่ิมเติมท่ีอาจจะตองจาย ในกรณีท่ีเปน
สัญญาท่ีมีกําหนดระยะเวลาท่ีไมแนนอน หรือสัญญาท่ี
ประกอบไปดวยการสมัครสมาชิก ราคาท้ังหมดตองรวม
คาใชจายตางๆท้ังหมดตอระยะเวลาการเรียกเก็บเงินท่ี
สัญญาน้ันจะเรียกเก็บ

(3) ช่ือท่ีอยูผูซื้อ สถานท่ีจัดสงสินคา และวิธีการ
ในการชําระเงิน

(4) การสงมอบสินคาน้ันจะตองทําอยางมี
ประสิทธิภาพ

(5) การสงมอบสัญญาตองสงมอบทันทีขณะทํา
สัญญา หรือสงมอบพรอมกับสินคา

(6) วิธีการเลิกสัญญาตองบอกกลาวเปนหนังสือ
ลงไปรษณียตอบรับไปยังท่ีอยูตามท่ีปรากฏในสัญญา

(7) วิธีการคืนสินคาตองคืนภายใน 14 วันทําการ
นับแตวันท่ีไดรับสินคาหรือควรไดรับสินคา

(8) เง่ือนไขของบริการหลังการขาย การรับประกัน
สินคา ใหเริ่มรับประกันคานับแตสงมอบสินคาใหผูบริโภค
(กําหนดรับประกันข้ึนอยูกับประเภทสินคา)

(9)การเปลี่ยนสินคาในกรณมีีความชํารดุบกพรอง
ผูบรโิภคตองเปลีย่นสินคาภายใน 7 วันทําการนับแตวันท่ี
ไดรับสินคาหรือควรไดรับสินคา”

5.3 ปญหาการเปลี่ยนสินคาท่ีมีความชํารุด
บกพรอง ควรออกประกาศคณะกรรมการขายตรงและตลาด
แบบตรง วาดวย การกําหนดแบบสัญญาซื้อขายสินคาขาย
ตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.... ขอ (9) ซึ่งในปญหาการเปลี่ยน
สินคาท่ีมีความชํารุดบกพรอง น้ันไดเสนอแนะไวแลวใน
ประเด็นในเรื่องรายละเอียดเอกสารสัญญาใน (9) วา “การ
เปลี่ยนสินคาในกรณีมีความชํารุดบกพรอง ผูบริโภคตอง
เปลี่ยนสินคาภายใน 7 วันทําการนับแตวันท่ีไดรับสินคาหรือ
ควรไดรับสินคา และควรกําหนดเพ่ิมเติมอีกวา เมื่อผูบริโภค
มีเจตนาเปลี่ยนสินคาท่ีมีความชํารุดบกพรอง ผูประกอบ
ธุรกิจตองเปลี่ยนสินคาใหกับผูบริโภคภายใน 30 วันหลังจาก
ท่ีผูบริโภคไดมีการสงสินคาและผูประกอบธุรกิจไดรับมอบ
สินคาน้ันไวแลว” ซึ่งเหตุผลท่ีกําหนดระยะเวลา 30 วันใน
การท่ีใหผูประกอบธุรกิจเปลี่ยนสินคาใหผูบริโภค เน่ืองจาก
สินคาบางประเภทอาจจะมีการผลิตข้ึนมาใหมหรือใช
ระยะเวลาในการสั่งสินคา ดังน้ันถากําหนดระยะเวลา 7 วัน
ตามท่ีกําหนดใหผูบริโภคเปลี่ยนสินคาก็อาจเปนการท่ีผู
ประกอบธุรกิจตองหาสินคาภายในระยะเวลาจํากัด และอาจ
สงผลใหไดสินคาท่ีมีคุณภาพต่ําหรือไมตรงตามคุณภาพท่ีได
มีการตกลงกันไวก็เปนได ดังน้ันจึงกําหนดระยะเวลาในการ
เปลี่ยนไว 30 วัน ถือวาเปนระยะเวลาพอสมควรในการท่ีผู
ประกอบธุรกิจไดมีการจัดเตรียมสินคาสงใหผูบริโภค โดยควร
มีการกําหนดไวในแบบของสัญญาซื้อขายใหชัดเจน

5.4 ปญหาการบอกเลิกสัญญา การคืนสินคา
และการกําหนดประเภทสินคา ควรเพ่ิมเติมและแกไขหลัก
กฎหมายในมาตรา 33 กลาวคือหลักกฎหมายในปจจุบัน
กําหนดวา “ในการซื้อสินคาหรือบริการจากการขายผาน
ตลาดแบบตรงผูบริโภคมีสิทธิเลิกสัญญาโดยการสงหนังสือ
แสดงเจตนาภายในเวลาเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับสินคาหรือ
บริการ ไปยังผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจ
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ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง” หมายถึง  เจาของกิจการขาย
สินคาโดยตรงตอผูบริโภค ซึ่งทําตลาดสินคาหรือบริการใน
ลักษณะของการสื่อสารขอมูลเพ่ือเสนอขายสินคาหรือบริการ
โดยการซื้อขายกับผูบริโภคโดยตรงท่ีอยูหางโดยระยะทางและ
มุงหวังใหผูบริโภคแตละรายตอบกลับ เพ่ือซื้อสินคาหรือ
บริการจากผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง

5.2 ปญหาการสงมอบสัญญาซื้อขาย และ
รายละเอียดเอกสารสัญญา ควรออกประกาศคณะกรรมการ
ขายตรงและตลาดแบบตรง วาดวย การกําหนดแบบสัญญาซื้อ
ขายสินคาขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ… โดยมีรายละเอียด
ดังน้ี

“แบบสัญญาซื้อขายสินคาขายตรงและตลาด
แบบตรง มีรายการดังตอไปน้ี

(1) ช่ือ ท่ีอยู ผูประกอบธุรกิจ รวมถึงท่ีอยูท่ีเปน
สถานท่ีตั้งของกิจการและเบอรโทรท่ีสามารถติดตอได
หมายเลขโทรสาร และอีเมลท่ีผูบริโภคสามารถติดตอไปยัง
ผูประกอบการไดอยางมีประสิทธิภาพและทันที

(2) ช่ือสินคาท่ีเสนอขาย ราคาตอหนวย ราคาท่ี
รวมภาษีแลว หรือราคาสินคาและบริการท่ีไมสามารถ
คํานวณไดลวงหนา รวมท้ังคาใชจายในการขนสง สงมอบ
ทางไปรษณียหรือคาใชจายท่ีไมสามารถคํานวณไดลวงหนา
รวมถึงคาใชจายเพ่ิมเติมท่ีอาจจะตองจาย ในกรณีท่ีเปน
สัญญาท่ีมีกําหนดระยะเวลาท่ีไมแนนอน หรือสัญญาท่ี
ประกอบไปดวยการสมัครสมาชิก ราคาท้ังหมดตองรวม
คาใชจายตางๆท้ังหมดตอระยะเวลาการเรียกเก็บเงินท่ี
สัญญาน้ันจะเรียกเก็บ

(3) ช่ือท่ีอยูผูซื้อ สถานท่ีจัดสงสินคา และวิธีการ
ในการชําระเงิน

(4) การสงมอบสินคาน้ันจะตองทําอยางมี
ประสิทธิภาพ

(5) การสงมอบสัญญาตองสงมอบทันทีขณะทํา
สัญญา หรือสงมอบพรอมกับสินคา

(6) วิธีการเลิกสัญญาตองบอกกลาวเปนหนังสือ
ลงไปรษณียตอบรับไปยังท่ีอยูตามท่ีปรากฏในสัญญา

(7) วิธีการคืนสินคาตองคืนภายใน 14 วันทําการ
นับแตวันท่ีไดรับสินคาหรือควรไดรับสินคา

(8) เง่ือนไขของบริการหลังการขาย การรับประกัน
สินคา ใหเริ่มรับประกันคานับแตสงมอบสินคาใหผูบริโภค
(กําหนดรับประกันข้ึนอยูกับประเภทสินคา)

(9)การเปลี่ยนสินคาในกรณมีีความชํารดุบกพรอง
ผูบรโิภคตองเปลีย่นสินคาภายใน 7 วันทําการนับแตวันท่ี
ไดรับสินคาหรือควรไดรับสินคา”

5.3 ปญหาการเปลี่ยนสินคาท่ีมีความชํารุด
บกพรอง ควรออกประกาศคณะกรรมการขายตรงและตลาด
แบบตรง วาดวย การกําหนดแบบสัญญาซื้อขายสินคาขาย
ตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.... ขอ (9) ซึ่งในปญหาการเปลี่ยน
สินคาท่ีมีความชํารุดบกพรอง น้ันไดเสนอแนะไวแลวใน
ประเด็นในเรื่องรายละเอียดเอกสารสัญญาใน (9) วา “การ
เปลี่ยนสินคาในกรณีมีความชํารุดบกพรอง ผูบริโภคตอง
เปลี่ยนสินคาภายใน 7 วันทําการนับแตวันท่ีไดรับสินคาหรือ
ควรไดรับสินคา และควรกําหนดเพ่ิมเติมอีกวา เมื่อผูบริโภค
มีเจตนาเปลี่ยนสินคาท่ีมีความชํารุดบกพรอง ผูประกอบ
ธุรกิจตองเปลี่ยนสินคาใหกับผูบริโภคภายใน 30 วันหลังจาก
ท่ีผูบริโภคไดมีการสงสินคาและผูประกอบธุรกิจไดรับมอบ
สินคาน้ันไวแลว” ซึ่งเหตุผลท่ีกําหนดระยะเวลา 30 วันใน
การท่ีใหผูประกอบธุรกิจเปลี่ยนสินคาใหผูบริโภค เน่ืองจาก
สินคาบางประเภทอาจจะมีการผลิตข้ึนมาใหมหรือใช
ระยะเวลาในการสั่งสินคา ดังน้ันถากําหนดระยะเวลา 7 วัน
ตามท่ีกําหนดใหผูบริโภคเปลี่ยนสินคาก็อาจเปนการท่ีผู
ประกอบธุรกิจตองหาสินคาภายในระยะเวลาจํากัด และอาจ
สงผลใหไดสินคาท่ีมีคุณภาพต่ําหรือไมตรงตามคุณภาพท่ีได
มีการตกลงกันไวก็เปนได ดังน้ันจึงกําหนดระยะเวลาในการ
เปลี่ยนไว 30 วัน ถือวาเปนระยะเวลาพอสมควรในการท่ีผู
ประกอบธุรกิจไดมีการจัดเตรียมสินคาสงใหผูบริโภค โดยควร
มีการกําหนดไวในแบบของสัญญาซื้อขายใหชัดเจน

5.4 ปญหาการบอกเลิกสัญญา การคืนสินคา
และการกําหนดประเภทสินคา ควรเพ่ิมเติมและแกไขหลัก
กฎหมายในมาตรา 33 กลาวคือหลักกฎหมายในปจจุบัน
กําหนดวา “ในการซื้อสินคาหรือบริการจากการขายผาน
ตลาดแบบตรงผูบริโภคมีสิทธิเลิกสัญญาโดยการสงหนังสือ
แสดงเจตนาภายในเวลาเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับสินคาหรือ
บริการ ไปยังผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจ
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ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง” หมายถึง  เจาของกิจการขาย
สินคาโดยตรงตอผูบริโภค ซึ่งทําตลาดสินคาหรือบริการใน
ลักษณะของการสื่อสารขอมูลเพ่ือเสนอขายสินคาหรือบริการ
โดยการซื้อขายกับผูบริโภคโดยตรงท่ีอยูหางโดยระยะทางและ
มุงหวังใหผูบริโภคแตละรายตอบกลับ เพ่ือซื้อสินคาหรือ
บริการจากผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง

5.2 ปญหาการสงมอบสัญญาซื้อขาย และ
รายละเอียดเอกสารสัญญา ควรออกประกาศคณะกรรมการ
ขายตรงและตลาดแบบตรง วาดวย การกําหนดแบบสัญญาซื้อ
ขายสินคาขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ… โดยมีรายละเอียด
ดังน้ี

“แบบสัญญาซื้อขายสินคาขายตรงและตลาด
แบบตรง มีรายการดังตอไปน้ี

(1) ช่ือ ท่ีอยู ผูประกอบธุรกิจ รวมถึงท่ีอยูท่ีเปน
สถานท่ีตั้งของกิจการและเบอรโทรท่ีสามารถติดตอได
หมายเลขโทรสาร และอีเมลท่ีผูบริโภคสามารถติดตอไปยัง
ผูประกอบการไดอยางมีประสิทธิภาพและทันที

(2) ช่ือสินคาท่ีเสนอขาย ราคาตอหนวย ราคาท่ี
รวมภาษีแลว หรือราคาสินคาและบริการท่ีไมสามารถ
คํานวณไดลวงหนา รวมท้ังคาใชจายในการขนสง สงมอบ
ทางไปรษณียหรือคาใชจายท่ีไมสามารถคํานวณไดลวงหนา
รวมถึงคาใชจายเพ่ิมเติมท่ีอาจจะตองจาย ในกรณีท่ีเปน
สัญญาท่ีมีกําหนดระยะเวลาท่ีไมแนนอน หรือสัญญาท่ี
ประกอบไปดวยการสมัครสมาชิก ราคาท้ังหมดตองรวม
คาใชจายตางๆท้ังหมดตอระยะเวลาการเรียกเก็บเงินท่ี
สัญญาน้ันจะเรียกเก็บ

(3) ช่ือท่ีอยูผูซื้อ สถานท่ีจัดสงสินคา และวิธีการ
ในการชําระเงิน

(4) การสงมอบสินคาน้ันจะตองทําอยางมี
ประสิทธิภาพ

(5) การสงมอบสัญญาตองสงมอบทันทีขณะทํา
สัญญา หรือสงมอบพรอมกับสินคา

(6) วิธีการเลิกสัญญาตองบอกกลาวเปนหนังสือ
ลงไปรษณียตอบรับไปยังท่ีอยูตามท่ีปรากฏในสัญญา

(7) วิธีการคืนสินคาตองคืนภายใน 14 วันทําการ
นับแตวันท่ีไดรับสินคาหรือควรไดรับสินคา

(8) เง่ือนไขของบริการหลังการขาย การรับประกัน
สินคา ใหเริ่มรับประกันคานับแตสงมอบสินคาใหผูบริโภค
(กําหนดรับประกันข้ึนอยูกับประเภทสินคา)

(9)การเปลี่ยนสินคาในกรณมีีความชํารดุบกพรอง
ผูบรโิภคตองเปลีย่นสินคาภายใน 7 วันทําการนับแตวันท่ี
ไดรับสินคาหรือควรไดรับสินคา”

5.3 ปญหาการเปลี่ยนสินคาท่ีมีความชํารุด
บกพรอง ควรออกประกาศคณะกรรมการขายตรงและตลาด
แบบตรง วาดวย การกําหนดแบบสัญญาซื้อขายสินคาขาย
ตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.... ขอ (9) ซึ่งในปญหาการเปลี่ยน
สินคาท่ีมีความชํารุดบกพรอง น้ันไดเสนอแนะไวแลวใน
ประเด็นในเรื่องรายละเอียดเอกสารสัญญาใน (9) วา “การ
เปลี่ยนสินคาในกรณีมีความชํารุดบกพรอง ผูบริโภคตอง
เปลี่ยนสินคาภายใน 7 วันทําการนับแตวันท่ีไดรับสินคาหรือ
ควรไดรับสินคา และควรกําหนดเพ่ิมเติมอีกวา เมื่อผูบริโภค
มีเจตนาเปลี่ยนสินคาท่ีมีความชํารุดบกพรอง ผูประกอบ
ธุรกิจตองเปลี่ยนสินคาใหกับผูบริโภคภายใน 30 วันหลังจาก
ท่ีผูบริโภคไดมีการสงสินคาและผูประกอบธุรกิจไดรับมอบ
สินคาน้ันไวแลว” ซึ่งเหตุผลท่ีกําหนดระยะเวลา 30 วันใน
การท่ีใหผูประกอบธุรกิจเปลี่ยนสินคาใหผูบริโภค เน่ืองจาก
สินคาบางประเภทอาจจะมีการผลิตข้ึนมาใหมหรือใช
ระยะเวลาในการสั่งสินคา ดังน้ันถากําหนดระยะเวลา 7 วัน
ตามท่ีกําหนดใหผูบริโภคเปลี่ยนสินคาก็อาจเปนการท่ีผู
ประกอบธุรกิจตองหาสินคาภายในระยะเวลาจํากัด และอาจ
สงผลใหไดสินคาท่ีมีคุณภาพต่ําหรือไมตรงตามคุณภาพท่ีได
มีการตกลงกันไวก็เปนได ดังน้ันจึงกําหนดระยะเวลาในการ
เปลี่ยนไว 30 วัน ถือวาเปนระยะเวลาพอสมควรในการท่ีผู
ประกอบธุรกิจไดมีการจัดเตรียมสินคาสงใหผูบริโภค โดยควร
มีการกําหนดไวในแบบของสัญญาซื้อขายใหชัดเจน

5.4 ปญหาการบอกเลิกสัญญา การคืนสินคา
และการกําหนดประเภทสินคา ควรเพ่ิมเติมและแกไขหลัก
กฎหมายในมาตรา 33 กลาวคือหลักกฎหมายในปจจุบัน
กําหนดวา “ในการซื้อสินคาหรือบริการจากการขายผาน
ตลาดแบบตรงผูบริโภคมีสิทธิเลิกสัญญาโดยการสงหนังสือ
แสดงเจตนาภายในเวลาเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับสินคาหรือ
บริการ ไปยังผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจ
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ตลาดแบบตรงสําหรับธุรกิจขายตรงผูบริโภคจะแจงไปยังผู
จําหนายอิสระหรือตัวแทนขายตรงท่ีเก่ียวของก็ได

บทบัญญัติตามวรรคหน่ึงไมใชบังคับกับประเภท
ราคาหรือชนิดของสินคาหรือบริการตามท่ีกําหนดในพระ
ราชกฤษฎีกา”

แกไขและเพ่ิมเติมในสวนตอไปน้ี คือ
“ในการซื้อสินคาหรือบริการจากการขายตรง

หรือจากการขายผานตลาดแบบตรงผูบริโภคมีสิทธิเลิก
สัญญาโดยการสงหนังสือแสดงเจตนาภายในเวลาสิบสี่วัน
ทําการนับจากวันท่ีไดรับสินคาหรือบรกิารหรอืควรจะไดรบั
สินคาหรือบริการ ไปยังผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงสําหรับธุรกิจขายตรงผูบริโภค
จะแจงไปยังผูจําหนายอิสระหรือตัวแทนขายตรงท่ี
เก่ียวของก็ได (หมายเหตุ สวนท่ีขีดเสนใตคือสวนท่ีเสนอให
แกไขเพ่ิมเติม)

นอกจากการแสดงเจตนาบอกเลิกแลว การคืน
สินคาภายในระยะเวลาดังกลาวไปยังผูประกอบธุรกิจใหถือ
วาเปนการบอกเลิกสัญญาอยางหน่ึง

บทบัญญัติตามวรรคหน่ึงไมใชบังคับกับประเภท
ราคาหรือชนิดของสินคาหรือบริการตามท่ีกําหนดในพระ
ราชกฤษฎีกา”

นอกจากน้ั นควรออกประกาศเ ก่ี ยวกับ
หลักเกณฑและวิธีการในการคืนสินคาและบริการ รวมถึง
ระบุประเภทสินคาหรือบริการไวใหชัดเจนวาสินคาหรือ
บริการใดบางท่ีสามารถบอกเลิกสัญญาหรือสามารถบอก
เลิกสัญญาโดยการสงคนืสินคามายังผูประกอบธุรกิจไดโดย
ไมตองมีการสงหนังสือแสดงเจตนากอน กลาวคือ กําหนด
ในพระราชกฤษฎีกาวา

“สินคาหรือบริการประเภทสินคาท่ีไมสามารถ
บอกเลิกสัญญาได คือ

1.สัญญาเก่ียวกับการบริการท่ีไดเริ่มปฏิบัติการ
ไปแลว และโดยสภาพไมสามารถแบงแยกได เชน โปรแกรม
คอมพิวเตอร

2.สวนตางๆ ของสัญญาบริการท่ีปฏิบัติการไป
แลว เชน การบริการตัดเชาชุดแตงงานใหตรงกับหุนของ
ลูกคาแตละราย

3. สัญญาซื้อขายสินคา หรือบริการท่ีราคาของ
สินคาหรือบริการน้ันข้ึนลงตามราคาตลาดท่ีอยูนอกเหนือ
การควบคุมของผูประกอบธุรกิจ เชน เครือ่งประดับทอง

4. สัญญาท่ีเก่ียวกับการซื้อขายสินคาท่ีทําข้ึน
เพ่ือผูบริโภครายน้ันโดยเฉพาะ หรือเปนสินคาท่ีโดยสภาพ
เปนของใชสวนบุคคล เชน เสื้อผา ชุดช้ันใน

5. สัญญาท่ีเก่ียวกับการซื้อขายสินคาท่ีงายแก
การทําซ้ํา เลียนแบบ เชน หนังสือ นิตยสาร ซอฟตแวร
คอมพิวเตอร คาสเซทเทป วีดีโอ ซีดี ไมวาสินคาเหลาน้ัน
จะซื้อขายกันในลักษณะปดผนึกหรือไม เวนแตในกรณีท่ี
สินคาทีซื้อไปแลวจะยังไมเคยเปดใชเลย

6.สัญญาเก่ียวกับสินคาท่ี เก่ียวกับของกับ
สุขภาพของบุคคล หากสินคาน้ันไดแกะ หรือเปดผนึกแลว
เชน อาหารเสริม แผนประคบ เจลประคบ

7. สัญญาเก่ียวกับสินคาท่ีโดยสภาพแลวไม
สามารถคืนใหแกกันได หรือ เปนสินคาท่ีเสื่อมสภาพงาย
เชน พืชผักทางการเกษตร”

และควรแกไขหลักเกณฑของกฎหมายในมาตรา
36 ในเรื่องระยะเวลาในการคืนเงินของผูจําหนายอิสระ
ตัวแทนขายตรง ผูประกอบธุรกิจขายตรง หรือผูประกอบ
ธุรกิจตลาดแบบตรง ซึ่งเดิมหลักกฎหมายน้ีกําหนดไววา
บุคคลดังกลาวจะตองคืนเงินเต็มจํานวนท่ีผูบริโภคจายไป
เพ่ือการซื้อสินคาหรือบริการน้ันภายในกําหนดเวลาสิบหา
วันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแสดงเจตนาเลิกสัญญา โดย
แกไขระยะเวลาในการคืนเงินจากเดิมท่ีกําหนดไว 15 วัน
นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแสดงเจตนาเลิกสัญญา เปน 7 วัน
นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแสดงเจตนาหรือไดรับคืนสินคา
โดยแกไขดังน้ี คือ

“มาตรา 36 เมื่อผูบริโภคใชสิทธิเลิกสัญญาตาม
มาตรา 33 ใหผูจําหนายอิสระ ตัวแทนขายตรง ผูประกอบ
ธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงคืนเงิน
เต็มจํานวนท่ีผูบริโภคจายไปเพ่ือการซื้อขายสินคาหรือ
บริการน้ันภายในกําหนดเวลาเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับ
หนังสือแสดงเจตนาหรือไดรับคืนสินคา”

5.5 กรณีปญหาการจดทะเบียนผูประกอบธุรกิจ
ตลาดแบบตรง ควรแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายในการจด
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ตลาดแบบตรงสําหรับธุรกิจขายตรงผูบริโภคจะแจงไปยังผู
จําหนายอิสระหรือตัวแทนขายตรงท่ีเก่ียวของก็ได

บทบัญญัติตามวรรคหน่ึงไมใชบังคับกับประเภท
ราคาหรือชนิดของสินคาหรือบริการตามท่ีกําหนดในพระ
ราชกฤษฎีกา”

แกไขและเพ่ิมเติมในสวนตอไปน้ี คือ
“ในการซื้อสินคาหรือบริการจากการขายตรง

หรือจากการขายผานตลาดแบบตรงผูบริโภคมีสิทธิเลิก
สัญญาโดยการสงหนังสือแสดงเจตนาภายในเวลาสิบสี่วัน
ทําการนับจากวันท่ีไดรับสินคาหรือบรกิารหรอืควรจะไดรบั
สินคาหรือบริการ ไปยังผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงสําหรับธุรกิจขายตรงผูบริโภค
จะแจงไปยังผูจําหนายอิสระหรือตัวแทนขายตรงท่ี
เก่ียวของก็ได (หมายเหตุ สวนท่ีขีดเสนใตคือสวนท่ีเสนอให
แกไขเพ่ิมเติม)

นอกจากการแสดงเจตนาบอกเลิกแลว การคืน
สินคาภายในระยะเวลาดังกลาวไปยังผูประกอบธุรกิจใหถือ
วาเปนการบอกเลิกสัญญาอยางหน่ึง

บทบัญญัติตามวรรคหน่ึงไมใชบังคับกับประเภท
ราคาหรือชนิดของสินคาหรือบริการตามท่ีกําหนดในพระ
ราชกฤษฎีกา”

นอกจากน้ั นควรออกประกาศเ ก่ี ยวกับ
หลักเกณฑและวิธีการในการคืนสินคาและบริการ รวมถึง
ระบุประเภทสินคาหรือบริการไวใหชัดเจนวาสินคาหรือ
บริการใดบางท่ีสามารถบอกเลิกสัญญาหรือสามารถบอก
เลิกสัญญาโดยการสงคนืสินคามายังผูประกอบธุรกิจไดโดย
ไมตองมีการสงหนังสือแสดงเจตนากอน กลาวคือ กําหนด
ในพระราชกฤษฎีกาวา

“สินคาหรือบริการประเภทสินคาท่ีไมสามารถ
บอกเลิกสัญญาได คือ

1.สัญญาเก่ียวกับการบริการท่ีไดเริ่มปฏิบัติการ
ไปแลว และโดยสภาพไมสามารถแบงแยกได เชน โปรแกรม
คอมพิวเตอร

2.สวนตางๆ ของสัญญาบริการท่ีปฏิบัติการไป
แลว เชน การบริการตัดเชาชุดแตงงานใหตรงกับหุนของ
ลูกคาแตละราย

3. สัญญาซื้อขายสินคา หรือบริการท่ีราคาของ
สินคาหรือบริการน้ันข้ึนลงตามราคาตลาดท่ีอยูนอกเหนือ
การควบคุมของผูประกอบธุรกิจ เชน เครือ่งประดับทอง

4. สัญญาท่ีเก่ียวกับการซื้อขายสินคาท่ีทําข้ึน
เพ่ือผูบริโภครายน้ันโดยเฉพาะ หรือเปนสินคาท่ีโดยสภาพ
เปนของใชสวนบุคคล เชน เสื้อผา ชุดช้ันใน

5. สัญญาท่ีเก่ียวกับการซื้อขายสินคาท่ีงายแก
การทําซ้ํา เลียนแบบ เชน หนังสือ นิตยสาร ซอฟตแวร
คอมพิวเตอร คาสเซทเทป วีดีโอ ซีดี ไมวาสินคาเหลาน้ัน
จะซื้อขายกันในลักษณะปดผนึกหรือไม เวนแตในกรณีท่ี
สินคาทีซื้อไปแลวจะยังไมเคยเปดใชเลย

6.สัญญาเก่ียวกับสินคาท่ี เก่ียวกับของกับ
สุขภาพของบุคคล หากสินคาน้ันไดแกะ หรือเปดผนึกแลว
เชน อาหารเสริม แผนประคบ เจลประคบ

7. สัญญาเก่ียวกับสินคาท่ีโดยสภาพแลวไม
สามารถคืนใหแกกันได หรือ เปนสินคาท่ีเสื่อมสภาพงาย
เชน พืชผักทางการเกษตร”

และควรแกไขหลักเกณฑของกฎหมายในมาตรา
36 ในเรื่องระยะเวลาในการคืนเงินของผูจําหนายอิสระ
ตัวแทนขายตรง ผูประกอบธุรกิจขายตรง หรือผูประกอบ
ธุรกิจตลาดแบบตรง ซึ่งเดิมหลักกฎหมายน้ีกําหนดไววา
บุคคลดังกลาวจะตองคืนเงินเต็มจํานวนท่ีผูบริโภคจายไป
เพ่ือการซื้อสินคาหรือบริการน้ันภายในกําหนดเวลาสิบหา
วันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแสดงเจตนาเลิกสัญญา โดย
แกไขระยะเวลาในการคืนเงินจากเดิมท่ีกําหนดไว 15 วัน
นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแสดงเจตนาเลิกสัญญา เปน 7 วัน
นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแสดงเจตนาหรือไดรับคืนสินคา
โดยแกไขดังน้ี คือ

“มาตรา 36 เมื่อผูบริโภคใชสิทธิเลิกสัญญาตาม
มาตรา 33 ใหผูจําหนายอิสระ ตัวแทนขายตรง ผูประกอบ
ธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงคืนเงิน
เต็มจํานวนท่ีผูบริโภคจายไปเพ่ือการซื้อขายสินคาหรือ
บริการน้ันภายในกําหนดเวลาเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับ
หนังสือแสดงเจตนาหรือไดรับคืนสินคา”

5.5 กรณีปญหาการจดทะเบียนผูประกอบธุรกิจ
ตลาดแบบตรง ควรแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายในการจด
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ตลาดแบบตรงสําหรับธุรกิจขายตรงผูบริโภคจะแจงไปยังผู
จําหนายอิสระหรือตัวแทนขายตรงท่ีเก่ียวของก็ได

บทบัญญัติตามวรรคหน่ึงไมใชบังคับกับประเภท
ราคาหรือชนิดของสินคาหรือบริการตามท่ีกําหนดในพระ
ราชกฤษฎีกา”

แกไขและเพ่ิมเติมในสวนตอไปน้ี คือ
“ในการซื้อสินคาหรือบริการจากการขายตรง

หรือจากการขายผานตลาดแบบตรงผูบริโภคมีสิทธิเลิก
สัญญาโดยการสงหนังสือแสดงเจตนาภายในเวลาสิบสี่วัน
ทําการนับจากวันท่ีไดรับสินคาหรือบรกิารหรอืควรจะไดรบั
สินคาหรือบริการ ไปยังผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงสําหรับธุรกิจขายตรงผูบริโภค
จะแจงไปยังผูจําหนายอิสระหรือตัวแทนขายตรงท่ี
เก่ียวของก็ได (หมายเหตุ สวนท่ีขีดเสนใตคือสวนท่ีเสนอให
แกไขเพ่ิมเติม)

นอกจากการแสดงเจตนาบอกเลิกแลว การคืน
สินคาภายในระยะเวลาดังกลาวไปยังผูประกอบธุรกิจใหถือ
วาเปนการบอกเลิกสัญญาอยางหน่ึง

บทบัญญัติตามวรรคหน่ึงไมใชบังคับกับประเภท
ราคาหรือชนิดของสินคาหรือบริการตามท่ีกําหนดในพระ
ราชกฤษฎีกา”

นอกจากน้ั นควรออกประกาศเ ก่ี ยวกับ
หลักเกณฑและวิธีการในการคืนสินคาและบริการ รวมถึง
ระบุประเภทสินคาหรือบริการไวใหชัดเจนวาสินคาหรือ
บริการใดบางท่ีสามารถบอกเลิกสัญญาหรือสามารถบอก
เลิกสัญญาโดยการสงคนืสินคามายังผูประกอบธุรกิจไดโดย
ไมตองมีการสงหนังสือแสดงเจตนากอน กลาวคือ กําหนด
ในพระราชกฤษฎีกาวา

“สินคาหรือบริการประเภทสินคาท่ีไมสามารถ
บอกเลิกสัญญาได คือ

1.สัญญาเก่ียวกับการบริการท่ีไดเริ่มปฏิบัติการ
ไปแลว และโดยสภาพไมสามารถแบงแยกได เชน โปรแกรม
คอมพิวเตอร

2.สวนตางๆ ของสัญญาบริการท่ีปฏิบัติการไป
แลว เชน การบริการตัดเชาชุดแตงงานใหตรงกับหุนของ
ลูกคาแตละราย

3. สัญญาซื้อขายสินคา หรือบริการท่ีราคาของ
สินคาหรือบริการน้ันข้ึนลงตามราคาตลาดท่ีอยูนอกเหนือ
การควบคุมของผูประกอบธุรกิจ เชน เครือ่งประดับทอง

4. สัญญาท่ีเก่ียวกับการซื้อขายสินคาท่ีทําข้ึน
เพ่ือผูบริโภครายน้ันโดยเฉพาะ หรือเปนสินคาท่ีโดยสภาพ
เปนของใชสวนบุคคล เชน เสื้อผา ชุดช้ันใน

5. สัญญาท่ีเก่ียวกับการซื้อขายสินคาท่ีงายแก
การทําซ้ํา เลียนแบบ เชน หนังสือ นิตยสาร ซอฟตแวร
คอมพิวเตอร คาสเซทเทป วีดีโอ ซีดี ไมวาสินคาเหลาน้ัน
จะซื้อขายกันในลักษณะปดผนึกหรือไม เวนแตในกรณีท่ี
สินคาทีซื้อไปแลวจะยังไมเคยเปดใชเลย

6.สัญญาเก่ียวกับสินคาท่ี เก่ียวกับของกับ
สุขภาพของบุคคล หากสินคาน้ันไดแกะ หรือเปดผนึกแลว
เชน อาหารเสริม แผนประคบ เจลประคบ

7. สัญญาเก่ียวกับสินคาท่ีโดยสภาพแลวไม
สามารถคืนใหแกกันได หรือ เปนสินคาท่ีเสื่อมสภาพงาย
เชน พืชผักทางการเกษตร”

และควรแกไขหลักเกณฑของกฎหมายในมาตรา
36 ในเรื่องระยะเวลาในการคืนเงินของผูจําหนายอิสระ
ตัวแทนขายตรง ผูประกอบธุรกิจขายตรง หรือผูประกอบ
ธุรกิจตลาดแบบตรง ซึ่งเดิมหลักกฎหมายน้ีกําหนดไววา
บุคคลดังกลาวจะตองคืนเงินเต็มจํานวนท่ีผูบริโภคจายไป
เพ่ือการซื้อสินคาหรือบริการน้ันภายในกําหนดเวลาสิบหา
วันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแสดงเจตนาเลิกสัญญา โดย
แกไขระยะเวลาในการคืนเงินจากเดิมท่ีกําหนดไว 15 วัน
นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแสดงเจตนาเลิกสัญญา เปน 7 วัน
นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแสดงเจตนาหรือไดรับคืนสินคา
โดยแกไขดังน้ี คือ

“มาตรา 36 เมื่อผูบริโภคใชสิทธิเลิกสัญญาตาม
มาตรา 33 ใหผูจําหนายอิสระ ตัวแทนขายตรง ผูประกอบ
ธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงคืนเงิน
เต็มจํานวนท่ีผูบริโภคจายไปเพ่ือการซื้อขายสินคาหรือ
บริการน้ันภายในกําหนดเวลาเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับ
หนังสือแสดงเจตนาหรือไดรับคืนสินคา”

5.5 กรณีปญหาการจดทะเบียนผูประกอบธุรกิจ
ตลาดแบบตรง ควรแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายในการจด
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ทะเบียนของผูประกอบธุรกิจ ตามวัตถุประสงคของ
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 ใน
มาตรา 27 เพ่ือตองการควบคุมผูประกอบธุรกิจในการ
ประกอบธุรกิจขายตรงและผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
วา “หามมิใหผูใดประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง เวนแตจะ
ไดจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
หรือไดจดทะเบียนผูประกอบการ กับกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวงพาณิชยแลว”
6. บรรณานุกรม
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง
พ.ศ.2545
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ตลาดแบบตรง สํานักกฎหมายและคดี .
กรุงเทพมหานคร: สํานักคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค.

วิทยานิพนธ/สารนิพนธ/การศึกษาสวนบุคคล
ทิพยรัตน  มุขยวงศา. (2547). ปญหาการบังคับใช

พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง
พ.ศ. 2545: ศึกษาเฉพาะกรณีตลาดแบบ
ตรง. วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กรุงเทพมหานคร.
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มหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร

อภิชัย ทองประสม. (2544). สัญญาทางพาณิชย
อิ เล็กทรอนิกส (วิทยานิพนธ นิติศาสตร
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ทะเบียนของผูประกอบธุรกิจ ตามวัตถุประสงคของ
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 ใน
มาตรา 27 เพ่ือตองการควบคุมผูประกอบธุรกิจในการ
ประกอบธุรกิจขายตรงและผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
วา “หามมิใหผูใดประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง เวนแตจะ
ไดจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
หรือไดจดทะเบียนผูประกอบการ กับกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวงพาณิชยแลว”
6. บรรณานุกรม
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง
พ.ศ.2545
หนังสอื
วิษณุ เครืองาม. (2549). คําอธิบายประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย ซ้ือขาย แลกเปลี่ยน ให. (พิมพ
ครั้งท่ี 10). กรุงเทพมหานคร: นิติบรรณการ.

สมาคมการขายตรงโดยตรง (ไทย) และสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค. เอกสารใน
การสัมมนาเรื่อง ขายตรงอยางไรไมเอาเปรียบ
ผูบริโภค ณ หองบอลรูม โรงแรมเจาพระยา
ปารค 19 มิถุนายน 2547.

สุษม ศุภนิตย. (2547). คําอธิบายการจัดจําหนายในระบบ
ขายตรงและการทําตลาดแบบสงขอมลูถงึตัว
ผูบริโภคโดยตรง. กรุงเทพมหานคร: วิญู
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กฎหมายของสมาชิกรัฐสภา เลมท่ี 7 เร่ือง
ต้ังพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ...
กรณีศึกษากฎหมายคุมครองผูบริโภคของ

ประเทศญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และสหราช
อาณาจั ก รอั งกฤษ . ( พิ มพ ค รั้ ง ท่ี 1).
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพเดือนตุลา.
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ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับระบบพิทักษคุณธรรมของพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
LEGAL PROBLEMS REGARDING MERIT SYSTEMS PROTECTION OF UNIVERSITY STAFF

IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF THE STATE

อภิญญา เน่ืองหลา1* ดร.วชิราภรณ พวงจินดา2*

1 นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน คณะนิตศิาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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บทคัดยอ
วิทยานิพนธน้ีมุงศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับวินัยและการรักษาวินัยการดําเนินการทางวินัย และการ

อุทธรณของพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กฎหมายท่ีเก่ียวของกับระบบพิทักษคุณธรรมของประเทศไทยและ
ตางประเทศบางประเทศท่ีเก่ียวของกับวินัยและการรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัยและการอุทธรณของขาราชการพลเรือนและของ
พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยจากการศึกษาพบปญหาทางกฎหมายสําคัญท่ีเก่ียวของกับพนักงาน
มหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหลายประการ ไดแก ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการกําหนดโทษทางวินัย ปญหาทาง
กฎหมายเก่ียวกับการใชดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสวนในการกําหนดโทษทางวินัย ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับโครงสรางและ
องคประกอบสัดสวนความเช่ียวชาญของคณะกรรมการสอบสวน และปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับโครงสรางและองคประกอบของ
คณะกรรมการอุทธรณ ดังน้ัน ประเทศไทยควรนําหลักการเก่ียวกับระบบพิทักษคุณธรรมของตางประเทศบางประเทศและของขาราชการพล
เรือนมาปรับใชกับพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยควรใหมหีลักเกณฑท่ีเปนมาตรฐานกลางสําหรับระบบ
พิทักษคุณธรรมของพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยใหเพ่ิมคณะกรรมการสอบสวนวินัยรายแรงประกอบดวย
กรรมการไมนอยกวาหาคน และกรรมการอยางนอยหน่ึงในสามเปนกรรมการท่ีเปนผูมีความรูความเช่ียวชาญในการดําเนินการทางวินัยซึ่ง
จะมาจากบุคคลภายนอกก็ได กําหนดวินัยเปนขอปฏิบัติ ขอหามปฏิบัติ การกระทําท่ีเปนวินัยรายแรงไวเปนมาตรฐานข้ันต่ํา กําหนดโทษ
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not less than five individuals and at least one-third of the committee members shall be an expert in the disciplinary
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appeal in particular to resolve the problems ofmerit systems protection of university staff in higher education institutions of the
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ตางประเทศบางประเทศท่ีเก่ียวของกับวินัยและการรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัยและการอุทธรณของขาราชการพลเรือนและของ
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บทนํา
พนักงานมหาวิทยาลัย เปนบุคคลท่ีไดรับคาจางจาก

เงินงบประมาณแผนดินใหปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา  เกิด
ข้ึนมาจากนโยบายของรัฐบาลในชวงป พ.ศ.2541ท่ีรับเง่ือนไขการ
กูเงินจากธนาคารพัฒนาแหงเอเซีย (AsianDevelopmentBank :
ADB) โดยใหมหาวิทยาลัยซึ่งเปนสวนราชการออกนอกระบบ
เพ่ือใหสามารถดูแลรับผิดชอบและบริหารงบประมาณของตนเอง
ได และเพ่ือใหมีความคลองตัวในการบริหารจัดการเพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคในดานความเปนเลิศทางวิชาการ โดยใหขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเปลี่ยนสถานภาพมาเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งในปจจุบันไมมีการบรรจุแตงตั้งขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษาอีกแลว พนักงานมหาวิทยาลัยจึงเปน
ผูปฏิบัติงานสวนใหญในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีการบริหาร
จัดการดานบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเปนอิสระ
และคลองตัว โดยสภามหาวิทยาลัยแตละมหาวิทยาลัยมี
การกําหนดหลักการท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคลซึ่งใช
บังคับกับพนักงานมหาวิทยาลัยไดเอง เชน ระบบพิทักษคุณธรรม
ในเรื่องท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการทางวินัย การอุทธรณและ
รองทุกข สวนระบบพิทักษคุณธรรมของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษายังคงใชบังคับตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)พ.ศ. 2551 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3)
พ.ศ.2559ดังน้ัน ผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ไมวา
จะเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือขาราชการ จึงมีการบงัคับใช
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับระบบพิทักษคุณธรรมท่ีแตกตางกันไมวา
จะเปนระหวางพนักงานมหาวิทยาลัยกับขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา หรือระหวางพนักงานมหาวิทยาลัยดวยกันเอง

จากท่ีกลาวมาขางตน การท่ีแตละมหาวิทยาลัยมีการ
กําหนดหลักการของระบบพิทักษคุณธรรมท่ีแตกตางกัน ทําให
เกิดปญหาทางกฎหมายท่ีเก่ียวของกับระบบพิทักษคุณธรรมของ
พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหลาย
ประการ ไดแก

1.1ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย
1.1.1ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการกําหนดโทษทางวินัย

พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐเดิมมีสถานะเปนขาราชการในสถาบันอุดมศึกษา มี
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

กําหนดขอปฏิบัติและขอหามในการปฏิบัติไว เมื่อฝาฝนขอหาม
หรือขอท่ีตองปฏิบัติใหถือวาผูน้ันกระทําความผิดวินัย ตอง
ไดรับโทษทางวินัยตามท่ีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษากําหนด ตอมารัฐบาลมีนโยบายให
มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี 2)พ.ศ. 2551 จึงกําหนดใหการกําหนดโทษทางวินัยของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเปนไปตามขอบังคับท่ีสภา
สถาบันอุดมศึกษาน้ันกําหนดสภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแต
ละแหง จึงมีการออกขอบังคับของมหาวิทยาลัยกําหนดโทษทาง
วินัยสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยไวเปนการเฉพาะตามแนวทาง
ในการกําหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัยซึ่งบางมหาวิทยาลัย
เชน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ โทษทาง
วินัยรายแรงสูงสุด คือ ไลออก แตมหาวิทยาลัยมหิดล โทษทาง
วินัยรายแรงสูงสุด คือ ปลดออก หรือมหาวิทยาลัยรามคําแหง
โทษทางวินัย คือ ภาคทัณฑ ตัดคาจาง ปลดออก ไลออก แต
มหาวิทยาลัยสุรนารี โทษทางวินัย คือ ภาคทัณฑ งดบําเหน็จ
ความชอบ ปลดออก ไลออกมีผลทําใหการกําหนดโทษทางวินัย
แตกตางกัน ทําใหพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งเปนผูปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย มีหนาท่ีและภารกิจลักษณะเดียวกันไดรับการ
ลงโทษทางวินัยท่ีไมเทาเทียมกันหากมีการกระทําความผิดใน
ลักษณะเดยีวกัน  เกิดความไมเสมอภาคในการบังคับใชกฎหมายท่ี
เก่ียวกับการกําหนดโทษทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

1.1.2 ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการใชดุลพินิจของ
คณะกรรมการสอบสวนในการกําหนดโทษทางวินัย

ในปจจุบันการดําเนินการทางวินัยสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กระทําโดย
คณะกรรมการสอบสวนซึ่งมีหนาท่ีในการดําเนินกระบวนการ
พิจารณาสอบสวนการกระทําท่ีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย
ตามท่ีพระราชบัญญัติ ระเบี ยบข าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาพ.ศ.2547และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2)พ.ศ.
2551 กําหนดใหการดําเนินการทางวินัยของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาเปนไปตามขอบังคับท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษา
น้ันกําหนด แตละสภามหาวิทยาลัยจึงมีการออกขอบังคับ
มหาวิทยาลัยกําหนดวินัยและการรักษาวินัย และโครงสรางและ
องคประกอบของคณะกรรมการสอบสวนของแตละมหาวิทยาลัย
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เงินงบประมาณแผนดินใหปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา  เกิด
ข้ึนมาจากนโยบายของรัฐบาลในชวงป พ.ศ.2541ท่ีรับเง่ือนไขการ
กูเงินจากธนาคารพัฒนาแหงเอเซีย (AsianDevelopmentBank :
ADB) โดยใหมหาวิทยาลัยซึ่งเปนสวนราชการออกนอกระบบ
เพ่ือใหสามารถดูแลรับผิดชอบและบริหารงบประมาณของตนเอง
ได และเพ่ือใหมีความคลองตัวในการบริหารจัดการเพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคในดานความเปนเลิศทางวิชาการ โดยใหขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเปลี่ยนสถานภาพมาเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งในปจจุบันไมมีการบรรจุแตงตั้งขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษาอีกแลว พนักงานมหาวิทยาลัยจึงเปน
ผูปฏิบัติงานสวนใหญในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีการบริหาร
จัดการดานบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเปนอิสระ
และคลองตัว โดยสภามหาวิทยาลัยแตละมหาวิทยาลัยมี
การกําหนดหลักการท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคลซึ่งใช
บังคับกับพนักงานมหาวิทยาลัยไดเอง เชน ระบบพิทักษคุณธรรม
ในเรื่องท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการทางวินัย การอุทธรณและ
รองทุกข สวนระบบพิทักษคุณธรรมของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษายังคงใชบังคับตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)พ.ศ. 2551 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3)
พ.ศ.2559ดังน้ัน ผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ไมวา
จะเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือขาราชการ จึงมีการบงัคับใช
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับระบบพิทักษคุณธรรมท่ีแตกตางกันไมวา
จะเปนระหวางพนักงานมหาวิทยาลัยกับขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา หรือระหวางพนักงานมหาวิทยาลัยดวยกันเอง

จากท่ีกลาวมาขางตน การท่ีแตละมหาวิทยาลัยมีการ
กําหนดหลักการของระบบพิทักษคุณธรรมท่ีแตกตางกัน ทําให
เกิดปญหาทางกฎหมายท่ีเก่ียวของกับระบบพิทักษคุณธรรมของ
พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหลาย
ประการ ไดแก

1.1ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย
1.1.1ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการกําหนดโทษทางวินัย

พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐเดิมมีสถานะเปนขาราชการในสถาบันอุดมศึกษา มี
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

กําหนดขอปฏิบัติและขอหามในการปฏิบัติไว เมื่อฝาฝนขอหาม
หรือขอท่ีตองปฏิบัติใหถือวาผูน้ันกระทําความผิดวินัย ตอง
ไดรับโทษทางวินัยตามท่ีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษากําหนด ตอมารัฐบาลมีนโยบายให
มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี 2)พ.ศ. 2551 จึงกําหนดใหการกําหนดโทษทางวินัยของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเปนไปตามขอบังคับท่ีสภา
สถาบันอุดมศึกษาน้ันกําหนดสภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแต
ละแหง จึงมีการออกขอบังคับของมหาวิทยาลัยกําหนดโทษทาง
วินัยสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยไวเปนการเฉพาะตามแนวทาง
ในการกําหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัยซึ่งบางมหาวิทยาลัย
เชน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ โทษทาง
วินัยรายแรงสูงสุด คือ ไลออก แตมหาวิทยาลัยมหิดล โทษทาง
วินัยรายแรงสูงสุด คือ ปลดออก หรือมหาวิทยาลัยรามคําแหง
โทษทางวินัย คือ ภาคทัณฑ ตัดคาจาง ปลดออก ไลออก แต
มหาวิทยาลัยสุรนารี โทษทางวินัย คือ ภาคทัณฑ งดบําเหน็จ
ความชอบ ปลดออก ไลออกมีผลทําใหการกําหนดโทษทางวินัย
แตกตางกัน ทําใหพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งเปนผูปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย มีหนาท่ีและภารกิจลักษณะเดียวกันไดรับการ
ลงโทษทางวินัยท่ีไมเทาเทียมกันหากมีการกระทําความผิดใน
ลักษณะเดยีวกัน  เกิดความไมเสมอภาคในการบังคับใชกฎหมายท่ี
เก่ียวกับการกําหนดโทษทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

1.1.2 ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการใชดุลพินิจของ
คณะกรรมการสอบสวนในการกําหนดโทษทางวินัย

ในปจจุบันการดําเนินการทางวินัยสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กระทําโดย
คณะกรรมการสอบสวนซึ่งมีหนาท่ีในการดําเนินกระบวนการ
พิจารณาสอบสวนการกระทําท่ีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย
ตามท่ีพระราชบัญญัติ ระเบี ยบข าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาพ.ศ.2547และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2)พ.ศ.
2551 กําหนดใหการดําเนินการทางวินัยของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาเปนไปตามขอบังคับท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษา
น้ันกําหนด แตละสภามหาวิทยาลัยจึงมีการออกขอบังคับ
มหาวิทยาลัยกําหนดวินัยและการรักษาวินัย และโครงสรางและ
องคประกอบของคณะกรรมการสอบสวนของแตละมหาวิทยาลัย
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เงินงบประมาณแผนดินใหปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา  เกิด
ข้ึนมาจากนโยบายของรัฐบาลในชวงป พ.ศ.2541ท่ีรับเง่ือนไขการ
กูเงินจากธนาคารพัฒนาแหงเอเซีย (AsianDevelopmentBank :
ADB) โดยใหมหาวิทยาลัยซึ่งเปนสวนราชการออกนอกระบบ
เพ่ือใหสามารถดูแลรับผิดชอบและบริหารงบประมาณของตนเอง
ได และเพ่ือใหมีความคลองตัวในการบริหารจัดการเพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคในดานความเปนเลิศทางวิชาการ โดยใหขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเปลี่ยนสถานภาพมาเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งในปจจุบันไมมีการบรรจุแตงตั้งขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษาอีกแลว พนักงานมหาวิทยาลัยจึงเปน
ผูปฏิบัติงานสวนใหญในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีการบริหาร
จัดการดานบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเปนอิสระ
และคลองตัว โดยสภามหาวิทยาลัยแตละมหาวิทยาลัยมี
การกําหนดหลักการท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคลซึ่งใช
บังคับกับพนักงานมหาวิทยาลัยไดเอง เชน ระบบพิทักษคุณธรรม
ในเรื่องท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการทางวินัย การอุทธรณและ
รองทุกข สวนระบบพิทักษคุณธรรมของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษายังคงใชบังคับตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)พ.ศ. 2551 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3)
พ.ศ.2559ดังน้ัน ผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ไมวา
จะเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือขาราชการ จึงมีการบงัคับใช
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับระบบพิทักษคุณธรรมท่ีแตกตางกันไมวา
จะเปนระหวางพนักงานมหาวิทยาลัยกับขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา หรือระหวางพนักงานมหาวิทยาลัยดวยกันเอง

จากท่ีกลาวมาขางตน การท่ีแตละมหาวิทยาลัยมีการ
กําหนดหลักการของระบบพิทักษคุณธรรมท่ีแตกตางกัน ทําให
เกิดปญหาทางกฎหมายท่ีเก่ียวของกับระบบพิทักษคุณธรรมของ
พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหลาย
ประการ ไดแก

1.1ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย
1.1.1ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการกําหนดโทษทางวินัย

พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐเดิมมีสถานะเปนขาราชการในสถาบันอุดมศึกษา มี
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

กําหนดขอปฏิบัติและขอหามในการปฏิบัติไว เมื่อฝาฝนขอหาม
หรือขอท่ีตองปฏิบัติใหถือวาผูน้ันกระทําความผิดวินัย ตอง
ไดรับโทษทางวินัยตามท่ีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษากําหนด ตอมารัฐบาลมีนโยบายให
มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี 2)พ.ศ. 2551 จึงกําหนดใหการกําหนดโทษทางวินัยของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเปนไปตามขอบังคับท่ีสภา
สถาบันอุดมศึกษาน้ันกําหนดสภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแต
ละแหง จึงมีการออกขอบังคับของมหาวิทยาลัยกําหนดโทษทาง
วินัยสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยไวเปนการเฉพาะตามแนวทาง
ในการกําหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัยซึ่งบางมหาวิทยาลัย
เชน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ โทษทาง
วินัยรายแรงสูงสุด คือ ไลออก แตมหาวิทยาลัยมหิดล โทษทาง
วินัยรายแรงสูงสุด คือ ปลดออก หรือมหาวิทยาลัยรามคําแหง
โทษทางวินัย คือ ภาคทัณฑ ตัดคาจาง ปลดออก ไลออก แต
มหาวิทยาลัยสุรนารี โทษทางวินัย คือ ภาคทัณฑ งดบําเหน็จ
ความชอบ ปลดออก ไลออกมีผลทําใหการกําหนดโทษทางวินัย
แตกตางกัน ทําใหพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งเปนผูปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย มีหนาท่ีและภารกิจลักษณะเดียวกันไดรับการ
ลงโทษทางวินัยท่ีไมเทาเทียมกันหากมีการกระทําความผิดใน
ลักษณะเดยีวกัน  เกิดความไมเสมอภาคในการบังคับใชกฎหมายท่ี
เก่ียวกับการกําหนดโทษทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

1.1.2 ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการใชดุลพินิจของ
คณะกรรมการสอบสวนในการกําหนดโทษทางวินัย

ในปจจุบันการดําเนินการทางวินัยสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กระทําโดย
คณะกรรมการสอบสวนซึ่งมีหนาท่ีในการดําเนินกระบวนการ
พิจารณาสอบสวนการกระทําท่ีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย
ตามท่ีพระราชบัญญัติ ระเบี ยบข าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาพ.ศ.2547และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2)พ.ศ.
2551 กําหนดใหการดําเนินการทางวินัยของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาเปนไปตามขอบังคับท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษา
น้ันกําหนด แตละสภามหาวิทยาลัยจึงมีการออกขอบังคับ
มหาวิทยาลัยกําหนดวินัยและการรักษาวินัย และโครงสรางและ
องคประกอบของคณะกรรมการสอบสวนของแตละมหาวิทยาลัย
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ทําใหแตละมหาวิทยาลัยมีการบังคับใชวินัยและการรักษาวินัย
และโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการสอบสวนท่ี
แตกตางกันโดยไมไดมีการกําหนดการรักษาวินัยไวเปนมาตรฐาน
กลาง  และบางมหาวิทยาลัยก็ไมมีการกําหนดการรักษาวินัยไว
เปนหมวดหมูท่ีชัดเจนและมีการกําหนดโทษทางวินัยท่ีแตกตาง
กัน เน่ืองจากบทบัญญัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยของ
มหาวิทยาลัยแตละแหงมีความแตกตางกัน ทําใหคณะกรรมการ
สอบสวนใชดุลพินิจในการพิจารณาขอเท็จจริงกับขอกฎหมาย
แตกตางกัน รวมท้ังการใชดุลพินิจในการกําหนดความรายแรงของ
ขอเท็จจริงแตละขอเท็จจริงแตกตางกันตามนโยบายของผูบริหาร
ของมหาวิทยาลัยวาจะมีการเนนเรื่องการประพฤติปฏิบัติของ
บุคลากรในสังกัดในดานใดเปนพิเศษ ทําใหการใชดุลพินิจของ
คณะกรรมการสอบสวนของแตละมหาวิทยาลัยในการพิจารณา
ความผิดและพิจารณาเสนอโทษทางวินัยของพนักงาน
มหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแตกตางกัน

1.1.3ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับโครงสรางและองคประกอบ
ความเช่ียวชาญของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย

ในปจจุบันภารกิจของรัฐในการใหบริการสาธารณะทางดาน
การศึกษาแกประชาชนมีสถาบันอุดมศึกษาเปนองคการท่ีทํา
หนาท่ีในการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ มีพนักงาน
มหาวิทยาลัย เปนผูดําเนินภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาให
เปนไปดวยความมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน การปฏิบัติหนาท่ีของ
พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา จึงตองไดรับ
การคุมครองและรับรองสิทธิ เพ่ือเปนการรับประกันความมัน่คงใน
การดํารงตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อถูกกลาวหาวา
กระทําผิดวินัย จะไดรับการพิจารณาและดําเนินกระบวนการ
สอบสวนพิจารณา โดยคณะกรรมการสอบสวนท่ีมีความเช่ียวชาญ
ในด านระบบพิ ทักษ คุณธรรมในสั ดส วนท่ี เหมาะสม
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐจึงมีการกําหนดโครงสรางและ
องคประกอบของคณะกรรมการสอบสวนของแตละมหาวิทยาลัย
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 จึงทําใหโครงสรางและ
องคประกอบของคณะกรรมการสอบสวนมีความแตกตางกัน โดย
สวนใหญมีการกําหนดโครงสรางและองคประกอบของ
คณะกรรมการสอบสวน โดยใหคณะกรรมการสอบสวน

ประกอบดวยกรรมการอยางนอยสามคน แตงตั้งจากผูบริหารและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย และหน่ึงคนในคณะกรรมการสอบสวน
ตองเปนผูดํารงตําแหนงนิติกร หรือเปนผูมีปริญญาทางกฎหมาย
หรือผูไดรับการอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย ทําให
คณะกรรมการสอบสวนประกอบไปดวยผูมีความเช่ียวชาญในดาน
กระบวนการทางวินัยและการลงโทษทางวินัยไมเพียงพอจึงไมอาจ
เปนการรับรองและเปนหลักประกันสิทธิเสรีภาพของพนักงาน
มหาวิทยาลัย เมื่อถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย จะไดรับ
การพิจารณาสอบสวนโดยกรรมการสอบสวนท่ีเปนมืออาชีพใน
เรื่องระบบพิทักษคุณธรรมโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการ
ดําเนินการทางวินัย และสามารถลงมติออกเสียงและดําเนิน
กระบวนการสอบสวนโดยความเปนธรรม

1.2ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับโครงสรางและองคประกอบ
ความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการอุทธรณ

ในอดีตพนักงานมหาวิทยาลัยมีสถานะเปนขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระบบการอุทธรณ เปนไปตามท่ี
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2547 กําหนด ตอมามีการตราพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ. 2547และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 กําหนดใหการอุทธรณของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให เปนไปตามขอบังคับท่ี
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด จึ งมีการออกขอบั งคับ
ของมหาวิทยาลัยกําหนดคณะกรรมการท่ีมีอํานาจวินิจฉัย
อุทธรณของแตละมหาวิทยาลัยข้ึนโดยเฉพาะ แตละสภา
มหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยกําหนดโครงสรางและ
องคประกอบคณะกรรมการอุทธรณของมหาวิทยาลัย โดยกําหนด
สัดสวนของคณะกรรมการท่ีเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย
มากกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งผูเช่ียวชาญดานกฎหมาย
ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานภาครัฐหรือ
บริหารงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเปนสัดสวนท่ีไมเหมาะสม
เน่ืองจากสภามหาวิทยาลัยออกขอบังคับมหาวิทยาลัยท่ีกําหนด
โครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการอุทธรณไวแตกตาง
กัน และโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการอุทธรณมี
สวนไดเสียยึดโยงอยูกับองคกรและผูมีอํานาจออกคําสั่งลงโทษ
ทางวินัยน่ันก็คือสถาบันอุดมศึกษาและอธิการบดีของ
สถาบันอุดมศึกษา ทําใหการพิจารณาอุทธรณของพนักงาน
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ทําใหแตละมหาวิทยาลัยมีการบังคับใชวินัยและการรักษาวินัย
และโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการสอบสวนท่ี
แตกตางกันโดยไมไดมีการกําหนดการรักษาวินัยไวเปนมาตรฐาน
กลาง  และบางมหาวิทยาลัยก็ไมมีการกําหนดการรักษาวินัยไว
เปนหมวดหมูท่ีชัดเจนและมีการกําหนดโทษทางวินัยท่ีแตกตาง
กัน เน่ืองจากบทบัญญัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยของ
มหาวิทยาลัยแตละแหงมีความแตกตางกัน ทําใหคณะกรรมการ
สอบสวนใชดุลพินิจในการพิจารณาขอเท็จจริงกับขอกฎหมาย
แตกตางกัน รวมท้ังการใชดุลพินิจในการกําหนดความรายแรงของ
ขอเท็จจริงแตละขอเท็จจริงแตกตางกันตามนโยบายของผูบริหาร
ของมหาวิทยาลัยวาจะมีการเนนเรื่องการประพฤติปฏิบัติของ
บุคลากรในสังกัดในดานใดเปนพิเศษ ทําใหการใชดุลพินิจของ
คณะกรรมการสอบสวนของแตละมหาวิทยาลัยในการพิจารณา
ความผิดและพิจารณาเสนอโทษทางวินัยของพนักงาน
มหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแตกตางกัน

1.1.3ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับโครงสรางและองคประกอบ
ความเช่ียวชาญของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย

ในปจจุบันภารกิจของรัฐในการใหบริการสาธารณะทางดาน
การศึกษาแกประชาชนมีสถาบันอุดมศึกษาเปนองคการท่ีทํา
หนาท่ีในการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ มีพนักงาน
มหาวิทยาลัย เปนผูดําเนินภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาให
เปนไปดวยความมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน การปฏิบัติหนาท่ีของ
พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา จึงตองไดรับ
การคุมครองและรับรองสิทธิ เพ่ือเปนการรับประกันความมัน่คงใน
การดํารงตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อถูกกลาวหาวา
กระทําผิดวินัย จะไดรับการพิจารณาและดําเนินกระบวนการ
สอบสวนพิจารณา โดยคณะกรรมการสอบสวนท่ีมีความเช่ียวชาญ
ในด านระบบพิ ทักษ คุณธรรมในสั ดส วนท่ี เหมาะสม
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐจึงมีการกําหนดโครงสรางและ
องคประกอบของคณะกรรมการสอบสวนของแตละมหาวิทยาลัย
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 จึงทําใหโครงสรางและ
องคประกอบของคณะกรรมการสอบสวนมีความแตกตางกัน โดย
สวนใหญมีการกําหนดโครงสรางและองคประกอบของ
คณะกรรมการสอบสวน โดยใหคณะกรรมการสอบสวน

ประกอบดวยกรรมการอยางนอยสามคน แตงตั้งจากผูบริหารและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย และหน่ึงคนในคณะกรรมการสอบสวน
ตองเปนผูดํารงตําแหนงนิติกร หรือเปนผูมีปริญญาทางกฎหมาย
หรือผูไดรับการอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย ทําให
คณะกรรมการสอบสวนประกอบไปดวยผูมีความเช่ียวชาญในดาน
กระบวนการทางวินัยและการลงโทษทางวินัยไมเพียงพอจึงไมอาจ
เปนการรับรองและเปนหลักประกันสิทธิเสรีภาพของพนักงาน
มหาวิทยาลัย เมื่อถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย จะไดรับ
การพิจารณาสอบสวนโดยกรรมการสอบสวนท่ีเปนมืออาชีพใน
เรื่องระบบพิทักษคุณธรรมโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการ
ดําเนินการทางวินัย และสามารถลงมติออกเสียงและดําเนิน
กระบวนการสอบสวนโดยความเปนธรรม

1.2ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับโครงสรางและองคประกอบ
ความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการอุทธรณ

ในอดีตพนักงานมหาวิทยาลัยมีสถานะเปนขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระบบการอุทธรณ เปนไปตามท่ี
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2547 กําหนด ตอมามีการตราพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ. 2547และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 กําหนดใหการอุทธรณของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให เปนไปตามขอบังคับท่ี
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด จึ งมีการออกขอบั งคับ
ของมหาวิทยาลัยกําหนดคณะกรรมการท่ีมีอํานาจวินิจฉัย
อุทธรณของแตละมหาวิทยาลัยข้ึนโดยเฉพาะ แตละสภา
มหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยกําหนดโครงสรางและ
องคประกอบคณะกรรมการอุทธรณของมหาวิทยาลัย โดยกําหนด
สัดสวนของคณะกรรมการท่ีเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย
มากกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งผูเช่ียวชาญดานกฎหมาย
ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานภาครัฐหรือ
บริหารงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเปนสัดสวนท่ีไมเหมาะสม
เน่ืองจากสภามหาวิทยาลัยออกขอบังคับมหาวิทยาลัยท่ีกําหนด
โครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการอุทธรณไวแตกตาง
กัน และโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการอุทธรณมี
สวนไดเสียยึดโยงอยูกับองคกรและผูมีอํานาจออกคําสั่งลงโทษ
ทางวินัยน่ันก็คือสถาบันอุดมศึกษาและอธิการบดีของ
สถาบันอุดมศึกษา ทําใหการพิจารณาอุทธรณของพนักงาน
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ทําใหแตละมหาวิทยาลัยมีการบังคับใชวินัยและการรักษาวินัย
และโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการสอบสวนท่ี
แตกตางกันโดยไมไดมีการกําหนดการรักษาวินัยไวเปนมาตรฐาน
กลาง  และบางมหาวิทยาลัยก็ไมมีการกําหนดการรักษาวินัยไว
เปนหมวดหมูท่ีชัดเจนและมีการกําหนดโทษทางวินัยท่ีแตกตาง
กัน เน่ืองจากบทบัญญัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยของ
มหาวิทยาลัยแตละแหงมีความแตกตางกัน ทําใหคณะกรรมการ
สอบสวนใชดุลพินิจในการพิจารณาขอเท็จจริงกับขอกฎหมาย
แตกตางกัน รวมท้ังการใชดุลพินิจในการกําหนดความรายแรงของ
ขอเท็จจริงแตละขอเท็จจริงแตกตางกันตามนโยบายของผูบริหาร
ของมหาวิทยาลัยวาจะมีการเนนเรื่องการประพฤติปฏิบัติของ
บุคลากรในสังกัดในดานใดเปนพิเศษ ทําใหการใชดุลพินิจของ
คณะกรรมการสอบสวนของแตละมหาวิทยาลัยในการพิจารณา
ความผิดและพิจารณาเสนอโทษทางวินัยของพนักงาน
มหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแตกตางกัน

1.1.3ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับโครงสรางและองคประกอบ
ความเช่ียวชาญของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย

ในปจจุบันภารกิจของรัฐในการใหบริการสาธารณะทางดาน
การศึกษาแกประชาชนมีสถาบันอุดมศึกษาเปนองคการท่ีทํา
หนาท่ีในการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ มีพนักงาน
มหาวิทยาลัย เปนผูดําเนินภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาให
เปนไปดวยความมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน การปฏิบัติหนาท่ีของ
พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา จึงตองไดรับ
การคุมครองและรับรองสิทธิ เพ่ือเปนการรับประกันความมัน่คงใน
การดํารงตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อถูกกลาวหาวา
กระทําผิดวินัย จะไดรับการพิจารณาและดําเนินกระบวนการ
สอบสวนพิจารณา โดยคณะกรรมการสอบสวนท่ีมีความเช่ียวชาญ
ในด านระบบพิ ทักษ คุณธรรมในสั ดส วนท่ี เหมาะสม
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐจึงมีการกําหนดโครงสรางและ
องคประกอบของคณะกรรมการสอบสวนของแตละมหาวิทยาลัย
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 จึงทําใหโครงสรางและ
องคประกอบของคณะกรรมการสอบสวนมีความแตกตางกัน โดย
สวนใหญมีการกําหนดโครงสรางและองคประกอบของ
คณะกรรมการสอบสวน โดยใหคณะกรรมการสอบสวน

ประกอบดวยกรรมการอยางนอยสามคน แตงตั้งจากผูบริหารและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย และหน่ึงคนในคณะกรรมการสอบสวน
ตองเปนผูดํารงตําแหนงนิติกร หรือเปนผูมีปริญญาทางกฎหมาย
หรือผูไดรับการอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย ทําให
คณะกรรมการสอบสวนประกอบไปดวยผูมีความเช่ียวชาญในดาน
กระบวนการทางวินัยและการลงโทษทางวินัยไมเพียงพอจึงไมอาจ
เปนการรับรองและเปนหลักประกันสิทธิเสรีภาพของพนักงาน
มหาวิทยาลัย เมื่อถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย จะไดรับ
การพิจารณาสอบสวนโดยกรรมการสอบสวนท่ีเปนมืออาชีพใน
เรื่องระบบพิทักษคุณธรรมโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการ
ดําเนินการทางวินัย และสามารถลงมติออกเสียงและดําเนิน
กระบวนการสอบสวนโดยความเปนธรรม

1.2ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับโครงสรางและองคประกอบ
ความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการอุทธรณ

ในอดีตพนักงานมหาวิทยาลัยมีสถานะเปนขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระบบการอุทธรณ เปนไปตามท่ี
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2547 กําหนด ตอมามีการตราพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ. 2547และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 กําหนดใหการอุทธรณของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให เปนไปตามขอบังคับท่ี
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด จึ งมีการออกขอบั งคับ
ของมหาวิทยาลัยกําหนดคณะกรรมการท่ีมีอํานาจวินิจฉัย
อุทธรณของแตละมหาวิทยาลัยข้ึนโดยเฉพาะ แตละสภา
มหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยกําหนดโครงสรางและ
องคประกอบคณะกรรมการอุทธรณของมหาวิทยาลัย โดยกําหนด
สัดสวนของคณะกรรมการท่ีเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย
มากกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งผูเช่ียวชาญดานกฎหมาย
ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานภาครัฐหรือ
บริหารงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเปนสัดสวนท่ีไมเหมาะสม
เน่ืองจากสภามหาวิทยาลัยออกขอบังคับมหาวิทยาลัยท่ีกําหนด
โครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการอุทธรณไวแตกตาง
กัน และโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการอุทธรณมี
สวนไดเสียยึดโยงอยูกับองคกรและผูมีอํานาจออกคําสั่งลงโทษ
ทางวินัยน่ันก็คือสถาบันอุดมศึกษาและอธิการบดีของ
สถาบันอุดมศึกษา ทําใหการพิจารณาอุทธรณของพนักงาน
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มหาวิทยาลัย ไมสามารถดําเนินการไดอยางเปนธรรมและมีความ
เปนกลาง เพราะคณะกรรมการอุทธรณสวนใหญเปนผูบรหิารและ
ผูแทนของบุคลากรซึ่งเปนผูอยูใตบังคับบัญชาของอธิการบดี จึง
ไมสามารถเปนหลักประกันการคุมครองสิทธิเสรีภาพของผู
อุทธรณซึ่งจะขอพิจารณาทบทวนคําสั่งลงโทษทางวินัย เพ่ือให
ไดรับความเปนธรรมในการดําเนินการทางวินัยได

2. แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางกฎหมายมหาชนท่ี
เกี่ยวกับระบบพิทักษคุณธรรมของพนักงานมหาวิทยาลัยใน
สังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

2.1ระบบพิทักษคุณธรรม
ระบบพิทักษคุณธรรม เปนหลักการสําคัญตั้งอยูบนพ้ืนฐาน

ของระบบคุณธรรม(MeritSystem)โดยการบริหารงานบุคคลเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของบุคลากรของหนวยงานโดยการสราง
แรงจูงใจและตอบสนองความตองการของหนวยงาน เพ่ือให
หนวยงานไดประโยชนสูงสุด ประหยัด และบุคลากรปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพ

หลักการของระบบคุณธรรมแบงหลักการใหญ  ๆออกเปน4
หลักการ คือ 1). หลักความสามารถหรือหลักสมรรถนะ
(Competency) หมายถึง การบรรจุบุคคลเขารับราชการหรือใน
ตําแหนงงานใด  ๆจะตองการยึดหลักความรูความสามารถของ
บุคคลเปนสําคัญ2.)หลักความเสมอภาค(Equality)หมายถึง การ
ใหโอกาสอยางเทาเทียมกันในการเขาสูการเปนขาราชการและอยู
ในระหวางการเปนขาราชการ 3). หลักความมั่นคงในการดํารง
สถานภาพ(Security)หมายถึง หนวยงานพยายามทําใหทุกคนใน
หนวยงานมีความมั่นคงในชีวิต 4). หลักความเปนกลางทางการ
เมือง (PoliticalNeutrality) หมายถึง ผูบริหารของหนวยงานทํา
หนาท่ีในการดูแลและผดุงระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล

2.2หลักความเสมอภาคในการบังคับใชกฎหมาย
กฎหมายเปนเหมือนเครื่องมือท่ี ทําหนาท่ีในการให

หลักประกันถึงความเสมอภาคของบุคคลมีลักษณะเปนการท่ัวไป
คือ ไมมีการใชกฎเกณฑเฉพาะบุคคลใดบุคคล เพ่ือเปนการ
หลีกเลี่ยงการแบงแยกอยางไมเปนธรรม หลักความเสมอภาคมี
ความใกลชิดกับหลักเสรีภาพเน่ืองจากเปนหลักการท่ีทําใหการใช
เสรีภาพเปนไปอยางเสมอกันทุกคน และเปนหลักสําคัญในการ
ควบคุมฝายปกครองตามหลักความเสมอภาคองคกรตางๆ ของรัฐ
รวมถึงฝายปกครองตองปฏิบัติตอบุคคลท่ีเหมือนกันใน
สาระสําคัญอยางเดียวกันและปฏิบัติตอบุคคลท่ีแตกตางกันใน

สาระสําคัญแตกตางกันออกไปตามลักษณะเฉพาะของแตละคน
การปฏิบัติตอบุคคลท่ีเหมือนกันในสาระสําคัญแตกตางกันก็ดี
การปฏิบัติตอบุคคลท่ีแตกตางกันในสาระสําคญัอยางเดียวกันก็
ดี ยอมขัดตอหลักความเสมอภาค

2.4หลักดุลพินิจของฝายปกครอง
การใชดุลพินิจของฝายปกครอง เปนอํานาจท่ีกฎหมาย

กําหนดใหผูใชอํานาจสามารถเลือกตัดสินใจกระทําการอยางใด
หรือไมกระทําการอยางไรอยางอิสระ เพ่ือใหสอดคลองกับ
ขอเท็จจริงในแตละกรณีและบรรลุวัตถุประสงคตามเจตนารมณ
ของกฎหมาย เน่ืองจากมีขอจํากัดของฝายนิติบัญญัติท่ีไมอาจ
ออกกฎหมายใหมีเน้ือหาสาระครอบคลุมขอเท็จจรงิท่ีเกิดข้ึนไดใน
ทุกเรื่องทุกกรณี พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 กําหนดใหฝายปกครองตองใหเหตุผลในการออกคําสั่ง
หลักกฎหมายท่ีเปนพ้ืนฐานท่ีทําใหเกิดความสมดุลสมเหตุสมผล
เหมาะแกกรณี ไดแก (1) หลักความเหมาะสม (Principle of
Suitability) คือ การใชอํานาจใหสอดคลองกับเจตนารมณตาม
กฎหมาย (2)หลักความจําเปน (Principle of Necessity)คือตอง
ออกคําสั่งทางปกครองท่ีมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนนอยท่ีสุดหรือทําใหรัฐเสียหายนอยท่ีสุดเทาท่ีจะ
เปนไปได และ (3)หลักความไดสัดสวนในความหมายอยางแคบ
คือ การพิจารณาผลของความสัมพันธทางปกครอง เกิดประโยชน
ตอสวนรวมนอยมากเมื่อเทียบกับความเสียหายท่ีประชาชนจะ
ไดรับ จะตองเลือกท่ีจะใหประโยชนแกประชาชนน้ัน หากการ
กระทําน้ันเปนประโยชนตอทางราชการมากกวา แมจะมี
ผลกระทบตอสิทธิของบุคคลยอมตองเลือกประโยชนของทาง
ราชการ

2.5หลักการลงโทษทางวินัย
การลงโทษทางวินัยใหเปนมาตรการหน่ึงในการรักษาวินัย

นอกเหนือจากการสงเสริมใหเจาหนาท่ีของรัฐมีวินัยโดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือเปนการปองกันปองปรามมิใหมีการกระทําผิด
วินัยและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักในการท่ีตอง
นํามาพิจารณาในการกําหนดโทษ ไดแก (1)หลักนิติธรรมคือ การ
คํานึงถึงระดับโทษตามท่ีกฎหมายกําหนด(2)หลักมโนธรรม คือ
การกําหนดโทษใหเหมาะสมตามสมควรแกกรณี โดยตองคํานึงถึง
ความถูกตองเหมาะสมตามเหตุผลท่ีควรจะเปน (3)หลักความเปน
ธรรม คือ การวางโทษจะตองใหไดระดับเสมอหนากัน ใครทําผิดก็
ตองถูกลงโทษไมมีการยกเวน การกระทําผิดอยางเดียวกันหรือ
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มหาวิทยาลัย ไมสามารถดําเนินการไดอยางเปนธรรมและมีความ
เปนกลาง เพราะคณะกรรมการอุทธรณสวนใหญเปนผูบรหิารและ
ผูแทนของบุคลากรซึ่งเปนผูอยูใตบังคับบัญชาของอธิการบดี จึง
ไมสามารถเปนหลักประกันการคุมครองสิทธิเสรีภาพของผู
อุทธรณซึ่งจะขอพิจารณาทบทวนคําสั่งลงโทษทางวินัย เพ่ือให
ไดรับความเปนธรรมในการดําเนินการทางวินัยได

2. แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางกฎหมายมหาชนท่ี
เกี่ยวกับระบบพิทักษคุณธรรมของพนักงานมหาวิทยาลัยใน
สังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

2.1ระบบพิทักษคุณธรรม
ระบบพิทักษคุณธรรม เปนหลักการสําคัญตั้งอยูบนพ้ืนฐาน

ของระบบคุณธรรม(MeritSystem)โดยการบริหารงานบุคคลเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของบุคลากรของหนวยงานโดยการสราง
แรงจูงใจและตอบสนองความตองการของหนวยงาน เพ่ือให
หนวยงานไดประโยชนสูงสุด ประหยัด และบุคลากรปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพ
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หลักการ คือ 1). หลักความสามารถหรือหลักสมรรถนะ
(Competency) หมายถึง การบรรจุบุคคลเขารับราชการหรือใน
ตําแหนงงานใด  ๆจะตองการยึดหลักความรูความสามารถของ
บุคคลเปนสําคัญ2.)หลักความเสมอภาค(Equality)หมายถึง การ
ใหโอกาสอยางเทาเทียมกันในการเขาสูการเปนขาราชการและอยู
ในระหวางการเปนขาราชการ 3). หลักความมั่นคงในการดํารง
สถานภาพ(Security)หมายถึง หนวยงานพยายามทําใหทุกคนใน
หนวยงานมีความมั่นคงในชีวิต 4). หลักความเปนกลางทางการ
เมือง (PoliticalNeutrality) หมายถึง ผูบริหารของหนวยงานทํา
หนาท่ีในการดูแลและผดุงระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล

2.2หลักความเสมอภาคในการบังคับใชกฎหมาย
กฎหมายเปนเหมือนเครื่องมือท่ี ทําหนาท่ีในการให

หลักประกันถึงความเสมอภาคของบุคคลมีลักษณะเปนการท่ัวไป
คือ ไมมีการใชกฎเกณฑเฉพาะบุคคลใดบุคคล เพ่ือเปนการ
หลีกเลี่ยงการแบงแยกอยางไมเปนธรรม หลักความเสมอภาคมี
ความใกลชิดกับหลักเสรีภาพเน่ืองจากเปนหลักการท่ีทําใหการใช
เสรีภาพเปนไปอยางเสมอกันทุกคน และเปนหลักสําคัญในการ
ควบคุมฝายปกครองตามหลักความเสมอภาคองคกรตางๆ ของรัฐ
รวมถึงฝายปกครองตองปฏิบัติตอบุคคลท่ีเหมือนกันใน
สาระสําคัญอยางเดียวกันและปฏิบัติตอบุคคลท่ีแตกตางกันใน

สาระสําคัญแตกตางกันออกไปตามลักษณะเฉพาะของแตละคน
การปฏิบัติตอบุคคลท่ีเหมือนกันในสาระสําคัญแตกตางกันก็ดี
การปฏิบัติตอบุคคลท่ีแตกตางกันในสาระสําคญัอยางเดียวกันก็
ดี ยอมขัดตอหลักความเสมอภาค

2.4หลักดุลพินิจของฝายปกครอง
การใชดุลพินิจของฝายปกครอง เปนอํานาจท่ีกฎหมาย

กําหนดใหผูใชอํานาจสามารถเลือกตัดสินใจกระทําการอยางใด
หรือไมกระทําการอยางไรอยางอิสระ เพ่ือใหสอดคลองกับ
ขอเท็จจริงในแตละกรณีและบรรลุวัตถุประสงคตามเจตนารมณ
ของกฎหมาย เน่ืองจากมีขอจํากัดของฝายนิติบัญญัติท่ีไมอาจ
ออกกฎหมายใหมีเน้ือหาสาระครอบคลุมขอเท็จจรงิท่ีเกิดข้ึนไดใน
ทุกเรื่องทุกกรณี พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 กําหนดใหฝายปกครองตองใหเหตุผลในการออกคําสั่ง
หลักกฎหมายท่ีเปนพ้ืนฐานท่ีทําใหเกิดความสมดุลสมเหตุสมผล
เหมาะแกกรณี ไดแก (1) หลักความเหมาะสม (Principle of
Suitability) คือ การใชอํานาจใหสอดคลองกับเจตนารมณตาม
กฎหมาย (2)หลักความจําเปน (Principle of Necessity)คือตอง
ออกคําสั่งทางปกครองท่ีมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนนอยท่ีสุดหรือทําใหรัฐเสียหายนอยท่ีสุดเทาท่ีจะ
เปนไปได และ (3)หลักความไดสัดสวนในความหมายอยางแคบ
คือ การพิจารณาผลของความสัมพันธทางปกครอง เกิดประโยชน
ตอสวนรวมนอยมากเมื่อเทียบกับความเสียหายท่ีประชาชนจะ
ไดรับ จะตองเลือกท่ีจะใหประโยชนแกประชาชนน้ัน หากการ
กระทําน้ันเปนประโยชนตอทางราชการมากกวา แมจะมี
ผลกระทบตอสิทธิของบุคคลยอมตองเลือกประโยชนของทาง
ราชการ

2.5หลักการลงโทษทางวินัย
การลงโทษทางวินัยใหเปนมาตรการหน่ึงในการรักษาวินัย

นอกเหนือจากการสงเสริมใหเจาหนาท่ีของรัฐมีวินัยโดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือเปนการปองกันปองปรามมิใหมีการกระทําผิด
วินัยและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักในการท่ีตอง
นํามาพิจารณาในการกําหนดโทษ ไดแก (1)หลักนิติธรรมคือ การ
คํานึงถึงระดับโทษตามท่ีกฎหมายกําหนด(2)หลักมโนธรรม คือ
การกําหนดโทษใหเหมาะสมตามสมควรแกกรณี โดยตองคํานึงถึง
ความถูกตองเหมาะสมตามเหตุผลท่ีควรจะเปน (3)หลักความเปน
ธรรม คือ การวางโทษจะตองใหไดระดับเสมอหนากัน ใครทําผิดก็
ตองถูกลงโทษไมมีการยกเวน การกระทําผิดอยางเดียวกันหรือ
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ไดรับความเปนธรรมในการดําเนินการทางวินัยได

2. แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางกฎหมายมหาชนท่ี
เกี่ยวกับระบบพิทักษคุณธรรมของพนักงานมหาวิทยาลัยใน
สังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

2.1ระบบพิทักษคุณธรรม
ระบบพิทักษคุณธรรม เปนหลักการสําคัญตั้งอยูบนพ้ืนฐาน

ของระบบคุณธรรม(MeritSystem)โดยการบริหารงานบุคคลเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของบุคลากรของหนวยงานโดยการสราง
แรงจูงใจและตอบสนองความตองการของหนวยงาน เพ่ือให
หนวยงานไดประโยชนสูงสุด ประหยัด และบุคลากรปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพ

หลักการของระบบคุณธรรมแบงหลักการใหญ  ๆออกเปน4
หลักการ คือ 1). หลักความสามารถหรือหลักสมรรถนะ
(Competency) หมายถึง การบรรจุบุคคลเขารับราชการหรือใน
ตําแหนงงานใด  ๆจะตองการยึดหลักความรูความสามารถของ
บุคคลเปนสําคัญ2.)หลักความเสมอภาค(Equality)หมายถึง การ
ใหโอกาสอยางเทาเทียมกันในการเขาสูการเปนขาราชการและอยู
ในระหวางการเปนขาราชการ 3). หลักความมั่นคงในการดํารง
สถานภาพ(Security)หมายถึง หนวยงานพยายามทําใหทุกคนใน
หนวยงานมีความมั่นคงในชีวิต 4). หลักความเปนกลางทางการ
เมือง (PoliticalNeutrality) หมายถึง ผูบริหารของหนวยงานทํา
หนาท่ีในการดูแลและผดุงระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล

2.2หลักความเสมอภาคในการบังคับใชกฎหมาย
กฎหมายเปนเหมือนเครื่องมือท่ี ทําหนาท่ีในการให

หลักประกันถึงความเสมอภาคของบุคคลมีลักษณะเปนการท่ัวไป
คือ ไมมีการใชกฎเกณฑเฉพาะบุคคลใดบุคคล เพ่ือเปนการ
หลีกเลี่ยงการแบงแยกอยางไมเปนธรรม หลักความเสมอภาคมี
ความใกลชิดกับหลักเสรีภาพเน่ืองจากเปนหลักการท่ีทําใหการใช
เสรีภาพเปนไปอยางเสมอกันทุกคน และเปนหลักสําคัญในการ
ควบคุมฝายปกครองตามหลักความเสมอภาคองคกรตางๆ ของรัฐ
รวมถึงฝายปกครองตองปฏิบัติตอบุคคลท่ีเหมือนกันใน
สาระสําคัญอยางเดียวกันและปฏิบัติตอบุคคลท่ีแตกตางกันใน

สาระสําคัญแตกตางกันออกไปตามลักษณะเฉพาะของแตละคน
การปฏิบัติตอบุคคลท่ีเหมือนกันในสาระสําคัญแตกตางกันก็ดี
การปฏิบัติตอบุคคลท่ีแตกตางกันในสาระสําคญัอยางเดียวกันก็
ดี ยอมขัดตอหลักความเสมอภาค

2.4หลักดุลพินิจของฝายปกครอง
การใชดุลพินิจของฝายปกครอง เปนอํานาจท่ีกฎหมาย

กําหนดใหผูใชอํานาจสามารถเลือกตัดสินใจกระทําการอยางใด
หรือไมกระทําการอยางไรอยางอิสระ เพ่ือใหสอดคลองกับ
ขอเท็จจริงในแตละกรณีและบรรลุวัตถุประสงคตามเจตนารมณ
ของกฎหมาย เน่ืองจากมีขอจํากัดของฝายนิติบัญญัติท่ีไมอาจ
ออกกฎหมายใหมีเน้ือหาสาระครอบคลุมขอเท็จจรงิท่ีเกิดข้ึนไดใน
ทุกเรื่องทุกกรณี พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 กําหนดใหฝายปกครองตองใหเหตุผลในการออกคําสั่ง
หลักกฎหมายท่ีเปนพ้ืนฐานท่ีทําใหเกิดความสมดุลสมเหตุสมผล
เหมาะแกกรณี ไดแก (1) หลักความเหมาะสม (Principle of
Suitability) คือ การใชอํานาจใหสอดคลองกับเจตนารมณตาม
กฎหมาย (2)หลักความจําเปน (Principle of Necessity)คือตอง
ออกคําสั่งทางปกครองท่ีมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนนอยท่ีสุดหรือทําใหรัฐเสียหายนอยท่ีสุดเทาท่ีจะ
เปนไปได และ (3)หลักความไดสัดสวนในความหมายอยางแคบ
คือ การพิจารณาผลของความสัมพันธทางปกครอง เกิดประโยชน
ตอสวนรวมนอยมากเมื่อเทียบกับความเสียหายท่ีประชาชนจะ
ไดรับ จะตองเลือกท่ีจะใหประโยชนแกประชาชนน้ัน หากการ
กระทําน้ันเปนประโยชนตอทางราชการมากกวา แมจะมี
ผลกระทบตอสิทธิของบุคคลยอมตองเลือกประโยชนของทาง
ราชการ

2.5หลักการลงโทษทางวินัย
การลงโทษทางวินัยใหเปนมาตรการหน่ึงในการรักษาวินัย

นอกเหนือจากการสงเสริมใหเจาหนาท่ีของรัฐมีวินัยโดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือเปนการปองกันปองปรามมิใหมีการกระทําผิด
วินัยและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักในการท่ีตอง
นํามาพิจารณาในการกําหนดโทษ ไดแก (1)หลักนิติธรรมคือ การ
คํานึงถึงระดับโทษตามท่ีกฎหมายกําหนด(2)หลักมโนธรรม คือ
การกําหนดโทษใหเหมาะสมตามสมควรแกกรณี โดยตองคํานึงถึง
ความถูกตองเหมาะสมตามเหตุผลท่ีควรจะเปน (3)หลักความเปน
ธรรม คือ การวางโทษจะตองใหไดระดับเสมอหนากัน ใครทําผิดก็
ตองถูกลงโทษไมมีการยกเวน การกระทําผิดอยางเดียวกันหรือ
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พฤติการณคลายคลึงกันตองลงโทษเทากัน นอกจากน้ีการใช
ดุลพินิจตองมีเหตุผลท่ีรับฟงได และอยูบนพ้ืนฐานของ
ขอเท็จจริงท่ีถูกตองดวยในทางปฏิบัติองคกรหรือหนวยงานของ
รัฐจึงมีการกําหนดแนวทางการใชดุลยพินิจในการกําหนดโทษ
ภายในองคกรหรือหนวยงานของตน เพ่ือใหผูดําเนินการทางวินัย
อีกใชดุลพินิจไปในทิศทางหรือมาตรฐานเดียวกัน

2.6การจัดต้ังองคกรทางปกครองในรูปแบบคณะกรรมการ
การจัดองคกรทางปกครองเดิมจะมีการรวมศนูยอยูท่ีกระทรวง

ทบวง กรม ซึ่ งอยู ในการควบคุมดูแลของรั ฐมนตรีและ
คณะรัฐมนตรี แตภายหลังการจัดองคกรทางปกครองในรูปแบบ
คณะกรรมการมีมากข้ึน เพ่ือใหไดขอยุติท่ีดีกวาเพราะรวมกัน
วิเคราะหจากหลายความคิดเห็น ปองกันการใชอํานาจตาม
อําเภอใจของคน ๆ เดียว ใชในการประสานประโยชนท่ีขัดแยง เกิด
ความกระจางในการประสานงาน พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539ไดกําหนดเรื่องคณะกรรมการท่ีมี
อํานาจดําเนินการทางปกครองไวโดยเฉพาะ หากตองการความ
โปรงใสหรือตองการสวนรวมจากภาคเอกชนก็อาจตั้งบุคคลใน
ภาคเอกชนมาเขารวมเปนคณะกรรมการได บางกรณีตองการผูมี
ความรูความสามารถสูงในดานใดดานหน่ึงโดยเฉพาะก็จะ
กําหนดใหมีผูทรงคุณวุฒิไดโดยผูทรงคุณวุฒิจะมาจากภาครัฐ
หรือภาคเอกชนก็ได แตตองระบุวาเปนใคร จะระบุตําแหนงไมได
เพราะผูทรงคุณวุฒิตองพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลเปนการ
เฉพาะ การทํางานของคณะกรรมการคือการประชุมและมีมติใน
เรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของตน โดยการประชุมตองมีกรรมการ
รวมประชุมครบองคประชุม แตในบางกรณีท่ีมีการพิจารณาเรื่อง
ใดท่ีอาจทําใหกรรมการผูใดไมมีความเปนกลาง ไมวาจะเปนเรื่อง
ของกรรมการผูน้ันเองหรือเปนญาติหรือมีความใกลชิดเปนพิเศษ
กับคูกรณี หรือมีเหตุอ่ืนใดอันนาเช่ือวาไมมีความเปนกลาง
กรรมการผูน้ันอาจถูกคัดคานไมใหเขารวมประชุมได มติท่ี
ประชุมตองเปนไปตามเสียงขางมากของผูมาประชุม โดย
คณะกรรมการมีคนละหน่ึงเสียง เวนแตกรณีเกิดมีเสียงเทากัน ให
ประธานกรรมการออกเสียงเพ่ิมไดอีกเสียงหน่ึงเพ่ือช้ีขาดได

3. กฎหมายเกี่ยวกับระบบพิทักษคุณธรรมในตางประเทศ
และในประเทศไทย

3.1 กฎหมายเกี่ยวกับระบบพิทักษคุณธรรมของพนักงาน
มหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในตางประเทศ

3.1.1สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
การดําเนินการทางวินัยของเยอรมัน เปนไปตามกฎหมายวา

ดวยวินัยของสหพันธ (Bundesdisziplinarordnung-BDO) โดยใช
บังคับกับขาราชการทุกประเภท และไมมีองคกรกลางดานวินัย
แบงประเภทความผิดออกเปนกระทําการอันเปนการละเมดิหนาท่ี
ท่ีผูกพันความเปนขาราชการถือวาขาราชการผูน้ันกระทําผดิวินัย
และในสวนท่ีอยูนอกเหนือขอบเขตหนาท่ีราชการจะเปนความผิด
วินัยเฉพาะกรณีท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตอความเคารพและ
นาเช่ือถือตอตําแหนงหนาท่ีหรือเกียรติของขาราชการ และ
กําหนดโทษทางวินัยไวสําหรับขาราชการท่ัวไป5สถาน ไดแก (1)
ภาคทัณฑ (2)ปรับ(3)ลดเงินเดือน(4)ยายไปอยูตําแหนงท่ีมีสาย
งานเดียวกันแตมีข้ันเงินเดือนลดลง (5) ใหออกจากราชการ ระบบ
กฎหมายของเยอรมันไมมีการจัดตั้งคณะกรรมการอิสระข้ึนมาเพ่ือ
วินิจฉัยอุทธรณของขาราชการโดยเฉพาะดั่งเชนคณะกรรมการ
พิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551หรือสหรัฐอมเริกา กฎหมายระเบียบ
ขาราชการพลเรือนเยอรมันกําหนดใหการพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณน้ันเปนอํานาจของรัฐมนตรีประจํากระทรวง ซึ่งสามารถ
โอนอํานาจดังกลาวไปยังหนวยงานในลําดับรองลงมาได ท้ังน้ี
ขาราชการผูใดประสงคใชสิทธิอุทธรณจะตองยื่นคําอุทธรณตอ
ผู บั งคับบัญชาท่ีตนประสงค จะโต แย งเสี ยก อน เมื่ อ
ผูบังคับบัญชาพิจารณาอุทธรณแลวไมเห็นดวย จึงจะสงคํา
อุทธรณตอไปยังหนวยงานวินิจฉัยอุทธรณท่ีไดรบัการโอนอํานาจ
มาจากรัฐมนตรีประจํากระทรวง

3.1.2สหราชอาณาจักร
การดําเนินการทางวินัยของสหราชอาณาจักร อยูภายใต The

Civil Service Management Codไดกําหนดกรอบการทํางานหรือ
คานิยมท่ีขาราชการตองยึดถือปฏิบัติเอาไวในหมวดThe Civil
Service Management Codและยังกําหนดแบบแผนการปฏิบัติ
ของขาราชการพลเรือนเอาไวในหมวด4.3ของThe Civil Service
Management Cod มีองคกรกลางท่ีทําหนาท่ีในการบริหารงาน
บุคคลดานวินัย ไดแก คณะกรรมการขาราชการพลเรือน หรือ
Civil Service Commissioners โดยมีหนาท่ีท้ังปวงเก่ียวกับการ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือดํารงตําแหนงในหนาท่ีราชการ ซึ่งตองกระทํา
โดยยึดถือระบบคุณธรรม (merit system) จนกระท่ังถึงป ค.ศ.
1995 ท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ไดรับมอบหมายใหมี
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พฤติการณคลายคลึงกันตองลงโทษเทากัน นอกจากน้ีการใช
ดุลพินิจตองมีเหตุผลท่ีรับฟงได และอยูบนพ้ืนฐานของ
ขอเท็จจริงท่ีถูกตองดวยในทางปฏิบัติองคกรหรือหนวยงานของ
รัฐจึงมีการกําหนดแนวทางการใชดุลยพินิจในการกําหนดโทษ
ภายในองคกรหรือหนวยงานของตน เพ่ือใหผูดําเนินการทางวินัย
อีกใชดุลพินิจไปในทิศทางหรือมาตรฐานเดียวกัน

2.6การจัดต้ังองคกรทางปกครองในรูปแบบคณะกรรมการ
การจัดองคกรทางปกครองเดิมจะมีการรวมศนูยอยูท่ีกระทรวง

ทบวง กรม ซึ่ งอยู ในการควบคุมดูแลของรั ฐมนตรีและ
คณะรัฐมนตรี แตภายหลังการจัดองคกรทางปกครองในรูปแบบ
คณะกรรมการมีมากข้ึน เพ่ือใหไดขอยุติท่ีดีกวาเพราะรวมกัน
วิเคราะหจากหลายความคิดเห็น ปองกันการใชอํานาจตาม
อําเภอใจของคน ๆ เดียว ใชในการประสานประโยชนท่ีขัดแยง เกิด
ความกระจางในการประสานงาน พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539ไดกําหนดเรื่องคณะกรรมการท่ีมี
อํานาจดําเนินการทางปกครองไวโดยเฉพาะ หากตองการความ
โปรงใสหรือตองการสวนรวมจากภาคเอกชนก็อาจตั้งบุคคลใน
ภาคเอกชนมาเขารวมเปนคณะกรรมการได บางกรณีตองการผูมี
ความรูความสามารถสูงในดานใดดานหน่ึงโดยเฉพาะก็จะ
กําหนดใหมีผูทรงคุณวุฒิไดโดยผูทรงคุณวุฒิจะมาจากภาครัฐ
หรือภาคเอกชนก็ได แตตองระบุวาเปนใคร จะระบุตําแหนงไมได
เพราะผูทรงคุณวุฒิตองพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลเปนการ
เฉพาะ การทํางานของคณะกรรมการคือการประชุมและมีมติใน
เรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของตน โดยการประชุมตองมีกรรมการ
รวมประชุมครบองคประชุม แตในบางกรณีท่ีมีการพิจารณาเรื่อง
ใดท่ีอาจทําใหกรรมการผูใดไมมีความเปนกลาง ไมวาจะเปนเรื่อง
ของกรรมการผูน้ันเองหรือเปนญาติหรือมีความใกลชิดเปนพิเศษ
กับคูกรณี หรือมีเหตุอ่ืนใดอันนาเช่ือวาไมมีความเปนกลาง
กรรมการผูน้ันอาจถูกคัดคานไมใหเขารวมประชุมได มติท่ี
ประชุมตองเปนไปตามเสียงขางมากของผูมาประชุม โดย
คณะกรรมการมีคนละหน่ึงเสียง เวนแตกรณีเกิดมีเสียงเทากัน ให
ประธานกรรมการออกเสียงเพ่ิมไดอีกเสียงหน่ึงเพ่ือช้ีขาดได

3. กฎหมายเกี่ยวกับระบบพิทักษคุณธรรมในตางประเทศ
และในประเทศไทย

3.1 กฎหมายเกี่ยวกับระบบพิทักษคุณธรรมของพนักงาน
มหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในตางประเทศ

3.1.1สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
การดําเนินการทางวินัยของเยอรมัน เปนไปตามกฎหมายวา

ดวยวินัยของสหพันธ (Bundesdisziplinarordnung-BDO) โดยใช
บังคับกับขาราชการทุกประเภท และไมมีองคกรกลางดานวินัย
แบงประเภทความผิดออกเปนกระทําการอันเปนการละเมดิหนาท่ี
ท่ีผูกพันความเปนขาราชการถือวาขาราชการผูน้ันกระทําผดิวินัย
และในสวนท่ีอยูนอกเหนือขอบเขตหนาท่ีราชการจะเปนความผิด
วินัยเฉพาะกรณีท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตอความเคารพและ
นาเช่ือถือตอตําแหนงหนาท่ีหรือเกียรติของขาราชการ และ
กําหนดโทษทางวินัยไวสําหรับขาราชการท่ัวไป5สถาน ไดแก (1)
ภาคทัณฑ (2)ปรับ(3)ลดเงินเดือน(4)ยายไปอยูตําแหนงท่ีมีสาย
งานเดียวกันแตมีข้ันเงินเดือนลดลง (5) ใหออกจากราชการ ระบบ
กฎหมายของเยอรมันไมมีการจัดตั้งคณะกรรมการอิสระข้ึนมาเพ่ือ
วินิจฉัยอุทธรณของขาราชการโดยเฉพาะดั่งเชนคณะกรรมการ
พิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551หรือสหรัฐอมเริกา กฎหมายระเบียบ
ขาราชการพลเรือนเยอรมันกําหนดใหการพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณน้ันเปนอํานาจของรัฐมนตรีประจํากระทรวง ซึ่งสามารถ
โอนอํานาจดังกลาวไปยังหนวยงานในลําดับรองลงมาได ท้ังน้ี
ขาราชการผูใดประสงคใชสิทธิอุทธรณจะตองยื่นคําอุทธรณตอ
ผู บั งคับบัญชาท่ีตนประสงค จะโต แย งเสี ยก อน เมื่ อ
ผูบังคับบัญชาพิจารณาอุทธรณแลวไมเห็นดวย จึงจะสงคํา
อุทธรณตอไปยังหนวยงานวินิจฉัยอุทธรณท่ีไดรบัการโอนอํานาจ
มาจากรัฐมนตรีประจํากระทรวง

3.1.2สหราชอาณาจักร
การดําเนินการทางวินัยของสหราชอาณาจักร อยูภายใต The

Civil Service Management Codไดกําหนดกรอบการทํางานหรือ
คานิยมท่ีขาราชการตองยึดถือปฏิบัติเอาไวในหมวดThe Civil
Service Management Codและยังกําหนดแบบแผนการปฏิบัติ
ของขาราชการพลเรือนเอาไวในหมวด4.3ของThe Civil Service
Management Cod มีองคกรกลางท่ีทําหนาท่ีในการบริหารงาน
บุคคลดานวินัย ไดแก คณะกรรมการขาราชการพลเรือน หรือ
Civil Service Commissioners โดยมีหนาท่ีท้ังปวงเก่ียวกับการ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือดํารงตําแหนงในหนาท่ีราชการ ซึ่งตองกระทํา
โดยยึดถือระบบคุณธรรม (merit system) จนกระท่ังถึงป ค.ศ.
1995 ท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ไดรับมอบหมายใหมี
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พฤติการณคลายคลึงกันตองลงโทษเทากัน นอกจากน้ีการใช
ดุลพินิจตองมีเหตุผลท่ีรับฟงได และอยูบนพ้ืนฐานของ
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กรรมการผูน้ันอาจถูกคัดคานไมใหเขารวมประชุมได มติท่ี
ประชุมตองเปนไปตามเสียงขางมากของผูมาประชุม โดย
คณะกรรมการมีคนละหน่ึงเสียง เวนแตกรณีเกิดมีเสียงเทากัน ให
ประธานกรรมการออกเสียงเพ่ิมไดอีกเสียงหน่ึงเพ่ือช้ีขาดได
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มหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในตางประเทศ
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ภารกิจเพ่ิมข้ึนในการไตสวนและวินิจฉัยอุทธรณในกรณีความผิด
ของขาราชการ คณะกรรมการขาราชการพลเรือนจะไดรับการ
แตงตั้งโดยตรงจากประมุขของรัฐ โดยพระบรมราชโองการตาม
คําแนะนําของคณะองคมนตรี มีจํานวน15คน โดยมี The First
Commissioner เปนหัวหนา จึงเปนอิสระจากรัฐมนตรีเพราะ
ไมไดรับแตงตั้งเชนเดียวกับขาราชการธรรมดา และมีการกําหนด
ประเภทความผิด โดยCivil Service Codeไดกําหนดหนาท่ีและ
ความประพฤติของขาราชการพลเรือนไว และภายใต Standard of
Proprietyยังกําหนดแบบแผนการปฏิบัติของขาราชการไวในคูมือ
การปฏิบัติหนาท่ีตาง ๆ ดวย

3.1.3สหรัฐอเมริกา
การดําเนินการทางวินัยของขาราชการ ใหเปนไปตาม

กระบวนการอันยุติธรรมแหงกฎหมาย(Due Process of Law)และ
กฎหมายวิธิจารณาทางปกครอง(APA)รวมถึงเปนไปตามกฎหมาย
ท่ีช่ือวาCivil Service Reform Act 1978(CSRA)ซึ่งเปนกฎหมาย
ท่ีกําหนดหลักเกณฑขององคกรกลางดานการบริหารงานบุคคล
ภาครัฐ ระบบวินัย การลงโทษ การอุทธรณ และการฟองคดีตอ
ศาลในสหรัฐอเมริกาไวโดยเฉพาะ กระบวนการดําเนินการทางวินัย
ของสหรัฐอเมริกามีหลักการและแนวคิดพ้ืนฐานสําคัญ2ประการ
คือ หลักการรับฟงและหลักความไมมีสวนไดเสีย เน่ืองจาก
รูปแบบการปกครองของสหรัฐอเมริกา ทําใหแตละมลรัฐ โดยมี
ระบบงานของรัฐและระบบการบริหารงานบุคคลดานวินัยท่ี
แตกตางกัน ในสวนของรัฐบาลกลางจะมีองคกรกลางท่ีมีหนาท่ีใน
การบริหารงานดานวินัยของสหรัฐอเมริกา ไดแก คณะกรรมการ
พิทักษระบบคุณธรรม หรือMeritSystem Protection Board
(MSPB)ซึ่งเปนองคกรอิสระของรัฐบาล มีการดําเนินการคลายกับ
รูปแบบของศาล ประกอบดวยสมาชิก3 คน จากการแตงตั้งของ
ประธานาธิบดีโดยความเห็นชอบของวุฒิสภา มีวาระการดํารง
ตําแหนง7ป และประธานาธิบดีจะตั้งคณะกรรมการคนหน่ึงเปน
ประธานทําหนาท่ีหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการโดยความ
เห็นชอบของวุฒิสภา กระบวนการในการทําคําวินิจฉัย โดยท่ัวไป
จะใชเสียงขางมาก จากจํานวนท้ังหมด3คน

3.1.4 เครือรัฐออสเตรเลีย
การดําเนินการทางวินัยของประเทศออสเตรเลีย จะเปนไปตาม

Public Service Act 1999 องคกรท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของกับการ
บริหารงานบุคคลดานวินัยของประเทศออสเตรเลีย ไดแก
รัฐมนตรีว าการราชการแผนดิน หรือ Public Service

Commissioner โดยมีรัฐมนตรีชวยวาราชการแผนดิน และ
รัฐมนตรีวาการพิทักษระบบคุณธรรมในระบบราชการ รวมกันสาม
คน เรียกวาคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (Public Service
Commission) ไดรับการแตงตั้งจากผูสําเร็จราชการ มาจาก
กระบวนการสรรหา และมีวาระการดํารงตําแหนง5 ป มีอํานาจ
ครอบคลุมหนวยงานของรัฐท้ังท่ีเปนสวนราชการ เปนหนวยงาน
ของรัฐในสังกัดฝายบริหารและท่ีเปนหนวยงานของรัฐในสังกัด
ฝายนิติบัญญัติ การกําหนดประเภทความผิดPublic Service Act
1999มีการกําหนดกฎเกณฑความประพฤติของขาราชการ และมี
การกําหนดโทษทางวินัยเพ่ือลงโทษขาราชการท่ีฝาฝนกฎเกณฑ
ความประพฤติ ไว คือ1. ไลออก2.ลดตําแหนง3. เปลี่ยนหนาท่ี
4. ลดข้ันเงินเดือน 5. หักเงินเดือน 6. ภาคทัณฑ การอุทธรณ
มีคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (Merit Protection
Commission) ประกอบด วยคณะกรรมการ 3 คน คื อ 1)
the Public Service Commissioner 2) the Deputy Public
Commissioner และ 3) the Merit Protection Commissioner
(theMPC) ทําหนาท่ีเปนองคกรควบคุมภายนอกในการตรวจสอบ
การตัดสินใจและการดําเนินการใดๆ ของรัฐท่ีจะกระทบตอ
ขาราชการการรักษาความเปนธรรมและปกปองระบบคุณธรรมใน
ราชการท้ังในการคัดเลือกบุคคลเขา รับราชการ การเลื่อนตําแหนง
หรือการใหพนจากตําแหนงตลอดท้ังเปนองคกรอุทธรณสําหรับ
ขาราชการท่ีไมไดรับความเปนธรรมดวย ท้ังน้ีโดยมีหลักประกัน
ความเปนอิสระของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติพิทักษ
คุณธรรม (Merit Protection Act 1984) โดยคณะกรรมการชุดน้ี
ไดรับแตงตั้งจากผูสําเร็จราชการแผนดินโดยขอเสนอของ
คณะรัฐมนตรี

3.2กฎหมายเกี่ยวกับระบบพิทักษคุณธรรมในประเทศไทย
การกําหนดโทษทางวินัย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง

วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
กําหนดโทษทางวินัยไว 4 สถาน คือ โทษวินัยไมรายแรง ไดแก
ภาคทัณฑ ตัดคาจาง โทษวินัยรายแรง ไดแก ปลดออก ไลออก

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วาดวยการบริหารงานบุคคล
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 กําหนดโทษทาง
วินัยไว 4 สถาน คือ โทษวินัยไมรายแรง ไดแก ภาคทัณฑ งด
บําเหน็จความชอบ ตัดคาจาง โทษวินัยรายแรง ไดแก ไลออก
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ภารกิจเพ่ิมข้ึนในการไตสวนและวินิจฉัยอุทธรณในกรณีความผิด
ของขาราชการ คณะกรรมการขาราชการพลเรือนจะไดรับการ
แตงตั้งโดยตรงจากประมุขของรัฐ โดยพระบรมราชโองการตาม
คําแนะนําของคณะองคมนตรี มีจํานวน15คน โดยมี The First
Commissioner เปนหัวหนา จึงเปนอิสระจากรัฐมนตรีเพราะ
ไมไดรับแตงตั้งเชนเดียวกับขาราชการธรรมดา และมีการกําหนด
ประเภทความผิด โดยCivil Service Codeไดกําหนดหนาท่ีและ
ความประพฤติของขาราชการพลเรือนไว และภายใต Standard of
Proprietyยังกําหนดแบบแผนการปฏิบัติของขาราชการไวในคูมือ
การปฏิบัติหนาท่ีตาง ๆ ดวย

3.1.3สหรัฐอเมริกา
การดําเนินการทางวินัยของขาราชการ ใหเปนไปตาม

กระบวนการอันยุติธรรมแหงกฎหมาย(Due Process of Law)และ
กฎหมายวิธิจารณาทางปกครอง(APA)รวมถึงเปนไปตามกฎหมาย
ท่ีช่ือวาCivil Service Reform Act 1978(CSRA)ซึ่งเปนกฎหมาย
ท่ีกําหนดหลักเกณฑขององคกรกลางดานการบริหารงานบุคคล
ภาครัฐ ระบบวินัย การลงโทษ การอุทธรณ และการฟองคดีตอ
ศาลในสหรัฐอเมริกาไวโดยเฉพาะ กระบวนการดําเนินการทางวินัย
ของสหรัฐอเมริกามีหลักการและแนวคิดพ้ืนฐานสําคัญ2ประการ
คือ หลักการรับฟงและหลักความไมมีสวนไดเสีย เน่ืองจาก
รูปแบบการปกครองของสหรัฐอเมริกา ทําใหแตละมลรัฐ โดยมี
ระบบงานของรัฐและระบบการบริหารงานบุคคลดานวินัยท่ี
แตกตางกัน ในสวนของรัฐบาลกลางจะมีองคกรกลางท่ีมีหนาท่ีใน
การบริหารงานดานวินัยของสหรัฐอเมริกา ไดแก คณะกรรมการ
พิทักษระบบคุณธรรม หรือMeritSystem Protection Board
(MSPB)ซึ่งเปนองคกรอิสระของรัฐบาล มีการดําเนินการคลายกับ
รูปแบบของศาล ประกอบดวยสมาชิก3 คน จากการแตงตั้งของ
ประธานาธิบดีโดยความเห็นชอบของวุฒิสภา มีวาระการดํารง
ตําแหนง7ป และประธานาธิบดีจะตั้งคณะกรรมการคนหน่ึงเปน
ประธานทําหนาท่ีหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการโดยความ
เห็นชอบของวุฒิสภา กระบวนการในการทําคําวินิจฉัย โดยท่ัวไป
จะใชเสียงขางมาก จากจํานวนท้ังหมด3คน

3.1.4 เครือรัฐออสเตรเลีย
การดําเนินการทางวินัยของประเทศออสเตรเลีย จะเปนไปตาม

Public Service Act 1999 องคกรท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของกับการ
บริหารงานบุคคลดานวินัยของประเทศออสเตรเลีย ไดแก
รัฐมนตรีว าการราชการแผนดิน หรือ Public Service

Commissioner โดยมีรัฐมนตรีชวยวาราชการแผนดิน และ
รัฐมนตรีวาการพิทักษระบบคุณธรรมในระบบราชการ รวมกันสาม
คน เรียกวาคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (Public Service
Commission) ไดรับการแตงตั้งจากผูสําเร็จราชการ มาจาก
กระบวนการสรรหา และมีวาระการดํารงตําแหนง5 ป มีอํานาจ
ครอบคลุมหนวยงานของรัฐท้ังท่ีเปนสวนราชการ เปนหนวยงาน
ของรัฐในสังกัดฝายบริหารและท่ีเปนหนวยงานของรัฐในสังกัด
ฝายนิติบัญญัติ การกําหนดประเภทความผิดPublic Service Act
1999มีการกําหนดกฎเกณฑความประพฤติของขาราชการ และมี
การกําหนดโทษทางวินัยเพ่ือลงโทษขาราชการท่ีฝาฝนกฎเกณฑ
ความประพฤติ ไว คือ1. ไลออก2.ลดตําแหนง3. เปลี่ยนหนาท่ี
4. ลดข้ันเงินเดือน 5. หักเงินเดือน 6. ภาคทัณฑ การอุทธรณ
มีคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (Merit Protection
Commission) ประกอบด วยคณะกรรมการ 3 คน คื อ 1)
the Public Service Commissioner 2) the Deputy Public
Commissioner และ 3) the Merit Protection Commissioner
(theMPC) ทําหนาท่ีเปนองคกรควบคุมภายนอกในการตรวจสอบ
การตัดสินใจและการดําเนินการใดๆ ของรัฐท่ีจะกระทบตอ
ขาราชการการรักษาความเปนธรรมและปกปองระบบคุณธรรมใน
ราชการท้ังในการคัดเลือกบุคคลเขา รับราชการ การเลื่อนตําแหนง
หรือการใหพนจากตําแหนงตลอดท้ังเปนองคกรอุทธรณสําหรับ
ขาราชการท่ีไมไดรับความเปนธรรมดวย ท้ังน้ีโดยมีหลักประกัน
ความเปนอิสระของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติพิทักษ
คุณธรรม (Merit Protection Act 1984) โดยคณะกรรมการชุดน้ี
ไดรับแตงตั้งจากผูสําเร็จราชการแผนดินโดยขอเสนอของ
คณะรัฐมนตรี

3.2กฎหมายเกี่ยวกับระบบพิทักษคุณธรรมในประเทศไทย
การกําหนดโทษทางวินัย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง

วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
กําหนดโทษทางวินัยไว 4 สถาน คือ โทษวินัยไมรายแรง ไดแก
ภาคทัณฑ ตัดคาจาง โทษวินัยรายแรง ไดแก ปลดออก ไลออก

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วาดวยการบริหารงานบุคคล
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 กําหนดโทษทาง
วินัยไว 4 สถาน คือ โทษวินัยไมรายแรง ไดแก ภาคทัณฑ งด
บําเหน็จความชอบ ตัดคาจาง โทษวินัยรายแรง ไดแก ไลออก
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ภารกิจเพ่ิมข้ึนในการไตสวนและวินิจฉัยอุทธรณในกรณีความผิด
ของขาราชการ คณะกรรมการขาราชการพลเรือนจะไดรับการ
แตงตั้งโดยตรงจากประมุขของรัฐ โดยพระบรมราชโองการตาม
คําแนะนําของคณะองคมนตรี มีจํานวน15คน โดยมี The First
Commissioner เปนหัวหนา จึงเปนอิสระจากรัฐมนตรีเพราะ
ไมไดรับแตงตั้งเชนเดียวกับขาราชการธรรมดา และมีการกําหนด
ประเภทความผิด โดยCivil Service Codeไดกําหนดหนาท่ีและ
ความประพฤติของขาราชการพลเรือนไว และภายใต Standard of
Proprietyยังกําหนดแบบแผนการปฏิบัติของขาราชการไวในคูมือ
การปฏิบัติหนาท่ีตาง ๆ ดวย

3.1.3สหรัฐอเมริกา
การดําเนินการทางวินัยของขาราชการ ใหเปนไปตาม

กระบวนการอันยุติธรรมแหงกฎหมาย(Due Process of Law)และ
กฎหมายวิธิจารณาทางปกครอง(APA)รวมถึงเปนไปตามกฎหมาย
ท่ีช่ือวาCivil Service Reform Act 1978(CSRA)ซึ่งเปนกฎหมาย
ท่ีกําหนดหลักเกณฑขององคกรกลางดานการบริหารงานบุคคล
ภาครัฐ ระบบวินัย การลงโทษ การอุทธรณ และการฟองคดีตอ
ศาลในสหรัฐอเมริกาไวโดยเฉพาะ กระบวนการดําเนินการทางวินัย
ของสหรัฐอเมริกามีหลักการและแนวคิดพ้ืนฐานสําคัญ2ประการ
คือ หลักการรับฟงและหลักความไมมีสวนไดเสีย เน่ืองจาก
รูปแบบการปกครองของสหรัฐอเมริกา ทําใหแตละมลรัฐ โดยมี
ระบบงานของรัฐและระบบการบริหารงานบุคคลดานวินัยท่ี
แตกตางกัน ในสวนของรัฐบาลกลางจะมีองคกรกลางท่ีมีหนาท่ีใน
การบริหารงานดานวินัยของสหรัฐอเมริกา ไดแก คณะกรรมการ
พิทักษระบบคุณธรรม หรือMeritSystem Protection Board
(MSPB)ซึ่งเปนองคกรอิสระของรัฐบาล มีการดําเนินการคลายกับ
รูปแบบของศาล ประกอบดวยสมาชิก3 คน จากการแตงตั้งของ
ประธานาธิบดีโดยความเห็นชอบของวุฒิสภา มีวาระการดํารง
ตําแหนง7ป และประธานาธิบดีจะตั้งคณะกรรมการคนหน่ึงเปน
ประธานทําหนาท่ีหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการโดยความ
เห็นชอบของวุฒิสภา กระบวนการในการทําคําวินิจฉัย โดยท่ัวไป
จะใชเสียงขางมาก จากจํานวนท้ังหมด3คน

3.1.4 เครือรัฐออสเตรเลีย
การดําเนินการทางวินัยของประเทศออสเตรเลีย จะเปนไปตาม

Public Service Act 1999 องคกรท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของกับการ
บริหารงานบุคคลดานวินัยของประเทศออสเตรเลีย ไดแก
รัฐมนตรีว าการราชการแผนดิน หรือ Public Service

Commissioner โดยมีรัฐมนตรีชวยวาราชการแผนดิน และ
รัฐมนตรีวาการพิทักษระบบคุณธรรมในระบบราชการ รวมกันสาม
คน เรียกวาคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (Public Service
Commission) ไดรับการแตงตั้งจากผูสําเร็จราชการ มาจาก
กระบวนการสรรหา และมีวาระการดํารงตําแหนง5 ป มีอํานาจ
ครอบคลุมหนวยงานของรัฐท้ังท่ีเปนสวนราชการ เปนหนวยงาน
ของรัฐในสังกัดฝายบริหารและท่ีเปนหนวยงานของรัฐในสังกัด
ฝายนิติบัญญัติ การกําหนดประเภทความผิดPublic Service Act
1999มีการกําหนดกฎเกณฑความประพฤติของขาราชการ และมี
การกําหนดโทษทางวินัยเพ่ือลงโทษขาราชการท่ีฝาฝนกฎเกณฑ
ความประพฤติ ไว คือ1. ไลออก2.ลดตําแหนง3. เปลี่ยนหนาท่ี
4. ลดข้ันเงินเดือน 5. หักเงินเดือน 6. ภาคทัณฑ การอุทธรณ
มีคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (Merit Protection
Commission) ประกอบด วยคณะกรรมการ 3 คน คื อ 1)
the Public Service Commissioner 2) the Deputy Public
Commissioner และ 3) the Merit Protection Commissioner
(theMPC) ทําหนาท่ีเปนองคกรควบคุมภายนอกในการตรวจสอบ
การตัดสินใจและการดําเนินการใดๆ ของรัฐท่ีจะกระทบตอ
ขาราชการการรักษาความเปนธรรมและปกปองระบบคุณธรรมใน
ราชการท้ังในการคัดเลือกบุคคลเขา รับราชการ การเลื่อนตําแหนง
หรือการใหพนจากตําแหนงตลอดท้ังเปนองคกรอุทธรณสําหรับ
ขาราชการท่ีไมไดรับความเปนธรรมดวย ท้ังน้ีโดยมีหลักประกัน
ความเปนอิสระของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติพิทักษ
คุณธรรม (Merit Protection Act 1984) โดยคณะกรรมการชุดน้ี
ไดรับแตงตั้งจากผูสําเร็จราชการแผนดินโดยขอเสนอของ
คณะรัฐมนตรี

3.2กฎหมายเกี่ยวกับระบบพิทักษคุณธรรมในประเทศไทย
การกําหนดโทษทางวินัย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง

วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
กําหนดโทษทางวินัยไว 4 สถาน คือ โทษวินัยไมรายแรง ไดแก
ภาคทัณฑ ตัดคาจาง โทษวินัยรายแรง ไดแก ปลดออก ไลออก

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วาดวยการบริหารงานบุคคล
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 กําหนดโทษทาง
วินัยไว 4 สถาน คือ โทษวินัยไมรายแรง ไดแก ภาคทัณฑ งด
บําเหน็จความชอบ ตัดคาจาง โทษวินัยรายแรง ไดแก ไลออก
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วาดวยการบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ขอ 51
กําหนดโทษทางวินัยไว 4 สถาน คือ โทษวินัยไมรายแรง ไดแก
ภาคทัณฑ ตัดคาจาง ลดคาจาง โทษวินัยรายแรง ไดแก ปลดออก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วา
ดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
กําหนดโทษทางวินัยไว 5 สถาน คือ โทษวินัยไมรายแรง ไดแก
ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน โทษทางวินัยรายแรง ไดแก
ปลดออก ไลออก

มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี สุ รนารี  ข อบั งคั บ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการบริหารงานบคุคล(ฉบบั
ท่ี 3)พ.ศ.2558ประกาศ ณ วันท่ี 23มีนาคม พ.ศ. 2558 กําหนด
โทษทางวินัยไว 4สถาน คือ โทษวินัยไมรายแรง ไดแก ภาคทัณฑ
งดบําเหน็จความชอบ โทษวินัยรายแรง ไดแก ปลดออก ไลออก

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วา
ดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
กําหนดโทษทางวินัยไว 4 สถาน คือ โทษวินัยไมรายแรง ไดแก
ภาคทัณฑ ลดเงินเดือน ลดการเลื่อนข้ันเงินเดือนประจําในปท่ีถูก
ลงโทษทางวินัย โทษทางวินัยรายแรง ไดแก ปลดออก

วินัยและการรักษาวินัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร

วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานของมหาวิทยาลัย
(แกไขเพ่ิมเติม)ฉบับท่ี 2พ.ศ. 2557กําหนดใหการดําเนินการทาง
วินัยและการรักษาวินัยของพนักงาน ใหนําพระราชบัญญัติ
ขาราชการพลเรือนมาใชบังคับโดยอนุโลม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วาดวยการบริหารงานบุคคล
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 กําหนดการรักษา
วิ นั ยของพนักงานมหาวิทยาลั ยไว  เช น พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาตองสุภาพเรียบรอยและปฏิบัติตามคําสั่งของ
ผูบังคับบัญชา ซึ่งสั่งการในหนาท่ีโดยชอบโดยไมขัดขืนหรือ
หลีกเลี่ยง  ตองปฏิบัติหนาท่ีตามนโยบายคําสั่งกฎระเบียบ
ขอบังคับและแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัยตองปฏิบัติหนาท่ี
ท่ีไดรับมอบหมายใหเกิดผลดีหรือเกิดความกาวหนาแก

มหาวิทยาลัย ระมัดระวังรักษาทรัพยสินและผลประโยชนของ
มหาวิทยาลัย ตองอุทิศเวลาใหแกมหาวิทยาลัย ใชความอุตสาหะ
วิริยะเต็มกําลังของตนดวยความมุงหมายใหกิจการน้ันน้ันบรรลุ
ซึ่งความสําเร็จ จะละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ีไมได ตองรักษา
ความลับของมหาวิทยาลัย ตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา
การรายงานดวยปกปดขอความซึ่งควรแจงถือเปนการรายงานเท็จ
ดวย ตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต และหามอาศัย
หรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยอํานาจหนาท่ีของตนไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออมหาประโยชนใหแกตนหรือผูอ่ืน การปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดประโยชนท่ีมิควรได
ถือเปนการทุจริตตอหนาท่ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วาดวยการบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
กําหนดการการรักษาวินัยไว เชน ตองปฏิบัติหนาท่ีราชการดวย
ความซื่อสัตยสุจริต เท่ียงธรรม ขยันหมั่นเพียร และดูแลเอาใจใส
รักษาประโยชนของทางราชการ หามมิใหอาศัยหรือยอมใหผูอ่ืน
อาศัยอํานาจหนาท่ีราชการของตนไมวาจะโดยทางตรงหรือ
ทางออมหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน การปฏิบัติหรือการ
ละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบ เพ่ือใหตนเองหรอืผูอ่ืน
ไดรับประโยชนท่ีมิควรไดเปนการทุจริตตอหนาท่ีราชการและ
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง พนักงานในสถาบันอุดมศกึษาตอง
ปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบยีบ แบบแผนของทางราชการ มติ
คณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ การปฏิบัติหนาท่ีทาง
ราชการโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอไมปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบาย
ของทางราชการ หรือขาดการเอาใจใสระมัดระวังรักษาประโยชน
ของทางราชการ อันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกราชการอยาง
ร ายแรงเปนความผิ ดวิ นั ยอย างร ายแรง พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การ
รายงานโดยปกปดขอความ ซึ่งควรแจงถือวาเปนการรายงานเท็จ
ดวย การรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา อันเปนเหตุใหเสียหายแก
ราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง  พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาตองประพฤติเปนแบบอยางท่ีดี มีความสุภาพ
เรียบรอย วางตนใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย
อุทิศเวลาใหกับทางราชการอยางเต็มท่ี รักษาความสามัคคี
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วาดวยการบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ขอ 51
กําหนดโทษทางวินัยไว 4 สถาน คือ โทษวินัยไมรายแรง ไดแก
ภาคทัณฑ ตัดคาจาง ลดคาจาง โทษวินัยรายแรง ไดแก ปลดออก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วา
ดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
กําหนดโทษทางวินัยไว 5 สถาน คือ โทษวินัยไมรายแรง ไดแก
ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน โทษทางวินัยรายแรง ไดแก
ปลดออก ไลออก

มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี สุ รนารี  ข อบั งคั บ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการบริหารงานบคุคล(ฉบบั
ท่ี 3)พ.ศ.2558ประกาศ ณ วันท่ี 23มีนาคม พ.ศ. 2558 กําหนด
โทษทางวินัยไว 4สถาน คือ โทษวินัยไมรายแรง ไดแก ภาคทัณฑ
งดบําเหน็จความชอบ โทษวินัยรายแรง ไดแก ปลดออก ไลออก

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วา
ดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
กําหนดโทษทางวินัยไว 4 สถาน คือ โทษวินัยไมรายแรง ไดแก
ภาคทัณฑ ลดเงินเดือน ลดการเลื่อนข้ันเงินเดือนประจําในปท่ีถูก
ลงโทษทางวินัย โทษทางวินัยรายแรง ไดแก ปลดออก

วินัยและการรักษาวินัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร

วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานของมหาวิทยาลัย
(แกไขเพ่ิมเติม)ฉบับท่ี 2พ.ศ. 2557กําหนดใหการดําเนินการทาง
วินัยและการรักษาวินัยของพนักงาน ใหนําพระราชบัญญัติ
ขาราชการพลเรือนมาใชบังคับโดยอนุโลม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วาดวยการบริหารงานบุคคล
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 กําหนดการรักษา
วิ นั ยของพนักงานมหาวิทยาลั ยไว  เช น พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาตองสุภาพเรียบรอยและปฏิบัติตามคําสั่งของ
ผูบังคับบัญชา ซึ่งสั่งการในหนาท่ีโดยชอบโดยไมขัดขืนหรือ
หลีกเลี่ยง  ตองปฏิบัติหนาท่ีตามนโยบายคําสั่งกฎระเบียบ
ขอบังคับและแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัยตองปฏิบัติหนาท่ี
ท่ีไดรับมอบหมายใหเกิดผลดีหรือเกิดความกาวหนาแก

มหาวิทยาลัย ระมัดระวังรักษาทรัพยสินและผลประโยชนของ
มหาวิทยาลัย ตองอุทิศเวลาใหแกมหาวิทยาลัย ใชความอุตสาหะ
วิริยะเต็มกําลังของตนดวยความมุงหมายใหกิจการน้ันน้ันบรรลุ
ซึ่งความสําเร็จ จะละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ีไมได ตองรักษา
ความลับของมหาวิทยาลัย ตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา
การรายงานดวยปกปดขอความซึ่งควรแจงถือเปนการรายงานเท็จ
ดวย ตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต และหามอาศัย
หรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยอํานาจหนาท่ีของตนไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออมหาประโยชนใหแกตนหรือผูอ่ืน การปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดประโยชนท่ีมิควรได
ถือเปนการทุจริตตอหนาท่ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วาดวยการบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
กําหนดการการรักษาวินัยไว เชน ตองปฏิบัติหนาท่ีราชการดวย
ความซื่อสัตยสุจริต เท่ียงธรรม ขยันหมั่นเพียร และดูแลเอาใจใส
รักษาประโยชนของทางราชการ หามมิใหอาศัยหรือยอมใหผูอ่ืน
อาศัยอํานาจหนาท่ีราชการของตนไมวาจะโดยทางตรงหรือ
ทางออมหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน การปฏิบัติหรือการ
ละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบ เพ่ือใหตนเองหรอืผูอ่ืน
ไดรับประโยชนท่ีมิควรไดเปนการทุจริตตอหนาท่ีราชการและ
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง พนักงานในสถาบันอุดมศกึษาตอง
ปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบยีบ แบบแผนของทางราชการ มติ
คณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ การปฏิบัติหนาท่ีทาง
ราชการโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอไมปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบาย
ของทางราชการ หรือขาดการเอาใจใสระมัดระวังรักษาประโยชน
ของทางราชการ อันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกราชการอยาง
ร ายแรงเปนความผิ ดวิ นั ยอย างร ายแรง พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การ
รายงานโดยปกปดขอความ ซึ่งควรแจงถือวาเปนการรายงานเท็จ
ดวย การรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา อันเปนเหตุใหเสียหายแก
ราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง  พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาตองประพฤติเปนแบบอยางท่ีดี มีความสุภาพ
เรียบรอย วางตนใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย
อุทิศเวลาใหกับทางราชการอยางเต็มท่ี รักษาความสามัคคี
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วาดวยการบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ขอ 51
กําหนดโทษทางวินัยไว 4 สถาน คือ โทษวินัยไมรายแรง ไดแก
ภาคทัณฑ ตัดคาจาง ลดคาจาง โทษวินัยรายแรง ไดแก ปลดออก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วา
ดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
กําหนดโทษทางวินัยไว 5 สถาน คือ โทษวินัยไมรายแรง ไดแก
ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน โทษทางวินัยรายแรง ไดแก
ปลดออก ไลออก

มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี สุ รนารี  ข อบั งคั บ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการบริหารงานบคุคล(ฉบบั
ท่ี 3)พ.ศ.2558ประกาศ ณ วันท่ี 23มีนาคม พ.ศ. 2558 กําหนด
โทษทางวินัยไว 4สถาน คือ โทษวินัยไมรายแรง ไดแก ภาคทัณฑ
งดบําเหน็จความชอบ โทษวินัยรายแรง ไดแก ปลดออก ไลออก

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วา
ดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
กําหนดโทษทางวินัยไว 4 สถาน คือ โทษวินัยไมรายแรง ไดแก
ภาคทัณฑ ลดเงินเดือน ลดการเลื่อนข้ันเงินเดือนประจําในปท่ีถูก
ลงโทษทางวินัย โทษทางวินัยรายแรง ไดแก ปลดออก

วินัยและการรักษาวินัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร

วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานของมหาวิทยาลัย
(แกไขเพ่ิมเติม)ฉบับท่ี 2พ.ศ. 2557กําหนดใหการดําเนินการทาง
วินัยและการรักษาวินัยของพนักงาน ใหนําพระราชบัญญัติ
ขาราชการพลเรือนมาใชบังคับโดยอนุโลม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วาดวยการบริหารงานบุคคล
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 กําหนดการรักษา
วิ นั ยของพนักงานมหาวิทยาลั ยไว  เช น พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาตองสุภาพเรียบรอยและปฏิบัติตามคําสั่งของ
ผูบังคับบัญชา ซึ่งสั่งการในหนาท่ีโดยชอบโดยไมขัดขืนหรือ
หลีกเลี่ยง  ตองปฏิบัติหนาท่ีตามนโยบายคําสั่งกฎระเบียบ
ขอบังคับและแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัยตองปฏิบัติหนาท่ี
ท่ีไดรับมอบหมายใหเกิดผลดีหรือเกิดความกาวหนาแก

มหาวิทยาลัย ระมัดระวังรักษาทรัพยสินและผลประโยชนของ
มหาวิทยาลัย ตองอุทิศเวลาใหแกมหาวิทยาลัย ใชความอุตสาหะ
วิริยะเต็มกําลังของตนดวยความมุงหมายใหกิจการน้ันน้ันบรรลุ
ซึ่งความสําเร็จ จะละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ีไมได ตองรักษา
ความลับของมหาวิทยาลัย ตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา
การรายงานดวยปกปดขอความซึ่งควรแจงถือเปนการรายงานเท็จ
ดวย ตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต และหามอาศัย
หรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยอํานาจหนาท่ีของตนไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออมหาประโยชนใหแกตนหรือผูอ่ืน การปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดประโยชนท่ีมิควรได
ถือเปนการทุจริตตอหนาท่ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วาดวยการบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
กําหนดการการรักษาวินัยไว เชน ตองปฏิบัติหนาท่ีราชการดวย
ความซื่อสัตยสุจริต เท่ียงธรรม ขยันหมั่นเพียร และดูแลเอาใจใส
รักษาประโยชนของทางราชการ หามมิใหอาศัยหรือยอมใหผูอ่ืน
อาศัยอํานาจหนาท่ีราชการของตนไมวาจะโดยทางตรงหรือ
ทางออมหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน การปฏิบัติหรือการ
ละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบ เพ่ือใหตนเองหรอืผูอ่ืน
ไดรับประโยชนท่ีมิควรไดเปนการทุจริตตอหนาท่ีราชการและ
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง พนักงานในสถาบันอุดมศกึษาตอง
ปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบยีบ แบบแผนของทางราชการ มติ
คณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ การปฏิบัติหนาท่ีทาง
ราชการโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอไมปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบาย
ของทางราชการ หรือขาดการเอาใจใสระมัดระวังรักษาประโยชน
ของทางราชการ อันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกราชการอยาง
ร ายแรงเปนความผิ ดวิ นั ยอย างร ายแรง พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การ
รายงานโดยปกปดขอความ ซึ่งควรแจงถือวาเปนการรายงานเท็จ
ดวย การรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา อันเปนเหตุใหเสียหายแก
ราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง  พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาตองประพฤติเปนแบบอยางท่ีดี มีความสุภาพ
เรียบรอย วางตนใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย
อุทิศเวลาใหกับทางราชการอยางเต็มท่ี รักษาความสามัคคี
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ชวยเหลือเก้ือกูลในการปฏิบัติหนาท่ีราชการระหวางผูรวม
ปฏิบัติราชการดวยกัน  การกลั่นแกลง การดูหมิ่น เหยียดหยาม
กดข่ี ขมเหง ผูรวมปฏิบัติราชการ นักศึกษา หรือประชาชนอยาง
รายแรง เปนความผิดวิ นัยอย างร ายแรง  พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาตองไมกระทําการหรือยอมใหผูอ่ืนกระทําการ
หาประโยชนอันอาจทําใหเสื่อมเสียความเท่ียงธรรมหรือเสื่อม
เกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ีราชการของตน การกระทํา
ดังกลาวให ถือว าเปนการกระทําผิดวิ นัย  พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาตองรักษาช่ือเสียงของตน และรักษาเกียตริ
ศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ีราชการของตนมิใหเสื่อมเสีย โดยไม
กระทําการใด ๆ อันไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัว การกระทํา
ความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให
จําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ หรือกระทําการอ่ืนใดอันไดช่ือวาเปนผู
ประพฤติช่ัวอยางรายแรงเปนความผิดวินัยอยางรายแรง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการบริหารงานบุคคล
พ.ศ.2546กําหนดการรักษาวินัยไว เชน ตองสุภาพเรียบรอย เช่ือ
ฟงและปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งการในหนาท่ี
โดยชอบการปฏิบัติหนาท่ีโดยขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติ
ตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา ซึ่งสั่งการในหนาท่ีโดยชอบอันเปน
เหตุใหมหาวิทยาลัยเสียหายอยางรายแรงเปนความผิดวินัยอยาง
รายแรง ตองอุทิศเวลาใหแกมหาวิทยาลัย และไมละท้ิงหรือ
ทอดท้ิงหนาท่ี การละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ีโดยไมมีเหตุผลอัน
สมควรเปนเหตุใหมหาวิทยาลัยเสียหายอยางรายแรง หรือละท้ิง
หนาท่ีติดตอกันในคราวเดียวเปนเวลาเกินกวา 15 วัน โดยไมมี
เหตุผลอันสมควรหรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไม
ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเปนความผิดวินัยอยาง
รายแรง ตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต หามมิให
อาศัยหรือยอมใหผู อ่ืนอาศัยอํานาจหนาท่ีของตน ไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออม หาประโยชนใหแกตนหรือผูอ่ืนการปฏิบัติ
หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ เพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนได
ประโยชนท่ีไมควรไดเปนการทุจริตตอหนาท่ี และเปนความผิด
วินัยอยางรายแรง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วา
ดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551

ประกาศ ณ วันท่ี 9 เมษายน พ.ศ.2551 กําหนดการรักษาวินัยไว
เชนตองสุภาพเรียบรอยและปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา
ซึ่งสั่งการในหนาท่ีโดยชอบดวยกฎหมาย โดยไมขัดขืนหรือ
หลีกเลี่ยงพนักงานตองปฏิบัติหนาท่ีตามนโยบายคําสั่ ง
กฎระเบียบ ขอบังคับและธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย พนักงาน
ตองปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหเกิดผลดีหรือเกิด
ความกาวหนาแกมหาวิทยาลัย ระมัดระวังรักษาทรัพยสินและ
ผลประโยชนของมหาวิทยาลัย ตองอุทิศเวลาใหแกมหาวิทยาลัย
ใชความอุตสาหะวิริยะเต็มสติกําลังของตนโดยความมุงหมายให
กิจการน้ันน้ันบรรลุซึ่งความสําเร็จ จะละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ี
มิได ตองรักษาความลับของมหาวิทยาลัย ตองประพฤติและ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและมารยาทแหงวิชาชีพของตน ตอง
รักษาความสามัคคีและชวยเหลือกันในการปฎิบัติหนาท่ีให
เกิดผลดีตอมหาวิทยาลัย ตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา
การรายงานโดยปกปดขอความจริงซึ่งควรตองแจงถือเปนการ
รายงานเท็จดวย พนักงานตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตย
สุจริต หามอาศัยหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยอํานาจหนาท่ีของตนไม
วาโดยทางตรงหรือทางออมหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน
การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืน
ไดรับประโยชนท่ีมิควรไดถือเปนการทุจริตตอหนาท่ี  ตองไม
ปฏิบัติ งานอ่ืนใดซึ่ งจะเปนการขัดกับวัตถุประสงคและ
ผลประโยชนของมหาวิทยาลัย ตองไมประพฤติใหเสื่อมเสีย
ช่ือเสียงแกตนเองหรือแกช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย

โครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการสอบสวน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ตามขอ 8 ของขอบังคับ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และข้ันตอน
ในการสอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ.2551กําหนดใหอธิการบดี
เปนผูมีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยใหแตงตัง้จาก
ขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยรวมกันแลวมีจํานวนอยาง
นอยสามคน ประกอบดวย ประธานกรรมการเปนขาราชการ ซึ่ง
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหรือเทียบไดไมต่ํากวาผูถูกกลาวหา
กรรมการจํานวนอีกอยางนอยสองคน โดยใหแตงตั้งกรรมการคน
หน่ึงเปนเลขานุการ และอาจมีผูชวยเลขานุการดวยก็ได และตอง
มีผูดํารงตําแหนงนิติกรหรือผูไดรับปริญญาทางกฎหมาย หรือผู
ไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย รวมเปน
กรรมการดวยอยางนอยหน่ึงคน
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ชวยเหลือเก้ือกูลในการปฏิบัติหนาท่ีราชการระหวางผูรวม
ปฏิบัติราชการดวยกัน  การกลั่นแกลง การดูหมิ่น เหยียดหยาม
กดข่ี ขมเหง ผูรวมปฏิบัติราชการ นักศึกษา หรือประชาชนอยาง
รายแรง เปนความผิดวิ นัยอย างร ายแรง  พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาตองไมกระทําการหรือยอมใหผูอ่ืนกระทําการ
หาประโยชนอันอาจทําใหเสื่อมเสียความเท่ียงธรรมหรือเสื่อม
เกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ีราชการของตน การกระทํา
ดังกลาวให ถือว าเปนการกระทําผิดวิ นัย  พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาตองรักษาช่ือเสียงของตน และรักษาเกียตริ
ศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ีราชการของตนมิใหเสื่อมเสีย โดยไม
กระทําการใด ๆ อันไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัว การกระทํา
ความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให
จําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ หรือกระทําการอ่ืนใดอันไดช่ือวาเปนผู
ประพฤติช่ัวอยางรายแรงเปนความผิดวินัยอยางรายแรง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการบริหารงานบุคคล
พ.ศ.2546กําหนดการรักษาวินัยไว เชน ตองสุภาพเรียบรอย เช่ือ
ฟงและปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งการในหนาท่ี
โดยชอบการปฏิบัติหนาท่ีโดยขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติ
ตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา ซึ่งสั่งการในหนาท่ีโดยชอบอันเปน
เหตุใหมหาวิทยาลัยเสียหายอยางรายแรงเปนความผิดวินัยอยาง
รายแรง ตองอุทิศเวลาใหแกมหาวิทยาลัย และไมละท้ิงหรือ
ทอดท้ิงหนาท่ี การละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ีโดยไมมีเหตุผลอัน
สมควรเปนเหตุใหมหาวิทยาลัยเสียหายอยางรายแรง หรือละท้ิง
หนาท่ีติดตอกันในคราวเดียวเปนเวลาเกินกวา 15 วัน โดยไมมี
เหตุผลอันสมควรหรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไม
ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเปนความผิดวินัยอยาง
รายแรง ตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต หามมิให
อาศัยหรือยอมใหผู อ่ืนอาศัยอํานาจหนาท่ีของตน ไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออม หาประโยชนใหแกตนหรือผูอ่ืนการปฏิบัติ
หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ เพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนได
ประโยชนท่ีไมควรไดเปนการทุจริตตอหนาท่ี และเปนความผิด
วินัยอยางรายแรง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วา
ดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551

ประกาศ ณ วันท่ี 9 เมษายน พ.ศ.2551 กําหนดการรักษาวินัยไว
เชนตองสุภาพเรียบรอยและปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา
ซึ่งสั่งการในหนาท่ีโดยชอบดวยกฎหมาย โดยไมขัดขืนหรือ
หลีกเลี่ยงพนักงานตองปฏิบัติหนาท่ีตามนโยบายคําสั่ ง
กฎระเบียบ ขอบังคับและธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย พนักงาน
ตองปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหเกิดผลดีหรือเกิด
ความกาวหนาแกมหาวิทยาลัย ระมัดระวังรักษาทรัพยสินและ
ผลประโยชนของมหาวิทยาลัย ตองอุทิศเวลาใหแกมหาวิทยาลัย
ใชความอุตสาหะวิริยะเต็มสติกําลังของตนโดยความมุงหมายให
กิจการน้ันน้ันบรรลุซึ่งความสําเร็จ จะละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ี
มิได ตองรักษาความลับของมหาวิทยาลัย ตองประพฤติและ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและมารยาทแหงวิชาชีพของตน ตอง
รักษาความสามัคคีและชวยเหลือกันในการปฎิบัติหนาท่ีให
เกิดผลดีตอมหาวิทยาลัย ตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา
การรายงานโดยปกปดขอความจริงซึ่งควรตองแจงถือเปนการ
รายงานเท็จดวย พนักงานตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตย
สุจริต หามอาศัยหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยอํานาจหนาท่ีของตนไม
วาโดยทางตรงหรือทางออมหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน
การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืน
ไดรับประโยชนท่ีมิควรไดถือเปนการทุจริตตอหนาท่ี  ตองไม
ปฏิบัติ งานอ่ืนใดซึ่ งจะเปนการขัดกับวัตถุประสงคและ
ผลประโยชนของมหาวิทยาลัย ตองไมประพฤติใหเสื่อมเสีย
ช่ือเสียงแกตนเองหรือแกช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย

โครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการสอบสวน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ตามขอ 8 ของขอบังคับ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และข้ันตอน
ในการสอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ.2551กําหนดใหอธิการบดี
เปนผูมีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยใหแตงตัง้จาก
ขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยรวมกันแลวมีจํานวนอยาง
นอยสามคน ประกอบดวย ประธานกรรมการเปนขาราชการ ซึ่ง
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหรือเทียบไดไมต่ํากวาผูถูกกลาวหา
กรรมการจํานวนอีกอยางนอยสองคน โดยใหแตงตั้งกรรมการคน
หน่ึงเปนเลขานุการ และอาจมีผูชวยเลขานุการดวยก็ได และตอง
มีผูดํารงตําแหนงนิติกรหรือผูไดรับปริญญาทางกฎหมาย หรือผู
ไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย รวมเปน
กรรมการดวยอยางนอยหน่ึงคน
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ชวยเหลือเก้ือกูลในการปฏิบัติหนาท่ีราชการระหวางผูรวม
ปฏิบัติราชการดวยกัน  การกลั่นแกลง การดูหมิ่น เหยียดหยาม
กดข่ี ขมเหง ผูรวมปฏิบัติราชการ นักศึกษา หรือประชาชนอยาง
รายแรง เปนความผิดวิ นัยอย างร ายแรง  พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาตองไมกระทําการหรือยอมใหผูอ่ืนกระทําการ
หาประโยชนอันอาจทําใหเสื่อมเสียความเท่ียงธรรมหรือเสื่อม
เกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ีราชการของตน การกระทํา
ดังกลาวให ถือว าเปนการกระทําผิดวิ นัย  พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาตองรักษาช่ือเสียงของตน และรักษาเกียตริ
ศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ีราชการของตนมิใหเสื่อมเสีย โดยไม
กระทําการใด ๆ อันไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัว การกระทํา
ความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให
จําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ หรือกระทําการอ่ืนใดอันไดช่ือวาเปนผู
ประพฤติช่ัวอยางรายแรงเปนความผิดวินัยอยางรายแรง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการบริหารงานบุคคล
พ.ศ.2546กําหนดการรักษาวินัยไว เชน ตองสุภาพเรียบรอย เช่ือ
ฟงและปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งการในหนาท่ี
โดยชอบการปฏิบัติหนาท่ีโดยขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติ
ตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา ซึ่งสั่งการในหนาท่ีโดยชอบอันเปน
เหตุใหมหาวิทยาลัยเสียหายอยางรายแรงเปนความผิดวินัยอยาง
รายแรง ตองอุทิศเวลาใหแกมหาวิทยาลัย และไมละท้ิงหรือ
ทอดท้ิงหนาท่ี การละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ีโดยไมมีเหตุผลอัน
สมควรเปนเหตุใหมหาวิทยาลัยเสียหายอยางรายแรง หรือละท้ิง
หนาท่ีติดตอกันในคราวเดียวเปนเวลาเกินกวา 15 วัน โดยไมมี
เหตุผลอันสมควรหรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไม
ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเปนความผิดวินัยอยาง
รายแรง ตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต หามมิให
อาศัยหรือยอมใหผู อ่ืนอาศัยอํานาจหนาท่ีของตน ไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออม หาประโยชนใหแกตนหรือผูอ่ืนการปฏิบัติ
หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ เพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนได
ประโยชนท่ีไมควรไดเปนการทุจริตตอหนาท่ี และเปนความผิด
วินัยอยางรายแรง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วา
ดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551

ประกาศ ณ วันท่ี 9 เมษายน พ.ศ.2551 กําหนดการรักษาวินัยไว
เชนตองสุภาพเรียบรอยและปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา
ซึ่งสั่งการในหนาท่ีโดยชอบดวยกฎหมาย โดยไมขัดขืนหรือ
หลีกเลี่ยงพนักงานตองปฏิบัติหนาท่ีตามนโยบายคําสั่ ง
กฎระเบียบ ขอบังคับและธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย พนักงาน
ตองปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหเกิดผลดีหรือเกิด
ความกาวหนาแกมหาวิทยาลัย ระมัดระวังรักษาทรัพยสินและ
ผลประโยชนของมหาวิทยาลัย ตองอุทิศเวลาใหแกมหาวิทยาลัย
ใชความอุตสาหะวิริยะเต็มสติกําลังของตนโดยความมุงหมายให
กิจการน้ันน้ันบรรลุซึ่งความสําเร็จ จะละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ี
มิได ตองรักษาความลับของมหาวิทยาลัย ตองประพฤติและ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและมารยาทแหงวิชาชีพของตน ตอง
รักษาความสามัคคีและชวยเหลือกันในการปฎิบัติหนาท่ีให
เกิดผลดีตอมหาวิทยาลัย ตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา
การรายงานโดยปกปดขอความจริงซึ่งควรตองแจงถือเปนการ
รายงานเท็จดวย พนักงานตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตย
สุจริต หามอาศัยหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยอํานาจหนาท่ีของตนไม
วาโดยทางตรงหรือทางออมหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน
การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืน
ไดรับประโยชนท่ีมิควรไดถือเปนการทุจริตตอหนาท่ี  ตองไม
ปฏิบัติ งานอ่ืนใดซึ่ งจะเปนการขัดกับวัตถุประสงคและ
ผลประโยชนของมหาวิทยาลัย ตองไมประพฤติใหเสื่อมเสีย
ช่ือเสียงแกตนเองหรือแกช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย

โครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการสอบสวน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ตามขอ 8 ของขอบังคับ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และข้ันตอน
ในการสอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ.2551กําหนดใหอธิการบดี
เปนผูมีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยใหแตงตัง้จาก
ขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยรวมกันแลวมีจํานวนอยาง
นอยสามคน ประกอบดวย ประธานกรรมการเปนขาราชการ ซึ่ง
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหรือเทียบไดไมต่ํากวาผูถูกกลาวหา
กรรมการจํานวนอีกอยางนอยสองคน โดยใหแตงตั้งกรรมการคน
หน่ึงเปนเลขานุการ และอาจมีผูชวยเลขานุการดวยก็ได และตอง
มีผูดํารงตําแหนงนิติกรหรือผูไดรับปริญญาทางกฎหมาย หรือผู
ไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย รวมเปน
กรรมการดวยอยางนอยหน่ึงคน
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มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตามขอ 7 ของ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วาดวยการดําเนินการ
ทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ
การสั่งพักหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน การอุทธรณ และการ
รองทุกข พ.ศ. 2550 กําหนดองคประกอบของคณะกรรมการ
สอบสวน ตองมีจํานวนไมนอยกวาสามคน โดยแตงตั้งจาก
คณะกรรมการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยและตองประกอบดวยผู
มีคุณวุฒิทางกฎหมายอยางนอยหน่ึงคน

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอ11ของ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550กําหนดองคประกอบ
ของคณะกรรมการสอบสวน ประกอบดวยประธานกรรมการและ
กรรมการอยางนอยสองคน โดยแตงตั้งจากขาราชการหรือ
เจาหนาท่ีของรัฐในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัย
เห็นสมควรและตองประกอบดวยผูมีวุฒิทางกฎหมายอยางนอย
หน่ึงคน ท้ังน้ี ใหกรรมการคนหน่ึงเปนเลขานุการและอาจใหมี
ผูชวยเลขานุการดวยก็ได

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐหรือมหาวิทยาลัยนอก
ระบบ เชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ขอ3 ของประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสอบสวน กําหนดให
การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน แตงตั้งจากบุคลากรจํานวน
อยางนอย3คน ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการอยาง
นอยสองคน โดยใหกรรมการคนหน่ึงเปนเลขานุการและอาจแตงตัง้
ผูชวยเลขานุการได และตองประกอบดวยผูมีวุฒิทางกฎหมาย
หรือผูไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย
หรือผูมีประสบการณในการดําเนินการทางวินัยอยางนอยหน่ึงคน

มหาวิทยาลัยมหิดล ตามขอ 8 ของขอบังคับสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขการ
สอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ. 2550 กําหนดองคประกอบของ
คณะกรรมการสอบสวน โดยใหแตงตั้งจากขาราชการและหรือ
พนักงานมหาวิทยาลัย รวมกันแลวมีจํานวนอยางนอยสามคน
ประกอบดวยประธานกรรมการซึ่งดํารงตําแหนงบริหารไมต่ํากวา
หรือเทียบไดไมต่ํากวาผูถูกกลาวหากรรมการอีกอยางนอยสอง
คนโดยใหแตงตั้งกรรมการคนหน่ึงเปนเลขานุการคณะกรรมการ
สอบสวนตองมีผูดํารงตําแหนงนิติกรหรือผูไดรับปริญญาทาง

กฎหมายหรือผูไดรับการฝกอบรมตามหลกัสตูรการดาํเนินการทาง
วินัย รวมเปนกรรมการดวยอยางนอยหน่ึงคน

โครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการอุทธรณ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ขอ 5 ของขอบังคับ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการอุทธรณและการรองทุกข
พ.ศ. 2551 คณะกรรมการอุทธรณ ประกอบดวย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิหน่ึงคน เปนประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งดํารงตําแหนงอาจารยประจําหน่ึง
คน กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเปนขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาดํารงตําแหนงระดับผูอํานวยการกองหรือ
เทียบเทาข้ึนไปหน่ึงคน ผูแทนจากกรรมการสภาคณาจารยหน่ึงคน
และผูแทนจากกรรมการสภาขาราชการและลูกจางหน่ึงคน เปน
กรรมการ

มหาวิทยาลั ยราชภัฏจันทรเกษม ข อบั งคั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วาดวยการดําเนินการทางวินัย
การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพัก
หรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน การอุทธรณ และการรองทุกข
พ.ศ.2550 คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข ประกอบดวย
ประธานกรรมการซึ่งแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย
กรรมการซึ่งแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิท่ีแตงตั้งจากบุคคลภายนอก
ซึ่งเปนผูมีความรูความเช่ียวชาญดานการบริหารงานบุคคล ดาน
กฎหมาย หรือดานบริหารจัดการภาครัฐ โดยการเสนอแนะของ
อธิการบดี จํานวนสามคน กรรมการซึ่งแตงตั้งจากสภาคณาจารย
และขาราชการจํานวนสามคน ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
เปนเลขานุการและใหมีนิติกรคนหน่ึงเปนผูชวยเลขานุการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วาดวยการอุทธรณและ
การรองทุกข พ.ศ.2557คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข
ประกอบดวย ประธาน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการจํานวนสามคน ซึ่งเลือก
จากผูดํารงตําแหนงบริหารของมหาวิทยาลัยซึ่งไมใชกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการจํานวนสี่คน ซึ่งเลือกจากขาราชการและ
พนักงาน กรรมการจํานวนสามคน ซึ่งเลือกจากบุคคลภายนอกซึ่ง
เปนผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย ดานบริหารการศึกษา และดาน
บริหารงานบุคคล ดานละหน่ึงคน
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มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตามขอ 7 ของ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วาดวยการดําเนินการ
ทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ
การสั่งพักหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน การอุทธรณ และการ
รองทุกข พ.ศ. 2550 กําหนดองคประกอบของคณะกรรมการ
สอบสวน ตองมีจํานวนไมนอยกวาสามคน โดยแตงตั้งจาก
คณะกรรมการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยและตองประกอบดวยผู
มีคุณวุฒิทางกฎหมายอยางนอยหน่ึงคน

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอ11ของ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550กําหนดองคประกอบ
ของคณะกรรมการสอบสวน ประกอบดวยประธานกรรมการและ
กรรมการอยางนอยสองคน โดยแตงตั้งจากขาราชการหรือ
เจาหนาท่ีของรัฐในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัย
เห็นสมควรและตองประกอบดวยผูมีวุฒิทางกฎหมายอยางนอย
หน่ึงคน ท้ังน้ี ใหกรรมการคนหน่ึงเปนเลขานุการและอาจใหมี
ผูชวยเลขานุการดวยก็ได

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐหรือมหาวิทยาลัยนอก
ระบบ เชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ขอ3 ของประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสอบสวน กําหนดให
การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน แตงตั้งจากบุคลากรจํานวน
อยางนอย3คน ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการอยาง
นอยสองคน โดยใหกรรมการคนหน่ึงเปนเลขานุการและอาจแตงตัง้
ผูชวยเลขานุการได และตองประกอบดวยผูมีวุฒิทางกฎหมาย
หรือผูไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย
หรือผูมีประสบการณในการดําเนินการทางวินัยอยางนอยหน่ึงคน

มหาวิทยาลัยมหิดล ตามขอ 8 ของขอบังคับสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขการ
สอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ. 2550 กําหนดองคประกอบของ
คณะกรรมการสอบสวน โดยใหแตงตั้งจากขาราชการและหรือ
พนักงานมหาวิทยาลัย รวมกันแลวมีจํานวนอยางนอยสามคน
ประกอบดวยประธานกรรมการซึ่งดํารงตําแหนงบริหารไมต่ํากวา
หรือเทียบไดไมต่ํากวาผูถูกกลาวหากรรมการอีกอยางนอยสอง
คนโดยใหแตงตั้งกรรมการคนหน่ึงเปนเลขานุการคณะกรรมการ
สอบสวนตองมีผูดํารงตําแหนงนิติกรหรือผูไดรับปริญญาทาง

กฎหมายหรือผูไดรับการฝกอบรมตามหลกัสตูรการดาํเนินการทาง
วินัย รวมเปนกรรมการดวยอยางนอยหน่ึงคน

โครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการอุทธรณ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ขอ 5 ของขอบังคับ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการอุทธรณและการรองทุกข
พ.ศ. 2551 คณะกรรมการอุทธรณ ประกอบดวย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิหน่ึงคน เปนประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งดํารงตําแหนงอาจารยประจําหน่ึง
คน กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเปนขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาดํารงตําแหนงระดับผูอํานวยการกองหรือ
เทียบเทาข้ึนไปหน่ึงคน ผูแทนจากกรรมการสภาคณาจารยหน่ึงคน
และผูแทนจากกรรมการสภาขาราชการและลูกจางหน่ึงคน เปน
กรรมการ

มหาวิทยาลั ยราชภัฏจันทรเกษม ข อบั งคั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วาดวยการดําเนินการทางวินัย
การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพัก
หรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน การอุทธรณ และการรองทุกข
พ.ศ.2550 คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข ประกอบดวย
ประธานกรรมการซึ่งแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย
กรรมการซึ่งแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิท่ีแตงตั้งจากบุคคลภายนอก
ซึ่งเปนผูมีความรูความเช่ียวชาญดานการบริหารงานบุคคล ดาน
กฎหมาย หรือดานบริหารจัดการภาครัฐ โดยการเสนอแนะของ
อธิการบดี จํานวนสามคน กรรมการซึ่งแตงตั้งจากสภาคณาจารย
และขาราชการจํานวนสามคน ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
เปนเลขานุการและใหมีนิติกรคนหน่ึงเปนผูชวยเลขานุการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วาดวยการอุทธรณและ
การรองทุกข พ.ศ.2557คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข
ประกอบดวย ประธาน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการจํานวนสามคน ซึ่งเลือก
จากผูดํารงตําแหนงบริหารของมหาวิทยาลัยซึ่งไมใชกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการจํานวนสี่คน ซึ่งเลือกจากขาราชการและ
พนักงาน กรรมการจํานวนสามคน ซึ่งเลือกจากบุคคลภายนอกซึ่ง
เปนผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย ดานบริหารการศึกษา และดาน
บริหารงานบุคคล ดานละหน่ึงคน
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มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตามขอ 7 ของ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วาดวยการดําเนินการ
ทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ
การสั่งพักหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน การอุทธรณ และการ
รองทุกข พ.ศ. 2550 กําหนดองคประกอบของคณะกรรมการ
สอบสวน ตองมีจํานวนไมนอยกวาสามคน โดยแตงตั้งจาก
คณะกรรมการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยและตองประกอบดวยผู
มีคุณวุฒิทางกฎหมายอยางนอยหน่ึงคน

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอ11ของ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550กําหนดองคประกอบ
ของคณะกรรมการสอบสวน ประกอบดวยประธานกรรมการและ
กรรมการอยางนอยสองคน โดยแตงตั้งจากขาราชการหรือ
เจาหนาท่ีของรัฐในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัย
เห็นสมควรและตองประกอบดวยผูมีวุฒิทางกฎหมายอยางนอย
หน่ึงคน ท้ังน้ี ใหกรรมการคนหน่ึงเปนเลขานุการและอาจใหมี
ผูชวยเลขานุการดวยก็ได

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐหรือมหาวิทยาลัยนอก
ระบบ เชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ขอ3 ของประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสอบสวน กําหนดให
การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน แตงตั้งจากบุคลากรจํานวน
อยางนอย3คน ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการอยาง
นอยสองคน โดยใหกรรมการคนหน่ึงเปนเลขานุการและอาจแตงตัง้
ผูชวยเลขานุการได และตองประกอบดวยผูมีวุฒิทางกฎหมาย
หรือผูไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย
หรือผูมีประสบการณในการดําเนินการทางวินัยอยางนอยหน่ึงคน

มหาวิทยาลัยมหิดล ตามขอ 8 ของขอบังคับสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขการ
สอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ. 2550 กําหนดองคประกอบของ
คณะกรรมการสอบสวน โดยใหแตงตั้งจากขาราชการและหรือ
พนักงานมหาวิทยาลัย รวมกันแลวมีจํานวนอยางนอยสามคน
ประกอบดวยประธานกรรมการซึ่งดํารงตําแหนงบริหารไมต่ํากวา
หรือเทียบไดไมต่ํากวาผูถูกกลาวหากรรมการอีกอยางนอยสอง
คนโดยใหแตงตั้งกรรมการคนหน่ึงเปนเลขานุการคณะกรรมการ
สอบสวนตองมีผูดํารงตําแหนงนิติกรหรือผูไดรับปริญญาทาง

กฎหมายหรือผูไดรับการฝกอบรมตามหลกัสตูรการดาํเนินการทาง
วินัย รวมเปนกรรมการดวยอยางนอยหน่ึงคน

โครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการอุทธรณ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ขอ 5 ของขอบังคับ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการอุทธรณและการรองทุกข
พ.ศ. 2551 คณะกรรมการอุทธรณ ประกอบดวย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิหน่ึงคน เปนประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งดํารงตําแหนงอาจารยประจําหน่ึง
คน กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเปนขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาดํารงตําแหนงระดับผูอํานวยการกองหรือ
เทียบเทาข้ึนไปหน่ึงคน ผูแทนจากกรรมการสภาคณาจารยหน่ึงคน
และผูแทนจากกรรมการสภาขาราชการและลูกจางหน่ึงคน เปน
กรรมการ

มหาวิทยาลั ยราชภัฏจันทรเกษม ข อบั งคั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วาดวยการดําเนินการทางวินัย
การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพัก
หรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน การอุทธรณ และการรองทุกข
พ.ศ.2550 คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข ประกอบดวย
ประธานกรรมการซึ่งแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย
กรรมการซึ่งแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิท่ีแตงตั้งจากบุคคลภายนอก
ซึ่งเปนผูมีความรูความเช่ียวชาญดานการบริหารงานบุคคล ดาน
กฎหมาย หรือดานบริหารจัดการภาครัฐ โดยการเสนอแนะของ
อธิการบดี จํานวนสามคน กรรมการซึ่งแตงตั้งจากสภาคณาจารย
และขาราชการจํานวนสามคน ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
เปนเลขานุการและใหมีนิติกรคนหน่ึงเปนผูชวยเลขานุการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วาดวยการอุทธรณและ
การรองทุกข พ.ศ.2557คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข
ประกอบดวย ประธาน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการจํานวนสามคน ซึ่งเลือก
จากผูดํารงตําแหนงบริหารของมหาวิทยาลัยซึ่งไมใชกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการจํานวนสี่คน ซึ่งเลือกจากขาราชการและ
พนักงาน กรรมการจํานวนสามคน ซึ่งเลือกจากบุคคลภายนอกซึ่ง
เปนผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย ดานบริหารการศึกษา และดาน
บริหารงานบุคคล ดานละหน่ึงคน
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ขอ 70 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลยั พ.ศ.
2551คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข ประกอบดวย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน เปนประธาน
กรรมการ ผูแทนผูบริหาร จํานวน1คน ผูแทนพนักงานจํานวน1
คน  ผูแทนสภาคณาจารยและพนักงาน จํานวน 1 คน และ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนบุคคลภายนอก จํานวน2คน เปนกรรมการ
4. วิเคราะหปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับระบบพิทักษคุณธรรม
ของพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

4.1ปญหาทางกฎหมายเกีย่วกับการดําเนินการทางวินัย
4.1.1ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกําหนดโทษทางวินัย

การท่ีแตละมหาวิทยาลัย มีการออกขอบังคับ
มหาวิทยาลัยกําหนดโทษทางวินัยไวเปนการเฉพาะตามแนวทางใน
การกําหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัย เพ่ือใชบังคับกับ
พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดของมหาวิทยาลัย ซึ่งบาง
มหาวิทยาลัย เชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนื อ โทษทางวิ นั ยร ายแรงสู งสุ ด คื อไล ออก แต
มหาวิทยาลัยมหิดล โทษทางวินัยรายแรงสูงสุด คือ ปลดออก
หรือมหาวิทยาลัยรามคําแหง โทษทางวินัย คือ ภาคทัณฑ ตัด
คาจาง ปลดออก ไลออกแตมหาวิทยาลัยสุรนารี โทษทางวินัย
คือภาคทัณฑ งดบําเหน็จความชอบ ปลดออก ไลออกมีผลทําให
การกําหนดโทษทางวินัยแตกตางกัน ทําใหพนักงานมหาวิทยาลัย
ซึ่งเปนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย มีหนาท่ีและภารกิจลักษณะ
เดียวกันไดรับการลงโทษทางวินัยท่ีไมเทาเทียมกันหากมีการ
กระทําความผิดในลักษณะเดียวกัน เกิดความไมเสมอภาคในการ
บังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวกับการกําหนดโทษทางวินัยของพนักงาน
มหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

จากท่ีกลาวมาขางตน การท่ีพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี 2)พ.ศ.
2551 กําหนดใหอํานาจสภาสถาบันอุดมศึกษาสามารถออก
ขอบังคับเก่ียวกับการกําหนดโทษทางวินัยเพ่ือบังคับใชกับ
พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดของมหาวิทยาลัยได ทําใหแตละ
มหาวิทยาลัยออกขอบังคับเก่ียวกับการกําหนดโทษทางวินัยไว
เปนการเฉพาะ สงผลใหการบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการ
กําหนดโทษทางวินัยสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัด
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีความแตกตางกัน ตามแนวทางการ

ดําเนินงานตามนโยบายท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด เกิดความ
ไม เสมอภาคในการกําหนดโทษทางวินัย เน่ืองจากแตละ
มหาวิทยาลัย มีการกําหนดโทษทางวินัยท่ีแตกตางกันไป

นอกจากน้ี การกําหนดโทษทางวินัยสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย ในการกระทําความผิดเดียวกัน แตบาง
มหาวิทยาลัยกําหนดโทษทางวิ นัยไวแตกต างกัน เชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ขอบังคับ
มหาวิทยาลัย วาดวย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2551 กําหนดโทษทางวินัยไว 5 สถาน คือ โทษทางวินัยไม
รายแรง ไดแก ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน โทษทางวินัย
รายแรง ไดแก ปลดออก หรือไลออก มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2556กําหนดโทษทางวินัยไว 4สถาน คือ โทษ
วินัยไมรายแรง ไดแก ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดการเลื่อนข้ัน
เงินเดือนประจําในปท่ีถูกลงโทษทางวินัย โทษวินัยรายแรง ไดแก
ปลดออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอบังคับมหาวิทยาลัย
วาดวย การบริหารงานบุคคล (ฉบับท่ี 3)พ.ศ. 2558กําหนดโทษ
ทางวินัยไว 4สถาน คอื โทษวินัยไมรายแรง ไดแก ภาคทัณฑ งด
บําเหน็จความชอบ โทษวินัยรายแรง ไดแก ปลดออก ไลออก จึง
ทําใหโทษท่ีลงแกผูกระทําผิดวินัยแตกตางกันไปในแตละ
มหาวิทยาลัย เชน การกระทําความผิดวินัยไมรายแรง ถาเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ จะไดรับการพิจารณาโทษทางวินัยใน3สถาน
คือ ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน หากเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะไดรับการ
พิจารณาโทษทางวินัยใน4สถาน คือ เตือนดวยวาจา ตักเตือนเปน
หนังสือ งดบําเหน็จความชอบ ตัดเงินเดือน หรือเปนกรณีกระทํา
ความผิดวินัยรายแรง หากเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือจะไดรับโทษ
ทางวินัยใน 2 สถานคือปลดออกหรือไลออก หากเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล จะไดรับโทษทางวินัย
สถานเดียวคือปลดออก

ดังน้ัน จะเห็นไดวาการท่ีสภามหาวิทยาลัยออกขอบังคับ
มหาวิทยาลัยกําหนดโทษทางวินัยท่ีใชบังคับกับพนักงาน
มหาวิทยาลัยไมเทาเทียมกัน ทําใหการบังคับใชกฎหมายเกิด
ความไมเสมอภาค กระทบตอสิทธิของพนักงานมหาวิทยาลัย ท่ี
ควรจะไดรับการคุมครองและรับรองสิทธิในการกําหนดโทษทาง
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ขอ 70 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลยั พ.ศ.
2551คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข ประกอบดวย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน เปนประธาน
กรรมการ ผูแทนผูบริหาร จํานวน1คน ผูแทนพนักงานจํานวน1
คน  ผูแทนสภาคณาจารยและพนักงาน จํานวน 1 คน และ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนบุคคลภายนอก จํานวน2คน เปนกรรมการ
4. วิเคราะหปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับระบบพิทักษคุณธรรม
ของพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

4.1ปญหาทางกฎหมายเกีย่วกับการดําเนินการทางวินัย
4.1.1ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกําหนดโทษทางวินัย

การท่ีแตละมหาวิทยาลัย มีการออกขอบังคับ
มหาวิทยาลัยกําหนดโทษทางวินัยไวเปนการเฉพาะตามแนวทางใน
การกําหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัย เพ่ือใชบังคับกับ
พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดของมหาวิทยาลัย ซึ่งบาง
มหาวิทยาลัย เชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนื อ โทษทางวิ นั ยร ายแรงสู งสุ ด คื อไล ออก แต
มหาวิทยาลัยมหิดล โทษทางวินัยรายแรงสูงสุด คือ ปลดออก
หรือมหาวิทยาลัยรามคําแหง โทษทางวินัย คือ ภาคทัณฑ ตัด
คาจาง ปลดออก ไลออกแตมหาวิทยาลัยสุรนารี โทษทางวินัย
คือภาคทัณฑ งดบําเหน็จความชอบ ปลดออก ไลออกมีผลทําให
การกําหนดโทษทางวินัยแตกตางกัน ทําใหพนักงานมหาวิทยาลัย
ซึ่งเปนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย มีหนาท่ีและภารกิจลักษณะ
เดียวกันไดรับการลงโทษทางวินัยท่ีไมเทาเทียมกันหากมีการ
กระทําความผิดในลักษณะเดียวกัน เกิดความไมเสมอภาคในการ
บังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวกับการกําหนดโทษทางวินัยของพนักงาน
มหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

จากท่ีกลาวมาขางตน การท่ีพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี 2)พ.ศ.
2551 กําหนดใหอํานาจสภาสถาบันอุดมศึกษาสามารถออก
ขอบังคับเก่ียวกับการกําหนดโทษทางวินัยเพ่ือบังคับใชกับ
พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดของมหาวิทยาลัยได ทําใหแตละ
มหาวิทยาลัยออกขอบังคับเก่ียวกับการกําหนดโทษทางวินัยไว
เปนการเฉพาะ สงผลใหการบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการ
กําหนดโทษทางวินัยสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัด
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีความแตกตางกัน ตามแนวทางการ

ดําเนินงานตามนโยบายท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด เกิดความ
ไม เสมอภาคในการกําหนดโทษทางวินัย เน่ืองจากแตละ
มหาวิทยาลัย มีการกําหนดโทษทางวินัยท่ีแตกตางกันไป

นอกจากน้ี การกําหนดโทษทางวินัยสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย ในการกระทําความผิดเดียวกัน แตบาง
มหาวิทยาลัยกําหนดโทษทางวิ นัยไวแตกต างกัน เชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ขอบังคับ
มหาวิทยาลัย วาดวย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2551 กําหนดโทษทางวินัยไว 5 สถาน คือ โทษทางวินัยไม
รายแรง ไดแก ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน โทษทางวินัย
รายแรง ไดแก ปลดออก หรือไลออก มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2556กําหนดโทษทางวินัยไว 4สถาน คือ โทษ
วินัยไมรายแรง ไดแก ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดการเลื่อนข้ัน
เงินเดือนประจําในปท่ีถูกลงโทษทางวินัย โทษวินัยรายแรง ไดแก
ปลดออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอบังคับมหาวิทยาลัย
วาดวย การบริหารงานบุคคล (ฉบับท่ี 3)พ.ศ. 2558กําหนดโทษ
ทางวินัยไว 4สถาน คอื โทษวินัยไมรายแรง ไดแก ภาคทัณฑ งด
บําเหน็จความชอบ โทษวินัยรายแรง ไดแก ปลดออก ไลออก จึง
ทําใหโทษท่ีลงแกผูกระทําผิดวินัยแตกตางกันไปในแตละ
มหาวิทยาลัย เชน การกระทําความผิดวินัยไมรายแรง ถาเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ จะไดรับการพิจารณาโทษทางวินัยใน3สถาน
คือ ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน หากเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะไดรับการ
พิจารณาโทษทางวินัยใน4สถาน คือ เตือนดวยวาจา ตักเตือนเปน
หนังสือ งดบําเหน็จความชอบ ตัดเงินเดือน หรือเปนกรณีกระทํา
ความผิดวินัยรายแรง หากเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือจะไดรับโทษ
ทางวินัยใน 2 สถานคือปลดออกหรือไลออก หากเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล จะไดรับโทษทางวินัย
สถานเดียวคือปลดออก

ดังน้ัน จะเห็นไดวาการท่ีสภามหาวิทยาลัยออกขอบังคับ
มหาวิทยาลัยกําหนดโทษทางวินัยท่ีใชบังคับกับพนักงาน
มหาวิทยาลัยไมเทาเทียมกัน ทําใหการบังคับใชกฎหมายเกิด
ความไมเสมอภาค กระทบตอสิทธิของพนักงานมหาวิทยาลัย ท่ี
ควรจะไดรับการคุมครองและรับรองสิทธิในการกําหนดโทษทาง
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ขอ 70 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลยั พ.ศ.
2551คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข ประกอบดวย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน เปนประธาน
กรรมการ ผูแทนผูบริหาร จํานวน1คน ผูแทนพนักงานจํานวน1
คน  ผูแทนสภาคณาจารยและพนักงาน จํานวน 1 คน และ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนบุคคลภายนอก จํานวน2คน เปนกรรมการ
4. วิเคราะหปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับระบบพิทักษคุณธรรม
ของพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

4.1ปญหาทางกฎหมายเกีย่วกับการดําเนินการทางวินัย
4.1.1ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกําหนดโทษทางวินัย

การท่ีแตละมหาวิทยาลัย มีการออกขอบังคับ
มหาวิทยาลัยกําหนดโทษทางวินัยไวเปนการเฉพาะตามแนวทางใน
การกําหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัย เพ่ือใชบังคับกับ
พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดของมหาวิทยาลัย ซึ่งบาง
มหาวิทยาลัย เชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนื อ โทษทางวิ นั ยร ายแรงสู งสุ ด คื อไล ออก แต
มหาวิทยาลัยมหิดล โทษทางวินัยรายแรงสูงสุด คือ ปลดออก
หรือมหาวิทยาลัยรามคําแหง โทษทางวินัย คือ ภาคทัณฑ ตัด
คาจาง ปลดออก ไลออกแตมหาวิทยาลัยสุรนารี โทษทางวินัย
คือภาคทัณฑ งดบําเหน็จความชอบ ปลดออก ไลออกมีผลทําให
การกําหนดโทษทางวินัยแตกตางกัน ทําใหพนักงานมหาวิทยาลัย
ซึ่งเปนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย มีหนาท่ีและภารกิจลักษณะ
เดียวกันไดรับการลงโทษทางวินัยท่ีไมเทาเทียมกันหากมีการ
กระทําความผิดในลักษณะเดียวกัน เกิดความไมเสมอภาคในการ
บังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวกับการกําหนดโทษทางวินัยของพนักงาน
มหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

จากท่ีกลาวมาขางตน การท่ีพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี 2)พ.ศ.
2551 กําหนดใหอํานาจสภาสถาบันอุดมศึกษาสามารถออก
ขอบังคับเก่ียวกับการกําหนดโทษทางวินัยเพ่ือบังคับใชกับ
พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดของมหาวิทยาลัยได ทําใหแตละ
มหาวิทยาลัยออกขอบังคับเก่ียวกับการกําหนดโทษทางวินัยไว
เปนการเฉพาะ สงผลใหการบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการ
กําหนดโทษทางวินัยสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัด
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีความแตกตางกัน ตามแนวทางการ

ดําเนินงานตามนโยบายท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด เกิดความ
ไม เสมอภาคในการกําหนดโทษทางวินัย เน่ืองจากแตละ
มหาวิทยาลัย มีการกําหนดโทษทางวินัยท่ีแตกตางกันไป

นอกจากน้ี การกําหนดโทษทางวินัยสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย ในการกระทําความผิดเดียวกัน แตบาง
มหาวิทยาลัยกําหนดโทษทางวิ นัยไวแตกต างกัน เชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ขอบังคับ
มหาวิทยาลัย วาดวย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2551 กําหนดโทษทางวินัยไว 5 สถาน คือ โทษทางวินัยไม
รายแรง ไดแก ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน โทษทางวินัย
รายแรง ไดแก ปลดออก หรือไลออก มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2556กําหนดโทษทางวินัยไว 4สถาน คือ โทษ
วินัยไมรายแรง ไดแก ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดการเลื่อนข้ัน
เงินเดือนประจําในปท่ีถูกลงโทษทางวินัย โทษวินัยรายแรง ไดแก
ปลดออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอบังคับมหาวิทยาลัย
วาดวย การบริหารงานบุคคล (ฉบับท่ี 3)พ.ศ. 2558กําหนดโทษ
ทางวินัยไว 4สถาน คอื โทษวินัยไมรายแรง ไดแก ภาคทัณฑ งด
บําเหน็จความชอบ โทษวินัยรายแรง ไดแก ปลดออก ไลออก จึง
ทําใหโทษท่ีลงแกผูกระทําผิดวินัยแตกตางกันไปในแตละ
มหาวิทยาลัย เชน การกระทําความผิดวินัยไมรายแรง ถาเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ จะไดรับการพิจารณาโทษทางวินัยใน3สถาน
คือ ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน หากเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะไดรับการ
พิจารณาโทษทางวินัยใน4สถาน คือ เตือนดวยวาจา ตักเตือนเปน
หนังสือ งดบําเหน็จความชอบ ตัดเงินเดือน หรือเปนกรณีกระทํา
ความผิดวินัยรายแรง หากเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือจะไดรับโทษ
ทางวินัยใน 2 สถานคือปลดออกหรือไลออก หากเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล จะไดรับโทษทางวินัย
สถานเดียวคือปลดออก

ดังน้ัน จะเห็นไดวาการท่ีสภามหาวิทยาลัยออกขอบังคับ
มหาวิทยาลัยกําหนดโทษทางวินัยท่ีใชบังคับกับพนักงาน
มหาวิทยาลัยไมเทาเทียมกัน ทําใหการบังคับใชกฎหมายเกิด
ความไมเสมอภาค กระทบตอสิทธิของพนักงานมหาวิทยาลัย ท่ี
ควรจะไดรับการคุมครองและรับรองสิทธิในการกําหนดโทษทาง
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วินัยโดยเสมอภาคกัน ซึ่งพนักงานมหาวิทยาลัย เปนเจาหนาท่ี
ของรัฐท่ีปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเหมือนกับขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา และเปนเจาหนาท่ีของรัฐเหมือนกับ
ขาราชการพลเรือนสามัญ เพียงแตมีกฎหมายใหอํานาจในการออก
กฎเกณฑ เก่ียวกับการกําหนดโทษทางวิ นัยตามท่ีสภา
มหาวิทยาลัยเห็นชอบได การกําหนดโทษทางวินัยท่ีแตกตางกัน
ทําใหพนักงานมหาวิทยาลัย ไมไดรับความเสมอภาคในการบังคับ
ใชกฎหมายในการกําหนดโทษทางวินัย ซึ่งสงผลตอความเช่ือมัน่ใน
ความมั่นคงตอสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัย

4.1.2 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการใชดุลพินิจในการ
กําหนดโทษทางวินัยแกพนักงานมหาวิทยาลัย

การท่ีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2)พ.ศ.
2551กําหนดใหการดําเนินการทางวินัยเปนไปตามขอบังคับท่ี
สภาสถาบันกําหนด สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ การรักษาวินัยจึง
เปนไปตามขอบังคับท่ีสภามหาวิทยาลัยแตละแหงกําหนด โดย
ไมไดมีการกําหนดการรักษาวินัยไวเปนมาตรฐานกลาง และบาง
มหาวิทยาลัยก็ไมมีการกําหนดการรักษาวินัยไวเปนหมวดหมูท่ี
ชัดเจนและมีการกําหนดโทษทางวินัยท่ีแตกตางกัน เน่ืองจาก
บทบัญญัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยแตละ
แหงมีความแตกตางกัน

จากท่ีกลาวมาขางตน พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี
2)พ.ศ.2551กําหนดใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดหลักเกณฑ
ในเรื่องของวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย
ของมหาวิทยาลัย โดยไมมีการกําหนดมาตรฐานกลางในการรักษา
วินัยสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ทําใหคณะกรรมการสอบสวนใชดุลพินิจท่ีแตกตางกันในการ
พิจารณาความผิดและพิจารณาเสนอโทษทางวินัยของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ทําใหการใชดุลพินิจไมมีมาตรฐานท่ีเทาเทียมและ
เสมอภาคกัน เน่ืองจากแตละมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย
กําหนดหลักการเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัยไวแตกตางกัน
ทําใหการใชดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสวนในการนํา
ขอเท็จจริงมาปรับกับบทบัญญัติของกฎหมายแตกตางกัน การ
เสนอโทษทางวินัย จงึมีความแตกตางกันไปดวย

นอกจากน้ี การใชดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสวนในการ
พิจารณาความผิดและเสนอโทษทางวินัยสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย มีความแตกตางกันตามขอบังคับมหาวิทยาลัยท่ี
สภามหาวิทยาลัยกําหนด โดยบทบัญญัติในเรื่องของวินัยและการ
รักษาวินัยท่ีแตกตางกันของแตละมหาวิทยาลัย เชน วินัยในเรื่อง
ของการทุจริตบางมหาวิทยาลัยกําหนดไวเปนวินัยรายแรงลงโทษ
ไลออก บางมหาวิทยาลัยกําหนดไวเปนวินัยรายแรงแตลงโทษ
ปลดออกเน่ืองจากบทบัญญัติในเรื่องของการกําหนดโทษทางวินัย
รายแรงสูงสุดของพนักงานมหาวิทยาลัยคือปลดออก หรือการใช
ดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสวนกรณีการพิจารณาความผิด
และการเสนอลงโทษทางวินัยกรณีวินัยเรื่องการคัดลอกผลงานทาง
วิชาการ บางมหาวิทยาลัยถือเปนความผิดวิ นัยรายแรง
คณะกรรมการสอบสวนจึงเสนอลงโทษปลดออก (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ)แตบางมหาวิทยาลัยวินัย
ในเรื่องการคัดลอกผลงานวิชาการ เปนความผิดวินัยไมรายแรง
คณะกรรมการสอบสวนจึงเสนอลงโทษตัดเงินเดือน(มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ)

ดังน้ัน การใชดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสวนท่ีแตกตาง
กันในความผิดลักษณะเดียวกันแตการกําหนดโทษมคีวามแตกตาง
กัน ทําใหพนักงานมหาวิทยาลัย ไมไดรับความเปนธรรมจากการ
ใชดุลพินิจในการกําหนดโทษทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวน
ทําใหขาดความเช่ือมั่นในระบบพิทักษคุณธรรมของพนักงาน
มหาวิทยาลัย และสงผลตอการปฏิบัติงานในหนาท่ีของพนักงาน
มหาวิทยาลัยท่ีจะทําใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสถาบันอุดมศกึษา
ซึ่งพนักงานมหาวิทยาลัยเปนกลไกในการขับเคลื่อนการใหบริการ
สาธารณะในดานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาและของประเทศ
ดังน้ัน พนักงานมหาวิทยาลัย ควรไดรับการคุมครองและรับรอง
สิทธิเสรีภาพในการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย วาจะไดรับความ
เปนธรรมในการใชดุลพินิจกําหนดโทษทางวินัยของคณะกรรมการ
สอบสวน กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยกระทําความผิดวินัย และ
โทษทางวินัยท่ีไดรับมีความเหมาะสม จะสงผลใหพนักงาน
มหาวิทยาลัยยอมรับถึงความผิดน้ัน และตั้งใจปรับปรุงตนเองเพ่ือ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

4.1.3 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับโครงสรางและสัดสวน
ความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
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วินัยโดยเสมอภาคกัน ซึ่งพนักงานมหาวิทยาลัย เปนเจาหนาท่ี
ของรัฐท่ีปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเหมือนกับขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา และเปนเจาหนาท่ีของรัฐเหมือนกับ
ขาราชการพลเรือนสามัญ เพียงแตมีกฎหมายใหอํานาจในการออก
กฎเกณฑ เก่ียวกับการกําหนดโทษทางวิ นัยตามท่ีสภา
มหาวิทยาลัยเห็นชอบได การกําหนดโทษทางวินัยท่ีแตกตางกัน
ทําใหพนักงานมหาวิทยาลัย ไมไดรับความเสมอภาคในการบังคับ
ใชกฎหมายในการกําหนดโทษทางวินัย ซึ่งสงผลตอความเช่ือมัน่ใน
ความมั่นคงตอสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัย

4.1.2 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการใชดุลพินิจในการ
กําหนดโทษทางวินัยแกพนักงานมหาวิทยาลัย

การท่ีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2)พ.ศ.
2551กําหนดใหการดําเนินการทางวินัยเปนไปตามขอบังคับท่ี
สภาสถาบันกําหนด สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ การรักษาวินัยจึง
เปนไปตามขอบังคับท่ีสภามหาวิทยาลัยแตละแหงกําหนด โดย
ไมไดมีการกําหนดการรักษาวินัยไวเปนมาตรฐานกลาง และบาง
มหาวิทยาลัยก็ไมมีการกําหนดการรักษาวินัยไวเปนหมวดหมูท่ี
ชัดเจนและมีการกําหนดโทษทางวินัยท่ีแตกตางกัน เน่ืองจาก
บทบัญญัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยแตละ
แหงมีความแตกตางกัน

จากท่ีกลาวมาขางตน พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี
2)พ.ศ.2551กําหนดใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดหลักเกณฑ
ในเรื่องของวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย
ของมหาวิทยาลัย โดยไมมีการกําหนดมาตรฐานกลางในการรักษา
วินัยสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ทําใหคณะกรรมการสอบสวนใชดุลพินิจท่ีแตกตางกันในการ
พิจารณาความผิดและพิจารณาเสนอโทษทางวินัยของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ทําใหการใชดุลพินิจไมมีมาตรฐานท่ีเทาเทียมและ
เสมอภาคกัน เน่ืองจากแตละมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย
กําหนดหลักการเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัยไวแตกตางกัน
ทําใหการใชดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสวนในการนํา
ขอเท็จจริงมาปรับกับบทบัญญัติของกฎหมายแตกตางกัน การ
เสนอโทษทางวินัย จงึมีความแตกตางกันไปดวย

นอกจากน้ี การใชดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสวนในการ
พิจารณาความผิดและเสนอโทษทางวินัยสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย มีความแตกตางกันตามขอบังคับมหาวิทยาลัยท่ี
สภามหาวิทยาลัยกําหนด โดยบทบัญญัติในเรื่องของวินัยและการ
รักษาวินัยท่ีแตกตางกันของแตละมหาวิทยาลัย เชน วินัยในเรื่อง
ของการทุจริตบางมหาวิทยาลัยกําหนดไวเปนวินัยรายแรงลงโทษ
ไลออก บางมหาวิทยาลัยกําหนดไวเปนวินัยรายแรงแตลงโทษ
ปลดออกเน่ืองจากบทบัญญัติในเรื่องของการกําหนดโทษทางวินัย
รายแรงสูงสุดของพนักงานมหาวิทยาลัยคือปลดออก หรือการใช
ดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสวนกรณีการพิจารณาความผิด
และการเสนอลงโทษทางวินัยกรณีวินัยเรื่องการคัดลอกผลงานทาง
วิชาการ บางมหาวิทยาลัยถือเปนความผิดวิ นัยรายแรง
คณะกรรมการสอบสวนจึงเสนอลงโทษปลดออก (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ)แตบางมหาวิทยาลัยวินัย
ในเรื่องการคัดลอกผลงานวิชาการ เปนความผิดวินัยไมรายแรง
คณะกรรมการสอบสวนจึงเสนอลงโทษตัดเงินเดือน(มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ)

ดังน้ัน การใชดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสวนท่ีแตกตาง
กันในความผิดลักษณะเดียวกันแตการกําหนดโทษมคีวามแตกตาง
กัน ทําใหพนักงานมหาวิทยาลัย ไมไดรับความเปนธรรมจากการ
ใชดุลพินิจในการกําหนดโทษทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวน
ทําใหขาดความเช่ือมั่นในระบบพิทักษคุณธรรมของพนักงาน
มหาวิทยาลัย และสงผลตอการปฏิบัติงานในหนาท่ีของพนักงาน
มหาวิทยาลัยท่ีจะทําใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสถาบันอุดมศกึษา
ซึ่งพนักงานมหาวิทยาลัยเปนกลไกในการขับเคลื่อนการใหบริการ
สาธารณะในดานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาและของประเทศ
ดังน้ัน พนักงานมหาวิทยาลัย ควรไดรับการคุมครองและรับรอง
สิทธิเสรีภาพในการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย วาจะไดรับความ
เปนธรรมในการใชดุลพินิจกําหนดโทษทางวินัยของคณะกรรมการ
สอบสวน กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยกระทําความผิดวินัย และ
โทษทางวินัยท่ีไดรับมีความเหมาะสม จะสงผลใหพนักงาน
มหาวิทยาลัยยอมรับถึงความผิดน้ัน และตั้งใจปรับปรุงตนเองเพ่ือ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

4.1.3 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับโครงสรางและสัดสวน
ความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
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วินัยโดยเสมอภาคกัน ซึ่งพนักงานมหาวิทยาลัย เปนเจาหนาท่ี
ของรัฐท่ีปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเหมือนกับขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา และเปนเจาหนาท่ีของรัฐเหมือนกับ
ขาราชการพลเรือนสามัญ เพียงแตมีกฎหมายใหอํานาจในการออก
กฎเกณฑ เก่ียวกับการกําหนดโทษทางวิ นัยตามท่ีสภา
มหาวิทยาลัยเห็นชอบได การกําหนดโทษทางวินัยท่ีแตกตางกัน
ทําใหพนักงานมหาวิทยาลัย ไมไดรับความเสมอภาคในการบังคับ
ใชกฎหมายในการกําหนดโทษทางวินัย ซึ่งสงผลตอความเช่ือมัน่ใน
ความมั่นคงตอสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัย

4.1.2 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการใชดุลพินิจในการ
กําหนดโทษทางวินัยแกพนักงานมหาวิทยาลัย

การท่ีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2)พ.ศ.
2551กําหนดใหการดําเนินการทางวินัยเปนไปตามขอบังคับท่ี
สภาสถาบันกําหนด สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ การรักษาวินัยจึง
เปนไปตามขอบังคับท่ีสภามหาวิทยาลัยแตละแหงกําหนด โดย
ไมไดมีการกําหนดการรักษาวินัยไวเปนมาตรฐานกลาง และบาง
มหาวิทยาลัยก็ไมมีการกําหนดการรักษาวินัยไวเปนหมวดหมูท่ี
ชัดเจนและมีการกําหนดโทษทางวินัยท่ีแตกตางกัน เน่ืองจาก
บทบัญญัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยแตละ
แหงมีความแตกตางกัน

จากท่ีกลาวมาขางตน พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี
2)พ.ศ.2551กําหนดใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดหลักเกณฑ
ในเรื่องของวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย
ของมหาวิทยาลัย โดยไมมีการกําหนดมาตรฐานกลางในการรักษา
วินัยสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ทําใหคณะกรรมการสอบสวนใชดุลพินิจท่ีแตกตางกันในการ
พิจารณาความผิดและพิจารณาเสนอโทษทางวินัยของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ทําใหการใชดุลพินิจไมมีมาตรฐานท่ีเทาเทียมและ
เสมอภาคกัน เน่ืองจากแตละมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย
กําหนดหลักการเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัยไวแตกตางกัน
ทําใหการใชดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสวนในการนํา
ขอเท็จจริงมาปรับกับบทบัญญัติของกฎหมายแตกตางกัน การ
เสนอโทษทางวินัย จงึมีความแตกตางกันไปดวย

นอกจากน้ี การใชดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสวนในการ
พิจารณาความผิดและเสนอโทษทางวินัยสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย มีความแตกตางกันตามขอบังคับมหาวิทยาลัยท่ี
สภามหาวิทยาลัยกําหนด โดยบทบัญญัติในเรื่องของวินัยและการ
รักษาวินัยท่ีแตกตางกันของแตละมหาวิทยาลัย เชน วินัยในเรื่อง
ของการทุจริตบางมหาวิทยาลัยกําหนดไวเปนวินัยรายแรงลงโทษ
ไลออก บางมหาวิทยาลัยกําหนดไวเปนวินัยรายแรงแตลงโทษ
ปลดออกเน่ืองจากบทบัญญัติในเรื่องของการกําหนดโทษทางวินัย
รายแรงสูงสุดของพนักงานมหาวิทยาลัยคือปลดออก หรือการใช
ดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสวนกรณีการพิจารณาความผิด
และการเสนอลงโทษทางวินัยกรณีวินัยเรื่องการคัดลอกผลงานทาง
วิชาการ บางมหาวิทยาลัยถือเปนความผิดวิ นัยรายแรง
คณะกรรมการสอบสวนจึงเสนอลงโทษปลดออก (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ)แตบางมหาวิทยาลัยวินัย
ในเรื่องการคัดลอกผลงานวิชาการ เปนความผิดวินัยไมรายแรง
คณะกรรมการสอบสวนจึงเสนอลงโทษตัดเงินเดือน(มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ)

ดังน้ัน การใชดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสวนท่ีแตกตาง
กันในความผิดลักษณะเดียวกันแตการกําหนดโทษมคีวามแตกตาง
กัน ทําใหพนักงานมหาวิทยาลัย ไมไดรับความเปนธรรมจากการ
ใชดุลพินิจในการกําหนดโทษทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวน
ทําใหขาดความเช่ือมั่นในระบบพิทักษคุณธรรมของพนักงาน
มหาวิทยาลัย และสงผลตอการปฏิบัติงานในหนาท่ีของพนักงาน
มหาวิทยาลัยท่ีจะทําใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสถาบันอุดมศกึษา
ซึ่งพนักงานมหาวิทยาลัยเปนกลไกในการขับเคลื่อนการใหบริการ
สาธารณะในดานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาและของประเทศ
ดังน้ัน พนักงานมหาวิทยาลัย ควรไดรับการคุมครองและรับรอง
สิทธิเสรีภาพในการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย วาจะไดรับความ
เปนธรรมในการใชดุลพินิจกําหนดโทษทางวินัยของคณะกรรมการ
สอบสวน กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยกระทําความผิดวินัย และ
โทษทางวินัยท่ีไดรับมีความเหมาะสม จะสงผลใหพนักงาน
มหาวิทยาลัยยอมรับถึงความผิดน้ัน และตั้งใจปรับปรุงตนเองเพ่ือ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

4.1.3 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับโครงสรางและสัดสวน
ความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
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ตามท่ีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)พ.ศ.
2551 กําหนดใหโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการ
สอบสวนเปนไปตามขอบังคับท่ีสภามหาวิทยาลัยของแตละ
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยกําหนดโครงสรางและองคประกอบของ
คณะกรรมการสอบสวนใหหน่ึงคนในคณะกรรมการสอบสวนตอง
เปนผูดํารงตําแหนงนิติกร หรือเปนผูมีปริญญาทางกฎหมาย
หรือผูไดรับการอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย ทําให
คณะกรรมการสอบสวนมีความเช่ียวชาญในดานกระบวนการทาง
วินัยและการลงโทษทางวินัยไมเพียงพอ จึงไมอาจเปนการรับรอง
และเปนหลักประกันสิทธิเสรีภาพของพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อ
ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย จะไดรับการพิจารณาสอบสวนโดย
กรรมการสอบสวนท่ีเปนมืออาชีพ คือ มีความรู ความเช่ียวชาญใน
เรื่องระบบพิทักษคุณธรรมโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการ
ดําเนินการทางวินัย และสามารถลงมติออกเสียงและดําเนิน
กระบวนการสอบสวนโดยความเปนธรรม ดังน้ัน การกําหนด
สัดสวนของผูเช่ียวชาญในดานกระบวนการทางวินัยและการลงโทษ
ทางวินัยไมเพียงพอ จึงมีความไมเหมาะสมกับการดําเนินการทาง
วินัย จากท่ีกลาวมาขางตน การท่ีมหาวิทยาลัยของรัฐมีการ
กําหนดโครงสรางองคประกอบของคณะกรรมการสอบสวนโดยมี
กรรมการท่ีมีความเช่ียวชาญดานระบบพิทักษคุณธรรมไม
เหมาะสมและไมไดสัดสวนท่ีจะเปนการรับรองสิทธิของพนักงาน
มหาวิทยาลัย เมื่อถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย จะไดรับการ
พิจารณาดําเนินการสอบสวนโดยคณะกรรมการสอบสวนซึง่เปนมอื
อาชีพ เช่ียวชาญในดานการดําเนินการทางวินัย ทําใหการ
ดําเนินการสอบสวนไมไดใหความเปนธรรมแกผูถูกกลาวหาอยาง
แทจริง ซึ่งกระบวนการสอบสวน เปนข้ันตอนท่ีสําคัญในการ
ดําเนินการทางวินัย เน่ืองจากคณะกรรมการสอบสวนเปนผูมี
บทบาทและหนาท่ีในการสอบสวน ซึ่งเปนกระบวนการท่ีนําไปสู
การลงโทษทางวินัย จึงสงผลเสียตอระบบพิทักษคุณธรรมซึ่งมุง
หมายใหการดําเนินการทางวินัยตองเปนไปดวยความเปนธรรม
โดยคณะกรรมการสอบสวนตองมีความเปนมืออาชีพ เปนกลาง ทํา
ใหพนักงานมหาวิทยาลัย ไมไดรับความเปนธรรม และไมไดรบัการ
คุมครองสิทธิเสรีภาพของในการปฏิบัติงานและดํารงสถานภาพ
การเปนพนักงานมหาวิทยาลัยของตนเอง นอกจากน้ี การกําหนด
โครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการสอบสวนของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ แตละมหาวิทยาลัยมีการออกขอบังคับ

ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการทางวินัยไวเปนการเฉพาะ และ
กําหนดองคประกอบของคณะกรรมการสอบสวนโดยอธิการบดี
แตงตั้งขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลยั
เปนประธานกรรมการและกรรมการอยางนอยอีกสองคน และ
กําหนดใหกรรมการหน่ึงคนตองเปนผูดํารงตําแหนงนิติกรหรอืผู
ไดรับปริญญาทางกฎหมาย หรือผู ไดรับการฝกอบรมตาม
หลักสูตรการดําเนินการทางวินัย การแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนตามโครงสรางและองคประกอบท่ีขอบังคับของแตละ
มหาวิทยาลัยกําหนด จะมีการแตงตั้งจากผูบริหาร บุคลากร และ
นิติกรของมหาวิทยาลัย ตัวคณะกรรมการสอบสวนข้ึนอยูกับวา
มหาวิทยาลัยน้ันมีวัตถุประสงคและรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน ของแตละมหาวิทยาลัย เชน มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลั ยรามคํ าแหง มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีการการ
เรียนการสอนในดานสังคมศาสตร รวมถึงดานนิติศาสตร ยอมมีผู
มีความรูหรือปริญญาทางกฎหมายในระดับผูเช่ียวชาญอยูแลว จึง
สามารถแตงตั้งกรรมการสอบสวนโดยเปนผูมีความรูความ
เช่ียวชาญดานกฎหมายได แตกลับกันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระ
จอมเกลาพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนยีราชมงคล เปน
มหาวิทยาลัยท่ีมีวัตถุประสงคในการจัดการเรียนการสอนดาน
เทคโนโลยี วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร ไมมีจัดการเรียนการ
สอนในสาขาวิชาทางดานสังคมศาสตรหรือดานนิติศาสตร ทําให
การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามองคประกอบของขอบังคับ
แตละมหาวิทยาลัยมีแตนิติกรท่ีมีความรูและปริญญาทางดาน
กฎหมายทําหนาท่ีกรรมการและเลขานุการ และกรรมการท่ีมี
ความรูความเช่ียวชาญเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ดังน้ัน การกําหนดโครงสรางและสัดความความเช่ียวชาญของ
คณะกรรมการสอบสวนท่ีไมเหมาะสม ทําใหเกิดผลกระทบตอการ
สอบสวน ไมวาจะเปนการดําเนินกระบวนการ การพิจารณา
ขอเท็จจริงและขอกฎหมาย การพิจารณาโทษ รวมถึงการลงโทษ
ทางวิ นั ย ซึ่ งทํ าให พนั กงานมหาวิ ทยาลั ยในสั งกั ด
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐซึ่งเปนผูถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย
ไมไดรับความเปนธรรมตามจุดมุงหมายของการพิทักษระบบ
คุณธรรมซึ่งมุงหมายใหการดําเนินการทางวินัยซึ่งกระทบตอสิทธิ
เสรีภาพของพนักงานมหาวิทยาลัย และเปนหลักประกันในการ
คุมครองสิทธิของพนักงานมหาวิทยาลัย ท่ีจะไดรับการดําเนินการ
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ตามท่ีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)พ.ศ.
2551 กําหนดใหโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการ
สอบสวนเปนไปตามขอบังคับท่ีสภามหาวิทยาลัยของแตละ
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยกําหนดโครงสรางและองคประกอบของ
คณะกรรมการสอบสวนใหหน่ึงคนในคณะกรรมการสอบสวนตอง
เปนผูดํารงตําแหนงนิติกร หรือเปนผูมีปริญญาทางกฎหมาย
หรือผูไดรับการอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย ทําให
คณะกรรมการสอบสวนมีความเช่ียวชาญในดานกระบวนการทาง
วินัยและการลงโทษทางวินัยไมเพียงพอ จึงไมอาจเปนการรับรอง
และเปนหลักประกันสิทธิเสรีภาพของพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อ
ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย จะไดรับการพิจารณาสอบสวนโดย
กรรมการสอบสวนท่ีเปนมืออาชีพ คือ มีความรู ความเช่ียวชาญใน
เรื่องระบบพิทักษคุณธรรมโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการ
ดําเนินการทางวินัย และสามารถลงมติออกเสียงและดําเนิน
กระบวนการสอบสวนโดยความเปนธรรม ดังน้ัน การกําหนด
สัดสวนของผูเช่ียวชาญในดานกระบวนการทางวินัยและการลงโทษ
ทางวินัยไมเพียงพอ จึงมีความไมเหมาะสมกับการดําเนินการทาง
วินัย จากท่ีกลาวมาขางตน การท่ีมหาวิทยาลัยของรัฐมีการ
กําหนดโครงสรางองคประกอบของคณะกรรมการสอบสวนโดยมี
กรรมการท่ีมีความเช่ียวชาญดานระบบพิทักษคุณธรรมไม
เหมาะสมและไมไดสัดสวนท่ีจะเปนการรับรองสิทธิของพนักงาน
มหาวิทยาลัย เมื่อถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย จะไดรับการ
พิจารณาดําเนินการสอบสวนโดยคณะกรรมการสอบสวนซึง่เปนมอื
อาชีพ เช่ียวชาญในดานการดําเนินการทางวินัย ทําใหการ
ดําเนินการสอบสวนไมไดใหความเปนธรรมแกผูถูกกลาวหาอยาง
แทจริง ซึ่งกระบวนการสอบสวน เปนข้ันตอนท่ีสําคัญในการ
ดําเนินการทางวินัย เน่ืองจากคณะกรรมการสอบสวนเปนผูมี
บทบาทและหนาท่ีในการสอบสวน ซึ่งเปนกระบวนการท่ีนําไปสู
การลงโทษทางวินัย จึงสงผลเสียตอระบบพิทักษคุณธรรมซึ่งมุง
หมายใหการดําเนินการทางวินัยตองเปนไปดวยความเปนธรรม
โดยคณะกรรมการสอบสวนตองมีความเปนมืออาชีพ เปนกลาง ทํา
ใหพนักงานมหาวิทยาลัย ไมไดรับความเปนธรรม และไมไดรบัการ
คุมครองสิทธิเสรีภาพของในการปฏิบัติงานและดํารงสถานภาพ
การเปนพนักงานมหาวิทยาลัยของตนเอง นอกจากน้ี การกําหนด
โครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการสอบสวนของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ แตละมหาวิทยาลัยมีการออกขอบังคับ

ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการทางวินัยไวเปนการเฉพาะ และ
กําหนดองคประกอบของคณะกรรมการสอบสวนโดยอธิการบดี
แตงตั้งขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลยั
เปนประธานกรรมการและกรรมการอยางนอยอีกสองคน และ
กําหนดใหกรรมการหน่ึงคนตองเปนผูดํารงตําแหนงนิติกรหรอืผู
ไดรับปริญญาทางกฎหมาย หรือผู ไดรับการฝกอบรมตาม
หลักสูตรการดําเนินการทางวินัย การแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนตามโครงสรางและองคประกอบท่ีขอบังคับของแตละ
มหาวิทยาลัยกําหนด จะมีการแตงตั้งจากผูบริหาร บุคลากร และ
นิติกรของมหาวิทยาลัย ตัวคณะกรรมการสอบสวนข้ึนอยูกับวา
มหาวิทยาลัยน้ันมีวัตถุประสงคและรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน ของแตละมหาวิทยาลัย เชน มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลั ยรามคํ าแหง มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีการการ
เรียนการสอนในดานสังคมศาสตร รวมถึงดานนิติศาสตร ยอมมีผู
มีความรูหรือปริญญาทางกฎหมายในระดับผูเช่ียวชาญอยูแลว จึง
สามารถแตงตั้งกรรมการสอบสวนโดยเปนผูมีความรูความ
เช่ียวชาญดานกฎหมายได แตกลับกันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระ
จอมเกลาพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนยีราชมงคล เปน
มหาวิทยาลัยท่ีมีวัตถุประสงคในการจัดการเรียนการสอนดาน
เทคโนโลยี วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร ไมมีจัดการเรียนการ
สอนในสาขาวิชาทางดานสังคมศาสตรหรือดานนิติศาสตร ทําให
การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามองคประกอบของขอบังคับ
แตละมหาวิทยาลัยมีแตนิติกรท่ีมีความรูและปริญญาทางดาน
กฎหมายทําหนาท่ีกรรมการและเลขานุการ และกรรมการท่ีมี
ความรูความเช่ียวชาญเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ดังน้ัน การกําหนดโครงสรางและสัดความความเช่ียวชาญของ
คณะกรรมการสอบสวนท่ีไมเหมาะสม ทําใหเกิดผลกระทบตอการ
สอบสวน ไมวาจะเปนการดําเนินกระบวนการ การพิจารณา
ขอเท็จจริงและขอกฎหมาย การพิจารณาโทษ รวมถึงการลงโทษ
ทางวิ นั ย ซึ่ งทํ าให พนั กงานมหาวิ ทยาลั ยในสั งกั ด
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐซึ่งเปนผูถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย
ไมไดรับความเปนธรรมตามจุดมุงหมายของการพิทักษระบบ
คุณธรรมซึ่งมุงหมายใหการดําเนินการทางวินัยซึ่งกระทบตอสิทธิ
เสรีภาพของพนักงานมหาวิทยาลัย และเปนหลักประกันในการ
คุมครองสิทธิของพนักงานมหาวิทยาลัย ท่ีจะไดรับการดําเนินการ
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ตามท่ีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)พ.ศ.
2551 กําหนดใหโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการ
สอบสวนเปนไปตามขอบังคับท่ีสภามหาวิทยาลัยของแตละ
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยกําหนดโครงสรางและองคประกอบของ
คณะกรรมการสอบสวนใหหน่ึงคนในคณะกรรมการสอบสวนตอง
เปนผูดํารงตําแหนงนิติกร หรือเปนผูมีปริญญาทางกฎหมาย
หรือผูไดรับการอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย ทําให
คณะกรรมการสอบสวนมีความเช่ียวชาญในดานกระบวนการทาง
วินัยและการลงโทษทางวินัยไมเพียงพอ จึงไมอาจเปนการรับรอง
และเปนหลักประกันสิทธิเสรีภาพของพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อ
ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย จะไดรับการพิจารณาสอบสวนโดย
กรรมการสอบสวนท่ีเปนมืออาชีพ คือ มีความรู ความเช่ียวชาญใน
เรื่องระบบพิทักษคุณธรรมโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการ
ดําเนินการทางวินัย และสามารถลงมติออกเสียงและดําเนิน
กระบวนการสอบสวนโดยความเปนธรรม ดังน้ัน การกําหนด
สัดสวนของผูเช่ียวชาญในดานกระบวนการทางวินัยและการลงโทษ
ทางวินัยไมเพียงพอ จึงมีความไมเหมาะสมกับการดําเนินการทาง
วินัย จากท่ีกลาวมาขางตน การท่ีมหาวิทยาลัยของรัฐมีการ
กําหนดโครงสรางองคประกอบของคณะกรรมการสอบสวนโดยมี
กรรมการท่ีมีความเช่ียวชาญดานระบบพิทักษคุณธรรมไม
เหมาะสมและไมไดสัดสวนท่ีจะเปนการรับรองสิทธิของพนักงาน
มหาวิทยาลัย เมื่อถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย จะไดรับการ
พิจารณาดําเนินการสอบสวนโดยคณะกรรมการสอบสวนซึง่เปนมอื
อาชีพ เช่ียวชาญในดานการดําเนินการทางวินัย ทําใหการ
ดําเนินการสอบสวนไมไดใหความเปนธรรมแกผูถูกกลาวหาอยาง
แทจริง ซึ่งกระบวนการสอบสวน เปนข้ันตอนท่ีสําคัญในการ
ดําเนินการทางวินัย เน่ืองจากคณะกรรมการสอบสวนเปนผูมี
บทบาทและหนาท่ีในการสอบสวน ซึ่งเปนกระบวนการท่ีนําไปสู
การลงโทษทางวินัย จึงสงผลเสียตอระบบพิทักษคุณธรรมซึ่งมุง
หมายใหการดําเนินการทางวินัยตองเปนไปดวยความเปนธรรม
โดยคณะกรรมการสอบสวนตองมีความเปนมืออาชีพ เปนกลาง ทํา
ใหพนักงานมหาวิทยาลัย ไมไดรับความเปนธรรม และไมไดรบัการ
คุมครองสิทธิเสรีภาพของในการปฏิบัติงานและดํารงสถานภาพ
การเปนพนักงานมหาวิทยาลัยของตนเอง นอกจากน้ี การกําหนด
โครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการสอบสวนของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ แตละมหาวิทยาลัยมีการออกขอบังคับ

ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการทางวินัยไวเปนการเฉพาะ และ
กําหนดองคประกอบของคณะกรรมการสอบสวนโดยอธิการบดี
แตงตั้งขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลยั
เปนประธานกรรมการและกรรมการอยางนอยอีกสองคน และ
กําหนดใหกรรมการหน่ึงคนตองเปนผูดํารงตําแหนงนิติกรหรอืผู
ไดรับปริญญาทางกฎหมาย หรือผู ไดรับการฝกอบรมตาม
หลักสูตรการดําเนินการทางวินัย การแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนตามโครงสรางและองคประกอบท่ีขอบังคับของแตละ
มหาวิทยาลัยกําหนด จะมีการแตงตั้งจากผูบริหาร บุคลากร และ
นิติกรของมหาวิทยาลัย ตัวคณะกรรมการสอบสวนข้ึนอยูกับวา
มหาวิทยาลัยน้ันมีวัตถุประสงคและรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน ของแตละมหาวิทยาลัย เชน มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลั ยรามคํ าแหง มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีการการ
เรียนการสอนในดานสังคมศาสตร รวมถึงดานนิติศาสตร ยอมมีผู
มีความรูหรือปริญญาทางกฎหมายในระดับผูเช่ียวชาญอยูแลว จึง
สามารถแตงตั้งกรรมการสอบสวนโดยเปนผูมีความรูความ
เช่ียวชาญดานกฎหมายได แตกลับกันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระ
จอมเกลาพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนยีราชมงคล เปน
มหาวิทยาลัยท่ีมีวัตถุประสงคในการจัดการเรียนการสอนดาน
เทคโนโลยี วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร ไมมีจัดการเรียนการ
สอนในสาขาวิชาทางดานสังคมศาสตรหรือดานนิติศาสตร ทําให
การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามองคประกอบของขอบังคับ
แตละมหาวิทยาลัยมีแตนิติกรท่ีมีความรูและปริญญาทางดาน
กฎหมายทําหนาท่ีกรรมการและเลขานุการ และกรรมการท่ีมี
ความรูความเช่ียวชาญเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ดังน้ัน การกําหนดโครงสรางและสัดความความเช่ียวชาญของ
คณะกรรมการสอบสวนท่ีไมเหมาะสม ทําใหเกิดผลกระทบตอการ
สอบสวน ไมวาจะเปนการดําเนินกระบวนการ การพิจารณา
ขอเท็จจริงและขอกฎหมาย การพิจารณาโทษ รวมถึงการลงโทษ
ทางวิ นั ย ซึ่ งทํ าให พนั กงานมหาวิ ทยาลั ยในสั งกั ด
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐซึ่งเปนผูถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย
ไมไดรับความเปนธรรมตามจุดมุงหมายของการพิทักษระบบ
คุณธรรมซึ่งมุงหมายใหการดําเนินการทางวินัยซึ่งกระทบตอสิทธิ
เสรีภาพของพนักงานมหาวิทยาลัย และเปนหลักประกันในการ
คุมครองสิทธิของพนักงานมหาวิทยาลัย ท่ีจะไดรับการดําเนินการ
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ทางวินัยอยางเปนธรรมโดยคณะกรรมการท่ีมีความเปนมืออาชีพ
เมื่อถูกกลาวหาวากระทําความผิดวินัย

4.2ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับโครงสรางและสัดสวน
ความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการอุทธรณ

การกําหนดโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการท่ีมี
อํ านาจวิ นิจฉั ยอุทธรณของสถาบันอุดมศึกษาของรั ฐ
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ.2475และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)พ.ศ. 2551 กําหนดให
การอุทธรณเปนไปตามขอบังคับท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด
สภามหาวิทยาลัยจึงไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยกําหนด
โครงสรางและองคประกอบคณะกรรมการอุทธรณของ
มหาวิทยาลัยเอง โดยกําหนดสัดสวนของคณะกรรมการท่ีเปน
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมากกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่ง
ผูเช่ียวชาญดานกฎหมาย ดานการบริหารงานบุคคล และดานการ
บริหารงานภาครัฐหรือบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษา และมสีวน
ไดเสียยึดโยงอยูกับองคกรและผูมีอํานาจออกคําสั่งลงโทษทาง
วิ นั ยน่ั นก็ คื อสถาบั นอุ ดมศึ กษาและอธิการบดี ของ
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเปนสัดสวนท่ีไมเหมาะสม ทําใหการ
พิจารณาอุทธรณของพนักงานมหาวิทยาลัย ไมสามารถดาํเนินการ
ไดอยางเปนธรรมและมีความเปนกลาง

จากท่ีกลาวมาขางตน การกําหนดโครงสรางและองคประกอบ
ของคณะกรรมการอุทธรณของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ท่ีเปน
สัดสวนท่ีไมเหมาะสม เน่ืองจากมีการกําหนดองคประกอบของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณสวนใหญเปนกรรมการท่ียึดโยง
และมีสวนไดเสียกับองคกรและผูมีอํานาจสั่งลงโทษทางวินัย
มากกวากรรมการท่ีเปนอิสระไมมีสวนไดเสียกับองคกรหรือผูมี
อํานาจสั่งลงโทษทางวินัย สงผลใหการดําเนินกระบวนการ
พิจารณาอุทธรณของพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนกระบวนการท่ี
ผูอุทธรณขอพิจารณาทบทวนคําสั่งลงโทษทางวินัยซึ่งกระทบตอ
สิทธิและเสรีภาพของผูอุทธรณ ไมสามารถเปนหลักประกันสิทธิ
เสรีภาพท่ีรับรองวาการขอพิจารณาทบทวนคําสั่งลงโทษทางวินัย
จะเปนไปดวยความถูกตอง เปนธรรมและเปนกลาง สงผลทําใหตอ
ระบบพิทักษคุณธรรมท่ีมุงหมายองคกรท่ีมีอํานาจพิจารณา
อุทธรณตองเปนองคกรท่ีเปนมืออาชีพ มีความเปนกลาง มีความ
อิสระในการใชดุลพินิจ เพ่ือเปนการรับรองสิทธิเสรีภาพและความ
มั่นคงในการดํารงตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย

นอกจากน้ี การกําหนดโครงสรางและองคประกอบของ
คณะกรรมการในระบบพิทักษคุณธรรมคือคณะกรรมการอุทธรณ
โดยโครงสรางองคประกอบของคณะกรรมการอุทธรณของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กําหนดใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
หรือผูดํารงตําแหนงบริหารของมหาวิทยาลัย เปนกรรมการ และ
ผูแทนจากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและสายวิชาการ ผูแทน
จากสภาคณาจารย เปนกรรมการ โดยมีผูทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่ง
เปนผูมีความรู ความเช่ียวชาญทางดานกฎหมาย ดานระบบ
บริหารงานบุคคลหรือดานการบริหารงานภาครัฐหรือการ
บริหารงานในสถาบันอุดมศึกษา เปนกรรมการ โดยสัดสวนของ
ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญทางดานระบบพิทักษคุณธรรมมี
สัดสวนท่ีนอยกวากรรมการประเภทท่ีมีสวนไดเสียเก่ียวของกับ
องคกรท่ีออกคําสั่งลงโทษทางวินัย  เชน มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ไมมีการกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการอุทธรณและรอง
ทุกขท่ีมาจากผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูความเช่ียวชาญดานระบบ
พิทักษคุณธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรรมการ
อุทธรณจํานวน7คน มีผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญดานระบบ
พิทักษคุณธรรม 3 คน หรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน มีกรรมการอุทธรณจํานวน11 คน มีผูทรงคุณวุฒิหรือ
ผูเช่ียวชาญดานระบบพิทักษคุณธรรม 3 คน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ มีคณะกรรมการอุทธรณ
จํานวน6 คน มีผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญดานระบบพิทักษ
คุณธรรม 2 คน และสวนใหญเปนกรรมการท่ีปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยหรือสังกัดมหาวิทยาลัย และอยูภายใตการบังคับ
บัญชาของอธิการบดี ซึ่งเปนผูออกคําสั่งลงโทษทางวินัยแก
พนักงานมหาวิทยาลัย จึงเปรียบเสมือนกับผูใตบังคับบัญชาใน
ฐานะกรรมการอุทธรณมาตรวจสอบและวินิจฉัยการใชดุลพินิจ
ของผูบังคับบัญชาในการสั่งลงโทษทางวินัย และเมื่อไมไดปฏิบัติ
หนาท่ีกรรมการอุทธรณแลว ตองกลับไปปฏิบัติหนาท่ี
ผูใตบังคับบัญชาอีก ทําใหเกรงใจหรือเกรงกลัวผลกระทบท่ีเกิด
จากการปฏิบัติงานโดยผูบังคับบัญชา และเกิดความไมเปนกลาง
ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ

ดังน้ัน การกําหนดโครงสรางและสัดสวนความเช่ียวชาญของ
คณะกรรมการในระบบพิทักษคุณธรรมคือคณะกรรมการอุทธรณ
ของแตละมหาวิทยาลัยท่ีไมเหมาะสมและมีจุดยึดโยงและมีสวนได
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4.2ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับโครงสรางและสัดสวน
ความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการอุทธรณ

การกําหนดโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการท่ีมี
อํ านาจวิ นิจฉั ยอุทธรณของสถาบันอุดมศึกษาของรั ฐ
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ.2475และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)พ.ศ. 2551 กําหนดให
การอุทธรณเปนไปตามขอบังคับท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด
สภามหาวิทยาลัยจึงไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยกําหนด
โครงสรางและองคประกอบคณะกรรมการอุทธรณของ
มหาวิทยาลัยเอง โดยกําหนดสัดสวนของคณะกรรมการท่ีเปน
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมากกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่ง
ผูเช่ียวชาญดานกฎหมาย ดานการบริหารงานบุคคล และดานการ
บริหารงานภาครัฐหรือบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษา และมสีวน
ไดเสียยึดโยงอยูกับองคกรและผูมีอํานาจออกคําสั่งลงโทษทาง
วิ นั ยน่ั นก็ คื อสถาบั นอุ ดมศึ กษาและอธิการบดี ของ
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเปนสัดสวนท่ีไมเหมาะสม ทําใหการ
พิจารณาอุทธรณของพนักงานมหาวิทยาลัย ไมสามารถดาํเนินการ
ไดอยางเปนธรรมและมีความเปนกลาง

จากท่ีกลาวมาขางตน การกําหนดโครงสรางและองคประกอบ
ของคณะกรรมการอุทธรณของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ท่ีเปน
สัดสวนท่ีไมเหมาะสม เน่ืองจากมีการกําหนดองคประกอบของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณสวนใหญเปนกรรมการท่ียึดโยง
และมีสวนไดเสียกับองคกรและผูมีอํานาจสั่งลงโทษทางวินัย
มากกวากรรมการท่ีเปนอิสระไมมีสวนไดเสียกับองคกรหรือผูมี
อํานาจสั่งลงโทษทางวินัย สงผลใหการดําเนินกระบวนการ
พิจารณาอุทธรณของพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนกระบวนการท่ี
ผูอุทธรณขอพิจารณาทบทวนคําสั่งลงโทษทางวินัยซึ่งกระทบตอ
สิทธิและเสรีภาพของผูอุทธรณ ไมสามารถเปนหลักประกันสิทธิ
เสรีภาพท่ีรับรองวาการขอพิจารณาทบทวนคําสั่งลงโทษทางวินัย
จะเปนไปดวยความถูกตอง เปนธรรมและเปนกลาง สงผลทําใหตอ
ระบบพิทักษคุณธรรมท่ีมุงหมายองคกรท่ีมีอํานาจพิจารณา
อุทธรณตองเปนองคกรท่ีเปนมืออาชีพ มีความเปนกลาง มีความ
อิสระในการใชดุลพินิจ เพ่ือเปนการรับรองสิทธิเสรีภาพและความ
มั่นคงในการดํารงตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย

นอกจากน้ี การกําหนดโครงสรางและองคประกอบของ
คณะกรรมการในระบบพิทักษคุณธรรมคือคณะกรรมการอุทธรณ
โดยโครงสรางองคประกอบของคณะกรรมการอุทธรณของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กําหนดใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
หรือผูดํารงตําแหนงบริหารของมหาวิทยาลัย เปนกรรมการ และ
ผูแทนจากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและสายวิชาการ ผูแทน
จากสภาคณาจารย เปนกรรมการ โดยมีผูทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่ง
เปนผูมีความรู ความเช่ียวชาญทางดานกฎหมาย ดานระบบ
บริหารงานบุคคลหรือดานการบริหารงานภาครัฐหรือการ
บริหารงานในสถาบันอุดมศึกษา เปนกรรมการ โดยสัดสวนของ
ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญทางดานระบบพิทักษคุณธรรมมี
สัดสวนท่ีนอยกวากรรมการประเภทท่ีมีสวนไดเสียเก่ียวของกับ
องคกรท่ีออกคําสั่งลงโทษทางวินัย  เชน มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ไมมีการกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการอุทธรณและรอง
ทุกขท่ีมาจากผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูความเช่ียวชาญดานระบบ
พิทักษคุณธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรรมการ
อุทธรณจํานวน7คน มีผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญดานระบบ
พิทักษคุณธรรม 3 คน หรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน มีกรรมการอุทธรณจํานวน11 คน มีผูทรงคุณวุฒิหรือ
ผูเช่ียวชาญดานระบบพิทักษคุณธรรม 3 คน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ มีคณะกรรมการอุทธรณ
จํานวน6 คน มีผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญดานระบบพิทักษ
คุณธรรม 2 คน และสวนใหญเปนกรรมการท่ีปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยหรือสังกัดมหาวิทยาลัย และอยูภายใตการบังคับ
บัญชาของอธิการบดี ซึ่งเปนผูออกคําสั่งลงโทษทางวินัยแก
พนักงานมหาวิทยาลัย จึงเปรียบเสมือนกับผูใตบังคับบัญชาใน
ฐานะกรรมการอุทธรณมาตรวจสอบและวินิจฉัยการใชดุลพินิจ
ของผูบังคับบัญชาในการสั่งลงโทษทางวินัย และเมื่อไมไดปฏิบัติ
หนาท่ีกรรมการอุทธรณแลว ตองกลับไปปฏิบัติหนาท่ี
ผูใตบังคับบัญชาอีก ทําใหเกรงใจหรือเกรงกลัวผลกระทบท่ีเกิด
จากการปฏิบัติงานโดยผูบังคับบัญชา และเกิดความไมเปนกลาง
ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ

ดังน้ัน การกําหนดโครงสรางและสัดสวนความเช่ียวชาญของ
คณะกรรมการในระบบพิทักษคุณธรรมคือคณะกรรมการอุทธรณ
ของแตละมหาวิทยาลัยท่ีไมเหมาะสมและมีจุดยึดโยงและมีสวนได
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4.2ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับโครงสรางและสัดสวน
ความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการอุทธรณ

การกําหนดโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการท่ีมี
อํ านาจวิ นิจฉั ยอุทธรณของสถาบันอุดมศึกษาของรั ฐ
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ.2475และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)พ.ศ. 2551 กําหนดให
การอุทธรณเปนไปตามขอบังคับท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด
สภามหาวิทยาลัยจึงไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยกําหนด
โครงสรางและองคประกอบคณะกรรมการอุทธรณของ
มหาวิทยาลัยเอง โดยกําหนดสัดสวนของคณะกรรมการท่ีเปน
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมากกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่ง
ผูเช่ียวชาญดานกฎหมาย ดานการบริหารงานบุคคล และดานการ
บริหารงานภาครัฐหรือบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษา และมสีวน
ไดเสียยึดโยงอยูกับองคกรและผูมีอํานาจออกคําสั่งลงโทษทาง
วิ นั ยน่ั นก็ คื อสถาบั นอุ ดมศึ กษาและอธิการบดี ของ
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเปนสัดสวนท่ีไมเหมาะสม ทําใหการ
พิจารณาอุทธรณของพนักงานมหาวิทยาลัย ไมสามารถดาํเนินการ
ไดอยางเปนธรรมและมีความเปนกลาง

จากท่ีกลาวมาขางตน การกําหนดโครงสรางและองคประกอบ
ของคณะกรรมการอุทธรณของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ท่ีเปน
สัดสวนท่ีไมเหมาะสม เน่ืองจากมีการกําหนดองคประกอบของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณสวนใหญเปนกรรมการท่ียึดโยง
และมีสวนไดเสียกับองคกรและผูมีอํานาจสั่งลงโทษทางวินัย
มากกวากรรมการท่ีเปนอิสระไมมีสวนไดเสียกับองคกรหรือผูมี
อํานาจสั่งลงโทษทางวินัย สงผลใหการดําเนินกระบวนการ
พิจารณาอุทธรณของพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนกระบวนการท่ี
ผูอุทธรณขอพิจารณาทบทวนคําสั่งลงโทษทางวินัยซึ่งกระทบตอ
สิทธิและเสรีภาพของผูอุทธรณ ไมสามารถเปนหลักประกันสิทธิ
เสรีภาพท่ีรับรองวาการขอพิจารณาทบทวนคําสั่งลงโทษทางวินัย
จะเปนไปดวยความถูกตอง เปนธรรมและเปนกลาง สงผลทําใหตอ
ระบบพิทักษคุณธรรมท่ีมุงหมายองคกรท่ีมีอํานาจพิจารณา
อุทธรณตองเปนองคกรท่ีเปนมืออาชีพ มีความเปนกลาง มีความ
อิสระในการใชดุลพินิจ เพ่ือเปนการรับรองสิทธิเสรีภาพและความ
มั่นคงในการดํารงตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย

นอกจากน้ี การกําหนดโครงสรางและองคประกอบของ
คณะกรรมการในระบบพิทักษคุณธรรมคือคณะกรรมการอุทธรณ
โดยโครงสรางองคประกอบของคณะกรรมการอุทธรณของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กําหนดใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
หรือผูดํารงตําแหนงบริหารของมหาวิทยาลัย เปนกรรมการ และ
ผูแทนจากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและสายวิชาการ ผูแทน
จากสภาคณาจารย เปนกรรมการ โดยมีผูทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่ง
เปนผูมีความรู ความเช่ียวชาญทางดานกฎหมาย ดานระบบ
บริหารงานบุคคลหรือดานการบริหารงานภาครัฐหรือการ
บริหารงานในสถาบันอุดมศึกษา เปนกรรมการ โดยสัดสวนของ
ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญทางดานระบบพิทักษคุณธรรมมี
สัดสวนท่ีนอยกวากรรมการประเภทท่ีมีสวนไดเสียเก่ียวของกับ
องคกรท่ีออกคําสั่งลงโทษทางวินัย  เชน มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ไมมีการกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการอุทธรณและรอง
ทุกขท่ีมาจากผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูความเช่ียวชาญดานระบบ
พิทักษคุณธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรรมการ
อุทธรณจํานวน7คน มีผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญดานระบบ
พิทักษคุณธรรม 3 คน หรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน มีกรรมการอุทธรณจํานวน11 คน มีผูทรงคุณวุฒิหรือ
ผูเช่ียวชาญดานระบบพิทักษคุณธรรม 3 คน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ มีคณะกรรมการอุทธรณ
จํานวน6 คน มีผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญดานระบบพิทักษ
คุณธรรม 2 คน และสวนใหญเปนกรรมการท่ีปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยหรือสังกัดมหาวิทยาลัย และอยูภายใตการบังคับ
บัญชาของอธิการบดี ซึ่งเปนผูออกคําสั่งลงโทษทางวินัยแก
พนักงานมหาวิทยาลัย จึงเปรียบเสมือนกับผูใตบังคับบัญชาใน
ฐานะกรรมการอุทธรณมาตรวจสอบและวินิจฉัยการใชดุลพินิจ
ของผูบังคับบัญชาในการสั่งลงโทษทางวินัย และเมื่อไมไดปฏิบัติ
หนาท่ีกรรมการอุทธรณแลว ตองกลับไปปฏิบัติหนาท่ี
ผูใตบังคับบัญชาอีก ทําใหเกรงใจหรือเกรงกลัวผลกระทบท่ีเกิด
จากการปฏิบัติงานโดยผูบังคับบัญชา และเกิดความไมเปนกลาง
ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ

ดังน้ัน การกําหนดโครงสรางและสัดสวนความเช่ียวชาญของ
คณะกรรมการในระบบพิทักษคุณธรรมคือคณะกรรมการอุทธรณ
ของแตละมหาวิทยาลัยท่ีไมเหมาะสมและมีจุดยึดโยงและมีสวนได
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เสียกับองคกรท่ีออกคําสั่งลงโทษทางวินัย สงผลทําใหการดําเนิน
กระบวนการพิจารณาอุทธรณของพนักงานมหาวิทยาลัย ไมสามารถ
รับประกันไดวาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตองตามกฎหมาย
และเปนธรรม สงผลเสียตอระบบพิทักษคุณธรรมซึ่งเปนการมุง
คุมครองสิทธิเสรีภาพของผูอุทธรณในการขอพิจารณาทบทวนการ
ลงโทษทางวินัย ทําใหพนักงานมหาวิทยาลัย ไมไดรับการรับรองและ
ความคุมครองสิทธิเสรีภาพในการท่ีจะขออุทธรณโทษทางวินัย ซึ่ง
เปนหลักประกันสิทธิเสรีภาพของพนักงานมหาวิทยาลัยใน
สถาบันอุดมศึกษาตามหลักของระบบพิทักษคุณธรรมวาจะไดรับ
ความยุติธรรมและไดรับการเยียวยาความเสียหายท่ีไดรับจากการออก
คําสั่งลงโทษทางวินัยของผูบังคับบัญชาได และไมสามารถลดปญหา
การนําคดีข้ึนฟองตอศาลปกครองได

ขอเสนอแนะ
5.1ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย

ผูวิจัยจึงเห็นควรเสนอแนวทางในการแกไขปญหาทาง
กฎหมาย โดยใหมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 เปน
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ฉบับท่ี 4)พ.ศ. ..... โดยมีหลักการและสาระสําคัญ โดยกําหนดให
คณะกรรมการสอบสวนประกอบดวยกรรมการไมนอยกวาหาคน
โดยกําหนดใหกรรมการอยางนอยหน่ึงในสาม เปนกรรมการท่ีเปนผู
มีความรูความเช่ียวชาญในการดําเนินการทางวินัยซึ่งจะมาจาก
บุคคลภายนอกสถาบันอุดมศึกษาก็ได และกรรมการอยางนอยหน่ึง
คนเปนนิติกร และกําหนดการรักษาวินัยเปนขอปฏิบัติ ขอหาม
ปฏิบัติ การกระทําท่ีถือวาเปนวินัยรายแรงไวเปนมาตรฐานข้ันต่ํา

สําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และกําหนดโทษทางวินัยให
เสมอภาคกัน

5.2ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับโครงสรางและสัดสวนความ
เชี่ยวชาญของคณะกรรมการอุทธรณของพนักงานมหาวิทยาลัย
ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

ผูวิจัยจึงเห็นควรเสนอแนวทางการแกไขปญหา โดยใหแกไข
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 เปน
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4)พ.ศ. ....กําหนดใหมีการ
วางหลักการใหมีองคกรกลางท่ีมีความเปนอิสระและคณะกรรมการ
ท่ีมีความรู ความเช่ียวชาญ และประสบการณในการดานระบบ
พิทักษคุณธรรม ในการทําหนาท่ีพิจารณาอุทธรณของพนักงาน
มหาวิทยาลัยในสั งกัดสถาบันอุดมศึกษา เชนเดียวกับ
คณะกรรมการพิทักษคุณธรรม (ก.พ.ค.) ของขาราชการพลเรือน
สามัญหรือคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณและรองทุกข (ก.อ.ร.)ของ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เน่ืองจากปจจุบันการ
ดําเนินภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พนักงานมหาวิทยาลัย
เปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาให
บรรลุวัตถุประสงคตามการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา ผูวิจัยจึงเห็น
ควรใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณของพนักงาน
มหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา (ก.อ.พ.) ภายใต
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
2547 และท่ี แก ไขเพ่ิ มเติ ม (ฉบั บท่ี 4) พ.ศ. .....
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เสียกับองคกรท่ีออกคําสั่งลงโทษทางวินัย สงผลทําใหการดําเนิน
กระบวนการพิจารณาอุทธรณของพนักงานมหาวิทยาลัย ไมสามารถ
รับประกันไดวาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตองตามกฎหมาย
และเปนธรรม สงผลเสียตอระบบพิทักษคุณธรรมซึ่งเปนการมุง
คุมครองสิทธิเสรีภาพของผูอุทธรณในการขอพิจารณาทบทวนการ
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ความยุติธรรมและไดรับการเยียวยาความเสียหายท่ีไดรับจากการออก
คําสั่งลงโทษทางวินัยของผูบังคับบัญชาได และไมสามารถลดปญหา
การนําคดีข้ึนฟองตอศาลปกครองได

ขอเสนอแนะ
5.1ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย

ผูวิจัยจึงเห็นควรเสนอแนวทางในการแกไขปญหาทาง
กฎหมาย โดยใหมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 เปน
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
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ปฏิบัติ การกระทําท่ีถือวาเปนวินัยรายแรงไวเปนมาตรฐานข้ันต่ํา

สําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และกําหนดโทษทางวินัยให
เสมอภาคกัน

5.2ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับโครงสรางและสัดสวนความ
เชี่ยวชาญของคณะกรรมการอุทธรณของพนักงานมหาวิทยาลัย
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พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 เปน
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พิทักษคุณธรรม ในการทําหนาท่ีพิจารณาอุทธรณของพนักงาน
มหาวิทยาลัยในสั งกัดสถาบันอุดมศึกษา เชนเดียวกับ
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ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เน่ืองจากปจจุบันการ
ดําเนินภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พนักงานมหาวิทยาลัย
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บรรลุวัตถุประสงคตามการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา ผูวิจัยจึงเห็น
ควรใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณของพนักงาน
มหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา (ก.อ.พ.) ภายใต
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
2547 และท่ี แก ไขเพ่ิ มเติ ม (ฉบั บท่ี 4) พ.ศ. .....
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ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
Legal Problems regarding the Provincial National Anti-Corruption Commission

อานุภาพ แกวศักดิ์1* ดร.วชิราภรณ พวงจินดา1

1 นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน คณะนิตศิาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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บทคัดยอ
วิทยานิพนธฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางกฎหมายมหาชน ตลอดจนมาตรการทาง

กฎหมายท่ีเก่ียงกับกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด รวมถึงศึกษาและวิเคราะห
ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด จากการศึกษา พบวา นับตั้งแตกฎหมาย
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1. บทนํา
ปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

ของสังคมไทยน้ัน นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงและมีความ
สลับซับซอนมากข้ึน กับยังขยายวงกวางท้ังในราชการ
สวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถ่ิน และรัฐวิสาหกิจ การมี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพียงแหงเดียว ซึ่งประจําอยู ท่ี
สวนกลาง จึงไมมีกําลังเพียงพอท่ีจะรองรับปริมาณงาน
ท้ังหมดได ทําใหการดําเนินการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
เปนไปโดยไมท่ัวถึง เกิดความลาชาไมสามารถดําเนินการ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐไดอยางทันทวงที สงผลให
ผูกระทําความผิดและผูท่ีเก่ียวของกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในวงราชการไมเกิดความเกรงกลัวตอการตรวจสอบการ
ใชอํานาจรัฐ ปริมาณการกระทําความผิดฐานทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการจึงมีเพ่ิมข้ึนเปนจํานวนมาก เพ่ือ
เปนการชวยแบงเบาภาระงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท่ีมี
เปนจํานวนมากและการทํางานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะ
ไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 จึงไดบัญญัติใหมีคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดข้ึน มีภารกิจ
สนับสนุนการทําหนาท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในสามดาน
คือ ดานการปองกันการทุจริต ดานการปราบปรามการทุจริต
และดานการตรวจสอบทรัพยสิน แตภายหลังเกิดเหตุการณ
ความวุนวายทางการเมืองเมื่อป พ.ศ. 2557 คณะรักษาความ
สงบแหงชาติ ไดมีประกาศลดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดลงเหลือเพียง
อํานาจหนาท่ีดานการปองกันการทุจริตในเขตจังหวัด และ
กําหนดใหชะลอการคัดเลือกและแตงตั้งคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดออกไปกอน
จึงทําใหในปจจุบันมีคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประจําจังหวัดอยูจํานวน 28 จังหวัด

จากท่ีกลาวมาขางตน แมจะมีกฎหมายและระเบียบ
ตาง ๆ กําหนดรายละเอียดเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จังหวัดไว แตจากการศึกษากลับพบปญหาทางกฎหมายท่ี
เก่ียวของกับการกําหนดใหมีคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดสามประการ ดังจะกลาว
ตอไปน้ี

1.1 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จังหวัด ตามมาตรา 103/18 แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2542

การท่ีกฎหมายกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีให
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จังหวัดใหมีอํานาจหนาท่ีในเขตจังหวัด ไดแก ดําเนินการ
สงเสริมการปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยการประสาน
ความรวมมือกับประชาชนและสวนราชการเพ่ือเผยแพร
ความรูใหกับประชาชนในทุกระดับไดตระหนักถึงผลกระทบ
จากการทุจริต ดําเนินการเพ่ือการปองกันการทุจริตโดยการ
เสริมสรางทัศนคติ คานิยม เก่ียวกับความซื้อสัตยสุจริต และ
ดําเนินการใหประชาชนในทุกภาคสวนมีสวนรวมในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ดําเนินการพิจารณาเสนอ
มาตรการ ความเห็น หรือขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ
ป.ป.ช. เพ่ือประโยชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
รวมท้ังดําเนินการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย
แตเมื่อพิจารณาจากเน้ือหาของกฎหมายดังกลาวแลวพบวา
กฎหมายกําหนดเพียงอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดโดยมิได
กําหนดการดําเนินงานของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดไว ทําใหเกิดความไม
ชัดเจนแนนอนในวิธีการปฏิบัติหนาท่ีเพราะเมื่อไมมีการ
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการใช อํานาจหนาท่ี
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จังหวัดของแตละจังหวัดตองใชดุลพินิจในการพิจารณา
ถอยคําในบทบัญญัติของกฎหมาย ท่ีใหอํานาจหนาท่ีเพ่ือ
กําหนดวิธีการในการปฏิบัติหนาท่ี ทําใหการปฏิบัติหนาท่ี
ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จังหวัดในแตละจังหวัดปฏิบัติไมเหมือนกัน เชน การประสาน
ขอความรวมมือจากสวนราชการหรือภาคประชาชนเพ่ือ
ดําเนินการดานการปองกันการทุจริตในบางจังหวัดอาจทํา
เปนหนังสือราชการ แตบางจังหวัดอาจประสานทางวาจาดวย
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จังหวัดอาศัยความสัมพันธสวนตัวกับสวนราชการในฐานะท่ี
ตนเคยเปนขาราชการระดับสูงภายในจังหวัดหรือเคยเปน
หัวหนาของสวนราชการน้ันมากอน ซึ่งกรณีเชนน้ียอมสงผล
กระทบตอภาพลักษณในการทําหนาท่ีของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. อันเปนหนวยงานทําหนาท่ีในการตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐท่ีจะตองมีแนวทางในการดําเนินงานท่ีแนนอน
ชัดเจน แตการอาศัยความสัมพันธสวนตัวของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด กรณีเชนน้ี
ยอมทําใหภาพลักษณของการดําเนินงานดังกลาวถูกมองวา
ไมมีการดําเนินงานท่ีเปนไปในลักษณะเดียวกันของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จังหวัดในแตละจังหวัด
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ของสังคมไทยน้ัน นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงและมีความ
สลับซับซอนมากข้ึน กับยังขยายวงกวางท้ังในราชการ
สวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถ่ิน และรัฐวิสาหกิจ การมี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพียงแหงเดียว ซึ่งประจําอยู ท่ี
สวนกลาง จึงไมมีกําลังเพียงพอท่ีจะรองรับปริมาณงาน
ท้ังหมดได ทําใหการดําเนินการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
เปนไปโดยไมท่ัวถึง เกิดความลาชาไมสามารถดําเนินการ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐไดอยางทันทวงที สงผลให
ผูกระทําความผิดและผูท่ีเก่ียวของกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในวงราชการไมเกิดความเกรงกลัวตอการตรวจสอบการ
ใชอํานาจรัฐ ปริมาณการกระทําความผิดฐานทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการจึงมีเพ่ิมข้ึนเปนจํานวนมาก เพ่ือ
เปนการชวยแบงเบาภาระงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท่ีมี
เปนจํานวนมากและการทํางานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะ
ไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 จึงไดบัญญัติใหมีคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดข้ึน มีภารกิจ
สนับสนุนการทําหนาท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในสามดาน
คือ ดานการปองกันการทุจริต ดานการปราบปรามการทุจริต
และดานการตรวจสอบทรัพยสิน แตภายหลังเกิดเหตุการณ
ความวุนวายทางการเมืองเมื่อป พ.ศ. 2557 คณะรักษาความ
สงบแหงชาติ ไดมีประกาศลดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดลงเหลือเพียง
อํานาจหนาท่ีดานการปองกันการทุจริตในเขตจังหวัด และ
กําหนดใหชะลอการคัดเลือกและแตงตั้งคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดออกไปกอน
จึงทําใหในปจจุบันมีคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประจําจังหวัดอยูจํานวน 28 จังหวัด

จากท่ีกลาวมาขางตน แมจะมีกฎหมายและระเบียบ
ตาง ๆ กําหนดรายละเอียดเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จังหวัดไว แตจากการศึกษากลับพบปญหาทางกฎหมายท่ี
เก่ียวของกับการกําหนดใหมีคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดสามประการ ดังจะกลาว
ตอไปน้ี

1.1 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จังหวัด ตามมาตรา 103/18 แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2542

การท่ีกฎหมายกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีให
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จังหวัดใหมีอํานาจหนาท่ีในเขตจังหวัด ไดแก ดําเนินการ
สงเสริมการปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยการประสาน
ความรวมมือกับประชาชนและสวนราชการเพ่ือเผยแพร
ความรูใหกับประชาชนในทุกระดับไดตระหนักถึงผลกระทบ
จากการทุจริต ดําเนินการเพ่ือการปองกันการทุจริตโดยการ
เสริมสรางทัศนคติ คานิยม เก่ียวกับความซื้อสัตยสุจริต และ
ดําเนินการใหประชาชนในทุกภาคสวนมีสวนรวมในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ดําเนินการพิจารณาเสนอ
มาตรการ ความเห็น หรือขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ
ป.ป.ช. เพ่ือประโยชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
รวมท้ังดําเนินการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย
แตเมื่อพิจารณาจากเน้ือหาของกฎหมายดังกลาวแลวพบวา
กฎหมายกําหนดเพียงอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดโดยมิได
กําหนดการดําเนินงานของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดไว ทําใหเกิดความไม
ชัดเจนแนนอนในวิธีการปฏิบัติหนาท่ีเพราะเมื่อไมมีการ
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการใช อํานาจหนาท่ี
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จังหวัดของแตละจังหวัดตองใชดุลพินิจในการพิจารณา
ถอยคําในบทบัญญัติของกฎหมาย ท่ีใหอํานาจหนาท่ีเพ่ือ
กําหนดวิธีการในการปฏิบัติหนาท่ี ทําใหการปฏิบัติหนาท่ี
ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จังหวัดในแตละจังหวัดปฏิบัติไมเหมือนกัน เชน การประสาน
ขอความรวมมือจากสวนราชการหรือภาคประชาชนเพ่ือ
ดําเนินการดานการปองกันการทุจริตในบางจังหวัดอาจทํา
เปนหนังสือราชการ แตบางจังหวัดอาจประสานทางวาจาดวย
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จังหวัดอาศัยความสัมพันธสวนตัวกับสวนราชการในฐานะท่ี
ตนเคยเปนขาราชการระดับสูงภายในจังหวัดหรือเคยเปน
หัวหนาของสวนราชการน้ันมากอน ซึ่งกรณีเชนน้ียอมสงผล
กระทบตอภาพลักษณในการทําหนาท่ีของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. อันเปนหนวยงานทําหนาท่ีในการตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐท่ีจะตองมีแนวทางในการดําเนินงานท่ีแนนอน
ชัดเจน แตการอาศัยความสัมพันธสวนตัวของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด กรณีเชนน้ี
ยอมทําใหภาพลักษณของการดําเนินงานดังกลาวถูกมองวา
ไมมีการดําเนินงานท่ีเปนไปในลักษณะเดียวกันของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จังหวัดในแตละจังหวัด
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ของสังคมไทยน้ัน นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงและมีความ
สลับซับซอนมากข้ึน กับยังขยายวงกวางท้ังในราชการ
สวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถ่ิน และรัฐวิสาหกิจ การมี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพียงแหงเดียว ซึ่งประจําอยู ท่ี
สวนกลาง จึงไมมีกําลังเพียงพอท่ีจะรองรับปริมาณงาน
ท้ังหมดได ทําใหการดําเนินการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
เปนไปโดยไมท่ัวถึง เกิดความลาชาไมสามารถดําเนินการ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐไดอยางทันทวงที สงผลให
ผูกระทําความผิดและผูท่ีเก่ียวของกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในวงราชการไมเกิดความเกรงกลัวตอการตรวจสอบการ
ใชอํานาจรัฐ ปริมาณการกระทําความผิดฐานทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการจึงมีเพ่ิมข้ึนเปนจํานวนมาก เพ่ือ
เปนการชวยแบงเบาภาระงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท่ีมี
เปนจํานวนมากและการทํางานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะ
ไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 จึงไดบัญญัติใหมีคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดข้ึน มีภารกิจ
สนับสนุนการทําหนาท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในสามดาน
คือ ดานการปองกันการทุจริต ดานการปราบปรามการทุจริต
และดานการตรวจสอบทรัพยสิน แตภายหลังเกิดเหตุการณ
ความวุนวายทางการเมืองเมื่อป พ.ศ. 2557 คณะรักษาความ
สงบแหงชาติ ไดมีประกาศลดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดลงเหลือเพียง
อํานาจหนาท่ีดานการปองกันการทุจริตในเขตจังหวัด และ
กําหนดใหชะลอการคัดเลือกและแตงตั้งคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดออกไปกอน
จึงทําใหในปจจุบันมีคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประจําจังหวัดอยูจํานวน 28 จังหวัด

จากท่ีกลาวมาขางตน แมจะมีกฎหมายและระเบียบ
ตาง ๆ กําหนดรายละเอียดเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จังหวัดไว แตจากการศึกษากลับพบปญหาทางกฎหมายท่ี
เก่ียวของกับการกําหนดใหมีคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดสามประการ ดังจะกลาว
ตอไปน้ี

1.1 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จังหวัด ตามมาตรา 103/18 แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2542

การท่ีกฎหมายกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีให
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จังหวัดใหมีอํานาจหนาท่ีในเขตจังหวัด ไดแก ดําเนินการ
สงเสริมการปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยการประสาน
ความรวมมือกับประชาชนและสวนราชการเพ่ือเผยแพร
ความรูใหกับประชาชนในทุกระดับไดตระหนักถึงผลกระทบ
จากการทุจริต ดําเนินการเพ่ือการปองกันการทุจริตโดยการ
เสริมสรางทัศนคติ คานิยม เก่ียวกับความซื้อสัตยสุจริต และ
ดําเนินการใหประชาชนในทุกภาคสวนมีสวนรวมในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ดําเนินการพิจารณาเสนอ
มาตรการ ความเห็น หรือขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ
ป.ป.ช. เพ่ือประโยชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
รวมท้ังดําเนินการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย
แตเมื่อพิจารณาจากเน้ือหาของกฎหมายดังกลาวแลวพบวา
กฎหมายกําหนดเพียงอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดโดยมิได
กําหนดการดําเนินงานของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดไว ทําใหเกิดความไม
ชัดเจนแนนอนในวิธีการปฏิบัติหนาท่ีเพราะเมื่อไมมีการ
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการใช อํานาจหนาท่ี
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จังหวัดของแตละจังหวัดตองใชดุลพินิจในการพิจารณา
ถอยคําในบทบัญญัติของกฎหมาย ท่ีใหอํานาจหนาท่ีเพ่ือ
กําหนดวิธีการในการปฏิบัติหนาท่ี ทําใหการปฏิบัติหนาท่ี
ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จังหวัดในแตละจังหวัดปฏิบัติไมเหมือนกัน เชน การประสาน
ขอความรวมมือจากสวนราชการหรือภาคประชาชนเพ่ือ
ดําเนินการดานการปองกันการทุจริตในบางจังหวัดอาจทํา
เปนหนังสือราชการ แตบางจังหวัดอาจประสานทางวาจาดวย
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จังหวัดอาศัยความสัมพันธสวนตัวกับสวนราชการในฐานะท่ี
ตนเคยเปนขาราชการระดับสูงภายในจังหวัดหรือเคยเปน
หัวหนาของสวนราชการน้ันมากอน ซึ่งกรณีเชนน้ียอมสงผล
กระทบตอภาพลักษณในการทําหนาท่ีของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. อันเปนหนวยงานทําหนาท่ีในการตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐท่ีจะตองมีแนวทางในการดําเนินงานท่ีแนนอน
ชัดเจน แตการอาศัยความสัมพันธสวนตัวของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด กรณีเชนน้ี
ยอมทําใหภาพลักษณของการดําเนินงานดังกลาวถูกมองวา
ไมมีการดําเนินงานท่ีเปนไปในลักษณะเดียวกันของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จังหวัดในแตละจังหวัด
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1.2 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความซํ้าซอนกัน
ระหวางอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดกับสํานักงาน ป.ป.ช.
ประจําจังหวัด

สําหรับอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด และอํานาจหนาท่ีของ
สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดในดานการปองกันการทุจริต
บางสวนมีลักษณะเชนเดียวกัน คือ มีหนาท่ีในการประสาน
ความรวมมือกับทุกภาคสวนในเขตจังหวัดในการดําเนินการ
เพ่ือการปองกันการทุจริตและเสริมสรางทัศนคติและคานิยม
เก่ียวกับความซื่อสัตยสุจริต และดําเนินการใหประชาชนมี
สวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต แตมีฐาน
ท่ีมาของอํานาจหนาท่ีตางกัน กลาวคือ อํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จังหวัดน้ัน มาจากการท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
มาตรา 103/18 กําหนดใหอํานาจหนาท่ีในการดําเนินการ
ดานการปองกันการทุจริตไวโดยตรง สวนอํานาจหนาท่ีของ
สํ านักงาน ป.ป.ช. ประจํ าจั งหวัดน้ัน มาจากการท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว มาตรา 107 ท่ีใหอํานาจ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ออกประกาศแบงสวนราชการภายใน
ของสํานักงาน ป.ป.ช. ได มากอตั้งเปนสํานักงาน ป.ป.ช.
ประจําจังหวัด และกําหนดอํานาจหนาท่ีท้ังดานการปองกัน
การทุจริต ดานการปราบปรามการทุจริต และดานการ
ตรวจสอบทรัพยสินไว ดังน้ัน เมื่อการดําเนินการดานการ
ปองกันการทุจริตของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประจําจังหวัดและของสํานักงาน ป.ป.ช. ประจํา
จั งหวัด มีลักษณะของงานและการใช อํานาจหนาท่ี
เชนเดียวกันแตอาศัยฐานท่ีมาของอํานาจหนาท่ีคนละมาตรา
ในกฎหมายฉบับเดียวกัน กรณีจึงเปนการท่ีหนวยงานภายใต
สังกัดเดียวกันใชอํานาจหนาท่ีซ้ําซอนกัน

1.3 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกําหนด
อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประจํ าจั งหวัดท่ี ไม สอดคลองกับหลั ก
ประสิทธิภาพ

ในอดีตพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 กําหนดให
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จังหวัดมีอํานาจหนาท่ีท้ังดานการปองกันการทุจริต ดานการ
ปราบปรามการทุจริต และดานการตรวจสอบทรัพยสิน โดย
อํานาจหนาท่ีดานการปราบปรามการทุจริต และดานการ

ตรวจสอบทรัพยสิน เปนอํานาจหนาท่ีท่ีมีความรับผิดชอบ
อยางสูงเพราะเปนอํานาจหนาท่ีท่ีกระทบตอสิทธิเสรีภาพ
ของผูถูกตรวจสอบ เน่ืองจากหากคณะกรรมการ ป.ป.ช. พบ
การกระทําความผิดและดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีจนถึง
ข้ันศาลมีคําพิพากษาวามีความผิดแลว ผลคือทําใหผูถูก
ตรวจสอบตองออกจากตําแหนงหนาท่ีราชการ อาจมีโทษทาง
อาญา ทรัพยสินตกเปนของแผนดิน หรือตองถูกตัดสิทธิ
ทางการเมือง อีกท้ังการทําหนาท่ีท้ังสองดานดังกลาวยังอาจ
เกิดอันตรายต อชี วิ ต ร างกาย และทรั พย สิ นของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จั งหวัดได เพราะการดํ าเนินการดั งกล าวมั กขัดต อ
ผลประโยชนของผู ถูกตรวจสอบ ซึ่งสวนใหญมักเปนผูมี
อิทธิพลในพ้ืนท่ี เพ่ือเปนการตอบแทนอํานาจหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบในภารกิจท้ังสามดานดังกลาว คณะกรรมการ
ป.ป.ช. จึงไดออกระเบียบกําหนดใหประธานกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดไดรับคาตอบแทน
จํานวน 57,650 บาทตอเดือน กรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดไดรับคาตอบแทนจํานวน
47,240 บาทตอเดือน และยั งกําหนดใหมีสิทธิ ได รับ
ประโยชนตอบแทนอ่ืน เชน บําเหน็จตอบแทน การประกัน
สุขภาพ เปนตน แตปจจุบันไดมีการปรับลดอํานาจหนาท่ี
ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จังหวัดลงเหลือเพียงอํานาจหนาท่ีดานการปองกันการทุจริต
ซึ่งเปนอํานาจหนาท่ีท่ีไมตองมีความรับผิดชอบสูงเทากับ
ภารกิจดานการปราบปรามการทุจริตและดานการตรวจสอบ
ทรัพยสินเพราะไมมีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน
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จังหวัดลดลงแตยังคงอัตราคาตอบแทนและสิทธิประโยชน
ตอบแทนตาง ๆ ไวเชนเดิม จึงทําใหอํานาจหนาท่ีและความ
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สําหรับอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและ
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วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
มาตรา 103/18 กําหนดใหอํานาจหนาท่ีในการดําเนินการ
ดานการปองกันการทุจริตไวโดยตรง สวนอํานาจหนาท่ีของ
สํ านักงาน ป.ป.ช. ประจํ าจั งหวัดน้ัน มาจากการท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว มาตรา 107 ท่ีใหอํานาจ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ออกประกาศแบงสวนราชการภายใน
ของสํานักงาน ป.ป.ช. ได มากอตั้งเปนสํานักงาน ป.ป.ช.
ประจําจังหวัด และกําหนดอํานาจหนาท่ีท้ังดานการปองกัน
การทุจริต ดานการปราบปรามการทุจริต และดานการ
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จั งหวัด มีลักษณะของงานและการใช อํานาจหนาท่ี
เชนเดียวกันแตอาศัยฐานท่ีมาของอํานาจหนาท่ีคนละมาตรา
ในกฎหมายฉบับเดียวกัน กรณีจึงเปนการท่ีหนวยงานภายใต
สังกัดเดียวกันใชอํานาจหนาท่ีซ้ําซอนกัน

1.3 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกําหนด
อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประจํ าจั งหวัดท่ี ไม สอดคลองกับหลั ก
ประสิทธิภาพ

ในอดีตพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 กําหนดให
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
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ตรวจสอบทรัพยสิน เปนอํานาจหนาท่ีท่ีมีความรับผิดชอบ
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การกระทําความผิดและดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีจนถึง
ข้ันศาลมีคําพิพากษาวามีความผิดแลว ผลคือทําใหผูถูก
ตรวจสอบตองออกจากตําแหนงหนาท่ีราชการ อาจมีโทษทาง
อาญา ทรัพยสินตกเปนของแผนดิน หรือตองถูกตัดสิทธิ
ทางการเมือง อีกท้ังการทําหนาท่ีท้ังสองดานดังกลาวยังอาจ
เกิดอันตรายต อชี วิ ต ร างกาย และทรั พย สิ นของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จั งหวัดได เพราะการดํ าเนินการดั งกล าวมั กขัดต อ
ผลประโยชนของผู ถูกตรวจสอบ ซึ่งสวนใหญมักเปนผูมี
อิทธิพลในพ้ืนท่ี เพ่ือเปนการตอบแทนอํานาจหนาท่ีและ
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ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดไดรับคาตอบแทนจํานวน
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ประโยชนตอบแทนอ่ืน เชน บําเหน็จตอบแทน การประกัน
สุขภาพ เปนตน แตปจจุบันไดมีการปรับลดอํานาจหนาท่ี
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ภารกิจดานการปราบปรามการทุจริตและดานการตรวจสอบ
ทรัพยสินเพราะไมมีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน
เน่ืองจากเปนเพียงการหามาตรการปองกันกอนท่ีจะมีการ
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จังหวัดลดลงแตยังคงอัตราคาตอบแทนและสิทธิประโยชน
ตอบแทนตาง ๆ ไวเชนเดิม จึงทําใหอํานาจหนาท่ีและความ
รับผิดชอบไมสัมพันธกับอัตราคาตอบแทนท่ีคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดไดรับใน
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จั งหวัดได เพราะการดํ าเนินการดั งกล าวมั กขัดต อ
ผลประโยชนของผู ถูกตรวจสอบ ซึ่งสวนใหญมักเปนผูมี
อิทธิพลในพ้ืนท่ี เพ่ือเปนการตอบแทนอํานาจหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบในภารกิจท้ังสามดานดังกลาว คณะกรรมการ
ป.ป.ช. จึงไดออกระเบียบกําหนดใหประธานกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดไดรับคาตอบแทน
จํานวน 57,650 บาทตอเดือน กรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดไดรับคาตอบแทนจํานวน
47,240 บาทตอเดือน และยั งกําหนดใหมีสิทธิ ได รับ
ประโยชนตอบแทนอ่ืน เชน บําเหน็จตอบแทน การประกัน
สุขภาพ เปนตน แตปจจุบันไดมีการปรับลดอํานาจหนาท่ี
ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จังหวัดลงเหลือเพียงอํานาจหนาท่ีดานการปองกันการทุจริต
ซึ่งเปนอํานาจหนาท่ีท่ีไมตองมีความรับผิดชอบสูงเทากับ
ภารกิจดานการปราบปรามการทุจริตและดานการตรวจสอบ
ทรัพยสินเพราะไมมีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน
เน่ืองจากเปนเพียงการหามาตรการปองกันกอนท่ีจะมีการ
กระทําความผิดเกิดข้ึนและเปนการทํางานในลักษณะการขอ
ความรวมมือดวยความสมัครใจเทาน้ัน ท้ังไมมีสวนใดท่ีตอง
เขาไปเก่ียวของกับการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีของศาล
ดั งน้ัน เมื่ ออํ านาจหน าท่ีและความรับผิ ดชอบของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จังหวัดลดลงแตยังคงอัตราคาตอบแทนและสิทธิประโยชน
ตอบแทนตาง ๆ ไวเชนเดิม จึงทําใหอํานาจหนาท่ีและความ
รับผิดชอบไมสัมพันธกับอัตราคาตอบแทนท่ีคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดไดรับใน
อัตราท่ีคอนขางสูง

2. แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางกฎหมายมหาชน
ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด

2.1 หลักนิติรัฐ
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นิติรัฐ หมายถึง รัฐท่ีใหการยอมรับ และใหความ
คุมครองสิทธิข้ันพ้ืนฐานของราษฎรไวในรัฐธรรมนูญ เพ่ือท่ี
ราษฎรจะไดใชสิทธิเสรีภาพท่ีรัฐใหการยอมรับและใหความ
คุมครองเชนวาน้ันพัฒนาบุคลิกภาพของตนไดตามท่ีแตละ
คนจะเห็นสมควร (บุญศรี มีวงศอุโฆษ, 2555) ซึ่งรัฐประเภทน้ี
จึงเปนรัฐท่ียอมอยูภายใตกฎหมายของตนเองอยางเครงครัด
และมีอํานาจจํากัด ท้ังน้ี เพ่ือเปนหลักประกันสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนอันเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานของมนุษย ซึ่งเปนท่ี
ยอมรับกันโดยท่ัวไปวาสิทธิข้ันพ้ืนฐานของมนุษยน้ันเปนสิ่ง
ท่ีมีคุณคาสูงสุด หรือกลาวอีกนัยหน่ึงวา นิติรัฐเปนรัฐท่ีอยู
ภายใตกฎหมายโดยรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอยาง
เทาเทียมไมอาจเลือกปฏิบัติ ไมมีการเลือกช้ันวรรณะ ไมมี
การเลือกขางเลือกกลุม และตองไมละเมิดสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน อีกท้ัง การใชอํานาจของผูปกครองรัฐในนิติรัฐน้ัน
จะตองเปนการใชอํานาจท่ีสอดคลองกับความเปนธรรมตาม
กฎหมายดวยอยางไรก็ดี กฎหมายจะตองไมเปดโอกาสให
ผูปกครองใชอํานาจตามอําเภอใจ (ภูริชญา วัฒนรุง. (ม.ป.ป.)
บุคคลทุกคนตองเสมอภาคกันภายใตกฎหมาย และสามารถ
ทราบกอนลวงหนาวากฎหมายมุงประสงคจะบังคับใหตนทํา
อะไรหรือไมใหทําอะไร รวมท้ังผลรายอันเกิดจากการฝาฝน
กฎหมายน้ันคืออะไร ท้ังน้ี เพ่ือท่ีบุคคลจะไดปฏิบัติตนให
ถูกตองสอดคลองกับกฎหมาย

2.2 หลักการแบงอํานาจปกครอง
หลักการแบงอํานาจปกครอง หมายถึง การบริหาร

ราชการท่ีหนวยงานราชการสวนกลางไดแบงและมอบอํานาจ
ในการวินิจฉัยสั่งการบางสวนใหแกเจาหนาท่ีผูแทนของ
ราชการบริหารสวนกลาง ซึ่งสวนกลางสงไปประจําเพ่ือปฏิบัติ
ราชการตามเขตการปกครองสวนภูมิภาคตาง ๆ  ของประเทศ
เพ่ือดําเนินการงานในกิจการบางอยางท่ีไมไดเก่ียวกับ
ประโยชนสวนไดสวนเสียของสวนรวมไดตามระเบียบแบบ
แผนท่ีกําหนดไว (ประยูร กาญจนดุล, 2538) แตเจาหนาท่ี
เหลาน้ียังคงเปนผูท่ีราชการบริหารสวนกลางแตงตั้ง และอยู
ในบังคับบัญชาของราชการบริหารสวนกลาง หลักการแบง
อํานาจปกครอง จึงเปนหลักท่ีนํามาเสริมเพ่ือใหการบริหาร
ราชการแผนดินมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยหลักการแบง
อํานาจปกครองน้ีเปนสวนหน่ึงของหลักการรวมอํานาจ
ปกครอง

ลักษณะสําคัญของหลักการแบงอํานาจปกครอง
(1) มีการแบงอํานาจท่ีเปนของราชการบริหาร

สวนกลางบางสวนใหแกราชการบริหารสวนทองถ่ิน กลาวคือ
อํานาจในการตัดสินใจวินิจฉัยสั่งการในกิจการบางอยางท่ี
ไดรับมอบอํานาจมาน้ันจะมีการสั่งการและสิ้นสุดเพียงท่ี

ราชการสวนภูมิภาคเทาน้ัน ซึ่งจะทําใหสามารถใชอํานาจได
ทันตอสถานการณ

(2) ราชการบริหารสวนภูมิภาคยังคงอยูภายใตการ
ควบคุมบังคับบัญชาของราชการบริหารสวนกลางอยาง
ใกลชิด ไมไดมีความเปนอิสระ ตองมีเจาหนาท่ีเปนตัวแทน
ของสวนกลางโดยราชการบริหารสวนกลางจะจัดสงเจาหนาท่ี
ของตนไปประจําอยูตามเขตการปกครองทองท่ีในสวนตางๆ
ของประเทศ เชน จังหวัด อําเภอ เจาหนาท่ีเหลาน้ีปฏิบัติใน
ฐานะเปนตัวแทนของสวนกลาง ราชการบริหารสวนกลางจึง
เปนผูมีอํานาจแตงตั้ง ถอดถอน และบังคับบัญชา

(3) ราชการบริหารสวนกลางแบงอํานาจใหสวน
ภูมิภาค สวนกลางซึ่งเปนผูมีอํานาจเต็มในการบริหารราชการ
แผนดินจะแบงอํานาจของตนใหสวนภูมิภาคไปดําเนินการ
เฉพาะบางเรื่องหรือบางข้ันตอน โดยคํานึงถึงประโยชนท่ี
ประชาชนจะไดรับเปนสําคัญ อํานาจท่ีแบงใหน้ีจะมากนอย
และกวางขวางเพียงใด สุดแทแตสวนกลางจะเห็นสมควร และ
อํานาจท่ีแบงใหน้ีสวนกลางจะเรียกคืนเมื่อใดก็ได

หลักประสิทธิภาพ หมายถึง ในการปฏิบัติราชการ
ตองใชทรัพยากรอยางประหยัดเกิดผลิตภาพท่ีคุมคาตอการ
ลงทุนและบังเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม ท้ังน้ีตองมีการ
ลดข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพ่ืออํานวยความ
สะดวกและลดภาระคาใชจาย ตลอดจนยกเลิกภารกิจท่ี
ลาสมัยและไมมีความจําเปน

2.3 หลักประสิทธิภาพ
หลักประสิทธิภาพ เปนหลักการสวนหน่ึงของหลักธรร

มาภิบาลทางกฎหมาย ซึ่งถือเปนการบริหารกิจการบานเมือง
และสังคมท่ีดี เปนแนวทางสําคัญในการจัดระเบียบใหสังคมรัฐ
ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึงฝาย
วิชาการ ฝายปฏิบัติการฝายราชการ และฝายธุรกิจ สามารถอยู
รวมกันอยางสงบสุข มีความรูรักสามัคคี และรวมกันเปนพลัง
กอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน และเปนสวนเสริมความ
เขมแข็งหรือสรางภูมิคุมกันแกประเทศ เพ่ือบรรเทาปองกัน
หรือแกไขเยียวยาภาวะวิกฤติ ภยันตรายท่ีหากจะมีมาในอนาคต
เพราะสังคมจะรูสึกถึงความยุติธรรม ความโปรงใสและความมี
สวนรวม อันเปนคุณลักษณะสําคัญของศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย (บรรเจิด สิงคะเนติ, 2555) และการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข
สอดคลองกับความเปนรัฐธรรมนูญ และกระแสโลกยุคปจจุบัน
ธรรมาภิบาล เปนหลักการท่ีนํามาใชบริหารงานในปจจุบัน
อยางแพรหลาย ดวยเหตุเพราะชวยสรางสรรคและสงเสริม
องคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ อาทิ พนักงานตาง
ทํางาน อยางซื่อสัตยสุจริตและขยันหมั่นเพียร ทําใหผล
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นิติรัฐ หมายถึง รัฐท่ีใหการยอมรับ และใหความ
คุมครองสิทธิข้ันพ้ืนฐานของราษฎรไวในรัฐธรรมนูญ เพ่ือท่ี
ราษฎรจะไดใชสิทธิเสรีภาพท่ีรัฐใหการยอมรับและใหความ
คุมครองเชนวาน้ันพัฒนาบุคลิกภาพของตนไดตามท่ีแตละ
คนจะเห็นสมควร (บุญศรี มีวงศอุโฆษ, 2555) ซึ่งรัฐประเภทน้ี
จึงเปนรัฐท่ียอมอยูภายใตกฎหมายของตนเองอยางเครงครัด
และมีอํานาจจํากัด ท้ังน้ี เพ่ือเปนหลักประกันสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนอันเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานของมนุษย ซึ่งเปนท่ี
ยอมรับกันโดยท่ัวไปวาสิทธิข้ันพ้ืนฐานของมนุษยน้ันเปนสิ่ง
ท่ีมีคุณคาสูงสุด หรือกลาวอีกนัยหน่ึงวา นิติรัฐเปนรัฐท่ีอยู
ภายใตกฎหมายโดยรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอยาง
เทาเทียมไมอาจเลือกปฏิบัติ ไมมีการเลือกช้ันวรรณะ ไมมี
การเลือกขางเลือกกลุม และตองไมละเมิดสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน อีกท้ัง การใชอํานาจของผูปกครองรัฐในนิติรัฐน้ัน
จะตองเปนการใชอํานาจท่ีสอดคลองกับความเปนธรรมตาม
กฎหมายดวยอยางไรก็ดี กฎหมายจะตองไมเปดโอกาสให
ผูปกครองใชอํานาจตามอําเภอใจ (ภูริชญา วัฒนรุง. (ม.ป.ป.)
บุคคลทุกคนตองเสมอภาคกันภายใตกฎหมาย และสามารถ
ทราบกอนลวงหนาวากฎหมายมุงประสงคจะบังคับใหตนทํา
อะไรหรือไมใหทําอะไร รวมท้ังผลรายอันเกิดจากการฝาฝน
กฎหมายน้ันคืออะไร ท้ังน้ี เพ่ือท่ีบุคคลจะไดปฏิบัติตนให
ถูกตองสอดคลองกับกฎหมาย

2.2 หลักการแบงอํานาจปกครอง
หลักการแบงอํานาจปกครอง หมายถึง การบริหาร

ราชการท่ีหนวยงานราชการสวนกลางไดแบงและมอบอํานาจ
ในการวินิจฉัยสั่งการบางสวนใหแกเจาหนาท่ีผูแทนของ
ราชการบริหารสวนกลาง ซึ่งสวนกลางสงไปประจําเพ่ือปฏิบัติ
ราชการตามเขตการปกครองสวนภูมิภาคตาง ๆ  ของประเทศ
เพ่ือดําเนินการงานในกิจการบางอยางท่ีไมไดเก่ียวกับ
ประโยชนสวนไดสวนเสียของสวนรวมไดตามระเบียบแบบ
แผนท่ีกําหนดไว (ประยูร กาญจนดุล, 2538) แตเจาหนาท่ี
เหลาน้ียังคงเปนผูท่ีราชการบริหารสวนกลางแตงตั้ง และอยู
ในบังคับบัญชาของราชการบริหารสวนกลาง หลักการแบง
อํานาจปกครอง จึงเปนหลักท่ีนํามาเสริมเพ่ือใหการบริหาร
ราชการแผนดินมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยหลักการแบง
อํานาจปกครองน้ีเปนสวนหน่ึงของหลักการรวมอํานาจ
ปกครอง

ลักษณะสําคัญของหลักการแบงอํานาจปกครอง
(1) มีการแบงอํานาจท่ีเปนของราชการบริหาร

สวนกลางบางสวนใหแกราชการบริหารสวนทองถ่ิน กลาวคือ
อํานาจในการตัดสินใจวินิจฉัยสั่งการในกิจการบางอยางท่ี
ไดรับมอบอํานาจมาน้ันจะมีการสั่งการและสิ้นสุดเพียงท่ี

ราชการสวนภูมิภาคเทาน้ัน ซึ่งจะทําใหสามารถใชอํานาจได
ทันตอสถานการณ

(2) ราชการบริหารสวนภูมิภาคยังคงอยูภายใตการ
ควบคุมบังคับบัญชาของราชการบริหารสวนกลางอยาง
ใกลชิด ไมไดมีความเปนอิสระ ตองมีเจาหนาท่ีเปนตัวแทน
ของสวนกลางโดยราชการบริหารสวนกลางจะจัดสงเจาหนาท่ี
ของตนไปประจําอยูตามเขตการปกครองทองท่ีในสวนตางๆ
ของประเทศ เชน จังหวัด อําเภอ เจาหนาท่ีเหลาน้ีปฏิบัติใน
ฐานะเปนตัวแทนของสวนกลาง ราชการบริหารสวนกลางจึง
เปนผูมีอํานาจแตงตั้ง ถอดถอน และบังคับบัญชา

(3) ราชการบริหารสวนกลางแบงอํานาจใหสวน
ภูมิภาค สวนกลางซึ่งเปนผูมีอํานาจเต็มในการบริหารราชการ
แผนดินจะแบงอํานาจของตนใหสวนภูมิภาคไปดําเนินการ
เฉพาะบางเรื่องหรือบางข้ันตอน โดยคํานึงถึงประโยชนท่ี
ประชาชนจะไดรับเปนสําคัญ อํานาจท่ีแบงใหน้ีจะมากนอย
และกวางขวางเพียงใด สุดแทแตสวนกลางจะเห็นสมควร และ
อํานาจท่ีแบงใหน้ีสวนกลางจะเรียกคืนเมื่อใดก็ได

หลักประสิทธิภาพ หมายถึง ในการปฏิบัติราชการ
ตองใชทรัพยากรอยางประหยัดเกิดผลิตภาพท่ีคุมคาตอการ
ลงทุนและบังเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม ท้ังน้ีตองมีการ
ลดข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพ่ืออํานวยความ
สะดวกและลดภาระคาใชจาย ตลอดจนยกเลิกภารกิจท่ี
ลาสมัยและไมมีความจําเปน

2.3 หลักประสิทธิภาพ
หลักประสิทธิภาพ เปนหลักการสวนหน่ึงของหลักธรร

มาภิบาลทางกฎหมาย ซึ่งถือเปนการบริหารกิจการบานเมือง
และสังคมท่ีดี เปนแนวทางสําคัญในการจัดระเบียบใหสังคมรัฐ
ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึงฝาย
วิชาการ ฝายปฏิบัติการฝายราชการ และฝายธุรกิจ สามารถอยู
รวมกันอยางสงบสุข มีความรูรักสามัคคี และรวมกันเปนพลัง
กอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน และเปนสวนเสริมความ
เขมแข็งหรือสรางภูมิคุมกันแกประเทศ เพ่ือบรรเทาปองกัน
หรือแกไขเยียวยาภาวะวิกฤติ ภยันตรายท่ีหากจะมีมาในอนาคต
เพราะสังคมจะรูสึกถึงความยุติธรรม ความโปรงใสและความมี
สวนรวม อันเปนคุณลักษณะสําคัญของศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย (บรรเจิด สิงคะเนติ, 2555) และการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข
สอดคลองกับความเปนรัฐธรรมนูญ และกระแสโลกยุคปจจุบัน
ธรรมาภิบาล เปนหลักการท่ีนํามาใชบริหารงานในปจจุบัน
อยางแพรหลาย ดวยเหตุเพราะชวยสรางสรรคและสงเสริม
องคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ อาทิ พนักงานตาง
ทํางาน อยางซื่อสัตยสุจริตและขยันหมั่นเพียร ทําใหผล
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นิติรัฐ หมายถึง รัฐท่ีใหการยอมรับ และใหความ
คุมครองสิทธิข้ันพ้ืนฐานของราษฎรไวในรัฐธรรมนูญ เพ่ือท่ี
ราษฎรจะไดใชสิทธิเสรีภาพท่ีรัฐใหการยอมรับและใหความ
คุมครองเชนวาน้ันพัฒนาบุคลิกภาพของตนไดตามท่ีแตละ
คนจะเห็นสมควร (บุญศรี มีวงศอุโฆษ, 2555) ซึ่งรัฐประเภทน้ี
จึงเปนรัฐท่ียอมอยูภายใตกฎหมายของตนเองอยางเครงครัด
และมีอํานาจจํากัด ท้ังน้ี เพ่ือเปนหลักประกันสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนอันเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานของมนุษย ซึ่งเปนท่ี
ยอมรับกันโดยท่ัวไปวาสิทธิข้ันพ้ืนฐานของมนุษยน้ันเปนสิ่ง
ท่ีมีคุณคาสูงสุด หรือกลาวอีกนัยหน่ึงวา นิติรัฐเปนรัฐท่ีอยู
ภายใตกฎหมายโดยรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอยาง
เทาเทียมไมอาจเลือกปฏิบัติ ไมมีการเลือกช้ันวรรณะ ไมมี
การเลือกขางเลือกกลุม และตองไมละเมิดสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน อีกท้ัง การใชอํานาจของผูปกครองรัฐในนิติรัฐน้ัน
จะตองเปนการใชอํานาจท่ีสอดคลองกับความเปนธรรมตาม
กฎหมายดวยอยางไรก็ดี กฎหมายจะตองไมเปดโอกาสให
ผูปกครองใชอํานาจตามอําเภอใจ (ภูริชญา วัฒนรุง. (ม.ป.ป.)
บุคคลทุกคนตองเสมอภาคกันภายใตกฎหมาย และสามารถ
ทราบกอนลวงหนาวากฎหมายมุงประสงคจะบังคับใหตนทํา
อะไรหรือไมใหทําอะไร รวมท้ังผลรายอันเกิดจากการฝาฝน
กฎหมายน้ันคืออะไร ท้ังน้ี เพ่ือท่ีบุคคลจะไดปฏิบัติตนให
ถูกตองสอดคลองกับกฎหมาย

2.2 หลักการแบงอํานาจปกครอง
หลักการแบงอํานาจปกครอง หมายถึง การบริหาร

ราชการท่ีหนวยงานราชการสวนกลางไดแบงและมอบอํานาจ
ในการวินิจฉัยสั่งการบางสวนใหแกเจาหนาท่ีผูแทนของ
ราชการบริหารสวนกลาง ซึ่งสวนกลางสงไปประจําเพ่ือปฏิบัติ
ราชการตามเขตการปกครองสวนภูมิภาคตาง ๆ  ของประเทศ
เพ่ือดําเนินการงานในกิจการบางอยางท่ีไมไดเก่ียวกับ
ประโยชนสวนไดสวนเสียของสวนรวมไดตามระเบียบแบบ
แผนท่ีกําหนดไว (ประยูร กาญจนดุล, 2538) แตเจาหนาท่ี
เหลาน้ียังคงเปนผูท่ีราชการบริหารสวนกลางแตงตั้ง และอยู
ในบังคับบัญชาของราชการบริหารสวนกลาง หลักการแบง
อํานาจปกครอง จึงเปนหลักท่ีนํามาเสริมเพ่ือใหการบริหาร
ราชการแผนดินมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยหลักการแบง
อํานาจปกครองน้ีเปนสวนหน่ึงของหลักการรวมอํานาจ
ปกครอง

ลักษณะสําคัญของหลักการแบงอํานาจปกครอง
(1) มีการแบงอํานาจท่ีเปนของราชการบริหาร

สวนกลางบางสวนใหแกราชการบริหารสวนทองถ่ิน กลาวคือ
อํานาจในการตัดสินใจวินิจฉัยสั่งการในกิจการบางอยางท่ี
ไดรับมอบอํานาจมาน้ันจะมีการสั่งการและสิ้นสุดเพียงท่ี

ราชการสวนภูมิภาคเทาน้ัน ซึ่งจะทําใหสามารถใชอํานาจได
ทันตอสถานการณ

(2) ราชการบริหารสวนภูมิภาคยังคงอยูภายใตการ
ควบคุมบังคับบัญชาของราชการบริหารสวนกลางอยาง
ใกลชิด ไมไดมีความเปนอิสระ ตองมีเจาหนาท่ีเปนตัวแทน
ของสวนกลางโดยราชการบริหารสวนกลางจะจัดสงเจาหนาท่ี
ของตนไปประจําอยูตามเขตการปกครองทองท่ีในสวนตางๆ
ของประเทศ เชน จังหวัด อําเภอ เจาหนาท่ีเหลาน้ีปฏิบัติใน
ฐานะเปนตัวแทนของสวนกลาง ราชการบริหารสวนกลางจึง
เปนผูมีอํานาจแตงตั้ง ถอดถอน และบังคับบัญชา

(3) ราชการบริหารสวนกลางแบงอํานาจใหสวน
ภูมิภาค สวนกลางซึ่งเปนผูมีอํานาจเต็มในการบริหารราชการ
แผนดินจะแบงอํานาจของตนใหสวนภูมิภาคไปดําเนินการ
เฉพาะบางเรื่องหรือบางข้ันตอน โดยคํานึงถึงประโยชนท่ี
ประชาชนจะไดรับเปนสําคัญ อํานาจท่ีแบงใหน้ีจะมากนอย
และกวางขวางเพียงใด สุดแทแตสวนกลางจะเห็นสมควร และ
อํานาจท่ีแบงใหน้ีสวนกลางจะเรียกคืนเมื่อใดก็ได

หลักประสิทธิภาพ หมายถึง ในการปฏิบัติราชการ
ตองใชทรัพยากรอยางประหยัดเกิดผลิตภาพท่ีคุมคาตอการ
ลงทุนและบังเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม ท้ังน้ีตองมีการ
ลดข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพ่ืออํานวยความ
สะดวกและลดภาระคาใชจาย ตลอดจนยกเลิกภารกิจท่ี
ลาสมัยและไมมีความจําเปน

2.3 หลักประสิทธิภาพ
หลักประสิทธิภาพ เปนหลักการสวนหน่ึงของหลักธรร

มาภิบาลทางกฎหมาย ซึ่งถือเปนการบริหารกิจการบานเมือง
และสังคมท่ีดี เปนแนวทางสําคัญในการจัดระเบียบใหสังคมรัฐ
ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึงฝาย
วิชาการ ฝายปฏิบัติการฝายราชการ และฝายธุรกิจ สามารถอยู
รวมกันอยางสงบสุข มีความรูรักสามัคคี และรวมกันเปนพลัง
กอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน และเปนสวนเสริมความ
เขมแข็งหรือสรางภูมิคุมกันแกประเทศ เพ่ือบรรเทาปองกัน
หรือแกไขเยียวยาภาวะวิกฤติ ภยันตรายท่ีหากจะมีมาในอนาคต
เพราะสังคมจะรูสึกถึงความยุติธรรม ความโปรงใสและความมี
สวนรวม อันเปนคุณลักษณะสําคัญของศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย (บรรเจิด สิงคะเนติ, 2555) และการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข
สอดคลองกับความเปนรัฐธรรมนูญ และกระแสโลกยุคปจจุบัน
ธรรมาภิบาล เปนหลักการท่ีนํามาใชบริหารงานในปจจุบัน
อยางแพรหลาย ดวยเหตุเพราะชวยสรางสรรคและสงเสริม
องคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ อาทิ พนักงานตาง
ทํางาน อยางซื่อสัตยสุจริตและขยันหมั่นเพียร ทําใหผล
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ประกอบการขององคกรธุรกิจน้ันขยายตัว (สมคิด เลิศไพฑูรย
,2549) นอกจากน้ีแลวยังทําใหบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ
ศรัทธาและเช่ือมั่นในองคกรน้ัน ๆ  อันจะทําใหเกิดการพัฒนา
อยางตอเน่ือง เชน องคกรท่ีโปรงใส ยอมไดรับความไววางใจ
ในการรวมทําธุรกิจ รัฐบาลท่ีโปรงใสตรวจสอบได ยอมสราง
ความเช่ือมั่นใหแกนักลงทุนและประชาชน ตลอดจนสงผลดี
ตอเสถียรภาพของรัฐบาลและความเจริญกาวหนาของ
ประเทศ เปนตน

หลักประสิทธิภาพในเชิงภารกิจของรัฐ ไดแก การ
บริหารท่ีจะตองพิจารณาในเชิงเปรียบเทียบระหวางปจจัย
นําเขาและผลลัพธท่ีเกิดข้ึนโดยมีการทําการวิเคราะหตนทุน
และผลกําไร ใหสามารถวิเคราะหความเปนไปได และความ
คุมคาของแผนงานหรือโครงการตาง ๆ  เทียบกับประโยชนท่ี
ไดรับ รวมท้ังจัดระบบการวางเปาหมายการทํางานและวัดผล
ของแตละบุคคลท่ีเช่ือมโยงกับระดับองคการ เปนการแสดง
ใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการบริหารซึ่งสามาถวัดผลไดและ
จะเปนขอมูลสําคัญในการนํามาใชปรับปรุงวิธีการทํางานให
เกิดประโยชนสูงสุดไดตอไปโดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี

1) สวนราชการจะตองจัดทําบัญชีตนทุนในงาน
บริการสาธารณะแตละประเภท และรายจายตอหนวยของ
บริการสาธารณะเพ่ือการเปรียบเทียบความคุมคาระหวาง
ปจจัยนําเขากับผลลัพธท่ีเกิดข้ึน ซึ่งหากรายจายตอหนวย
ของงานบริการสาธารณะของสวนราชการใดสูงกวารายจาย
ตอหนวยของงานบริการสาธารณะประเภทเดียวกันของสวน
ราชการอ่ืน สวนราชการน้ันตองจัดทําแผนการลดรายจายตอ
หนวย เพ่ือดํ าเนินการปรับปรุ งการทํางานตอไปซึ่ ง
รายละเอียดการจัดทําบัญชีตนทุนกรมบัญชีกลางจะเปนผู
กําหนดข้ึน

2) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ จะเปนผูตรวจสอบความคุมคาในการ
ปฏิบัติภารกิจแหงรัฐ เพ่ือรายงานตอคณะรัฐมนตรีประเมิน
วาภารกิจใดสมควรทําตอไป หรือยุบเลิกโดยคํานึงถึง
ประโยชนท่ีรัฐและประชาชนจะพึงไดรับจากภารกิจน้ัน และ
ในการประเมินความคุมคาจะตองคํานึงถึงประเภทและสภาพ
ของแตละภารกิจ ความเปนไปได  ประโยชน ท่ีรัฐและ
ประชาชนจะไดรับ โดยเทียบกับรายจายของรัฐ ท้ังน้ี มิใช
คํานวณเปนตัวเงินเทาน้ัน แตตองคํานึงถึงประโยชนไดเสีย
ของสังคมดวย

3) การจัดซื้อจัดจางจะตองกระทําโดยเปดเผย
และเท่ียงธรรมโดยจะตองช่ังนํ้าหนักถึงประโยชนและผลเสีย
ตอสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคท่ีจะใช
ราคา และประโยชนระยะยาวของสวนราชการ ซึ่งมิใชถือ

ราคาต่ําสุดเปนเกณฑอยางเดียว แตคํานึงถึงการใชทรัพยากร
อยางคุมคาในระยะยาวทีจะใหตนทุนการบริการสาธารณะ
ต่ําลงไดโดยจะตองมีการปรับปรุงระเบียบวาดวยการพัสดุ
เพ่ือใหเปนไปตามหลักการดังกลาว

3. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตของตางประเทศและ
ประเทศไทย

3.1 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตของตางประเทศ

3.1.1 สาธารณรัฐสิงคโปร
สาธารณรัฐสิงคโปรเคยไดรับการขนานนามจาก

ประเทศตาง ๆ  วาเปนประเทศท่ียากจนและเต็มไปดวยปญหา
การทุจริตภายในประเทศท่ีสูง แตดวยยุทธวิธีท่ีเนนการ
ปองกันปญหาทุจริตเปนนโยบายหลักและแสวงหาแนวทางใน
การปราบปรามปญหาการทุจริตภายในประเทศแบบคอยเปน
คอยไปแตเด็ดขาดและเปนระบบ สงผลใหสาธารณรัฐสิงคโปร
ในปจจุบันไดรับการยกยองวาเปนประเทศท่ีมีความโปรงใส
ท่ีสุดในโลก โดยไดรับคะแนนความโปรงใสดานการ
ปราบปรามการทุจริตอยูท่ี 9.3 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10
คะแนน

สาธารณรัฐสิงคโปรมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตเพียงหนวยงานเดียว คือ
สํ านักงานสืบสวนสอบสวนการกระทําทุจริ ต (The
Corruption Practices Investigation Bureau) หรือ CPIB ซึ่ง
เปนองคกรอิสระท่ีทําหนาท่ีในการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐและเอกชน หนวยงานดังกลาวน้ีกอตั้ง
เมื่อป ค.ศ. 1952 มีอํานาจหนาท่ีในการสืบสวนตามมาตรา
241 ของกฎหมายปองกันการทุจริตแหงสาธารณรัฐสิงคโปร
(The Prevention of Corruption Act) สํานักงานสืบสวน
สอบสวนการกระทําทุจริต ถือเปนหนวยงานอิสระดานการ
ปราบปรามการทุจริตท่ีมีความเขมแข็ง ปราศจากการ
แทรกแซงตางๆ จากกลุมอิทธิพลและกลุมการเมืองในทุก
ระดับ เปนหนวยงานรัฐบาลภายใตสํานักนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติงานอยางอิสระมีผูอํานวยการเปนหัวหนาสํานักงาน
สวนงานภายในประกอบดวย 3 ภารกิจหลัก คือ

1. ดานการสืบสวนสอบสวน ไดแก ฝายสืบสวน
สอบสวนท่ัวไป ฝายสืบสวนพิเศษภาครัฐ ฝายสืบสวนพิเศษ
ภาคเอกชน ฝายสืบสวนพิเศษคดีเก่ียวกับการเงิน หนวยงาน
ฝกอบรมงานสืบสวนสอบสวน หนวยนโยบายการสืบสวน
สอบสวน และสวนงานสอบปากคํา
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ประกอบการขององคกรธุรกิจน้ันขยายตัว (สมคิด เลิศไพฑูรย
,2549) นอกจากน้ีแลวยังทําใหบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ
ศรัทธาและเช่ือมั่นในองคกรน้ัน ๆ  อันจะทําใหเกิดการพัฒนา
อยางตอเน่ือง เชน องคกรท่ีโปรงใส ยอมไดรับความไววางใจ
ในการรวมทําธุรกิจ รัฐบาลท่ีโปรงใสตรวจสอบได ยอมสราง
ความเช่ือมั่นใหแกนักลงทุนและประชาชน ตลอดจนสงผลดี
ตอเสถียรภาพของรัฐบาลและความเจริญกาวหนาของ
ประเทศ เปนตน

หลักประสิทธิภาพในเชิงภารกิจของรัฐ ไดแก การ
บริหารท่ีจะตองพิจารณาในเชิงเปรียบเทียบระหวางปจจัย
นําเขาและผลลัพธท่ีเกิดข้ึนโดยมีการทําการวิเคราะหตนทุน
และผลกําไร ใหสามารถวิเคราะหความเปนไปได และความ
คุมคาของแผนงานหรือโครงการตาง ๆ  เทียบกับประโยชนท่ี
ไดรับ รวมท้ังจัดระบบการวางเปาหมายการทํางานและวัดผล
ของแตละบุคคลท่ีเช่ือมโยงกับระดับองคการ เปนการแสดง
ใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการบริหารซึ่งสามาถวัดผลไดและ
จะเปนขอมูลสําคัญในการนํามาใชปรับปรุงวิธีการทํางานให
เกิดประโยชนสูงสุดไดตอไปโดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี

1) สวนราชการจะตองจัดทําบัญชีตนทุนในงาน
บริการสาธารณะแตละประเภท และรายจายตอหนวยของ
บริการสาธารณะเพ่ือการเปรียบเทียบความคุมคาระหวาง
ปจจัยนําเขากับผลลัพธท่ีเกิดข้ึน ซึ่งหากรายจายตอหนวย
ของงานบริการสาธารณะของสวนราชการใดสูงกวารายจาย
ตอหนวยของงานบริการสาธารณะประเภทเดียวกันของสวน
ราชการอ่ืน สวนราชการน้ันตองจัดทําแผนการลดรายจายตอ
หนวย เพ่ือดํ าเนินการปรับปรุ งการทํางานตอไปซึ่ ง
รายละเอียดการจัดทําบัญชีตนทุนกรมบัญชีกลางจะเปนผู
กําหนดข้ึน

2) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ จะเปนผูตรวจสอบความคุมคาในการ
ปฏิบัติภารกิจแหงรัฐ เพ่ือรายงานตอคณะรัฐมนตรีประเมิน
วาภารกิจใดสมควรทําตอไป หรือยุบเลิกโดยคํานึงถึง
ประโยชนท่ีรัฐและประชาชนจะพึงไดรับจากภารกิจน้ัน และ
ในการประเมินความคุมคาจะตองคํานึงถึงประเภทและสภาพ
ของแตละภารกิจ ความเปนไปได  ประโยชน ท่ีรัฐและ
ประชาชนจะไดรับ โดยเทียบกับรายจายของรัฐ ท้ังน้ี มิใช
คํานวณเปนตัวเงินเทาน้ัน แตตองคํานึงถึงประโยชนไดเสีย
ของสังคมดวย

3) การจัดซื้อจัดจางจะตองกระทําโดยเปดเผย
และเท่ียงธรรมโดยจะตองช่ังนํ้าหนักถึงประโยชนและผลเสีย
ตอสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคท่ีจะใช
ราคา และประโยชนระยะยาวของสวนราชการ ซึ่งมิใชถือ

ราคาต่ําสุดเปนเกณฑอยางเดียว แตคํานึงถึงการใชทรัพยากร
อยางคุมคาในระยะยาวทีจะใหตนทุนการบริการสาธารณะ
ต่ําลงไดโดยจะตองมีการปรับปรุงระเบียบวาดวยการพัสดุ
เพ่ือใหเปนไปตามหลักการดังกลาว

3. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตของตางประเทศและ
ประเทศไทย

3.1 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตของตางประเทศ

3.1.1 สาธารณรัฐสิงคโปร
สาธารณรัฐสิงคโปรเคยไดรับการขนานนามจาก

ประเทศตาง ๆ  วาเปนประเทศท่ียากจนและเต็มไปดวยปญหา
การทุจริตภายในประเทศท่ีสูง แตดวยยุทธวิธีท่ีเนนการ
ปองกันปญหาทุจริตเปนนโยบายหลักและแสวงหาแนวทางใน
การปราบปรามปญหาการทุจริตภายในประเทศแบบคอยเปน
คอยไปแตเด็ดขาดและเปนระบบ สงผลใหสาธารณรัฐสิงคโปร
ในปจจุบันไดรับการยกยองวาเปนประเทศท่ีมีความโปรงใส
ท่ีสุดในโลก โดยไดรับคะแนนความโปรงใสดานการ
ปราบปรามการทุจริตอยูท่ี 9.3 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10
คะแนน

สาธารณรัฐสิงคโปรมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตเพียงหนวยงานเดียว คือ
สํ านักงานสืบสวนสอบสวนการกระทําทุจริ ต (The
Corruption Practices Investigation Bureau) หรือ CPIB ซึ่ง
เปนองคกรอิสระท่ีทําหนาท่ีในการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐและเอกชน หนวยงานดังกลาวน้ีกอตั้ง
เมื่อป ค.ศ. 1952 มีอํานาจหนาท่ีในการสืบสวนตามมาตรา
241 ของกฎหมายปองกันการทุจริตแหงสาธารณรัฐสิงคโปร
(The Prevention of Corruption Act) สํานักงานสืบสวน
สอบสวนการกระทําทุจริต ถือเปนหนวยงานอิสระดานการ
ปราบปรามการทุจริตท่ีมีความเขมแข็ง ปราศจากการ
แทรกแซงตางๆ จากกลุมอิทธิพลและกลุมการเมืองในทุก
ระดับ เปนหนวยงานรัฐบาลภายใตสํานักนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติงานอยางอิสระมีผูอํานวยการเปนหัวหนาสํานักงาน
สวนงานภายในประกอบดวย 3 ภารกิจหลัก คือ

1. ดานการสืบสวนสอบสวน ไดแก ฝายสืบสวน
สอบสวนท่ัวไป ฝายสืบสวนพิเศษภาครัฐ ฝายสืบสวนพิเศษ
ภาคเอกชน ฝายสืบสวนพิเศษคดีเก่ียวกับการเงิน หนวยงาน
ฝกอบรมงานสืบสวนสอบสวน หนวยนโยบายการสืบสวน
สอบสวน และสวนงานสอบปากคํา
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ประกอบการขององคกรธุรกิจน้ันขยายตัว (สมคิด เลิศไพฑูรย
,2549) นอกจากน้ีแลวยังทําใหบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ
ศรัทธาและเช่ือมั่นในองคกรน้ัน ๆ  อันจะทําใหเกิดการพัฒนา
อยางตอเน่ือง เชน องคกรท่ีโปรงใส ยอมไดรับความไววางใจ
ในการรวมทําธุรกิจ รัฐบาลท่ีโปรงใสตรวจสอบได ยอมสราง
ความเช่ือมั่นใหแกนักลงทุนและประชาชน ตลอดจนสงผลดี
ตอเสถียรภาพของรัฐบาลและความเจริญกาวหนาของ
ประเทศ เปนตน

หลักประสิทธิภาพในเชิงภารกิจของรัฐ ไดแก การ
บริหารท่ีจะตองพิจารณาในเชิงเปรียบเทียบระหวางปจจัย
นําเขาและผลลัพธท่ีเกิดข้ึนโดยมีการทําการวิเคราะหตนทุน
และผลกําไร ใหสามารถวิเคราะหความเปนไปได และความ
คุมคาของแผนงานหรือโครงการตาง ๆ  เทียบกับประโยชนท่ี
ไดรับ รวมท้ังจัดระบบการวางเปาหมายการทํางานและวัดผล
ของแตละบุคคลท่ีเช่ือมโยงกับระดับองคการ เปนการแสดง
ใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการบริหารซึ่งสามาถวัดผลไดและ
จะเปนขอมูลสําคัญในการนํามาใชปรับปรุงวิธีการทํางานให
เกิดประโยชนสูงสุดไดตอไปโดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี

1) สวนราชการจะตองจัดทําบัญชีตนทุนในงาน
บริการสาธารณะแตละประเภท และรายจายตอหนวยของ
บริการสาธารณะเพ่ือการเปรียบเทียบความคุมคาระหวาง
ปจจัยนําเขากับผลลัพธท่ีเกิดข้ึน ซึ่งหากรายจายตอหนวย
ของงานบริการสาธารณะของสวนราชการใดสูงกวารายจาย
ตอหนวยของงานบริการสาธารณะประเภทเดียวกันของสวน
ราชการอ่ืน สวนราชการน้ันตองจัดทําแผนการลดรายจายตอ
หนวย เพ่ือดํ าเนินการปรับปรุ งการทํางานตอไปซึ่ ง
รายละเอียดการจัดทําบัญชีตนทุนกรมบัญชีกลางจะเปนผู
กําหนดข้ึน

2) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ จะเปนผูตรวจสอบความคุมคาในการ
ปฏิบัติภารกิจแหงรัฐ เพ่ือรายงานตอคณะรัฐมนตรีประเมิน
วาภารกิจใดสมควรทําตอไป หรือยุบเลิกโดยคํานึงถึง
ประโยชนท่ีรัฐและประชาชนจะพึงไดรับจากภารกิจน้ัน และ
ในการประเมินความคุมคาจะตองคํานึงถึงประเภทและสภาพ
ของแตละภารกิจ ความเปนไปได  ประโยชน ท่ีรัฐและ
ประชาชนจะไดรับ โดยเทียบกับรายจายของรัฐ ท้ังน้ี มิใช
คํานวณเปนตัวเงินเทาน้ัน แตตองคํานึงถึงประโยชนไดเสีย
ของสังคมดวย

3) การจัดซื้อจัดจางจะตองกระทําโดยเปดเผย
และเท่ียงธรรมโดยจะตองช่ังนํ้าหนักถึงประโยชนและผลเสีย
ตอสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคท่ีจะใช
ราคา และประโยชนระยะยาวของสวนราชการ ซึ่งมิใชถือ

ราคาต่ําสุดเปนเกณฑอยางเดียว แตคํานึงถึงการใชทรัพยากร
อยางคุมคาในระยะยาวทีจะใหตนทุนการบริการสาธารณะ
ต่ําลงไดโดยจะตองมีการปรับปรุงระเบียบวาดวยการพัสดุ
เพ่ือใหเปนไปตามหลักการดังกลาว

3. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตของตางประเทศและ
ประเทศไทย

3.1 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตของตางประเทศ

3.1.1 สาธารณรัฐสิงคโปร
สาธารณรัฐสิงคโปรเคยไดรับการขนานนามจาก

ประเทศตาง ๆ  วาเปนประเทศท่ียากจนและเต็มไปดวยปญหา
การทุจริตภายในประเทศท่ีสูง แตดวยยุทธวิธีท่ีเนนการ
ปองกันปญหาทุจริตเปนนโยบายหลักและแสวงหาแนวทางใน
การปราบปรามปญหาการทุจริตภายในประเทศแบบคอยเปน
คอยไปแตเด็ดขาดและเปนระบบ สงผลใหสาธารณรัฐสิงคโปร
ในปจจุบันไดรับการยกยองวาเปนประเทศท่ีมีความโปรงใส
ท่ีสุดในโลก โดยไดรับคะแนนความโปรงใสดานการ
ปราบปรามการทุจริตอยูท่ี 9.3 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10
คะแนน

สาธารณรัฐสิงคโปรมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตเพียงหนวยงานเดียว คือ
สํ านักงานสืบสวนสอบสวนการกระทําทุจริ ต (The
Corruption Practices Investigation Bureau) หรือ CPIB ซึ่ง
เปนองคกรอิสระท่ีทําหนาท่ีในการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐและเอกชน หนวยงานดังกลาวน้ีกอตั้ง
เมื่อป ค.ศ. 1952 มีอํานาจหนาท่ีในการสืบสวนตามมาตรา
241 ของกฎหมายปองกันการทุจริตแหงสาธารณรัฐสิงคโปร
(The Prevention of Corruption Act) สํานักงานสืบสวน
สอบสวนการกระทําทุจริต ถือเปนหนวยงานอิสระดานการ
ปราบปรามการทุจริตท่ีมีความเขมแข็ง ปราศจากการ
แทรกแซงตางๆ จากกลุมอิทธิพลและกลุมการเมืองในทุก
ระดับ เปนหนวยงานรัฐบาลภายใตสํานักนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติงานอยางอิสระมีผูอํานวยการเปนหัวหนาสํานักงาน
สวนงานภายในประกอบดวย 3 ภารกิจหลัก คือ

1. ดานการสืบสวนสอบสวน ไดแก ฝายสืบสวน
สอบสวนท่ัวไป ฝายสืบสวนพิเศษภาครัฐ ฝายสืบสวนพิเศษ
ภาคเอกชน ฝายสืบสวนพิเศษคดีเก่ียวกับการเงิน หนวยงาน
ฝกอบรมงานสืบสวนสอบสวน หนวยนโยบายการสืบสวน
สอบสวน และสวนงานสอบปากคํา
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2. ดานปฏิบัติการ ไดแก กองการขาว และกอง
บริหารจัดการและสนับสนุน อาทิ สวนงานสารสนเทศเพ่ือ
การพิสูจนหลักฐาน สวนงานจับเท็จ

3. ดานการประสานงาน ไดแก กองบริหารงาน
คลังกองนโยบายและแผนกองเทคโนโลยีสารสนเทศ และกอง
บริหารจัดการและพัฒนาบุคคล

3.1.2 ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม
รัฐบาลบรูไน ไดบังคับใชกฎหมายพิเศษ (ปองกันการ

ทุจริต) ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2525 ซึ่งตอมาในป พ.ศ. 2527
ไดเปลี่ยนเปนกฎหมายปองกันการทุจริต (Prevention of
Corruption Act) และมีการจัดตั้งองคกรพิเศษ คือ สํานักงาน
ตอตานการทุจริต (ACB) ข้ึน เมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2525
โดยมีภารกิจในการธํารงยึดถือหลักคุณธรรมในการใชบริการ
ประชาชน และนําตัวบุคคลท่ีกระทําทุจริตเขาสูกระบวนการ
ยุติธรรม กฎหมายปองกันการทุจริต ไดกําหนดความผิดฐาน
ทุจริต และบทลงโทษ และอํานาจในการบังคับใชไวอยาง
ชัดเจน อันเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
สําหรับการควบคุมการทุจริตในประเทศ ภารกิจหลักของ
หนวยงาน ACB คือ การสืบสวนสอบสวนการกระทําความผิด
ฐานทุจริต และยังมีอํานาจในการสืบสวนสอบสวนการกระทํา
ความผิดอาญาอ่ืน ๆ  ท่ีพบในระหวางการสืบสวนสอบสวนการ
กระทําความผิดฐานทุจริตดวยภายใตกฎหมายดังกลาว
นอกจากน้ี หนวยงาน ACB ยังมีอํานาจหนาท่ีในการปองกัน
การทุจริตและใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับพิษภัยของการ
ทุจริต ตลอดจนสงเสริมใหประชาชนเขามีสวนรวมตอสูกับ
การทุจริตดวย

โครงสรางของหนวยงาน ACB ประกอบดวย 4 สวน
สําคัญ ไดแก 1) สวนงานสืบสวนสอบสวนและขาวกรอง 2)
สวนงานดานการปองกันและพัฒนาคุณธรรม 3) สวนงาน
บริหาร และ 4) สวนงานสนับสนุนอ่ืน ๆ โดยมีอธิบดี เปน
ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน

อํานาจหนาท่ีของสํานักงานตอตานการทุจริต (ACB)
ภายใตกฎหมายปองกันการทุจริตของบรูไน สํานักงาน
ตอตานการทุจริต (ACB) มีอํานาจหนาท่ี ดังน้ี

1. รับและพิจารณาเก่ียวกับเรื่องรองเรียนการ
กระทําความผิดภายใตกฎหมายปองกันการทุจริตหรือ
ความผิดอ่ืนใดท่ีกําหนดไว

2. สืบหาและสืบสวนสอบสวน
ก. ความผิดท่ีตองสงสัยภายใตกฎหมาย
ข. ความพยายามท่ีตองสงสัยวากระทํา

ความผิดภายใตกฎหมาย

ค. การสมคบท่ีตองสงสัยในการกระทํา
ความผิดภายใตกฎหมาย

3. ใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับการทุจริตและ
สงเสริมใหสาธารณะเขามีสวนรวม

3.1.3 สหพันธรัฐมาเลเซีย
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

มาเลเซีย (MACC) เริ่มดําเนินการอยางเปนทางการ เมื่อวันท่ี
1 มกราคม 2552 แทนหนวยงานปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตมาเลเซีย (Anti - Corruption Agency: ACA) โดยจัดตั้ง
ข้ึนโดยกฎหมายวาดวยคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตมาเลเซีย 2552 (Malaysian Anti - Corruption
Commission Act 2009) โดยมีวิสัยทัศนในการสรางสังคม
มาเลเซียใหปลอดจากการทุจริตบนพ้ืนฐานของคานิยมและ
จริยธรรมอันดีงาม และทําใหคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาเลเซีย (MACC) เปนหนวยงาน
ตอตานการทุจริตท่ีมีความเปนมืออาชีพอยางยอดเยี่ยม

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
มาเล เซี ย (MACC) เป นองค กรห น่ึ งภายใต สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี เฉพาะในเรื่องงบประมาณและบุคลากร สวน
การดําเนินการเปนอิสระ เจาหนาท่ีของ MACC อยูภายใต
การควบคุมดูแลของประธานคณะกรรมการโดยไมมีการ
แทรกแซงจากฝายใด มีพันธกิจในการขจัดการทุจริต การใช
อํานาจโดยมิชอบ การทุจริตตอหนาท่ีทุกรูปแบบ และ
เสริมสรางคุณธรรมและความเช่ียวชาญดวยการดําเนิน
แผนงานพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง

ประธานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตมาเลเซีย (MACC) ไดรับการแตงตั้งโดยพระมหากษัตริย
ตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุ จริ ตมา เล เซี ย 2552 (Malaysian Anti - Corruption
Commission Act 2009) โดยคําแนะนําของนายกรัฐมนตรี
มาเลเซีย สําหรับสวนราชการภายใน ประกอบดวย 20 กอง
และ 1 สถาบันในสํานักงานใหญ และมีสํานักงานประจํารัฐ
15 หนวยงาน ซึ่งมีผูอํานวยการสํานักงานประจํารัฐเปน
หัวหนา

3.1.4 เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

เขตบริหารพิเศษฮองกง ถือวาเปนหน่ึงในประเทศท่ี
มีปญหาการทุจริตคอนขางสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรม
ตํารวจ เจาหนาท่ีตํารวจรับสินบนจากองคกรอาชญากรรมท่ี
เรียกคาคุมครองจากกิจการธุรกิจหลายประเภทไมวาจะเปน
กิจการหาบเร แผงลอย เด็กขัดรองเทา หญิงบริการทางเพศ
รานอาหาร คนลากรถ กุลี คนขับแท็กซี่ ฯลฯ มีการจายเงินใต
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2. ดานปฏิบัติการ ไดแก กองการขาว และกอง
บริหารจัดการและสนับสนุน อาทิ สวนงานสารสนเทศเพ่ือ
การพิสูจนหลักฐาน สวนงานจับเท็จ

3. ดานการประสานงาน ไดแก กองบริหารงาน
คลังกองนโยบายและแผนกองเทคโนโลยีสารสนเทศ และกอง
บริหารจัดการและพัฒนาบุคคล

3.1.2 ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม
รัฐบาลบรูไน ไดบังคับใชกฎหมายพิเศษ (ปองกันการ

ทุจริต) ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2525 ซึ่งตอมาในป พ.ศ. 2527
ไดเปลี่ยนเปนกฎหมายปองกันการทุจริต (Prevention of
Corruption Act) และมีการจัดตั้งองคกรพิเศษ คือ สํานักงาน
ตอตานการทุจริต (ACB) ข้ึน เมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2525
โดยมีภารกิจในการธํารงยึดถือหลักคุณธรรมในการใชบริการ
ประชาชน และนําตัวบุคคลท่ีกระทําทุจริตเขาสูกระบวนการ
ยุติธรรม กฎหมายปองกันการทุจริต ไดกําหนดความผิดฐาน
ทุจริต และบทลงโทษ และอํานาจในการบังคับใชไวอยาง
ชัดเจน อันเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
สําหรับการควบคุมการทุจริตในประเทศ ภารกิจหลักของ
หนวยงาน ACB คือ การสืบสวนสอบสวนการกระทําความผิด
ฐานทุจริต และยังมีอํานาจในการสืบสวนสอบสวนการกระทํา
ความผิดอาญาอ่ืน ๆ  ท่ีพบในระหวางการสืบสวนสอบสวนการ
กระทําความผิดฐานทุจริตดวยภายใตกฎหมายดังกลาว
นอกจากน้ี หนวยงาน ACB ยังมีอํานาจหนาท่ีในการปองกัน
การทุจริตและใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับพิษภัยของการ
ทุจริต ตลอดจนสงเสริมใหประชาชนเขามีสวนรวมตอสูกับ
การทุจริตดวย

โครงสรางของหนวยงาน ACB ประกอบดวย 4 สวน
สําคัญ ไดแก 1) สวนงานสืบสวนสอบสวนและขาวกรอง 2)
สวนงานดานการปองกันและพัฒนาคุณธรรม 3) สวนงาน
บริหาร และ 4) สวนงานสนับสนุนอ่ืน ๆ โดยมีอธิบดี เปน
ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน

อํานาจหนาท่ีของสํานักงานตอตานการทุจริต (ACB)
ภายใตกฎหมายปองกันการทุจริตของบรูไน สํานักงาน
ตอตานการทุจริต (ACB) มีอํานาจหนาท่ี ดังน้ี

1. รับและพิจารณาเก่ียวกับเรื่องรองเรียนการ
กระทําความผิดภายใตกฎหมายปองกันการทุจริตหรือ
ความผิดอ่ืนใดท่ีกําหนดไว

2. สืบหาและสืบสวนสอบสวน
ก. ความผิดท่ีตองสงสัยภายใตกฎหมาย
ข. ความพยายามท่ีตองสงสัยวากระทํา

ความผิดภายใตกฎหมาย

ค. การสมคบท่ีตองสงสัยในการกระทํา
ความผิดภายใตกฎหมาย

3. ใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับการทุจริตและ
สงเสริมใหสาธารณะเขามีสวนรวม

3.1.3 สหพันธรัฐมาเลเซีย
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

มาเลเซีย (MACC) เริ่มดําเนินการอยางเปนทางการ เมื่อวันท่ี
1 มกราคม 2552 แทนหนวยงานปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตมาเลเซีย (Anti - Corruption Agency: ACA) โดยจัดตั้ง
ข้ึนโดยกฎหมายวาดวยคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตมาเลเซีย 2552 (Malaysian Anti - Corruption
Commission Act 2009) โดยมีวิสัยทัศนในการสรางสังคม
มาเลเซียใหปลอดจากการทุจริตบนพ้ืนฐานของคานิยมและ
จริยธรรมอันดีงาม และทําใหคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาเลเซีย (MACC) เปนหนวยงาน
ตอตานการทุจริตท่ีมีความเปนมืออาชีพอยางยอดเยี่ยม

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
มาเล เซี ย (MACC) เป นองค กรห น่ึ งภายใต สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี เฉพาะในเรื่องงบประมาณและบุคลากร สวน
การดําเนินการเปนอิสระ เจาหนาท่ีของ MACC อยูภายใต
การควบคุมดูแลของประธานคณะกรรมการโดยไมมีการ
แทรกแซงจากฝายใด มีพันธกิจในการขจัดการทุจริต การใช
อํานาจโดยมิชอบ การทุจริตตอหนาท่ีทุกรูปแบบ และ
เสริมสรางคุณธรรมและความเช่ียวชาญดวยการดําเนิน
แผนงานพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง

ประธานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตมาเลเซีย (MACC) ไดรับการแตงตั้งโดยพระมหากษัตริย
ตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุ จริ ตมา เล เซี ย 2552 (Malaysian Anti - Corruption
Commission Act 2009) โดยคําแนะนําของนายกรัฐมนตรี
มาเลเซีย สําหรับสวนราชการภายใน ประกอบดวย 20 กอง
และ 1 สถาบันในสํานักงานใหญ และมีสํานักงานประจํารัฐ
15 หนวยงาน ซึ่งมีผูอํานวยการสํานักงานประจํารัฐเปน
หัวหนา

3.1.4 เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

เขตบริหารพิเศษฮองกง ถือวาเปนหน่ึงในประเทศท่ี
มีปญหาการทุจริตคอนขางสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรม
ตํารวจ เจาหนาท่ีตํารวจรับสินบนจากองคกรอาชญากรรมท่ี
เรียกคาคุมครองจากกิจการธุรกิจหลายประเภทไมวาจะเปน
กิจการหาบเร แผงลอย เด็กขัดรองเทา หญิงบริการทางเพศ
รานอาหาร คนลากรถ กุลี คนขับแท็กซี่ ฯลฯ มีการจายเงินใต
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2. ดานปฏิบัติการ ไดแก กองการขาว และกอง
บริหารจัดการและสนับสนุน อาทิ สวนงานสารสนเทศเพ่ือ
การพิสูจนหลักฐาน สวนงานจับเท็จ

3. ดานการประสานงาน ไดแก กองบริหารงาน
คลังกองนโยบายและแผนกองเทคโนโลยีสารสนเทศ และกอง
บริหารจัดการและพัฒนาบุคคล

3.1.2 ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม
รัฐบาลบรูไน ไดบังคับใชกฎหมายพิเศษ (ปองกันการ

ทุจริต) ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2525 ซึ่งตอมาในป พ.ศ. 2527
ไดเปลี่ยนเปนกฎหมายปองกันการทุจริต (Prevention of
Corruption Act) และมีการจัดตั้งองคกรพิเศษ คือ สํานักงาน
ตอตานการทุจริต (ACB) ข้ึน เมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2525
โดยมีภารกิจในการธํารงยึดถือหลักคุณธรรมในการใชบริการ
ประชาชน และนําตัวบุคคลท่ีกระทําทุจริตเขาสูกระบวนการ
ยุติธรรม กฎหมายปองกันการทุจริต ไดกําหนดความผิดฐาน
ทุจริต และบทลงโทษ และอํานาจในการบังคับใชไวอยาง
ชัดเจน อันเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
สําหรับการควบคุมการทุจริตในประเทศ ภารกิจหลักของ
หนวยงาน ACB คือ การสืบสวนสอบสวนการกระทําความผิด
ฐานทุจริต และยังมีอํานาจในการสืบสวนสอบสวนการกระทํา
ความผิดอาญาอ่ืน ๆ  ท่ีพบในระหวางการสืบสวนสอบสวนการ
กระทําความผิดฐานทุจริตดวยภายใตกฎหมายดังกลาว
นอกจากน้ี หนวยงาน ACB ยังมีอํานาจหนาท่ีในการปองกัน
การทุจริตและใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับพิษภัยของการ
ทุจริต ตลอดจนสงเสริมใหประชาชนเขามีสวนรวมตอสูกับ
การทุจริตดวย

โครงสรางของหนวยงาน ACB ประกอบดวย 4 สวน
สําคัญ ไดแก 1) สวนงานสืบสวนสอบสวนและขาวกรอง 2)
สวนงานดานการปองกันและพัฒนาคุณธรรม 3) สวนงาน
บริหาร และ 4) สวนงานสนับสนุนอ่ืน ๆ โดยมีอธิบดี เปน
ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน

อํานาจหนาท่ีของสํานักงานตอตานการทุจริต (ACB)
ภายใตกฎหมายปองกันการทุจริตของบรูไน สํานักงาน
ตอตานการทุจริต (ACB) มีอํานาจหนาท่ี ดังน้ี

1. รับและพิจารณาเก่ียวกับเรื่องรองเรียนการ
กระทําความผิดภายใตกฎหมายปองกันการทุจริตหรือ
ความผิดอ่ืนใดท่ีกําหนดไว

2. สืบหาและสืบสวนสอบสวน
ก. ความผิดท่ีตองสงสัยภายใตกฎหมาย
ข. ความพยายามท่ีตองสงสัยวากระทํา

ความผิดภายใตกฎหมาย

ค. การสมคบท่ีตองสงสัยในการกระทํา
ความผิดภายใตกฎหมาย

3. ใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับการทุจริตและ
สงเสริมใหสาธารณะเขามีสวนรวม

3.1.3 สหพันธรัฐมาเลเซีย
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

มาเลเซีย (MACC) เริ่มดําเนินการอยางเปนทางการ เมื่อวันท่ี
1 มกราคม 2552 แทนหนวยงานปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตมาเลเซีย (Anti - Corruption Agency: ACA) โดยจัดตั้ง
ข้ึนโดยกฎหมายวาดวยคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตมาเลเซีย 2552 (Malaysian Anti - Corruption
Commission Act 2009) โดยมีวิสัยทัศนในการสรางสังคม
มาเลเซียใหปลอดจากการทุจริตบนพ้ืนฐานของคานิยมและ
จริยธรรมอันดีงาม และทําใหคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาเลเซีย (MACC) เปนหนวยงาน
ตอตานการทุจริตท่ีมีความเปนมืออาชีพอยางยอดเยี่ยม

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
มาเล เซี ย (MACC) เป นองค กรห น่ึ งภายใต สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี เฉพาะในเรื่องงบประมาณและบุคลากร สวน
การดําเนินการเปนอิสระ เจาหนาท่ีของ MACC อยูภายใต
การควบคุมดูแลของประธานคณะกรรมการโดยไมมีการ
แทรกแซงจากฝายใด มีพันธกิจในการขจัดการทุจริต การใช
อํานาจโดยมิชอบ การทุจริตตอหนาท่ีทุกรูปแบบ และ
เสริมสรางคุณธรรมและความเช่ียวชาญดวยการดําเนิน
แผนงานพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง

ประธานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตมาเลเซีย (MACC) ไดรับการแตงตั้งโดยพระมหากษัตริย
ตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุ จริ ตมา เล เซี ย 2552 (Malaysian Anti - Corruption
Commission Act 2009) โดยคําแนะนําของนายกรัฐมนตรี
มาเลเซีย สําหรับสวนราชการภายใน ประกอบดวย 20 กอง
และ 1 สถาบันในสํานักงานใหญ และมีสํานักงานประจํารัฐ
15 หนวยงาน ซึ่งมีผูอํานวยการสํานักงานประจํารัฐเปน
หัวหนา

3.1.4 เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

เขตบริหารพิเศษฮองกง ถือวาเปนหน่ึงในประเทศท่ี
มีปญหาการทุจริตคอนขางสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรม
ตํารวจ เจาหนาท่ีตํารวจรับสินบนจากองคกรอาชญากรรมท่ี
เรียกคาคุมครองจากกิจการธุรกิจหลายประเภทไมวาจะเปน
กิจการหาบเร แผงลอย เด็กขัดรองเทา หญิงบริการทางเพศ
รานอาหาร คนลากรถ กุลี คนขับแท็กซี่ ฯลฯ มีการจายเงินใต



วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
Vol. 4 No.1 Jan – Jun 2017

~ 50 ~

โตะจนกลายเปนวัฒนธรรมอยางหน่ึงในการประกอบธุรกิจ
แตเมื่อรัฐบาลเริ่มเอาจริงเอาจังกับการปราบปรามการทุจริต
เขตบริหารพิเศษฮองกงกลับมีอัตราการทุจริตท่ีลดลงอยาง
เห็นไดชัดเจนจนกลายเปนแมแบบใหประเทศตาง ๆ นําเอา
รูปแบบการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาใชเปนสวน
หน่ึงของนโยบายการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภายในประเทศ ในปจจุบันเขตบริหารพิเศษฮองกงไดรับ
คะแนนความโปรงใสดานการปราบปรามการทุจริตอยูท่ี 8.4
คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ถือเปนอันดับท่ี 13 ของ
โลก และเปนอันดับท่ี 4 ในภูมิภาคเอเชีย รองจากสาธารณรัฐ
สิงคโปร (อันดับ 1) ประเทศนิวซีแลนด (อันดับ 1) และ
เครือรัฐออสเตรเลีย (อันดับ 8)

เขตบริหารพิเศษฮองกงมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบดาน
การปองกันและปราบปรามการทุจริต คือ คณะกรรมการอิสระ
ต อต านการทุ จริ ต (Independent Commission Against
Corruption) หรือ ICAC กอตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ ป ค.ศ.
1974 เปนองคกรท่ีทําหนาท่ีสืบสวนสอบสวนเพ่ือทําหนาท่ี
โตตอบตอการกระทําการทุจริต มีหนาท่ีหลักในการพิจารณา
และไตสวนขอหาเก่ียวกับการกระทําการทุจริตท่ีมีการรองเรียน
จากภาคประชาชน ซึ่งเปนหนวยงานท่ีมีการปราบปรามการ
ทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก โดย
คณะกรรมการอิสระตอตานการทุจริตของเขตบริหารพิเศษ
ฮองกง หรือ ICAC ไดนํากลยุทธในการแกไขปญหาการทุจริต
ภายในประเทศดวยแนวทางสามประสาน หรือ three -pronged
attackซึ่งเนนกลยุทธท่ีสําคัญ3ดาน ไดแก

1. ดานการสืบสวน มีการจัดตั้ งหนวยงานท่ี
รับผิดชอบ คือ สํานักงานฝ ายปฏิบัติการ (Operations
Department) สืบสวนสอบสวนเพ่ือทําหนาท่ีโตตอบตอการ
กระทําการทุจริต มีหนาท่ีหลักในการพิจารณา และไตสวน
ขอหาเก่ียวกับการกระทําการทุจริตท่ีมีการรองเรียนจากภาค
ประชาชน ดวยการตรวจสอบคํารองเรียนของประชาชนอยาง
ละเอียดทุกคํารอง มีการรายงานผลใหเจาของเรื่องทราบถึงผล
การดําเนินการภายในหน่ึงอาทิตย นอกจากน้ียังเก็บรักษา
ความลับของผูรองเรียนโดยถือเปนความลับข้ันสูงของทาง
ราชการเพ่ือสรางความเช่ือมั่นใหกับประชาชน จนประชาชน
รูสึกไววางใจและศรัทธาในองคกรท่ีทําหนาท่ีปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตวาเปนหน่ึงในองคกรท่ีนาเช่ือถือและ
สามารถพ่ึงพาได

2. ดานการปองกัน มีการจัดตั้งหนวยงานท่ี
รับผิดชอบดานการปองกันการทุจริต (CorruptionPrevention
Department) ข้ึนภายในประเทศ โดยเนนการขจัดโอกาสการ
กระทําการทุจริตเชิงระบบ (Systemic corruption) ท้ังในองคกร

ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน โดยองคกรดังกลาวจะทําหนาท่ี
ตรวจสอบการปฏิบัติงานและข้ันตอนการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐและประชาชนดวยการนําเสนอคําแนะนําใน
การปองกันการทุจริตแกองคกรภาคเอกชนในการตอสูกับการ
ทุจริต นอกจากน้ี ยังมีการออกกฎหมายใหอํานาจเจาหนาท่ี
ของรัฐท่ีทําหนาท่ีเก่ียวกับการปราบปรามการทุจริตเขา
ตรวจสอบผูตองสงสัยในคดีทุจริตไดอยางเต็มท่ี เชน สามารถ
เขาไปตรวจสอบบัญชีและตูนิรภัยของผูตองสงสัยได เรียกรอง
ใหผูตองสงสัยตองแสดงสถานการณทางการเงินโดยละเอียด
รวมตลอดถึงเขาตรวจคนบานพักของผูตองสงสัยได ฯลฯ
นอกจากน้ี ยังมีการเพ่ิมเงินเดือนและสวัสดิการใหกับเจาหนาท่ี
รัฐท่ีทําหนาท่ีปองกันและปราบปรามการทุจริตใหสูงและมี
สวัสดิการท่ีดีเพ่ือปองกันไมใหตกเปนเหยื่อของอํานาจมืดได
โดยงาย มีการคัดเลือกผูนําองคกรและเจาพนักงานดานการ
ปราบปรามการทุจริตท่ีเปนคนมือสะอาดนาเช่ือถือ มีการออก
กฎหมายใหเจาหนาท่ีรัฐท่ีมีทรัพยสินมากและไมสามารถ
อธิบายท่ีมาท่ีไปไดหรือใชชีวิตท่ีหรูหราฟุมเฟอยเกินกวา
เงินเดือนท่ีตนไดรับมาทําการช้ีแจงตอศาล ถาไมสามารถช้ีแจง
ไดจะถูกตั้งขอหาวาทุจริต สงผลใหเจาหนาท่ีของรัฐไมติด
รูปแบบการใชชีวิตหรูหรา ฟุมเฟอย อันเปนบอเกิดท่ีสําคัญ
ของระบบหน้ีสินและปญหาทุจริตท่ีเรื้อรัง

3. ดานการใหความรู เขตบริหารพิเศษฮองกงเนน
นโยบายปองกันการทุจริตมากกวาการปราบปราม โดยการให
ความสําคัญกับระบบการตรวจสอบดวยการเนนท่ีการตรวจสอบ
โดยองคกรภาคประชาชน มีการจัดตั้งกองประชาสัมพันธชุมชน
(Community Relations Department) ทําหนาท่ีหลักในการ
สรางทัศนคติของประชาชนใหตอตานการทุจริตและให
ประชาชนทําหนาท่ีคอยเปนหูเปนตาใหกับเจาหนาท่ีรัฐดวย
วิธีการรองเรียน นอกจากน้ียังใหการศึกษากับประชาชนและ
สาธารณะใหรับรูและเกิดความเขาใจถึงภยันตรายท่ีเกิดข้ึนจาก
ปญหาการทุจริตเพ่ือใหประชาชนรวมกันตอตานและขจัดการ
ทุจริตใหหมดไป

3.1.5 เครือรัฐออสเตรเลีย
ในเครือรัฐออสเตรเลีย มีองคกรท่ีทําหนาท่ีเก่ียวกับ

การปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเกิดจากการกระทําของ
ภาครัฐ คือ คณะกรรมการอิสระเพ่ือปองกันและปราบปรามการ
ทุ จ ริ ต (Independent Commission Against Corruption:
ICAC) และมีการบังคับใชกฎหมายตอตานการคอรรัปช่ัน ป
ค.ศ. 1988 (Anti - Corruption Commission Act 1988) ภายใต
กฎหมายฉบับดังกลาว กําหนดใหมีคณะกรรมการอิสระเพ่ือ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ประกอบดวย กรรมการ
จํานวน3คน ซึ่งมาจากการแตงตั้งโดยรัฐมนตรี โดยบุคคลหน่ึง
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โตะจนกลายเปนวัฒนธรรมอยางหน่ึงในการประกอบธุรกิจ
แตเมื่อรัฐบาลเริ่มเอาจริงเอาจังกับการปราบปรามการทุจริต
เขตบริหารพิเศษฮองกงกลับมีอัตราการทุจริตท่ีลดลงอยาง
เห็นไดชัดเจนจนกลายเปนแมแบบใหประเทศตาง ๆ นําเอา
รูปแบบการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาใชเปนสวน
หน่ึงของนโยบายการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภายในประเทศ ในปจจุบันเขตบริหารพิเศษฮองกงไดรับ
คะแนนความโปรงใสดานการปราบปรามการทุจริตอยูท่ี 8.4
คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ถือเปนอันดับท่ี 13 ของ
โลก และเปนอันดับท่ี 4 ในภูมิภาคเอเชีย รองจากสาธารณรัฐ
สิงคโปร (อันดับ 1) ประเทศนิวซีแลนด (อันดับ 1) และ
เครือรัฐออสเตรเลีย (อันดับ 8)

เขตบริหารพิเศษฮองกงมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบดาน
การปองกันและปราบปรามการทุจริต คือ คณะกรรมการอิสระ
ต อต านการทุ จริ ต (Independent Commission Against
Corruption) หรือ ICAC กอตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ ป ค.ศ.
1974 เปนองคกรท่ีทําหนาท่ีสืบสวนสอบสวนเพ่ือทําหนาท่ี
โตตอบตอการกระทําการทุจริต มีหนาท่ีหลักในการพิจารณา
และไตสวนขอหาเก่ียวกับการกระทําการทุจริตท่ีมีการรองเรียน
จากภาคประชาชน ซึ่งเปนหนวยงานท่ีมีการปราบปรามการ
ทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก โดย
คณะกรรมการอิสระตอตานการทุจริตของเขตบริหารพิเศษ
ฮองกง หรือ ICAC ไดนํากลยุทธในการแกไขปญหาการทุจริต
ภายในประเทศดวยแนวทางสามประสาน หรือ three -pronged
attackซึ่งเนนกลยุทธท่ีสําคัญ3ดาน ไดแก

1. ดานการสืบสวน มีการจัดตั้ งหนวยงานท่ี
รับผิดชอบ คือ สํานักงานฝ ายปฏิบัติการ (Operations
Department) สืบสวนสอบสวนเพ่ือทําหนาท่ีโตตอบตอการ
กระทําการทุจริต มีหนาท่ีหลักในการพิจารณา และไตสวน
ขอหาเก่ียวกับการกระทําการทุจริตท่ีมีการรองเรียนจากภาค
ประชาชน ดวยการตรวจสอบคํารองเรียนของประชาชนอยาง
ละเอียดทุกคํารอง มีการรายงานผลใหเจาของเรื่องทราบถึงผล
การดําเนินการภายในหน่ึงอาทิตย นอกจากน้ียังเก็บรักษา
ความลับของผูรองเรียนโดยถือเปนความลับข้ันสูงของทาง
ราชการเพ่ือสรางความเช่ือมั่นใหกับประชาชน จนประชาชน
รูสึกไววางใจและศรัทธาในองคกรท่ีทําหนาท่ีปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตวาเปนหน่ึงในองคกรท่ีนาเช่ือถือและ
สามารถพ่ึงพาได

2. ดานการปองกัน มีการจัดตั้งหนวยงานท่ี
รับผิดชอบดานการปองกันการทุจริต (CorruptionPrevention
Department) ข้ึนภายในประเทศ โดยเนนการขจัดโอกาสการ
กระทําการทุจริตเชิงระบบ (Systemic corruption) ท้ังในองคกร

ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน โดยองคกรดังกลาวจะทําหนาท่ี
ตรวจสอบการปฏิบัติงานและข้ันตอนการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐและประชาชนดวยการนําเสนอคําแนะนําใน
การปองกันการทุจริตแกองคกรภาคเอกชนในการตอสูกับการ
ทุจริต นอกจากน้ี ยังมีการออกกฎหมายใหอํานาจเจาหนาท่ี
ของรัฐท่ีทําหนาท่ีเก่ียวกับการปราบปรามการทุจริตเขา
ตรวจสอบผูตองสงสัยในคดีทุจริตไดอยางเต็มท่ี เชน สามารถ
เขาไปตรวจสอบบัญชีและตูนิรภัยของผูตองสงสัยได เรียกรอง
ใหผูตองสงสัยตองแสดงสถานการณทางการเงินโดยละเอียด
รวมตลอดถึงเขาตรวจคนบานพักของผูตองสงสัยได ฯลฯ
นอกจากน้ี ยังมีการเพ่ิมเงินเดือนและสวัสดิการใหกับเจาหนาท่ี
รัฐท่ีทําหนาท่ีปองกันและปราบปรามการทุจริตใหสูงและมี
สวัสดิการท่ีดีเพ่ือปองกันไมใหตกเปนเหยื่อของอํานาจมืดได
โดยงาย มีการคัดเลือกผูนําองคกรและเจาพนักงานดานการ
ปราบปรามการทุจริตท่ีเปนคนมือสะอาดนาเช่ือถือ มีการออก
กฎหมายใหเจาหนาท่ีรัฐท่ีมีทรัพยสินมากและไมสามารถ
อธิบายท่ีมาท่ีไปไดหรือใชชีวิตท่ีหรูหราฟุมเฟอยเกินกวา
เงินเดือนท่ีตนไดรับมาทําการช้ีแจงตอศาล ถาไมสามารถช้ีแจง
ไดจะถูกตั้งขอหาวาทุจริต สงผลใหเจาหนาท่ีของรัฐไมติด
รูปแบบการใชชีวิตหรูหรา ฟุมเฟอย อันเปนบอเกิดท่ีสําคัญ
ของระบบหน้ีสินและปญหาทุจริตท่ีเรื้อรัง

3. ดานการใหความรู เขตบริหารพิเศษฮองกงเนน
นโยบายปองกันการทุจริตมากกวาการปราบปราม โดยการให
ความสําคัญกับระบบการตรวจสอบดวยการเนนท่ีการตรวจสอบ
โดยองคกรภาคประชาชน มีการจัดตั้งกองประชาสัมพันธชุมชน
(Community Relations Department) ทําหนาท่ีหลักในการ
สรางทัศนคติของประชาชนใหตอตานการทุจริตและให
ประชาชนทําหนาท่ีคอยเปนหูเปนตาใหกับเจาหนาท่ีรัฐดวย
วิธีการรองเรียน นอกจากน้ียังใหการศึกษากับประชาชนและ
สาธารณะใหรับรูและเกิดความเขาใจถึงภยันตรายท่ีเกิดข้ึนจาก
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ICAC) และมีการบังคับใชกฎหมายตอตานการคอรรัปช่ัน ป
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โตะจนกลายเปนวัฒนธรรมอยางหน่ึงในการประกอบธุรกิจ
แตเมื่อรัฐบาลเริ่มเอาจริงเอาจังกับการปราบปรามการทุจริต
เขตบริหารพิเศษฮองกงกลับมีอัตราการทุจริตท่ีลดลงอยาง
เห็นไดชัดเจนจนกลายเปนแมแบบใหประเทศตาง ๆ นําเอา
รูปแบบการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาใชเปนสวน
หน่ึงของนโยบายการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภายในประเทศ ในปจจุบันเขตบริหารพิเศษฮองกงไดรับ
คะแนนความโปรงใสดานการปราบปรามการทุจริตอยูท่ี 8.4
คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ถือเปนอันดับท่ี 13 ของ
โลก และเปนอันดับท่ี 4 ในภูมิภาคเอเชีย รองจากสาธารณรัฐ
สิงคโปร (อันดับ 1) ประเทศนิวซีแลนด (อันดับ 1) และ
เครือรัฐออสเตรเลีย (อันดับ 8)

เขตบริหารพิเศษฮองกงมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบดาน
การปองกันและปราบปรามการทุจริต คือ คณะกรรมการอิสระ
ต อต านการทุ จริ ต (Independent Commission Against
Corruption) หรือ ICAC กอตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ ป ค.ศ.
1974 เปนองคกรท่ีทําหนาท่ีสืบสวนสอบสวนเพ่ือทําหนาท่ี
โตตอบตอการกระทําการทุจริต มีหนาท่ีหลักในการพิจารณา
และไตสวนขอหาเก่ียวกับการกระทําการทุจริตท่ีมีการรองเรียน
จากภาคประชาชน ซึ่งเปนหนวยงานท่ีมีการปราบปรามการ
ทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก โดย
คณะกรรมการอิสระตอตานการทุจริตของเขตบริหารพิเศษ
ฮองกง หรือ ICAC ไดนํากลยุทธในการแกไขปญหาการทุจริต
ภายในประเทศดวยแนวทางสามประสาน หรือ three -pronged
attackซึ่งเนนกลยุทธท่ีสําคัญ3ดาน ไดแก

1. ดานการสืบสวน มีการจัดตั้ งหนวยงานท่ี
รับผิดชอบ คือ สํานักงานฝ ายปฏิบัติการ (Operations
Department) สืบสวนสอบสวนเพ่ือทําหนาท่ีโตตอบตอการ
กระทําการทุจริต มีหนาท่ีหลักในการพิจารณา และไตสวน
ขอหาเก่ียวกับการกระทําการทุจริตท่ีมีการรองเรียนจากภาค
ประชาชน ดวยการตรวจสอบคํารองเรียนของประชาชนอยาง
ละเอียดทุกคํารอง มีการรายงานผลใหเจาของเรื่องทราบถึงผล
การดําเนินการภายในหน่ึงอาทิตย นอกจากน้ียังเก็บรักษา
ความลับของผูรองเรียนโดยถือเปนความลับข้ันสูงของทาง
ราชการเพ่ือสรางความเช่ือมั่นใหกับประชาชน จนประชาชน
รูสึกไววางใจและศรัทธาในองคกรท่ีทําหนาท่ีปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตวาเปนหน่ึงในองคกรท่ีนาเช่ือถือและ
สามารถพ่ึงพาได

2. ดานการปองกัน มีการจัดตั้งหนวยงานท่ี
รับผิดชอบดานการปองกันการทุจริต (CorruptionPrevention
Department) ข้ึนภายในประเทศ โดยเนนการขจัดโอกาสการ
กระทําการทุจริตเชิงระบบ (Systemic corruption) ท้ังในองคกร

ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน โดยองคกรดังกลาวจะทําหนาท่ี
ตรวจสอบการปฏิบัติงานและข้ันตอนการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐและประชาชนดวยการนําเสนอคําแนะนําใน
การปองกันการทุจริตแกองคกรภาคเอกชนในการตอสูกับการ
ทุจริต นอกจากน้ี ยังมีการออกกฎหมายใหอํานาจเจาหนาท่ี
ของรัฐท่ีทําหนาท่ีเก่ียวกับการปราบปรามการทุจริตเขา
ตรวจสอบผูตองสงสัยในคดีทุจริตไดอยางเต็มท่ี เชน สามารถ
เขาไปตรวจสอบบัญชีและตูนิรภัยของผูตองสงสัยได เรียกรอง
ใหผูตองสงสัยตองแสดงสถานการณทางการเงินโดยละเอียด
รวมตลอดถึงเขาตรวจคนบานพักของผูตองสงสัยได ฯลฯ
นอกจากน้ี ยังมีการเพ่ิมเงินเดือนและสวัสดิการใหกับเจาหนาท่ี
รัฐท่ีทําหนาท่ีปองกันและปราบปรามการทุจริตใหสูงและมี
สวัสดิการท่ีดีเพ่ือปองกันไมใหตกเปนเหยื่อของอํานาจมืดได
โดยงาย มีการคัดเลือกผูนําองคกรและเจาพนักงานดานการ
ปราบปรามการทุจริตท่ีเปนคนมือสะอาดนาเช่ือถือ มีการออก
กฎหมายใหเจาหนาท่ีรัฐท่ีมีทรัพยสินมากและไมสามารถ
อธิบายท่ีมาท่ีไปไดหรือใชชีวิตท่ีหรูหราฟุมเฟอยเกินกวา
เงินเดือนท่ีตนไดรับมาทําการช้ีแจงตอศาล ถาไมสามารถช้ีแจง
ไดจะถูกตั้งขอหาวาทุจริต สงผลใหเจาหนาท่ีของรัฐไมติด
รูปแบบการใชชีวิตหรูหรา ฟุมเฟอย อันเปนบอเกิดท่ีสําคัญ
ของระบบหน้ีสินและปญหาทุจริตท่ีเรื้อรัง

3. ดานการใหความรู เขตบริหารพิเศษฮองกงเนน
นโยบายปองกันการทุจริตมากกวาการปราบปราม โดยการให
ความสําคัญกับระบบการตรวจสอบดวยการเนนท่ีการตรวจสอบ
โดยองคกรภาคประชาชน มีการจัดตั้งกองประชาสัมพันธชุมชน
(Community Relations Department) ทําหนาท่ีหลักในการ
สรางทัศนคติของประชาชนใหตอตานการทุจริตและให
ประชาชนทําหนาท่ีคอยเปนหูเปนตาใหกับเจาหนาท่ีรัฐดวย
วิธีการรองเรียน นอกจากน้ียังใหการศึกษากับประชาชนและ
สาธารณะใหรับรูและเกิดความเขาใจถึงภยันตรายท่ีเกิดข้ึนจาก
ปญหาการทุจริตเพ่ือใหประชาชนรวมกันตอตานและขจัดการ
ทุจริตใหหมดไป

3.1.5 เครือรัฐออสเตรเลีย
ในเครือรัฐออสเตรเลีย มีองคกรท่ีทําหนาท่ีเก่ียวกับ

การปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเกิดจากการกระทําของ
ภาครัฐ คือ คณะกรรมการอิสระเพ่ือปองกันและปราบปรามการ
ทุ จ ริ ต (Independent Commission Against Corruption:
ICAC) และมีการบังคับใชกฎหมายตอตานการคอรรัปช่ัน ป
ค.ศ. 1988 (Anti - Corruption Commission Act 1988) ภายใต
กฎหมายฉบับดังกลาว กําหนดใหมีคณะกรรมการอิสระเพ่ือ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ประกอบดวย กรรมการ
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ตองเคยรับตําแหนงผูพิพากษา หรือผูพิพากษาประจําเขต
รวมถึงหัวหนาผูพิพากษา ประธานศาล หรือประธานศาลเขต
ประธานสภาทนายความ หรือเคยทําหนาท่ีรักษาการแทน
ตําแหนงดังกลาวและกรรมการอีกจํานวน 2 คน ตองไมไดรับ
หนาท่ีเปนเจาหนาท่ีรัฐ ท้ังน้ี บุคคลท่ีเคยรับตําแหนงอัยการ
หรือเคยรับตําแหนงใดในกรมตํารวจ ไมสามารถไดรับการเสนอ
ช่ือในตําแหนงกรรมการได กรรมการสามารถดํารงตําแหนงได
ไมเกิน 4 ป ตามท่ีกําหนดในกฎการแตงตั้ง แตใหสามารถ
ยอนกลับมาดํารงตําแหนงเดมิไดอีก

สําหรับเจาหนาท่ีในองคกร กฎหมายกําหนดใหองคกร
สามารถแตงตั้ งบุคคลใดท่ีเล็งเห็นวามีประโยชนในการ
ปฏิบัติงานตาง ๆ  ในองคกรตามความถนัด โดยเจาหนาท่ีใน
องคกรตองใชมาตรฐานของขอกําหนดเชนเดียวกับองคกร และ
เมื่อเจาหนาท่ีไดรับการบรรจุเขาสูตําแหนงใหเจาหนาท่ีไดรับ
สิทธิตามตําแหนงอยางเต็มท่ี รวมถึงบํานาญและสิทธิพิเศษแก
ครอบครัวเชนเดียวกับเจาหนาท่ีสาธารณะ สวน “ลูกจางรัฐ”
หมายถึง ผูท่ีไดรับการบรรจุตําแหนงเปนเจาหนาท่ีรัฐเปนการ
ถาวร กอนการไดรับตําแหนงในองคกร หากลูกจางรัฐไดรับการ
เสนอเขาทํางานในองคกร บุคคลน้ันตองทําตามข้ันตอนเชนการ
สมัครงานใหม หากเจาหนาท่ีองคกรถูกออกคําสั่งใหพนจาก
ตําแหนงเน่ืองจากขาดราชการ ปฏิบัติงานต่ํากวามาตรฐาน หรือ
ทุจริต เจาหนาท่ีน้ันไมอาจไดรับสิทธิตามกําหนดไวในขอ (4)
เจาหนาท่ีท่ีไดรับการแตงตั้งตองปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับการ
เปนเจาหนาท่ีรัฐท่ีรับใชประชาชนเปนหลักและใหไดรับสิทธิ
และบํานาญตามท่ีกฎหมายกําหนด

3.1.6สาธารณรัฐเกาหลี
สาธารณรัฐเกาหลีถือเปนหน่ึงในประเทศท่ีมีรูปแบบ

ทางวัฒนธรรม รูปแบบทางการเมือง รวมตลอดถึงรูปแบบ
ทางการปกครองท่ีคลายคลึงกับประเทศไทย กลาวคือ
สาธารณรัฐเกาหลีเปนหน่ึงในประเทศท่ีมีระบบอุปถัมภท่ี
หนาแนน นิยมการรวมศูนยอํานาจแบบเบ็ดเสร็จและเลนพรรค
เลนพวกรวมตลอดถึงมีการแทรกแซงจากอิทธิพลทางการเมือง
ในทุกระดับช้ัน (กรกช วนกรกุล, 2556) แตสาธารณรัฐเกาหลี
กลับสามารถจัดการกับปญหาตาง ๆ  ไดอยางยอดเยี่ยมหลัง
ประกาศสงครามกับปญหาการทุจริต แมวาในปจจุบัน
สาธารณรัฐเกาหลียังไมไดรับการยอมรับจากนานาอารยประเทศ
วาเปนประเทศท่ีปลอดจากการทุจริตอยางสิ้นเชิง แตก็ไดรับ
การยอมรับจากนานาอารยประเทศวาเปนประเทศท่ีมี
พัฒนาการด านการปราบปรามการทุจริตท่ียอดเยี่ ยม
สาธารณรัฐเกาหลีไดรับคะแนนความโปรงใสดานการปราบปราม
การทุจริตอยูท่ี 5.4คะแนนจากคะแนนเต็ม 10คะแนน ถือเปน
อันดับ39ของโลก และเปนอันดับท่ี 9ของภูมิภาคเอเชีย

การประกาศสงครามกั บป ญหาการทุ จริ ต
ภายในประเทศของสาธารณรัฐเกาหลีเกิดข้ึนครั้งแรก เมื่อป ค.ศ.
2002จากการประกาศใชกฎหมายตอตานการทุจริต (The Anti
-Corruption Act) โดยไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการอิสระข้ึนมา
หน่ึงชุดช่ือวาคณะกรรมการอิสระตอตานการทุจริตแหงชาติ
เกาหลี (Korea Independent Commission Against
Corruption)หรือ KICACซึ่งเปนหนวยงานระดับชาติ มีสถานะ
เทียบเทากระทรวงมีหนาท่ีหลักในการจัดวางนโยบาย การ
ประเมินผลดานนโยบายตอตานการทุจริต การใหความคุมครอง
ปกปองแกผูแจงเบาะแส รวมตลอดถึงติดตามและตรวจสอบ
กิจกรรมของนักการเมืองและขาราชการระดับสูงภายในประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีถือเปนอีกหน่ึงประเทศท่ีเนนแนวทางการ
ตรวจสอบโดยภาคประชาชนเปนหลัก ดวยการปฏิรูปความคิด
และจิตใจของเจาหนาท่ีรัฐและพลเมืองใหตอตานการทุจริตโดย
ใชแนวทางการลงโทษเจาหนาท่ีท่ีกระทําความผิดในคดีทุจริต
อยางจริงจังและไมไวหนา แมกระท่ังประธานาธิบดีและ
รัฐมนตรีแหงรัฐอันเปนการสรางความนาเช่ือถือให กับ
ประชาชน ในขณะเดียวกันก็สรางแรงจูงใจใหกับประชาชนโดย
การเสนอแนวทางใหประชาชนท่ีพบเบาะแสการทุจริตใหแจงไป
ยังKICACซึ่งหากขอมูลท่ีแจงน้ันเปนประโยชนตอการปองกัน
การสูญเสียอันอาจจะเกิดข้ึนตอรัฐหรือเปนเรื่องประโยชน
สาธารณะ ผูแจงจะไดรับรางวัลจากรัฐ โดยขอมูลของประชาชน
ท่ีแจงน้ันจะมีระบบปองกันและรักษาความลับของผูแจงใหเปน
ความลับข้ันสูงสุดของทางราชการ นอกจากน้ียังมีการนํา
รูปแบบทางอิเล็กทรอนิกสมาใชเปนตัวชวยในการใหบริการตอ
คํารองขอตาง ๆ  ของประชาชน อันเปนการลดโอกาสการทุจริต
ของเจาหนาท่ี

3.2 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย

3.2.1 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542

สําหรับกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประจําจังหวัด มีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหาคน
ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด ประกอบดวยประธาน
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดคน
หน่ึงและกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จังหวัด ซึ่งไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. มี
ผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดทําหนาท่ีเปน
เลขานุการ ผูมีสิทธิเขารับการสรรหากรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี
คือ เปนผูมีความซื่อสัตยสุจริตเปนท่ีประจักษ มีความรู
ความสามารถและมีผลงานเปนท่ียอมรับในดานการปองกันและ
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ตองเคยรับตําแหนงผูพิพากษา หรือผูพิพากษาประจําเขต
รวมถึงหัวหนาผูพิพากษา ประธานศาล หรือประธานศาลเขต
ประธานสภาทนายความ หรือเคยทําหนาท่ีรักษาการแทน
ตําแหนงดังกลาวและกรรมการอีกจํานวน 2 คน ตองไมไดรับ
หนาท่ีเปนเจาหนาท่ีรัฐ ท้ังน้ี บุคคลท่ีเคยรับตําแหนงอัยการ
หรือเคยรับตําแหนงใดในกรมตํารวจ ไมสามารถไดรับการเสนอ
ช่ือในตําแหนงกรรมการได กรรมการสามารถดํารงตําแหนงได
ไมเกิน 4 ป ตามท่ีกําหนดในกฎการแตงตั้ง แตใหสามารถ
ยอนกลับมาดํารงตําแหนงเดมิไดอีก

สําหรับเจาหนาท่ีในองคกร กฎหมายกําหนดใหองคกร
สามารถแตงตั้ งบุคคลใดท่ีเล็งเห็นวามีประโยชนในการ
ปฏิบัติงานตาง ๆ  ในองคกรตามความถนัด โดยเจาหนาท่ีใน
องคกรตองใชมาตรฐานของขอกําหนดเชนเดียวกับองคกร และ
เมื่อเจาหนาท่ีไดรับการบรรจุเขาสูตําแหนงใหเจาหนาท่ีไดรับ
สิทธิตามตําแหนงอยางเต็มท่ี รวมถึงบํานาญและสิทธิพิเศษแก
ครอบครัวเชนเดียวกับเจาหนาท่ีสาธารณะ สวน “ลูกจางรัฐ”
หมายถึง ผูท่ีไดรับการบรรจุตําแหนงเปนเจาหนาท่ีรัฐเปนการ
ถาวร กอนการไดรับตําแหนงในองคกร หากลูกจางรัฐไดรับการ
เสนอเขาทํางานในองคกร บุคคลน้ันตองทําตามข้ันตอนเชนการ
สมัครงานใหม หากเจาหนาท่ีองคกรถูกออกคําสั่งใหพนจาก
ตําแหนงเน่ืองจากขาดราชการ ปฏิบัติงานต่ํากวามาตรฐาน หรือ
ทุจริต เจาหนาท่ีน้ันไมอาจไดรับสิทธิตามกําหนดไวในขอ (4)
เจาหนาท่ีท่ีไดรับการแตงตั้งตองปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับการ
เปนเจาหนาท่ีรัฐท่ีรับใชประชาชนเปนหลักและใหไดรับสิทธิ
และบํานาญตามท่ีกฎหมายกําหนด

3.1.6สาธารณรัฐเกาหลี
สาธารณรัฐเกาหลีถือเปนหน่ึงในประเทศท่ีมีรูปแบบ

ทางวัฒนธรรม รูปแบบทางการเมือง รวมตลอดถึงรูปแบบ
ทางการปกครองท่ีคลายคลึงกับประเทศไทย กลาวคือ
สาธารณรัฐเกาหลีเปนหน่ึงในประเทศท่ีมีระบบอุปถัมภท่ี
หนาแนน นิยมการรวมศูนยอํานาจแบบเบ็ดเสร็จและเลนพรรค
เลนพวกรวมตลอดถึงมีการแทรกแซงจากอิทธิพลทางการเมือง
ในทุกระดับช้ัน (กรกช วนกรกุล, 2556) แตสาธารณรัฐเกาหลี
กลับสามารถจัดการกับปญหาตาง ๆ  ไดอยางยอดเยี่ยมหลัง
ประกาศสงครามกับปญหาการทุจริต แมวาในปจจุบัน
สาธารณรัฐเกาหลียังไมไดรับการยอมรับจากนานาอารยประเทศ
วาเปนประเทศท่ีปลอดจากการทุจริตอยางสิ้นเชิง แตก็ไดรับ
การยอมรับจากนานาอารยประเทศวาเปนประเทศท่ีมี
พัฒนาการด านการปราบปรามการทุจริตท่ียอดเยี่ ยม
สาธารณรัฐเกาหลีไดรับคะแนนความโปรงใสดานการปราบปราม
การทุจริตอยูท่ี 5.4คะแนนจากคะแนนเต็ม 10คะแนน ถือเปน
อันดับ39ของโลก และเปนอันดับท่ี 9ของภูมิภาคเอเชีย

การประกาศสงครามกั บป ญหาการทุ จริ ต
ภายในประเทศของสาธารณรัฐเกาหลีเกิดข้ึนครั้งแรก เมื่อป ค.ศ.
2002จากการประกาศใชกฎหมายตอตานการทุจริต (The Anti
-Corruption Act) โดยไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการอิสระข้ึนมา
หน่ึงชุดช่ือวาคณะกรรมการอิสระตอตานการทุจริตแหงชาติ
เกาหลี (Korea Independent Commission Against
Corruption)หรือ KICACซึ่งเปนหนวยงานระดับชาติ มีสถานะ
เทียบเทากระทรวงมีหนาท่ีหลักในการจัดวางนโยบาย การ
ประเมินผลดานนโยบายตอตานการทุจริต การใหความคุมครอง
ปกปองแกผูแจงเบาะแส รวมตลอดถึงติดตามและตรวจสอบ
กิจกรรมของนักการเมืองและขาราชการระดับสูงภายในประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีถือเปนอีกหน่ึงประเทศท่ีเนนแนวทางการ
ตรวจสอบโดยภาคประชาชนเปนหลัก ดวยการปฏิรูปความคิด
และจิตใจของเจาหนาท่ีรัฐและพลเมืองใหตอตานการทุจริตโดย
ใชแนวทางการลงโทษเจาหนาท่ีท่ีกระทําความผิดในคดีทุจริต
อยางจริงจังและไมไวหนา แมกระท่ังประธานาธิบดีและ
รัฐมนตรีแหงรัฐอันเปนการสรางความนาเช่ือถือให กับ
ประชาชน ในขณะเดียวกันก็สรางแรงจูงใจใหกับประชาชนโดย
การเสนอแนวทางใหประชาชนท่ีพบเบาะแสการทุจริตใหแจงไป
ยังKICACซึ่งหากขอมูลท่ีแจงน้ันเปนประโยชนตอการปองกัน
การสูญเสียอันอาจจะเกิดข้ึนตอรัฐหรือเปนเรื่องประโยชน
สาธารณะ ผูแจงจะไดรับรางวัลจากรัฐ โดยขอมูลของประชาชน
ท่ีแจงน้ันจะมีระบบปองกันและรักษาความลับของผูแจงใหเปน
ความลับข้ันสูงสุดของทางราชการ นอกจากน้ียังมีการนํา
รูปแบบทางอิเล็กทรอนิกสมาใชเปนตัวชวยในการใหบริการตอ
คํารองขอตาง ๆ  ของประชาชน อันเปนการลดโอกาสการทุจริต
ของเจาหนาท่ี

3.2 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย

3.2.1 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542

สําหรับกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประจําจังหวัด มีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหาคน
ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด ประกอบดวยประธาน
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดคน
หน่ึงและกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จังหวัด ซึ่งไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. มี
ผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดทําหนาท่ีเปน
เลขานุการ ผูมีสิทธิเขารับการสรรหากรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี
คือ เปนผูมีความซื่อสัตยสุจริตเปนท่ีประจักษ มีความรู
ความสามารถและมีผลงานเปนท่ียอมรับในดานการปองกันและ
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ตองเคยรับตําแหนงผูพิพากษา หรือผูพิพากษาประจําเขต
รวมถึงหัวหนาผูพิพากษา ประธานศาล หรือประธานศาลเขต
ประธานสภาทนายความ หรือเคยทําหนาท่ีรักษาการแทน
ตําแหนงดังกลาวและกรรมการอีกจํานวน 2 คน ตองไมไดรับ
หนาท่ีเปนเจาหนาท่ีรัฐ ท้ังน้ี บุคคลท่ีเคยรับตําแหนงอัยการ
หรือเคยรับตําแหนงใดในกรมตํารวจ ไมสามารถไดรับการเสนอ
ช่ือในตําแหนงกรรมการได กรรมการสามารถดํารงตําแหนงได
ไมเกิน 4 ป ตามท่ีกําหนดในกฎการแตงตั้ง แตใหสามารถ
ยอนกลับมาดํารงตําแหนงเดมิไดอีก

สําหรับเจาหนาท่ีในองคกร กฎหมายกําหนดใหองคกร
สามารถแตงตั้ งบุคคลใดท่ีเล็งเห็นวามีประโยชนในการ
ปฏิบัติงานตาง ๆ  ในองคกรตามความถนัด โดยเจาหนาท่ีใน
องคกรตองใชมาตรฐานของขอกําหนดเชนเดียวกับองคกร และ
เมื่อเจาหนาท่ีไดรับการบรรจุเขาสูตําแหนงใหเจาหนาท่ีไดรับ
สิทธิตามตําแหนงอยางเต็มท่ี รวมถึงบํานาญและสิทธิพิเศษแก
ครอบครัวเชนเดียวกับเจาหนาท่ีสาธารณะ สวน “ลูกจางรัฐ”
หมายถึง ผูท่ีไดรับการบรรจุตําแหนงเปนเจาหนาท่ีรัฐเปนการ
ถาวร กอนการไดรับตําแหนงในองคกร หากลูกจางรัฐไดรับการ
เสนอเขาทํางานในองคกร บุคคลน้ันตองทําตามข้ันตอนเชนการ
สมัครงานใหม หากเจาหนาท่ีองคกรถูกออกคําสั่งใหพนจาก
ตําแหนงเน่ืองจากขาดราชการ ปฏิบัติงานต่ํากวามาตรฐาน หรือ
ทุจริต เจาหนาท่ีน้ันไมอาจไดรับสิทธิตามกําหนดไวในขอ (4)
เจาหนาท่ีท่ีไดรับการแตงตั้งตองปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับการ
เปนเจาหนาท่ีรัฐท่ีรับใชประชาชนเปนหลักและใหไดรับสิทธิ
และบํานาญตามท่ีกฎหมายกําหนด

3.1.6สาธารณรัฐเกาหลี
สาธารณรัฐเกาหลีถือเปนหน่ึงในประเทศท่ีมีรูปแบบ

ทางวัฒนธรรม รูปแบบทางการเมือง รวมตลอดถึงรูปแบบ
ทางการปกครองท่ีคลายคลึงกับประเทศไทย กลาวคือ
สาธารณรัฐเกาหลีเปนหน่ึงในประเทศท่ีมีระบบอุปถัมภท่ี
หนาแนน นิยมการรวมศูนยอํานาจแบบเบ็ดเสร็จและเลนพรรค
เลนพวกรวมตลอดถึงมีการแทรกแซงจากอิทธิพลทางการเมือง
ในทุกระดับช้ัน (กรกช วนกรกุล, 2556) แตสาธารณรัฐเกาหลี
กลับสามารถจัดการกับปญหาตาง ๆ  ไดอยางยอดเยี่ยมหลัง
ประกาศสงครามกับปญหาการทุจริต แมวาในปจจุบัน
สาธารณรัฐเกาหลียังไมไดรับการยอมรับจากนานาอารยประเทศ
วาเปนประเทศท่ีปลอดจากการทุจริตอยางสิ้นเชิง แตก็ไดรับ
การยอมรับจากนานาอารยประเทศวาเปนประเทศท่ีมี
พัฒนาการด านการปราบปรามการทุจริตท่ียอดเยี่ ยม
สาธารณรัฐเกาหลีไดรับคะแนนความโปรงใสดานการปราบปราม
การทุจริตอยูท่ี 5.4คะแนนจากคะแนนเต็ม 10คะแนน ถือเปน
อันดับ39ของโลก และเปนอันดับท่ี 9ของภูมิภาคเอเชีย

การประกาศสงครามกั บป ญหาการทุ จริ ต
ภายในประเทศของสาธารณรัฐเกาหลีเกิดข้ึนครั้งแรก เมื่อป ค.ศ.
2002จากการประกาศใชกฎหมายตอตานการทุจริต (The Anti
-Corruption Act) โดยไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการอิสระข้ึนมา
หน่ึงชุดช่ือวาคณะกรรมการอิสระตอตานการทุจริตแหงชาติ
เกาหลี (Korea Independent Commission Against
Corruption)หรือ KICACซึ่งเปนหนวยงานระดับชาติ มีสถานะ
เทียบเทากระทรวงมีหนาท่ีหลักในการจัดวางนโยบาย การ
ประเมินผลดานนโยบายตอตานการทุจริต การใหความคุมครอง
ปกปองแกผูแจงเบาะแส รวมตลอดถึงติดตามและตรวจสอบ
กิจกรรมของนักการเมืองและขาราชการระดับสูงภายในประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีถือเปนอีกหน่ึงประเทศท่ีเนนแนวทางการ
ตรวจสอบโดยภาคประชาชนเปนหลัก ดวยการปฏิรูปความคิด
และจิตใจของเจาหนาท่ีรัฐและพลเมืองใหตอตานการทุจริตโดย
ใชแนวทางการลงโทษเจาหนาท่ีท่ีกระทําความผิดในคดีทุจริต
อยางจริงจังและไมไวหนา แมกระท่ังประธานาธิบดีและ
รัฐมนตรีแหงรัฐอันเปนการสรางความนาเช่ือถือให กับ
ประชาชน ในขณะเดียวกันก็สรางแรงจูงใจใหกับประชาชนโดย
การเสนอแนวทางใหประชาชนท่ีพบเบาะแสการทุจริตใหแจงไป
ยังKICACซึ่งหากขอมูลท่ีแจงน้ันเปนประโยชนตอการปองกัน
การสูญเสียอันอาจจะเกิดข้ึนตอรัฐหรือเปนเรื่องประโยชน
สาธารณะ ผูแจงจะไดรับรางวัลจากรัฐ โดยขอมูลของประชาชน
ท่ีแจงน้ันจะมีระบบปองกันและรักษาความลับของผูแจงใหเปน
ความลับข้ันสูงสุดของทางราชการ นอกจากน้ียังมีการนํา
รูปแบบทางอิเล็กทรอนิกสมาใชเปนตัวชวยในการใหบริการตอ
คํารองขอตาง ๆ  ของประชาชน อันเปนการลดโอกาสการทุจริต
ของเจาหนาท่ี

3.2 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย

3.2.1 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542

สําหรับกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประจําจังหวัด มีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหาคน
ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด ประกอบดวยประธาน
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดคน
หน่ึงและกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จังหวัด ซึ่งไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. มี
ผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดทําหนาท่ีเปน
เลขานุการ ผูมีสิทธิเขารับการสรรหากรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี
คือ เปนผูมีความซื่อสัตยสุจริตเปนท่ีประจักษ มีความรู
ความสามารถและมีผลงานเปนท่ียอมรับในดานการปองกันและ
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ปราบปรามการทุจริตมีสัญชาติไทย มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบหาป
บริบูรณ รับหรือเคยรับราชการในระดับไมต่ํากวาผูอํานวยการ
กองหรือเทียบเทาหรือเปนผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูและ
ประสบการณหรือมีผลงานเปนท่ียอมรับในลักษณะท่ีเปน
ประโยชนตอการสงเสริมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
หรือเปนผูซึ่งองคการพัฒนาเอกชนหรือองคกรวิชาชีพท่ีมี
กฎหมายรับรองและปฏิบัติงานมาอยางตอเน่ืองเปนเวลาไม
นอยกวาสิบปโดยองคการพัฒนาเอกชนหรือองคกรวิชาชีพให
การรับรอง และตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี คือ เปน
วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ตองคุมขังอยูโดย
หมายของศาลหรือโดยคําสั่งท่ีชอบดวยกฎหมาย ติดยาเสพติด
ใหโทษ เปนบุคคลลมละลาย หรือเคยเปนบุคคลลมละลาย
ทุจริต ตองคําพิพากษาใหจําคุก แมวาคดีน้ันจะยังไมถึงท่ีสุด
หรือมีการรอการลงโทษหรือเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษา
อันถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตในความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท หรือเคย
ถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให
ทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมี
ทรัพยสินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ หรือเคยถูกถอดถอนออกจาก
ตําแหนงไมวาดวยเหตุใด

3.2.2ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ  ฉบับท่ี

72/2557 เรื่อง การดําเนินการตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2557 มีใจความวา เพ่ือใหการดําเนินการ
ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ในสวนของกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จั งหวัดเปนไปดวยความเรียบรอย จึ งสมควรแก ไข
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ. 2554 ดังตอไปน้ี

1) ในการแตงตั้งกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประจําจังหวัด ใหมีคณะกรรมการสรรหาคณะหน่ึงมี
จํานวนหาคน ทําหนาท่ีคัดเลือกบุคคลท่ีสมควรไดรับการเสนอ
รายช่ือเปนกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จังหวัด ประกอบดวยบุคคลดังตอไปน้ี คือ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ท่ีเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย อัยการ
จังหวัด ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ผูอํานวยการ
สํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัด รองผูอํานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในจังหวัด (ฝายทหาร) และในกรณีท่ีมีกรรมการสรร

หาไมครบจํานวน ใหดําเนินการไปตามท่ีคณะกรรมการป.ป.ช.
กําหนด และใหรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผูชวย
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนประธานกรรมการสรรหา
ผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดเปนเลขานุการของ
คณะกรรมการสรรหา

2) ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจําจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีในเขตจังหวัด ดังน้ี

(1) สงเสริมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต โดยประสานความรวมมือกับประชาชนและสวนราชการ
เพ่ือเผยแพรความรูใหประชาชนในทุกระดับไดตระหนักถึง
ผลกระทบจากการทุจริต โดยดําเนินการเพ่ือการปองกันการ
ทุจริตและเสริมสรางทัศนคติและคานิยมเก่ียวกับความซื่อสัตย
สุจริต รวมท้ังดําเนินการใหประชาชนหรือกลุมบุคคลในทุกภาค
สวนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

(2) พิจารณาเสนอมาตรการ ความเห็น หรือ
ขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือประโยชนในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต

(3) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ
ป.ป.ช. มอบหมาย

4.วิ เคราะห ปญหาทางกฎหมายเกี่ ยวกั บ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จังหวัด

4.1 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จังหวัด ตามมาตรา 103/18 แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2542

สําหรับการใชอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด จําเปนท่ีจะตองมีการ
กําหนดเกณฑกลางท่ีจะใชเปนฐานในการพิจารณาเพ่ือหา
แนวทางหรือวิธีการปฏิบัติงานสําหรับการใชอํานาจตามท่ี
ไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดสามารถ
ดําเนินการไดอยางเปนแบบแผนเดียวกันหรือปฏิบัติได
เหมือนกัน อันจะเปนการสรางมาตรฐานในการปฏิบัติหนาท่ีทํา
ใหการปฏิบัติหนาท่ีมีความนาเช่ือถือ อีกท้ังเกณฑกลางในการ
ใชอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตยังเปนเครื่องมือชวยกําหนดแผนการปฏิบัติงานเพ่ือให
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจําจังหวัดเปนไปในแนวทางเดียวกัน (วิชา มหาคุณ,
2552) อันจะทําใหการปฏิบัติงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค
และเจตนารมณของกฎหมายและเปนไปตามความมุงหมายท่ี
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ปราบปรามการทุจริตมีสัญชาติไทย มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบหาป
บริบูรณ รับหรือเคยรับราชการในระดับไมต่ํากวาผูอํานวยการ
กองหรือเทียบเทาหรือเปนผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูและ
ประสบการณหรือมีผลงานเปนท่ียอมรับในลักษณะท่ีเปน
ประโยชนตอการสงเสริมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
หรือเปนผูซึ่งองคการพัฒนาเอกชนหรือองคกรวิชาชีพท่ีมี
กฎหมายรับรองและปฏิบัติงานมาอยางตอเน่ืองเปนเวลาไม
นอยกวาสิบปโดยองคการพัฒนาเอกชนหรือองคกรวิชาชีพให
การรับรอง และตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี คือ เปน
วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ตองคุมขังอยูโดย
หมายของศาลหรือโดยคําสั่งท่ีชอบดวยกฎหมาย ติดยาเสพติด
ใหโทษ เปนบุคคลลมละลาย หรือเคยเปนบุคคลลมละลาย
ทุจริต ตองคําพิพากษาใหจําคุก แมวาคดีน้ันจะยังไมถึงท่ีสุด
หรือมีการรอการลงโทษหรือเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษา
อันถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตในความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท หรือเคย
ถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให
ทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมี
ทรัพยสินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ หรือเคยถูกถอดถอนออกจาก
ตําแหนงไมวาดวยเหตุใด

3.2.2ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ  ฉบับท่ี

72/2557 เรื่อง การดําเนินการตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2557 มีใจความวา เพ่ือใหการดําเนินการ
ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ในสวนของกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จั งหวัดเปนไปดวยความเรียบรอย จึ งสมควรแก ไข
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ. 2554 ดังตอไปน้ี

1) ในการแตงตั้งกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประจําจังหวัด ใหมีคณะกรรมการสรรหาคณะหน่ึงมี
จํานวนหาคน ทําหนาท่ีคัดเลือกบุคคลท่ีสมควรไดรับการเสนอ
รายช่ือเปนกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จังหวัด ประกอบดวยบุคคลดังตอไปน้ี คือ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ท่ีเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย อัยการ
จังหวัด ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ผูอํานวยการ
สํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัด รองผูอํานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในจังหวัด (ฝายทหาร) และในกรณีท่ีมีกรรมการสรร

หาไมครบจํานวน ใหดําเนินการไปตามท่ีคณะกรรมการป.ป.ช.
กําหนด และใหรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผูชวย
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนประธานกรรมการสรรหา
ผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดเปนเลขานุการของ
คณะกรรมการสรรหา

2) ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจําจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีในเขตจังหวัด ดังน้ี

(1) สงเสริมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต โดยประสานความรวมมือกับประชาชนและสวนราชการ
เพ่ือเผยแพรความรูใหประชาชนในทุกระดับไดตระหนักถึง
ผลกระทบจากการทุจริต โดยดําเนินการเพ่ือการปองกันการ
ทุจริตและเสริมสรางทัศนคติและคานิยมเก่ียวกับความซื่อสัตย
สุจริต รวมท้ังดําเนินการใหประชาชนหรือกลุมบุคคลในทุกภาค
สวนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

(2) พิจารณาเสนอมาตรการ ความเห็น หรือ
ขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือประโยชนในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต

(3) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ
ป.ป.ช. มอบหมาย

4.วิ เคราะห ปญหาทางกฎหมายเกี่ ยวกั บ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จังหวัด

4.1 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จังหวัด ตามมาตรา 103/18 แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2542

สําหรับการใชอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด จําเปนท่ีจะตองมีการ
กําหนดเกณฑกลางท่ีจะใชเปนฐานในการพิจารณาเพ่ือหา
แนวทางหรือวิธีการปฏิบัติงานสําหรับการใชอํานาจตามท่ี
ไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดสามารถ
ดําเนินการไดอยางเปนแบบแผนเดียวกันหรือปฏิบัติได
เหมือนกัน อันจะเปนการสรางมาตรฐานในการปฏิบัติหนาท่ีทํา
ใหการปฏิบัติหนาท่ีมีความนาเช่ือถือ อีกท้ังเกณฑกลางในการ
ใชอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตยังเปนเครื่องมือชวยกําหนดแผนการปฏิบัติงานเพ่ือให
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจําจังหวัดเปนไปในแนวทางเดียวกัน (วิชา มหาคุณ,
2552) อันจะทําใหการปฏิบัติงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค
และเจตนารมณของกฎหมายและเปนไปตามความมุงหมายท่ี
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ปราบปรามการทุจริตมีสัญชาติไทย มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบหาป
บริบูรณ รับหรือเคยรับราชการในระดับไมต่ํากวาผูอํานวยการ
กองหรือเทียบเทาหรือเปนผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูและ
ประสบการณหรือมีผลงานเปนท่ียอมรับในลักษณะท่ีเปน
ประโยชนตอการสงเสริมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
หรือเปนผูซึ่งองคการพัฒนาเอกชนหรือองคกรวิชาชีพท่ีมี
กฎหมายรับรองและปฏิบัติงานมาอยางตอเน่ืองเปนเวลาไม
นอยกวาสิบปโดยองคการพัฒนาเอกชนหรือองคกรวิชาชีพให
การรับรอง และตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี คือ เปน
วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ตองคุมขังอยูโดย
หมายของศาลหรือโดยคําสั่งท่ีชอบดวยกฎหมาย ติดยาเสพติด
ใหโทษ เปนบุคคลลมละลาย หรือเคยเปนบุคคลลมละลาย
ทุจริต ตองคําพิพากษาใหจําคุก แมวาคดีน้ันจะยังไมถึงท่ีสุด
หรือมีการรอการลงโทษหรือเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษา
อันถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตในความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท หรือเคย
ถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให
ทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมี
ทรัพยสินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ หรือเคยถูกถอดถอนออกจาก
ตําแหนงไมวาดวยเหตุใด

3.2.2ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ  ฉบับท่ี

72/2557 เรื่อง การดําเนินการตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2557 มีใจความวา เพ่ือใหการดําเนินการ
ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ในสวนของกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จั งหวัดเปนไปดวยความเรียบรอย จึ งสมควรแก ไข
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ. 2554 ดังตอไปน้ี

1) ในการแตงตั้งกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประจําจังหวัด ใหมีคณะกรรมการสรรหาคณะหน่ึงมี
จํานวนหาคน ทําหนาท่ีคัดเลือกบุคคลท่ีสมควรไดรับการเสนอ
รายช่ือเปนกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จังหวัด ประกอบดวยบุคคลดังตอไปน้ี คือ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ท่ีเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย อัยการ
จังหวัด ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ผูอํานวยการ
สํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัด รองผูอํานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในจังหวัด (ฝายทหาร) และในกรณีท่ีมีกรรมการสรร

หาไมครบจํานวน ใหดําเนินการไปตามท่ีคณะกรรมการป.ป.ช.
กําหนด และใหรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผูชวย
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนประธานกรรมการสรรหา
ผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดเปนเลขานุการของ
คณะกรรมการสรรหา

2) ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจําจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีในเขตจังหวัด ดังน้ี

(1) สงเสริมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต โดยประสานความรวมมือกับประชาชนและสวนราชการ
เพ่ือเผยแพรความรูใหประชาชนในทุกระดับไดตระหนักถึง
ผลกระทบจากการทุจริต โดยดําเนินการเพ่ือการปองกันการ
ทุจริตและเสริมสรางทัศนคติและคานิยมเก่ียวกับความซื่อสัตย
สุจริต รวมท้ังดําเนินการใหประชาชนหรือกลุมบุคคลในทุกภาค
สวนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

(2) พิจารณาเสนอมาตรการ ความเห็น หรือ
ขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือประโยชนในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต

(3) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ
ป.ป.ช. มอบหมาย

4.วิ เคราะห ปญหาทางกฎหมายเกี่ ยวกั บ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จังหวัด

4.1 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จังหวัด ตามมาตรา 103/18 แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2542

สําหรับการใชอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด จําเปนท่ีจะตองมีการ
กําหนดเกณฑกลางท่ีจะใชเปนฐานในการพิจารณาเพ่ือหา
แนวทางหรือวิธีการปฏิบัติงานสําหรับการใชอํานาจตามท่ี
ไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดสามารถ
ดําเนินการไดอยางเปนแบบแผนเดียวกันหรือปฏิบัติได
เหมือนกัน อันจะเปนการสรางมาตรฐานในการปฏิบัติหนาท่ีทํา
ใหการปฏิบัติหนาท่ีมีความนาเช่ือถือ อีกท้ังเกณฑกลางในการ
ใชอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตยังเปนเครื่องมือชวยกําหนดแผนการปฏิบัติงานเพ่ือให
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจําจังหวัดเปนไปในแนวทางเดียวกัน (วิชา มหาคุณ,
2552) อันจะทําใหการปฏิบัติงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค
และเจตนารมณของกฎหมายและเปนไปตามความมุงหมายท่ี
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คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตองการ เมื่อคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดเปนหนวยงานทางปกครอง
ท่ีปจจุบันมีอยูจํานวน 28จังหวัด ดังน้ัน เพ่ือใหวิธีการในการ
ปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจําจังหวัดในทุกจังหวัดเปนไปในรูปแบบเดียวกัน
หรือปฏิบัติเหมือนกันและใหการปฏิบัติหนาท่ีเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน อันจะเปนการชวยทําใหสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคและเจตนารมณของกฎหมายและบรรลุความมุง
หมายตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ตองการ

จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา การท่ีกฎหมาย
กําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีใหคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดใหมีอํานาจหนาท่ีในเขต
จังหวัด ไดแก ดําเนินการสงเสริมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตโดยการประสานความรวมมือกับประชาชนและสวน
ราชการเพ่ือเผยแพรความรูใหกับประชาชนในทุกระดับได
ตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริตดําเนินการเพ่ือการปองกัน
การทุจริตโดยการเสริมสรางทัศนคติ คานิยม เก่ียวกับความซื้อ
สัตยสุจริต และดําเนินการใหประชาชนในทุกภาคสวนมีสวน
รวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ดําเนินการ
พิจารณาเสนอมาตรการ ความเห็น หรือขอเสนอแนะตอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือประโยชนในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริ ต รวมท้ั งดํ าเนินการอ่ืนตามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย แตเมื่อพิจารณาจากเน้ือหา
ของกฎหมายดังกลาวแลวพบวา กฎหมายกําหนดเพียงอํานาจ
หนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประจําจังหวัดโดยมิไดการดําเนินงานของคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดไว ทําใหเกิดความไม
ชัดเจนแนนอนในวิธีการปฏิบัติหนาท่ีเพราะเมื่อไมมีการ
กําหนดหลักเกณฑและวิ ธีการในการใช อํานาจหนาท่ี
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
ของแตละจังหวัดตองใชดุลพินิจในการพิจารณาถอยคําใน
บทบัญญัติของกฎหมายท่ีใหอํานาจหนาท่ีเพ่ือกําหนดวิธีการ
ในการปฏิบัติหนาท่ี ทําใหการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดในแตละจังหวัด
ปฏิบัติไมเหมือนกัน เชน การประสานขอความรวมมือจากสวน
ราชการหรือภาคประชาชนเพ่ือดําเนินการดานการปองกันการ
ทุจริตในบางจังหวัดอาจทําเปนหนังสือราชการ แตบางจังหวัด
อาจประสานทางวาจาดวยคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประจําจังหวัดอาศัยความสัมพันธสวนตัวกับสวน
ราชการในฐานะท่ีตนเคยเปนขาราชการระดับสูงภายในจังหวัด
หรือเคยเปนหัวหนาของสวนราชการน้ันมากอน ซึ่งกรณีเชนน้ี
ยอมสงผลกระทบตอภาพลักษณของคณะกรรมการ ป.ป.ช. อัน

เปนหนวยงานทําหนาท่ีในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐท่ี
จะตองมีความเปนกลาง แตการอาศัยความสัมพันธสวนตัวของ
คระกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
กรณีเชนน้ียอมทําใหภาพลักษณความเปนกลางดังกลาวลดลง

นอกจากน้ี การท่ีกฎหมายมิไดกําหนดเก่ียวกับการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประจําจังหวัด จะสงผลตอวิธีการในการใชอํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
แลว ยังสงผลทําใหการกําหนดนโยบายเพ่ือดําเนินการดานการ
ปองกันการทุจริตของแตละจังหวัดไมเหมือนกัน อันสงผล
กระทบตอแนวทางดานการปองกันการทุจริตของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ในภาพรวมท่ีไมสามารถดําเนินการใหเปนไปในแนวทาง
เดียวกันไดทําใหไมสามารถประสานความรวมมือดานการ
ปองกันการทุจริตระหวางจังหวัดได จึงไมสอดคลองกับ
วัตถุประสงค และเจตนารมณ ของกฎหมายท่ีจั ดตั้ ง
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
ข้ึนทําหนาท่ีดานการปองกันการทุจริตเพ่ือชวยลดการกระทํา
ความผิดฐานทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ เพราะเมื่อ
ไมสามารถประสานความรวมมือดานการปองกันการทุจริต
ระหวางจังหวัดได ก็ไมสามารถสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมี
ขนาดใหญและมีประสิทธิภาพพอท่ีจะรวมตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐ จึงไมสามารถลดการกระทําความผิดฐานทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการลงได จึงทําใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ยังคงมีปริมาณงานเปนจํานวนมากอยูเชนเดิม และรัฐยังคง
ไดรับความเสียหายจากการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการอยูตอไป

จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา การท่ีกฎหมาย
กําหนดแตเพียงขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด โดยมิได
กําหนดการดําเนินงาน และมิไดกําหนดวาการดําเนินการตาม
อํานาจหนาท่ีจะตองอยูภายใตการควบคุมบังคับบัญชา อนุมัติ
หรือสั่งการของบุคคลใด จนทําใหเกิดความไมชัดเจนแนนอนใน
วิธีการปฏิบัติหนาท่ี ทําใหการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดในแตละจังหวัด
ปฏิบัติไมเหมือนกัน ท้ังยังทําใหการกําหนดนโยบายเพ่ือ
ดําเนินการดานการปองกันการทุจริตของแตละจังหวัดไม
เหมือนกัน ท้ังกรณีดังกลาวยังเปนการท่ีกฎหมายไมมีความ
ชัดเจนถึงการดําเนินการเพ่ือการใชอํานาจหนาท่ีอันถือเปนการ
ไมสอดคลองกับทฤษฎีหลักกฎหมายท่ีดี กรณีดังกลาวจึงสงผล
ใหเกิดเปนปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการดําเนินงานของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
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คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตองการ เมื่อคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดเปนหนวยงานทางปกครอง
ท่ีปจจุบันมีอยูจํานวน 28จังหวัด ดังน้ัน เพ่ือใหวิธีการในการ
ปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจําจังหวัดในทุกจังหวัดเปนไปในรูปแบบเดียวกัน
หรือปฏิบัติเหมือนกันและใหการปฏิบัติหนาท่ีเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน อันจะเปนการชวยทําใหสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคและเจตนารมณของกฎหมายและบรรลุความมุง
หมายตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ตองการ

จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา การท่ีกฎหมาย
กําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีใหคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดใหมีอํานาจหนาท่ีในเขต
จังหวัด ไดแก ดําเนินการสงเสริมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตโดยการประสานความรวมมือกับประชาชนและสวน
ราชการเพ่ือเผยแพรความรูใหกับประชาชนในทุกระดับได
ตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริตดําเนินการเพ่ือการปองกัน
การทุจริตโดยการเสริมสรางทัศนคติ คานิยม เก่ียวกับความซื้อ
สัตยสุจริต และดําเนินการใหประชาชนในทุกภาคสวนมีสวน
รวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ดําเนินการ
พิจารณาเสนอมาตรการ ความเห็น หรือขอเสนอแนะตอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือประโยชนในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริ ต รวมท้ั งดํ าเนินการอ่ืนตามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย แตเมื่อพิจารณาจากเน้ือหา
ของกฎหมายดังกลาวแลวพบวา กฎหมายกําหนดเพียงอํานาจ
หนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประจําจังหวัดโดยมิไดการดําเนินงานของคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดไว ทําใหเกิดความไม
ชัดเจนแนนอนในวิธีการปฏิบัติหนาท่ีเพราะเมื่อไมมีการ
กําหนดหลักเกณฑและวิ ธีการในการใช อํานาจหนาท่ี
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
ของแตละจังหวัดตองใชดุลพินิจในการพิจารณาถอยคําใน
บทบัญญัติของกฎหมายท่ีใหอํานาจหนาท่ีเพ่ือกําหนดวิธีการ
ในการปฏิบัติหนาท่ี ทําใหการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดในแตละจังหวัด
ปฏิบัติไมเหมือนกัน เชน การประสานขอความรวมมือจากสวน
ราชการหรือภาคประชาชนเพ่ือดําเนินการดานการปองกันการ
ทุจริตในบางจังหวัดอาจทําเปนหนังสือราชการ แตบางจังหวัด
อาจประสานทางวาจาดวยคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประจําจังหวัดอาศัยความสัมพันธสวนตัวกับสวน
ราชการในฐานะท่ีตนเคยเปนขาราชการระดับสูงภายในจังหวัด
หรือเคยเปนหัวหนาของสวนราชการน้ันมากอน ซึ่งกรณีเชนน้ี
ยอมสงผลกระทบตอภาพลักษณของคณะกรรมการ ป.ป.ช. อัน

เปนหนวยงานทําหนาท่ีในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐท่ี
จะตองมีความเปนกลาง แตการอาศัยความสัมพันธสวนตัวของ
คระกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
กรณีเชนน้ียอมทําใหภาพลักษณความเปนกลางดังกลาวลดลง

นอกจากน้ี การท่ีกฎหมายมิไดกําหนดเก่ียวกับการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประจําจังหวัด จะสงผลตอวิธีการในการใชอํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
แลว ยังสงผลทําใหการกําหนดนโยบายเพ่ือดําเนินการดานการ
ปองกันการทุจริตของแตละจังหวัดไมเหมือนกัน อันสงผล
กระทบตอแนวทางดานการปองกันการทุจริตของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ในภาพรวมท่ีไมสามารถดําเนินการใหเปนไปในแนวทาง
เดียวกันไดทําใหไมสามารถประสานความรวมมือดานการ
ปองกันการทุจริตระหวางจังหวัดได จึงไมสอดคลองกับ
วัตถุประสงค และเจตนารมณ ของกฎหมายท่ีจั ดตั้ ง
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
ข้ึนทําหนาท่ีดานการปองกันการทุจริตเพ่ือชวยลดการกระทํา
ความผิดฐานทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ เพราะเมื่อ
ไมสามารถประสานความรวมมือดานการปองกันการทุจริต
ระหวางจังหวัดได ก็ไมสามารถสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมี
ขนาดใหญและมีประสิทธิภาพพอท่ีจะรวมตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐ จึงไมสามารถลดการกระทําความผิดฐานทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการลงได จึงทําใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ยังคงมีปริมาณงานเปนจํานวนมากอยูเชนเดิม และรัฐยังคง
ไดรับความเสียหายจากการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการอยูตอไป

จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา การท่ีกฎหมาย
กําหนดแตเพียงขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด โดยมิได
กําหนดการดําเนินงาน และมิไดกําหนดวาการดําเนินการตาม
อํานาจหนาท่ีจะตองอยูภายใตการควบคุมบังคับบัญชา อนุมัติ
หรือสั่งการของบุคคลใด จนทําใหเกิดความไมชัดเจนแนนอนใน
วิธีการปฏิบัติหนาท่ี ทําใหการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดในแตละจังหวัด
ปฏิบัติไมเหมือนกัน ท้ังยังทําใหการกําหนดนโยบายเพ่ือ
ดําเนินการดานการปองกันการทุจริตของแตละจังหวัดไม
เหมือนกัน ท้ังกรณีดังกลาวยังเปนการท่ีกฎหมายไมมีความ
ชัดเจนถึงการดําเนินการเพ่ือการใชอํานาจหนาท่ีอันถือเปนการ
ไมสอดคลองกับทฤษฎีหลักกฎหมายท่ีดี กรณีดังกลาวจึงสงผล
ใหเกิดเปนปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการดําเนินงานของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
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คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตองการ เมื่อคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดเปนหนวยงานทางปกครอง
ท่ีปจจุบันมีอยูจํานวน 28จังหวัด ดังน้ัน เพ่ือใหวิธีการในการ
ปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจําจังหวัดในทุกจังหวัดเปนไปในรูปแบบเดียวกัน
หรือปฏิบัติเหมือนกันและใหการปฏิบัติหนาท่ีเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน อันจะเปนการชวยทําใหสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคและเจตนารมณของกฎหมายและบรรลุความมุง
หมายตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ตองการ

จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา การท่ีกฎหมาย
กําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีใหคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดใหมีอํานาจหนาท่ีในเขต
จังหวัด ไดแก ดําเนินการสงเสริมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตโดยการประสานความรวมมือกับประชาชนและสวน
ราชการเพ่ือเผยแพรความรูใหกับประชาชนในทุกระดับได
ตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริตดําเนินการเพ่ือการปองกัน
การทุจริตโดยการเสริมสรางทัศนคติ คานิยม เก่ียวกับความซื้อ
สัตยสุจริต และดําเนินการใหประชาชนในทุกภาคสวนมีสวน
รวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ดําเนินการ
พิจารณาเสนอมาตรการ ความเห็น หรือขอเสนอแนะตอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือประโยชนในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริ ต รวมท้ั งดํ าเนินการอ่ืนตามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย แตเมื่อพิจารณาจากเน้ือหา
ของกฎหมายดังกลาวแลวพบวา กฎหมายกําหนดเพียงอํานาจ
หนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประจําจังหวัดโดยมิไดการดําเนินงานของคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดไว ทําใหเกิดความไม
ชัดเจนแนนอนในวิธีการปฏิบัติหนาท่ีเพราะเมื่อไมมีการ
กําหนดหลักเกณฑและวิ ธีการในการใช อํานาจหนาท่ี
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
ของแตละจังหวัดตองใชดุลพินิจในการพิจารณาถอยคําใน
บทบัญญัติของกฎหมายท่ีใหอํานาจหนาท่ีเพ่ือกําหนดวิธีการ
ในการปฏิบัติหนาท่ี ทําใหการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดในแตละจังหวัด
ปฏิบัติไมเหมือนกัน เชน การประสานขอความรวมมือจากสวน
ราชการหรือภาคประชาชนเพ่ือดําเนินการดานการปองกันการ
ทุจริตในบางจังหวัดอาจทําเปนหนังสือราชการ แตบางจังหวัด
อาจประสานทางวาจาดวยคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประจําจังหวัดอาศัยความสัมพันธสวนตัวกับสวน
ราชการในฐานะท่ีตนเคยเปนขาราชการระดับสูงภายในจังหวัด
หรือเคยเปนหัวหนาของสวนราชการน้ันมากอน ซึ่งกรณีเชนน้ี
ยอมสงผลกระทบตอภาพลักษณของคณะกรรมการ ป.ป.ช. อัน

เปนหนวยงานทําหนาท่ีในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐท่ี
จะตองมีความเปนกลาง แตการอาศัยความสัมพันธสวนตัวของ
คระกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
กรณีเชนน้ียอมทําใหภาพลักษณความเปนกลางดังกลาวลดลง

นอกจากน้ี การท่ีกฎหมายมิไดกําหนดเก่ียวกับการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประจําจังหวัด จะสงผลตอวิธีการในการใชอํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
แลว ยังสงผลทําใหการกําหนดนโยบายเพ่ือดําเนินการดานการ
ปองกันการทุจริตของแตละจังหวัดไมเหมือนกัน อันสงผล
กระทบตอแนวทางดานการปองกันการทุจริตของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ในภาพรวมท่ีไมสามารถดําเนินการใหเปนไปในแนวทาง
เดียวกันไดทําใหไมสามารถประสานความรวมมือดานการ
ปองกันการทุจริตระหวางจังหวัดได จึงไมสอดคลองกับ
วัตถุประสงค และเจตนารมณ ของกฎหมายท่ีจั ดตั้ ง
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
ข้ึนทําหนาท่ีดานการปองกันการทุจริตเพ่ือชวยลดการกระทํา
ความผิดฐานทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ เพราะเมื่อ
ไมสามารถประสานความรวมมือดานการปองกันการทุจริต
ระหวางจังหวัดได ก็ไมสามารถสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมี
ขนาดใหญและมีประสิทธิภาพพอท่ีจะรวมตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐ จึงไมสามารถลดการกระทําความผิดฐานทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการลงได จึงทําใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ยังคงมีปริมาณงานเปนจํานวนมากอยูเชนเดิม และรัฐยังคง
ไดรับความเสียหายจากการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการอยูตอไป

จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา การท่ีกฎหมาย
กําหนดแตเพียงขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด โดยมิได
กําหนดการดําเนินงาน และมิไดกําหนดวาการดําเนินการตาม
อํานาจหนาท่ีจะตองอยูภายใตการควบคุมบังคับบัญชา อนุมัติ
หรือสั่งการของบุคคลใด จนทําใหเกิดความไมชัดเจนแนนอนใน
วิธีการปฏิบัติหนาท่ี ทําใหการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดในแตละจังหวัด
ปฏิบัติไมเหมือนกัน ท้ังยังทําใหการกําหนดนโยบายเพ่ือ
ดําเนินการดานการปองกันการทุจริตของแตละจังหวัดไม
เหมือนกัน ท้ังกรณีดังกลาวยังเปนการท่ีกฎหมายไมมีความ
ชัดเจนถึงการดําเนินการเพ่ือการใชอํานาจหนาท่ีอันถือเปนการ
ไมสอดคลองกับทฤษฎีหลักกฎหมายท่ีดี กรณีดังกลาวจึงสงผล
ใหเกิดเปนปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการดําเนินงานของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
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ตามมาตรา 103/18แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542

ดังน้ัน จะเห็นไดวา การท่ีกฎหมายมิไดบัญญัติ
เก่ียวกับการดําเนินงานของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด ทําใหวิธีการในการปฏิบัติ
หนาท่ีของแตละจังหวัดปฏิบัติไมเหมือนกัน และการกําหนด
นโยบายดานการปองกันการทุจริตของแตละจังหวัดไมเปนไปใน
แนวทางเดียวกันน้ัน จนสงผลตอความนาเช่ือถือในการใช
อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และบางกรณีอาจทําให
ภาพลักษณความเปนกลางของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ลดลงจน
อาจทําใหไมไดรับความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ี ซึ่งจะเปน
อุปสรรคท่ีทําใหการตรวจสอบการใชอํานาจหนาท่ีรัฐมีความ
ลําบากมากยิ่งข้ึน อีกท้ังการกําหนดนโยบายดานการปองกัน
การทุจริตของแตละจังหวัดท่ีไมเปนไปในแนวทางเดียวกันยอม
ทําใหไมสามารถประสานความรวมมือดานการปองกันการ
ทุจริตระหวางจังหวัดไดจนทําใหไมสามารถสรางเครือขายภาค
ประชาชนท่ีมีขนาดใหญและมีประสิทธิภาพพอท่ีจะรวม
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐได จึงทําใหมาตรการดานการปองกัน
การทุจริตท่ีไดไมกอใหเกิดประโยชนแกคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เทาท่ีควร ดังน้ัน เมื่อการขาดวิธีดําเนินการเพ่ือการใชอํานาจ
หนาท่ีสงผลใหไมสามารถปองกันการกระทําความผิดฐานทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการลงไดเทาท่ีควร ผลเสียจึงตกอยู
แกรัฐท่ียังคงตองไดรับความเสียหายจากการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการอยางมากมายมหาศาลอยูตอไป

4.2 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความซํ้าซอนกัน
ระหวางอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดกับสํานักงาน ป.ป.ช.
ประจําจังหวัด

สําหรับ ภารกิจท้ัง 3 ดาน ไดแก ภารกิจดานการ
ปองกันการทุจริต คือ ภารกิจเก่ียวกับการดําเนินการปองกัน
การทุจริตและเสริมสรางทัศนคติและคานิยมเก่ียวกับความ
ซื้อสัตยสุจริต รวมท้ังดําเนินการใหประชนมีสวนรวมในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ภารกิจดานการปราบปราม
การทุจริต คือ ภารกิจเก่ียวกับการสนับสนุนการทํางานของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการไตสวนขอเท็จจริงและสรุป
สํานวน พรอมท้ังนําความเห็นเสนอตอวุฒิสภา กรณีมีการ
รองขอใหถอดถอนผูดํารงตําแหนงตามท่ีกฎหมายกําหนด ใน
การไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวน พรอมท้ังทําความเห็น
สงไปยังอัยการสูงสุดเพ่ือฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และในการไตสวนและ
วินิจฉัยวาเจาหนาท่ีของรัฐร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิด
ฐานทุจริตตอหนาท่ี หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ี

ราชการ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการ
ยุติธรรม และภารกิจดานการตรวจสอบทรัพยสิน คือ ภารกิจ
เก่ียวกับการสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ในการตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริง รวมถึงความ
เปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหน้ีสินของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง แตในปจจุบันคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประจําจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีเฉพาะดานการ
ปองกันการทุจริต คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจําจังหวัดจึงตองเปนผูกําหนดนโยบายและเปน
กลไกหลักในการปองกันการทุจริตในเขตจังหวัดเพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคและเจตนารมณตามท่ีกฎหมายกําหนด

จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวา อํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
และอํานาจหนาท่ีของสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดในดาน
การปองกันการทุจริตบางสวนมีลักษณะเชนเดียวกัน คือ มี
หนาท่ีในการประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนในเขตจังหวัด
ในการดําเนินการเพ่ือการปองกันการทุจริตและเสริมสราง
ทัศนคติและคานิยมเก่ียวกับความซื่อสัตยสุจริต และ
ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต แตมีฐานท่ีมาของอํานาจหนาท่ีตางกัน
การกลาวคือ อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจั งหวัดน้ัน มาจากการท่ี
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 103/18 กําหนดให
อํานาจหนาท่ีในการดําเนินการดานการปองกันการทุจริตไว
โดยตรง สวนอํานาจหนาท่ีของสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด
น้ัน มาจากการท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว มาตรา 107
ท่ีใหอํานาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. ออกประกาศแบงสวนราชการ
ภายในของสํานักงาน ป.ป.ช. ได มากอตั้งเปนสํานักงาน ป.ป.ช.
ประจําจังหวัด และกําหนดอํานาจหนาท่ีท้ังดานการปองกัน
การทุจริต ดานการปราบปรามการทุจริต และดานการ
ตรวจสอบทรัพยสินไว ดังน้ัน เมื่อการดําเนินการดานการ
ปองกันการทุจริตของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจําจังหวัดและของสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัด มี
ลักษณะของงานและการใชอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกันแตอาศัย
ฐานท่ีมาของอํานาจหนาท่ีคนละมาตราในกฎหมายฉบับ
เดียวกัน กรณีจึงเปนการท่ีหนวยงานภายใตสังกัดเดียวกันใช
อํานาจหนาท่ีซ้ําซอนกัน

สําหรับการท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประจําจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีซ้ําซอนกับสํานักงาน
ป.ป.ช. ประจําจังหวัด จึงสงผลทําใหขัดตอวัตถุประสงคและ
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ตามมาตรา 103/18แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542

ดังน้ัน จะเห็นไดวา การท่ีกฎหมายมิไดบัญญัติ
เก่ียวกับการดําเนินงานของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด ทําใหวิธีการในการปฏิบัติ
หนาท่ีของแตละจังหวัดปฏิบัติไมเหมือนกัน และการกําหนด
นโยบายดานการปองกันการทุจริตของแตละจังหวัดไมเปนไปใน
แนวทางเดียวกันน้ัน จนสงผลตอความนาเช่ือถือในการใช
อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และบางกรณีอาจทําให
ภาพลักษณความเปนกลางของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ลดลงจน
อาจทําใหไมไดรับความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ี ซึ่งจะเปน
อุปสรรคท่ีทําใหการตรวจสอบการใชอํานาจหนาท่ีรัฐมีความ
ลําบากมากยิ่งข้ึน อีกท้ังการกําหนดนโยบายดานการปองกัน
การทุจริตของแตละจังหวัดท่ีไมเปนไปในแนวทางเดียวกันยอม
ทําใหไมสามารถประสานความรวมมือดานการปองกันการ
ทุจริตระหวางจังหวัดไดจนทําใหไมสามารถสรางเครือขายภาค
ประชาชนท่ีมีขนาดใหญและมีประสิทธิภาพพอท่ีจะรวม
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐได จึงทําใหมาตรการดานการปองกัน
การทุจริตท่ีไดไมกอใหเกิดประโยชนแกคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เทาท่ีควร ดังน้ัน เมื่อการขาดวิธีดําเนินการเพ่ือการใชอํานาจ
หนาท่ีสงผลใหไมสามารถปองกันการกระทําความผิดฐานทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการลงไดเทาท่ีควร ผลเสียจึงตกอยู
แกรัฐท่ียังคงตองไดรับความเสียหายจากการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการอยางมากมายมหาศาลอยูตอไป

4.2 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความซํ้าซอนกัน
ระหวางอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดกับสํานักงาน ป.ป.ช.
ประจําจังหวัด

สําหรับ ภารกิจท้ัง 3 ดาน ไดแก ภารกิจดานการ
ปองกันการทุจริต คือ ภารกิจเก่ียวกับการดําเนินการปองกัน
การทุจริตและเสริมสรางทัศนคติและคานิยมเก่ียวกับความ
ซื้อสัตยสุจริต รวมท้ังดําเนินการใหประชนมีสวนรวมในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ภารกิจดานการปราบปราม
การทุจริต คือ ภารกิจเก่ียวกับการสนับสนุนการทํางานของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการไตสวนขอเท็จจริงและสรุป
สํานวน พรอมท้ังนําความเห็นเสนอตอวุฒิสภา กรณีมีการ
รองขอใหถอดถอนผูดํารงตําแหนงตามท่ีกฎหมายกําหนด ใน
การไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวน พรอมท้ังทําความเห็น
สงไปยังอัยการสูงสุดเพ่ือฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และในการไตสวนและ
วินิจฉัยวาเจาหนาท่ีของรัฐร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิด
ฐานทุจริตตอหนาท่ี หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ี

ราชการ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการ
ยุติธรรม และภารกิจดานการตรวจสอบทรัพยสิน คือ ภารกิจ
เก่ียวกับการสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ในการตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริง รวมถึงความ
เปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหน้ีสินของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง แตในปจจุบันคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประจําจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีเฉพาะดานการ
ปองกันการทุจริต คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจําจังหวัดจึงตองเปนผูกําหนดนโยบายและเปน
กลไกหลักในการปองกันการทุจริตในเขตจังหวัดเพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคและเจตนารมณตามท่ีกฎหมายกําหนด

จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวา อํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
และอํานาจหนาท่ีของสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดในดาน
การปองกันการทุจริตบางสวนมีลักษณะเชนเดียวกัน คือ มี
หนาท่ีในการประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนในเขตจังหวัด
ในการดําเนินการเพ่ือการปองกันการทุจริตและเสริมสราง
ทัศนคติและคานิยมเก่ียวกับความซื่อสัตยสุจริต และ
ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต แตมีฐานท่ีมาของอํานาจหนาท่ีตางกัน
การกลาวคือ อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจั งหวัดน้ัน มาจากการท่ี
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 103/18 กําหนดให
อํานาจหนาท่ีในการดําเนินการดานการปองกันการทุจริตไว
โดยตรง สวนอํานาจหนาท่ีของสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด
น้ัน มาจากการท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว มาตรา 107
ท่ีใหอํานาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. ออกประกาศแบงสวนราชการ
ภายในของสํานักงาน ป.ป.ช. ได มากอตั้งเปนสํานักงาน ป.ป.ช.
ประจําจังหวัด และกําหนดอํานาจหนาท่ีท้ังดานการปองกัน
การทุจริต ดานการปราบปรามการทุจริต และดานการ
ตรวจสอบทรัพยสินไว ดังน้ัน เมื่อการดําเนินการดานการ
ปองกันการทุจริตของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจําจังหวัดและของสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัด มี
ลักษณะของงานและการใชอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกันแตอาศัย
ฐานท่ีมาของอํานาจหนาท่ีคนละมาตราในกฎหมายฉบับ
เดียวกัน กรณีจึงเปนการท่ีหนวยงานภายใตสังกัดเดียวกันใช
อํานาจหนาท่ีซ้ําซอนกัน

สําหรับการท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประจําจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีซ้ําซอนกับสํานักงาน
ป.ป.ช. ประจําจังหวัด จึงสงผลทําใหขัดตอวัตถุประสงคและ
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ตามมาตรา 103/18แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542

ดังน้ัน จะเห็นไดวา การท่ีกฎหมายมิไดบัญญัติ
เก่ียวกับการดําเนินงานของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด ทําใหวิธีการในการปฏิบัติ
หนาท่ีของแตละจังหวัดปฏิบัติไมเหมือนกัน และการกําหนด
นโยบายดานการปองกันการทุจริตของแตละจังหวัดไมเปนไปใน
แนวทางเดียวกันน้ัน จนสงผลตอความนาเช่ือถือในการใช
อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และบางกรณีอาจทําให
ภาพลักษณความเปนกลางของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ลดลงจน
อาจทําใหไมไดรับความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ี ซึ่งจะเปน
อุปสรรคท่ีทําใหการตรวจสอบการใชอํานาจหนาท่ีรัฐมีความ
ลําบากมากยิ่งข้ึน อีกท้ังการกําหนดนโยบายดานการปองกัน
การทุจริตของแตละจังหวัดท่ีไมเปนไปในแนวทางเดียวกันยอม
ทําใหไมสามารถประสานความรวมมือดานการปองกันการ
ทุจริตระหวางจังหวัดไดจนทําใหไมสามารถสรางเครือขายภาค
ประชาชนท่ีมีขนาดใหญและมีประสิทธิภาพพอท่ีจะรวม
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐได จึงทําใหมาตรการดานการปองกัน
การทุจริตท่ีไดไมกอใหเกิดประโยชนแกคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เทาท่ีควร ดังน้ัน เมื่อการขาดวิธีดําเนินการเพ่ือการใชอํานาจ
หนาท่ีสงผลใหไมสามารถปองกันการกระทําความผิดฐานทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการลงไดเทาท่ีควร ผลเสียจึงตกอยู
แกรัฐท่ียังคงตองไดรับความเสียหายจากการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการอยางมากมายมหาศาลอยูตอไป

4.2 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความซํ้าซอนกัน
ระหวางอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดกับสํานักงาน ป.ป.ช.
ประจําจังหวัด

สําหรับ ภารกิจท้ัง 3 ดาน ไดแก ภารกิจดานการ
ปองกันการทุจริต คือ ภารกิจเก่ียวกับการดําเนินการปองกัน
การทุจริตและเสริมสรางทัศนคติและคานิยมเก่ียวกับความ
ซื้อสัตยสุจริต รวมท้ังดําเนินการใหประชนมีสวนรวมในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ภารกิจดานการปราบปราม
การทุจริต คือ ภารกิจเก่ียวกับการสนับสนุนการทํางานของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการไตสวนขอเท็จจริงและสรุป
สํานวน พรอมท้ังนําความเห็นเสนอตอวุฒิสภา กรณีมีการ
รองขอใหถอดถอนผูดํารงตําแหนงตามท่ีกฎหมายกําหนด ใน
การไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวน พรอมท้ังทําความเห็น
สงไปยังอัยการสูงสุดเพ่ือฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และในการไตสวนและ
วินิจฉัยวาเจาหนาท่ีของรัฐร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิด
ฐานทุจริตตอหนาท่ี หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ี

ราชการ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการ
ยุติธรรม และภารกิจดานการตรวจสอบทรัพยสิน คือ ภารกิจ
เก่ียวกับการสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ในการตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริง รวมถึงความ
เปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหน้ีสินของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง แตในปจจุบันคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประจําจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีเฉพาะดานการ
ปองกันการทุจริต คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจําจังหวัดจึงตองเปนผูกําหนดนโยบายและเปน
กลไกหลักในการปองกันการทุจริตในเขตจังหวัดเพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคและเจตนารมณตามท่ีกฎหมายกําหนด

จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวา อํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
และอํานาจหนาท่ีของสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดในดาน
การปองกันการทุจริตบางสวนมีลักษณะเชนเดียวกัน คือ มี
หนาท่ีในการประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนในเขตจังหวัด
ในการดําเนินการเพ่ือการปองกันการทุจริตและเสริมสราง
ทัศนคติและคานิยมเก่ียวกับความซื่อสัตยสุจริต และ
ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต แตมีฐานท่ีมาของอํานาจหนาท่ีตางกัน
การกลาวคือ อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจั งหวัดน้ัน มาจากการท่ี
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 103/18 กําหนดให
อํานาจหนาท่ีในการดําเนินการดานการปองกันการทุจริตไว
โดยตรง สวนอํานาจหนาท่ีของสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด
น้ัน มาจากการท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว มาตรา 107
ท่ีใหอํานาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. ออกประกาศแบงสวนราชการ
ภายในของสํานักงาน ป.ป.ช. ได มากอตั้งเปนสํานักงาน ป.ป.ช.
ประจําจังหวัด และกําหนดอํานาจหนาท่ีท้ังดานการปองกัน
การทุจริต ดานการปราบปรามการทุจริต และดานการ
ตรวจสอบทรัพยสินไว ดังน้ัน เมื่อการดําเนินการดานการ
ปองกันการทุจริตของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจําจังหวัดและของสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัด มี
ลักษณะของงานและการใชอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกันแตอาศัย
ฐานท่ีมาของอํานาจหนาท่ีคนละมาตราในกฎหมายฉบับ
เดียวกัน กรณีจึงเปนการท่ีหนวยงานภายใตสังกัดเดียวกันใช
อํานาจหนาท่ีซ้ําซอนกัน

สําหรับการท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประจําจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีซ้ําซอนกับสํานักงาน
ป.ป.ช. ประจําจังหวัด จึงสงผลทําใหขัดตอวัตถุประสงคและ



วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
Vol. 4 No.1 Jan – Jun 2017

~ 55 ~

เจตนารมณของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 เน่ืองจาก
วัตถุประสงคและเจตนารมณเดิมของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
2542ประกอบกับเน้ือหาของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ในอดีต มีความตองการใหคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดเปนหนวยงาน
สวนภูมิภาคทําหนาท่ีหลักในการปองกันการทุจริต ปราบปราม
การทุจริต และตรวจสอบทรัพยสิน โดยมีวัตถุประสงคให
สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดเปนเพียงหนวยงานสนับสนุน
การทําหนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจําจังหวัด แตในปจจุบันมีการปรับเปลี่ยนอํานาจ
หนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประจําจังหวัดโดยประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ผลคือ
ทําใหอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประจําจังหวัดเหลือเพียงดานการปองกันการทุจริต
ภายในจังหวัดของตน ประกอบกับการใหอํานาจสํานักงาน
ป.ป.ช.ประจําจังหวัดโดยประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงสงผล
ทําใหในทางปฏิบัติหนาท่ีหลักในดานการปองกันการทุจริตตก
เปนของสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดท่ีอาศัยอํานาจตาม
ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท้ังในสวนการกําหนดนโยบาย
การดําเนินการตามแผนงานดานการปองกันการทุจริตเน่ืองจาก
ตองมีการกําหนดตัวช้ีวัดและรายงานผลตอคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ทุกป สงผลทําใหอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ
ปองกันการทุจริตประจําจังหวัดจึงเปนเพียงการทําหนาท่ีใน
สายงานสนับสนุนแทนท่ีจะเปนผูกําหนดนโยบายหรือผูปฏิบัติ
หนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนด การกระทําดังกลาวจึงเปนเหตุทํา
ใหการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประจําจังหวัดนอกจากจะมีหนาท่ีซ้ําซอนกับ
สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดดังท่ีกลาวขางตน ยังสงผลทํา
ใหเกิดการปฏิบัติหนาท่ีท่ีไมสอดคลองกับวัตถุประสงคและ
เจตนารมณของการกอตั้งคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประจําจังหวัดท่ีตองการใหคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดเปนกลไกหลักในการทํา
หนาท่ีดานการปองกันการทุจริตและมีสํานักงาน ป.ป.ช.
ประจําจังหวัดเปนผูสนับสนุนการทําหนาท่ีน้ัน

จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวาการท่ีกฎหมาย
กําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดกับอํานาจหนาท่ีดานการ
ปองกันการทุจริตของสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด
บางสวนมีลักษณะเชนเดียวกัน แตอาศัยฐานท่ีมาของอํานาจ
หนาท่ีตางกัน จึงเปนการท่ีหนวยงานภายใตสังกัดเดียวกันใช

อํานาจหนาท่ีซ้ําซอนกัน อีกท้ังการท่ีกฎหมายแบงอํานาจให
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จังหวัดมีอํานาจดานการปองกันการทุจริตในเขตจังหวัดแต
มิไดบัญญัติใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตตองดําเนินการภายใตการควบคุมบังคับบัญชาของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งเปนการบริหารราชการในสวนกลาง
ยังเปนการไมสอดคลองกับทฤษฎีหลักการแบงอํานาจ กรณี
ดังกลาวจึงสงผลใหเกิดปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับความ
ซ้ําซอนกันระหวางอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดกับสํานักงาน ป.ป.ช.
ประจําจังหวัด

ดังน้ัน จะเห็นไดวาการท่ีคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีซ้ําซอนกับ
อํานาจหนาท่ีดานการปองกันการทุจริตของสํานักงาน ป.ป.ช.
ประจําจั งหวัด สงผลทําใหคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดกลับเปนหนวยงาน
สนับสนุนการทําหนาท่ีดานการปองกันการทุจริตใหแก
สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดซึ่งไมเปนไปตามวัตถุประสงค
และเจตนารมณของกฎหมาย อันถือเปนการทํางานท่ีไมมี
ประสิทธิผล ไมสามารถบรรลุความคาดหมายขององคกรและ
ประชาชนท่ีตองการใหคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประจําจังหวัดทําหนาท่ีในการปองกันการทุจริตใน
เขตจังหวัดเพ่ือใหการทุจริตและประพฤติมิชอบในเขตจังหวัด
ลดลงได การกระทําความผิดฐานทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการภายในจังหวัดจึงยังมีอยูและแพรหลายไปยังราชการ
สวนภูมิภาคและสวนทองถ่ินตอไป จึงสงผลใหภาระการทํางาน
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังคงมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนเปน
จํานวนมาก สงผลใหประสิทธิภาพในการตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ลดลง สุดทายจึงสงผลใหรัฐ
ยังคงตองเสียหายจากการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการอยูตอไป

4.3 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกําหนด
อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจําจังหวัดท่ีไมสอดคลองกับหลักประสิทธิภาพ
หรือหลักความคุมคา

ปจจุบันการพิจารณาคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดน้ัน จะตอง
คํานึงถึงความสัมพันธกับอํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบท่ี
ไดรับน้ันดวย เมื่อในอดีตคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประจําจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีครอบคลุมภารกิจท้ัง
สามดานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. คือ ภารกิจดานการปองกัน
การทุจริต ดานการปราบปรามการทุจริต และดานการ
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เจตนารมณของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 เน่ืองจาก
วัตถุประสงคและเจตนารมณเดิมของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
2542ประกอบกับเน้ือหาของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ในอดีต มีความตองการใหคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดเปนหนวยงาน
สวนภูมิภาคทําหนาท่ีหลักในการปองกันการทุจริต ปราบปราม
การทุจริต และตรวจสอบทรัพยสิน โดยมีวัตถุประสงคให
สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดเปนเพียงหนวยงานสนับสนุน
การทําหนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจําจังหวัด แตในปจจุบันมีการปรับเปลี่ยนอํานาจ
หนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประจําจังหวัดโดยประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ผลคือ
ทําใหอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประจําจังหวัดเหลือเพียงดานการปองกันการทุจริต
ภายในจังหวัดของตน ประกอบกับการใหอํานาจสํานักงาน
ป.ป.ช.ประจําจังหวัดโดยประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงสงผล
ทําใหในทางปฏิบัติหนาท่ีหลักในดานการปองกันการทุจริตตก
เปนของสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดท่ีอาศัยอํานาจตาม
ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท้ังในสวนการกําหนดนโยบาย
การดําเนินการตามแผนงานดานการปองกันการทุจริตเน่ืองจาก
ตองมีการกําหนดตัวช้ีวัดและรายงานผลตอคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ทุกป สงผลทําใหอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ
ปองกันการทุจริตประจําจังหวัดจึงเปนเพียงการทําหนาท่ีใน
สายงานสนับสนุนแทนท่ีจะเปนผูกําหนดนโยบายหรือผูปฏิบัติ
หนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนด การกระทําดังกลาวจึงเปนเหตุทํา
ใหการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประจําจังหวัดนอกจากจะมีหนาท่ีซ้ําซอนกับ
สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดดังท่ีกลาวขางตน ยังสงผลทํา
ใหเกิดการปฏิบัติหนาท่ีท่ีไมสอดคลองกับวัตถุประสงคและ
เจตนารมณของการกอตั้งคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประจําจังหวัดท่ีตองการใหคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดเปนกลไกหลักในการทํา
หนาท่ีดานการปองกันการทุจริตและมีสํานักงาน ป.ป.ช.
ประจําจังหวัดเปนผูสนับสนุนการทําหนาท่ีน้ัน

จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวาการท่ีกฎหมาย
กําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดกับอํานาจหนาท่ีดานการ
ปองกันการทุจริตของสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด
บางสวนมีลักษณะเชนเดียวกัน แตอาศัยฐานท่ีมาของอํานาจ
หนาท่ีตางกัน จึงเปนการท่ีหนวยงานภายใตสังกัดเดียวกันใช

อํานาจหนาท่ีซ้ําซอนกัน อีกท้ังการท่ีกฎหมายแบงอํานาจให
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จังหวัดมีอํานาจดานการปองกันการทุจริตในเขตจังหวัดแต
มิไดบัญญัติใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตตองดําเนินการภายใตการควบคุมบังคับบัญชาของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งเปนการบริหารราชการในสวนกลาง
ยังเปนการไมสอดคลองกับทฤษฎีหลักการแบงอํานาจ กรณี
ดังกลาวจึงสงผลใหเกิดปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับความ
ซ้ําซอนกันระหวางอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดกับสํานักงาน ป.ป.ช.
ประจําจังหวัด

ดังน้ัน จะเห็นไดวาการท่ีคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีซ้ําซอนกับ
อํานาจหนาท่ีดานการปองกันการทุจริตของสํานักงาน ป.ป.ช.
ประจําจั งหวัด สงผลทําใหคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดกลับเปนหนวยงาน
สนับสนุนการทําหนาท่ีดานการปองกันการทุจริตใหแก
สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดซึ่งไมเปนไปตามวัตถุประสงค
และเจตนารมณของกฎหมาย อันถือเปนการทํางานท่ีไมมี
ประสิทธิผล ไมสามารถบรรลุความคาดหมายขององคกรและ
ประชาชนท่ีตองการใหคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประจําจังหวัดทําหนาท่ีในการปองกันการทุจริตใน
เขตจังหวัดเพ่ือใหการทุจริตและประพฤติมิชอบในเขตจังหวัด
ลดลงได การกระทําความผิดฐานทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการภายในจังหวัดจึงยังมีอยูและแพรหลายไปยังราชการ
สวนภูมิภาคและสวนทองถ่ินตอไป จึงสงผลใหภาระการทํางาน
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังคงมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนเปน
จํานวนมาก สงผลใหประสิทธิภาพในการตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ลดลง สุดทายจึงสงผลใหรัฐ
ยังคงตองเสียหายจากการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการอยูตอไป

4.3 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกําหนด
อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจําจังหวัดท่ีไมสอดคลองกับหลักประสิทธิภาพ
หรือหลักความคุมคา

ปจจุบันการพิจารณาคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดน้ัน จะตอง
คํานึงถึงความสัมพันธกับอํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบท่ี
ไดรับน้ันดวย เมื่อในอดีตคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประจําจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีครอบคลุมภารกิจท้ัง
สามดานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. คือ ภารกิจดานการปองกัน
การทุจริต ดานการปราบปรามการทุจริต และดานการ
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เจตนารมณของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 เน่ืองจาก
วัตถุประสงคและเจตนารมณเดิมของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
2542ประกอบกับเน้ือหาของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ในอดีต มีความตองการใหคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดเปนหนวยงาน
สวนภูมิภาคทําหนาท่ีหลักในการปองกันการทุจริต ปราบปราม
การทุจริต และตรวจสอบทรัพยสิน โดยมีวัตถุประสงคให
สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดเปนเพียงหนวยงานสนับสนุน
การทําหนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจําจังหวัด แตในปจจุบันมีการปรับเปลี่ยนอํานาจ
หนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประจําจังหวัดโดยประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ผลคือ
ทําใหอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประจําจังหวัดเหลือเพียงดานการปองกันการทุจริต
ภายในจังหวัดของตน ประกอบกับการใหอํานาจสํานักงาน
ป.ป.ช.ประจําจังหวัดโดยประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงสงผล
ทําใหในทางปฏิบัติหนาท่ีหลักในดานการปองกันการทุจริตตก
เปนของสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดท่ีอาศัยอํานาจตาม
ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท้ังในสวนการกําหนดนโยบาย
การดําเนินการตามแผนงานดานการปองกันการทุจริตเน่ืองจาก
ตองมีการกําหนดตัวช้ีวัดและรายงานผลตอคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ทุกป สงผลทําใหอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ
ปองกันการทุจริตประจําจังหวัดจึงเปนเพียงการทําหนาท่ีใน
สายงานสนับสนุนแทนท่ีจะเปนผูกําหนดนโยบายหรือผูปฏิบัติ
หนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนด การกระทําดังกลาวจึงเปนเหตุทํา
ใหการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประจําจังหวัดนอกจากจะมีหนาท่ีซ้ําซอนกับ
สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดดังท่ีกลาวขางตน ยังสงผลทํา
ใหเกิดการปฏิบัติหนาท่ีท่ีไมสอดคลองกับวัตถุประสงคและ
เจตนารมณของการกอตั้งคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประจําจังหวัดท่ีตองการใหคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดเปนกลไกหลักในการทํา
หนาท่ีดานการปองกันการทุจริตและมีสํานักงาน ป.ป.ช.
ประจําจังหวัดเปนผูสนับสนุนการทําหนาท่ีน้ัน

จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวาการท่ีกฎหมาย
กําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดกับอํานาจหนาท่ีดานการ
ปองกันการทุจริตของสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด
บางสวนมีลักษณะเชนเดียวกัน แตอาศัยฐานท่ีมาของอํานาจ
หนาท่ีตางกัน จึงเปนการท่ีหนวยงานภายใตสังกัดเดียวกันใช

อํานาจหนาท่ีซ้ําซอนกัน อีกท้ังการท่ีกฎหมายแบงอํานาจให
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จังหวัดมีอํานาจดานการปองกันการทุจริตในเขตจังหวัดแต
มิไดบัญญัติใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตตองดําเนินการภายใตการควบคุมบังคับบัญชาของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งเปนการบริหารราชการในสวนกลาง
ยังเปนการไมสอดคลองกับทฤษฎีหลักการแบงอํานาจ กรณี
ดังกลาวจึงสงผลใหเกิดปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับความ
ซ้ําซอนกันระหวางอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดกับสํานักงาน ป.ป.ช.
ประจําจังหวัด

ดังน้ัน จะเห็นไดวาการท่ีคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีซ้ําซอนกับ
อํานาจหนาท่ีดานการปองกันการทุจริตของสํานักงาน ป.ป.ช.
ประจําจั งหวัด สงผลทําใหคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดกลับเปนหนวยงาน
สนับสนุนการทําหนาท่ีดานการปองกันการทุจริตใหแก
สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดซึ่งไมเปนไปตามวัตถุประสงค
และเจตนารมณของกฎหมาย อันถือเปนการทํางานท่ีไมมี
ประสิทธิผล ไมสามารถบรรลุความคาดหมายขององคกรและ
ประชาชนท่ีตองการใหคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประจําจังหวัดทําหนาท่ีในการปองกันการทุจริตใน
เขตจังหวัดเพ่ือใหการทุจริตและประพฤติมิชอบในเขตจังหวัด
ลดลงได การกระทําความผิดฐานทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการภายในจังหวัดจึงยังมีอยูและแพรหลายไปยังราชการ
สวนภูมิภาคและสวนทองถ่ินตอไป จึงสงผลใหภาระการทํางาน
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังคงมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนเปน
จํานวนมาก สงผลใหประสิทธิภาพในการตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ลดลง สุดทายจึงสงผลใหรัฐ
ยังคงตองเสียหายจากการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการอยูตอไป

4.3 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกําหนด
อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจําจังหวัดท่ีไมสอดคลองกับหลักประสิทธิภาพ
หรือหลักความคุมคา

ปจจุบันการพิจารณาคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดน้ัน จะตอง
คํานึงถึงความสัมพันธกับอํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบท่ี
ไดรับน้ันดวย เมื่อในอดีตคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประจําจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีครอบคลุมภารกิจท้ัง
สามดานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. คือ ภารกิจดานการปองกัน
การทุจริต ดานการปราบปรามการทุจริต และดานการ
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ตรวจสอบทรัพยสิน เพ่ือเปนการตอบแทนการทําหนาท่ี ความ
รับผิดชอบดังกลาวคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงไดพิจารณาออก
ระเบียบกําหนดอัตราคาตอบแทนและสิทธิประโยชนตอบแทน
อ่ืนใหกับคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประจําจังหวัดแตเมื่อตอมากฎหมายไดมีการปรับลดอํานาจ
หนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประจําจังหวัดลงเหลือเฉพาะอํานาจดานการปองกันการทุจริต
เมื่ออํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดถูกปรับลดลง เพ่ือให
อํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบสัมพันธกับอัตราคาตอบแทน
คณะกรรมการ ป.ป.ช.จึงควรทบทวนอัตราคาตอบแทนใหกับ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหมอีกครั้ง

จากท่ีกล าวมาข างตน จะเห็ นได ว า ในอดี ต
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 กําหนดใหคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดมีอํานาจหนาท่ี
ท้ังดานการปองกันการทุจริต ดานการปราบปรามการทุจริต
และดานการตรวจสอบทรัพยสิน โดยอํานาจหนาท่ีดานการ
ปราบปรามการทุจริต และดานการตรวจสอบทรัพยสิน เปน
อํานาจหนาท่ีท่ีมีความรับผิดชอบอยางสูงเพราะเปนอํานาจ
หนาท่ีท่ีกระทบตอสิทธิเสรีภาพของผูถูกตรวจสอบเน่ืองจาก
หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. พบการกระทําความผิดและ
ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีจนถึงข้ันศาลมีคําพิพากษาวามี
ความผิดแลว ผลคือทําใหผูถูกตรวจสอบตองออกจากตําแหนง
หนาท่ีราชการ อาจมีโทษทางอาญา ทรัพยสินตกเปนของ
แผนดิน หรือตองถูกตัดสิทธิทางการเมือง อีกท้ังการทําหนาท่ี
ท้ังสองดานดังกลาวยังอาจเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย และ
ทรัพยสินของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประจําจังหวัดไดเพราะการดําเนินการดังกลาวมักขัดตอ
ผลประโยชนของผูตรวจสอบซึ่งสวนใหญมักเปนผูมีอิทธิพลใน
พ้ืนท่ี เพ่ือเปนการตอบแทนอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ
ในภารกิจท้ังสามดานดังกลาว คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงไดออก
ระเบียบกําหนดใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจําจังหวัดไดรับคาตอบแทนจํานวน57,650บาทตอ
เดือน กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
ไดรับคาตอบแทนจํานวน 47,240 บาทตอเดือน และยัง
กําหนดใหมีสิทธิไดรับประโยชนตอบแทนอ่ืน เชน บําเหน็จ
ตอบแทน การประกันสุขภาพ เปนตน แตปจจุบันไดมีการปรับ
ลดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจําจังหวัดลงเหลือเพียงอํานาจหนาท่ีดานการ
ปองกันการทุจริต ซึ่งเปนอํานาจหนาท่ีท่ีไมตองมีความ
รับผิดชอบสูงเทากับภารกิจดานการปราบปรามการทุจริตและ

ดานการตรวจสอบทรัพยสินเพราะไมมีผลกระทบตอสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน เน่ืองจากเปนเพียงการหามาตรการ
ปองกันกอนท่ีจะมีการกระทําความผิดเกิดข้ึนและเปนการ
ทํางานในลักษณะการขอความรวมมือดวยความสมัครใจเทาน้ัน
ท้ังไมมีสวนใดท่ีตองเขาไปเก่ียวของกับการดําเนินกระบวน
พิจารณาคดีของศาล ดังน้ัน เมื่ออํานาจหนาท่ีและความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประจําจังหวัดลดลงแตยังคงอัตราคาตอบแทนและสิทธิ
ประโยชนตอบแทนตาง ๆ  ไวเชนเดิม จึงทําใหอํานาจหนาท่ีและ
ความรั บผิ ดชอบไม สั มพันธ กั บอัตราค าตอบแทนท่ี
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
ไดรับในอัตราท่ีคอนขางสูง

นอกจากน้ี การท่ีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ี
ลดลงจะไมสัมพันธกับอัตราคาตอบแทนท่ีคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดไดรับท่ี
คอนขางสูงแลว เมื่อพิจารณาประกอบกับการทําหนาท่ีของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
ท่ีมีปญหา ท้ังการท่ีกฎหมายมิไดกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับ
การดําเนินงานทําใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจําจังหวัดของแตละจังหวัดตองใชดุลพินิจพิจารณา
ถอยคําในบทบัญญัติของกฎหมายท่ีใหอํานาจหนาท่ีไวเพ่ือ
กําหนดวิธีการในการใชอํานาจหนาท่ีเอง สงผลใหวิธีการในการ
ปฏิบัติหนาท่ีในแตละจังหวัดไมเหมือนกัน และทําใหนโยบาย
ดานการปองกันการทุจริตในแตละจังหวัดไมเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน จนทําใหการปฏิบัติหนาท่ีไมมีความนาเช่ือถือ และ
บางกรณีการปฏิบัติหนาท่ีไมเปนไปตามความวัตถุประสงค
และเจตนารมณของกฎหมายกับไมกอใหประโยชนตอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกอบกับการท่ีคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดมีอํานาจ
หนาท่ีซ้ําซอนกับสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดในดานการ
ปองกันการทุจริต ดังน้ัน เมื่อวัตถุประสงค ท่ีกฎหมาย
กําหนดใหมีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประจํ าจั งหวัดข้ึนเพ่ื อช วยแบ งเบาภาระงานของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ท่ีมีเปนจํานวนมาก เพ่ือใหการทํางาน
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะไดมีประสิทธิภาพ แตจากสภาพ
ปญหาดังกลาวมาขางตนเห็นไดวาการทําหนาท่ีของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จังหวัดไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเจตนารมณของ
กฎหมาย อีกท้ังยังไมสามารถตอบสนองความตองการของรัฐ
และประชาชนท่ีตองการใหการดําเนินการดานการปองกัน
การทุจริตชวยลดการกระทําความผิดฐานทุจริตและประพฤติ
มิชอบในวงราชการลงได การทํางานของคณะกรรมการ
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ตรวจสอบทรัพยสิน เพ่ือเปนการตอบแทนการทําหนาท่ี ความ
รับผิดชอบดังกลาวคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงไดพิจารณาออก
ระเบียบกําหนดอัตราคาตอบแทนและสิทธิประโยชนตอบแทน
อ่ืนใหกับคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประจําจังหวัดแตเมื่อตอมากฎหมายไดมีการปรับลดอํานาจ
หนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประจําจังหวัดลงเหลือเฉพาะอํานาจดานการปองกันการทุจริต
เมื่ออํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดถูกปรับลดลง เพ่ือให
อํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบสัมพันธกับอัตราคาตอบแทน
คณะกรรมการ ป.ป.ช.จึงควรทบทวนอัตราคาตอบแทนใหกับ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหมอีกครั้ง

จากท่ีกล าวมาข างตน จะเห็ นได ว า ในอดี ต
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 กําหนดใหคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดมีอํานาจหนาท่ี
ท้ังดานการปองกันการทุจริต ดานการปราบปรามการทุจริต
และดานการตรวจสอบทรัพยสิน โดยอํานาจหนาท่ีดานการ
ปราบปรามการทุจริต และดานการตรวจสอบทรัพยสิน เปน
อํานาจหนาท่ีท่ีมีความรับผิดชอบอยางสูงเพราะเปนอํานาจ
หนาท่ีท่ีกระทบตอสิทธิเสรีภาพของผูถูกตรวจสอบเน่ืองจาก
หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. พบการกระทําความผิดและ
ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีจนถึงข้ันศาลมีคําพิพากษาวามี
ความผิดแลว ผลคือทําใหผูถูกตรวจสอบตองออกจากตําแหนง
หนาท่ีราชการ อาจมีโทษทางอาญา ทรัพยสินตกเปนของ
แผนดิน หรือตองถูกตัดสิทธิทางการเมือง อีกท้ังการทําหนาท่ี
ท้ังสองดานดังกลาวยังอาจเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย และ
ทรัพยสินของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประจําจังหวัดไดเพราะการดําเนินการดังกลาวมักขัดตอ
ผลประโยชนของผูตรวจสอบซึ่งสวนใหญมักเปนผูมีอิทธิพลใน
พ้ืนท่ี เพ่ือเปนการตอบแทนอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ
ในภารกิจท้ังสามดานดังกลาว คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงไดออก
ระเบียบกําหนดใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจําจังหวัดไดรับคาตอบแทนจํานวน57,650บาทตอ
เดือน กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
ไดรับคาตอบแทนจํานวน 47,240 บาทตอเดือน และยัง
กําหนดใหมีสิทธิไดรับประโยชนตอบแทนอ่ืน เชน บําเหน็จ
ตอบแทน การประกันสุขภาพ เปนตน แตปจจุบันไดมีการปรับ
ลดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจําจังหวัดลงเหลือเพียงอํานาจหนาท่ีดานการ
ปองกันการทุจริต ซึ่งเปนอํานาจหนาท่ีท่ีไมตองมีความ
รับผิดชอบสูงเทากับภารกิจดานการปราบปรามการทุจริตและ

ดานการตรวจสอบทรัพยสินเพราะไมมีผลกระทบตอสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน เน่ืองจากเปนเพียงการหามาตรการ
ปองกันกอนท่ีจะมีการกระทําความผิดเกิดข้ึนและเปนการ
ทํางานในลักษณะการขอความรวมมือดวยความสมัครใจเทาน้ัน
ท้ังไมมีสวนใดท่ีตองเขาไปเก่ียวของกับการดําเนินกระบวน
พิจารณาคดีของศาล ดังน้ัน เมื่ออํานาจหนาท่ีและความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประจําจังหวัดลดลงแตยังคงอัตราคาตอบแทนและสิทธิ
ประโยชนตอบแทนตาง ๆ  ไวเชนเดิม จึงทําใหอํานาจหนาท่ีและ
ความรั บผิ ดชอบไม สั มพันธ กั บอัตราค าตอบแทนท่ี
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
ไดรับในอัตราท่ีคอนขางสูง

นอกจากน้ี การท่ีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ี
ลดลงจะไมสัมพันธกับอัตราคาตอบแทนท่ีคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดไดรับท่ี
คอนขางสูงแลว เมื่อพิจารณาประกอบกับการทําหนาท่ีของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
ท่ีมีปญหา ท้ังการท่ีกฎหมายมิไดกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับ
การดําเนินงานทําใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจําจังหวัดของแตละจังหวัดตองใชดุลพินิจพิจารณา
ถอยคําในบทบัญญัติของกฎหมายท่ีใหอํานาจหนาท่ีไวเพ่ือ
กําหนดวิธีการในการใชอํานาจหนาท่ีเอง สงผลใหวิธีการในการ
ปฏิบัติหนาท่ีในแตละจังหวัดไมเหมือนกัน และทําใหนโยบาย
ดานการปองกันการทุจริตในแตละจังหวัดไมเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน จนทําใหการปฏิบัติหนาท่ีไมมีความนาเช่ือถือ และ
บางกรณีการปฏิบัติหนาท่ีไมเปนไปตามความวัตถุประสงค
และเจตนารมณของกฎหมายกับไมกอใหประโยชนตอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกอบกับการท่ีคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดมีอํานาจ
หนาท่ีซ้ําซอนกับสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดในดานการ
ปองกันการทุจริต ดังน้ัน เมื่อวัตถุประสงค ท่ีกฎหมาย
กําหนดใหมีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประจํ าจั งหวัดข้ึนเพ่ื อช วยแบ งเบาภาระงานของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ท่ีมีเปนจํานวนมาก เพ่ือใหการทํางาน
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะไดมีประสิทธิภาพ แตจากสภาพ
ปญหาดังกลาวมาขางตนเห็นไดวาการทําหนาท่ีของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จังหวัดไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเจตนารมณของ
กฎหมาย อีกท้ังยังไมสามารถตอบสนองความตองการของรัฐ
และประชาชนท่ีตองการใหการดําเนินการดานการปองกัน
การทุจริตชวยลดการกระทําความผิดฐานทุจริตและประพฤติ
มิชอบในวงราชการลงได การทํางานของคณะกรรมการ
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ตรวจสอบทรัพยสิน เพ่ือเปนการตอบแทนการทําหนาท่ี ความ
รับผิดชอบดังกลาวคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงไดพิจารณาออก
ระเบียบกําหนดอัตราคาตอบแทนและสิทธิประโยชนตอบแทน
อ่ืนใหกับคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประจําจังหวัดแตเมื่อตอมากฎหมายไดมีการปรับลดอํานาจ
หนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประจําจังหวัดลงเหลือเฉพาะอํานาจดานการปองกันการทุจริต
เมื่ออํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดถูกปรับลดลง เพ่ือให
อํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบสัมพันธกับอัตราคาตอบแทน
คณะกรรมการ ป.ป.ช.จึงควรทบทวนอัตราคาตอบแทนใหกับ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหมอีกครั้ง

จากท่ีกล าวมาข างตน จะเห็ นได ว า ในอดี ต
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 กําหนดใหคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดมีอํานาจหนาท่ี
ท้ังดานการปองกันการทุจริต ดานการปราบปรามการทุจริต
และดานการตรวจสอบทรัพยสิน โดยอํานาจหนาท่ีดานการ
ปราบปรามการทุจริต และดานการตรวจสอบทรัพยสิน เปน
อํานาจหนาท่ีท่ีมีความรับผิดชอบอยางสูงเพราะเปนอํานาจ
หนาท่ีท่ีกระทบตอสิทธิเสรีภาพของผูถูกตรวจสอบเน่ืองจาก
หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. พบการกระทําความผิดและ
ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีจนถึงข้ันศาลมีคําพิพากษาวามี
ความผิดแลว ผลคือทําใหผูถูกตรวจสอบตองออกจากตําแหนง
หนาท่ีราชการ อาจมีโทษทางอาญา ทรัพยสินตกเปนของ
แผนดิน หรือตองถูกตัดสิทธิทางการเมือง อีกท้ังการทําหนาท่ี
ท้ังสองดานดังกลาวยังอาจเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย และ
ทรัพยสินของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประจําจังหวัดไดเพราะการดําเนินการดังกลาวมักขัดตอ
ผลประโยชนของผูตรวจสอบซึ่งสวนใหญมักเปนผูมีอิทธิพลใน
พ้ืนท่ี เพ่ือเปนการตอบแทนอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ
ในภารกิจท้ังสามดานดังกลาว คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงไดออก
ระเบียบกําหนดใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจําจังหวัดไดรับคาตอบแทนจํานวน57,650บาทตอ
เดือน กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
ไดรับคาตอบแทนจํานวน 47,240 บาทตอเดือน และยัง
กําหนดใหมีสิทธิไดรับประโยชนตอบแทนอ่ืน เชน บําเหน็จ
ตอบแทน การประกันสุขภาพ เปนตน แตปจจุบันไดมีการปรับ
ลดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจําจังหวัดลงเหลือเพียงอํานาจหนาท่ีดานการ
ปองกันการทุจริต ซึ่งเปนอํานาจหนาท่ีท่ีไมตองมีความ
รับผิดชอบสูงเทากับภารกิจดานการปราบปรามการทุจริตและ

ดานการตรวจสอบทรัพยสินเพราะไมมีผลกระทบตอสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน เน่ืองจากเปนเพียงการหามาตรการ
ปองกันกอนท่ีจะมีการกระทําความผิดเกิดข้ึนและเปนการ
ทํางานในลักษณะการขอความรวมมือดวยความสมัครใจเทาน้ัน
ท้ังไมมีสวนใดท่ีตองเขาไปเก่ียวของกับการดําเนินกระบวน
พิจารณาคดีของศาล ดังน้ัน เมื่ออํานาจหนาท่ีและความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประจําจังหวัดลดลงแตยังคงอัตราคาตอบแทนและสิทธิ
ประโยชนตอบแทนตาง ๆ  ไวเชนเดิม จึงทําใหอํานาจหนาท่ีและ
ความรั บผิ ดชอบไม สั มพันธ กั บอัตราค าตอบแทนท่ี
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
ไดรับในอัตราท่ีคอนขางสูง

นอกจากน้ี การท่ีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ี
ลดลงจะไมสัมพันธกับอัตราคาตอบแทนท่ีคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดไดรับท่ี
คอนขางสูงแลว เมื่อพิจารณาประกอบกับการทําหนาท่ีของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
ท่ีมีปญหา ท้ังการท่ีกฎหมายมิไดกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับ
การดําเนินงานทําใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจําจังหวัดของแตละจังหวัดตองใชดุลพินิจพิจารณา
ถอยคําในบทบัญญัติของกฎหมายท่ีใหอํานาจหนาท่ีไวเพ่ือ
กําหนดวิธีการในการใชอํานาจหนาท่ีเอง สงผลใหวิธีการในการ
ปฏิบัติหนาท่ีในแตละจังหวัดไมเหมือนกัน และทําใหนโยบาย
ดานการปองกันการทุจริตในแตละจังหวัดไมเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน จนทําใหการปฏิบัติหนาท่ีไมมีความนาเช่ือถือ และ
บางกรณีการปฏิบัติหนาท่ีไมเปนไปตามความวัตถุประสงค
และเจตนารมณของกฎหมายกับไมกอใหประโยชนตอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกอบกับการท่ีคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดมีอํานาจ
หนาท่ีซ้ําซอนกับสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดในดานการ
ปองกันการทุจริต ดังน้ัน เมื่อวัตถุประสงค ท่ีกฎหมาย
กําหนดใหมีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประจํ าจั งหวัดข้ึนเพ่ื อช วยแบ งเบาภาระงานของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ท่ีมีเปนจํานวนมาก เพ่ือใหการทํางาน
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะไดมีประสิทธิภาพ แตจากสภาพ
ปญหาดังกลาวมาขางตนเห็นไดวาการทําหนาท่ีของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จังหวัดไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเจตนารมณของ
กฎหมาย อีกท้ังยังไมสามารถตอบสนองความตองการของรัฐ
และประชาชนท่ีตองการใหการดําเนินการดานการปองกัน
การทุจริตชวยลดการกระทําความผิดฐานทุจริตและประพฤติ
มิชอบในวงราชการลงได การทํางานของคณะกรรมการ
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ปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดจึงถือวาไมมี
ประสิทธิภาพ

จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวาการท่ีกฎหมายปรับ
ลดอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดลดลงแตยังคงอัตรา
คาตอบแทนและสิทธิประโยชนตอบแทนตางๆ  ไวเชนเดิม ทํา
ใหอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบไมสัมพันธกับอัตรา
คาตอบแทนท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประจํ าจั งหวัดได รั บ ประกอบกับการทําหน าท่ีของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
ท่ีมีปญหาท้ังการท่ีกฎหมายมิไดกําหนดวิธีดําเนินงาน ทําให
วิธีการในการปฏิบัติหนาท่ีในแตละจังหวัดไมเหมือนกัน และ
การกําหนดนโยบายทําใหนโยบายดานการปองกันการทุจริตใน
แตละจังหวัดไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน ประกอบกับการท่ี
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
มีอํานาจหนาท่ีซ้ําซอนกับสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดใน
ดานการปองกันการทุจริต ทําใหการปฏิบัติหนาท่ีของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
ไมสอดคลองกับทฤษฎีหลักประสิทธิภาพหรือทฤษฎีหลักความ
คุมคา กรณีจึงสงผลใหเกิดปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการ
กําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประจําจังหวัดท่ีไมสอดคลองกับหลักประสิทธิภาพ
หรือหลักความคุมคา

ดังน้ัน จะเห็นไดวา กฎหมายปรับลดอํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
ลงแตยังคงอัตราคาตอบแทนไวเทาเดิม ประกอบกับการท่ี
หนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตยังมี
ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการไมมีกําหนดวิธีการดําเนินงาน
และการมี อํานาจหนาท่ีซ้ํ าซอนกับอํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการสํานักงาน ป.ป.ช. ทําใหการทําหนาท่ีของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
เปนไปโดยไมมีประสิทธิภาพ และหนาท่ีดังกลาวสามารถให
สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดดําเนินการแทนได จึงเปนการ
ใชจายงบประมาณท่ีไมคุมคา ไมเกิดประโยชนสูงสุด จึงสงผล
ใหรัฐตองแบกรับภาระงบประมาณคาใชจายเปนจํานวนมาก

แตมิไดรับผลตอบแทนเปนการลดการกระทําความผิดฐาน
ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการไดเทาท่ีควร และรัฐ
ยังคงตองเสียหายจากทุจริตและประพฤติมิชอบอยูตอไป
5.ขอเสนอแนะ

ผูวิจัยเห็นควรใหมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2542ดังน้ี

ใหยกเลิกความในหมวด 9/2 มาตรา 103/10 ถึง
103/20 ในสวนท่ีเก่ียวของกับคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด และใหอํานาจหนาท่ี
ท้ังหมดเปนของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติประจําจังหวัด
6. บรรณานุกรม
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ปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดจึงถือวาไมมี
ประสิทธิภาพ

จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวาการท่ีกฎหมายปรับ
ลดอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดลดลงแตยังคงอัตรา
คาตอบแทนและสิทธิประโยชนตอบแทนตางๆ  ไวเชนเดิม ทํา
ใหอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบไมสัมพันธกับอัตรา
คาตอบแทนท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประจํ าจั งหวัดได รั บ ประกอบกับการทําหน าท่ีของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
ท่ีมีปญหาท้ังการท่ีกฎหมายมิไดกําหนดวิธีดําเนินงาน ทําให
วิธีการในการปฏิบัติหนาท่ีในแตละจังหวัดไมเหมือนกัน และ
การกําหนดนโยบายทําใหนโยบายดานการปองกันการทุจริตใน
แตละจังหวัดไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน ประกอบกับการท่ี
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
มีอํานาจหนาท่ีซ้ําซอนกับสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดใน
ดานการปองกันการทุจริต ทําใหการปฏิบัติหนาท่ีของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
ไมสอดคลองกับทฤษฎีหลักประสิทธิภาพหรือทฤษฎีหลักความ
คุมคา กรณีจึงสงผลใหเกิดปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการ
กําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประจําจังหวัดท่ีไมสอดคลองกับหลักประสิทธิภาพ
หรือหลักความคุมคา

ดังน้ัน จะเห็นไดวา กฎหมายปรับลดอํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
ลงแตยังคงอัตราคาตอบแทนไวเทาเดิม ประกอบกับการท่ี
หนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตยังมี
ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการไมมีกําหนดวิธีการดําเนินงาน
และการมี อํานาจหนาท่ีซ้ํ าซอนกับอํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการสํานักงาน ป.ป.ช. ทําใหการทําหนาท่ีของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
เปนไปโดยไมมีประสิทธิภาพ และหนาท่ีดังกลาวสามารถให
สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดดําเนินการแทนได จึงเปนการ
ใชจายงบประมาณท่ีไมคุมคา ไมเกิดประโยชนสูงสุด จึงสงผล
ใหรัฐตองแบกรับภาระงบประมาณคาใชจายเปนจํานวนมาก

แตมิไดรับผลตอบแทนเปนการลดการกระทําความผิดฐาน
ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการไดเทาท่ีควร และรัฐ
ยังคงตองเสียหายจากทุจริตและประพฤติมิชอบอยูตอไป
5.ขอเสนอแนะ

ผูวิจัยเห็นควรใหมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2542ดังน้ี

ใหยกเลิกความในหมวด 9/2 มาตรา 103/10 ถึง
103/20 ในสวนท่ีเก่ียวของกับคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด และใหอํานาจหนาท่ี
ท้ังหมดเปนของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติประจําจังหวัด
6. บรรณานุกรม
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16 เลมท่ี 32.

บรรเจิด สิงคะเนติ. (2555). หลักพ้ืนฐานเกี่ยวกับสิทธิและ
เสรีภาพ และศักด์ิศรีความเปนมนุษย. กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพวิญูชน.

บุญศรี มีวงศอุโฆษ. (2555). กฎหมายมหาชนเบื้องตน.
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.

ประยูร กาญจนดุล. (2538). คําบรรยายกฎหมายปกครอง.
กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

ภูริชญา วัฒนรุง. (ม.ป.ป.) ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
มหาชน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง.

วรเจตน ภาคีรัตน. (2555). คําสอนวาดวยรัฐและหลักฎหมาย
มหาชน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.

วิชา มหาคุณ. (2552). วิธีไตสวนคดีทุจริตและการทํา
สํานวนของ ป.ป.ช.. กรุงเทพฯ: สํานักกฎหมายแหง
เนติบัณฑิตยสภา.

สมคิด เลิศไพฑูรย. (2549). กฎหมายการปกครองทองถิ่น.
กรุงเทพฯ: สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร.ี

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
Vol. 4 No.1 Jan – Jun 2017

~ 57 ~

ปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดจึงถือวาไมมี
ประสิทธิภาพ

จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวาการท่ีกฎหมายปรับ
ลดอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดลดลงแตยังคงอัตรา
คาตอบแทนและสิทธิประโยชนตอบแทนตางๆ  ไวเชนเดิม ทํา
ใหอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบไมสัมพันธกับอัตรา
คาตอบแทนท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประจํ าจั งหวัดได รั บ ประกอบกับการทําหน าท่ีของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
ท่ีมีปญหาท้ังการท่ีกฎหมายมิไดกําหนดวิธีดําเนินงาน ทําให
วิธีการในการปฏิบัติหนาท่ีในแตละจังหวัดไมเหมือนกัน และ
การกําหนดนโยบายทําใหนโยบายดานการปองกันการทุจริตใน
แตละจังหวัดไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน ประกอบกับการท่ี
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
มีอํานาจหนาท่ีซ้ําซอนกับสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดใน
ดานการปองกันการทุจริต ทําใหการปฏิบัติหนาท่ีของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
ไมสอดคลองกับทฤษฎีหลักประสิทธิภาพหรือทฤษฎีหลักความ
คุมคา กรณีจึงสงผลใหเกิดปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการ
กําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประจําจังหวัดท่ีไมสอดคลองกับหลักประสิทธิภาพ
หรือหลักความคุมคา

ดังน้ัน จะเห็นไดวา กฎหมายปรับลดอํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
ลงแตยังคงอัตราคาตอบแทนไวเทาเดิม ประกอบกับการท่ี
หนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตยังมี
ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการไมมีกําหนดวิธีการดําเนินงาน
และการมี อํานาจหนาท่ีซ้ํ าซอนกับอํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการสํานักงาน ป.ป.ช. ทําใหการทําหนาท่ีของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
เปนไปโดยไมมีประสิทธิภาพ และหนาท่ีดังกลาวสามารถให
สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดดําเนินการแทนได จึงเปนการ
ใชจายงบประมาณท่ีไมคุมคา ไมเกิดประโยชนสูงสุด จึงสงผล
ใหรัฐตองแบกรับภาระงบประมาณคาใชจายเปนจํานวนมาก

แตมิไดรับผลตอบแทนเปนการลดการกระทําความผิดฐาน
ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการไดเทาท่ีควร และรัฐ
ยังคงตองเสียหายจากทุจริตและประพฤติมิชอบอยูตอไป
5.ขอเสนอแนะ

ผูวิจัยเห็นควรใหมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2542ดังน้ี

ใหยกเลิกความในหมวด 9/2 มาตรา 103/10 ถึง
103/20 ในสวนท่ีเก่ียวของกับคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด และใหอํานาจหนาท่ี
ท้ังหมดเปนของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติประจําจังหวัด
6. บรรณานุกรม
กรกช วนกรกุล. (2556). “มาตรการปองกันและปราบปราม

การทุจริตในตางประเทศ (Measures for the
Prevention and Suppression of Corruption in
Various Countries),” วารสาร มฉก. วิชาการ ปท่ี
16 เลมท่ี 32.

บรรเจิด สิงคะเนติ. (2555). หลักพ้ืนฐานเกี่ยวกับสิทธิและ
เสรีภาพ และศักด์ิศรีความเปนมนุษย. กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพวิญูชน.

บุญศรี มีวงศอุโฆษ. (2555). กฎหมายมหาชนเบื้องตน.
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.

ประยูร กาญจนดุล. (2538). คําบรรยายกฎหมายปกครอง.
กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

ภูริชญา วัฒนรุง. (ม.ป.ป.) ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
มหาชน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง.

วรเจตน ภาคีรัตน. (2555). คําสอนวาดวยรัฐและหลักฎหมาย
มหาชน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.

วิชา มหาคุณ. (2552). วิธีไตสวนคดีทุจริตและการทํา
สํานวนของ ป.ป.ช.. กรุงเทพฯ: สํานักกฎหมายแหง
เนติบัณฑิตยสภา.

สมคิด เลิศไพฑูรย. (2549). กฎหมายการปกครองทองถิ่น.
กรุงเทพฯ: สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร.ี



วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
Vol. 4 No.1 Jan – Jun 2017

~ 58 ~

การเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลง: การนําไปใชในการศึกษาพยาบาล
Transformative learning: implementation in nursing education

เยาวลักษณ มีบุญมาก1* รุงทิพย ไชยโยยิ่งยงค1 วิริยา โพธ์ิขวาง2

1วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 84/21 ถ.คฑาธร อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
2วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรุาษฎรธานี 56/6 ม.2 ต. มะขามเตี้ย อ. เมือง จ. สุราษฏรธานี 84000

E-mail: jiriya@yahoo.com

บทคัดยอ
การจัดการศึกษาพยาบาลมุงผลิตพยาบาลท่ีมีความรู ทักษะการบริการท่ีดี และมีความเขาใจผูรับบริการ การ

สอนในหองเรียนและการฝกปฏิบัติในสถานการณจริงบนพ้ืนฐานความรูน้ันไมเพียงพอ ตองมีวิธีการท่ีจะชวยใหนักศึกษา
สามารถเช่ือมความรูสูการปฏิบัติไดจริงดวย การปฏิบัติการพยาบาลน้ันไมใชการจัดบริการแบบเดียวใหผูรับบริการทุกคน
เพราะแตละบุคคลมีความแตกตางกัน พยาบาลตองมีความสามารถดานการคิดและเขาใจผูรับบริการในบริบทชีวิตท่ี
ตางกันได และสามารถจัดการบริการหรือใหคําแนะนําท่ีเปนไปไดในชีวิตจริง การเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลง เปน
กระบวนการท่ีทําใหผูเรียนเปลี่ยนแปลงความคิด มุมมอง และทัศนคติของตนเองแบบเดิมๆ สูการประเมินสถานการณ
และการปฏิบัติแบบใหมท่ีเหมาะสม เมื่อผูเขียนนําการเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลงมาใชในการจัดการศึกษาพยาบาลแลว
พบวา สามารถพัฒนานักศึกษาพยาบาลดานการคิดและทักษะการบริการท่ีอยูในกรอบความคิดเดิม สูการบริการสุขภาพ
ท่ีตรงกับความตองการของผูปวยและเหมาะสมกับการดําเนินชีวิตจริง
คําสําคัญ: การเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลง การศึกษาพยาบาล กรอบความคิด

Abstract
Nursing education focuses on producing educated nurses having good service skills and

understands in clients. Teaching in classrooms and practicing in real situations based on knowledge is
not enough. There must be methods helping the students to link knowledge into real practices.
Nursing provided is not common for everyone because of individual differences. The nurses must
have abilities in thinking and understanding regarding the clients in different life context and be able
to provide health services or advice feasible in the real life. Transformative learning is a process
stimulating the learners to change their own thoughts, perspectives, and attitudes to have new
suitable judgment and practices. After the authors adopted transformative learning in nursing
education, we found that it helped in developing nursing students in changing thinking and skills with
existing frame of references into providing health care responding to patients’ needs and being suit
to the real lives.
Keywords: transformative learning, nursing education, frame of reference

1.บทนํา ตามแผนยุทธศาสตรชาติ 20ป (พ.ศ. 2560 - 2579)
ดานสาธารณสุขน้ัน กระทรวงสาธารณสุขมุงผลิตบุคลากร

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
Vol. 4 No.1 Jan – Jun 2017

~ 58 ~

การเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลง: การนําไปใชในการศึกษาพยาบาล
Transformative learning: implementation in nursing education

เยาวลักษณ มีบุญมาก1* รุงทิพย ไชยโยยิ่งยงค1 วิริยา โพธ์ิขวาง2

1วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 84/21 ถ.คฑาธร อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
2วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรุาษฎรธานี 56/6 ม.2 ต. มะขามเตี้ย อ. เมือง จ. สุราษฏรธานี 84000

E-mail: jiriya@yahoo.com

บทคัดยอ
การจัดการศึกษาพยาบาลมุงผลิตพยาบาลท่ีมีความรู ทักษะการบริการท่ีดี และมีความเขาใจผูรับบริการ การ

สอนในหองเรียนและการฝกปฏิบัติในสถานการณจริงบนพ้ืนฐานความรูน้ันไมเพียงพอ ตองมีวิธีการท่ีจะชวยใหนักศึกษา
สามารถเช่ือมความรูสูการปฏิบัติไดจริงดวย การปฏิบัติการพยาบาลน้ันไมใชการจัดบริการแบบเดียวใหผูรับบริการทุกคน
เพราะแตละบุคคลมีความแตกตางกัน พยาบาลตองมีความสามารถดานการคิดและเขาใจผูรับบริการในบริบทชีวิตท่ี
ตางกันได และสามารถจัดการบริการหรือใหคําแนะนําท่ีเปนไปไดในชีวิตจริง การเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลง เปน
กระบวนการท่ีทําใหผูเรียนเปลี่ยนแปลงความคิด มุมมอง และทัศนคติของตนเองแบบเดิมๆ สูการประเมินสถานการณ
และการปฏิบัติแบบใหมท่ีเหมาะสม เมื่อผูเขียนนําการเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลงมาใชในการจัดการศึกษาพยาบาลแลว
พบวา สามารถพัฒนานักศึกษาพยาบาลดานการคิดและทักษะการบริการท่ีอยูในกรอบความคิดเดิม สูการบริการสุขภาพ
ท่ีตรงกับความตองการของผูปวยและเหมาะสมกับการดําเนินชีวิตจริง
คําสําคัญ: การเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลง การศึกษาพยาบาล กรอบความคิด

Abstract
Nursing education focuses on producing educated nurses having good service skills and

understands in clients. Teaching in classrooms and practicing in real situations based on knowledge is
not enough. There must be methods helping the students to link knowledge into real practices.
Nursing provided is not common for everyone because of individual differences. The nurses must
have abilities in thinking and understanding regarding the clients in different life context and be able
to provide health services or advice feasible in the real life. Transformative learning is a process
stimulating the learners to change their own thoughts, perspectives, and attitudes to have new
suitable judgment and practices. After the authors adopted transformative learning in nursing
education, we found that it helped in developing nursing students in changing thinking and skills with
existing frame of references into providing health care responding to patients’ needs and being suit
to the real lives.
Keywords: transformative learning, nursing education, frame of reference

1.บทนํา ตามแผนยุทธศาสตรชาติ 20ป (พ.ศ. 2560 - 2579)
ดานสาธารณสุขน้ัน กระทรวงสาธารณสุขมุงผลิตบุคลากร

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
Vol. 4 No.1 Jan – Jun 2017

~ 58 ~

การเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลง: การนําไปใชในการศึกษาพยาบาล
Transformative learning: implementation in nursing education

เยาวลักษณ มีบุญมาก1* รุงทิพย ไชยโยยิ่งยงค1 วิริยา โพธ์ิขวาง2

1วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 84/21 ถ.คฑาธร อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
2วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรุาษฎรธานี 56/6 ม.2 ต. มะขามเตี้ย อ. เมือง จ. สุราษฏรธานี 84000

E-mail: jiriya@yahoo.com

บทคัดยอ
การจัดการศึกษาพยาบาลมุงผลิตพยาบาลท่ีมีความรู ทักษะการบริการท่ีดี และมีความเขาใจผูรับบริการ การ

สอนในหองเรียนและการฝกปฏิบัติในสถานการณจริงบนพ้ืนฐานความรูน้ันไมเพียงพอ ตองมีวิธีการท่ีจะชวยใหนักศึกษา
สามารถเช่ือมความรูสูการปฏิบัติไดจริงดวย การปฏิบัติการพยาบาลน้ันไมใชการจัดบริการแบบเดียวใหผูรับบริการทุกคน
เพราะแตละบุคคลมีความแตกตางกัน พยาบาลตองมีความสามารถดานการคิดและเขาใจผูรับบริการในบริบทชีวิตท่ี
ตางกันได และสามารถจัดการบริการหรือใหคําแนะนําท่ีเปนไปไดในชีวิตจริง การเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลง เปน
กระบวนการท่ีทําใหผูเรียนเปลี่ยนแปลงความคิด มุมมอง และทัศนคติของตนเองแบบเดิมๆ สูการประเมินสถานการณ
และการปฏิบัติแบบใหมท่ีเหมาะสม เมื่อผูเขียนนําการเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลงมาใชในการจัดการศึกษาพยาบาลแลว
พบวา สามารถพัฒนานักศึกษาพยาบาลดานการคิดและทักษะการบริการท่ีอยูในกรอบความคิดเดิม สูการบริการสุขภาพ
ท่ีตรงกับความตองการของผูปวยและเหมาะสมกับการดําเนินชีวิตจริง
คําสําคัญ: การเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลง การศึกษาพยาบาล กรอบความคิด

Abstract
Nursing education focuses on producing educated nurses having good service skills and

understands in clients. Teaching in classrooms and practicing in real situations based on knowledge is
not enough. There must be methods helping the students to link knowledge into real practices.
Nursing provided is not common for everyone because of individual differences. The nurses must
have abilities in thinking and understanding regarding the clients in different life context and be able
to provide health services or advice feasible in the real life. Transformative learning is a process
stimulating the learners to change their own thoughts, perspectives, and attitudes to have new
suitable judgment and practices. After the authors adopted transformative learning in nursing
education, we found that it helped in developing nursing students in changing thinking and skills with
existing frame of references into providing health care responding to patients’ needs and being suit
to the real lives.
Keywords: transformative learning, nursing education, frame of reference

1.บทนํา ตามแผนยุทธศาสตรชาติ 20ป (พ.ศ. 2560 - 2579)
ดานสาธารณสุขน้ัน กระทรวงสาธารณสุขมุงผลิตบุคลากร
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สาธารณสุขใหเปนคนดี เกง และมีจิตวิญาณท่ีรักประชาชน
ดังคานิยมหลักท่ีเรียกวา MOPH M: Mastery คือการ
ฝกฝนตนเองใหมีศักยภาพสูงสุด O: Originality คือการ
สรางสรรคสิ่งใหม P : People centered คือการยึด
ประชาชนเปนศูนยกลาง และ H: Humilityคือมีความออน
นอมถอมตน เห็นแกประโยชนสวนรวม (กระทรวง
สาธารณสุข, 2560) วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระ
บรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขมีหนาท่ีจัดการศึกษา
พยาบาล เพ่ือผลิตพยาบาลตอบสนองความตองการของ
ประชาชาชนท่ัวประเทศ กําหนดอัตลักษณของนักศึกษา
พยาบาลวาเปนพยาบาลท่ีใหการพยาบาลดวยหัวใจความ
เปนมนุษย ท่ีประกอบดวยการมีจิตบริการ (Service mind)
การคิดวิเคราะหได (Analytical thinking) และ การให
ประชาชนมีสวนรวม (Participation) สถาบันพระบรมราช
ชนกจึงสนับสนุนใหอาจารยในสังกัดพัฒนาการจัดการเรยีน
การสอนใหเกิดการพัฒนานักศึกษาใหเปนไปตามอัตลกัษณ
อยางไรก็ตามการพัฒนาดานการศึกษายอมใชระยะเวลาท่ี
ยาวนานและจําเปนตองใชกลยุทธตางๆมาสนับสนุน
โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นการนําความรูไปใชในการ
ปฏิบัติ เบนเนอร และคณะ (2009) แสดงความคิดเห็นวาใน
การศึกษาพยาบาลท่ีมีภาคปฏิบัติน้ันยังไมเพียงพอท่ีจะทํา
ใหพยาบาลมีสมรรถนะรวมท้ังคุณภาพของการจัดการเรียน
การสอนในหองดวยการศึกษาพยาบาลยังมีขอจํากัดในเรือ่ง
การเช่ือมตอระหวางการเรียนในหองเรียนกับประสบการณ
ในคลินิก การจัดกิจกรรม pre-requisite ไมเพียงพอ และ
การเตรียมตัวของครูยังไมดีพอ (Benner et al, 2009)
นอกจากน้ียังมีงานวิจัยท่ีพบวานักศึกษาพยาบาลท่ีเพ่ิงจบ
การศึกษาใหมยังไมไดเตรียมท่ีจะเคลื่อนเขาสูสิ่งแวดลอม
ใหมท่ีเปนแบบการปฏิบัติซึ่งตองใชการคิดใครครวญและ
สมรรถนะท่ีจะทําใหผูปวยปลอดภัย (Sullivan, 2010)

ดังน้ันนักการศึกษาทางการพยาบาลควรจัดให
นักศึกษาพยาบาลไดรับการเตรียมดวยชุดความรู ทักษะ
และทัศนคติท่ีแตกตางไปจากการเรียนปกติ (Cabaniss,
2014) การสอนท่ีเนนเน้ือหาสาระเปนหลักไมสามารถทําให
นักศึกษาพัฒนาตนเองดานการคิดอยางยั่งยืนได การ
จัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลจะตองพยายามให
นักศึกษามีพลังอํานาจท่ีจะพัฒนานิสัยการคิดบนพ้ืนฐาน

ของหลักฐานเพ่ือนําไปสูความสามารถในการตัดสินใจทาง
คลิ นิกท่ียึดผูปวยเปนศูนยกลาง (Person-centered
clinical judgment) (Benner et al, 2010) การเรียน
ทางการพยาบาลน้ันมีเน้ือหาวิชาท่ีซับซอน เขมขน จึงควร
ใหนักศึกษาไดเรียนรูจากสถานการณท่ีมีความสมดุลท้ัง
ปญหาและความปลอดภัย ความแนนอนเท่ียงตรงและการ
เปลี่ยนไปมาได  ซึ่ งการเรียนรู เพ่ือการเปลี่ยนแปลง
(Transformative learning) จะชวยเพ่ิมระดับการรับรู
(Sensitivity) และความรับผิดชอบของนักศึกษาพยาบาลได
(Renigere, 2014)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี มุง
พัฒนานักศึกษาพยาบาลตามอัตลักษณสถาบัน และไดนํา
แนวคิดการเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลงมาประยุกตใชใน
การพัฒนานักศึกษาพยาบาลศาสตรช้ันปท่ี 2 ปการศึกษา
2559 บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอการนําแนวคิด
การเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลงไปใชในการพัฒนานักศกึษา
พยาบาลศาสตร ช้ันปท่ี 2 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ราชบุรี
2.การเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลง

การเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลง (Transformative
learning) พัฒนาข้ึนโดยเมซิโรว (Mezirow, 1991;
Mezirow, 2000) เปนแนวคิดเก่ียวกับวิธีการคนหาและ
อธิบายการเรียนรูของบุคคลวาสรางข้ึนและพัฒนาใหอยูใน
ตัวบุคคลได โดยการเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลง เปนการ
จัดการกับปญหาท่ีเขามาในระหวางการเรียนรู เปนการ
เรียนรูท่ีลดทอนการเรียนรูแบบเดิมของบุคคลและลดทอน
สิ่งท่ีบุคคลเรียนรูมากอน ในทางกลับกัน การเรียนรูเพ่ือ
การเปลี่ยนแปลงจะชวยใหเกิดการเรียนรูใหมท่ีทําใหบุคคล
ไดวิธีการเรียนรูและความรูใหม

ความหมาย
แนวคิ ดการเรี ยนรู เ พ่ื อการเปลี่ ยนแปลง

(Transformative learning) เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลง
อยางมีประสิทธิภาพในสวนของกรอบความคิด (Frame of
reference) ซึ่งกรอบความคิดน้ีสําคัญเพราะมีสวน
กําหนดวาบุคคลน้ันมองโลกอยางไร การเรียนรูเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลง มองวาการเรียนรูไมใชการแสวงหาเน้ือหา
ความรู เทา น้ัน แต เปนการพัฒนาผู เรียนโดยการ

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
Vol. 4 No.1 Jan – Jun 2017

~ 59 ~

สาธารณสุขใหเปนคนดี เกง และมีจิตวิญาณท่ีรักประชาชน
ดังคานิยมหลักท่ีเรียกวา MOPH M: Mastery คือการ
ฝกฝนตนเองใหมีศักยภาพสูงสุด O: Originality คือการ
สรางสรรคสิ่งใหม P : People centered คือการยึด
ประชาชนเปนศูนยกลาง และ H: Humilityคือมีความออน
นอมถอมตน เห็นแกประโยชนสวนรวม (กระทรวง
สาธารณสุข, 2560) วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระ
บรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขมีหนาท่ีจัดการศึกษา
พยาบาล เพ่ือผลิตพยาบาลตอบสนองความตองการของ
ประชาชาชนท่ัวประเทศ กําหนดอัตลักษณของนักศึกษา
พยาบาลวาเปนพยาบาลท่ีใหการพยาบาลดวยหัวใจความ
เปนมนุษย ท่ีประกอบดวยการมีจิตบริการ (Service mind)
การคิดวิเคราะหได (Analytical thinking) และ การให
ประชาชนมีสวนรวม (Participation) สถาบันพระบรมราช
ชนกจึงสนับสนุนใหอาจารยในสังกัดพัฒนาการจัดการเรยีน
การสอนใหเกิดการพัฒนานักศึกษาใหเปนไปตามอัตลกัษณ
อยางไรก็ตามการพัฒนาดานการศึกษายอมใชระยะเวลาท่ี
ยาวนานและจําเปนตองใชกลยุทธตางๆมาสนับสนุน
โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นการนําความรูไปใชในการ
ปฏิบัติ เบนเนอร และคณะ (2009) แสดงความคิดเห็นวาใน
การศึกษาพยาบาลท่ีมีภาคปฏิบัติน้ันยังไมเพียงพอท่ีจะทํา
ใหพยาบาลมีสมรรถนะรวมท้ังคุณภาพของการจัดการเรียน
การสอนในหองดวยการศึกษาพยาบาลยังมีขอจํากัดในเรือ่ง
การเช่ือมตอระหวางการเรียนในหองเรียนกับประสบการณ
ในคลินิก การจัดกิจกรรม pre-requisite ไมเพียงพอ และ
การเตรียมตัวของครูยังไมดีพอ (Benner et al, 2009)
นอกจากน้ียังมีงานวิจัยท่ีพบวานักศึกษาพยาบาลท่ีเพ่ิงจบ
การศึกษาใหมยังไมไดเตรียมท่ีจะเคลื่อนเขาสูสิ่งแวดลอม
ใหมท่ีเปนแบบการปฏิบัติซึ่งตองใชการคิดใครครวญและ
สมรรถนะท่ีจะทําใหผูปวยปลอดภัย (Sullivan, 2010)

ดังน้ันนักการศึกษาทางการพยาบาลควรจัดให
นักศึกษาพยาบาลไดรับการเตรียมดวยชุดความรู ทักษะ
และทัศนคติท่ีแตกตางไปจากการเรียนปกติ (Cabaniss,
2014) การสอนท่ีเนนเน้ือหาสาระเปนหลักไมสามารถทําให
นักศึกษาพัฒนาตนเองดานการคิดอยางยั่งยืนได การ
จัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลจะตองพยายามให
นักศึกษามีพลังอํานาจท่ีจะพัฒนานิสัยการคิดบนพ้ืนฐาน

ของหลักฐานเพ่ือนําไปสูความสามารถในการตัดสินใจทาง
คลิ นิกท่ียึดผูปวยเปนศูนยกลาง (Person-centered
clinical judgment) (Benner et al, 2010) การเรียน
ทางการพยาบาลน้ันมีเน้ือหาวิชาท่ีซับซอน เขมขน จึงควร
ใหนักศึกษาไดเรียนรูจากสถานการณท่ีมีความสมดุลท้ัง
ปญหาและความปลอดภัย ความแนนอนเท่ียงตรงและการ
เปลี่ยนไปมาได  ซึ่ งการเรียนรู เพ่ือการเปลี่ยนแปลง
(Transformative learning) จะชวยเพ่ิมระดับการรับรู
(Sensitivity) และความรับผิดชอบของนักศึกษาพยาบาลได
(Renigere, 2014)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี มุง
พัฒนานักศึกษาพยาบาลตามอัตลักษณสถาบัน และไดนํา
แนวคิดการเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลงมาประยุกตใชใน
การพัฒนานักศึกษาพยาบาลศาสตรช้ันปท่ี 2 ปการศึกษา
2559 บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอการนําแนวคิด
การเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลงไปใชในการพัฒนานักศกึษา
พยาบาลศาสตร ช้ันปท่ี 2 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ราชบุรี
2.การเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลง

การเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลง (Transformative
learning) พัฒนาข้ึนโดยเมซิโรว (Mezirow, 1991;
Mezirow, 2000) เปนแนวคิดเก่ียวกับวิธีการคนหาและ
อธิบายการเรียนรูของบุคคลวาสรางข้ึนและพัฒนาใหอยูใน
ตัวบุคคลได โดยการเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลง เปนการ
จัดการกับปญหาท่ีเขามาในระหวางการเรียนรู เปนการ
เรียนรูท่ีลดทอนการเรียนรูแบบเดิมของบุคคลและลดทอน
สิ่งท่ีบุคคลเรียนรูมากอน ในทางกลับกัน การเรียนรูเพ่ือ
การเปลี่ยนแปลงจะชวยใหเกิดการเรียนรูใหมท่ีทําใหบุคคล
ไดวิธีการเรียนรูและความรูใหม

ความหมาย
แนวคิ ดการเรี ยนรู เ พ่ื อการเปลี่ ยนแปลง

(Transformative learning) เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลง
อยางมีประสิทธิภาพในสวนของกรอบความคิด (Frame of
reference) ซึ่งกรอบความคิดน้ีสําคัญเพราะมีสวน
กําหนดวาบุคคลน้ันมองโลกอยางไร การเรียนรูเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลง มองวาการเรียนรูไมใชการแสวงหาเน้ือหา
ความรู เทา น้ัน แต เปนการพัฒนาผู เรียนโดยการ
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สาธารณสุขใหเปนคนดี เกง และมีจิตวิญาณท่ีรักประชาชน
ดังคานิยมหลักท่ีเรียกวา MOPH M: Mastery คือการ
ฝกฝนตนเองใหมีศักยภาพสูงสุด O: Originality คือการ
สรางสรรคสิ่งใหม P : People centered คือการยึด
ประชาชนเปนศูนยกลาง และ H: Humilityคือมีความออน
นอมถอมตน เห็นแกประโยชนสวนรวม (กระทรวง
สาธารณสุข, 2560) วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระ
บรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขมีหนาท่ีจัดการศึกษา
พยาบาล เพ่ือผลิตพยาบาลตอบสนองความตองการของ
ประชาชาชนท่ัวประเทศ กําหนดอัตลักษณของนักศึกษา
พยาบาลวาเปนพยาบาลท่ีใหการพยาบาลดวยหัวใจความ
เปนมนุษย ท่ีประกอบดวยการมีจิตบริการ (Service mind)
การคิดวิเคราะหได (Analytical thinking) และ การให
ประชาชนมีสวนรวม (Participation) สถาบันพระบรมราช
ชนกจึงสนับสนุนใหอาจารยในสังกัดพัฒนาการจัดการเรยีน
การสอนใหเกิดการพัฒนานักศึกษาใหเปนไปตามอัตลกัษณ
อยางไรก็ตามการพัฒนาดานการศึกษายอมใชระยะเวลาท่ี
ยาวนานและจําเปนตองใชกลยุทธตางๆมาสนับสนุน
โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นการนําความรูไปใชในการ
ปฏิบัติ เบนเนอร และคณะ (2009) แสดงความคิดเห็นวาใน
การศึกษาพยาบาลท่ีมีภาคปฏิบัติน้ันยังไมเพียงพอท่ีจะทํา
ใหพยาบาลมีสมรรถนะรวมท้ังคุณภาพของการจัดการเรียน
การสอนในหองดวยการศึกษาพยาบาลยังมีขอจํากัดในเรือ่ง
การเช่ือมตอระหวางการเรียนในหองเรียนกับประสบการณ
ในคลินิก การจัดกิจกรรม pre-requisite ไมเพียงพอ และ
การเตรียมตัวของครูยังไมดีพอ (Benner et al, 2009)
นอกจากน้ียังมีงานวิจัยท่ีพบวานักศึกษาพยาบาลท่ีเพ่ิงจบ
การศึกษาใหมยังไมไดเตรียมท่ีจะเคลื่อนเขาสูสิ่งแวดลอม
ใหมท่ีเปนแบบการปฏิบัติซึ่งตองใชการคิดใครครวญและ
สมรรถนะท่ีจะทําใหผูปวยปลอดภัย (Sullivan, 2010)

ดังน้ันนักการศึกษาทางการพยาบาลควรจัดให
นักศึกษาพยาบาลไดรับการเตรียมดวยชุดความรู ทักษะ
และทัศนคติท่ีแตกตางไปจากการเรียนปกติ (Cabaniss,
2014) การสอนท่ีเนนเน้ือหาสาระเปนหลักไมสามารถทําให
นักศึกษาพัฒนาตนเองดานการคิดอยางยั่งยืนได การ
จัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลจะตองพยายามให
นักศึกษามีพลังอํานาจท่ีจะพัฒนานิสัยการคิดบนพ้ืนฐาน

ของหลักฐานเพ่ือนําไปสูความสามารถในการตัดสินใจทาง
คลิ นิกท่ียึดผูปวยเปนศูนยกลาง (Person-centered
clinical judgment) (Benner et al, 2010) การเรียน
ทางการพยาบาลน้ันมีเน้ือหาวิชาท่ีซับซอน เขมขน จึงควร
ใหนักศึกษาไดเรียนรูจากสถานการณท่ีมีความสมดุลท้ัง
ปญหาและความปลอดภัย ความแนนอนเท่ียงตรงและการ
เปลี่ยนไปมาได  ซึ่ งการเรียนรู เพ่ือการเปลี่ยนแปลง
(Transformative learning) จะชวยเพ่ิมระดับการรับรู
(Sensitivity) และความรับผิดชอบของนักศึกษาพยาบาลได
(Renigere, 2014)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี มุง
พัฒนานักศึกษาพยาบาลตามอัตลักษณสถาบัน และไดนํา
แนวคิดการเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลงมาประยุกตใชใน
การพัฒนานักศึกษาพยาบาลศาสตรช้ันปท่ี 2 ปการศึกษา
2559 บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอการนําแนวคิด
การเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลงไปใชในการพัฒนานักศกึษา
พยาบาลศาสตร ช้ันปท่ี 2 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ราชบุรี
2.การเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลง

การเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลง (Transformative
learning) พัฒนาข้ึนโดยเมซิโรว (Mezirow, 1991;
Mezirow, 2000) เปนแนวคิดเก่ียวกับวิธีการคนหาและ
อธิบายการเรียนรูของบุคคลวาสรางข้ึนและพัฒนาใหอยูใน
ตัวบุคคลได โดยการเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลง เปนการ
จัดการกับปญหาท่ีเขามาในระหวางการเรียนรู เปนการ
เรียนรูท่ีลดทอนการเรียนรูแบบเดิมของบุคคลและลดทอน
สิ่งท่ีบุคคลเรียนรูมากอน ในทางกลับกัน การเรียนรูเพ่ือ
การเปลี่ยนแปลงจะชวยใหเกิดการเรียนรูใหมท่ีทําใหบุคคล
ไดวิธีการเรียนรูและความรูใหม

ความหมาย
แนวคิ ดการเรี ยนรู เ พ่ื อการเปลี่ ยนแปลง

(Transformative learning) เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลง
อยางมีประสิทธิภาพในสวนของกรอบความคิด (Frame of
reference) ซึ่งกรอบความคิดน้ีสําคัญเพราะมีสวน
กําหนดวาบุคคลน้ันมองโลกอยางไร การเรียนรูเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลง มองวาการเรียนรูไมใชการแสวงหาเน้ือหา
ความรู เทา น้ัน แต เปนการพัฒนาผู เรียนโดยการ
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เปลี่ยนแปลงมุมมอง(perspective transformation)
หรือมโนทัศน (paradigm) ผานการสะทอนคิดภายใน
ตนเองอยางลึกซึ้ง (critical self-reflection) และการ
แลกเปลี่ยนกับผูอ่ืน (discourse) เกิดความเขาใจใน
ตนเอง และมีคุณคา (self-esteem) สามารถสราง
ความหมายใหมท่ีแตกตางไปจากเดิมได (Mezirow,
2000) นักการศึกษาในประเทศไทยหลายทานไดให
ความสนใจและ นําแนวคิ ดการ เรี ยนรู เ พ่ื อการ
เปลี่ยนแปลงมาใช โกมาตร จึงเสถียรทรัพย (2557) ได
ใหความหมายของการเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลงวา
เปนกระบวนการเรียนรูท่ีนําไปสูการเปลี่ยนแปลงอยาง
ลึกซึ้ ง ผานประสบการตรงท่ีสรางสํานึกใหมและ
เปลี่ยนแปลงโลกทัศน กอใหเกิดความเขาใจในตนเอง
เขาใจโลกและความสัมพันธทางสังคม มีความตื่นรู มี
สมดุลของชี วิต มี ทักษะในการคนควา วิ เคราะห
สังเคราะห สะทอนยอนคิด มีความคิดสรางสรรคและ
จินตนาการ เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงและสามารถสราง
ทีมสุขภาวะเพ่ือสังคมท่ีเปนธรรมและสันติสุข

กรอบความคิด (Frame of reference)
บุคคลท่ีเปนผูใหญยอมมีประสบการณท่ีติด

ตัวมา ไดแก แนวคิด คุณคา และความรูสึก ทําใหบุคคล
ตอบสนองตอสิ่งตางๆอยางมีเง่ือนไขท่ีไมเหมือนกัน
การตอบสนองเปนไปแบบอัตโนมัติ  และบุคคลมี
แนวโนมวาจะปฏิเสธความคิดท่ีไมตรงกับแนวคิดเดิม
ซึ่งบุคคลกําหนดวาสิ่งน้ันไมมีคุณคาพอท่ีจะนํามาคิด
พิจารณา กรอบความคิด ประกอบดวย ปญญา จิต
และอารมณ และมี 2 มิติ ไดแก 1) การคิดท่ีเปนนิสัย
(Habit of mind) ท่ีมีความเปนนามธรรม มีกรอบกวาง
เชน นิสัย ความรูสึก และการปฏิบัติท่ีไดรับอิทธิพลจาก
วัฒนธรรม สังคม การศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง และ
จิตวิทยา และ 2) การคิดเฉพาะเรื่อง (Point of view)
ซึ่งไดรับอิทธิพลจากการคิดท่ีเปนนิสัยดวย เปนการคิด
ท่ีเกิดข้ึนเมื่อมีเหตุการณเฉพาะเรื่อง ไดแก ความเช่ือ
การตัดสินคุณคา ทัศนคติ และความรูสึก การพยายาม
เปลี่ยนแปลงจะสําเร็จไดงายกวาในระดับการคิดเฉพาะ

เรื่อง เพราะอยูในระดับท่ีเขาถึงได บุคคลสามารถ
ตระหนักรูได (Mezirow, 2000)

องคประกอบของการเ รียน รู เ พ่ือการ
เปลี่ยนแปลง

การเรียนรู เ พ่ือการ เปลี่ยนแปลง มีองค
ประอบ 3 ประการ (สุธีร รัตนะมงคลกุล, 2557) ดังน้ี

1. ประสบการณ (experience) ของผูเรียนท่ีมี
มากอนหรือท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน ซึ่งเปนสิ่งท่ีทําใหเกิด
ความเช่ือและคุณคาในตนเอง ในการจัดการเรียนรูน้ัน
ควรจัดใหผูเรียนไดมีประสบการณในหองเรียนหรือ
เลือกประสบการณในอดีตของผูเรียน ท่ีมีความยอนแยง
(dilemma) กับความรูเดิม เพราะจะทําใหผูเรียนรูสึก
สงสัย ขัดของในใจ วาทําไมไมเปนอยางน้ันอยางน้ี
ความยอนแยงน้ีครูตองหาใหพบ ครูตองมีความไว อาจ
พบประเด็นความยอนแยงท่ีเปนความรู พฤติกรรม หรือ
ความรูสึก

2. การสะทอนคิด (reflection) เปนการคิด
ใครครวญอยางลึกซึ้งเก่ียวกับสิ่งท่ีเกิดข้ึนกับความคิด
ความเช่ือ ประสบการณเดิมของบุคคล ครูจะตองใช
คําถาม 3 แบบ ท่ีกระตุนการคิด ไดแก อะไร อยางไร
และ ทําไม ถามใหผูเรียนคิดแลวพูดออกมาเก่ียวกับ
ความรู ประสบการณ ความคิด ความเช่ือ ความรูสึก ท่ี
เปนตัวตนของผูเรียน

3. การพูดคุยกับผู อ่ืน (discourse) เปนการ
พูดคุยกับผูอ่ืน เพ่ือตรวจสอบความคิดของตนกับผูอ่ืน
รวมท้ังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรูสึกระหวาง
กันดวย ทําใหเกิดความเก่ียวของสัมพันธกันซึ่งมีผลตอ
บรรยากาศการสนทนา การพูดคุยแบบน้ีจะทําให
ผูเรียนขยายกรอบความคิดในใจตน หรือเปลี่ยนการคิด
แบบใหมได ในภาพรวมจะทําเกิดการเก้ือกูลกันดวย

กระบวนการของการ เ รียน รู เ พ่ือการ
เปลี่ยนแปลง

เมซิโรว (Mezirow, 1991; Mezirow, 2000)
ได เสนอกระบวนการการจัดการเรียนรู เ พ่ือการ
เปลี่ยนแปลง 10 ข้ันตอน ดังน้ี
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เปลี่ยนแปลงมุมมอง(perspective transformation)
หรือมโนทัศน (paradigm) ผานการสะทอนคิดภายใน
ตนเองอยางลึกซึ้ง (critical self-reflection) และการ
แลกเปลี่ยนกับผูอ่ืน (discourse) เกิดความเขาใจใน
ตนเอง และมีคุณคา (self-esteem) สามารถสราง
ความหมายใหมท่ีแตกตางไปจากเดิมได (Mezirow,
2000) นักการศึกษาในประเทศไทยหลายทานไดให
ความสนใจและ นําแนวคิ ดการ เรี ยนรู เ พ่ื อการ
เปลี่ยนแปลงมาใช โกมาตร จึงเสถียรทรัพย (2557) ได
ใหความหมายของการเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลงวา
เปนกระบวนการเรียนรูท่ีนําไปสูการเปลี่ยนแปลงอยาง
ลึกซึ้ ง ผานประสบการตรงท่ีสรางสํานึกใหมและ
เปลี่ยนแปลงโลกทัศน กอใหเกิดความเขาใจในตนเอง
เขาใจโลกและความสัมพันธทางสังคม มีความตื่นรู มี
สมดุลของชี วิต มี ทักษะในการคนควา วิ เคราะห
สังเคราะห สะทอนยอนคิด มีความคิดสรางสรรคและ
จินตนาการ เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงและสามารถสราง
ทีมสุขภาวะเพ่ือสังคมท่ีเปนธรรมและสันติสุข

กรอบความคิด (Frame of reference)
บุคคลท่ีเปนผูใหญยอมมีประสบการณท่ีติด

ตัวมา ไดแก แนวคิด คุณคา และความรูสึก ทําใหบุคคล
ตอบสนองตอสิ่งตางๆอยางมีเง่ือนไขท่ีไมเหมือนกัน
การตอบสนองเปนไปแบบอัตโนมัติ  และบุคคลมี
แนวโนมวาจะปฏิเสธความคิดท่ีไมตรงกับแนวคิดเดิม
ซึ่งบุคคลกําหนดวาสิ่งน้ันไมมีคุณคาพอท่ีจะนํามาคิด
พิจารณา กรอบความคิด ประกอบดวย ปญญา จิต
และอารมณ และมี 2 มิติ ไดแก 1) การคิดท่ีเปนนิสัย
(Habit of mind) ท่ีมีความเปนนามธรรม มีกรอบกวาง
เชน นิสัย ความรูสึก และการปฏิบัติท่ีไดรับอิทธิพลจาก
วัฒนธรรม สังคม การศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง และ
จิตวิทยา และ 2) การคิดเฉพาะเรื่อง (Point of view)
ซึ่งไดรับอิทธิพลจากการคิดท่ีเปนนิสัยดวย เปนการคิด
ท่ีเกิดข้ึนเมื่อมีเหตุการณเฉพาะเรื่อง ไดแก ความเช่ือ
การตัดสินคุณคา ทัศนคติ และความรูสึก การพยายาม
เปลี่ยนแปลงจะสําเร็จไดงายกวาในระดับการคิดเฉพาะ

เรื่อง เพราะอยูในระดับท่ีเขาถึงได บุคคลสามารถ
ตระหนักรูได (Mezirow, 2000)

องคประกอบของการเ รียน รู เ พ่ือการ
เปลี่ยนแปลง

การเรียนรู เ พ่ือการ เปลี่ยนแปลง มีองค
ประอบ 3 ประการ (สุธีร รัตนะมงคลกุล, 2557) ดังน้ี

1. ประสบการณ (experience) ของผูเรียนท่ีมี
มากอนหรือท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน ซึ่งเปนสิ่งท่ีทําใหเกิด
ความเช่ือและคุณคาในตนเอง ในการจัดการเรียนรูน้ัน
ควรจัดใหผูเรียนไดมีประสบการณในหองเรียนหรือ
เลือกประสบการณในอดีตของผูเรียน ท่ีมีความยอนแยง
(dilemma) กับความรูเดิม เพราะจะทําใหผูเรียนรูสึก
สงสัย ขัดของในใจ วาทําไมไมเปนอยางน้ันอยางน้ี
ความยอนแยงน้ีครูตองหาใหพบ ครูตองมีความไว อาจ
พบประเด็นความยอนแยงท่ีเปนความรู พฤติกรรม หรือ
ความรูสึก

2. การสะทอนคิด (reflection) เปนการคิด
ใครครวญอยางลึกซึ้งเก่ียวกับสิ่งท่ีเกิดข้ึนกับความคิด
ความเช่ือ ประสบการณเดิมของบุคคล ครูจะตองใช
คําถาม 3 แบบ ท่ีกระตุนการคิด ไดแก อะไร อยางไร
และ ทําไม ถามใหผูเรียนคิดแลวพูดออกมาเก่ียวกับ
ความรู ประสบการณ ความคิด ความเช่ือ ความรูสึก ท่ี
เปนตัวตนของผูเรียน

3. การพูดคุยกับผู อ่ืน (discourse) เปนการ
พูดคุยกับผูอ่ืน เพ่ือตรวจสอบความคิดของตนกับผูอ่ืน
รวมท้ังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรูสึกระหวาง
กันดวย ทําใหเกิดความเก่ียวของสัมพันธกันซึ่งมีผลตอ
บรรยากาศการสนทนา การพูดคุยแบบน้ีจะทําให
ผูเรียนขยายกรอบความคิดในใจตน หรือเปลี่ยนการคิด
แบบใหมได ในภาพรวมจะทําเกิดการเก้ือกูลกันดวย

กระบวนการของการ เ รียน รู เ พ่ือการ
เปลี่ยนแปลง

เมซิโรว (Mezirow, 1991; Mezirow, 2000)
ได เสนอกระบวนการการจัดการเรียนรู เ พ่ือการ
เปลี่ยนแปลง 10 ข้ันตอน ดังน้ี
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เปลี่ยนแปลงมุมมอง(perspective transformation)
หรือมโนทัศน (paradigm) ผานการสะทอนคิดภายใน
ตนเองอยางลึกซึ้ง (critical self-reflection) และการ
แลกเปลี่ยนกับผูอ่ืน (discourse) เกิดความเขาใจใน
ตนเอง และมีคุณคา (self-esteem) สามารถสราง
ความหมายใหมท่ีแตกตางไปจากเดิมได (Mezirow,
2000) นักการศึกษาในประเทศไทยหลายทานไดให
ความสนใจและ นําแนวคิ ดการ เรี ยนรู เ พ่ื อการ
เปลี่ยนแปลงมาใช โกมาตร จึงเสถียรทรัพย (2557) ได
ใหความหมายของการเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลงวา
เปนกระบวนการเรียนรูท่ีนําไปสูการเปลี่ยนแปลงอยาง
ลึกซึ้ ง ผานประสบการตรงท่ีสรางสํานึกใหมและ
เปลี่ยนแปลงโลกทัศน กอใหเกิดความเขาใจในตนเอง
เขาใจโลกและความสัมพันธทางสังคม มีความตื่นรู มี
สมดุลของชี วิต มี ทักษะในการคนควา วิ เคราะห
สังเคราะห สะทอนยอนคิด มีความคิดสรางสรรคและ
จินตนาการ เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงและสามารถสราง
ทีมสุขภาวะเพ่ือสังคมท่ีเปนธรรมและสันติสุข

กรอบความคิด (Frame of reference)
บุคคลท่ีเปนผูใหญยอมมีประสบการณท่ีติด

ตัวมา ไดแก แนวคิด คุณคา และความรูสึก ทําใหบุคคล
ตอบสนองตอสิ่งตางๆอยางมีเง่ือนไขท่ีไมเหมือนกัน
การตอบสนองเปนไปแบบอัตโนมัติ  และบุคคลมี
แนวโนมวาจะปฏิเสธความคิดท่ีไมตรงกับแนวคิดเดิม
ซึ่งบุคคลกําหนดวาสิ่งน้ันไมมีคุณคาพอท่ีจะนํามาคิด
พิจารณา กรอบความคิด ประกอบดวย ปญญา จิต
และอารมณ และมี 2 มิติ ไดแก 1) การคิดท่ีเปนนิสัย
(Habit of mind) ท่ีมีความเปนนามธรรม มีกรอบกวาง
เชน นิสัย ความรูสึก และการปฏิบัติท่ีไดรับอิทธิพลจาก
วัฒนธรรม สังคม การศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง และ
จิตวิทยา และ 2) การคิดเฉพาะเรื่อง (Point of view)
ซึ่งไดรับอิทธิพลจากการคิดท่ีเปนนิสัยดวย เปนการคิด
ท่ีเกิดข้ึนเมื่อมีเหตุการณเฉพาะเรื่อง ไดแก ความเช่ือ
การตัดสินคุณคา ทัศนคติ และความรูสึก การพยายาม
เปลี่ยนแปลงจะสําเร็จไดงายกวาในระดับการคิดเฉพาะ

เรื่อง เพราะอยูในระดับท่ีเขาถึงได บุคคลสามารถ
ตระหนักรูได (Mezirow, 2000)

องคประกอบของการเ รียน รู เ พ่ือการ
เปลี่ยนแปลง

การเรียนรู เ พ่ือการ เปลี่ยนแปลง มีองค
ประอบ 3 ประการ (สุธีร รัตนะมงคลกุล, 2557) ดังน้ี

1. ประสบการณ (experience) ของผูเรียนท่ีมี
มากอนหรือท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน ซึ่งเปนสิ่งท่ีทําใหเกิด
ความเช่ือและคุณคาในตนเอง ในการจัดการเรียนรูน้ัน
ควรจัดใหผูเรียนไดมีประสบการณในหองเรียนหรือ
เลือกประสบการณในอดีตของผูเรียน ท่ีมีความยอนแยง
(dilemma) กับความรูเดิม เพราะจะทําใหผูเรียนรูสึก
สงสัย ขัดของในใจ วาทําไมไมเปนอยางน้ันอยางน้ี
ความยอนแยงน้ีครูตองหาใหพบ ครูตองมีความไว อาจ
พบประเด็นความยอนแยงท่ีเปนความรู พฤติกรรม หรือ
ความรูสึก

2. การสะทอนคิด (reflection) เปนการคิด
ใครครวญอยางลึกซึ้งเก่ียวกับสิ่งท่ีเกิดข้ึนกับความคิด
ความเช่ือ ประสบการณเดิมของบุคคล ครูจะตองใช
คําถาม 3 แบบ ท่ีกระตุนการคิด ไดแก อะไร อยางไร
และ ทําไม ถามใหผูเรียนคิดแลวพูดออกมาเก่ียวกับ
ความรู ประสบการณ ความคิด ความเช่ือ ความรูสึก ท่ี
เปนตัวตนของผูเรียน

3. การพูดคุยกับผู อ่ืน (discourse) เปนการ
พูดคุยกับผูอ่ืน เพ่ือตรวจสอบความคิดของตนกับผูอ่ืน
รวมท้ังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรูสึกระหวาง
กันดวย ทําใหเกิดความเก่ียวของสัมพันธกันซึ่งมีผลตอ
บรรยากาศการสนทนา การพูดคุยแบบน้ีจะทําให
ผูเรียนขยายกรอบความคิดในใจตน หรือเปลี่ยนการคิด
แบบใหมได ในภาพรวมจะทําเกิดการเก้ือกูลกันดวย

กระบวนการของการ เ รียน รู เ พ่ือการ
เปลี่ยนแปลง

เมซิโรว (Mezirow, 1991; Mezirow, 2000)
ได เสนอกระบวนการการจัดการเรียนรู เ พ่ือการ
เปลี่ยนแปลง 10 ข้ันตอน ดังน้ี
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1. การเผชิญกับสถานการณหรือเรื่องราวท่ีมี
ความยอนแยง (dilemma) คือไมตรงกับ
มุมมองเดิมของผูเรียน

2. การตรวจสอบความคิด มุมมอง ความรูสึก
ของตนเอง

3. การประเมินสมมุติ ฐานของตนเองโดย
ใครครวญอยางจริงจัง

4. การเปดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงวาตนเอง
และผูอ่ืนสามารถเปลี่ยนแปลงได และยอมรับ
ฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน

5. การคนหาทางเลือกเพ่ือจะกระทําแบบใหม
6. การวางแผนท่ีจะปฏิบัติแบบใหม
7. การหาความรูและทักษะเพ่ิมเติมเพ่ือท่ีจะ

ปฏิบัติตามแผน
8. ทดลองปฏิบัติตามแผนซึ่งเปนบทบาทใหม
9. การพัฒนาความสามารถและความมั่นใจใน

บทบาทใหม
10. การบูรณาการมโนทัศนใหมเขากับชีวิต

การสอนท่ีส ง เส ริมการเรียนรู เ พ่ือการ
เปลี่ยนแปลง

เครือขายการเรียนรู เพ่ือการเปลี่ยนแปลง
(Transformative learning network, 2017) กลาววา การ
สอนท่ีสงเสริมการเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลงน้ัน จะตอง
ทําใหผูเรียนเกิดกรอบความคิดข้ึนใหม โดยตองจัดใหเกิด
การพูดคุยสื่อสารกันระหวางผูเรียน ผูสอนตองชวยให
ผูเรียนตระหนักวาสมมุติฐาน (Assumption) ของผูเรียน
คืออะไร ผูเรียนตองเขาถึงกรอบความคิดของตนเองได ตอง
รวมการเสวนา/อภิปราย และทําการตรวจสอบตนเองดวย
คําถาม อะไร อยางไร เพราะเหตุใด

กระบวนการเรียนรูท่ีสําคัญคือ 1) ตองทําให
ผูเรียนมีสวนรวม ไดเขาถึงขอมูล รูจักกรอบความคิดของ
ตนเอง คิดอยาง Active และสามารถเปลี่ยนความคิดหรือ
จุดยืนได 2) ทําใหเกิดการจินตนาการเก่ียวกับปญหาและ
การแกไขแบบใหมๆ และ 3) ใชการเสวนา/อภิปรายในการ
สื่อสาร

ด านสื่ อการสอน จะต องสามารถสะทอน
ประสบการณชีวิตจริงของผูเรียน เพ่ือผูเรียนจะไดมีสวนรวม

ในกลุมยอยท่ีเสวนา สามารถประเมินสภาพสถานการณตาม
ความจริงได มองหาหลักฐานท่ีเก่ียวของได และทําการ
ตัดสินใจแบบท่ีมีการคิดใครครวญได

การสอน ท่ีส ง เสริ มการ เรี ยนรู เ พ่ื อการ
เปลี่ยนแปลงน้ันทําไดหลายแบบ ไดแก การเรียนท่ีมี
การทําสัญญาการเรียน โครงการแบบกลุม บทบาท
สมมุติ  กรณีศึกษา สถานการณ /หองเสมือนจริง
การศึกษาประวัติชีวิตจริง

ในการเสวนากลุมน้ันมีขอควรคํานึง ไดแก
ผูเรียนตองเคารพในความคิดเห็นของผูอ่ืน รับผิดชอบท่ีจะ
ชวยเหลือผูอ่ืน ยอมรับความแตกตางหลากหลาย ทํางาน
รวมกันแบบกลุมเพ่ือนท่ีเปนพวกเดียวกัน และทุกคนมี
โอกาสท่ีจะมีสวนรวมเทาๆกัน (Transformative learning
network, 2017)
3.การนําไปใชในการพัฒนานักศึกษาพยาบาล

ผู เ ขียนได นําแนวคิดการเรียนรู เ พ่ือการ
เปลี่ยนแปลงไปใชในการพัฒนานักศึกษาพยาบาล
ศาสตรช้ันปท่ี 2 ใหเกิดการพัฒนาตามอัตลักษณ
สถาบันคือการบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย ดังน้ี

ขั้นท่ี1 ใหนักศึกษาไดพบกับสถานการณท่ีไม
ตรงกับความเห็นตามประสบการณเดิมของนักศึกษา

ครูมอบหมายใหนักศึกษาศึกษาชีวิตของผูปวย 1
ราย โดยครูเลือกผูปวยท่ีมีพฤติกรรมการดแูลสขุภาพตนเอง
ไมดี หรือไมสามารถปฏิบัตตินตามแผนการรักษาได โดยครู
สัมภาษณผูปวยเก่ียวกับการดําเนินชีวิตกอนปวยและเมื่อ
ปวยแลว ครูขออนุญาตผูปวยท่ีจะใหพูดคุยใหนักศึกษา
ทราบเก่ียวกับชีวิตของเขา ครูมอบหมายใหนักศึกษาศึกษา
ชีวิตของผูปวย ใหครอบคลุม 4 ประเด็น ไดแก การดําเนิน
ชีวิตกอนปวย การดําเนินชีวิตหลังปวย การทํางาน และ
การดูแลตนเอง โดยใหนักศึกษาใชวิธีการสัมภาษณผูปวย
และญาติดวยบรรยากาศท่ีเปนกันเอง เมื่อสัมภาษณเสร็จ
แลวใหนักศึกษาเขียนรายงานการศึกษาชีวิตผูปวย และ
เขียนแผนการพยาบาล

นักศึกษาสัมภาษณผูปวยตามท่ีไดรับมอบหมาย
เขียนรายงานเก่ียวกับชีวิตของผูปวย จากการสังเกตพบวา
นักศึกษาทุกคนเริ่มตนดวยการอานประวัติผูปวยจากแฟม
ผูปวยรายบุคคล (Chart) ท่ีใชในหอผูปวย แลวจึงคุยกับ
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1. การเผชิญกับสถานการณหรือเรื่องราวท่ีมี
ความยอนแยง (dilemma) คือไมตรงกับ
มุมมองเดิมของผูเรียน

2. การตรวจสอบความคิด มุมมอง ความรูสึก
ของตนเอง

3. การประเมินสมมุติ ฐานของตนเองโดย
ใครครวญอยางจริงจัง

4. การเปดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงวาตนเอง
และผูอ่ืนสามารถเปลี่ยนแปลงได และยอมรับ
ฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน

5. การคนหาทางเลือกเพ่ือจะกระทําแบบใหม
6. การวางแผนท่ีจะปฏิบัติแบบใหม
7. การหาความรูและทักษะเพ่ิมเติมเพ่ือท่ีจะ

ปฏิบัติตามแผน
8. ทดลองปฏิบัติตามแผนซึ่งเปนบทบาทใหม
9. การพัฒนาความสามารถและความมั่นใจใน

บทบาทใหม
10. การบูรณาการมโนทัศนใหมเขากับชีวิต

การสอนท่ีส ง เส ริมการเรียนรู เ พ่ือการ
เปลี่ยนแปลง

เครือขายการเรียนรู เพ่ือการเปลี่ยนแปลง
(Transformative learning network, 2017) กลาววา การ
สอนท่ีสงเสริมการเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลงน้ัน จะตอง
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คืออะไร ผูเรียนตองเขาถึงกรอบความคิดของตนเองได ตอง
รวมการเสวนา/อภิปราย และทําการตรวจสอบตนเองดวย
คําถาม อะไร อยางไร เพราะเหตุใด

กระบวนการเรียนรูท่ีสําคัญคือ 1) ตองทําให
ผูเรียนมีสวนรวม ไดเขาถึงขอมูล รูจักกรอบความคิดของ
ตนเอง คิดอยาง Active และสามารถเปลี่ยนความคิดหรือ
จุดยืนได 2) ทําใหเกิดการจินตนาการเก่ียวกับปญหาและ
การแกไขแบบใหมๆ และ 3) ใชการเสวนา/อภิปรายในการ
สื่อสาร

ด านสื่ อการสอน จะต องสามารถสะทอน
ประสบการณชีวิตจริงของผูเรียน เพ่ือผูเรียนจะไดมีสวนรวม

ในกลุมยอยท่ีเสวนา สามารถประเมินสภาพสถานการณตาม
ความจริงได มองหาหลักฐานท่ีเก่ียวของได และทําการ
ตัดสินใจแบบท่ีมีการคิดใครครวญได

การสอน ท่ีส ง เสริ มการ เรี ยนรู เ พ่ื อการ
เปลี่ยนแปลงน้ันทําไดหลายแบบ ไดแก การเรียนท่ีมี
การทําสัญญาการเรียน โครงการแบบกลุม บทบาท
สมมุติ  กรณีศึกษา สถานการณ /หองเสมือนจริง
การศึกษาประวัติชีวิตจริง
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network, 2017)
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สถาบันคือการบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย ดังน้ี
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นักศึกษาสัมภาษณผูปวยตามท่ีไดรับมอบหมาย
เขียนรายงานเก่ียวกับชีวิตของผูปวย จากการสังเกตพบวา
นักศึกษาทุกคนเริ่มตนดวยการอานประวัติผูปวยจากแฟม
ผูปวยรายบุคคล (Chart) ท่ีใชในหอผูปวย แลวจึงคุยกับ
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ผูปวยและญาติ ท่ีขางเตียง จากการอานรายงานของ
นักศึกษา พบวา นักศึกษาเขียนรายงานโดยใชคําสรุปท่ี
นักศึกษาสรุปไดจากการสัมภาษณผูปวย เชน “ผูปวยใช
สิทธิบัตรทอง ไมมีปญหาดานเศรษฐกิจ” “ผูปวยและ
ครอบครัวรักใครกันดี” “ไมรวมมือในการรักษา” “ไม
สามารถควบคุมระดับนํ้าตาลได” “ผูปวยรับประทาน
อาหารท่ีเหมาะกับโรคท่ีเปน” และ “ผูปวยปฏิบัติตนตาม
แผนการรักษา รับประทานยาอยางตอเน่ือง ไมเคยขาดยา”
“ผูปวยงดอาหารหวาน มัน เค็ม” “ผูปวยไมออกกําลังกาย
เลย” “ผูปวยรับประทานยาไมตรงเวลา”

ครูถามคําถามใหนักศึกษาคิด “เพราะเหตุใด
นักศึกษาจึงเริ่มตนการศึกษาชีวิตดวยการอานเอกสารกอน”
อาจเปนเพราะนักศึกษาคุนเคยกับวิธีการเรียนแบบน้ี ท่ียึด
ขอมูล ความรู วาสําคัญแมนตรง อาจเปนความวิธีการท่ีทํา
ใหนักศึกษามีโอกาสปรับตัว และเตรียมตัวกอนสัมภาษณ
ผูปวย

ใหนักศึกษาคิดหาวิธีการเผชิญปญหา(โดย
ใชประสบการณเดิม)

ครูอานรายงานและจดบันทึกประเด็นสําคัญท่ีจะ
อภิปรายกับนักศึกษา ครูระบุวา Dilemma คือเรื่องอะไร
โดยฟงการแสดงความคิดเห็น อานผลงาน สังเกตทาทีของ
นักศึกษา จนทราบวานักศึกษายึดประสบการณเดิม นํา
หลักการจากตํารามาใชโดยไมพิจารณาปรับแตงใหเหมาะสม
กับผูปวยเฉพาะราย ครูจัดการอภิปรายกลุมโดย ใชคําถามท่ี
กระคุนการคิดของนักศึกษาตามประเด็นท่ีบันทึกไว ซึ่ง
คําถามสวนใหญใชคําวา อะไร อยางไร เพราะเหตุใด เพ่ือให
นักศึกษาไดคิดทบทวน เชน “นักศึกษาทราบหรือไมวาทําไม
ผูปวยจึงไมสามารถควบคุมระดับนํ้าตาลได” และ “เพราะ
เหตุใดผูปวยจึงไมรวมมือในการรักษา” “ท่ีวาผูปวยใช
สิทธิบัตรทอง ไมมีปญหาดานเศรษฐกิจน้ัน เปนอยางไร เลา
ใหครูฟงไดไหม” “ท่ีวาผูปวยปฏิบัติตนตามแผนการรักษา
รับประทานยาอยางตอเน่ือง ไมเคยขาดยา น้ัน เขาทํา
อยางไร” “ท่ีวาผูปวยรับประทานอาหารท่ีเหมาะกับโรคท่ี
เปนน้ัน เขารับประทานอะไรบาง” “ท่ีวาผูปวยงดอาหาร
หวาน มัน เค็ม น้ันเขาทานอาหารอะไร อยางไร เชนปรุงเอง
หรือซื้อ อาหารท่ีทานคืออะไร เชน แกงสม ผักนํ้าพริก หรือ

อยางอ่ืน ชวยเลาใหกลุมฟงหนอย” “ท่ีนักศึกษาบอกวา
ผูปวยไมออกกําลังกายเลยน่ีนาสนใจ วาความจริงเปน
อยางไร เขาไมออกกําลังกายเลยหรือ”

นักศึ กษาคิ ดหาคํ าตอบโดยใช ความรู ท่ี มี
ความคุนเคย ความถนัด ความสนใจสวนตัวและประสบการณ
เดิม จากการอานรายงาน พบวานักศึกษาบันทึกคําตอบสั้นๆ
เชน อายุ อาชีพ รายได จํานวนครั้งท่ีนอนในโรงพยาบาล เปน
ตน นักศึกษาไมซักถามวาผูปวยดําเนินชีวิตอยางไร ทํางาน
แบบใด ท่ีไหน เวลากลางวันหรือกลางคืน เหน่ือยลาเพียงใด
หยุดงานเพ่ือรักษาตัวอยางเดียว หรือ ยังคงทํางานและรักษา
ตัวไปดวย ใครพามาโรงพยาบาล จางใครดูแล คาใชจายเทาไร
ฯลฯ นักศึกษาคิดแตตอบคําถามไมไดเพราะไมมีขอมูลท่ีเปน
คําตอบ แมบางคนจะพยายามท่ีจะตอบ แตก็เปนคําสรุปของ
นักศึกษาเอง เชน “ผูปวยไมกินหวาน” แตไมสามารถบอกได
วาอาหารท่ีไมหวานท่ีผูปวยเลือกรับประทานน้ันคืออะไร
นักศึกษาบางคนยึดติดกับประสบการณเดิมมาก ไมคิดวาจะ
ทําแบบอ่ืนได เชน ตอบคําถามวา “ก็ทานยาตามแผนการ
รักษาคะ ไมมีอะไรนอกจากน้ี” แตอาจารยถามตอวาเขาทาน
ยาเวลาใดบาง ทานยาอยางไร นักศึกษาแปลกใจหรือไมวา
ทําไมจึงมียาเหลืออีกหน่ึงซอง นักศึกษาตอบวา “อืม หนู
ไมไดถามมา หนูไมคิดวาตองลงรายละเอียดขนาดน้ัน”

ประเด็นท่ีครูเปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความ
คิดเห็น ไดแก 1) นักศึกษาอาจยึดติดกรอบหรือฟอรมท่ี
คุนเคยในการสัมภาษณผูปวย จึงไมสามารถมองเห็นวา
ชีวิตของผูปวยดําเนินไปอยางไรเมื่อเขาเจ็บปวย ไมเห็น
อุปสรรคหรือเหตุผลท่ีผูปวยไมปฏิบัติตามแผนการรักษา
ไมทราบภูมิปญญาหรือการเรียนรูท่ีผูปวยพัฒนาตนเอง
ใหปรับตัวกับสภาพรางกายท่ีเจ็บปวยได มองเห็นแต
เพียงวาผูปวยคนน้ีไมรวมมือคือรับประทานยาไมตอเน่ือง
แลวกาวขามไปท่ีประเด็นวาจะปรับพฤติกรรมผูปวย
อยางไร จะควบคุมเขาอยางไร แตคงไมสําเร็จโดยงาย
เพราะนักศึกษาไมทราบเหตุผลของพฤติกรรมเลยวาทําไม
ผูปวยจึงไมทานยา และ 2) นักศึกษาไมไดตระหนักวา
ตนเองกําลังศึกษาอะไร อาจารยมอบหมายใหศึกษาชีวิต
4 ประเด็น เมื่อพิจารณาประเด็นเหลาน้ันแลวจะพบวา
คําตอบควรเปนคําบรรยายหรือการเลาเรื่องใหเห็นวาชีวิต
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ผูปวยและญาติ ท่ีขางเตียง จากการอานรายงานของ
นักศึกษา พบวา นักศึกษาเขียนรายงานโดยใชคําสรุปท่ี
นักศึกษาสรุปไดจากการสัมภาษณผูปวย เชน “ผูปวยใช
สิทธิบัตรทอง ไมมีปญหาดานเศรษฐกิจ” “ผูปวยและ
ครอบครัวรักใครกันดี” “ไมรวมมือในการรักษา” “ไม
สามารถควบคุมระดับนํ้าตาลได” “ผูปวยรับประทาน
อาหารท่ีเหมาะกับโรคท่ีเปน” และ “ผูปวยปฏิบัติตนตาม
แผนการรักษา รับประทานยาอยางตอเน่ือง ไมเคยขาดยา”
“ผูปวยงดอาหารหวาน มัน เค็ม” “ผูปวยไมออกกําลังกาย
เลย” “ผูปวยรับประทานยาไมตรงเวลา”

ครูถามคําถามใหนักศึกษาคิด “เพราะเหตุใด
นักศึกษาจึงเริ่มตนการศึกษาชีวิตดวยการอานเอกสารกอน”
อาจเปนเพราะนักศึกษาคุนเคยกับวิธีการเรียนแบบน้ี ท่ียึด
ขอมูล ความรู วาสําคัญแมนตรง อาจเปนความวิธีการท่ีทํา
ใหนักศึกษามีโอกาสปรับตัว และเตรียมตัวกอนสัมภาษณ
ผูปวย

ใหนักศึกษาคิดหาวิธีการเผชิญปญหา(โดย
ใชประสบการณเดิม)

ครูอานรายงานและจดบันทึกประเด็นสําคัญท่ีจะ
อภิปรายกับนักศึกษา ครูระบุวา Dilemma คือเรื่องอะไร
โดยฟงการแสดงความคิดเห็น อานผลงาน สังเกตทาทีของ
นักศึกษา จนทราบวานักศึกษายึดประสบการณเดิม นํา
หลักการจากตํารามาใชโดยไมพิจารณาปรับแตงใหเหมาะสม
กับผูปวยเฉพาะราย ครูจัดการอภิปรายกลุมโดย ใชคําถามท่ี
กระคุนการคิดของนักศึกษาตามประเด็นท่ีบันทึกไว ซึ่ง
คําถามสวนใหญใชคําวา อะไร อยางไร เพราะเหตุใด เพ่ือให
นักศึกษาไดคิดทบทวน เชน “นักศึกษาทราบหรือไมวาทําไม
ผูปวยจึงไมสามารถควบคุมระดับนํ้าตาลได” และ “เพราะ
เหตุใดผูปวยจึงไมรวมมือในการรักษา” “ท่ีวาผูปวยใช
สิทธิบัตรทอง ไมมีปญหาดานเศรษฐกิจน้ัน เปนอยางไร เลา
ใหครูฟงไดไหม” “ท่ีวาผูปวยปฏิบัติตนตามแผนการรักษา
รับประทานยาอยางตอเน่ือง ไมเคยขาดยา น้ัน เขาทํา
อยางไร” “ท่ีวาผูปวยรับประทานอาหารท่ีเหมาะกับโรคท่ี
เปนน้ัน เขารับประทานอะไรบาง” “ท่ีวาผูปวยงดอาหาร
หวาน มัน เค็ม น้ันเขาทานอาหารอะไร อยางไร เชนปรุงเอง
หรือซื้อ อาหารท่ีทานคืออะไร เชน แกงสม ผักนํ้าพริก หรือ

อยางอ่ืน ชวยเลาใหกลุมฟงหนอย” “ท่ีนักศึกษาบอกวา
ผูปวยไมออกกําลังกายเลยน่ีนาสนใจ วาความจริงเปน
อยางไร เขาไมออกกําลังกายเลยหรือ”

นักศึ กษาคิ ดหาคํ าตอบโดยใช ความรู ท่ี มี
ความคุนเคย ความถนัด ความสนใจสวนตัวและประสบการณ
เดิม จากการอานรายงาน พบวานักศึกษาบันทึกคําตอบสั้นๆ
เชน อายุ อาชีพ รายได จํานวนครั้งท่ีนอนในโรงพยาบาล เปน
ตน นักศึกษาไมซักถามวาผูปวยดําเนินชีวิตอยางไร ทํางาน
แบบใด ท่ีไหน เวลากลางวันหรือกลางคืน เหน่ือยลาเพียงใด
หยุดงานเพ่ือรักษาตัวอยางเดียว หรือ ยังคงทํางานและรักษา
ตัวไปดวย ใครพามาโรงพยาบาล จางใครดูแล คาใชจายเทาไร
ฯลฯ นักศึกษาคิดแตตอบคําถามไมไดเพราะไมมีขอมูลท่ีเปน
คําตอบ แมบางคนจะพยายามท่ีจะตอบ แตก็เปนคําสรุปของ
นักศึกษาเอง เชน “ผูปวยไมกินหวาน” แตไมสามารถบอกได
วาอาหารท่ีไมหวานท่ีผูปวยเลือกรับประทานน้ันคืออะไร
นักศึกษาบางคนยึดติดกับประสบการณเดิมมาก ไมคิดวาจะ
ทําแบบอ่ืนได เชน ตอบคําถามวา “ก็ทานยาตามแผนการ
รักษาคะ ไมมีอะไรนอกจากน้ี” แตอาจารยถามตอวาเขาทาน
ยาเวลาใดบาง ทานยาอยางไร นักศึกษาแปลกใจหรือไมวา
ทําไมจึงมียาเหลืออีกหน่ึงซอง นักศึกษาตอบวา “อืม หนู
ไมไดถามมา หนูไมคิดวาตองลงรายละเอียดขนาดน้ัน”

ประเด็นท่ีครูเปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความ
คิดเห็น ไดแก 1) นักศึกษาอาจยึดติดกรอบหรือฟอรมท่ี
คุนเคยในการสัมภาษณผูปวย จึงไมสามารถมองเห็นวา
ชีวิตของผูปวยดําเนินไปอยางไรเมื่อเขาเจ็บปวย ไมเห็น
อุปสรรคหรือเหตุผลท่ีผูปวยไมปฏิบัติตามแผนการรักษา
ไมทราบภูมิปญญาหรือการเรียนรูท่ีผูปวยพัฒนาตนเอง
ใหปรับตัวกับสภาพรางกายท่ีเจ็บปวยได มองเห็นแต
เพียงวาผูปวยคนน้ีไมรวมมือคือรับประทานยาไมตอเน่ือง
แลวกาวขามไปท่ีประเด็นวาจะปรับพฤติกรรมผูปวย
อยางไร จะควบคุมเขาอยางไร แตคงไมสําเร็จโดยงาย
เพราะนักศึกษาไมทราบเหตุผลของพฤติกรรมเลยวาทําไม
ผูปวยจึงไมทานยา และ 2) นักศึกษาไมไดตระหนักวา
ตนเองกําลังศึกษาอะไร อาจารยมอบหมายใหศึกษาชีวิต
4 ประเด็น เมื่อพิจารณาประเด็นเหลาน้ันแลวจะพบวา
คําตอบควรเปนคําบรรยายหรือการเลาเรื่องใหเห็นวาชีวิต
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ผูปวยและญาติ ท่ีขางเตียง จากการอานรายงานของ
นักศึกษา พบวา นักศึกษาเขียนรายงานโดยใชคําสรุปท่ี
นักศึกษาสรุปไดจากการสัมภาษณผูปวย เชน “ผูปวยใช
สิทธิบัตรทอง ไมมีปญหาดานเศรษฐกิจ” “ผูปวยและ
ครอบครัวรักใครกันดี” “ไมรวมมือในการรักษา” “ไม
สามารถควบคุมระดับนํ้าตาลได” “ผูปวยรับประทาน
อาหารท่ีเหมาะกับโรคท่ีเปน” และ “ผูปวยปฏิบัติตนตาม
แผนการรักษา รับประทานยาอยางตอเน่ือง ไมเคยขาดยา”
“ผูปวยงดอาหารหวาน มัน เค็ม” “ผูปวยไมออกกําลังกาย
เลย” “ผูปวยรับประทานยาไมตรงเวลา”

ครูถามคําถามใหนักศึกษาคิด “เพราะเหตุใด
นักศึกษาจึงเริ่มตนการศึกษาชีวิตดวยการอานเอกสารกอน”
อาจเปนเพราะนักศึกษาคุนเคยกับวิธีการเรียนแบบน้ี ท่ียึด
ขอมูล ความรู วาสําคัญแมนตรง อาจเปนความวิธีการท่ีทํา
ใหนักศึกษามีโอกาสปรับตัว และเตรียมตัวกอนสัมภาษณ
ผูปวย

ใหนักศึกษาคิดหาวิธีการเผชิญปญหา(โดย
ใชประสบการณเดิม)

ครูอานรายงานและจดบันทึกประเด็นสําคัญท่ีจะ
อภิปรายกับนักศึกษา ครูระบุวา Dilemma คือเรื่องอะไร
โดยฟงการแสดงความคิดเห็น อานผลงาน สังเกตทาทีของ
นักศึกษา จนทราบวานักศึกษายึดประสบการณเดิม นํา
หลักการจากตํารามาใชโดยไมพิจารณาปรับแตงใหเหมาะสม
กับผูปวยเฉพาะราย ครูจัดการอภิปรายกลุมโดย ใชคําถามท่ี
กระคุนการคิดของนักศึกษาตามประเด็นท่ีบันทึกไว ซึ่ง
คําถามสวนใหญใชคําวา อะไร อยางไร เพราะเหตุใด เพ่ือให
นักศึกษาไดคิดทบทวน เชน “นักศึกษาทราบหรือไมวาทําไม
ผูปวยจึงไมสามารถควบคุมระดับนํ้าตาลได” และ “เพราะ
เหตุใดผูปวยจึงไมรวมมือในการรักษา” “ท่ีวาผูปวยใช
สิทธิบัตรทอง ไมมีปญหาดานเศรษฐกิจน้ัน เปนอยางไร เลา
ใหครูฟงไดไหม” “ท่ีวาผูปวยปฏิบัติตนตามแผนการรักษา
รับประทานยาอยางตอเน่ือง ไมเคยขาดยา น้ัน เขาทํา
อยางไร” “ท่ีวาผูปวยรับประทานอาหารท่ีเหมาะกับโรคท่ี
เปนน้ัน เขารับประทานอะไรบาง” “ท่ีวาผูปวยงดอาหาร
หวาน มัน เค็ม น้ันเขาทานอาหารอะไร อยางไร เชนปรุงเอง
หรือซื้อ อาหารท่ีทานคืออะไร เชน แกงสม ผักนํ้าพริก หรือ

อยางอ่ืน ชวยเลาใหกลุมฟงหนอย” “ท่ีนักศึกษาบอกวา
ผูปวยไมออกกําลังกายเลยน่ีนาสนใจ วาความจริงเปน
อยางไร เขาไมออกกําลังกายเลยหรือ”

นักศึ กษาคิ ดหาคํ าตอบโดยใช ความรู ท่ี มี
ความคุนเคย ความถนัด ความสนใจสวนตัวและประสบการณ
เดิม จากการอานรายงาน พบวานักศึกษาบันทึกคําตอบสั้นๆ
เชน อายุ อาชีพ รายได จํานวนครั้งท่ีนอนในโรงพยาบาล เปน
ตน นักศึกษาไมซักถามวาผูปวยดําเนินชีวิตอยางไร ทํางาน
แบบใด ท่ีไหน เวลากลางวันหรือกลางคืน เหน่ือยลาเพียงใด
หยุดงานเพ่ือรักษาตัวอยางเดียว หรือ ยังคงทํางานและรักษา
ตัวไปดวย ใครพามาโรงพยาบาล จางใครดูแล คาใชจายเทาไร
ฯลฯ นักศึกษาคิดแตตอบคําถามไมไดเพราะไมมีขอมูลท่ีเปน
คําตอบ แมบางคนจะพยายามท่ีจะตอบ แตก็เปนคําสรุปของ
นักศึกษาเอง เชน “ผูปวยไมกินหวาน” แตไมสามารถบอกได
วาอาหารท่ีไมหวานท่ีผูปวยเลือกรับประทานน้ันคืออะไร
นักศึกษาบางคนยึดติดกับประสบการณเดิมมาก ไมคิดวาจะ
ทําแบบอ่ืนได เชน ตอบคําถามวา “ก็ทานยาตามแผนการ
รักษาคะ ไมมีอะไรนอกจากน้ี” แตอาจารยถามตอวาเขาทาน
ยาเวลาใดบาง ทานยาอยางไร นักศึกษาแปลกใจหรือไมวา
ทําไมจึงมียาเหลืออีกหน่ึงซอง นักศึกษาตอบวา “อืม หนู
ไมไดถามมา หนูไมคิดวาตองลงรายละเอียดขนาดน้ัน”

ประเด็นท่ีครูเปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความ
คิดเห็น ไดแก 1) นักศึกษาอาจยึดติดกรอบหรือฟอรมท่ี
คุนเคยในการสัมภาษณผูปวย จึงไมสามารถมองเห็นวา
ชีวิตของผูปวยดําเนินไปอยางไรเมื่อเขาเจ็บปวย ไมเห็น
อุปสรรคหรือเหตุผลท่ีผูปวยไมปฏิบัติตามแผนการรักษา
ไมทราบภูมิปญญาหรือการเรียนรูท่ีผูปวยพัฒนาตนเอง
ใหปรับตัวกับสภาพรางกายท่ีเจ็บปวยได มองเห็นแต
เพียงวาผูปวยคนน้ีไมรวมมือคือรับประทานยาไมตอเน่ือง
แลวกาวขามไปท่ีประเด็นวาจะปรับพฤติกรรมผูปวย
อยางไร จะควบคุมเขาอยางไร แตคงไมสําเร็จโดยงาย
เพราะนักศึกษาไมทราบเหตุผลของพฤติกรรมเลยวาทําไม
ผูปวยจึงไมทานยา และ 2) นักศึกษาไมไดตระหนักวา
ตนเองกําลังศึกษาอะไร อาจารยมอบหมายใหศึกษาชีวิต
4 ประเด็น เมื่อพิจารณาประเด็นเหลาน้ันแลวจะพบวา
คําตอบควรเปนคําบรรยายหรือการเลาเรื่องใหเห็นวาชีวิต
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ผูปวยดําเนินไปอยางไร การขาดความตระหนักในตนเอง
น้ี น้ีจึงเปนอุปสรรคหน่ึงของการเขาใจเหตุผลและ
ความรูสึกของผูปวย ในขณะท่ีนักศึกษาตองการใหการ
พยาบาลท่ีเขาใจบุคคล

ขั้นท่ี 2 ใหนักศึกษาตรวจสอบตนเอง
ครูซักถาม ช้ีชวนใหนักศึกษาพิจารณาขอมูล

ชีวิตจริงของผูปวย วาสอดคลองกับแนวทางการชวยเหลือ
ท่ีนักศึกษาพยายามจัดใหหรือไม เชน ถามนักศึกษาวา “ท่ี
นักศึกษาบอกผูปวยวาขณะท่ีเปนแผลท่ีเทาควรหยุดงานใน
สวนไวกอน ควรรักษาตัวใหหายกอนน้ัน นักศึกษาคิดวา
ผูปวยจะทําไดหรือไม เพราะอะไร” มีขอมูลใดของผูปวย
รายน้ีท่ีแตกตางจากประสบการณเดิมของนักศึกษา เชน
ถามวา “ครั้งแรกท่ีไดขอมูลมานักศึกษาบอกวาผูปวยขาด
ยาสองเดือน ซึ่งหมายความวาไมปฏิบัติตัวตามแผนการ
รักษา แตจากการพูดคุยครั้งท่ีสองน้ันไมใช สรุปวาเปน
อยางไร” “มีเรื่องใดบางเก่ียวกับผูปวยรายน้ีท่ีนักศึกษายัง
ไมรูขอมูลแนชัด แตนักศึกษาเขียนแผนการพยาบาล
ลวงหนาไปกอนโดยใชประสบการณท่ีคุนเคย แตเมื่อพูดคุย
ครั้งท่ีสองแลวจึงพบวาเรื่องของผูปวยไมเปนแบบท่ี
นักศึกษาคิด” นักศึกษามีความรูสึกอยางไรเมื่อรับทราบ
ความจริงเก่ียวกับผูปวยหรือพฤติกรรมของผูปวย เชน
“นักศึกษารูสึกอยางไรเมื่อผูปวยเลาท่ีบางวันไมทานยา
เพราะตองประหยัดยาไวรอจนกวาลูกจะมาจากกรุงเทพ
แลวจึงไดไปรับยา” เปดโอกาสใหนักศึกษาประเมิน
สมมุติฐานเดิมอยางจริงจัง เชน “นักศึกษาคิดวาการใหขอ
วินิจฉัยการพยาบาลในครั้งแรกเปนอยางไรบาง ถูกตองไหม
อยางไร”

นักศึกษาคิดตอบคําถามเปนการสะทอนตนเอง
(Self-reflection) ท่ีนักศกึษาตองคิดใครครวญ และเกิดการ
ตระหนัก (Awareness)ในความคิด ความรูสึกของตนเอง ได
มีโอกาสรวบรวมขอมูลใหมอีกครั้ง ซึ่งขอมูลใหมบางเรื่องก็
ขยายความขอมูลเดิมท่ีรวบรวมมากอน ขอมูลใหมบางเรื่อง
ก็ตรงขามกับขอมูลเดิม ไดมีโอกาสพิจารณาประเมินวา
แผนการพยาบาลท่ีคิดไวน้ันเหมาะสมแลวหรือยัง นักศกึษา
คิดแลวสะทอนความคิดของตนเองออกมาเปนคําพูดเลาให
เพ่ือนในกลุมฟงวาตนคิดอยางไรตอการเจ็บปวยและ
พฤติกรรมของผูปวย และมีความรูสึกอยางไร นักศึกษาทุก

คนตระหนักรูวาสภาพท่ีแทจรงิของผูปวยเปนอยางไร และ
ตระหนักวาขอมูลท่ีตนเก็บรวบรวบรวมมาในรอบแรกน้ันมี
ความคลุมเครือ ไมชัดเจน บางเรื่องก็ไมตรงกับความจริง

ประเด็นท่ีครูตองบันทึกไวเพ่ือการพัฒนาคือ
จากการอานรายงานพบวานักศึกษาสรุปความวาผูปวยมี
ปญหาดานใดดานหน่ึงเร็วเกินไป ท้ังๆท่ีมีขอมูลสนับสนุน
เพียงเล็กนอย แตนักศึกษาเลือกใชคําท่ีเสมือนมีเหตุผล
นาสนใจวานักศึกษานํากลุมคําพวกน้ีมาจากแหลงใด อาจ
เปนการเลียนแบบรายงานเดิมๆท่ีตนเคยทํามากอน หรือ
เขียนตามตัวอยางการวางแผนการพยาบาลจากหนังสือก็ได

ขั้นท่ี 3 ใหนักศึกษาประเมินสมมุติฐานเดิม
อยางจริงจัง

ครูเปดโอกาสใหนักศึกษาประเมินวาแผนการ
พยาบาลท่ีเขียนข้ึนในครั้งแรกน้ันถูกตอง เหมาะสม
เปนไปไดหรือไม โดยใชคําถาม ดังน้ี ขอมูลพ้ืนฐาน
ถูกตองหรือไม  เ พียงพอท่ีจะสรุปปญหาหรือไม
ครอบคลุมทุกแหลงขอมูลหรือไม การตั้งขอวินิจฉัยการ
พยาบาลถูกตองและสอดคลองตามขอมูลท่ีรวบรวมได
หรือไม แผนการพยาบาลมีความเฉพาะเจาะจงสําหรับ
ผูปวยรายน้ันๆหรือไม นําไปปฏิบัติไดจริงหรือไม

นักศึกษานักศึกษาประเมินว าแผนการ
พยาบาลท่ีทําครั้งแรกน้ันกวางไป ไมละเอียด บางเรื่อง
ก็ไมถูกตอง

ประเด็นท่ีครูตองบันทึกไวคือ จากการอาน
รายงานพบวาผูปวยแตละคนมีรายละเอียดการใชชีวิต
ตางกัน แตปวยดวยโรคแบบเดียวกัน สังเกตเห็นไดวา
นักศึกษาจะมีขอวินิจฉัยการพยาบาลและแผนการ
ปฏิบัติการพยาบาลแบบเดียวกัน ไมพบความแตกตาง
ระหวางบุคคลจากแผนการพยาบาลเหลาน้ี

ขั้นท่ี 4 สนับสนุนใหนักศึกษาเปดใจยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง

ครูช้ีประเด็นใหนักศึกษาเห็นวาการท่ีแผนการ
พยาบาลตามประสบการณเดิมกับความจริงของชีวิต
ผูปวยน้ันไมสอดคลองกันน้ัน ขอใหนักศึกษาแสดงความ
คิดเห็นวาควรเปลี่ยนแปลงรูปแบบท่ีตนยึดถือมากอน
บางหรือไม เพราะเหตุใด
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ผูปวยดําเนินไปอยางไร การขาดความตระหนักในตนเอง
น้ี น้ีจึงเปนอุปสรรคหน่ึงของการเขาใจเหตุผลและ
ความรูสึกของผูปวย ในขณะท่ีนักศึกษาตองการใหการ
พยาบาลท่ีเขาใจบุคคล

ขั้นท่ี 2 ใหนักศึกษาตรวจสอบตนเอง
ครูซักถาม ช้ีชวนใหนักศึกษาพิจารณาขอมูล

ชีวิตจริงของผูปวย วาสอดคลองกับแนวทางการชวยเหลือ
ท่ีนักศึกษาพยายามจัดใหหรือไม เชน ถามนักศึกษาวา “ท่ี
นักศึกษาบอกผูปวยวาขณะท่ีเปนแผลท่ีเทาควรหยุดงานใน
สวนไวกอน ควรรักษาตัวใหหายกอนน้ัน นักศึกษาคิดวา
ผูปวยจะทําไดหรือไม เพราะอะไร” มีขอมูลใดของผูปวย
รายน้ีท่ีแตกตางจากประสบการณเดิมของนักศึกษา เชน
ถามวา “ครั้งแรกท่ีไดขอมูลมานักศึกษาบอกวาผูปวยขาด
ยาสองเดือน ซึ่งหมายความวาไมปฏิบัติตัวตามแผนการ
รักษา แตจากการพูดคุยครั้งท่ีสองน้ันไมใช สรุปวาเปน
อยางไร” “มีเรื่องใดบางเก่ียวกับผูปวยรายน้ีท่ีนักศึกษายัง
ไมรูขอมูลแนชัด แตนักศึกษาเขียนแผนการพยาบาล
ลวงหนาไปกอนโดยใชประสบการณท่ีคุนเคย แตเมื่อพูดคุย
ครั้งท่ีสองแลวจึงพบวาเรื่องของผูปวยไมเปนแบบท่ี
นักศึกษาคิด” นักศึกษามีความรูสึกอยางไรเมื่อรับทราบ
ความจริงเก่ียวกับผูปวยหรือพฤติกรรมของผูปวย เชน
“นักศึกษารูสึกอยางไรเมื่อผูปวยเลาท่ีบางวันไมทานยา
เพราะตองประหยัดยาไวรอจนกวาลูกจะมาจากกรุงเทพ
แลวจึงไดไปรับยา” เปดโอกาสใหนักศึกษาประเมิน
สมมุติฐานเดิมอยางจริงจัง เชน “นักศึกษาคิดวาการใหขอ
วินิจฉัยการพยาบาลในครั้งแรกเปนอยางไรบาง ถูกตองไหม
อยางไร”

นักศึกษาคิดตอบคําถามเปนการสะทอนตนเอง
(Self-reflection) ท่ีนักศกึษาตองคิดใครครวญ และเกิดการ
ตระหนัก (Awareness)ในความคิด ความรูสึกของตนเอง ได
มีโอกาสรวบรวมขอมูลใหมอีกครั้ง ซึ่งขอมูลใหมบางเรื่องก็
ขยายความขอมูลเดิมท่ีรวบรวมมากอน ขอมูลใหมบางเรื่อง
ก็ตรงขามกับขอมูลเดิม ไดมีโอกาสพิจารณาประเมินวา
แผนการพยาบาลท่ีคิดไวน้ันเหมาะสมแลวหรือยัง นักศกึษา
คิดแลวสะทอนความคิดของตนเองออกมาเปนคําพูดเลาให
เพ่ือนในกลุมฟงวาตนคิดอยางไรตอการเจ็บปวยและ
พฤติกรรมของผูปวย และมีความรูสึกอยางไร นักศึกษาทุก

คนตระหนักรูวาสภาพท่ีแทจรงิของผูปวยเปนอยางไร และ
ตระหนักวาขอมูลท่ีตนเก็บรวบรวบรวมมาในรอบแรกน้ันมี
ความคลุมเครือ ไมชัดเจน บางเรื่องก็ไมตรงกับความจริง

ประเด็นท่ีครูตองบันทึกไวเพ่ือการพัฒนาคือ
จากการอานรายงานพบวานักศึกษาสรุปความวาผูปวยมี
ปญหาดานใดดานหน่ึงเร็วเกินไป ท้ังๆท่ีมีขอมูลสนับสนุน
เพียงเล็กนอย แตนักศึกษาเลือกใชคําท่ีเสมือนมีเหตุผล
นาสนใจวานักศึกษานํากลุมคําพวกน้ีมาจากแหลงใด อาจ
เปนการเลียนแบบรายงานเดิมๆท่ีตนเคยทํามากอน หรือ
เขียนตามตัวอยางการวางแผนการพยาบาลจากหนังสือก็ได

ขั้นท่ี 3 ใหนักศึกษาประเมินสมมุติฐานเดิม
อยางจริงจัง

ครูเปดโอกาสใหนักศึกษาประเมินวาแผนการ
พยาบาลท่ีเขียนข้ึนในครั้งแรกน้ันถูกตอง เหมาะสม
เปนไปไดหรือไม โดยใชคําถาม ดังน้ี ขอมูลพ้ืนฐาน
ถูกตองหรือไม  เ พียงพอท่ีจะสรุปปญหาหรือไม
ครอบคลุมทุกแหลงขอมูลหรือไม การตั้งขอวินิจฉัยการ
พยาบาลถูกตองและสอดคลองตามขอมูลท่ีรวบรวมได
หรือไม แผนการพยาบาลมีความเฉพาะเจาะจงสําหรับ
ผูปวยรายน้ันๆหรือไม นําไปปฏิบัติไดจริงหรือไม

นักศึกษานักศึกษาประเมินว าแผนการ
พยาบาลท่ีทําครั้งแรกน้ันกวางไป ไมละเอียด บางเรื่อง
ก็ไมถูกตอง

ประเด็นท่ีครูตองบันทึกไวคือ จากการอาน
รายงานพบวาผูปวยแตละคนมีรายละเอียดการใชชีวิต
ตางกัน แตปวยดวยโรคแบบเดียวกัน สังเกตเห็นไดวา
นักศึกษาจะมีขอวินิจฉัยการพยาบาลและแผนการ
ปฏิบัติการพยาบาลแบบเดียวกัน ไมพบความแตกตาง
ระหวางบุคคลจากแผนการพยาบาลเหลาน้ี

ขั้นท่ี 4 สนับสนุนใหนักศึกษาเปดใจยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง

ครูช้ีประเด็นใหนักศึกษาเห็นวาการท่ีแผนการ
พยาบาลตามประสบการณเดิมกับความจริงของชีวิต
ผูปวยน้ันไมสอดคลองกันน้ัน ขอใหนักศึกษาแสดงความ
คิดเห็นวาควรเปลี่ยนแปลงรูปแบบท่ีตนยึดถือมากอน
บางหรือไม เพราะเหตุใด
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ผูปวยดําเนินไปอยางไร การขาดความตระหนักในตนเอง
น้ี น้ีจึงเปนอุปสรรคหน่ึงของการเขาใจเหตุผลและ
ความรูสึกของผูปวย ในขณะท่ีนักศึกษาตองการใหการ
พยาบาลท่ีเขาใจบุคคล

ขั้นท่ี 2 ใหนักศึกษาตรวจสอบตนเอง
ครูซักถาม ช้ีชวนใหนักศึกษาพิจารณาขอมูล

ชีวิตจริงของผูปวย วาสอดคลองกับแนวทางการชวยเหลือ
ท่ีนักศึกษาพยายามจัดใหหรือไม เชน ถามนักศึกษาวา “ท่ี
นักศึกษาบอกผูปวยวาขณะท่ีเปนแผลท่ีเทาควรหยุดงานใน
สวนไวกอน ควรรักษาตัวใหหายกอนน้ัน นักศึกษาคิดวา
ผูปวยจะทําไดหรือไม เพราะอะไร” มีขอมูลใดของผูปวย
รายน้ีท่ีแตกตางจากประสบการณเดิมของนักศึกษา เชน
ถามวา “ครั้งแรกท่ีไดขอมูลมานักศึกษาบอกวาผูปวยขาด
ยาสองเดือน ซึ่งหมายความวาไมปฏิบัติตัวตามแผนการ
รักษา แตจากการพูดคุยครั้งท่ีสองน้ันไมใช สรุปวาเปน
อยางไร” “มีเรื่องใดบางเก่ียวกับผูปวยรายน้ีท่ีนักศึกษายัง
ไมรูขอมูลแนชัด แตนักศึกษาเขียนแผนการพยาบาล
ลวงหนาไปกอนโดยใชประสบการณท่ีคุนเคย แตเมื่อพูดคุย
ครั้งท่ีสองแลวจึงพบวาเรื่องของผูปวยไมเปนแบบท่ี
นักศึกษาคิด” นักศึกษามีความรูสึกอยางไรเมื่อรับทราบ
ความจริงเก่ียวกับผูปวยหรือพฤติกรรมของผูปวย เชน
“นักศึกษารูสึกอยางไรเมื่อผูปวยเลาท่ีบางวันไมทานยา
เพราะตองประหยัดยาไวรอจนกวาลูกจะมาจากกรุงเทพ
แลวจึงไดไปรับยา” เปดโอกาสใหนักศึกษาประเมิน
สมมุติฐานเดิมอยางจริงจัง เชน “นักศึกษาคิดวาการใหขอ
วินิจฉัยการพยาบาลในครั้งแรกเปนอยางไรบาง ถูกตองไหม
อยางไร”

นักศึกษาคิดตอบคําถามเปนการสะทอนตนเอง
(Self-reflection) ท่ีนักศกึษาตองคิดใครครวญ และเกิดการ
ตระหนัก (Awareness)ในความคิด ความรูสึกของตนเอง ได
มีโอกาสรวบรวมขอมูลใหมอีกครั้ง ซึ่งขอมูลใหมบางเรื่องก็
ขยายความขอมูลเดิมท่ีรวบรวมมากอน ขอมูลใหมบางเรื่อง
ก็ตรงขามกับขอมูลเดิม ไดมีโอกาสพิจารณาประเมินวา
แผนการพยาบาลท่ีคิดไวน้ันเหมาะสมแลวหรือยัง นักศกึษา
คิดแลวสะทอนความคิดของตนเองออกมาเปนคําพูดเลาให
เพ่ือนในกลุมฟงวาตนคิดอยางไรตอการเจ็บปวยและ
พฤติกรรมของผูปวย และมีความรูสึกอยางไร นักศึกษาทุก

คนตระหนักรูวาสภาพท่ีแทจรงิของผูปวยเปนอยางไร และ
ตระหนักวาขอมูลท่ีตนเก็บรวบรวบรวมมาในรอบแรกน้ันมี
ความคลุมเครือ ไมชัดเจน บางเรื่องก็ไมตรงกับความจริง

ประเด็นท่ีครูตองบันทึกไวเพ่ือการพัฒนาคือ
จากการอานรายงานพบวานักศึกษาสรุปความวาผูปวยมี
ปญหาดานใดดานหน่ึงเร็วเกินไป ท้ังๆท่ีมีขอมูลสนับสนุน
เพียงเล็กนอย แตนักศึกษาเลือกใชคําท่ีเสมือนมีเหตุผล
นาสนใจวานักศึกษานํากลุมคําพวกน้ีมาจากแหลงใด อาจ
เปนการเลียนแบบรายงานเดิมๆท่ีตนเคยทํามากอน หรือ
เขียนตามตัวอยางการวางแผนการพยาบาลจากหนังสือก็ได

ขั้นท่ี 3 ใหนักศึกษาประเมินสมมุติฐานเดิม
อยางจริงจัง

ครูเปดโอกาสใหนักศึกษาประเมินวาแผนการ
พยาบาลท่ีเขียนข้ึนในครั้งแรกน้ันถูกตอง เหมาะสม
เปนไปไดหรือไม โดยใชคําถาม ดังน้ี ขอมูลพ้ืนฐาน
ถูกตองหรือไม  เ พียงพอท่ีจะสรุปปญหาหรือไม
ครอบคลุมทุกแหลงขอมูลหรือไม การตั้งขอวินิจฉัยการ
พยาบาลถูกตองและสอดคลองตามขอมูลท่ีรวบรวมได
หรือไม แผนการพยาบาลมีความเฉพาะเจาะจงสําหรับ
ผูปวยรายน้ันๆหรือไม นําไปปฏิบัติไดจริงหรือไม

นักศึกษานักศึกษาประเมินว าแผนการ
พยาบาลท่ีทําครั้งแรกน้ันกวางไป ไมละเอียด บางเรื่อง
ก็ไมถูกตอง

ประเด็นท่ีครูตองบันทึกไวคือ จากการอาน
รายงานพบวาผูปวยแตละคนมีรายละเอียดการใชชีวิต
ตางกัน แตปวยดวยโรคแบบเดียวกัน สังเกตเห็นไดวา
นักศึกษาจะมีขอวินิจฉัยการพยาบาลและแผนการ
ปฏิบัติการพยาบาลแบบเดียวกัน ไมพบความแตกตาง
ระหวางบุคคลจากแผนการพยาบาลเหลาน้ี

ขั้นท่ี 4 สนับสนุนใหนักศึกษาเปดใจยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง

ครูช้ีประเด็นใหนักศึกษาเห็นวาการท่ีแผนการ
พยาบาลตามประสบการณเดิมกับความจริงของชีวิต
ผูปวยน้ันไมสอดคลองกันน้ัน ขอใหนักศึกษาแสดงความ
คิดเห็นวาควรเปลี่ยนแปลงรูปแบบท่ีตนยึดถือมากอน
บางหรือไม เพราะเหตุใด
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นักศึกษาพูดแสดงความคิดเห็น ทัศนคติ และ
ความรู สึ ก ท่ีมีตอประเด็นการพยาบาล ท่ี ถูกตอง
เหมาะสม และเปนไปไดจริง ซึ่งนักศึกษาแสดงความ
สงสัยวา สามารถเขียนปญหาแปลกๆ ท่ีตนไมเคยเห็น
มากอนไดจริงหรือไม การเขียนแผนการพยาบาลท่ีเปน
ปญหาใหมๆน้ีจะมีผลตอคะแนนการวางแผนการ
พยาบาลไหม นักศึกษายอมรับวาควรปรับแผน แตไม
กลาเขียนปญหาท่ีแทจริง เน่ืองจากไมเคยเห็นมากอน

ประเด็น ท่ีครู ต องตระหนักคือ  สํ าหรับ
นักศึกษาบางคนการเปลี่ยนแปลงเปนเรื่องยาก อาจเปน
เพราะเขาไมมั่นใจวาเขาจะไดรับผลกระทบดานคะแนน
หรือไม แสดงใหเห็นวาการเรียนของนักศึกษาไมใชการ
เรียนเพ่ือเรียนรูและพัฒนาแตเปนการเรียนเพ่ือใหได
คะแนนเทาน้ัน

ขั้นท่ี 5 ใหนักศึกษาคนหาทางเลือกใหม
ครูใชคําถามกระตุนการคิด รวมกับการช้ีชวน

ใหนักศึกษาพิจารณาขอมูลท่ีมีอยูวา การดูแลสุขภาพ
ของผูปวยรายน้ันๆจะทําไดอยางไรบาง นอกเหนือจาก
วิธีการเดิมๆท่ีพบแลววาไมเหมาะกับผูปวยรายน้ี เชน
ถามวา “ครั้งแรกท่ีนักศึกษาพบวาผูปวยใชสมุนไพร
รวมกับยาจากโรงพยาบาลเพ่ือควบคุมระดับนํ้าตาลน้ัน
นักศึกษาไดแนะนําผูปวยใหเลิกใชสมุนไพร เพราะอาจ
มีผลเสียตอไต แตผูปวยยืนยันท่ีจะใชสมุนไพรตอไป
เพราะเปนคนจัดสวนประกอบสมุนไพรและตมเอง จึง
มั่นใจวาปลอดภัย นักศึกษาคิดวาแผนการพยาบาลจะ
เปลี่ยนแปลงไปไดอยางไรบางไหม”

นักศึกษารวมแสดงความคิดเห็นท้ังท่ีเก่ียวกับ
กรณีศึกษาของตนเองและของเพ่ือนในกลุม โดยมีความ
คิดเห็นท่ีขัดแยงได แตไมวิพากษวิจารณ รับฟงอยาง
ตั้งใจเมื่อเพ่ือนนําเสนอเรื่องราวและแสดงความคิดเห็น
มีความรูสึกปลอดภัยเพียงพอท่ีจะแสดงความรูสึกท่ี
แทจริงหรือคิดเห็นแตกตาง มีความคิดสรางสรรคท่ีจะ
คิดในสิ่งท่ียังไมเคยทํามากอน นักศึกษาพยายามคิดและ
แสดงความคิด เห็นต อกลุ ม รวม ท้ั ง เ ช่ือม โยง กับ
ประสบการณสวนตัวดวย

สิ่งท่ีครูตองยอมรับคือ นักศึกษาคุนเคยกับ
การใชอินเตอรเนต เมื่อครูเปดโอกาสใหนักศึกษาคนหา
ขอมูลเพ่ิมเติมโดยใชอินเตอรเนต ณ เวลาท่ีกําลัง
อภิปรายน้ันชวยใหนักศึกษามีปฏิกิริยาท่ีจะเรียนรูอยาง
ตอเน่ือง

ขั้นท่ี 6 ใหนักศึกษาวางแผนวาจะทําสิ่งใหม
อยางไร

ครู ใชคํ าถามกระตุ น ให นักศึ กษาคิดหา
แนวทางใหมๆในการดูแลสุขภาพผูปวยเฉพาะราย เชน
พูดกับนักศึกษาวา “ตอนน้ีเราทราบแลววา ผูปวย
จํ า เป นต อ ง รอจนกว า ลู กจะมารั บ จากบ านม า
โรงพยาบาลเพ่ือรับยาตอเน่ือง ซึ่งลูกทํางานขับรถสง
สินคาตางจังหวัด บางครั้งมีงานดวน ไมคอยแนนอน ตัว
ผูปวยเองอยากไดยาเผื่อไวอีกใหมีพอสักสองสัปดาห แต
ไมเคยได ทําใหขาดยา และตองประหยัดยาไวทานบาง
หยุดบาง เวลามีอาการกําเริบจะไดมียาไวทาน และ
นักศึกษารวมกับกลุมมีความเห็นวาสภาพอาการของ
ผูปวย ความตระหนักเรื่องโรคและการรักษา รวมท้ัง
ขอจํากัดในชีวิต พยาบาลผูดูแลควรชวยประสานให
ผูปวยไดรับการดูแลดังกลาวได จากประเด็นน้ีนักศึกษา
คิดวาเราจะทําใหเปนจริงไดอยางไร”

นักศึกษาพยายามคิดวาบริบทชีวิตเดิมของ
ผูปวยเปนอยางไร นักศึกษาควรออกแบบการพยาบาล
อยางไรใหสอดคลองไปดวย กัน ในบางประเด็น
นักศึกษาก็นึกไมออก เพราะยังขาดการมองภาพใหญ
เชน ระบบบริการสุขภาพ ซึ่งครูตองชวยเพ่ิมขอมูลให
ดวย

ขั้นท่ี 7 ใหนักศึกษาคนหาความรูและทักษะ
ท่ีจําเปนเพ่ิมเติม

ครูเปดโอกาสและใหคําแนะนํานักศึกษาใน
การแสวงหาความรูใหมๆท่ีเปนประโยชนในการใหการ
พยาบาลแบบใหมท่ีแตกตางไปจากเดิม และเหมาะสม
กับสภาพผูปวย เชน “จากกรณีผูปวยเบาหวานยากจน
แตละวันแทบไมมีเงินติดตัวไวใช ท่ีบานไมมีตูเย็น ตอง
พยายามหาเงินมาเพ่ือซื้อนํ้าแข็งวันละ 10 บาทมาแช
อินซูลิน จนบางวันไมมีเงินซื้อขาว ตองยอมอดขาว
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นักศึกษาพูดแสดงความคิดเห็น ทัศนคติ และ
ความรู สึ ก ท่ีมีตอประเด็นการพยาบาล ท่ี ถูกตอง
เหมาะสม และเปนไปไดจริง ซึ่งนักศึกษาแสดงความ
สงสัยวา สามารถเขียนปญหาแปลกๆ ท่ีตนไมเคยเห็น
มากอนไดจริงหรือไม การเขียนแผนการพยาบาลท่ีเปน
ปญหาใหมๆน้ีจะมีผลตอคะแนนการวางแผนการ
พยาบาลไหม นักศึกษายอมรับวาควรปรับแผน แตไม
กลาเขียนปญหาท่ีแทจริง เน่ืองจากไมเคยเห็นมากอน

ประเด็น ท่ีครู ต องตระหนักคือ  สํ าหรับ
นักศึกษาบางคนการเปลี่ยนแปลงเปนเรื่องยาก อาจเปน
เพราะเขาไมมั่นใจวาเขาจะไดรับผลกระทบดานคะแนน
หรือไม แสดงใหเห็นวาการเรียนของนักศึกษาไมใชการ
เรียนเพ่ือเรียนรูและพัฒนาแตเปนการเรียนเพ่ือใหได
คะแนนเทาน้ัน

ขั้นท่ี 5 ใหนักศึกษาคนหาทางเลือกใหม
ครูใชคําถามกระตุนการคิด รวมกับการช้ีชวน

ใหนักศึกษาพิจารณาขอมูลท่ีมีอยูวา การดูแลสุขภาพ
ของผูปวยรายน้ันๆจะทําไดอยางไรบาง นอกเหนือจาก
วิธีการเดิมๆท่ีพบแลววาไมเหมาะกับผูปวยรายน้ี เชน
ถามวา “ครั้งแรกท่ีนักศึกษาพบวาผูปวยใชสมุนไพร
รวมกับยาจากโรงพยาบาลเพ่ือควบคุมระดับนํ้าตาลน้ัน
นักศึกษาไดแนะนําผูปวยใหเลิกใชสมุนไพร เพราะอาจ
มีผลเสียตอไต แตผูปวยยืนยันท่ีจะใชสมุนไพรตอไป
เพราะเปนคนจัดสวนประกอบสมุนไพรและตมเอง จึง
มั่นใจวาปลอดภัย นักศึกษาคิดวาแผนการพยาบาลจะ
เปลี่ยนแปลงไปไดอยางไรบางไหม”

นักศึกษารวมแสดงความคิดเห็นท้ังท่ีเก่ียวกับ
กรณีศึกษาของตนเองและของเพ่ือนในกลุม โดยมีความ
คิดเห็นท่ีขัดแยงได แตไมวิพากษวิจารณ รับฟงอยาง
ตั้งใจเมื่อเพ่ือนนําเสนอเรื่องราวและแสดงความคิดเห็น
มีความรูสึกปลอดภัยเพียงพอท่ีจะแสดงความรูสึกท่ี
แทจริงหรือคิดเห็นแตกตาง มีความคิดสรางสรรคท่ีจะ
คิดในสิ่งท่ียังไมเคยทํามากอน นักศึกษาพยายามคิดและ
แสดงความคิด เห็นต อกลุ ม รวม ท้ั ง เ ช่ือม โยง กับ
ประสบการณสวนตัวดวย

สิ่งท่ีครูตองยอมรับคือ นักศึกษาคุนเคยกับ
การใชอินเตอรเนต เมื่อครูเปดโอกาสใหนักศึกษาคนหา
ขอมูลเพ่ิมเติมโดยใชอินเตอรเนต ณ เวลาท่ีกําลัง
อภิปรายน้ันชวยใหนักศึกษามีปฏิกิริยาท่ีจะเรียนรูอยาง
ตอเน่ือง

ขั้นท่ี 6 ใหนักศึกษาวางแผนวาจะทําสิ่งใหม
อยางไร

ครู ใชคํ าถามกระตุ น ให นักศึ กษาคิดหา
แนวทางใหมๆในการดูแลสุขภาพผูปวยเฉพาะราย เชน
พูดกับนักศึกษาวา “ตอนน้ีเราทราบแลววา ผูปวย
จํ า เป นต อ ง รอจนกว า ลู กจะมารั บ จากบ านม า
โรงพยาบาลเพ่ือรับยาตอเน่ือง ซึ่งลูกทํางานขับรถสง
สินคาตางจังหวัด บางครั้งมีงานดวน ไมคอยแนนอน ตัว
ผูปวยเองอยากไดยาเผื่อไวอีกใหมีพอสักสองสัปดาห แต
ไมเคยได ทําใหขาดยา และตองประหยัดยาไวทานบาง
หยุดบาง เวลามีอาการกําเริบจะไดมียาไวทาน และ
นักศึกษารวมกับกลุมมีความเห็นวาสภาพอาการของ
ผูปวย ความตระหนักเรื่องโรคและการรักษา รวมท้ัง
ขอจํากัดในชีวิต พยาบาลผูดูแลควรชวยประสานให
ผูปวยไดรับการดูแลดังกลาวได จากประเด็นน้ีนักศึกษา
คิดวาเราจะทําใหเปนจริงไดอยางไร”

นักศึกษาพยายามคิดวาบริบทชีวิตเดิมของ
ผูปวยเปนอยางไร นักศึกษาควรออกแบบการพยาบาล
อยางไรใหสอดคลองไปดวย กัน ในบางประเด็น
นักศึกษาก็นึกไมออก เพราะยังขาดการมองภาพใหญ
เชน ระบบบริการสุขภาพ ซึ่งครูตองชวยเพ่ิมขอมูลให
ดวย

ขั้นท่ี 7 ใหนักศึกษาคนหาความรูและทักษะ
ท่ีจําเปนเพ่ิมเติม

ครูเปดโอกาสและใหคําแนะนํานักศึกษาใน
การแสวงหาความรูใหมๆท่ีเปนประโยชนในการใหการ
พยาบาลแบบใหมท่ีแตกตางไปจากเดิม และเหมาะสม
กับสภาพผูปวย เชน “จากกรณีผูปวยเบาหวานยากจน
แตละวันแทบไมมีเงินติดตัวไวใช ท่ีบานไมมีตูเย็น ตอง
พยายามหาเงินมาเพ่ือซื้อนํ้าแข็งวันละ 10 บาทมาแช
อินซูลิน จนบางวันไมมีเงินซื้อขาว ตองยอมอดขาว

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
Vol. 4 No.1 Jan – Jun 2017

~ 64 ~

นักศึกษาพูดแสดงความคิดเห็น ทัศนคติ และ
ความรู สึ ก ท่ีมีตอประเด็นการพยาบาล ท่ี ถูกตอง
เหมาะสม และเปนไปไดจริง ซึ่งนักศึกษาแสดงความ
สงสัยวา สามารถเขียนปญหาแปลกๆ ท่ีตนไมเคยเห็น
มากอนไดจริงหรือไม การเขียนแผนการพยาบาลท่ีเปน
ปญหาใหมๆน้ีจะมีผลตอคะแนนการวางแผนการ
พยาบาลไหม นักศึกษายอมรับวาควรปรับแผน แตไม
กลาเขียนปญหาท่ีแทจริง เน่ืองจากไมเคยเห็นมากอน

ประเด็น ท่ีครู ต องตระหนักคือ  สํ าหรับ
นักศึกษาบางคนการเปลี่ยนแปลงเปนเรื่องยาก อาจเปน
เพราะเขาไมมั่นใจวาเขาจะไดรับผลกระทบดานคะแนน
หรือไม แสดงใหเห็นวาการเรียนของนักศึกษาไมใชการ
เรียนเพ่ือเรียนรูและพัฒนาแตเปนการเรียนเพ่ือใหได
คะแนนเทาน้ัน

ขั้นท่ี 5 ใหนักศึกษาคนหาทางเลือกใหม
ครูใชคําถามกระตุนการคิด รวมกับการช้ีชวน

ใหนักศึกษาพิจารณาขอมูลท่ีมีอยูวา การดูแลสุขภาพ
ของผูปวยรายน้ันๆจะทําไดอยางไรบาง นอกเหนือจาก
วิธีการเดิมๆท่ีพบแลววาไมเหมาะกับผูปวยรายน้ี เชน
ถามวา “ครั้งแรกท่ีนักศึกษาพบวาผูปวยใชสมุนไพร
รวมกับยาจากโรงพยาบาลเพ่ือควบคุมระดับนํ้าตาลน้ัน
นักศึกษาไดแนะนําผูปวยใหเลิกใชสมุนไพร เพราะอาจ
มีผลเสียตอไต แตผูปวยยืนยันท่ีจะใชสมุนไพรตอไป
เพราะเปนคนจัดสวนประกอบสมุนไพรและตมเอง จึง
มั่นใจวาปลอดภัย นักศึกษาคิดวาแผนการพยาบาลจะ
เปลี่ยนแปลงไปไดอยางไรบางไหม”

นักศึกษารวมแสดงความคิดเห็นท้ังท่ีเก่ียวกับ
กรณีศึกษาของตนเองและของเพ่ือนในกลุม โดยมีความ
คิดเห็นท่ีขัดแยงได แตไมวิพากษวิจารณ รับฟงอยาง
ตั้งใจเมื่อเพ่ือนนําเสนอเรื่องราวและแสดงความคิดเห็น
มีความรูสึกปลอดภัยเพียงพอท่ีจะแสดงความรูสึกท่ี
แทจริงหรือคิดเห็นแตกตาง มีความคิดสรางสรรคท่ีจะ
คิดในสิ่งท่ียังไมเคยทํามากอน นักศึกษาพยายามคิดและ
แสดงความคิด เห็นต อกลุ ม รวม ท้ั ง เ ช่ือม โยง กับ
ประสบการณสวนตัวดวย

สิ่งท่ีครูตองยอมรับคือ นักศึกษาคุนเคยกับ
การใชอินเตอรเนต เมื่อครูเปดโอกาสใหนักศึกษาคนหา
ขอมูลเพ่ิมเติมโดยใชอินเตอรเนต ณ เวลาท่ีกําลัง
อภิปรายน้ันชวยใหนักศึกษามีปฏิกิริยาท่ีจะเรียนรูอยาง
ตอเน่ือง

ขั้นท่ี 6 ใหนักศึกษาวางแผนวาจะทําสิ่งใหม
อยางไร

ครู ใชคํ าถามกระตุ น ให นักศึ กษาคิดหา
แนวทางใหมๆในการดูแลสุขภาพผูปวยเฉพาะราย เชน
พูดกับนักศึกษาวา “ตอนน้ีเราทราบแลววา ผูปวย
จํ า เป นต อ ง รอจนกว า ลู กจะมารั บ จากบ านม า
โรงพยาบาลเพ่ือรับยาตอเน่ือง ซึ่งลูกทํางานขับรถสง
สินคาตางจังหวัด บางครั้งมีงานดวน ไมคอยแนนอน ตัว
ผูปวยเองอยากไดยาเผื่อไวอีกใหมีพอสักสองสัปดาห แต
ไมเคยได ทําใหขาดยา และตองประหยัดยาไวทานบาง
หยุดบาง เวลามีอาการกําเริบจะไดมียาไวทาน และ
นักศึกษารวมกับกลุมมีความเห็นวาสภาพอาการของ
ผูปวย ความตระหนักเรื่องโรคและการรักษา รวมท้ัง
ขอจํากัดในชีวิต พยาบาลผูดูแลควรชวยประสานให
ผูปวยไดรับการดูแลดังกลาวได จากประเด็นน้ีนักศึกษา
คิดวาเราจะทําใหเปนจริงไดอยางไร”

นักศึกษาพยายามคิดวาบริบทชีวิตเดิมของ
ผูปวยเปนอยางไร นักศึกษาควรออกแบบการพยาบาล
อยางไรใหสอดคลองไปดวย กัน ในบางประเด็น
นักศึกษาก็นึกไมออก เพราะยังขาดการมองภาพใหญ
เชน ระบบบริการสุขภาพ ซึ่งครูตองชวยเพ่ิมขอมูลให
ดวย

ขั้นท่ี 7 ใหนักศึกษาคนหาความรูและทักษะ
ท่ีจําเปนเพ่ิมเติม

ครูเปดโอกาสและใหคําแนะนํานักศึกษาใน
การแสวงหาความรูใหมๆท่ีเปนประโยชนในการใหการ
พยาบาลแบบใหมท่ีแตกตางไปจากเดิม และเหมาะสม
กับสภาพผูปวย เชน “จากกรณีผูปวยเบาหวานยากจน
แตละวันแทบไมมีเงินติดตัวไวใช ท่ีบานไมมีตูเย็น ตอง
พยายามหาเงินมาเพ่ือซื้อนํ้าแข็งวันละ 10 บาทมาแช
อินซูลิน จนบางวันไมมีเงินซื้อขาว ตองยอมอดขาว
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บางครั้งเปนลม บางวันมีปญหานํ้าตาลข้ึนสูง ซึ่งเรา
อภิปรายกันแลววาอินซูลินไมจําเปนตองแชตูเย็นเสมอ
ไป อาจแนะนําวิธีการเก็บยาแบบใหมใหผูปวยประหยัด
เงินคานํ้าแข็ง และมีเงินซื้อพออาหาร อยางไรก็ตาม
ประเด็นการพยาบาลขอน้ีเปนทักษะการพยาบาลท่ี
นักศึกษายังไม เคยทํามากอน นักศึกษาคิดวาเรา
จําเปนตองหาความรูเพ่ิมเติมไหมเพ่ือใหมั่นใจไดวาการ
ปฏิบัตแิบบใหมน้ันเปนประโยชนตอผูปวยจริงๆ”

นักศึกษาระบุ ว าความรูหรือ ทักษะใด ท่ี
จําเปนตองเรียนรูเพ่ิม ตองแสวงหาความรูเพ่ิมเติมเรื่อง
โรคท่ีผูปวยเปน แมวาการเรียนในหองเรียนจะยังไมได
เรียนก็ตาม แตนักศึกษาสามารถแสวงหาความรูใหมๆ
ไดอยางรวดเร็วโดยใชอินเตอรเนต

การสอนในชวงน้ี ครูตองมีมุมมองการดูแล
คนท้ังคนแบบองครวม เพ่ือกระตุนใหนักศึกษามองคน
ใหครอบคลุม
หมายเหตุ การเรียนรู ในข้ันตอนท่ี 5-7 น้ีเปนสิ่ง ท่ี
เกิดข้ึนในเวลาไรเรี่ยกัน และกลับไปมาหลายรอบ

ขั้นท่ี 8 ใหนักศึกษาลองทําแบบใหม
ครูจัดใหนักศึกษามีโอกาสเขียนแผนการ

พยาบาลข้ึนใหมเปนลายลักษณอักษร หรือไดนําการ
พยาบาลท่ีวางแผนใหมไปใชกับผูปวย ในการสอนครั้งน้ี
มีจุดเนนท่ีการวางแผนการพยาบาลใหมีความเปนองค
ร วม  ตรงตามปญหา/ความตอ งการของผู ป ว ย
สอดคลองกับวิถีชีวิตจริงของผูปวย อาจารยจึงให
นักศึกษาลงมือเขียนแผนการพยาบาลข้ึนใหม ตามท่ีได
พูดคุยรวมกันในกลุมแลว

นักศึกษาเขียนแผนการพยาบาลข้ึนใหมตาม
ขอมูลของผูปวย ซึ่งแตกตางจากการเขียนแผนการ
พยาบาลตามความคุนเคย นักศึกษาเขียนแผนการ
พยาบาลไดโดยครูตองซักถามใหคิดบางในบางครั้ง

สิ่งท่ีครูตองบันทึกไวเพ่ือการพัฒนาคือ การ
เลือกทําเพียงบางประเด็นแตใหนักศึกษาชวยกันคิดน้ัน
คอนขางเหมาะสมกับนักศึกษาพยาบาลศาสตร ช้ันปท่ี
2 มิฉะน้ันนักศึกษาจะรูสึกยากเกินไป

ขั้นท่ี 9 สนับสนุนใหนักศึกษามั่นใจในการ
ทําแบบใหมและความสัมพันธกับผูอื่น

ครูสนใจรับฟง/รับรูสิ่งท่ีนักศึกษาไดทําใหม
ไดแก แผนการพยาบาลท่ีเขียนข้ึนใหมโดยยึดหลัก
ความรูท่ีถูกตองและมีความเหมาะสมกับผูปวยเฉพาะ
ราย หรือเปดโอกาสใหนักศึกษานําแผนการรพยาบาลท่ี
เขียนข้ึนใหมไปปฏิบัติจริง จัดใหมีการอภิปรายเก่ียวกับ
การทําสิ่งใหม ใหกลุมไดแลกเปลี่ยนนความคิดเห็น
และนักศึกษาไดแสดงความรูสึกของตนเองตอการ
กระทําแบบใหมน้ัน รวมท้ังช่ืนชมตอผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึน
สนับสนุนใหนักศึกษาเปลี่ยนแปลงตนเองเรื่องการวาง
แผนการพยาบาลใหเหมาะสมกับชีวิตจริงของผูปวย
ตอไปอยางตอเน่ือง

นักศึกษาคิดเมื่อมีประเด็นเกิดข้ึนในการ
อภิปรายและรวมแสดงความคิดเห็น กลาพูดในสิ่งท่ี
แตกตาง และยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน

ครูตองพยายามสรางบรรยากาศ เพราะ
บรรยากาศท่ีเปนมิตรชวยใหนักศึกษากลาแสดงความ
คิดเห็น ครูตองมีบุคลิกภาพท่ีเปนมิตร ผอนคลาย
ยอมรับความแตกตางของนักศึกษาแตละคนได

ขั้นท่ี 10 สนับสนุนใหนักศึกษาบูรณาการ
สิ่งใหมกับวิถีชีวิต

ครู แสวงหาความร วมมือ ในการ พัฒนา
นักศึกษาใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องการวางแผนการ
พยาบาลใหเหมาะสมกับชีวิตจริงของผูปวยตอไปให
กวางขวางมากข้ึน ในการจัดการเรียนการสอนครั้งน้ีผู
จัดประสบการณเรียนรูครั้งน้ีหัวหนาโครงการไดสรุปผล
ในแงของการพัฒนาทักษะการบริการดวยหัวใจความ
เปนมนุษยสําหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรช้ันปท่ี 2
และเสนอแนะใหนักศึกษาไดรับการพัฒนาตอเน่ือง
ตอไป ใหนักศึกษาแสดงความหินเห็นวาการเรียนครั้งน้ี
เ ขา ได เ กิดการ เรี ยนรู อะ ไ ร  และจะ นํา ไปใช ใน
ชีวิตประจําวันอยางไร

นักศึกษาคิดใครครวญเก่ียวกับตนเอง และ
พิจารณาว าจะนําไปใช พัฒนาตนเองไดอย างไร
นักศึกษาตระหนักวาเขาสามารถทําอะไรใหมๆได
โดยเฉพาะการวางแผนการพยาบาลท่ีเหมาะกับผูปวย
เฉพาะราย นักศึกษาไดเรียนรูวาเขามักสรุปความคิด
ความรูสึกของผูปวยเสียเอง ซึ่งบางครั้งไมตรงกับความ
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บางครั้งเปนลม บางวันมีปญหานํ้าตาลข้ึนสูง ซึ่งเรา
อภิปรายกันแลววาอินซูลินไมจําเปนตองแชตูเย็นเสมอ
ไป อาจแนะนําวิธีการเก็บยาแบบใหมใหผูปวยประหยัด
เงินคานํ้าแข็ง และมีเงินซื้อพออาหาร อยางไรก็ตาม
ประเด็นการพยาบาลขอน้ีเปนทักษะการพยาบาลท่ี
นักศึกษายังไม เคยทํามากอน นักศึกษาคิดวาเรา
จําเปนตองหาความรูเพ่ิมเติมไหมเพ่ือใหมั่นใจไดวาการ
ปฏิบัตแิบบใหมน้ันเปนประโยชนตอผูปวยจริงๆ”

นักศึกษาระบุ ว าความรูหรือ ทักษะใด ท่ี
จําเปนตองเรียนรูเพ่ิม ตองแสวงหาความรูเพ่ิมเติมเรื่อง
โรคท่ีผูปวยเปน แมวาการเรียนในหองเรียนจะยังไมได
เรียนก็ตาม แตนักศึกษาสามารถแสวงหาความรูใหมๆ
ไดอยางรวดเร็วโดยใชอินเตอรเนต

การสอนในชวงน้ี ครูตองมีมุมมองการดูแล
คนท้ังคนแบบองครวม เพ่ือกระตุนใหนักศึกษามองคน
ใหครอบคลุม
หมายเหตุ การเรียนรู ในข้ันตอนท่ี 5-7 น้ีเปนสิ่ง ท่ี
เกิดข้ึนในเวลาไรเรี่ยกัน และกลับไปมาหลายรอบ

ขั้นท่ี 8 ใหนักศึกษาลองทําแบบใหม
ครูจัดใหนักศึกษามีโอกาสเขียนแผนการ

พยาบาลข้ึนใหมเปนลายลักษณอักษร หรือไดนําการ
พยาบาลท่ีวางแผนใหมไปใชกับผูปวย ในการสอนครั้งน้ี
มีจุดเนนท่ีการวางแผนการพยาบาลใหมีความเปนองค
ร วม  ตรงตามปญหา/ความตอ งการของผู ป ว ย
สอดคลองกับวิถีชีวิตจริงของผูปวย อาจารยจึงให
นักศึกษาลงมือเขียนแผนการพยาบาลข้ึนใหม ตามท่ีได
พูดคุยรวมกันในกลุมแลว

นักศึกษาเขียนแผนการพยาบาลข้ึนใหมตาม
ขอมูลของผูปวย ซึ่งแตกตางจากการเขียนแผนการ
พยาบาลตามความคุนเคย นักศึกษาเขียนแผนการ
พยาบาลไดโดยครูตองซักถามใหคิดบางในบางครั้ง

สิ่งท่ีครูตองบันทึกไวเพ่ือการพัฒนาคือ การ
เลือกทําเพียงบางประเด็นแตใหนักศึกษาชวยกันคิดน้ัน
คอนขางเหมาะสมกับนักศึกษาพยาบาลศาสตร ช้ันปท่ี
2 มิฉะน้ันนักศึกษาจะรูสึกยากเกินไป

ขั้นท่ี 9 สนับสนุนใหนักศึกษามั่นใจในการ
ทําแบบใหมและความสัมพันธกับผูอื่น

ครูสนใจรับฟง/รับรูสิ่งท่ีนักศึกษาไดทําใหม
ไดแก แผนการพยาบาลท่ีเขียนข้ึนใหมโดยยึดหลัก
ความรูท่ีถูกตองและมีความเหมาะสมกับผูปวยเฉพาะ
ราย หรือเปดโอกาสใหนักศึกษานําแผนการรพยาบาลท่ี
เขียนข้ึนใหมไปปฏิบัติจริง จัดใหมีการอภิปรายเก่ียวกับ
การทําสิ่งใหม ใหกลุมไดแลกเปลี่ยนนความคิดเห็น
และนักศึกษาไดแสดงความรูสึกของตนเองตอการ
กระทําแบบใหมน้ัน รวมท้ังช่ืนชมตอผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึน
สนับสนุนใหนักศึกษาเปลี่ยนแปลงตนเองเรื่องการวาง
แผนการพยาบาลใหเหมาะสมกับชีวิตจริงของผูปวย
ตอไปอยางตอเน่ือง

นักศึกษาคิดเมื่อมีประเด็นเกิดข้ึนในการ
อภิปรายและรวมแสดงความคิดเห็น กลาพูดในสิ่งท่ี
แตกตาง และยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน

ครูตองพยายามสรางบรรยากาศ เพราะ
บรรยากาศท่ีเปนมิตรชวยใหนักศึกษากลาแสดงความ
คิดเห็น ครูตองมีบุคลิกภาพท่ีเปนมิตร ผอนคลาย
ยอมรับความแตกตางของนักศึกษาแตละคนได

ขั้นท่ี 10 สนับสนุนใหนักศึกษาบูรณาการ
สิ่งใหมกับวิถีชีวิต

ครู แสวงหาความร วมมือ ในการ พัฒนา
นักศึกษาใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องการวางแผนการ
พยาบาลใหเหมาะสมกับชีวิตจริงของผูปวยตอไปให
กวางขวางมากข้ึน ในการจัดการเรียนการสอนครั้งน้ีผู
จัดประสบการณเรียนรูครั้งน้ีหัวหนาโครงการไดสรุปผล
ในแงของการพัฒนาทักษะการบริการดวยหัวใจความ
เปนมนุษยสําหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรช้ันปท่ี 2
และเสนอแนะใหนักศึกษาไดรับการพัฒนาตอเน่ือง
ตอไป ใหนักศึกษาแสดงความหินเห็นวาการเรียนครั้งน้ี
เ ขา ได เ กิดการ เรี ยนรู อะ ไ ร  และจะ นํา ไปใช ใน
ชีวิตประจําวันอยางไร

นักศึกษาคิดใครครวญเก่ียวกับตนเอง และ
พิจารณาว าจะนําไปใช พัฒนาตนเองไดอย างไร
นักศึกษาตระหนักวาเขาสามารถทําอะไรใหมๆได
โดยเฉพาะการวางแผนการพยาบาลท่ีเหมาะกับผูปวย
เฉพาะราย นักศึกษาไดเรียนรูวาเขามักสรุปความคิด
ความรูสึกของผูปวยเสียเอง ซึ่งบางครั้งไมตรงกับความ
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บางครั้งเปนลม บางวันมีปญหานํ้าตาลข้ึนสูง ซึ่งเรา
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นักศึกษายังไม เคยทํามากอน นักศึกษาคิดวาเรา
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โรคท่ีผูปวยเปน แมวาการเรียนในหองเรียนจะยังไมได
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ตอไป ใหนักศึกษาแสดงความหินเห็นวาการเรียนครั้งน้ี
เ ขา ได เ กิดการ เรี ยนรู อะ ไ ร  และจะ นํา ไปใช ใน
ชีวิตประจําวันอยางไร

นักศึกษาคิดใครครวญเก่ียวกับตนเอง และ
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เปนจริงนักศึกษาไดเห็นวิธีการนําความรูไปประยุกตใช
กับสถานการณจริง นักศึกษาเกิดความเขาใจผูปวยใน
ดาน ความคิด ความรูสึก เหตุผล และพฤติกรรม

สิ่งท่ีครูตองยอมรับคือนักศึกษาอาจยังไม
สามารถสะทอนดานตนเองวานักศึกษาไดพัฒนาการคิด
ใครครวญ และความตระหนักรูในตนเองอยางไร จึงตอง
ใชคําถามกระตุนการคิด เชน เมื่อกอนนักศึกษาคิด
อยางไร ตอนน้ีคิดอยางไร และนักศึกษาอยากจะปฏิบัติ
อยางไรตอไปในอนาคต เปนตน

ตัวอยางDilemma: ผูปวยเบาหวาน อายุ
70 ป อาชีพทําสวน ไมออกกําลังกายเลย นักศึกษาจึง
แนะนําใหออกกําลังกายสัปดาหละ 3 วัน ครั้งละ 20
นาที ตอเ น่ืองกัน จากประสบการณ ท่ีผานมาน้ัน
นักศึกษาไดพยายามใหผูปวยไดออกกําลังกายเพราะทํา
ใหรางกายแข็งแรง แตครั้งน้ีนักศึกษาไมเขาใจวาสิ่งท่ี
เขาพยายามทําน้ันถูกตองหรือไม ผูปวยบอกนักศึกษา
วาทากายบริหารท่ีนักศึกษาสอนใหน้ันดีมาก แตคงจะ
ไมได ทํา เพราะทํางานมาท้ังวันก็เหน่ือยมากแลว
นักศึกษาถามผูปวยวาถาอยากมีสุขภาพดี ก็ควรแบง
เวลามาออกกําลังกาย ผูปวยพยักหนา
การอภิปรายกลุม
อาจารย: นักศึกษาเองน้ันออกกําลังกายไหม
นักศึกษา1: ไมไดออกกําลังกายเลย
นักศึกษา2 และ 3: ออกกําลังกายคะ
อาจารย: ก่ีวันตอสัปดาห
นักศึกษา2: ไมแนนอนคะ
อาจารย: แลวเรียกวาออกกําลังกายไหม
นักศึกษา: สายหนา
อาจารย: นักศึกษาท่ีออกกําลังกายน้ัน ทํา

การออกกําลังกายอยางไร
นักศึกษา2: ว่ิงคะ
อาจารย: คนท่ีไมออกกําลังกายน้ันเพราะเหตุ

ใด     นักศึกษาจึงไมออกกําลังกาย
นักศึกษา4 และ5: ไมมีเวลาครับ
นักศึกษา3: กลับมาจากฝกงานก็เหน่ือยมาก

แลวคะ เดิน ท้ัง วันไม ได น่ั ง เลย

คนไข เยอะมาก หอผูปวย ท่ีหนู
ทํางานอยูน้ัน
กวาง หนูเดินไกลมากเลย คงจะ
เดินไดหลายกิโลคะ

อาจารย: การเดินทํางานของนักศึกษาเปนไป
ตามคําจํากัดความของการออก
กําลั งกาย ท่ี นักศึกษาใช ในการ
ประเมิน
สภาพผูปวยหรือไม อยางไร

นักศึกษา3: อืม ก็ไมเปนนะคะ เพราะวาการ
เดินไมตอเน่ืองกัน

อาจารย: แลวนักศึกษาเหน่ือยไหมคะ
นักศึกษา3: โอ เหน่ือยมากๆคะ
อาจารย: ทําไมจึงมุงประเด็นใหผูปวยออก

กําลังกาย
นักศึกษา3: เพราะเปนการสงเสริมสุขภาพ
อาจารย: ครูเห็นดวย วาการออกกําลังกาย

เปนสิ่งท่ีดี แตนักศึกษาเองบางคนก็
ไมออกกําลังกาย มีเหตุผลคือไมมี
เวลา
แลวนักศึกษาทราบหรือไมวาเพราะ
เหตุใดผูปวยจึงไมออกกําลังกาย

นักศึกษา3: คงไมมีเวลา
อาจารย: ผูปวยทํางานอะไร
นักศึกษา6: ทําสวนฝรั่ง
อาจารย: การทําสวนฝรั่งเขาตองทําอะไรบาง

นักศึกษาทราบไหม … ในกลุมของ
เราครอบครัวใครทําสวนบาง

นักศึกษา6: นักศึกษายกมือบอกวาท่ีบานมีสวน
ฝรั่ง กับ แกวมังกร

อาจารย: ท่ีบานหนูทําเองหรือจาง
นักศึกษา6: ทําเองคะ
อาจารย: ใครทําคะ
นักศึกษา6: คุณพอและคุณแมชวยกัน ถาหนู

กลับบานหนูก็ชวยทํา
อาจารย: ตองทําอะไรบาง
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ตัวอยางDilemma: ผูปวยเบาหวาน อายุ
70 ป อาชีพทําสวน ไมออกกําลังกายเลย นักศึกษาจึง
แนะนําใหออกกําลังกายสัปดาหละ 3 วัน ครั้งละ 20
นาที ตอเ น่ืองกัน จากประสบการณ ท่ีผานมาน้ัน
นักศึกษาไดพยายามใหผูปวยไดออกกําลังกายเพราะทํา
ใหรางกายแข็งแรง แตครั้งน้ีนักศึกษาไมเขาใจวาสิ่งท่ี
เขาพยายามทําน้ันถูกตองหรือไม ผูปวยบอกนักศึกษา
วาทากายบริหารท่ีนักศึกษาสอนใหน้ันดีมาก แตคงจะ
ไมได ทํา เพราะทํางานมาท้ังวันก็เหน่ือยมากแลว
นักศึกษาถามผูปวยวาถาอยากมีสุขภาพดี ก็ควรแบง
เวลามาออกกําลังกาย ผูปวยพยักหนา
การอภิปรายกลุม
อาจารย: นักศึกษาเองน้ันออกกําลังกายไหม
นักศึกษา1: ไมไดออกกําลังกายเลย
นักศึกษา2 และ 3: ออกกําลังกายคะ
อาจารย: ก่ีวันตอสัปดาห
นักศึกษา2: ไมแนนอนคะ
อาจารย: แลวเรียกวาออกกําลังกายไหม
นักศึกษา: สายหนา
อาจารย: นักศึกษาท่ีออกกําลังกายน้ัน ทํา

การออกกําลังกายอยางไร
นักศึกษา2: ว่ิงคะ
อาจารย: คนท่ีไมออกกําลังกายน้ันเพราะเหตุ

ใด     นักศึกษาจึงไมออกกําลังกาย
นักศึกษา4 และ5: ไมมีเวลาครับ
นักศึกษา3: กลับมาจากฝกงานก็เหน่ือยมาก

แลวคะ เดิน ท้ัง วันไม ได น่ั ง เลย

คนไข เยอะมาก หอผูปวย ท่ีหนู
ทํางานอยูน้ัน
กวาง หนูเดินไกลมากเลย คงจะ
เดินไดหลายกิโลคะ

อาจารย: การเดินทํางานของนักศึกษาเปนไป
ตามคําจํากัดความของการออก
กําลั งกาย ท่ี นักศึกษาใช ในการ
ประเมิน
สภาพผูปวยหรือไม อยางไร

นักศึกษา3: อืม ก็ไมเปนนะคะ เพราะวาการ
เดินไมตอเน่ืองกัน

อาจารย: แลวนักศึกษาเหน่ือยไหมคะ
นักศึกษา3: โอ เหน่ือยมากๆคะ
อาจารย: ทําไมจึงมุงประเด็นใหผูปวยออก

กําลังกาย
นักศึกษา3: เพราะเปนการสงเสริมสุขภาพ
อาจารย: ครูเห็นดวย วาการออกกําลังกาย

เปนสิ่งท่ีดี แตนักศึกษาเองบางคนก็
ไมออกกําลังกาย มีเหตุผลคือไมมี
เวลา
แลวนักศึกษาทราบหรือไมวาเพราะ
เหตุใดผูปวยจึงไมออกกําลังกาย

นักศึกษา3: คงไมมีเวลา
อาจารย: ผูปวยทํางานอะไร
นักศึกษา6: ทําสวนฝรั่ง
อาจารย: การทําสวนฝรั่งเขาตองทําอะไรบาง

นักศึกษาทราบไหม … ในกลุมของ
เราครอบครัวใครทําสวนบาง

นักศึกษา6: นักศึกษายกมือบอกวาท่ีบานมีสวน
ฝรั่ง กับ แกวมังกร

อาจารย: ท่ีบานหนูทําเองหรือจาง
นักศึกษา6: ทําเองคะ
อาจารย: ใครทําคะ
นักศึกษา6: คุณพอและคุณแมชวยกัน ถาหนู

กลับบานหนูก็ชวยทํา
อาจารย: ตองทําอะไรบาง
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เปนจริงนักศึกษาไดเห็นวิธีการนําความรูไปประยุกตใช
กับสถานการณจริง นักศึกษาเกิดความเขาใจผูปวยใน
ดาน ความคิด ความรูสึก เหตุผล และพฤติกรรม

สิ่งท่ีครูตองยอมรับคือนักศึกษาอาจยังไม
สามารถสะทอนดานตนเองวานักศึกษาไดพัฒนาการคิด
ใครครวญ และความตระหนักรูในตนเองอยางไร จึงตอง
ใชคําถามกระตุนการคิด เชน เมื่อกอนนักศึกษาคิด
อยางไร ตอนน้ีคิดอยางไร และนักศึกษาอยากจะปฏิบัติ
อยางไรตอไปในอนาคต เปนตน

ตัวอยางDilemma: ผูปวยเบาหวาน อายุ
70 ป อาชีพทําสวน ไมออกกําลังกายเลย นักศึกษาจึง
แนะนําใหออกกําลังกายสัปดาหละ 3 วัน ครั้งละ 20
นาที ตอเ น่ืองกัน จากประสบการณ ท่ีผานมาน้ัน
นักศึกษาไดพยายามใหผูปวยไดออกกําลังกายเพราะทํา
ใหรางกายแข็งแรง แตครั้งน้ีนักศึกษาไมเขาใจวาสิ่งท่ี
เขาพยายามทําน้ันถูกตองหรือไม ผูปวยบอกนักศึกษา
วาทากายบริหารท่ีนักศึกษาสอนใหน้ันดีมาก แตคงจะ
ไมได ทํา เพราะทํางานมาท้ังวันก็เหน่ือยมากแลว
นักศึกษาถามผูปวยวาถาอยากมีสุขภาพดี ก็ควรแบง
เวลามาออกกําลังกาย ผูปวยพยักหนา
การอภิปรายกลุม
อาจารย: นักศึกษาเองน้ันออกกําลังกายไหม
นักศึกษา1: ไมไดออกกําลังกายเลย
นักศึกษา2 และ 3: ออกกําลังกายคะ
อาจารย: ก่ีวันตอสัปดาห
นักศึกษา2: ไมแนนอนคะ
อาจารย: แลวเรียกวาออกกําลังกายไหม
นักศึกษา: สายหนา
อาจารย: นักศึกษาท่ีออกกําลังกายน้ัน ทํา

การออกกําลังกายอยางไร
นักศึกษา2: ว่ิงคะ
อาจารย: คนท่ีไมออกกําลังกายน้ันเพราะเหตุ

ใด     นักศึกษาจึงไมออกกําลังกาย
นักศึกษา4 และ5: ไมมีเวลาครับ
นักศึกษา3: กลับมาจากฝกงานก็เหน่ือยมาก

แลวคะ เดิน ท้ัง วันไม ได น่ั ง เลย

คนไข เยอะมาก หอผูปวย ท่ีหนู
ทํางานอยูน้ัน
กวาง หนูเดินไกลมากเลย คงจะ
เดินไดหลายกิโลคะ

อาจารย: การเดินทํางานของนักศึกษาเปนไป
ตามคําจํากัดความของการออก
กําลั งกาย ท่ี นักศึกษาใช ในการ
ประเมิน
สภาพผูปวยหรือไม อยางไร

นักศึกษา3: อืม ก็ไมเปนนะคะ เพราะวาการ
เดินไมตอเน่ืองกัน

อาจารย: แลวนักศึกษาเหน่ือยไหมคะ
นักศึกษา3: โอ เหน่ือยมากๆคะ
อาจารย: ทําไมจึงมุงประเด็นใหผูปวยออก

กําลังกาย
นักศึกษา3: เพราะเปนการสงเสริมสุขภาพ
อาจารย: ครูเห็นดวย วาการออกกําลังกาย

เปนสิ่งท่ีดี แตนักศึกษาเองบางคนก็
ไมออกกําลังกาย มีเหตุผลคือไมมี
เวลา
แลวนักศึกษาทราบหรือไมวาเพราะ
เหตุใดผูปวยจึงไมออกกําลังกาย

นักศึกษา3: คงไมมีเวลา
อาจารย: ผูปวยทํางานอะไร
นักศึกษา6: ทําสวนฝรั่ง
อาจารย: การทําสวนฝรั่งเขาตองทําอะไรบาง

นักศึกษาทราบไหม … ในกลุมของ
เราครอบครัวใครทําสวนบาง

นักศึกษา6: นักศึกษายกมือบอกวาท่ีบานมีสวน
ฝรั่ง กับ แกวมังกร

อาจารย: ท่ีบานหนูทําเองหรือจาง
นักศึกษา6: ทําเองคะ
อาจารย: ใครทําคะ
นักศึกษา6: คุณพอและคุณแมชวยกัน ถาหนู

กลับบานหนูก็ชวยทํา
อาจารย: ตองทําอะไรบาง
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นักศึกษา6: รดนํ้า ถอนหญา ใสปุย ฉีดยา เก็บขาย
อาจารย: มีงานทําท้ังวันไหม
นักศึกษา6: ท้ังวันคะ ไปตั้งแตเชา พักทานขาวกลางวัน

แลวก็ออกสวนตอชวงบาย
นักศึกษา7: ท่ีบานหนูมีสวนผักถ่ัวฝกยาว กับแตงกวา

ตองออกไปรดนํ้าตีหา แลวเก็บผัก
มา ลาง คัด แตง แพ็ค แลวข้ึน
รถไปขายท่ีตลาด

อาจารย: งานพวกน้ีออกแรงหรือใชแรงมาก
ไหม
นักศึกษา7: มากอยูคะ
อาจารย: คลายกับการออกแรงของนักศึกษา
ท่ีเดินฝกงานไหม
นักศึกษา7: อืม คะ คงแบบเดียวกัน เหน่ือย ใช
แรง
อาจารย: แลวนักศึกษาคิดอยางไรกับความ

พยายามของเราท่ีมุงใหผูปวยจัด
เวลามาออกกําลังกาย เชน เดิน ว่ิง
หรือ
เตนแอโรบิค

นักศึกษา8: ในชีวิตจริงเขาคงทําอยางน้ันไมได
เพราะทําสวนก็หมดแรงแลว ทําท้ัง
วันแลว กลับบานเขาก็คงไมไหว

นักศึกษา1: อาจารยคะอยางน้ีคือผิดใชไหม
อาจารย: ไมไดบอกวาผิด แตถามความเห็น

จากนักศึกษาวาแผนน้ีนําไปใชกับ
ผูปวยคนน้ีไดไหม

นักศึกษา1: ไมไดคะ
อาจารย: หนูรูสึกอยางไร
นักศึกษา1: คือหนูเห็นดวยวาแผนการพยาบาล

ขอน้ีหนูเขียนมาไมเหมาะกับชีวิต
ของผูปวยเลย แลวหนูควรจะทํา
อยางไร
คะ

อาจารย: การเยี่ยมผูปวยครั้ง ท่ีสองทําให
นักศึกษาไดขอมูล ชี วิตจริงของ
ผูปวยมากข้ึน และก็เห็นแลววาการ

พยาบาลท่ีเขียนมาน้ันไมเหมาะกับ
สภาพชีวิตของผูปวย นักศึกษาก็
สามารถปรับแผนได

นักศึกษา1: แตความกังวลของหนูคือ สิ่งท่ีเรา
คุยกันน้ีไมมีในหนังสือ แลวหนูก็
เ ขี ยนแบบ น้ีมา ทุกครั้ ง เ ลยค ะ
อาจารยก็ไมไดวาอะไร

อาจารย: นักศึกษาอาจไมกลาเขียนสิ่งท่ีตาง
จากหนังสือ จริงๆแลวนักศึกษา
วางแผนใหผูปวยคนน้ี ซึ่งไมเหมือน
คนอ่ืน
โดยรวม แตตอบปญหาของคนน้ี
ยอมทําไดและเปนประโยชน และ
นักศึกษาสามารถใชความรูหรือ
หลักการท่ีทันสมัยมาใชในการวาง
แผนการพยาบาลใหแตกตางได ครู
แนะนําใหอานบทความน้ี ท่ีอธิบาย
วาผูปวยเบาหวานควรมีกิจกรรม
การใชแรง ซึ่งหมายความรวมถึง
การทํางาน งานสวนดวย ไมใชวา
ตองออกกําลังกายตามคําจํากัด
ความท่ีมีอยูเทาน้ัน

นักศึกษา1: คะ ๆ (นักศึกษาสีหนาดีใจ รีบแจก
บทความใหเพ่ือนและอานทันที)
เดี๋ยวหนูไปคนมาอานตอคะ

อาจารย: ครูดีใจท่ีนักศึกษาเปดใจ และสนใจ
ความรู  ข อมู ล ใหมๆ จะ ทํา ให
แผนการพยาบาลของนักศึกษา
ตอบสนอง
ความตองการผูปวยไดจริง

4.บทสรุป
การเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลงเปนวีการท่ี

สามารถนําไปใชในการพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะการ
คิดอยางใครครวญได โดยครูจะตองใชคําถามท่ีกระตุน
ให นักศึกษาคิดอยูตลอดเวลา นักศึกษามี โอกาส
ตลอดเวลาท่ีจะแสดงความคิดเห็นในมุมมองท่ีแตกตาง
ไปจากเดิม ครูตองเปนผูใหโอกาส และยอมรับนักศึกษา
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นักศึกษา6: รดนํ้า ถอนหญา ใสปุย ฉีดยา เก็บขาย
อาจารย: มีงานทําท้ังวันไหม
นักศึกษา6: ท้ังวันคะ ไปตั้งแตเชา พักทานขาวกลางวัน

แลวก็ออกสวนตอชวงบาย
นักศึกษา7: ท่ีบานหนูมีสวนผักถ่ัวฝกยาว กับแตงกวา

ตองออกไปรดนํ้าตีหา แลวเก็บผัก
มา ลาง คัด แตง แพ็ค แลวข้ึน
รถไปขายท่ีตลาด

อาจารย: งานพวกน้ีออกแรงหรือใชแรงมาก
ไหม
นักศึกษา7: มากอยูคะ
อาจารย: คลายกับการออกแรงของนักศึกษา
ท่ีเดินฝกงานไหม
นักศึกษา7: อืม คะ คงแบบเดียวกัน เหน่ือย ใช
แรง
อาจารย: แลวนักศึกษาคิดอยางไรกับความ

พยายามของเราท่ีมุงใหผูปวยจัด
เวลามาออกกําลังกาย เชน เดิน ว่ิง
หรือ
เตนแอโรบิค

นักศึกษา8: ในชีวิตจริงเขาคงทําอยางน้ันไมได
เพราะทําสวนก็หมดแรงแลว ทําท้ัง
วันแลว กลับบานเขาก็คงไมไหว

นักศึกษา1: อาจารยคะอยางน้ีคือผิดใชไหม
อาจารย: ไมไดบอกวาผิด แตถามความเห็น

จากนักศึกษาวาแผนน้ีนําไปใชกับ
ผูปวยคนน้ีไดไหม

นักศึกษา1: ไมไดคะ
อาจารย: หนูรูสึกอยางไร
นักศึกษา1: คือหนูเห็นดวยวาแผนการพยาบาล

ขอน้ีหนูเขียนมาไมเหมาะกับชีวิต
ของผูปวยเลย แลวหนูควรจะทํา
อยางไร
คะ

อาจารย: การเยี่ยมผูปวยครั้ง ท่ีสองทําให
นักศึกษาไดขอมูล ชี วิตจริงของ
ผูปวยมากข้ึน และก็เห็นแลววาการ

พยาบาลท่ีเขียนมาน้ันไมเหมาะกับ
สภาพชีวิตของผูปวย นักศึกษาก็
สามารถปรับแผนได

นักศึกษา1: แตความกังวลของหนูคือ สิ่งท่ีเรา
คุยกันน้ีไมมีในหนังสือ แลวหนูก็
เ ขี ยนแบบ น้ีมา ทุกครั้ ง เ ลยค ะ
อาจารยก็ไมไดวาอะไร

อาจารย: นักศึกษาอาจไมกลาเขียนสิ่งท่ีตาง
จากหนังสือ จริงๆแลวนักศึกษา
วางแผนใหผูปวยคนน้ี ซึ่งไมเหมือน
คนอ่ืน
โดยรวม แตตอบปญหาของคนน้ี
ยอมทําไดและเปนประโยชน และ
นักศึกษาสามารถใชความรูหรือ
หลักการท่ีทันสมัยมาใชในการวาง
แผนการพยาบาลใหแตกตางได ครู
แนะนําใหอานบทความน้ี ท่ีอธิบาย
วาผูปวยเบาหวานควรมีกิจกรรม
การใชแรง ซึ่งหมายความรวมถึง
การทํางาน งานสวนดวย ไมใชวา
ตองออกกําลังกายตามคําจํากัด
ความท่ีมีอยูเทาน้ัน

นักศึกษา1: คะ ๆ (นักศึกษาสีหนาดีใจ รีบแจก
บทความใหเพ่ือนและอานทันที)
เดี๋ยวหนูไปคนมาอานตอคะ

อาจารย: ครูดีใจท่ีนักศึกษาเปดใจ และสนใจ
ความรู  ข อมู ล ใหมๆ จะ ทํา ให
แผนการพยาบาลของนักศึกษา
ตอบสนอง
ความตองการผูปวยไดจริง

4.บทสรุป
การเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลงเปนวีการท่ี

สามารถนําไปใชในการพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะการ
คิดอยางใครครวญได โดยครูจะตองใชคําถามท่ีกระตุน
ให นักศึกษาคิดอยูตลอดเวลา นักศึกษามี โอกาส
ตลอดเวลาท่ีจะแสดงความคิดเห็นในมุมมองท่ีแตกตาง
ไปจากเดิม ครูตองเปนผูใหโอกาส และยอมรับนักศึกษา
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เปนมนุษย เปนการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะตรงตามอัตลักษณของสถาบัน อันไดแกจิตบริการ (Service Mind) คิดวิเคราะห
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แผนและประเมินผล (Implementation and Evaluation) 8) ปรับแผนโดยหาแนวทางหรือทางเลือกใหมท่ีเหมาะสมกับสภาพจริงอยาง
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and taking field note of real situations in order to get the real raw data, have good relationship, and develop
trust. Thirdly, the teachers organized the step of sharing through the real situations using process of revising the
data, telling story, and having discussions. This was the reflection facilitated by the teachers, so that the learners
can open their mind, adjust their attitudes and view points, understand and accept the data collected, recognize
their own perception, reality, and limitations of people, not judge by using their own opinion, have critical
thinking. Fourthly, the learners learned in self analysis and understand, had empathy in others, and accepted in
persons and real life situations. Fifthly, the learners could analyze problems and needs congruently with the real
life. Sixthly, the learners could apply the knowledge and professional skills into health care planning to be
suitable for the life context. Including, in this step there were client participation and reflection encouraged by
the teachers. Seventhly, the learners provided care as planed and evaluated. Eightly, the learners adjusted their
plans by seeking or choosing new interventions fit to the real situations. This is dynamic improvement. The
teachers reflected the learners ideas, so that the learners could make the good plans and adjust them to be
suitable.
Key words: integrated teaching, humanized care, College of Nursing

1. บทนํา
บุคลากรดานสุขภาพไดรับการคาดหวังวาจะเปนผูท่ีมี

ความรอบรูเรื่องสุขภาพและเขาใจในความเปนมนุษย
(Stern et al, 2008 ) แตในการทํางานของพยาบาลใน
สถานการณจริงพบวามีท้ังพยาบาลท่ีดูแล ใจใส ผูปวยโดย
คํานึงถึงความเปนมนุษยและท่ีมองผูปวยเสมือนวัตถุ
(Heijkenskjold, 2010) โดยประเวศ วะสี (2543) กลาววา
“หมอดูคนไข แตเห็นไมครบ เห็นแตไข ไมเห็นคนท่ีมี
ความคิด จิตใจ มีญาติพ่ีนอง มีเศรษฐกิจ มีวัฒนธรรม มี
อะไรอีกเยอะท่ีมองไมเห็น” สถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุขมีบทบาทดานการผลิตและพัฒนา
กําลังคนสาธารณสุขตอบสนองความตองการดานสุขภาพของ
ประชาชนท้ังประเทศ เห็นความสําคัญของการผลิตบุคลากร
การพยาบาลเพ่ือตอบความตองการดานสุขภาพท่ีสนับสนุนให
ประชาชนมีความสามารถท่ีจะดูแลตนเอง เนนการดูแลโดย
คํานึงถึงหัวใจความเปนมนุษย จึงไดกําหนดทิศทางของการ
พัฒนาการศึกษาท่ีสอดคลองตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2545 และทิศทางการ
พัฒนาระบบสุขภาพท่ีเนนการพัฒนาตามปรัชญาการ
สาธารณสุขแนวใหมคือการเนนประชาชนเปนศูนยกลาง และ
ใหบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย และพัฒนาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรแบบบูรณาการและเนนชุมชน ใหวิทยาลัย
พยาบาลในสังกัดนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนทางการ
พยาบาลมาตั้งแตปการศึกษา 2546 ซึ่งมีความสอดคลองกับ
ประเด็นการดูแลสุขภาพของไทยท่ีวาระบบสุขภาพประเทศ
ไทย เนนดูแลตนเอง ครอบครัว และดูแลชุมชน ลดภาวะ
เจ็บปวยและชวยเขาถึงการรักษา เนนหัวใจความเปนมนุษย
ดุจญาติและครอบครัว พรอมแนะการดําเนินงานสุขภาพ
ตองยึดประชาชนเปนหลัก (ประเวศ วะสี, 2558) หลักสูตร
พยาบาลศาสตรแบบบูรณาการและเนนชุมชน มีเปาหมาย
เพ่ือผลิตบุคลากรท่ีมีความรู และสมรรถนะเชิงวิชาชีพ มี
ความคิดวิจารณญาณและความใฝรูอยางตอเน่ืองบนพ้ืนฐาน
ของความเขาใจมนุษยและสังคมท่ีเปนจริง  สามารถนํา
ความรูประยุกตไปสูการปฏิบัติท้ังการใหการดูแลรักษา การ
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and taking field note of real situations in order to get the real raw data, have good relationship, and develop
trust. Thirdly, the teachers organized the step of sharing through the real situations using process of revising the
data, telling story, and having discussions. This was the reflection facilitated by the teachers, so that the learners
can open their mind, adjust their attitudes and view points, understand and accept the data collected, recognize
their own perception, reality, and limitations of people, not judge by using their own opinion, have critical
thinking. Fourthly, the learners learned in self analysis and understand, had empathy in others, and accepted in
persons and real life situations. Fifthly, the learners could analyze problems and needs congruently with the real
life. Sixthly, the learners could apply the knowledge and professional skills into health care planning to be
suitable for the life context. Including, in this step there were client participation and reflection encouraged by
the teachers. Seventhly, the learners provided care as planed and evaluated. Eightly, the learners adjusted their
plans by seeking or choosing new interventions fit to the real situations. This is dynamic improvement. The
teachers reflected the learners ideas, so that the learners could make the good plans and adjust them to be
suitable.
Key words: integrated teaching, humanized care, College of Nursing

1. บทนํา
บุคลากรดานสุขภาพไดรับการคาดหวังวาจะเปนผูท่ีมี

ความรอบรูเรื่องสุขภาพและเขาใจในความเปนมนุษย
(Stern et al, 2008 ) แตในการทํางานของพยาบาลใน
สถานการณจริงพบวามีท้ังพยาบาลท่ีดูแล ใจใส ผูปวยโดย
คํานึงถึงความเปนมนุษยและท่ีมองผูปวยเสมือนวัตถุ
(Heijkenskjold, 2010) โดยประเวศ วะสี (2543) กลาววา
“หมอดูคนไข แตเห็นไมครบ เห็นแตไข ไมเห็นคนท่ีมี
ความคิด จิตใจ มีญาติพ่ีนอง มีเศรษฐกิจ มีวัฒนธรรม มี
อะไรอีกเยอะท่ีมองไมเห็น” สถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุขมีบทบาทดานการผลิตและพัฒนา
กําลังคนสาธารณสุขตอบสนองความตองการดานสุขภาพของ
ประชาชนท้ังประเทศ เห็นความสําคัญของการผลิตบุคลากร
การพยาบาลเพ่ือตอบความตองการดานสุขภาพท่ีสนับสนุนให
ประชาชนมีความสามารถท่ีจะดูแลตนเอง เนนการดูแลโดย
คํานึงถึงหัวใจความเปนมนุษย จึงไดกําหนดทิศทางของการ
พัฒนาการศึกษาท่ีสอดคลองตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2545 และทิศทางการ
พัฒนาระบบสุขภาพท่ีเนนการพัฒนาตามปรัชญาการ
สาธารณสุขแนวใหมคือการเนนประชาชนเปนศูนยกลาง และ
ใหบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย และพัฒนาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรแบบบูรณาการและเนนชุมชน ใหวิทยาลัย
พยาบาลในสังกัดนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนทางการ
พยาบาลมาตั้งแตปการศึกษา 2546 ซึ่งมีความสอดคลองกับ
ประเด็นการดูแลสุขภาพของไทยท่ีวาระบบสุขภาพประเทศ
ไทย เนนดูแลตนเอง ครอบครัว และดูแลชุมชน ลดภาวะ
เจ็บปวยและชวยเขาถึงการรักษา เนนหัวใจความเปนมนุษย
ดุจญาติและครอบครัว พรอมแนะการดําเนินงานสุขภาพ
ตองยึดประชาชนเปนหลัก (ประเวศ วะสี, 2558) หลักสูตร
พยาบาลศาสตรแบบบูรณาการและเนนชุมชน มีเปาหมาย
เพ่ือผลิตบุคลากรท่ีมีความรู และสมรรถนะเชิงวิชาชีพ มี
ความคิดวิจารณญาณและความใฝรูอยางตอเน่ืองบนพ้ืนฐาน
ของความเขาใจมนุษยและสังคมท่ีเปนจริง  สามารถนํา
ความรูประยุกตไปสูการปฏิบัติท้ังการใหการดูแลรักษา การ
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and taking field note of real situations in order to get the real raw data, have good relationship, and develop
trust. Thirdly, the teachers organized the step of sharing through the real situations using process of revising the
data, telling story, and having discussions. This was the reflection facilitated by the teachers, so that the learners
can open their mind, adjust their attitudes and view points, understand and accept the data collected, recognize
their own perception, reality, and limitations of people, not judge by using their own opinion, have critical
thinking. Fourthly, the learners learned in self analysis and understand, had empathy in others, and accepted in
persons and real life situations. Fifthly, the learners could analyze problems and needs congruently with the real
life. Sixthly, the learners could apply the knowledge and professional skills into health care planning to be
suitable for the life context. Including, in this step there were client participation and reflection encouraged by
the teachers. Seventhly, the learners provided care as planed and evaluated. Eightly, the learners adjusted their
plans by seeking or choosing new interventions fit to the real situations. This is dynamic improvement. The
teachers reflected the learners ideas, so that the learners could make the good plans and adjust them to be
suitable.
Key words: integrated teaching, humanized care, College of Nursing
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สรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และการฟนฟูสภาพ
รางกาย ตลอดจนการสนับสนุนบทบาทของประชาชนในการ
ดูแลสุขภาพตนเองตามศักยภาพท่ีเปนจริง พรอมท้ังกําหนด
วาอัตลักษณบัณฑิตสถาบันพระบรมราชชนกคือบริการ
สุขภาพดวยหัวใจความเปนมนุษย ท่ีหมายถึงการใหบริการ
ท่ีเปนมิตร มีความรัก ความเมตตา ใสใจในปญหาและความ
ทุกขของผูรับบริการและผูท่ีเก่ียวของ ใหบริการตามปญหา
และความตองการของผูรับบริการท่ีเปนจริง โดยรับฟงความ
คิดเห็นของผูรับบริการเปนหลัก

การวัดสมรรถนะบัณฑิตของสถาบันพระบรมราช
ชนกตามอัตลักษณประกอบดวยการวัดสมรรถนะดาน มีจิต
บริการ (Service mind) การคิดเชิงวิเคราะห (Analytical
thinking) และการเปดโอกาสใหผูปวยมีสวนรวมในการดูแล
สุขภาพ (Participation) หากพยาบาลสามารถใหบริการ
สุขภาพท่ีประกอบดวยองคประกอบ 3 ประการน้ีได จะทํา
ใหการบริการสุขภาพน้ันมีเปนการชวยเหลือดวยความเต็ม
ใจ มีเมตตา เปนกระบวนการดูแลท่ีผานการคิดท่ีเปนระบบ
มีเหตุผลทางวิชาการดานสุขภาพ และใหเกียรติผูปวยในการ
ท่ีจะมีสวนรวมดูแลตนเอง รวมมือท่ีปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพใหดีข้ึนไดดวยตนเอง สงผลใหผูปวยรับรูวาตนเปน
เจาของภาวะสุขภาพของตนเองและควรมีสวนรวมดูแล
สุขภาพของตนเองดวยการดูแลดวยหัวใจความเปนมนุษยน้ี
ไมไดใหความสําคัญแกพยาบาลวาเปนผูท่ีมีความรูมากกวา
ผูปวยหรือเปนผูท่ีจะตัดสินวาผูปวยควรทําเพ่ือการมีสุขภาพ
ท่ีดี แตใหความสําคัญกับผูปวยดวยเชนกัน วาในชีวิตเขาเขา
จะทําอะไร อยางไรเพ่ือการดูแลสุขภาพดวย อยางไรก็ตามการ
สอนท่ีพัฒนาสมรรถนะดานจิตบริการ (Service mind) การ
คิดเชิงวิเคราะห (Analytical thinking) และการเปดโอกาสให
ผูปวยมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพ (Participation) น้ันเปน
เรื่องยากเพราะไมใชเพียงการสอนใหผูเรียนมีความรูทาง
วิชาการเทาน้ัน แตยังรวมไปถึงทัศนะในการมองผูรับบริการ
การใหคุณคาของมนุษย และการนําความรูไปใชกับผูปวยให
เหมาะสมกับชีวิตจริงของเขาไดอยางไร วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ราชบุรี เปนวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราช

ชนก ทําหนาท่ีผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร จึงได
พัฒนาการสอนบูรณาการเพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีหวัใจของ
ความเปนมนุษยข้ึน โดยมุงพัฒนาสมรรถนะดานจิตบริการ
(Service mind) การคิดเชิงวิเคราะห (Analytical thinking)
และการเปดโอกาสใหผูปวยมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพ
(Participation) ใชกระบวนการเรียนรู จากสภาพจริง
(Authentic Learning) เพ่ือใหผูเรียนเกิดประสบการณ
เก่ียวกับชีวิตจริงของคนอยางหลากหลาย สามารถเช่ือมโยง
ความรูกับความจริงทางสังคมไดอยางกลมกลืน (สุริยะ วงศ
คงคาเทพ, 2550) ผูเขียนในฐานะอาจารยพยาบาลท่ีได
จัดการเรียนการสอนโดยวิธีดังกลาวมาเปนระยะเวลา 14 ป
จนเกิดองคความรูเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือพัฒนานักศึกษาพยาบาลใหมีหัวใจของความ
เปนมนุษย ซึ่งเปนแนวทางท่ีเปนประโยชนในการผลิต
พยาบาลท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตอไป

2. วิวัฒนาการของการสอนแบบบูรณาการดวย
หัวใจความเปนมนุษย

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี สนับสนุน
ใหอาจารยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการฯ มาอยาง
ตอเน่ือง ตลอดระยะเวลา 14 ป โดยมีระยะของวิวัฒนาการ
ดังน้ี
ระยะเตรียมผูสอน

ชวงป พ.ศ . 2546 - พ.ศ .2550 วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี เขารวม โครงการนํารองการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ หลักสูตรและการสอน
เพ่ือพัฒนาบุคลากรสุขภาพใหมีการบริการดวยหัวใจความ
เปนมนุษย โดยในกระบวนการน้ีคณาจารยไดเขารับการ
อบรม หลักสูตรพัฒนาอาจารย โดยใชแนวคิดสาธารณสุข
แนวใหม ขณะเดียวกันคณะอาจารยไดเริ่มจากผูท่ีสนใจเขา
รวมการสอนบูรณาการ โดยมีทีมวิทยากรนายแพทยสุริยะ
วงศคงคาเทพ ผูอํานวยการสถาบันพระบรมราชชนกและ
คณะ เปนพ่ีเลี้ยงช้ีแนะ โดยพัฒนาอาจารยผูสอนเรียนรูผาน
ประสบการณการสอน ตั้งแตการออกแบบการจัดการเรียน
การสอน ประเมินผลขณะสอน และหลังสอน และถอด
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สรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และการฟนฟูสภาพ
รางกาย ตลอดจนการสนับสนุนบทบาทของประชาชนในการ
ดูแลสุขภาพตนเองตามศักยภาพท่ีเปนจริง พรอมท้ังกําหนด
วาอัตลักษณบัณฑิตสถาบันพระบรมราชชนกคือบริการ
สุขภาพดวยหัวใจความเปนมนุษย ท่ีหมายถึงการใหบริการ
ท่ีเปนมิตร มีความรัก ความเมตตา ใสใจในปญหาและความ
ทุกขของผูรับบริการและผูท่ีเก่ียวของ ใหบริการตามปญหา
และความตองการของผูรับบริการท่ีเปนจริง โดยรับฟงความ
คิดเห็นของผูรับบริการเปนหลัก

การวัดสมรรถนะบัณฑิตของสถาบันพระบรมราช
ชนกตามอัตลักษณประกอบดวยการวัดสมรรถนะดาน มีจิต
บริการ (Service mind) การคิดเชิงวิเคราะห (Analytical
thinking) และการเปดโอกาสใหผูปวยมีสวนรวมในการดูแล
สุขภาพ (Participation) หากพยาบาลสามารถใหบริการ
สุขภาพท่ีประกอบดวยองคประกอบ 3 ประการน้ีได จะทํา
ใหการบริการสุขภาพน้ันมีเปนการชวยเหลือดวยความเต็ม
ใจ มีเมตตา เปนกระบวนการดูแลท่ีผานการคิดท่ีเปนระบบ
มีเหตุผลทางวิชาการดานสุขภาพ และใหเกียรติผูปวยในการ
ท่ีจะมีสวนรวมดูแลตนเอง รวมมือท่ีปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพใหดีข้ึนไดดวยตนเอง สงผลใหผูปวยรับรูวาตนเปน
เจาของภาวะสุขภาพของตนเองและควรมีสวนรวมดูแล
สุขภาพของตนเองดวยการดูแลดวยหัวใจความเปนมนุษยน้ี
ไมไดใหความสําคัญแกพยาบาลวาเปนผูท่ีมีความรูมากกวา
ผูปวยหรือเปนผูท่ีจะตัดสินวาผูปวยควรทําเพ่ือการมีสุขภาพ
ท่ีดี แตใหความสําคัญกับผูปวยดวยเชนกัน วาในชีวิตเขาเขา
จะทําอะไร อยางไรเพ่ือการดูแลสุขภาพดวย อยางไรก็ตามการ
สอนท่ีพัฒนาสมรรถนะดานจิตบริการ (Service mind) การ
คิดเชิงวิเคราะห (Analytical thinking) และการเปดโอกาสให
ผูปวยมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพ (Participation) น้ันเปน
เรื่องยากเพราะไมใชเพียงการสอนใหผูเรียนมีความรูทาง
วิชาการเทาน้ัน แตยังรวมไปถึงทัศนะในการมองผูรับบริการ
การใหคุณคาของมนุษย และการนําความรูไปใชกับผูปวยให
เหมาะสมกับชีวิตจริงของเขาไดอยางไร วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ราชบุรี เปนวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราช

ชนก ทําหนาท่ีผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร จึงได
พัฒนาการสอนบูรณาการเพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีหวัใจของ
ความเปนมนุษยข้ึน โดยมุงพัฒนาสมรรถนะดานจิตบริการ
(Service mind) การคิดเชิงวิเคราะห (Analytical thinking)
และการเปดโอกาสใหผูปวยมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพ
(Participation) ใชกระบวนการเรียนรู จากสภาพจริง
(Authentic Learning) เพ่ือใหผูเรียนเกิดประสบการณ
เก่ียวกับชีวิตจริงของคนอยางหลากหลาย สามารถเช่ือมโยง
ความรูกับความจริงทางสังคมไดอยางกลมกลืน (สุริยะ วงศ
คงคาเทพ, 2550) ผูเขียนในฐานะอาจารยพยาบาลท่ีได
จัดการเรียนการสอนโดยวิธีดังกลาวมาเปนระยะเวลา 14 ป
จนเกิดองคความรูเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือพัฒนานักศึกษาพยาบาลใหมีหัวใจของความ
เปนมนุษย ซึ่งเปนแนวทางท่ีเปนประโยชนในการผลิต
พยาบาลท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตอไป

2. วิวัฒนาการของการสอนแบบบูรณาการดวย
หัวใจความเปนมนุษย

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี สนับสนุน
ใหอาจารยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการฯ มาอยาง
ตอเน่ือง ตลอดระยะเวลา 14 ป โดยมีระยะของวิวัฒนาการ
ดังน้ี
ระยะเตรียมผูสอน

ชวงป พ.ศ . 2546 - พ.ศ .2550 วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี เขารวม โครงการนํารองการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ หลักสูตรและการสอน
เพ่ือพัฒนาบุคลากรสุขภาพใหมีการบริการดวยหัวใจความ
เปนมนุษย โดยในกระบวนการน้ีคณาจารยไดเขารับการ
อบรม หลักสูตรพัฒนาอาจารย โดยใชแนวคิดสาธารณสุข
แนวใหม ขณะเดียวกันคณะอาจารยไดเริ่มจากผูท่ีสนใจเขา
รวมการสอนบูรณาการ โดยมีทีมวิทยากรนายแพทยสุริยะ
วงศคงคาเทพ ผูอํานวยการสถาบันพระบรมราชชนกและ
คณะ เปนพ่ีเลี้ยงช้ีแนะ โดยพัฒนาอาจารยผูสอนเรียนรูผาน
ประสบการณการสอน ตั้งแตการออกแบบการจัดการเรียน
การสอน ประเมินผลขณะสอน และหลังสอน และถอด
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สรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และการฟนฟูสภาพ
รางกาย ตลอดจนการสนับสนุนบทบาทของประชาชนในการ
ดูแลสุขภาพตนเองตามศักยภาพท่ีเปนจริง พรอมท้ังกําหนด
วาอัตลักษณบัณฑิตสถาบันพระบรมราชชนกคือบริการ
สุขภาพดวยหัวใจความเปนมนุษย ท่ีหมายถึงการใหบริการ
ท่ีเปนมิตร มีความรัก ความเมตตา ใสใจในปญหาและความ
ทุกขของผูรับบริการและผูท่ีเก่ียวของ ใหบริการตามปญหา
และความตองการของผูรับบริการท่ีเปนจริง โดยรับฟงความ
คิดเห็นของผูรับบริการเปนหลัก

การวัดสมรรถนะบัณฑิตของสถาบันพระบรมราช
ชนกตามอัตลักษณประกอบดวยการวัดสมรรถนะดาน มีจิต
บริการ (Service mind) การคิดเชิงวิเคราะห (Analytical
thinking) และการเปดโอกาสใหผูปวยมีสวนรวมในการดูแล
สุขภาพ (Participation) หากพยาบาลสามารถใหบริการ
สุขภาพท่ีประกอบดวยองคประกอบ 3 ประการน้ีได จะทํา
ใหการบริการสุขภาพน้ันมีเปนการชวยเหลือดวยความเต็ม
ใจ มีเมตตา เปนกระบวนการดูแลท่ีผานการคิดท่ีเปนระบบ
มีเหตุผลทางวิชาการดานสุขภาพ และใหเกียรติผูปวยในการ
ท่ีจะมีสวนรวมดูแลตนเอง รวมมือท่ีปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพใหดีข้ึนไดดวยตนเอง สงผลใหผูปวยรับรูวาตนเปน
เจาของภาวะสุขภาพของตนเองและควรมีสวนรวมดูแล
สุขภาพของตนเองดวยการดูแลดวยหัวใจความเปนมนุษยน้ี
ไมไดใหความสําคัญแกพยาบาลวาเปนผูท่ีมีความรูมากกวา
ผูปวยหรือเปนผูท่ีจะตัดสินวาผูปวยควรทําเพ่ือการมีสุขภาพ
ท่ีดี แตใหความสําคัญกับผูปวยดวยเชนกัน วาในชีวิตเขาเขา
จะทําอะไร อยางไรเพ่ือการดูแลสุขภาพดวย อยางไรก็ตามการ
สอนท่ีพัฒนาสมรรถนะดานจิตบริการ (Service mind) การ
คิดเชิงวิเคราะห (Analytical thinking) และการเปดโอกาสให
ผูปวยมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพ (Participation) น้ันเปน
เรื่องยากเพราะไมใชเพียงการสอนใหผูเรียนมีความรูทาง
วิชาการเทาน้ัน แตยังรวมไปถึงทัศนะในการมองผูรับบริการ
การใหคุณคาของมนุษย และการนําความรูไปใชกับผูปวยให
เหมาะสมกับชีวิตจริงของเขาไดอยางไร วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ราชบุรี เปนวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราช

ชนก ทําหนาท่ีผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร จึงได
พัฒนาการสอนบูรณาการเพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีหวัใจของ
ความเปนมนุษยข้ึน โดยมุงพัฒนาสมรรถนะดานจิตบริการ
(Service mind) การคิดเชิงวิเคราะห (Analytical thinking)
และการเปดโอกาสใหผูปวยมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพ
(Participation) ใชกระบวนการเรียนรู จากสภาพจริง
(Authentic Learning) เพ่ือใหผูเรียนเกิดประสบการณ
เก่ียวกับชีวิตจริงของคนอยางหลากหลาย สามารถเช่ือมโยง
ความรูกับความจริงทางสังคมไดอยางกลมกลืน (สุริยะ วงศ
คงคาเทพ, 2550) ผูเขียนในฐานะอาจารยพยาบาลท่ีได
จัดการเรียนการสอนโดยวิธีดังกลาวมาเปนระยะเวลา 14 ป
จนเกิดองคความรูเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือพัฒนานักศึกษาพยาบาลใหมีหัวใจของความ
เปนมนุษย ซึ่งเปนแนวทางท่ีเปนประโยชนในการผลิต
พยาบาลท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตอไป

2. วิวัฒนาการของการสอนแบบบูรณาการดวย
หัวใจความเปนมนุษย

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี สนับสนุน
ใหอาจารยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการฯ มาอยาง
ตอเน่ือง ตลอดระยะเวลา 14 ป โดยมีระยะของวิวัฒนาการ
ดังน้ี
ระยะเตรียมผูสอน

ชวงป พ.ศ . 2546 - พ.ศ .2550 วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี เขารวม โครงการนํารองการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ หลักสูตรและการสอน
เพ่ือพัฒนาบุคลากรสุขภาพใหมีการบริการดวยหัวใจความ
เปนมนุษย โดยในกระบวนการน้ีคณาจารยไดเขารับการ
อบรม หลักสูตรพัฒนาอาจารย โดยใชแนวคิดสาธารณสุข
แนวใหม ขณะเดียวกันคณะอาจารยไดเริ่มจากผูท่ีสนใจเขา
รวมการสอนบูรณาการ โดยมีทีมวิทยากรนายแพทยสุริยะ
วงศคงคาเทพ ผูอํานวยการสถาบันพระบรมราชชนกและ
คณะ เปนพ่ีเลี้ยงช้ีแนะ โดยพัฒนาอาจารยผูสอนเรียนรูผาน
ประสบการณการสอน ตั้งแตการออกแบบการจัดการเรียน
การสอน ประเมินผลขณะสอน และหลังสอน และถอด
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บทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมอาจารยในสถาบันและ
วิทยาลัยตางๆ อยางตอเน่ือง เรียนรูในชวงแรกน้ี
ระยะแรกของการสอน

ในปการศึกษา 2546 อาจารยของวิทยาลัยนํา
ความรูและประสบการณจากการอบรมมาจัดการเรยีนการสอน
ใน วิชามนุษย สิ่งแวดลอมและสุขภาพ โดยออกแบบให
เรียนรูสภาพจริงในชุมชนตางๆ  เชน ตลาด ศูนยการคา ชุมชน
หมูบาน เปนตน เพ่ือเปนการปูพ้ืนฐานท่ีทําใหเกิดการเรียนรู
และเขาใจทางสังคมและมนุษย จะชวยใหผูเรียนเกิดความ
เขาใจความหมายของสุขภาพท่ีเปนจริงตามมุมมองของบุคคล
และเขาใจท่ีมาของพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล ซึ่งเปนการ
จัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร ช้ันปท่ี
1 ในชวง พ.ศ.2547 – 2550 อาจารยไดขยายผลโดยจัดการ
เรียนการสอนบูรณาการฯในวิชาการพยาบาลบุคคลท่ีมีปญหา
สุขภาพ1 ท่ีสอนใหเห็นสภาพจริงของผูปวยท่ีนอนพักใน
โรงพยาบาลน้ัน มีความทุกขจากการเจ็บปวยและการ
ดํารงชีวิตอยางไร ผลท่ีเกิดข้ึนคือนักศึกษาเขาใจปญหา
สุขภาพ การแกปญหาสุขภาพและการดูแลตนเอง ของผูปวย
ทําใหนักศึกษายอมรับผูปวยได ไมคิดตําหนิผูปวยวาไมสนใจ
ตนเองหรือไมรวมมือในการรักษา เปนตน สามารถกลาวไดวา
การสอนแบบน้ีสามารถพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาดานจิต
บริการ (service mind) ท่ีเปนผูท่ีเต็มใจบริการ ยอมรับผูปวย
ไดอยางแทจริง
ระยะพัฒนาการ

หลังจากการจัดการเรียนการสอนไประยะหน่ึง ทีม
ผูสอนไดวิเคราะหผลงานท่ีเกิดข้ึน พบวาการสอนบูรณาการ
สามารถพัฒนานักศึกษาใหมองเห็นผูปวยตามความเปนจริง
และยอมรับผูปวยตามสภาพน้ันได โดยไมคิดตําหนิผูปวย แต
ยังไมสามารถทําใหนักศึกษาพัฒนาการวางแผนการพยาบาล
ใหเปนไปตามสภาพจริงของผูปวยได เน่ืองจาก นักศึกษา
คุนเคยกับการระบุปญหาของผูปวยแบบเดิม  ๆเชน มักบอกวา
ผูปวยขาดความรูเรื่องโรค จึงมักลงทายท่ีการใหความรูและ
แนะนําผูปวยใหเปลี่ยนพฤติกรรมตามแบบท่ีตําราอธิบายไว

การสอนในชวง พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555 จึงเพ่ิมกิจกรรม คือ
เมื่อนักศึกษาเขาใจแลววาผูปวยมีชีวิตอยางไร มีขอจํากัด
อะไรบางท่ีจะดูแลตนเอง จะตองนําขอมูลจริงเหลาน้ัน มา
วินิจฉัยทางการพยาบาลวาผูปวยมีปญหาสุขภาพเพราะเหตใุด
ปญหาบางประการก็แกไขไดยาก เชน ความยากจน หรือ
อาชีพท่ีเสี่ยงตอปญหาสุขภาพ นักศึกษายอมอึดอัดวา
ชวยเหลือผูปวยไมได การจัดการเรียนการสอนในระยะ มุงให
เกิดการเปลี่ยนแปลงดานการพยาบาลวาตองเปนการพยาบาล
สําหรับผูปวยเฉพาะราย ไมใชการพยาบาลแบบรวมๆตาม
ตํารา ครูจึงเพ่ิมบทบาทดังน้ี 1.) ช้ีใหนักศึกษาตระหนักวามี
ปจจัยมากมายท่ีมีอิทธิพลตอภาวะสุขภาพผูปวยเปนเจาของ
ภาวะสุขภาพของตนเอง ควรใหผูปวยมีสวนรวมในการสราง
สุขภาพดวยการกําหนดเปาหมายของการแกปญหาสุขภาพ
น้ันควรใหผูปวยมีสวนในการกําหนดเปาหมายดวย 2.) ช้ีให
นักศึกษาเห็นวาสุขภาพไมใชเรื่องเดียวของชีวิตคน คนบางคน
อาจเลือกการทํามาหากินไวกอนก็ยอมเปนไปได ฉะน้ัน
บางครั้งนักศึกษาอาจปรับลดเกณฑความสําเร็จของผูปวย
เฉพาะรายไดบาง การพยาบาลจึงเปนท้ังศาสตรและศิลปใน
คราวเดียวกัน

การจัดการเรียนการสอนแบบน้ี เหมาะสมท่ีจะ
นําไปใชกับนักศึกษาพยาบาลศาสตรช้ันปท่ี 3 - 4 เน่ืองจาก
มีองคความรู เรื่ องการพยาบาลมากเพียงพอ ท่ีจะ
ตั้งเปาหมายการพยาบาลท่ียืดหยุนไดโดยผูปวยยังคง
ปลอดภัย หลังจาการเรียนการสอนในระยะน้ี พบวา
นักศึกษาพยาบาลมีสมรรถนะดานการคิดวิเคราะหอยาง
ใครครวญ มีเหตุผล (analytical thinking) และทําใหการมี
สวนรวมของผูปวย (participation) ไดอยางแทจริง
ในชวงป พ.ศ.2556 - ปจจุบัน

วิทยาลัยไดขยายผลการบูรณาการ ในรายวิชา
ตางๆในกลุมวิชาชีพ ช้ันปท่ี 3 และ 4 เชน การพยาบาล
บุคคลท่ีมีปญหาสุขภาพ การพยาบาลมารดา ทารก และการ
ผดุงครรภ การพยาบาลบุคคลท่ีมีปญหาทางสุขภาพจิต เปน
ตน ท่ีมีการผสมผสานความเขาใจผูปวย/ผูรับบริการ เขาใจ
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บทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมอาจารยในสถาบันและ
วิทยาลัยตางๆ อยางตอเน่ือง เรียนรูในชวงแรกน้ี
ระยะแรกของการสอน

ในปการศึกษา 2546 อาจารยของวิทยาลัยนํา
ความรูและประสบการณจากการอบรมมาจัดการเรยีนการสอน
ใน วิชามนุษย สิ่งแวดลอมและสุขภาพ โดยออกแบบให
เรียนรูสภาพจริงในชุมชนตางๆ  เชน ตลาด ศูนยการคา ชุมชน
หมูบาน เปนตน เพ่ือเปนการปูพ้ืนฐานท่ีทําใหเกิดการเรียนรู
และเขาใจทางสังคมและมนุษย จะชวยใหผูเรียนเกิดความ
เขาใจความหมายของสุขภาพท่ีเปนจริงตามมุมมองของบุคคล
และเขาใจท่ีมาของพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล ซึ่งเปนการ
จัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร ช้ันปท่ี
1 ในชวง พ.ศ.2547 – 2550 อาจารยไดขยายผลโดยจัดการ
เรียนการสอนบูรณาการฯในวิชาการพยาบาลบุคคลท่ีมีปญหา
สุขภาพ1 ท่ีสอนใหเห็นสภาพจริงของผูปวยท่ีนอนพักใน
โรงพยาบาลน้ัน มีความทุกขจากการเจ็บปวยและการ
ดํารงชีวิตอยางไร ผลท่ีเกิดข้ึนคือนักศึกษาเขาใจปญหา
สุขภาพ การแกปญหาสุขภาพและการดูแลตนเอง ของผูปวย
ทําใหนักศึกษายอมรับผูปวยได ไมคิดตําหนิผูปวยวาไมสนใจ
ตนเองหรือไมรวมมือในการรักษา เปนตน สามารถกลาวไดวา
การสอนแบบน้ีสามารถพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาดานจิต
บริการ (service mind) ท่ีเปนผูท่ีเต็มใจบริการ ยอมรับผูปวย
ไดอยางแทจริง
ระยะพัฒนาการ

หลังจากการจัดการเรียนการสอนไประยะหน่ึง ทีม
ผูสอนไดวิเคราะหผลงานท่ีเกิดข้ึน พบวาการสอนบูรณาการ
สามารถพัฒนานักศึกษาใหมองเห็นผูปวยตามความเปนจริง
และยอมรับผูปวยตามสภาพน้ันได โดยไมคิดตําหนิผูปวย แต
ยังไมสามารถทําใหนักศึกษาพัฒนาการวางแผนการพยาบาล
ใหเปนไปตามสภาพจริงของผูปวยได เน่ืองจาก นักศึกษา
คุนเคยกับการระบุปญหาของผูปวยแบบเดิม  ๆเชน มักบอกวา
ผูปวยขาดความรูเรื่องโรค จึงมักลงทายท่ีการใหความรูและ
แนะนําผูปวยใหเปลี่ยนพฤติกรรมตามแบบท่ีตําราอธิบายไว

การสอนในชวง พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555 จึงเพ่ิมกิจกรรม คือ
เมื่อนักศึกษาเขาใจแลววาผูปวยมีชีวิตอยางไร มีขอจํากัด
อะไรบางท่ีจะดูแลตนเอง จะตองนําขอมูลจริงเหลาน้ัน มา
วินิจฉัยทางการพยาบาลวาผูปวยมีปญหาสุขภาพเพราะเหตใุด
ปญหาบางประการก็แกไขไดยาก เชน ความยากจน หรือ
อาชีพท่ีเสี่ยงตอปญหาสุขภาพ นักศึกษายอมอึดอัดวา
ชวยเหลือผูปวยไมได การจัดการเรียนการสอนในระยะ มุงให
เกิดการเปลี่ยนแปลงดานการพยาบาลวาตองเปนการพยาบาล
สําหรับผูปวยเฉพาะราย ไมใชการพยาบาลแบบรวมๆตาม
ตํารา ครูจึงเพ่ิมบทบาทดังน้ี 1.) ช้ีใหนักศึกษาตระหนักวามี
ปจจัยมากมายท่ีมีอิทธิพลตอภาวะสุขภาพผูปวยเปนเจาของ
ภาวะสุขภาพของตนเอง ควรใหผูปวยมีสวนรวมในการสราง
สุขภาพดวยการกําหนดเปาหมายของการแกปญหาสุขภาพ
น้ันควรใหผูปวยมีสวนในการกําหนดเปาหมายดวย 2.) ช้ีให
นักศึกษาเห็นวาสุขภาพไมใชเรื่องเดียวของชีวิตคน คนบางคน
อาจเลือกการทํามาหากินไวกอนก็ยอมเปนไปได ฉะน้ัน
บางครั้งนักศึกษาอาจปรับลดเกณฑความสําเร็จของผูปวย
เฉพาะรายไดบาง การพยาบาลจึงเปนท้ังศาสตรและศิลปใน
คราวเดียวกัน

การจัดการเรียนการสอนแบบน้ี เหมาะสมท่ีจะ
นําไปใชกับนักศึกษาพยาบาลศาสตรช้ันปท่ี 3 - 4 เน่ืองจาก
มีองคความรู เรื่ องการพยาบาลมากเพียงพอ ท่ีจะ
ตั้งเปาหมายการพยาบาลท่ียืดหยุนไดโดยผูปวยยังคง
ปลอดภัย หลังจาการเรียนการสอนในระยะน้ี พบวา
นักศึกษาพยาบาลมีสมรรถนะดานการคิดวิเคราะหอยาง
ใครครวญ มีเหตุผล (analytical thinking) และทําใหการมี
สวนรวมของผูปวย (participation) ไดอยางแทจริง
ในชวงป พ.ศ.2556 - ปจจุบัน

วิทยาลัยไดขยายผลการบูรณาการ ในรายวิชา
ตางๆในกลุมวิชาชีพ ช้ันปท่ี 3 และ 4 เชน การพยาบาล
บุคคลท่ีมีปญหาสุขภาพ การพยาบาลมารดา ทารก และการ
ผดุงครรภ การพยาบาลบุคคลท่ีมีปญหาทางสุขภาพจิต เปน
ตน ท่ีมีการผสมผสานความเขาใจผูปวย/ผูรับบริการ เขาใจ
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บทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมอาจารยในสถาบันและ
วิทยาลัยตางๆ อยางตอเน่ือง เรียนรูในชวงแรกน้ี
ระยะแรกของการสอน

ในปการศึกษา 2546 อาจารยของวิทยาลัยนํา
ความรูและประสบการณจากการอบรมมาจัดการเรยีนการสอน
ใน วิชามนุษย สิ่งแวดลอมและสุขภาพ โดยออกแบบให
เรียนรูสภาพจริงในชุมชนตางๆ  เชน ตลาด ศูนยการคา ชุมชน
หมูบาน เปนตน เพ่ือเปนการปูพ้ืนฐานท่ีทําใหเกิดการเรียนรู
และเขาใจทางสังคมและมนุษย จะชวยใหผูเรียนเกิดความ
เขาใจความหมายของสุขภาพท่ีเปนจริงตามมุมมองของบุคคล
และเขาใจท่ีมาของพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล ซึ่งเปนการ
จัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร ช้ันปท่ี
1 ในชวง พ.ศ.2547 – 2550 อาจารยไดขยายผลโดยจัดการ
เรียนการสอนบูรณาการฯในวิชาการพยาบาลบุคคลท่ีมีปญหา
สุขภาพ1 ท่ีสอนใหเห็นสภาพจริงของผูปวยท่ีนอนพักใน
โรงพยาบาลน้ัน มีความทุกขจากการเจ็บปวยและการ
ดํารงชีวิตอยางไร ผลท่ีเกิดข้ึนคือนักศึกษาเขาใจปญหา
สุขภาพ การแกปญหาสุขภาพและการดูแลตนเอง ของผูปวย
ทําใหนักศึกษายอมรับผูปวยได ไมคิดตําหนิผูปวยวาไมสนใจ
ตนเองหรือไมรวมมือในการรักษา เปนตน สามารถกลาวไดวา
การสอนแบบน้ีสามารถพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาดานจิต
บริการ (service mind) ท่ีเปนผูท่ีเต็มใจบริการ ยอมรับผูปวย
ไดอยางแทจริง
ระยะพัฒนาการ

หลังจากการจัดการเรียนการสอนไประยะหน่ึง ทีม
ผูสอนไดวิเคราะหผลงานท่ีเกิดข้ึน พบวาการสอนบูรณาการ
สามารถพัฒนานักศึกษาใหมองเห็นผูปวยตามความเปนจริง
และยอมรับผูปวยตามสภาพน้ันได โดยไมคิดตําหนิผูปวย แต
ยังไมสามารถทําใหนักศึกษาพัฒนาการวางแผนการพยาบาล
ใหเปนไปตามสภาพจริงของผูปวยได เน่ืองจาก นักศึกษา
คุนเคยกับการระบุปญหาของผูปวยแบบเดิม  ๆเชน มักบอกวา
ผูปวยขาดความรูเรื่องโรค จึงมักลงทายท่ีการใหความรูและ
แนะนําผูปวยใหเปลี่ยนพฤติกรรมตามแบบท่ีตําราอธิบายไว

การสอนในชวง พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555 จึงเพ่ิมกิจกรรม คือ
เมื่อนักศึกษาเขาใจแลววาผูปวยมีชีวิตอยางไร มีขอจํากัด
อะไรบางท่ีจะดูแลตนเอง จะตองนําขอมูลจริงเหลาน้ัน มา
วินิจฉัยทางการพยาบาลวาผูปวยมีปญหาสุขภาพเพราะเหตใุด
ปญหาบางประการก็แกไขไดยาก เชน ความยากจน หรือ
อาชีพท่ีเสี่ยงตอปญหาสุขภาพ นักศึกษายอมอึดอัดวา
ชวยเหลือผูปวยไมได การจัดการเรียนการสอนในระยะ มุงให
เกิดการเปลี่ยนแปลงดานการพยาบาลวาตองเปนการพยาบาล
สําหรับผูปวยเฉพาะราย ไมใชการพยาบาลแบบรวมๆตาม
ตํารา ครูจึงเพ่ิมบทบาทดังน้ี 1.) ช้ีใหนักศึกษาตระหนักวามี
ปจจัยมากมายท่ีมีอิทธิพลตอภาวะสุขภาพผูปวยเปนเจาของ
ภาวะสุขภาพของตนเอง ควรใหผูปวยมีสวนรวมในการสราง
สุขภาพดวยการกําหนดเปาหมายของการแกปญหาสุขภาพ
น้ันควรใหผูปวยมีสวนในการกําหนดเปาหมายดวย 2.) ช้ีให
นักศึกษาเห็นวาสุขภาพไมใชเรื่องเดียวของชีวิตคน คนบางคน
อาจเลือกการทํามาหากินไวกอนก็ยอมเปนไปได ฉะน้ัน
บางครั้งนักศึกษาอาจปรับลดเกณฑความสําเร็จของผูปวย
เฉพาะรายไดบาง การพยาบาลจึงเปนท้ังศาสตรและศิลปใน
คราวเดียวกัน

การจัดการเรียนการสอนแบบน้ี เหมาะสมท่ีจะ
นําไปใชกับนักศึกษาพยาบาลศาสตรช้ันปท่ี 3 - 4 เน่ืองจาก
มีองคความรู เรื่ องการพยาบาลมากเพียงพอ ท่ีจะ
ตั้งเปาหมายการพยาบาลท่ียืดหยุนไดโดยผูปวยยังคง
ปลอดภัย หลังจาการเรียนการสอนในระยะน้ี พบวา
นักศึกษาพยาบาลมีสมรรถนะดานการคิดวิเคราะหอยาง
ใครครวญ มีเหตุผล (analytical thinking) และทําใหการมี
สวนรวมของผูปวย (participation) ไดอยางแทจริง
ในชวงป พ.ศ.2556 - ปจจุบัน

วิทยาลัยไดขยายผลการบูรณาการ ในรายวิชา
ตางๆในกลุมวิชาชีพ ช้ันปท่ี 3 และ 4 เชน การพยาบาล
บุคคลท่ีมีปญหาสุขภาพ การพยาบาลมารดา ทารก และการ
ผดุงครรภ การพยาบาลบุคคลท่ีมีปญหาทางสุขภาพจิต เปน
ตน ท่ีมีการผสมผสานความเขาใจผูปวย/ผูรับบริการ เขาใจ
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พฤติกรรมท่ีผูปวย/ผูรับบริการแสดงออกมากับสาระความรู
ทางวิชาการและวิชาชีพของแตละรายวิชา เพ่ือใหเขาใจ
กลไกของการทํางานของระบบตางๆในรางกาย กลไกการ
เกิดปญหาสุขภาพและการเจ็บปวย การรักษาและการฟน
คืนสภาพ การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในตัวนักศึกษา สามารถ
ประยุกตความรูทางวิชาการไปสูการแกไขปญหาสุขภาพ
และการดูแลตนเองของประชาชน ไดสอดคลองกับวิถีชีวิต
เพ่ิมมากข้ึน การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในตัวนักศึกษา เห็น
ภาพการใสใจ ความเอ้ืออาทร ความเห็นอกเห็นใจ ความ
ออนโยนในจิตใจ ของนักศึกษาการคํานึงถึงบริบทของผูปวย
มากข้ึน เปนการพัฒนานักศึกษาสูอัตลักษณการดูแลดวย
หัวใจความเปนมนุษยของวิทยาลัยอยางตอเน่ือง

3. หลักการสอนแบบบูรณาการดวยหัวใจความ
เปนมนุษย

3.1 การเรียนการสอนใหผูเรียนไดเขาใจความเปนจริง
ของความเปนมนุษยและสังคมเปนอันดับแรก หลังจากน้ัน
จึงบูรณาการเรื่องชีวิตคนเขากับความรูเรื่องโรค ทําให
ผู เรียนเขาใจวาเมื่อคนมีปญหาสุขภาพแลวชีวิตคน
เปลี่ยนแปลงไปอยางไร

3.1.1 ทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจเก่ียวกับมนุษย
และสังคม โดยจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษา
พยาบาลศาสตรช้ันปท่ี 1 ในรายวิชาหมวดการศึกษาท่ัวไป
ไดแกวิชาสังคมไทย วิชามนุษย สิ่งแวดลอมและสุขภาพ
วิชาศิลปวิทยาการเพ่ือการพัฒนามนุษย เปนตน จึงเปนวิชา
ท่ีเหมาะในการสรางฐานความคิดความเขาใจในเรือ่งความ
เปนมนุษยและสังคม และการเสริมสรางทัศนคติและพัฒนา
ความคิดของผูเรียนในระยะเริ่มตน และ

3.1.2 ทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจเรื่องสุขภาพ ท่ี
ผูเรียนตองเรียนรูในช้ันปท่ี 2 รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
ไดแกวิชาการสื่อสารทางการพยาบาล วิชาการสอนและการ
ใหคําปรึกษาทางสุขภาพ วิชาการสรางเสริมสุขภาพและการ
ปองกันความเจ็บปวย เปนตน โดยเรียนรูท้ังในองคความรูท่ี
เปนหลักการ ทฤษฎี และสาระสุขภาพในมุมมองของ
ประชาชนเพ่ือใหผูเรียนเขาใจสุขภาพ เขาใจชีวิตของบุคคล

และเกิดการเรียนรูวาชีวิตเปนองครวม ไมใชสุขภาพเปน
องครวม สุขภาพเปนสวนหน่ึงของชีวิตรวมท้ังชีวิตของคน
ผูกโยงกันเปนครอบครัวและชุมชน และ

3.1.3 บูรณาการความรูเรื่องมนุษยและสังคมกับ
สุขภาพ จัดการเรียนรูในช้ันปท่ี 3 และช้ันปท่ี 4 ในรายวิชา
วิชาชีพการพยาบาล เชน การพยาบาลบุคคลท่ีมีปญหา
สุขภาพ การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ การ
พยาบาลบุคคลท่ีมีปญหาทางสุขภาพจิต เปนตน นักศึกษา
พยาบาลศาสตรช้ันปท่ี 3 และ 4 มีความรูเรื่องปญหา
สุขภาพวาโรคตางๆเกิดข้ึนไดอยางไร การพัฒนาของโรค
เปนอยางไร การบําบัดรักษาจะทําไดอยางไร หากนักศึกษา
ตอบขอคําถามหรือทําความเขาใจโรคได แสดงวา นักศึกษา
มีความรูความเขาใจเรื่องการเจ็บปวยและนาจะดูแล
ชวยเหลือผูปวยได แตบางครั้งการดูแลชวยเหลือหรือการ
ทําใหผูปวยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพน้ันไมไดมีความ
ยั่งยืน

3.2 ใชสถานการณจริง (authentic learning) ให
ผูเรียนไดมีประสบการณวาในชีวิตคนมีเรื่องราวหลาย
ประเด็นเขามาเก่ียวของและมีอิทธิพลตอการดูแลสุขภาพ
ของคน

3.3 การเลือกสถานการณผูปวยท่ีมีขอจํากัด
ตางๆ เชน ความรู ทัศนคติเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ รายได
อาชีพ บทบาทฯลฯ เพ่ือเปนประเด็น (Dilemma) ให
นักศึกษาเกิดความกังขาวาความรูท่ีมอียูอยางถูกตองน้ัน ไม
สามารถชวยใหการเจ็บปวยทุเลาลง เชน ผูปวยมีฐานะ
ยากจนทําใหไมสามารถเลือกซื้ออาหารท่ีดีมีคุณภาพได

3.4 มี การผสมผสานความเข าใจผู ป วย /
ผูรับบริการ เขาใจพฤติกรรมท่ีผูปวย/ผูรับบริการแสดง
ออกมากับสาระความรูทางวิชาการและวิชาชีพของแตละ
รายวิชา เพ่ือใหเขาใจกลไกของการทํางานของระบบตางๆใน
รางกาย กลไกการเกิดปญหาสุขภาพและการเจ็บปวย การ
รักษาและการฟนคืนสภาพ จนสามารถประยุกตความรู
เหลาน้ีไปสูการแกไขปญหาสุขภาพและการดูแลตนเองของ
ประชาชน
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พฤติกรรมท่ีผูปวย/ผูรับบริการแสดงออกมากับสาระความรู
ทางวิชาการและวิชาชีพของแตละรายวิชา เพ่ือใหเขาใจ
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คืนสภาพ การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในตัวนักศึกษา สามารถ
ประยุกตความรูทางวิชาการไปสูการแกไขปญหาสุขภาพ
และการดูแลตนเองของประชาชน ไดสอดคลองกับวิถีชีวิต
เพ่ิมมากข้ึน การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในตัวนักศึกษา เห็น
ภาพการใสใจ ความเอ้ืออาทร ความเห็นอกเห็นใจ ความ
ออนโยนในจิตใจ ของนักศึกษาการคํานึงถึงบริบทของผูปวย
มากข้ึน เปนการพัฒนานักศึกษาสูอัตลักษณการดูแลดวย
หัวใจความเปนมนุษยของวิทยาลัยอยางตอเน่ือง

3. หลักการสอนแบบบูรณาการดวยหัวใจความ
เปนมนุษย

3.1 การเรียนการสอนใหผูเรียนไดเขาใจความเปนจริง
ของความเปนมนุษยและสังคมเปนอันดับแรก หลังจากน้ัน
จึงบูรณาการเรื่องชีวิตคนเขากับความรูเรื่องโรค ทําให
ผู เรียนเขาใจวาเมื่อคนมีปญหาสุขภาพแลวชีวิตคน
เปลี่ยนแปลงไปอยางไร

3.1.1 ทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจเก่ียวกับมนุษย
และสังคม โดยจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษา
พยาบาลศาสตรช้ันปท่ี 1 ในรายวิชาหมวดการศึกษาท่ัวไป
ไดแกวิชาสังคมไทย วิชามนุษย สิ่งแวดลอมและสุขภาพ
วิชาศิลปวิทยาการเพ่ือการพัฒนามนุษย เปนตน จึงเปนวิชา
ท่ีเหมาะในการสรางฐานความคิดความเขาใจในเรือ่งความ
เปนมนุษยและสังคม และการเสริมสรางทัศนคติและพัฒนา
ความคิดของผูเรียนในระยะเริ่มตน และ

3.1.2 ทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจเรื่องสุขภาพ ท่ี
ผูเรียนตองเรียนรูในช้ันปท่ี 2 รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
ไดแกวิชาการสื่อสารทางการพยาบาล วิชาการสอนและการ
ใหคําปรึกษาทางสุขภาพ วิชาการสรางเสริมสุขภาพและการ
ปองกันความเจ็บปวย เปนตน โดยเรียนรูท้ังในองคความรูท่ี
เปนหลักการ ทฤษฎี และสาระสุขภาพในมุมมองของ
ประชาชนเพ่ือใหผูเรียนเขาใจสุขภาพ เขาใจชีวิตของบุคคล

และเกิดการเรียนรูวาชีวิตเปนองครวม ไมใชสุขภาพเปน
องครวม สุขภาพเปนสวนหน่ึงของชีวิตรวมท้ังชีวิตของคน
ผูกโยงกันเปนครอบครัวและชุมชน และ

3.1.3 บูรณาการความรูเรื่องมนุษยและสังคมกับ
สุขภาพ จัดการเรียนรูในช้ันปท่ี 3 และช้ันปท่ี 4 ในรายวิชา
วิชาชีพการพยาบาล เชน การพยาบาลบุคคลท่ีมีปญหา
สุขภาพ การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ การ
พยาบาลบุคคลท่ีมีปญหาทางสุขภาพจิต เปนตน นักศึกษา
พยาบาลศาสตรช้ันปท่ี 3 และ 4 มีความรูเรื่องปญหา
สุขภาพวาโรคตางๆเกิดข้ึนไดอยางไร การพัฒนาของโรค
เปนอยางไร การบําบัดรักษาจะทําไดอยางไร หากนักศึกษา
ตอบขอคําถามหรือทําความเขาใจโรคได แสดงวา นักศึกษา
มีความรูความเขาใจเรื่องการเจ็บปวยและนาจะดูแล
ชวยเหลือผูปวยได แตบางครั้งการดูแลชวยเหลือหรือการ
ทําใหผูปวยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพน้ันไมไดมีความ
ยั่งยืน

3.2 ใชสถานการณจริง (authentic learning) ให
ผูเรียนไดมีประสบการณวาในชีวิตคนมีเรื่องราวหลาย
ประเด็นเขามาเก่ียวของและมีอิทธิพลตอการดูแลสุขภาพ
ของคน

3.3 การเลือกสถานการณผูปวยท่ีมีขอจํากัด
ตางๆ เชน ความรู ทัศนคติเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ รายได
อาชีพ บทบาทฯลฯ เพ่ือเปนประเด็น (Dilemma) ให
นักศึกษาเกิดความกังขาวาความรูท่ีมอียูอยางถูกตองน้ัน ไม
สามารถชวยใหการเจ็บปวยทุเลาลง เชน ผูปวยมีฐานะ
ยากจนทําใหไมสามารถเลือกซื้ออาหารท่ีดีมีคุณภาพได

3.4 มี การผสมผสานความเข าใจผู ป วย /
ผูรับบริการ เขาใจพฤติกรรมท่ีผูปวย/ผูรับบริการแสดง
ออกมากับสาระความรูทางวิชาการและวิชาชีพของแตละ
รายวิชา เพ่ือใหเขาใจกลไกของการทํางานของระบบตางๆใน
รางกาย กลไกการเกิดปญหาสุขภาพและการเจ็บปวย การ
รักษาและการฟนคืนสภาพ จนสามารถประยุกตความรู
เหลาน้ีไปสูการแกไขปญหาสุขภาพและการดูแลตนเองของ
ประชาชน
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พฤติกรรมท่ีผูปวย/ผูรับบริการแสดงออกมากับสาระความรู
ทางวิชาการและวิชาชีพของแตละรายวิชา เพ่ือใหเขาใจ
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คืนสภาพ การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในตัวนักศึกษา สามารถ
ประยุกตความรูทางวิชาการไปสูการแกไขปญหาสุขภาพ
และการดูแลตนเองของประชาชน ไดสอดคลองกับวิถีชีวิต
เพ่ิมมากข้ึน การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในตัวนักศึกษา เห็น
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หัวใจความเปนมนุษยของวิทยาลัยอยางตอเน่ือง
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3.5 กระตุนใหนักศึกษาเกิดการสะทอนคิด
(Reflection) ทําใหนักศึกษาไดเรียนรูเก่ียวกับความคิด
ความรูของตนเอง และพัฒนาดานการคิดของตนเองอยาง
ตอเน่ือง

4. ความหมาย
สุริยะ วงศคงคาเทพ ( 2550) ไดใหนิยามคําวา

การเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญวาเปนการจัดใหผูเรียน
เขาไปเรียนรูความจริงดวยตนเองในสภาพจริงจากในสิ่งท่ี
ตนเองตองการเรียนหรือสนใจ และเปนประโยชนตอสาระ
ความรูทางพ้ืนฐานวิชาชีพคือ การเรียนท่ีใหเขาใจถึงการ
ดํารงชีวิตของบุคคลท่ีอยู กับบริบท(เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม) เขาใจสุขภาพท่ีเปนสวนหน่ึง
ของการดํารงชีวิตแตไมใชสิ่งสําคัญท่ีสุดในชีวิต โดยเรียนรู
พฤติกรรมของมนุษยท่ีมีท่ีมาคือ  ความคิด ความรูสึก และ
พฤติกรรมการแกไขปญหาหรือสนองความตองการของ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน ภายใตโจทยหรือใบงานท่ีกําหนด
ประเด็นกวางๆ เพ่ือเปนแนวทางใหผูเรียนไดศึกษาดวย
ตนเองแลวเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคในแผนการ
เรียนรูน้ันๆ โดยมีอาจารยผูสอนเปนผูดูแลกระบวนการ
เรียนการสอน และสนับสนุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เชน
การช้ีประเด็นใหผูเรียนสะทอนคิดดวยตนเอง เกิดการ
พัฒนาความคิดและการปรับทัศนคติไปในแนวทางท่ีเกิด
ประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียนได

สุริยะ วงศคงคาเทพ (2550) ไดใหนิยาม “การ
เรียนการสอนแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีหัวใจ

ของความเปนมนุษย” หมายถึง วิธีการจัดการเรียนการสอน
ท่ีมุงพัฒนาผูเรียนใหนําศักยภาพของตนเองออกมาใชได
อยางสมบูรณ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลายจาก
สภาพจริง (Authentic learning) และพัฒนาทักษะการคิด
อยางมีวิจารณญาณของผูเรียนเปนกลไกสําคัญดวยแนวคิด
องครวมท่ีเช่ือมโยงระหวางสุขภาพกับสังคมท่ีเนนรากฐาน
แหงความเปนมนุษยและชีวิตจริงในสังคม โดยกระบวนการ
เรียนการสอนจะใหผูเรียนรูจักคิดหาความรูและคําตอบดวย
ตัวเองเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและศาสตรท่ีจําเปนตอ
การดูแลสุขภาพ เช่ือมโยงกับความจริงทางสังคมอยางไม
แยกสวนและนําไปประยุกตใชในชีวิตจริงได

ดังน้ันในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การเพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีหัวใจของความเปนมนุษย จึง
จําเปนตองมีการปรับการเรียนการสอนใหมท่ีแตเดิมเปน
การเรียนการสอนท่ีเนนเน้ือหาสาระและสมรรถภาพเชิง
วิชาชีพเปนสําคัญมาเปนเนนความเขาใจมนุษย ชุมชน
สังคม และความเปนจริงผสมผสานกับความรูทางวิชาการ
และทางวิชาชีพ เพ่ือใหผูเรียนนอกจากมีความรูทักษะทาง
วิชาชีพแลวยังตองเขาใจชีวิตจริงเพ่ือเปนฐานในการ
ใหบริการทางสุขภาพท่ีสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชน ตลอดจนสามารถประยุกตความรูและถายทอด
เพ่ือพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของประชาชนตาม
เจตนารมณของหลักสูตร (ดังแผนภาพ1)

แผนภาพ1 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนานักศกึษาใหมีหัวใจของความเปนมนุษย
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ดํารงชีวิตของบุคคลท่ีอยู กับบริบท(เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม) เขาใจสุขภาพท่ีเปนสวนหน่ึง
ของการดํารงชีวิตแตไมใชสิ่งสําคัญท่ีสุดในชีวิต โดยเรียนรู
พฤติกรรมของมนุษยท่ีมีท่ีมาคือ  ความคิด ความรูสึก และ
พฤติกรรมการแกไขปญหาหรือสนองความตองการของ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน ภายใตโจทยหรือใบงานท่ีกําหนด
ประเด็นกวางๆ เพ่ือเปนแนวทางใหผูเรียนไดศึกษาดวย
ตนเองแลวเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคในแผนการ
เรียนรูน้ันๆ โดยมีอาจารยผูสอนเปนผูดูแลกระบวนการ
เรียนการสอน และสนับสนุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เชน
การช้ีประเด็นใหผูเรียนสะทอนคิดดวยตนเอง เกิดการ
พัฒนาความคิดและการปรับทัศนคติไปในแนวทางท่ีเกิด
ประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียนได

สุริยะ วงศคงคาเทพ (2550) ไดใหนิยาม “การ
เรียนการสอนแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีหัวใจ

ของความเปนมนุษย” หมายถึง วิธีการจัดการเรียนการสอน
ท่ีมุงพัฒนาผูเรียนใหนําศักยภาพของตนเองออกมาใชได
อยางสมบูรณ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลายจาก
สภาพจริง (Authentic learning) และพัฒนาทักษะการคิด
อยางมีวิจารณญาณของผูเรียนเปนกลไกสําคัญดวยแนวคิด
องครวมท่ีเช่ือมโยงระหวางสุขภาพกับสังคมท่ีเนนรากฐาน
แหงความเปนมนุษยและชีวิตจริงในสังคม โดยกระบวนการ
เรียนการสอนจะใหผูเรียนรูจักคิดหาความรูและคําตอบดวย
ตัวเองเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและศาสตรท่ีจําเปนตอ
การดูแลสุขภาพ เช่ือมโยงกับความจริงทางสังคมอยางไม
แยกสวนและนําไปประยุกตใชในชีวิตจริงได

ดังน้ันในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การเพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีหัวใจของความเปนมนุษย จึง
จําเปนตองมีการปรับการเรียนการสอนใหมท่ีแตเดิมเปน
การเรียนการสอนท่ีเนนเน้ือหาสาระและสมรรถภาพเชิง
วิชาชีพเปนสําคัญมาเปนเนนความเขาใจมนุษย ชุมชน
สังคม และความเปนจริงผสมผสานกับความรูทางวิชาการ
และทางวิชาชีพ เพ่ือใหผูเรียนนอกจากมีความรูทักษะทาง
วิชาชีพแลวยังตองเขาใจชีวิตจริงเพ่ือเปนฐานในการ
ใหบริการทางสุขภาพท่ีสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชน ตลอดจนสามารถประยุกตความรูและถายทอด
เพ่ือพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของประชาชนตาม
เจตนารมณของหลักสูตร (ดังแผนภาพ1)

แผนภาพ1 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนานักศกึษาใหมีหัวใจของความเปนมนุษย
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3.5 กระตุนใหนักศึกษาเกิดการสะทอนคิด
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การออกแบบการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ โดยนําผลการวิเคราะหปรัชญา และ
วัตถุประสงคหลักสูตรบนฐานแนวคิดสาธารณสุขแนว
ใหม และแนวคิดการเรียนรูแบบปรับเปลี่ยนมโนทัศน
(Transformative learning) ประเด็นท่ีตองคํานึงถึงคือ
การจัดการเรียนรูผานสภาพจริง (Authentic learning)
ร วม กับ วิ ธี กา รสะท อนคิ ด (Reflection) โดย ให
สอดคลองกับลักษณะวิชา และวัตถุประสงครายวิชา ท่ี
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(TQF) ในหมวดวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและหมวดวิชาชีพ
การออกแบบกระบวนการเรียนการสอนประกอบดวย
(สุริยะวงศคงคาเทพ, 2555)

1.กระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของ
นักศึกษามุงใหนักศึกษาเขาใจวิถีชีวิตของประชาชน
(ความตองการของมนุษย วิธีการแกไขปญหาและเหตุผล
ความคิด ความศรัทธา ฯลฯ) การเปดใจ และการ
สะทอนถึงอคติของปจเจกบุคคล

2. กระบวนการศึกษาจากสภาพจริง โดยพา
นักศึกษาไปทําความรู จั ก กับชาวบ าน ท่ีอาศัยใน
สภาพการณจริง เรียนรูจากชาวบาน โดยเทคนิคการ
เก็บรวบรวมขอมูลท่ีเหมาะสม ซึ่งสวนใหญเนนการเก็บ
ขอมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะหเน้ือหา และการหา
เหตุผลเชิงอนุมาน

3. การสอนบนพ้ืนฐานความเปนจริ ง ท่ี
สัมพันธกับการเรียนรายวิชา เชน พฤติกรรม ความคิด
การรับรูของชาวบาน ควบคูไปกับกระบวนการเรียนการ
สอนภายในบริบทเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

4. การประยุกตใชความรูทางวิชาชีพเพ่ือ
แกปญหาทางสุขภาพไดเหมาะกับผูปวยแตละราย ถ

5. ขั้นตอนการออกแบบการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการดวยหัวใจความเปนมนุษย
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ (Learner center approach) โดย
วิธีการสอนสภาพจริง (Authentic Learning) และการสะทอน
คิด (Reflection) เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะตรง

ตามอัตลักษณของสถาบัน อันไดแกจิตบริการ (Service
Mind) คิดวิเคราะห (Analytical Thinking) และการมีมีสวน
รวมของผูรับบริการ (Participation of Clients) ประกอบดวย
8 ข้ันตอนดังน้ี

1. ใหผูเรียนเรียนรูผานสภาพจริง (Authentic
learning) โดยสภาพจริงน้ัน จะเปนตัวกระตุนสําคัญให
เกิดการเรียนรู ตองมีคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกลาวคือ
เปนสภาพท่ีเปนปญหา (Disorientation dilemma)
เชน ผูปวยมีขอจํากัดในการดํารงชีวิต มีปญหาความ
ยากจน มีปญหาสุขภาพโรคเรื้อรัง ไมมีผูดูแล เปนตน
2. ใหผู เรียนศึกษารวบรวมขอมูลโดยการสังเกต
(Observation) รับฟงอยางตั้งใจ (Deep Listening)
ซักถาม (Interview) จดบันทึกจากสภาพจริง (Field
note) เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปนจริง เกิดสัมพันธภาพท่ีดี
(Good relationship) มีความไววางใจซึ่งกันและกัน
(Trust)

3. ใหผูเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอ่ืน โดยใช
การทบทวนขอมูล (Revised data) เลาเรื่องราวบริบท
ชีวิต (Story telling) อภิปราย (Discussion) โดยผูสอน
กระตุนใหผูเรียนสะทอนคิด (Reflection) เพ่ือใหเปดใจ
ยอมรับ (Opened mind) ปรับเปลี่ยนความคิด มุมมอง
(Adjust attitude and own view)ใหเขาใจรับรูบน
ฐานขอมูลท่ีรวบรวมมา (Understanding) ใหผูเรียน
มองเห็นมุมมองของตนเองและความเปนจริง มองเห็น
ขอจํากัดของชีวิตคน ไมตัดสินผูปวยโดยใชเกณฑของ
ตนเอง (Non-Judgment) คิดอยางมี วิจารณญาณ
(Critical Thinking) ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกิดข้ึน
หลายครั้งสลับกับการรวบรวมขอมูลใหมอยางตอเน่ือง
(Re-Correcting Data) หลังจากน้ันมีการทบทวนการ
เรียนรู โ ดยการเ ขียนบันทึกการเรี ยนรู ( Journal
Writhing)
4. สนับสนุนใหผูเรียนวิเคราะหตนเอง (Self-Examination)
ทําความเขาใจผูอ่ืน (Empathy) ยอมรับในความเปนตัวตน
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การออกแบบการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียน
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(Transformative learning) ประเด็นท่ีตองคํานึงถึงคือ
การจัดการเรียนรูผานสภาพจริง (Authentic learning)
ร วม กับ วิ ธี กา รสะท อนคิ ด (Reflection) โดย ให
สอดคลองกับลักษณะวิชา และวัตถุประสงครายวิชา ท่ี
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(TQF) ในหมวดวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและหมวดวิชาชีพ
การออกแบบกระบวนการเรียนการสอนประกอบดวย
(สุริยะวงศคงคาเทพ, 2555)

1.กระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของ
นักศึกษามุงใหนักศึกษาเขาใจวิถีชีวิตของประชาชน
(ความตองการของมนุษย วิธีการแกไขปญหาและเหตุผล
ความคิด ความศรัทธา ฯลฯ) การเปดใจ และการ
สะทอนถึงอคติของปจเจกบุคคล

2. กระบวนการศึกษาจากสภาพจริง โดยพา
นักศึกษาไปทําความรู จั ก กับชาวบ าน ท่ีอาศัยใน
สภาพการณจริง เรียนรูจากชาวบาน โดยเทคนิคการ
เก็บรวบรวมขอมูลท่ีเหมาะสม ซึ่งสวนใหญเนนการเก็บ
ขอมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะหเน้ือหา และการหา
เหตุผลเชิงอนุมาน

3. การสอนบนพ้ืนฐานความเปนจริ ง ท่ี
สัมพันธกับการเรียนรายวิชา เชน พฤติกรรม ความคิด
การรับรูของชาวบาน ควบคูไปกับกระบวนการเรียนการ
สอนภายในบริบทเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

4. การประยุกตใชความรูทางวิชาชีพเพ่ือ
แกปญหาทางสุขภาพไดเหมาะกับผูปวยแตละราย ถ

5. ขั้นตอนการออกแบบการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการดวยหัวใจความเปนมนุษย
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ (Learner center approach) โดย
วิธีการสอนสภาพจริง (Authentic Learning) และการสะทอน
คิด (Reflection) เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะตรง

ตามอัตลักษณของสถาบัน อันไดแกจิตบริการ (Service
Mind) คิดวิเคราะห (Analytical Thinking) และการมีมีสวน
รวมของผูรับบริการ (Participation of Clients) ประกอบดวย
8 ข้ันตอนดังน้ี

1. ใหผูเรียนเรียนรูผานสภาพจริง (Authentic
learning) โดยสภาพจริงน้ัน จะเปนตัวกระตุนสําคัญให
เกิดการเรียนรู ตองมีคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกลาวคือ
เปนสภาพท่ีเปนปญหา (Disorientation dilemma)
เชน ผูปวยมีขอจํากัดในการดํารงชีวิต มีปญหาความ
ยากจน มีปญหาสุขภาพโรคเรื้อรัง ไมมีผูดูแล เปนตน
2. ใหผู เรียนศึกษารวบรวมขอมูลโดยการสังเกต
(Observation) รับฟงอยางตั้งใจ (Deep Listening)
ซักถาม (Interview) จดบันทึกจากสภาพจริง (Field
note) เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปนจริง เกิดสัมพันธภาพท่ีดี
(Good relationship) มีความไววางใจซึ่งกันและกัน
(Trust)

3. ใหผูเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอ่ืน โดยใช
การทบทวนขอมูล (Revised data) เลาเรื่องราวบริบท
ชีวิต (Story telling) อภิปราย (Discussion) โดยผูสอน
กระตุนใหผูเรียนสะทอนคิด (Reflection) เพ่ือใหเปดใจ
ยอมรับ (Opened mind) ปรับเปลี่ยนความคิด มุมมอง
(Adjust attitude and own view)ใหเขาใจรับรูบน
ฐานขอมูลท่ีรวบรวมมา (Understanding) ใหผูเรียน
มองเห็นมุมมองของตนเองและความเปนจริง มองเห็น
ขอจํากัดของชีวิตคน ไมตัดสินผูปวยโดยใชเกณฑของ
ตนเอง (Non-Judgment) คิดอยางมี วิจารณญาณ
(Critical Thinking) ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกิดข้ึน
หลายครั้งสลับกับการรวบรวมขอมูลใหมอยางตอเน่ือง
(Re-Correcting Data) หลังจากน้ันมีการทบทวนการ
เรียนรู โ ดยการเ ขียนบันทึกการเรี ยนรู ( Journal
Writhing)
4. สนับสนุนใหผูเรียนวิเคราะหตนเอง (Self-Examination)
ทําความเขาใจผูอ่ืน (Empathy) ยอมรับในความเปนตัวตน
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การออกแบบการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียน
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(TQF) ในหมวดวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและหมวดวิชาชีพ
การออกแบบกระบวนการเรียนการสอนประกอบดวย
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2. กระบวนการศึกษาจากสภาพจริง โดยพา
นักศึกษาไปทําความรู จั ก กับชาวบ าน ท่ีอาศัยใน
สภาพการณจริง เรียนรูจากชาวบาน โดยเทคนิคการ
เก็บรวบรวมขอมูลท่ีเหมาะสม ซึ่งสวนใหญเนนการเก็บ
ขอมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะหเน้ือหา และการหา
เหตุผลเชิงอนุมาน

3. การสอนบนพ้ืนฐานความเปนจริ ง ท่ี
สัมพันธกับการเรียนรายวิชา เชน พฤติกรรม ความคิด
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5. ขั้นตอนการออกแบบการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการดวยหัวใจความเปนมนุษย
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ (Learner center approach) โดย
วิธีการสอนสภาพจริง (Authentic Learning) และการสะทอน
คิด (Reflection) เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะตรง

ตามอัตลักษณของสถาบัน อันไดแกจิตบริการ (Service
Mind) คิดวิเคราะห (Analytical Thinking) และการมีมีสวน
รวมของผูรับบริการ (Participation of Clients) ประกอบดวย
8 ข้ันตอนดังน้ี

1. ใหผูเรียนเรียนรูผานสภาพจริง (Authentic
learning) โดยสภาพจริงน้ัน จะเปนตัวกระตุนสําคัญให
เกิดการเรียนรู ตองมีคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกลาวคือ
เปนสภาพท่ีเปนปญหา (Disorientation dilemma)
เชน ผูปวยมีขอจํากัดในการดํารงชีวิต มีปญหาความ
ยากจน มีปญหาสุขภาพโรคเรื้อรัง ไมมีผูดูแล เปนตน
2. ใหผู เรียนศึกษารวบรวมขอมูลโดยการสังเกต
(Observation) รับฟงอยางตั้งใจ (Deep Listening)
ซักถาม (Interview) จดบันทึกจากสภาพจริง (Field
note) เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปนจริง เกิดสัมพันธภาพท่ีดี
(Good relationship) มีความไววางใจซึ่งกันและกัน
(Trust)

3. ใหผูเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอ่ืน โดยใช
การทบทวนขอมูล (Revised data) เลาเรื่องราวบริบท
ชีวิต (Story telling) อภิปราย (Discussion) โดยผูสอน
กระตุนใหผูเรียนสะทอนคิด (Reflection) เพ่ือใหเปดใจ
ยอมรับ (Opened mind) ปรับเปลี่ยนความคิด มุมมอง
(Adjust attitude and own view)ใหเขาใจรับรูบน
ฐานขอมูลท่ีรวบรวมมา (Understanding) ใหผูเรียน
มองเห็นมุมมองของตนเองและความเปนจริง มองเห็น
ขอจํากัดของชีวิตคน ไมตัดสินผูปวยโดยใชเกณฑของ
ตนเอง (Non-Judgment) คิดอยางมี วิจารณญาณ
(Critical Thinking) ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกิดข้ึน
หลายครั้งสลับกับการรวบรวมขอมูลใหมอยางตอเน่ือง
(Re-Correcting Data) หลังจากน้ันมีการทบทวนการ
เรียนรู โ ดยการเ ขียนบันทึกการเรี ยนรู ( Journal
Writhing)
4. สนับสนุนใหผูเรียนวิเคราะหตนเอง (Self-Examination)
ทําความเขาใจผูอ่ืน (Empathy) ยอมรับในความเปนตัวตน
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และความเปนจริ งของสภาพชี วิตคนอย างถ องแท
(Acceptance)

5. ใหผู เรียนวิเคราะหปญหาและความ
ตองการของผูปวยตามสภาพความเปนจริงของเขา
(Analytical thinking) และผูสอนกระตุนใหผูเรียน
เขาใจปญหาและความตองการตามความเปนจริงโดย
คํานึงถึงผูปวยเปนสําคัญ (Service mind)

6. สนับสนุนใหผูเรียนประยุกตใชความรูทาง
วิชาการและทักษะทางวิชาชีพในการวางแผนการดูแล
สุขภาพใหตอบสนองตอปญหาและความตองการของ
ผูปวย คํานึงถึงบริบทชีวิต (Apply Knowledge and
Professional Skill to Solve the Problems) ให
ผูปวยมีสวนรวม (Participation of Clients)

7.ใหผูเรียนไดมีโอกาสปฏิบัติตามแผนและ
ประเมินผล (Implementation and evaluation)

8. อภิปรายเก่ียวกับแผนการพยาบาลท่ี
นําไปใชไมไดในชีวิตจริงของผูปวย และใหผูเรียนปรับ
แผนโดยหาแนวทางหรือทางเลือกใหมท่ีเหมาะสมกับ
สภาพจริงซึ่งอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งจนเปน
พลวัตร (Dynamic Improvement) และผูสอน
กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนเพ่ือใหผูเรียนมองเห็น
แผนการดูแลและการปรับแผนท่ีเหมาะสม

5. ทักษะท่ีสําคัญสําหรับผูสอน
จากการประสบการณในการจัดการเรียนการสอน

พบวา ผูสอนเปนกุญแจสําคัญท่ีจะทําใหการสอน
ประสบความสําเร็จ ดังน้ันผูเขียนไดวิเคราะหทักษะท่ี
สําคัญสําหรับผูสอนไดดังน้ี

1.) ผูสอนตองมีความเขาใจดานชีวิตสุขภาพ
และการเจ็บปวยอยางเพียงพอ ผูสอนตองมีทักษะและ
ประสบการณเก่ียวกับชีวิตสุขภาพและการเจ็บปวยของ
คน เปนพ้ืนฐาน เพ่ือจะไดเขาใจชีวิตไดมาก และสะทอน
คิดใหผู เ รียนเขาใจผู รับบริการไดว า  ชาวบานให
ความสําคัญในการใชชีวิตอยางไร การมองเรื่องสุขภาพ

ของชาวบาน การทํามาหากิน กับการดํารงชีวิตตาม
มุมมองของชาวบานเปนอยางไร

4.) ผูสอนตองมีทักษะในการใชคําถามสะทอน
การตั้งคําถามสะทอนความคิดของผูเรียนน้ันลักษณะ
คําถามตองกระตุนท่ีความคิดของผูเรียน เพ่ือใหผูเรียน
เขาใจ ความคิดเหตุผลดานผูปวย  และเห็นความคิดของ
ตนเองท่ีปดก้ันความจริง เพ่ือใหผูเรียนมองเห็นอคติของ
ตนเองท่ีปะปนอยู ในการรวบรวมขอมูล ตัดสินบน
ความคิดของตนเอง ใหผูเรียนไปศึกษาทําความเขาใจกับ
เรื่องราวชีวิตของผูปวย และเช่ือมโยงความจริงทาง
สังคมกับสุขภาพมากข้ึน

5.) ผูสอนตองสามารถเช่ือมโยงความจริงของ
ชีวิตและตีแผความคิด ในมิติของการดํารงชีวิตความ
ทุกข ความสุข การพ่ึงตนเอง ในการเจ็บปวย และตีแผ
ความคิดของผูเรียนในเชิงสรางสรรค เพ่ืออธิบายความ
จริงของชีวิตของผูปวยใหผู เรียนเขาใจและอธิบาย
ความคิดของผูเรียนใหมองกลับมาเขาใจความคิดของ
ตนเอง

6.) ผูสอนตองเขาใจความแตกตางในศักยภาพ
ของผูเรียน ผูเรียนแตละคนมีความคิด ความเขาใจ
ปญญาในการรับรู มิติดานมนุษยสังคมท่ีแตกตางกัน
ผูสอนตองทําความเขาใจ(ปญหา)การเรียนรูของผูเรียน
และประเมินความคิดของผูเรียนตลอดเวลา เพ่ือปรับ
ทัศนคติและเติมเต็มใหกับผูเรียนในแตละคน
7.) ผูสอนตองจัดการเรียนการสอนใหเอ้ือตอการเรียนรู
การเลือกกรณีศึกษา/สถานการณ จริงใหผู เรียนได
เรียนรูสภาพจริง (Authentic Learning) ท่ีเหมาะสม
ตอการเรียนรู เพราะเปนปจจัยสําคัญในการสอนปรับ
ทัศนคติผูเรียนใหเขาใจชีวิตสุขภาพ และการเจ็บปวย
ตัวอยางเชน การเลือกผูปวยท่ีเปนโรคเรื้อรังเพ่ือใหผูเรียน
มองเห็นและเกิดความเขาใจ การใชความคิดของตนเองตัดสิน
ผูอ่ืนกอนท่ีจะทําความเขาใจกับสิ่งตางๆ  เหลาน้ัน
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และความเปนจริ งของสภาพชี วิตคนอย างถ องแท
(Acceptance)

5. ใหผู เรียนวิเคราะหปญหาและความ
ตองการของผูปวยตามสภาพความเปนจริงของเขา
(Analytical thinking) และผูสอนกระตุนใหผูเรียน
เขาใจปญหาและความตองการตามความเปนจริงโดย
คํานึงถึงผูปวยเปนสําคัญ (Service mind)

6. สนับสนุนใหผูเรียนประยุกตใชความรูทาง
วิชาการและทักษะทางวิชาชีพในการวางแผนการดูแล
สุขภาพใหตอบสนองตอปญหาและความตองการของ
ผูปวย คํานึงถึงบริบทชีวิต (Apply Knowledge and
Professional Skill to Solve the Problems) ให
ผูปวยมีสวนรวม (Participation of Clients)

7.ใหผูเรียนไดมีโอกาสปฏิบัติตามแผนและ
ประเมินผล (Implementation and evaluation)

8. อภิปรายเก่ียวกับแผนการพยาบาลท่ี
นําไปใชไมไดในชีวิตจริงของผูปวย และใหผูเรียนปรับ
แผนโดยหาแนวทางหรือทางเลือกใหมท่ีเหมาะสมกับ
สภาพจริงซึ่งอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งจนเปน
พลวัตร (Dynamic Improvement) และผูสอน
กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนเพ่ือใหผูเรียนมองเห็น
แผนการดูแลและการปรับแผนท่ีเหมาะสม

5. ทักษะท่ีสําคัญสําหรับผูสอน
จากการประสบการณในการจัดการเรียนการสอน

พบวา ผูสอนเปนกุญแจสําคัญท่ีจะทําใหการสอน
ประสบความสําเร็จ ดังน้ันผูเขียนไดวิเคราะหทักษะท่ี
สําคัญสําหรับผูสอนไดดังน้ี

1.) ผูสอนตองมีความเขาใจดานชีวิตสุขภาพ
และการเจ็บปวยอยางเพียงพอ ผูสอนตองมีทักษะและ
ประสบการณเก่ียวกับชีวิตสุขภาพและการเจ็บปวยของ
คน เปนพ้ืนฐาน เพ่ือจะไดเขาใจชีวิตไดมาก และสะทอน
คิดใหผู เ รียนเขาใจผู รับบริการไดว า  ชาวบานให
ความสําคัญในการใชชีวิตอยางไร การมองเรื่องสุขภาพ

ของชาวบาน การทํามาหากิน กับการดํารงชีวิตตาม
มุมมองของชาวบานเปนอยางไร

4.) ผูสอนตองมีทักษะในการใชคําถามสะทอน
การตั้งคําถามสะทอนความคิดของผูเรียนน้ันลักษณะ
คําถามตองกระตุนท่ีความคิดของผูเรียน เพ่ือใหผูเรียน
เขาใจ ความคิดเหตุผลดานผูปวย  และเห็นความคิดของ
ตนเองท่ีปดก้ันความจริง เพ่ือใหผูเรียนมองเห็นอคติของ
ตนเองท่ีปะปนอยู ในการรวบรวมขอมูล ตัดสินบน
ความคิดของตนเอง ใหผูเรียนไปศึกษาทําความเขาใจกับ
เรื่องราวชีวิตของผูปวย และเช่ือมโยงความจริงทาง
สังคมกับสุขภาพมากข้ึน

5.) ผูสอนตองสามารถเช่ือมโยงความจริงของ
ชีวิตและตีแผความคิด ในมิติของการดํารงชีวิตความ
ทุกข ความสุข การพ่ึงตนเอง ในการเจ็บปวย และตีแผ
ความคิดของผูเรียนในเชิงสรางสรรค เพ่ืออธิบายความ
จริงของชีวิตของผูปวยใหผู เรียนเขาใจและอธิบาย
ความคิดของผูเรียนใหมองกลับมาเขาใจความคิดของ
ตนเอง

6.) ผูสอนตองเขาใจความแตกตางในศักยภาพ
ของผูเรียน ผูเรียนแตละคนมีความคิด ความเขาใจ
ปญญาในการรับรู มิติดานมนุษยสังคมท่ีแตกตางกัน
ผูสอนตองทําความเขาใจ(ปญหา)การเรียนรูของผูเรียน
และประเมินความคิดของผูเรียนตลอดเวลา เพ่ือปรับ
ทัศนคติและเติมเต็มใหกับผูเรียนในแตละคน
7.) ผูสอนตองจัดการเรียนการสอนใหเอ้ือตอการเรียนรู
การเลือกกรณีศึกษา/สถานการณ จริงใหผู เรียนได
เรียนรูสภาพจริง (Authentic Learning) ท่ีเหมาะสม
ตอการเรียนรู เพราะเปนปจจัยสําคัญในการสอนปรับ
ทัศนคติผูเรียนใหเขาใจชีวิตสุขภาพ และการเจ็บปวย
ตัวอยางเชน การเลือกผูปวยท่ีเปนโรคเรื้อรังเพ่ือใหผูเรียน
มองเห็นและเกิดความเขาใจ การใชความคิดของตนเองตัดสิน
ผูอ่ืนกอนท่ีจะทําความเขาใจกับสิ่งตางๆ  เหลาน้ัน
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แผนภาพ 2 รูปแบบกระบวนการเรียนการสอนดวยหัวใจความเปนมนุษย (BCNR Humanize Care Learning
Model) จิริยา อินทนา (2555)

การสอนสภาพจริง และการสะทอนคิดของครูจะทํา
ใหผูเรียนมองเห็นความจริงท่ีแตกตางระหวางความจริง
ในชีวิตกับวิชาการ ดังน้ันการนําหลักการทางวิชาการมา
ตัดสินชีวิตเปนไปไดยาก แตตองประยุกตวิชาการมาสู
ชีวิตจริงซึ่งสิ่งเหลาน้ีเปนความทาทายความสามารถของ
ท้ังผูสอน และผูเรียน จะทําใหเกิดบรรยากาศแหงการ
เรียนรู

6. ผลลัพธการจัดการเรียนการสอน
ผลจัดการเรียนการสอนบูรณาการเพ่ือพัฒนา

นักศึกษาพยาบาลใหมีหัวใจของความเปนมนุษย สามารถทํา
ใหผูเรียนมีสมรรถนะบัณฑิตตามอัตลักษณของสถาบันพระ
บรมราชชนนก ท้ัง 3 ดาน ไดแก ดานจิตบริการ (Service
Mind) ดานการคิดวิเคราะห (Analytical Thinking) ดานการ
มีสวนรวมของผูรับบริการ (Participation) สามารถสรุปผล
การศึกษาท่ีไดจากการสัมภาษณผูเรียน บันทึกการเรียนรูของ
ผูเรียนในแตละราย และจากสรุปรายงานกรณีศึกษาของ
ผูเรียน ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนในแตละดานมีรายละเอียดดังตอไปน้ี

ดานจิตบริการ (Service Mind) หมายถึง การ
บริการท่ีเปนมิตร มีความรัก ความเมตตา ใสใจในความ
ทุกข ท่ีเปนปญหาของผูรับบริการและผูท่ีเก่ียวของ พรอม
ท่ีจะใหบริการโดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาสวน

ตนวางใจเปนกลางในการใหบริการ โดยคํานึงถึงความเปน
เหตุเปนผลบนพ้ืนฐานของความเขาใจคนอ่ืนตามความเปน
จริง พบวาผลลัพธท่ีเกิดกับผูเรียนมีดังน้ี 1) เปดใจท่ีจะรับ
ฟงปญหาของผูรับบริการมากข้ึน 2) มองเห็นทุกขและ
ขอจํากัดของผูรับบริการ 3) เขาใจเหตุผลและความจําเปน
ของผูรับบริการมากข้ึน และ 4) ไมตัดสินผูรับบริการกอน
ทําความเขาใจ

1) ผู เ รี ยน เปด ใจ ท่ีจะรับฟ งปญหาของ
ผูรับบริการมากข้ึน ผูเรียนเปดใจท่ีจะรับฟงปญหาของ
ผูรับบริการเพ่ิมมากข้ึน มองเห็นขอจํากัด และเง่ือนไข
ในชีวิตของผูรับบริการ ทําใหเกิดความเขาใจ ความรูสึก
เห็นอกเห็นใจในปญหาและความยากลําบากของรับ
บริการโดยไมใชมุมมองของตนเองตัดสิน ดังตัวอยาง
บันทึกประสบการณการเรียนรูของผูเรียนท่ีเกิดจาก
กระบวนการเรียนการสอน และจากการสัมภาษณ
ผูเรียนภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน ผูเรียนเลาวา

.การไปศึกษาและไปทําความเขาใจกับความ
ยากลําบากของคุณยายเชน เรื่องราวตากผา เมื่อเราได
ไปเห็นสภาพจริง ทําใหเราเขาใจความยากลําบากของ
เขา ทําใหเรารูสึกวา เราตองไปทําความเขาใจเขาให
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แผนภาพ 2 รูปแบบกระบวนการเรียนการสอนดวยหัวใจความเปนมนุษย (BCNR Humanize Care Learning
Model) จิริยา อินทนา (2555)
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มากข้ึนและอยากท่ีจะชวยอยากท่ีจะดูแลใหดีท่ีสุด
สอดคลองกับชีวิตเขาเกิดประโยชนจริงไมใชแคเปน
เพียงทฤษฎีเทาน้ันแตจะเปนการพยาบาลท่ีเขาใจ
ผูปวย…

การท่ีเราไดไปศึกษาในครั้งน้ีทําใหเรารูวาคุณ
ลุงมีขอจํากัดมากมายในชีวิตรูสึกสงสารและเห็นใจ ถา
เราไมไดลองถาม หรือพูดคุย เราก็จะไมรูวา เขาลําบาก
มากในการดําเนินชีวิ...

.ตองรับฟงและพยายามทําความเขาใจ ในตัว
ผูปวยอยาดวนตัดสินวาสิ่งท่ีเขาทํามันผิด เราตองดูใหดี
และนํามาวิเคราะหวาทําไมเขาถึงเปนอยางน้ันและเรา
จะตองดูแลอยางไร…

เราตองเปนผูฟงใหมาก ถาเราฟงเขา เราก็จะ
ไดเขาใจในขอจํากัด และชีวิตของเขามากข้ึน การฟงจะ
ชวยใหเขาใจผูรับบริการ อยางแทจริง ทําใหเราทราบ
ถึงความตองการ และปญหาของผูรับบริการ…

2.) มองเห็นทุกขและขอจํากัดของผูรับบริการ
ผู เ รี ยนไดมอง เห็นความ ทุกข และขอจํ า กัดของ
ผูรับบริการเขาใจความยากลําบากของการมารับบริการ
ท่ีมีหลายดาน เชน ความยากลําบากดานคารักษา
ความยากลําบากในการเดินทางมาโรงพยาบาล ดัง
ตัวอยางบันทึกประสบการณการเรียนรูของผูเรียนท่ีเกิด
จากกระบวนการเรียนการสอน และจากการสัมภาษณ
ผูเรียนภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนทําใหเห็นชีวิตท่ียากลําบากในทุกๆ ดาน ไดรูถึง
สภาพจิตใจของคนเปนพอและแมท่ีตองรอผลวานองจะ
เปนมะเร็งหรือไม

ทําใหเขาใจและเห็นใจผูปวยมากข้ึน วาเขามี
ความยากลําบาก การเจ็บปวยมีผลกระทบตอพอแม
และญาติ  รู สึ ก เห็ น ใจ ในความยากลํ าบากของ
ผูรับบริการ การท่ีเราฟงเขา เราก็จะเขาใจขอจํากัดเขา
มากข้ึน บางรายลูกเปนมะเร็ง และเปนชาวพมา ก็จะ
เบิกคารักษาไมได ทําใหเขาใจปญหาทางเศรษฐกิจ ท่ี
พอจะตองดิ้นรนหาเงินมาเปนคารักษาใหกับลูกบางราย
ยากลําบากมากในการเดินทางพาลูกมาโรงพยาบาล
ตองตอรถหลายตอ...

...กวาจะพาลูกมาถึงโรงพยาบาล บางรายมี
ความยากลําบากเก่ียวกับคารักษาเพราะไมมีสิทธิในการ
รักษา การไปศึกษาและไปทําความเขาใจกับความ
ยากลําบากของเคส เชนเมื่อเราไดไปเห็นสภาพจริงทํา
ใหเราเขาใจความยากลําบากของผูรับบริการ ทําใหเรา
รูสึกวา เราตองไปทําความเขาใจเขาใหมากข้ึน และ
อยากท่ีจะชวย อยากท่ีจะดูแล ใหดีท่ีสุด สอดคลองกับ
ชีวิตเขา เกิดประโยชนจริง ไมใชแคเปนเพียงทฤษฎี
เทาน้ัน แตจะเปนการพยาบาลท่ีเขาใจผูรับบริกา.

3. ) เข า ใจ เหตุ ผลและความจํ า เปนของ
ผูรับบริการมากข้ึน ผูเรียนไดศึกษาขอมูลท่ีลึกมากข้ึน
ทําใหผูเรียนเขาใจผูรับบริการเพ่ิมมากข้ึน ดังตัวอยาง
บันทึกประสบการณการเรียนรูของผูเรียนท่ีเกิดจาก
กระบวนการเรียนการสอน และจากการสัมภาษณ
ผูเรียนภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน

.จากการข้ึนฝกภาคปฏิบัติการพยาบาลบนหอ
ผูปวยกุมาร2 ทําใหไดเรียนรูการเขาใจชีวิตคนมากข้ึน
เราไมควรตัดสินคนจากการกระทําท่ีเราเห็น ควรถาม
เหตุผลของเขากอนวาเพราะอะไรเขาจึงเลือกท่ีจะทํา
อยางน้ัน เชน แมท่ีหมอบอกใหหยุดใหนมลูกเพราะคิด
วาเด็กอาจแพยาท่ีแมรับประทานทําใหผื่นข้ึนตาม
รางกาย แตก็ยังเห็นแมใหนมลูกอยู ถาหากเราไมถามวา
ทําไมถึงใหนมลูกอยู ก็จะไมรูวาจริงๆท่ีแมทําอยางน้ัน
เพราะแมเขาไมเขาใจ เราก็จะไปตอวาแมของนองวา
ทําไมไมทําตามท่ีหมอบอก การท่ีเราเขาไปคุย เราจึงรู
วาแมเขาไมเขาใจสิ่งท่ีหมอบอก เราจึงตองไปแนะนํา
เขา แทนการไปตําหนิเขา..

...เรามักจะมองวาสิ่งท่ีเขาทํามันไมถูกตอง แต
เราไมไดทําความเขาใจและ เรามักจะมองวาสิ่งท่ีเขาทํา
มันไมถูกใจเราไปเสียทุกอยางแตท่ีเราไมถูกใจในสิ่งท่ี
เขาทําน่ันก็เปนเพราะวาเรายังไมเขาใจเขา ดังน้ันเราจึง
ตองทําความเขาใจถึงปญหาของผู รับบริการอยาง
แทจริง เราจึงตองฟงเขามากๆใหโอกาสเขาไดพูด ได
ระบาย
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มากข้ึนและอยากท่ีจะชวยอยากท่ีจะดูแลใหดีท่ีสุด
สอดคลองกับชีวิตเขาเกิดประโยชนจริงไมใชแคเปน
เพียงทฤษฎีเทาน้ันแตจะเปนการพยาบาลท่ีเขาใจ
ผูปวย…

การท่ีเราไดไปศึกษาในครั้งน้ีทําใหเรารูวาคุณ
ลุงมีขอจํากัดมากมายในชีวิตรูสึกสงสารและเห็นใจ ถา
เราไมไดลองถาม หรือพูดคุย เราก็จะไมรูวา เขาลําบาก
มากในการดําเนินชีวิ...

.ตองรับฟงและพยายามทําความเขาใจ ในตัว
ผูปวยอยาดวนตัดสินวาสิ่งท่ีเขาทํามันผิด เราตองดูใหดี
และนํามาวิเคราะหวาทําไมเขาถึงเปนอยางน้ันและเรา
จะตองดูแลอยางไร…

เราตองเปนผูฟงใหมาก ถาเราฟงเขา เราก็จะ
ไดเขาใจในขอจํากัด และชีวิตของเขามากข้ึน การฟงจะ
ชวยใหเขาใจผูรับบริการ อยางแทจริง ทําใหเราทราบ
ถึงความตองการ และปญหาของผูรับบริการ…

2.) มองเห็นทุกขและขอจํากัดของผูรับบริการ
ผู เ รี ยนไดมอง เห็นความ ทุกข และขอจํ า กัดของ
ผูรับบริการเขาใจความยากลําบากของการมารับบริการ
ท่ีมีหลายดาน เชน ความยากลําบากดานคารักษา
ความยากลําบากในการเดินทางมาโรงพยาบาล ดัง
ตัวอยางบันทึกประสบการณการเรียนรูของผูเรียนท่ีเกิด
จากกระบวนการเรียนการสอน และจากการสัมภาษณ
ผูเรียนภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนทําใหเห็นชีวิตท่ียากลําบากในทุกๆ ดาน ไดรูถึง
สภาพจิตใจของคนเปนพอและแมท่ีตองรอผลวานองจะ
เปนมะเร็งหรือไม

ทําใหเขาใจและเห็นใจผูปวยมากข้ึน วาเขามี
ความยากลําบาก การเจ็บปวยมีผลกระทบตอพอแม
และญาติ  รู สึ ก เห็ น ใจ ในความยากลํ าบากของ
ผูรับบริการ การท่ีเราฟงเขา เราก็จะเขาใจขอจํากัดเขา
มากข้ึน บางรายลูกเปนมะเร็ง และเปนชาวพมา ก็จะ
เบิกคารักษาไมได ทําใหเขาใจปญหาทางเศรษฐกิจ ท่ี
พอจะตองดิ้นรนหาเงินมาเปนคารักษาใหกับลูกบางราย
ยากลําบากมากในการเดินทางพาลูกมาโรงพยาบาล
ตองตอรถหลายตอ...

...กวาจะพาลูกมาถึงโรงพยาบาล บางรายมี
ความยากลําบากเก่ียวกับคารักษาเพราะไมมีสิทธิในการ
รักษา การไปศึกษาและไปทําความเขาใจกับความ
ยากลําบากของเคส เชนเมื่อเราไดไปเห็นสภาพจริงทํา
ใหเราเขาใจความยากลําบากของผูรับบริการ ทําใหเรา
รูสึกวา เราตองไปทําความเขาใจเขาใหมากข้ึน และ
อยากท่ีจะชวย อยากท่ีจะดูแล ใหดีท่ีสุด สอดคลองกับ
ชีวิตเขา เกิดประโยชนจริง ไมใชแคเปนเพียงทฤษฎี
เทาน้ัน แตจะเปนการพยาบาลท่ีเขาใจผูรับบริกา.

3. ) เข า ใจ เหตุ ผลและความจํ า เปนของ
ผูรับบริการมากข้ึน ผูเรียนไดศึกษาขอมูลท่ีลึกมากข้ึน
ทําใหผูเรียนเขาใจผูรับบริการเพ่ิมมากข้ึน ดังตัวอยาง
บันทึกประสบการณการเรียนรูของผูเรียนท่ีเกิดจาก
กระบวนการเรียนการสอน และจากการสัมภาษณ
ผูเรียนภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน

.จากการข้ึนฝกภาคปฏิบัติการพยาบาลบนหอ
ผูปวยกุมาร2 ทําใหไดเรียนรูการเขาใจชีวิตคนมากข้ึน
เราไมควรตัดสินคนจากการกระทําท่ีเราเห็น ควรถาม
เหตุผลของเขากอนวาเพราะอะไรเขาจึงเลือกท่ีจะทํา
อยางน้ัน เชน แมท่ีหมอบอกใหหยุดใหนมลูกเพราะคิด
วาเด็กอาจแพยาท่ีแมรับประทานทําใหผื่นข้ึนตาม
รางกาย แตก็ยังเห็นแมใหนมลูกอยู ถาหากเราไมถามวา
ทําไมถึงใหนมลูกอยู ก็จะไมรูวาจริงๆท่ีแมทําอยางน้ัน
เพราะแมเขาไมเขาใจ เราก็จะไปตอวาแมของนองวา
ทําไมไมทําตามท่ีหมอบอก การท่ีเราเขาไปคุย เราจึงรู
วาแมเขาไมเขาใจสิ่งท่ีหมอบอก เราจึงตองไปแนะนํา
เขา แทนการไปตําหนิเขา..

...เรามักจะมองวาสิ่งท่ีเขาทํามันไมถูกตอง แต
เราไมไดทําความเขาใจและ เรามักจะมองวาสิ่งท่ีเขาทํา
มันไมถูกใจเราไปเสียทุกอยางแตท่ีเราไมถูกใจในสิ่งท่ี
เขาทําน่ันก็เปนเพราะวาเรายังไมเขาใจเขา ดังน้ันเราจึง
ตองทําความเขาใจถึงปญหาของผู รับบริการอยาง
แทจริง เราจึงตองฟงเขามากๆใหโอกาสเขาไดพูด ได
ระบาย
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มากข้ึนและอยากท่ีจะชวยอยากท่ีจะดูแลใหดีท่ีสุด
สอดคลองกับชีวิตเขาเกิดประโยชนจริงไมใชแคเปน
เพียงทฤษฎีเทาน้ันแตจะเปนการพยาบาลท่ีเขาใจ
ผูปวย…

การท่ีเราไดไปศึกษาในครั้งน้ีทําใหเรารูวาคุณ
ลุงมีขอจํากัดมากมายในชีวิตรูสึกสงสารและเห็นใจ ถา
เราไมไดลองถาม หรือพูดคุย เราก็จะไมรูวา เขาลําบาก
มากในการดําเนินชีวิ...

.ตองรับฟงและพยายามทําความเขาใจ ในตัว
ผูปวยอยาดวนตัดสินวาสิ่งท่ีเขาทํามันผิด เราตองดูใหดี
และนํามาวิเคราะหวาทําไมเขาถึงเปนอยางน้ันและเรา
จะตองดูแลอยางไร…

เราตองเปนผูฟงใหมาก ถาเราฟงเขา เราก็จะ
ไดเขาใจในขอจํากัด และชีวิตของเขามากข้ึน การฟงจะ
ชวยใหเขาใจผูรับบริการ อยางแทจริง ทําใหเราทราบ
ถึงความตองการ และปญหาของผูรับบริการ…

2.) มองเห็นทุกขและขอจํากัดของผูรับบริการ
ผู เ รี ยนไดมอง เห็นความ ทุกข และขอจํ า กัดของ
ผูรับบริการเขาใจความยากลําบากของการมารับบริการ
ท่ีมีหลายดาน เชน ความยากลําบากดานคารักษา
ความยากลําบากในการเดินทางมาโรงพยาบาล ดัง
ตัวอยางบันทึกประสบการณการเรียนรูของผูเรียนท่ีเกิด
จากกระบวนการเรียนการสอน และจากการสัมภาษณ
ผูเรียนภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนทําใหเห็นชีวิตท่ียากลําบากในทุกๆ ดาน ไดรูถึง
สภาพจิตใจของคนเปนพอและแมท่ีตองรอผลวานองจะ
เปนมะเร็งหรือไม

ทําใหเขาใจและเห็นใจผูปวยมากข้ึน วาเขามี
ความยากลําบาก การเจ็บปวยมีผลกระทบตอพอแม
และญาติ  รู สึ ก เห็ น ใจ ในความยากลํ าบากของ
ผูรับบริการ การท่ีเราฟงเขา เราก็จะเขาใจขอจํากัดเขา
มากข้ึน บางรายลูกเปนมะเร็ง และเปนชาวพมา ก็จะ
เบิกคารักษาไมได ทําใหเขาใจปญหาทางเศรษฐกิจ ท่ี
พอจะตองดิ้นรนหาเงินมาเปนคารักษาใหกับลูกบางราย
ยากลําบากมากในการเดินทางพาลูกมาโรงพยาบาล
ตองตอรถหลายตอ...

...กวาจะพาลูกมาถึงโรงพยาบาล บางรายมี
ความยากลําบากเก่ียวกับคารักษาเพราะไมมีสิทธิในการ
รักษา การไปศึกษาและไปทําความเขาใจกับความ
ยากลําบากของเคส เชนเมื่อเราไดไปเห็นสภาพจริงทํา
ใหเราเขาใจความยากลําบากของผูรับบริการ ทําใหเรา
รูสึกวา เราตองไปทําความเขาใจเขาใหมากข้ึน และ
อยากท่ีจะชวย อยากท่ีจะดูแล ใหดีท่ีสุด สอดคลองกับ
ชีวิตเขา เกิดประโยชนจริง ไมใชแคเปนเพียงทฤษฎี
เทาน้ัน แตจะเปนการพยาบาลท่ีเขาใจผูรับบริกา.

3. ) เข า ใจ เหตุ ผลและความจํ า เปนของ
ผูรับบริการมากข้ึน ผูเรียนไดศึกษาขอมูลท่ีลึกมากข้ึน
ทําใหผูเรียนเขาใจผูรับบริการเพ่ิมมากข้ึน ดังตัวอยาง
บันทึกประสบการณการเรียนรูของผูเรียนท่ีเกิดจาก
กระบวนการเรียนการสอน และจากการสัมภาษณ
ผูเรียนภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน

.จากการข้ึนฝกภาคปฏิบัติการพยาบาลบนหอ
ผูปวยกุมาร2 ทําใหไดเรียนรูการเขาใจชีวิตคนมากข้ึน
เราไมควรตัดสินคนจากการกระทําท่ีเราเห็น ควรถาม
เหตุผลของเขากอนวาเพราะอะไรเขาจึงเลือกท่ีจะทํา
อยางน้ัน เชน แมท่ีหมอบอกใหหยุดใหนมลูกเพราะคิด
วาเด็กอาจแพยาท่ีแมรับประทานทําใหผื่นข้ึนตาม
รางกาย แตก็ยังเห็นแมใหนมลูกอยู ถาหากเราไมถามวา
ทําไมถึงใหนมลูกอยู ก็จะไมรูวาจริงๆท่ีแมทําอยางน้ัน
เพราะแมเขาไมเขาใจ เราก็จะไปตอวาแมของนองวา
ทําไมไมทําตามท่ีหมอบอก การท่ีเราเขาไปคุย เราจึงรู
วาแมเขาไมเขาใจสิ่งท่ีหมอบอก เราจึงตองไปแนะนํา
เขา แทนการไปตําหนิเขา..

...เรามักจะมองวาสิ่งท่ีเขาทํามันไมถูกตอง แต
เราไมไดทําความเขาใจและ เรามักจะมองวาสิ่งท่ีเขาทํา
มันไมถูกใจเราไปเสียทุกอยางแตท่ีเราไมถูกใจในสิ่งท่ี
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ตองทําความเขาใจถึงปญหาของผู รับบริการอยาง
แทจริง เราจึงตองฟงเขามากๆใหโอกาสเขาไดพูด ได
ระบาย
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4.)ไมตัดสินผูรับบริการกอนทําความเขาใจ
ผูเรียน

เ ข า ใ จ ผู รั บ บ ริ ก า ร ม า ก ข้ึ น  ไ ม ตั ด สิ น
ผูรับบริการกอนท่ีจะทําความเขาใจกับขอมูลบางขอมูล
ดังตัวอยางบันทึกระสบการณการเรียนรู ของผูเรียนท่ี
เกิดจากกระบวนการเรียนการสอน และจากการ
สัมภาษณผูเรียนภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน

...ตอนแรกท่ีเห็นนองเอ ก็เขาใจวา เขานาจะ
เปนครอบครัวท่ีอบอุน มีพอ มีแมมียา มาอยูดูแลผูปวย
ตลอด แตพอไปทําความเขาใจจึงรูวาครอบครัวของนอง
ลําบาก ยาท่ีดูวามีความสุข กลับกลายเปนคนท่ีตองผาน
ความยากลําบาก และปญหาตางๆ มามากมาย
ความคิดแรกท่ีเรามองวาเขาเปนครอบครัวท่ีอบอุน
กลั บกลาย เป นความ เปนอยู ท่ี ย ากลํ าบากมาก
โดยเฉพาะดานจิตใจ ท่ีเขาตองพบกับความย่ําแยมา
เยอะ…

.. .ได เขาใจชีวิตคน แตละคนประสบกับ
เหตุการณตางๆ ไมเหมือนกัน การแกปญหาของแตละ
คนก็ไมเหมือนกัน เราจึงไมควรตัดสินหรือดูถูกใน
ความคิดของเขา เราควรจะให กําลั งใจ และให
คําแนะนําเก่ียวกับการดูแลท่ีสามารถใชไดจริงกับ
ผูรับบริการ

การทําความเขาใจกับขอมูลของผูปวยมี
ความสําคัญ ทําใหเราไดยอนกลับมาคิดวา บางทีเราก็
ละเลยในดานท่ีตองทําความเขาใจในตัวผูปวย เพราะ
บางทีเราก็คิดเองในใจวา ทําอยางง้ันแลวมันจะหายไหม
จนมาถึงวันน้ีจึงเขาใจวาเราน่ีมันคิดผิดนะตอนน้ีเขาใจ
แลววา เราตองทําความเขาใจ เปดใจท่ีจะรับฟง เพ่ือท่ี
เราจะไดชวยแกปญหาและชวยรับฟงความรูสึกท่ีเขา
อยากระบาย ใหเขาสามารถดํารงชีวิตอยูกับโรคท่ีเปน
ใหได…

ดานการคิดวิเคราะห (Analytical thinking)
หมายถึง การคิดท่ีอยูบนพ้ืนฐานขอมูลท่ีหลากหลาย ตาม
สภาพความเปนจริงเพ่ือเปนการวิเคราะหปญหาและความ
ตองการท่ีแทจริงของผูรับบริการอยางมีวิจารณญาณ โดย
เช่ือมโยงความรูเขาสูการแกปญหาของผูรับบริการท่ี

สอดคลองกับบริบทสภาพการดํารงชีวิต พบวาผลลัพธท่ี
เกิดข้ึนกับผูเรียนคือ มีทักษะในการคิดวิเคราะหมากข้ึน มี
เหตุเปนผลมากข้ึน เกิดความเขาใจมากข้ึนวาความเขาใจ
และมองเห็นการดูแลท่ีตรงกับปญหาของผูรับบริการน้ัน
ตองเริ่มตั้งแตการรวบรวมขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ โดย
จะตองตั้งใจฟงสิ่งท่ีผูรับบริการเลาใหฟงและตองคิดตาม
ตลอดวาจะตองถามคําถามอะไรตอไปจึงจะทําใหเราเขาใจ
ปญหาของผูรับริการ เมื่อไดขอมูลมาก็จะตองวิเคราะห
ปญหาใหตรงกับความตองการของผูรับบริการ จึงจะ
สามารถนําไปสูการวางแผนการพยาบาลท่ีสอดคลองกับ
ปญหาและขอจํากัดของผูรับบริการอยางแทจริง ดัง
ตัวอยางบันทึกประสบการณการเรียนรูของผูเรียนและจาก
การสัมภาษณผูเรียนภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน

...การแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมทําใหเขาใจการ
ดูแลดวยหัวใจความเปนมนุษยมากข้ึน เพราะอาจารยจะ
คอยกระตุนใหเราไดคิด และทําความเขาใจกรณีศึกษา
อาจารยจะใหความสําคัญกับขอมูลท่ีเรามักจะละเลย และ
มองขาม ทําใหเรามีมุมมองท่ีกวาง และใสใจกับการมอง
ผูรับบริการมากข้ึน ทําให เขาใจผู รับบริการ เขาใจ
ครอบครัว  การกระทําทุกอยางของเขาลวนมีเหตุผล ซึ่ง
เหตุผลเหลาน้ัน เราตองไปทําความเขาใจ

เวลานําเคสเลาใหฟงในกลุม อาจารยจะเปนคน
สะทอน ทําใหบางเรื่องท่ีเรามองขามไป ตองกลับมามอง
ใหม คิดใหม ทําใหเราไดเรียนรูวา ชีวิตของผูรับบริการกวา
จะเดินทางมาถึงโรงพยาบาลเปนเรื่องท่ียากลําบาก ท้ังเรื่อง
คาใชจายการเดินทาง ความเครียดเก่ียวกับอาการของ
ผูปวย  การเขาใจความยากลําบากของเขาทําใหเราเกิด
ความเห็นอกเห็นใจ  ดังน้ันการจะแนะนํา หรือบอกใหเขา
ทําอะไร ควรจะตองนึกถึงสภาพความเปนจริงของพวกเขา
ดวย…

...เวลาท่ี เราจะถามคําถาม เราจะตองคิด
ตลอดเวลาวาทําไมถึงเปนอยางน้ัน ตองตั้งใจฟง และตอง
ถามใหไดรายละเอียด ถาถามแบบสั้น เราก็จะไมได
รายละเอียด เราก็จะไมเขาใจเขา…

...การไปเก็บขอมูลใหครอบคลุมและเจาะใหตรง
ประเด็น เราจึงจะไดขอมูลจากเขาซึ่งจะทําใหเราเขาใจเขา
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เปนครอบครัวท่ีอบอุน มีพอ มีแมมียา มาอยูดูแลผูปวย
ตลอด แตพอไปทําความเขาใจจึงรูวาครอบครัวของนอง
ลําบาก ยาท่ีดูวามีความสุข กลับกลายเปนคนท่ีตองผาน
ความยากลําบาก และปญหาตางๆ มามากมาย
ความคิดแรกท่ีเรามองวาเขาเปนครอบครัวท่ีอบอุน
กลั บกลาย เป นความ เปนอยู ท่ี ย ากลํ าบากมาก
โดยเฉพาะดานจิตใจ ท่ีเขาตองพบกับความย่ําแยมา
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ดูแลดวยหัวใจความเปนมนุษยมากข้ึน เพราะอาจารยจะ
คอยกระตุนใหเราไดคิด และทําความเขาใจกรณีศึกษา
อาจารยจะใหความสําคัญกับขอมูลท่ีเรามักจะละเลย และ
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เวลานําเคสเลาใหฟงในกลุม อาจารยจะเปนคน
สะทอน ทําใหบางเรื่องท่ีเรามองขามไป ตองกลับมามอง
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ความเห็นอกเห็นใจ  ดังน้ันการจะแนะนํา หรือบอกใหเขา
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รายละเอียด เราก็จะไมเขาใจเขา…

...การไปเก็บขอมูลใหครอบคลุมและเจาะใหตรง
ประเด็น เราจึงจะไดขอมูลจากเขาซึ่งจะทําใหเราเขาใจเขา
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4.)ไมตัดสินผูรับบริการกอนทําความเขาใจ
ผูเรียน

เ ข า ใ จ ผู รั บ บ ริ ก า ร ม า ก ข้ึ น  ไ ม ตั ด สิ น
ผูรับบริการกอนท่ีจะทําความเขาใจกับขอมูลบางขอมูล
ดังตัวอยางบันทึกระสบการณการเรียนรู ของผูเรียนท่ี
เกิดจากกระบวนการเรียนการสอน และจากการ
สัมภาษณผูเรียนภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน

...ตอนแรกท่ีเห็นนองเอ ก็เขาใจวา เขานาจะ
เปนครอบครัวท่ีอบอุน มีพอ มีแมมียา มาอยูดูแลผูปวย
ตลอด แตพอไปทําความเขาใจจึงรูวาครอบครัวของนอง
ลําบาก ยาท่ีดูวามีความสุข กลับกลายเปนคนท่ีตองผาน
ความยากลําบาก และปญหาตางๆ มามากมาย
ความคิดแรกท่ีเรามองวาเขาเปนครอบครัวท่ีอบอุน
กลั บกลาย เป นความ เปนอยู ท่ี ย ากลํ าบากมาก
โดยเฉพาะดานจิตใจ ท่ีเขาตองพบกับความย่ําแยมา
เยอะ…

.. .ได เขาใจชีวิตคน แตละคนประสบกับ
เหตุการณตางๆ ไมเหมือนกัน การแกปญหาของแตละ
คนก็ไมเหมือนกัน เราจึงไมควรตัดสินหรือดูถูกใน
ความคิดของเขา เราควรจะให กําลั งใจ และให
คําแนะนําเก่ียวกับการดูแลท่ีสามารถใชไดจริงกับ
ผูรับบริการ

การทําความเขาใจกับขอมูลของผูปวยมี
ความสําคัญ ทําใหเราไดยอนกลับมาคิดวา บางทีเราก็
ละเลยในดานท่ีตองทําความเขาใจในตัวผูปวย เพราะ
บางทีเราก็คิดเองในใจวา ทําอยางง้ันแลวมันจะหายไหม
จนมาถึงวันน้ีจึงเขาใจวาเราน่ีมันคิดผิดนะตอนน้ีเขาใจ
แลววา เราตองทําความเขาใจ เปดใจท่ีจะรับฟง เพ่ือท่ี
เราจะไดชวยแกปญหาและชวยรับฟงความรูสึกท่ีเขา
อยากระบาย ใหเขาสามารถดํารงชีวิตอยูกับโรคท่ีเปน
ใหได…

ดานการคิดวิเคราะห (Analytical thinking)
หมายถึง การคิดท่ีอยูบนพ้ืนฐานขอมูลท่ีหลากหลาย ตาม
สภาพความเปนจริงเพ่ือเปนการวิเคราะหปญหาและความ
ตองการท่ีแทจริงของผูรับบริการอยางมีวิจารณญาณ โดย
เช่ือมโยงความรูเขาสูการแกปญหาของผูรับบริการท่ี

สอดคลองกับบริบทสภาพการดํารงชีวิต พบวาผลลัพธท่ี
เกิดข้ึนกับผูเรียนคือ มีทักษะในการคิดวิเคราะหมากข้ึน มี
เหตุเปนผลมากข้ึน เกิดความเขาใจมากข้ึนวาความเขาใจ
และมองเห็นการดูแลท่ีตรงกับปญหาของผูรับบริการน้ัน
ตองเริ่มตั้งแตการรวบรวมขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ โดย
จะตองตั้งใจฟงสิ่งท่ีผูรับบริการเลาใหฟงและตองคิดตาม
ตลอดวาจะตองถามคําถามอะไรตอไปจึงจะทําใหเราเขาใจ
ปญหาของผูรับริการ เมื่อไดขอมูลมาก็จะตองวิเคราะห
ปญหาใหตรงกับความตองการของผูรับบริการ จึงจะ
สามารถนําไปสูการวางแผนการพยาบาลท่ีสอดคลองกับ
ปญหาและขอจํากัดของผูรับบริการอยางแทจริง ดัง
ตัวอยางบันทึกประสบการณการเรียนรูของผูเรียนและจาก
การสัมภาษณผูเรียนภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน

...การแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมทําใหเขาใจการ
ดูแลดวยหัวใจความเปนมนุษยมากข้ึน เพราะอาจารยจะ
คอยกระตุนใหเราไดคิด และทําความเขาใจกรณีศึกษา
อาจารยจะใหความสําคัญกับขอมูลท่ีเรามักจะละเลย และ
มองขาม ทําใหเรามีมุมมองท่ีกวาง และใสใจกับการมอง
ผูรับบริการมากข้ึน ทําให เขาใจผู รับบริการ เขาใจ
ครอบครัว  การกระทําทุกอยางของเขาลวนมีเหตุผล ซึ่ง
เหตุผลเหลาน้ัน เราตองไปทําความเขาใจ

เวลานําเคสเลาใหฟงในกลุม อาจารยจะเปนคน
สะทอน ทําใหบางเรื่องท่ีเรามองขามไป ตองกลับมามอง
ใหม คิดใหม ทําใหเราไดเรียนรูวา ชีวิตของผูรับบริการกวา
จะเดินทางมาถึงโรงพยาบาลเปนเรื่องท่ียากลําบาก ท้ังเรื่อง
คาใชจายการเดินทาง ความเครียดเก่ียวกับอาการของ
ผูปวย  การเขาใจความยากลําบากของเขาทําใหเราเกิด
ความเห็นอกเห็นใจ  ดังน้ันการจะแนะนํา หรือบอกใหเขา
ทําอะไร ควรจะตองนึกถึงสภาพความเปนจริงของพวกเขา
ดวย…

...เวลาท่ี เราจะถามคําถาม เราจะตองคิด
ตลอดเวลาวาทําไมถึงเปนอยางน้ัน ตองตั้งใจฟง และตอง
ถามใหไดรายละเอียด ถาถามแบบสั้น เราก็จะไมได
รายละเอียด เราก็จะไมเขาใจเขา…

...การไปเก็บขอมูลใหครอบคลุมและเจาะใหตรง
ประเด็น เราจึงจะไดขอมูลจากเขาซึ่งจะทําใหเราเขาใจเขา
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มากข้ึน การถามคําถามเพียงเพ่ือใหไดคําตอบตามหัวขอ
ของเราน้ันไมเพียงพอท่ีจะเขาใจปญหาของผูรับบริการ
อยางแทจริงได การดูแลก็จะไมตรงกับปญหาเขาจริง
กลายเปนปญหาท่ีของเรา ไมใชปญหาของเขา...

...ในการพูดคุยสอบถาม ตองมีความตั้งใจ มี
สมาธิ รับฟงปญหาของผูรับบริการ ติดตามเพ่ือใหเกิดความ
เขาใจเพ่ิมมากข้ึน เขาใจความตองการท่ีแทจริง โดยไมนํา
ความคิดเราไปตัดสิน  การเก็บขอมูลตองเก็บในเรื่องน้ันๆ
ใหละเอียด ไมท้ิงประเด็น ไดเรียนรูวิธีการพูดคุยกับญาติ
จากอาจารย ฟงแลวรูสึกสบายใจ รูสึกวาไดกําลังใจ มีคน
อยูเคียงขาง และพรอมท่ีจะใหการชวยเหลือ…

ด านการมี ส วนร วมของ ผู รั บบ ริ ก าร
(Participation) หมายถึง การใหบริการสุขภาพท่ีคํานึงถึง
ความแตกตางของบุคคลซึ่งเกิดจากความเขาใจสภาพการ
ดํารงชีวิต บริบทเง่ือนไข ศักยภาพ ความสามารถ ท่ีมีผลตอ
พฤติกรรมสุขภาพของผูรับบริการ ท้ังน้ีผูใหบริการสามารถ
กลั่นกรองคัดเลือกความรูท่ีเหมาะสมและเสนอทางเลือก
เพ่ือใหผูรับบริการสามารถประยุกตใชไดในชีวิตจริง โดยให
ผูรับบริการมีสวนรวมรับรูตัดสินใจและแกปญหาของ
ตนเองและครอบครัว ตลอดจนสนับสนุน และสงเสริมให
ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองดานสุขภาพได ซึ่งพบวา
ผลลัพธท่ีเกิดกับผู เรียนคือ ผูเรียนใหความสําคัญกับ
เง่ือนไขและขอจํากัดของผูรับบริการ เขาใจเหตุผลและ
ความจําเปนของครอบครัวผูรับบริการท่ีไมสามารถทําตาม
คําแนะนําของผูใหบริการและมองเห็นแนวทางการวางแผน
เพ่ือการดูแลผูรับบริการโดยมีขอมูลท่ีไดจากผูรับบริการมา
ใชในการดูแลมากข้ึน ดังตัวอยางบันทึกประสบการณการ
เรียนรูของผูเรียนท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนการสอน และ
จากการสัมภาษณผูเรียนภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน

...ไดเรียนรูถึงปญหา ไดเห็นขอจํากัดของผูปวย
วาทําไมจึงไมสามารทําตามท่ีเจาหนาท่ีแนะนําได และ
ผูปวยบางคนตองปรับตัวกับความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนกับ
ตนเอง ไดเรียนรูวาการวางแผนการพยาบาลท่ีตรงตาม
ปญหาของเขา เราตองมีขอมูลผูปวยท่ีมากพอท่ีจะเขาใจ
เขาจริงๆ จึงจะวางแผนการดูแลไดตรง ดังน้ันการใหผูปวย

ไดมีโอกาสบอกเลาเรื่องราวของเขาท่ีเปน ขอจํากัด เปน
ความยากลําบากจะชวยใหเห็นแนวทางของการท่ีเราจะเขา
ไปชวยเขา…

...แตกอนน้ันเวลาเราถาม เราก็ถามตามสิ่งท่ีเรา
อยากรู แตไมไดใหความสําคัญกับสิ่งท่ีผูปวยอยากเลา แต
พอเราเปลี่ยนมาเปนฟงเขามากข้ึน เราก็เริ่มมองเห็นปญหา
ของเขาซึ่งถาเราคิดตามในขณะฟงจะเปนประโยชนมาก ทํา
ใหเราไดฝกคิด และทําใหเราพอจะเห็นปญหาของเขาวาคือ
อะไร...

...การเขาไปทําความเขาใจทําใหเราไดเรียนรู
วา การท่ีเราจะใหการพยาบาลหรือคําแนะนําตางๆ
จะตองมองถึงสภาพความเปนจริงน้ีของเขาดวยวาเขา
จะทําตามไดไหม และและตองทําความเขาใจกับเขา
กอนวา ทําไมเขาจึงทําไมได ทําไมถูกตองและท่ีเขาตอง
ทําอยางน้ันเปนเพราะอะไร  เพราะแตละ เคสขามี
ความยากลําบากท่ีตางกัน เราจึงตองนําบริบทชีวิตของ
เขามาเปนตัวประกอบในการวางแผนการพยาบาล….

...ไดเรียนรูเก่ียวกับเคสแตละเคส ในวันแรกท่ี
เขาไปศึกษา บางครั้งเรายังคิดแบบเดิมๆอยูคือตัดสินใจ
แทนผูปวยท้ังท่ีเรายังไมไดถามเขาเลยวาทําไมเขาถึงทํา
แบบน้ันเปนเพราะอะไร แตพอไปทําความเขาใจมากข้ึน
ก็ทําใหเราเขาใจวาสิ่งท่ีผูปวยทําน้ันลวนมีเหตุผลของ
เขาเอง ดังน้ันเราจึงตองไปทําความเขาใจกับเขากอนวา
ท่ีเราจะใหเขาทําน้ัน เขาทําไดหรือไม เชนกรณีการลาง
จมูก เราไมไดถามเขาวา ทําไมเขาจึงไมทํา แตเราไปสั่ง
วาเขาตองทํา โดยท่ีไมไดทําความเขาใจวาเขาทําตามได
ไหมและการท่ีเขาทําตามเราไมได เพราะเขาทําไมเปน
เราก็ตองสอนเขาเพ่ือใหเขาทําได เขาจึงจะสามารถทํา
ตามท่ีเราบอกใหเขาทําได

7. บทสรุป
การ เรี ยนรู สู หั ว ใจความ เปนม นุษย น้ั น

สามารถจัดการเรียนการสอนใหเกิดข้ึนจริงได เปน
กระบวนการเรียนรูจากสภาพจริงท่ีมีองคประกอบท่ี
บูรณาการกันระหวาง การปรับทัศนคติของผูเรียน การ
จัดสาระการเรียนรูจากสภาพจริงผสมผสานความรู
วิชาการจากตํารา และการเรียนรูจากการปฏิบัติใน
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มากข้ึน การถามคําถามเพียงเพ่ือใหไดคําตอบตามหัวขอ
ของเราน้ันไมเพียงพอท่ีจะเขาใจปญหาของผูรับบริการ
อยางแทจริงได การดูแลก็จะไมตรงกับปญหาเขาจริง
กลายเปนปญหาท่ีของเรา ไมใชปญหาของเขา...

...ในการพูดคุยสอบถาม ตองมีความตั้งใจ มี
สมาธิ รับฟงปญหาของผูรับบริการ ติดตามเพ่ือใหเกิดความ
เขาใจเพ่ิมมากข้ึน เขาใจความตองการท่ีแทจริง โดยไมนํา
ความคิดเราไปตัดสิน  การเก็บขอมูลตองเก็บในเรื่องน้ันๆ
ใหละเอียด ไมท้ิงประเด็น ไดเรียนรูวิธีการพูดคุยกับญาติ
จากอาจารย ฟงแลวรูสึกสบายใจ รูสึกวาไดกําลังใจ มีคน
อยูเคียงขาง และพรอมท่ีจะใหการชวยเหลือ…

ด านการมี ส วนร วมของ ผู รั บบ ริ ก าร
(Participation) หมายถึง การใหบริการสุขภาพท่ีคํานึงถึง
ความแตกตางของบุคคลซึ่งเกิดจากความเขาใจสภาพการ
ดํารงชีวิต บริบทเง่ือนไข ศักยภาพ ความสามารถ ท่ีมีผลตอ
พฤติกรรมสุขภาพของผูรับบริการ ท้ังน้ีผูใหบริการสามารถ
กลั่นกรองคัดเลือกความรูท่ีเหมาะสมและเสนอทางเลือก
เพ่ือใหผูรับบริการสามารถประยุกตใชไดในชีวิตจริง โดยให
ผูรับบริการมีสวนรวมรับรูตัดสินใจและแกปญหาของ
ตนเองและครอบครัว ตลอดจนสนับสนุน และสงเสริมให
ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองดานสุขภาพได ซึ่งพบวา
ผลลัพธท่ีเกิดกับผู เรียนคือ ผูเรียนใหความสําคัญกับ
เง่ือนไขและขอจํากัดของผูรับบริการ เขาใจเหตุผลและ
ความจําเปนของครอบครัวผูรับบริการท่ีไมสามารถทําตาม
คําแนะนําของผูใหบริการและมองเห็นแนวทางการวางแผน
เพ่ือการดูแลผูรับบริการโดยมีขอมูลท่ีไดจากผูรับบริการมา
ใชในการดูแลมากข้ึน ดังตัวอยางบันทึกประสบการณการ
เรียนรูของผูเรียนท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนการสอน และ
จากการสัมภาษณผูเรียนภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน

...ไดเรียนรูถึงปญหา ไดเห็นขอจํากัดของผูปวย
วาทําไมจึงไมสามารทําตามท่ีเจาหนาท่ีแนะนําได และ
ผูปวยบางคนตองปรับตัวกับความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนกับ
ตนเอง ไดเรียนรูวาการวางแผนการพยาบาลท่ีตรงตาม
ปญหาของเขา เราตองมีขอมูลผูปวยท่ีมากพอท่ีจะเขาใจ
เขาจริงๆ จึงจะวางแผนการดูแลไดตรง ดังน้ันการใหผูปวย

ไดมีโอกาสบอกเลาเรื่องราวของเขาท่ีเปน ขอจํากัด เปน
ความยากลําบากจะชวยใหเห็นแนวทางของการท่ีเราจะเขา
ไปชวยเขา…

...แตกอนน้ันเวลาเราถาม เราก็ถามตามสิ่งท่ีเรา
อยากรู แตไมไดใหความสําคัญกับสิ่งท่ีผูปวยอยากเลา แต
พอเราเปลี่ยนมาเปนฟงเขามากข้ึน เราก็เริ่มมองเห็นปญหา
ของเขาซึ่งถาเราคิดตามในขณะฟงจะเปนประโยชนมาก ทํา
ใหเราไดฝกคิด และทําใหเราพอจะเห็นปญหาของเขาวาคือ
อะไร...

...การเขาไปทําความเขาใจทําใหเราไดเรียนรู
วา การท่ีเราจะใหการพยาบาลหรือคําแนะนําตางๆ
จะตองมองถึงสภาพความเปนจริงน้ีของเขาดวยวาเขา
จะทําตามไดไหม และและตองทําความเขาใจกับเขา
กอนวา ทําไมเขาจึงทําไมได ทําไมถูกตองและท่ีเขาตอง
ทําอยางน้ันเปนเพราะอะไร  เพราะแตละ เคสขามี
ความยากลําบากท่ีตางกัน เราจึงตองนําบริบทชีวิตของ
เขามาเปนตัวประกอบในการวางแผนการพยาบาล….

...ไดเรียนรูเก่ียวกับเคสแตละเคส ในวันแรกท่ี
เขาไปศึกษา บางครั้งเรายังคิดแบบเดิมๆอยูคือตัดสินใจ
แทนผูปวยท้ังท่ีเรายังไมไดถามเขาเลยวาทําไมเขาถึงทํา
แบบน้ันเปนเพราะอะไร แตพอไปทําความเขาใจมากข้ึน
ก็ทําใหเราเขาใจวาสิ่งท่ีผูปวยทําน้ันลวนมีเหตุผลของ
เขาเอง ดังน้ันเราจึงตองไปทําความเขาใจกับเขากอนวา
ท่ีเราจะใหเขาทําน้ัน เขาทําไดหรือไม เชนกรณีการลาง
จมูก เราไมไดถามเขาวา ทําไมเขาจึงไมทํา แตเราไปสั่ง
วาเขาตองทํา โดยท่ีไมไดทําความเขาใจวาเขาทําตามได
ไหมและการท่ีเขาทําตามเราไมได เพราะเขาทําไมเปน
เราก็ตองสอนเขาเพ่ือใหเขาทําได เขาจึงจะสามารถทํา
ตามท่ีเราบอกใหเขาทําได

7. บทสรุป
การ เรี ยนรู สู หั ว ใจความ เปนม นุษย น้ั น

สามารถจัดการเรียนการสอนใหเกิดข้ึนจริงได เปน
กระบวนการเรียนรูจากสภาพจริงท่ีมีองคประกอบท่ี
บูรณาการกันระหวาง การปรับทัศนคติของผูเรียน การ
จัดสาระการเรียนรูจากสภาพจริงผสมผสานความรู
วิชาการจากตํารา และการเรียนรูจากการปฏิบัติใน
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มากข้ึน การถามคําถามเพียงเพ่ือใหไดคําตอบตามหัวขอ
ของเราน้ันไมเพียงพอท่ีจะเขาใจปญหาของผูรับบริการ
อยางแทจริงได การดูแลก็จะไมตรงกับปญหาเขาจริง
กลายเปนปญหาท่ีของเรา ไมใชปญหาของเขา...

...ในการพูดคุยสอบถาม ตองมีความตั้งใจ มี
สมาธิ รับฟงปญหาของผูรับบริการ ติดตามเพ่ือใหเกิดความ
เขาใจเพ่ิมมากข้ึน เขาใจความตองการท่ีแทจริง โดยไมนํา
ความคิดเราไปตัดสิน  การเก็บขอมูลตองเก็บในเรื่องน้ันๆ
ใหละเอียด ไมท้ิงประเด็น ไดเรียนรูวิธีการพูดคุยกับญาติ
จากอาจารย ฟงแลวรูสึกสบายใจ รูสึกวาไดกําลังใจ มีคน
อยูเคียงขาง และพรอมท่ีจะใหการชวยเหลือ…

ด านการมี ส วนร วมของ ผู รั บบ ริ ก าร
(Participation) หมายถึง การใหบริการสุขภาพท่ีคํานึงถึง
ความแตกตางของบุคคลซึ่งเกิดจากความเขาใจสภาพการ
ดํารงชีวิต บริบทเง่ือนไข ศักยภาพ ความสามารถ ท่ีมีผลตอ
พฤติกรรมสุขภาพของผูรับบริการ ท้ังน้ีผูใหบริการสามารถ
กลั่นกรองคัดเลือกความรูท่ีเหมาะสมและเสนอทางเลือก
เพ่ือใหผูรับบริการสามารถประยุกตใชไดในชีวิตจริง โดยให
ผูรับบริการมีสวนรวมรับรูตัดสินใจและแกปญหาของ
ตนเองและครอบครัว ตลอดจนสนับสนุน และสงเสริมให
ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองดานสุขภาพได ซึ่งพบวา
ผลลัพธท่ีเกิดกับผู เรียนคือ ผูเรียนใหความสําคัญกับ
เง่ือนไขและขอจํากัดของผูรับบริการ เขาใจเหตุผลและ
ความจําเปนของครอบครัวผูรับบริการท่ีไมสามารถทําตาม
คําแนะนําของผูใหบริการและมองเห็นแนวทางการวางแผน
เพ่ือการดูแลผูรับบริการโดยมีขอมูลท่ีไดจากผูรับบริการมา
ใชในการดูแลมากข้ึน ดังตัวอยางบันทึกประสบการณการ
เรียนรูของผูเรียนท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนการสอน และ
จากการสัมภาษณผูเรียนภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน

...ไดเรียนรูถึงปญหา ไดเห็นขอจํากัดของผูปวย
วาทําไมจึงไมสามารทําตามท่ีเจาหนาท่ีแนะนําได และ
ผูปวยบางคนตองปรับตัวกับความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนกับ
ตนเอง ไดเรียนรูวาการวางแผนการพยาบาลท่ีตรงตาม
ปญหาของเขา เราตองมีขอมูลผูปวยท่ีมากพอท่ีจะเขาใจ
เขาจริงๆ จึงจะวางแผนการดูแลไดตรง ดังน้ันการใหผูปวย

ไดมีโอกาสบอกเลาเรื่องราวของเขาท่ีเปน ขอจํากัด เปน
ความยากลําบากจะชวยใหเห็นแนวทางของการท่ีเราจะเขา
ไปชวยเขา…

...แตกอนน้ันเวลาเราถาม เราก็ถามตามสิ่งท่ีเรา
อยากรู แตไมไดใหความสําคัญกับสิ่งท่ีผูปวยอยากเลา แต
พอเราเปลี่ยนมาเปนฟงเขามากข้ึน เราก็เริ่มมองเห็นปญหา
ของเขาซึ่งถาเราคิดตามในขณะฟงจะเปนประโยชนมาก ทํา
ใหเราไดฝกคิด และทําใหเราพอจะเห็นปญหาของเขาวาคือ
อะไร...

...การเขาไปทําความเขาใจทําใหเราไดเรียนรู
วา การท่ีเราจะใหการพยาบาลหรือคําแนะนําตางๆ
จะตองมองถึงสภาพความเปนจริงน้ีของเขาดวยวาเขา
จะทําตามไดไหม และและตองทําความเขาใจกับเขา
กอนวา ทําไมเขาจึงทําไมได ทําไมถูกตองและท่ีเขาตอง
ทําอยางน้ันเปนเพราะอะไร  เพราะแตละ เคสขามี
ความยากลําบากท่ีตางกัน เราจึงตองนําบริบทชีวิตของ
เขามาเปนตัวประกอบในการวางแผนการพยาบาล….

...ไดเรียนรูเก่ียวกับเคสแตละเคส ในวันแรกท่ี
เขาไปศึกษา บางครั้งเรายังคิดแบบเดิมๆอยูคือตัดสินใจ
แทนผูปวยท้ังท่ีเรายังไมไดถามเขาเลยวาทําไมเขาถึงทํา
แบบน้ันเปนเพราะอะไร แตพอไปทําความเขาใจมากข้ึน
ก็ทําใหเราเขาใจวาสิ่งท่ีผูปวยทําน้ันลวนมีเหตุผลของ
เขาเอง ดังน้ันเราจึงตองไปทําความเขาใจกับเขากอนวา
ท่ีเราจะใหเขาทําน้ัน เขาทําไดหรือไม เชนกรณีการลาง
จมูก เราไมไดถามเขาวา ทําไมเขาจึงไมทํา แตเราไปสั่ง
วาเขาตองทํา โดยท่ีไมไดทําความเขาใจวาเขาทําตามได
ไหมและการท่ีเขาทําตามเราไมได เพราะเขาทําไมเปน
เราก็ตองสอนเขาเพ่ือใหเขาทําได เขาจึงจะสามารถทํา
ตามท่ีเราบอกใหเขาทําได

7. บทสรุป
การ เรี ยนรู สู หั ว ใจความ เปนม นุษย น้ั น

สามารถจัดการเรียนการสอนใหเกิดข้ึนจริงได เปน
กระบวนการเรียนรูจากสภาพจริงท่ีมีองคประกอบท่ี
บูรณาการกันระหวาง การปรับทัศนคติของผูเรียน การ
จัดสาระการเรียนรูจากสภาพจริงผสมผสานความรู
วิชาการจากตํารา และการเรียนรูจากการปฏิบัติใน
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สภาพจริง ท้ังการเก็บขอมูลกรณีศึกษาตางๆ และการ
แกไขปญหาสุขภาพของบุคคลในบริบทชีวิตจริง
กระบวนการปรับทัศนคติใหเขาใจชีวิตคนตามความเปน
จริงจะเกิดข้ึนตลอดเวลา ไมไดข้ึนกับระยะเวลา หรือ
จํานวนครั้ง แตข้ึนกับผูเรียนไดเรียนรูความคิดของ
ตนเองท่ีปดก้ันการรวบรวมขอมูลท่ีเปนความจริง ไม
ตัดสินขอมูล และผูเรียนเขาใจความคิดและเหตุผลตาม
ความเปนจริง เรียนรูกับขอมูลและชีวิตจริงของผูปวย
ระหวางผูเรียน และผูสอน ประเด็นสําคัญผูสอนตอง
เขาใจเปาหมายการเรียนรู โจทย ขอมูลท่ีได ความคิด
ของผูเรียน และความจริงของขอมูล จึงจะสามารถปรับ
ความคิดไดอยางมีประสิทธิภาพ การศึกษาขอมูลจาก
สภาพจริงภายหลังจากท่ีไดวิเคราะหแยกแยะขอสรุป
จากขอมูลท่ีไดศึกษามา และเกิดความเขาใจชีวิตจริง
ของผูรับบริการ/ผูปวย/บุคคล เขาใจบริบทภายในชีวิต
ท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการดูแลแกปญหาและ
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บทคัดยอ

บทความน้ี เปนการศึกษาถึงอิทธิพลของสื่อท่ีมีผลตอการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน โดยศึกษาถึง
จริยธรรมและการกํากับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ทฤษฎีท่ีเก่ียวของจากหนังสือ บทความ
วิทยานิพนธ งานวิจัยท้ังในและตางประเทศ และสื่ออิเล็คทรอนิกส การรวบรวมขอมูลท่ีไดจากการศึกษามาวิเคราะห
เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปนขอเสนอแนะในการแกไขปญหาอิทธิพลของสื่อท่ีมีผลตอการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน

จากการศึกษา พบวา สื่อมีอิทธิพลตอการแสดงความสามารถและศักยภาพของเด็กและเยาวชน เชน การ
แตงกาย การประพฤติปฏิบัติตามแลวนํามาเปนแบบอยาง การแสดงออกถึงความสัมพันธพฤติกรรมเบี่ยงเบน การ
แสดงออกของเด็กและเยาวชนท่ีเลียนแบบสื่อมวลชนโดยเฉพาะจากตัวละครในภาพยนตร หรือในหนังสือ เปนตน ทําใหมี
แนวโนมท่ีจะเปนตามสื่อท่ีรับมาสงผลใหมีการเลียนแบบและหาทางท่ีจะแสดงออกในสังคม ในการคุมครองเด็กและ
เยาวชนจากรายการท่ีมีความรุนแรง การกระทําผิดกฎหมายหรือศีลธรรม อบายมุขและภาษาหยาบคาย ผูประกอบ
วิชาชีพตองใชพิจารณาในการนําเสนอภาพ ภาษาท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะเน้ือหาท่ีมีความรุนแรงเรื่องเพศ อาชญากรรม
พฤติกรรมท่ีตอตานกฎหมาย รายการที่มีเนื้อหารุนแรง ภาษาหยาบคาย กิจกรรมที่เสี่ยงอันตราย อบายมุข ควร
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the thesis, the domestic/international research and electronic media. The study data were collected
and analyzed, to achieve the suggested information for solving the influence of media with affecting
the juvenile delinquency problem.

The results found that the mass media had an influence on the potential and showing ability
of the juvenile, such as dressing, mass media imitation behavior in the juvenile, especially, personage
in the movie. The juvenile tends to follow the received media causes the juvenile began the
imitation and finding the way to express in the social. The juvenile protection from the violence
programs, criminal offence and immorality, temptation and vulgar language. A media professional had
to consider the presentation, proper language, especially, the content of sexual violence, crime and
anti-legal behavior. The severe content, vulgar language, dangerous activities and immoral programs
maybe had a negative effect on development and learning of the juvenile, so the media operator
should distinguish between the truth and imagination in the content, and should realize to protect
human dignity and juvenile welfare. Furthermore, the media professional should avoid the
presentation of violent news that may affect the children. Because, the media is factor in the juvenile
lifestyles and it is factors affecting on mentality and behavior. That mean, the confederate cannot
protect the media which has a negative impact on the juvenile lives.

In this study, the writer has the additional suggestion that should legislate to strict control
the media which has the violence content and should have the consideration to reduce the violence
of the message by avoiding the emphasizing or noticeable. And should be suspended the
picture/photograph which shown an endeavor and the way to offense or should be shown the
warning message below the picture/photograph.
Keywords: Influence of Media and Juvenile Delinquency

1.บทนํา

ทามกลางกระแสความขัดแยงของสังคม
และป ญหาต า งๆ ที ่เ ก ิด ขึ ้นอยู ท ุก ว ัน นี ้น ับ ไ ด ว า
สื่อมวลชนเขามาเก่ียวของเสมอและเปนตัวอีกตัวแปร
หน่ึงท่ีจะกําหนดทิศทางของปญหาน้ัน ๆ ซึ่ งตอง
ยอมรับวาปจจุบันสื่อมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของ
ทุกคนเกือบทุกดาน เพราะสื่อนั้นมีผลตอพฤติกรรม
การตัดสินใจของคนในสังคม ทุกคนจึงตองบริโภค
ขาวสารอยูตลอดเวลา เชน การชมรายการขาวทางทีวี
ทุกเชา การอานหนังสือพิมพหรือไมก็เลนอินเตอรเน็ต
(http://www.bloggang.com/viwediary.php?id=p
hongphiphat&month=072007&date=11&group
=6&gblog=3“อิทธิพลของสื่อกับวิกฤตของสังคม”)
จากปจจัยดังกลาวอิทธิพลของสื่อจึงยอมท่ีจะกอใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงไดในทุกๆ ภาคสวนของสังคมไมวาจะ
เปนสังคมเมืองหรือแมแตในสังคมชนบทก็ตาม ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงนั้นยอมที่จะเกิดข้ึนไดท้ังทางท่ีดีข้ึนและ
ทางท่ีแยลง และสิ่งสําคัญสื่อเปนสิ่งท่ีมีอิทธิพลโดยตรง
ตอทุก ๆ คนในสังคมไมวาจะเด็ก วัยรุน หรือจะ
จนกระท่ังผูใหญ อิทธิพลของสื่อท่ีนับวันจะรุนแรงมาก
ข้ึน ไมวาจากจากสภาพเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของ
สังคม เน่ืองมาจากความพยายามในการพัฒนาประเทศ
ใหมีความเจริญกาวหนาในดานตาง ๆ โดยผานสื่อเขา
ท้ัง วิทยุ โทรทัศน สิ่งพิมพ และอินเตอรเน็ต สื่อจึง
กลายเปนสิ่งท่ีมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิต และนําพา
ไปสูปญหาและผลกระทบหลาย ๆ ดานของชีวิต
แบบเดิม ๆ ของสังคมไทยใหเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งลวนมา
จากการรับสื่อและอิทธิพลสื่อยังทําใหเกิดพฤติกรรม
การเลียนแบบ เชน ขาวอาชญากรรม ขาวสงคราม
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the thesis, the domestic/international research and electronic media. The study data were collected
and analyzed, to achieve the suggested information for solving the influence of media with affecting
the juvenile delinquency problem.

The results found that the mass media had an influence on the potential and showing ability
of the juvenile, such as dressing, mass media imitation behavior in the juvenile, especially, personage
in the movie. The juvenile tends to follow the received media causes the juvenile began the
imitation and finding the way to express in the social. The juvenile protection from the violence
programs, criminal offence and immorality, temptation and vulgar language. A media professional had
to consider the presentation, proper language, especially, the content of sexual violence, crime and
anti-legal behavior. The severe content, vulgar language, dangerous activities and immoral programs
maybe had a negative effect on development and learning of the juvenile, so the media operator
should distinguish between the truth and imagination in the content, and should realize to protect
human dignity and juvenile welfare. Furthermore, the media professional should avoid the
presentation of violent news that may affect the children. Because, the media is factor in the juvenile
lifestyles and it is factors affecting on mentality and behavior. That mean, the confederate cannot
protect the media which has a negative impact on the juvenile lives.

In this study, the writer has the additional suggestion that should legislate to strict control
the media which has the violence content and should have the consideration to reduce the violence
of the message by avoiding the emphasizing or noticeable. And should be suspended the
picture/photograph which shown an endeavor and the way to offense or should be shown the
warning message below the picture/photograph.
Keywords: Influence of Media and Juvenile Delinquency

1.บทนํา

ทามกลางกระแสความขัดแยงของสังคม
และป ญหาต า งๆ ที ่เ ก ิด ขึ ้นอยู ท ุก ว ัน นี ้น ับ ไ ด ว า
สื่อมวลชนเขามาเก่ียวของเสมอและเปนตัวอีกตัวแปร
หน่ึงท่ีจะกําหนดทิศทางของปญหาน้ัน ๆ ซึ่ งตอง
ยอมรับวาปจจุบันสื่อมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของ
ทุกคนเกือบทุกดาน เพราะสื่อนั้นมีผลตอพฤติกรรม
การตัดสินใจของคนในสังคม ทุกคนจึงตองบริโภค
ขาวสารอยูตลอดเวลา เชน การชมรายการขาวทางทีวี
ทุกเชา การอานหนังสือพิมพหรือไมก็เลนอินเตอรเน็ต
(http://www.bloggang.com/viwediary.php?id=p
hongphiphat&month=072007&date=11&group
=6&gblog=3“อิทธิพลของสื่อกับวิกฤตของสังคม”)
จากปจจัยดังกลาวอิทธิพลของสื่อจึงยอมท่ีจะกอใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงไดในทุกๆ ภาคสวนของสังคมไมวาจะ
เปนสังคมเมืองหรือแมแตในสังคมชนบทก็ตาม ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงนั้นยอมที่จะเกิดข้ึนไดท้ังทางท่ีดีข้ึนและ
ทางท่ีแยลง และสิ่งสําคัญสื่อเปนสิ่งท่ีมีอิทธิพลโดยตรง
ตอทุก ๆ คนในสังคมไมวาจะเด็ก วัยรุน หรือจะ
จนกระท่ังผูใหญ อิทธิพลของสื่อท่ีนับวันจะรุนแรงมาก
ข้ึน ไมวาจากจากสภาพเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของ
สังคม เน่ืองมาจากความพยายามในการพัฒนาประเทศ
ใหมีความเจริญกาวหนาในดานตาง ๆ โดยผานสื่อเขา
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ไปสูปญหาและผลกระทบหลาย ๆ ดานของชีวิต
แบบเดิม ๆ ของสังคมไทยใหเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งลวนมา
จากการรับสื่อและอิทธิพลสื่อยังทําใหเกิดพฤติกรรม
การเลียนแบบ เชน ขาวอาชญากรรม ขาวสงคราม
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presentation of violent news that may affect the children. Because, the media is factor in the juvenile
lifestyles and it is factors affecting on mentality and behavior. That mean, the confederate cannot
protect the media which has a negative impact on the juvenile lives.

In this study, the writer has the additional suggestion that should legislate to strict control
the media which has the violence content and should have the consideration to reduce the violence
of the message by avoiding the emphasizing or noticeable. And should be suspended the
picture/photograph which shown an endeavor and the way to offense or should be shown the
warning message below the picture/photograph.
Keywords: Influence of Media and Juvenile Delinquency

1.บทนํา

ทามกลางกระแสความขัดแยงของสังคม
และป ญหาต า งๆ ที ่เ ก ิด ขึ ้นอยู ท ุก ว ัน นี ้น ับ ไ ด ว า
สื่อมวลชนเขามาเก่ียวของเสมอและเปนตัวอีกตัวแปร
หน่ึงท่ีจะกําหนดทิศทางของปญหาน้ัน ๆ ซึ่ งตอง
ยอมรับวาปจจุบันสื่อมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของ
ทุกคนเกือบทุกดาน เพราะสื่อนั้นมีผลตอพฤติกรรม
การตัดสินใจของคนในสังคม ทุกคนจึงตองบริโภค
ขาวสารอยูตลอดเวลา เชน การชมรายการขาวทางทีวี
ทุกเชา การอานหนังสือพิมพหรือไมก็เลนอินเตอรเน็ต
(http://www.bloggang.com/viwediary.php?id=p
hongphiphat&month=072007&date=11&group
=6&gblog=3“อิทธิพลของสื่อกับวิกฤตของสังคม”)
จากปจจัยดังกลาวอิทธิพลของสื่อจึงยอมท่ีจะกอใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงไดในทุกๆ ภาคสวนของสังคมไมวาจะ
เปนสังคมเมืองหรือแมแตในสังคมชนบทก็ตาม ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงนั้นยอมที่จะเกิดข้ึนไดท้ังทางท่ีดีข้ึนและ
ทางท่ีแยลง และสิ่งสําคัญสื่อเปนสิ่งท่ีมีอิทธิพลโดยตรง
ตอทุก ๆ คนในสังคมไมวาจะเด็ก วัยรุน หรือจะ
จนกระท่ังผูใหญ อิทธิพลของสื่อท่ีนับวันจะรุนแรงมาก
ข้ึน ไมวาจากจากสภาพเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของ
สังคม เน่ืองมาจากความพยายามในการพัฒนาประเทศ
ใหมีความเจริญกาวหนาในดานตาง ๆ โดยผานสื่อเขา
ท้ัง วิทยุ โทรทัศน สิ่งพิมพ และอินเตอรเน็ต สื่อจึง
กลายเปนสิ่งท่ีมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิต และนําพา
ไปสูปญหาและผลกระทบหลาย ๆ ดานของชีวิต
แบบเดิม ๆ ของสังคมไทยใหเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งลวนมา
จากการรับสื่อและอิทธิพลสื่อยังทําใหเกิดพฤติกรรม
การเลียนแบบ เชน ขาวอาชญากรรม ขาวสงคราม



วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
Vol. 4 No.1 Jan – Jun 2017

~ 84 ~

ภาพยนตรหรือละครท่ีมีเน้ือหารุนแรงตอสูกัน สงผลให
เด็กและคนท่ีรับสื่อจินตนาการตามและเกิดการ
เลียนแบบ (วิทยากร เชียงกูล, 2552)

สื่อเปนปจจัยหนึ่งที่อยูในวิถีชีวิตของเด็กและ
เยาวชนและสงผลตอความคิดและพฤติกรรม ทําใหผูท่ี
เก่ียวของไมสามารถปองกันสื่อท่ีสรางผลกระทบดานลบ
กับชีวิตของเด็กและเยาวชนได ขณะเดียวกันสื่อก็เปน
เครื่องมือในการเปดโลกทัศน เขาถึงขอมูลและใหการรับรู
ถึงสิ่งตางๆท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันได อิทธิพลของสื่อจึงมีผล
กับชีวิต ความรูสึกนึกคิด แตในชวงเวลาท่ีผานมาน้ันเด็ก
และเยาวชนสวนใหญเปนผูใช ผูเสพสื่อ สื่อจึงเปนสวน
หน่ึงของเด็กและเยาวชน สื่อยอมมีอํานาจและอิทธิพล
เหนือกวาเด็กและเยาวชน ฉะนั้นปญหาเรื่องสื่อจึงเปน
ปญหาที่ใหญมากที่ตองเรงแกไขและใหความคุมครอง
เด็ก และเยาวชนจากสื่อ โดยเฉพาะพฤติกรรมทางเพศ
ของเด ็กและเยาวชนหลายอยางที ่เก ิดก ับเด็กและ
เยาวชนมักจะเรียนแบบกับสื ่อ ยิ ่งสื ่อทางทีวีเปนตัว
แบบที่สําคัญของการแสดงออกทางเพศของเด็ก เชน
การแตงตัว การวางตัวกับเพศตรงขาม กริยาทาทาท่ี
เหมาะสม คานิยมตางๆ ท่ีมากับละคร เปนตน แลวเด็กก็
นําไปปฏิบัติเปนแบบอยาง (จักรกฤษ เพ่ิมพูล, 2556)

ดังน้ัน สื่อจึงเปรียบเสมือนดาบสองคมท่ีดาน
หน่ึงเปนกระจกสองสองใหสังคมเห็นวาเกิดอะไรข้ึนเพ่ือ
ระมัดระวังปองกัน แตอีกดานหน่ึงกลับเปนการกระตุนให
เกิดพฤติกรรมเลียนแบบและกอความรุนแรงมากยิ่งข้ึน
สื่อจึ งมี อิทธิพลเหนือความรูสึกนึกคิดของเยาวชน
พฤติกรรมบางอยางถูกชักจูงโดยงายจากสื่อทําใหมี
พฤติกรรมเลียนแบบโดยเฉพาะการกระทําความผิดทาง
เพศ ลักทรัพย ทํารายรางกาย และการกออาชญากรรม
ประเภทอ่ืน ๆ (www.healthcarethai.com/“อิทธิพล
ของสื่อสารมวลชน”)

2. อิทธิพลของสื่อท่ีมีผลตอการกระทําความผิดของเด็ก
และเยาวชน

ในป จจุ บั นยุ คกระแส โลกาภิ วั ตน มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วมี เทคโนโลยี ท่ีทันสมัยและ

กาวหนา ไรพรมแดนและขีดจํากัด โดยเฉพาะสื่อถือไดวา
เขามามีอิทธิพลสูงในดานขอมูลขาวสารท่ีสามารถเขาถึง
กลุมคนทุกกลุมสามารถรับรูขอมูลขาวสารไดอยางรวดเรว็
ผานสื่อตางๆ เชน โทรทัศน อินเตอรเน็ต หนังสือพิมพ
และสื่ออ่ืน ๆ ในการนําเสนอขาวของสื่อแตละประเภทมี
ความแตกตางกันท้ังทางเน้ือหาและภาพประกอบ ท้ังดาน
บวกและดานลบ ซึ่งในบางครั้งสื่อก็มุงแตท่ีจะขายขาว
มากกวาการคํานึงถึงผลท่ีจะตามมาหรือผลกระทบตอ
สังคมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ทําใหสื่อมีอิทธิพลมาก
ตอความรูสึกนึกคิดและพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมท่ีเปนผล
ตามมาจากอิทธิพลของสื่อท่ีรับมาไมเหมาะกับวัยอันไดแก
ความกาวราว ความรุนแรง พฤติกรรมทางเพศ การไดรับ
สื่อซ้ําๆ ทําใหเกิดพฤติกรรมตามสื่อท่ีไดรับมาโดยการ
ตอกย้ําวาเปนเรื่องปกติประจําวันเกิดความคุนชินสงผลให
เด็กและเยาวชนกลากระทําผิดกฎหมายซึ่งไดรับความคิด
มาจากความทรงอิทธิพลของสื่อ ผลกระทบของสื่อกับ
พฤติกรรมทางเพศของเด็กและเยาวชน ในบางครั้งสื่อมี
การนําเสนอเรื่องเพศหรือในละครบางฉากบางตอนและ
การนําเสนอขาวอาชญากรรมการกระทําความผิดทางเพศ
ถือวาเปนเรื่องปกติ สนุกสนานตื่นเตน ซึ่งการนําเสนอสื่อ
แบบน้ีจะมีผลตอทัศนะคติ ความคิด และคานิยมทางเพศ
ของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะบทบาททางเพศชายหญิง
ในเรื่องเพศน้ันโตเกินวัยทําใหมีพฤติกรรมการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับเพศเกิดข้ึน อีกท้ังการมีพฤติกรรมใน
ดานวัตถุนิยม คานิยมความคิดท่ีมีการเสนอขาว เชน การ
ดื่มสุรา การสูบบุหรี่ การเสพยาเสพติด ทําใหเกิดความ
เขาใจวามีประโยชนมากกวาโทษ แตแทจริงแลวกลับมี
โทษมากกวาประโยชนเมื่อเด็กและเยาวชนไดหลงผิดไป
แลว อิทธิพลของสื่อในดานพฤติกรรมวัตถุนิยมจะสงผล
ตอการกระทําความผิดโดยเฉพาะการกระทําความผิด
เก่ียวกับทรัพย เห็นไดวา อิทธิพลของสื่อมีผลตอความคิด
และคานิยมของเด็กและเยาวชนเปนอยางมาก เพราะเด็ก
และเยาวชนบางกลุมบางคนจะมีพฤติกรรมกาวราว
รุนแรงและการกระทําความผิดเพิ่มมากขึ้นทําใหขาด
ความสามารถในการเรียนรู (บุญเสริม หุตะแพทยและ
คณะ, 2555)
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เลียนแบบ (วิทยากร เชียงกูล, 2552)

สื่อเปนปจจัยหนึ่งที่อยูในวิถีชีวิตของเด็กและ
เยาวชนและสงผลตอความคิดและพฤติกรรม ทําใหผูท่ี
เก่ียวของไมสามารถปองกันสื่อท่ีสรางผลกระทบดานลบ
กับชีวิตของเด็กและเยาวชนได ขณะเดียวกันสื่อก็เปน
เครื่องมือในการเปดโลกทัศน เขาถึงขอมูลและใหการรับรู
ถึงสิ่งตางๆท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันได อิทธิพลของสื่อจึงมีผล
กับชีวิต ความรูสึกนึกคิด แตในชวงเวลาท่ีผานมาน้ันเด็ก
และเยาวชนสวนใหญเปนผูใช ผูเสพสื่อ สื่อจึงเปนสวน
หน่ึงของเด็กและเยาวชน สื่อยอมมีอํานาจและอิทธิพล
เหนือกวาเด็กและเยาวชน ฉะนั้นปญหาเรื่องสื่อจึงเปน
ปญหาที่ใหญมากที่ตองเรงแกไขและใหความคุมครอง
เด็ก และเยาวชนจากสื่อ โดยเฉพาะพฤติกรรมทางเพศ
ของเด ็กและเยาวชนหลายอยางที ่เก ิดก ับเด็กและ
เยาวชนมักจะเรียนแบบกับสื ่อ ยิ ่งสื ่อทางทีวีเปนตัว
แบบที่สําคัญของการแสดงออกทางเพศของเด็ก เชน
การแตงตัว การวางตัวกับเพศตรงขาม กริยาทาทาท่ี
เหมาะสม คานิยมตางๆ ท่ีมากับละคร เปนตน แลวเด็กก็
นําไปปฏิบัติเปนแบบอยาง (จักรกฤษ เพ่ิมพูล, 2556)

ดังน้ัน สื่อจึงเปรียบเสมือนดาบสองคมท่ีดาน
หน่ึงเปนกระจกสองสองใหสังคมเห็นวาเกิดอะไรข้ึนเพ่ือ
ระมัดระวังปองกัน แตอีกดานหน่ึงกลับเปนการกระตุนให
เกิดพฤติกรรมเลียนแบบและกอความรุนแรงมากยิ่งข้ึน
สื่อจึ งมี อิทธิพลเหนือความรูสึกนึกคิดของเยาวชน
พฤติกรรมบางอยางถูกชักจูงโดยงายจากสื่อทําใหมี
พฤติกรรมเลียนแบบโดยเฉพาะการกระทําความผิดทาง
เพศ ลักทรัพย ทํารายรางกาย และการกออาชญากรรม
ประเภทอ่ืน ๆ (www.healthcarethai.com/“อิทธิพล
ของสื่อสารมวลชน”)

2. อิทธิพลของสื่อท่ีมีผลตอการกระทําความผิดของเด็ก
และเยาวชน

ในป จจุ บั นยุ คกระแส โลกาภิ วั ตน มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วมี เทคโนโลยี ท่ีทันสมัยและ

กาวหนา ไรพรมแดนและขีดจํากัด โดยเฉพาะสื่อถือไดวา
เขามามีอิทธิพลสูงในดานขอมูลขาวสารท่ีสามารถเขาถึง
กลุมคนทุกกลุมสามารถรับรูขอมูลขาวสารไดอยางรวดเรว็
ผานสื่อตางๆ เชน โทรทัศน อินเตอรเน็ต หนังสือพิมพ
และสื่ออ่ืน ๆ ในการนําเสนอขาวของสื่อแตละประเภทมี
ความแตกตางกันท้ังทางเน้ือหาและภาพประกอบ ท้ังดาน
บวกและดานลบ ซึ่งในบางครั้งสื่อก็มุงแตท่ีจะขายขาว
มากกวาการคํานึงถึงผลท่ีจะตามมาหรือผลกระทบตอ
สังคมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ทําใหสื่อมีอิทธิพลมาก
ตอความรูสึกนึกคิดและพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมท่ีเปนผล
ตามมาจากอิทธิพลของสื่อท่ีรับมาไมเหมาะกับวัยอันไดแก
ความกาวราว ความรุนแรง พฤติกรรมทางเพศ การไดรับ
สื่อซ้ําๆ ทําใหเกิดพฤติกรรมตามสื่อท่ีไดรับมาโดยการ
ตอกย้ําวาเปนเรื่องปกติประจําวันเกิดความคุนชินสงผลให
เด็กและเยาวชนกลากระทําผิดกฎหมายซึ่งไดรับความคิด
มาจากความทรงอิทธิพลของสื่อ ผลกระทบของสื่อกับ
พฤติกรรมทางเพศของเด็กและเยาวชน ในบางครั้งสื่อมี
การนําเสนอเรื่องเพศหรือในละครบางฉากบางตอนและ
การนําเสนอขาวอาชญากรรมการกระทําความผิดทางเพศ
ถือวาเปนเรื่องปกติ สนุกสนานตื่นเตน ซึ่งการนําเสนอสื่อ
แบบน้ีจะมีผลตอทัศนะคติ ความคิด และคานิยมทางเพศ
ของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะบทบาททางเพศชายหญิง
ในเรื่องเพศน้ันโตเกินวัยทําใหมีพฤติกรรมการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับเพศเกิดข้ึน อีกท้ังการมีพฤติกรรมใน
ดานวัตถุนิยม คานิยมความคิดท่ีมีการเสนอขาว เชน การ
ดื่มสุรา การสูบบุหรี่ การเสพยาเสพติด ทําใหเกิดความ
เขาใจวามีประโยชนมากกวาโทษ แตแทจริงแลวกลับมี
โทษมากกวาประโยชนเมื่อเด็กและเยาวชนไดหลงผิดไป
แลว อิทธิพลของสื่อในดานพฤติกรรมวัตถุนิยมจะสงผล
ตอการกระทําความผิดโดยเฉพาะการกระทําความผิด
เก่ียวกับทรัพย เห็นไดวา อิทธิพลของสื่อมีผลตอความคิด
และคานิยมของเด็กและเยาวชนเปนอยางมาก เพราะเด็ก
และเยาวชนบางกลุมบางคนจะมีพฤติกรรมกาวราว
รุนแรงและการกระทําความผิดเพิ่มมากขึ้นทําใหขาด
ความสามารถในการเรียนรู (บุญเสริม หุตะแพทยและ
คณะ, 2555)
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เด็กและเยาวชนมีการใชสื่อคอนขางมากและ
สามารถเขาถึงสื่อประเภทตางๆ ไดอยางหลากหลาย ใน
การบริโภคสื่อน้ันแมจะมีประโยชนอยูมากแตก็มีโทษท่ี
สงผลกระทบตอพฤติกรรมการแสดงออก คานิยม
ความคิด การตัดสินใจหรือการดําเนินชีวิต เด็กและ
เยาวชนมีปญหาหลงใหลจากทุนนิยม สื่อลามก ภัยทาง
เพศ เกมสคอมพิวเตอร ท่ีมีสาเหตุกอใหเกิดความรุนแรง
และเมื่อเวลาวางจะนิยมเลนเกมสคอมพิวเตอร ทําใหเด็ก
และเยาวชนมีการเสพติดสื่อและขาดการชี้แนะการรับ
สื ่อจากผู ปกครอง ซึ ่งม ีความเสี ่ยงตอการเปนเหยื ่อ
อาชญากรรมและกลายเปนอาชญากรรมเสียเอง
(บุญเสริม หุตะแพทยและคณะ, 2555)

ยอนกลับไปมองอดีตจนถึงปจจุบันมีข าว
มากมายเก่ียวกับการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน
อันเปนผลมาจากอิทธิพลของสื่อโทรทัศนท่ีสงผลใหเด็ก
และเยาวชนเกิดการเลียนแบบและกระทําความผิดมาก
ข้ึน เชน

 เกิดขาวพาดหัวหนังสือพิมพแทบ
ทุกฉบับ“เลียนละคร นางบาป 6 ขวบแขวนคอ”
สายไฟผูกคอลิ้นจุกปากโชคดี “ดวง” ไมถึงฆาต
ชาวบานเห็นชวยทัน! เหตุเน่ืองจากเด็กติดใจละครใน
ฉากท่ีทาสจับทาสหญิงดวยกันแขวนคอโตงเตง นองหนู
6 ขวบจึงหันไปถามพอแมวาแขวนคอแลวจะเปน
อยางไร พอแม ก็ตอบวาจะกลายเปนผี เธอจึงพูด
หยอกๆ ดวยวา “ถาหนูเปนผีก็จะมาหลอกพอแม”

 เด ็กอนุบาลใชเช ือกฟางผ ูกคอ
ตายกับตนไมหนาบานเลียนแบบละครไทรโศก”
สลดเด็กหญิงอนุบาลวัย 6 ขวบ เลนเลียนแบบละคร
“ไทรโศก” ผูกคอตายดับตอหนานองชายฝาแฝด (อายุ
6 ขวบ) ของเด ็กหญิง  ซึ ่ง เ ล าว า  หล ังกล ับจาก
โรงเรียน ตนและพี่สาวชวนกันมาเลนใตตนไมหนา
บาน จูๆ พ่ีสาวก็พูดวา เห็น “อีเย็น” (ตัวละครทีวีใน
เรื่อง “ไทรโศก”) ผูกคอตาย..เดี๋ยวจะแสดงผูกคอตาย
ใหดู จากนั้นก็เอาเกาอี้มายืนแลวผูกเชือกกับตนไม
เมื่อผูกเชือกเสร็จพี่สาวสั่งใหตนเอาเกาอี้ออก จะหอย
ผูกคอตายแลว ตนก็เอาเกาอี้ออก เห็นพี่สาวคอหอย

กับเชือกอยูพักใหญ จึงวิ่งไปตามยายที่ทํากับขาวหลัง
บ านมาชวย  แต สุดท าย ก็ เสี ย ชี วิต (http://www.
kidsradioclub.or.th/article/treatise/1301 “ลูกจบชีวิต
เพราะทีวี!?”)

 เด็กชายติดเกมสคลั่งฆาแม-แทง
พ่ีสาว เน่ืองจากโมโหท่ีถูกแมสั่งเลิกเลนเฟสบุคแลวปด
คอมพิวเตอรกลางดึก ซึ่งเปนเด็กติดเกมสคอมพิวเตอร
เปนเกมสตอสู เขามักมีอารมณรุนแรงโมโหราย การกอ
เหตุครั้งน้ีมาจากอาการเก็บกดท่ีถูกแมตัวเองหามไมให
เลนเกมสอยูเปนประจําจนเกิดความเครียดข้ึนจึงไดลง
มือฆาแมและแทงพ่ีสาวตัวเอง จะเห็นไดวาปญหาการ
กระทําความผิดมีผลมาจากการเสพติดสื่อออนไลนมาก
เกินไปจนทําใหมีลักษณะอารมณและพฤติกรรมการ
เลียนแบบสื่อท่ีไดรับมาจนถึงข้ันการกระทําความผิด
เ กิ ด ข้ึ น ( www.dailynews.co.th/
crime/164408 “รอผลตรวจเด็กติดเกมฆาแมกอนสง
ศาล”)

 อีกกรณีหน่ึงเด็กแปดขวบแขวนคอ
เลียนแบบละครดังและรายการคนอวดผีจนเกือบ
เสียชีวิต สาเหตุมาจากดูรายการโทรทัศนมีภาพการ
แขวนคอตาย 3-4 รายภายในหนึ่งสัปดาห การดู
รายการโทรทัศนทุกครั้งจะใหความสนใจมาและกอน
เกิดเหตุเด็กหญิงบอกวาจะไปเลนแขวนคอ โดยเด็กเลน
แขวนคอโดยนําเศษผาและเชือกผูกเปนหวงกับตนหู
กวางหางจากพ้ืน 120 ซม. ทําใหเด็กหมดสติขาด
อากาศหายใจนาน 10 นาที (www.dailynews.
co.th/crime/164208 “ช็อก8ขวบแขวนคอเลียนแบบ
ละครดัง“คนอวดผี-แรงเงา””)

จากขาวดังกลาว สื่อมวลชนมีอิทธิพลตอการ
แสดงความสามารถและศักยภาพของเด็กและเยาวชน
สื่อจะเปนการสื่อสารใหมๆ ใหกับวัยรุน เชน การแตง
กาย การประพฤติปฏิบัติตามจึงนํามาเปนแบบอยาง ท้ัง
ยังมีการแสดงออกถึงความสัมพันธพฤติกรรมเบี่ยงเบน
การแสดงออกของวัยรุน ท่ี เลียนแบบสื่อมวลชน
โดยเฉพาะจากตัวแสดงในโทรทัศน ภาพยนตร หรือใน
หนังสือ ทําใหมีแนวโนมท่ีจะเปนตามสื่อที่รับมาสงผล
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เด็กและเยาวชนมีการใชสื่อคอนขางมากและ
สามารถเขาถึงสื่อประเภทตางๆ ไดอยางหลากหลาย ใน
การบริโภคสื่อน้ันแมจะมีประโยชนอยูมากแตก็มีโทษท่ี
สงผลกระทบตอพฤติกรรมการแสดงออก คานิยม
ความคิด การตัดสินใจหรือการดําเนินชีวิต เด็กและ
เยาวชนมีปญหาหลงใหลจากทุนนิยม สื่อลามก ภัยทาง
เพศ เกมสคอมพิวเตอร ท่ีมีสาเหตุกอใหเกิดความรุนแรง
และเมื่อเวลาวางจะนิยมเลนเกมสคอมพิวเตอร ทําใหเด็ก
และเยาวชนมีการเสพติดสื่อและขาดการชี้แนะการรับ
สื ่อจากผู ปกครอง ซึ ่งม ีความเสี ่ยงตอการเปนเหยื ่อ
อาชญากรรมและกลายเปนอาชญากรรมเสียเอง
(บุญเสริม หุตะแพทยและคณะ, 2555)

ยอนกลับไปมองอดีตจนถึงปจจุบันมีข าว
มากมายเก่ียวกับการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน
อันเปนผลมาจากอิทธิพลของสื่อโทรทัศนท่ีสงผลใหเด็ก
และเยาวชนเกิดการเลียนแบบและกระทําความผิดมาก
ข้ึน เชน

 เกิดขาวพาดหัวหนังสือพิมพแทบ
ทุกฉบับ“เลียนละคร นางบาป 6 ขวบแขวนคอ”
สายไฟผูกคอลิ้นจุกปากโชคดี “ดวง” ไมถึงฆาต
ชาวบานเห็นชวยทัน! เหตุเน่ืองจากเด็กติดใจละครใน
ฉากท่ีทาสจับทาสหญิงดวยกันแขวนคอโตงเตง นองหนู
6 ขวบจึงหันไปถามพอแมวาแขวนคอแลวจะเปน
อยางไร พอแม ก็ตอบวาจะกลายเปนผี เธอจึงพูด
หยอกๆ ดวยวา “ถาหนูเปนผีก็จะมาหลอกพอแม”

 เด ็กอนุบาลใชเช ือกฟางผ ูกคอ
ตายกับตนไมหนาบานเลียนแบบละครไทรโศก”
สลดเด็กหญิงอนุบาลวัย 6 ขวบ เลนเลียนแบบละคร
“ไทรโศก” ผูกคอตายดับตอหนานองชายฝาแฝด (อายุ
6 ขวบ) ของเด ็กหญิง  ซึ ่ง เ ล าว า  หล ังกล ับจาก
โรงเรียน ตนและพี่สาวชวนกันมาเลนใตตนไมหนา
บาน จูๆ พ่ีสาวก็พูดวา เห็น “อีเย็น” (ตัวละครทีวีใน
เรื่อง “ไทรโศก”) ผูกคอตาย..เดี๋ยวจะแสดงผูกคอตาย
ใหดู จากนั้นก็เอาเกาอี้มายืนแลวผูกเชือกกับตนไม
เมื่อผูกเชือกเสร็จพี่สาวสั่งใหตนเอาเกาอี้ออก จะหอย
ผูกคอตายแลว ตนก็เอาเกาอี้ออก เห็นพี่สาวคอหอย
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บ านมาชวย  แต สุดท าย ก็ เสี ย ชี วิต (http://www.
kidsradioclub.or.th/article/treatise/1301 “ลูกจบชีวิต
เพราะทีวี!?”)
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คอมพิวเตอรกลางดึก ซึ่งเปนเด็กติดเกมสคอมพิวเตอร
เปนเกมสตอสู เขามักมีอารมณรุนแรงโมโหราย การกอ
เหตุครั้งน้ีมาจากอาการเก็บกดท่ีถูกแมตัวเองหามไมให
เลนเกมสอยูเปนประจําจนเกิดความเครียดข้ึนจึงไดลง
มือฆาแมและแทงพ่ีสาวตัวเอง จะเห็นไดวาปญหาการ
กระทําความผิดมีผลมาจากการเสพติดสื่อออนไลนมาก
เกินไปจนทําใหมีลักษณะอารมณและพฤติกรรมการ
เลียนแบบสื่อท่ีไดรับมาจนถึงข้ันการกระทําความผิด
เ กิ ด ข้ึ น ( www.dailynews.co.th/
crime/164408 “รอผลตรวจเด็กติดเกมฆาแมกอนสง
ศาล”)

 อีกกรณีหน่ึงเด็กแปดขวบแขวนคอ
เลียนแบบละครดังและรายการคนอวดผีจนเกือบ
เสียชีวิต สาเหตุมาจากดูรายการโทรทัศนมีภาพการ
แขวนคอตาย 3-4 รายภายในหนึ่งสัปดาห การดู
รายการโทรทัศนทุกครั้งจะใหความสนใจมาและกอน
เกิดเหตุเด็กหญิงบอกวาจะไปเลนแขวนคอ โดยเด็กเลน
แขวนคอโดยนําเศษผาและเชือกผูกเปนหวงกับตนหู
กวางหางจากพ้ืน 120 ซม. ทําใหเด็กหมดสติขาด
อากาศหายใจนาน 10 นาที (www.dailynews.
co.th/crime/164208 “ช็อก8ขวบแขวนคอเลียนแบบ
ละครดัง“คนอวดผี-แรงเงา””)

จากขาวดังกลาว สื่อมวลชนมีอิทธิพลตอการ
แสดงความสามารถและศักยภาพของเด็กและเยาวชน
สื่อจะเปนการสื่อสารใหมๆ ใหกับวัยรุน เชน การแตง
กาย การประพฤติปฏิบัติตามจึงนํามาเปนแบบอยาง ท้ัง
ยังมีการแสดงออกถึงความสัมพันธพฤติกรรมเบี่ยงเบน
การแสดงออกของวัยรุน ท่ี เลียนแบบสื่อมวลชน
โดยเฉพาะจากตัวแสดงในโทรทัศน ภาพยนตร หรือใน
หนังสือ ทําใหมีแนวโนมท่ีจะเปนตามสื่อที่รับมาสงผล
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สายไฟผูกคอลิ้นจุกปากโชคดี “ดวง” ไมถึงฆาต
ชาวบานเห็นชวยทัน! เหตุเน่ืองจากเด็กติดใจละครใน
ฉากท่ีทาสจับทาสหญิงดวยกันแขวนคอโตงเตง นองหนู
6 ขวบจึงหันไปถามพอแมวาแขวนคอแลวจะเปน
อยางไร พอแม ก็ตอบวาจะกลายเปนผี เธอจึงพูด
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สลดเด็กหญิงอนุบาลวัย 6 ขวบ เลนเลียนแบบละคร
“ไทรโศก” ผูกคอตายดับตอหนานองชายฝาแฝด (อายุ
6 ขวบ) ของเด ็กหญิง  ซึ ่ง เ ล าว า  หล ังกล ับจาก
โรงเรียน ตนและพี่สาวชวนกันมาเลนใตตนไมหนา
บาน จูๆ พ่ีสาวก็พูดวา เห็น “อีเย็น” (ตัวละครทีวีใน
เรื่อง “ไทรโศก”) ผูกคอตาย..เดี๋ยวจะแสดงผูกคอตาย
ใหดู จากนั้นก็เอาเกาอี้มายืนแลวผูกเชือกกับตนไม
เมื่อผูกเชือกเสร็จพี่สาวสั่งใหตนเอาเกาอี้ออก จะหอย
ผูกคอตายแลว ตนก็เอาเกาอี้ออก เห็นพี่สาวคอหอย

กับเชือกอยูพักใหญ จึงวิ่งไปตามยายที่ทํากับขาวหลัง
บ านมาชวย  แต สุดท าย ก็ เสี ย ชี วิต (http://www.
kidsradioclub.or.th/article/treatise/1301 “ลูกจบชีวิต
เพราะทีวี!?”)

 เด็กชายติดเกมสคลั่งฆาแม-แทง
พ่ีสาว เน่ืองจากโมโหท่ีถูกแมสั่งเลิกเลนเฟสบุคแลวปด
คอมพิวเตอรกลางดึก ซึ่งเปนเด็กติดเกมสคอมพิวเตอร
เปนเกมสตอสู เขามักมีอารมณรุนแรงโมโหราย การกอ
เหตุครั้งน้ีมาจากอาการเก็บกดท่ีถูกแมตัวเองหามไมให
เลนเกมสอยูเปนประจําจนเกิดความเครียดข้ึนจึงไดลง
มือฆาแมและแทงพ่ีสาวตัวเอง จะเห็นไดวาปญหาการ
กระทําความผิดมีผลมาจากการเสพติดสื่อออนไลนมาก
เกินไปจนทําใหมีลักษณะอารมณและพฤติกรรมการ
เลียนแบบสื่อท่ีไดรับมาจนถึงข้ันการกระทําความผิด
เ กิ ด ข้ึ น ( www.dailynews.co.th/
crime/164408 “รอผลตรวจเด็กติดเกมฆาแมกอนสง
ศาล”)

 อีกกรณีหน่ึงเด็กแปดขวบแขวนคอ
เลียนแบบละครดังและรายการคนอวดผีจนเกือบ
เสียชีวิต สาเหตุมาจากดูรายการโทรทัศนมีภาพการ
แขวนคอตาย 3-4 รายภายในหนึ่งสัปดาห การดู
รายการโทรทัศนทุกครั้งจะใหความสนใจมาและกอน
เกิดเหตุเด็กหญิงบอกวาจะไปเลนแขวนคอ โดยเด็กเลน
แขวนคอโดยนําเศษผาและเชือกผูกเปนหวงกับตนหู
กวางหางจากพ้ืน 120 ซม. ทําใหเด็กหมดสติขาด
อากาศหายใจนาน 10 นาที (www.dailynews.
co.th/crime/164208 “ช็อก8ขวบแขวนคอเลียนแบบ
ละครดัง“คนอวดผี-แรงเงา””)

จากขาวดังกลาว สื่อมวลชนมีอิทธิพลตอการ
แสดงความสามารถและศักยภาพของเด็กและเยาวชน
สื่อจะเปนการสื่อสารใหมๆ ใหกับวัยรุน เชน การแตง
กาย การประพฤติปฏิบัติตามจึงนํามาเปนแบบอยาง ท้ัง
ยังมีการแสดงออกถึงความสัมพันธพฤติกรรมเบี่ยงเบน
การแสดงออกของวัยรุน ท่ี เลียนแบบสื่อมวลชน
โดยเฉพาะจากตัวแสดงในโทรทัศน ภาพยนตร หรือใน
หนังสือ ทําใหมีแนวโนมท่ีจะเปนตามสื่อที่รับมาสงผล
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ใหมีการเลียนแบบและหาทางที่จะแสดงออกในสังคม
(พึงพิศ จ ักรปง, 2549) ในการรับสื่อของเด็กและ
เยาวชนบางคนอาจมีภูมิตานทานไมดีถูกกระตุนไดงาย
จากการรับสื่อมา เชน ดื ่มสุรา เสพยาเสพติด สิ ่งเรา
เหลาน้ีจะนําไปสูการกระทําความผิดและการท่ีขาดการ
คิดไตรตรองยับยั้งช่ังใจ เพราะฉะน้ันจะเห็นไดวาเด็ก
และเยาวชนท่ีกระทําผิดสวนหน่ึงมาจากการรับสื่อท่ีมี
เน้ือหารุนแรงไมเหมาะสม ซึ่งโยงไปถึงการฆาคนตายก็
เปนไปไดแลว การมีโอกาสเขาถึงสื่อตางๆ ทําใหเกิดการ
กระตุนความรูสึกนึกคิดใหกลากระทําความผิดได (อร
สม สุทธิสาคร, 2544) วัยรุนเปนวัยท่ีมักเกิดพฤติกรรม
เสี่ยงไดเสมอเน่ืองจากเปนวัยท่ีกลาคิดกลาทําอยากลอง
อยากรูแตขาดการยับยั้งช่ังใจจึงทําใหมีพฤติกรรมท่ีเปน
ปญหารวมถึงการรับสื่อท่ีไมเหมาะสมอาจเกิดปญหาใน
สังคมได การนําเสนอเน้ือหาสาระของสื่อสําหรับเด็ก
และเยาวชนในปจจุบันมีความหลากหลายมีชอง
ทางการสื่อสารหลายรูปแบบท่ีเปดโอกาสใหเด็กและ
เยาวชนเลือกใชและเขาถึงสื่อไดงายมีท้ังเน้ือหาท่ีเปน
ประโยชนตอเด็กและเยาวชนแตอาจมีเน้ือหาบางสวนท่ี
เผยแพรภาพ ภาษา ตลอดจนเน้ือหาท่ีไมเหมาะสมและ
อาจกอใหเกิดอันตรายและความเสียหายตางๆ ได (บุญ
เสริม หุตะแพทยและคณะ, 2555)

ในประเทศไทยมีกฎหมายออกมาเพ่ือควบคุม
สื่อโดยกําหนดเง่ือนไขการปดก้ันสื่อแตละประเภทไวไม
เหมือนกัน โดยรวมอาจมีหลักการหลายอยางท่ีสอดคลอง
กันแตหากเปรียบเทียบกฎหมายหลายฉบับจะพบวา มี
เน้ือหาบางประเภทท่ีสามารถเผยแพรในสื่อบางประเภท
ได ขณะท่ีเน้ือหาบางประเภท เชน เน้ือหาท่ี “ขัดตอ
ความสงบเรียบรอย” หรือ “ศีลธรรมอันดี” ถูกกําหนดให
เปนเง่ือนไขหามเผยแพรในกฎหมายท่ีควบคุมดูแลสื่อทุก
ประเภท เชน จริยธรรมสื่อมวลชนวาดวยการปกปอง
คุมครองเด็กและเยาวชนจากเน้ือหาท่ีมีความเสี่ยงใน
ลักษณะตางๆ โดยเฉพาะคูมือจริยธรรมการกํากับดูแล
กันเองในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน
(มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา, 2558) ในหลักการ 6 ปกปอง
เด็กและเยาวชนจากเน้ือหาท่ีมีความเสี่ยงและเด็กท่ี

ปรากฏในสื่อ โดยสื่อตองตระหนักและใหความสําคัญกับ
กลุมผูชมผูฟงที่เปนเด็กและเยาวชนดวยการเล็งเห็นถึง
อิทธิพลและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเด็กจากการได
รับชมเน้ือหาสื่อท่ีอาจแฝงไปดวยเน้ือหาความรุนแรง
พฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม การแสดงออกและทัศนคติท่ีมี
ตอเรื่องเพศ ตลอดจนพฤติกรรมท่ีตอตานกฎหมาย ภัย
สังคม กระท่ังตระหนักถึงความสามารถในการแยกแยะ
ความจริงกับจินตนาการท่ีเกิดข้ึนในเน้ือหาสําหรับเด็ก
เยาว วัย ฉะน้ันจึงเปนหนา ท่ีความรับผิดชอบชองผู
ประกอบวิชาชีพสื่อท่ีจะตองปกปองเด็กและเยาวชนท่ี
ไดรับเ น้ือหาสื่อหรือปรากฏอยู ในสื่อ จากหลักการ
ดังกลาวจึงจําเปนตองมีการคุมครองเด็กและเยาวชนจาก
รายการท่ีมีความรุนแรง การกระทําผิดหรือศีลธรรม
อบายมุขและภาษาหยาบคาย (สํานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ. สํานักงาน กสทช. สายงานกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน, 2557.) ซึ่งแนวทางในการ
ปฏิบัติของผูประกอบวิชาชีพตองใชวิจารณญาณในการ
นําเสนอภาพ ภาษา ถอยคําและนํ้าเสียงใหเหมาะสม
โดยเฉพาะเน้ือหาท่ีมีความรุนแรง เรื่องเพศ เพศวิถีหรือ
เพศสัมพันธ และเรื่องเสียงหายตอสถาบันครอบครัวหรือ
เรื่องท่ีมีความออนไหวอื่นๆ ทั้งยังตอคํานึงถึงการเสนอ
เน้ือหาท่ีอาจทําใหผูชมผูฟงท่ีเปนเด็กและเยาวชนเขาใจผิด
หรือกอใหเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบ ในการปองกัน
เด็ กและ เยาวชนจากการ นํา เสนอเหตุ ร ายแรง ท่ี
กระทบกระเทือนจิตใจตองไมออกอากาศหรือตีพิมพ
ภาพและขอมูลที ่อาจจะมีผลเสียตอพัฒนาการดาน
ศีลธรรม ดานกายภาพและดานสติปญญาของเด็กและ
เยาวชน ในกรณีมีภาพขาวท่ีมีความรุนแรงควรหลีกเลี่ยง
การนําเสนอขาวท่ีอาจจะสงกระทบตอจิตใจของเด็กและ
เยาวชน และตองระมัดระวังการนําเสนอเน้ือหาภาพ
เสียงท่ีอาจชักจูงใจเด็กและเยาวชนไปในทางท่ีผิด เชน
รายการท่ีมีเ น้ือหาความรุนแรง การยั่วยวนทางเพศ
กิจกรรมท่ีเสี่ยงภัยตอรางกายท่ีเด็กและเยาวชนอาจ
ลอกเลียนแบบและตองประกาศเตือนหรือแสดงขอความ
(label) เพ่ือใหผูชมผูฟงพิจารณาวาเน้ือหาของรายงาร
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ใหมีการเลียนแบบและหาทางที่จะแสดงออกในสังคม
(พึงพิศ จ ักรปง, 2549) ในการรับสื่อของเด็กและ
เยาวชนบางคนอาจมีภูมิตานทานไมดีถูกกระตุนไดงาย
จากการรับสื่อมา เชน ดื ่มสุรา เสพยาเสพติด สิ ่งเรา
เหลาน้ีจะนําไปสูการกระทําความผิดและการท่ีขาดการ
คิดไตรตรองยับยั้งช่ังใจ เพราะฉะน้ันจะเห็นไดวาเด็ก
และเยาวชนท่ีกระทําผิดสวนหน่ึงมาจากการรับสื่อท่ีมี
เน้ือหารุนแรงไมเหมาะสม ซึ่งโยงไปถึงการฆาคนตายก็
เปนไปไดแลว การมีโอกาสเขาถึงสื่อตางๆ ทําใหเกิดการ
กระตุนความรูสึกนึกคิดใหกลากระทําความผิดได (อร
สม สุทธิสาคร, 2544) วัยรุนเปนวัยท่ีมักเกิดพฤติกรรม
เสี่ยงไดเสมอเน่ืองจากเปนวัยท่ีกลาคิดกลาทําอยากลอง
อยากรูแตขาดการยับยั้งช่ังใจจึงทําใหมีพฤติกรรมท่ีเปน
ปญหารวมถึงการรับสื่อท่ีไมเหมาะสมอาจเกิดปญหาใน
สังคมได การนําเสนอเน้ือหาสาระของสื่อสําหรับเด็ก
และเยาวชนในปจจุบันมีความหลากหลายมีชอง
ทางการสื่อสารหลายรูปแบบท่ีเปดโอกาสใหเด็กและ
เยาวชนเลือกใชและเขาถึงสื่อไดงายมีท้ังเน้ือหาท่ีเปน
ประโยชนตอเด็กและเยาวชนแตอาจมีเน้ือหาบางสวนท่ี
เผยแพรภาพ ภาษา ตลอดจนเน้ือหาท่ีไมเหมาะสมและ
อาจกอใหเกิดอันตรายและความเสียหายตางๆ ได (บุญ
เสริม หุตะแพทยและคณะ, 2555)

ในประเทศไทยมีกฎหมายออกมาเพ่ือควบคุม
สื่อโดยกําหนดเง่ือนไขการปดก้ันสื่อแตละประเภทไวไม
เหมือนกัน โดยรวมอาจมีหลักการหลายอยางท่ีสอดคลอง
กันแตหากเปรียบเทียบกฎหมายหลายฉบับจะพบวา มี
เน้ือหาบางประเภทท่ีสามารถเผยแพรในสื่อบางประเภท
ได ขณะท่ีเน้ือหาบางประเภท เชน เน้ือหาท่ี “ขัดตอ
ความสงบเรียบรอย” หรือ “ศีลธรรมอันดี” ถูกกําหนดให
เปนเง่ือนไขหามเผยแพรในกฎหมายท่ีควบคุมดูแลสื่อทุก
ประเภท เชน จริยธรรมสื่อมวลชนวาดวยการปกปอง
คุมครองเด็กและเยาวชนจากเน้ือหาท่ีมีความเสี่ยงใน
ลักษณะตางๆ โดยเฉพาะคูมือจริยธรรมการกํากับดูแล
กันเองในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน
(มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา, 2558) ในหลักการ 6 ปกปอง
เด็กและเยาวชนจากเน้ือหาท่ีมีความเสี่ยงและเด็กท่ี

ปรากฏในสื่อ โดยสื่อตองตระหนักและใหความสําคัญกับ
กลุมผูชมผูฟงที่เปนเด็กและเยาวชนดวยการเล็งเห็นถึง
อิทธิพลและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเด็กจากการได
รับชมเน้ือหาสื่อท่ีอาจแฝงไปดวยเน้ือหาความรุนแรง
พฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม การแสดงออกและทัศนคติท่ีมี
ตอเรื่องเพศ ตลอดจนพฤติกรรมท่ีตอตานกฎหมาย ภัย
สังคม กระท่ังตระหนักถึงความสามารถในการแยกแยะ
ความจริงกับจินตนาการท่ีเกิดข้ึนในเน้ือหาสําหรับเด็ก
เยาว วัย ฉะน้ันจึงเปนหนา ท่ีความรับผิดชอบชองผู
ประกอบวิชาชีพสื่อท่ีจะตองปกปองเด็กและเยาวชนท่ี
ไดรับเ น้ือหาสื่อหรือปรากฏอยู ในสื่อ จากหลักการ
ดังกลาวจึงจําเปนตองมีการคุมครองเด็กและเยาวชนจาก
รายการท่ีมีความรุนแรง การกระทําผิดหรือศีลธรรม
อบายมุขและภาษาหยาบคาย (สํานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ. สํานักงาน กสทช. สายงานกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน, 2557.) ซึ่งแนวทางในการ
ปฏิบัติของผูประกอบวิชาชีพตองใชวิจารณญาณในการ
นําเสนอภาพ ภาษา ถอยคําและนํ้าเสียงใหเหมาะสม
โดยเฉพาะเน้ือหาท่ีมีความรุนแรง เรื่องเพศ เพศวิถีหรือ
เพศสัมพันธ และเรื่องเสียงหายตอสถาบันครอบครัวหรือ
เรื่องท่ีมีความออนไหวอื่นๆ ทั้งยังตอคํานึงถึงการเสนอ
เน้ือหาท่ีอาจทําใหผูชมผูฟงท่ีเปนเด็กและเยาวชนเขาใจผิด
หรือกอใหเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบ ในการปองกัน
เด็ กและ เยาวชนจากการ นํา เสนอเหตุ ร ายแรง ท่ี
กระทบกระเทือนจิตใจตองไมออกอากาศหรือตีพิมพ
ภาพและขอมูลที ่อาจจะมีผลเสียตอพัฒนาการดาน
ศีลธรรม ดานกายภาพและดานสติปญญาของเด็กและ
เยาวชน ในกรณีมีภาพขาวท่ีมีความรุนแรงควรหลีกเลี่ยง
การนําเสนอขาวท่ีอาจจะสงกระทบตอจิตใจของเด็กและ
เยาวชน และตองระมัดระวังการนําเสนอเน้ือหาภาพ
เสียงท่ีอาจชักจูงใจเด็กและเยาวชนไปในทางท่ีผิด เชน
รายการท่ีมีเ น้ือหาความรุนแรง การยั่วยวนทางเพศ
กิจกรรมท่ีเสี่ยงภัยตอรางกายท่ีเด็กและเยาวชนอาจ
ลอกเลียนแบบและตองประกาศเตือนหรือแสดงขอความ
(label) เพ่ือใหผูชมผูฟงพิจารณาวาเน้ือหาของรายงาร
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ใหมีการเลียนแบบและหาทางที่จะแสดงออกในสังคม
(พึงพิศ จ ักรปง, 2549) ในการรับสื่อของเด็กและ
เยาวชนบางคนอาจมีภูมิตานทานไมดีถูกกระตุนไดงาย
จากการรับสื่อมา เชน ดื ่มสุรา เสพยาเสพติด สิ ่งเรา
เหลาน้ีจะนําไปสูการกระทําความผิดและการท่ีขาดการ
คิดไตรตรองยับยั้งช่ังใจ เพราะฉะน้ันจะเห็นไดวาเด็ก
และเยาวชนท่ีกระทําผิดสวนหน่ึงมาจากการรับสื่อท่ีมี
เน้ือหารุนแรงไมเหมาะสม ซึ่งโยงไปถึงการฆาคนตายก็
เปนไปไดแลว การมีโอกาสเขาถึงสื่อตางๆ ทําใหเกิดการ
กระตุนความรูสึกนึกคิดใหกลากระทําความผิดได (อร
สม สุทธิสาคร, 2544) วัยรุนเปนวัยท่ีมักเกิดพฤติกรรม
เสี่ยงไดเสมอเน่ืองจากเปนวัยท่ีกลาคิดกลาทําอยากลอง
อยากรูแตขาดการยับยั้งช่ังใจจึงทําใหมีพฤติกรรมท่ีเปน
ปญหารวมถึงการรับสื่อท่ีไมเหมาะสมอาจเกิดปญหาใน
สังคมได การนําเสนอเน้ือหาสาระของสื่อสําหรับเด็ก
และเยาวชนในปจจุบันมีความหลากหลายมีชอง
ทางการสื่อสารหลายรูปแบบท่ีเปดโอกาสใหเด็กและ
เยาวชนเลือกใชและเขาถึงสื่อไดงายมีท้ังเน้ือหาท่ีเปน
ประโยชนตอเด็กและเยาวชนแตอาจมีเน้ือหาบางสวนท่ี
เผยแพรภาพ ภาษา ตลอดจนเน้ือหาท่ีไมเหมาะสมและ
อาจกอใหเกิดอันตรายและความเสียหายตางๆ ได (บุญ
เสริม หุตะแพทยและคณะ, 2555)

ในประเทศไทยมีกฎหมายออกมาเพ่ือควบคุม
สื่อโดยกําหนดเง่ือนไขการปดก้ันสื่อแตละประเภทไวไม
เหมือนกัน โดยรวมอาจมีหลักการหลายอยางท่ีสอดคลอง
กันแตหากเปรียบเทียบกฎหมายหลายฉบับจะพบวา มี
เน้ือหาบางประเภทท่ีสามารถเผยแพรในสื่อบางประเภท
ได ขณะท่ีเน้ือหาบางประเภท เชน เน้ือหาท่ี “ขัดตอ
ความสงบเรียบรอย” หรือ “ศีลธรรมอันดี” ถูกกําหนดให
เปนเง่ือนไขหามเผยแพรในกฎหมายท่ีควบคุมดูแลสื่อทุก
ประเภท เชน จริยธรรมสื่อมวลชนวาดวยการปกปอง
คุมครองเด็กและเยาวชนจากเน้ือหาท่ีมีความเสี่ยงใน
ลักษณะตางๆ โดยเฉพาะคูมือจริยธรรมการกํากับดูแล
กันเองในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน
(มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา, 2558) ในหลักการ 6 ปกปอง
เด็กและเยาวชนจากเน้ือหาท่ีมีความเสี่ยงและเด็กท่ี

ปรากฏในสื่อ โดยสื่อตองตระหนักและใหความสําคัญกับ
กลุมผูชมผูฟงที่เปนเด็กและเยาวชนดวยการเล็งเห็นถึง
อิทธิพลและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเด็กจากการได
รับชมเน้ือหาสื่อท่ีอาจแฝงไปดวยเน้ือหาความรุนแรง
พฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม การแสดงออกและทัศนคติท่ีมี
ตอเรื่องเพศ ตลอดจนพฤติกรรมท่ีตอตานกฎหมาย ภัย
สังคม กระท่ังตระหนักถึงความสามารถในการแยกแยะ
ความจริงกับจินตนาการท่ีเกิดข้ึนในเน้ือหาสําหรับเด็ก
เยาว วัย ฉะน้ันจึงเปนหนา ท่ีความรับผิดชอบชองผู
ประกอบวิชาชีพสื่อท่ีจะตองปกปองเด็กและเยาวชนท่ี
ไดรับเ น้ือหาสื่อหรือปรากฏอยู ในสื่อ จากหลักการ
ดังกลาวจึงจําเปนตองมีการคุมครองเด็กและเยาวชนจาก
รายการท่ีมีความรุนแรง การกระทําผิดหรือศีลธรรม
อบายมุขและภาษาหยาบคาย (สํานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ. สํานักงาน กสทช. สายงานกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน, 2557.) ซึ่งแนวทางในการ
ปฏิบัติของผูประกอบวิชาชีพตองใชวิจารณญาณในการ
นําเสนอภาพ ภาษา ถอยคําและนํ้าเสียงใหเหมาะสม
โดยเฉพาะเน้ือหาท่ีมีความรุนแรง เรื่องเพศ เพศวิถีหรือ
เพศสัมพันธ และเรื่องเสียงหายตอสถาบันครอบครัวหรือ
เรื่องท่ีมีความออนไหวอื่นๆ ทั้งยังตอคํานึงถึงการเสนอ
เน้ือหาท่ีอาจทําใหผูชมผูฟงท่ีเปนเด็กและเยาวชนเขาใจผิด
หรือกอใหเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบ ในการปองกัน
เด็ กและ เยาวชนจากการ นํา เสนอเหตุ ร ายแรง ท่ี
กระทบกระเทือนจิตใจตองไมออกอากาศหรือตีพิมพ
ภาพและขอมูลที ่อาจจะมีผลเสียตอพัฒนาการดาน
ศีลธรรม ดานกายภาพและดานสติปญญาของเด็กและ
เยาวชน ในกรณีมีภาพขาวท่ีมีความรุนแรงควรหลีกเลี่ยง
การนําเสนอขาวท่ีอาจจะสงกระทบตอจิตใจของเด็กและ
เยาวชน และตองระมัดระวังการนําเสนอเน้ือหาภาพ
เสียงท่ีอาจชักจูงใจเด็กและเยาวชนไปในทางท่ีผิด เชน
รายการท่ีมีเ น้ือหาความรุนแรง การยั่วยวนทางเพศ
กิจกรรมท่ีเสี่ยงภัยตอรางกายท่ีเด็กและเยาวชนอาจ
ลอกเลียนแบบและตองประกาศเตือนหรือแสดงขอความ
(label) เพ่ือใหผูชมผูฟงพิจารณาวาเน้ือหาของรายงาร
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เหมาะสมกับตนเองหรือเด็กและเยาวชนหรือไม อีกท้ัง
ตองระมัดระวังในการนําเสนอเน้ือหาท่ีเก่ียวกับการดื่ม
สุรา สูบบุหรี่ การเสพยาเสพติด พฤติกรรมอันธพาลที่สอ
ไปในทางสนับสนุนใหเห็นวาเปนเรื่องที่โกเก ทั้งตองไม
มีรายละเอียดหรือชักนําใหเกิดการลอกเลียนแบบ (คูมือ
จริยธรรมและการกํากับดูแลกันเองในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน, 2557)

ปญหาอิทธิพลของสื่อท่ีมีผลตอการกระทํา
ความผิดของเด็กและเยาวชนพบวามีทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับ
อิทธิพลของสื่อ คือทฤษฎี เ ข็มฉีดยา (Hypodermic
needle Theory) ทฤษฏีน้ีเช่ือวา เน้ือหาขาวสารแบบ
หน่ึงเขาไปยังกลุมผูรับสารทุกกลุม ซึ่งเปดรับสารดวย
วิธีการเดียวกัน และสามารถกอใหเกิดผลลัพธอยาง
ฉับพลันและโดยตรงอยางท่ีผูสงสารตั้งใจเอาไว และผูสง
ขาวสาร เปนผูมีอํานาจ และบทบาทสําคัญที่สุดเพราะ
สามารถกําหนดขาวสารและสงขาวสารไปยังผูรับโดย
การคาดคะเนผลที ่จะเกิดข้ึนได  ดัง น้ัน สื่อมวลชน
เปรียบเสมือนอาวุธท่ีมีอํานาจมหาศาลสามารถดลบันดาล
ใหประชาชนเปนอะไรก็ได ขาวสารจากสื่อสารมวลชนจะ
ถึงและมีผลตอประชาชนโดยตรงและมันทีทันใดโดยไมมี
อะไรกีดขวางและปราศจากตอตานจากผูรับสาร (ขจร
ยุทธ ตอทรัพยสิน, 2554)

ในการคุมครองเด็กและเยาวชนจากรายการท่ี
แสดงออกถึงความรุนแรง การกระทําผิดกฎหมายหรือขัด
ตอศีลธรรม ผูประกอบวิชาชีพตองช่ังนํ้าหนักระหวางการ
ทําหนาท่ีในฐานะสื่อมวลชนกับหนาท่ีในการปกปอง
คุมครองเด็กและเยาวชนจากรายการวิทยุและรายการ
โทรทัศนืท่ีไมเหมาะสมกับวัย และตองคํานึงถึงสิทธิในการ
รับรูขาวสารและการแสดงออกของความคิดเห็น ความ
ตองการ ทักษะ ความสามารถ จินตนาการของเด็กและ
เยาวชน ในการกําหนดเวลาการออกอากาศรายการ
สําหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัวแยกจากรายการ
เฉพาะผูใหญ หมั่นตรวจสอบ ดูแลความเหมาะสมของ
เน้ือหารายการ ในชวงเวลาสําหรับเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัว โดยเฉพาะเน้ือหาท่ีเก่ียวกับเพศ การเลือกเพศ
เพศสัมพันธ ภาษาหยาบคาย และการนําเสนอตองคํานึง

เสมอว าเด ็กและเยาวชนม ีความออนไหวและดอย
ประสบการณ โดยปกปองเด็กและเยาวชนออกจาก
เน้ือหาและการนําเสนอท่ีไมเหมาะสม เชน เน้ือหา
รายการท่ีมีความรุนแรงดวยการประกาศเตือนหรือแสดง
ขอความเพ่ือใหผูชมผูฟงพิจารณาวาเหมาะสมกับตนเอง
หรือเด็กและเยาวชน (คูมือจริยธรรมและการกํากับดูแล
กันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน, 2557)

ดังน้ัน สังคมตองทบทวนวาการเติบโตของสื่อ
โทรทัศน สื่ออินเตอรเน็ต และสื่อตางๆ กําลังทํารายเด็ก
และเยาวชนหรือไม เพราะเด็กและเยาวชนสามารถ
เขาถึงสื่อไดทุกแขนง ทุกเวลา ทุกสถานท่ีเพราะมี
ช องทางที ่หลากหลาย หากเด ็กและเยาวชนไม มี
ภ ูม ิคุ มกันที ่ด ีอาจเกิดการเสพติดสื ่อไปในทางที่ไม
สรางสรรคสงผลตอการกระทําความผิดของเด็กและ
เยาวชนไดอันเปนผลมาจากการรับอิทธิพลของสื่อมาก
จนเกินไป

3. ขอสรุป

จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวา อิทธิพล
ของสื่อท่ีมีผลตอการกระทําความผิดของเด็กและ
เยาวชนท่ีนําเสนอความรุนแรงและไมเหมาะสมใน
เน้ือหาของสื่อทําใหเกิดการกระทําความผิดของเด็ก
และเยาวชนเลียนแบบสื่อมีพฤติกรรมรุนแรง เชน การ
ทํารายรางกาย ขมขืน ความรุนแรงทางเพศ การรับสิ่งท่ี
ไมเหมาะสมจะซึมทราบเขาไปในความรูสึกนึกคิดทีละ
เล็กทีละนอย ติดยาเสพติด พฤติกรรมทางเพศ
พฤติกรรมกาวราว เสี่ยงภัยตอตานสังคม ละเมิด
กฎหมายมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะในยุคปจจุบันสื่อเขามามี
อิทธิพลตอการกระตุนความรูสึกนึกคิดใหกระทําผิดมาก
ยิ่งข้ึนไปอีกเทาตัว เพราะในปจจุบันสื่อเขามาเปนสวน
หน่ึงท่ีมีอิทธิพลตอความคิดและพฤติกรรมของเด็กและ
เยาวชนเปนอยางมาก

ในการปองกันและคุมครองเด็กและเยาวชน
จากสื่อท่ีแสดงออกถึงความรุนแรง การกระทําผิด
กฎหมายหรือขัดตอศีลธรรม ผูประกอบวิชาชีพสื ่อ
ตองคํานึงถึงการทําหนาท่ีในฐานะสื่อกับหนาที่ในการ
คุ มครอง เด็ กและ เยาวชน ท่ี ไม เหมาะสม กับ วัย
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เหมาะสมกับตนเองหรือเด็กและเยาวชนหรือไม อีกท้ัง
ตองระมัดระวังในการนําเสนอเน้ือหาท่ีเก่ียวกับการดื่ม
สุรา สูบบุหรี่ การเสพยาเสพติด พฤติกรรมอันธพาลที่สอ
ไปในทางสนับสนุนใหเห็นวาเปนเรื่องที่โกเก ทั้งตองไม
มีรายละเอียดหรือชักนําใหเกิดการลอกเลียนแบบ (คูมือ
จริยธรรมและการกํากับดูแลกันเองในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน, 2557)

ปญหาอิทธิพลของสื่อท่ีมีผลตอการกระทํา
ความผิดของเด็กและเยาวชนพบวามีทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับ
อิทธิพลของสื่อ คือทฤษฎี เ ข็มฉีดยา (Hypodermic
needle Theory) ทฤษฏีน้ีเช่ือวา เน้ือหาขาวสารแบบ
หน่ึงเขาไปยังกลุมผูรับสารทุกกลุม ซึ่งเปดรับสารดวย
วิธีการเดียวกัน และสามารถกอใหเกิดผลลัพธอยาง
ฉับพลันและโดยตรงอยางท่ีผูสงสารตั้งใจเอาไว และผูสง
ขาวสาร เปนผูมีอํานาจ และบทบาทสําคัญที่สุดเพราะ
สามารถกําหนดขาวสารและสงขาวสารไปยังผูรับโดย
การคาดคะเนผลที ่จะเกิดข้ึนได  ดัง น้ัน สื่อมวลชน
เปรียบเสมือนอาวุธท่ีมีอํานาจมหาศาลสามารถดลบันดาล
ใหประชาชนเปนอะไรก็ได ขาวสารจากสื่อสารมวลชนจะ
ถึงและมีผลตอประชาชนโดยตรงและมันทีทันใดโดยไมมี
อะไรกีดขวางและปราศจากตอตานจากผูรับสาร (ขจร
ยุทธ ตอทรัพยสิน, 2554)

ในการคุมครองเด็กและเยาวชนจากรายการท่ี
แสดงออกถึงความรุนแรง การกระทําผิดกฎหมายหรือขัด
ตอศีลธรรม ผูประกอบวิชาชีพตองช่ังนํ้าหนักระหวางการ
ทําหนาท่ีในฐานะสื่อมวลชนกับหนาท่ีในการปกปอง
คุมครองเด็กและเยาวชนจากรายการวิทยุและรายการ
โทรทัศนืท่ีไมเหมาะสมกับวัย และตองคํานึงถึงสิทธิในการ
รับรูขาวสารและการแสดงออกของความคิดเห็น ความ
ตองการ ทักษะ ความสามารถ จินตนาการของเด็กและ
เยาวชน ในการกําหนดเวลาการออกอากาศรายการ
สําหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัวแยกจากรายการ
เฉพาะผูใหญ หมั่นตรวจสอบ ดูแลความเหมาะสมของ
เน้ือหารายการ ในชวงเวลาสําหรับเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัว โดยเฉพาะเน้ือหาท่ีเก่ียวกับเพศ การเลือกเพศ
เพศสัมพันธ ภาษาหยาบคาย และการนําเสนอตองคํานึง

เสมอว าเด ็กและเยาวชนม ีความออนไหวและดอย
ประสบการณ โดยปกปองเด็กและเยาวชนออกจาก
เน้ือหาและการนําเสนอท่ีไมเหมาะสม เชน เน้ือหา
รายการท่ีมีความรุนแรงดวยการประกาศเตือนหรือแสดง
ขอความเพ่ือใหผูชมผูฟงพิจารณาวาเหมาะสมกับตนเอง
หรือเด็กและเยาวชน (คูมือจริยธรรมและการกํากับดูแล
กันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน, 2557)

ดังน้ัน สังคมตองทบทวนวาการเติบโตของสื่อ
โทรทัศน สื่ออินเตอรเน็ต และสื่อตางๆ กําลังทํารายเด็ก
และเยาวชนหรือไม เพราะเด็กและเยาวชนสามารถ
เขาถึงสื่อไดทุกแขนง ทุกเวลา ทุกสถานท่ีเพราะมี
ช องทางที ่หลากหลาย หากเด ็กและเยาวชนไม มี
ภ ูม ิคุ มกันที ่ด ีอาจเกิดการเสพติดสื ่อไปในทางที่ไม
สรางสรรคสงผลตอการกระทําความผิดของเด็กและ
เยาวชนไดอันเปนผลมาจากการรับอิทธิพลของสื่อมาก
จนเกินไป

3. ขอสรุป

จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวา อิทธิพล
ของสื่อท่ีมีผลตอการกระทําความผิดของเด็กและ
เยาวชนท่ีนําเสนอความรุนแรงและไมเหมาะสมใน
เน้ือหาของสื่อทําใหเกิดการกระทําความผิดของเด็ก
และเยาวชนเลียนแบบสื่อมีพฤติกรรมรุนแรง เชน การ
ทํารายรางกาย ขมขืน ความรุนแรงทางเพศ การรับสิ่งท่ี
ไมเหมาะสมจะซึมทราบเขาไปในความรูสึกนึกคิดทีละ
เล็กทีละนอย ติดยาเสพติด พฤติกรรมทางเพศ
พฤติกรรมกาวราว เสี่ยงภัยตอตานสังคม ละเมิด
กฎหมายมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะในยุคปจจุบันสื่อเขามามี
อิทธิพลตอการกระตุนความรูสึกนึกคิดใหกระทําผิดมาก
ยิ่งข้ึนไปอีกเทาตัว เพราะในปจจุบันสื่อเขามาเปนสวน
หน่ึงท่ีมีอิทธิพลตอความคิดและพฤติกรรมของเด็กและ
เยาวชนเปนอยางมาก

ในการปองกันและคุมครองเด็กและเยาวชน
จากสื่อท่ีแสดงออกถึงความรุนแรง การกระทําผิด
กฎหมายหรือขัดตอศีลธรรม ผูประกอบวิชาชีพสื ่อ
ตองคํานึงถึงการทําหนาท่ีในฐานะสื่อกับหนาที่ในการ
คุ มครอง เด็ กและ เยาวชน ท่ี ไม เหมาะสม กับ วัย
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เหมาะสมกับตนเองหรือเด็กและเยาวชนหรือไม อีกท้ัง
ตองระมัดระวังในการนําเสนอเน้ือหาท่ีเก่ียวกับการดื่ม
สุรา สูบบุหรี่ การเสพยาเสพติด พฤติกรรมอันธพาลที่สอ
ไปในทางสนับสนุนใหเห็นวาเปนเรื่องที่โกเก ทั้งตองไม
มีรายละเอียดหรือชักนําใหเกิดการลอกเลียนแบบ (คูมือ
จริยธรรมและการกํากับดูแลกันเองในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน, 2557)

ปญหาอิทธิพลของสื่อท่ีมีผลตอการกระทํา
ความผิดของเด็กและเยาวชนพบวามีทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับ
อิทธิพลของสื่อ คือทฤษฎี เ ข็มฉีดยา (Hypodermic
needle Theory) ทฤษฏีน้ีเช่ือวา เน้ือหาขาวสารแบบ
หน่ึงเขาไปยังกลุมผูรับสารทุกกลุม ซึ่งเปดรับสารดวย
วิธีการเดียวกัน และสามารถกอใหเกิดผลลัพธอยาง
ฉับพลันและโดยตรงอยางท่ีผูสงสารตั้งใจเอาไว และผูสง
ขาวสาร เปนผูมีอํานาจ และบทบาทสําคัญที่สุดเพราะ
สามารถกําหนดขาวสารและสงขาวสารไปยังผูรับโดย
การคาดคะเนผลที ่จะเกิดข้ึนได  ดัง น้ัน สื่อมวลชน
เปรียบเสมือนอาวุธท่ีมีอํานาจมหาศาลสามารถดลบันดาล
ใหประชาชนเปนอะไรก็ได ขาวสารจากสื่อสารมวลชนจะ
ถึงและมีผลตอประชาชนโดยตรงและมันทีทันใดโดยไมมี
อะไรกีดขวางและปราศจากตอตานจากผูรับสาร (ขจร
ยุทธ ตอทรัพยสิน, 2554)

ในการคุมครองเด็กและเยาวชนจากรายการท่ี
แสดงออกถึงความรุนแรง การกระทําผิดกฎหมายหรือขัด
ตอศีลธรรม ผูประกอบวิชาชีพตองช่ังนํ้าหนักระหวางการ
ทําหนาท่ีในฐานะสื่อมวลชนกับหนาท่ีในการปกปอง
คุมครองเด็กและเยาวชนจากรายการวิทยุและรายการ
โทรทัศนืท่ีไมเหมาะสมกับวัย และตองคํานึงถึงสิทธิในการ
รับรูขาวสารและการแสดงออกของความคิดเห็น ความ
ตองการ ทักษะ ความสามารถ จินตนาการของเด็กและ
เยาวชน ในการกําหนดเวลาการออกอากาศรายการ
สําหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัวแยกจากรายการ
เฉพาะผูใหญ หมั่นตรวจสอบ ดูแลความเหมาะสมของ
เน้ือหารายการ ในชวงเวลาสําหรับเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัว โดยเฉพาะเน้ือหาท่ีเก่ียวกับเพศ การเลือกเพศ
เพศสัมพันธ ภาษาหยาบคาย และการนําเสนอตองคํานึง

เสมอว าเด ็กและเยาวชนม ีความออนไหวและดอย
ประสบการณ โดยปกปองเด็กและเยาวชนออกจาก
เน้ือหาและการนําเสนอท่ีไมเหมาะสม เชน เน้ือหา
รายการท่ีมีความรุนแรงดวยการประกาศเตือนหรือแสดง
ขอความเพ่ือใหผูชมผูฟงพิจารณาวาเหมาะสมกับตนเอง
หรือเด็กและเยาวชน (คูมือจริยธรรมและการกํากับดูแล
กันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน, 2557)

ดังน้ัน สังคมตองทบทวนวาการเติบโตของสื่อ
โทรทัศน สื่ออินเตอรเน็ต และสื่อตางๆ กําลังทํารายเด็ก
และเยาวชนหรือไม เพราะเด็กและเยาวชนสามารถ
เขาถึงสื่อไดทุกแขนง ทุกเวลา ทุกสถานท่ีเพราะมี
ช องทางที ่หลากหลาย หากเด ็กและเยาวชนไม มี
ภ ูม ิคุ มกันที ่ด ีอาจเกิดการเสพติดสื ่อไปในทางที่ไม
สรางสรรคสงผลตอการกระทําความผิดของเด็กและ
เยาวชนไดอันเปนผลมาจากการรับอิทธิพลของสื่อมาก
จนเกินไป

3. ขอสรุป

จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวา อิทธิพล
ของสื่อท่ีมีผลตอการกระทําความผิดของเด็กและ
เยาวชนท่ีนําเสนอความรุนแรงและไมเหมาะสมใน
เน้ือหาของสื่อทําใหเกิดการกระทําความผิดของเด็ก
และเยาวชนเลียนแบบสื่อมีพฤติกรรมรุนแรง เชน การ
ทํารายรางกาย ขมขืน ความรุนแรงทางเพศ การรับสิ่งท่ี
ไมเหมาะสมจะซึมทราบเขาไปในความรูสึกนึกคิดทีละ
เล็กทีละนอย ติดยาเสพติด พฤติกรรมทางเพศ
พฤติกรรมกาวราว เสี่ยงภัยตอตานสังคม ละเมิด
กฎหมายมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะในยุคปจจุบันสื่อเขามามี
อิทธิพลตอการกระตุนความรูสึกนึกคิดใหกระทําผิดมาก
ยิ่งข้ึนไปอีกเทาตัว เพราะในปจจุบันสื่อเขามาเปนสวน
หน่ึงท่ีมีอิทธิพลตอความคิดและพฤติกรรมของเด็กและ
เยาวชนเปนอยางมาก

ในการปองกันและคุมครองเด็กและเยาวชน
จากสื่อท่ีแสดงออกถึงความรุนแรง การกระทําผิด
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โดยอาศัยความรูเทาไมถึงการณของบุคคลดังกลาวมา
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ดั ง น้ั น  สื่ อ ม ว ล ช น ทุ ก ป ร ะ เ ภ ท ต า ง มี
ความสัมพันธและอิทธิพลเฉพาะตามลักษณะของสื่อ
น้ันๆ อีกท้ังกลายเปนสวนหน่ึงในชีวิตประจําวันของเด็ก
และเยาวชนไทย เด็กและเยาวชนอยูในวัยที่อยากรู
อยากเห็น อยากเลียนแบบตัวละครท่ีตนช่ืนชอบ ใน
ขณะเดียวกันความรุนแรงและไมเหมาะสมในเนื้อหา
ของสื ่อทําใหเกิดการกระทําความผิดของเด็กและ
เยาวชนเลียนแบบสื่อมีพฤติกรรมรุนแรง

4. ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไขปญหา
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ขอความโดยหลีกเลี่ยงการเสนอแบบเนนหรือตอกย้ําให
ความโดดเดนมากเกินไป และไมใหความสําคัญตอ
เหตุการณน้ันมาก เชน หลีกเลี่ยงการพาดหัวขาวใน
หนา 1 ของสื่อหนังสือพิมพ การนําเสนอภาพยนตร
หรือละครท่ีมีเน้ือหารุนแรง ไมเหมาะสม

3. ควรมีการตรวจตัดหรือระงับ (เซ็นเซอร)
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ขอความใตภาพ
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หัวขอ “สื่อมืออาชีพกับจรรยาบรรณเร่ืองท่ี
สังคมอยากรู” จัดโดยกลุมมีเดีย อินไซด เ อ า ท
วันศุกรท่ี 19 เมษายน 2556 ณ หอง Ballroom
B ช้ัน 7 โรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด สุขุมวิท
กรุงเทพ.
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การใหบริการ ระหวางกัน ชาวบานใหความสําคัญกับการทํามาหากิน มากกวาเรื่องสุขภาพ สวนบุคลากรสาธารณสุข ให
ความสําคัญเรื่องสุขภาพมากกวาเรื่องอ่ืนๆ ทําใหการดูแลจึงไมตรงกับความตองการ และการแกปญหาสุขภาพจึงไม
สอดคลองกับวิถีชีวิตของผูรับบริการ ดังน้ันการบริการสุขภาพท่ีสอดคลองกับบริบทชีวิต โดยคํานึงถึงเง่ือนไขขอจํากัด
ของผูรับบริการ ผูใหบริการตองประยุกตใชความรูใหสอดคลองกับบริบทชีวิต ควรใหขอมูลทางเลือกแกผูรับบริการอยาง
เพียงพอ และเสริมศักยภาพในการดูแลตนเองของผูรับบริการรวมท้ัง  ผูรับบริการมีสวนรวมในการตัดสินใจและแกปญหา
สุขภาพของตนเอง  การใหบริการดวยหัวใจความเปนมนุษยเปนการใหบริการดวยความเขาใจชีวิตจริงบนความแตกตาง
ของแตละบุคคล จึงจะเปนการบริการแบบองครวม และยึดผูปวยเปนศูนยกลางอยางแทจริง
คําสําคัญ สุขภาพ การบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย

Abstract
Viewpoint regarding health between lay persons and public health personnel was different in

way of thinking. The persons perceived that working to earn money was important than health. On
the other hand, the health care providers perceived that health was the most important issue.
Therefore , health care provided was not congruent  with the client’ needs. Health interventions
seemed to not suitable for the client’ life styles. It should be noted that health care services suited
should be related to limitations of the clients. The health providers must applied their knowledge
related to life context. The health providers should give the clients enough information and option.
As well as, they should encourage the clients to have self care competency. They should allow the
clients to participant in decision making and overcoming in their health issues. If could be said that,
humanized care was care provided with understand in the real life and individual different. This is the
holistic care, real patient centered.
Key word Health, Humanized care

1.บทนํา ปญหาสุขภาพของประชาชนท่ีไมไดรับแกไข
สวนหน่ึงมาจากความไมเขาใจปญหาของประชาชน
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บทคัดยอ
มุมมองสุขภาพระหวางชาวบานกับ บุคลากรสาธารณสุข มีวิธีคิดการมองท่ีแตกตางกัน จึงทําใหเกิดชองวางของ

การใหบริการ ระหวางกัน ชาวบานใหความสําคัญกับการทํามาหากิน มากกวาเรื่องสุขภาพ สวนบุคลากรสาธารณสุข ให
ความสําคัญเรื่องสุขภาพมากกวาเรื่องอ่ืนๆ ทําใหการดูแลจึงไมตรงกับความตองการ และการแกปญหาสุขภาพจึงไม
สอดคลองกับวิถีชีวิตของผูรับบริการ ดังน้ันการบริการสุขภาพท่ีสอดคลองกับบริบทชีวิต โดยคํานึงถึงเง่ือนไขขอจํากัด
ของผูรับบริการ ผูใหบริการตองประยุกตใชความรูใหสอดคลองกับบริบทชีวิต ควรใหขอมูลทางเลือกแกผูรับบริการอยาง
เพียงพอ และเสริมศักยภาพในการดูแลตนเองของผูรับบริการรวมท้ัง  ผูรับบริการมีสวนรวมในการตัดสินใจและแกปญหา
สุขภาพของตนเอง  การใหบริการดวยหัวใจความเปนมนุษยเปนการใหบริการดวยความเขาใจชีวิตจริงบนความแตกตาง
ของแตละบุคคล จึงจะเปนการบริการแบบองครวม และยึดผูปวยเปนศูนยกลางอยางแทจริง
คําสําคัญ สุขภาพ การบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย

Abstract
Viewpoint regarding health between lay persons and public health personnel was different in

way of thinking. The persons perceived that working to earn money was important than health. On
the other hand, the health care providers perceived that health was the most important issue.
Therefore , health care provided was not congruent  with the client’ needs. Health interventions
seemed to not suitable for the client’ life styles. It should be noted that health care services suited
should be related to limitations of the clients. The health providers must applied their knowledge
related to life context. The health providers should give the clients enough information and option.
As well as, they should encourage the clients to have self care competency. They should allow the
clients to participant in decision making and overcoming in their health issues. If could be said that,
humanized care was care provided with understand in the real life and individual different. This is the
holistic care, real patient centered.
Key word Health, Humanized care

1.บทนํา ปญหาสุขภาพของประชาชนท่ีไมไดรับแกไข
สวนหน่ึงมาจากความไมเขาใจปญหาของประชาชน
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อยางแทจริง จากเดิมท่ีบุคคลกรสาธารณสุขเคยให
ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพในการดูแลระดับบุคคล
และเฉพาะสวนของรางกาย และเนนท่ีการรักษาโรค
การเจ็บปวย การสงเสริมสุขภาพ ตามหลักการทาง
วิชาการเปนหลัก มองการดูแลสุขภาพบนฐานวิชาการ
มองปญหาสุขภาพ ทําใหการแกปญหาสุขภาพไม
ตอบสนองความตองการของผูรับบริการ เพราะการมอง
ปญหาและการแกปญหาขาดความเขาใจบริบทของ
ผูรับบริการ สงผลใหก็ยังมาดวยปญหาเดิมๆ เชน การ
มองปญหาวาผูปวยไมตระหนักในการดูแลสุขภาพ ไม
สนใจ ไมใหความรวมมือ ขาดความรูในการดูแลตนเอง
จึงเปนการมองปญหา ตามมุมมองเดิมๆของผูใหบริการ
สุขภาพเทาน้ัน สวนผูรับบริการเขามองปญหาและการ
แกปญหาสุขภาพ แบบองครวมและสมดุลกับชีวิตโดย
คํานึงถึงบริบท ขอจํากัดตางๆ ภาระชีวิตของตนเองดวย
เสมอ  ซึ่งปญหาท่ีผูใหบริการมองจะกลายเปนปญหา
ของผูใหบริการสุขภาพเสียเอง วิธีการแกปญหาจึงแบบ
บุคลากรสาธารณสุข สุดทายไม ไดแกปญหาของ
ผูรับบริการจริงๆ

บุคลากรสาธารณสุข จึงตองปรับเปลี่ยน
มุมมองในการดูแลสุขภาพตองเขาใจ และเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดําเนินชีวิต วิธีคิดการ
ตัดสินใจแกไขปญหาของผูรับบริการ ปจจัยทางสังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม  เพราะมีผลกระทบตอสุขภาพ
ของประชาชน เขาใจมุมมองชีวิตคนแบบองครวมท่ีมี
กาย ใจ สังคม จิตวิญญาณ ตามความเปนจริงบน
พ้ืนฐานของชี วิตคน และทําความเขาใจชี วิตคน
เก่ียวกับ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และการดําเนิน
ชีวิต ทําความเขาใจกับวิธีคิดการตัดสินใจแกไขของ
ผูรับบริการ จากฐานชีวิตผูรับบริการ จึงจะแกไขปญหา
ไดตรงจุด และยั่งยืน แมวาในบางครั้งการแกปญหา
สุขภาพ จะไมเขากับหลักวิชาการท้ังหมด แตก็ยืดหยุน
กับชีวิต เปนแกปญหาไดระดับหน่ึงท่ีแกไขปญหาไดจริง
ดังน้ันวิธีการแกปญหาของแตละคนจึงแตกตางกัน แม
จะเปนโรคเดียวกัน เพราะเปนคนละชีวิตกัน และ
เชนเดียวกัน การแกปญหาของสังคม และชุมชน ก็
เชนเดียวกัน การนําวิธีการแกปญหามาใชตองประยุกต

ใหเหมาสมไมใชลอกเลียนวิธีแกปญหา เพราะบริบท
แตกตางกัน
2. มุมมองสุขภาพ ท่ีแตกตาง
สุขภาพตามมุมมองของบุคลากรสาธารณสุข

สุขภาพตามมุมมองของบุคลากรสาธารณสุข
หรือผูใหบริการสุขภาพมองวา สุขภาพเปนอันดับหน่ึง
บุคคลตองใหความสําคัญกับเรื่องสุขภาพ  จนมองเรื่อง
สุขภาพเปนเรื่องทางอุดมคติ ตามความหมาย จาก
ตัวอยาง

สุขภาพ หมายถึง "ความสุขปราศจากโรค
ความสบาย" (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานพ.ศ.
2525)

สุขภาพ หมายถึง ภาวะแหงความสมบูรณ
ของรางกาย จิตใจ และการดํารงชีวิตอยูในสังคมดวยดี
ไมใชเพียงแตความปราศจากโรค หรือทุพพลภาพ
เทาน้ัน (Health is defined as a state complete
physical, mental and social well-being and
merely the absence of disease infirmity :
World Health Organazation - WHO (องคการ
อนามัยโลก) , 2491)

พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550
สุขภาพ หมายถึง ภาวะของมนุษยท่ีสมบูรณท้ังทางกาย
ทางจิต ทางปญญา และทางสังคม เช่ือมโยงกับเปนองค
รวมอยางสมดุล

ดังน้ัน "สุขภาพ" จึงหมายถึง "การมีรางกาย
แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข เจ็บในทุกสวนของ
รางกาย มีสุขภาพจิตดี และสามารถปรับตัวใหอยู
รวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางปกติสุข เพราะทําใหผู
เปนเจาของชีวิตดํารงชีวิตอยูอยางเปนสุขได" จะเห็น
วามุมมองสุขภาพจากทางฝายทางการแพทย มอง
สุขภาพเปนเรื่อง เปนไปไดยากตามความเปนจริงของ
ชีวิตคน
สุขภาพตามมุมมองของชาวบาน

เมื่อมาทําความเขาใจ คําวา สุขภาพตาม
มุมมองของชาวบานหรือผูรับบริการ  หมายถึง การ
ทํางานได กินไดนอนหลับ มีความสุขกับความสําเร็จ
ของลูกหลาน มีงานทํา พ่ีนองเขาใจกันรักใครปรองดอง
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อยางแทจริง จากเดิมท่ีบุคคลกรสาธารณสุขเคยให
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วิชาการเปนหลัก มองการดูแลสุขภาพบนฐานวิชาการ
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ผูรับบริการ สงผลใหก็ยังมาดวยปญหาเดิมๆ เชน การ
มองปญหาวาผูปวยไมตระหนักในการดูแลสุขภาพ ไม
สนใจ ไมใหความรวมมือ ขาดความรูในการดูแลตนเอง
จึงเปนการมองปญหา ตามมุมมองเดิมๆของผูใหบริการ
สุขภาพเทาน้ัน สวนผูรับบริการเขามองปญหาและการ
แกปญหาสุขภาพ แบบองครวมและสมดุลกับชีวิตโดย
คํานึงถึงบริบท ขอจํากัดตางๆ ภาระชีวิตของตนเองดวย
เสมอ  ซึ่งปญหาท่ีผูใหบริการมองจะกลายเปนปญหา
ของผูใหบริการสุขภาพเสียเอง วิธีการแกปญหาจึงแบบ
บุคลากรสาธารณสุข สุดทายไม ไดแกปญหาของ
ผูรับบริการจริงๆ

บุคลากรสาธารณสุข จึงตองปรับเปลี่ยน
มุมมองในการดูแลสุขภาพตองเขาใจ และเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดําเนินชีวิต วิธีคิดการ
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ของประชาชน เขาใจมุมมองชีวิตคนแบบองครวมท่ีมี
กาย ใจ สังคม จิตวิญญาณ ตามความเปนจริงบน
พ้ืนฐานของชี วิตคน และทําความเขาใจชี วิตคน
เก่ียวกับ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และการดําเนิน
ชีวิต ทําความเขาใจกับวิธีคิดการตัดสินใจแกไขของ
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ทางจิต ทางปญญา และทางสังคม เช่ือมโยงกับเปนองค
รวมอยางสมดุล

ดังน้ัน "สุขภาพ" จึงหมายถึง "การมีรางกาย
แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข เจ็บในทุกสวนของ
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สุขภาพเปนเรื่อง เปนไปไดยากตามความเปนจริงของ
ชีวิตคน
สุขภาพตามมุมมองของชาวบาน

เมื่อมาทําความเขาใจ คําวา สุขภาพตาม
มุมมองของชาวบานหรือผูรับบริการ  หมายถึง การ
ทํางานได กินไดนอนหลับ มีความสุขกับความสําเร็จ
ของลูกหลาน มีงานทํา พ่ีนองเขาใจกันรักใครปรองดอง
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อยางแทจริง จากเดิมท่ีบุคคลกรสาธารณสุขเคยให
ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพในการดูแลระดับบุคคล
และเฉพาะสวนของรางกาย และเนนท่ีการรักษาโรค
การเจ็บปวย การสงเสริมสุขภาพ ตามหลักการทาง
วิชาการเปนหลัก มองการดูแลสุขภาพบนฐานวิชาการ
มองปญหาสุขภาพ ทําใหการแกปญหาสุขภาพไม
ตอบสนองความตองการของผูรับบริการ เพราะการมอง
ปญหาและการแกปญหาขาดความเขาใจบริบทของ
ผูรับบริการ สงผลใหก็ยังมาดวยปญหาเดิมๆ เชน การ
มองปญหาวาผูปวยไมตระหนักในการดูแลสุขภาพ ไม
สนใจ ไมใหความรวมมือ ขาดความรูในการดูแลตนเอง
จึงเปนการมองปญหา ตามมุมมองเดิมๆของผูใหบริการ
สุขภาพเทาน้ัน สวนผูรับบริการเขามองปญหาและการ
แกปญหาสุขภาพ แบบองครวมและสมดุลกับชีวิตโดย
คํานึงถึงบริบท ขอจํากัดตางๆ ภาระชีวิตของตนเองดวย
เสมอ  ซึ่งปญหาท่ีผูใหบริการมองจะกลายเปนปญหา
ของผูใหบริการสุขภาพเสียเอง วิธีการแกปญหาจึงแบบ
บุคลากรสาธารณสุข สุดทายไม ไดแกปญหาของ
ผูรับบริการจริงๆ

บุคลากรสาธารณสุข จึงตองปรับเปลี่ยน
มุมมองในการดูแลสุขภาพตองเขาใจ และเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดําเนินชีวิต วิธีคิดการ
ตัดสินใจแกไขปญหาของผูรับบริการ ปจจัยทางสังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม  เพราะมีผลกระทบตอสุขภาพ
ของประชาชน เขาใจมุมมองชีวิตคนแบบองครวมท่ีมี
กาย ใจ สังคม จิตวิญญาณ ตามความเปนจริงบน
พ้ืนฐานของชี วิตคน และทําความเขาใจชี วิตคน
เก่ียวกับ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และการดําเนิน
ชีวิต ทําความเขาใจกับวิธีคิดการตัดสินใจแกไขของ
ผูรับบริการ จากฐานชีวิตผูรับบริการ จึงจะแกไขปญหา
ไดตรงจุด และยั่งยืน แมวาในบางครั้งการแกปญหา
สุขภาพ จะไมเขากับหลักวิชาการท้ังหมด แตก็ยืดหยุน
กับชีวิต เปนแกปญหาไดระดับหน่ึงท่ีแกไขปญหาไดจริง
ดังน้ันวิธีการแกปญหาของแตละคนจึงแตกตางกัน แม
จะเปนโรคเดียวกัน เพราะเปนคนละชีวิตกัน และ
เชนเดียวกัน การแกปญหาของสังคม และชุมชน ก็
เชนเดียวกัน การนําวิธีการแกปญหามาใชตองประยุกต

ใหเหมาสมไมใชลอกเลียนวิธีแกปญหา เพราะบริบท
แตกตางกัน
2. มุมมองสุขภาพ ท่ีแตกตาง
สุขภาพตามมุมมองของบุคลากรสาธารณสุข

สุขภาพตามมุมมองของบุคลากรสาธารณสุข
หรือผูใหบริการสุขภาพมองวา สุขภาพเปนอันดับหน่ึง
บุคคลตองใหความสําคัญกับเรื่องสุขภาพ  จนมองเรื่อง
สุขภาพเปนเรื่องทางอุดมคติ ตามความหมาย จาก
ตัวอยาง

สุขภาพ หมายถึง "ความสุขปราศจากโรค
ความสบาย" (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานพ.ศ.
2525)

สุขภาพ หมายถึง ภาวะแหงความสมบูรณ
ของรางกาย จิตใจ และการดํารงชีวิตอยูในสังคมดวยดี
ไมใชเพียงแตความปราศจากโรค หรือทุพพลภาพ
เทาน้ัน (Health is defined as a state complete
physical, mental and social well-being and
merely the absence of disease infirmity :
World Health Organazation - WHO (องคการ
อนามัยโลก) , 2491)

พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550
สุขภาพ หมายถึง ภาวะของมนุษยท่ีสมบูรณท้ังทางกาย
ทางจิต ทางปญญา และทางสังคม เช่ือมโยงกับเปนองค
รวมอยางสมดุล

ดังน้ัน "สุขภาพ" จึงหมายถึง "การมีรางกาย
แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข เจ็บในทุกสวนของ
รางกาย มีสุขภาพจิตดี และสามารถปรับตัวใหอยู
รวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางปกติสุข เพราะทําใหผู
เปนเจาของชีวิตดํารงชีวิตอยูอยางเปนสุขได" จะเห็น
วามุมมองสุขภาพจากทางฝายทางการแพทย มอง
สุขภาพเปนเรื่อง เปนไปไดยากตามความเปนจริงของ
ชีวิตคน
สุขภาพตามมุมมองของชาวบาน

เมื่อมาทําความเขาใจ คําวา สุขภาพตาม
มุมมองของชาวบานหรือผูรับบริการ  หมายถึง การ
ทํางานได กินไดนอนหลับ มีความสุขกับความสําเร็จ
ของลูกหลาน มีงานทํา พ่ีนองเขาใจกันรักใครปรองดอง
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กัน ไมมีหน้ีสิ้น มองวาการเจ็บปวยเปนเรื่องปกติ
ธรรมดา  จะขอยกตัวอยาง จากคําบอกเลาของ
ชาวบาน ดังน้ี

ยายอายุ 89 ป มีอาการปวดเขา บอกวา
“แข็งแรงดีนะคนรุนเดียวกันเขาไปกันหมดแลว  ปวด
เขาก็บีบนวดเอา แกแลว เราทําไดก็ทําไป กวาดบานถู
บานทําไดก็ทําไป ถายายไมอดทนนะ ก็เดินไมได
เหมือนกันก็ตองไปใหไดถาไมเสียขานะ สบายมาก กิน
ขาวเยอะๆกินขาวมากๆ ครึ่งคอนชาม หลานชายคนน้ี
เลี้ยงเขามา ยายดีใจท่ีเขาไมเกเร ปน้ีสอบเรียนไดท่ี
เกษตร ใหเขาสําเร็จก็หวังแคน้ี ”

คุณลุง อายุ 67 ป เปนความดันโลหิตสูง “ลุง
อยูกันสามคนพ่ีนอง ครอบครัวมีความสุขดี ไมเจ็บไมไข
รักกันดีอยูดวยกันดวยความเขาใจพ่ีนองเขาใจกัน มี
อะไรพ่ีนองก็คุยกันตลอด”

คุณปา อายุ56 ป เปนเบาหวานมา 2 ป เลา
วา “ปาวาแข็งแรงดีนะ ไมเคยลมหมอนนอนเสื่อ กินได
นอนหลับ เบาหวานก็กินยาทุกวัน ไมเปนไร ปา ลาง
ขวดวันละเปนรอย  ตอนเชาก็ออกไปซื้อขวดตามเจา
ประจํา”

คุณยาย อายุ 62 ป มีอาการปวดหลัง ปวด
เขา บอกวา “ปวดก็หายากิน พักบาง ก็ยัง
ทํางานได ความสุขของปาใหลูกมีงานทํา และขอใหอยู
กับลูกๆไปนานๆ หมดหน้ีหมดสิน ก็ตายตาหลับแลว...
ไดกินของท่ียายชอบ”

ชาวบานมองวา สุขภาพ หมายถึง การทํางาน
ไดรางกายยังมีเรี่ยวแรงทํามาหากินใชชีวิตไดเหมือน
เหมือนปกติ ไมตองลมหมอนนอนเสื่อก็แข็งแรงแลว ไม
จําเปนตองปราศจากโรค แมหมอจะบอกวามีโรค
ประจําตัวตองปฏิบัติตัวตามท่ีหมอบอก อาหารใหถูกกับ
โรคไมหวาน มัน เค็ม เพราะจะทําใหโรคเปนมาก

ความสุขของชาวบานมองทุกอยางในชีวิต
หรือจะเรียกวาองครวมก็ได  การกินไดนอนหลับ มี
ความสุขกับความสําเร็จของลูกหลานมีงานทํา ไมมีหน้ี
สิ้น พ่ีนองเขาใจกันรักใครปรองดองกัน มองวาการ

เจ็บปวยเปนเรื่องปกติธรรมดา  เขามองครบถวน กาย
ใจ คนรอบขาง เศรษฐกิจแบบพอเพียงตามอัตภาพ

ทําไมชาวบานจึงใหความสําคัญเรื่องสุขภาพ
นอยกวาเรื่องการดํารงชีวิต  เพราะชีวิตจริงมีเรื่องตางๆ
หรือบริบท อีกหลายอยางท่ีสัมพันธกับชีวิตคนท่ีตองใช
อยู ชี วิต ให ไดแมจะเจ็บปวยบางลําบากบาง ก็ยั ง
ดํารงชีวิตอยูได   เชน ภาระรับผิดชอบในครอบครัวใน
คนคนเดียวมีภาระหลายอยาง ตองดูแลคนปวยในบาน
ดูแลลูกเล็ก  ตองทํางานบานและยังตองออกไปหา
รายไดเปนคาใชจายในครอบครัวแลวจะใหความสําคัญ
กับเรื่องสุขภาพ กินอาหารใหถูกหลัก 5 หมู พักผอนให
เ พียงพอ ออกกําลังกายสม่ํ า เสมอ เมื่ อเจ็บปวย
เล็กๆนอย หามซื้อยากินเอง ตองรีบไปพบแพทย เปน
ตน ซึ่งคําแนะนําเหลาน้ีเปนสิ่งท่ีดี แตเขาทําไมได
เพราะการใช ชี วิตตองอยู ให ได  กับสภาพชีวิตท่ีมี
ขอจํากัด เรื่องปากทอง เรื่องของคนในครอบครัว จึงมา
กอนเลยมองเหมือนวา ชาวบานไมสนใจดูแลตัวเองใน
มุมมองของเจาหนาท่ีสาธารณสุข

สําหรับชาวบานแมเมื่อเขาเจ็บไขไดปวยเขา
คิดแตวาทําอยางไรจะใชชีวิตอยูกับโรคได  ทํางานได
ดวย เพราะจะไดเงินมาเปนคาใชจายคาอาหาร คาเชา
บาน คาเทอมลูก คารถ คานํ้าคาไฟ และคาใชจายอ่ืนๆ
อีกมากมาย ทําอยางไร จะมีแรง ทํามาหากิน กินได
นอนหลับ ก็พอใจแลวกับสุขภาพของตัวเองแลว ดังน้ัน
ชาวบานจึงมองเรื่องการดํารงชีวิต การทํามาหากิน
มากกวาใหความสําคัญเรื่องสุขภาพ

จะเห็นวา เจาหนาท่ีสาธารณสุข หรือผูดูแล
สุขภาพ กับ ผูรับบริการ หรือ เจาของสุขภาพ มองคน
ละฐานความคิด จึงทําใหเกิดชองวางของการใหบริการ
ความขัดแยง ระหวางกัน การดูแลจึงไมตรงกับความ
ตองการ และการแกปญหาสุขภาพจึงสอดคลองกับวิถี
ชีวิตของผูรับบริการ
3.ปจจัยท่ีมีผลตอสุขภาพ

ปจจัยท่ีมีผลตอสุขภาพ องคการ
อนามัยโลกไดระบุไว สุขภาพจะดีไดหรือไมน้ันข้ึนอยู
กับบริบทของบุคคลและสภาวะแวดลอมท่ีมีอยูขณะน้ัน
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กัน ไมมีหน้ีสิ้น มองวาการเจ็บปวยเปนเรื่องปกติ
ธรรมดา  จะขอยกตัวอยาง จากคําบอกเลาของ
ชาวบาน ดังน้ี

ยายอายุ 89 ป มีอาการปวดเขา บอกวา
“แข็งแรงดีนะคนรุนเดียวกันเขาไปกันหมดแลว  ปวด
เขาก็บีบนวดเอา แกแลว เราทําไดก็ทําไป กวาดบานถู
บานทําไดก็ทําไป ถายายไมอดทนนะ ก็เดินไมได
เหมือนกันก็ตองไปใหไดถาไมเสียขานะ สบายมาก กิน
ขาวเยอะๆกินขาวมากๆ ครึ่งคอนชาม หลานชายคนน้ี
เลี้ยงเขามา ยายดีใจท่ีเขาไมเกเร ปน้ีสอบเรียนไดท่ี
เกษตร ใหเขาสําเร็จก็หวังแคน้ี ”

คุณลุง อายุ 67 ป เปนความดันโลหิตสูง “ลุง
อยูกันสามคนพ่ีนอง ครอบครัวมีความสุขดี ไมเจ็บไมไข
รักกันดีอยูดวยกันดวยความเขาใจพ่ีนองเขาใจกัน มี
อะไรพ่ีนองก็คุยกันตลอด”

คุณปา อายุ56 ป เปนเบาหวานมา 2 ป เลา
วา “ปาวาแข็งแรงดีนะ ไมเคยลมหมอนนอนเสื่อ กินได
นอนหลับ เบาหวานก็กินยาทุกวัน ไมเปนไร ปา ลาง
ขวดวันละเปนรอย  ตอนเชาก็ออกไปซื้อขวดตามเจา
ประจํา”

คุณยาย อายุ 62 ป มีอาการปวดหลัง ปวด
เขา บอกวา “ปวดก็หายากิน พักบาง ก็ยัง
ทํางานได ความสุขของปาใหลูกมีงานทํา และขอใหอยู
กับลูกๆไปนานๆ หมดหน้ีหมดสิน ก็ตายตาหลับแลว...
ไดกินของท่ียายชอบ”

ชาวบานมองวา สุขภาพ หมายถึง การทํางาน
ไดรางกายยังมีเรี่ยวแรงทํามาหากินใชชีวิตไดเหมือน
เหมือนปกติ ไมตองลมหมอนนอนเสื่อก็แข็งแรงแลว ไม
จําเปนตองปราศจากโรค แมหมอจะบอกวามีโรค
ประจําตัวตองปฏิบัติตัวตามท่ีหมอบอก อาหารใหถูกกับ
โรคไมหวาน มัน เค็ม เพราะจะทําใหโรคเปนมาก

ความสุขของชาวบานมองทุกอยางในชีวิต
หรือจะเรียกวาองครวมก็ได  การกินไดนอนหลับ มี
ความสุขกับความสําเร็จของลูกหลานมีงานทํา ไมมีหน้ี
สิ้น พ่ีนองเขาใจกันรักใครปรองดองกัน มองวาการ

เจ็บปวยเปนเรื่องปกติธรรมดา  เขามองครบถวน กาย
ใจ คนรอบขาง เศรษฐกิจแบบพอเพียงตามอัตภาพ

ทําไมชาวบานจึงใหความสําคัญเรื่องสุขภาพ
นอยกวาเรื่องการดํารงชีวิต  เพราะชีวิตจริงมีเรื่องตางๆ
หรือบริบท อีกหลายอยางท่ีสัมพันธกับชีวิตคนท่ีตองใช
อยู ชี วิต ให ไดแมจะเจ็บปวยบางลําบากบาง ก็ยั ง
ดํารงชีวิตอยูได   เชน ภาระรับผิดชอบในครอบครัวใน
คนคนเดียวมีภาระหลายอยาง ตองดูแลคนปวยในบาน
ดูแลลูกเล็ก  ตองทํางานบานและยังตองออกไปหา
รายไดเปนคาใชจายในครอบครัวแลวจะใหความสําคัญ
กับเรื่องสุขภาพ กินอาหารใหถูกหลัก 5 หมู พักผอนให
เ พียงพอ ออกกําลังกายสม่ํ า เสมอ เมื่ อเจ็บปวย
เล็กๆนอย หามซื้อยากินเอง ตองรีบไปพบแพทย เปน
ตน ซึ่งคําแนะนําเหลาน้ีเปนสิ่งท่ีดี แตเขาทําไมได
เพราะการใช ชี วิตตองอยู ให ได  กับสภาพชีวิตท่ีมี
ขอจํากัด เรื่องปากทอง เรื่องของคนในครอบครัว จึงมา
กอนเลยมองเหมือนวา ชาวบานไมสนใจดูแลตัวเองใน
มุมมองของเจาหนาท่ีสาธารณสุข

สําหรับชาวบานแมเมื่อเขาเจ็บไขไดปวยเขา
คิดแตวาทําอยางไรจะใชชีวิตอยูกับโรคได  ทํางานได
ดวย เพราะจะไดเงินมาเปนคาใชจายคาอาหาร คาเชา
บาน คาเทอมลูก คารถ คานํ้าคาไฟ และคาใชจายอ่ืนๆ
อีกมากมาย ทําอยางไร จะมีแรง ทํามาหากิน กินได
นอนหลับ ก็พอใจแลวกับสุขภาพของตัวเองแลว ดังน้ัน
ชาวบานจึงมองเรื่องการดํารงชีวิต การทํามาหากิน
มากกวาใหความสําคัญเรื่องสุขภาพ

จะเห็นวา เจาหนาท่ีสาธารณสุข หรือผูดูแล
สุขภาพ กับ ผูรับบริการ หรือ เจาของสุขภาพ มองคน
ละฐานความคิด จึงทําใหเกิดชองวางของการใหบริการ
ความขัดแยง ระหวางกัน การดูแลจึงไมตรงกับความ
ตองการ และการแกปญหาสุขภาพจึงสอดคลองกับวิถี
ชีวิตของผูรับบริการ
3.ปจจัยท่ีมีผลตอสุขภาพ

ปจจัยท่ีมีผลตอสุขภาพ องคการ
อนามัยโลกไดระบุไว สุขภาพจะดีไดหรือไมน้ันข้ึนอยู
กับบริบทของบุคคลและสภาวะแวดลอมท่ีมีอยูขณะน้ัน
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กัน ไมมีหน้ีสิ้น มองวาการเจ็บปวยเปนเรื่องปกติ
ธรรมดา  จะขอยกตัวอยาง จากคําบอกเลาของ
ชาวบาน ดังน้ี

ยายอายุ 89 ป มีอาการปวดเขา บอกวา
“แข็งแรงดีนะคนรุนเดียวกันเขาไปกันหมดแลว  ปวด
เขาก็บีบนวดเอา แกแลว เราทําไดก็ทําไป กวาดบานถู
บานทําไดก็ทําไป ถายายไมอดทนนะ ก็เดินไมได
เหมือนกันก็ตองไปใหไดถาไมเสียขานะ สบายมาก กิน
ขาวเยอะๆกินขาวมากๆ ครึ่งคอนชาม หลานชายคนน้ี
เลี้ยงเขามา ยายดีใจท่ีเขาไมเกเร ปน้ีสอบเรียนไดท่ี
เกษตร ใหเขาสําเร็จก็หวังแคน้ี ”

คุณลุง อายุ 67 ป เปนความดันโลหิตสูง “ลุง
อยูกันสามคนพ่ีนอง ครอบครัวมีความสุขดี ไมเจ็บไมไข
รักกันดีอยูดวยกันดวยความเขาใจพ่ีนองเขาใจกัน มี
อะไรพ่ีนองก็คุยกันตลอด”

คุณปา อายุ56 ป เปนเบาหวานมา 2 ป เลา
วา “ปาวาแข็งแรงดีนะ ไมเคยลมหมอนนอนเสื่อ กินได
นอนหลับ เบาหวานก็กินยาทุกวัน ไมเปนไร ปา ลาง
ขวดวันละเปนรอย  ตอนเชาก็ออกไปซื้อขวดตามเจา
ประจํา”

คุณยาย อายุ 62 ป มีอาการปวดหลัง ปวด
เขา บอกวา “ปวดก็หายากิน พักบาง ก็ยัง
ทํางานได ความสุขของปาใหลูกมีงานทํา และขอใหอยู
กับลูกๆไปนานๆ หมดหน้ีหมดสิน ก็ตายตาหลับแลว...
ไดกินของท่ียายชอบ”

ชาวบานมองวา สุขภาพ หมายถึง การทํางาน
ไดรางกายยังมีเรี่ยวแรงทํามาหากินใชชีวิตไดเหมือน
เหมือนปกติ ไมตองลมหมอนนอนเสื่อก็แข็งแรงแลว ไม
จําเปนตองปราศจากโรค แมหมอจะบอกวามีโรค
ประจําตัวตองปฏิบัติตัวตามท่ีหมอบอก อาหารใหถูกกับ
โรคไมหวาน มัน เค็ม เพราะจะทําใหโรคเปนมาก

ความสุขของชาวบานมองทุกอยางในชีวิต
หรือจะเรียกวาองครวมก็ได  การกินไดนอนหลับ มี
ความสุขกับความสําเร็จของลูกหลานมีงานทํา ไมมีหน้ี
สิ้น พ่ีนองเขาใจกันรักใครปรองดองกัน มองวาการ

เจ็บปวยเปนเรื่องปกติธรรมดา  เขามองครบถวน กาย
ใจ คนรอบขาง เศรษฐกิจแบบพอเพียงตามอัตภาพ

ทําไมชาวบานจึงใหความสําคัญเรื่องสุขภาพ
นอยกวาเรื่องการดํารงชีวิต  เพราะชีวิตจริงมีเรื่องตางๆ
หรือบริบท อีกหลายอยางท่ีสัมพันธกับชีวิตคนท่ีตองใช
อยู ชี วิต ให ไดแมจะเจ็บปวยบางลําบากบาง ก็ยั ง
ดํารงชีวิตอยูได   เชน ภาระรับผิดชอบในครอบครัวใน
คนคนเดียวมีภาระหลายอยาง ตองดูแลคนปวยในบาน
ดูแลลูกเล็ก  ตองทํางานบานและยังตองออกไปหา
รายไดเปนคาใชจายในครอบครัวแลวจะใหความสําคัญ
กับเรื่องสุขภาพ กินอาหารใหถูกหลัก 5 หมู พักผอนให
เ พียงพอ ออกกําลังกายสม่ํ า เสมอ เมื่ อเจ็บปวย
เล็กๆนอย หามซื้อยากินเอง ตองรีบไปพบแพทย เปน
ตน ซึ่งคําแนะนําเหลาน้ีเปนสิ่งท่ีดี แตเขาทําไมได
เพราะการใช ชี วิตตองอยู ให ได  กับสภาพชีวิตท่ีมี
ขอจํากัด เรื่องปากทอง เรื่องของคนในครอบครัว จึงมา
กอนเลยมองเหมือนวา ชาวบานไมสนใจดูแลตัวเองใน
มุมมองของเจาหนาท่ีสาธารณสุข

สําหรับชาวบานแมเมื่อเขาเจ็บไขไดปวยเขา
คิดแตวาทําอยางไรจะใชชีวิตอยูกับโรคได  ทํางานได
ดวย เพราะจะไดเงินมาเปนคาใชจายคาอาหาร คาเชา
บาน คาเทอมลูก คารถ คานํ้าคาไฟ และคาใชจายอ่ืนๆ
อีกมากมาย ทําอยางไร จะมีแรง ทํามาหากิน กินได
นอนหลับ ก็พอใจแลวกับสุขภาพของตัวเองแลว ดังน้ัน
ชาวบานจึงมองเรื่องการดํารงชีวิต การทํามาหากิน
มากกวาใหความสําคัญเรื่องสุขภาพ

จะเห็นวา เจาหนาท่ีสาธารณสุข หรือผูดูแล
สุขภาพ กับ ผูรับบริการ หรือ เจาของสุขภาพ มองคน
ละฐานความคิด จึงทําใหเกิดชองวางของการใหบริการ
ความขัดแยง ระหวางกัน การดูแลจึงไมตรงกับความ
ตองการ และการแกปญหาสุขภาพจึงสอดคลองกับวิถี
ชีวิตของผูรับบริการ
3.ปจจัยท่ีมีผลตอสุขภาพ

ปจจัยท่ีมีผลตอสุขภาพ องคการ
อนามัยโลกไดระบุไว สุขภาพจะดีไดหรือไมน้ันข้ึนอยู
กับบริบทของบุคคลและสภาวะแวดลอมท่ีมีอยูขณะน้ัน
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ซึ่งปจจัยเหลาน้ีมีผลตอสุขภาพจากโมเดลปจจัยทาง
สั งคมท่ีส งผลตอสุขภาพของ Dahlgren and
Whiteheard’s model of the social determinants of
health ไดแก สภาวะสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และ
ภาวะสิ่งแวดลอม (the socio economic cultural and
environmental condition) การมีเศรษฐานะทาง
การเงินและสังคมท่ีสูงกวา ทําใหมีโอกาสเขาถึงปจจัย
การดํารงชีพท่ีเ อ้ือตอสุขภาพ สงผลใหคนกลุมน้ีมี
สุขภาพท่ีดีกวา  คนท่ีมีรายไดสู ง ก็มี โอกาสเลือก
รับประทานอาหารท่ีดีและมีประโยชน มีเวลาพักผอน
มากกวาทํางานหารายได หรือ หยุดงานไมตรวจสุขภาพ
ไดมากกวาคนท่ีตองทํามาหากินทุกวัน และคนท่ีมี
รายไดดี ก็ เขาถึงสิ่ งสงเสริมสุขภาพไดดีกวา  และ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงไดมากกวา ความแตกตางทาง
สังคม รายไดทําใหเกิดชองวางความแตกตางทาง
สุขภาพมากข้ึน

1.) สภาวะการดํารงชีพ และการทํางาน
(living and working condition) การดํารงชีพและ
การทํางานมีผลตอสุขภาพ ผูเก่ียวของจึงควรใหความ
สนใจดูแล สงเสริมสนับสนุนสุขภาพอยางท่ัวถึง ท้ังดาน
กายภาพ สาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน เชน อาหาร นํ้าท่ี
สะอาด บานท่ีปลอดภัย การเขาถึงบริการสุขภาพข้ึน
พ้ืนฐาน การไดรับวัคซีน การตรวจคัดกรอง

2.) การชวยเหลือจากสังคมและชุมชน (social
and community issues) การรวมตัวกันของกลุมคน
เพ่ือนฝูง เ พ่ือนบาน ท่ีมีปญหาคลายกัน ใหความ
ชวยเหลือ ใหขอมูล ใหกําลังใจ สนับสนุนทําใหบุคคล
ครอบครัว ผูประสบปญหาสามารถเผชิญปญหา กาว
ผานไปได

3.) พฤติกรรมและรูปแบบการดําเนินชีวิต
(individual lifestyle factor and behavior)
การมีพฤติกรรมและรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีดีจะทําให
สุขภาพดี แข็งแรง การรับประทานอาหารท่ีสมดุลครบ5
หมู การออกกําลังกายเปนประจํา การสูบบุหรี่ การใช
สารเสพติด การดื่มแอลกอฮอลเกินขนาด ทําใหเกิดโรค
หลายชนิด

5.) ปจจัยทางรางกายท่ีไมสามารถเปลี่ยนแปลงได
ไดแก อายุ เพศ กรรมพันธุ ปจจัยเหลาน้ีเปนตัวกําหนด
สุขภาพของแตละบุคคล โอกาสในการเจ็บปวยการเกิด
โรคแตกตางกัน

จะเห็นวามีปจจัยหลายอยางท่ีมีผลตอสุขภาพท้ัง
ทางตรงและทางออมท้ังตอตัวบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชนซึ่งแตกตางกันเปนปจเจก การดูแลสุขภาพ จึง
ตองมีความเปนปจเจกเชนเดียวกัน เหตุผล การตัดสิน
สุขภาพ และการดูแลสุขภาพ จึงเปนเรื่องสวนบุคคล ถา
ผูใหบริการสุขภาพไมเขาใจ ผูรับบริการก็จะเปนความ
ขัดแยงระหวางกันมักจะพบเห็นบอยๆวา บุคคลกร
สาธารณสุข มักตอวาผูปวย ดังเชน

“ท่ี ไม ทําตามคํ าแนะนํา . . . ทํา ไมเ พ่ิงมา
โรงพยาบาล ...ปลอยใหเปนมากถึงมา”

“ ทําไมไมมาหาหมอตามนัด”
“ทําไมควบคุมอาหารไมไดปลอยใหนํ้าตาล

ข้ึนไมกลัวหรือ ”
“หามซื้อยากินเอง มันอันตรายกินกระเพาะ”
“ทําไมดูแลตัวเอง ดื้อ”
เพราะอะไรเจาหนาท่ีสาธารณสุขจึงใชคําพูด

เหลาน้ี ซึ่งพ้ืนฐานก็มาจากความหวังดีของผูดูแล
สุขภาพ  แตขาดความเขาใจวิธีคิดและเหตุผลของ
ผูรับบริการ

การทํางานบริการสุขภาพเปนการทํางานกับ
ชีวิตคน จึงเปนเรื่องท่ีผูใหบริการสุขภาพ ตองเขาใจ
ความหมายของชีวิตมากกวาโรคท่ีเขาเปน บุคคลเมื่อ
เกิดเจ็บปวย มิใชเขาจะตองท้ิงทุกอยางในชีวิตเพ่ือมา
ดูแลสุขภาพอยางเดียว เพราะชีวิตไมใชเรื่องสุขภาพ
สําคัญท่ีสุด ดังน้ันเขาจึงตองคิดทุกเรื่องในชีวิต วาเขา
จะใชชีวิตอยางไรใหอยูกับโลกท่ีตองมีการดํารงชีพ และ
อยูกับโรคท่ีเปนการเจ็บปวยใหได เขาตองแกปญหา
และใชชีวิตอยูใหไดตามสภาพความเปนจริงเขาตองคิด
อะไรจะเหมาะสมและพอดีกับชีวิตตนเองภายใตเง่ือนไข
ขอจํากัดของชีวิตซึ่งการตัดสินใจและทําสิ่งตางๆตาม
มาตรฐานชีวิตของตนเอง มีหลายๆเรื่องของเขาซึ่งเรา
มักไมเขาใจ เพราะเรามักคิดและตัดสินเขาบนความคิด
ของเรา โดยใชมาตรฐานตามกรอบสาธารณสุข ตาม
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ซึ่งปจจัยเหลาน้ีมีผลตอสุขภาพจากโมเดลปจจัยทาง
สั งคมท่ีส งผลตอสุขภาพของ Dahlgren and
Whiteheard’s model of the social determinants of
health ไดแก สภาวะสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และ
ภาวะสิ่งแวดลอม (the socio economic cultural and
environmental condition) การมีเศรษฐานะทาง
การเงินและสังคมท่ีสูงกวา ทําใหมีโอกาสเขาถึงปจจัย
การดํารงชีพท่ีเ อ้ือตอสุขภาพ สงผลใหคนกลุมน้ีมี
สุขภาพท่ีดีกวา  คนท่ีมีรายไดสู ง ก็มี โอกาสเลือก
รับประทานอาหารท่ีดีและมีประโยชน มีเวลาพักผอน
มากกวาทํางานหารายได หรือ หยุดงานไมตรวจสุขภาพ
ไดมากกวาคนท่ีตองทํามาหากินทุกวัน และคนท่ีมี
รายไดดี ก็ เขาถึงสิ่ งสงเสริมสุขภาพไดดีกวา  และ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงไดมากกวา ความแตกตางทาง
สังคม รายไดทําใหเกิดชองวางความแตกตางทาง
สุขภาพมากข้ึน

1.) สภาวะการดํารงชีพ และการทํางาน
(living and working condition) การดํารงชีพและ
การทํางานมีผลตอสุขภาพ ผูเก่ียวของจึงควรใหความ
สนใจดูแล สงเสริมสนับสนุนสุขภาพอยางท่ัวถึง ท้ังดาน
กายภาพ สาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน เชน อาหาร นํ้าท่ี
สะอาด บานท่ีปลอดภัย การเขาถึงบริการสุขภาพข้ึน
พ้ืนฐาน การไดรับวัคซีน การตรวจคัดกรอง

2.) การชวยเหลือจากสังคมและชุมชน (social
and community issues) การรวมตัวกันของกลุมคน
เพ่ือนฝูง เ พ่ือนบาน ท่ีมีปญหาคลายกัน ใหความ
ชวยเหลือ ใหขอมูล ใหกําลังใจ สนับสนุนทําใหบุคคล
ครอบครัว ผูประสบปญหาสามารถเผชิญปญหา กาว
ผานไปได

3.) พฤติกรรมและรูปแบบการดําเนินชีวิต
(individual lifestyle factor and behavior)
การมีพฤติกรรมและรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีดีจะทําให
สุขภาพดี แข็งแรง การรับประทานอาหารท่ีสมดุลครบ5
หมู การออกกําลังกายเปนประจํา การสูบบุหรี่ การใช
สารเสพติด การดื่มแอลกอฮอลเกินขนาด ทําใหเกิดโรค
หลายชนิด

5.) ปจจัยทางรางกายท่ีไมสามารถเปลี่ยนแปลงได
ไดแก อายุ เพศ กรรมพันธุ ปจจัยเหลาน้ีเปนตัวกําหนด
สุขภาพของแตละบุคคล โอกาสในการเจ็บปวยการเกิด
โรคแตกตางกัน

จะเห็นวามีปจจัยหลายอยางท่ีมีผลตอสุขภาพท้ัง
ทางตรงและทางออมท้ังตอตัวบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชนซึ่งแตกตางกันเปนปจเจก การดูแลสุขภาพ จึง
ตองมีความเปนปจเจกเชนเดียวกัน เหตุผล การตัดสิน
สุขภาพ และการดูแลสุขภาพ จึงเปนเรื่องสวนบุคคล ถา
ผูใหบริการสุขภาพไมเขาใจ ผูรับบริการก็จะเปนความ
ขัดแยงระหวางกันมักจะพบเห็นบอยๆวา บุคคลกร
สาธารณสุข มักตอวาผูปวย ดังเชน

“ท่ี ไม ทําตามคํ าแนะนํา . . . ทํา ไมเ พ่ิงมา
โรงพยาบาล ...ปลอยใหเปนมากถึงมา”

“ ทําไมไมมาหาหมอตามนัด”
“ทําไมควบคุมอาหารไมไดปลอยใหนํ้าตาล

ข้ึนไมกลัวหรือ ”
“หามซื้อยากินเอง มันอันตรายกินกระเพาะ”
“ทําไมดูแลตัวเอง ดื้อ”
เพราะอะไรเจาหนาท่ีสาธารณสุขจึงใชคําพูด

เหลาน้ี ซึ่งพ้ืนฐานก็มาจากความหวังดีของผูดูแล
สุขภาพ  แตขาดความเขาใจวิธีคิดและเหตุผลของ
ผูรับบริการ

การทํางานบริการสุขภาพเปนการทํางานกับ
ชีวิตคน จึงเปนเรื่องท่ีผูใหบริการสุขภาพ ตองเขาใจ
ความหมายของชีวิตมากกวาโรคท่ีเขาเปน บุคคลเมื่อ
เกิดเจ็บปวย มิใชเขาจะตองท้ิงทุกอยางในชีวิตเพ่ือมา
ดูแลสุขภาพอยางเดียว เพราะชีวิตไมใชเรื่องสุขภาพ
สําคัญท่ีสุด ดังน้ันเขาจึงตองคิดทุกเรื่องในชีวิต วาเขา
จะใชชีวิตอยางไรใหอยูกับโลกท่ีตองมีการดํารงชีพ และ
อยูกับโรคท่ีเปนการเจ็บปวยใหได เขาตองแกปญหา
และใชชีวิตอยูใหไดตามสภาพความเปนจริงเขาตองคิด
อะไรจะเหมาะสมและพอดีกับชีวิตตนเองภายใตเง่ือนไข
ขอจํากัดของชีวิตซึ่งการตัดสินใจและทําสิ่งตางๆตาม
มาตรฐานชีวิตของตนเอง มีหลายๆเรื่องของเขาซึ่งเรา
มักไมเขาใจ เพราะเรามักคิดและตัดสินเขาบนความคิด
ของเรา โดยใชมาตรฐานตามกรอบสาธารณสุข ตาม
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ซึ่งปจจัยเหลาน้ีมีผลตอสุขภาพจากโมเดลปจจัยทาง
สั งคมท่ีส งผลตอสุขภาพของ Dahlgren and
Whiteheard’s model of the social determinants of
health ไดแก สภาวะสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และ
ภาวะสิ่งแวดลอม (the socio economic cultural and
environmental condition) การมีเศรษฐานะทาง
การเงินและสังคมท่ีสูงกวา ทําใหมีโอกาสเขาถึงปจจัย
การดํารงชีพท่ีเ อ้ือตอสุขภาพ สงผลใหคนกลุมน้ีมี
สุขภาพท่ีดีกวา  คนท่ีมีรายไดสู ง ก็มี โอกาสเลือก
รับประทานอาหารท่ีดีและมีประโยชน มีเวลาพักผอน
มากกวาทํางานหารายได หรือ หยุดงานไมตรวจสุขภาพ
ไดมากกวาคนท่ีตองทํามาหากินทุกวัน และคนท่ีมี
รายไดดี ก็ เขาถึงสิ่ งสงเสริมสุขภาพไดดีกวา  และ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงไดมากกวา ความแตกตางทาง
สังคม รายไดทําใหเกิดชองวางความแตกตางทาง
สุขภาพมากข้ึน

1.) สภาวะการดํารงชีพ และการทํางาน
(living and working condition) การดํารงชีพและ
การทํางานมีผลตอสุขภาพ ผูเก่ียวของจึงควรใหความ
สนใจดูแล สงเสริมสนับสนุนสุขภาพอยางท่ัวถึง ท้ังดาน
กายภาพ สาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน เชน อาหาร นํ้าท่ี
สะอาด บานท่ีปลอดภัย การเขาถึงบริการสุขภาพข้ึน
พ้ืนฐาน การไดรับวัคซีน การตรวจคัดกรอง

2.) การชวยเหลือจากสังคมและชุมชน (social
and community issues) การรวมตัวกันของกลุมคน
เพ่ือนฝูง เ พ่ือนบาน ท่ีมีปญหาคลายกัน ใหความ
ชวยเหลือ ใหขอมูล ใหกําลังใจ สนับสนุนทําใหบุคคล
ครอบครัว ผูประสบปญหาสามารถเผชิญปญหา กาว
ผานไปได

3.) พฤติกรรมและรูปแบบการดําเนินชีวิต
(individual lifestyle factor and behavior)
การมีพฤติกรรมและรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีดีจะทําให
สุขภาพดี แข็งแรง การรับประทานอาหารท่ีสมดุลครบ5
หมู การออกกําลังกายเปนประจํา การสูบบุหรี่ การใช
สารเสพติด การดื่มแอลกอฮอลเกินขนาด ทําใหเกิดโรค
หลายชนิด

5.) ปจจัยทางรางกายท่ีไมสามารถเปลี่ยนแปลงได
ไดแก อายุ เพศ กรรมพันธุ ปจจัยเหลาน้ีเปนตัวกําหนด
สุขภาพของแตละบุคคล โอกาสในการเจ็บปวยการเกิด
โรคแตกตางกัน

จะเห็นวามีปจจัยหลายอยางท่ีมีผลตอสุขภาพท้ัง
ทางตรงและทางออมท้ังตอตัวบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชนซึ่งแตกตางกันเปนปจเจก การดูแลสุขภาพ จึง
ตองมีความเปนปจเจกเชนเดียวกัน เหตุผล การตัดสิน
สุขภาพ และการดูแลสุขภาพ จึงเปนเรื่องสวนบุคคล ถา
ผูใหบริการสุขภาพไมเขาใจ ผูรับบริการก็จะเปนความ
ขัดแยงระหวางกันมักจะพบเห็นบอยๆวา บุคคลกร
สาธารณสุข มักตอวาผูปวย ดังเชน

“ท่ี ไม ทําตามคํ าแนะนํา . . . ทํา ไมเ พ่ิงมา
โรงพยาบาล ...ปลอยใหเปนมากถึงมา”

“ ทําไมไมมาหาหมอตามนัด”
“ทําไมควบคุมอาหารไมไดปลอยใหนํ้าตาล

ข้ึนไมกลัวหรือ ”
“หามซื้อยากินเอง มันอันตรายกินกระเพาะ”
“ทําไมดูแลตัวเอง ดื้อ”
เพราะอะไรเจาหนาท่ีสาธารณสุขจึงใชคําพูด

เหลาน้ี ซึ่งพ้ืนฐานก็มาจากความหวังดีของผูดูแล
สุขภาพ  แตขาดความเขาใจวิธีคิดและเหตุผลของ
ผูรับบริการ

การทํางานบริการสุขภาพเปนการทํางานกับ
ชีวิตคน จึงเปนเรื่องท่ีผูใหบริการสุขภาพ ตองเขาใจ
ความหมายของชีวิตมากกวาโรคท่ีเขาเปน บุคคลเมื่อ
เกิดเจ็บปวย มิใชเขาจะตองท้ิงทุกอยางในชีวิตเพ่ือมา
ดูแลสุขภาพอยางเดียว เพราะชีวิตไมใชเรื่องสุขภาพ
สําคัญท่ีสุด ดังน้ันเขาจึงตองคิดทุกเรื่องในชีวิต วาเขา
จะใชชีวิตอยางไรใหอยูกับโลกท่ีตองมีการดํารงชีพ และ
อยูกับโรคท่ีเปนการเจ็บปวยใหได เขาตองแกปญหา
และใชชีวิตอยูใหไดตามสภาพความเปนจริงเขาตองคิด
อะไรจะเหมาะสมและพอดีกับชีวิตตนเองภายใตเง่ือนไข
ขอจํากัดของชีวิตซึ่งการตัดสินใจและทําสิ่งตางๆตาม
มาตรฐานชีวิตของตนเอง มีหลายๆเรื่องของเขาซึ่งเรา
มักไมเขาใจ เพราะเรามักคิดและตัดสินเขาบนความคิด
ของเรา โดยใชมาตรฐานตามกรอบสาธารณสุข ตาม
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กรอบความคิดของเรา  เมื่อไหรท่ีเขาทําไมเหมือนท่ีเรา
ใหคําแนะนํา หรือตามวิชาความรูท่ีเรียนมา เราก็มองวา
ไมถูกตอง
4. ทําอยางไรจะเขาใจชีวิตคน

การท่ีผูใหบริการสุขภาพจะเขาใจความเปนจริงใน
ชีวิตของผูรับบริการไดน้ัน ผูใหบริการตองเขาใจ
ผูรับบริการในทุกๆดาน มองชีวิตอยางท่ีเขาเปน ตาม
แนวคิดของ Dahlgren and Whiteheard’s model
ในประเด็นตาง ดังน้ี

1) การดํารงชีวิตของผูรับบริการ ครอบครัว และ
สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และภาวะสิ่งแวดลอม ของ
ผู รั บบริ การ ในการ ให คํ าแนะ นําการ เรื่ อ งการ
รับประทานอาหาร ผูใหบริการไมควรคิดถึงแตเรื่อง
อาหารดีมีประโยชนแตเพียงอยางเดียว ตองคิดถึง
รายไดของผู รับบริการเทาไร มีภาระรับผิดชอบ
อะไรบางท่ีตองใชจายเพียงพอใหทุกคนในครอบครัวอยู
รอดดวย ตองเขาใจอาหารท่ีมีคุณคาทดแทนกันไดท่ีมี
อยูในทองถ่ิน หางาย ราคาถูก อาหารตามฤดูกาล และ
คํานึงถึงวัฒนธรรมการรับประทานอาหารในแตละ
ทองถ่ินเปนหลัก ตัวอยางเชนแมแตการดื่มกาแฟ ใน
บางกรณี กาแฟมีประโยชนและจําเปนตอการดํารงชีวิต
เชน มีผูสูงอายุรายหน่ึง คุณยายจะนอนตั้งแตหัวค่ํา ตื่น
เท่ียงคืน ปนจักรยานไปถอนผักบุงในสวน ตั้งแตเท่ียง
คืนถึงเชามืด เพ่ือท่ีจะเอาไปสงตลาดขายตอนเชา ทุกๆ
วันกอนลงถอนผักบุงคุณยายจะดื่มกาแฟหน่ึงกระปอง
เพ่ือแกงวง จะไดกระปกระเปรา ถอนผักบุงไดมากๆ ถา
เรายึดแตตามหลักการคงตองใหคุณยายหยุดถอนผักบุง
พักผอนนอนใหเพียงพอ หามดื่มกาแฟเพราะมีคาเฟอีน
แตในความเปนจริงของชีวิต คุณยายจําเปนตองทํามา
หากิน เพ่ือมาเลี้ยงดูหลานและสามีท่ีปวย การทํางาน
และการดื่มกาแฟก็เปนตัวชวยใหคุณยายดํารงชีพอยูได
เชนกัน

2.) สภาวะการดํารงชีพและการทํางาน  ผู
ใหบริการตองเขาใจการดํารงชีพและการทํางานมีผลตอ
สุขภาพ  กอนท่ีจะแนะนําสงเสริมสนับสนุนสุขภาพดาน
กายภาพ  สาธารณูปโภค เชน มักจะแนะนําใหจัดของ

ใชใหเปนระเบียบ ทําความสะอาดบานอยูเสมอ บาน
ตองมีประตูหนาตางมิดชิด  สิ่งตางๆเหลาน้ี เปนสิ่งท่ี
ถูกตองตามหลักวิชา แตในความเปนจริงชีวิตคน ไม
สามารถใชชีวิตในอุดมคติไดเสมอไปทุกคน เพราะชีวิตมี
ขอจํากัด ตัวอยางเชน คุณลุงปวยเปนโรคถุงลมโปงพอง
เลาวา “ทํางานโรงไม มีหนาท่ียกไมเขาเครื่อง มีอาการ
เหน่ือยหอบเปนประจํา เพ่ิงกลับจากโรงพยาบาล หมอ
บอกใหพักผอนมากๆ มาหาหมอตามนัด กินยาใหถูก...
ลุงกลับมาเชาบายก็ไปทํางาน เหน่ือยมากก็น่ังพัก ยาก็
กินแบบประหยัด กินครึ่งเม็ดกลัวหมด เลิกงานก็ไปเก็บ
ขวดมาขาย ลุงตองหารายไดเพ่ิม ผอนรถซาเลง หยุด
งานไปหาหมอบอยๆ ก็ขาดรายได นายจางตัดเงิน วัน
ละ300 เดือนน้ี ไปนอนมา5 วัน เงินหายไป1500 อยาง
ไงก็ตองมาทํางานจะนอนอยูก็อด จะเอาเวลาท่ีไหนมา
จัดบานถูหอง แคน้ีก็หมดแรงแลว” ดังน้ันคําแนะนําท่ี
ใหไปกอนกลับบานคุณลุงทําตามไมได แตถาผูใหบริการ
เขาชีวิตจริงของลุงอาจมีแนวทางในการดูแล เชน เพ่ิม
ยาใหพอกับท่ีลุงจําเปนตองใช สอนวิธีการสังเกตอาการ
การแกปญหาเบื้องตนเมื่อเกิดอาการ การมารับยา
วางแผนรวมกันเลือกวันท่ีลุงหยุดงาน

ซึ่งการไปตรวจสุขภาพหรือการรับยาตามนัด
ของผูปวย เรามักจะนัดใหมาชวงเวลาราชการและวัน
เปดคลินิกเฉพาะทางเทาน้ัน ถามาไมตรงนัด หรือขาด
หายไป ก็อาจจะถูกตําหนิ แตในผูปวยบางรายมีความ
จําเปนท่ีมาไมได เชน ไมมีคนพามา ลูกหลานไมวาง อยู
คนเดียว ไมมีเงินคาเดินทาง เปนตน

3.) การชวยเหลือจากสังคมและชุมชน
การชวยเหลือดูแลกัน อาจมีหลายรูปแบบข้ึนอยูกับ
ลักษณะของสังคมและชุมชน เชน ผูท่ีมีปญหาเจ็บปวย
คลายกัน  การชวยเหลือมีท้ังเปนทางการและไมเปน
ทางการ บางคนพบเจอกันขณะรอตรวจ พูดคุย
สอบถามอาการแลกเปลี่ยนเรียนรูการดูแลตนเอง การ
แกปญหาการเจ็บปวยตอกัน แมแตการชวยเหลือ
ของเพ่ือนบาน เพ่ือนฝูง ท่ีแวะเวียนไปเยี่ยม ปรับทุกข
ใหคลายเหงาคลายเครียด ก็เปนการ ในบางชุมชนใช
ผูนําศาสนามามีสวนรวมในการใหกําลังใจ บางกลุม

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
Vol. 4 No.1 Jan – Jun 2017

~ 94 ~

กรอบความคิดของเรา  เมื่อไหรท่ีเขาทําไมเหมือนท่ีเรา
ใหคําแนะนํา หรือตามวิชาความรูท่ีเรียนมา เราก็มองวา
ไมถูกตอง
4. ทําอยางไรจะเขาใจชีวิตคน
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อาหารดีมีประโยชนแตเพียงอยางเดียว ตองคิดถึง
รายไดของผู รับบริการเทาไร มีภาระรับผิดชอบ
อะไรบางท่ีตองใชจายเพียงพอใหทุกคนในครอบครัวอยู
รอดดวย ตองเขาใจอาหารท่ีมีคุณคาทดแทนกันไดท่ีมี
อยูในทองถ่ิน หางาย ราคาถูก อาหารตามฤดูกาล และ
คํานึงถึงวัฒนธรรมการรับประทานอาหารในแตละ
ทองถ่ินเปนหลัก ตัวอยางเชนแมแตการดื่มกาแฟ ใน
บางกรณี กาแฟมีประโยชนและจําเปนตอการดํารงชีวิต
เชน มีผูสูงอายุรายหน่ึง คุณยายจะนอนตั้งแตหัวค่ํา ตื่น
เท่ียงคืน ปนจักรยานไปถอนผักบุงในสวน ตั้งแตเท่ียง
คืนถึงเชามืด เพ่ือท่ีจะเอาไปสงตลาดขายตอนเชา ทุกๆ
วันกอนลงถอนผักบุงคุณยายจะดื่มกาแฟหน่ึงกระปอง
เพ่ือแกงวง จะไดกระปกระเปรา ถอนผักบุงไดมากๆ ถา
เรายึดแตตามหลักการคงตองใหคุณยายหยุดถอนผักบุง
พักผอนนอนใหเพียงพอ หามดื่มกาแฟเพราะมีคาเฟอีน
แตในความเปนจริงของชีวิต คุณยายจําเปนตองทํามา
หากิน เพ่ือมาเลี้ยงดูหลานและสามีท่ีปวย การทํางาน
และการดื่มกาแฟก็เปนตัวชวยใหคุณยายดํารงชีพอยูได
เชนกัน
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สุขภาพ  กอนท่ีจะแนะนําสงเสริมสนับสนุนสุขภาพดาน
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ใชใหเปนระเบียบ ทําความสะอาดบานอยูเสมอ บาน
ตองมีประตูหนาตางมิดชิด  สิ่งตางๆเหลาน้ี เปนสิ่งท่ี
ถูกตองตามหลักวิชา แตในความเปนจริงชีวิตคน ไม
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กินแบบประหยัด กินครึ่งเม็ดกลัวหมด เลิกงานก็ไปเก็บ
ขวดมาขาย ลุงตองหารายไดเพ่ิม ผอนรถซาเลง หยุด
งานไปหาหมอบอยๆ ก็ขาดรายได นายจางตัดเงิน วัน
ละ300 เดือนน้ี ไปนอนมา5 วัน เงินหายไป1500 อยาง
ไงก็ตองมาทํางานจะนอนอยูก็อด จะเอาเวลาท่ีไหนมา
จัดบานถูหอง แคน้ีก็หมดแรงแลว” ดังน้ันคําแนะนําท่ี
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หายไป ก็อาจจะถูกตําหนิ แตในผูปวยบางรายมีความ
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อะไรบางท่ีตองใชจายเพียงพอใหทุกคนในครอบครัวอยู
รอดดวย ตองเขาใจอาหารท่ีมีคุณคาทดแทนกันไดท่ีมี
อยูในทองถ่ิน หางาย ราคาถูก อาหารตามฤดูกาล และ
คํานึงถึงวัฒนธรรมการรับประทานอาหารในแตละ
ทองถ่ินเปนหลัก ตัวอยางเชนแมแตการดื่มกาแฟ ใน
บางกรณี กาแฟมีประโยชนและจําเปนตอการดํารงชีวิต
เชน มีผูสูงอายุรายหน่ึง คุณยายจะนอนตั้งแตหัวค่ํา ตื่น
เท่ียงคืน ปนจักรยานไปถอนผักบุงในสวน ตั้งแตเท่ียง
คืนถึงเชามืด เพ่ือท่ีจะเอาไปสงตลาดขายตอนเชา ทุกๆ
วันกอนลงถอนผักบุงคุณยายจะดื่มกาแฟหน่ึงกระปอง
เพ่ือแกงวง จะไดกระปกระเปรา ถอนผักบุงไดมากๆ ถา
เรายึดแตตามหลักการคงตองใหคุณยายหยุดถอนผักบุง
พักผอนนอนใหเพียงพอ หามดื่มกาแฟเพราะมีคาเฟอีน
แตในความเปนจริงของชีวิต คุณยายจําเปนตองทํามา
หากิน เพ่ือมาเลี้ยงดูหลานและสามีท่ีปวย การทํางาน
และการดื่มกาแฟก็เปนตัวชวยใหคุณยายดํารงชีพอยูได
เชนกัน

2.) สภาวะการดํารงชีพและการทํางาน  ผู
ใหบริการตองเขาใจการดํารงชีพและการทํางานมีผลตอ
สุขภาพ  กอนท่ีจะแนะนําสงเสริมสนับสนุนสุขภาพดาน
กายภาพ  สาธารณูปโภค เชน มักจะแนะนําใหจัดของ

ใชใหเปนระเบียบ ทําความสะอาดบานอยูเสมอ บาน
ตองมีประตูหนาตางมิดชิด  สิ่งตางๆเหลาน้ี เปนสิ่งท่ี
ถูกตองตามหลักวิชา แตในความเปนจริงชีวิตคน ไม
สามารถใชชีวิตในอุดมคติไดเสมอไปทุกคน เพราะชีวิตมี
ขอจํากัด ตัวอยางเชน คุณลุงปวยเปนโรคถุงลมโปงพอง
เลาวา “ทํางานโรงไม มีหนาท่ียกไมเขาเครื่อง มีอาการ
เหน่ือยหอบเปนประจํา เพ่ิงกลับจากโรงพยาบาล หมอ
บอกใหพักผอนมากๆ มาหาหมอตามนัด กินยาใหถูก...
ลุงกลับมาเชาบายก็ไปทํางาน เหน่ือยมากก็น่ังพัก ยาก็
กินแบบประหยัด กินครึ่งเม็ดกลัวหมด เลิกงานก็ไปเก็บ
ขวดมาขาย ลุงตองหารายไดเพ่ิม ผอนรถซาเลง หยุด
งานไปหาหมอบอยๆ ก็ขาดรายได นายจางตัดเงิน วัน
ละ300 เดือนน้ี ไปนอนมา5 วัน เงินหายไป1500 อยาง
ไงก็ตองมาทํางานจะนอนอยูก็อด จะเอาเวลาท่ีไหนมา
จัดบานถูหอง แคน้ีก็หมดแรงแลว” ดังน้ันคําแนะนําท่ี
ใหไปกอนกลับบานคุณลุงทําตามไมได แตถาผูใหบริการ
เขาชีวิตจริงของลุงอาจมีแนวทางในการดูแล เชน เพ่ิม
ยาใหพอกับท่ีลุงจําเปนตองใช สอนวิธีการสังเกตอาการ
การแกปญหาเบื้องตนเมื่อเกิดอาการ การมารับยา
วางแผนรวมกันเลือกวันท่ีลุงหยุดงาน

ซึ่งการไปตรวจสุขภาพหรือการรับยาตามนัด
ของผูปวย เรามักจะนัดใหมาชวงเวลาราชการและวัน
เปดคลินิกเฉพาะทางเทาน้ัน ถามาไมตรงนัด หรือขาด
หายไป ก็อาจจะถูกตําหนิ แตในผูปวยบางรายมีความ
จําเปนท่ีมาไมได เชน ไมมีคนพามา ลูกหลานไมวาง อยู
คนเดียว ไมมีเงินคาเดินทาง เปนตน

3.) การชวยเหลือจากสังคมและชุมชน
การชวยเหลือดูแลกัน อาจมีหลายรูปแบบข้ึนอยูกับ
ลักษณะของสังคมและชุมชน เชน ผูท่ีมีปญหาเจ็บปวย
คลายกัน  การชวยเหลือมีท้ังเปนทางการและไมเปน
ทางการ บางคนพบเจอกันขณะรอตรวจ พูดคุย
สอบถามอาการแลกเปลี่ยนเรียนรูการดูแลตนเอง การ
แกปญหาการเจ็บปวยตอกัน แมแตการชวยเหลือ
ของเพ่ือนบาน เพ่ือนฝูง ท่ีแวะเวียนไปเยี่ยม ปรับทุกข
ใหคลายเหงาคลายเครียด ก็เปนการ ในบางชุมชนใช
ผูนําศาสนามามีสวนรวมในการใหกําลังใจ บางกลุม



วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
Vol. 4 No.1 Jan – Jun 2017

~ 95 ~

กอตั้งเปนชมรม หรือสมาคม  มีการพบปะพูดคุย
แนะนําชวยเหลือกัน เชน สมาคมโรคไต ชมรมคนพิการ
เปนตน

ผูใหบริการสุขภาพ ควรมีสวนรวมในการ
ชวยเหลือจากสังคมและชุมชน โดยเฉพาะการใหขอมูล
ท่ีเปนประโยชน เชน ความรู ท้ังเรื่องการเจ็บปวย
หนวยงาน องคกรตางๆ ท่ีสามารถใหการชวยเหลือ
สงเสริมศักยภาพของผูรับบริการใหดียิ่งข้ึน และเปนท่ี
พ่ึงใหยามเมื่อตองการ

4.) พฤติกรรมและรูปแบบการดําเนินชีวิต
เรื่องพฤติกรรมและรูปแบบการดําเนินชีวิต เปนเรื่องท่ี
เปลี่ยนแปลงยาก เพราะบริบท วิธีคิดเหตุผลของแตละ
บุคคลแตกตางกัน แตอยางไรก็ตามบุคคล มีศักยภาพมี
ความสามารถปรับตัวในการในการดูแลตนเองเมื่อถึงจุด
หน่ึงก็จะมีการเปลี่ยนแปลงปรับตัวเพ่ือสุขภาพของ
ตนเองเชนกัน ประกอบกับภาครัฐใหการสนับสนุน
สงเสริม ปจจัยภายนอกก็จะชวยไดอีกระดับหน่ึง ดังน้ัน
ผูใหบริการสุขภาพ จึงตองทําความเขาใจบริบทชีวิต
และเสนอทางเลือกท่ีเหมาะและสมดุลกับชีวิตของแต
ละคน เพราะจะใหทุกคนทําตามคําแนะนําน้ันตองมา
จากเขาตัดสินใจเลือกทําตามน้ันเพราะสําคัญมากกวา
และการท่ีเขาไมทําตามก็ไมใชวาเขาไมเห็นประโยชน
หรือความสําคัญ แตเปนเพราะบางอยางในชีวิตสําคัญ
กวาเชนกัน

5. เราจะพัฒนาสุขภาพใหเกิดขึ้นกับ
ประชาชนไดอยางไร

การจะพัฒนาสุขภาพใหเกิดข้ึนกับประชาชน
ไดน้ันบุคลากรสาธารณสุขตอง

1) มองสุขภาพเปนองครวม ท้ังสุขภาพกาย
จิต ภารกิจดํารงชีวิตดวยความเขาใจปจจัยท่ีกําหนด
ภาวะสุขภาพของคน ไดแก การดํารงชีวิตของ
ผูรับบริการ ครอบครัว และสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม
และภาวะสิ่งแวดลอม การทํางาน และปจจัยทาง
รางกายท่ีไมสามารถเปลี่ยนแปลง

2) เปดใจรับฟงเรื่องราวชีวิต ทําความเขาใจ
อยางไมมีอคติ ก็จะทําใหเรามองเห็นชีวิตคนมากข้ึน

3) มองปญหาและความต อ งการขอ ง
ผูรับบริการ อยูบนฐานของชีวิตของผูรับบริการ

4)ใหบริการสุขภาพเชิงรุก โดยใหความสําคัญกับการ
ปรับมุมมองสุขภาพใหกวางกวา การเจ็บปวยและโรค

5) ใหบริการดวยความเขาใจความจําเปนของแตละ
บุคคลอยางเหมาะสมมีการจัดบริการสรางเสริมสุขภาพ ปองกัน
โรคใหมีความสมดุลกับงานรักษาพยาบาล สรางการมีสวนรวม
ของผูปวยหรือประชาชน

การพัฒนาสุขภาพใหบรรลุผลสําเร็จบคุลากร
ทางสุขภาพตองมีความรูความสามารถในวิชาชีพตนเอง
รวมท้ังมีมุมมองท่ีเขาใจชีวิตจริง เขาใจผูมารับบริการ
และนําไปสู การ พัฒนาศักยภาพของผูป วยหรื อ
ประชาชนในการพ่ึงตนเองดานสุขภาพตอไป

รูปท่ี 1 ปจจัยท่ีมีผลตอสขุภาพ
ท่ีมา : Dahlgren and Whitehead, 1991
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รูปท่ี 1 ปจจัยท่ีมีผลตอสขุภาพ
ท่ีมา : Dahlgren and Whitehead, 1991
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ไมสามารถท่ีจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือผลกระทบได ผู
ใหบริการจึงควรทําความเขาใจกับชีวิตคน ยืดหยุนและ
ปรับประยุกตใชความรูใหสอดคลองกับสภาพบริบทของ
แตละบุคคล จึงเรียกวาการบริการดวยหัวใจความเปน
มนุษย ซึ่งมิใชการพูดไพเราะออนหวาน การสัมผัส ซึ่ง
เปนเพียงรูปแบบ แตหัวใจสําคัญคือการใหบริการ
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เปนบริการทางสุขภาพท่ีเคารพในศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษย ยอมรับในความเปนตัวตน ยอมรับในการคิดและ
การตัดสินใจของผูรับบริการสุขภาพ เปนการบริการ
แบบองครวมและยึดผูปวยเปนศูนยกลางอยางแทจริง

บรรณานุกรม
ชวินทร เลิศศรีมงคล.(2560) สุขภาพและปจจัยท่ี
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ปรับปรุง .ภาควิชาเวชศาสตรครอบครัว
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
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การศึกษาประสบการณการใหคําปรึกษาดานสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี
The study of experiences in health counseling of public health personnel,

Ratchaburi Province
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บทคัดยอ

ศึกษาประสบการณการใหคําปรึกษาดานสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี เปนการวิจัยเชิงคุณภาพแบบ
การศึกษาปรากฏการณวิทยา (Phenomenology study) แบบตีความ (Hermeneutic Phenomenology) ผูใหขอมูล ไดแก บุคลากร
สาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานในจังหวัดราชบุรี และไดเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการใหบริการสุขภาวะแนวใหม และกลับไปปฏิบัติงานใน
พ้ืนท่ีเดิม จํานวน 30 คน ท่ีเลือกจากบุคลากรท่ีเขารับการอบรมฯ จํานวน 100 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณแบบก่ึง
โครงสราง (semi-structured interview) ถามเก่ียวกับความเช่ือความคิดและการปฏิบัติขณะใหคําปรึกษาดานสุขภาพแกผูรับบริการ
การสัมภาษณใชวิธีบันทึกเสียงลงในเครื่องบันทึกเสียงและการจดบันทึก ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ของผูใหขอมูลมีประสบการณการ
ใหคําปรึกษาดานสุขภาพ ดังน้ี 1) เขาใจชีวิตคน 2) ตระหนักวาการดูแลตนเองเปนสิ่งเฉพาะ และ 3) ยอมรับวาการบริการบางเรื่องไม
ตอบสนองความตองการของผูรับบริการ
คําสําคัญ:การใหคําปรึกษาดานสุขภาพ การบริการสุขภาพ บุคลากรสุขภาพ

Abstract
The study of experiences in health counseling of public health personnel, Ratchaburi Province was a

quasi experimental study. The study aimed to clarify life experiences of the public health personnel trained in
providing health counseling before. The participants were 30 public health personnel working for health care
institutes in Ratchaburi Province in 2015. The instruments were the interview guides focused on how they have
change ideas and practice in providing health counseling. The researchers analysed tha data using thematic
analysis. The findings showed that the participants perceived in 1) understood in life, 2) aware of uniqueness of
self care  and 3) perceived that existing care provide may not meet the needs of clients.
Key words: health counseling, health care and health personnel

1. บทนํา
งานดานการดูแลสุขภาพน้ันเปนงานท่ีมีความ

ซับซอนเน่ืองจากไมสามารถแยกภาวะสุขภาพออกมาจากสวน
อ่ืนๆของชีวิตได มีปจจัยหลายประการท่ีมีผลตอภาวะสุขภาพ
ของบุคคล และภาวะสุขภาพของบุคคลก็มีผลตอการดําเนิน
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ไปสูการมีสุขภาวะท่ีดีได ในทางตรงกันขามตองระบุไดดวย
เชนกันวาผูรับบริการมีความพรอมท่ีจะดูแลสุขภาพของ
ตนเองอยางไรบาง เมื่อวิเคราะหไดเชนน้ีการดูแลชวยเหลือจึง
มีหลายรูปแบบหน่ึงในรูปแบบน้ันก็คือการใหคําปรึกษาดาน
สุขภาพ ท่ีเปนการใหขอมูล ใหความรู รับฟงความคิดเห็นของ
ผูรับบริการ แลวสรางความรวมมือกับผูรับบริการใหไดมีสวน
นําตนเองและตัดสินใจเก่ียวกับการดูแลสุขภาพของตนเอง
เพ่ือใหมีสุขภาวะท่ีดีตอไป

จังหวัดราชบุรีโดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ราชบุรี ไดมุงเปาใหประชากรในจังหวัดราชบุร-ี เปนประชากร
ท่ีมีสุขภาวะดี จึงไดรวมมือกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการทําใหประชาชนของ
จังหวัดไดรับการพัฒนาในดานตางๆใหกลายเปนราชบุรี
จังหวัดแหงสุขภาวะ กิจกรรม 1 ก็คือ การพัฒนาบุคลากร
สาธารณสุขดานการบริการเพ่ือสุขภาวะแนวใหมจังหวัด
ราชบุรี โดยไดรวมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการใหบริการให
ตรงกับความตองการและปญหาท่ีแทจริงของผูรับบริการจัด
ข้ึนในชวงเดือนมิถุนายน - กันยายน 2558 เมื่อเสร็จสิ้นการ
อบรมในระยะของการใหความรูและการฝกปฏิบัติแลว
บุคลากรสาธารณสุขก็ไดมีโอกาสท่ีจะนําความรูท่ีไดรับไป
ปฏิบัติในการใหบริการสุขภาพแกผูรับบริการในพ้ืนท่ีท่ี
ปฏิบัติงานอยู

ลักษณะการปฏิบัติงานท่ีสําคัญประการหน่ึงก็คือ
งานดานการใหคําปรึกษาดานสุขภาพซึ่งมีความครอบคลุมท้ัง
การใหคําปรึกษาเรื่องของโรคท่ีเปนอยู การดูแลตนเอง การ
ปองกัน และการสงเสริมสุขภาพ ซึ่งมีจุดเนนท่ีวาการให
คําปรึกษาดานสุขภาพน้ันจะตองอยูบนพ้ืนฐานของขอมูลชีวิต
จริงของผูรับบริการ และผูรับบริการจะตองมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจดูแลรักษาสุขภาพของตนเองดวย การดูแลสุขภาพ
แบบน้ีจึงจะเปนการดูแลสุขภาพท่ีมีความยั่งยืน

อยางไรก็ตามยังไมมีการศึกษาวิจัยใหทราบแนชัด
วาบุคลากรสาธารณสุขท่ีผานการอบรมไดรับความรูไดฝก
ปฏิบัติไปแลวน้ันเกิดการปรับเปลี่ยนความคิดและนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงในการใหบริการอยางไร การศึกษาประสบการณ
ในการใหคําปรึกษาดานสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข จึงมี

ความจําเปนและสําคัญ เพ่ือทําใหเกิดความรูใหมวา บุคลากร
สาธารณสขุของจังหวัดราชบุรี น้ันไดมีประสบการณในการให
คําปรึกษาดานสุขภาพแกผูรับบริการอยางไร ท่ีจะสนับสนุน
ใหเกิดการมีสุขภาวะท่ีดีแกประชาชนได

2. วัตถุประสงค เพ่ือศึกษาประสบการณการให
คําปรึกษาดานสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข

3. คําจํากัดความท่ีใชในการวิจัย
การใหคําปรึกษาดานสุขภาพ หมายถึง กระบวนการ

ของสัมพันธภาพระหวางผูใหคําปรึกษากับผูรับคําปรึกษา เพ่ือ
การชวยเหลือใหมีบุคคลสุขภาพดี ท้ังสุขภาพทางดานรางกาย
จิตใจ สติปญญา สังคม และจิตวิญญาณโดยอาศัยเทคนิควิธีการ
ในการใหคําปรึกษาและพ้ืนความรูดานสุขภาพอนามยัของผูให
คําปรึกษาในการชวยใหบุคคลรูและเขาใจตนเอง ยอมรับ
เก่ียวกับสุขภาพอนามัยของตน สามารถดูแลสุขภาพของ
ตนเอง ปรับตัวเก่ียวกับพฤติกรรมสุขภาพ รวมถึงเจตคติ
คานิยมและการปฏิบัติตัวท่ีเหมาะสมและดําเนินชีวิตไดอยาง
มีความสุขตามศักยภาพ

4. กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยท่ีมุงสรางความรูข้ึนใหม

ดวยปรัชญา antipositivism แบบปรากฏการณนิยมทาง
ปรัชญามีตนความคิดมาจากนักปรัชญาช่ือ Edmund Husserl
โดยมีนักปรัชญาอีกคนหน่ึง คือ Alfred Schultz เปนผู
ถายทอดมาอีกตอหน่ึง หากใครคุนเคยกับความคิดของ Max
Waber และทฤษฎีการกระทําระหวางกันดวยสัญลักษณ (
Symbolic Interactionism) แลวตามแนวความคิดของพวก
ปรากฏการณนิยมน้ัน มนุษยจะเปนผูสรางบริบทหรือ
สภาวการณข้ึนโดยท่ีตนเปนสวนหน่ึงของสภาวการณ หรือ
ระเบียบสังคม เมื่อเปนดังน้ัน มนุษยจึงเปนผูสรางสังคมข้ึน
แลวกําหนดความหมายสิ่ งตางๆในสังคมน้ันตามท่ีตน
เห็นสมควร (Social Order) ข้ึนไดอยางไร นักปรากฏการณ
นิยมเนนการศึกษากระบวนการเหลาน้ี ภายหลังในสังคมหรือ
จากความรูสึกนึกคิดของสมาชิกสังคมท่ีเขาศึกษาน้ัน สวน
ใหญมักจะอาศัยเทคนิคการใหสมาชิกไดหยุดดําเนินชีวิต
ตามปกติช่ัวคราว แลวใหคิดวาความจริงน้ีควรเปนอยางไร
เชน กําลังรับประทานอาหารอยู มีคนแปลกหนามาหยิบแกว
นํ้าของทานไปดื่มหนาตาเฉย กรณีเชนน้ีจะทําใหผูท่ีกําลัง
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ไปสูการมีสุขภาวะท่ีดีได ในทางตรงกันขามตองระบุไดดวย
เชนกันวาผูรับบริการมีความพรอมท่ีจะดูแลสุขภาพของ
ตนเองอยางไรบาง เมื่อวิเคราะหไดเชนน้ีการดูแลชวยเหลือจึง
มีหลายรูปแบบหน่ึงในรูปแบบน้ันก็คือการใหคําปรึกษาดาน
สุขภาพ ท่ีเปนการใหขอมูล ใหความรู รับฟงความคิดเห็นของ
ผูรับบริการ แลวสรางความรวมมือกับผูรับบริการใหไดมีสวน
นําตนเองและตัดสินใจเก่ียวกับการดูแลสุขภาพของตนเอง
เพ่ือใหมีสุขภาวะท่ีดีตอไป

จังหวัดราชบุรีโดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ราชบุรี ไดมุงเปาใหประชากรในจังหวัดราชบุร-ี เปนประชากร
ท่ีมีสุขภาวะดี จึงไดรวมมือกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการทําใหประชาชนของ
จังหวัดไดรับการพัฒนาในดานตางๆใหกลายเปนราชบุรี
จังหวัดแหงสุขภาวะ กิจกรรม 1 ก็คือ การพัฒนาบุคลากร
สาธารณสุขดานการบริการเพ่ือสุขภาวะแนวใหมจังหวัด
ราชบุรี โดยไดรวมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการใหบริการให
ตรงกับความตองการและปญหาท่ีแทจริงของผูรับบริการจัด
ข้ึนในชวงเดือนมิถุนายน - กันยายน 2558 เมื่อเสร็จสิ้นการ
อบรมในระยะของการใหความรูและการฝกปฏิบัติแลว
บุคลากรสาธารณสุขก็ไดมีโอกาสท่ีจะนําความรูท่ีไดรับไป
ปฏิบัติในการใหบริการสุขภาพแกผูรับบริการในพ้ืนท่ีท่ี
ปฏิบัติงานอยู

ลักษณะการปฏิบัติงานท่ีสําคัญประการหน่ึงก็คือ
งานดานการใหคําปรึกษาดานสุขภาพซึ่งมีความครอบคลุมท้ัง
การใหคําปรึกษาเรื่องของโรคท่ีเปนอยู การดูแลตนเอง การ
ปองกัน และการสงเสริมสุขภาพ ซึ่งมีจุดเนนท่ีวาการให
คําปรึกษาดานสุขภาพน้ันจะตองอยูบนพ้ืนฐานของขอมูลชีวิต
จริงของผูรับบริการ และผูรับบริการจะตองมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจดูแลรักษาสุขภาพของตนเองดวย การดูแลสุขภาพ
แบบน้ีจึงจะเปนการดูแลสุขภาพท่ีมีความยั่งยืน

อยางไรก็ตามยังไมมีการศึกษาวิจัยใหทราบแนชัด
วาบุคลากรสาธารณสุขท่ีผานการอบรมไดรับความรูไดฝก
ปฏิบัติไปแลวน้ันเกิดการปรับเปลี่ยนความคิดและนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงในการใหบริการอยางไร การศึกษาประสบการณ
ในการใหคําปรึกษาดานสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข จึงมี

ความจําเปนและสําคัญ เพ่ือทําใหเกิดความรูใหมวา บุคลากร
สาธารณสขุของจังหวัดราชบุรี น้ันไดมีประสบการณในการให
คําปรึกษาดานสุขภาพแกผูรับบริการอยางไร ท่ีจะสนับสนุน
ใหเกิดการมีสุขภาวะท่ีดีแกประชาชนได

2. วัตถุประสงค เพ่ือศึกษาประสบการณการให
คําปรึกษาดานสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข

3. คําจํากัดความท่ีใชในการวิจัย
การใหคําปรึกษาดานสุขภาพ หมายถึง กระบวนการ

ของสัมพันธภาพระหวางผูใหคําปรึกษากับผูรับคําปรึกษา เพ่ือ
การชวยเหลือใหมีบุคคลสุขภาพดี ท้ังสุขภาพทางดานรางกาย
จิตใจ สติปญญา สังคม และจิตวิญญาณโดยอาศัยเทคนิควิธีการ
ในการใหคําปรึกษาและพ้ืนความรูดานสุขภาพอนามยัของผูให
คําปรึกษาในการชวยใหบุคคลรูและเขาใจตนเอง ยอมรับ
เก่ียวกับสุขภาพอนามัยของตน สามารถดูแลสุขภาพของ
ตนเอง ปรับตัวเก่ียวกับพฤติกรรมสุขภาพ รวมถึงเจตคติ
คานิยมและการปฏิบัติตัวท่ีเหมาะสมและดําเนินชีวิตไดอยาง
มีความสุขตามศักยภาพ

4. กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยท่ีมุงสรางความรูข้ึนใหม

ดวยปรัชญา antipositivism แบบปรากฏการณนิยมทาง
ปรัชญามีตนความคิดมาจากนักปรัชญาช่ือ Edmund Husserl
โดยมีนักปรัชญาอีกคนหน่ึง คือ Alfred Schultz เปนผู
ถายทอดมาอีกตอหน่ึง หากใครคุนเคยกับความคิดของ Max
Waber และทฤษฎีการกระทําระหวางกันดวยสัญลักษณ (
Symbolic Interactionism) แลวตามแนวความคิดของพวก
ปรากฏการณนิยมน้ัน มนุษยจะเปนผูสรางบริบทหรือ
สภาวการณข้ึนโดยท่ีตนเปนสวนหน่ึงของสภาวการณ หรือ
ระเบียบสังคม เมื่อเปนดังน้ัน มนุษยจึงเปนผูสรางสังคมข้ึน
แลวกําหนดความหมายสิ่ งตางๆในสังคมน้ันตามท่ีตน
เห็นสมควร (Social Order) ข้ึนไดอยางไร นักปรากฏการณ
นิยมเนนการศึกษากระบวนการเหลาน้ี ภายหลังในสังคมหรือ
จากความรูสึกนึกคิดของสมาชิกสังคมท่ีเขาศึกษาน้ัน สวน
ใหญมักจะอาศัยเทคนิคการใหสมาชิกไดหยุดดําเนินชีวิต
ตามปกติช่ัวคราว แลวใหคิดวาความจริงน้ีควรเปนอยางไร
เชน กําลังรับประทานอาหารอยู มีคนแปลกหนามาหยิบแกว
นํ้าของทานไปดื่มหนาตาเฉย กรณีเชนน้ีจะทําใหผูท่ีกําลัง
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ไปสูการมีสุขภาวะท่ีดีได ในทางตรงกันขามตองระบุไดดวย
เชนกันวาผูรับบริการมีความพรอมท่ีจะดูแลสุขภาพของ
ตนเองอยางไรบาง เมื่อวิเคราะหไดเชนน้ีการดูแลชวยเหลือจึง
มีหลายรูปแบบหน่ึงในรูปแบบน้ันก็คือการใหคําปรึกษาดาน
สุขภาพ ท่ีเปนการใหขอมูล ใหความรู รับฟงความคิดเห็นของ
ผูรับบริการ แลวสรางความรวมมือกับผูรับบริการใหไดมีสวน
นําตนเองและตัดสินใจเก่ียวกับการดูแลสุขภาพของตนเอง
เพ่ือใหมีสุขภาวะท่ีดีตอไป

จังหวัดราชบุรีโดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ราชบุรี ไดมุงเปาใหประชากรในจังหวัดราชบุร-ี เปนประชากร
ท่ีมีสุขภาวะดี จึงไดรวมมือกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการทําใหประชาชนของ
จังหวัดไดรับการพัฒนาในดานตางๆใหกลายเปนราชบุรี
จังหวัดแหงสุขภาวะ กิจกรรม 1 ก็คือ การพัฒนาบุคลากร
สาธารณสุขดานการบริการเพ่ือสุขภาวะแนวใหมจังหวัด
ราชบุรี โดยไดรวมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการใหบริการให
ตรงกับความตองการและปญหาท่ีแทจริงของผูรับบริการจัด
ข้ึนในชวงเดือนมิถุนายน - กันยายน 2558 เมื่อเสร็จสิ้นการ
อบรมในระยะของการใหความรูและการฝกปฏิบัติแลว
บุคลากรสาธารณสุขก็ไดมีโอกาสท่ีจะนําความรูท่ีไดรับไป
ปฏิบัติในการใหบริการสุขภาพแกผูรับบริการในพ้ืนท่ีท่ี
ปฏิบัติงานอยู

ลักษณะการปฏิบัติงานท่ีสําคัญประการหน่ึงก็คือ
งานดานการใหคําปรึกษาดานสุขภาพซึ่งมีความครอบคลุมท้ัง
การใหคําปรึกษาเรื่องของโรคท่ีเปนอยู การดูแลตนเอง การ
ปองกัน และการสงเสริมสุขภาพ ซึ่งมีจุดเนนท่ีวาการให
คําปรึกษาดานสุขภาพน้ันจะตองอยูบนพ้ืนฐานของขอมูลชีวิต
จริงของผูรับบริการ และผูรับบริการจะตองมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจดูแลรักษาสุขภาพของตนเองดวย การดูแลสุขภาพ
แบบน้ีจึงจะเปนการดูแลสุขภาพท่ีมีความยั่งยืน

อยางไรก็ตามยังไมมีการศึกษาวิจัยใหทราบแนชัด
วาบุคลากรสาธารณสุขท่ีผานการอบรมไดรับความรูไดฝก
ปฏิบัติไปแลวน้ันเกิดการปรับเปลี่ยนความคิดและนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงในการใหบริการอยางไร การศึกษาประสบการณ
ในการใหคําปรึกษาดานสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข จึงมี

ความจําเปนและสําคัญ เพ่ือทําใหเกิดความรูใหมวา บุคลากร
สาธารณสขุของจังหวัดราชบุรี น้ันไดมีประสบการณในการให
คําปรึกษาดานสุขภาพแกผูรับบริการอยางไร ท่ีจะสนับสนุน
ใหเกิดการมีสุขภาวะท่ีดีแกประชาชนได

2. วัตถุประสงค เพ่ือศึกษาประสบการณการให
คําปรึกษาดานสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข

3. คําจํากัดความท่ีใชในการวิจัย
การใหคําปรึกษาดานสุขภาพ หมายถึง กระบวนการ

ของสัมพันธภาพระหวางผูใหคําปรึกษากับผูรับคําปรึกษา เพ่ือ
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รับประทานอาหารอยูฉุกคิดข้ึนมาวาความเปนจริงระเบียบ
การกินอาหารน้ีเปนอยางไร ควรหรือถูกตองหรือไม

การวิจัยครั้งน้ีมุงสรางความรูจากประสบการณของ
บุคคลท่ีเกิดข้ึนในชีวิตจริง  ประสบการณของชีวิตบุคคล
เหลาน้ีเปนความรูใหมซึ่งอยูบนพ้ืนฐานของความเปนจริงไมใช
มาจากทฤษฎีท่ีมีอยูแลว ความรู ท่ีเกิดข้ึนในครั้งน้ี ความ

เฉพาะเจาะจงวาเปนความรูของการดูแลสุขภาวะประชาชน
จังหวัดราชบุรี โดยบุคลากรสาธารณสุขของจังหวัดราชบุรี
เทาน้ัน การสรางองคความรูจึงเปนแบบ inductive ให
บุคลากรสาธารณสุขเลาวาเขาไดใหคําปรึกษาดานสุขภาพแก
ผูรับบริการอยางไร หลังจากท่ีไดรับการอบรมไปแลว

ประสบการณ
การใหคําปรึกษาทางสุขภาพ

รับฟง ไมตดัสิน
ชีวิตผูปวย หลักวิชาการ

ใหบริการ
โดยพิจารณาชีวิตของผูปวย

แผนภาพ กรอบแนวคดิท่ีใชในการวิจัย

5. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องการศึกษาประสบการณการให

คําปรึกษาดานสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข จังหวัด
ราชบุ รี  เปนการวิจั ยเ ชิ งคุณภาพแบบการศึ กษา
ปรากฏการณวิทยา (Phenomenology study) แบบ
ตีความ (Hermeneutic Phenomenology) ตามแนวคิด
ของ Heidegger (อัญญา ปลดเปลื้อง, 2556) เพ่ือศึกษา
ประสบการณชีวิตในการใหคําปรึกษาดานสุขภาพของ
บุคลากรสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานในจังหวัดราชบุรี

6. ประชากรและกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยาง
ไดแก  บุคลากรสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานใน

จังหวัดราชบุรี และไดเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ใหบริการสุขภาวะแนวใหม ระหวางเดือนพฤษภาคม -
ตุลาคม 2558 และกลับไปปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเดิม จํานวน
30 คน ท่ีเลือกจากบุคลากรสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานใน

จังหวัดราชบุรี และไดเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ใหบริการสุขภาวะแนวใหม ระหวางเดือนพฤษภาคม
ตุลาคม 2558 จํานวน 100 คน

7. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณแบบ

ก่ึงโครงสราง (semi-structured interview) ซึ่งมีลักษณะ
แนวคําถามปลายเปด สามารถยืดหยุนได มีความตอเน่ือง
ของขอคําถาม สามารถเจาะลึกได ใชเก็บรวบรวมขอมูล
จากผูใหขอมูลรายบุคคล (In depth interview) เพ่ือศึกษา
ความเช่ือความคิดและการปฏิบัติขณะใหคําปรึกษาดาน
สุขภาพแกผูรับบริการ การสัมภาษณใชวิธีบันทึกเสียงลงใน
เครื่องบันทึกเสียงและการจดบันทึก แนวคําถามในการ
สัมภาษณกําหนดหัวขอไว ดังน้ี ขอใหทานเลาใหฟงวา
หลังจากจบการอบรมฯไปแลว เมื่อทานกลับไปทํางานดาน
การใหคําปรึกษาทางสุขภาพ ทานคิดหรือทําสิ่งเหลาน้ี
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อยางไร ในประเด็นตอไปน้ี 1) รูปแบบการใหคําปรึกษา
ดานสุขภาพของทานเปลี่ยนแปลงไปหรือไม อยางไร 2)
ทานคิดอยางไรเก่ียวกับผูปวยท่ีไมคอยทําตามคําแนะนํา
และมีอาการกําเริบอยูเรื่อยๆ แลวทานใหคําปรึกษาแกเขา
อยางไร และ 3) ในการใหคําปรึกษาดานสุขภาพน้ัน ทาน
เคยพบผูปวยท่ีเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไปในทางท่ีดีข้ึน
หรือไม เพราะเหตุใดจึงเปนเชนน้ัน เปนตน

8. การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ
ผู วิจั ยจะหาคุณภาพของเครื่องมือโดยให

ผูเช่ียวชาญดานการใหคําปรึกษาดานสุขภาพและการ
บริการดวยหัวใจความเปนมนุษย จํานวน 3 คน อานและ
ใหขอเสนอแนะ หลั งจากน้ันผู วิจัยจะปรับแกตาม
ขอเสนอแนะกอนนําไปทดลองใชสัมภาษณจริงกับกลุมท่ี
คลายกับผูใหขอมูลในการวิจัย จํานวน 10 คน ตอมาผูวิจัย
ปรับแกใหเหมาะสมอีกครั้งกอนนําไปใชจริง

9. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผู วิจัยประชาสัมพันธการวิจัยใหบุคลากร

สาธารณสุขท่ีไดรับเชิญใหเขารับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการใหบริการสุขภาวะแนวใหม
จังหวัดราชบุรี โดยสงเอกสารเชิญชาวนเขารวม
การวิจัยทางไปรษณีย

2. ผูวิจัยช้ีแจงการวิจัยใหบุคลากรสาธารณสุขท่ีเขา
รับการอบรมเชิงปฏิบัติการการใหบริการสุข
ภาวะแนวใหม จังหวัดราชบุรี และสนใจเขารวม
การวิจัย ไดทราบรายละเอียดการวิจัยในชวงพัก
หลังจากรับประทานอาหารกลางวันแลว

3. ผูวิจัยเชิญชวนผูสนใจเขารวมการวิจัย โดยเนน
วาการวิจัยน้ีไมเก่ียวของกับการบริการฝกอบรม
ท่ีเขากําลังจะไดรับ การเขารวมการวิจัยจะไมมี
ผลใดๆ ตอการเปนผูเขาอบรม ท้ังดานบริการท่ี
จะไดรับและการประเมินผล

4. หลังจากน้ันผูวิจัยมอบเอกสารแนะนําการวิจัย
ใหผูสนใจไปอานรายละเอียดดวยตนเอง และ
แจงวาหากพิจารณาแลวตัดสินใจจะเขารวมการ
วิจัย ใหแจงผูวิจัยและลงนามยินยอมใหขอมูล
มาสงในวันถัดไป

5. ผูวิจัยและผูชวยผูวิจัยสัมภาษณอาสาสมัครท่ี
เขารวมการวิจัยเปนรายบุคคล ระยะเวลาการ
สัมภาษณ ประมาณ 1 ช่ัวโมง

6. หากพิจารณาแลวตัดสินใจจะเขารวมการวิจัย
ใหแจงผูวิจัยและลงนามยินยอมใหขอมูล

7. ผูวิจัยและผูชวยผูวิจัยสัมภาษณอาสาสมัครท่ี
เขารวมการวิจัยเปนรายบุคคลท่ีบานของ
อาสาสมัคร ระยะเวลาการสัมภาษณ ประมาณ 1
ช่ัวโมง

10. ระยะเวลาท่ีเก็บขอมูล
ผูวิจัยเก็บขอมูลระหวาง วันท่ี กรกฎาคม –

ธันวาคม 2558
11. การวิเคราะหขอมูล

ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหขอมูลของ ไดเคลแมน
และ อัลเลน (Diekelmann and Allen method.1989)
โดย มีข้ันตอนการวิเคราะห ดังน้ี อานเน้ือหาท่ีไดจากการ
ถอดเทปเพ่ือใหเกิดความเขาใจ เขียนสรุปขอความท่ีแปล
ความไดจากการสัมภาษณ ทีมผูวิจัยวิเคราะหขอความ
ตามท่ีไดจากการสัมภาษณหรือจากเน้ือหา เมื่อตีความ
ขอมูลแลวพบวาไมสอดคลองไดศึกษาเพ่ิมเติมจากเน้ือหา
เปรียบเทียบความเหมือนและความตางของเน้ือหา คนหา
ความสัมพันธของประเด็นสําคัญท่ีเกิดข้ึน นําเสนอเคาโครง
ของประเด็นสําคัญ และสรุปเคาโครงสุดทาย (อัญญา ปลด
เปลื้อง, 2556)

12. สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัยพบวา การใหคําปรึกษาดาน

สุขภาพของผูใหขอมูลเปลี่ยนแปลงไป ดังน้ี 1) เขาใจชีวิต
ผูรับบริการ 2) ยอมรับการดูแลตนเองของผูรับบริการ
และ 3 ) ตระหนักวายังมีการบริการในสถานบริการท่ีไม
ตอบสนองความตองการของผูรับบริการ มีรายละเอียด
ดังตอไปน้ี

1. เขาใจชีวิตคน
หลังจากเขารวมการอบรมแลวเ กิดการ

เปลี่ยนแปลงในความคิด ทําใหผูใหขอมูลเขาใจชีวิตคน
มีทัศนคติในการมองคนอยางเขาใจ ซึ่งแยกเปน 3
ประเด็นไดแก
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4. หลังจากน้ันผูวิจัยมอบเอกสารแนะนําการวิจัย
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1.1) สุขภาพไมใชสิ่งสําคัญท่ีสุดในชีวิต

การดําเนินชีวิตของชาวบานมักมีเรื่องสุขภาพ
เขามาเก่ียวของนอยมาก ชีวิตชาวบานหรือผูปวยอยูกับ
การทํามาหากิน การหารายไดตลอดเวลา และไมคิดวา
สุขภาพและการดูสุขภาพของตนเองเปนเรื่องใหญ
ตัวอยางบันทึกการเรียนรูของผูอบรมดังน้ี

…เรื่องสุขภาพสําหรับชาวบานสวนใหญให
ความสําคัญนอยกวาเรื่องปากทองหรือเศรษฐกิจ เชน ใน
เรื่องของการตรวจครรภและการฝากครรภ ในระบบสุขภาพ
หญิงตั้งครรภทุกรายตองฝากครรภและตรวจหาความ
ผิดปกติ ในระหว างตั้ งครรภ  เพ่ือปองกันและแก ไข
ภาวะแทรกซอนท่ีอาจจะเกิดข้ึนในระหวางตั้งครรภ  แตใน
ชีวิตจริงกลับพบวา คาใชจายสําคัญกวา เน่ืองจากสามี
ทํางานคนเดยีว ดวยขอจํากัดเรื่องคาใชจาย หญิงใกลคลอด
รายหน่ึงมีอาชีพตัดออย จึงไมเคยมาฝากครรภ ไมมีผลการ
ตรวจเลือด วันท่ีมาคลอด พยาบาลจะเจาะเลือดเพ่ือหาเช้ือ
เอดสและกามโรค รวมไปถึงการอัลตราซาวดและสวน
อุจจาระเพ่ือเตรียมคลอด แตหญิงตั้งครรภรายน้ีกังวลเรื่อง
คาใชจายมาก กลัวมีเงินไมพอจาย ดังคําพูดท่ีบอกวา “เจาะ
เลือดตองเสียเงินไหมหมอ ไมตองอัลตราซาวดหรอกเดี๋ยว
เปลืองเงิน สวนเสียตังคเยอะอีกหรือเปลาจะ”….

….ผูปวยชายอายุ 62 ปปวยดวยโรคหัวใจขาด
เลือดไปเลี้ยงและหัวใจวาย ขอหมอกลับบานเมื่ออาการ
ทุเลาลง โดยใหเหตุผลวาตองกลับไปทํางานรับจางหารายได
มาเลี้ยงตนเองและครอบครัว แตแพทยไมอนุญาตเกรงวา
อาการของผูปวยจะกําเริบข้ึนอีก แตผูปวยกลับตอบวา….ถา
มีอาการจะรีบมาโรงพยาบาล ตอนน้ีขอกลับกอน ลางาน
บอยๆเดี๋ยวนายจางหาคนอ่ืนมาทําแทน ผมก็ไมมีงานทํา

1.2) การรับรู ศักยภาพในการพ่ึงตนเองของ
ผูปวย
จากการอบรมผูรับการอบรมไดเขาใจและ

มองเห็นกระบวนการแกปญหาและการปรับตัวในการ
ดํารงชีพของผูปวยและครอบครัวภายใตการเจ็บปวย
เรื้อรัง และเขาใจการดูแลสุขภาพของตนเองของแตละ
คนท่ีหลากหลาย ซึ่งการพ่ึงตนเองเปนกระบวนการ
เรียนรูของผูปวยท่ีเกิดจากแสวงหาขอมูล นําวิธีตางๆ
เชน คําแนะนําจากทีมสุขภาพ เพ่ือนบาน จากผูปวย

ดวยกัน ขาวสาร โฆษณาตาง ๆ เพ่ือนํามาประยุกตหรือ
ปรับใชกับตนเอง จากการลองผิดลองถูก ปรับเปลี่ยน
ตามขอจํากัดของวิถีชีวิตของแตละคนไมเหมือนกัน เพ่ือ
ความอยูรอดในการดํารงชีพตามอัตภาพของแตละคน
ตัวอยางคําพูดของผูอบรมดังน้ี

จากการ ท่ี ไดศึ กษาและ ทําความ เข า ใจ
ผูรับบริการ พบวา ผูรับบริการจะพยายามท่ีจะพ่ึง
ตนเองดวยการเสาะแสวงหาวิธีเพ่ือใหสามารถดํารงชีวิต
อยูกับโรคท่ีเปนอยางมีความสุข ตามสภาพความเปน
จริงของครอบครัว พยายามท่ีจะชวยเหลือตนเอง เพ่ือ
เปนภาระกับผูอ่ืนใหนอยท่ีสุด ตัวอยางกรณีศึกษาทีผู
เขารับการอบรมไดหยิบยกข้ึนมา ไดแก

…ผูปวยพิการทอนลาง อายุ 50 ป มีอาการ
ทองผูก เลาใหฟงวา “ผมมีปญหาทองผูกเปนประจํา
บางท่ีเปนอาทิตยถึงจะถาย 1 ครั้ง พ่ีสาวผมเขาเอา
มะขามเปยกเคี้ยวกับนํ้าตาลกับเกลือปนเปนกอนใหผม
กิน กินไปไดสักพักก็ถายออกมา สบายทอง หมอเขาก็
เคยใหยาถายมากินแตมันไมไดผลหรอก ยาของหมอมัน
ออน”

…ผูปวยพิการทอนลาง อายุ 45 ป ปวยเปน
อัมพาตทอนลางมักจะมีอาการทองอืดเปนประจํา เลา
ใหฟงวา “เวลาอยูบานทองมันข้ึน ทองโตแข็ง  ผมนวด
ๆ แลวก็ใหพ่ีเหยียบบาง พอกอนแข็งมันแตกผมรูสึกลม
มันเดินถึงปลายขาเลย แลวผมก็สบายข้ึน  ทองก็แฟบ
ลง แตหมอไมใหทํา แตมันดีข้ึนจริงๆ นะ ” ซึ่งแพทย
ไมใหทํา แตก็ไมไดบอกวิธีอ่ืนท่ีดีกวาน้ี

1.3)มองเห็นทุกขและปญหาท่ีแทจริง
ผูปวยแตละราย รวมท้ังได เรียนรูพฤติกรรมการ
ดํารงชีวิตของผูปวย เขาใจความเปนตัวตนและเขาใจ
สภาพชีวิต รวมท้ังการปรับสภาพตัวเองใหอยูไดในการ
ดํารงชีวิตกับภาวะความเจ็บปวยของตนเอง ทําใหผูเขา
อบรมมีโลกทัศนและมุมมองของการเขาใจปญหาความ
ตองการของผูปวย เกิดการมองคนอยางเห็นอกเห็นใจ
มากข้ึน มองผูปวยเชิงบวก เขาใจในความเปนปจเจก
ของบุคคลเพ่ิมมากข้ึน ยอมรับและเขาใจในศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษยของผูปวย และเขาใจศักยภาพของ
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ผูรับบริการ พบวา ผูรับบริการจะพยายามท่ีจะพ่ึง
ตนเองดวยการเสาะแสวงหาวิธีเพ่ือใหสามารถดํารงชีวิต
อยูกับโรคท่ีเปนอยางมีความสุข ตามสภาพความเปน
จริงของครอบครัว พยายามท่ีจะชวยเหลือตนเอง เพ่ือ
เปนภาระกับผูอ่ืนใหนอยท่ีสุด ตัวอยางกรณีศึกษาทีผู
เขารับการอบรมไดหยิบยกข้ึนมา ไดแก

…ผูปวยพิการทอนลาง อายุ 50 ป มีอาการ
ทองผูก เลาใหฟงวา “ผมมีปญหาทองผูกเปนประจํา
บางท่ีเปนอาทิตยถึงจะถาย 1 ครั้ง พ่ีสาวผมเขาเอา
มะขามเปยกเคี้ยวกับนํ้าตาลกับเกลือปนเปนกอนใหผม
กิน กินไปไดสักพักก็ถายออกมา สบายทอง หมอเขาก็
เคยใหยาถายมากินแตมันไมไดผลหรอก ยาของหมอมัน
ออน”

…ผูปวยพิการทอนลาง อายุ 45 ป ปวยเปน
อัมพาตทอนลางมักจะมีอาการทองอืดเปนประจํา เลา
ใหฟงวา “เวลาอยูบานทองมันข้ึน ทองโตแข็ง  ผมนวด
ๆ แลวก็ใหพ่ีเหยียบบาง พอกอนแข็งมันแตกผมรูสึกลม
มันเดินถึงปลายขาเลย แลวผมก็สบายข้ึน  ทองก็แฟบ
ลง แตหมอไมใหทํา แตมันดีข้ึนจริงๆ นะ ” ซึ่งแพทย
ไมใหทํา แตก็ไมไดบอกวิธีอ่ืนท่ีดีกวาน้ี

1.3)มองเห็นทุกขและปญหาท่ีแทจริง
ผูปวยแตละราย รวมท้ังได เรียนรูพฤติกรรมการ
ดํารงชีวิตของผูปวย เขาใจความเปนตัวตนและเขาใจ
สภาพชีวิต รวมท้ังการปรับสภาพตัวเองใหอยูไดในการ
ดํารงชีวิตกับภาวะความเจ็บปวยของตนเอง ทําใหผูเขา
อบรมมีโลกทัศนและมุมมองของการเขาใจปญหาความ
ตองการของผูปวย เกิดการมองคนอยางเห็นอกเห็นใจ
มากข้ึน มองผูปวยเชิงบวก เขาใจในความเปนปจเจก
ของบุคคลเพ่ิมมากข้ึน ยอมรับและเขาใจในศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษยของผูปวย และเขาใจศักยภาพของ
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1.1) สุขภาพไมใชสิ่งสําคัญท่ีสุดในชีวิต

การดําเนินชีวิตของชาวบานมักมีเรื่องสุขภาพ
เขามาเก่ียวของนอยมาก ชีวิตชาวบานหรือผูปวยอยูกับ
การทํามาหากิน การหารายไดตลอดเวลา และไมคิดวา
สุขภาพและการดูสุขภาพของตนเองเปนเรื่องใหญ
ตัวอยางบันทึกการเรียนรูของผูอบรมดังน้ี

…เรื่องสุขภาพสําหรับชาวบานสวนใหญให
ความสําคัญนอยกวาเรื่องปากทองหรือเศรษฐกิจ เชน ใน
เรื่องของการตรวจครรภและการฝากครรภ ในระบบสุขภาพ
หญิงตั้งครรภทุกรายตองฝากครรภและตรวจหาความ
ผิดปกติ ในระหว างตั้ งครรภ  เพ่ือปองกันและแก ไข
ภาวะแทรกซอนท่ีอาจจะเกิดข้ึนในระหวางตั้งครรภ  แตใน
ชีวิตจริงกลับพบวา คาใชจายสําคัญกวา เน่ืองจากสามี
ทํางานคนเดยีว ดวยขอจํากัดเรื่องคาใชจาย หญิงใกลคลอด
รายหน่ึงมีอาชีพตัดออย จึงไมเคยมาฝากครรภ ไมมีผลการ
ตรวจเลือด วันท่ีมาคลอด พยาบาลจะเจาะเลือดเพ่ือหาเช้ือ
เอดสและกามโรค รวมไปถึงการอัลตราซาวดและสวน
อุจจาระเพ่ือเตรียมคลอด แตหญิงตั้งครรภรายน้ีกังวลเรื่อง
คาใชจายมาก กลัวมีเงินไมพอจาย ดังคําพูดท่ีบอกวา “เจาะ
เลือดตองเสียเงินไหมหมอ ไมตองอัลตราซาวดหรอกเดี๋ยว
เปลืองเงิน สวนเสียตังคเยอะอีกหรือเปลาจะ”….

….ผูปวยชายอายุ 62 ปปวยดวยโรคหัวใจขาด
เลือดไปเลี้ยงและหัวใจวาย ขอหมอกลับบานเมื่ออาการ
ทุเลาลง โดยใหเหตุผลวาตองกลับไปทํางานรับจางหารายได
มาเลี้ยงตนเองและครอบครัว แตแพทยไมอนุญาตเกรงวา
อาการของผูปวยจะกําเริบข้ึนอีก แตผูปวยกลับตอบวา….ถา
มีอาการจะรีบมาโรงพยาบาล ตอนน้ีขอกลับกอน ลางาน
บอยๆเดี๋ยวนายจางหาคนอ่ืนมาทําแทน ผมก็ไมมีงานทํา

1.2) การรับรู ศักยภาพในการพ่ึงตนเองของ
ผูปวย
จากการอบรมผูรับการอบรมไดเขาใจและ

มองเห็นกระบวนการแกปญหาและการปรับตัวในการ
ดํารงชีพของผูปวยและครอบครัวภายใตการเจ็บปวย
เรื้อรัง และเขาใจการดูแลสุขภาพของตนเองของแตละ
คนท่ีหลากหลาย ซึ่งการพ่ึงตนเองเปนกระบวนการ
เรียนรูของผูปวยท่ีเกิดจากแสวงหาขอมูล นําวิธีตางๆ
เชน คําแนะนําจากทีมสุขภาพ เพ่ือนบาน จากผูปวย

ดวยกัน ขาวสาร โฆษณาตาง ๆ เพ่ือนํามาประยุกตหรือ
ปรับใชกับตนเอง จากการลองผิดลองถูก ปรับเปลี่ยน
ตามขอจํากัดของวิถีชีวิตของแตละคนไมเหมือนกัน เพ่ือ
ความอยูรอดในการดํารงชีพตามอัตภาพของแตละคน
ตัวอยางคําพูดของผูอบรมดังน้ี

จากการ ท่ี ไดศึ กษาและ ทําความ เข า ใจ
ผูรับบริการ พบวา ผูรับบริการจะพยายามท่ีจะพ่ึง
ตนเองดวยการเสาะแสวงหาวิธีเพ่ือใหสามารถดํารงชีวิต
อยูกับโรคท่ีเปนอยางมีความสุข ตามสภาพความเปน
จริงของครอบครัว พยายามท่ีจะชวยเหลือตนเอง เพ่ือ
เปนภาระกับผูอ่ืนใหนอยท่ีสุด ตัวอยางกรณีศึกษาทีผู
เขารับการอบรมไดหยิบยกข้ึนมา ไดแก

…ผูปวยพิการทอนลาง อายุ 50 ป มีอาการ
ทองผูก เลาใหฟงวา “ผมมีปญหาทองผูกเปนประจํา
บางท่ีเปนอาทิตยถึงจะถาย 1 ครั้ง พ่ีสาวผมเขาเอา
มะขามเปยกเคี้ยวกับนํ้าตาลกับเกลือปนเปนกอนใหผม
กิน กินไปไดสักพักก็ถายออกมา สบายทอง หมอเขาก็
เคยใหยาถายมากินแตมันไมไดผลหรอก ยาของหมอมัน
ออน”

…ผูปวยพิการทอนลาง อายุ 45 ป ปวยเปน
อัมพาตทอนลางมักจะมีอาการทองอืดเปนประจํา เลา
ใหฟงวา “เวลาอยูบานทองมันข้ึน ทองโตแข็ง  ผมนวด
ๆ แลวก็ใหพ่ีเหยียบบาง พอกอนแข็งมันแตกผมรูสึกลม
มันเดินถึงปลายขาเลย แลวผมก็สบายข้ึน  ทองก็แฟบ
ลง แตหมอไมใหทํา แตมันดีข้ึนจริงๆ นะ ” ซึ่งแพทย
ไมใหทํา แตก็ไมไดบอกวิธีอ่ืนท่ีดีกวาน้ี

1.3)มองเห็นทุกขและปญหาท่ีแทจริง
ผูปวยแตละราย รวมท้ังได เรียนรูพฤติกรรมการ
ดํารงชีวิตของผูปวย เขาใจความเปนตัวตนและเขาใจ
สภาพชีวิต รวมท้ังการปรับสภาพตัวเองใหอยูไดในการ
ดํารงชีวิตกับภาวะความเจ็บปวยของตนเอง ทําใหผูเขา
อบรมมีโลกทัศนและมุมมองของการเขาใจปญหาความ
ตองการของผูปวย เกิดการมองคนอยางเห็นอกเห็นใจ
มากข้ึน มองผูปวยเชิงบวก เขาใจในความเปนปจเจก
ของบุคคลเพ่ิมมากข้ึน ยอมรับและเขาใจในศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษยของผูปวย และเขาใจศักยภาพของ
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ผูปวยในการดูแลตนเอง ตัวอยางคําพูดของผูอบรม
ดังน้ี

- ไดเรียนรูถึงการดําเนินชีวิตและสังคมของ
ผูปวยอยาง

แทจริงทําใหมีโลกทัศนและมุมมองเขาใจถึงปญหาความ
ตองการของผูปวยมากข้ึนไมจํากัดเพียงแคในหอผูปวย
ของโรงพยาบาล ตัวอยาง เชน

....คุณลุง อายุ 76 ปวยเปนโรคความดัน ทํา
ใหทราบวาท่ีคุณลุงไมไปรับการรักษาตามนัดเปนเพราะ
ลุงเบื่อคนไขเยอะ ตองรอนาน ไมมีคนอยูบาน ชอบขอ
ยาแกปวดจากหมอเปนประจําท้ังท่ีไมมีอาการ ตอนแรก
เขาใจวาคุณลุงดื้อ ขอยาพร่ําเพ่ือ ไมปวดก็ยังขอยาแก
ปวดอีก ซักถามจึงทราบวา อยูบานลุงมักจะมีอาการ
ปวดเมื่อยตามตัว ตองกินยาแกปวดเกือบทุกวัน บางวัน
ปวดมากก็กินตอนเย็นเพ่ิม ไมกินจะนอนไมหลับ ถาม
เรื่องบุหรี่ ลุงบอกวายังสูบอยู สูบแกเครียด เบื่อๆก็สูบ
สูบแลวสบายใจ ไมเลิกหรอก อายุปูนน้ีจะตายแลว สูบ
ไปแกรําคาญ สูบมาตั้งแตอายุ 16-17 ถาจะเลิกยาก

- ได เข า ใจสภาพชี วิต ท่ีแทจริ งของผูป วย
เรียนรู

พฤติกรรมในชีวิตของผูปวย มองดวยความเขาใจความ
เปนตัวตนของผูปวย เขาใจสภาพชีวิตปญหาและบริบท
ทางสังคมของผูปวยโรคเรื้อรัง  และเขาใจปญหาและ
ความตองการของผูปวยภายในบริบทการดํารงชีวิต
เลือกปฏิบัติพฤติกรรมท่ีขัดกับโรค เพราะสิ่งท่ีทําเปนสิ่ง
ท่ีตนเองรับรูวาดีกวาไมไดทํา ตัวอยาง เชน

...คุณลุงกับคุณปาปวยเปนเบาหวานและ
ความดันท้ังคูเลาใหฟงวาไปบอกลูกชายวาพอกับแม
เปนเบาหวาน ลูกสะใภไดยินบอกวาสมนํ้าหนา ไมได
บอกลูกชาย เพราะกลัววาเขาจะมีปญหากัน จึงแยก
ออกมาหากินเอง รับจางปลอกหอมปลอกกระเทียม
และขอเด็กมาเลี้ยง 1 คน ตอนแรกเขาใจวาคุณลุงเอา
เด็กมาเลี้ยงทําไม เด็กซนก็ไมไดพัก แตคุณลุงกลับตอบ
วาอยูกัน 2 คนเหงาไมรูจะคุยอะไร เงียบมากน่ังๆยังได
ยินเสียงหายใจตัวเองเลย มีเด็กไดเลนแกเหงาได พอกับ

แมเด็กใหคาเลี้ยงวันละ 50 บาท ลุงก็มีรายได เราจึง
เขาใจลุงกับปา

- ไดเรียนรูและเขาใจบริบทชีวิตผูปวยเพ่ิมมาก
ข้ึนรวมท้ัง
วิธีการดําเนินชีวิตภายใตสุขภาวะของโรคท่ี

ผูปวยเปนอยู มองผูอ่ืนดวยความเขาใจในตัวเขาใหมาก
ข้ึนทําใหเกิดมิตรภาพลดความขัดแยง เขาใจผูปวยและ
มีความเอ้ืออาทร เห็นอกเห็นใจ ไมใชดูแลแบบเอาตน
เปนหลัก ตัวอยาง เชน

….คุณปาอายุ 65 ป ปวยเปนเบาหวาน แก
เลาวา ระดับนํ้าตาลสวนใหญจะอยูในชวง 150-200
mg% จะรูสึกดี และรูวาเมื่อนํ้าตาลในเลือดต่ํา จะมี
อาการออนเพลีย ไมมีแรง อยากจะหลับอยางเดียว
ถาไดกินโอวัลตินเย็นๆสักพักจะรูสึกดีข้ึน เวลานํ้าตาล
สูงจะไมมีอาการ สวนความดันถารูสึกวาใจมันเตน
ตุบๆพอไปวัดจะข้ึนทุกที ก็จะทานยาลดความดัน ละ
นอนพักก็จะดีข้ึน ชีวิตทุกวันน้ีไมกลัวตายแลว เปน
ความดันเบาหวานมาหลายป ถามันจะตายก็ไมกลัว
เพราะชีวิจอยูมานานแลว ขอมีความสุขไปวันๆ
ความสุขของฉันคือไดไปรวมกลุมกับผูสูงอายุ กลุม
เล็กๆมีการรองเพลงคาราโอเกะ ลูกทุงท่ีชอบ บายดีก็
ไป ไมสบายก็อยูบาน…

... ผูปวยชายวัยรุน อายุ 18 ป ประสบ
อุบัติเหตุรถชนเปนอัมพาตครึ่งทอนลาง มีแผลกดทับ
ท่ีบริเวณสะโพกใหญมาก  บิดาเปนคนทําแผลให
ผูปวย สาเหตุท่ีไมไปทําแผลท่ีโรงพยาบาลคือไมพอใจ
เจาหนาท่ี เคยพาบุตรมาทําแผลตอนเวลาประมาณ 3
ทุมกวา พยาบาลพูดวา กลางวันทําไมไมมา หัวค่ําก็ได
มาทีไรเก็บเครื่องมือแลวทุกที บิดาของผูปวยโกรธ
มากทะเลาะมีปากเสียงกับเจาหนาท่ี หลังจากน้ันไม
พาบุตรชายมาทําแผลอีกเลย พูดคุยจึงทําใหเขาใจวา
บิดาของผูปวยเปนคนงานกอสราง ตองน่ังรถออกไป
ทํางานกับนายจางท่ีหางไกลจากบานมาก หลังเลิก
งานกวาจะกลับมาถึงบาน เกือบสามทุม ตองจัดการ
กับธุระในบานกวาจะเสร็จจึงจะสามารถพาบุตรมาทํา
แผลได เจาหนาท่ีไมไดทําความเขาใจกับปญหาและ
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ผูปวยในการดูแลตนเอง ตัวอยางคําพูดของผูอบรม
ดังน้ี

- ไดเรียนรูถึงการดําเนินชีวิตและสังคมของ
ผูปวยอยาง

แทจริงทําใหมีโลกทัศนและมุมมองเขาใจถึงปญหาความ
ตองการของผูปวยมากข้ึนไมจํากัดเพียงแคในหอผูปวย
ของโรงพยาบาล ตัวอยาง เชน

....คุณลุง อายุ 76 ปวยเปนโรคความดัน ทํา
ใหทราบวาท่ีคุณลุงไมไปรับการรักษาตามนัดเปนเพราะ
ลุงเบื่อคนไขเยอะ ตองรอนาน ไมมีคนอยูบาน ชอบขอ
ยาแกปวดจากหมอเปนประจําท้ังท่ีไมมีอาการ ตอนแรก
เขาใจวาคุณลุงดื้อ ขอยาพร่ําเพ่ือ ไมปวดก็ยังขอยาแก
ปวดอีก ซักถามจึงทราบวา อยูบานลุงมักจะมีอาการ
ปวดเมื่อยตามตัว ตองกินยาแกปวดเกือบทุกวัน บางวัน
ปวดมากก็กินตอนเย็นเพ่ิม ไมกินจะนอนไมหลับ ถาม
เรื่องบุหรี่ ลุงบอกวายังสูบอยู สูบแกเครียด เบื่อๆก็สูบ
สูบแลวสบายใจ ไมเลิกหรอก อายุปูนน้ีจะตายแลว สูบ
ไปแกรําคาญ สูบมาตั้งแตอายุ 16-17 ถาจะเลิกยาก

- ได เข า ใจสภาพชี วิต ท่ีแทจริ งของผูป วย
เรียนรู

พฤติกรรมในชีวิตของผูปวย มองดวยความเขาใจความ
เปนตัวตนของผูปวย เขาใจสภาพชีวิตปญหาและบริบท
ทางสังคมของผูปวยโรคเรื้อรัง  และเขาใจปญหาและ
ความตองการของผูปวยภายในบริบทการดํารงชีวิต
เลือกปฏิบัติพฤติกรรมท่ีขัดกับโรค เพราะสิ่งท่ีทําเปนสิ่ง
ท่ีตนเองรับรูวาดีกวาไมไดทํา ตัวอยาง เชน

...คุณลุงกับคุณปาปวยเปนเบาหวานและ
ความดันท้ังคูเลาใหฟงวาไปบอกลูกชายวาพอกับแม
เปนเบาหวาน ลูกสะใภไดยินบอกวาสมนํ้าหนา ไมได
บอกลูกชาย เพราะกลัววาเขาจะมีปญหากัน จึงแยก
ออกมาหากินเอง รับจางปลอกหอมปลอกกระเทียม
และขอเด็กมาเลี้ยง 1 คน ตอนแรกเขาใจวาคุณลุงเอา
เด็กมาเลี้ยงทําไม เด็กซนก็ไมไดพัก แตคุณลุงกลับตอบ
วาอยูกัน 2 คนเหงาไมรูจะคุยอะไร เงียบมากน่ังๆยังได
ยินเสียงหายใจตัวเองเลย มีเด็กไดเลนแกเหงาได พอกับ

แมเด็กใหคาเลี้ยงวันละ 50 บาท ลุงก็มีรายได เราจึง
เขาใจลุงกับปา

- ไดเรียนรูและเขาใจบริบทชีวิตผูปวยเพ่ิมมาก
ข้ึนรวมท้ัง
วิธีการดําเนินชีวิตภายใตสุขภาวะของโรคท่ี

ผูปวยเปนอยู มองผูอ่ืนดวยความเขาใจในตัวเขาใหมาก
ข้ึนทําใหเกิดมิตรภาพลดความขัดแยง เขาใจผูปวยและ
มีความเอ้ืออาทร เห็นอกเห็นใจ ไมใชดูแลแบบเอาตน
เปนหลัก ตัวอยาง เชน

….คุณปาอายุ 65 ป ปวยเปนเบาหวาน แก
เลาวา ระดับนํ้าตาลสวนใหญจะอยูในชวง 150-200
mg% จะรูสึกดี และรูวาเมื่อนํ้าตาลในเลือดต่ํา จะมี
อาการออนเพลีย ไมมีแรง อยากจะหลับอยางเดียว
ถาไดกินโอวัลตินเย็นๆสักพักจะรูสึกดีข้ึน เวลานํ้าตาล
สูงจะไมมีอาการ สวนความดันถารูสึกวาใจมันเตน
ตุบๆพอไปวัดจะข้ึนทุกที ก็จะทานยาลดความดัน ละ
นอนพักก็จะดีข้ึน ชีวิตทุกวันน้ีไมกลัวตายแลว เปน
ความดันเบาหวานมาหลายป ถามันจะตายก็ไมกลัว
เพราะชีวิจอยูมานานแลว ขอมีความสุขไปวันๆ
ความสุขของฉันคือไดไปรวมกลุมกับผูสูงอายุ กลุม
เล็กๆมีการรองเพลงคาราโอเกะ ลูกทุงท่ีชอบ บายดีก็
ไป ไมสบายก็อยูบาน…

... ผูปวยชายวัยรุน อายุ 18 ป ประสบ
อุบัติเหตุรถชนเปนอัมพาตครึ่งทอนลาง มีแผลกดทับ
ท่ีบริเวณสะโพกใหญมาก  บิดาเปนคนทําแผลให
ผูปวย สาเหตุท่ีไมไปทําแผลท่ีโรงพยาบาลคือไมพอใจ
เจาหนาท่ี เคยพาบุตรมาทําแผลตอนเวลาประมาณ 3
ทุมกวา พยาบาลพูดวา กลางวันทําไมไมมา หัวค่ําก็ได
มาทีไรเก็บเครื่องมือแลวทุกที บิดาของผูปวยโกรธ
มากทะเลาะมีปากเสียงกับเจาหนาท่ี หลังจากน้ันไม
พาบุตรชายมาทําแผลอีกเลย พูดคุยจึงทําใหเขาใจวา
บิดาของผูปวยเปนคนงานกอสราง ตองน่ังรถออกไป
ทํางานกับนายจางท่ีหางไกลจากบานมาก หลังเลิก
งานกวาจะกลับมาถึงบาน เกือบสามทุม ตองจัดการ
กับธุระในบานกวาจะเสร็จจึงจะสามารถพาบุตรมาทํา
แผลได เจาหนาท่ีไมไดทําความเขาใจกับปญหาและ
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ผูปวยอยาง

แทจริงทําใหมีโลกทัศนและมุมมองเขาใจถึงปญหาความ
ตองการของผูปวยมากข้ึนไมจํากัดเพียงแคในหอผูปวย
ของโรงพยาบาล ตัวอยาง เชน

....คุณลุง อายุ 76 ปวยเปนโรคความดัน ทํา
ใหทราบวาท่ีคุณลุงไมไปรับการรักษาตามนัดเปนเพราะ
ลุงเบื่อคนไขเยอะ ตองรอนาน ไมมีคนอยูบาน ชอบขอ
ยาแกปวดจากหมอเปนประจําท้ังท่ีไมมีอาการ ตอนแรก
เขาใจวาคุณลุงดื้อ ขอยาพร่ําเพ่ือ ไมปวดก็ยังขอยาแก
ปวดอีก ซักถามจึงทราบวา อยูบานลุงมักจะมีอาการ
ปวดเมื่อยตามตัว ตองกินยาแกปวดเกือบทุกวัน บางวัน
ปวดมากก็กินตอนเย็นเพ่ิม ไมกินจะนอนไมหลับ ถาม
เรื่องบุหรี่ ลุงบอกวายังสูบอยู สูบแกเครียด เบื่อๆก็สูบ
สูบแลวสบายใจ ไมเลิกหรอก อายุปูนน้ีจะตายแลว สูบ
ไปแกรําคาญ สูบมาตั้งแตอายุ 16-17 ถาจะเลิกยาก

- ได เข า ใจสภาพชี วิต ท่ีแทจริ งของผูป วย
เรียนรู

พฤติกรรมในชีวิตของผูปวย มองดวยความเขาใจความ
เปนตัวตนของผูปวย เขาใจสภาพชีวิตปญหาและบริบท
ทางสังคมของผูปวยโรคเรื้อรัง  และเขาใจปญหาและ
ความตองการของผูปวยภายในบริบทการดํารงชีวิต
เลือกปฏิบัติพฤติกรรมท่ีขัดกับโรค เพราะสิ่งท่ีทําเปนสิ่ง
ท่ีตนเองรับรูวาดีกวาไมไดทํา ตัวอยาง เชน

...คุณลุงกับคุณปาปวยเปนเบาหวานและ
ความดันท้ังคูเลาใหฟงวาไปบอกลูกชายวาพอกับแม
เปนเบาหวาน ลูกสะใภไดยินบอกวาสมนํ้าหนา ไมได
บอกลูกชาย เพราะกลัววาเขาจะมีปญหากัน จึงแยก
ออกมาหากินเอง รับจางปลอกหอมปลอกกระเทียม
และขอเด็กมาเลี้ยง 1 คน ตอนแรกเขาใจวาคุณลุงเอา
เด็กมาเลี้ยงทําไม เด็กซนก็ไมไดพัก แตคุณลุงกลับตอบ
วาอยูกัน 2 คนเหงาไมรูจะคุยอะไร เงียบมากน่ังๆยังได
ยินเสียงหายใจตัวเองเลย มีเด็กไดเลนแกเหงาได พอกับ

แมเด็กใหคาเลี้ยงวันละ 50 บาท ลุงก็มีรายได เราจึง
เขาใจลุงกับปา

- ไดเรียนรูและเขาใจบริบทชีวิตผูปวยเพ่ิมมาก
ข้ึนรวมท้ัง
วิธีการดําเนินชีวิตภายใตสุขภาวะของโรคท่ี

ผูปวยเปนอยู มองผูอ่ืนดวยความเขาใจในตัวเขาใหมาก
ข้ึนทําใหเกิดมิตรภาพลดความขัดแยง เขาใจผูปวยและ
มีความเอ้ืออาทร เห็นอกเห็นใจ ไมใชดูแลแบบเอาตน
เปนหลัก ตัวอยาง เชน

….คุณปาอายุ 65 ป ปวยเปนเบาหวาน แก
เลาวา ระดับนํ้าตาลสวนใหญจะอยูในชวง 150-200
mg% จะรูสึกดี และรูวาเมื่อนํ้าตาลในเลือดต่ํา จะมี
อาการออนเพลีย ไมมีแรง อยากจะหลับอยางเดียว
ถาไดกินโอวัลตินเย็นๆสักพักจะรูสึกดีข้ึน เวลานํ้าตาล
สูงจะไมมีอาการ สวนความดันถารูสึกวาใจมันเตน
ตุบๆพอไปวัดจะข้ึนทุกที ก็จะทานยาลดความดัน ละ
นอนพักก็จะดีข้ึน ชีวิตทุกวันน้ีไมกลัวตายแลว เปน
ความดันเบาหวานมาหลายป ถามันจะตายก็ไมกลัว
เพราะชีวิจอยูมานานแลว ขอมีความสุขไปวันๆ
ความสุขของฉันคือไดไปรวมกลุมกับผูสูงอายุ กลุม
เล็กๆมีการรองเพลงคาราโอเกะ ลูกทุงท่ีชอบ บายดีก็
ไป ไมสบายก็อยูบาน…

... ผูปวยชายวัยรุน อายุ 18 ป ประสบ
อุบัติเหตุรถชนเปนอัมพาตครึ่งทอนลาง มีแผลกดทับ
ท่ีบริเวณสะโพกใหญมาก  บิดาเปนคนทําแผลให
ผูปวย สาเหตุท่ีไมไปทําแผลท่ีโรงพยาบาลคือไมพอใจ
เจาหนาท่ี เคยพาบุตรมาทําแผลตอนเวลาประมาณ 3
ทุมกวา พยาบาลพูดวา กลางวันทําไมไมมา หัวค่ําก็ได
มาทีไรเก็บเครื่องมือแลวทุกที บิดาของผูปวยโกรธ
มากทะเลาะมีปากเสียงกับเจาหนาท่ี หลังจากน้ันไม
พาบุตรชายมาทําแผลอีกเลย พูดคุยจึงทําใหเขาใจวา
บิดาของผูปวยเปนคนงานกอสราง ตองน่ังรถออกไป
ทํางานกับนายจางท่ีหางไกลจากบานมาก หลังเลิก
งานกวาจะกลับมาถึงบาน เกือบสามทุม ตองจัดการ
กับธุระในบานกวาจะเสร็จจึงจะสามารถพาบุตรมาทํา
แผลได เจาหนาท่ีไมไดทําความเขาใจกับปญหาและ
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ขอจํากัดของผูปวยและครอบครัวคําพูดของเจาหนาท่ี
สะทอนถึงความไมเขาใจ การไดไปคุยในครั้งน้ีจึงทํา
ให เขาใจถึงปญหาและขอจํา กัดของผูปวยและ
ครอบครัว รูสึกเห็นใจมากข้ึน

2. การดูแลตนเองมีลักษณะเฉพาะ
การดูแลตนเองมีลักษณะเฉพาะ เปนรูปแบบ

ท่ีหลากหลายไมเหมือนทฤษฎี ข้ึนกับบริบทสภาพ
ชีวิตจริงของผูปวย เปนรูปแบบการดูแลตนเองท่ีไม
สามารถพบจากตําราเลมใด แตเปนสิ่งท่ีคนพบดวย
ตนเอง สวนหน่ึงอาจมาจากประสบการณ การพูดคุย
กับผูอ่ืนท่ีมีประสบการณคลายกัน การสังเกต การ
ลองผิดลอง ถูก ถึงแม ว าบางรูปแบบจะขัดกับ
คําแนะนําของบุคลากรสุขภาพ ตัวอยางกรณีศึกษาที
ผูเขารับการอบรมไดหยิบยกข้ึนมา ไดแก

…ผูปวยอัมพาตครึ่งทอนลางอายุ 58 ป ใส
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โรงพยาบาลเดือนละ 1 ครั้ง เลาใหฟงวา“เมื่ออาทิตย
กอนท่ีปสสาวะเปนตะกอนและมีไข  หมอจะฉีดยาผม
ผมวามันไมคอยจําเปนเทาไหร  ผมวาอากาศมันรอน
มากจึงมีไข และผมก็ดื่มนํ้านอย  ปสสาวะก็เลยเปน
ตะกอน  เวลาเปนตะกอนผมก็ใชวิธีบี้ ๆ สายและดื่ม
นํ้าเยอะ ๆ แตอากาศมันรอนมากผมจึงดื่มนํ้าไมพอ ”
“ผมมีวิธีการของผม ท่ีพวกหมอชอบแนะนําอยางน้ัน
อยางน้ีมันทําไมไดหรอก หมอเขาไมไดเปนอยางผม
ผมรูเองวาตองทํายังไงแบบไหน บางครั้งคุยกับคนท่ี
เปนเหมือนกันไปเจอท่ีรพ. เขาแนะนํามา บางครั้งดู
จากทีวีบาง”
การดูแลตนเองเปนกระบวนการแกปญหา

การดูแลตนเองเปนกระบวนการแกปญหาท่ีเกิด
จาการลองผิดลองถูกตลอดเวลาจนเหมาะสมกับชีวิต มี
การปรับตัวโดยการบริหารจัดการตามสถานการณหรือ
ปจจัยท่ีกระทบเขามา บางสถานการณท่ีมีปญหา/ความ
ทุกขซอนกันหลายอยาง เราจะเห็นสภาพการดูแลตนเอง
ท่ีเกิดจากการเรียนรู การลองผิดลองถูก การปรับเปลี่ยน
วิธีการจนพบสิ่งท่ีเหมาะสมสอดคลอง รวมกับการ
แสวงหาแหลงท่ีพ่ึง ท่ีจะใหขอมูล ใหคําปรึกษา ตัวอยาง
กรณีศึกษาทีผูเขารับการอบรมไดหยิบยกข้ึนมา ไดแก

…ผูปวยหญิงวัย 75 ป มีภาวะซีดมา 4 ป สามี
เปนอัลไซเมอร 5 ป บุตรชายเสพติดยาบา  มีอาการ
ทางจิต และพอท่ีแกชราอายุ 91 ป  ผูปวยสามารถ
ประเมินอาการตัวเองได จากการเรียนรูโดยสังเกต
ตนเองเลาใหฟงวา “ถาฉันเวียนหัว หนามืดจะรีบกิน
พวกยาหอม แตฉันสังเกตวาถามีอาการวูบบอยๆ แสดง
วาตองไปรพ.ใหเลือดแลว” ขณะเดียวกันตองดูแลลูก
ชายติดยาเสพติด ท่ีเคยมีอาการทางจิต และปฏิเสธการ
กินยาตานอาการทางจิต บางครั้งมีเอะอะอาละวาด
ผูปวยสังเกตการกินกาแฟเปนประจําของบุตรชาย จึง
บดยาตานอาการทางจิตผสมใสในขวดครีม (คอฟฟเมต)
เพราะลูกชายดื่มกาแฟผสมครีม บุตรชายดื่มกาแฟกิน
ทุกวันจึงไมขาดยา ปาลองผิดลองถูกจนสุดทายปาบด
ยาตานอาการทางจิต 9 เม็ด ผสมในคอฟฟเมต 1 ขวด
ทานได 15 วัน แตลูกยังมีอาละวาด ไปปรึกษาแพทยให
เพ่ิมเปน 15 เม็ดอาการดีข้ึน สามารถเรียกใชลูกชายให
ชวยดูแลพอท่ีเปนอัลไซเมอร และชวยปอนขาวมื้อ
กลางวันใหตาท่ีชวยเหลือตัวเองไมได แตละวันผูปวย
ตองดูแลตนเองและครอบครัวท่ีปวยท้ังหมด พยายาม
แกปญหาแตละวันใหสามารถดําเนินชีวิตตอไปได โดย
บอกวา “ตองทําใจดูแลกันไป ทุกขท่ีหนักท่ีสุดของฉัน
คือ เปนหวงลูกมากท่ีสุด กลัวมันตองไปติดคุก”

3.การใหบริการสุขภาพอาจไมตอบความ
ตองการ

3.1) การดูแลท่ีใหโดยยึดหลักการ/ทฤษฎี
มักไมตรงกับความตองการ กา รดู แ ล ท่ี ใ ห โ ด ย ยึ ด
หลักการ/ทฤษฎี มักไมตรงกับความตองการของผูปวย
เชน การใหคําแนะนําของพยาบาลกอนกลับบานผูปวย
ไมสามารถนํากลับไปใชไดจริงถาคําแนะนําน้ันขาดการ
ประยุกตใชใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของผูปวยตัวอยาง
บันทึกการเรียนรูของผูอบรม ดังน้ี

…ไดเห็นสภาพเปนจริงของคนไขแตละรายท่ี
ตองปรับสภาพตัวเองใหอยูไดในการดํารงชีวิตกับภาวะ
ความเจ็บปวยของตนเอง บางสิ่งบางอยางท่ีแนะนําแก
ผูปวยไมสามารถทําไดจริง

…คุณปาอายุ 58 ป มีอาชีพขายของชําใน
บาน ปวยเปนเบาหวานมารับยาตามนัดทุกครั้ง ปาเลา
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อยางน้ีมันทําไมไดหรอก หมอเขาไมไดเปนอยางผม
ผมรูเองวาตองทํายังไงแบบไหน บางครั้งคุยกับคนท่ี
เปนเหมือนกันไปเจอท่ีรพ. เขาแนะนํามา บางครั้งดู
จากทีวีบาง”
การดูแลตนเองเปนกระบวนการแกปญหา

การดูแลตนเองเปนกระบวนการแกปญหาท่ีเกิด
จาการลองผิดลองถูกตลอดเวลาจนเหมาะสมกับชีวิต มี
การปรับตัวโดยการบริหารจัดการตามสถานการณหรือ
ปจจัยท่ีกระทบเขามา บางสถานการณท่ีมีปญหา/ความ
ทุกขซอนกันหลายอยาง เราจะเห็นสภาพการดูแลตนเอง
ท่ีเกิดจากการเรียนรู การลองผิดลองถูก การปรับเปลี่ยน
วิธีการจนพบสิ่งท่ีเหมาะสมสอดคลอง รวมกับการ
แสวงหาแหลงท่ีพ่ึง ท่ีจะใหขอมูล ใหคําปรึกษา ตัวอยาง
กรณีศึกษาทีผูเขารับการอบรมไดหยิบยกข้ึนมา ไดแก

…ผูปวยหญิงวัย 75 ป มีภาวะซีดมา 4 ป สามี
เปนอัลไซเมอร 5 ป บุตรชายเสพติดยาบา  มีอาการ
ทางจิต และพอท่ีแกชราอายุ 91 ป  ผูปวยสามารถ
ประเมินอาการตัวเองได จากการเรียนรูโดยสังเกต
ตนเองเลาใหฟงวา “ถาฉันเวียนหัว หนามืดจะรีบกิน
พวกยาหอม แตฉันสังเกตวาถามีอาการวูบบอยๆ แสดง
วาตองไปรพ.ใหเลือดแลว” ขณะเดียวกันตองดูแลลูก
ชายติดยาเสพติด ท่ีเคยมีอาการทางจิต และปฏิเสธการ
กินยาตานอาการทางจิต บางครั้งมีเอะอะอาละวาด
ผูปวยสังเกตการกินกาแฟเปนประจําของบุตรชาย จึง
บดยาตานอาการทางจิตผสมใสในขวดครีม (คอฟฟเมต)
เพราะลูกชายดื่มกาแฟผสมครีม บุตรชายดื่มกาแฟกิน
ทุกวันจึงไมขาดยา ปาลองผิดลองถูกจนสุดทายปาบด
ยาตานอาการทางจิต 9 เม็ด ผสมในคอฟฟเมต 1 ขวด
ทานได 15 วัน แตลูกยังมีอาละวาด ไปปรึกษาแพทยให
เพ่ิมเปน 15 เม็ดอาการดีข้ึน สามารถเรียกใชลูกชายให
ชวยดูแลพอท่ีเปนอัลไซเมอร และชวยปอนขาวมื้อ
กลางวันใหตาท่ีชวยเหลือตัวเองไมได แตละวันผูปวย
ตองดูแลตนเองและครอบครัวท่ีปวยท้ังหมด พยายาม
แกปญหาแตละวันใหสามารถดําเนินชีวิตตอไปได โดย
บอกวา “ตองทําใจดูแลกันไป ทุกขท่ีหนักท่ีสุดของฉัน
คือ เปนหวงลูกมากท่ีสุด กลัวมันตองไปติดคุก”

3.การใหบริการสุขภาพอาจไมตอบความ
ตองการ

3.1) การดูแลท่ีใหโดยยึดหลักการ/ทฤษฎี
มักไมตรงกับความตองการ กา รดู แ ล ท่ี ใ ห โ ด ย ยึ ด
หลักการ/ทฤษฎี มักไมตรงกับความตองการของผูปวย
เชน การใหคําแนะนําของพยาบาลกอนกลับบานผูปวย
ไมสามารถนํากลับไปใชไดจริงถาคําแนะนําน้ันขาดการ
ประยุกตใชใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของผูปวยตัวอยาง
บันทึกการเรียนรูของผูอบรม ดังน้ี

…ไดเห็นสภาพเปนจริงของคนไขแตละรายท่ี
ตองปรับสภาพตัวเองใหอยูไดในการดํารงชีวิตกับภาวะ
ความเจ็บปวยของตนเอง บางสิ่งบางอยางท่ีแนะนําแก
ผูปวยไมสามารถทําไดจริง

…คุณปาอายุ 58 ป มีอาชีพขายของชําใน
บาน ปวยเปนเบาหวานมารับยาตามนัดทุกครั้ง ปาเลา
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ใหฟงวา หมอเขาก็หามกินโนนน่ี แตฉันมันชอบกินขนม
หวาน ขาวเหนียวมะมวง ขาวเหนียวถ่ัวดํา ก็พยายาม
ลดนะ แตไมไดเลิก หมอเขาใหกินขาววันละ 1 ทัพพี
ปาบอกวา 1 ทัพพีน่ีนะ ทําไมนอยจัง มันไมพอหรอก
มันหิว ตองเดินขายของท้ังวัน หิวปาก็ตองกิน ทําตาม
หมอมันไมมีแรงทํางาน

…ชีวิตจริงผูปวยไมสามารถทําตามการช้ีแนะ
ของเจาหนาท่ีไดท้ังหมดข้ึนอยูกับบริบทของแตละคน
เรียนรูวาชีวิตความเปนจริงกับสิ่งท่ีเราใหไปน้ัน บางครั้ง
ไมสามารถปฏิบัติได เราตองเรียนรูชีวิตของผูอ่ืนกอน รู
ถึงชีวิตความเปนอยูของผูปวยควรท่ีจะแนะนําให
สอดคลองหรือตรงตามบริบทของผูปวย เพราะเราอยู
กับผูปวยเปนเพียงแคระยะเวลาสั้นๆ แตผูปวยตอง
กลับไปอยูกับโรคตลอดชีวิตของเขา ตัวอยาง เชน

…คุณลุงอายุ 65 ป ปวยเปนความดัน วันน้ีมา
รับยาตามนัด พยาบาลถามเรื่องการปฏิบัติตัววาดูแล
ตนเองอยางไร ลุงตอบวาก็เหมือนเดิม ลดเหลา ลดบุหรี่
นิดหนอย พยาบาลก็ถามตอวาออกกําลังกายบางเปลา
และพูดตอวาลุงตองออกกําลังกายทุกวันนะ ลุงบอกก็
เดินแกวงแขง แขวงขาทุกเชา วันน้ีมารับยาความดันลุง
มีปญหาอยางอ่ืนอีกไหม ลุงตอบวานอนไมหลับ มัน
เครียด พยาบาลก็ตอบวาลุงก็พยายามอยาเครียดมาก
บางอยางตองปลอยวางบาง โดยไมไดทําความเขาใจกับ
สาเหตุความเครียดของลุง วาเกิดจากลุงไมสบายใจเรื่อง
ลูก เรื่องคาใชจายในบาน ซึ่งเปนเรื่องท่ีลุงไมสามารถ
ปลอยวางได

3.2) ระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาลมี
ความซับซอน

ระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาลมีความ
ยุงยาก ซับซอน หลายข้ันตอน ซึ่งไมเอ้ือตอผูรับบริการ
แตกลับยึดความสะดวกของผู ใหบริการเปนหลัก
ตัวอยางเชน การมารับบริการในโรงพยาบาล ในแผนก
ผูปวยนอก มีการกําหนดข้ันตอนการทํางานไวตั้งแตการ
จองคิวยื่นบัตร เจาะเลือด รอผลเลือด รอตรวจ ฟงสอน
สุขศึกษา รอนัด รอรับยา ซึ่งตองใชเวลามากครึ่งวันหรือ

หน่ึงวันในการตรวจแตละครั้ง ไมรวมระยะเวลาท่ีตอง
เตรียมตัวและเดินทางกอนมาสถานบริการสุขภาพ
ตัวอยางระบบการใหบริการ

….คุณปาอายุ 64 ปปวยเปนเบาหวาน เลาให
ฟงวา มาตรวจแตละครั้งตองออกจากบานตั้งแตตีหาถึง
โรงพยาบาลหกโมง ยื่นบัตรคิว และก็น่ังรอจนกวาจะ
ถูกเรียกไปเจาะเลือด ถาไดคิวตนๆก็จะไดเรียกไปจาะ
เลือดตอนประมาณ 8 โมงเชา หลังเจาะเลือดอีก 1
ช่ัวโมงฟงผลออกไปหาขาวกินกอนกลับมารอตรวจกวา
จะไดตรวจกวาจะไดยาเกือบเท่ียงถาคนไขเยอะก็บาย
ระหวางรอเขาก็ใหเขากลุมฟงสอนเหมือนเดิมและฟง
บอยแลวปาไมคอยไดฟงกังวลอยากไดรับยาเร็วๆและ
กลับบาน มากกวา…

นอกจากน้ีกรณีผูปวยมารับการตรวจครั้งแรก
จะตองมีระบบข้ันตอนท่ีมากกวาผูปวยท่ีตรวจตามนัด
ตั้งแตรับบัตรคิว ทําประวัติ ซักประวัติจุดคัดกรอง  แลว
ถึงจะไดจะจัดแยกไปตามหองตรวจประเภทตาง รอ
เรียกซักประวัติ และรอจนกระท่ังถูกเรียกเขาหองตรวจ
ในบางรายตองสงตรวจพิเศษ ในข้ันตอนตางๆจนกวา
จะครบถวนและกลับมาพบแพทยในตอนบาย

3.3) การบริการท่ียึดกฎระเบียบมากเกินไป
การบริการท่ียึดกฎระเบียบมากเกินไปโดยไม

ใสใจ ไมยืดหยุนกับความตองการของผูปวย มากกวา
สนองความตองการของผูปวย และคําวาผูปวยเปน
ศูนยกลางไมอยูในระบบบริการ ผูอบรมไดเรียนรูระบบ
บริการท่ีมีกฎระเบียบโดยทีมสุขภาพสรางข้ึนมาและ
ยึดติดจนมองไมเห็นความตองการของผูรับบริการ โดย
มองขามปญหาของผูปวยท่ีไมใชเพียงแคปญหาโรคแต
เปนปญหาปากทองท่ีตองกินตองใช ในแตละวัน
ตัวอยางเชน

…คุณยายอายุ อายุ 74 ป มีรายไดจาก รอย
พวงมาลัยขายวันละประมาณ 100-200 บาท ในชวงท่ี
พักรักษาตัวในโรงพยาบาลคุณยายตองพนยาตาม
แผนการรักษาของแพทย หลังจากทีคุณยายอาการดี
ข้ึนหลานก็เอาดอกมะลิมาสงใหยายรอยมาลัยขายใน
หอผูปวย คุณยายตองออกไปรอยมาลัยท่ีระเบียงทุก
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ใหฟงวา หมอเขาก็หามกินโนนน่ี แตฉันมันชอบกินขนม
หวาน ขาวเหนียวมะมวง ขาวเหนียวถ่ัวดํา ก็พยายาม
ลดนะ แตไมไดเลิก หมอเขาใหกินขาววันละ 1 ทัพพี
ปาบอกวา 1 ทัพพีน่ีนะ ทําไมนอยจัง มันไมพอหรอก
มันหิว ตองเดินขายของท้ังวัน หิวปาก็ตองกิน ทําตาม
หมอมันไมมีแรงทํางาน

…ชีวิตจริงผูปวยไมสามารถทําตามการช้ีแนะ
ของเจาหนาท่ีไดท้ังหมดข้ึนอยูกับบริบทของแตละคน
เรียนรูวาชีวิตความเปนจริงกับสิ่งท่ีเราใหไปน้ัน บางครั้ง
ไมสามารถปฏิบัติได เราตองเรียนรูชีวิตของผูอ่ืนกอน รู
ถึงชีวิตความเปนอยูของผูปวยควรท่ีจะแนะนําให
สอดคลองหรือตรงตามบริบทของผูปวย เพราะเราอยู
กับผูปวยเปนเพียงแคระยะเวลาสั้นๆ แตผูปวยตอง
กลับไปอยูกับโรคตลอดชีวิตของเขา ตัวอยาง เชน

…คุณลุงอายุ 65 ป ปวยเปนความดัน วันน้ีมา
รับยาตามนัด พยาบาลถามเรื่องการปฏิบัติตัววาดูแล
ตนเองอยางไร ลุงตอบวาก็เหมือนเดิม ลดเหลา ลดบุหรี่
นิดหนอย พยาบาลก็ถามตอวาออกกําลังกายบางเปลา
และพูดตอวาลุงตองออกกําลังกายทุกวันนะ ลุงบอกก็
เดินแกวงแขง แขวงขาทุกเชา วันน้ีมารับยาความดันลุง
มีปญหาอยางอ่ืนอีกไหม ลุงตอบวานอนไมหลับ มัน
เครียด พยาบาลก็ตอบวาลุงก็พยายามอยาเครียดมาก
บางอยางตองปลอยวางบาง โดยไมไดทําความเขาใจกับ
สาเหตุความเครียดของลุง วาเกิดจากลุงไมสบายใจเรื่อง
ลูก เรื่องคาใชจายในบาน ซึ่งเปนเรื่องท่ีลุงไมสามารถ
ปลอยวางได

3.2) ระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาลมี
ความซับซอน

ระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาลมีความ
ยุงยาก ซับซอน หลายข้ันตอน ซึ่งไมเอ้ือตอผูรับบริการ
แตกลับยึดความสะดวกของผู ใหบริการเปนหลัก
ตัวอยางเชน การมารับบริการในโรงพยาบาล ในแผนก
ผูปวยนอก มีการกําหนดข้ันตอนการทํางานไวตั้งแตการ
จองคิวยื่นบัตร เจาะเลือด รอผลเลือด รอตรวจ ฟงสอน
สุขศึกษา รอนัด รอรับยา ซึ่งตองใชเวลามากครึ่งวันหรือ

หน่ึงวันในการตรวจแตละครั้ง ไมรวมระยะเวลาท่ีตอง
เตรียมตัวและเดินทางกอนมาสถานบริการสุขภาพ
ตัวอยางระบบการใหบริการ

….คุณปาอายุ 64 ปปวยเปนเบาหวาน เลาให
ฟงวา มาตรวจแตละครั้งตองออกจากบานตั้งแตตีหาถึง
โรงพยาบาลหกโมง ยื่นบัตรคิว และก็น่ังรอจนกวาจะ
ถูกเรียกไปเจาะเลือด ถาไดคิวตนๆก็จะไดเรียกไปจาะ
เลือดตอนประมาณ 8 โมงเชา หลังเจาะเลือดอีก 1
ช่ัวโมงฟงผลออกไปหาขาวกินกอนกลับมารอตรวจกวา
จะไดตรวจกวาจะไดยาเกือบเท่ียงถาคนไขเยอะก็บาย
ระหวางรอเขาก็ใหเขากลุมฟงสอนเหมือนเดิมและฟง
บอยแลวปาไมคอยไดฟงกังวลอยากไดรับยาเร็วๆและ
กลับบาน มากกวา…

นอกจากน้ีกรณีผูปวยมารับการตรวจครั้งแรก
จะตองมีระบบข้ันตอนท่ีมากกวาผูปวยท่ีตรวจตามนัด
ตั้งแตรับบัตรคิว ทําประวัติ ซักประวัติจุดคัดกรอง  แลว
ถึงจะไดจะจัดแยกไปตามหองตรวจประเภทตาง รอ
เรียกซักประวัติ และรอจนกระท่ังถูกเรียกเขาหองตรวจ
ในบางรายตองสงตรวจพิเศษ ในข้ันตอนตางๆจนกวา
จะครบถวนและกลับมาพบแพทยในตอนบาย

3.3) การบริการท่ียึดกฎระเบียบมากเกินไป
การบริการท่ียึดกฎระเบียบมากเกินไปโดยไม

ใสใจ ไมยืดหยุนกับความตองการของผูปวย มากกวา
สนองความตองการของผูปวย และคําวาผูปวยเปน
ศูนยกลางไมอยูในระบบบริการ ผูอบรมไดเรียนรูระบบ
บริการท่ีมีกฎระเบียบโดยทีมสุขภาพสรางข้ึนมาและ
ยึดติดจนมองไมเห็นความตองการของผูรับบริการ โดย
มองขามปญหาของผูปวยท่ีไมใชเพียงแคปญหาโรคแต
เปนปญหาปากทองท่ีตองกินตองใช ในแตละวัน
ตัวอยางเชน

…คุณยายอายุ อายุ 74 ป มีรายไดจาก รอย
พวงมาลัยขายวันละประมาณ 100-200 บาท ในชวงท่ี
พักรักษาตัวในโรงพยาบาลคุณยายตองพนยาตาม
แผนการรักษาของแพทย หลังจากทีคุณยายอาการดี
ข้ึนหลานก็เอาดอกมะลิมาสงใหยายรอยมาลัยขายใน
หอผูปวย คุณยายตองออกไปรอยมาลัยท่ีระเบียงทุก
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ใหฟงวา หมอเขาก็หามกินโนนน่ี แตฉันมันชอบกินขนม
หวาน ขาวเหนียวมะมวง ขาวเหนียวถ่ัวดํา ก็พยายาม
ลดนะ แตไมไดเลิก หมอเขาใหกินขาววันละ 1 ทัพพี
ปาบอกวา 1 ทัพพีน่ีนะ ทําไมนอยจัง มันไมพอหรอก
มันหิว ตองเดินขายของท้ังวัน หิวปาก็ตองกิน ทําตาม
หมอมันไมมีแรงทํางาน

…ชีวิตจริงผูปวยไมสามารถทําตามการช้ีแนะ
ของเจาหนาท่ีไดท้ังหมดข้ึนอยูกับบริบทของแตละคน
เรียนรูวาชีวิตความเปนจริงกับสิ่งท่ีเราใหไปน้ัน บางครั้ง
ไมสามารถปฏิบัติได เราตองเรียนรูชีวิตของผูอ่ืนกอน รู
ถึงชีวิตความเปนอยูของผูปวยควรท่ีจะแนะนําให
สอดคลองหรือตรงตามบริบทของผูปวย เพราะเราอยู
กับผูปวยเปนเพียงแคระยะเวลาสั้นๆ แตผูปวยตอง
กลับไปอยูกับโรคตลอดชีวิตของเขา ตัวอยาง เชน

…คุณลุงอายุ 65 ป ปวยเปนความดัน วันน้ีมา
รับยาตามนัด พยาบาลถามเรื่องการปฏิบัติตัววาดูแล
ตนเองอยางไร ลุงตอบวาก็เหมือนเดิม ลดเหลา ลดบุหรี่
นิดหนอย พยาบาลก็ถามตอวาออกกําลังกายบางเปลา
และพูดตอวาลุงตองออกกําลังกายทุกวันนะ ลุงบอกก็
เดินแกวงแขง แขวงขาทุกเชา วันน้ีมารับยาความดันลุง
มีปญหาอยางอ่ืนอีกไหม ลุงตอบวานอนไมหลับ มัน
เครียด พยาบาลก็ตอบวาลุงก็พยายามอยาเครียดมาก
บางอยางตองปลอยวางบาง โดยไมไดทําความเขาใจกับ
สาเหตุความเครียดของลุง วาเกิดจากลุงไมสบายใจเรื่อง
ลูก เรื่องคาใชจายในบาน ซึ่งเปนเรื่องท่ีลุงไมสามารถ
ปลอยวางได

3.2) ระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาลมี
ความซับซอน

ระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาลมีความ
ยุงยาก ซับซอน หลายข้ันตอน ซึ่งไมเอ้ือตอผูรับบริการ
แตกลับยึดความสะดวกของผู ใหบริการเปนหลัก
ตัวอยางเชน การมารับบริการในโรงพยาบาล ในแผนก
ผูปวยนอก มีการกําหนดข้ันตอนการทํางานไวตั้งแตการ
จองคิวยื่นบัตร เจาะเลือด รอผลเลือด รอตรวจ ฟงสอน
สุขศึกษา รอนัด รอรับยา ซึ่งตองใชเวลามากครึ่งวันหรือ

หน่ึงวันในการตรวจแตละครั้ง ไมรวมระยะเวลาท่ีตอง
เตรียมตัวและเดินทางกอนมาสถานบริการสุขภาพ
ตัวอยางระบบการใหบริการ

….คุณปาอายุ 64 ปปวยเปนเบาหวาน เลาให
ฟงวา มาตรวจแตละครั้งตองออกจากบานตั้งแตตีหาถึง
โรงพยาบาลหกโมง ยื่นบัตรคิว และก็น่ังรอจนกวาจะ
ถูกเรียกไปเจาะเลือด ถาไดคิวตนๆก็จะไดเรียกไปจาะ
เลือดตอนประมาณ 8 โมงเชา หลังเจาะเลือดอีก 1
ช่ัวโมงฟงผลออกไปหาขาวกินกอนกลับมารอตรวจกวา
จะไดตรวจกวาจะไดยาเกือบเท่ียงถาคนไขเยอะก็บาย
ระหวางรอเขาก็ใหเขากลุมฟงสอนเหมือนเดิมและฟง
บอยแลวปาไมคอยไดฟงกังวลอยากไดรับยาเร็วๆและ
กลับบาน มากกวา…

นอกจากน้ีกรณีผูปวยมารับการตรวจครั้งแรก
จะตองมีระบบข้ันตอนท่ีมากกวาผูปวยท่ีตรวจตามนัด
ตั้งแตรับบัตรคิว ทําประวัติ ซักประวัติจุดคัดกรอง  แลว
ถึงจะไดจะจัดแยกไปตามหองตรวจประเภทตาง รอ
เรียกซักประวัติ และรอจนกระท่ังถูกเรียกเขาหองตรวจ
ในบางรายตองสงตรวจพิเศษ ในข้ันตอนตางๆจนกวา
จะครบถวนและกลับมาพบแพทยในตอนบาย

3.3) การบริการท่ียึดกฎระเบียบมากเกินไป
การบริการท่ียึดกฎระเบียบมากเกินไปโดยไม

ใสใจ ไมยืดหยุนกับความตองการของผูปวย มากกวา
สนองความตองการของผูปวย และคําวาผูปวยเปน
ศูนยกลางไมอยูในระบบบริการ ผูอบรมไดเรียนรูระบบ
บริการท่ีมีกฎระเบียบโดยทีมสุขภาพสรางข้ึนมาและ
ยึดติดจนมองไมเห็นความตองการของผูรับบริการ โดย
มองขามปญหาของผูปวยท่ีไมใชเพียงแคปญหาโรคแต
เปนปญหาปากทองท่ีตองกินตองใช ในแตละวัน
ตัวอยางเชน

…คุณยายอายุ อายุ 74 ป มีรายไดจาก รอย
พวงมาลัยขายวันละประมาณ 100-200 บาท ในชวงท่ี
พักรักษาตัวในโรงพยาบาลคุณยายตองพนยาตาม
แผนการรักษาของแพทย หลังจากทีคุณยายอาการดี
ข้ึนหลานก็เอาดอกมะลิมาสงใหยายรอยมาลัยขายใน
หอผูปวย คุณยายตองออกไปรอยมาลัยท่ีระเบียงทุก
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วัน  จึงไปขอพยาบาลประจําหอผูปวยเพ่ือยายเตียงไป
อยูท่ีระเบียงซึ่งมีผูปวยจํานวนหน่ึงตองนอนเตียงเสริม
ท่ีระเบียงนอกหอผูปวย  พยาบาลตอบวายายไมไดนะ
เพราะหมอยังตองใหยายพนยาอยู ขางนอกไมมีทอ
ออกซิเจนยายตองนอนเตียงน้ี อีกอยางถายายใหยาย
คนไขคนอ่ืนเขาขอยายบาง มันจะยุงกันไปหมด ยาย
นอนท่ีตรงน้ีแหละ โดยไมไดทําความเขาใจผูรับบริการ
ถึงเหตุผลของการขอยายเตียงเพ่ือรอยพวงมาลัยขาย
เพ่ือนําเงินใหหลานเปนคาขาวไปโรงเรียน และ
คาใชจายในบาน เพราะการมานอนโรงพยาบาล แมจะ
ไมเสียคายา คาอาหารของยาย แตยายยังมีภาระท่ีตอง
รับผิดชอบคากิน คาใชจายของหลาน และของคนใน
ครอบครัว

3.4) การบริการไมใชเพียงพูดเพราะ
ลักษณะการคิดของผูอบรมจากเดิมเขาใจวาการบริการ
ดวยหัวใจความเปนมนุษยอยูท่ีภาษาทาทาง  การพูดจา
ท่ีไพเราะ  การรับฟงผูรับบริการเปนสิ่งสําคัญและภาษา
ทาทางการแสดงออกเปนการสื่อสารท่ีดี แตในความ
เปนจริงการบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย คือการ
ใหบริการสุขภาพท่ีแกปญหาผูรับบริการไดอยางแทจริง
การสื่อสารดวยความเขาใจ ยอมรับในความเปนตัวตน
และความมีศักยภาพ ซึ่งการท่ีผูปวยจะนําความรูตาง ๆ
มาใช เขาตองปรับใชใหเหมาะสมกับสภาพชีวิตของเขา
ดังน้ันผูใหบริการตองเขาใจบริบทของผูปวย เพ่ือรวม
วางแผนกับผูปวยในการประยุกตใชความรูท่ีเหมาะสม
กับสภาพชีวิตของผูปวย  ถาเจาหนาท่ีพูดจาไพเราะ
พยายามชวยเหลือ เมตตาคนไข แตบางครั้งการกระทํา
ท่ียึดติดกับหลักวิชา เชน ความพยายามใหผูปวยเลิก
พฤติกรรมบางอยางเพราะสวนทางกับหลักวิชา โดย
พยายามอธิบาย แมจะใชภาษาทาทีเมตตาสุภาพ แตใช
กรอบความคิดของเจาหนาท่ีท่ียังไมเขาใจผูปวย ยอม
แกปญหาใหผูปวยไมได ดังน้ันการใหบริการท่ีดีตอง
แกปญหาผูรับบริการไดจริง ไมใชอยูท่ีเรื่องแสดงออก
เทาน้ันทําใหผูเขารับการอบรมมีความเขาใจความเปน
มนุษยเพ่ิมมากข้ึนสามารถเปลี่ยนแนวคดิของตนเอง ให
เขาใจถึงคําวา ผูปวยเปนศูนยกลาง และสามารถ
นํามาใชในชีวิตประจําวัน ท้ังท่ีบานและท่ีทํางานเพ่ือให

เขาใจผูอ่ืนมากข้ึน  ทําใหเปดใจรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอ่ืนโดยไมอคติ และทําใหผูเขารับการอบรมมีความ
เขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการวางแผนใหคําแนะนํากอน
กลับบาน วาบางครั้งผูรับบริการไมสามารถนํากลับไป
ใชไดจริง ดังตัวอยางจากบันทึกการเรียนรูของผูเขา
อบรม ดังน้ี

…ทําใหเขาใจการดูแล การใหบริการดวยหัว
ใจความเปนมนุษยมากข้ึนทําใหมองเห็นปญหาท่ี
แทจริงของคนได…

…ปรับทัศนคติของพยาบาลใหม-เปดใจฟง
เขาใจผูรับบริการมากข้ึน…

…ปรับพฤติกรรมการบริการแบบเดิมท่ีไมเคย
มองปญหาของคนไขลึกซึ้ง ท่ีผาน 20 กวา ป ทํางาน
แบบใหงานจบในเวร 8 ชม. ไมมองปญหาตอเน่ือง
หลายๆดาน…

...ทําใหเราปรับกระบวนการคิด พฤติกรรมใน
การใหบริการแกผูรับบริการ โดยท่ีเขาใจปญหา ความ
ตองการของผูปวย เพ่ิมมากข้ึน โดยท่ีไมใชสถานการ
ท่ีแทจริงและตรงตามบริบทของผูปวยและไมใช
ความคิดของตนเองตัดสิน...

…ทําใหรูและเขาใจปญหาความตองการของ
ผูปวยมากข้ึนสามารถนํามาวางแผนในการบริการ
ดานสุขภาพใหตรงกับความตองการของและความ
เปนจริงสอดคลองกับปญหาของผูปวย…

. . . ส ร า งจิ ตสํ า นึ ก ในการดู แลผู ป ว ย ไ ด
แลกเปลี่ยนเรียนรูทําใหมีวิสัยทัศนกวางข้ึนทําใหเห็น
ความจริงของชีวิตการไดรับฟงสะทอนความคิดจาก
อาจารย การรับฟงมากๆทําใหพัฒนา EQ…

...ทําใหพยาบาลวิชาชีพมีการพัฒนาตนเอง
ในการเขาใจผูท่ีมารับบริการมากข้ึน ทําใหการบริการ
พยาบาลเขาสูประชาชนมากยิ่งข้ึน…

ปญหาท่ีเกิดข้ึนกับผูรับบริการ อาจเกิดจาก
สภาพปญหา เวลา เศรษฐกิจ หรือปจจัยอ่ืนๆท่ีทําใหเกิด
แนวทางหรือวิธีการเลือกปฏิบัติท่ีสอดคลองกับตนเอง
อาจมีผลใหตนเองเกิดประโยชนสูงสุด บางครั้งอาจจะ
ไมไดคํานึงถึงความถูกตองแตมองวาทําอยางไรใหผาน
ภาวะน้ันๆไปได และสงผลกระทบกับตนเองและคนรอบ
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วัน  จึงไปขอพยาบาลประจําหอผูปวยเพ่ือยายเตียงไป
อยูท่ีระเบียงซึ่งมีผูปวยจํานวนหน่ึงตองนอนเตียงเสริม
ท่ีระเบียงนอกหอผูปวย  พยาบาลตอบวายายไมไดนะ
เพราะหมอยังตองใหยายพนยาอยู ขางนอกไมมีทอ
ออกซิเจนยายตองนอนเตียงน้ี อีกอยางถายายใหยาย
คนไขคนอ่ืนเขาขอยายบาง มันจะยุงกันไปหมด ยาย
นอนท่ีตรงน้ีแหละ โดยไมไดทําความเขาใจผูรับบริการ
ถึงเหตุผลของการขอยายเตียงเพ่ือรอยพวงมาลัยขาย
เพ่ือนําเงินใหหลานเปนคาขาวไปโรงเรียน และ
คาใชจายในบาน เพราะการมานอนโรงพยาบาล แมจะ
ไมเสียคายา คาอาหารของยาย แตยายยังมีภาระท่ีตอง
รับผิดชอบคากิน คาใชจายของหลาน และของคนใน
ครอบครัว

3.4) การบริการไมใชเพียงพูดเพราะ
ลักษณะการคิดของผูอบรมจากเดิมเขาใจวาการบริการ
ดวยหัวใจความเปนมนุษยอยูท่ีภาษาทาทาง  การพูดจา
ท่ีไพเราะ  การรับฟงผูรับบริการเปนสิ่งสําคัญและภาษา
ทาทางการแสดงออกเปนการสื่อสารท่ีดี แตในความ
เปนจริงการบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย คือการ
ใหบริการสุขภาพท่ีแกปญหาผูรับบริการไดอยางแทจริง
การสื่อสารดวยความเขาใจ ยอมรับในความเปนตัวตน
และความมีศักยภาพ ซึ่งการท่ีผูปวยจะนําความรูตาง ๆ
มาใช เขาตองปรับใชใหเหมาะสมกับสภาพชีวิตของเขา
ดังน้ันผูใหบริการตองเขาใจบริบทของผูปวย เพ่ือรวม
วางแผนกับผูปวยในการประยุกตใชความรูท่ีเหมาะสม
กับสภาพชีวิตของผูปวย  ถาเจาหนาท่ีพูดจาไพเราะ
พยายามชวยเหลือ เมตตาคนไข แตบางครั้งการกระทํา
ท่ียึดติดกับหลักวิชา เชน ความพยายามใหผูปวยเลิก
พฤติกรรมบางอยางเพราะสวนทางกับหลักวิชา โดย
พยายามอธิบาย แมจะใชภาษาทาทีเมตตาสุภาพ แตใช
กรอบความคิดของเจาหนาท่ีท่ียังไมเขาใจผูปวย ยอม
แกปญหาใหผูปวยไมได ดังน้ันการใหบริการท่ีดีตอง
แกปญหาผูรับบริการไดจริง ไมใชอยูท่ีเรื่องแสดงออก
เทาน้ันทําใหผูเขารับการอบรมมีความเขาใจความเปน
มนุษยเพ่ิมมากข้ึนสามารถเปลี่ยนแนวคดิของตนเอง ให
เขาใจถึงคําวา ผูปวยเปนศูนยกลาง และสามารถ
นํามาใชในชีวิตประจําวัน ท้ังท่ีบานและท่ีทํางานเพ่ือให

เขาใจผูอ่ืนมากข้ึน  ทําใหเปดใจรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอ่ืนโดยไมอคติ และทําใหผูเขารับการอบรมมีความ
เขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการวางแผนใหคําแนะนํากอน
กลับบาน วาบางครั้งผูรับบริการไมสามารถนํากลับไป
ใชไดจริง ดังตัวอยางจากบันทึกการเรียนรูของผูเขา
อบรม ดังน้ี

…ทําใหเขาใจการดูแล การใหบริการดวยหัว
ใจความเปนมนุษยมากข้ึนทําใหมองเห็นปญหาท่ี
แทจริงของคนได…

…ปรับทัศนคติของพยาบาลใหม-เปดใจฟง
เขาใจผูรับบริการมากข้ึน…

…ปรับพฤติกรรมการบริการแบบเดิมท่ีไมเคย
มองปญหาของคนไขลึกซึ้ง ท่ีผาน 20 กวา ป ทํางาน
แบบใหงานจบในเวร 8 ชม. ไมมองปญหาตอเน่ือง
หลายๆดาน…

...ทําใหเราปรับกระบวนการคิด พฤติกรรมใน
การใหบริการแกผูรับบริการ โดยท่ีเขาใจปญหา ความ
ตองการของผูปวย เพ่ิมมากข้ึน โดยท่ีไมใชสถานการ
ท่ีแทจริงและตรงตามบริบทของผูปวยและไมใช
ความคิดของตนเองตัดสิน...

…ทําใหรูและเขาใจปญหาความตองการของ
ผูปวยมากข้ึนสามารถนํามาวางแผนในการบริการ
ดานสุขภาพใหตรงกับความตองการของและความ
เปนจริงสอดคลองกับปญหาของผูปวย…

. . . ส ร า งจิ ตสํ า นึ ก ในการดู แลผู ป ว ย ไ ด
แลกเปลี่ยนเรียนรูทําใหมีวิสัยทัศนกวางข้ึนทําใหเห็น
ความจริงของชีวิตการไดรับฟงสะทอนความคิดจาก
อาจารย การรับฟงมากๆทําใหพัฒนา EQ…

...ทําใหพยาบาลวิชาชีพมีการพัฒนาตนเอง
ในการเขาใจผูท่ีมารับบริการมากข้ึน ทําใหการบริการ
พยาบาลเขาสูประชาชนมากยิ่งข้ึน…

ปญหาท่ีเกิดข้ึนกับผูรับบริการ อาจเกิดจาก
สภาพปญหา เวลา เศรษฐกิจ หรือปจจัยอ่ืนๆท่ีทําใหเกิด
แนวทางหรือวิธีการเลือกปฏิบัติท่ีสอดคลองกับตนเอง
อาจมีผลใหตนเองเกิดประโยชนสูงสุด บางครั้งอาจจะ
ไมไดคํานึงถึงความถูกตองแตมองวาทําอยางไรใหผาน
ภาวะน้ันๆไปได และสงผลกระทบกับตนเองและคนรอบ
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วัน  จึงไปขอพยาบาลประจําหอผูปวยเพ่ือยายเตียงไป
อยูท่ีระเบียงซึ่งมีผูปวยจํานวนหน่ึงตองนอนเตียงเสริม
ท่ีระเบียงนอกหอผูปวย  พยาบาลตอบวายายไมไดนะ
เพราะหมอยังตองใหยายพนยาอยู ขางนอกไมมีทอ
ออกซิเจนยายตองนอนเตียงน้ี อีกอยางถายายใหยาย
คนไขคนอ่ืนเขาขอยายบาง มันจะยุงกันไปหมด ยาย
นอนท่ีตรงน้ีแหละ โดยไมไดทําความเขาใจผูรับบริการ
ถึงเหตุผลของการขอยายเตียงเพ่ือรอยพวงมาลัยขาย
เพ่ือนําเงินใหหลานเปนคาขาวไปโรงเรียน และ
คาใชจายในบาน เพราะการมานอนโรงพยาบาล แมจะ
ไมเสียคายา คาอาหารของยาย แตยายยังมีภาระท่ีตอง
รับผิดชอบคากิน คาใชจายของหลาน และของคนใน
ครอบครัว

3.4) การบริการไมใชเพียงพูดเพราะ
ลักษณะการคิดของผูอบรมจากเดิมเขาใจวาการบริการ
ดวยหัวใจความเปนมนุษยอยูท่ีภาษาทาทาง  การพูดจา
ท่ีไพเราะ  การรับฟงผูรับบริการเปนสิ่งสําคัญและภาษา
ทาทางการแสดงออกเปนการสื่อสารท่ีดี แตในความ
เปนจริงการบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย คือการ
ใหบริการสุขภาพท่ีแกปญหาผูรับบริการไดอยางแทจริง
การสื่อสารดวยความเขาใจ ยอมรับในความเปนตัวตน
และความมีศักยภาพ ซึ่งการท่ีผูปวยจะนําความรูตาง ๆ
มาใช เขาตองปรับใชใหเหมาะสมกับสภาพชีวิตของเขา
ดังน้ันผูใหบริการตองเขาใจบริบทของผูปวย เพ่ือรวม
วางแผนกับผูปวยในการประยุกตใชความรูท่ีเหมาะสม
กับสภาพชีวิตของผูปวย  ถาเจาหนาท่ีพูดจาไพเราะ
พยายามชวยเหลือ เมตตาคนไข แตบางครั้งการกระทํา
ท่ียึดติดกับหลักวิชา เชน ความพยายามใหผูปวยเลิก
พฤติกรรมบางอยางเพราะสวนทางกับหลักวิชา โดย
พยายามอธิบาย แมจะใชภาษาทาทีเมตตาสุภาพ แตใช
กรอบความคิดของเจาหนาท่ีท่ียังไมเขาใจผูปวย ยอม
แกปญหาใหผูปวยไมได ดังน้ันการใหบริการท่ีดีตอง
แกปญหาผูรับบริการไดจริง ไมใชอยูท่ีเรื่องแสดงออก
เทาน้ันทําใหผูเขารับการอบรมมีความเขาใจความเปน
มนุษยเพ่ิมมากข้ึนสามารถเปลี่ยนแนวคดิของตนเอง ให
เขาใจถึงคําวา ผูปวยเปนศูนยกลาง และสามารถ
นํามาใชในชีวิตประจําวัน ท้ังท่ีบานและท่ีทํางานเพ่ือให

เขาใจผูอ่ืนมากข้ึน  ทําใหเปดใจรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอ่ืนโดยไมอคติ และทําใหผูเขารับการอบรมมีความ
เขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการวางแผนใหคําแนะนํากอน
กลับบาน วาบางครั้งผูรับบริการไมสามารถนํากลับไป
ใชไดจริง ดังตัวอยางจากบันทึกการเรียนรูของผูเขา
อบรม ดังน้ี

…ทําใหเขาใจการดูแล การใหบริการดวยหัว
ใจความเปนมนุษยมากข้ึนทําใหมองเห็นปญหาท่ี
แทจริงของคนได…

…ปรับทัศนคติของพยาบาลใหม-เปดใจฟง
เขาใจผูรับบริการมากข้ึน…

…ปรับพฤติกรรมการบริการแบบเดิมท่ีไมเคย
มองปญหาของคนไขลึกซึ้ง ท่ีผาน 20 กวา ป ทํางาน
แบบใหงานจบในเวร 8 ชม. ไมมองปญหาตอเน่ือง
หลายๆดาน…

...ทําใหเราปรับกระบวนการคิด พฤติกรรมใน
การใหบริการแกผูรับบริการ โดยท่ีเขาใจปญหา ความ
ตองการของผูปวย เพ่ิมมากข้ึน โดยท่ีไมใชสถานการ
ท่ีแทจริงและตรงตามบริบทของผูปวยและไมใช
ความคิดของตนเองตัดสิน...

…ทําใหรูและเขาใจปญหาความตองการของ
ผูปวยมากข้ึนสามารถนํามาวางแผนในการบริการ
ดานสุขภาพใหตรงกับความตองการของและความ
เปนจริงสอดคลองกับปญหาของผูปวย…

. . . ส ร า งจิ ตสํ า นึ ก ในการดู แลผู ป ว ย ไ ด
แลกเปลี่ยนเรียนรูทําใหมีวิสัยทัศนกวางข้ึนทําใหเห็น
ความจริงของชีวิตการไดรับฟงสะทอนความคิดจาก
อาจารย การรับฟงมากๆทําใหพัฒนา EQ…

...ทําใหพยาบาลวิชาชีพมีการพัฒนาตนเอง
ในการเขาใจผูท่ีมารับบริการมากข้ึน ทําใหการบริการ
พยาบาลเขาสูประชาชนมากยิ่งข้ึน…

ปญหาท่ีเกิดข้ึนกับผูรับบริการ อาจเกิดจาก
สภาพปญหา เวลา เศรษฐกิจ หรือปจจัยอ่ืนๆท่ีทําใหเกิด
แนวทางหรือวิธีการเลือกปฏิบัติท่ีสอดคลองกับตนเอง
อาจมีผลใหตนเองเกิดประโยชนสูงสุด บางครั้งอาจจะ
ไมไดคํานึงถึงความถูกตองแตมองวาทําอยางไรใหผาน
ภาวะน้ันๆไปได และสงผลกระทบกับตนเองและคนรอบ
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ขางนอยท่ีสุด สําหรับมุมมองของผูใหบริการอาจจะทํา
ตามงานท่ีไดรับมอบหมาย ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
หรือแมกระท่ังกระบวนการท่ีเปนเหตุและสงผลใหงาน
เกิดความสําเร็จ โดยอาจจะลืมมองบริบทของผูรับบริการ
ในบางครั้ง

13. อภิปรายผล
การเขาใจชีวิตคน
ผลการวิจัยพบวาบุคลากรสาธารณสุขท่ีผานการ

อบรมฯ ไดกลับไปปฏิบัติงานดานการใหคําปรึกษาทาง
สุขภาพแลวเกิดความเขาใจชีวิตคนวาคนท่ีเจ็บปวยบางคน
ก็ไมไดใหความสําคัญกับการรักษาตัวเปนอันดับแรก
เพราะชีวิตเขามีเรื่องมากมายท่ีตองทําเปนอันดับตนๆ ซึ่ง
แตกตางไปจากกอนการอบรม เชนเดียวกันกับผลการศกึษา
ของ นรรถฐิยา ผลขาว และคณะ (2553) ศึกษาวิจัยเรื่อง
ลีลาชีวิตผูปวยเบาหวาน ความจริงเบื้อง หลังคานํ้าตาลใน
เลือด.โดยมี วัตถุประสงค เพ่ือศึกษาบริบทชีวิตและ
พฤติกรรมของผูปวยเบาหวาน 101 คน เก็บขอมูลเชิง
คุณภาพโดยการสัมภาษณเจาะลึก ผล การศึกษาบริบท
ชีวิตพบวา ผูปวยเบาหวานตองดิ้นรนในการหารายไดมา
เลี้ยงปากเลี้ยงทองท้ัง ๆ ท่ีตนเองเจ็บปวย บางรายสภาพ
รางกายพิการ ชีวิตมีความลําบากมาก ตองอาศัยคนอ่ืน
ความจริงน้ีทําใหผูศึกษาเขาใจปญหาของระบบบริการท่ี
ผานมาวามองผูปวยเบาหวานเพียงแคระดับนํ้าตาลและ
อาการของโรคเทาน้ัน จึงพยายามแนะนําแตเรื่องท่ีทําให
นํ้าตาลลดโดยไมเขาใจชีวิตของผูปวยซึ่งมีภาระท่ีตอง
รับผิดชอบ เบาหวานเปนเพียงสวนเล็กนอยในชีวิต ยิ่งใน
รายท่ีไมแสดงอาการอะไรยิ่งไมเห็นความสําคัญ  ในรายท่ีมี
ภาวะแทรกซอนจนถึงข้ันมีแผลท่ีเทา ตองตัดน้ิวเทา  ทําให
ชีวิตมีความลําบากมากยิ่งข้ึน ทําใหเห็นวาเบาหวานกลับ
เขามากระทบชีวิต นอกจากน้ียังสอดคลองกับผลการศึกษา
ของ สาลิกา เมธนาวิน สุพัตรา ธรรมวงษ และอลิสา ศิริเวช
สุนทร.(2555). ท่ีศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพพยาบาลใหบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย กลุม
ตัวอยาง ไดแก พยาบาลในโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพ
เพ่ิมเพ่ือแกไขปญหาในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส จังหวัด
ปตตานี และ จังหวัดยะลา กลุมตัวอยาง 3 จังหวัดรวม 60

คน ผลการวิจัยสรุปไดวา รูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
พยาบาลในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ใหมีการใหบริการ
ดวยหัวใจความเปนมนุษย มุงเนนการพัฒนาความคิดและ
ปรับทัศนคติ การสรางความเขาใจในสาระความจริงวิถีชีวิต
กับสุขภาพในมุมมองของผูรับบริการ ในมิติสังคม และการ
พัฒนาทักษะการทํางานในชุมชน และผลลัพธจากการ
พัฒนาศักยภาพ พบวา ผูเขาอบรมเกิดการยอมรับมากข้ึน
วา การเรียนรูท่ีแทจริงน้ัน ตองพยายามไมนําความคิด
ความรูสึกของตนเองไปตัดสินผูอ่ืน พยายามมองสรรพ
สิ่งอยางท่ีเปนจริงและเขาใจมากข้ึน รวมท้ังเห็น
ประจักษในความแตกตางระหวางความคิดของชาวบาน
กั บ ค ว า ม คิ ด ข อ ง ต น ท่ี เ ป น ค ว า ม คิ ด ท่ี ม า จ า ก
ประสบการณ จากตํารา จากทฤษฎี การท่ีผูเขาอบรม
เริ่มมองเห็นความเปนจริงของการดํารงชีวิตของบุคคล
และสุขภาพเปนเพียงสวนหน่ึงไมใชท้ังหมดของชีวิต
ดังน้ันในความคิดของผูปวย “สุขภาพไมใชสิ่งสําคัญ
ท่ีสุดของชีวิต” การใหบริการสุขภาพจึงปรับจากยึด
หลักการ ทฤษฎีเปนหลักมาเปนยึดการดํารงชีวิตและ
บริบทของผูปวยเปนหลักซึ่งสอดคลองกับ

การรับฟงและเขาใจผูรับบริการมากข้ึน จะ
ทําใหการบริการดานสุขภาพน้ันมีคุณคามากข้ึน เพราะ
สามารถตอบสนองตอความตองการท่ีแทจริงของ
ผูรับบริการได สามารถทําใหเกิดการดูแลตนเองไดอยาง
แทจริงและยั่งยืน จะชวยใหผูใหบริการเกิด ยอมรับ
ความเปนตัวตนและความจริงวาผูรับบริการมีชีวิตอยู
อยางไร และมีการดูแลตนเองอยางไร ไมตําหนิ
ผูรับบริการเพราะเขาใจในชีวิตของเขา มีเหตุผล และ
ขอจํา กัดในชีวิตอยางไร สามารถใหคําแนะนํา ท่ี
เหมาะสมโดยมีความเปนไปไดท่ีผูรับบริการจะปฏิบัติ
ตามคําแนะนําน้ันๆ มีการตั้งเปาหมายของการบริการท่ี
เหมาะสม ปฏิสัมพันธระหวางผูรับบริการกับผูใหบริการ
เปนไปในทางท่ีดีข้ึน นอกจากน้ียังชวยใหผูรับบริการมี
ความคับของใจในการปฏิบัติงานนอยลง มีความสุขใน
การทํางานมากข้ึน ( เยาวลักษณ มีบุญมาก จิริยา
อินทนา, 2554)
การดูแลตนเองมีลักษณะเฉพาะ
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ขางนอยท่ีสุด สําหรับมุมมองของผูใหบริการอาจจะทํา
ตามงานท่ีไดรับมอบหมาย ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
หรือแมกระท่ังกระบวนการท่ีเปนเหตุและสงผลใหงาน
เกิดความสําเร็จ โดยอาจจะลืมมองบริบทของผูรับบริการ
ในบางครั้ง

13. อภิปรายผล
การเขาใจชีวิตคน
ผลการวิจัยพบวาบุคลากรสาธารณสุขท่ีผานการ

อบรมฯ ไดกลับไปปฏิบัติงานดานการใหคําปรึกษาทาง
สุขภาพแลวเกิดความเขาใจชีวิตคนวาคนท่ีเจ็บปวยบางคน
ก็ไมไดใหความสําคัญกับการรักษาตัวเปนอันดับแรก
เพราะชีวิตเขามีเรื่องมากมายท่ีตองทําเปนอันดับตนๆ ซึ่ง
แตกตางไปจากกอนการอบรม เชนเดียวกันกับผลการศกึษา
ของ นรรถฐิยา ผลขาว และคณะ (2553) ศึกษาวิจัยเรื่อง
ลีลาชีวิตผูปวยเบาหวาน ความจริงเบื้อง หลังคานํ้าตาลใน
เลือด.โดยมี วัตถุประสงค เพ่ือศึกษาบริบทชีวิตและ
พฤติกรรมของผูปวยเบาหวาน 101 คน เก็บขอมูลเชิง
คุณภาพโดยการสัมภาษณเจาะลึก ผล การศึกษาบริบท
ชีวิตพบวา ผูปวยเบาหวานตองดิ้นรนในการหารายไดมา
เลี้ยงปากเลี้ยงทองท้ัง ๆ ท่ีตนเองเจ็บปวย บางรายสภาพ
รางกายพิการ ชีวิตมีความลําบากมาก ตองอาศัยคนอ่ืน
ความจริงน้ีทําใหผูศึกษาเขาใจปญหาของระบบบริการท่ี
ผานมาวามองผูปวยเบาหวานเพียงแคระดับนํ้าตาลและ
อาการของโรคเทาน้ัน จึงพยายามแนะนําแตเรื่องท่ีทําให
นํ้าตาลลดโดยไมเขาใจชีวิตของผูปวยซึ่งมีภาระท่ีตอง
รับผิดชอบ เบาหวานเปนเพียงสวนเล็กนอยในชีวิต ยิ่งใน
รายท่ีไมแสดงอาการอะไรยิ่งไมเห็นความสําคัญ  ในรายท่ีมี
ภาวะแทรกซอนจนถึงข้ันมีแผลท่ีเทา ตองตัดน้ิวเทา  ทําให
ชีวิตมีความลําบากมากยิ่งข้ึน ทําใหเห็นวาเบาหวานกลับ
เขามากระทบชีวิต นอกจากน้ียังสอดคลองกับผลการศึกษา
ของ สาลิกา เมธนาวิน สุพัตรา ธรรมวงษ และอลิสา ศิริเวช
สุนทร.(2555). ท่ีศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพพยาบาลใหบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย กลุม
ตัวอยาง ไดแก พยาบาลในโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพ
เพ่ิมเพ่ือแกไขปญหาในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส จังหวัด
ปตตานี และ จังหวัดยะลา กลุมตัวอยาง 3 จังหวัดรวม 60

คน ผลการวิจัยสรุปไดวา รูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
พยาบาลในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ใหมีการใหบริการ
ดวยหัวใจความเปนมนุษย มุงเนนการพัฒนาความคิดและ
ปรับทัศนคติ การสรางความเขาใจในสาระความจริงวิถีชีวิต
กับสุขภาพในมุมมองของผูรับบริการ ในมิติสังคม และการ
พัฒนาทักษะการทํางานในชุมชน และผลลัพธจากการ
พัฒนาศักยภาพ พบวา ผูเขาอบรมเกิดการยอมรับมากข้ึน
วา การเรียนรูท่ีแทจริงน้ัน ตองพยายามไมนําความคิด
ความรูสึกของตนเองไปตัดสินผูอ่ืน พยายามมองสรรพ
สิ่งอยางท่ีเปนจริงและเขาใจมากข้ึน รวมท้ังเห็น
ประจักษในความแตกตางระหวางความคิดของชาวบาน
กั บ ค ว า ม คิ ด ข อ ง ต น ท่ี เ ป น ค ว า ม คิ ด ท่ี ม า จ า ก
ประสบการณ จากตํารา จากทฤษฎี การท่ีผูเขาอบรม
เริ่มมองเห็นความเปนจริงของการดํารงชีวิตของบุคคล
และสุขภาพเปนเพียงสวนหน่ึงไมใชท้ังหมดของชีวิต
ดังน้ันในความคิดของผูปวย “สุขภาพไมใชสิ่งสําคัญ
ท่ีสุดของชีวิต” การใหบริการสุขภาพจึงปรับจากยึด
หลักการ ทฤษฎีเปนหลักมาเปนยึดการดํารงชีวิตและ
บริบทของผูปวยเปนหลักซึ่งสอดคลองกับ

การรับฟงและเขาใจผูรับบริการมากข้ึน จะ
ทําใหการบริการดานสุขภาพน้ันมีคุณคามากข้ึน เพราะ
สามารถตอบสนองตอความตองการท่ีแทจริงของ
ผูรับบริการได สามารถทําใหเกิดการดูแลตนเองไดอยาง
แทจริงและยั่งยืน จะชวยใหผูใหบริการเกิด ยอมรับ
ความเปนตัวตนและความจริงวาผูรับบริการมีชีวิตอยู
อยางไร และมีการดูแลตนเองอยางไร ไมตําหนิ
ผูรับบริการเพราะเขาใจในชีวิตของเขา มีเหตุผล และ
ขอจํา กัดในชีวิตอยางไร สามารถใหคําแนะนํา ท่ี
เหมาะสมโดยมีความเปนไปไดท่ีผูรับบริการจะปฏิบัติ
ตามคําแนะนําน้ันๆ มีการตั้งเปาหมายของการบริการท่ี
เหมาะสม ปฏิสัมพันธระหวางผูรับบริการกับผูใหบริการ
เปนไปในทางท่ีดีข้ึน นอกจากน้ียังชวยใหผูรับบริการมี
ความคับของใจในการปฏิบัติงานนอยลง มีความสุขใน
การทํางานมากข้ึน ( เยาวลักษณ มีบุญมาก จิริยา
อินทนา, 2554)
การดูแลตนเองมีลักษณะเฉพาะ
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ขางนอยท่ีสุด สําหรับมุมมองของผูใหบริการอาจจะทํา
ตามงานท่ีไดรับมอบหมาย ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
หรือแมกระท่ังกระบวนการท่ีเปนเหตุและสงผลใหงาน
เกิดความสําเร็จ โดยอาจจะลืมมองบริบทของผูรับบริการ
ในบางครั้ง

13. อภิปรายผล
การเขาใจชีวิตคน
ผลการวิจัยพบวาบุคลากรสาธารณสุขท่ีผานการ

อบรมฯ ไดกลับไปปฏิบัติงานดานการใหคําปรึกษาทาง
สุขภาพแลวเกิดความเขาใจชีวิตคนวาคนท่ีเจ็บปวยบางคน
ก็ไมไดใหความสําคัญกับการรักษาตัวเปนอันดับแรก
เพราะชีวิตเขามีเรื่องมากมายท่ีตองทําเปนอันดับตนๆ ซึ่ง
แตกตางไปจากกอนการอบรม เชนเดียวกันกับผลการศกึษา
ของ นรรถฐิยา ผลขาว และคณะ (2553) ศึกษาวิจัยเรื่อง
ลีลาชีวิตผูปวยเบาหวาน ความจริงเบื้อง หลังคานํ้าตาลใน
เลือด.โดยมี วัตถุประสงค เพ่ือศึกษาบริบทชีวิตและ
พฤติกรรมของผูปวยเบาหวาน 101 คน เก็บขอมูลเชิง
คุณภาพโดยการสัมภาษณเจาะลึก ผล การศึกษาบริบท
ชีวิตพบวา ผูปวยเบาหวานตองดิ้นรนในการหารายไดมา
เลี้ยงปากเลี้ยงทองท้ัง ๆ ท่ีตนเองเจ็บปวย บางรายสภาพ
รางกายพิการ ชีวิตมีความลําบากมาก ตองอาศัยคนอ่ืน
ความจริงน้ีทําใหผูศึกษาเขาใจปญหาของระบบบริการท่ี
ผานมาวามองผูปวยเบาหวานเพียงแคระดับนํ้าตาลและ
อาการของโรคเทาน้ัน จึงพยายามแนะนําแตเรื่องท่ีทําให
นํ้าตาลลดโดยไมเขาใจชีวิตของผูปวยซึ่งมีภาระท่ีตอง
รับผิดชอบ เบาหวานเปนเพียงสวนเล็กนอยในชีวิต ยิ่งใน
รายท่ีไมแสดงอาการอะไรยิ่งไมเห็นความสําคัญ  ในรายท่ีมี
ภาวะแทรกซอนจนถึงข้ันมีแผลท่ีเทา ตองตัดน้ิวเทา  ทําให
ชีวิตมีความลําบากมากยิ่งข้ึน ทําใหเห็นวาเบาหวานกลับ
เขามากระทบชีวิต นอกจากน้ียังสอดคลองกับผลการศึกษา
ของ สาลิกา เมธนาวิน สุพัตรา ธรรมวงษ และอลิสา ศิริเวช
สุนทร.(2555). ท่ีศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพพยาบาลใหบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย กลุม
ตัวอยาง ไดแก พยาบาลในโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพ
เพ่ิมเพ่ือแกไขปญหาในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส จังหวัด
ปตตานี และ จังหวัดยะลา กลุมตัวอยาง 3 จังหวัดรวม 60

คน ผลการวิจัยสรุปไดวา รูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
พยาบาลในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ใหมีการใหบริการ
ดวยหัวใจความเปนมนุษย มุงเนนการพัฒนาความคิดและ
ปรับทัศนคติ การสรางความเขาใจในสาระความจริงวิถีชีวิต
กับสุขภาพในมุมมองของผูรับบริการ ในมิติสังคม และการ
พัฒนาทักษะการทํางานในชุมชน และผลลัพธจากการ
พัฒนาศักยภาพ พบวา ผูเขาอบรมเกิดการยอมรับมากข้ึน
วา การเรียนรูท่ีแทจริงน้ัน ตองพยายามไมนําความคิด
ความรูสึกของตนเองไปตัดสินผูอ่ืน พยายามมองสรรพ
สิ่งอยางท่ีเปนจริงและเขาใจมากข้ึน รวมท้ังเห็น
ประจักษในความแตกตางระหวางความคิดของชาวบาน
กั บ ค ว า ม คิ ด ข อ ง ต น ท่ี เ ป น ค ว า ม คิ ด ท่ี ม า จ า ก
ประสบการณ จากตํารา จากทฤษฎี การท่ีผูเขาอบรม
เริ่มมองเห็นความเปนจริงของการดํารงชีวิตของบุคคล
และสุขภาพเปนเพียงสวนหน่ึงไมใชท้ังหมดของชีวิต
ดังน้ันในความคิดของผูปวย “สุขภาพไมใชสิ่งสําคัญ
ท่ีสุดของชีวิต” การใหบริการสุขภาพจึงปรับจากยึด
หลักการ ทฤษฎีเปนหลักมาเปนยึดการดํารงชีวิตและ
บริบทของผูปวยเปนหลักซึ่งสอดคลองกับ

การรับฟงและเขาใจผูรับบริการมากข้ึน จะ
ทําใหการบริการดานสุขภาพน้ันมีคุณคามากข้ึน เพราะ
สามารถตอบสนองตอความตองการท่ีแทจริงของ
ผูรับบริการได สามารถทําใหเกิดการดูแลตนเองไดอยาง
แทจริงและยั่งยืน จะชวยใหผูใหบริการเกิด ยอมรับ
ความเปนตัวตนและความจริงวาผูรับบริการมีชีวิตอยู
อยางไร และมีการดูแลตนเองอยางไร ไมตําหนิ
ผูรับบริการเพราะเขาใจในชีวิตของเขา มีเหตุผล และ
ขอจํา กัดในชีวิตอยางไร สามารถใหคําแนะนํา ท่ี
เหมาะสมโดยมีความเปนไปไดท่ีผูรับบริการจะปฏิบัติ
ตามคําแนะนําน้ันๆ มีการตั้งเปาหมายของการบริการท่ี
เหมาะสม ปฏิสัมพันธระหวางผูรับบริการกับผูใหบริการ
เปนไปในทางท่ีดีข้ึน นอกจากน้ียังชวยใหผูรับบริการมี
ความคับของใจในการปฏิบัติงานนอยลง มีความสุขใน
การทํางานมากข้ึน ( เยาวลักษณ มีบุญมาก จิริยา
อินทนา, 2554)
การดูแลตนเองมีลักษณะเฉพาะ
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ผลการศึกษาพบวาผูใหขอมูลมองเห็นวาการ
ดูแลตนเองของคนน้ันมีลักษณะเฉพาะบุคคล แตกตางกัน
ไป ข้ึนอยูกับ ความเช่ือ ประสบการณ การใหคุณคา ฯลฯ
การดูแลตนเองเปนกระบวนการแกปญหาท่ีเกิดจาการลอง
ผิดลองถูกตลอดเวลาจนเหมาะสมกับชีวิต เชนเดียวกับ
การศึกษาของ สาลิกา เมธนาวิน อลิสา ศิริเวชสุนทร และ
วราภา จันทรโชติ (2553) วิจัยชุมชน เศรษฐกิจสรางสรรค
บานดานเกวียน พบวา ลักษณะสังคมของคนดานเกวียน
เปนสังคมท่ีเริ่มเปลี่ยนจากสังคมเดิมท่ีเก่ียวของกับระบบ
เครือญาติ โดยมีระบบธุรกิจท่ีเขามาพรอมกับความตองการ
ของผลิตภัณฑท่ีเพ่ิมข้ึน เกิดการขยายตัวของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจจากรูปแบบหัตถกรรมในครัวเรือนจนเปน
อุตสาหกรรมชุมชน ผูคนตองปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง
หรืออาศัยโอกาสน้ีประกอบธุรกิจใหตนเองและครอบครัว
เกิดกลุมคนท่ีเก่ียวของกันมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ี
คลายคลึงกันและเอ้ือตอกัน เกิดเครือขาย พ่ึงพากันอยูใน
เรื่องแรงงาน อุปกรณเครื่องมือ เงินทุน การจางงาน ท้ังจาก
เครือญาติ คนคุนเคย สะทอนใหเห็นความสัมพันธในสังคม
เดิมท่ีไมท้ิงญาติพ่ีนอง ตกเย็นก็ชุมนุมกันดื่มเหลาดวยกัน
ผลัดกันเลี้ยงผลัดกันกิน ตามแบบสังคมไทยดั้งเดิม ใน
ขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ท่ีมีเรื่องของ
เศรษฐกิจเขามา แมวาจะมีความเปนสังคมท่ีพ่ีนองชวยกัน
ก็ตองมีบทบาทในฐานะลูกจาง นายจาง ซอนทับความเปน
เครือญาติอีกช้ันหน่ึง
การใหบริการสุขภาพอาจไมตอบความตองการ

การศึกษาครั้งน้ีพบวา ผูใหขอมูลเกิดความ
ตระหนักวาบางครั้งการบริการสุขภาพท่ีจัดใหผูปวยน้ัน
ก็ไมตรงกับความตองการของเขา เชนเดียวกันกับ
การศึกษาของ จรรยา ดวงแกว (2553) เรื่องการพัฒนา
คลินิกเบาหวานแนวใหม : สูการดูแลตนเองอยางยั่งยืน
ของผูปวยเบาหวาน โรงพยาบาลปาติ้ว จังหวัดยโสธร.
ผลการวิจัยพบวา การจัดบริการคลินิกเบาหวานท่ีผานมา
หรือท่ีกําลังเปนอยู เปนระบบบริการท่ีมุงเนนความ
สะดวกของเจาหนาท่ีเปนหลัก ทําใหเจาหนาท่ีขาดการ
สื่อสารท่ีดีกับผูปวย และขาดความเขาใจผูปวย ทําใหเกิด
ชองวางระหวางเจาหนาท่ีและผูปวย เจาหนาท่ีรีบ
ใหบริการอยางเรงรีบ ฉะน้ันมิติในการดูแลจึงเปนได

เฉพาะมิติในเรื่อง โรค เทาน้ัน และท่ีสําคัญรูปแบบการ
จัดบริการดังกลาวไมไดสงเสริมการพัฒนาศักยภาพใน
การดูแลตัวเองของผูปวยตามลักษณะของปจเจก แตเนน
การใหความรูภาพรวม คําแนะนําท่ีใหเหมือนกันหมด
และเปนการสื่อสารชองทางเดียว ซึ่งไมสอดคลองกับ
ปญหา และบริบทชีวิตของผูปวย จึงไมสามารถพัฒนา
ศักยภาพใหผูปวยสามารถดูแลตนเองได จุดออนของ
ระบบบริการซึ่งยึดการบริการเปนศูนยกลาง จัดระบบยึด
ความสะดวกสบายในการใหบริการเปนหลัก ไมไดยึด
ผูปวยเปนศูนยกลาง การใหบริการสุขภาพอาจไมตอบ
ความตองการ อาจมาจาก เจาหนาท่ีมีแนวคิดและมุมมอง
วา การทําตามหลักการทางดานสาธารณสุขเปนสิ่งท่ีดี
และเหมาะสมกับผูรับบริการ ในขณะท่ีผูรับบรกิารมองวา
เปนปญหาและอุปสรรคกับครอบครัวจึงเลอืกปฏบิตั ิตาม
แนวคิดและหลักการของตนเองท่ีสอดคลองกับชีวิตมาก
กวาการปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหนาท่ี เปนธรรมดา
ท่ีคนเราเลือกท่ีจะดูแลตนเองกอนเทาท่ีจะทําไดจน
สุดวิสัยจริงๆ จึงจะมาพ่ึงบริการ การูแลตนเองหาก
พิจารณาใหดี จะพบวาเปนบริการองครวมท่ีเกิดข้ึนโดย
สมบูรณแบบ ถึงองครวมในบริบท ดังน้ันการทําความ
เขาใจผูรับบริการถึงเหตุผลและความจําเปนในขอจํากัด
ของชีวิต เจาหนาท่ีควรจะตองศึกษา และทําความเขาใจ
ผูรับบริการเพ่ือปรับรูปแบบการดูแลจากผูให บรกิารตาม
หลัก การทางทฤษฎีเปนผูใหการสงเสริม และพัฒนา
ศักยภาพของผูรับบริการใหสามารถพ่ึงตน เองบนพ้ืนฐาน
ชีวิตอยางเหมาะสมสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของ
ชีวิต
14. ขอเสนอแนะ

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ควรมีการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขเพ่ือให

เขาใจความคิดและมุมมองดานผูรับ บริการอยางถองแท
ตามความเปนจริง โดยไมตัดสินขอมูลบนความคิดของ
ตนเอง ท้ังการรวบรวมขอมูล การมองปญหา การ
แกปญหาสุขภาพ และการพัฒนาศักยภาพของ
ผูรับบริการ ท่ียึดผูรับบริการเปนศูนยกลางอยางแทจริง
และปรับเปลี่ยนระบบการใหบริการท่ีสนองความตองการ
ของผูรับบริการตามความเปนจริง ซึ่งจะชวยพัฒนาระบบ
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ดูแลตนเองของคนน้ันมีลักษณะเฉพาะบุคคล แตกตางกัน
ไป ข้ึนอยูกับ ความเช่ือ ประสบการณ การใหคุณคา ฯลฯ
การดูแลตนเองเปนกระบวนการแกปญหาท่ีเกิดจาการลอง
ผิดลองถูกตลอดเวลาจนเหมาะสมกับชีวิต เชนเดียวกับ
การศึกษาของ สาลิกา เมธนาวิน อลิสา ศิริเวชสุนทร และ
วราภา จันทรโชติ (2553) วิจัยชุมชน เศรษฐกิจสรางสรรค
บานดานเกวียน พบวา ลักษณะสังคมของคนดานเกวียน
เปนสังคมท่ีเริ่มเปลี่ยนจากสังคมเดิมท่ีเก่ียวของกับระบบ
เครือญาติ โดยมีระบบธุรกิจท่ีเขามาพรอมกับความตองการ
ของผลิตภัณฑท่ีเพ่ิมข้ึน เกิดการขยายตัวของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจจากรูปแบบหัตถกรรมในครัวเรือนจนเปน
อุตสาหกรรมชุมชน ผูคนตองปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง
หรืออาศัยโอกาสน้ีประกอบธุรกิจใหตนเองและครอบครัว
เกิดกลุมคนท่ีเก่ียวของกันมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ี
คลายคลึงกันและเอ้ือตอกัน เกิดเครือขาย พ่ึงพากันอยูใน
เรื่องแรงงาน อุปกรณเครื่องมือ เงินทุน การจางงาน ท้ังจาก
เครือญาติ คนคุนเคย สะทอนใหเห็นความสัมพันธในสังคม
เดิมท่ีไมท้ิงญาติพ่ีนอง ตกเย็นก็ชุมนุมกันดื่มเหลาดวยกัน
ผลัดกันเลี้ยงผลัดกันกิน ตามแบบสังคมไทยดั้งเดิม ใน
ขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ท่ีมีเรื่องของ
เศรษฐกิจเขามา แมวาจะมีความเปนสังคมท่ีพ่ีนองชวยกัน
ก็ตองมีบทบาทในฐานะลูกจาง นายจาง ซอนทับความเปน
เครือญาติอีกช้ันหน่ึง
การใหบริการสุขภาพอาจไมตอบความตองการ

การศึกษาครั้งน้ีพบวา ผูใหขอมูลเกิดความ
ตระหนักวาบางครั้งการบริการสุขภาพท่ีจัดใหผูปวยน้ัน
ก็ไมตรงกับความตองการของเขา เชนเดียวกันกับ
การศึกษาของ จรรยา ดวงแกว (2553) เรื่องการพัฒนา
คลินิกเบาหวานแนวใหม : สูการดูแลตนเองอยางยั่งยืน
ของผูปวยเบาหวาน โรงพยาบาลปาติ้ว จังหวัดยโสธร.
ผลการวิจัยพบวา การจัดบริการคลินิกเบาหวานท่ีผานมา
หรือท่ีกําลังเปนอยู เปนระบบบริการท่ีมุงเนนความ
สะดวกของเจาหนาท่ีเปนหลัก ทําใหเจาหนาท่ีขาดการ
สื่อสารท่ีดีกับผูปวย และขาดความเขาใจผูปวย ทําใหเกิด
ชองวางระหวางเจาหนาท่ีและผูปวย เจาหนาท่ีรีบ
ใหบริการอยางเรงรีบ ฉะน้ันมิติในการดูแลจึงเปนได

เฉพาะมิติในเรื่อง โรค เทาน้ัน และท่ีสําคัญรูปแบบการ
จัดบริการดังกลาวไมไดสงเสริมการพัฒนาศักยภาพใน
การดูแลตัวเองของผูปวยตามลักษณะของปจเจก แตเนน
การใหความรูภาพรวม คําแนะนําท่ีใหเหมือนกันหมด
และเปนการสื่อสารชองทางเดียว ซึ่งไมสอดคลองกับ
ปญหา และบริบทชีวิตของผูปวย จึงไมสามารถพัฒนา
ศักยภาพใหผูปวยสามารถดูแลตนเองได จุดออนของ
ระบบบริการซึ่งยึดการบริการเปนศูนยกลาง จัดระบบยึด
ความสะดวกสบายในการใหบริการเปนหลัก ไมไดยึด
ผูปวยเปนศูนยกลาง การใหบริการสุขภาพอาจไมตอบ
ความตองการ อาจมาจาก เจาหนาท่ีมีแนวคิดและมุมมอง
วา การทําตามหลักการทางดานสาธารณสุขเปนสิ่งท่ีดี
และเหมาะสมกับผูรับบริการ ในขณะท่ีผูรับบรกิารมองวา
เปนปญหาและอุปสรรคกับครอบครัวจึงเลอืกปฏบิตั ิตาม
แนวคิดและหลักการของตนเองท่ีสอดคลองกับชีวิตมาก
กวาการปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหนาท่ี เปนธรรมดา
ท่ีคนเราเลือกท่ีจะดูแลตนเองกอนเทาท่ีจะทําไดจน
สุดวิสัยจริงๆ จึงจะมาพ่ึงบริการ การูแลตนเองหาก
พิจารณาใหดี จะพบวาเปนบริการองครวมท่ีเกิดข้ึนโดย
สมบูรณแบบ ถึงองครวมในบริบท ดังน้ันการทําความ
เขาใจผูรับบริการถึงเหตุผลและความจําเปนในขอจํากัด
ของชีวิต เจาหนาท่ีควรจะตองศึกษา และทําความเขาใจ
ผูรับบริการเพ่ือปรับรูปแบบการดูแลจากผูให บรกิารตาม
หลัก การทางทฤษฎีเปนผูใหการสงเสริม และพัฒนา
ศักยภาพของผูรับบริการใหสามารถพ่ึงตน เองบนพ้ืนฐาน
ชีวิตอยางเหมาะสมสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของ
ชีวิต
14. ขอเสนอแนะ

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ควรมีการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขเพ่ือให

เขาใจความคิดและมุมมองดานผูรับ บริการอยางถองแท
ตามความเปนจริง โดยไมตัดสินขอมูลบนความคิดของ
ตนเอง ท้ังการรวบรวมขอมูล การมองปญหา การ
แกปญหาสุขภาพ และการพัฒนาศักยภาพของ
ผูรับบริการ ท่ียึดผูรับบริการเปนศูนยกลางอยางแทจริง
และปรับเปลี่ยนระบบการใหบริการท่ีสนองความตองการ
ของผูรับบริการตามความเปนจริง ซึ่งจะชวยพัฒนาระบบ
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ผลการศึกษาพบวาผูใหขอมูลมองเห็นวาการ
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ผิดลองถูกตลอดเวลาจนเหมาะสมกับชีวิต เชนเดียวกับ
การศึกษาของ สาลิกา เมธนาวิน อลิสา ศิริเวชสุนทร และ
วราภา จันทรโชติ (2553) วิจัยชุมชน เศรษฐกิจสรางสรรค
บานดานเกวียน พบวา ลักษณะสังคมของคนดานเกวียน
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อุตสาหกรรมชุมชน ผูคนตองปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง
หรืออาศัยโอกาสน้ีประกอบธุรกิจใหตนเองและครอบครัว
เกิดกลุมคนท่ีเก่ียวของกันมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ี
คลายคลึงกันและเอ้ือตอกัน เกิดเครือขาย พ่ึงพากันอยูใน
เรื่องแรงงาน อุปกรณเครื่องมือ เงินทุน การจางงาน ท้ังจาก
เครือญาติ คนคุนเคย สะทอนใหเห็นความสัมพันธในสังคม
เดิมท่ีไมท้ิงญาติพ่ีนอง ตกเย็นก็ชุมนุมกันดื่มเหลาดวยกัน
ผลัดกันเลี้ยงผลัดกันกิน ตามแบบสังคมไทยดั้งเดิม ใน
ขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ท่ีมีเรื่องของ
เศรษฐกิจเขามา แมวาจะมีความเปนสังคมท่ีพ่ีนองชวยกัน
ก็ตองมีบทบาทในฐานะลูกจาง นายจาง ซอนทับความเปน
เครือญาติอีกช้ันหน่ึง
การใหบริการสุขภาพอาจไมตอบความตองการ
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ตระหนักวาบางครั้งการบริการสุขภาพท่ีจัดใหผูปวยน้ัน
ก็ไมตรงกับความตองการของเขา เชนเดียวกันกับ
การศึกษาของ จรรยา ดวงแกว (2553) เรื่องการพัฒนา
คลินิกเบาหวานแนวใหม : สูการดูแลตนเองอยางยั่งยืน
ของผูปวยเบาหวาน โรงพยาบาลปาติ้ว จังหวัดยโสธร.
ผลการวิจัยพบวา การจัดบริการคลินิกเบาหวานท่ีผานมา
หรือท่ีกําลังเปนอยู เปนระบบบริการท่ีมุงเนนความ
สะดวกของเจาหนาท่ีเปนหลัก ทําใหเจาหนาท่ีขาดการ
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ชองวางระหวางเจาหนาท่ีและผูปวย เจาหนาท่ีรีบ
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เฉพาะมิติในเรื่อง โรค เทาน้ัน และท่ีสําคัญรูปแบบการ
จัดบริการดังกลาวไมไดสงเสริมการพัฒนาศักยภาพใน
การดูแลตัวเองของผูปวยตามลักษณะของปจเจก แตเนน
การใหความรูภาพรวม คําแนะนําท่ีใหเหมือนกันหมด
และเปนการสื่อสารชองทางเดียว ซึ่งไมสอดคลองกับ
ปญหา และบริบทชีวิตของผูปวย จึงไมสามารถพัฒนา
ศักยภาพใหผูปวยสามารถดูแลตนเองได จุดออนของ
ระบบบริการซึ่งยึดการบริการเปนศูนยกลาง จัดระบบยึด
ความสะดวกสบายในการใหบริการเปนหลัก ไมไดยึด
ผูปวยเปนศูนยกลาง การใหบริการสุขภาพอาจไมตอบ
ความตองการ อาจมาจาก เจาหนาท่ีมีแนวคิดและมุมมอง
วา การทําตามหลักการทางดานสาธารณสุขเปนสิ่งท่ีดี
และเหมาะสมกับผูรับบริการ ในขณะท่ีผูรับบรกิารมองวา
เปนปญหาและอุปสรรคกับครอบครัวจึงเลอืกปฏบิตั ิตาม
แนวคิดและหลักการของตนเองท่ีสอดคลองกับชีวิตมาก
กวาการปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหนาท่ี เปนธรรมดา
ท่ีคนเราเลือกท่ีจะดูแลตนเองกอนเทาท่ีจะทําไดจน
สุดวิสัยจริงๆ จึงจะมาพ่ึงบริการ การูแลตนเองหาก
พิจารณาใหดี จะพบวาเปนบริการองครวมท่ีเกิดข้ึนโดย
สมบูรณแบบ ถึงองครวมในบริบท ดังน้ันการทําความ
เขาใจผูรับบริการถึงเหตุผลและความจําเปนในขอจํากัด
ของชีวิต เจาหนาท่ีควรจะตองศึกษา และทําความเขาใจ
ผูรับบริการเพ่ือปรับรูปแบบการดูแลจากผูให บรกิารตาม
หลัก การทางทฤษฎีเปนผูใหการสงเสริม และพัฒนา
ศักยภาพของผูรับบริการใหสามารถพ่ึงตน เองบนพ้ืนฐาน
ชีวิตอยางเหมาะสมสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของ
ชีวิต
14. ขอเสนอแนะ

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ควรมีการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขเพ่ือให

เขาใจความคิดและมุมมองดานผูรับ บริการอยางถองแท
ตามความเปนจริง โดยไมตัดสินขอมูลบนความคิดของ
ตนเอง ท้ังการรวบรวมขอมูล การมองปญหา การ
แกปญหาสุขภาพ และการพัฒนาศักยภาพของ
ผูรับบริการ ท่ียึดผูรับบริการเปนศูนยกลางอยางแทจริง
และปรับเปลี่ยนระบบการใหบริการท่ีสนองความตองการ
ของผูรับบริการตามความเปนจริง ซึ่งจะชวยพัฒนาระบบ
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และกลไกการใหบริการสุขภาพดวยหวัใจความเปนมนุษย
ไดท้ังองคกรและผูรับบริการเกิดสุขภาวะ

1.2 ควรมีการพัฒนาผูท่ีผานการอบรมอยาง
ตอเน่ือง โดยใหศึกษาชีวิตของผูรับบริการและการใหการ
ดูแลผูรับบริการ แลวจึงมาแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือทําความ
เขาใจชีวิตกับปญหาและความตองการของผูรับบริการ โดย
วิทยากรชวยสะทอนคิด ช้ีประเด็น และปรับความคิด
เพ่ือใหผูท่ีผานการอบรมทําความเขาใจชีวิตผูรับบริการให
มากข้ึน จนเกิดการพัฒนาการบริการท่ีสอดคลองกับบริบท
ผูรับบริการ ท้ังน้ี ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูควรใหบุคลากร
สาธารณสุขท่ีสนใจไดมีโอกาสเขารวม เพ่ือขยายแนวคิด
และพัฒนาบริการสูผูใหบริการสุขภาพใหมากข้ึน และมี
การรวมมือและทํางานอยางเปนทีม

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป ควร
ทําการศึกษาวิจัยติดตามผูผานการอบรมการพัฒนา
กระบวนทัศนในการบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย
เ ก่ียวกับผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับผูรับบริการและ
พฤติกรรมการใหบริการสุขภาพ
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ผลของการฝกอบรมโดยใชการสะทอนคิดตอสมรรถนะการใหคําปรึกษา
ดานสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี
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health personnel in Ratchaburi Province

ฉัทฐกร ธัญเกียรติ1* เยาวลักษณ มีบุญมาก2 เพลินตา พรหมบัวศรี2 จิริยา อินทนา2

1โรงพยาบาลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึง้ จังหวัดราชบุรี
2วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 84/21 ถนนคฑาธร

อําเภอเมือง จังหวัดราชบรุี 70000
E –mail: yaowaluck_m@ hotmail.com

บทคัดยอ
การวิจัยเรื่องผลของการฝกอบรมโดยใชเทคนิคการสะทอนตอสมรรถนะการใหคําปรึกษาดานสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข

จังหวัดราชบุรี เปนการวิจัยแบบก่ึงทดลอง มีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะการใหคําปรึกษาดานสุขภาพของบุคลากร
สาธารณสุข กอนและหลังการฝกอบรมโดยใชการสะทอนคิด กลุมตัวอยางคือบุคลากรสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานในจังหวัดราชบุรีจํานวน
30 คนซึ่งเขารับการอบรมการพัฒนาการบริการสุขภาพแนวใหมจังหวัดราชบุรีใน พ.ศ. 2558 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย
แผนการสอนท่ีเนนการสะทอนคิดและแบบประเมินสมรรถนะการใหคําปรกึษาดานสุขภาพซึ่งประกอบดวยสวนท่ี 1 ขอคําถามเก่ียวกับ
ขอมูลท่ัวไปและสวนท่ี 2 แบบประเมินสมรรถนะการใหคําปรึกษาดานสุขภาพเปนขอคําถามใหเลือกตอบแบบ Rating scale จํานวน 15
ขอใหเลือกตอบ 5 ระดับตามความเปนจริงมากท่ีสุดจนถึงไมเปนความจริงผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติรอยละและขอมูลคะแนน
ทักษะการสัมภาษณผูปวยใชสถิติ Dependent t-test ผลการวิจัยพบวาคะแนนเฉลี่ยทักษะการสัมภาษณผูปวยรายดานการใชเทคนิค
การพูด การคํานึงถึงศักยภาพ และการคํานึงถึงปจจัยท่ีมีผลตอสุขภาพ หลังการฝกอบรมแตกตางจากกอนการเรียนรูตามสภาพจริง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนรายดานการไมเนนแนะนํา กอนและหลังการฝกอบรม ไมแตกตางกัน
คําสําคัญการสะทอนคิด การใหคาํปรึกษาดานสุขภาพการบริการสุขภาพ

Abstract
The studyof effects of training using reflection on competency in health counselingamong public health personnel in

Ratchaburi Province was a quasi experimental study. The study aimed to compare mean score of health counseling competency
before and after training using reflection of the participants. The participants were 30 public health personnel enrolled in training
programme of developing health care service to enhance health of Ratchaburi Province in 2015. The instruments were the
instructional plan using reflection and health counseling competency assessment. The patient interview assessment was
composed of part 1 : demographic data and part 2 : health counseling competency assessment, 15 item rating scales. The
researchers analysed data using dependent t-test. The results showed that overall health counseling competency before training
using reflection were significantlydifferent from the one after (P<.05). The patient interview skills in counseling technique, aware of
competencies, aware of factors influencing health problems categories before training using reflection were significantly different from
the one after (p<.05).The category of giving advice carefully was not significant different.

Key words: reflection, health counseling, health care
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สาธารณสุข กอนและหลังการฝกอบรมโดยใชการสะทอนคิด กลุมตัวอยางคือบุคลากรสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานในจังหวัดราชบุรีจํานวน
30 คนซึ่งเขารับการอบรมการพัฒนาการบริการสุขภาพแนวใหมจังหวัดราชบุรีใน พ.ศ. 2558 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย
แผนการสอนท่ีเนนการสะทอนคิดและแบบประเมินสมรรถนะการใหคําปรกึษาดานสุขภาพซึ่งประกอบดวยสวนท่ี 1 ขอคําถามเก่ียวกับ
ขอมูลท่ัวไปและสวนท่ี 2 แบบประเมินสมรรถนะการใหคําปรึกษาดานสุขภาพเปนขอคําถามใหเลือกตอบแบบ Rating scale จํานวน 15
ขอใหเลือกตอบ 5 ระดับตามความเปนจริงมากท่ีสุดจนถึงไมเปนความจริงผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติรอยละและขอมูลคะแนน
ทักษะการสัมภาษณผูปวยใชสถิติ Dependent t-test ผลการวิจัยพบวาคะแนนเฉลี่ยทักษะการสัมภาษณผูปวยรายดานการใชเทคนิค
การพูด การคํานึงถึงศักยภาพ และการคํานึงถึงปจจัยท่ีมีผลตอสุขภาพ หลังการฝกอบรมแตกตางจากกอนการเรียนรูตามสภาพจริง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนรายดานการไมเนนแนะนํา กอนและหลังการฝกอบรม ไมแตกตางกัน
คําสําคัญการสะทอนคิด การใหคาํปรึกษาดานสุขภาพการบริการสุขภาพ
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The studyof effects of training using reflection on competency in health counselingamong public health personnel in

Ratchaburi Province was a quasi experimental study. The study aimed to compare mean score of health counseling competency
before and after training using reflection of the participants. The participants were 30 public health personnel enrolled in training
programme of developing health care service to enhance health of Ratchaburi Province in 2015. The instruments were the
instructional plan using reflection and health counseling competency assessment. The patient interview assessment was
composed of part 1 : demographic data and part 2 : health counseling competency assessment, 15 item rating scales. The
researchers analysed data using dependent t-test. The results showed that overall health counseling competency before training
using reflection were significantlydifferent from the one after (P<.05). The patient interview skills in counseling technique, aware of
competencies, aware of factors influencing health problems categories before training using reflection were significantly different from
the one after (p<.05).The category of giving advice carefully was not significant different.
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บทนํา
การใหบริการดานสุขภาพน้ันผูใหบริการสุขภาพ

ถูกคาดหวังจากผูรับบริการวาจะสามารถชวยเหลือโดย
ตอบสนองความตองการดานสุขภาพของผูรับบริการไดอยาง
แทจริงการทํางานของผูใหบริการสุขภาพน้ันจึงอยูบนปญหา
สุขภาพและความคาดหวังของผูรับบริการ อยางไรก็ตาม
ปญหาดานสุขภาพของผูรับบริการน้ันไมไดเกิดข้ึนเฉพาะ
โรคภัยไขเจ็บแตเพียงลําพัง ภาวะสุขภาพยอมเปนผลพวงมา
จากพฤติกรรมตางๆท่ีเก่ียวของรูปแบบการใชชีวิตทัศนคติ
ตอการดําเนินชีวิตในดานตางๆเชนการรับประทานอาหาร
การออกกําลังกายการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคการ
พักผอนหยอนใจฯลฯ ฉะน้ันถาจะชวยเหลือผูรับบริการใน
เรื่องของสุขภาพยอมไมสามารถท่ีจะแกไขเฉพาะจุดท่ีเปน
ปญหาดานสุขภาพโดยไมคํานึงถึงเรื่องอ่ืน เพราะสุขภาพมี
ความซับซอน นอกจากน้ียังตองพิจารณาถึงความเปนบุคคล
ของผูรับบริการดวยผูรับบริการแตละคนมีศักยภาพในการท่ี
จะตัดสินใจเลือกกระทํากิจกรรมท่ีจะสงเสริมสุขภาพหรือ
แกไขปญหาเรื่องโรคภัยไขเจ็บของตนเอง ฉะน้ันการดูแลจึง
ตองเปดโอกาสใหผูรับบริการไดเลาหรือตัดสินใจโดยใช
ศักยภาพของตนเองดวย และเปนไปไดวาผูรับบริการอาจ
เลือกใชวิธีทางท่ีจะดูแลสุขภาพทางอ่ืนซึ่งไมเหมือนกับท่ี
บุคลากรดานสาธารณสุขไดเคยศึกษาเลาเรียนมากอน เชน
การใชสมุนไพรการ การดูแลโดยหมอพ้ืนบาน หรือแมแต
กระท่ังวิธีการทางไสยศาสตรเหนือธรรมชาติท่ีไมสามารถ
อธิบายการเจ็บปวยในทางวิทยาศาสตรไดก็ตาม เมื่อจะให
คําปรึกษาแกผูรับบริการในประเด็นสุขภาพจึงตองพิจารณา
ดูวาแทท่ีจริงแลวความพรองหรือความตองการของบุคคล
น้ันคืออะไรและบุคคลน้ันมีความสามารถมีความมีศักยภาพ
อะไรบางท่ีจะนําตนเองเพ่ือดูแลตนเองได ในทางตรงกันขาม
หากผูรับบริการถูกปดโอกาสโดยท่ีจะตองเปนฝายรับฟงผู
ใหบริการโดยอยางเดียวแลว การดูแลในครั้งน้ันยอมไม
สําเร็จผล ยิ่งไปกวาน้ันเมื่อพิจารณาผูประกอบวิชาชีพ
ทางดานใหบริการสุขภาพท่ีมีประสบการณการทํางาน

มาแลวหลายหลายปยอมเปนผูท่ีมีความเช่ียวชาญในดานท่ี
เฉพาะเจาะจงตามท่ีตนมีประสบการณบุคลากรเหลาน้ียอมมี
ความเช่ือมั่นในตัวเองสูงเพราะไดรู ได เห็นกรณีคลาย
คลายกันมาหลายครั้งจึงทําใหคิดตัดสินใจท่ีจะดูแลสุขภาพ
ไดอยางรวดเร็ว

การพัฒนาบุคลากรสุขภาพใหมีความรูและทักษะ
ในเรื่องของการใหคําปรึกษาดานสุขภาพจึงวิธีการหน่ึงท่ีจะ
ชวยพัฒนางานดานการใหคําปรึกษาทางสุขภาพใหมี
คุณภาพมากยิ่งข้ึน รูปแบบของการพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูและทักษะในเรื่องของการใหคําปรึกษาจึงมุงเนนท่ีให
บุคลากรไดรับรูเรื่องของหลักการใหคําปรึกษาทางดาน
สุขภาพเปนหลัก เปนการอบรมท่ีผูรับการอบรมเปนผูใหญ
และมีประสบการณเดิมมากอน การพัฒนาจึงตองเนนท่ีการ
กระตุนใหคิดจนเกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง การสอนท่ีใช
การสะทอนคิดเปนเปนการสอนท่ีกระตุนใหผูเรียนไดพัฒนา
ความรูและทัศนคติของตนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทาง
ท่ีเหมาะสมมากยิ่งข้ึนได

อยางไรก็ตามขอมูลความรูท่ีเกิดจากงานวิจัยใน
ประเด็นของผลการใชกันการสอนแบบสะทอนคิดท่ีมีผลตอ
ทักษะการใหคําปรึกษาทางดานสุขภาพน้ันยังมีอยูนอย
ความรูเรื่องน้ียังไมชัดเจนนักจึงจําเปนและสําคัญอยางยิ่งท่ี
จะทําวิจัยในเรื่องผลของการฝกอบรมโดยใชเทคนิคการ
สะทอนคิดมาพัฒนาทักษะการใหคําปรึกษาทางสุขภาพ เพ่ือ
พัฒนาการทํางานดานการใหคําปรึกษาทางดานสุขภาพใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
วัตถุประสงค

เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะการใหคําปรึกษาดาน
สุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี กอนและ
หลังการอบรมโดยใชการสะทอนคิด
คําจํากัดความท่ีใชในการวิจัย

การสะทอนคิด (Reflection) หมายถึง
กระบวนการคิดไตรตรองทบทวน (Reflective Thinking)
พินิจพิเคราะหและพิจารณาสิ่งตางๆ อยางรอบคอบโดยใชสติ
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ศักยภาพของตนเองดวย และเปนไปไดวาผูรับบริการอาจ
เลือกใชวิธีทางท่ีจะดูแลสุขภาพทางอ่ืนซึ่งไมเหมือนกับท่ี
บุคลากรดานสาธารณสุขไดเคยศึกษาเลาเรียนมากอน เชน
การใชสมุนไพรการ การดูแลโดยหมอพ้ืนบาน หรือแมแต
กระท่ังวิธีการทางไสยศาสตรเหนือธรรมชาติท่ีไมสามารถ
อธิบายการเจ็บปวยในทางวิทยาศาสตรไดก็ตาม เมื่อจะให
คําปรึกษาแกผูรับบริการในประเด็นสุขภาพจึงตองพิจารณา
ดูวาแทท่ีจริงแลวความพรองหรือความตองการของบุคคล
น้ันคืออะไรและบุคคลน้ันมีความสามารถมีความมีศักยภาพ
อะไรบางท่ีจะนําตนเองเพ่ือดูแลตนเองได ในทางตรงกันขาม
หากผูรับบริการถูกปดโอกาสโดยท่ีจะตองเปนฝายรับฟงผู
ใหบริการโดยอยางเดียวแลว การดูแลในครั้งน้ันยอมไม
สําเร็จผล ยิ่งไปกวาน้ันเมื่อพิจารณาผูประกอบวิชาชีพ
ทางดานใหบริการสุขภาพท่ีมีประสบการณการทํางาน

มาแลวหลายหลายปยอมเปนผูท่ีมีความเช่ียวชาญในดานท่ี
เฉพาะเจาะจงตามท่ีตนมีประสบการณบุคลากรเหลาน้ียอมมี
ความเช่ือมั่นในตัวเองสูงเพราะไดรู ได เห็นกรณีคลาย
คลายกันมาหลายครั้งจึงทําใหคิดตัดสินใจท่ีจะดูแลสุขภาพ
ไดอยางรวดเร็ว

การพัฒนาบุคลากรสุขภาพใหมีความรูและทักษะ
ในเรื่องของการใหคําปรึกษาดานสุขภาพจึงวิธีการหน่ึงท่ีจะ
ชวยพัฒนางานดานการใหคําปรึกษาทางสุขภาพใหมี
คุณภาพมากยิ่งข้ึน รูปแบบของการพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูและทักษะในเรื่องของการใหคําปรึกษาจึงมุงเนนท่ีให
บุคลากรไดรับรูเรื่องของหลักการใหคําปรึกษาทางดาน
สุขภาพเปนหลัก เปนการอบรมท่ีผูรับการอบรมเปนผูใหญ
และมีประสบการณเดิมมากอน การพัฒนาจึงตองเนนท่ีการ
กระตุนใหคิดจนเกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง การสอนท่ีใช
การสะทอนคิดเปนเปนการสอนท่ีกระตุนใหผูเรียนไดพัฒนา
ความรูและทัศนคติของตนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทาง
ท่ีเหมาะสมมากยิ่งข้ึนได

อยางไรก็ตามขอมูลความรูท่ีเกิดจากงานวิจัยใน
ประเด็นของผลการใชกันการสอนแบบสะทอนคิดท่ีมีผลตอ
ทักษะการใหคําปรึกษาทางดานสุขภาพน้ันยังมีอยูนอย
ความรูเรื่องน้ียังไมชัดเจนนักจึงจําเปนและสําคัญอยางยิ่งท่ี
จะทําวิจัยในเรื่องผลของการฝกอบรมโดยใชเทคนิคการ
สะทอนคิดมาพัฒนาทักษะการใหคําปรึกษาทางสุขภาพ เพ่ือ
พัฒนาการทํางานดานการใหคําปรึกษาทางดานสุขภาพใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
วัตถุประสงค

เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะการใหคําปรึกษาดาน
สุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี กอนและ
หลังการอบรมโดยใชการสะทอนคิด
คําจํากัดความท่ีใชในการวิจัย

การสะทอนคิด (Reflection) หมายถึง
กระบวนการคิดไตรตรองทบทวน (Reflective Thinking)
พินิจพิเคราะหและพิจารณาสิ่งตางๆ อยางรอบคอบโดยใชสติ
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บทนํา
การใหบริการดานสุขภาพน้ันผูใหบริการสุขภาพ

ถูกคาดหวังจากผูรับบริการวาจะสามารถชวยเหลือโดย
ตอบสนองความตองการดานสุขภาพของผูรับบริการไดอยาง
แทจริงการทํางานของผูใหบริการสุขภาพน้ันจึงอยูบนปญหา
สุขภาพและความคาดหวังของผูรับบริการ อยางไรก็ตาม
ปญหาดานสุขภาพของผูรับบริการน้ันไมไดเกิดข้ึนเฉพาะ
โรคภัยไขเจ็บแตเพียงลําพัง ภาวะสุขภาพยอมเปนผลพวงมา
จากพฤติกรรมตางๆท่ีเก่ียวของรูปแบบการใชชีวิตทัศนคติ
ตอการดําเนินชีวิตในดานตางๆเชนการรับประทานอาหาร
การออกกําลังกายการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคการ
พักผอนหยอนใจฯลฯ ฉะน้ันถาจะชวยเหลือผูรับบริการใน
เรื่องของสุขภาพยอมไมสามารถท่ีจะแกไขเฉพาะจุดท่ีเปน
ปญหาดานสุขภาพโดยไมคํานึงถึงเรื่องอ่ืน เพราะสุขภาพมี
ความซับซอน นอกจากน้ียังตองพิจารณาถึงความเปนบุคคล
ของผูรับบริการดวยผูรับบริการแตละคนมีศักยภาพในการท่ี
จะตัดสินใจเลือกกระทํากิจกรรมท่ีจะสงเสริมสุขภาพหรือ
แกไขปญหาเรื่องโรคภัยไขเจ็บของตนเอง ฉะน้ันการดูแลจึง
ตองเปดโอกาสใหผูรับบริการไดเลาหรือตัดสินใจโดยใช
ศักยภาพของตนเองดวย และเปนไปไดวาผูรับบริการอาจ
เลือกใชวิธีทางท่ีจะดูแลสุขภาพทางอ่ืนซึ่งไมเหมือนกับท่ี
บุคลากรดานสาธารณสุขไดเคยศึกษาเลาเรียนมากอน เชน
การใชสมุนไพรการ การดูแลโดยหมอพ้ืนบาน หรือแมแต
กระท่ังวิธีการทางไสยศาสตรเหนือธรรมชาติท่ีไมสามารถ
อธิบายการเจ็บปวยในทางวิทยาศาสตรไดก็ตาม เมื่อจะให
คําปรึกษาแกผูรับบริการในประเด็นสุขภาพจึงตองพิจารณา
ดูวาแทท่ีจริงแลวความพรองหรือความตองการของบุคคล
น้ันคืออะไรและบุคคลน้ันมีความสามารถมีความมีศักยภาพ
อะไรบางท่ีจะนําตนเองเพ่ือดูแลตนเองได ในทางตรงกันขาม
หากผูรับบริการถูกปดโอกาสโดยท่ีจะตองเปนฝายรับฟงผู
ใหบริการโดยอยางเดียวแลว การดูแลในครั้งน้ันยอมไม
สําเร็จผล ยิ่งไปกวาน้ันเมื่อพิจารณาผูประกอบวิชาชีพ
ทางดานใหบริการสุขภาพท่ีมีประสบการณการทํางาน

มาแลวหลายหลายปยอมเปนผูท่ีมีความเช่ียวชาญในดานท่ี
เฉพาะเจาะจงตามท่ีตนมีประสบการณบุคลากรเหลาน้ียอมมี
ความเช่ือมั่นในตัวเองสูงเพราะไดรู ได เห็นกรณีคลาย
คลายกันมาหลายครั้งจึงทําใหคิดตัดสินใจท่ีจะดูแลสุขภาพ
ไดอยางรวดเร็ว

การพัฒนาบุคลากรสุขภาพใหมีความรูและทักษะ
ในเรื่องของการใหคําปรึกษาดานสุขภาพจึงวิธีการหน่ึงท่ีจะ
ชวยพัฒนางานดานการใหคําปรึกษาทางสุขภาพใหมี
คุณภาพมากยิ่งข้ึน รูปแบบของการพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูและทักษะในเรื่องของการใหคําปรึกษาจึงมุงเนนท่ีให
บุคลากรไดรับรูเรื่องของหลักการใหคําปรึกษาทางดาน
สุขภาพเปนหลัก เปนการอบรมท่ีผูรับการอบรมเปนผูใหญ
และมีประสบการณเดิมมากอน การพัฒนาจึงตองเนนท่ีการ
กระตุนใหคิดจนเกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง การสอนท่ีใช
การสะทอนคิดเปนเปนการสอนท่ีกระตุนใหผูเรียนไดพัฒนา
ความรูและทัศนคติของตนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทาง
ท่ีเหมาะสมมากยิ่งข้ึนได

อยางไรก็ตามขอมูลความรูท่ีเกิดจากงานวิจัยใน
ประเด็นของผลการใชกันการสอนแบบสะทอนคิดท่ีมีผลตอ
ทักษะการใหคําปรึกษาทางดานสุขภาพน้ันยังมีอยูนอย
ความรูเรื่องน้ียังไมชัดเจนนักจึงจําเปนและสําคัญอยางยิ่งท่ี
จะทําวิจัยในเรื่องผลของการฝกอบรมโดยใชเทคนิคการ
สะทอนคิดมาพัฒนาทักษะการใหคําปรึกษาทางสุขภาพ เพ่ือ
พัฒนาการทํางานดานการใหคําปรึกษาทางดานสุขภาพใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
วัตถุประสงค

เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะการใหคําปรึกษาดาน
สุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี กอนและ
หลังการอบรมโดยใชการสะทอนคิด
คําจํากัดความท่ีใชในการวิจัย

การสะทอนคิด (Reflection) หมายถึง
กระบวนการคิดไตรตรองทบทวน (Reflective Thinking)
พินิจพิเคราะหและพิจารณาสิ่งตางๆ อยางรอบคอบโดยใชสติ
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และมีสมาธิ ซึ่งเปนวิธีการท่ีทําใหบุคคลไดทบทวนและ
สะทอนการกระทําของตน (Reflective Practice) ชวยใหเกิด
ความเขาใจและเกิดการเรียนรูจากประสบการณ นําไปสูการ
พัฒนาปรับปรุงตนเอง ปรับปรุงงาน และการแกปญหาตางๆ
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน

การให คํ าปรึ กษาทางสุ ขภาพ หมายถึ ง
กระบวนการของสัมพันธภาพระหวางผูใหคําปรึกษากับผูรับ
คําปรึกษา เพ่ือการชวยเหลือใหมีบุคคลสุขภาพดี ท้ังสุขภาพ
ทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา สังคม และจิตวิญญาณ
โดยอาศัยเทคนิควิธีการในการใหคําปรึกษาและพ้ืนความรู
ดานสุขภาพอนามัยของผูใหคําปรึกษาในการชวยใหบุคคลรู
และเขาใจตนเอง ยอมรับเก่ียวกับสุขภาพอนามัยของตน
สามารถดูแลสุขภาพของตนเอง ปรับตัวเก่ียวกับพฤติกรรม
สุขภาพ รวมถึงเจตคติ คานิยมและการปฏิบัติตัวท่ีเหมาะสม
และดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุขตามศักยภาพ
กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย

การใหคําปรึกษาทางดานสุขภาพเปนการบริการ
สําคัญท่ีจะชวยเหลือผูรับบริการตามศักยภาพและความ
พรองของบุคคลได ในการใหคําปรึกษาทางดานสุขภาพน้ัน
ผูใหคําปรึกษามักจะเปนบุคลากรท่ีทํางานจนเช่ียวชาญ
เพราะการใหคําปรึกษาทางดานสุขภาพมักจะเปนงานท่ีตอง
ทําโดยทันทีความรูท่ีสั่งสมมาจะชวยใหบุคลากรสุขภาพ
ใหบริการใหคําปรึกษาไดอยางมั่นใจและถูกตองตามหลัก
วิชาการมากยิ่งข้ึนอยางไรก็ตามดังท่ีกลาวมาแลวขางตนวา
ผูรับบริการเองก็มีประสบการณชีวิตหลายดานเชนเดียวกัน
และยอมเก็บเก่ียวความรูท่ีจะนํามาดูแลชวยเหลือตนเองได
การดูแลจึงควรเปดโอกาสใหผูรับบริการไดมีสวนท่ีจะแสดง
ศักยภาพของตนเองดวยไมใชวาผูใหคําปรึกษาจะเปนผูนํา
หรือช้ีแนะอยูฝายเดียว วิธีการหน่ึงท่ีจะทําใหผูใหบริการได
คิดใครครวญเก่ียวกับสิ่งท่ีทําไปการสะทอนคิดซึ่งเปนการท่ี
ผูปฏิบัติไดพูดเก่ียวกับความคิด ความรู และทัศนคติของตน
เก่ียวกับการปฏิบัติงานออกมาสูกลุมเพ่ือนท่ีรวมวิชาชีพ
หรือเพ่ือนท่ีรวมกันปฏิบัติงาน เพ่ือใหไดยินไดเห็นตนเองอีก

ครั้งและไดรับฟงความคิดเห็นจากผูอ่ืน การสะทอนคิดจึง
เปนเทคนิคสําคัญท่ีใชสําหรับการเรียนการสอนหรือการ
ฝกอบรมใหเกิดการพัฒนาตนเอง ระเบียบวิธีวิจัย
การออกแบบการวิจัย

การวิจัยเรื่องน้ีเปนการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi-
experimental research) แบบหน่ึงกลุม เปรียบเทียบกอน
และหลังการทดลอง
ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากร ไดแก บุคลากรสาธารณสุขท่ี
ปฏิบัติงานในจังหวัดราชบุรี และไดเขารับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการใหบริการสุขภาวะแนวใหม ระหวางเดือน
พฤษภาคม - ตุลาคม 2558 จํานวน 100 คน

กลุมตัวอยาง ไดแก บุคลากรสาธารณสุขท่ี
ปฏิบัติงานในจังหวัดราชบุรี และไดเขารับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการใหบริการสุขภาวะแนวใหม ระหวางเดือน
พฤษภาคม - ตุลาคม 2558 จํานวน 30 คน ท่ีเลือกจาก
ประชากรแบบเฉพาะแจะจง (purposive sampling)

เกณฑการคัดเขา
1. เปนบุคลากรสาธารณสุขท่ีไดใหบริการสุขภาพ

แกผูรับบริการในจังหวัดราชบุรี
2. มีประสบการณการทํางานใหบริการสุขภาพ

อยางนอย 1 ป
เกณฑการคัดออก
เป นผู ลาไปศึ กษาอบรม / คลอดบุ ตร /

ปฏิบัติงานท่ีอ่ืน เปนระยะเวลา 6 เดือนข้ึนไป
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย

การวิจัยครั้ งน้ีมี เครื่ องมือท่ี ใช ในการวิจัย
ประกอบดวย แผนการสอนท่ีเนนการสะทอนคิด และแบบ
ประเมินสมรรถนะการใหคําปรึกษาดานสุขภาพ

แผนการสอนท่ีเนนการสะทอนคิด เปนแผนการ
สอนท่ีผูวิจัยสรางข้ึนโดยใชแนวคิดการดูแลดวยหัวใจความ
เปนมนุษย ของสถาบันพระบรมราชชนก (2556) ท่ีมี
องคประกอบหลักคือ 1) จิตบริการ คือการท่ีผูใหบริการ
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และมีสมาธิ ซึ่งเปนวิธีการท่ีทําใหบุคคลไดทบทวนและ
สะทอนการกระทําของตน (Reflective Practice) ชวยใหเกิด
ความเขาใจและเกิดการเรียนรูจากประสบการณ นําไปสูการ
พัฒนาปรับปรุงตนเอง ปรับปรุงงาน และการแกปญหาตางๆ
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน

การให คํ าปรึ กษาทางสุ ขภาพ หมายถึ ง
กระบวนการของสัมพันธภาพระหวางผูใหคําปรึกษากับผูรับ
คําปรึกษา เพ่ือการชวยเหลือใหมีบุคคลสุขภาพดี ท้ังสุขภาพ
ทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา สังคม และจิตวิญญาณ
โดยอาศัยเทคนิควิธีการในการใหคําปรึกษาและพ้ืนความรู
ดานสุขภาพอนามัยของผูใหคําปรึกษาในการชวยใหบุคคลรู
และเขาใจตนเอง ยอมรับเก่ียวกับสุขภาพอนามัยของตน
สามารถดูแลสุขภาพของตนเอง ปรับตัวเก่ียวกับพฤติกรรม
สุขภาพ รวมถึงเจตคติ คานิยมและการปฏิบัติตัวท่ีเหมาะสม
และดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุขตามศักยภาพ
กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย

การใหคําปรึกษาทางดานสุขภาพเปนการบริการ
สําคัญท่ีจะชวยเหลือผูรับบริการตามศักยภาพและความ
พรองของบุคคลได ในการใหคําปรึกษาทางดานสุขภาพน้ัน
ผูใหคําปรึกษามักจะเปนบุคลากรท่ีทํางานจนเช่ียวชาญ
เพราะการใหคําปรึกษาทางดานสุขภาพมักจะเปนงานท่ีตอง
ทําโดยทันทีความรูท่ีสั่งสมมาจะชวยใหบุคลากรสุขภาพ
ใหบริการใหคําปรึกษาไดอยางมั่นใจและถูกตองตามหลัก
วิชาการมากยิ่งข้ึนอยางไรก็ตามดังท่ีกลาวมาแลวขางตนวา
ผูรับบริการเองก็มีประสบการณชีวิตหลายดานเชนเดียวกัน
และยอมเก็บเก่ียวความรูท่ีจะนํามาดูแลชวยเหลือตนเองได
การดูแลจึงควรเปดโอกาสใหผูรับบริการไดมีสวนท่ีจะแสดง
ศักยภาพของตนเองดวยไมใชวาผูใหคําปรึกษาจะเปนผูนํา
หรือช้ีแนะอยูฝายเดียว วิธีการหน่ึงท่ีจะทําใหผูใหบริการได
คิดใครครวญเก่ียวกับสิ่งท่ีทําไปการสะทอนคิดซึ่งเปนการท่ี
ผูปฏิบัติไดพูดเก่ียวกับความคิด ความรู และทัศนคติของตน
เก่ียวกับการปฏิบัติงานออกมาสูกลุมเพ่ือนท่ีรวมวิชาชีพ
หรือเพ่ือนท่ีรวมกันปฏิบัติงาน เพ่ือใหไดยินไดเห็นตนเองอีก

ครั้งและไดรับฟงความคิดเห็นจากผูอ่ืน การสะทอนคิดจึง
เปนเทคนิคสําคัญท่ีใชสําหรับการเรียนการสอนหรือการ
ฝกอบรมใหเกิดการพัฒนาตนเอง ระเบียบวิธีวิจัย
การออกแบบการวิจัย

การวิจัยเรื่องน้ีเปนการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi-
experimental research) แบบหน่ึงกลุม เปรียบเทียบกอน
และหลังการทดลอง
ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากร ไดแก บุคลากรสาธารณสุขท่ี
ปฏิบัติงานในจังหวัดราชบุรี และไดเขารับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการใหบริการสุขภาวะแนวใหม ระหวางเดือน
พฤษภาคม - ตุลาคม 2558 จํานวน 100 คน

กลุมตัวอยาง ไดแก บุคลากรสาธารณสุขท่ี
ปฏิบัติงานในจังหวัดราชบุรี และไดเขารับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการใหบริการสุขภาวะแนวใหม ระหวางเดือน
พฤษภาคม - ตุลาคม 2558 จํานวน 30 คน ท่ีเลือกจาก
ประชากรแบบเฉพาะแจะจง (purposive sampling)

เกณฑการคัดเขา
1. เปนบุคลากรสาธารณสุขท่ีไดใหบริการสุขภาพ

แกผูรับบริการในจังหวัดราชบุรี
2. มีประสบการณการทํางานใหบริการสุขภาพ

อยางนอย 1 ป
เกณฑการคัดออก
เป นผู ลาไปศึ กษาอบรม / คลอดบุ ตร /

ปฏิบัติงานท่ีอ่ืน เปนระยะเวลา 6 เดือนข้ึนไป
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย

การวิจัยครั้ งน้ีมี เครื่ องมือท่ี ใช ในการวิจัย
ประกอบดวย แผนการสอนท่ีเนนการสะทอนคิด และแบบ
ประเมินสมรรถนะการใหคําปรึกษาดานสุขภาพ

แผนการสอนท่ีเนนการสะทอนคิด เปนแผนการ
สอนท่ีผูวิจัยสรางข้ึนโดยใชแนวคิดการดูแลดวยหัวใจความ
เปนมนุษย ของสถาบันพระบรมราชชนก (2556) ท่ีมี
องคประกอบหลักคือ 1) จิตบริการ คือการท่ีผูใหบริการ
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และมีสมาธิ ซึ่งเปนวิธีการท่ีทําใหบุคคลไดทบทวนและ
สะทอนการกระทําของตน (Reflective Practice) ชวยใหเกิด
ความเขาใจและเกิดการเรียนรูจากประสบการณ นําไปสูการ
พัฒนาปรับปรุงตนเอง ปรับปรุงงาน และการแกปญหาตางๆ
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน

การให คํ าปรึ กษาทางสุ ขภาพ หมายถึ ง
กระบวนการของสัมพันธภาพระหวางผูใหคําปรึกษากับผูรับ
คําปรึกษา เพ่ือการชวยเหลือใหมีบุคคลสุขภาพดี ท้ังสุขภาพ
ทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา สังคม และจิตวิญญาณ
โดยอาศัยเทคนิควิธีการในการใหคําปรึกษาและพ้ืนความรู
ดานสุขภาพอนามัยของผูใหคําปรึกษาในการชวยใหบุคคลรู
และเขาใจตนเอง ยอมรับเก่ียวกับสุขภาพอนามัยของตน
สามารถดูแลสุขภาพของตนเอง ปรับตัวเก่ียวกับพฤติกรรม
สุขภาพ รวมถึงเจตคติ คานิยมและการปฏิบัติตัวท่ีเหมาะสม
และดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุขตามศักยภาพ
กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย

การใหคําปรึกษาทางดานสุขภาพเปนการบริการ
สําคัญท่ีจะชวยเหลือผูรับบริการตามศักยภาพและความ
พรองของบุคคลได ในการใหคําปรึกษาทางดานสุขภาพน้ัน
ผูใหคําปรึกษามักจะเปนบุคลากรท่ีทํางานจนเช่ียวชาญ
เพราะการใหคําปรึกษาทางดานสุขภาพมักจะเปนงานท่ีตอง
ทําโดยทันทีความรูท่ีสั่งสมมาจะชวยใหบุคลากรสุขภาพ
ใหบริการใหคําปรึกษาไดอยางมั่นใจและถูกตองตามหลัก
วิชาการมากยิ่งข้ึนอยางไรก็ตามดังท่ีกลาวมาแลวขางตนวา
ผูรับบริการเองก็มีประสบการณชีวิตหลายดานเชนเดียวกัน
และยอมเก็บเก่ียวความรูท่ีจะนํามาดูแลชวยเหลือตนเองได
การดูแลจึงควรเปดโอกาสใหผูรับบริการไดมีสวนท่ีจะแสดง
ศักยภาพของตนเองดวยไมใชวาผูใหคําปรึกษาจะเปนผูนํา
หรือช้ีแนะอยูฝายเดียว วิธีการหน่ึงท่ีจะทําใหผูใหบริการได
คิดใครครวญเก่ียวกับสิ่งท่ีทําไปการสะทอนคิดซึ่งเปนการท่ี
ผูปฏิบัติไดพูดเก่ียวกับความคิด ความรู และทัศนคติของตน
เก่ียวกับการปฏิบัติงานออกมาสูกลุมเพ่ือนท่ีรวมวิชาชีพ
หรือเพ่ือนท่ีรวมกันปฏิบัติงาน เพ่ือใหไดยินไดเห็นตนเองอีก

ครั้งและไดรับฟงความคิดเห็นจากผูอ่ืน การสะทอนคิดจึง
เปนเทคนิคสําคัญท่ีใชสําหรับการเรียนการสอนหรือการ
ฝกอบรมใหเกิดการพัฒนาตนเอง ระเบียบวิธีวิจัย
การออกแบบการวิจัย

การวิจัยเรื่องน้ีเปนการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi-
experimental research) แบบหน่ึงกลุม เปรียบเทียบกอน
และหลังการทดลอง
ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากร ไดแก บุคลากรสาธารณสุขท่ี
ปฏิบัติงานในจังหวัดราชบุรี และไดเขารับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการใหบริการสุขภาวะแนวใหม ระหวางเดือน
พฤษภาคม - ตุลาคม 2558 จํานวน 100 คน

กลุมตัวอยาง ไดแก บุคลากรสาธารณสุขท่ี
ปฏิบัติงานในจังหวัดราชบุรี และไดเขารับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการใหบริการสุขภาวะแนวใหม ระหวางเดือน
พฤษภาคม - ตุลาคม 2558 จํานวน 30 คน ท่ีเลือกจาก
ประชากรแบบเฉพาะแจะจง (purposive sampling)

เกณฑการคัดเขา
1. เปนบุคลากรสาธารณสุขท่ีไดใหบริการสุขภาพ

แกผูรับบริการในจังหวัดราชบุรี
2. มีประสบการณการทํางานใหบริการสุขภาพ

อยางนอย 1 ป
เกณฑการคัดออก
เป นผู ลาไปศึ กษาอบรม / คลอดบุ ตร /

ปฏิบัติงานท่ีอ่ืน เปนระยะเวลา 6 เดือนข้ึนไป
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย

การวิจัยครั้ งน้ีมี เครื่ องมือท่ี ใช ในการวิจัย
ประกอบดวย แผนการสอนท่ีเนนการสะทอนคิด และแบบ
ประเมินสมรรถนะการใหคําปรึกษาดานสุขภาพ

แผนการสอนท่ีเนนการสะทอนคิด เปนแผนการ
สอนท่ีผูวิจัยสรางข้ึนโดยใชแนวคิดการดูแลดวยหัวใจความ
เปนมนุษย ของสถาบันพระบรมราชชนก (2556) ท่ีมี
องคประกอบหลักคือ 1) จิตบริการ คือการท่ีผูใหบริการ
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ใหบริการดวยความเต็มใจ ยอมรับในความเปนบุคคลบุคคล
หน่ึงของผูรับบริการ ยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคล
2) การคิดวิเคราะห คือการท่ีผูใหบริการคิดแยกแยะไดวา
ผูรับบริการมีศักยภาพในการดูแลตนเองอยางไร มีความ
พรองในการดูแลตนเองอยางไร และคิดวาการดูแลอยางไรจึง
จะตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดจริง และ3)
การมีสวนรวมของผูรับบริการ คือการท่ีผูใหบริการเปด
โอกาสใหผูรับบริการไดมีสวนรวมในการตัดสินใจและปฏบิตัิ
เพ่ือการดูแลสุขภาพของตนเอง
แผนการสอนท่ีเนนการสะทอนคิด ประกอบดวย ขั้นตอน
การสอน 3 ขั้นตอน ดังนี้

- ข้ันนํา มีวัตถุประสงคเพ่ือกระตุนความสนใจ
ของผูอบรมใหสนใจวาจะพัฒนาทักษะการสัมภาษณ
ผูรับบริการใหดีข้ึนไดอยางไร

- ข้ันสอนและเรียนรู มีวัตถุประสงคเพ่ือจัด
ประสบการณจริงใหผูอบรมไดเขาถึง และมีโอกาสไดเขาไป
เก่ียวของกับการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนจริง สถานการณท่ีจัดน้ัน
คือการใหพบกับผูปวยจริงท่ีใชชีวิตตามปกติอยูท่ีบานใน
ชุมชน และมีการมอบงานใหผูอบรมไดไปสัมภาษณใน
ประเด็น การดําเนินชีวิต โรคภัยไขเจ็บ การดูแลตนเองเมื่อ
เปนโรคน้ัน งานท่ีมอบหมายน้ีจะทําใหผูอบรมไดมีโอกาส
สัมผัสกับผูรับบริการท่ีใชชีวิตจริงเปนธรรมชาติของเขา โดย
ออกจากสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล และทําใหผูอบรมไดมี
โอกาสเห็นวาผูรับบริการดําเนินชีวิตซึ่งเขามีโรคภัยไขเจ็บ
อยูไดอยางไร มีศักยภาพอะไรท่ีจะดูแลตัวเองได นอกจากน้ี
อบรมยังมีโอกาสท่ีจะชวยเหลือโดยใหคําแนะนําในชวงเวลา
ท่ีไดไปพบผูปวยน่ันเอง

- ข้ันสรุป มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูอบรมไดสรุป
ความคิดของตนเองท่ี เปลี่ ยนแปลงไปหลั งจากไดมี
ประสบการณพบกับผูปวยและสัมภาษณผูปวยจริงแลว ผู
อบรมจะใชโอกาสน้ีสรุปการเรียนรูท่ีไดรับ

แบบประเมินสมรรถนะการใหคําปรึกษาดาน
สุขภาพ เปนแบบประเมินท่ีผูวิจัยสรางข้ึนโดยใชกรอบการ
ใหคําปรึกษาดานสุขภาพ ท่ีประกอบดวยคําถามเก่ียวกับ
ขอมูลท่ัวไป 5 ขอ และคําถามเก่ียวกับการใหคําปรึกษาดาน
สุขภาพ 15 ขอ ไดแก การใชเทคนิคการพูด การฟงโดยไม
รีบดวนแนะนํา การคํานึงถึงศักยภาพของบุคคล และ
คํานึงถึงปจจัยท่ีมีผลตอสุขภาพ รวม 20 ขอ คําถามเปน
แบบใหเลือกตอบโดยใช Rating scale 5 ระดับ
ประกอบดวยการประเมินวาผูอบรมแสดงสมรรถนะน้ันได
อยาง มากท่ีสุด คอนขางมาก ปานกลาง คอนขางนอย และ
ไมมีสมรรถนะ
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ

ผูวิจัยไดนําแผนการสอนท่ีเนนการสะทอนคิด ไป
ให ผู ทรงคุณวุ ฒิ  ท่ี เช่ี ยวชาญด านเทคนิคการสอน
ประกอบดวย แพทย 1 คน และพยาบาล 2 คน ตรวจ
แผนการสอนและใหขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแกไข ท้ังดาน
เน้ือหาและกระบวนการสอน หลังจากน้ันผูวิจัยไดปรับแก
ตามขอเสนอแนะ แลวนําไปทดลองสอนพยาบาลท่ีเขารับ
การอบรมหลักสูตรการสอนการพยาบาลในคลินิก ท่ีเรียนใน
หัวขอการบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย หลังจากน้ัน
ผูวิจัยไดพิจารณาปรับเวลาท่ีใชในการสอนใหเหมาะสม
ยิ่งข้ึน

ผู วิจัยได นําแบบประเมินสมรรถนะการให
คําปรึกษาดานสุขภาพ ไปใหผูทรงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญดาน
เทคนิคการสอนท่ีเนนการเรียนรูตามสภาพจริงประกอบดวย
แพทย 1 คน และพยาบาล 2 คน ตรวจความตรงเชิงเน้ือหา
ของแบบประเมินทักษะการสนทนากับผูปวย แลวผูวิจัย
ปรับแกตามขอเสนอแนะ หลังจากน้ันจะนําไปทดลองใชกับ
กลุมท่ีคลายกับกลุมตัวอยางจํานวน30 คน หาคาความ
เช่ือมั่นโดยใชสัมประสิทธ์ิอัลฟาของคอนบราค ไดคาความ
เช่ือมั่นตั้งแต 0.88
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เช่ือมั่นตั้งแต 0.88



วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
Vol. 4 No.1 Jan – Jun 2017

~ 113 ~

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจยัระเบียบวิธีวิจัย
การออกแบบการวิจัย

การวิจัยเรื่องน้ีเปนการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi-
experimental research) แบบหน่ึงกลุม เปรียบเทียบกอน
และหลังการทดลอง
ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากร ไดแก บุคลากรสาธารณสุขท่ี
ปฏิบัติงานในจังหวัดราชบุรี และไดเขารับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการใหบริการสุขภาวะแนวใหม ระหวางเดือน
พฤษภาคม - ตุลาคม 2558 จํานวน 100 คน

กลุมตัวอยาง ไดแก บุคลากรสาธารณสุขท่ี
ปฏิบัติงานในจังหวัดราชบุรี และไดเขารับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการใหบริการสุขภาวะแนวใหม ระหวางเดือน
พฤษภาคม - ตุลาคม 2558 จํานวน 30 คน ท่ีเลือกจาก
ประชากรแบบเฉพาะแจะจง (purposive sampling)

เกณฑการคัดเขา
1. เปนบุคลากรสาธารณสุขท่ีไดใหบริการสุขภาพ

แกผูรับบริการในจังหวัดราชบุรี
2. มีประสบการณการทํางานใหบริการสุขภาพ

อยางนอย 1 ป
เกณฑการคัดออก
เปนผูลาไปศึกษาอบรม/คลอดบุตร/ปฏิบัติงานท่ี

อ่ืน เปนระยะเวลา 6 เดือนข้ึนไป
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย

การวิจัยครั้ งน้ีมี เครื่ องมือท่ี ใช ในการวิจัย
ประกอบดวย แผนการสอนท่ีเนนการสะทอนคิด และแบบ
ประเมินสมรรถนะการใหคําปรึกษาดานสุขภาพ

แผนการสอนท่ีเนนการสะทอนคิด เปนแผนการ
สอนท่ีผูวิจัยสรางข้ึนโดยใชแนวคิดการดูแลดวยหัวใจความ
เปนมนุษย ของสถาบันพระบรมราชชนก ( 2556) ท่ีมี
องคประกอบหลักคือ 1) จิตบริการ คือการท่ีผูใหบริการ
ใหบริการดวยความเต็มใจ ยอมรับในความเปนบุคคลบุคคล
หน่ึงของผูรับบริการ ยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคล
2) การคิดวิเคราะห คือการท่ีผูใหบริการคิดแยกแยะไดวา
ผูรับบริการมีศักยภาพในการดูแลตนเองอยางไร มีความ
พรองในการดูแลตนเองอยางไร และคิดวาการดูแลอยางไรจึง
จะตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดจริง และ3)
การมีสวนรวมของผูรับบริการ คือการท่ีผูใหบริการเปด
โอกาสใหผูรับบริการไดมีสวนรวมในการตัดสินใจและปฏบิตัิ
เพ่ือการดูแลสุขภาพของตนเอง

แผนกา รสอน ท่ี เ น น ก ารสะท อ น คิ ด
ประกอบดวย ขั้นตอนการสอน 3 ขั้นตอน ดังน้ี
- ข้ันนํา มีวัตถุประสงคเพ่ือกระตุนความสนใจของ

ผูอบรมใหสนใจวาจะพัฒนาทักษะการสัมภาษณ
ผูรับบริการใหดีข้ึนไดอยางไร

การใหคําปรึกษาทางสุขภาพ ท่ีขาดความ
ตระหนักรูในตนเอง อาจทําใหมองขาม
ศักยภาพของผูปวย และไมสามารถระบุ

ความตองการท่ีแทจริงของผูปวยได
รวมท้ังใหการบริการแบบเหมือนๆกันไป

ท้ังหมด

การสะทอนคิด
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ท้ังหมด

การใหคําปรึกษาท่ี ผานการสะทอนคิด
ทําใหเกิดความตระหนักในการบรกิารท่ีให
ผูรับบริการรวมกับการฟงความเหน็จาก
ผูอ่ืน และสามารถปรับปรุงแกไขจดุออน

ของการใหคําปรึกษาทางสุขภาพได

การสะทอนคิด
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การมีสวนรวมของผูรับบริการ คือการท่ีผูใหบริการเปด
โอกาสใหผูรับบริการไดมีสวนรวมในการตัดสินใจและปฏบิตัิ
เพ่ือการดูแลสุขภาพของตนเอง

แผนกา รสอน ท่ี เ น น ก ารสะท อ น คิ ด
ประกอบดวย ขั้นตอนการสอน 3 ขั้นตอน ดังน้ี
- ข้ันนํา มีวัตถุประสงคเพ่ือกระตุนความสนใจของ

ผูอบรมใหสนใจวาจะพัฒนาทักษะการสัมภาษณ
ผูรับบริการใหดีข้ึนไดอยางไร

การใหคําปรึกษาท่ี ผานการสะทอนคิด
ทําใหเกิดความตระหนักในการบรกิารท่ีให
ผูรับบริการรวมกับการฟงความเหน็จาก
ผูอ่ืน และสามารถปรับปรุงแกไขจดุออน

ของการใหคําปรึกษาทางสุขภาพได

การสะทอนคิด
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- ข้ันสอนและเรียนรู  มี วัตถุประสงค เพ่ือจัด
ประสบการณจริงใหผูอบรมไดเขาถึง และมีโอกาส
ไดเขาไปเก่ียวของกับการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนจริง
สถานการณท่ีจัดน้ันคือการใหพบกับผูปวยจริงท่ี
ใชชีวิตตามปกติอยูท่ีบานในชุมชน และมีการมอบ
งานใหผูอบรมไดไปสัมภาษณในประเด็น การ
ดําเนินชีวิต โรคภัยไขเจ็บ การดูแลตนเองเมื่อเปน
โรคน้ัน งานท่ีมอบหมายน้ีจะทําใหผูอบรมไดมี
โอกาสสัมผัสกับผูรับบริการท่ีใชชีวิตจริงเปน
ธรรมชาติของเขา โดยออกจากสภาพแวดลอมใน
โรงพยาบาล และทําใหผูอบรมไดมีโอกาสเห็นวา
ผูรับบริการดําเนินชีวิตซึ่งเขามีโรคภัยไขเจ็บอยูได
อยางไร มีศักยภาพอะไรท่ีจะดูแลตัวเองได
นอกจากน้ีอบรมยังมีโอกาสท่ีจะชวยเหลือโดยให
คําแนะนําในชวงเวลาท่ีไดไปพบผูปวยน่ันเอง

- ข้ันสรุป มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูอบรมไดสรุป
ความคิดของตนเองท่ีเปลี่ยนแปลงไปหลังจากไดมี
ประสบการณพบกับผูปวยและสัมภาษณผูปวย
จริงแลว ผูอบรมจะใชโอกาสน้ีสรุปการเรียนรูท่ี
ไดรับ
แบบประเมินสมรรถนะการใหคําปรึกษาดาน

สุขภาพ เปนแบบประเมินท่ีผูวิจัยสรางข้ึนโดยใชกรอบการให
คําปรึกษาดานสุขภาพ ท่ีประกอบดวยคําถามเก่ียวกับขอมูล
ท่ัวไป 5 ขอ และคําถามเก่ียวกับการใหคําปรึกษาดานสุขภาพ
15 ขอ ไดแก การใชเทคนิคการพูด การฟงโดยไมรีบดวน
แนะนํา การคํานึงถึงศักยภาพของบุคคล และคํานึงถึงปจจัย
ท่ีมีผลตอสุขภาพ รวม 20 ขอ คําถามเปนแบบใหเลือกตอบ
โดยใช rating scale 5 ระดับ ประกอบดวยการประเมินวาผู
อบรมแสดงสมรรถนะน้ันไดอยาง มากท่ีสุด คอนขางมาก
ปานกลาง คอนขางนอย และไมมีสมรรถนะ
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ

ผูวิจัยไดนําแผนการสอนท่ีเนนการสะทอนคิด ไป
ให ผู ทรงคุณวุ ฒิ  ท่ี เช่ี ยวชาญด านเทคนิคการสอน
ประกอบดวย แพทย 1 คน และพยาบาล 2 คน ตรวจแผนการ
สอนและใหขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแกไข ท้ังดานเน้ือหา
และกระบวนการสอน หลังจากน้ันผู วิจัยไดปรับแกตาม

ขอเสนอแนะ แลวนําไปทดลองสอนพยาบาลท่ีเขารับการ
อบรมหลักสูตรการสอนการพยาบาลในคลินิก ท่ีเรียนใน
หัวขอการบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย หลังจากน้ัน
ผูวิจัยไดพิจารณาปรับเวลาท่ีใชในการสอนใหเหมาะสมยิ่งข้ึน

ผู วิจั ยได นําแบบประเมินสมรรถนะการให
คําปรึกษาดานสุขภาพ ไปใหผูทรงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญดาน
เทคนิคการสอนท่ีเนนการเรียนรูตามสภาพจริงประกอบดวย
แพทย 1 คน และพยาบาล 2 คน ตรวจความตรงเชิงเน้ือหา
ของแบบประเมินทักษะการสนทนากับผูปวย แลวผูวิจัย
ปรับแกตามขอเสนอแนะ หลังจากน้ันจะนําไปทดลองใชกับ
กลุมท่ีคลายกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน หาคาความ
เช่ือมั่นโดยใชสัมประสิทธ์ิอัลฟาของคอนบราค ไดคาความ
เช่ือมั่นตั้งแต 0.88
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

1. ผูวิจัยประชาสัมพันธการวิจัยไปยังบุคลากร
สาธารณสุขท่ีไดรับเชิญใหเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
บริการเพ่ือสุขภาวะแนวใหมจังหวัดราชบุรีโดยผูวิจัยสง
จดหมายช้ีแจงการวิจัยและคําเชิญชวนใหเขารวมการวิจัยไป
ทางไปรษณีย หากบุคลากรสาธารณสุขสนใจจะเขารวมการ
วิจัยก็ใหแจง ผูวิจัยทางโทรศัพท

2. ผูเขาพบผูท่ีสนใจจะเขารวมการวิจัยและช้ีแจง
การวิจัยพรอมท้ังตอบคําถามท่ีผูสนใจตองการรูรายละเอียด
เพ่ิมเติมพรอมท้ังมอบเอกสารคํายินยอมเขารวมการวิจัยใหผู
ท่ีสนใจไปอาน และตัดสินใจ หากตัดสินใจเขารวมการวิจัย ก็
ใหแจงผูวิจัยทางโทรศัพท และนําเอกสารท่ีลงลายมือช่ือมา
สงคืนนักวิจัยภายหลังตามวันท่ีนัดหมายท่ีนัดหมาย

3. ผูวิจัยช้ีแจงใหผูท่ีจะเขารวมการวิจัยเขาใจวา
การเขารวมการวิจัยน้ันไมเก่ียวของกับการฝกอบรมท่ีกําลัง
จะเกิดข้ึน บุคลากรทางสาธารณสุขสามารถท่ีตัดสินใจไดโดย
อิสระและจะไมมีผลใดใดตอการประเมินรวมท้ังบริการ
ระหวางการอบรม

4. ผูวิจัยหรือผูชวยวิจัยท่ีไดรับการฝกหัดแลวเขา
สังเกตการใหคําปรึกษาทางสุขภาพแกผูปวย 1 ครั้งของ
ผูเขารวมการวิจัยขณะท่ีอยูในการอบรมวันแรก(ตามแผนการ
สอนท่ีสอนโดยวิทยากร) โดยใชแบบประเมินการใหคําปรึกษา
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- ข้ันสอนและเรียนรู  มี วัตถุประสงค เพ่ือจัด
ประสบการณจริงใหผูอบรมไดเขาถึง และมีโอกาส
ไดเขาไปเก่ียวของกับการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนจริง
สถานการณท่ีจัดน้ันคือการใหพบกับผูปวยจริงท่ี
ใชชีวิตตามปกติอยูท่ีบานในชุมชน และมีการมอบ
งานใหผูอบรมไดไปสัมภาษณในประเด็น การ
ดําเนินชีวิต โรคภัยไขเจ็บ การดูแลตนเองเมื่อเปน
โรคน้ัน งานท่ีมอบหมายน้ีจะทําใหผูอบรมไดมี
โอกาสสัมผัสกับผูรับบริการท่ีใชชีวิตจริงเปน
ธรรมชาติของเขา โดยออกจากสภาพแวดลอมใน
โรงพยาบาล และทําใหผูอบรมไดมีโอกาสเห็นวา
ผูรับบริการดําเนินชีวิตซึ่งเขามีโรคภัยไขเจ็บอยูได
อยางไร มีศักยภาพอะไรท่ีจะดูแลตัวเองได
นอกจากน้ีอบรมยังมีโอกาสท่ีจะชวยเหลือโดยให
คําแนะนําในชวงเวลาท่ีไดไปพบผูปวยน่ันเอง

- ข้ันสรุป มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูอบรมไดสรุป
ความคิดของตนเองท่ีเปลี่ยนแปลงไปหลังจากไดมี
ประสบการณพบกับผูปวยและสัมภาษณผูปวย
จริงแลว ผูอบรมจะใชโอกาสน้ีสรุปการเรียนรูท่ี
ไดรับ
แบบประเมินสมรรถนะการใหคําปรึกษาดาน

สุขภาพ เปนแบบประเมินท่ีผูวิจัยสรางข้ึนโดยใชกรอบการให
คําปรึกษาดานสุขภาพ ท่ีประกอบดวยคําถามเก่ียวกับขอมูล
ท่ัวไป 5 ขอ และคําถามเก่ียวกับการใหคําปรึกษาดานสุขภาพ
15 ขอ ไดแก การใชเทคนิคการพูด การฟงโดยไมรีบดวน
แนะนํา การคํานึงถึงศักยภาพของบุคคล และคํานึงถึงปจจัย
ท่ีมีผลตอสุขภาพ รวม 20 ขอ คําถามเปนแบบใหเลือกตอบ
โดยใช rating scale 5 ระดับ ประกอบดวยการประเมินวาผู
อบรมแสดงสมรรถนะน้ันไดอยาง มากท่ีสุด คอนขางมาก
ปานกลาง คอนขางนอย และไมมีสมรรถนะ
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ

ผูวิจัยไดนําแผนการสอนท่ีเนนการสะทอนคิด ไป
ให ผู ทรงคุณวุ ฒิ  ท่ี เช่ี ยวชาญด านเทคนิคการสอน
ประกอบดวย แพทย 1 คน และพยาบาล 2 คน ตรวจแผนการ
สอนและใหขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแกไข ท้ังดานเน้ือหา
และกระบวนการสอน หลังจากน้ันผู วิจัยไดปรับแกตาม

ขอเสนอแนะ แลวนําไปทดลองสอนพยาบาลท่ีเขารับการ
อบรมหลักสูตรการสอนการพยาบาลในคลินิก ท่ีเรียนใน
หัวขอการบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย หลังจากน้ัน
ผูวิจัยไดพิจารณาปรับเวลาท่ีใชในการสอนใหเหมาะสมยิ่งข้ึน

ผู วิจั ยได นําแบบประเมินสมรรถนะการให
คําปรึกษาดานสุขภาพ ไปใหผูทรงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญดาน
เทคนิคการสอนท่ีเนนการเรียนรูตามสภาพจริงประกอบดวย
แพทย 1 คน และพยาบาล 2 คน ตรวจความตรงเชิงเน้ือหา
ของแบบประเมินทักษะการสนทนากับผูปวย แลวผูวิจัย
ปรับแกตามขอเสนอแนะ หลังจากน้ันจะนําไปทดลองใชกับ
กลุมท่ีคลายกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน หาคาความ
เช่ือมั่นโดยใชสัมประสิทธ์ิอัลฟาของคอนบราค ไดคาความ
เช่ือมั่นตั้งแต 0.88
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

1. ผูวิจัยประชาสัมพันธการวิจัยไปยังบุคลากร
สาธารณสุขท่ีไดรับเชิญใหเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
บริการเพ่ือสุขภาวะแนวใหมจังหวัดราชบุรีโดยผูวิจัยสง
จดหมายช้ีแจงการวิจัยและคําเชิญชวนใหเขารวมการวิจัยไป
ทางไปรษณีย หากบุคลากรสาธารณสุขสนใจจะเขารวมการ
วิจัยก็ใหแจง ผูวิจัยทางโทรศัพท

2. ผูเขาพบผูท่ีสนใจจะเขารวมการวิจัยและช้ีแจง
การวิจัยพรอมท้ังตอบคําถามท่ีผูสนใจตองการรูรายละเอียด
เพ่ิมเติมพรอมท้ังมอบเอกสารคํายินยอมเขารวมการวิจัยใหผู
ท่ีสนใจไปอาน และตัดสินใจ หากตัดสินใจเขารวมการวิจัย ก็
ใหแจงผูวิจัยทางโทรศัพท และนําเอกสารท่ีลงลายมือช่ือมา
สงคืนนักวิจัยภายหลังตามวันท่ีนัดหมายท่ีนัดหมาย

3. ผูวิจัยช้ีแจงใหผูท่ีจะเขารวมการวิจัยเขาใจวา
การเขารวมการวิจัยน้ันไมเก่ียวของกับการฝกอบรมท่ีกําลัง
จะเกิดข้ึน บุคลากรทางสาธารณสุขสามารถท่ีตัดสินใจไดโดย
อิสระและจะไมมีผลใดใดตอการประเมินรวมท้ังบริการ
ระหวางการอบรม

4. ผูวิจัยหรือผูชวยวิจัยท่ีไดรับการฝกหัดแลวเขา
สังเกตการใหคําปรึกษาทางสุขภาพแกผูปวย 1 ครั้งของ
ผูเขารวมการวิจัยขณะท่ีอยูในการอบรมวันแรก(ตามแผนการ
สอนท่ีสอนโดยวิทยากร) โดยใชแบบประเมินการใหคําปรึกษา
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- ข้ันสอนและเรียนรู  มี วัตถุประสงค เพ่ือจัด
ประสบการณจริงใหผูอบรมไดเขาถึง และมีโอกาส
ไดเขาไปเก่ียวของกับการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนจริง
สถานการณท่ีจัดน้ันคือการใหพบกับผูปวยจริงท่ี
ใชชีวิตตามปกติอยูท่ีบานในชุมชน และมีการมอบ
งานใหผูอบรมไดไปสัมภาษณในประเด็น การ
ดําเนินชีวิต โรคภัยไขเจ็บ การดูแลตนเองเมื่อเปน
โรคน้ัน งานท่ีมอบหมายน้ีจะทําใหผูอบรมไดมี
โอกาสสัมผัสกับผูรับบริการท่ีใชชีวิตจริงเปน
ธรรมชาติของเขา โดยออกจากสภาพแวดลอมใน
โรงพยาบาล และทําใหผูอบรมไดมีโอกาสเห็นวา
ผูรับบริการดําเนินชีวิตซึ่งเขามีโรคภัยไขเจ็บอยูได
อยางไร มีศักยภาพอะไรท่ีจะดูแลตัวเองได
นอกจากน้ีอบรมยังมีโอกาสท่ีจะชวยเหลือโดยให
คําแนะนําในชวงเวลาท่ีไดไปพบผูปวยน่ันเอง

- ข้ันสรุป มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูอบรมไดสรุป
ความคิดของตนเองท่ีเปลี่ยนแปลงไปหลังจากไดมี
ประสบการณพบกับผูปวยและสัมภาษณผูปวย
จริงแลว ผูอบรมจะใชโอกาสน้ีสรุปการเรียนรูท่ี
ไดรับ
แบบประเมินสมรรถนะการใหคําปรึกษาดาน

สุขภาพ เปนแบบประเมินท่ีผูวิจัยสรางข้ึนโดยใชกรอบการให
คําปรึกษาดานสุขภาพ ท่ีประกอบดวยคําถามเก่ียวกับขอมูล
ท่ัวไป 5 ขอ และคําถามเก่ียวกับการใหคําปรึกษาดานสุขภาพ
15 ขอ ไดแก การใชเทคนิคการพูด การฟงโดยไมรีบดวน
แนะนํา การคํานึงถึงศักยภาพของบุคคล และคํานึงถึงปจจัย
ท่ีมีผลตอสุขภาพ รวม 20 ขอ คําถามเปนแบบใหเลือกตอบ
โดยใช rating scale 5 ระดับ ประกอบดวยการประเมินวาผู
อบรมแสดงสมรรถนะน้ันไดอยาง มากท่ีสุด คอนขางมาก
ปานกลาง คอนขางนอย และไมมีสมรรถนะ
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ

ผูวิจัยไดนําแผนการสอนท่ีเนนการสะทอนคิด ไป
ให ผู ทรงคุณวุ ฒิ  ท่ี เช่ี ยวชาญด านเทคนิคการสอน
ประกอบดวย แพทย 1 คน และพยาบาล 2 คน ตรวจแผนการ
สอนและใหขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแกไข ท้ังดานเน้ือหา
และกระบวนการสอน หลังจากน้ันผู วิจัยไดปรับแกตาม

ขอเสนอแนะ แลวนําไปทดลองสอนพยาบาลท่ีเขารับการ
อบรมหลักสูตรการสอนการพยาบาลในคลินิก ท่ีเรียนใน
หัวขอการบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย หลังจากน้ัน
ผูวิจัยไดพิจารณาปรับเวลาท่ีใชในการสอนใหเหมาะสมยิ่งข้ึน

ผู วิจั ยได นําแบบประเมินสมรรถนะการให
คําปรึกษาดานสุขภาพ ไปใหผูทรงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญดาน
เทคนิคการสอนท่ีเนนการเรียนรูตามสภาพจริงประกอบดวย
แพทย 1 คน และพยาบาล 2 คน ตรวจความตรงเชิงเน้ือหา
ของแบบประเมินทักษะการสนทนากับผูปวย แลวผูวิจัย
ปรับแกตามขอเสนอแนะ หลังจากน้ันจะนําไปทดลองใชกับ
กลุมท่ีคลายกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน หาคาความ
เช่ือมั่นโดยใชสัมประสิทธ์ิอัลฟาของคอนบราค ไดคาความ
เช่ือมั่นตั้งแต 0.88
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

1. ผูวิจัยประชาสัมพันธการวิจัยไปยังบุคลากร
สาธารณสุขท่ีไดรับเชิญใหเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
บริการเพ่ือสุขภาวะแนวใหมจังหวัดราชบุรีโดยผูวิจัยสง
จดหมายช้ีแจงการวิจัยและคําเชิญชวนใหเขารวมการวิจัยไป
ทางไปรษณีย หากบุคลากรสาธารณสุขสนใจจะเขารวมการ
วิจัยก็ใหแจง ผูวิจัยทางโทรศัพท

2. ผูเขาพบผูท่ีสนใจจะเขารวมการวิจัยและช้ีแจง
การวิจัยพรอมท้ังตอบคําถามท่ีผูสนใจตองการรูรายละเอียด
เพ่ิมเติมพรอมท้ังมอบเอกสารคํายินยอมเขารวมการวิจัยใหผู
ท่ีสนใจไปอาน และตัดสินใจ หากตัดสินใจเขารวมการวิจัย ก็
ใหแจงผูวิจัยทางโทรศัพท และนําเอกสารท่ีลงลายมือช่ือมา
สงคืนนักวิจัยภายหลังตามวันท่ีนัดหมายท่ีนัดหมาย

3. ผูวิจัยช้ีแจงใหผูท่ีจะเขารวมการวิจัยเขาใจวา
การเขารวมการวิจัยน้ันไมเก่ียวของกับการฝกอบรมท่ีกําลัง
จะเกิดข้ึน บุคลากรทางสาธารณสุขสามารถท่ีตัดสินใจไดโดย
อิสระและจะไมมีผลใดใดตอการประเมินรวมท้ังบริการ
ระหวางการอบรม

4. ผูวิจัยหรือผูชวยวิจัยท่ีไดรับการฝกหัดแลวเขา
สังเกตการใหคําปรึกษาทางสุขภาพแกผูปวย 1 ครั้งของ
ผูเขารวมการวิจัยขณะท่ีอยูในการอบรมวันแรก(ตามแผนการ
สอนท่ีสอนโดยวิทยากร) โดยใชแบบประเมินการใหคําปรึกษา
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ทางสุขภาพแกผูปวย ซึ่งการประเมินครั้งน้ีเปนการทํา
pretest กอนเขารับการอบรม

5. ผูวิจัยจัดใหผูเขารวมการวิจัยไดรับการอบรมท่ี
ใชการเรียนการสอนท่ีใชการสะทอนคิดตามแผนการสอน วิธี
สอนโดยวิทยากรของการอบรม

6. ผูวิจัยหรือผูชวยวิจัยท่ีไดรับการฝกหัดแลวเขา
สังเกตการใหคําปรึกษาทางสุขภาพแกผูปวย 1 ครั้งของ
ผูเขารวมการวิจัยขณะท่ีอยูในการอบรมในชวงทาย โดยใช
แบบประเมินการใหคําปรึกษาทางสุขภาพแกผูปวย ซึ่งการ
ประเมินครั้งน้ีเปนการทํา Post test
ระยะเวลาท่ีเก็บขอมูล

ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลระหวาง เดือนมิถุนายน -
กันยายน 2558
การวิเคราะหขอมูล

ผู วิจัยวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบประเมิน
สมรรถนะการใหคําปรึกษาดานสุขภาพ โดยหาคาเฉลี่ย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ
สมรรถนะการใหคําปรึกษาดานสุขภาพ กอนและหลังการ
ฝกอบรม โดยใชสถิติ Dependent t – test

ขอพิจารณาประเด็นจริยธรรมการวิจยัในมนุษย
1. ผูวิจัยไมบันทึกช่ือจริงของผูเขารวมการวิจัย

ผูวิจัยเขียนรายงานการวิจัยโดยใชช่ือปลอมของผูเขารวมการ
วิจัย

2.ในการเลือกผูเขารวมการวิจัยน้ัน ผูวิจัยเลือก
ตามคุณสมบัติการคัดเขา ซึ่งผูเขารวมการวิจัยเปนบุคลากร
สาธารณสุข 30 คนจากจํานวนบุคลากรสาธารณสุข
100 คนท่ีเขารวมการอบรมจึงเปนเรื่องยากท่ีจะบงช้ี
ผูใหขอมูลในรายงานการวิจัย

1. ในการเขารวมการวิจัยครั้งน้ีไมมี
คาตอบแทนใดใด แตผู วิจัยไดมอบสมุดบันทึกให
ผูเขารวมการวิจัยคนละ 1 เลม

2. ผู วิจัยไมมีสวนไดสวนเสียจากการ
ประเมินผลทักษะการสัมภาษณผูปวยในการอบรมครั้ง
น้ี

Conflict of interest ในการวิจัยครั้งน้ี
ผู วิจัยไมมีสวนท่ีไดรับประโยชนอยางอ่ืนจากอาสา

ผลการวิเคราะหขอมูล
ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง

ขอมลูท่ัวไปของกลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีไดแสดงในตารางท่ี 1
ตารางท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางจําแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา วิชาชีพ ประสบการณการทํางาน และ
สถานท่ีทํางาน
ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ
เพศ

ชาย
หญิง

13
87

13
87

อายุ
21 – 25 ป
26 – 30 ป
31 – 35 ป
36 – 40 ป
41 – 45 ป
46 – 50 ป
50 ป ข้ึนไป

28
11
11
16
13
10
11

28
11
11
16
13
10
11

วิชาชีพ
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ทางสุขภาพแกผูปวย ซึ่งการประเมินครั้งน้ีเปนการทํา
pretest กอนเขารับการอบรม

5. ผูวิจัยจัดใหผูเขารวมการวิจัยไดรับการอบรมท่ี
ใชการเรียนการสอนท่ีใชการสะทอนคิดตามแผนการสอน วิธี
สอนโดยวิทยากรของการอบรม

6. ผูวิจัยหรือผูชวยวิจัยท่ีไดรับการฝกหัดแลวเขา
สังเกตการใหคําปรึกษาทางสุขภาพแกผูปวย 1 ครั้งของ
ผูเขารวมการวิจัยขณะท่ีอยูในการอบรมในชวงทาย โดยใช
แบบประเมินการใหคําปรึกษาทางสุขภาพแกผูปวย ซึ่งการ
ประเมินครั้งน้ีเปนการทํา Post test
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ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลระหวาง เดือนมิถุนายน -
กันยายน 2558
การวิเคราะหขอมูล

ผู วิจัยวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบประเมิน
สมรรถนะการใหคําปรึกษาดานสุขภาพ โดยหาคาเฉลี่ย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ
สมรรถนะการใหคําปรึกษาดานสุขภาพ กอนและหลังการ
ฝกอบรม โดยใชสถิติ Dependent t – test

ขอพิจารณาประเด็นจริยธรรมการวิจยัในมนุษย
1. ผูวิจัยไมบันทึกช่ือจริงของผูเขารวมการวิจัย

ผูวิจัยเขียนรายงานการวิจัยโดยใชช่ือปลอมของผูเขารวมการ
วิจัย

2.ในการเลือกผูเขารวมการวิจัยน้ัน ผูวิจัยเลือก
ตามคุณสมบัติการคัดเขา ซึ่งผูเขารวมการวิจัยเปนบุคลากร
สาธารณสุข 30 คนจากจํานวนบุคลากรสาธารณสุข
100 คนท่ีเขารวมการอบรมจึงเปนเรื่องยากท่ีจะบงช้ี
ผูใหขอมูลในรายงานการวิจัย

1. ในการเขารวมการวิจัยครั้งน้ีไมมี
คาตอบแทนใดใด แตผู วิจัยไดมอบสมุดบันทึกให
ผูเขารวมการวิจัยคนละ 1 เลม

2. ผู วิจัยไมมีสวนไดสวนเสียจากการ
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5. ผูวิจัยจัดใหผูเขารวมการวิจัยไดรับการอบรมท่ี
ใชการเรียนการสอนท่ีใชการสะทอนคิดตามแผนการสอน วิธี
สอนโดยวิทยากรของการอบรม

6. ผูวิจัยหรือผูชวยวิจัยท่ีไดรับการฝกหัดแลวเขา
สังเกตการใหคําปรึกษาทางสุขภาพแกผูปวย 1 ครั้งของ
ผูเขารวมการวิจัยขณะท่ีอยูในการอบรมในชวงทาย โดยใช
แบบประเมินการใหคําปรึกษาทางสุขภาพแกผูปวย ซึ่งการ
ประเมินครั้งน้ีเปนการทํา Post test
ระยะเวลาท่ีเก็บขอมูล

ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลระหวาง เดือนมิถุนายน -
กันยายน 2558
การวิเคราะหขอมูล

ผู วิจัยวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบประเมิน
สมรรถนะการใหคําปรึกษาดานสุขภาพ โดยหาคาเฉลี่ย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ
สมรรถนะการใหคําปรึกษาดานสุขภาพ กอนและหลังการ
ฝกอบรม โดยใชสถิติ Dependent t – test

ขอพิจารณาประเด็นจริยธรรมการวิจยัในมนุษย
1. ผูวิจัยไมบันทึกช่ือจริงของผูเขารวมการวิจัย

ผูวิจัยเขียนรายงานการวิจัยโดยใชช่ือปลอมของผูเขารวมการ
วิจัย

2.ในการเลือกผูเขารวมการวิจัยน้ัน ผูวิจัยเลือก
ตามคุณสมบัติการคัดเขา ซึ่งผูเขารวมการวิจัยเปนบุคลากร
สาธารณสุข 30 คนจากจํานวนบุคลากรสาธารณสุข
100 คนท่ีเขารวมการอบรมจึงเปนเรื่องยากท่ีจะบงช้ี
ผูใหขอมูลในรายงานการวิจัย

1. ในการเขารวมการวิจัยครั้งน้ีไมมี
คาตอบแทนใดใด แตผู วิจัยไดมอบสมุดบันทึกให
ผูเขารวมการวิจัยคนละ 1 เลม

2. ผู วิจัยไมมีสวนไดสวนเสียจากการ
ประเมินผลทักษะการสัมภาษณผูปวยในการอบรมครั้ง
น้ี

Conflict of interest ในการวิจัยครั้งน้ี
ผู วิจัยไมมีสวนท่ีไดรับประโยชนอยางอ่ืนจากอาสา

ผลการวิเคราะหขอมูล
ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง

ขอมลูท่ัวไปของกลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีไดแสดงในตารางท่ี 1
ตารางท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางจําแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา วิชาชีพ ประสบการณการทํางาน และ
สถานท่ีทํางาน
ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ
เพศ

ชาย
หญิง

13
87

13
87

อายุ
21 – 25 ป
26 – 30 ป
31 – 35 ป
36 – 40 ป
41 – 45 ป
46 – 50 ป
50 ป ข้ึนไป

28
11
11
16
13
10
11

28
11
11
16
13
10
11

วิชาชีพ
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แพทย
พยาบาล
เภสัชกร
นักกายภาพบําบัด

4
90
2
3

4
90
2
3

ระยะเวลาการทํางาน
1 – 5 ป
6 – 10 ป
11 – 15 ป
16 – 20 ป
21 – 25 ป
26 – 30 ป
30 ป ข้ึนไป

28
11
11
16
13
10
11

28
11
11
16
13
10
11

รวม 100 100

จากตารางท่ี 1 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง กลุมตัวอยางมีอายุอยูในชวง 2 5 - 30 ป มากท่ีสุด
คิดเปนรอยละ28 (n=28) สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ และสวนใหญประกอบวิชาชีพพยาบาล
คิดเปนรอยละ90 กลุมตัวอยางมีประสบการณการทํางานอยูในชวง 1 - 5 ป มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ28 (n=28)

ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการใหคําปรึกษาดานสุขภาพโดยรวมกอนและหลังการฝกอบรมท่ี
เนนการสะทอนคิด

การทดสอบ S.D.
t-test dependent
t sig

ก อนกา รฝ กอบรม ท่ี เ น นก า ร
สะทอนคิด 20.27 1.49

26.87 0.033*
หลั ง ก า ร ฝ ก อบร ม ท่ี เ น นก า ร
สะทอนคิด 25.55 1.65

จากตารางท่ี 2 พบวาคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการใหคําปรึกษาดานสุขภาพโดยรวมหลังการฝกอบรมท่ีเนนการ
สะทอนคิดแตกตางจากกอนการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05

ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการใหคําปรึกษาดานสุขภาพรายดานกอนและหลังการฝกอบรมท่ี
เนนการสะทอนคิด

การทดสอบ

กอน-
หลัง
การ
เรียนรู

S.D.

t-test dependent

t sig

การใชเทคนิคการพูด กอน 19.70 1.16 20.66 0.013*
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หลัง 25.23 1.09
การไมเนนแนะนํา กอน 21.68 1.13

หลัง 22.03 1.11 27.68 0.590
การคํานึงถึง กอน 19.63 1.25
ศักยภาพ หลัง 26.96 1.03 26.03 0.413*
การคํานึงถึงปจจัย กอน 20.07 1.11
ท่ีมีผลตอสุขภาพ หลัง 28.01 1.23 23.33 0.618*

จากตารางท่ี 3 พบวาคะแนนเฉลี่ยทักษะการสัมภาษณผูปวยรายดานการใชเทคนิคการพูด การคํานึงถึง
ศักยภาพ และการคํานึงถึงปจจัยท่ีมีผลตอสุขภาพ หลังการฝกอบรมแตกตางจากกอนการเรียนรูตามสภาพจริงอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนรายดานการไมเนนแนะนํา กอนและหลังการฝกอบรม ไมแตกตางกัน

อภิปรายผล
ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัย

ตามวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะ
การใหคําปรึกษาดานสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข
กอนและหลังการฝกอบรมโดยใชการสะทอนคิด โดย
ภาพรวมพบวาพบวาคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการให
คําปรึกษาดานสุขภาพโดยรวมหลังการฝกอบรมท่ีเนน
การสะทอนคิดแตกตางจากกอนการฝกอบรมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05

ท้ังน้ีสามารถอธิบาไดวาการพัฒนาสมรรถนะ
การใหคําปรึกษาดานสุขภาพเกิดจากการท่ีกลุมตัวอยาง
ไดรับการฝกฝนใหมีทักษะในดานการพินิจพิเคราะห
และพิจารณาสิ่งตาง ๆ (Reflective Practice) อยาง
รอบคอบโดยใชเหตุและผล ทําใหบุคคลไดทบทวนและ
สะทอนการกระทําของตน ชวยใหเกิดความเขาใจและ
เกิดการเรียนรูจากประสบการณ นําไปสูการพัฒนา
ปรับปรุงการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน
(Johns, 2004) ซึ่งกลุมตัวอยางตองคิดแกปญหา
ในขณะใหคําปรึกษาดานสุขภาพเกือบตลอดเวลา การ
สอนโดยใชการสะทอนคิดจึงเปนวิธีการท่ีทําใหกลุม
ตัวอยางพัฒนาการคิดสะทอนการกระทําของตนอยู
ตลอดเวลาในขณะใหบริการ นอกจากน้ีผลการศึกษา
ครั้งน้ีพบวาผูอบรมเกิดการเปลี่ยนแปลงการทักษะการ
ใหคําปรึกษาของตนซึ่งเปนการปฏิบัติ Gibbs (1988)
ซึ่งเปนนักการศึกษาทานหน่ึงท่ีไดนําเสนอแนวคิด
เก่ียวกับการพัฒนาการสะทอนคิด ท่ีเรียกวา “รูปแบบ

วงจรการสะทอนของกิบส (Gibbs’s Reflective cycle
model)” ซึ่ งมีลักษณะเปนวงจรเ พ่ือพัฒนา
กระบวนการสะทอนคิดอยางตอเน่ือง เพ่ือชวยฝกให
ผูเรียนเกิดพัฒนาการในดานการวิเคราะหผลของการ
ปฏิบัติงานของตนเอง การวางแผน การนาเสนอแนว
ทางการพัฒนาและปรับปรุงแกไข จนกระท่ังการ
วางแผนเพ่ือนาไปใชในการปฏิบัติงาน

การประเมินกระบวนการสะทอนคิด เพ่ือ
ศึกษาผลลัพธของผูเรียนวามีความรับผิดชอบตอการ
เรียนรูและการปฏิบัติงาน (Gibbs, 1988) โดยมีการ
แบงระดับความสามารถในการสะทอนคิดตอผลงาน
ของผูเรียน แนวคิดของ Kember และคณะ(Kember
& et al, 2008) เรียกวา “ระดับของการสะทอน
(Level of Reflection)” แบงออกเปน 4 ระดับ ไดแก
ระดับท่ี 1 ระดับข้ันการปฏิบัติเปนนิสัยหรือข้ันไมคิด
สะทอนตอการปฏิบัติ ระดับท่ี 2 ระดับข้ันความเขาใจ
ระดับท่ี 3 ระดับข้ันการสะทอน และ ระดับท่ี 4 ระดับ
ข้ันการสะทอนอยางมีวิจารณญาณ (Kember & et al,
2008) เมื่อพิจารณาผลการวิจัยครั้งน้ีสามารถอธิบายได
วาการอบรมโดยใชการสะทอนคิดสามารถทําใหกลุม
ตัวอยางไดพัฒนาการคิดสะทอนของตนเอง กลาวคือ
เมื่อกอนการอบรมกลุมตัวอยางอาจมีการคิดสะทอนอยู
ท่ีระดับ 1-4 ก็เปนไดและเมื่อผานการอบรมแลวผูอบรม
หลายคนไดมีการพัฒนาการคิดสะทอนของตนเองท่ี
ระดับ 4 คือระดับข้ันการสะทอนอยางมีวิจารณญาณ
เมื่อพิจารณารายละเอียดของการพัฒนาน้ัน ศรีวรรณ
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หลัง 25.23 1.09
การไมเนนแนะนํา กอน 21.68 1.13

หลัง 22.03 1.11 27.68 0.590
การคํานึงถึง กอน 19.63 1.25
ศักยภาพ หลัง 26.96 1.03 26.03 0.413*
การคํานึงถึงปจจัย กอน 20.07 1.11
ท่ีมีผลตอสุขภาพ หลัง 28.01 1.23 23.33 0.618*

จากตารางท่ี 3 พบวาคะแนนเฉลี่ยทักษะการสัมภาษณผูปวยรายดานการใชเทคนิคการพูด การคํานึงถึง
ศักยภาพ และการคํานึงถึงปจจัยท่ีมีผลตอสุขภาพ หลังการฝกอบรมแตกตางจากกอนการเรียนรูตามสภาพจริงอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนรายดานการไมเนนแนะนํา กอนและหลังการฝกอบรม ไมแตกตางกัน

อภิปรายผล
ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัย

ตามวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะ
การใหคําปรึกษาดานสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข
กอนและหลังการฝกอบรมโดยใชการสะทอนคิด โดย
ภาพรวมพบวาพบวาคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการให
คําปรึกษาดานสุขภาพโดยรวมหลังการฝกอบรมท่ีเนน
การสะทอนคิดแตกตางจากกอนการฝกอบรมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05

ท้ังน้ีสามารถอธิบาไดวาการพัฒนาสมรรถนะ
การใหคําปรึกษาดานสุขภาพเกิดจากการท่ีกลุมตัวอยาง
ไดรับการฝกฝนใหมีทักษะในดานการพินิจพิเคราะห
และพิจารณาสิ่งตาง ๆ (Reflective Practice) อยาง
รอบคอบโดยใชเหตุและผล ทําใหบุคคลไดทบทวนและ
สะทอนการกระทําของตน ชวยใหเกิดความเขาใจและ
เกิดการเรียนรูจากประสบการณ นําไปสูการพัฒนา
ปรับปรุงการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน
(Johns, 2004) ซึ่งกลุมตัวอยางตองคิดแกปญหา
ในขณะใหคําปรึกษาดานสุขภาพเกือบตลอดเวลา การ
สอนโดยใชการสะทอนคิดจึงเปนวิธีการท่ีทําใหกลุม
ตัวอยางพัฒนาการคิดสะทอนการกระทําของตนอยู
ตลอดเวลาในขณะใหบริการ นอกจากน้ีผลการศึกษา
ครั้งน้ีพบวาผูอบรมเกิดการเปลี่ยนแปลงการทักษะการ
ใหคําปรึกษาของตนซึ่งเปนการปฏิบัติ Gibbs (1988)
ซึ่งเปนนักการศึกษาทานหน่ึงท่ีไดนําเสนอแนวคิด
เก่ียวกับการพัฒนาการสะทอนคิด ท่ีเรียกวา “รูปแบบ

วงจรการสะทอนของกิบส (Gibbs’s Reflective cycle
model)” ซึ่ งมีลักษณะเปนวงจรเ พ่ือพัฒนา
กระบวนการสะทอนคิดอยางตอเน่ือง เพ่ือชวยฝกให
ผูเรียนเกิดพัฒนาการในดานการวิเคราะหผลของการ
ปฏิบัติงานของตนเอง การวางแผน การนาเสนอแนว
ทางการพัฒนาและปรับปรุงแกไข จนกระท่ังการ
วางแผนเพ่ือนาไปใชในการปฏิบัติงาน

การประเมินกระบวนการสะทอนคิด เพ่ือ
ศึกษาผลลัพธของผูเรียนวามีความรับผิดชอบตอการ
เรียนรูและการปฏิบัติงาน (Gibbs, 1988) โดยมีการ
แบงระดับความสามารถในการสะทอนคิดตอผลงาน
ของผูเรียน แนวคิดของ Kember และคณะ(Kember
& et al, 2008) เรียกวา “ระดับของการสะทอน
(Level of Reflection)” แบงออกเปน 4 ระดับ ไดแก
ระดับท่ี 1 ระดับข้ันการปฏิบัติเปนนิสัยหรือข้ันไมคิด
สะทอนตอการปฏิบัติ ระดับท่ี 2 ระดับข้ันความเขาใจ
ระดับท่ี 3 ระดับข้ันการสะทอน และ ระดับท่ี 4 ระดับ
ข้ันการสะทอนอยางมีวิจารณญาณ (Kember & et al,
2008) เมื่อพิจารณาผลการวิจัยครั้งน้ีสามารถอธิบายได
วาการอบรมโดยใชการสะทอนคิดสามารถทําใหกลุม
ตัวอยางไดพัฒนาการคิดสะทอนของตนเอง กลาวคือ
เมื่อกอนการอบรมกลุมตัวอยางอาจมีการคิดสะทอนอยู
ท่ีระดับ 1-4 ก็เปนไดและเมื่อผานการอบรมแลวผูอบรม
หลายคนไดมีการพัฒนาการคิดสะทอนของตนเองท่ี
ระดับ 4 คือระดับข้ันการสะทอนอยางมีวิจารณญาณ
เมื่อพิจารณารายละเอียดของการพัฒนาน้ัน ศรีวรรณ
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หลายคนไดมีการพัฒนาการคิดสะทอนของตนเองท่ี
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ฉัตรสุริยวงศ และ มาเรียม นิลพันธุ (2559) กลาววาผล
สะทอนคิด เปนกระบวนการเรียนรูท่ีเกิดจากการคิด
ผานประสบการณดวยการสะทอนความรูสึก ความ
คิดเห็นท่ีมีตอกิจกรรมการเรียนรูในดานตางๆ ดวย
วิธีการสะทอนท่ีหลากหลาย เชน การพูด การอธิบาย
เขียนอนุทิน เขียนบรรยายความคิดเห็น วาดภาพ
แผนผังความคิด (ศรีวรรณ ฉัตรสุริยวงศ และ มาเรียม
นิลพันธุ, 2559) ซึ่งในการวิจัยครั้งน้ีใชวิธีการพูด การ
อธิบาย และ เขียนบรรยายความคิดเห็นเปนหลัก มีการ
ทําหลายครั้งจนกลุมตัวอยางพัฒนาตนใหสามารถคิด
สะทอนไดและเกิดการรูความคิดตนเองเขาใจผูปวยและ
ปรับปรุงการใหคําปรึกษาทางสุขภาพของตนเองได

ผลการวิจัยรายดานพบวาคะแนนเฉลี่ยทักษะ
การสัมภาษณผูปวยรายดานการใชเทคนิคการพูด การ
คํานึงถึงศักยภาพ และการคํานึงถึงปจจัยท่ีมีผลตอ
สุขภาพ หลังการฝกอบรมแตกตางจากกอนการอบรม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังน้ีสามารถ
อธิบายไดจากคํากลาวของชอน (Schon, 1987, p.40)
ท่ีไดแบงลักษณะของการสะทอนคิดในการปฏิบัติการ
พยาบาลไว 2 ลักษณะคือ 1) การสะทอนคิดในขณะ
กระทําหรือกําลังปฏิบัติการพยาบาล (reflection in
action) พยาบาลคิดใครครวญอยางถองแทเก่ียวกับ
ประเด็นหรือสิ่งท่ีกําลังกระทํา การพยาบาล โดยใช
ความรูหรือประสบการณเดิมเปนฐานการขยายความรู
ใหม หรือความรูท่ีแตกตางไปจากเดิมไปใชในการ
ประกอบการตัดสินใจขณะทํากิจกรรมน้ันๆ การ
สะทอนคิดลั กษณะน้ีจะช วยใหพยาบาล พัฒนา
ความสามารถในการจําแนกปญหาท่ีเกิดข้ึน และมี
ความใสใจกับสภาพแวดลอมท่ีเก่ียวของเพ่ือจะได
จัดการปญหาอยางเรงดวน การสะทอนคิดขณะกระทํา
จึงเปนการสะทอนคิดอยางลึกซึ้ง และชวยใหมีความ
ตระหนักรูในขณะปจจุบัน 2) การสะทอนคิดภายหลัง
สิ้นสุดการปฏิบัติการพยาบาล (reflection on action)
พยาบาลยอนคิดภายหลังสถานการณการปฏิบัติการ
พยาบาลสิ้นสุดไปแลวเพ่ือบรรยาย วิเคราะห ประเมิน
หาขอสรุปช่ัวคราวจากการเรียนรูประสบการณน้ัน การ

สะทอนคิดลักษณะน้ีจะชวยใหมีความเข า ใจใน
สถานการณและการกระทําของตนเ พ่ิมมาก ข้ึน
(Schon, 1987, p.40) ซึ่งอาจทําใหกลุมตัวอยางพัฒนา
ตนเองให ใช เทคนิคการพูดท่ีเหมาะสม คํานึงถึง
ศักยภาพ และปจจัยท่ีมีผลตอสุขภาพของผูปวยท่ีตน
ใหบริการอยู ไดดีมาก ข้ึนนอกจากน้ียั งพบว าผล
การศึกษาครั้งน้ีสอดคลองกับผลการศึกษาของเรื่องการ
พัฒนาพฤติกรรมสะทอนคิดของนักศึกษาพยาบาล ของ
อรัญญา บุญธรรม และคณะ (2558) ท่ีใชการสอนท่ี
เนนการสะทอนคิดแลวพบวานักศึกษาพยาบาลมีการ
พัฒนาตนเองดานทักษะการสื่อสาร ไดแก การใชภา
กาย การฟงอยางตั้งใจ และการเรียบเรียงคําพูด
(อรัญญา บุญธรรม และคณะ, 2558)
ขอเสนอแนะ

1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ควรพัฒนาระบบและกลไกการใหบริการ

สุขภาพท่ีสอดคลองกับปญหาและความตองการของ
ผู ใชบริการ เพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อน และควรให
บุคลากรทางสุขภาพไดรับการพัฒนากระบวนทัศนใน
การใหบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย ใหครอบคลุม
มากข้ึน และพรอมท่ีจะปรับเปลี่ยนระบบการใหบริการ
ท่ีสนองความตองการผูใชบริการอยางแทจริง

2. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
การปฏิบัติการพยาบาลควรใหความสําคัญกับ

ความเปนมนุษยและชีวิตของคนแตละคน เพ่ือไมใหถูก
บดบังดวยผลการตรวจทางหองทดลอง เวชระเบียน
หรือหลักวิชามากเกินไป ควรทําความเขาใจในเรื่องของ
ชีวิตกับสังคม และความหมายของชีวิตมนุษยควบคูกัน
ไปกับการมีความรูวิชาการ ความเช่ียวชาญทางดาน
การแพทย การพยาบาลและเทคโนโลยี

3. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป
ควรทําศึกษาวิจัยติดตามผูผานการฝกอบรม

การพัฒนากระบวนทัศนในการบริการดวยหัวใจความ
เปนมนุษยเก่ียวกับผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับผูใชบริการ
และพฤติกรรมการใหบริการสุขภาพหลังการอบรม เพ่ือ
การพัฒนาครูพ่ีเลี้ยงใหมีศักยภาพในการบริการดวยหัว
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ฉัตรสุริยวงศ และ มาเรียม นิลพันธุ (2559) กลาววาผล
สะทอนคิด เปนกระบวนการเรียนรูท่ีเกิดจากการคิด
ผานประสบการณดวยการสะทอนความรูสึก ความ
คิดเห็นท่ีมีตอกิจกรรมการเรียนรูในดานตางๆ ดวย
วิธีการสะทอนท่ีหลากหลาย เชน การพูด การอธิบาย
เขียนอนุทิน เขียนบรรยายความคิดเห็น วาดภาพ
แผนผังความคิด (ศรีวรรณ ฉัตรสุริยวงศ และ มาเรียม
นิลพันธุ, 2559) ซึ่งในการวิจัยครั้งน้ีใชวิธีการพูด การ
อธิบาย และ เขียนบรรยายความคิดเห็นเปนหลัก มีการ
ทําหลายครั้งจนกลุมตัวอยางพัฒนาตนใหสามารถคิด
สะทอนไดและเกิดการรูความคิดตนเองเขาใจผูปวยและ
ปรับปรุงการใหคําปรึกษาทางสุขภาพของตนเองได

ผลการวิจัยรายดานพบวาคะแนนเฉลี่ยทักษะ
การสัมภาษณผูปวยรายดานการใชเทคนิคการพูด การ
คํานึงถึงศักยภาพ และการคํานึงถึงปจจัยท่ีมีผลตอ
สุขภาพ หลังการฝกอบรมแตกตางจากกอนการอบรม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังน้ีสามารถ
อธิบายไดจากคํากลาวของชอน (Schon, 1987, p.40)
ท่ีไดแบงลักษณะของการสะทอนคิดในการปฏิบัติการ
พยาบาลไว 2 ลักษณะคือ 1) การสะทอนคิดในขณะ
กระทําหรือกําลังปฏิบัติการพยาบาล (reflection in
action) พยาบาลคิดใครครวญอยางถองแทเก่ียวกับ
ประเด็นหรือสิ่งท่ีกําลังกระทํา การพยาบาล โดยใช
ความรูหรือประสบการณเดิมเปนฐานการขยายความรู
ใหม หรือความรูท่ีแตกตางไปจากเดิมไปใชในการ
ประกอบการตัดสินใจขณะทํากิจกรรมน้ันๆ การ
สะทอนคิดลั กษณะน้ีจะช วยใหพยาบาล พัฒนา
ความสามารถในการจําแนกปญหาท่ีเกิดข้ึน และมี
ความใสใจกับสภาพแวดลอมท่ีเก่ียวของเพ่ือจะได
จัดการปญหาอยางเรงดวน การสะทอนคิดขณะกระทํา
จึงเปนการสะทอนคิดอยางลึกซึ้ง และชวยใหมีความ
ตระหนักรูในขณะปจจุบัน 2) การสะทอนคิดภายหลัง
สิ้นสุดการปฏิบัติการพยาบาล (reflection on action)
พยาบาลยอนคิดภายหลังสถานการณการปฏิบัติการ
พยาบาลสิ้นสุดไปแลวเพ่ือบรรยาย วิเคราะห ประเมิน
หาขอสรุปช่ัวคราวจากการเรียนรูประสบการณน้ัน การ

สะทอนคิดลักษณะน้ีจะชวยใหมีความเข า ใจใน
สถานการณและการกระทําของตนเ พ่ิมมาก ข้ึน
(Schon, 1987, p.40) ซึ่งอาจทําใหกลุมตัวอยางพัฒนา
ตนเองให ใช เทคนิคการพูดท่ีเหมาะสม คํานึงถึง
ศักยภาพ และปจจัยท่ีมีผลตอสุขภาพของผูปวยท่ีตน
ใหบริการอยู ไดดีมาก ข้ึนนอกจากน้ียั งพบว าผล
การศึกษาครั้งน้ีสอดคลองกับผลการศึกษาของเรื่องการ
พัฒนาพฤติกรรมสะทอนคิดของนักศึกษาพยาบาล ของ
อรัญญา บุญธรรม และคณะ (2558) ท่ีใชการสอนท่ี
เนนการสะทอนคิดแลวพบวานักศึกษาพยาบาลมีการ
พัฒนาตนเองดานทักษะการสื่อสาร ไดแก การใชภา
กาย การฟงอยางตั้งใจ และการเรียบเรียงคําพูด
(อรัญญา บุญธรรม และคณะ, 2558)
ขอเสนอแนะ

1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ควรพัฒนาระบบและกลไกการใหบริการ

สุขภาพท่ีสอดคลองกับปญหาและความตองการของ
ผู ใชบริการ เพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อน และควรให
บุคลากรทางสุขภาพไดรับการพัฒนากระบวนทัศนใน
การใหบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย ใหครอบคลุม
มากข้ึน และพรอมท่ีจะปรับเปลี่ยนระบบการใหบริการ
ท่ีสนองความตองการผูใชบริการอยางแทจริง

2. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
การปฏิบัติการพยาบาลควรใหความสําคัญกับ

ความเปนมนุษยและชีวิตของคนแตละคน เพ่ือไมใหถูก
บดบังดวยผลการตรวจทางหองทดลอง เวชระเบียน
หรือหลักวิชามากเกินไป ควรทําความเขาใจในเรื่องของ
ชีวิตกับสังคม และความหมายของชีวิตมนุษยควบคูกัน
ไปกับการมีความรูวิชาการ ความเช่ียวชาญทางดาน
การแพทย การพยาบาลและเทคโนโลยี

3. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป
ควรทําศึกษาวิจัยติดตามผูผานการฝกอบรม

การพัฒนากระบวนทัศนในการบริการดวยหัวใจความ
เปนมนุษยเก่ียวกับผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับผูใชบริการ
และพฤติกรรมการใหบริการสุขภาพหลังการอบรม เพ่ือ
การพัฒนาครูพ่ีเลี้ยงใหมีศักยภาพในการบริการดวยหัว
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ฉัตรสุริยวงศ และ มาเรียม นิลพันธุ (2559) กลาววาผล
สะทอนคิด เปนกระบวนการเรียนรูท่ีเกิดจากการคิด
ผานประสบการณดวยการสะทอนความรูสึก ความ
คิดเห็นท่ีมีตอกิจกรรมการเรียนรูในดานตางๆ ดวย
วิธีการสะทอนท่ีหลากหลาย เชน การพูด การอธิบาย
เขียนอนุทิน เขียนบรรยายความคิดเห็น วาดภาพ
แผนผังความคิด (ศรีวรรณ ฉัตรสุริยวงศ และ มาเรียม
นิลพันธุ, 2559) ซึ่งในการวิจัยครั้งน้ีใชวิธีการพูด การ
อธิบาย และ เขียนบรรยายความคิดเห็นเปนหลัก มีการ
ทําหลายครั้งจนกลุมตัวอยางพัฒนาตนใหสามารถคิด
สะทอนไดและเกิดการรูความคิดตนเองเขาใจผูปวยและ
ปรับปรุงการใหคําปรึกษาทางสุขภาพของตนเองได

ผลการวิจัยรายดานพบวาคะแนนเฉลี่ยทักษะ
การสัมภาษณผูปวยรายดานการใชเทคนิคการพูด การ
คํานึงถึงศักยภาพ และการคํานึงถึงปจจัยท่ีมีผลตอ
สุขภาพ หลังการฝกอบรมแตกตางจากกอนการอบรม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังน้ีสามารถ
อธิบายไดจากคํากลาวของชอน (Schon, 1987, p.40)
ท่ีไดแบงลักษณะของการสะทอนคิดในการปฏิบัติการ
พยาบาลไว 2 ลักษณะคือ 1) การสะทอนคิดในขณะ
กระทําหรือกําลังปฏิบัติการพยาบาล (reflection in
action) พยาบาลคิดใครครวญอยางถองแทเก่ียวกับ
ประเด็นหรือสิ่งท่ีกําลังกระทํา การพยาบาล โดยใช
ความรูหรือประสบการณเดิมเปนฐานการขยายความรู
ใหม หรือความรูท่ีแตกตางไปจากเดิมไปใชในการ
ประกอบการตัดสินใจขณะทํากิจกรรมน้ันๆ การ
สะทอนคิดลั กษณะน้ีจะช วยใหพยาบาล พัฒนา
ความสามารถในการจําแนกปญหาท่ีเกิดข้ึน และมี
ความใสใจกับสภาพแวดลอมท่ีเก่ียวของเพ่ือจะได
จัดการปญหาอยางเรงดวน การสะทอนคิดขณะกระทํา
จึงเปนการสะทอนคิดอยางลึกซึ้ง และชวยใหมีความ
ตระหนักรูในขณะปจจุบัน 2) การสะทอนคิดภายหลัง
สิ้นสุดการปฏิบัติการพยาบาล (reflection on action)
พยาบาลยอนคิดภายหลังสถานการณการปฏิบัติการ
พยาบาลสิ้นสุดไปแลวเพ่ือบรรยาย วิเคราะห ประเมิน
หาขอสรุปช่ัวคราวจากการเรียนรูประสบการณน้ัน การ

สะทอนคิดลักษณะน้ีจะชวยใหมีความเข า ใจใน
สถานการณและการกระทําของตนเ พ่ิมมาก ข้ึน
(Schon, 1987, p.40) ซึ่งอาจทําใหกลุมตัวอยางพัฒนา
ตนเองให ใช เทคนิคการพูดท่ีเหมาะสม คํานึงถึง
ศักยภาพ และปจจัยท่ีมีผลตอสุขภาพของผูปวยท่ีตน
ใหบริการอยู ไดดีมาก ข้ึนนอกจากน้ียั งพบว าผล
การศึกษาครั้งน้ีสอดคลองกับผลการศึกษาของเรื่องการ
พัฒนาพฤติกรรมสะทอนคิดของนักศึกษาพยาบาล ของ
อรัญญา บุญธรรม และคณะ (2558) ท่ีใชการสอนท่ี
เนนการสะทอนคิดแลวพบวานักศึกษาพยาบาลมีการ
พัฒนาตนเองดานทักษะการสื่อสาร ไดแก การใชภา
กาย การฟงอยางตั้งใจ และการเรียบเรียงคําพูด
(อรัญญา บุญธรรม และคณะ, 2558)
ขอเสนอแนะ

1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ควรพัฒนาระบบและกลไกการใหบริการ

สุขภาพท่ีสอดคลองกับปญหาและความตองการของ
ผู ใชบริการ เพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อน และควรให
บุคลากรทางสุขภาพไดรับการพัฒนากระบวนทัศนใน
การใหบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย ใหครอบคลุม
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1วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 84/21 ถนนคฑาธร อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี รหสัไปรษณยี 70000
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บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิผลการบริหารงานตามการรับรูของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี ราชบุร”ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธของปจจัย ไดแก ปจจัยดานภาวะผูนํา ดานนโยบายการบริหารและการ
ปฏิบัติ ดานโครงสรางองคการ ดานเทคโนโลยี ดานสิ่งแวดลอมภายนอก กับประสทิธิผลการบริหารงานของวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ราชบุรี และศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานตามการรับรูของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ดําเนินการใน
ลักษณะการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ศึกษาหาความสัมพันธระหวางตัวแปร (Correlation Study) โดยกลุมตัวอยางท่ีใชใน
การศึกษาประกอบดวย อาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี จํานวน 110 คน ท่ีไดรับการ
เลือกแบบเจาะจงตามคุณสมบัติท่ีกําหนด เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามความคิดเห็น (Questionnaires) ปจจัยท่ีมี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลการบริหารงานตามการรับรูของบุคลากร ประกอบดวย 4 ตอน ดังน้ี คือ 1) ขอมูลท่ัวไปของผูตอบ
แบบสอบถาม 2) แบบสอบถามปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิผลบริหารงาน 3) แบบสอบถามปจจัยภาวะผูนําของผูบริหาร 4)
แบบสอบถามประสิทธิผลการบริหารงาน ผลการศึกษาพบวา 1. ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญ
เปนเพศหญิงรอยละ 84.09 อายุสวนใหญอยูในชวง 36 - 45 ป รอยละ 36.36 สถานภาพสวนใหญเปนขาราชการ รอยละ 40.91 และมี
ประสบการณการทํางานในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี สวนใหญอยูในชวง 21-25 ป รอยละ 19.32 2. ผลการวิเคราะห
ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิผลการบริหารงาน และประสิทธิผลการบริหารงานของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 2.1
ระดับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิผลการบริหารงานของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี โดยภาพรวม
อยูในระดับดีมาก ( x =  4.76 , S.D. = .49) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับดีมาก คือ ดานนโยบายการบริหาร
และการปฏิบัติ ( x =  4.75, S.D.= .39) ดานโครงสรางองคการ ( x =4.61, S.D.= .46) ดานเทคโนโลยี ( x =  4.63, S.D.= .59) ดาน
สิ่งแวดลอมภายนอก ( x =  4.61, S.D.= .41 ) และดานภาวะผูนําของผูบริหาร ( x =  4.81, S.D.= .87) โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด
ไดแก ดานภาวะผูนําของผูบริหาร 2.2 ระดับความคิดเห็นตอประสิทธิผลการบริหารงานของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
โดยภาพรวม อยูในระดับดีมาก ( x = 4.76, S.D.= .41 ) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับดีมาก คือ ดานการ
ปฏิบัติงานมีผลสัมฤทธ์ิสูง และ ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x =  4.81, S.D.= .87) รองลงมา คือ ดาน
ผลลัพธเฉพาะบุคคล และ ดานการบรรลุเปาหมาย ( x =  4.73, S.D.= .52) 3. วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีความสัมพันธ
กับประสิทธิผลการบริหารงาน ตามการรับรูของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลรมราชชนนี ราชบุรี พบวา ปจจัยดานนโยบายการบริหาร
และการปฏิบัติ ดานโครงสรางองคการ ดานเทคโนโลยี ดานสิ่งแวดลอมภายนอก และดานภาวะผูนําของผูบริหาร มีความสัมพันธ
ทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 กับประสิทธิผลการบริหารงานตามการรับรูของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ราชบุรี (r = .218, .767, .717, .664 และ .849 ตามลําดับ)
คําสําคัญ : ปจจัย ประสิทธิผลการบริหารงาน วิทยาลัยพยาบาล
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ประสบการณการทํางานในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี สวนใหญอยูในชวง 21-25 ป รอยละ 19.32 2. ผลการวิเคราะห
ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิผลการบริหารงาน และประสิทธิผลการบริหารงานของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 2.1
ระดับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิผลการบริหารงานของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี โดยภาพรวม
อยูในระดับดีมาก ( x =  4.76 , S.D. = .49) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับดีมาก คือ ดานนโยบายการบริหาร
และการปฏิบัติ ( x =  4.75, S.D.= .39) ดานโครงสรางองคการ ( x =4.61, S.D.= .46) ดานเทคโนโลยี ( x =  4.63, S.D.= .59) ดาน
สิ่งแวดลอมภายนอก ( x =  4.61, S.D.= .41 ) และดานภาวะผูนําของผูบริหาร ( x =  4.81, S.D.= .87) โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด
ไดแก ดานภาวะผูนําของผูบริหาร 2.2 ระดับความคิดเห็นตอประสิทธิผลการบริหารงานของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
โดยภาพรวม อยูในระดับดีมาก ( x = 4.76, S.D.= .41 ) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับดีมาก คือ ดานการ
ปฏิบัติงานมีผลสัมฤทธ์ิสูง และ ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x =  4.81, S.D.= .87) รองลงมา คือ ดาน
ผลลัพธเฉพาะบุคคล และ ดานการบรรลุเปาหมาย ( x =  4.73, S.D.= .52) 3. วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีความสัมพันธ
กับประสิทธิผลการบริหารงาน ตามการรับรูของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลรมราชชนนี ราชบุรี พบวา ปจจัยดานนโยบายการบริหาร
และการปฏิบัติ ดานโครงสรางองคการ ดานเทคโนโลยี ดานสิ่งแวดลอมภายนอก และดานภาวะผูนําของผูบริหาร มีความสัมพันธ
ทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 กับประสิทธิผลการบริหารงานตามการรับรูของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ราชบุรี (r = .218, .767, .717, .664 และ .849 ตามลําดับ)
คําสําคัญ : ปจจัย ประสิทธิผลการบริหารงาน วิทยาลัยพยาบาล
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ปฏิบัติ ดานโครงสรางองคการ ดานเทคโนโลยี ดานสิ่งแวดลอมภายนอก กับประสทิธิผลการบริหารงานของวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ราชบุรี และศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานตามการรับรูของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ดําเนินการใน
ลักษณะการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ศึกษาหาความสัมพันธระหวางตัวแปร (Correlation Study) โดยกลุมตัวอยางท่ีใชใน
การศึกษาประกอบดวย อาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี จํานวน 110 คน ท่ีไดรับการ
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ความสัมพันธกับประสิทธิผลการบริหารงานตามการรับรูของบุคลากร ประกอบดวย 4 ตอน ดังน้ี คือ 1) ขอมูลท่ัวไปของผูตอบ
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เปนเพศหญิงรอยละ 84.09 อายุสวนใหญอยูในชวง 36 - 45 ป รอยละ 36.36 สถานภาพสวนใหญเปนขาราชการ รอยละ 40.91 และมี
ประสบการณการทํางานในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี สวนใหญอยูในชวง 21-25 ป รอยละ 19.32 2. ผลการวิเคราะห
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ระดับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิผลการบริหารงานของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี โดยภาพรวม
อยูในระดับดีมาก ( x =  4.76 , S.D. = .49) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับดีมาก คือ ดานนโยบายการบริหาร
และการปฏิบัติ ( x =  4.75, S.D.= .39) ดานโครงสรางองคการ ( x =4.61, S.D.= .46) ดานเทคโนโลยี ( x =  4.63, S.D.= .59) ดาน
สิ่งแวดลอมภายนอก ( x =  4.61, S.D.= .41 ) และดานภาวะผูนําของผูบริหาร ( x =  4.81, S.D.= .87) โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด
ไดแก ดานภาวะผูนําของผูบริหาร 2.2 ระดับความคิดเห็นตอประสิทธิผลการบริหารงานของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
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ปฏิบัติงานมีผลสัมฤทธ์ิสูง และ ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x =  4.81, S.D.= .87) รองลงมา คือ ดาน
ผลลัพธเฉพาะบุคคล และ ดานการบรรลุเปาหมาย ( x =  4.73, S.D.= .52) 3. วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีความสัมพันธ
กับประสิทธิผลการบริหารงาน ตามการรับรูของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลรมราชชนนี ราชบุรี พบวา ปจจัยดานนโยบายการบริหาร
และการปฏิบัติ ดานโครงสรางองคการ ดานเทคโนโลยี ดานสิ่งแวดลอมภายนอก และดานภาวะผูนําของผูบริหาร มีความสัมพันธ
ทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 กับประสิทธิผลการบริหารงานตามการรับรูของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ราชบุรี (r = .218, .767, .717, .664 และ .849 ตามลําดับ)
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Abstract
The purpose of the study “Factors relating to efficiency of administration as perceived by the

personnel of Boromarajonani College of Nursing Ratchaburi” were to study 1) factors Leadership,
administration policy and practice, organizational structure, technology, and external environment relating to
efficiency of administration of the colleges; and 2) efficiency of college’s administration according to perception
of personnel. The sample used in this study comprised 110 lectures, back officers, employees, and temporary
employees selected by purposive sampling. Measure used were questionnaires exploring factors relating to
efficiency of administration. The results showed that: 1. Most samples were female (84.09%), aged between 36-
45 years (36.36%), The majority were government officers (40.91%) whose working experiences were between
21-25 years (19.32%). 2. Factors relating to efficiency of administration of the colleges and efficiency of college’s
administration 2.1 Total opinion towards factors relating efficiency of the college’s administration was in a very
good level ( x =  4.76 , S.D. = .49). Total opinion towards factors relating efficiency of the college’s
administration in each aspect was in every good level Administration policy and practice ( x =  4.75, S.D. = .39),
organizational structure ( x =4.61, S.D.= .46), technology ( x =  4.63, S.D.= .59) , external environment ( x =
4.61, S.D.= .41), and leadership ( x =  4.81, S.D.= .87) 2.2 Total opinions regarding the efficiency of college’s
administration was in very good level ( x = 4.76, S.D.= .41) 3. Administration policy and practice, organizational
structure, technology, external environment and leadership were significantly related to efficiency of
administration at p<.05 (r= .218, .767, .717, .664, and .849 respectively)
Key words : factors, efficiency of administrational, college of nursing

บทนํา
ในปจจุบันสถาบันอุดมศึกษากําลังเผชิญกับ

ความตองการของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปท้ังในระดับ
สถาบันและสังคม ท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงตางๆทุก
ดาน เชน ดานเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทย และสภาวะการแขงขันขององคกรดาน
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ดังน้ันองคกรดาน
การศึกษาของไทยจําเปนตองมีการปรับตัวใหทันตาม
แนวโนมบริบทการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ตองมีการ
บริหารสถาบันการศึกษาในการจัดการปรับองคกร
เพ่ือใหกาวไปสูองคกรคุณภาพ โดยผูบริหารจะตองให
ความสําคัญในการแสวงหาแนวทางการบริหารมาใชใน
การบริหารงานใหประสบความสําเร็จภายใตทรัพยากร
ท่ีมีอยูจํากัด และสิ่งแวดลอมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา นําไปสูการพัฒนาสถาบันเพ่ือรองรับตอการ
เปลี่ยนแปลง และทําใหวัตถุประสงคขององคกรบรรลุ

ตามเปาหมายท่ีตั้งไว การบริหารเปนเรื่องของการจัด
ระบบงานและกระบวนการทํางานในองคกรใหเปนไป
ดวยความเรียบรอย และใหเปนระเบียบในทางปฏิบัติ
ประสิทธิผลขององคกร เปนความสามารถขององคกร
ในการบรรลุเปาหมายท่ีไดกําหนดไว โดยใชประโยชน
จากทรัพยากรอยางคุมคา รักษาไวซึ่งท้ังทรัพยากรและ
วัสดุอุปกรณและไมสรางความเครียดแกสมาชิก สมาชิก
เกิดความพึงพอใจในงาน ทุกคนมีสวนรวมอยาง
กวางขวางในการกําหนดวัตถุประสงคขององคกร และ
รับผิดชอบตอปญหาหรือขอยุงยากท่ีเกิดข้ึน และองคกร
สวนรวม สามารถปรับตัวและพัฒนาเพ่ือดํารงอยูตอไป
ได

ในการบริหารองคกรปจจัยสําคัญท่ีจะสราง
ความสําเร็จใหแกองคกร คือ ปจจัยภาวะผูนําของ
ผูบริหาร ลักษณะของผูนํา เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งตอ
ประสิทธิภาพในการทํางาน เพราะผูบริหารหรือผูนํา
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บริหารสถาบันการศึกษาในการจัดการปรับองคกร
เพ่ือใหกาวไปสูองคกรคุณภาพ โดยผูบริหารจะตองให
ความสําคัญในการแสวงหาแนวทางการบริหารมาใชใน
การบริหารงานใหประสบความสําเร็จภายใตทรัพยากร
ท่ีมีอยูจํากัด และสิ่งแวดลอมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา นําไปสูการพัฒนาสถาบันเพ่ือรองรับตอการ
เปลี่ยนแปลง และทําใหวัตถุประสงคขององคกรบรรลุ

ตามเปาหมายท่ีตั้งไว การบริหารเปนเรื่องของการจัด
ระบบงานและกระบวนการทํางานในองคกรใหเปนไป
ดวยความเรียบรอย และใหเปนระเบียบในทางปฏิบัติ
ประสิทธิผลขององคกร เปนความสามารถขององคกร
ในการบรรลุเปาหมายท่ีไดกําหนดไว โดยใชประโยชน
จากทรัพยากรอยางคุมคา รักษาไวซึ่งท้ังทรัพยากรและ
วัสดุอุปกรณและไมสรางความเครียดแกสมาชิก สมาชิก
เกิดความพึงพอใจในงาน ทุกคนมีสวนรวมอยาง
กวางขวางในการกําหนดวัตถุประสงคขององคกร และ
รับผิดชอบตอปญหาหรือขอยุงยากท่ีเกิดข้ึน และองคกร
สวนรวม สามารถปรับตัวและพัฒนาเพ่ือดํารงอยูตอไป
ได

ในการบริหารองคกรปจจัยสําคัญท่ีจะสราง
ความสําเร็จใหแกองคกร คือ ปจจัยภาวะผูนําของ
ผูบริหาร ลักษณะของผูนํา เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งตอ
ประสิทธิภาพในการทํางาน เพราะผูบริหารหรือผูนํา
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Abstract
The purpose of the study “Factors relating to efficiency of administration as perceived by the

personnel of Boromarajonani College of Nursing Ratchaburi” were to study 1) factors Leadership,
administration policy and practice, organizational structure, technology, and external environment relating to
efficiency of administration of the colleges; and 2) efficiency of college’s administration according to perception
of personnel. The sample used in this study comprised 110 lectures, back officers, employees, and temporary
employees selected by purposive sampling. Measure used were questionnaires exploring factors relating to
efficiency of administration. The results showed that: 1. Most samples were female (84.09%), aged between 36-
45 years (36.36%), The majority were government officers (40.91%) whose working experiences were between
21-25 years (19.32%). 2. Factors relating to efficiency of administration of the colleges and efficiency of college’s
administration 2.1 Total opinion towards factors relating efficiency of the college’s administration was in a very
good level ( x =  4.76 , S.D. = .49). Total opinion towards factors relating efficiency of the college’s
administration in each aspect was in every good level Administration policy and practice ( x =  4.75, S.D. = .39),
organizational structure ( x =4.61, S.D.= .46), technology ( x =  4.63, S.D.= .59) , external environment ( x =
4.61, S.D.= .41), and leadership ( x =  4.81, S.D.= .87) 2.2 Total opinions regarding the efficiency of college’s
administration was in very good level ( x = 4.76, S.D.= .41) 3. Administration policy and practice, organizational
structure, technology, external environment and leadership were significantly related to efficiency of
administration at p<.05 (r= .218, .767, .717, .664, and .849 respectively)
Key words : factors, efficiency of administrational, college of nursing

บทนํา
ในปจจุบันสถาบันอุดมศึกษากําลังเผชิญกับ

ความตองการของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปท้ังในระดับ
สถาบันและสังคม ท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงตางๆทุก
ดาน เชน ดานเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงของ
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การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ดังน้ันองคกรดาน
การศึกษาของไทยจําเปนตองมีการปรับตัวใหทันตาม
แนวโนมบริบทการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ตองมีการ
บริหารสถาบันการศึกษาในการจัดการปรับองคกร
เพ่ือใหกาวไปสูองคกรคุณภาพ โดยผูบริหารจะตองให
ความสําคัญในการแสวงหาแนวทางการบริหารมาใชใน
การบริหารงานใหประสบความสําเร็จภายใตทรัพยากร
ท่ีมีอยูจํากัด และสิ่งแวดลอมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา นําไปสูการพัฒนาสถาบันเพ่ือรองรับตอการ
เปลี่ยนแปลง และทําใหวัตถุประสงคขององคกรบรรลุ

ตามเปาหมายท่ีตั้งไว การบริหารเปนเรื่องของการจัด
ระบบงานและกระบวนการทํางานในองคกรใหเปนไป
ดวยความเรียบรอย และใหเปนระเบียบในทางปฏิบัติ
ประสิทธิผลขององคกร เปนความสามารถขององคกร
ในการบรรลุเปาหมายท่ีไดกําหนดไว โดยใชประโยชน
จากทรัพยากรอยางคุมคา รักษาไวซึ่งท้ังทรัพยากรและ
วัสดุอุปกรณและไมสรางความเครียดแกสมาชิก สมาชิก
เกิดความพึงพอใจในงาน ทุกคนมีสวนรวมอยาง
กวางขวางในการกําหนดวัตถุประสงคขององคกร และ
รับผิดชอบตอปญหาหรือขอยุงยากท่ีเกิดข้ึน และองคกร
สวนรวม สามารถปรับตัวและพัฒนาเพ่ือดํารงอยูตอไป
ได

ในการบริหารองคกรปจจัยสําคัญท่ีจะสราง
ความสําเร็จใหแกองคกร คือ ปจจัยภาวะผูนําของ
ผูบริหาร ลักษณะของผูนํา เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งตอ
ประสิทธิภาพในการทํางาน เพราะผูบริหารหรือผูนํา
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เปนผูท่ีมีบทบาทและอิทธิผลตอการดําเนินงานของ
องคกรสามารถจูงใจใหสมาชิกผูรวมงานปฏิบัติงานให
บรรลุตามวัตถุประสงคท่ีองคการไดกําหนดไว ผูบริหาร
จึงตองแสดงบทบาทใหเหมาะสมและเดนชัด กับสภาวะ
และสถานการณของแตละองคกร ซึ่งมีความแตกตาง
กันในแตละบริบท เพ่ือท่ีจะสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชา
ปฏิบัติตามในสิ่งท่ีตองการ ภาวะผูนําของผูบริหารจึง
เปนองคประกอบท่ีสําคัญอยางยิ่งสําหรับความสําเร็จใน
การบริหารงานดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงเปนกระบวนการหรือพฤติกรรมท่ี
นํามากระตุนและสรางแรงบันดาลใจในการทํางานของ
ผูรวมงานใหสูงข้ึน ตามระดับท่ีคาดหวัง โดยจะใช
ความรู ทักษะ ความสามารถและประสบการณทําให
ผูรวมงานไววางใจ ตระหนักรู ถึง ภารกิจ วิสัยทัศน
ความจงรักภักดี อุทิศตนเพ่ือองคการ โดยใชการจูงใจ
โนมนาวความคิดใหผูรวมงานอยากเปลี่ยนแปลงท้ังใน
เรื่องความเช่ือ ทัศนคติ การริเริ่มและความรวดเร็วใน
การดําเนินงานและยอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน
ในหนวยงานของตนรวมกัน ผูบริหารท่ีขาดภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงจะมีผลกระทบตอการทํางานของ
ผูรวมงาน และสงผลใหการทํางานดานตางๆ ขาด
ประสิทธิภาพ (สัมมา รธนิธย, 2554) พฤติกรรมของ
ผูนําในการแสดงออกในทางท่ีจะทําใหเกิดผลสําเร็จใน
การปฏิบัติงานสูงข้ึน โดยจะแสดงพฤติกรรมในการเปน
ตัวแบบสําหรับบุคลากร การทําใหบุคลากรตระหนักรู
ในภารกิจและวิสัยทัศนขององคกร จูงใจใหเห็น
ความสําคัญขององคกรมากกวาสวนตน กระตุนใหเกิด
ความพยายามในการแกปญหา ใหการดูแลเอาใจใส
บุคลากรเปนรายบุคคลทําใหรู สึกมีคุณคาและมี
ความสําคัญ ภาวะผูนํามีสวนสําคัญ ตอประสิทธิผล
องคกร บุคลากรเช่ือถือ ยอมรับในผูนํา และพรอม
ปฏิบัติงาน สงผลตอการเกิดประสิทธิผลองคกร โดย
ผูบริหารท่ีจะมีภาวะผูนําน้ันตองแสดงพฤติกรรมเปนตัว
แบบสําหรับบุคลากร ทุมเทการปฏิบัติงานตามภารกิจ
มีวิสัยทัศน จูงใจและบันดาลใจบุคคลท่ีอยูรอบขาง ให
บุคลากรอุทิศตนเพ่ือทีมงาน เห็นคุณคาของผลการ

ปฏิบัติงาน กระตุนความพยายามของบุคลากร ใหเห็น
ถึงวิธีการหรือแนวทางในการแกปญหาอยางสรางสรรค
ใหบุคลากรมีสวนรวมในการระบุถึงปญหาและหา
ทางแกไขปญหา และคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล
สอดคลองกับผลการศึกษาของธวัชชัย ยวงคํา (2552)
ท่ีพบวาคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษามีความสัมพันธเชิงบวกกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมีความสัมพันธในภาพรวม
อยูในระดับสูง

นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ เปนเรื่อง
สําคัญท่ีผูบริหารและผูปฏิบัติงานทุกระดับตองเขาใจ
รูอและบยาร (Rue and Byars) กลาววา นโยบายเปน
แนวทางปฏิบัติอยางกวางขวาง ซึ่งกําหนดทิศทาง
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค หรือเปนแนวทางท่ีกําหนด
ข้ึน โดยอาศัยพ้ืนฐานจากเปาหมายและแผนกลยุทธ
ท้ังหมดขององคกร เพ่ือใชเปนทิศทางสําหรับบุคคลใน
องคกร หรือเพ่ือแนะแนวความคิดในการตัดสินใจของ
ผูบริหารใหมั่นใจวา มีการตัดสินใจท่ีเหมาะสม (Rue
and Byars, 2000) นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ
ท่ีมีประสิทธิภาพน้ัน ประกอบดวย 1) การกําหนดกล
ยุทธเปาหมาย 2) การจัดหาและการใชทรัพยากร
3) การติดตอสื่อสาร 4) ภาวะผูนําและการตัดสินใจ
5) การปรับตัวขององคการและการริเริ่มสิ่งใหม การ
ตั้งเปาหมาย ถือวาเปนจุดสําคัญ เปนจุดเริ่มตนของการ
บริหารท่ีกําหนดใหบุคคลในองคกร ไดทราบบทบาท
และสถานภาพของตนท่ีมีตอการบริหารงานท้ังหมดใน
องคกรของตนเอง  เปาหมายท่ีกําหนดไว จึงตองเปนสิ่ง
ท่ีบุคคลท้ังหมดตองรับรูรวมกัน การนํานโยบายไป
ปฏิบัติ (Factors influencing policy implementation) ให
ประสบความสําเร็จหรือความลมเหลวข้ึนอยูกับปจจัยสําคัญ
หลายประการ ท้ังน้ีเพราะความสําเร็จของแผนงาน และ
โครงการ มีความสัมพันธกับความสามารถของผูนําและ
ภาวะผูนําขององคกร ความชัดเจนของวัตถุประสงค
ของนโยบาย และความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนในอดีต ในขณะ
ท่ีความลมเหลวของแผนงานและโครงการเปนผลมา
จากความเฉื่อยชาของผูนํา และผูปฏิบัติ การขาดความ
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เปนผูท่ีมีบทบาทและอิทธิผลตอการดําเนินงานของ
องคกรสามารถจูงใจใหสมาชิกผูรวมงานปฏิบัติงานให
บรรลุตามวัตถุประสงคท่ีองคการไดกําหนดไว ผูบริหาร
จึงตองแสดงบทบาทใหเหมาะสมและเดนชัด กับสภาวะ
และสถานการณของแตละองคกร ซึ่งมีความแตกตาง
กันในแตละบริบท เพ่ือท่ีจะสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชา
ปฏิบัติตามในสิ่งท่ีตองการ ภาวะผูนําของผูบริหารจึง
เปนองคประกอบท่ีสําคัญอยางยิ่งสําหรับความสําเร็จใน
การบริหารงานดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงเปนกระบวนการหรือพฤติกรรมท่ี
นํามากระตุนและสรางแรงบันดาลใจในการทํางานของ
ผูรวมงานใหสูงข้ึน ตามระดับท่ีคาดหวัง โดยจะใช
ความรู ทักษะ ความสามารถและประสบการณทําให
ผูรวมงานไววางใจ ตระหนักรู ถึง ภารกิจ วิสัยทัศน
ความจงรักภักดี อุทิศตนเพ่ือองคการ โดยใชการจูงใจ
โนมนาวความคิดใหผูรวมงานอยากเปลี่ยนแปลงท้ังใน
เรื่องความเช่ือ ทัศนคติ การริเริ่มและความรวดเร็วใน
การดําเนินงานและยอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน
ในหนวยงานของตนรวมกัน ผูบริหารท่ีขาดภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงจะมีผลกระทบตอการทํางานของ
ผูรวมงาน และสงผลใหการทํางานดานตางๆ ขาด
ประสิทธิภาพ (สัมมา รธนิธย, 2554) พฤติกรรมของ
ผูนําในการแสดงออกในทางท่ีจะทําใหเกิดผลสําเร็จใน
การปฏิบัติงานสูงข้ึน โดยจะแสดงพฤติกรรมในการเปน
ตัวแบบสําหรับบุคลากร การทําใหบุคลากรตระหนักรู
ในภารกิจและวิสัยทัศนขององคกร จูงใจใหเห็น
ความสําคัญขององคกรมากกวาสวนตน กระตุนใหเกิด
ความพยายามในการแกปญหา ใหการดูแลเอาใจใส
บุคลากรเปนรายบุคคลทําใหรู สึกมีคุณคาและมี
ความสําคัญ ภาวะผูนํามีสวนสําคัญ ตอประสิทธิผล
องคกร บุคลากรเช่ือถือ ยอมรับในผูนํา และพรอม
ปฏิบัติงาน สงผลตอการเกิดประสิทธิผลองคกร โดย
ผูบริหารท่ีจะมีภาวะผูนําน้ันตองแสดงพฤติกรรมเปนตัว
แบบสําหรับบุคลากร ทุมเทการปฏิบัติงานตามภารกิจ
มีวิสัยทัศน จูงใจและบันดาลใจบุคคลท่ีอยูรอบขาง ให
บุคลากรอุทิศตนเพ่ือทีมงาน เห็นคุณคาของผลการ

ปฏิบัติงาน กระตุนความพยายามของบุคลากร ใหเห็น
ถึงวิธีการหรือแนวทางในการแกปญหาอยางสรางสรรค
ใหบุคลากรมีสวนรวมในการระบุถึงปญหาและหา
ทางแกไขปญหา และคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล
สอดคลองกับผลการศึกษาของธวัชชัย ยวงคํา (2552)
ท่ีพบวาคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษามีความสัมพันธเชิงบวกกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมีความสัมพันธในภาพรวม
อยูในระดับสูง

นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ เปนเรื่อง
สําคัญท่ีผูบริหารและผูปฏิบัติงานทุกระดับตองเขาใจ
รูอและบยาร (Rue and Byars) กลาววา นโยบายเปน
แนวทางปฏิบัติอยางกวางขวาง ซึ่งกําหนดทิศทาง
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค หรือเปนแนวทางท่ีกําหนด
ข้ึน โดยอาศัยพ้ืนฐานจากเปาหมายและแผนกลยุทธ
ท้ังหมดขององคกร เพ่ือใชเปนทิศทางสําหรับบุคคลใน
องคกร หรือเพ่ือแนะแนวความคิดในการตัดสินใจของ
ผูบริหารใหมั่นใจวา มีการตัดสินใจท่ีเหมาะสม (Rue
and Byars, 2000) นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ
ท่ีมีประสิทธิภาพน้ัน ประกอบดวย 1) การกําหนดกล
ยุทธเปาหมาย 2) การจัดหาและการใชทรัพยากร
3) การติดตอสื่อสาร 4) ภาวะผูนําและการตัดสินใจ
5) การปรับตัวขององคการและการริเริ่มสิ่งใหม การ
ตั้งเปาหมาย ถือวาเปนจุดสําคัญ เปนจุดเริ่มตนของการ
บริหารท่ีกําหนดใหบุคคลในองคกร ไดทราบบทบาท
และสถานภาพของตนท่ีมีตอการบริหารงานท้ังหมดใน
องคกรของตนเอง  เปาหมายท่ีกําหนดไว จึงตองเปนสิ่ง
ท่ีบุคคลท้ังหมดตองรับรูรวมกัน การนํานโยบายไป
ปฏิบัติ (Factors influencing policy implementation) ให
ประสบความสําเร็จหรือความลมเหลวข้ึนอยูกับปจจัยสําคัญ
หลายประการ ท้ังน้ีเพราะความสําเร็จของแผนงาน และ
โครงการ มีความสัมพันธกับความสามารถของผูนําและ
ภาวะผูนําขององคกร ความชัดเจนของวัตถุประสงค
ของนโยบาย และความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนในอดีต ในขณะ
ท่ีความลมเหลวของแผนงานและโครงการเปนผลมา
จากความเฉื่อยชาของผูนํา และผูปฏิบัติ การขาดความ
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เปนผูท่ีมีบทบาทและอิทธิผลตอการดําเนินงานของ
องคกรสามารถจูงใจใหสมาชิกผูรวมงานปฏิบัติงานให
บรรลุตามวัตถุประสงคท่ีองคการไดกําหนดไว ผูบริหาร
จึงตองแสดงบทบาทใหเหมาะสมและเดนชัด กับสภาวะ
และสถานการณของแตละองคกร ซึ่งมีความแตกตาง
กันในแตละบริบท เพ่ือท่ีจะสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชา
ปฏิบัติตามในสิ่งท่ีตองการ ภาวะผูนําของผูบริหารจึง
เปนองคประกอบท่ีสําคัญอยางยิ่งสําหรับความสําเร็จใน
การบริหารงานดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงเปนกระบวนการหรือพฤติกรรมท่ี
นํามากระตุนและสรางแรงบันดาลใจในการทํางานของ
ผูรวมงานใหสูงข้ึน ตามระดับท่ีคาดหวัง โดยจะใช
ความรู ทักษะ ความสามารถและประสบการณทําให
ผูรวมงานไววางใจ ตระหนักรู ถึง ภารกิจ วิสัยทัศน
ความจงรักภักดี อุทิศตนเพ่ือองคการ โดยใชการจูงใจ
โนมนาวความคิดใหผูรวมงานอยากเปลี่ยนแปลงท้ังใน
เรื่องความเช่ือ ทัศนคติ การริเริ่มและความรวดเร็วใน
การดําเนินงานและยอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน
ในหนวยงานของตนรวมกัน ผูบริหารท่ีขาดภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงจะมีผลกระทบตอการทํางานของ
ผูรวมงาน และสงผลใหการทํางานดานตางๆ ขาด
ประสิทธิภาพ (สัมมา รธนิธย, 2554) พฤติกรรมของ
ผูนําในการแสดงออกในทางท่ีจะทําใหเกิดผลสําเร็จใน
การปฏิบัติงานสูงข้ึน โดยจะแสดงพฤติกรรมในการเปน
ตัวแบบสําหรับบุคลากร การทําใหบุคลากรตระหนักรู
ในภารกิจและวิสัยทัศนขององคกร จูงใจใหเห็น
ความสําคัญขององคกรมากกวาสวนตน กระตุนใหเกิด
ความพยายามในการแกปญหา ใหการดูแลเอาใจใส
บุคลากรเปนรายบุคคลทําใหรู สึกมีคุณคาและมี
ความสําคัญ ภาวะผูนํามีสวนสําคัญ ตอประสิทธิผล
องคกร บุคลากรเช่ือถือ ยอมรับในผูนํา และพรอม
ปฏิบัติงาน สงผลตอการเกิดประสิทธิผลองคกร โดย
ผูบริหารท่ีจะมีภาวะผูนําน้ันตองแสดงพฤติกรรมเปนตัว
แบบสําหรับบุคลากร ทุมเทการปฏิบัติงานตามภารกิจ
มีวิสัยทัศน จูงใจและบันดาลใจบุคคลท่ีอยูรอบขาง ให
บุคลากรอุทิศตนเพ่ือทีมงาน เห็นคุณคาของผลการ

ปฏิบัติงาน กระตุนความพยายามของบุคลากร ใหเห็น
ถึงวิธีการหรือแนวทางในการแกปญหาอยางสรางสรรค
ใหบุคลากรมีสวนรวมในการระบุถึงปญหาและหา
ทางแกไขปญหา และคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล
สอดคลองกับผลการศึกษาของธวัชชัย ยวงคํา (2552)
ท่ีพบวาคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษามีความสัมพันธเชิงบวกกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมีความสัมพันธในภาพรวม
อยูในระดับสูง

นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ เปนเรื่อง
สําคัญท่ีผูบริหารและผูปฏิบัติงานทุกระดับตองเขาใจ
รูอและบยาร (Rue and Byars) กลาววา นโยบายเปน
แนวทางปฏิบัติอยางกวางขวาง ซึ่งกําหนดทิศทาง
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค หรือเปนแนวทางท่ีกําหนด
ข้ึน โดยอาศัยพ้ืนฐานจากเปาหมายและแผนกลยุทธ
ท้ังหมดขององคกร เพ่ือใชเปนทิศทางสําหรับบุคคลใน
องคกร หรือเพ่ือแนะแนวความคิดในการตัดสินใจของ
ผูบริหารใหมั่นใจวา มีการตัดสินใจท่ีเหมาะสม (Rue
and Byars, 2000) นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ
ท่ีมีประสิทธิภาพน้ัน ประกอบดวย 1) การกําหนดกล
ยุทธเปาหมาย 2) การจัดหาและการใชทรัพยากร
3) การติดตอสื่อสาร 4) ภาวะผูนําและการตัดสินใจ
5) การปรับตัวขององคการและการริเริ่มสิ่งใหม การ
ตั้งเปาหมาย ถือวาเปนจุดสําคัญ เปนจุดเริ่มตนของการ
บริหารท่ีกําหนดใหบุคคลในองคกร ไดทราบบทบาท
และสถานภาพของตนท่ีมีตอการบริหารงานท้ังหมดใน
องคกรของตนเอง  เปาหมายท่ีกําหนดไว จึงตองเปนสิ่ง
ท่ีบุคคลท้ังหมดตองรับรูรวมกัน การนํานโยบายไป
ปฏิบัติ (Factors influencing policy implementation) ให
ประสบความสําเร็จหรือความลมเหลวข้ึนอยูกับปจจัยสําคัญ
หลายประการ ท้ังน้ีเพราะความสําเร็จของแผนงาน และ
โครงการ มีความสัมพันธกับความสามารถของผูนําและ
ภาวะผูนําขององคกร ความชัดเจนของวัตถุประสงค
ของนโยบาย และความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนในอดีต ในขณะ
ท่ีความลมเหลวของแผนงานและโครงการเปนผลมา
จากความเฉื่อยชาของผูนํา และผูปฏิบัติ การขาดความ
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รวมมือระหวางกลุมผูสนับสนุน การขาดความพยายาม
ท่ีเพียงพอ การขาดการสนับสนุนจากผูนํา การขาด
เงินทุนท่ีเพียงพอสําหรับการดําเนินงาน และการขาด
ผูนําท่ีมุงมั่นตอการนํานโยบายไปปฏิบัติใหประสบ
ความสําเร็จ การนํานโยบายไปปฏิบัติใหประสบ
ความสําเร็จข้ึนอยูกับปจจัยสําคัญ ไดแก แหลงท่ีมาของ
นโยบาย ความชัดเจนของนโยบาย การสนับสนุน
นโยบาย ความซับซอนในการบริหารงาน สิ่งจูงใจของผู
ปฏิบัติ และการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการนํา
นโยบายไปปฏิบัติใหเหมาะสมและเพียงพอ

นอกจากนโยบายการบริหารและการปฏิบัติท่ี
ผูบริหารตองใหความสํ าคัญแลว การ ท่ีจะทําให
ระบบงานเปนไปไดดวยดี เกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของงานเมื่อเทียบกับทรัพยากรท่ีใช และ
เปาหมายท่ีองคกรตองการ องคกรจําเปนท่ีจะตอง
ออกแบบโครงสรางองคกรเพ่ือรองรับระบบงานท่ี
สามารถทําใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพ ควบคูกัน
สมาชิกทุกคนในองคกรมีสภาพชีวิตของการทํางานท่ีดี
โครงสรางองคการจัดไดวาเปนงานทางการบริหารหน่ึงท่ี
สําคัญของผูบริหารและเปนสิ่ งสําคัญในการสราง
อิทธิพลตอพฤติกรรมของคนและกลุมคนภายในองคกร
ซึ่งอิทธิพลท่ีสรางข้ึนน้ันสวนใหญเกิดจากวัตถุประสงค
ในการควบคุม(Control) โดยการถูกควบคุมน้ันมาจาก
ลักษณะของงานท่ีไดออกแบบไวภายในโครงสราง
องคกร ท้ังน้ีเปนเพราะบุคลากรทุกคนในองคกรไม
สามารถไปทํางานประจําวัน เพ่ือทําในสิ่งท่ีอยากจะทํา
ตามอําเภอใจได แตจะตองถูกควบคุมใหปฏิบัติตาม
ความตองการขององคกร หรือตามเหตุผลท่ีองคกรจาย
คา ตอบแทนให ดังน้ันงานและคําบรรยายลักษณะงาน
จึง เปนองคประกอบท่ีสําคัญ ท่ีสุด ในการควบคุม
พฤติกรรมของบุคคลภายในองคกร (ชัชวาล อรวงศ
ศุภทัต, 2552) โครงสรางองคการ ก็เปรียบเสมือนกับ
กระดูกของคนซึ่งเปนแกนท่ีทําใหอวัยวะสวนตางๆ คง
รูปและสามารถทําหนาท่ีไดเหมือนกับท่ีทําใหองคกร
ตั้งอยูได ดังน้ัน แนวความคิดเก่ียวกับโครงสรางองคกร
การออกแบบรูปแบบโครงสราง องคกรจึงมีจุดมุงหมาย
ท่ีจะพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสรางองคกรใหเหมาะสม

สอดคลองกับลักษณะงานและสภาพแวดลอมท่ีเปนอยู
เพ่ือใหองคกรน้ัน ไดบรรลุถึงจุดประสงค

ผูบริหารเปนสวนสําคัญในการขับเคลื่อนการ
บริหารงานและเปนหัวใจสําคัญในกระบวนการ
บริหารงานขององคกรท้ังในสวนของการนําบุคลากรใน
การร วม กันวิ เคราะหองค กรและเป าหมายการ
ดําเนินงาน เพ่ือจะนําไปสูการวิเคราะหเปาหมายท่ี
สอดคลองกับความ สามารถและบริบทของหนวยงาน
การเปดโอกาสใหบุคลากรไดรวมในการออกแบบ
แผนการบริหารงานเพ่ือใหบุคลากรมีสวนรวมในการ
พัฒนาผลลัพธการดําเนินงานตามเปาหมาย โดยใช
ปจจัยนําเขาและการนํารูปแบบของนวัตกรรมการ
บริหารมาใชในกระบวนการบริหารงาน ซึ่งเปนแนวทาง
หน่ึงท่ีมุงเนนการตอบสนองการดําเนินงานท่ีดี เชน นํา
ฐานข อมู ลด าน เทค โน โ ลยี ส า รสน เทศมา ใช ใ น
กระบวนการบริหาร สอดคลองกับ Niyom suwandej
(2015) ท่ีพบวา นวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถนํามาใชในการบริหารงานเพ่ือใหเกิดผลิตผลท่ีมี
คุณภาพขององคกร และนําไปสูการบรรลุเปาหมาย ซึ่ง
ในปจจัยการบริหารดวยยุคโลกาภิวัตนมีปจจัยสําคัญท่ี
จะตองตระหนักถึงความสําคัญอยางยิ่ง คือ ปจจัยดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารงานในยุคปจจุบันมี
ความซับซอนมากข้ึน มีการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี
และขอมูลขาวสารอยางรวดเร็วและกวางขวาง ระบบ
สารสนเทศจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีสุดอยางหน่ึงท่ีจะชวยให
องคกรสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพถือวา
เปนทรัพยากรการบริหารท่ีเปนองคประกอบหลักใน
กระบวนการดําเนินงานใหภารกิจบรรลุเปาหมายท่ี
องคกรกําหนดไว (เปรมชัย สโรบล, 2550: 36)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี เปน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีทําหนาท่ีตามพันธกิจอุดมศึกษา 4
พันธกิจ คือ การผลิตและพัฒนาบุคลากรดานสุขภาพ
การศึกษาวิจัยและพัฒนาองคความรู  การบริการ
วิชาการแกสังคมและสาธารณสุขสาธิต ทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม กลุมงานภายในวิทยาลัยเปนไปเพ่ือ
ตอบสนองการดําเนินงานตามพันธกิจ ประกอบดวย
กลุมงานการสอน กลุมงานสงเสริมการศึกษา กลุม

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
Vol. 4 No.1 Jan – Jun 2017

~ 123 ~

รวมมือระหวางกลุมผูสนับสนุน การขาดความพยายาม
ท่ีเพียงพอ การขาดการสนับสนุนจากผูนํา การขาด
เงินทุนท่ีเพียงพอสําหรับการดําเนินงาน และการขาด
ผูนําท่ีมุงมั่นตอการนํานโยบายไปปฏิบัติใหประสบ
ความสําเร็จ การนํานโยบายไปปฏิบัติใหประสบ
ความสําเร็จข้ึนอยูกับปจจัยสําคัญ ไดแก แหลงท่ีมาของ
นโยบาย ความชัดเจนของนโยบาย การสนับสนุน
นโยบาย ความซับซอนในการบริหารงาน สิ่งจูงใจของผู
ปฏิบัติ และการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการนํา
นโยบายไปปฏิบัติใหเหมาะสมและเพียงพอ

นอกจากนโยบายการบริหารและการปฏิบัติท่ี
ผูบริหารตองใหความสํ าคัญแลว การ ท่ีจะทําให
ระบบงานเปนไปไดดวยดี เกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของงานเมื่อเทียบกับทรัพยากรท่ีใช และ
เปาหมายท่ีองคกรตองการ องคกรจําเปนท่ีจะตอง
ออกแบบโครงสรางองคกรเพ่ือรองรับระบบงานท่ี
สามารถทําใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพ ควบคูกัน
สมาชิกทุกคนในองคกรมีสภาพชีวิตของการทํางานท่ีดี
โครงสรางองคการจัดไดวาเปนงานทางการบริหารหน่ึงท่ี
สําคัญของผูบริหารและเปนสิ่ งสําคัญในการสราง
อิทธิพลตอพฤติกรรมของคนและกลุมคนภายในองคกร
ซึ่งอิทธิพลท่ีสรางข้ึนน้ันสวนใหญเกิดจากวัตถุประสงค
ในการควบคุม(Control) โดยการถูกควบคุมน้ันมาจาก
ลักษณะของงานท่ีไดออกแบบไวภายในโครงสราง
องคกร ท้ังน้ีเปนเพราะบุคลากรทุกคนในองคกรไม
สามารถไปทํางานประจําวัน เพ่ือทําในสิ่งท่ีอยากจะทํา
ตามอําเภอใจได แตจะตองถูกควบคุมใหปฏิบัติตาม
ความตองการขององคกร หรือตามเหตุผลท่ีองคกรจาย
คา ตอบแทนให ดังน้ันงานและคําบรรยายลักษณะงาน
จึง เปนองคประกอบท่ีสําคัญ ท่ีสุด ในการควบคุม
พฤติกรรมของบุคคลภายในองคกร (ชัชวาล อรวงศ
ศุภทัต, 2552) โครงสรางองคการ ก็เปรียบเสมือนกับ
กระดูกของคนซึ่งเปนแกนท่ีทําใหอวัยวะสวนตางๆ คง
รูปและสามารถทําหนาท่ีไดเหมือนกับท่ีทําใหองคกร
ตั้งอยูได ดังน้ัน แนวความคิดเก่ียวกับโครงสรางองคกร
การออกแบบรูปแบบโครงสราง องคกรจึงมีจุดมุงหมาย
ท่ีจะพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสรางองคกรใหเหมาะสม

สอดคลองกับลักษณะงานและสภาพแวดลอมท่ีเปนอยู
เพ่ือใหองคกรน้ัน ไดบรรลุถึงจุดประสงค

ผูบริหารเปนสวนสําคัญในการขับเคลื่อนการ
บริหารงานและเปนหัวใจสําคัญในกระบวนการ
บริหารงานขององคกรท้ังในสวนของการนําบุคลากรใน
การร วม กันวิ เคราะหองค กรและเป าหมายการ
ดําเนินงาน เพ่ือจะนําไปสูการวิเคราะหเปาหมายท่ี
สอดคลองกับความ สามารถและบริบทของหนวยงาน
การเปดโอกาสใหบุคลากรไดรวมในการออกแบบ
แผนการบริหารงานเพ่ือใหบุคลากรมีสวนรวมในการ
พัฒนาผลลัพธการดําเนินงานตามเปาหมาย โดยใช
ปจจัยนําเขาและการนํารูปแบบของนวัตกรรมการ
บริหารมาใชในกระบวนการบริหารงาน ซึ่งเปนแนวทาง
หน่ึงท่ีมุงเนนการตอบสนองการดําเนินงานท่ีดี เชน นํา
ฐานข อมู ลด าน เทค โน โ ลยี ส า รสน เทศมา ใช ใ น
กระบวนการบริหาร สอดคลองกับ Niyom suwandej
(2015) ท่ีพบวา นวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถนํามาใชในการบริหารงานเพ่ือใหเกิดผลิตผลท่ีมี
คุณภาพขององคกร และนําไปสูการบรรลุเปาหมาย ซึ่ง
ในปจจัยการบริหารดวยยุคโลกาภิวัตนมีปจจัยสําคัญท่ี
จะตองตระหนักถึงความสําคัญอยางยิ่ง คือ ปจจัยดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารงานในยุคปจจุบันมี
ความซับซอนมากข้ึน มีการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี
และขอมูลขาวสารอยางรวดเร็วและกวางขวาง ระบบ
สารสนเทศจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีสุดอยางหน่ึงท่ีจะชวยให
องคกรสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพถือวา
เปนทรัพยากรการบริหารท่ีเปนองคประกอบหลักใน
กระบวนการดําเนินงานใหภารกิจบรรลุเปาหมายท่ี
องคกรกําหนดไว (เปรมชัย สโรบล, 2550: 36)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี เปน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีทําหนาท่ีตามพันธกิจอุดมศึกษา 4
พันธกิจ คือ การผลิตและพัฒนาบุคลากรดานสุขภาพ
การศึกษาวิจัยและพัฒนาองคความรู  การบริการ
วิชาการแกสังคมและสาธารณสุขสาธิต ทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม กลุมงานภายในวิทยาลัยเปนไปเพ่ือ
ตอบสนองการดําเนินงานตามพันธกิจ ประกอบดวย
กลุมงานการสอน กลุมงานสงเสริมการศึกษา กลุม
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รวมมือระหวางกลุมผูสนับสนุน การขาดความพยายาม
ท่ีเพียงพอ การขาดการสนับสนุนจากผูนํา การขาด
เงินทุนท่ีเพียงพอสําหรับการดําเนินงาน และการขาด
ผูนําท่ีมุงมั่นตอการนํานโยบายไปปฏิบัติใหประสบ
ความสําเร็จ การนํานโยบายไปปฏิบัติใหประสบ
ความสําเร็จข้ึนอยูกับปจจัยสําคัญ ไดแก แหลงท่ีมาของ
นโยบาย ความชัดเจนของนโยบาย การสนับสนุน
นโยบาย ความซับซอนในการบริหารงาน สิ่งจูงใจของผู
ปฏิบัติ และการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการนํา
นโยบายไปปฏิบัติใหเหมาะสมและเพียงพอ

นอกจากนโยบายการบริหารและการปฏิบัติท่ี
ผูบริหารตองใหความสํ าคัญแลว การ ท่ีจะทําให
ระบบงานเปนไปไดดวยดี เกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของงานเมื่อเทียบกับทรัพยากรท่ีใช และ
เปาหมายท่ีองคกรตองการ องคกรจําเปนท่ีจะตอง
ออกแบบโครงสรางองคกรเพ่ือรองรับระบบงานท่ี
สามารถทําใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพ ควบคูกัน
สมาชิกทุกคนในองคกรมีสภาพชีวิตของการทํางานท่ีดี
โครงสรางองคการจัดไดวาเปนงานทางการบริหารหน่ึงท่ี
สําคัญของผูบริหารและเปนสิ่ งสําคัญในการสราง
อิทธิพลตอพฤติกรรมของคนและกลุมคนภายในองคกร
ซึ่งอิทธิพลท่ีสรางข้ึนน้ันสวนใหญเกิดจากวัตถุประสงค
ในการควบคุม(Control) โดยการถูกควบคุมน้ันมาจาก
ลักษณะของงานท่ีไดออกแบบไวภายในโครงสราง
องคกร ท้ังน้ีเปนเพราะบุคลากรทุกคนในองคกรไม
สามารถไปทํางานประจําวัน เพ่ือทําในสิ่งท่ีอยากจะทํา
ตามอําเภอใจได แตจะตองถูกควบคุมใหปฏิบัติตาม
ความตองการขององคกร หรือตามเหตุผลท่ีองคกรจาย
คา ตอบแทนให ดังน้ันงานและคําบรรยายลักษณะงาน
จึง เปนองคประกอบท่ีสําคัญ ท่ีสุด ในการควบคุม
พฤติกรรมของบุคคลภายในองคกร (ชัชวาล อรวงศ
ศุภทัต, 2552) โครงสรางองคการ ก็เปรียบเสมือนกับ
กระดูกของคนซึ่งเปนแกนท่ีทําใหอวัยวะสวนตางๆ คง
รูปและสามารถทําหนาท่ีไดเหมือนกับท่ีทําใหองคกร
ตั้งอยูได ดังน้ัน แนวความคิดเก่ียวกับโครงสรางองคกร
การออกแบบรูปแบบโครงสราง องคกรจึงมีจุดมุงหมาย
ท่ีจะพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสรางองคกรใหเหมาะสม

สอดคลองกับลักษณะงานและสภาพแวดลอมท่ีเปนอยู
เพ่ือใหองคกรน้ัน ไดบรรลุถึงจุดประสงค

ผูบริหารเปนสวนสําคัญในการขับเคลื่อนการ
บริหารงานและเปนหัวใจสําคัญในกระบวนการ
บริหารงานขององคกรท้ังในสวนของการนําบุคลากรใน
การร วม กันวิ เคราะหองค กรและเป าหมายการ
ดําเนินงาน เพ่ือจะนําไปสูการวิเคราะหเปาหมายท่ี
สอดคลองกับความ สามารถและบริบทของหนวยงาน
การเปดโอกาสใหบุคลากรไดรวมในการออกแบบ
แผนการบริหารงานเพ่ือใหบุคลากรมีสวนรวมในการ
พัฒนาผลลัพธการดําเนินงานตามเปาหมาย โดยใช
ปจจัยนําเขาและการนํารูปแบบของนวัตกรรมการ
บริหารมาใชในกระบวนการบริหารงาน ซึ่งเปนแนวทาง
หน่ึงท่ีมุงเนนการตอบสนองการดําเนินงานท่ีดี เชน นํา
ฐานข อมู ลด าน เทค โน โ ลยี ส า รสน เทศมา ใช ใ น
กระบวนการบริหาร สอดคลองกับ Niyom suwandej
(2015) ท่ีพบวา นวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถนํามาใชในการบริหารงานเพ่ือใหเกิดผลิตผลท่ีมี
คุณภาพขององคกร และนําไปสูการบรรลุเปาหมาย ซึ่ง
ในปจจัยการบริหารดวยยุคโลกาภิวัตนมีปจจัยสําคัญท่ี
จะตองตระหนักถึงความสําคัญอยางยิ่ง คือ ปจจัยดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารงานในยุคปจจุบันมี
ความซับซอนมากข้ึน มีการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี
และขอมูลขาวสารอยางรวดเร็วและกวางขวาง ระบบ
สารสนเทศจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีสุดอยางหน่ึงท่ีจะชวยให
องคกรสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพถือวา
เปนทรัพยากรการบริหารท่ีเปนองคประกอบหลักใน
กระบวนการดําเนินงานใหภารกิจบรรลุเปาหมายท่ี
องคกรกําหนดไว (เปรมชัย สโรบล, 2550: 36)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี เปน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีทําหนาท่ีตามพันธกิจอุดมศึกษา 4
พันธกิจ คือ การผลิตและพัฒนาบุคลากรดานสุขภาพ
การศึกษาวิจัยและพัฒนาองคความรู  การบริการ
วิชาการแกสังคมและสาธารณสุขสาธิต ทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม กลุมงานภายในวิทยาลัยเปนไปเพ่ือ
ตอบสนองการดําเนินงานตามพันธกิจ ประกอบดวย
กลุมงานการสอน กลุมงานสงเสริมการศึกษา กลุม
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งานวิจัยและบริการวิชาการ กลุมงานพัฒนาบุคลากร
กลุมงานยุทธศาสตร และกลุมงานอํานวยการ โดย
วิทยาลัยมีการกําหนดวิสัยทัศน  ท่ีสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของวิทยาลัยและสถาบันพระบรมราชชนก
โดยมีเปาหมายรวมกันในการผลิตและพัฒนากําลังคน
ดานสุขภาพ ท่ีตอบสนองระบบสุขภาพของชุมชน
ภายใตการบริหารงานสภาพการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมภายนอกท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง และเทคโนโลยี รวมท้ังผลกระทบโดยตรงจาก
สภาวการณแขงขันดานการผลิตบัณฑิต และทรัพยากร
บุคคลท่ีเปนกําลังสําคัญ เพ่ือเปนตนทุนดานสังคม
ฐานความรู วิทยาลัยตองดําเนินการบริหารงานตาม
นโยบายของสถาบันพระบรมราชชนกท่ีสอดคลองกับ
การพัฒนาระบบราชการในการใหองคการบริหารงาน
มุงผลสัมฤทธ์ิ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลขององคกรท่ีสามารถ
ตรวจสอบผลลัพธท้ังรายบุคคลและองคกรไดอยางเปน
รูปธรรม ดังน้ันการจะประกันแกสังคมและผูรับบริการ
ไดวาองคกรน้ันบรรลุวัตถุประสงค ใชทรัพยากรคุมคา
องคกรมีประสิท ธิผล จํ า เปนตองมีการประเมิน
ประสิทธิผลองคกร เพ่ือนําผลการประเมินท่ีไดไปใช
ประโยชน ในการปรับปรุงการบริหารองคกรใหมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งข้ึน

รูปแบบการบริหารในองคกร เปนวิธีการ
บริหารท่ีเปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับไดมีสวนรวมใน
การบริหารองคกรภายในขอบเขตหนาท่ีของตน การ
กระจายอํานาจ และความรับผิดชอบของผูบริหารไปยัง
ผูใตบังคับบัญชา หรือกลุมงานท่ีเก่ียวของเพ่ือใหกลุมมี
สวนรวม กําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย และยุทธศาสตร
องคกร มีสวนรวมในการพิจารณาปญหาความตองการ
รวมกัน ตัดสินใจรวมกัน วางแผนการดําเนินงาน
แกปญหา และดําเนินการหรือปฏิบัติงานรวมกัน รวม
ตรวจสอบและพัฒนา เพ่ือใหเกิดผลประโยชนตอ
เปาหมายขององคกร (อัมพร ทองไชย, 2558) เพราะ
จะใชกระบวนการกลุมในการกําหนดและตัดสินใจเรื่อง
ตาง ๆ มีความสัมพันธระหวางบุคคลเปนแนวราบมีผล
ในเชิงจิตวิทยา จะทําใหบุคคลรูสึกวาไดเขาไปมีสวน

รวมในการตัดสินใจ ทําใหบุคคลไดรับความพึงพอใจ ซึ่ง
กระบวนการมีสวนรวมในการบริหารงาน ชวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการสื่อสารท่ีดี สามารถแลกเปลี่ยน
ประสบการณในการทํางานรวมกัน และชวยลดความ
สับสนของผูบริหารและผูปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการ
สื่อสารวิสัยทัศนขององคกร จําเปนตองสื่อสารใหทุกคน
ในองคกรมีสวนรวมและขับเคลื่อนการดําเนินงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน วิสัยทัศนจะชวยปรับและสงผลตอ
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารคุณภาพ และเกิด
ความยั่งยืน การมีวิสัยทัศนรวม จึงเปนเสมือนเข็มทิศ
แกผูปฏิบัติ เพ่ือไปถึงเปาหมายองคกร (Kettunan,
J.,and Kantola, M., 2007) จะสงผลใหการทํางาน
บรรลุวัตถุประสงคมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนผลลัพธ
การดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย (ชุติพนธ นามวงศ,
2556) บุคลากรในองคการเกิดความรูสึกมีสวนรวมและ
มีการทํางานทิศทางเดียวกัน

ดังน้ันจากเหตุผล และปจจัยในดานตางๆท่ีมี
ส วนสํ าคัญและสัม พันธ กับประสิท ธิผลของการ
บริหารงาน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวา วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ราชบุรี มีประสิทธิผลการบริหารงานตาม
การรับรูของบุคลากรอยูในระดับใด และมีปจจัยใดบาง
ท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิผลการบริหารงานของ
วิทยาลัย เพ่ือใหผูบริหารนําขอมูลไปเปนแนวทางใน
การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการบริหารงานของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
วัตถุประสงค

1. ศึกษาความสัมพันธของปจจัย ไดแก
ปจจัยดานภาวะผูนํา ดานนโยบายการบริหารและการ
ปฏิบัติ ดานโครงสรางองคการ ดานเทคโนโลยี ดาน
สิ่งแวดลอมภายนอก กับประสิทธิผลการบริหารงาน
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

2. ศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานตามการ
รับรูของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ราชบุรี
สมมุติฐานการวิจัย
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งานวิจัยและบริการวิชาการ กลุมงานพัฒนาบุคลากร
กลุมงานยุทธศาสตร และกลุมงานอํานวยการ โดย
วิทยาลัยมีการกําหนดวิสัยทัศน  ท่ีสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของวิทยาลัยและสถาบันพระบรมราชชนก
โดยมีเปาหมายรวมกันในการผลิตและพัฒนากําลังคน
ดานสุขภาพ ท่ีตอบสนองระบบสุขภาพของชุมชน
ภายใตการบริหารงานสภาพการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมภายนอกท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง และเทคโนโลยี รวมท้ังผลกระทบโดยตรงจาก
สภาวการณแขงขันดานการผลิตบัณฑิต และทรัพยากร
บุคคลท่ีเปนกําลังสําคัญ เพ่ือเปนตนทุนดานสังคม
ฐานความรู วิทยาลัยตองดําเนินการบริหารงานตาม
นโยบายของสถาบันพระบรมราชชนกท่ีสอดคลองกับ
การพัฒนาระบบราชการในการใหองคการบริหารงาน
มุงผลสัมฤทธ์ิ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลขององคกรท่ีสามารถ
ตรวจสอบผลลัพธท้ังรายบุคคลและองคกรไดอยางเปน
รูปธรรม ดังน้ันการจะประกันแกสังคมและผูรับบริการ
ไดวาองคกรน้ันบรรลุวัตถุประสงค ใชทรัพยากรคุมคา
องคกรมีประสิท ธิผล จํ า เปนตองมีการประเมิน
ประสิทธิผลองคกร เพ่ือนําผลการประเมินท่ีไดไปใช
ประโยชน ในการปรับปรุงการบริหารองคกรใหมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งข้ึน

รูปแบบการบริหารในองคกร เปนวิธีการ
บริหารท่ีเปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับไดมีสวนรวมใน
การบริหารองคกรภายในขอบเขตหนาท่ีของตน การ
กระจายอํานาจ และความรับผิดชอบของผูบริหารไปยัง
ผูใตบังคับบัญชา หรือกลุมงานท่ีเก่ียวของเพ่ือใหกลุมมี
สวนรวม กําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย และยุทธศาสตร
องคกร มีสวนรวมในการพิจารณาปญหาความตองการ
รวมกัน ตัดสินใจรวมกัน วางแผนการดําเนินงาน
แกปญหา และดําเนินการหรือปฏิบัติงานรวมกัน รวม
ตรวจสอบและพัฒนา เพ่ือใหเกิดผลประโยชนตอ
เปาหมายขององคกร (อัมพร ทองไชย, 2558) เพราะ
จะใชกระบวนการกลุมในการกําหนดและตัดสินใจเรื่อง
ตาง ๆ มีความสัมพันธระหวางบุคคลเปนแนวราบมีผล
ในเชิงจิตวิทยา จะทําใหบุคคลรูสึกวาไดเขาไปมีสวน

รวมในการตัดสินใจ ทําใหบุคคลไดรับความพึงพอใจ ซึ่ง
กระบวนการมีสวนรวมในการบริหารงาน ชวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการสื่อสารท่ีดี สามารถแลกเปลี่ยน
ประสบการณในการทํางานรวมกัน และชวยลดความ
สับสนของผูบริหารและผูปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการ
สื่อสารวิสัยทัศนขององคกร จําเปนตองสื่อสารใหทุกคน
ในองคกรมีสวนรวมและขับเคลื่อนการดําเนินงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน วิสัยทัศนจะชวยปรับและสงผลตอ
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารคุณภาพ และเกิด
ความยั่งยืน การมีวิสัยทัศนรวม จึงเปนเสมือนเข็มทิศ
แกผูปฏิบัติ เพ่ือไปถึงเปาหมายองคกร (Kettunan,
J.,and Kantola, M., 2007) จะสงผลใหการทํางาน
บรรลุวัตถุประสงคมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนผลลัพธ
การดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย (ชุติพนธ นามวงศ,
2556) บุคลากรในองคการเกิดความรูสึกมีสวนรวมและ
มีการทํางานทิศทางเดียวกัน

ดังน้ันจากเหตุผล และปจจัยในดานตางๆท่ีมี
ส วนสํ าคัญและสัม พันธ กับประสิท ธิผลของการ
บริหารงาน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวา วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ราชบุรี มีประสิทธิผลการบริหารงานตาม
การรับรูของบุคลากรอยูในระดับใด และมีปจจัยใดบาง
ท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิผลการบริหารงานของ
วิทยาลัย เพ่ือใหผูบริหารนําขอมูลไปเปนแนวทางใน
การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการบริหารงานของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
วัตถุประสงค

1. ศึกษาความสัมพันธของปจจัย ไดแก
ปจจัยดานภาวะผูนํา ดานนโยบายการบริหารและการ
ปฏิบัติ ดานโครงสรางองคการ ดานเทคโนโลยี ดาน
สิ่งแวดลอมภายนอก กับประสิทธิผลการบริหารงาน
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

2. ศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานตามการ
รับรูของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ราชบุรี
สมมุติฐานการวิจัย
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งานวิจัยและบริการวิชาการ กลุมงานพัฒนาบุคลากร
กลุมงานยุทธศาสตร และกลุมงานอํานวยการ โดย
วิทยาลัยมีการกําหนดวิสัยทัศน  ท่ีสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของวิทยาลัยและสถาบันพระบรมราชชนก
โดยมีเปาหมายรวมกันในการผลิตและพัฒนากําลังคน
ดานสุขภาพ ท่ีตอบสนองระบบสุขภาพของชุมชน
ภายใตการบริหารงานสภาพการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมภายนอกท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง และเทคโนโลยี รวมท้ังผลกระทบโดยตรงจาก
สภาวการณแขงขันดานการผลิตบัณฑิต และทรัพยากร
บุคคลท่ีเปนกําลังสําคัญ เพ่ือเปนตนทุนดานสังคม
ฐานความรู วิทยาลัยตองดําเนินการบริหารงานตาม
นโยบายของสถาบันพระบรมราชชนกท่ีสอดคลองกับ
การพัฒนาระบบราชการในการใหองคการบริหารงาน
มุงผลสัมฤทธ์ิ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลขององคกรท่ีสามารถ
ตรวจสอบผลลัพธท้ังรายบุคคลและองคกรไดอยางเปน
รูปธรรม ดังน้ันการจะประกันแกสังคมและผูรับบริการ
ไดวาองคกรน้ันบรรลุวัตถุประสงค ใชทรัพยากรคุมคา
องคกรมีประสิท ธิผล จํ า เปนตองมีการประเมิน
ประสิทธิผลองคกร เพ่ือนําผลการประเมินท่ีไดไปใช
ประโยชน ในการปรับปรุงการบริหารองคกรใหมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งข้ึน

รูปแบบการบริหารในองคกร เปนวิธีการ
บริหารท่ีเปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับไดมีสวนรวมใน
การบริหารองคกรภายในขอบเขตหนาท่ีของตน การ
กระจายอํานาจ และความรับผิดชอบของผูบริหารไปยัง
ผูใตบังคับบัญชา หรือกลุมงานท่ีเก่ียวของเพ่ือใหกลุมมี
สวนรวม กําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย และยุทธศาสตร
องคกร มีสวนรวมในการพิจารณาปญหาความตองการ
รวมกัน ตัดสินใจรวมกัน วางแผนการดําเนินงาน
แกปญหา และดําเนินการหรือปฏิบัติงานรวมกัน รวม
ตรวจสอบและพัฒนา เพ่ือใหเกิดผลประโยชนตอ
เปาหมายขององคกร (อัมพร ทองไชย, 2558) เพราะ
จะใชกระบวนการกลุมในการกําหนดและตัดสินใจเรื่อง
ตาง ๆ มีความสัมพันธระหวางบุคคลเปนแนวราบมีผล
ในเชิงจิตวิทยา จะทําใหบุคคลรูสึกวาไดเขาไปมีสวน

รวมในการตัดสินใจ ทําใหบุคคลไดรับความพึงพอใจ ซึ่ง
กระบวนการมีสวนรวมในการบริหารงาน ชวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการสื่อสารท่ีดี สามารถแลกเปลี่ยน
ประสบการณในการทํางานรวมกัน และชวยลดความ
สับสนของผูบริหารและผูปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการ
สื่อสารวิสัยทัศนขององคกร จําเปนตองสื่อสารใหทุกคน
ในองคกรมีสวนรวมและขับเคลื่อนการดําเนินงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน วิสัยทัศนจะชวยปรับและสงผลตอ
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารคุณภาพ และเกิด
ความยั่งยืน การมีวิสัยทัศนรวม จึงเปนเสมือนเข็มทิศ
แกผูปฏิบัติ เพ่ือไปถึงเปาหมายองคกร (Kettunan,
J.,and Kantola, M., 2007) จะสงผลใหการทํางาน
บรรลุวัตถุประสงคมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนผลลัพธ
การดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย (ชุติพนธ นามวงศ,
2556) บุคลากรในองคการเกิดความรูสึกมีสวนรวมและ
มีการทํางานทิศทางเดียวกัน

ดังน้ันจากเหตุผล และปจจัยในดานตางๆท่ีมี
ส วนสํ าคัญและสัม พันธ กับประสิท ธิผลของการ
บริหารงาน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวา วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ราชบุรี มีประสิทธิผลการบริหารงานตาม
การรับรูของบุคลากรอยูในระดับใด และมีปจจัยใดบาง
ท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิผลการบริหารงานของ
วิทยาลัย เพ่ือใหผูบริหารนําขอมูลไปเปนแนวทางใน
การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการบริหารงานของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
วัตถุประสงค

1. ศึกษาความสัมพันธของปจจัย ไดแก
ปจจัยดานภาวะผูนํา ดานนโยบายการบริหารและการ
ปฏิบัติ ดานโครงสรางองคการ ดานเทคโนโลยี ดาน
สิ่งแวดลอมภายนอก กับประสิทธิผลการบริหารงาน
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

2. ศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานตามการ
รับรูของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ราชบุรี
สมมุติฐานการวิจัย



วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
Vol. 4 No.1 Jan – Jun 2017

~ 125 ~

ปจจัยดานภาวะผูนํา ดานนโยบายการบริหาร
และการปฏิบัติ ดานโครงสรางองคการ ดานเทคโนโลยี
ด า นสิ่ ง แ วดล อมภายนอก  มี ค ว ามสั ม พันธ กั บ
ประสิทธิผลการบริหารงานตามการรับรูของบุคลากร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
วิธีดําเนินการวิจัย

ดําเนินการในลักษณะการวิจัยเชิงเชิงสํารวจ
(Survey Research) ศึกษาหาความสัมพันธระหวางตัว
แปร (correlation study) โดยกําหนดประชากรท่ีใช
ในการวิจัยคือ อาจารย ขาราชการสายสนับสนุน
ลูกจางประจํา ลูกจางช่ัวคราว วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ราชบุรีท่ีปฏิบัติงานในวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ราชบุรี ไดประชากรจํานวน จํานวน 116 คน
เลือกกลุมตัวอยางโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive sampling) กําหนดเกณฑการคัดเลือก
(Inclusion Criteria) คือ เปนบุคลากรของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ท่ีมีประสบการณการ
ทํางานในวิทยาลัยตั้งแต 1 ปข้ึนไป มีอายุ 20 ป ข้ึนไป
ใหความสมัครใจในการเปนผูใหขอมูล ไดกลุมตัวอยาง
จํานวน 110 คน
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย

แ บ บ ส อ บ ถ า ม ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
(questionnaires) ปจจัยท่ีมีความสัมพันธ กับ
ประสิทธิผลการบริหารงานตามการรับรูของบุคลากร
แบงเปน 4 ตอน ดังน้ี

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม
เก่ียวกับ เพศ  อายุ สถานภาพ ประสบการณการ
ทํางานในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี เปน
แบบเติมคําในชองวาง และตัวเลือกท่ีกําหนดคําตอบไว
ให (Forced choice) รวมจํานวน 4 ขอ

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามปจจัย ท่ีมี
ค ว ามสั ม พันธ กั บประสิ ท ธิ ผ ลก า รบริ ห า ร ง า น
ประกอบดวย ปจจัยดานนโยบายการบริหารและการ
ปฏิบัติ ดานโครงสรางองคการ ดานเทคโนโลยี ดาน
สิ่งแวดลอมภายนอก

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปจจัยดานภาวะผูนํา
ของผูบริหาร จําแนกเปนรายดาน ดัง น้ี ผู นําการ

เปลี่ยนแปลง ผูนํามีจริยธรรม ผูนําทางวิชาชีพ ผูนํา
สรางแรงบันดาลใจ ผูนําคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล
ผูนําวิสัยทัศน และผูนําเทคโนโลยี

ตอนท่ี 4 แบบสอบถามประสิทธิผลการ
บริหารงานของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
ประกอบดวย ดานผลลัพธเฉพาะบุคคล ดานการบรรลุ
เปาหมาย ดานการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธ์ิสูง ดาน
ผูรับบริการและผูมีสาวนไดสวนเสีย

ลักษณะแบบสอบเปนการวัดระดับความ
คิดเห็น แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5
ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Likert) กําหนดระดับคา
คะแนนดังน้ี

5 หมายถึง ขอรายการน้ันมีการปฏิบัติตรง
สภาพท่ีเปนจริงมากท่ีสุด

4 หมายถึง ขอรายการน้ันมีการปฏิบัติตรง
สภาพท่ีเปนจริงมาก

3 หมายถึง ขอรายการน้ันมีการปฏิบัติตรง
สภาพท่ีเปนจริงปานกลาง

2 หมายถึง ขอรายการน้ันมีการปฏิบัติตรง
สภาพท่ีเปนจริงนอย

1 หมายถึงขอรายการน้ันมีการปฏิบัติตรง
สภาพท่ีเปนจริงนอยท่ีสุด

การแปลความหมายของการใหคะแนนความ
ใชเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยตามแนวคิดของ
(Best) ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี

คาเฉลี่ย 1.00– 1.49 หมายถึง มีลักษณะ
การปฏิบัติท่ีตรงกับสภาพความเปนจริงระดับนอยท่ีสุด

คาเฉลี่ย 1.50– 2.49 หมายถึง มีลักษณะการ
ปฏิบัติท่ีตรงกับสภาพความเปนจริงระดับนอย

คาเฉลี่ย 2.50– 3.49 หมายถึง มีลักษณะการ
ปฏิบัติท่ีตรงกับสภาพความเปนจริงระดับปานกลาง

คาเฉลี่ย 3.50– 4.49 หมายถึง มีลักษณะการ
ปฏิบัติท่ีตรงกับสภาพความเปนจริงระดับมาก

คาเฉลี่ย 4.50– 5.00 หมายถึง มีลักษณะการ
ปฏิบัติท่ีตรงกับสภาพความเปนจริงระดับมากท่ีสุด
การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ
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ปจจัยดานภาวะผูนํา ดานนโยบายการบริหาร
และการปฏิบัติ ดานโครงสรางองคการ ดานเทคโนโลยี
ด า นสิ่ ง แ วดล อมภายนอก  มี ค ว ามสั ม พันธ กั บ
ประสิทธิผลการบริหารงานตามการรับรูของบุคลากร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
วิธีดําเนินการวิจัย

ดําเนินการในลักษณะการวิจัยเชิงเชิงสํารวจ
(Survey Research) ศึกษาหาความสัมพันธระหวางตัว
แปร (correlation study) โดยกําหนดประชากรท่ีใช
ในการวิจัยคือ อาจารย ขาราชการสายสนับสนุน
ลูกจางประจํา ลูกจางช่ัวคราว วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ราชบุรีท่ีปฏิบัติงานในวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ราชบุรี ไดประชากรจํานวน จํานวน 116 คน
เลือกกลุมตัวอยางโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive sampling) กําหนดเกณฑการคัดเลือก
(Inclusion Criteria) คือ เปนบุคลากรของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ท่ีมีประสบการณการ
ทํางานในวิทยาลัยตั้งแต 1 ปข้ึนไป มีอายุ 20 ป ข้ึนไป
ใหความสมัครใจในการเปนผูใหขอมูล ไดกลุมตัวอยาง
จํานวน 110 คน
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย

แ บ บ ส อ บ ถ า ม ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
(questionnaires) ปจจัยท่ีมีความสัมพันธ กับ
ประสิทธิผลการบริหารงานตามการรับรูของบุคลากร
แบงเปน 4 ตอน ดังน้ี

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม
เก่ียวกับ เพศ  อายุ สถานภาพ ประสบการณการ
ทํางานในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี เปน
แบบเติมคําในชองวาง และตัวเลือกท่ีกําหนดคําตอบไว
ให (Forced choice) รวมจํานวน 4 ขอ

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามปจจัย ท่ีมี
ค ว ามสั ม พันธ กั บประสิ ท ธิ ผ ลก า รบริ ห า ร ง า น
ประกอบดวย ปจจัยดานนโยบายการบริหารและการ
ปฏิบัติ ดานโครงสรางองคการ ดานเทคโนโลยี ดาน
สิ่งแวดลอมภายนอก

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปจจัยดานภาวะผูนํา
ของผูบริหาร จําแนกเปนรายดาน ดัง น้ี ผู นําการ

เปลี่ยนแปลง ผูนํามีจริยธรรม ผูนําทางวิชาชีพ ผูนํา
สรางแรงบันดาลใจ ผูนําคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล
ผูนําวิสัยทัศน และผูนําเทคโนโลยี

ตอนท่ี 4 แบบสอบถามประสิทธิผลการ
บริหารงานของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
ประกอบดวย ดานผลลัพธเฉพาะบุคคล ดานการบรรลุ
เปาหมาย ดานการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธ์ิสูง ดาน
ผูรับบริการและผูมีสาวนไดสวนเสีย

ลักษณะแบบสอบเปนการวัดระดับความ
คิดเห็น แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5
ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Likert) กําหนดระดับคา
คะแนนดังน้ี

5 หมายถึง ขอรายการน้ันมีการปฏิบัติตรง
สภาพท่ีเปนจริงมากท่ีสุด

4 หมายถึง ขอรายการน้ันมีการปฏิบัติตรง
สภาพท่ีเปนจริงมาก

3 หมายถึง ขอรายการน้ันมีการปฏิบัติตรง
สภาพท่ีเปนจริงปานกลาง

2 หมายถึง ขอรายการน้ันมีการปฏิบัติตรง
สภาพท่ีเปนจริงนอย

1 หมายถึงขอรายการน้ันมีการปฏิบัติตรง
สภาพท่ีเปนจริงนอยท่ีสุด

การแปลความหมายของการใหคะแนนความ
ใชเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยตามแนวคิดของ
(Best) ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี

คาเฉลี่ย 1.00– 1.49 หมายถึง มีลักษณะ
การปฏิบัติท่ีตรงกับสภาพความเปนจริงระดับนอยท่ีสุด

คาเฉลี่ย 1.50– 2.49 หมายถึง มีลักษณะการ
ปฏิบัติท่ีตรงกับสภาพความเปนจริงระดับนอย

คาเฉลี่ย 2.50– 3.49 หมายถึง มีลักษณะการ
ปฏิบัติท่ีตรงกับสภาพความเปนจริงระดับปานกลาง

คาเฉลี่ย 3.50– 4.49 หมายถึง มีลักษณะการ
ปฏิบัติท่ีตรงกับสภาพความเปนจริงระดับมาก

คาเฉลี่ย 4.50– 5.00 หมายถึง มีลักษณะการ
ปฏิบัติท่ีตรงกับสภาพความเปนจริงระดับมากท่ีสุด
การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ
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ปจจัยดานภาวะผูนํา ดานนโยบายการบริหาร
และการปฏิบัติ ดานโครงสรางองคการ ดานเทคโนโลยี
ด า นสิ่ ง แ วดล อมภายนอก  มี ค ว ามสั ม พันธ กั บ
ประสิทธิผลการบริหารงานตามการรับรูของบุคลากร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
วิธีดําเนินการวิจัย

ดําเนินการในลักษณะการวิจัยเชิงเชิงสํารวจ
(Survey Research) ศึกษาหาความสัมพันธระหวางตัว
แปร (correlation study) โดยกําหนดประชากรท่ีใช
ในการวิจัยคือ อาจารย ขาราชการสายสนับสนุน
ลูกจางประจํา ลูกจางช่ัวคราว วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ราชบุรีท่ีปฏิบัติงานในวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ราชบุรี ไดประชากรจํานวน จํานวน 116 คน
เลือกกลุมตัวอยางโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive sampling) กําหนดเกณฑการคัดเลือก
(Inclusion Criteria) คือ เปนบุคลากรของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ท่ีมีประสบการณการ
ทํางานในวิทยาลัยตั้งแต 1 ปข้ึนไป มีอายุ 20 ป ข้ึนไป
ใหความสมัครใจในการเปนผูใหขอมูล ไดกลุมตัวอยาง
จํานวน 110 คน
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย

แ บ บ ส อ บ ถ า ม ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
(questionnaires) ปจจัยท่ีมีความสัมพันธ กับ
ประสิทธิผลการบริหารงานตามการรับรูของบุคลากร
แบงเปน 4 ตอน ดังน้ี

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม
เก่ียวกับ เพศ  อายุ สถานภาพ ประสบการณการ
ทํางานในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี เปน
แบบเติมคําในชองวาง และตัวเลือกท่ีกําหนดคําตอบไว
ให (Forced choice) รวมจํานวน 4 ขอ

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามปจจัย ท่ีมี
ค ว ามสั ม พันธ กั บประสิ ท ธิ ผ ลก า รบริ ห า ร ง า น
ประกอบดวย ปจจัยดานนโยบายการบริหารและการ
ปฏิบัติ ดานโครงสรางองคการ ดานเทคโนโลยี ดาน
สิ่งแวดลอมภายนอก

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปจจัยดานภาวะผูนํา
ของผูบริหาร จําแนกเปนรายดาน ดัง น้ี ผู นําการ

เปลี่ยนแปลง ผูนํามีจริยธรรม ผูนําทางวิชาชีพ ผูนํา
สรางแรงบันดาลใจ ผูนําคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล
ผูนําวิสัยทัศน และผูนําเทคโนโลยี

ตอนท่ี 4 แบบสอบถามประสิทธิผลการ
บริหารงานของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
ประกอบดวย ดานผลลัพธเฉพาะบุคคล ดานการบรรลุ
เปาหมาย ดานการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธ์ิสูง ดาน
ผูรับบริการและผูมีสาวนไดสวนเสีย

ลักษณะแบบสอบเปนการวัดระดับความ
คิดเห็น แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5
ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Likert) กําหนดระดับคา
คะแนนดังน้ี

5 หมายถึง ขอรายการน้ันมีการปฏิบัติตรง
สภาพท่ีเปนจริงมากท่ีสุด

4 หมายถึง ขอรายการน้ันมีการปฏิบัติตรง
สภาพท่ีเปนจริงมาก

3 หมายถึง ขอรายการน้ันมีการปฏิบัติตรง
สภาพท่ีเปนจริงปานกลาง

2 หมายถึง ขอรายการน้ันมีการปฏิบัติตรง
สภาพท่ีเปนจริงนอย

1 หมายถึงขอรายการน้ันมีการปฏิบัติตรง
สภาพท่ีเปนจริงนอยท่ีสุด

การแปลความหมายของการใหคะแนนความ
ใชเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยตามแนวคิดของ
(Best) ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี

คาเฉลี่ย 1.00– 1.49 หมายถึง มีลักษณะ
การปฏิบัติท่ีตรงกับสภาพความเปนจริงระดับนอยท่ีสุด

คาเฉลี่ย 1.50– 2.49 หมายถึง มีลักษณะการ
ปฏิบัติท่ีตรงกับสภาพความเปนจริงระดับนอย

คาเฉลี่ย 2.50– 3.49 หมายถึง มีลักษณะการ
ปฏิบัติท่ีตรงกับสภาพความเปนจริงระดับปานกลาง

คาเฉลี่ย 3.50– 4.49 หมายถึง มีลักษณะการ
ปฏิบัติท่ีตรงกับสภาพความเปนจริงระดับมาก

คาเฉลี่ย 4.50– 5.00 หมายถึง มีลักษณะการ
ปฏิบัติท่ีตรงกับสภาพความเปนจริงระดับมากท่ีสุด
การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ
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1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากตํารา เอกสาร
งาน วิจั ย ท่ี เ ก่ี ย วข อ ง  ต ามแนวคิ ดการประ เมิ น
ประสิทธิผลองคการของวิทยาลัย
พยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข แนวคิดภาวะ
ผูนํา นโยบายการบ ริหารและการปฏิบัติ โครงสราง
องคการ เทคโนโลยี สิ่งแวดลอมภายนอก ของสุภาวดี
นพรุจจินดา (2553)

2. นําขอมูลท่ีไดมาพัฒนาเปนขอคําถามให
สอดคลองกับนิยามเชิงปฏิบัติการ โดยลักษณะเปนแบบ
มาตราประมาณคา (Like scale)
การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ

นําแบบสอบถามท่ีไดไปทดลองใช (Try out)
กับอาจารยจากวิทยาลัยเครือขายภาคกลาง 2 จํานวน
5 แหง คือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช วิทยาลัยพยาบาลพระ
จอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีทาง
การแพทยและสาธารณสุขกาญจนาภิเษก รวมท้ังสิ้น
จํานวน 34 คน หาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม
(reliability) โดยใช วิ ธีสัมประสิท ธ์ิแอลฟ า
(coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความ
เช่ือมั่น 0.89
การเก็บรวบรวมขอมูล

ผูวิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี
1. ประชุมกลุมสรางความเขาใจรวมกันกับ

ผูดําเนินการวิจัยและผูชวยวิจัย เรื่องแนวทางการเก็บ
ขอมูลวิจัยและการพิทักษสิทธ์ิผูใหขอมูล

2. การเก็บรวมรวมขอมูล ผูชวยวิจัย
ดําเนินการสงแบบสอบถามใหประชากร จํานวน 110
ฉบับ และขอใหสงแบบสอบถามกลับคืนผูชวยวิจัย ซึ่ง
ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาจํานวน 98 ฉบับ คิดเปน
รอยละ 89.09
การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชสําหรับการวิจัย

1. การวิเคราะหสถานภาพผูตอบ
แบบสอบถาม ดวยการคํานวณคาความถ่ี (Frequency)

รอยละ(percentage) นําเสนอในรูปตารางประกอบ
ความเรียง

2. การวิเคราะหระดับความคิดเห็น
ประสิทธิผลการบริหารงานขององคการ และปจจัยท่ีมี
ค ว ามสั ม พันธ กั บประสิ ท ธิ ผ ลก า รบริ ห า ร ง า น
ประกอบดวย ปจจัยดานภาวะผูนํา ดานนโยบายการ
บริหารและการปฏิบัติ ดานโครงสรางองคการ ดาน
เทคโนโลยี ดานสิ่ งแวดลอมภายนอก โดยใชสถิติ
คาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
จําแนกตามรายขอ รายดานและโดยรวมและประเมิน
ระดับจากคาเฉลี่ย

3. การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัย
ประกอบดวย ปจจัยดานภาวะผูนํา ดานนโยบายการ
บริหารและการปฏิบัติ ดานโครงสรางองคการ ดาน
เทคโนโลยี ดานสิ่งแวดลอมภายนอก กับประสิทธิผล
การบริหารงานตามการรับรูของบุคลากรวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี โดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยการคํานวณคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธอยางงาย ใชสูตรคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
แบบเพียรสัน (Pearson Correlation) ท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05
สรุปผลการวิจัย

ผู วิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน
ลําดับ ดังน้ี

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล
ของกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ
84.09 อายุสวนใหญอยูในชวง 36 - 45 ป รอยละ
36.36 สถานภาพสวนใหญเปนขาราชการ รอยละ
40.91 ประสบการณการทํางานในวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ราชบุรี สวนใหญอยูในชวง 21 - 25 ป
รอยละ 19.32

ตอน ท่ี 2 ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ป จ จั ย ท่ี มี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลการบริหารงาน และ
ประสิทธิผลการบริหารงานของวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ราชบุรี
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1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากตํารา เอกสาร
งาน วิจั ย ท่ี เ ก่ี ย วข อ ง  ต ามแนวคิ ดการประ เมิ น
ประสิทธิผลองคการของวิทยาลัย
พยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข แนวคิดภาวะ
ผูนํา นโยบายการบ ริหารและการปฏิบัติ โครงสราง
องคการ เทคโนโลยี สิ่งแวดลอมภายนอก ของสุภาวดี
นพรุจจินดา (2553)

2. นําขอมูลท่ีไดมาพัฒนาเปนขอคําถามให
สอดคลองกับนิยามเชิงปฏิบัติการ โดยลักษณะเปนแบบ
มาตราประมาณคา (Like scale)
การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ

นําแบบสอบถามท่ีไดไปทดลองใช (Try out)
กับอาจารยจากวิทยาลัยเครือขายภาคกลาง 2 จํานวน
5 แหง คือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช วิทยาลัยพยาบาลพระ
จอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีทาง
การแพทยและสาธารณสุขกาญจนาภิเษก รวมท้ังสิ้น
จํานวน 34 คน หาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม
(reliability) โดยใช วิ ธีสัมประสิท ธ์ิแอลฟ า
(coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความ
เช่ือมั่น 0.89
การเก็บรวบรวมขอมูล

ผูวิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี
1. ประชุมกลุมสรางความเขาใจรวมกันกับ

ผูดําเนินการวิจัยและผูชวยวิจัย เรื่องแนวทางการเก็บ
ขอมูลวิจัยและการพิทักษสิทธ์ิผูใหขอมูล

2. การเก็บรวมรวมขอมูล ผูชวยวิจัย
ดําเนินการสงแบบสอบถามใหประชากร จํานวน 110
ฉบับ และขอใหสงแบบสอบถามกลับคืนผูชวยวิจัย ซึ่ง
ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาจํานวน 98 ฉบับ คิดเปน
รอยละ 89.09
การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชสําหรับการวิจัย

1. การวิเคราะหสถานภาพผูตอบ
แบบสอบถาม ดวยการคํานวณคาความถ่ี (Frequency)

รอยละ(percentage) นําเสนอในรูปตารางประกอบ
ความเรียง

2. การวิเคราะหระดับความคิดเห็น
ประสิทธิผลการบริหารงานขององคการ และปจจัยท่ีมี
ค ว ามสั ม พันธ กั บประสิ ท ธิ ผ ลก า รบริ ห า ร ง า น
ประกอบดวย ปจจัยดานภาวะผูนํา ดานนโยบายการ
บริหารและการปฏิบัติ ดานโครงสรางองคการ ดาน
เทคโนโลยี ดานสิ่ งแวดลอมภายนอก โดยใชสถิติ
คาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
จําแนกตามรายขอ รายดานและโดยรวมและประเมิน
ระดับจากคาเฉลี่ย

3. การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัย
ประกอบดวย ปจจัยดานภาวะผูนํา ดานนโยบายการ
บริหารและการปฏิบัติ ดานโครงสรางองคการ ดาน
เทคโนโลยี ดานสิ่งแวดลอมภายนอก กับประสิทธิผล
การบริหารงานตามการรับรูของบุคลากรวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี โดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยการคํานวณคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธอยางงาย ใชสูตรคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
แบบเพียรสัน (Pearson Correlation) ท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05
สรุปผลการวิจัย

ผู วิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน
ลําดับ ดังน้ี

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล
ของกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ
84.09 อายุสวนใหญอยูในชวง 36 - 45 ป รอยละ
36.36 สถานภาพสวนใหญเปนขาราชการ รอยละ
40.91 ประสบการณการทํางานในวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ราชบุรี สวนใหญอยูในชวง 21 - 25 ป
รอยละ 19.32

ตอน ท่ี 2 ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ป จ จั ย ท่ี มี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลการบริหารงาน และ
ประสิทธิผลการบริหารงานของวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ราชบุรี
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1) ร ะ ดั บ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ต อ ป จ จั ย ท่ี มี
ความสัมพันธ กับประสิทธิผลการบริหารงานของ
วิทยาลัยพยาบาลโดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก ( x =
4.76 , S.D. = .49) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัติมีคาเฉลี่ยสูงสุด
( x = 4.75, S.D. = .39) อยูในระดับดีมาก รองลงมา
คือ ดานเทคโนโลยี ( x = 4.63, S.D. = .63) อยูใน
ระดับดีมาก สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดแตอยูใน
ระดับดีมากคือ ดานโครงสรางองคการ ( x =4.61,
S.D.= .46) และดานสิ่งแวดลอมภายนอก ( x =
4.61, S.D. = .41) โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก
ดานภาวะผูนําของผูบริหาร ( x = 4.81, S.D.= .87)

2) ร ะ ดั บ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ต อ ป จ จั ย ท่ี มี
ความสัมพันธ กับประสิทธิผลการบริหารงานของ
วิทยาลัย จําแนกรายดาน พบวา

2.1 ดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ
โดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก ( x = 4.75, S.D.= .39)
ขอ ท่ีมีค า เฉลี่ ยสู งสุด คือ วิทยาลัยมีการ กําหนด
วิสัยทัศนไวชัดเจนเปนลายลักษณอักษร ( x =4.84,
S.D.= .76) อยูในระดับดีมาก รองลงมา คือ วิทยาลัยมี
การกําหนดเปาหมายการดําเนินงานไวเปนลายลักษณ
อักษร ( x = 4.81, S.D.= .70) อยูในระดับดีมาก สวน
ขอรายการท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดแตอยูในระดับดีมาก
คือ บุคลากรทุกกลุมงานมีการดําเนินงานตามแผนท่ีได
มีสวนรวมในการจัดทํา ( x = 4.66, S.D.= .53)

2.2) ดานโครงสรางองคการ  โดยภาพรวมอยู
ในระดับดีมาก ( x = 4.61, S.D.= .46) ขอท่ีมีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ วิทยาลัยมีการกําหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุ เปาหมายของวิทยาลัย ( x

=4.70, S.D.= .55) อยูในระดับดีมาก  รองลงมา คือ
บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายหรือกําหนด
แนวทางใหบรรลุเปาหมาย ( x = 4.67, S.D.= .42)
อยูในระดับดีมาก สวนขอรายการท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ี
สุดแตอยูในระดับดีมาก คือ บุคลากรปฏิบัติงานรวมกัน
โดยคํานึงถึงธรรมชาติของบุคคล เจตคติ ความสามารถ
และความสัมพันธระหวางบุคคล ( x = 4.66, S.D.=
.53)

2.3 ดานเทคโนโลยี โดยภาพรวมอยูในระดับ
ดีมาก ( x = 4.63, S.D.= .59) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ
วิทยาลัยมีการวางแผนดานงบประมาณ และวัสดุ
อุปกรณในการนําเทคโนโลยีมาใช ในการบริหาร
วิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ ( x = 4.73, S.D.= .52)
อยูในระดับดีมาก รองลงมา คือ วิทยาลัยมีการนํา
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เชน คอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต
ขอมูลสารสนเทศฯมาใชในการบริหาร ( x = 4.68,
S.D.= .51) อยูในระดับดีมาก  สวนขอรายการท่ีมี
คาเฉลี่ยนอยท่ีสุดแตอยูในระดับดีมาก คือ วิทยาลัยมี
มาตรการประหยัดไฟ ลดการใชพลังงาน และควบคุม
การใชทรัพยากรทางการบริหาร เชน เงิน คน วัสดุ
อุปกรณอยางคุมคา( x = 4.56, S.D.= .49)

2.4 ดานสิ่งแวดลอมภายนอก โดยภาพรวม
อยูในระดับดีมาก ( x = 4.61, S.D.= .41) ขอท่ีมี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ บุคลากรของวิทยาลัยไดรับการ
สงเสริมใหพัฒนาความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน
ใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
เทคโนโลยี ( x = 4.69, S.D.= .53) อยูในระดับดีมาก
รองลงมาคือ วิทยาลัยมีการปรับบทบาท ภารกิจของ
วิทยาลัยใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม
การเมืองและเทคโนโลยี ( x = 4.63, S.D.= .52) อยู
ในระดับดีมาก สวนขอรายการท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดแต
อยูในระดับดีมาก คือ วิทยาลัยมีการวางแผนกลยุทธ
ตามแนวทางของกรอบอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ( x = 4.51,
S.D.= .63) 2.5 ดานปจจัยภาวะผูนําของผูบริหาร โดย
ภาพรวมอยูในระดับดีมาก ( x = 4.81, S.D.= .87)
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานผูนํามีจริยธรรมมี
คาเฉลี่ยสูงสุด ( x = 4.83, S.D.= .86) อยูในระดับดี
มาก รองลงมา คือ ดานผูนําวิสัยทัศน ( x = 4.82,
S.D.= .79) อยูในระดับดีมาก สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอย
ท่ีสุ ด แต อ ยู ใ น ร ะดั บดี ม าก  คื อ   ด า นผู นํ า ก า ร
เปลี่ยนแปลง ( x = 4.78, S.D.= .63)

3) ระดับความคิดเห็นตอประสิทธิผลการ
บริหารงานของวิทยาลัย โดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก
( x = 4.76, S.D.= .41) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา
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1) ร ะ ดั บ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ต อ ป จ จั ย ท่ี มี
ความสัมพันธ กับประสิทธิผลการบริหารงานของ
วิทยาลัยพยาบาลโดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก ( x =
4.76 , S.D. = .49) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัติมีคาเฉลี่ยสูงสุด
( x = 4.75, S.D. = .39) อยูในระดับดีมาก รองลงมา
คือ ดานเทคโนโลยี ( x = 4.63, S.D. = .63) อยูใน
ระดับดีมาก สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดแตอยูใน
ระดับดีมากคือ ดานโครงสรางองคการ ( x =4.61,
S.D.= .46) และดานสิ่งแวดลอมภายนอก ( x =
4.61, S.D. = .41) โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก
ดานภาวะผูนําของผูบริหาร ( x = 4.81, S.D.= .87)

2) ร ะ ดั บ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ต อ ป จ จั ย ท่ี มี
ความสัมพันธ กับประสิทธิผลการบริหารงานของ
วิทยาลัย จําแนกรายดาน พบวา

2.1 ดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ
โดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก ( x = 4.75, S.D.= .39)
ขอ ท่ีมีค า เฉลี่ ยสู งสุด คือ วิทยาลัยมีการ กําหนด
วิสัยทัศนไวชัดเจนเปนลายลักษณอักษร ( x =4.84,
S.D.= .76) อยูในระดับดีมาก รองลงมา คือ วิทยาลัยมี
การกําหนดเปาหมายการดําเนินงานไวเปนลายลักษณ
อักษร ( x = 4.81, S.D.= .70) อยูในระดับดีมาก สวน
ขอรายการท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดแตอยูในระดับดีมาก
คือ บุคลากรทุกกลุมงานมีการดําเนินงานตามแผนท่ีได
มีสวนรวมในการจัดทํา ( x = 4.66, S.D.= .53)

2.2) ดานโครงสรางองคการ  โดยภาพรวมอยู
ในระดับดีมาก ( x = 4.61, S.D.= .46) ขอท่ีมีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ วิทยาลัยมีการกําหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุ เปาหมายของวิทยาลัย ( x

=4.70, S.D.= .55) อยูในระดับดีมาก  รองลงมา คือ
บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายหรือกําหนด
แนวทางใหบรรลุเปาหมาย ( x = 4.67, S.D.= .42)
อยูในระดับดีมาก สวนขอรายการท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ี
สุดแตอยูในระดับดีมาก คือ บุคลากรปฏิบัติงานรวมกัน
โดยคํานึงถึงธรรมชาติของบุคคล เจตคติ ความสามารถ
และความสัมพันธระหวางบุคคล ( x = 4.66, S.D.=
.53)

2.3 ดานเทคโนโลยี โดยภาพรวมอยูในระดับ
ดีมาก ( x = 4.63, S.D.= .59) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ
วิทยาลัยมีการวางแผนดานงบประมาณ และวัสดุ
อุปกรณในการนําเทคโนโลยีมาใช ในการบริหาร
วิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ ( x = 4.73, S.D.= .52)
อยูในระดับดีมาก รองลงมา คือ วิทยาลัยมีการนํา
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เชน คอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต
ขอมูลสารสนเทศฯมาใชในการบริหาร ( x = 4.68,
S.D.= .51) อยูในระดับดีมาก  สวนขอรายการท่ีมี
คาเฉลี่ยนอยท่ีสุดแตอยูในระดับดีมาก คือ วิทยาลัยมี
มาตรการประหยัดไฟ ลดการใชพลังงาน และควบคุม
การใชทรัพยากรทางการบริหาร เชน เงิน คน วัสดุ
อุปกรณอยางคุมคา( x = 4.56, S.D.= .49)

2.4 ดานสิ่งแวดลอมภายนอก โดยภาพรวม
อยูในระดับดีมาก ( x = 4.61, S.D.= .41) ขอท่ีมี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ บุคลากรของวิทยาลัยไดรับการ
สงเสริมใหพัฒนาความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน
ใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
เทคโนโลยี ( x = 4.69, S.D.= .53) อยูในระดับดีมาก
รองลงมาคือ วิทยาลัยมีการปรับบทบาท ภารกิจของ
วิทยาลัยใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม
การเมืองและเทคโนโลยี ( x = 4.63, S.D.= .52) อยู
ในระดับดีมาก สวนขอรายการท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดแต
อยูในระดับดีมาก คือ วิทยาลัยมีการวางแผนกลยุทธ
ตามแนวทางของกรอบอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ( x = 4.51,
S.D.= .63) 2.5 ดานปจจัยภาวะผูนําของผูบริหาร โดย
ภาพรวมอยูในระดับดีมาก ( x = 4.81, S.D.= .87)
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานผูนํามีจริยธรรมมี
คาเฉลี่ยสูงสุด ( x = 4.83, S.D.= .86) อยูในระดับดี
มาก รองลงมา คือ ดานผูนําวิสัยทัศน ( x = 4.82,
S.D.= .79) อยูในระดับดีมาก สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอย
ท่ีสุ ด แต อ ยู ใ น ร ะดั บดี ม าก  คื อ   ด า นผู นํ า ก า ร
เปลี่ยนแปลง ( x = 4.78, S.D.= .63)

3) ระดับความคิดเห็นตอประสิทธิผลการ
บริหารงานของวิทยาลัย โดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก
( x = 4.76, S.D.= .41) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา
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1) ร ะ ดั บ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ต อ ป จ จั ย ท่ี มี
ความสัมพันธ กับประสิทธิผลการบริหารงานของ
วิทยาลัยพยาบาลโดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก ( x =
4.76 , S.D. = .49) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัติมีคาเฉลี่ยสูงสุด
( x = 4.75, S.D. = .39) อยูในระดับดีมาก รองลงมา
คือ ดานเทคโนโลยี ( x = 4.63, S.D. = .63) อยูใน
ระดับดีมาก สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดแตอยูใน
ระดับดีมากคือ ดานโครงสรางองคการ ( x =4.61,
S.D.= .46) และดานสิ่งแวดลอมภายนอก ( x =
4.61, S.D. = .41) โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก
ดานภาวะผูนําของผูบริหาร ( x = 4.81, S.D.= .87)

2) ร ะ ดั บ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ต อ ป จ จั ย ท่ี มี
ความสัมพันธ กับประสิทธิผลการบริหารงานของ
วิทยาลัย จําแนกรายดาน พบวา

2.1 ดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ
โดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก ( x = 4.75, S.D.= .39)
ขอ ท่ีมีค า เฉลี่ ยสู งสุด คือ วิทยาลัยมีการ กําหนด
วิสัยทัศนไวชัดเจนเปนลายลักษณอักษร ( x =4.84,
S.D.= .76) อยูในระดับดีมาก รองลงมา คือ วิทยาลัยมี
การกําหนดเปาหมายการดําเนินงานไวเปนลายลักษณ
อักษร ( x = 4.81, S.D.= .70) อยูในระดับดีมาก สวน
ขอรายการท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดแตอยูในระดับดีมาก
คือ บุคลากรทุกกลุมงานมีการดําเนินงานตามแผนท่ีได
มีสวนรวมในการจัดทํา ( x = 4.66, S.D.= .53)

2.2) ดานโครงสรางองคการ  โดยภาพรวมอยู
ในระดับดีมาก ( x = 4.61, S.D.= .46) ขอท่ีมีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ วิทยาลัยมีการกําหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุ เปาหมายของวิทยาลัย ( x

=4.70, S.D.= .55) อยูในระดับดีมาก  รองลงมา คือ
บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายหรือกําหนด
แนวทางใหบรรลุเปาหมาย ( x = 4.67, S.D.= .42)
อยูในระดับดีมาก สวนขอรายการท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ี
สุดแตอยูในระดับดีมาก คือ บุคลากรปฏิบัติงานรวมกัน
โดยคํานึงถึงธรรมชาติของบุคคล เจตคติ ความสามารถ
และความสัมพันธระหวางบุคคล ( x = 4.66, S.D.=
.53)

2.3 ดานเทคโนโลยี โดยภาพรวมอยูในระดับ
ดีมาก ( x = 4.63, S.D.= .59) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ
วิทยาลัยมีการวางแผนดานงบประมาณ และวัสดุ
อุปกรณในการนําเทคโนโลยีมาใช ในการบริหาร
วิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ ( x = 4.73, S.D.= .52)
อยูในระดับดีมาก รองลงมา คือ วิทยาลัยมีการนํา
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เชน คอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต
ขอมูลสารสนเทศฯมาใชในการบริหาร ( x = 4.68,
S.D.= .51) อยูในระดับดีมาก  สวนขอรายการท่ีมี
คาเฉลี่ยนอยท่ีสุดแตอยูในระดับดีมาก คือ วิทยาลัยมี
มาตรการประหยัดไฟ ลดการใชพลังงาน และควบคุม
การใชทรัพยากรทางการบริหาร เชน เงิน คน วัสดุ
อุปกรณอยางคุมคา( x = 4.56, S.D.= .49)

2.4 ดานสิ่งแวดลอมภายนอก โดยภาพรวม
อยูในระดับดีมาก ( x = 4.61, S.D.= .41) ขอท่ีมี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ บุคลากรของวิทยาลัยไดรับการ
สงเสริมใหพัฒนาความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน
ใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
เทคโนโลยี ( x = 4.69, S.D.= .53) อยูในระดับดีมาก
รองลงมาคือ วิทยาลัยมีการปรับบทบาท ภารกิจของ
วิทยาลัยใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม
การเมืองและเทคโนโลยี ( x = 4.63, S.D.= .52) อยู
ในระดับดีมาก สวนขอรายการท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดแต
อยูในระดับดีมาก คือ วิทยาลัยมีการวางแผนกลยุทธ
ตามแนวทางของกรอบอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ( x = 4.51,
S.D.= .63) 2.5 ดานปจจัยภาวะผูนําของผูบริหาร โดย
ภาพรวมอยูในระดับดีมาก ( x = 4.81, S.D.= .87)
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานผูนํามีจริยธรรมมี
คาเฉลี่ยสูงสุด ( x = 4.83, S.D.= .86) อยูในระดับดี
มาก รองลงมา คือ ดานผูนําวิสัยทัศน ( x = 4.82,
S.D.= .79) อยูในระดับดีมาก สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอย
ท่ีสุ ด แต อ ยู ใ น ร ะดั บดี ม าก  คื อ   ด า นผู นํ า ก า ร
เปลี่ยนแปลง ( x = 4.78, S.D.= .63)

3) ระดับความคิดเห็นตอประสิทธิผลการ
บริหารงานของวิทยาลัย โดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก
( x = 4.76, S.D.= .41) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา
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ดานการปฏิบัติงานมีผลสัมฤทธ์ิสูง และดานผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสียมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x = 4.81,
S.D.= .87) อยูในระดับดีมาก รองลงมา คือ ดาน
ผลลัพธเฉพาะบุคคล และดานการบรรลุเปาหมาย ( x

= 4.73, S.D.= .52) อยูในระดับดีมาก
3.1 ดานผลลัพธเฉพาะบุคคล โดยภาพรวม

อยูในระดับดีมาก ( x = 4.73, S.D.= .52) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอ รายการท่ีมีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ บุคลากรของวิทยาลัยตองการใหวิทยาลัยมี
ช่ือเสียงเปนท่ีรูจัก ( x = 4.85, S.D.= .76) อยูใน
ระดับดีมาก รองลงมาคือ บุคลากรของวิทยาลัยพึง
พอใจในการปฏิบัติงานท่ีมุงผลสัมฤทธ์ิ ( x = 4.80,
S.D.= .59)

3.2 ดานการบรรลุเปาหมาย โดยภาพรวมอยู
ในระดับดีมาก ( x = 4.73, S.D.= .52) เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ขอรายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ
บุคลากรของวิทยาลัยสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุ
เปาหมายของตนเอง ( x = 4.80, S.D.= .59)
อยูในระดับดีมาก  รองลงมา คือ วิทยาลัยสามารถ
บริหารงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิและเปาหมายท่ีบุคลากร
รวมกันกําหนดไดผลสัมฤทธ์ิ ( x = 4.70, S.D.= .46)

3.3 ดานการปฏิบัติงานมีผลสัมฤทธ์ิสูง โดย
ภาพรวมอยูในระดับดีมาก ( x = 4.81, S.D.= .87)

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอรายการท่ีมีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ วิทยาลัยมีผลลัพธในการดําเนินโครงการตรง
ตามวัตถุประสงคของวิทยาลัย และวิทยาลัยมีผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยหนวยงานตนสังกัดไม
นอยกวาระดับดี ( x = 4.83, S.D.= .86) อยูในระดับดี
มาก รองลงมา คือ วิทยาลัยมีผลผลิตบัณฑิตพยาบาลได
งานทําภายหลังสําเร็จการศึกษาภายใน 1 ป ( x =
4.82, S.D.= .79) อยูในระดับดีมาก

3.4 ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
โดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก ( x = 4.81, S.D.= .87)
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอรายการท่ีมีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ บุคลากรของวิทยาลัย นักศึกษา บัณฑิต และ
ผูใชบัณฑิตพึงพอใจในระบบการบริหารของวิทยาลัยไม
นอยกวางในระดับปานกลาง ( x = 4.83, S.D.= .86)
อยูในระดับดีมาก รองลงมา คือ นักศึกษาพยาบาล
ศาสตรพึงพอใจในการบริหารวิชาการ เชน หลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย ( x =
4.81, S.D.= .87) อยูในระดับดีมาก

ตอนท่ี 3 วิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิผลการบริหารงาน
ตามการรับรูของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ราชบุรี

ตารางท่ี 1 แสดงคาสัมประสิทธิส์หสัมพันธระหวางปจจัย ไดแก ปจจัยดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ
ดานโครงสรางองคการ ดานเทคโนโลยี ดานสิ่งแวดลอมภายนอก ดานภาวะผูนํา ท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิผลการ
บริหารงานตามการรับรูของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

ดานนโยบายฯ ดานโครงสรางฯ ดานเทคโนโลยี ดานสิ่งแวดลอมฯ  ดานภาวะผูนํา ประสิทธิผลองคการ

ดานนโยบายฯ 1.000
ดานโครงสรางฯ .086 1.000
ดานเทคโนโลยีฯ .226* .858*                 1.000
ดานส่ิงแวดลอมฯ .236* . 824* .806* 1.000
ดานภาวะผูนํา .210*               .747*                .726*                   .659*             1.000
ประสิทธิผลองคการ .218* . 767* .717* . 664* . 849* 1.000 * P < .05

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
Vol. 4 No.1 Jan – Jun 2017

~ 128 ~

ดานการปฏิบัติงานมีผลสัมฤทธ์ิสูง และดานผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสียมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x = 4.81,
S.D.= .87) อยูในระดับดีมาก รองลงมา คือ ดาน
ผลลัพธเฉพาะบุคคล และดานการบรรลุเปาหมาย ( x

= 4.73, S.D.= .52) อยูในระดับดีมาก
3.1 ดานผลลัพธเฉพาะบุคคล โดยภาพรวม

อยูในระดับดีมาก ( x = 4.73, S.D.= .52) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอ รายการท่ีมีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ บุคลากรของวิทยาลัยตองการใหวิทยาลัยมี
ช่ือเสียงเปนท่ีรูจัก ( x = 4.85, S.D.= .76) อยูใน
ระดับดีมาก รองลงมาคือ บุคลากรของวิทยาลัยพึง
พอใจในการปฏิบัติงานท่ีมุงผลสัมฤทธ์ิ ( x = 4.80,
S.D.= .59)

3.2 ดานการบรรลุเปาหมาย โดยภาพรวมอยู
ในระดับดีมาก ( x = 4.73, S.D.= .52) เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ขอรายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ
บุคลากรของวิทยาลัยสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุ
เปาหมายของตนเอง ( x = 4.80, S.D.= .59)
อยูในระดับดีมาก  รองลงมา คือ วิทยาลัยสามารถ
บริหารงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิและเปาหมายท่ีบุคลากร
รวมกันกําหนดไดผลสัมฤทธ์ิ ( x = 4.70, S.D.= .46)

3.3 ดานการปฏิบัติงานมีผลสัมฤทธ์ิสูง โดย
ภาพรวมอยูในระดับดีมาก ( x = 4.81, S.D.= .87)

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอรายการท่ีมีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ วิทยาลัยมีผลลัพธในการดําเนินโครงการตรง
ตามวัตถุประสงคของวิทยาลัย และวิทยาลัยมีผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยหนวยงานตนสังกัดไม
นอยกวาระดับดี ( x = 4.83, S.D.= .86) อยูในระดับดี
มาก รองลงมา คือ วิทยาลัยมีผลผลิตบัณฑิตพยาบาลได
งานทําภายหลังสําเร็จการศึกษาภายใน 1 ป ( x =
4.82, S.D.= .79) อยูในระดับดีมาก

3.4 ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
โดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก ( x = 4.81, S.D.= .87)
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอรายการท่ีมีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ บุคลากรของวิทยาลัย นักศึกษา บัณฑิต และ
ผูใชบัณฑิตพึงพอใจในระบบการบริหารของวิทยาลัยไม
นอยกวางในระดับปานกลาง ( x = 4.83, S.D.= .86)
อยูในระดับดีมาก รองลงมา คือ นักศึกษาพยาบาล
ศาสตรพึงพอใจในการบริหารวิชาการ เชน หลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย ( x =
4.81, S.D.= .87) อยูในระดับดีมาก

ตอนท่ี 3 วิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิผลการบริหารงาน
ตามการรับรูของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ราชบุรี

ตารางท่ี 1 แสดงคาสัมประสิทธิส์หสัมพันธระหวางปจจัย ไดแก ปจจัยดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ
ดานโครงสรางองคการ ดานเทคโนโลยี ดานสิ่งแวดลอมภายนอก ดานภาวะผูนํา ท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิผลการ
บริหารงานตามการรับรูของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

ดานนโยบายฯ ดานโครงสรางฯ ดานเทคโนโลยี ดานสิ่งแวดลอมฯ  ดานภาวะผูนํา ประสิทธิผลองคการ

ดานนโยบายฯ 1.000
ดานโครงสรางฯ .086 1.000
ดานเทคโนโลยีฯ .226* .858*                 1.000
ดานส่ิงแวดลอมฯ .236* . 824* .806* 1.000
ดานภาวะผูนํา .210*               .747*                .726*                   .659*             1.000
ประสิทธิผลองคการ .218* . 767* .717* . 664* . 849* 1.000 * P < .05
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ดานการปฏิบัติงานมีผลสัมฤทธ์ิสูง และดานผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสียมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x = 4.81,
S.D.= .87) อยูในระดับดีมาก รองลงมา คือ ดาน
ผลลัพธเฉพาะบุคคล และดานการบรรลุเปาหมาย ( x

= 4.73, S.D.= .52) อยูในระดับดีมาก
3.1 ดานผลลัพธเฉพาะบุคคล โดยภาพรวม

อยูในระดับดีมาก ( x = 4.73, S.D.= .52) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอ รายการท่ีมีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ บุคลากรของวิทยาลัยตองการใหวิทยาลัยมี
ช่ือเสียงเปนท่ีรูจัก ( x = 4.85, S.D.= .76) อยูใน
ระดับดีมาก รองลงมาคือ บุคลากรของวิทยาลัยพึง
พอใจในการปฏิบัติงานท่ีมุงผลสัมฤทธ์ิ ( x = 4.80,
S.D.= .59)

3.2 ดานการบรรลุเปาหมาย โดยภาพรวมอยู
ในระดับดีมาก ( x = 4.73, S.D.= .52) เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ขอรายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ
บุคลากรของวิทยาลัยสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุ
เปาหมายของตนเอง ( x = 4.80, S.D.= .59)
อยูในระดับดีมาก  รองลงมา คือ วิทยาลัยสามารถ
บริหารงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิและเปาหมายท่ีบุคลากร
รวมกันกําหนดไดผลสัมฤทธ์ิ ( x = 4.70, S.D.= .46)

3.3 ดานการปฏิบัติงานมีผลสัมฤทธ์ิสูง โดย
ภาพรวมอยูในระดับดีมาก ( x = 4.81, S.D.= .87)

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอรายการท่ีมีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ วิทยาลัยมีผลลัพธในการดําเนินโครงการตรง
ตามวัตถุประสงคของวิทยาลัย และวิทยาลัยมีผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยหนวยงานตนสังกัดไม
นอยกวาระดับดี ( x = 4.83, S.D.= .86) อยูในระดับดี
มาก รองลงมา คือ วิทยาลัยมีผลผลิตบัณฑิตพยาบาลได
งานทําภายหลังสําเร็จการศึกษาภายใน 1 ป ( x =
4.82, S.D.= .79) อยูในระดับดีมาก

3.4 ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
โดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก ( x = 4.81, S.D.= .87)
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอรายการท่ีมีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ บุคลากรของวิทยาลัย นักศึกษา บัณฑิต และ
ผูใชบัณฑิตพึงพอใจในระบบการบริหารของวิทยาลัยไม
นอยกวางในระดับปานกลาง ( x = 4.83, S.D.= .86)
อยูในระดับดีมาก รองลงมา คือ นักศึกษาพยาบาล
ศาสตรพึงพอใจในการบริหารวิชาการ เชน หลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย ( x =
4.81, S.D.= .87) อยูในระดับดีมาก

ตอนท่ี 3 วิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิผลการบริหารงาน
ตามการรับรูของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ราชบุรี

ตารางท่ี 1 แสดงคาสัมประสิทธิส์หสัมพันธระหวางปจจัย ไดแก ปจจัยดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ
ดานโครงสรางองคการ ดานเทคโนโลยี ดานสิ่งแวดลอมภายนอก ดานภาวะผูนํา ท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิผลการ
บริหารงานตามการรับรูของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

ดานนโยบายฯ ดานโครงสรางฯ ดานเทคโนโลยี ดานสิ่งแวดลอมฯ  ดานภาวะผูนํา ประสิทธิผลองคการ

ดานนโยบายฯ 1.000
ดานโครงสรางฯ .086 1.000
ดานเทคโนโลยีฯ .226* .858*                 1.000
ดานส่ิงแวดลอมฯ .236* . 824* .806* 1.000
ดานภาวะผูนํา .210*               .747*                .726*                   .659*             1.000
ประสิทธิผลองคการ .218* . 767* .717* . 664* . 849* 1.000 * P < .05
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จากตารางท่ี 1 พบวา ปจจัยดานนโยบายการ
บริหารและการปฏิบัติ ดานโครงสรางองคการ ดาน
เทคโนโลยี ดานสิ่งแวดลอมภายนอก และดานภาวะผูนํา
ของผูบริหาร มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 กับประสิทธิผลการบริหารงานตามการ
รับรูของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี (r
= .218, .767, .717, .664, และ .849 ตามลําดับ)
อภิปรายผลการศึกษา

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิผลการ
บริหารงานของวิทยาลัยพยาบาลโดยภาพรวมอยูในระดับดี
มาก และเมื่อพิจารณารายดาน ไดแก ดานภาวะผูนํา ดาน
นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ ดานโครงสรางองคการ
ดานเทคโนโลยี ดานสิ่งแวดลอมภายนอก พบวา อยูใน
ระดับดีมากทุกดาน ท้ังน้ีเน่ืองจากผูบริหารวิทยาลัยได
กําหนดเปาหมายการทํางานอยางชัดเจน มีการวางนโยบาย
การบริหารจัดการ การจัดสายบังคับบัญชา การกําหนด
บทบาทและหนาท่ีของหนวยงานและบุคลากร รวมท้ังมกีาร
จัดหาทรัพยากรท้ังบุคลากร สิ่งอํานวยความสะดวก การจัด
สภาพแวดลอมในท่ีทํางานและจัดสิ่งสนับสนุนการจัด
การศึกษา สอดคลองกับแนวคิดของ สเตียรส (Steers,
1991) กลาวถึงผลการปฏิบัติ งานขององคการ
(Organizational Performance) จะมีประสิทธิผล
(Effectiveness) ข้ึนอยู กับปจจัยด านลั กษณะ
สภาพแวดล อม ท้ั งสภาพแวดล อมภายนอกและ
สภาพแวดลอมภายใน ปจจัยดานนโยบายและการปฏิบัติ
ซึ่งประกอบดวยการมีเปาหมายท่ีชัดเจน การจัดหาและการ
ใชทรัพยากร การสรางสภาพแวดลอมการทํางาน
กระบวนการสื่อสาร ภาวะผูนําและการตัดสินใจ การ
ปรับตัว ขององคการและนวัตกรรม และญาณิศา บุญจิตร
(2552) ท่ีไดสังเคราะหแนวคิดของของ Steers (1977),
Bartol and others (2001) และ Owens (2004) พบวา
ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลขององคการ ไดแก เปาหมาย
ขององคกร ทรัพยากร นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ
โครงสรางองคการ เทคโนโลยี และศึกษาวิจัยประเมิน
ประสิทธิผลองคการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ตาม
แนวทางการประเมินองคการแบบสมดุล (Balanced
Scorecard) โดย Kaplan and Norton (1996) พบวา

ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลองคการ ไดแก สภาพแวดลอม
ภายนอก นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ โครงสราง
องคการ

นอกจากน้ี วิทยาลัยไดสงเสริมดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยพัฒนาใหมีความทันสมัย และสามารถ
เขาถึงขอมูลขององคกรท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของ
บุคลากร สามารถเช่ือมโยงขอมูลในระบบตางๆ เพ่ือให
ผูบริหารสามารถนําขอมูลมาใชในการตัดสินใจเชิงบริหาร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับแนวคิดของ พิชฌาย
วีร สินสวัสดิ์ (2555) พบวา แนวทางการศึกษาไทยกับการ
เตรียมความพรอมสูศตวรรษท่ี 21 สถานศึกษาตองมีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจะชวยใหเกิดความคลองตัวในการ
สื่อสาร และการจัดการความรูเปนการสรางโอกาสการ
เรียนรูและสะทอนผลงานของทุกระดับในองคกร  ซึ่งการใช
ขอมูลและสารสนเทศเปนเครือขายความรูของสถาบันใน
การสนับสนุนการตัดสินใจ  การจัดการความรูและการผลิต
นวัตกรรม และ Luthans Fred (2002) ท่ีกลาวถึงลักษณะ
ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จขององคการ คือ 1) โครงสราง
ขององคการ (Structure) เริ่มดวยการกําหนดนโยบาย การ
จัดสายงาน การกําหนดองคประกอบคุณลักษณะของ
สมาชิก การจัดบุคคลตามความเหมาะสมของงานเปน
แผนผังใหเห็นถึงการแบงงานกันทําระหวางผูบริหารกับผู
อยูใตบังคับบัญชา และ 2) เทคโนโลยีและอุปกรณ
(Technology) ท่ีใชคลองตัวหรือเปลี่ยนแปลงงาย จะ
นําไปสูบรรยากาศของการติดตอสื่อสารกันอยางเปดเผย มี
การไววางใจ สรางสรรค และมีความรับผิดชอบในการ
ทํางานใหบรรลุเปาหมาย

สํ าหรั บป จจั ยด านสิ่ งแวดล อมภายนอก
ผลการวิจัยพบวา ภาพรวมอยูในระดับดีมาก โดยขอ
รายการท่ีมีระดับคะแนนสูงสุด คือ การสงเสริมสนับสนุน
สิ่งแวดลอมภายนอก ท่ีทําใหบุคลากรไดรับการสงเสริมให
พัฒนาความรูความสามารถ ในการปฏิบัติงาน รวมท้ัง
วิทยาลัยมีการปรับภารกิจของวิทยาลัยใหมคีวามสอดคลอง
กับสภาพการเปลี่ยนแปลง สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ
สังคม การเมืองและเทคโนโลยี ท้ังน้ีสอดคลองกับขอมลูการ
ศึกษาวิจัย ท่ีพบวาผูบริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ราชบุรี มีการกําหนดนโยบายการบริหารงานครอบคลุมทุก
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จากตารางท่ี 1 พบวา ปจจัยดานนโยบายการ
บริหารและการปฏิบัติ ดานโครงสรางองคการ ดาน
เทคโนโลยี ดานสิ่งแวดลอมภายนอก และดานภาวะผูนํา
ของผูบริหาร มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 กับประสิทธิผลการบริหารงานตามการ
รับรูของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี (r
= .218, .767, .717, .664, และ .849 ตามลําดับ)
อภิปรายผลการศึกษา

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิผลการ
บริหารงานของวิทยาลัยพยาบาลโดยภาพรวมอยูในระดับดี
มาก และเมื่อพิจารณารายดาน ไดแก ดานภาวะผูนํา ดาน
นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ ดานโครงสรางองคการ
ดานเทคโนโลยี ดานสิ่งแวดลอมภายนอก พบวา อยูใน
ระดับดีมากทุกดาน ท้ังน้ีเน่ืองจากผูบริหารวิทยาลัยได
กําหนดเปาหมายการทํางานอยางชัดเจน มีการวางนโยบาย
การบริหารจัดการ การจัดสายบังคับบัญชา การกําหนด
บทบาทและหนาท่ีของหนวยงานและบุคลากร รวมท้ังมกีาร
จัดหาทรัพยากรท้ังบุคลากร สิ่งอํานวยความสะดวก การจัด
สภาพแวดลอมในท่ีทํางานและจัดสิ่งสนับสนุนการจัด
การศึกษา สอดคลองกับแนวคิดของ สเตียรส (Steers,
1991) กลาวถึงผลการปฏิบัติ งานขององคการ
(Organizational Performance) จะมีประสิทธิผล
(Effectiveness) ข้ึนอยู กับปจจัยด านลั กษณะ
สภาพแวดล อม ท้ั งสภาพแวดล อมภายนอกและ
สภาพแวดลอมภายใน ปจจัยดานนโยบายและการปฏิบัติ
ซึ่งประกอบดวยการมีเปาหมายท่ีชัดเจน การจัดหาและการ
ใชทรัพยากร การสรางสภาพแวดลอมการทํางาน
กระบวนการสื่อสาร ภาวะผูนําและการตัดสินใจ การ
ปรับตัว ขององคการและนวัตกรรม และญาณิศา บุญจิตร
(2552) ท่ีไดสังเคราะหแนวคิดของของ Steers (1977),
Bartol and others (2001) และ Owens (2004) พบวา
ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลขององคการ ไดแก เปาหมาย
ขององคกร ทรัพยากร นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ
โครงสรางองคการ เทคโนโลยี และศึกษาวิจัยประเมิน
ประสิทธิผลองคการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ตาม
แนวทางการประเมินองคการแบบสมดุล (Balanced
Scorecard) โดย Kaplan and Norton (1996) พบวา

ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลองคการ ไดแก สภาพแวดลอม
ภายนอก นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ โครงสราง
องคการ

นอกจากน้ี วิทยาลัยไดสงเสริมดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยพัฒนาใหมีความทันสมัย และสามารถ
เขาถึงขอมูลขององคกรท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของ
บุคลากร สามารถเช่ือมโยงขอมูลในระบบตางๆ เพ่ือให
ผูบริหารสามารถนําขอมูลมาใชในการตัดสินใจเชิงบริหาร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับแนวคิดของ พิชฌาย
วีร สินสวัสดิ์ (2555) พบวา แนวทางการศึกษาไทยกับการ
เตรียมความพรอมสูศตวรรษท่ี 21 สถานศึกษาตองมีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจะชวยใหเกิดความคลองตัวในการ
สื่อสาร และการจัดการความรูเปนการสรางโอกาสการ
เรียนรูและสะทอนผลงานของทุกระดับในองคกร  ซึ่งการใช
ขอมูลและสารสนเทศเปนเครือขายความรูของสถาบันใน
การสนับสนุนการตัดสินใจ  การจัดการความรูและการผลิต
นวัตกรรม และ Luthans Fred (2002) ท่ีกลาวถึงลักษณะ
ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จขององคการ คือ 1) โครงสราง
ขององคการ (Structure) เริ่มดวยการกําหนดนโยบาย การ
จัดสายงาน การกําหนดองคประกอบคุณลักษณะของ
สมาชิก การจัดบุคคลตามความเหมาะสมของงานเปน
แผนผังใหเห็นถึงการแบงงานกันทําระหวางผูบริหารกับผู
อยูใตบังคับบัญชา และ 2) เทคโนโลยีและอุปกรณ
(Technology) ท่ีใชคลองตัวหรือเปลี่ยนแปลงงาย จะ
นําไปสูบรรยากาศของการติดตอสื่อสารกันอยางเปดเผย มี
การไววางใจ สรางสรรค และมีความรับผิดชอบในการ
ทํางานใหบรรลุเปาหมาย

สํ าหรั บป จจั ยด านสิ่ งแวดล อมภายนอก
ผลการวิจัยพบวา ภาพรวมอยูในระดับดีมาก โดยขอ
รายการท่ีมีระดับคะแนนสูงสุด คือ การสงเสริมสนับสนุน
สิ่งแวดลอมภายนอก ท่ีทําใหบุคลากรไดรับการสงเสริมให
พัฒนาความรูความสามารถ ในการปฏิบัติงาน รวมท้ัง
วิทยาลัยมีการปรับภารกิจของวิทยาลัยใหมคีวามสอดคลอง
กับสภาพการเปลี่ยนแปลง สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ
สังคม การเมืองและเทคโนโลยี ท้ังน้ีสอดคลองกับขอมลูการ
ศึกษาวิจัย ท่ีพบวาผูบริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ราชบุรี มีการกําหนดนโยบายการบริหารงานครอบคลุมทุก
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จากตารางท่ี 1 พบวา ปจจัยดานนโยบายการ
บริหารและการปฏิบัติ ดานโครงสรางองคการ ดาน
เทคโนโลยี ดานสิ่งแวดลอมภายนอก และดานภาวะผูนํา
ของผูบริหาร มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 กับประสิทธิผลการบริหารงานตามการ
รับรูของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี (r
= .218, .767, .717, .664, และ .849 ตามลําดับ)
อภิปรายผลการศึกษา

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิผลการ
บริหารงานของวิทยาลัยพยาบาลโดยภาพรวมอยูในระดับดี
มาก และเมื่อพิจารณารายดาน ไดแก ดานภาวะผูนํา ดาน
นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ ดานโครงสรางองคการ
ดานเทคโนโลยี ดานสิ่งแวดลอมภายนอก พบวา อยูใน
ระดับดีมากทุกดาน ท้ังน้ีเน่ืองจากผูบริหารวิทยาลัยได
กําหนดเปาหมายการทํางานอยางชัดเจน มีการวางนโยบาย
การบริหารจัดการ การจัดสายบังคับบัญชา การกําหนด
บทบาทและหนาท่ีของหนวยงานและบุคลากร รวมท้ังมกีาร
จัดหาทรัพยากรท้ังบุคลากร สิ่งอํานวยความสะดวก การจัด
สภาพแวดลอมในท่ีทํางานและจัดสิ่งสนับสนุนการจัด
การศึกษา สอดคลองกับแนวคิดของ สเตียรส (Steers,
1991) กลาวถึงผลการปฏิบัติ งานขององคการ
(Organizational Performance) จะมีประสิทธิผล
(Effectiveness) ข้ึนอยู กับปจจัยด านลั กษณะ
สภาพแวดล อม ท้ั งสภาพแวดล อมภายนอกและ
สภาพแวดลอมภายใน ปจจัยดานนโยบายและการปฏิบัติ
ซึ่งประกอบดวยการมีเปาหมายท่ีชัดเจน การจัดหาและการ
ใชทรัพยากร การสรางสภาพแวดลอมการทํางาน
กระบวนการสื่อสาร ภาวะผูนําและการตัดสินใจ การ
ปรับตัว ขององคการและนวัตกรรม และญาณิศา บุญจิตร
(2552) ท่ีไดสังเคราะหแนวคิดของของ Steers (1977),
Bartol and others (2001) และ Owens (2004) พบวา
ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลขององคการ ไดแก เปาหมาย
ขององคกร ทรัพยากร นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ
โครงสรางองคการ เทคโนโลยี และศึกษาวิจัยประเมิน
ประสิทธิผลองคการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ตาม
แนวทางการประเมินองคการแบบสมดุล (Balanced
Scorecard) โดย Kaplan and Norton (1996) พบวา

ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลองคการ ไดแก สภาพแวดลอม
ภายนอก นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ โครงสราง
องคการ

นอกจากน้ี วิทยาลัยไดสงเสริมดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยพัฒนาใหมีความทันสมัย และสามารถ
เขาถึงขอมูลขององคกรท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของ
บุคลากร สามารถเช่ือมโยงขอมูลในระบบตางๆ เพ่ือให
ผูบริหารสามารถนําขอมูลมาใชในการตัดสินใจเชิงบริหาร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับแนวคิดของ พิชฌาย
วีร สินสวัสดิ์ (2555) พบวา แนวทางการศึกษาไทยกับการ
เตรียมความพรอมสูศตวรรษท่ี 21 สถานศึกษาตองมีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจะชวยใหเกิดความคลองตัวในการ
สื่อสาร และการจัดการความรูเปนการสรางโอกาสการ
เรียนรูและสะทอนผลงานของทุกระดับในองคกร  ซึ่งการใช
ขอมูลและสารสนเทศเปนเครือขายความรูของสถาบันใน
การสนับสนุนการตัดสินใจ  การจัดการความรูและการผลิต
นวัตกรรม และ Luthans Fred (2002) ท่ีกลาวถึงลักษณะ
ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จขององคการ คือ 1) โครงสราง
ขององคการ (Structure) เริ่มดวยการกําหนดนโยบาย การ
จัดสายงาน การกําหนดองคประกอบคุณลักษณะของ
สมาชิก การจัดบุคคลตามความเหมาะสมของงานเปน
แผนผังใหเห็นถึงการแบงงานกันทําระหวางผูบริหารกับผู
อยูใตบังคับบัญชา และ 2) เทคโนโลยีและอุปกรณ
(Technology) ท่ีใชคลองตัวหรือเปลี่ยนแปลงงาย จะ
นําไปสูบรรยากาศของการติดตอสื่อสารกันอยางเปดเผย มี
การไววางใจ สรางสรรค และมีความรับผิดชอบในการ
ทํางานใหบรรลุเปาหมาย

สํ าหรั บป จจั ยด านสิ่ งแวดล อมภายนอก
ผลการวิจัยพบวา ภาพรวมอยูในระดับดีมาก โดยขอ
รายการท่ีมีระดับคะแนนสูงสุด คือ การสงเสริมสนับสนุน
สิ่งแวดลอมภายนอก ท่ีทําใหบุคลากรไดรับการสงเสริมให
พัฒนาความรูความสามารถ ในการปฏิบัติงาน รวมท้ัง
วิทยาลัยมีการปรับภารกิจของวิทยาลัยใหมคีวามสอดคลอง
กับสภาพการเปลี่ยนแปลง สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ
สังคม การเมืองและเทคโนโลยี ท้ังน้ีสอดคลองกับขอมลูการ
ศึกษาวิจัย ท่ีพบวาผูบริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ราชบุรี มีการกําหนดนโยบายการบริหารงานครอบคลุมทุก
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พันธกิจ เพ่ือสงเสริมการเปนสถาบันอุดมศึกษา ขอคนพบ
ดังกลาว สะทอนถึงระบบการบริหารงานโดยรวม   ท่ีเกิด
การพัฒนาและกาวหนาทันกับการเปลี่ยนแปลง ทําให
บุคลากรเกิดการพัฒนางานในทุกระดับท้ังในระดับกลุมงาน
ภาควิชาและงานตางๆ สามารถปฏิบัติหนาท่ีดูแลและ
สนับสนุนการดําเนินงานของวิทยาลัยไดอยางมีประสทิธิผล
ขององคกร นอกจากน้ี วิทยาลัยใหความสําคัญเรื่องของ
การสื่อสารท่ีเปนหัวใจสําคัญของการเผยแพรนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติ จากผูบริหารลงสูผูปฎิบัติอยางสม่ําเสมอ
และสนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นและตัดสินใจในทิศทางขององคการ ทําใหบุคลากร
สามารถเช่ือมโยงขอมูลขององคกรเขาดวยกัน มีการสงตอ
ขอมูลและเกิดความเขาใจรวมกันในเปาหมายขององคกรท่ี
ชัดเจน โดย สิ่งตางๆเหลาน้ีเปนปจจัยท่ีสงผลให
ประสิทธิผลการบริหารงานอยูในระดับดีมาก  ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดของ Kettunan, J., and Kantola, M. (2007)
กลาววา นโยบายเปนแนวทางปฏิบัติอยางกวางขวาง ซึ่ง
กําหนดทิศทางเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค หรือเปนแนวทาง
ท่ีกําหนดข้ึน โดยอาศัยพ้ืนฐานจากเปาหมายและแผนกล
ยุทธท้ังหมดขององคการ เพ่ือใชเปนทิศทางสําหรับบุคคล
ในองคการ และสอดคลองกับนัยนา นิลพันธ (2556) ท่ี
กลาววา การติดตอสื่อสารเปนสิ่งท่ีบุคคลสามารถถูก
เช่ือมโยงเขาดวยกันในองคการ เพ่ือใหบรรลุความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค การติดตอสื่อสารเปนข้ันตอนท่ีสําคัญ
ท่ีสุดในกระบวนการบริหาร การติดตอสื่อสารเปนหลักใน
การเช่ือมโยงความคิดจากบุคคลหน่ึงไปยังอีกบุคคลหน่ึง
เสมอ

จากผลการวิจัย พบวา ปจจัยดานนโยบายการ
บริหารและการปฏิบัติ ดานโครงสรางองคการ ดาน
เทคโนโลยี ดานสภาพแวดลอมภายนอก และปจจัยภาวะ
ผูนําของผูบริหาร มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 กับประสิทธิผลการบริหารงานของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  ท้ังน้ีเน่ืองจาก
ผูบริหารวิทยาลัยมีนโยบายการบริหารงานกําหนดไวชัดเจน
เปนลายลักษณอักษร และบุคลากร และบุคลากรใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติงาน เปนผลใหเกิดประสิทธิผลแก

องคกร ซึ่งนโยบายการบริหารเปนปจจัยสําคัญท่ีทําให
บุคลากรท้ังภายในและภายนอกองคกร รับทราบแนว
ปฏิบัติท่ีวิทยาลัยทํา หรือมุงหวังใหเกิดโดยมีวิสัยทัศน
พันธกิจ เปาหมาย วัตถุประสงค และแผนกลยุทธ ท่ี
บุคลากรสามารถยึดถือเปนแนวปฏิบัติ สามารถตรวจสอบ
ผลการดําเนินงานขององคกรไดเปนระยะ จึงทําใหการ
บริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีรวมกันกําหนด วิทยาลัยมีผัง
โครงสรางท่ีชัดเจน มีลักษณะการจัดองคกรเชนเดียวกับ
การบริหารจัดการภาครัฐ โครงสรางการบริหารของ
วิทยาลัย มีผูอํานวยการเปนผูบริหารสูงสุดรับผิดชอบการ
ปฏิบัติราชการ มีรองผู อํานวยการเปนทีมการบริหาร
รับผิดชอบในการกํากับดูแลบังคับบัญชาผูปฏิบัติงานเปน
ลําดับช้ัน และคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยท่ีทําหนาท่ี
การบริหารเปนไปตามระเบียบสถาบันพระบรมราชชนกวา
ดวยการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด พ.ศ.2552 มี
คณะกรรมการวิทยาลัยท่ีประกอบดวยบุคลากรภายนอก
สถานศึกษารวมใหขอเสนอแนะและเปนท่ีปรึกษาในการ
ดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับวิทยาลัย โดยวิทยาลัยมีการ
กําหนดวิสัยทัศน ท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของวิทยาลยั
และสถาบันพระบรมราชชนก โดยมีเปาหมายรวมกันในการ
ผลิตและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ ท่ีตอบสนองระบบ
สุขภาพของชุมชน ภายใตการบริหารงานสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกท้ังดานเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง และเทคโนโลยีรวมท้ังผลกระทบโดยตรง
จากสภาวการณแขงขันดานการผลิตบัณฑิต และทรัพยากร
บุคคลท่ีเปนกําลังสําคัญ เพ่ือเปนตนทุนดานสังคม
ฐานความรูโครงสรางองคกร  ซึ่ง สอดคลองกับ Niyom
suwandej (2015) ท่ีพบวา โครงสรางขององคกร
(structure) เปนความสัมพันธของทรัพยากรมนุษยท่ีได
กําหนดไวในองคกร เริ่มดวยการกําหนดนโยบายการจดัสาย
งาน การกําหนดองคประกอบ คุณลักษณะของสมาชิก การ
จัดบุคคลตามความเหมาะสมของงาน เปนแผนผังแสดงให
เห็นถึงการแบงงานกันทํา ระหวางผูบริหาร กับผูอยูใต
บังคับบัญชา การจัดแผนงาน และระดับของการบริหาร
เหมือนกับการมอบหมายงาน โครงสร างองคกรก็
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พันธกิจ เพ่ือสงเสริมการเปนสถาบันอุดมศึกษา ขอคนพบ
ดังกลาว สะทอนถึงระบบการบริหารงานโดยรวม   ท่ีเกิด
การพัฒนาและกาวหนาทันกับการเปลี่ยนแปลง ทําให
บุคลากรเกิดการพัฒนางานในทุกระดับท้ังในระดับกลุมงาน
ภาควิชาและงานตางๆ สามารถปฏิบัติหนาท่ีดูแลและ
สนับสนุนการดําเนินงานของวิทยาลัยไดอยางมีประสทิธิผล
ขององคกร นอกจากน้ี วิทยาลัยใหความสําคัญเรื่องของ
การสื่อสารท่ีเปนหัวใจสําคัญของการเผยแพรนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติ จากผูบริหารลงสูผูปฎิบัติอยางสม่ําเสมอ
และสนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นและตัดสินใจในทิศทางขององคการ ทําใหบุคลากร
สามารถเช่ือมโยงขอมูลขององคกรเขาดวยกัน มีการสงตอ
ขอมูลและเกิดความเขาใจรวมกันในเปาหมายขององคกรท่ี
ชัดเจน โดย สิ่งตางๆเหลาน้ีเปนปจจัยท่ีสงผลให
ประสิทธิผลการบริหารงานอยูในระดับดีมาก  ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดของ Kettunan, J., and Kantola, M. (2007)
กลาววา นโยบายเปนแนวทางปฏิบัติอยางกวางขวาง ซึ่ง
กําหนดทิศทางเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค หรือเปนแนวทาง
ท่ีกําหนดข้ึน โดยอาศัยพ้ืนฐานจากเปาหมายและแผนกล
ยุทธท้ังหมดขององคการ เพ่ือใชเปนทิศทางสําหรับบุคคล
ในองคการ และสอดคลองกับนัยนา นิลพันธ (2556) ท่ี
กลาววา การติดตอสื่อสารเปนสิ่งท่ีบุคคลสามารถถูก
เช่ือมโยงเขาดวยกันในองคการ เพ่ือใหบรรลุความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค การติดตอสื่อสารเปนข้ันตอนท่ีสําคัญ
ท่ีสุดในกระบวนการบริหาร การติดตอสื่อสารเปนหลักใน
การเช่ือมโยงความคิดจากบุคคลหน่ึงไปยังอีกบุคคลหน่ึง
เสมอ

จากผลการวิจัย พบวา ปจจัยดานนโยบายการ
บริหารและการปฏิบัติ ดานโครงสรางองคการ ดาน
เทคโนโลยี ดานสภาพแวดลอมภายนอก และปจจัยภาวะ
ผูนําของผูบริหาร มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 กับประสิทธิผลการบริหารงานของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  ท้ังน้ีเน่ืองจาก
ผูบริหารวิทยาลัยมีนโยบายการบริหารงานกําหนดไวชัดเจน
เปนลายลักษณอักษร และบุคลากร และบุคลากรใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติงาน เปนผลใหเกิดประสิทธิผลแก

องคกร ซึ่งนโยบายการบริหารเปนปจจัยสําคัญท่ีทําให
บุคลากรท้ังภายในและภายนอกองคกร รับทราบแนว
ปฏิบัติท่ีวิทยาลัยทํา หรือมุงหวังใหเกิดโดยมีวิสัยทัศน
พันธกิจ เปาหมาย วัตถุประสงค และแผนกลยุทธ ท่ี
บุคลากรสามารถยึดถือเปนแนวปฏิบัติ สามารถตรวจสอบ
ผลการดําเนินงานขององคกรไดเปนระยะ จึงทําใหการ
บริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีรวมกันกําหนด วิทยาลัยมีผัง
โครงสรางท่ีชัดเจน มีลักษณะการจัดองคกรเชนเดียวกับ
การบริหารจัดการภาครัฐ โครงสรางการบริหารของ
วิทยาลัย มีผูอํานวยการเปนผูบริหารสูงสุดรับผิดชอบการ
ปฏิบัติราชการ มีรองผู อํานวยการเปนทีมการบริหาร
รับผิดชอบในการกํากับดูแลบังคับบัญชาผูปฏิบัติงานเปน
ลําดับช้ัน และคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยท่ีทําหนาท่ี
การบริหารเปนไปตามระเบียบสถาบันพระบรมราชชนกวา
ดวยการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด พ.ศ.2552 มี
คณะกรรมการวิทยาลัยท่ีประกอบดวยบุคลากรภายนอก
สถานศึกษารวมใหขอเสนอแนะและเปนท่ีปรึกษาในการ
ดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับวิทยาลัย โดยวิทยาลัยมีการ
กําหนดวิสัยทัศน ท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของวิทยาลยั
และสถาบันพระบรมราชชนก โดยมีเปาหมายรวมกันในการ
ผลิตและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ ท่ีตอบสนองระบบ
สุขภาพของชุมชน ภายใตการบริหารงานสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกท้ังดานเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง และเทคโนโลยีรวมท้ังผลกระทบโดยตรง
จากสภาวการณแขงขันดานการผลิตบัณฑิต และทรัพยากร
บุคคลท่ีเปนกําลังสําคัญ เพ่ือเปนตนทุนดานสังคม
ฐานความรูโครงสรางองคกร  ซึ่ง สอดคลองกับ Niyom
suwandej (2015) ท่ีพบวา โครงสรางขององคกร
(structure) เปนความสัมพันธของทรัพยากรมนุษยท่ีได
กําหนดไวในองคกร เริ่มดวยการกําหนดนโยบายการจดัสาย
งาน การกําหนดองคประกอบ คุณลักษณะของสมาชิก การ
จัดบุคคลตามความเหมาะสมของงาน เปนแผนผังแสดงให
เห็นถึงการแบงงานกันทํา ระหวางผูบริหาร กับผูอยูใต
บังคับบัญชา การจัดแผนงาน และระดับของการบริหาร
เหมือนกับการมอบหมายงาน โครงสร างองคกรก็
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พันธกิจ เพ่ือสงเสริมการเปนสถาบันอุดมศึกษา ขอคนพบ
ดังกลาว สะทอนถึงระบบการบริหารงานโดยรวม   ท่ีเกิด
การพัฒนาและกาวหนาทันกับการเปลี่ยนแปลง ทําให
บุคลากรเกิดการพัฒนางานในทุกระดับท้ังในระดับกลุมงาน
ภาควิชาและงานตางๆ สามารถปฏิบัติหนาท่ีดูแลและ
สนับสนุนการดําเนินงานของวิทยาลัยไดอยางมีประสทิธิผล
ขององคกร นอกจากน้ี วิทยาลัยใหความสําคัญเรื่องของ
การสื่อสารท่ีเปนหัวใจสําคัญของการเผยแพรนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติ จากผูบริหารลงสูผูปฎิบัติอยางสม่ําเสมอ
และสนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นและตัดสินใจในทิศทางขององคการ ทําใหบุคลากร
สามารถเช่ือมโยงขอมูลขององคกรเขาดวยกัน มีการสงตอ
ขอมูลและเกิดความเขาใจรวมกันในเปาหมายขององคกรท่ี
ชัดเจน โดย สิ่งตางๆเหลาน้ีเปนปจจัยท่ีสงผลให
ประสิทธิผลการบริหารงานอยูในระดับดีมาก  ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดของ Kettunan, J., and Kantola, M. (2007)
กลาววา นโยบายเปนแนวทางปฏิบัติอยางกวางขวาง ซึ่ง
กําหนดทิศทางเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค หรือเปนแนวทาง
ท่ีกําหนดข้ึน โดยอาศัยพ้ืนฐานจากเปาหมายและแผนกล
ยุทธท้ังหมดขององคการ เพ่ือใชเปนทิศทางสําหรับบุคคล
ในองคการ และสอดคลองกับนัยนา นิลพันธ (2556) ท่ี
กลาววา การติดตอสื่อสารเปนสิ่งท่ีบุคคลสามารถถูก
เช่ือมโยงเขาดวยกันในองคการ เพ่ือใหบรรลุความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค การติดตอสื่อสารเปนข้ันตอนท่ีสําคัญ
ท่ีสุดในกระบวนการบริหาร การติดตอสื่อสารเปนหลักใน
การเช่ือมโยงความคิดจากบุคคลหน่ึงไปยังอีกบุคคลหน่ึง
เสมอ

จากผลการวิจัย พบวา ปจจัยดานนโยบายการ
บริหารและการปฏิบัติ ดานโครงสรางองคการ ดาน
เทคโนโลยี ดานสภาพแวดลอมภายนอก และปจจัยภาวะ
ผูนําของผูบริหาร มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 กับประสิทธิผลการบริหารงานของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  ท้ังน้ีเน่ืองจาก
ผูบริหารวิทยาลัยมีนโยบายการบริหารงานกําหนดไวชัดเจน
เปนลายลักษณอักษร และบุคลากร และบุคลากรใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติงาน เปนผลใหเกิดประสิทธิผลแก

องคกร ซึ่งนโยบายการบริหารเปนปจจัยสําคัญท่ีทําให
บุคลากรท้ังภายในและภายนอกองคกร รับทราบแนว
ปฏิบัติท่ีวิทยาลัยทํา หรือมุงหวังใหเกิดโดยมีวิสัยทัศน
พันธกิจ เปาหมาย วัตถุประสงค และแผนกลยุทธ ท่ี
บุคลากรสามารถยึดถือเปนแนวปฏิบัติ สามารถตรวจสอบ
ผลการดําเนินงานขององคกรไดเปนระยะ จึงทําใหการ
บริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีรวมกันกําหนด วิทยาลัยมีผัง
โครงสรางท่ีชัดเจน มีลักษณะการจัดองคกรเชนเดียวกับ
การบริหารจัดการภาครัฐ โครงสรางการบริหารของ
วิทยาลัย มีผูอํานวยการเปนผูบริหารสูงสุดรับผิดชอบการ
ปฏิบัติราชการ มีรองผู อํานวยการเปนทีมการบริหาร
รับผิดชอบในการกํากับดูแลบังคับบัญชาผูปฏิบัติงานเปน
ลําดับช้ัน และคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยท่ีทําหนาท่ี
การบริหารเปนไปตามระเบียบสถาบันพระบรมราชชนกวา
ดวยการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด พ.ศ.2552 มี
คณะกรรมการวิทยาลัยท่ีประกอบดวยบุคลากรภายนอก
สถานศึกษารวมใหขอเสนอแนะและเปนท่ีปรึกษาในการ
ดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับวิทยาลัย โดยวิทยาลัยมีการ
กําหนดวิสัยทัศน ท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของวิทยาลยั
และสถาบันพระบรมราชชนก โดยมีเปาหมายรวมกันในการ
ผลิตและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ ท่ีตอบสนองระบบ
สุขภาพของชุมชน ภายใตการบริหารงานสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกท้ังดานเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง และเทคโนโลยีรวมท้ังผลกระทบโดยตรง
จากสภาวการณแขงขันดานการผลิตบัณฑิต และทรัพยากร
บุคคลท่ีเปนกําลังสําคัญ เพ่ือเปนตนทุนดานสังคม
ฐานความรูโครงสรางองคกร  ซึ่ง สอดคลองกับ Niyom
suwandej (2015) ท่ีพบวา โครงสรางขององคกร
(structure) เปนความสัมพันธของทรัพยากรมนุษยท่ีได
กําหนดไวในองคกร เริ่มดวยการกําหนดนโยบายการจดัสาย
งาน การกําหนดองคประกอบ คุณลักษณะของสมาชิก การ
จัดบุคคลตามความเหมาะสมของงาน เปนแผนผังแสดงให
เห็นถึงการแบงงานกันทํา ระหวางผูบริหาร กับผูอยูใต
บังคับบัญชา การจัดแผนงาน และระดับของการบริหาร
เหมือนกับการมอบหมายงาน โครงสร างองคกรก็
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เปรียบเสมือนกับกระดูกของคน ซึ่งเปนแกนท่ีทําใหอวัยวะ
สวนตางๆ คงรูปและสามารถทําหนาท่ีไดเหมือนกับท่ีทําให
องคกรตั้งอยูได ดังน้ัน แนวความคิดเก่ียวกับโครงสราง
องคกร การออกแบบรูปแบบโครงสรางองคกรจึงมี
จุดมุงหมายท่ีจะพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสรางองคกรให
เหมาะสมสอดคลองกับลักษณะงานและสภาพแวดลอมท่ี
เปนอยู เพ่ือใหองคกรน้ัน ไดบรรลุถึงจุดประสงค โครงสราง
ขององคกรและกระบวนการขององคกร ตางมีความสัมพันธ
อยางใกลชิดและมีปฏิกิริยาตอกัน ซึ่งบรรยากาศในการ
ทํางานท่ีแตกตางกัน ยอมทําใหประสิทธิผลในการทํางาน
แตกตางกันดวย ซึ่งผู ท่ีมีบทบาทสําคัญในการกําหนด
โครงสรางขององคกรเพ่ือใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ
ไดแก ผูบริหารองคกร ซึ่งผูบริหารตองคํานึงถึงความ
เหมาะสมของลักษณะองคกรการแบงงานตามความชํานาญ
เฉพาะอยาง จะนําไปสูประสิทธิผลสูงข้ึน

นอกจากน้ี ในวิ ธีปฏิบัติ งาน บุคลากรของ
วิทยาลัยทํางานโดยยึดพันธกิจของวิทยาลัยและของกลุม
งานเปนหลัก สวนใหญมีความรูความสามารถตามท่ี
ตําแหนงกําหนดในคุณลักษณะเฉพาะงานและคูมือการ
ปฏิบัติงาน มีความชัดเจนในบทบาทหนาท่ีของตน
วิทยาลัยมีแนวทางในการลดข้ันตอนในการทํางาน บุคลากร
มีการนําเทคโนโลยีมาเปนเครื่องมือในการบริหารงานให
สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ ท่ีตองชวยกันในการประหยดั
พลังงานตามมาตรการท่ีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กําหนด ท้ังน้ีมีการสรางจิตสํานึก ความเปนเจาขององคกร
ใหกับบุคลากรทุกคน รวมถึงการสรางบรรยากาศการ
ทํางานท่ีกอใหเกิดทัศนคติท่ีดีตอองคกร เพ่ือการสราง
ผลลัพธการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายขององคกร
การบริหารยังมุงเนนท่ีบุคลากร เพราะการมุงเนนบุคลากร
เพ่ือใหสามารถพัฒนาการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอองคกร และเกิดความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคกร
(ดาวรุง รัตนวัน, 2552)
ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช

1. ผูบริหารควรตระหนักในความสําคญัในการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจะชวยใหเกิดความคลองตัวในการ
สื่อสาร และมีการจัดการความรูเพ่ือเปนการสรางโอกาส
การเรียนรูและสะทอนผลงานของทุกระดับในองคกรเพ่ือให

สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
องคการ

2. ในการบริหารงานองคกรผูบริหารควร
สนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
และตัดสินใจในทิศทางขององคกร ทําใหบุคลากรได
เช่ือมโยงเขาดวยกันในองคกร มีการสงตอขอมูลและเกิด
ความเขาใจรวมกันในเปาหมายขององคกรท่ีชัดเจน
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป

เพ่ือใหการศึกษาเรื่ องประสิทธิผลการ
บริหารงานเปนไปอยางลึกซึ้ง ผู วิจัยเห็นควรใหมีการ
ดําเนินการในเรื่องตางๆ ดังน้ี

1. ควรศึกษาวิจัยรูปแบบความสัมพันธเชิง
สาเหตุ เพ่ือทราบตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงและทางออม
ตอประสิทธิผลการบริหารงาน และทําใหไดขอมูลเชิงมห
ภาคท่ีสะทอนปจจัยเชิงสาเหตุ และระดับประสิทธิผลการ
บริหารงานวิทยาลัยพยาบาล

2. ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือทราบอิทธิพลของ
ประสิทธิผลการบริหารงานองคการท่ีมีตอตัวแปรผลลัพธ
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เชน ผลการปฏิบัติงาน ความสุขในการ
ทํางาน เปนตน เพ่ือชวยสงเสริมให เกิดการพัฒนา
ประสิทธิผลการบริหารงานขององคการ ในบริบทของ
สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และในสังคมตอไป

3. ควรมีการศึกษาวิจัยพัฒนาหลักสูตร เพ่ือ
พัฒนาประสิทธิผลการบริหารงาน ขององคการ และสราง
เปนกระบวนการเพ่ือพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงาน โดย
วิเคราะหตัวแปรในแตละองคประกอบ และขอคนพบ
ประสิทธิผลการบริหารงาน ท่ีไดจากผลการศึกษา นํามา
พัฒนาตัวช้ีวัดในแตละในแตละองคประกอบ เพ่ือใหได
แนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของ
องคการอยางเปนรูปธรรม
บรรณานุกรม
ชัชวาลย รธนิธย. (2554). การวิเคราะหองคประกอบภาวะ

ผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร มรภ. ท่ีมี
ผลตอประสิทธิผลการบริหาร.
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เปรียบเสมือนกับกระดูกของคน ซึ่งเปนแกนท่ีทําใหอวัยวะ
สวนตางๆ คงรูปและสามารถทําหนาท่ีไดเหมือนกับท่ีทําให
องคกรตั้งอยูได ดังน้ัน แนวความคิดเก่ียวกับโครงสราง
องคกร การออกแบบรูปแบบโครงสรางองคกรจึงมี
จุดมุงหมายท่ีจะพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสรางองคกรให
เหมาะสมสอดคลองกับลักษณะงานและสภาพแวดลอมท่ี
เปนอยู เพ่ือใหองคกรน้ัน ไดบรรลุถึงจุดประสงค โครงสราง
ขององคกรและกระบวนการขององคกร ตางมีความสัมพันธ
อยางใกลชิดและมีปฏิกิริยาตอกัน ซึ่งบรรยากาศในการ
ทํางานท่ีแตกตางกัน ยอมทําใหประสิทธิผลในการทํางาน
แตกตางกันดวย ซึ่งผู ท่ีมีบทบาทสําคัญในการกําหนด
โครงสรางขององคกรเพ่ือใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ
ไดแก ผูบริหารองคกร ซึ่งผูบริหารตองคํานึงถึงความ
เหมาะสมของลักษณะองคกรการแบงงานตามความชํานาญ
เฉพาะอยาง จะนําไปสูประสิทธิผลสูงข้ึน

นอกจากน้ี ในวิ ธีปฏิบัติ งาน บุคลากรของ
วิทยาลัยทํางานโดยยึดพันธกิจของวิทยาลัยและของกลุม
งานเปนหลัก สวนใหญมีความรูความสามารถตามท่ี
ตําแหนงกําหนดในคุณลักษณะเฉพาะงานและคูมือการ
ปฏิบัติงาน มีความชัดเจนในบทบาทหนาท่ีของตน
วิทยาลัยมีแนวทางในการลดข้ันตอนในการทํางาน บุคลากร
มีการนําเทคโนโลยีมาเปนเครื่องมือในการบริหารงานให
สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ ท่ีตองชวยกันในการประหยดั
พลังงานตามมาตรการท่ีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กําหนด ท้ังน้ีมีการสรางจิตสํานึก ความเปนเจาขององคกร
ใหกับบุคลากรทุกคน รวมถึงการสรางบรรยากาศการ
ทํางานท่ีกอใหเกิดทัศนคติท่ีดีตอองคกร เพ่ือการสราง
ผลลัพธการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายขององคกร
การบริหารยังมุงเนนท่ีบุคลากร เพราะการมุงเนนบุคลากร
เพ่ือใหสามารถพัฒนาการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอองคกร และเกิดความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคกร
(ดาวรุง รัตนวัน, 2552)
ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช

1. ผูบริหารควรตระหนักในความสําคญัในการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจะชวยใหเกิดความคลองตัวในการ
สื่อสาร และมีการจัดการความรูเพ่ือเปนการสรางโอกาส
การเรียนรูและสะทอนผลงานของทุกระดับในองคกรเพ่ือให

สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
องคการ

2. ในการบริหารงานองคกรผูบริหารควร
สนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
และตัดสินใจในทิศทางขององคกร ทําใหบุคลากรได
เช่ือมโยงเขาดวยกันในองคกร มีการสงตอขอมูลและเกิด
ความเขาใจรวมกันในเปาหมายขององคกรท่ีชัดเจน
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป

เพ่ือใหการศึกษาเรื่ องประสิทธิผลการ
บริหารงานเปนไปอยางลึกซึ้ง ผู วิจัยเห็นควรใหมีการ
ดําเนินการในเรื่องตางๆ ดังน้ี

1. ควรศึกษาวิจัยรูปแบบความสัมพันธเชิง
สาเหตุ เพ่ือทราบตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงและทางออม
ตอประสิทธิผลการบริหารงาน และทําใหไดขอมูลเชิงมห
ภาคท่ีสะทอนปจจัยเชิงสาเหตุ และระดับประสิทธิผลการ
บริหารงานวิทยาลัยพยาบาล

2. ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือทราบอิทธิพลของ
ประสิทธิผลการบริหารงานองคการท่ีมีตอตัวแปรผลลัพธ
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เชน ผลการปฏิบัติงาน ความสุขในการ
ทํางาน เปนตน เพ่ือชวยสงเสริมให เกิดการพัฒนา
ประสิทธิผลการบริหารงานขององคการ ในบริบทของ
สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และในสังคมตอไป

3. ควรมีการศึกษาวิจัยพัฒนาหลักสูตร เพ่ือ
พัฒนาประสิทธิผลการบริหารงาน ขององคการ และสราง
เปนกระบวนการเพ่ือพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงาน โดย
วิเคราะหตัวแปรในแตละองคประกอบ และขอคนพบ
ประสิทธิผลการบริหารงาน ท่ีไดจากผลการศึกษา นํามา
พัฒนาตัวช้ีวัดในแตละในแตละองคประกอบ เพ่ือใหได
แนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของ
องคการอยางเปนรูปธรรม
บรรณานุกรม
ชัชวาลย รธนิธย. (2554). การวิเคราะหองคประกอบภาวะ
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เปรียบเสมือนกับกระดูกของคน ซึ่งเปนแกนท่ีทําใหอวัยวะ
สวนตางๆ คงรูปและสามารถทําหนาท่ีไดเหมือนกับท่ีทําให
องคกรตั้งอยูได ดังน้ัน แนวความคิดเก่ียวกับโครงสราง
องคกร การออกแบบรูปแบบโครงสรางองคกรจึงมี
จุดมุงหมายท่ีจะพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสรางองคกรให
เหมาะสมสอดคลองกับลักษณะงานและสภาพแวดลอมท่ี
เปนอยู เพ่ือใหองคกรน้ัน ไดบรรลุถึงจุดประสงค โครงสราง
ขององคกรและกระบวนการขององคกร ตางมีความสัมพันธ
อยางใกลชิดและมีปฏิกิริยาตอกัน ซึ่งบรรยากาศในการ
ทํางานท่ีแตกตางกัน ยอมทําใหประสิทธิผลในการทํางาน
แตกตางกันดวย ซึ่งผู ท่ีมีบทบาทสําคัญในการกําหนด
โครงสรางขององคกรเพ่ือใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ
ไดแก ผูบริหารองคกร ซึ่งผูบริหารตองคํานึงถึงความ
เหมาะสมของลักษณะองคกรการแบงงานตามความชํานาญ
เฉพาะอยาง จะนําไปสูประสิทธิผลสูงข้ึน

นอกจากน้ี ในวิ ธีปฏิบัติ งาน บุคลากรของ
วิทยาลัยทํางานโดยยึดพันธกิจของวิทยาลัยและของกลุม
งานเปนหลัก สวนใหญมีความรูความสามารถตามท่ี
ตําแหนงกําหนดในคุณลักษณะเฉพาะงานและคูมือการ
ปฏิบัติงาน มีความชัดเจนในบทบาทหนาท่ีของตน
วิทยาลัยมีแนวทางในการลดข้ันตอนในการทํางาน บุคลากร
มีการนําเทคโนโลยีมาเปนเครื่องมือในการบริหารงานให
สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ ท่ีตองชวยกันในการประหยดั
พลังงานตามมาตรการท่ีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กําหนด ท้ังน้ีมีการสรางจิตสํานึก ความเปนเจาขององคกร
ใหกับบุคลากรทุกคน รวมถึงการสรางบรรยากาศการ
ทํางานท่ีกอใหเกิดทัศนคติท่ีดีตอองคกร เพ่ือการสราง
ผลลัพธการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายขององคกร
การบริหารยังมุงเนนท่ีบุคลากร เพราะการมุงเนนบุคลากร
เพ่ือใหสามารถพัฒนาการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอองคกร และเกิดความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคกร
(ดาวรุง รัตนวัน, 2552)
ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช

1. ผูบริหารควรตระหนักในความสําคญัในการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจะชวยใหเกิดความคลองตัวในการ
สื่อสาร และมีการจัดการความรูเพ่ือเปนการสรางโอกาส
การเรียนรูและสะทอนผลงานของทุกระดับในองคกรเพ่ือให

สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
องคการ

2. ในการบริหารงานองคกรผูบริหารควร
สนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
และตัดสินใจในทิศทางขององคกร ทําใหบุคลากรได
เช่ือมโยงเขาดวยกันในองคกร มีการสงตอขอมูลและเกิด
ความเขาใจรวมกันในเปาหมายขององคกรท่ีชัดเจน
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป

เพ่ือใหการศึกษาเรื่ องประสิทธิผลการ
บริหารงานเปนไปอยางลึกซึ้ง ผู วิจัยเห็นควรใหมีการ
ดําเนินการในเรื่องตางๆ ดังน้ี

1. ควรศึกษาวิจัยรูปแบบความสัมพันธเชิง
สาเหตุ เพ่ือทราบตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงและทางออม
ตอประสิทธิผลการบริหารงาน และทําใหไดขอมูลเชิงมห
ภาคท่ีสะทอนปจจัยเชิงสาเหตุ และระดับประสิทธิผลการ
บริหารงานวิทยาลัยพยาบาล

2. ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือทราบอิทธิพลของ
ประสิทธิผลการบริหารงานองคการท่ีมีตอตัวแปรผลลัพธ
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เชน ผลการปฏิบัติงาน ความสุขในการ
ทํางาน เปนตน เพ่ือชวยสงเสริมให เกิดการพัฒนา
ประสิทธิผลการบริหารงานขององคการ ในบริบทของ
สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และในสังคมตอไป

3. ควรมีการศึกษาวิจัยพัฒนาหลักสูตร เพ่ือ
พัฒนาประสิทธิผลการบริหารงาน ขององคการ และสราง
เปนกระบวนการเพ่ือพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงาน โดย
วิเคราะหตัวแปรในแตละองคประกอบ และขอคนพบ
ประสิทธิผลการบริหารงาน ท่ีไดจากผลการศึกษา นํามา
พัฒนาตัวช้ีวัดในแตละในแตละองคประกอบ เพ่ือใหได
แนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของ
องคการอยางเปนรูปธรรม
บรรณานุกรม
ชัชวาลย รธนิธย. (2554). การวิเคราะหองคประกอบภาวะ

ผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร มรภ. ท่ีมี
ผลตอประสิทธิผลการบริหาร.

ชัชวาล อรวงศศุภทัต. (2552) การพัฒนาบุคลากรดวย
Project Assignment.
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มาตรฐานและหาความสมัพันธในการใชสถิติไคสแคว (Chi-Square) ในการวิเคราะหขอมูล จากผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถาม
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แอลกอฮอล รอยละ 60.2 คาใชจายเฉลี่ยตอครัง้สวนมากจะเปน 1000 บาทข้ึนไป รอยละ 31.1 ไปเท่ียวกับเพ่ือน รอยละ 77.0 รูจักสถาน
บันเทิงสวนมากจากเพ่ือน รอยละ 62.7 พฤติกรรมการเท่ียวกลางคืนของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร ช้ันปท่ี 2 มหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ ดานบุคคลจะอยูในภาพรวมระดับเห็นดวยมาก ( X = 2.9, S.D. = 0.01 ) ดานสังคมและสภาพแวดลอมอยูใน
ระดับเห็นดวยมาก ( X = 3.1, S.D. = 0.01) ดานครอบครัวพบวาอยูในระดับเห็นดวยนอย ( X = 2.1, S.D. = 0.01 และพบวา อายุ
รายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือนและสถานท่ีพัก มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเท่ียวกลางคืนของนักศึกษาคณะสาธารณสขุศาสตร ช้ัน
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คําสําคัญ: พฤติกรรมการเท่ียวกลางคืนของนักศึกษา สถานบันเทิง เครื่องดื่มแอลกอฮอล
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บันเทิงสวนมากจากเพ่ือน รอยละ 62.7 พฤติกรรมการเท่ียวกลางคืนของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร ช้ันปท่ี 2 มหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ ดานบุคคลจะอยูในภาพรวมระดับเห็นดวยมาก ( X = 2.9, S.D. = 0.01 ) ดานสังคมและสภาพแวดลอมอยูใน
ระดับเห็นดวยมาก ( X = 3.1, S.D. = 0.01) ดานครอบครัวพบวาอยูในระดับเห็นดวยนอย ( X = 2.1, S.D. = 0.01 และพบวา อายุ
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ABSTRACT
The objective of this research was to study students’ behavior concerning their nightlife while studying in their
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population consisted of 161 students. Questionnaires were used in the study. The collected data was analyzed which
yielded percentage, mean, and standard deviation figures. Chi-squares was used for correlation purpose. Results from the
study showed that most of the respondents were female (92.5 %), their ages were between 18-20 (50.3 %), their grade
point averages were in the range of 2.51-3.00 (47.8 %). As for their expenses, most of them spent 5,000 baht per month
(54.7 %). Most of these students stayed in the school dormitory (90.7 %). In regard to their behavior concerning nightlife,
most of them spent time for nightlife activities by going to entertainment venues (77.6 %). Venues most frequented by
these students were bars or local pubs (50.3 %) spending time mostly during 11.00 pm - 01.00 am. (59.0 %).  The
respondents indicated that they went to one of these bars or pubs once a month (39.1 %) spending at least three hours
for each visit (52.8 %). 60.2 % of these students consumed alcoholic beverage during their nightlife which, in most cases,
resulted in at least 1,000 baht per trip for related expenses (31.1 %). The study also found that most of these students
went out for their nightlife with friends (77.0 %) and became aware of these local entertainment venues through friends
(62.7 %). As for nightlife behavior of the second year students who enrolled in the Public Health program, Faculty of Public
Health, Chalermkarnchana University, on individual attitude, they were highly in favor of such behavior ( X = 2.9, S.D. =
0.01), for socially and environmentally aspect, they were also highly in favor of such behavior ( X = 3.1, S.D. = 0.01), from
family perspective, they were minimally in agreement with such behavior ( X = 2.1, S.D. = 0.01). In addition, the study also
found that average family income levels and places of their residences had correlation to their nightlife behavior with a
statistically significant difference of 0.01.
Keywords: students’ nightlife behavior, entertainment venues and alcoholic

บทนํา
การพัฒนาประเทศกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ทางดานเศรษฐกิจและสังคม อยางกวางขวางมีการนํา
ความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชในการผลิต
เกิดการจําหนาย การใหบริการอยางสลับซับซอน ทําให
เกิดวิถีการดําเนินชีวิตและการรับรูของคนในสังคม
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โอกาสในการเลือกรับขาวสาร
ท่ีหลากหลายตามรสนิยมของแตละบุคคล สามารถท่ีจะ
เรียนรู รับข อมูลข าวสารรอบโลกผ านเครือข าย
คอมพิวเตอร และสื่อสําเร็จรูปตาง ๆ อยางไรก็ตาม
ในทางตรงกันขาม กระแสวัฒนธรรมตะวันตกและ
ขอมูลขาวสารท่ีผานการกลั่นกรองผานสื่อในรูปตาง ๆ
รวมท้ังธุรกิจบันเทิง โฆษณา ฯลฯ กอใหเกิดวัตถุนิยม
และบริโภคนิยม ตลอดจนความฟุงเฟอในหมูคนรุนใหม
รวมท้ังการถูกครอบงําทางวัฒนธรรม (สํานักงาน
คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,

2550) โดยเฉพาะสังคมในเมืองซึ่งมีการขยายตัวอยาง
รวดเร็วสภาพแวดลอมทางกายภาพมีลักษณะเปนสังคม
เมือง เปนเมืองท่ีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน
สถานรื่นรมยประเภทตาง ๆ เปนสิ่งแวดลอมทางสังคม
โดยเฉพาะในเขตเมืองศรีสะเกษ สถานบันเทิงตาง ๆ
เปนสถานท่ีมีการมั่วสุมของมึนเมา หลายครั้งหลายหน
ท่ีนําไปสูการประกอบอาชญากรรม และการติดสิ่งเสพติด
และสถานบันเทิงยิ่งเปนสถานท่ีสงเสริมใหมีการมั่วสุม
และสําสอนทางเพศ เชน สถานท่ีน่ังภายในมุมมืด โดย
วัยรุนอาจถูกชักนําโดยเพ่ือนใหทดลองทําสิ่งท่ีแปลกไป
จากสิ่งท่ีเคยกระทํา เชน มั่วสุมทางเพศ เสพสิ่งเสพติด
ฯลฯ โดยไมเกรงผูพบเห็นเน่ืองจากสภาพภายในมืดและ
ขาดความสนใจซึ่งกันและกัน ในแตละปพบวามีคดีเด็ก
และเยาวชนเพ่ิมมากข้ึนในป พ.ศ. 2556 จํานวนเด็กและ
เยาวชนกระทําความผิดตาง ๆ เชน ความผิดเก่ียวกับ
ชีวิตและรางกาย ความผิดเก่ียวกับเพศ และความผิดอ่ืน ๆ
ปญหาเยาวชนดานตาง ๆ สะทอนใหเห็นถึงสภาพสังคม
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population consisted of 161 students. Questionnaires were used in the study. The collected data was analyzed which
yielded percentage, mean, and standard deviation figures. Chi-squares was used for correlation purpose. Results from the
study showed that most of the respondents were female (92.5 %), their ages were between 18-20 (50.3 %), their grade
point averages were in the range of 2.51-3.00 (47.8 %). As for their expenses, most of them spent 5,000 baht per month
(54.7 %). Most of these students stayed in the school dormitory (90.7 %). In regard to their behavior concerning nightlife,
most of them spent time for nightlife activities by going to entertainment venues (77.6 %). Venues most frequented by
these students were bars or local pubs (50.3 %) spending time mostly during 11.00 pm - 01.00 am. (59.0 %).  The
respondents indicated that they went to one of these bars or pubs once a month (39.1 %) spending at least three hours
for each visit (52.8 %). 60.2 % of these students consumed alcoholic beverage during their nightlife which, in most cases,
resulted in at least 1,000 baht per trip for related expenses (31.1 %). The study also found that most of these students
went out for their nightlife with friends (77.0 %) and became aware of these local entertainment venues through friends
(62.7 %). As for nightlife behavior of the second year students who enrolled in the Public Health program, Faculty of Public
Health, Chalermkarnchana University, on individual attitude, they were highly in favor of such behavior ( X = 2.9, S.D. =
0.01), for socially and environmentally aspect, they were also highly in favor of such behavior ( X = 3.1, S.D. = 0.01), from
family perspective, they were minimally in agreement with such behavior ( X = 2.1, S.D. = 0.01). In addition, the study also
found that average family income levels and places of their residences had correlation to their nightlife behavior with a
statistically significant difference of 0.01.
Keywords: students’ nightlife behavior, entertainment venues and alcoholic
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population consisted of 161 students. Questionnaires were used in the study. The collected data was analyzed which
yielded percentage, mean, and standard deviation figures. Chi-squares was used for correlation purpose. Results from the
study showed that most of the respondents were female (92.5 %), their ages were between 18-20 (50.3 %), their grade
point averages were in the range of 2.51-3.00 (47.8 %). As for their expenses, most of them spent 5,000 baht per month
(54.7 %). Most of these students stayed in the school dormitory (90.7 %). In regard to their behavior concerning nightlife,
most of them spent time for nightlife activities by going to entertainment venues (77.6 %). Venues most frequented by
these students were bars or local pubs (50.3 %) spending time mostly during 11.00 pm - 01.00 am. (59.0 %).  The
respondents indicated that they went to one of these bars or pubs once a month (39.1 %) spending at least three hours
for each visit (52.8 %). 60.2 % of these students consumed alcoholic beverage during their nightlife which, in most cases,
resulted in at least 1,000 baht per trip for related expenses (31.1 %). The study also found that most of these students
went out for their nightlife with friends (77.0 %) and became aware of these local entertainment venues through friends
(62.7 %). As for nightlife behavior of the second year students who enrolled in the Public Health program, Faculty of Public
Health, Chalermkarnchana University, on individual attitude, they were highly in favor of such behavior ( X = 2.9, S.D. =
0.01), for socially and environmentally aspect, they were also highly in favor of such behavior ( X = 3.1, S.D. = 0.01), from
family perspective, they were minimally in agreement with such behavior ( X = 2.1, S.D. = 0.01). In addition, the study also
found that average family income levels and places of their residences had correlation to their nightlife behavior with a
statistically significant difference of 0.01.
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ท่ีเสื่อมลงและเน่ืองจากวัยรุนมีบทบาทตอสังคมอยาง
มาก เปนจุดกําเนิดของปญหาตาง ๆ ไมวาจะเปนเรื่อง
มั่วสุมในแหลงบันเทิงกอนวัยอันควร วัยรุนสวนใหญมา
จากสังคมช้ันกลาง ท่ีไมมีเวลาใกลชิดกับครอบครัวจึง
ถือวาเปนหนาท่ีของทุกฝายท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบตอเด็ก
และเยาวชนถึงลักษณะของปญหา อันเปนวิถีทางท่ีจะ
นําไปสูการแกปญหาอยางถูกตองและเหมาะสม เพราะ
วัยรุนคิดวาสถานบันเทิงไดแสดงออก ไดทาทาย ได
ทดลองในสิ่งท่ีถูกหามจากโรงเรียนและครอบครัว ไมวา
จะเปนบุหรี่ สุรา ยาเสพติดประเภทตาง ๆ เพศสัมพันธ
ไดฟงเพลงดังและเราใจ ไดมาปลดปลอยอยางเต็มท่ี
พรอมท้ังการแตงกายของเด็กวัยรุน

ฉะน้ันอิทธิพลของกลุมเพ่ือนจึงมีความสําคัญ
มากการเลือกเพ่ือนจะเลือกเพ่ือนท่ีมีรสนิยมเหมือนกัน
พฤติกรรมวัยรุนเหลาน้ีบางครั้งจึงเปนไปในทางท่ีไม
เหมาะสม (กฤษณา ทองเลิศ, 2555 : 3 – 7)

พฤติ กร รมการ เ ท่ีย วสถานบั น เ ทิ งของ
นักศึกษาวัยรุนเปนพฤติกรรมท่ีนาสนใจเน่ืองจากเปน
ปญหาท่ีกอใหเกิดผลเสียตอวัยรุนเอง ครอบครัว
โรงเรียน สังคม และประเทศชาติ ดวยเหตุน้ีนักศึกษา
จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการเท่ียว
กลางคืนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะ
สาธารณสุขศาสตร ช้ันปท่ี 2 มหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ เน่ืองจากนักศึกษาวัยรุน
เปนกลุมใหญในระบบการศึกษาซึ่งมีความสําคัญตอ
การพัฒนาประเทศ ตลอดจนเปนศักยภาพแรงงานท่ี
จะสรางความเจริญเติบโตใหกับประเทศในอนาคต
เพ่ือใหไดขอมูลและขอเสนอแนะ ท่ีเปนแนวทางใน
การวางแผนปองกันและแกไขพฤติกรรมของวัยรุนให
เหมาะสมตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการ

เท่ียวกลางคืนของนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร
ช้ันปท่ี 2 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ
ขอบเขตการวิจัย

2. ขอบเขตดานพ้ืนท่ีการวิจัยครั้ ง น้ี เปน
งานวิจัยเชิงสํารวจ โดยศึกษากับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี คณะสาธารณสุ ขศาสตร  ช้ั นป ท่ี 2
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ

3. ขอบเขตดานประชากรดานประชากรท่ีใช
ในการวิจัยไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
สาธารณสุขศาสตร  ช้ันป ท่ี 2 มหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ

3.1 ขอบเขตดานตัว
แปรตนประกอบดวย
- เพศ
- อายุ
- เกรดเฉลี่ย
- คาใชจายท่ีไดรับตอเดือน
- รายไดของครอบครัว
- แหลงท่ีมาของรายได
- สถานท่ีพัก
- ปจจัยทางดานบุคคล ดานครอบครัวดาน

สังคมและสภาพแวดลอม
ตัวแปรตาม

- พฤติกรรมการเท่ียวกลางคืนของนักศึกษา
ค ณ ะ ส า ธ า ร ณ สุ ข ศ า ส ต ร  ช้ั น ป ท่ี 2
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ

วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้ ง น้ี เปนการวิจัยเ ชิงสํารวจ

(Survey Research) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเท่ียว
กลางคืนของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร ช้ันปท่ี 2
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา คือ แบบสอบถาม
ท่ีสรางข้ึนเพ่ือสอบถามขอมูลของกลุมตัวอยางแบงเปน
3 สวน ประกอบดวย

สวนท่ี 1แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวน
บุคคลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุข
ศาสตร ช้ันปท่ี 2 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา อําเภอ
เมือง จังหวัดศรีสะเกษไดแกเพศ อายุ เกรดเฉลี่ย
คาใชจายท่ีไดรับตอเดือน แหลงท่ีมาของรายได สถานท่ี
พักเปนคําถามแบบใหเลือกตอบ จํานวน 6 ขอ
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และเยาวชนถึงลักษณะของปญหา อันเปนวิถีทางท่ีจะ
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จะเปนบุหรี่ สุรา ยาเสพติดประเภทตาง ๆ เพศสัมพันธ
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พฤติกรรมวัยรุนเหลาน้ีบางครั้งจึงเปนไปในทางท่ีไม
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จะสรางความเจริญเติบโตใหกับประเทศในอนาคต
เพ่ือใหไดขอมูลและขอเสนอแนะ ท่ีเปนแนวทางใน
การวางแผนปองกันและแกไขพฤติกรรมของวัยรุนให
เหมาะสมตอไป
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- สถานท่ีพัก
- ปจจัยทางดานบุคคล ดานครอบครัวดาน

สังคมและสภาพแวดลอม
ตัวแปรตาม

- พฤติกรรมการเท่ียวกลางคืนของนักศึกษา
ค ณ ะ ส า ธ า ร ณ สุ ข ศ า ส ต ร  ช้ั น ป ท่ี 2
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ

วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้ ง น้ี เปนการวิจัยเ ชิงสํารวจ

(Survey Research) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเท่ียว
กลางคืนของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร ช้ันปท่ี 2
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา คือ แบบสอบถาม
ท่ีสรางข้ึนเพ่ือสอบถามขอมูลของกลุมตัวอยางแบงเปน
3 สวน ประกอบดวย

สวนท่ี 1แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวน
บุคคลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุข
ศาสตร ช้ันปท่ี 2 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา อําเภอ
เมือง จังหวัดศรีสะเกษไดแกเพศ อายุ เกรดเฉลี่ย
คาใชจายท่ีไดรับตอเดือน แหลงท่ีมาของรายได สถานท่ี
พักเปนคําถามแบบใหเลือกตอบ จํานวน 6 ขอ



วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
Vol. 4 No.1 Jan – Jun 2017

~ 136 ~

สวนท่ี 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการเท่ียว
สถานบันเทิง ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
สาธารณสุขศาสตร  ช้ันป ท่ี 2 มหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษไดแก เคยไป
เท่ียวสถานบันเทิงหรือไม สถานบันเทิงใดท่ีนักศึกษาไป
บอยมากท่ีสุด ชวงเวลาท่ีไปเท่ียวสถานบันเทิง ความถ่ี
โดยเฉลี่ยในการไปเท่ียวสถานบันเทิงเวลาในการเท่ียว
ในแตละครั้ง กระทําสิ่งใดบางเมื่ออยูในสถานบันเทิง
คาใชจายในการเขาไปใชบริการสถานบันเทิง นักศึกษา
ไปเท่ียวกับใคร นักศึกษารูจักสถานบันเทิงจากแหลงใด
เปนคําถามแบบเลือกตอบ จํานวน 9 ขอ

สวนท่ี 3แบบสอบถามสาเหตุของการเท่ียว
สถานบันเทิงมีลักษณะเปนคําถามแบบมาตราสวน
ประเมินคา 4 ระดับ จํานวน 9 ขอ โดยมีเกณฑดังน้ี

เชิงบวก
เห็นดวยนอยท่ีสุด เทากับ 1
เห็นดวยนอย เทากับ 2
เห็นดวยมาก เทากับ 3
เห็นดวยมากท่ีสุด เทากับ 4

เชิงลบ
เห็นดวยนอยท่ีสุด เทากับ 4
เห็นดวยนอย เทากับ 3
เห็นดวยมาก เทากับ 2
เห็นดวยมากท่ีสุด เทากับ 1

เกณฑการประเมิน
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.75 นักศึกษามีพฤติกรรม

การเท่ียวอยูในระดับเห็นดวยนอยท่ีสุด
คาเฉลี่ย 1.76 - 2.51 นักศึกษามีพฤติกรรมการ

เท่ียวอยูในระดับเห็นดวยนอย
คาเฉลี่ย 2.52 – 3.27 นักศึกษามีพฤติกรรม

การเท่ียวอยูในระดับเห็นดวยมาก
คาเฉลี่ย 3.28 – 4.00 นักศึกษามีพฤติกรรม

การเท่ียวอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด
การเก็บรวบรวมขอมูล

ศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวม
ขอมูลโดยมีข้ันตอนตาง ๆ ดังตอไปน้ี

1.1 ผูศึกษาดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ตาม
ข้ันตอนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว โดยดําเนินการตาม
ข้ันตอนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย

1.2 ผูศึกษานําแบบสอบถามท่ีผานการพัฒนา
ปรับปรุงจนมีคุณภาพในระดับท่ียอมรับไดพรอมนํา
หนังสือขออนุญาตในการเขาไปเก็บรวบรวมขอมูลจาก
กลุมตัวอยางดวยตัวเอง

1.3 ผูศึกษาไดช้ีแจงวัตถุประสงค รูปแบบการ
นําขอมูลไปใช สิทธิของผูใหขอมูลในการวิจัยในการ
บอกเลิกหรือหยุดใหขอมูลไดตลอดเวลาและการไม
เปดเผยช่ือและตัวตนของผูใหขอมูลและใหผูใหขอมูลลง
ช่ือยินยอม ตามข้ันตอนของกระบวนการวิจัยโดย
คํานึงถึงจริยธรรมในการวิจัย

1.4 ผูศึกษารวบรวมแบบสอบถามท่ีไดจากการ
เก็บขอมูลจากตัวอยางแลวทําการตรวจสอบความ
สมบูรณของแบบสอบถามโดยใชเฉพาะแบบสอบถามท่ี
มีขอมูลครบถวนสมบูรณ

1.5 นําแบบสอบถามท้ังหมดมาจัดระเบียบ
ขอมูล ลงรหัส แลวทําการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล

ประมวลผลแบบสอบถามและการวิเคราะหขอมูล
โดยใชสถิติดังน้ี

1.1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลใชรอยละ
1.2 การวิเคราะหปจจัยดานบุคคล ดานสังคม

ดานสภาพแวดลอม และดานครอบครัวใชคาเฉลี่ยและ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

1.3 การวิเคราะหพฤติกรรมการเท่ียวกลางคืน
ใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปการวิจัย
ตอนท่ี 1ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนเพศ

หญิง จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 92.5 ผูตอบ
แบบสอบถามชวงอายุสวนมากจะอยูในชวง 18 – 20 ป
มีจํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 50.3 คะแนนเฉลี่ย
สะสมสวนมากจะอยูในชวง 2.51 – 3.00 มีจํานวน 77
คน  คิดเปนรอยละ 47.8คาใชจายท่ีนักศึกษาไดรับตอ
เดือนสวนมากจะเปน 5000 บาทข้ึนไป มีจํานวน 88
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สวนท่ี 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการเท่ียว
สถานบันเทิง ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
สาธารณสุขศาสตร  ช้ันป ท่ี 2 มหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษไดแก เคยไป
เท่ียวสถานบันเทิงหรือไม สถานบันเทิงใดท่ีนักศึกษาไป
บอยมากท่ีสุด ชวงเวลาท่ีไปเท่ียวสถานบันเทิง ความถ่ี
โดยเฉลี่ยในการไปเท่ียวสถานบันเทิงเวลาในการเท่ียว
ในแตละครั้ง กระทําสิ่งใดบางเมื่ออยูในสถานบันเทิง
คาใชจายในการเขาไปใชบริการสถานบันเทิง นักศึกษา
ไปเท่ียวกับใคร นักศึกษารูจักสถานบันเทิงจากแหลงใด
เปนคําถามแบบเลือกตอบ จํานวน 9 ขอ

สวนท่ี 3แบบสอบถามสาเหตุของการเท่ียว
สถานบันเทิงมีลักษณะเปนคําถามแบบมาตราสวน
ประเมินคา 4 ระดับ จํานวน 9 ขอ โดยมีเกณฑดังน้ี

เชิงบวก
เห็นดวยนอยท่ีสุด เทากับ 1
เห็นดวยนอย เทากับ 2
เห็นดวยมาก เทากับ 3
เห็นดวยมากท่ีสุด เทากับ 4

เชิงลบ
เห็นดวยนอยท่ีสุด เทากับ 4
เห็นดวยนอย เทากับ 3
เห็นดวยมาก เทากับ 2
เห็นดวยมากท่ีสุด เทากับ 1

เกณฑการประเมิน
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.75 นักศึกษามีพฤติกรรม

การเท่ียวอยูในระดับเห็นดวยนอยท่ีสุด
คาเฉลี่ย 1.76 - 2.51 นักศึกษามีพฤติกรรมการ

เท่ียวอยูในระดับเห็นดวยนอย
คาเฉลี่ย 2.52 – 3.27 นักศึกษามีพฤติกรรม

การเท่ียวอยูในระดับเห็นดวยมาก
คาเฉลี่ย 3.28 – 4.00 นักศึกษามีพฤติกรรม

การเท่ียวอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด
การเก็บรวบรวมขอมูล

ศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวม
ขอมูลโดยมีข้ันตอนตาง ๆ ดังตอไปน้ี

1.1 ผูศึกษาดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ตาม
ข้ันตอนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว โดยดําเนินการตาม
ข้ันตอนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย

1.2 ผูศึกษานําแบบสอบถามท่ีผานการพัฒนา
ปรับปรุงจนมีคุณภาพในระดับท่ียอมรับไดพรอมนํา
หนังสือขออนุญาตในการเขาไปเก็บรวบรวมขอมูลจาก
กลุมตัวอยางดวยตัวเอง

1.3 ผูศึกษาไดช้ีแจงวัตถุประสงค รูปแบบการ
นําขอมูลไปใช สิทธิของผูใหขอมูลในการวิจัยในการ
บอกเลิกหรือหยุดใหขอมูลไดตลอดเวลาและการไม
เปดเผยช่ือและตัวตนของผูใหขอมูลและใหผูใหขอมูลลง
ช่ือยินยอม ตามข้ันตอนของกระบวนการวิจัยโดย
คํานึงถึงจริยธรรมในการวิจัย

1.4 ผูศึกษารวบรวมแบบสอบถามท่ีไดจากการ
เก็บขอมูลจากตัวอยางแลวทําการตรวจสอบความ
สมบูรณของแบบสอบถามโดยใชเฉพาะแบบสอบถามท่ี
มีขอมูลครบถวนสมบูรณ

1.5 นําแบบสอบถามท้ังหมดมาจัดระเบียบ
ขอมูล ลงรหัส แลวทําการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล

ประมวลผลแบบสอบถามและการวิเคราะหขอมูล
โดยใชสถิติดังน้ี

1.1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลใชรอยละ
1.2 การวิเคราะหปจจัยดานบุคคล ดานสังคม

ดานสภาพแวดลอม และดานครอบครัวใชคาเฉลี่ยและ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

1.3 การวิเคราะหพฤติกรรมการเท่ียวกลางคืน
ใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปการวิจัย
ตอนท่ี 1ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนเพศ

หญิง จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 92.5 ผูตอบ
แบบสอบถามชวงอายุสวนมากจะอยูในชวง 18 – 20 ป
มีจํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 50.3 คะแนนเฉลี่ย
สะสมสวนมากจะอยูในชวง 2.51 – 3.00 มีจํานวน 77
คน  คิดเปนรอยละ 47.8คาใชจายท่ีนักศึกษาไดรับตอ
เดือนสวนมากจะเปน 5000 บาทข้ึนไป มีจํานวน 88
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สวนท่ี 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการเท่ียว
สถานบันเทิง ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
สาธารณสุขศาสตร  ช้ันป ท่ี 2 มหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษไดแก เคยไป
เท่ียวสถานบันเทิงหรือไม สถานบันเทิงใดท่ีนักศึกษาไป
บอยมากท่ีสุด ชวงเวลาท่ีไปเท่ียวสถานบันเทิง ความถ่ี
โดยเฉลี่ยในการไปเท่ียวสถานบันเทิงเวลาในการเท่ียว
ในแตละครั้ง กระทําสิ่งใดบางเมื่ออยูในสถานบันเทิง
คาใชจายในการเขาไปใชบริการสถานบันเทิง นักศึกษา
ไปเท่ียวกับใคร นักศึกษารูจักสถานบันเทิงจากแหลงใด
เปนคําถามแบบเลือกตอบ จํานวน 9 ขอ

สวนท่ี 3แบบสอบถามสาเหตุของการเท่ียว
สถานบันเทิงมีลักษณะเปนคําถามแบบมาตราสวน
ประเมินคา 4 ระดับ จํานวน 9 ขอ โดยมีเกณฑดังน้ี

เชิงบวก
เห็นดวยนอยท่ีสุด เทากับ 1
เห็นดวยนอย เทากับ 2
เห็นดวยมาก เทากับ 3
เห็นดวยมากท่ีสุด เทากับ 4

เชิงลบ
เห็นดวยนอยท่ีสุด เทากับ 4
เห็นดวยนอย เทากับ 3
เห็นดวยมาก เทากับ 2
เห็นดวยมากท่ีสุด เทากับ 1

เกณฑการประเมิน
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.75 นักศึกษามีพฤติกรรม

การเท่ียวอยูในระดับเห็นดวยนอยท่ีสุด
คาเฉลี่ย 1.76 - 2.51 นักศึกษามีพฤติกรรมการ

เท่ียวอยูในระดับเห็นดวยนอย
คาเฉลี่ย 2.52 – 3.27 นักศึกษามีพฤติกรรม

การเท่ียวอยูในระดับเห็นดวยมาก
คาเฉลี่ย 3.28 – 4.00 นักศึกษามีพฤติกรรม

การเท่ียวอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด
การเก็บรวบรวมขอมูล

ศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวม
ขอมูลโดยมีข้ันตอนตาง ๆ ดังตอไปน้ี

1.1 ผูศึกษาดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ตาม
ข้ันตอนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว โดยดําเนินการตาม
ข้ันตอนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย

1.2 ผูศึกษานําแบบสอบถามท่ีผานการพัฒนา
ปรับปรุงจนมีคุณภาพในระดับท่ียอมรับไดพรอมนํา
หนังสือขออนุญาตในการเขาไปเก็บรวบรวมขอมูลจาก
กลุมตัวอยางดวยตัวเอง

1.3 ผูศึกษาไดช้ีแจงวัตถุประสงค รูปแบบการ
นําขอมูลไปใช สิทธิของผูใหขอมูลในการวิจัยในการ
บอกเลิกหรือหยุดใหขอมูลไดตลอดเวลาและการไม
เปดเผยช่ือและตัวตนของผูใหขอมูลและใหผูใหขอมูลลง
ช่ือยินยอม ตามข้ันตอนของกระบวนการวิจัยโดย
คํานึงถึงจริยธรรมในการวิจัย

1.4 ผูศึกษารวบรวมแบบสอบถามท่ีไดจากการ
เก็บขอมูลจากตัวอยางแลวทําการตรวจสอบความ
สมบูรณของแบบสอบถามโดยใชเฉพาะแบบสอบถามท่ี
มีขอมูลครบถวนสมบูรณ

1.5 นําแบบสอบถามท้ังหมดมาจัดระเบียบ
ขอมูล ลงรหัส แลวทําการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล

ประมวลผลแบบสอบถามและการวิเคราะหขอมูล
โดยใชสถิติดังน้ี

1.1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลใชรอยละ
1.2 การวิเคราะหปจจัยดานบุคคล ดานสังคม

ดานสภาพแวดลอม และดานครอบครัวใชคาเฉลี่ยและ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

1.3 การวิเคราะหพฤติกรรมการเท่ียวกลางคืน
ใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปการวิจัย
ตอนท่ี 1ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนเพศ

หญิง จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 92.5 ผูตอบ
แบบสอบถามชวงอายุสวนมากจะอยูในชวง 18 – 20 ป
มีจํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 50.3 คะแนนเฉลี่ย
สะสมสวนมากจะอยูในชวง 2.51 – 3.00 มีจํานวน 77
คน  คิดเปนรอยละ 47.8คาใชจายท่ีนักศึกษาไดรับตอ
เดือนสวนมากจะเปน 5000 บาทข้ึนไป มีจํานวน 88
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คน คิดเปนรอยละ 54.7 รายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอ
เดือนสวนมากจะอยูในชวง 10000 – 15000 บาท มี
จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 34.8 แหลงท่ีมาของ
รายไดของนักศึกษาสวนใหญมาจากพอกับแม มีจํานวน
117 คน คิดเปนรอยละ 72.7 สถานท่ีพักของนักศึกษา
สวนมากจะอยูหอพัก มีจํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ
90.7

ตอนท่ี 2 ผูตอบแบบสอบถามสวนมากวาเคยไป
เท่ียวสถานบันเทิงมีจํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ
77.6สถานบันเทิงท่ีนักศึกษาไปบอยมากท่ีสุด คือ ราน
เหลาก่ึงผับ มีจํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 50.3
ชวงเวลาท่ีนักศึกษาออกไปเท่ียวสวนมากจะอยูในชวง
23:00 – 01:00 น. มีจํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ
59.0ความถ่ีโดยเฉลี่ยในการไปเท่ียวสถานบันเทิงของ
นักศึกษาสวนมากจะเปนเดือนละครั้ง มีจํานวน 63 คน
คิดเปนรอยละ 39.1 นักศึกษาใชเวลาแตละครั้งในการ
ไปเท่ียวสถานบันเทิงสวนมากจะเปน 3 ช่ัวโมงข้ึนไป  มี
จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 52.8 นักศึกษาไปเท่ียว
สถานบันเทิงสวนมากแลวดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมี
จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 60.2 คาใชจายในการ
เขาไปใชบริการสถานบันเทิงเฉลี่ยตอครั้งสวนมากจะ
เปน1000 บาทข้ึนไป มีจํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ
31.1 นักศึกษาสวนมากจะไปเท่ียวกับเพ่ือนมีจํานวน
124 คน คิดเปนรอยละ 77.0 นักศึกษารูจักสถาน
บันเทิงสวนมากจากเพ่ือน มีจํานวน 101 คน คิดเปน
รอยละ 62.7

ตอนท่ี 3 พฤติกรรมการเท่ียวกลางคืนของ
นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ ส า ธ า ร ณ สุ ข ศ า ส ต ร  ช้ั น ป ท่ี 2
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษดาน
บุคคลจะอยู ในภาพรวมระดับเห็นดวยมาก ( X =
2.88, S.D. = 0.013)เมื่อพิจารณารายขอพบวา
พฤติกรรมการเ ท่ียวกลางคืนของนักศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร ช้ันป ท่ี 2 สูงสุด 3 ขอ ไดแก
นักศึกษาตองการหาประสบการณใหม ( X =3.22,
S.D. = 0.7) นักศึกษารูสึกเหงา ( X = 3.03, S.D. =
0.9 )และนักศึกษาชอบบรรยากาศกลางคืน ( X =

2.99, S.D. = 0.8) ดานสังคมและสภาพแวดลอมอยูใน
ระดับเห็นดวยมาก ( X = 3.08, S.D. = 0.005)ไดแก
การโฆษณาสถานบันเทิงทางสื่อ เชนโทรทัศน วิทยุ
อยากทําใหเท่ียว ( X =2.93 , S.D. = 0.9) ระบบแสง
สี เสียง สถานบันเทิงเปนสิ่งท่ีนาสนใจ ทําใหอยากเท่ียว
( X = 3.24, S.D. = 0.8)ดานครอบครัวพบวาอยูใน
ระดับเห็นดวยนอย ( X = 2.13, S.D. = 0.005)ไดแก
นักศึกษามีปญหาทางบาน ( X = 2.19, S.D. = 0.8 )
พอกับแมไมสนใจ ( X = 2.07, S.D. = 0.7)

การวิเคราะหพฤติกรรมการเท่ียวกลางคืนของ
นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ ส า ธ า ร ณ สุ ข ศ า ส ต ร  ช้ั น ป ท่ี 2
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ ท่ีตอบ
แบบสอบถามมีการวิเคราะหเห็นพฤติกรรมการเท่ียว
กลางคืนอยูในระดับมากโดยมีคา (x̄ = 2.77, S.D. =
0.28) พิจารณาตามรายขอ พบวา ดานบุคคล นักศึกษา
ยังตองการหาประสบการณใหมๆ ชอบบรรยากาศ
กลางคืน คลายความเหงา และยังตองการอยากรูจัก
เพ่ือนตางเพศ ดานสังคมและสภาพแวดลอม นักศึกษา
ไดรับการโฆษณาทางสื่อ โทรทัศน วิทยุ ทําใหอยาก
เท่ียว และระบบแสง สี เสียง เปนสิ่งท่ีนาสนใจ ทําให
อยากเท่ียว
อภิปรายผล

1.1 สาเหตุและพฤติกรรมการเท่ียวกลางคืน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะสาธารณสุขศาสตร
ช้ันปท่ี 2 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ
ภาพรวม อยูในระดับเห็นดวยมาก คลายกับอารีย สัต
ยกุล (2558) ไดทําการศึกษาเรื่องการศึกษาพฤติกรรม
การใชสถาน ดิสโกเธค และปจจัยบางประการท่ีมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชสถานดิสโกเธคของ
นักเรียนอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา
สาเหตุ อันดับหน่ึง ท่ี ทําให นักเรียนยังคงไปสถาน
ดิสโกเธคในปจจุบัน คือไปแลวเกิดความสนุกสนาน
รองลงมาคือ อยากเตนรํากับเพ่ือนฝูง และเพ่ือนหรือผู
ใกลชิดยังไปเท่ียวกัน สาเหตุอันดับหน่ึงท่ีทํา ใหนักเรียน
เลิกไปสถานดิสโกเธคคือ มีความตั้งใจอยางแนวแนวา
จะไมไปอีก รองลงมาคือ ทราบวา ดิสโกเธคเปนแหลง
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คน คิดเปนรอยละ 54.7 รายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอ
เดือนสวนมากจะอยูในชวง 10000 – 15000 บาท มี
จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 34.8 แหลงท่ีมาของ
รายไดของนักศึกษาสวนใหญมาจากพอกับแม มีจํานวน
117 คน คิดเปนรอยละ 72.7 สถานท่ีพักของนักศึกษา
สวนมากจะอยูหอพัก มีจํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ
90.7

ตอนท่ี 2 ผูตอบแบบสอบถามสวนมากวาเคยไป
เท่ียวสถานบันเทิงมีจํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ
77.6สถานบันเทิงท่ีนักศึกษาไปบอยมากท่ีสุด คือ ราน
เหลาก่ึงผับ มีจํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 50.3
ชวงเวลาท่ีนักศึกษาออกไปเท่ียวสวนมากจะอยูในชวง
23:00 – 01:00 น. มีจํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ
59.0ความถ่ีโดยเฉลี่ยในการไปเท่ียวสถานบันเทิงของ
นักศึกษาสวนมากจะเปนเดือนละครั้ง มีจํานวน 63 คน
คิดเปนรอยละ 39.1 นักศึกษาใชเวลาแตละครั้งในการ
ไปเท่ียวสถานบันเทิงสวนมากจะเปน 3 ช่ัวโมงข้ึนไป  มี
จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 52.8 นักศึกษาไปเท่ียว
สถานบันเทิงสวนมากแลวดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมี
จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 60.2 คาใชจายในการ
เขาไปใชบริการสถานบันเทิงเฉลี่ยตอครั้งสวนมากจะ
เปน1000 บาทข้ึนไป มีจํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ
31.1 นักศึกษาสวนมากจะไปเท่ียวกับเพ่ือนมีจํานวน
124 คน คิดเปนรอยละ 77.0 นักศึกษารูจักสถาน
บันเทิงสวนมากจากเพ่ือน มีจํานวน 101 คน คิดเปน
รอยละ 62.7

ตอนท่ี 3 พฤติกรรมการเท่ียวกลางคืนของ
นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ ส า ธ า ร ณ สุ ข ศ า ส ต ร  ช้ั น ป ท่ี 2
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษดาน
บุคคลจะอยู ในภาพรวมระดับเห็นดวยมาก ( X =
2.88, S.D. = 0.013)เมื่อพิจารณารายขอพบวา
พฤติกรรมการเ ท่ียวกลางคืนของนักศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร ช้ันป ท่ี 2 สูงสุด 3 ขอ ไดแก
นักศึกษาตองการหาประสบการณใหม ( X =3.22,
S.D. = 0.7) นักศึกษารูสึกเหงา ( X = 3.03, S.D. =
0.9 )และนักศึกษาชอบบรรยากาศกลางคืน ( X =

2.99, S.D. = 0.8) ดานสังคมและสภาพแวดลอมอยูใน
ระดับเห็นดวยมาก ( X = 3.08, S.D. = 0.005)ไดแก
การโฆษณาสถานบันเทิงทางสื่อ เชนโทรทัศน วิทยุ
อยากทําใหเท่ียว ( X =2.93 , S.D. = 0.9) ระบบแสง
สี เสียง สถานบันเทิงเปนสิ่งท่ีนาสนใจ ทําใหอยากเท่ียว
( X = 3.24, S.D. = 0.8)ดานครอบครัวพบวาอยูใน
ระดับเห็นดวยนอย ( X = 2.13, S.D. = 0.005)ไดแก
นักศึกษามีปญหาทางบาน ( X = 2.19, S.D. = 0.8 )
พอกับแมไมสนใจ ( X = 2.07, S.D. = 0.7)

การวิเคราะหพฤติกรรมการเท่ียวกลางคืนของ
นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ ส า ธ า ร ณ สุ ข ศ า ส ต ร  ช้ั น ป ท่ี 2
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ ท่ีตอบ
แบบสอบถามมีการวิเคราะหเห็นพฤติกรรมการเท่ียว
กลางคืนอยูในระดับมากโดยมีคา (x̄ = 2.77, S.D. =
0.28) พิจารณาตามรายขอ พบวา ดานบุคคล นักศึกษา
ยังตองการหาประสบการณใหมๆ ชอบบรรยากาศ
กลางคืน คลายความเหงา และยังตองการอยากรูจัก
เพ่ือนตางเพศ ดานสังคมและสภาพแวดลอม นักศึกษา
ไดรับการโฆษณาทางสื่อ โทรทัศน วิทยุ ทําใหอยาก
เท่ียว และระบบแสง สี เสียง เปนสิ่งท่ีนาสนใจ ทําให
อยากเท่ียว
อภิปรายผล

1.1 สาเหตุและพฤติกรรมการเท่ียวกลางคืน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะสาธารณสุขศาสตร
ช้ันปท่ี 2 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ
ภาพรวม อยูในระดับเห็นดวยมาก คลายกับอารีย สัต
ยกุล (2558) ไดทําการศึกษาเรื่องการศึกษาพฤติกรรม
การใชสถาน ดิสโกเธค และปจจัยบางประการท่ีมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชสถานดิสโกเธคของ
นักเรียนอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา
สาเหตุ อันดับหน่ึง ท่ี ทําให นักเรียนยังคงไปสถาน
ดิสโกเธคในปจจุบัน คือไปแลวเกิดความสนุกสนาน
รองลงมาคือ อยากเตนรํากับเพ่ือนฝูง และเพ่ือนหรือผู
ใกลชิดยังไปเท่ียวกัน สาเหตุอันดับหน่ึงท่ีทํา ใหนักเรียน
เลิกไปสถานดิสโกเธคคือ มีความตั้งใจอยางแนวแนวา
จะไมไปอีก รองลงมาคือ ทราบวา ดิสโกเธคเปนแหลง
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คน คิดเปนรอยละ 54.7 รายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอ
เดือนสวนมากจะอยูในชวง 10000 – 15000 บาท มี
จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 34.8 แหลงท่ีมาของ
รายไดของนักศึกษาสวนใหญมาจากพอกับแม มีจํานวน
117 คน คิดเปนรอยละ 72.7 สถานท่ีพักของนักศึกษา
สวนมากจะอยูหอพัก มีจํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ
90.7

ตอนท่ี 2 ผูตอบแบบสอบถามสวนมากวาเคยไป
เท่ียวสถานบันเทิงมีจํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ
77.6สถานบันเทิงท่ีนักศึกษาไปบอยมากท่ีสุด คือ ราน
เหลาก่ึงผับ มีจํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 50.3
ชวงเวลาท่ีนักศึกษาออกไปเท่ียวสวนมากจะอยูในชวง
23:00 – 01:00 น. มีจํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ
59.0ความถ่ีโดยเฉลี่ยในการไปเท่ียวสถานบันเทิงของ
นักศึกษาสวนมากจะเปนเดือนละครั้ง มีจํานวน 63 คน
คิดเปนรอยละ 39.1 นักศึกษาใชเวลาแตละครั้งในการ
ไปเท่ียวสถานบันเทิงสวนมากจะเปน 3 ช่ัวโมงข้ึนไป  มี
จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 52.8 นักศึกษาไปเท่ียว
สถานบันเทิงสวนมากแลวดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมี
จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 60.2 คาใชจายในการ
เขาไปใชบริการสถานบันเทิงเฉลี่ยตอครั้งสวนมากจะ
เปน1000 บาทข้ึนไป มีจํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ
31.1 นักศึกษาสวนมากจะไปเท่ียวกับเพ่ือนมีจํานวน
124 คน คิดเปนรอยละ 77.0 นักศึกษารูจักสถาน
บันเทิงสวนมากจากเพ่ือน มีจํานวน 101 คน คิดเปน
รอยละ 62.7

ตอนท่ี 3 พฤติกรรมการเท่ียวกลางคืนของ
นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ ส า ธ า ร ณ สุ ข ศ า ส ต ร  ช้ั น ป ท่ี 2
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษดาน
บุคคลจะอยู ในภาพรวมระดับเห็นดวยมาก ( X =
2.88, S.D. = 0.013)เมื่อพิจารณารายขอพบวา
พฤติกรรมการเ ท่ียวกลางคืนของนักศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร ช้ันป ท่ี 2 สูงสุด 3 ขอ ไดแก
นักศึกษาตองการหาประสบการณใหม ( X =3.22,
S.D. = 0.7) นักศึกษารูสึกเหงา ( X = 3.03, S.D. =
0.9 )และนักศึกษาชอบบรรยากาศกลางคืน ( X =

2.99, S.D. = 0.8) ดานสังคมและสภาพแวดลอมอยูใน
ระดับเห็นดวยมาก ( X = 3.08, S.D. = 0.005)ไดแก
การโฆษณาสถานบันเทิงทางสื่อ เชนโทรทัศน วิทยุ
อยากทําใหเท่ียว ( X =2.93 , S.D. = 0.9) ระบบแสง
สี เสียง สถานบันเทิงเปนสิ่งท่ีนาสนใจ ทําใหอยากเท่ียว
( X = 3.24, S.D. = 0.8)ดานครอบครัวพบวาอยูใน
ระดับเห็นดวยนอย ( X = 2.13, S.D. = 0.005)ไดแก
นักศึกษามีปญหาทางบาน ( X = 2.19, S.D. = 0.8 )
พอกับแมไมสนใจ ( X = 2.07, S.D. = 0.7)

การวิเคราะหพฤติกรรมการเท่ียวกลางคืนของ
นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ ส า ธ า ร ณ สุ ข ศ า ส ต ร  ช้ั น ป ท่ี 2
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ ท่ีตอบ
แบบสอบถามมีการวิเคราะหเห็นพฤติกรรมการเท่ียว
กลางคืนอยูในระดับมากโดยมีคา (x̄ = 2.77, S.D. =
0.28) พิจารณาตามรายขอ พบวา ดานบุคคล นักศึกษา
ยังตองการหาประสบการณใหมๆ ชอบบรรยากาศ
กลางคืน คลายความเหงา และยังตองการอยากรูจัก
เพ่ือนตางเพศ ดานสังคมและสภาพแวดลอม นักศึกษา
ไดรับการโฆษณาทางสื่อ โทรทัศน วิทยุ ทําใหอยาก
เท่ียว และระบบแสง สี เสียง เปนสิ่งท่ีนาสนใจ ทําให
อยากเท่ียว
อภิปรายผล

1.1 สาเหตุและพฤติกรรมการเท่ียวกลางคืน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะสาธารณสุขศาสตร
ช้ันปท่ี 2 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ
ภาพรวม อยูในระดับเห็นดวยมาก คลายกับอารีย สัต
ยกุล (2558) ไดทําการศึกษาเรื่องการศึกษาพฤติกรรม
การใชสถาน ดิสโกเธค และปจจัยบางประการท่ีมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชสถานดิสโกเธคของ
นักเรียนอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา
สาเหตุ อันดับหน่ึง ท่ี ทําให นักเรียนยังคงไปสถาน
ดิสโกเธคในปจจุบัน คือไปแลวเกิดความสนุกสนาน
รองลงมาคือ อยากเตนรํากับเพ่ือนฝูง และเพ่ือนหรือผู
ใกลชิดยังไปเท่ียวกัน สาเหตุอันดับหน่ึงท่ีทํา ใหนักเรียน
เลิกไปสถานดิสโกเธคคือ มีความตั้งใจอยางแนวแนวา
จะไมไปอีก รองลงมาคือ ทราบวา ดิสโกเธคเปนแหลง
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ไมดีตอสุขภาพ และไดรับคําแนะนําท่ีดีจากเพ่ือน หรือผู
ใกลชิด สวนสาเหตุอันดับหน่ึง ท่ีทําใหนักเรียนไมเคยไป
สถานดิสโกเธค คือ สิ้นเปลือง คาใชจาย รองลงมาก็คือ
ผูปกครองหามและนิสัยไมชอบเท่ียว สอดคลองกับ
การศึกษาของ จิราภรณ เทพหนู (2540) ไดศึกษา
ปจจัยท่ีมีผลตอการเท่ียวกลางคืนของเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  ในจังหวัดพัทลุง พบวา สาเหตุอันดับหน่ึงท่ี
ทําให นักเรียนมัธยมตอนปลายยังไปเท่ียว เพราะ
นักเรียนตองการหาประสบการณใหม ๆ เท่ียวเพ่ือความ
สนุกสนานกับเพ่ือนฝูง ไดมีการผอนคลาย รองลงมาคือ
ไดประชันการแตงกายในกลุมเพ่ือน สอดคลองกับอ
ลิศรา ชูชาติและคณะ ( 2558 ) ไดทําการศึกษาเรื่อง
การศึกษาทัศนคติและคานิยมของหญิงวัยรุนในสถาน
เริงรมย ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา สาเหตุอันดับ
หน่ึงท่ีทําใหหญิงวัยรุนน้ันยังไปสถานรื่นรมย คือ เปนผู
ท่ีรักความสนุก โดยการใชชีวิตท่ีฟุงเฟอ สะดวกสบาย
ขาดการคิดถึงอนาคตของตนเอง และไมทราบถึง
บทบาทและหนาท่ีของตนเองตอสังคมและประเทศ
หญิง วัยรุ นปจจุบันมี การกล าแสดงออกมาก ข้ึน
โดยเฉพาะในดานการแสดงออก ความพึงพอใจตอเพศ
ตรงขามและสวนใหญท่ีมาเท่ียวน้ัน เปนเพราะเพ่ือน
รวมโรงเรียนหรือเพ่ือนรวมหอพักชักจูง ชวนมาใหเท่ียว
และเกิดความพึงพอใจ ติดใจ เท่ียวอีกเปนประจํา

1.2 วิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูล
สวนบุคคล สาเหตุการเท่ียวกลางคืนกับพฤติกรรมการ
เท่ียวกลางคืนของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร ช้ัน
ปท่ี 2 พบวา อายุ รายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน
และสถานท่ีพัก มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเท่ียว
กลางคืนของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร ช้ันปท่ี 2
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ คาใชจายท่ี
นักศึกษาไดรับตอเดือนกับสาเหตุการเท่ียวสถานบันเทิง
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเท่ียวกลางคืนของ
นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร ช้ันปท่ี 2 อยางมี
นัยสําคัญท่ีระดับ .05 สวนเพศและแหลงท่ีมาของ
รายไดไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเท่ียวกลางคนื
ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร ช้ันปท่ี 2 ซึ่ง

ขัดแยงกับงานวิจัยของผศ.ดร.วรรณรา ช่ืนวัฒนา,นิภา
วรรณ คําแสน และ รณฤทธ์ิ แกวรากมุข (2558)ศึกษา
พฤติกรรมการเท่ียวกลางคืนของวัยรุน ตําบลบางแม
นาง อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี พบวา วัยรุนสวน
ใหญ จะใชเวลาเท่ียวกลางคืน 3 - 4 ช่ัวโมงนิยมออกไป
เท่ียววันศุกร ในรอบ 3 เดือนท่ีผานมา วัยรุนจะเท่ียว
กลางคืน 1 - 2 วัน สถานบันเทิงท่ีไปเท่ียวเปนผับ
ในการเท่ียวกลางคืนทุกครั้งจะมีการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล และจะไปเท่ียวกับเพ่ือน ปจจัยสาเหตุใน
การเท่ียวกลางคืน คือ ราคาหรือโปรโมมั่นของสถานบันเทิง
ความสะดวกสบายในการเดินทางไปเท่ียว และ
คว าม สั ม พั นธ ใ น ก ลุ ม เ พ่ื อน  ป จ จั ย ส า เ หตุ ท่ี มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเท่ียวกลางคืนของวัยรุน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือปจจัยนําในสวนของ
ความรูเก่ียวกับอันตรายและโทษของการ เท่ียวกลางคืน
ดานสุขภาพ ความคิดเห็นเก่ียวกับอันตรายและโทษของ
การ เ ท่ียวด านกฎหมาย ป จจั ย เ อ้ือ ในส วนของ
การ เ งิน  ราคาหรื อ โปร โม ช่ันของสถานบัน เ ทิ ง
ความสะดวกสบายในการเดินทางไปเ ท่ียว และ
ปจจัยเสริมในสวนของความสัมพันธในกลุมเพ่ือน และ
พบวาเพศมีความสัมพันธ กับพฤติกรรมการเท่ียว
กลางคืนของวัยรุน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ
0.05

ขอเสนอแนะ
1.1 สถาบันการศึกษาควรรวมกันรณรงค

เก่ียวกับการเท่ียวกลางคืนและรวมมือกับครอบครัว
เพ่ิมครูท่ีปรึกษา และหาวิธีใกลชิดกับนักศึกษาใหมากข้ึน
เพร าะป จ จุ บั น สถา บั นก า รศึ กษา  โ ดย เ ฉพาะ
มหาวิทยาลัยมักจะปลอยปละละเลย

1.2 สถาบันการศึกษาควรมีการจัดอบรมให
ความรูความเขาใจเก่ียวกับเรื่องการเท่ียวกลางคืน
การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร และปญหาสังคมท่ี
อาจเกิดข้ึนตามมากับนักศึกษาโดยเฉพาะกับนักศึกษา
ผูหญิง

1.3 เจาของกิจการสถานบันเทิงควรให
ความรวมมือกับภาครัฐในการสอดสองตรวจตรา
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ไมดีตอสุขภาพ และไดรับคําแนะนําท่ีดีจากเพ่ือน หรือผู
ใกลชิด สวนสาเหตุอันดับหน่ึง ท่ีทําใหนักเรียนไมเคยไป
สถานดิสโกเธค คือ สิ้นเปลือง คาใชจาย รองลงมาก็คือ
ผูปกครองหามและนิสัยไมชอบเท่ียว สอดคลองกับ
การศึกษาของ จิราภรณ เทพหนู (2540) ไดศึกษา
ปจจัยท่ีมีผลตอการเท่ียวกลางคืนของเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  ในจังหวัดพัทลุง พบวา สาเหตุอันดับหน่ึงท่ี
ทําให นักเรียนมัธยมตอนปลายยังไปเท่ียว เพราะ
นักเรียนตองการหาประสบการณใหม ๆ เท่ียวเพ่ือความ
สนุกสนานกับเพ่ือนฝูง ไดมีการผอนคลาย รองลงมาคือ
ไดประชันการแตงกายในกลุมเพ่ือน สอดคลองกับอ
ลิศรา ชูชาติและคณะ ( 2558 ) ไดทําการศึกษาเรื่อง
การศึกษาทัศนคติและคานิยมของหญิงวัยรุนในสถาน
เริงรมย ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา สาเหตุอันดับ
หน่ึงท่ีทําใหหญิงวัยรุนน้ันยังไปสถานรื่นรมย คือ เปนผู
ท่ีรักความสนุก โดยการใชชีวิตท่ีฟุงเฟอ สะดวกสบาย
ขาดการคิดถึงอนาคตของตนเอง และไมทราบถึง
บทบาทและหนาท่ีของตนเองตอสังคมและประเทศ
หญิง วัยรุ นปจจุบันมี การกล าแสดงออกมาก ข้ึน
โดยเฉพาะในดานการแสดงออก ความพึงพอใจตอเพศ
ตรงขามและสวนใหญท่ีมาเท่ียวน้ัน เปนเพราะเพ่ือน
รวมโรงเรียนหรือเพ่ือนรวมหอพักชักจูง ชวนมาใหเท่ียว
และเกิดความพึงพอใจ ติดใจ เท่ียวอีกเปนประจํา

1.2 วิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูล
สวนบุคคล สาเหตุการเท่ียวกลางคืนกับพฤติกรรมการ
เท่ียวกลางคืนของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร ช้ัน
ปท่ี 2 พบวา อายุ รายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน
และสถานท่ีพัก มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเท่ียว
กลางคืนของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร ช้ันปท่ี 2
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ คาใชจายท่ี
นักศึกษาไดรับตอเดือนกับสาเหตุการเท่ียวสถานบันเทิง
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเท่ียวกลางคืนของ
นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร ช้ันปท่ี 2 อยางมี
นัยสําคัญท่ีระดับ .05 สวนเพศและแหลงท่ีมาของ
รายไดไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเท่ียวกลางคนื
ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร ช้ันปท่ี 2 ซึ่ง

ขัดแยงกับงานวิจัยของผศ.ดร.วรรณรา ช่ืนวัฒนา,นิภา
วรรณ คําแสน และ รณฤทธ์ิ แกวรากมุข (2558)ศึกษา
พฤติกรรมการเท่ียวกลางคืนของวัยรุน ตําบลบางแม
นาง อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี พบวา วัยรุนสวน
ใหญ จะใชเวลาเท่ียวกลางคืน 3 - 4 ช่ัวโมงนิยมออกไป
เท่ียววันศุกร ในรอบ 3 เดือนท่ีผานมา วัยรุนจะเท่ียว
กลางคืน 1 - 2 วัน สถานบันเทิงท่ีไปเท่ียวเปนผับ
ในการเท่ียวกลางคืนทุกครั้งจะมีการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล และจะไปเท่ียวกับเพ่ือน ปจจัยสาเหตุใน
การเท่ียวกลางคืน คือ ราคาหรือโปรโมมั่นของสถานบันเทิง
ความสะดวกสบายในการเดินทางไปเท่ียว และ
คว าม สั ม พั นธ ใ น ก ลุ ม เ พ่ื อน  ป จ จั ย ส า เ หตุ ท่ี มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเท่ียวกลางคืนของวัยรุน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือปจจัยนําในสวนของ
ความรูเก่ียวกับอันตรายและโทษของการ เท่ียวกลางคืน
ดานสุขภาพ ความคิดเห็นเก่ียวกับอันตรายและโทษของ
การ เ ท่ียวด านกฎหมาย ป จจั ย เ อ้ือ ในส วนของ
การ เ งิน  ราคาหรื อ โปร โม ช่ันของสถานบัน เ ทิ ง
ความสะดวกสบายในการเดินทางไปเ ท่ียว และ
ปจจัยเสริมในสวนของความสัมพันธในกลุมเพ่ือน และ
พบวาเพศมีความสัมพันธ กับพฤติกรรมการเท่ียว
กลางคืนของวัยรุน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ
0.05

ขอเสนอแนะ
1.1 สถาบันการศึกษาควรรวมกันรณรงค

เก่ียวกับการเท่ียวกลางคืนและรวมมือกับครอบครัว
เพ่ิมครูท่ีปรึกษา และหาวิธีใกลชิดกับนักศึกษาใหมากข้ึน
เพร าะป จ จุ บั น สถา บั นก า รศึ กษา  โ ดย เ ฉพาะ
มหาวิทยาลัยมักจะปลอยปละละเลย

1.2 สถาบันการศึกษาควรมีการจัดอบรมให
ความรูความเขาใจเก่ียวกับเรื่องการเท่ียวกลางคืน
การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร และปญหาสังคมท่ี
อาจเกิดข้ึนตามมากับนักศึกษาโดยเฉพาะกับนักศึกษา
ผูหญิง

1.3 เจาของกิจการสถานบันเทิงควรให
ความรวมมือกับภาครัฐในการสอดสองตรวจตรา
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ไมดีตอสุขภาพ และไดรับคําแนะนําท่ีดีจากเพ่ือน หรือผู
ใกลชิด สวนสาเหตุอันดับหน่ึง ท่ีทําใหนักเรียนไมเคยไป
สถานดิสโกเธค คือ สิ้นเปลือง คาใชจาย รองลงมาก็คือ
ผูปกครองหามและนิสัยไมชอบเท่ียว สอดคลองกับ
การศึกษาของ จิราภรณ เทพหนู (2540) ไดศึกษา
ปจจัยท่ีมีผลตอการเท่ียวกลางคืนของเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  ในจังหวัดพัทลุง พบวา สาเหตุอันดับหน่ึงท่ี
ทําให นักเรียนมัธยมตอนปลายยังไปเท่ียว เพราะ
นักเรียนตองการหาประสบการณใหม ๆ เท่ียวเพ่ือความ
สนุกสนานกับเพ่ือนฝูง ไดมีการผอนคลาย รองลงมาคือ
ไดประชันการแตงกายในกลุมเพ่ือน สอดคลองกับอ
ลิศรา ชูชาติและคณะ ( 2558 ) ไดทําการศึกษาเรื่อง
การศึกษาทัศนคติและคานิยมของหญิงวัยรุนในสถาน
เริงรมย ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา สาเหตุอันดับ
หน่ึงท่ีทําใหหญิงวัยรุนน้ันยังไปสถานรื่นรมย คือ เปนผู
ท่ีรักความสนุก โดยการใชชีวิตท่ีฟุงเฟอ สะดวกสบาย
ขาดการคิดถึงอนาคตของตนเอง และไมทราบถึง
บทบาทและหนาท่ีของตนเองตอสังคมและประเทศ
หญิง วัยรุ นปจจุบันมี การกล าแสดงออกมาก ข้ึน
โดยเฉพาะในดานการแสดงออก ความพึงพอใจตอเพศ
ตรงขามและสวนใหญท่ีมาเท่ียวน้ัน เปนเพราะเพ่ือน
รวมโรงเรียนหรือเพ่ือนรวมหอพักชักจูง ชวนมาใหเท่ียว
และเกิดความพึงพอใจ ติดใจ เท่ียวอีกเปนประจํา

1.2 วิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูล
สวนบุคคล สาเหตุการเท่ียวกลางคืนกับพฤติกรรมการ
เท่ียวกลางคืนของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร ช้ัน
ปท่ี 2 พบวา อายุ รายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน
และสถานท่ีพัก มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเท่ียว
กลางคืนของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร ช้ันปท่ี 2
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ คาใชจายท่ี
นักศึกษาไดรับตอเดือนกับสาเหตุการเท่ียวสถานบันเทิง
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเท่ียวกลางคืนของ
นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร ช้ันปท่ี 2 อยางมี
นัยสําคัญท่ีระดับ .05 สวนเพศและแหลงท่ีมาของ
รายไดไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเท่ียวกลางคนื
ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร ช้ันปท่ี 2 ซึ่ง

ขัดแยงกับงานวิจัยของผศ.ดร.วรรณรา ช่ืนวัฒนา,นิภา
วรรณ คําแสน และ รณฤทธ์ิ แกวรากมุข (2558)ศึกษา
พฤติกรรมการเท่ียวกลางคืนของวัยรุน ตําบลบางแม
นาง อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี พบวา วัยรุนสวน
ใหญ จะใชเวลาเท่ียวกลางคืน 3 - 4 ช่ัวโมงนิยมออกไป
เท่ียววันศุกร ในรอบ 3 เดือนท่ีผานมา วัยรุนจะเท่ียว
กลางคืน 1 - 2 วัน สถานบันเทิงท่ีไปเท่ียวเปนผับ
ในการเท่ียวกลางคืนทุกครั้งจะมีการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล และจะไปเท่ียวกับเพ่ือน ปจจัยสาเหตุใน
การเท่ียวกลางคืน คือ ราคาหรือโปรโมมั่นของสถานบันเทิง
ความสะดวกสบายในการเดินทางไปเท่ียว และ
คว าม สั ม พั นธ ใ น ก ลุ ม เ พ่ื อน  ป จ จั ย ส า เ หตุ ท่ี มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเท่ียวกลางคืนของวัยรุน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือปจจัยนําในสวนของ
ความรูเก่ียวกับอันตรายและโทษของการ เท่ียวกลางคืน
ดานสุขภาพ ความคิดเห็นเก่ียวกับอันตรายและโทษของ
การ เ ท่ียวด านกฎหมาย ป จจั ย เ อ้ือ ในส วนของ
การ เ งิน  ราคาหรื อ โปร โม ช่ันของสถานบัน เ ทิ ง
ความสะดวกสบายในการเดินทางไปเ ท่ียว และ
ปจจัยเสริมในสวนของความสัมพันธในกลุมเพ่ือน และ
พบวาเพศมีความสัมพันธ กับพฤติกรรมการเท่ียว
กลางคืนของวัยรุน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ
0.05

ขอเสนอแนะ
1.1 สถาบันการศึกษาควรรวมกันรณรงค

เก่ียวกับการเท่ียวกลางคืนและรวมมือกับครอบครัว
เพ่ิมครูท่ีปรึกษา และหาวิธีใกลชิดกับนักศึกษาใหมากข้ึน
เพร าะป จ จุ บั น สถา บั นก า รศึ กษา  โ ดย เ ฉพาะ
มหาวิทยาลัยมักจะปลอยปละละเลย

1.2 สถาบันการศึกษาควรมีการจัดอบรมให
ความรูความเขาใจเก่ียวกับเรื่องการเท่ียวกลางคืน
การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร และปญหาสังคมท่ี
อาจเกิดข้ึนตามมากับนักศึกษาโดยเฉพาะกับนักศึกษา
ผูหญิง

1.3 เจาของกิจการสถานบันเทิงควรให
ความรวมมือกับภาครัฐในการสอดสองตรวจตรา
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การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสาเหตุท่ีกอใหเกิดความเครียดของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร

สาขาสาธารณสุขศาสตรช้ันป 3 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาท่ีมีอายุตั้งแต
20 ถึง 22 ป จํานวน 106 คน และเมื่อนํามาคํานวณตามสูตร Taro Yamane ไดคาเทากับ 84 ตัวอยาง เครื่องมือท่ีใช
ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใช สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย รอยละ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และไคสแคว (Chi-Square) ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิงมีแนวโนมเกิดความเครียดมากกวาเพศชาย
คิดเปนรอยละ 94.22 มีอายุ 21 ป คิดเปนรอยละ 61.91 สถานภาพของนักศึกษาคือ โสด คิดเปนรอยละ 98.81 และ
สวนใหญไมมีรายได คิดเปนรอยละ 70.22 แบบสอบถามท่ีประเมินสถานการณท่ีเปนสาเหตุท่ีกอใหเกิดความเครียด ไดแก
สาเหตุจากความขัดแยงของสมาชิกในครอบครัว สาเหตุจากการเรียน และสาเหตุจากขอบังคับจากสถานศึกษา
ผลการศึกษาพบวาสาเหตุท่ีกอใหเกิดความเครียด ไดแก สาเหตุจากขอบังคับสถานศึกษา และ สาเหตุจากการเรียน โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 2.93 และ 2.63 ตามลําดับ และสาเหตุท่ีกอใหเกิดความเครียดท่ีพบนอยท่ีสุดคือ สาเหตุจากความขัดแยง
ของสมาชิกในครอบครัว โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.79 และพบวาปจจัยสวนบุคคลไมมีความสัมพันธกับสถานการณท่ีเปน
สาเหตุท่ีกอใหเกิดความเครียดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
คําสําคัญ: สาเหตุความเครียด นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร แบบสอบถาม

ABSTRACT
The objective of this research was to investigate causes that affected stress for students who

were studying in the Public Health program during their third year of study at Chalermkarnchana
University, Srisaket. The sampling population consisted of 106 students. Their ages were between 20-
22 years old. Taro Yamane formula was used for calculating the number of the sampling population
which yielded a figure of 84. Questionnaires were used as research instrument. The collected data
was descriptively analyzed which showed figures in mean, percentage, standard deviation and Chi-
square.  Results of the study revealed that female students had a tendency to become more
stressful than male students (94 %). Most of the students were 21 years of age (61.9 %), single (98.8
%), and had some kind of income (70.2 %). Questionnaires used for analyzing situations which could
cause stress focused on aspects of frictions among family members, environments associated with
their study, and regulations imposed by their university. Results of this part of the research study
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ABSTRACT
The objective of this research was to investigate causes that affected stress for students who

were studying in the Public Health program during their third year of study at Chalermkarnchana
University, Srisaket. The sampling population consisted of 106 students. Their ages were between 20-
22 years old. Taro Yamane formula was used for calculating the number of the sampling population
which yielded a figure of 84. Questionnaires were used as research instrument. The collected data
was descriptively analyzed which showed figures in mean, percentage, standard deviation and Chi-
square.  Results of the study revealed that female students had a tendency to become more
stressful than male students (94 %). Most of the students were 21 years of age (61.9 %), single (98.8
%), and had some kind of income (70.2 %). Questionnaires used for analyzing situations which could
cause stress focused on aspects of frictions among family members, environments associated with
their study, and regulations imposed by their university. Results of this part of the research study
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showed that major causes for students’ stress were as follows: regulations imposed by the university
had an average of 2.93 and environments associated with their study factors posed an average of
2.63 respectively.  Frictions among family members were found to have minimum effect (an average
of 1.79). Individual factors were found to have no statistical significant difference when correlated
with possible causes for stress.
Keywords: causes for stress, students enrolled in Public Health program and Questionnaires

บทนํา
ความเครียดเปนภาวะอยางหนึ่งที่เกิดขึ้นไดกับ

สิ ่ง ม ีช ีว ิต ทั ้งหลาย เป นภาวะ ที ่ก อ ให เ ก ิดผล ใน
ทางบวกหรือทางลบก็ได ทั้งนี ้ขึ ้นอยู กับสภาพของ
สิ่งมีชีวิตนั้น ๆ วาจะรับรู สถานการณความเครียด
อยางไร หากแสดงการรับรูไปทางลบก็จะเกิดผลเสีย
ตอสิ ่งมีช ีว ิต นั ้น หากรับรู และตระหนักวาผลของ
ความเครียดในทางบวก ก็จะเกิดผลดีมีคุณคาตอชีวิต
แต สิ ่ง ม ีช ีว ิต ทั ้งปว งคว ามย ืนยา วขอ งสิ ่ง ม ีช ีว ิต
มีชวงเวลาจํากัด หรือความทนตอความเครียดจํากัด
ความสามารถในการร ับรู และปร ับต ัวต อภาวะ
ความเครียดก็จะแตกตางกัน (ปาหนัน บุญหลง,
2528:18) ซึ่งความเครียดถือวาเปนปญหาสุขภาพจิต
ที่สําคัญที่สุด เพราะความเครียดทําใหเกิดสิ่งตาง ๆ
ไ ด ม า ก ม า ย ม ีผ ล ก ร ะ ท บ ต อ จ ิต ใ จ ทํ า ใ ห เ ก ิด
ความเครียด (กระทรวงสาธารณสุข, 2540:3) สงผล
ทําใหเกิดความเครียดและปญหาสุขภาพจิตที่เกิด
ขึ้นกับประชากรคนไทย ทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะ
นักศึกษาที่ตองแขงขันกัน อันเนื่องมาจากการศึกษา
ในปจจุบัน ทําใหเรามองเห็นความแตกตางทางดาน
หนาที่การงาน อาชีพ ความมั่นคง ชีวิตและชื่อเสียง
ซึ ่งสงผลตอนักศึกษาทําใหเกิดความเครียดทั้งทาง
รางกายและจิตใจ

ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาปญหาสาเหตุความเครียด
แ ล ะ ผ ล ข อ ง ค ว า ม เ ค ร ีย ด ข อ ง น ัก ศ ึก ษ า
คณะสาธารณสุขศาสตร สาขาสาธารณสุขศาสตรชั้น
ป 3 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ
เพื ่อใหน ักศ ึกษาทุกคนที ่เ กี ่ยวของได ตระหนักถึง
ปญหาความเครียดที่เกิดขึ้น เพื่อนําไปเปนแนวทาง
ในการแก ป ญหาก ับความเคร ียดที ่เก ิด ขึ ้นอย า ง

เหมาะสม ถูกวิธี ซึ ่งเปนหนทางที่จะลดผลกระทบ
ตางๆในทางท่ีเสียหายท้ังตอบุคคลและสังคมรอบขาง
ได รวมถึงการทําใหนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร
สาขาสาธารณสุขศาสตรชั้นป 3 มหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ ปรับตัวอยู ในสภาพท่ี
สังคมเปลี่ยนแปลงน้ีไดอยางปกติสุข
วัตถุประสงคของการวิจัย

เ พื ่อ ศ ึก ษ า ส า เ ห ต ุที ่ทํ า ใ ห น ัก ศ ึก ษ า ค ณ ะ
สาธารณสุขศาสตรสาขาสาธารณสุขศาสตรชั้นป 3
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ
ขอบเขตการวิจัย

1. ขอบเขตดานประชากร
ป ร ะ ช า ก ร ที ่ใ ช ใ น ก า ร ศ ึก ษ า ใ น ก า ร แ จ ก

แบบสอบถามครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาคณะสาธารณสุข
ศาสตร สาขาสาธารณสุขศาสตรช้ันป 3 มหาวิทยาลัย
เฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ

2.ขอบเขตดานเนื้อหา
การวิจัยในครั้งนี้เพื่อที่จะหาสาเหตุความเครียด

ขอ งน ัก ศ ึกษ าค ณะส าธ า ร ณส ุข ศ า สตร  ส า ข า
สาธารณสุขศาสตรชั ้นป 3 มหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ

3.ตัวแปรท่ีศึกษา
1.3.1 ตัวแปรตน

เพศ อายุ สถานภาพ รายไดรวมตอเดือน
1.3.2 ตัวแปรตาม

สาเหตุความเครียดของนักศึกษาคณะสาธารณสุข
ศาสตร สาขาสาธารณสุขศาสตรช้ันป 3 มหาวิทยาลัย
เฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ
วิธีดําเนินงานวิจัย
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had an average of 2.93 and environments associated with their study factors posed an average of
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เปนเครื่องมือในการเขาถึงกลุมตัวอยางท่ี
เปนตัวแทนประชากร ท่ีทําการศึกษาโดยผานระเบียบ
วิธีการวิจัยในการหาจํานวนตัวอยางและวิธีการเลือกสุม
ตัวอยางรวมถึงการเลือกเก็บขอมูลและใชวิธีการทาง
สถิติ ในการตรวจสอบสมมติฐานท่ีตั้งข้ึนจากขอมูลท่ี
เก็บรวบรวมดังกลาว สําหรับการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชวิธี
การศึกษามีรายละเอียดดังตอไปน้ี
ประชากรและกลุมตัวอยาง

กลุมนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร สาขา
สาธารณสุขศาสตรช้ันป 3 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
จังหวัดศรีสะเกษ

1.1 กลุมประชากร นักศึกษานักศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร สาขาสาธารณสุขศาสตรช้ันป 3
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน
ท้ังหมด 106 คน

1.2 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางนักศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร สาขาสาธารณสุขศาสตรช้ันป 3
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ คํานวณ
โดยสูตร Toro Yamanae ระดับความเช่ือมั่น 95%
หรือระดับความคลาดเคลื่อน ยอมรับได 0.05% เทากับ
84

การเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยเปนผูทําการรวบรวมขอมูล

ท้ังหมดดวยตนเอง โดยการดําเนินการดังตอไปน้ี
1.ผูวิจัยทําการหารายช่ือสมาชิกของนักศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร สาขาสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยเฉลิม จังหวัดศรีสะเกษ

2. ผูวิจัยเขาพบนักศึกษาเพ่ือแจกแบบสอบถามท่ี
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือ
ผูวิจัยช้ีแจงวัตถุประสงคของการทําวิจัยและขอความ
รวมมือในการตอบแบบสอบถาม

3. นักศึกษาไดยินยอมใหความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถาม

4.นําขอมูลท่ีไดรับจากการแจกแบบสอบถาม
ท้ังหมดท่ีขอมูลครบถวนมาวิเคราะหขอมูลตามวิธีทาง
สถิติตอไป

วิธีการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร

โดยใช
1. สถิติเชิงพรรณนา (Description statistics)
ใหอธิบายขอมูลลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง

ศึกษาท่ีลักษณะดาน เพศ อายุ สถานภาพ รายได สถิติ
ท่ีใชไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2. สถิติเชิงวิเคราะห (Analytic Statistics)
หาสาเหตุจากสถานการณท่ีเปนสาเหตุกอใหเกิด

ความเครียด ไดแก สาเหตุจากความขัดแยงของสมาชิก
ในครอบครัว สาเหตุจากการเรียน สาเหตุจากขอบังคับ
สถานศึ กษา  ส ถิ ติ ท่ี ใ ช ไ ด แ ก  ร อยละ  ค า เ ฉลี่ ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

3. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลสวน
บุคคลกับสถานการณสาเหตุความเครียดของนักศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตรโดยใชสถิติโดยใชสถิติ ไคสแคว
(Chi-Square)

ประเมินสถานการณ ท่ี เปนสาเหตุกอให เ กิด
ความเครียดในระดับตางๆ 5 ระดับ คือ
1 กอใหเกิดความเครียดนอยท่ีสุด 1 คะแนน
2 กอใหเกิดความเครียดเพียงเล็กนอย 2 คะแนน
3 กอใหเกิดความเครียดระดับ 3 คะแนน
ปานกลาง
4 กอใหเกิดความเครียดมาก 4 คะแนน
5 กอใหเกิดความเครียดมากท่ีสุด 5 คะแนน

การแปลผลแบบสอบถามสาเหตุ ท่ีกอใหเกิด
ความเครียด

เกณฑในการแปลผลคะแนนสาเหตุท่ีกอใหเกิด
ความเครียดเมื่อไดคะแนนครบทุกขอแลว นําคะแนน
ของผูตอบแตละคนมารวมกัน แลวหาคาเฉลี่ยใช
หลักการ แปลผลคาเฉลี่ยในการใหความหมายคะแนน
เฉลี่ยสาเหตุท่ีกอใหเกิดความเครียด (ประคอง กรรณ
สูต.2542: 108) ดังน้ีคะแนนเฉลี่ย การแปลความหมาย

4.50 - 5.00 มีความสัมพันธกอใหเกิด
ความเครียดในระดับสูงมากท่ีสุด
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เก็บรวบรวมดังกลาว สําหรับการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชวิธี
การศึกษามีรายละเอียดดังตอไปน้ี
ประชากรและกลุมตัวอยาง

กลุมนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร สาขา
สาธารณสุขศาสตรช้ันป 3 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
จังหวัดศรีสะเกษ

1.1 กลุมประชากร นักศึกษานักศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร สาขาสาธารณสุขศาสตรช้ันป 3
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน
ท้ังหมด 106 คน

1.2 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางนักศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร สาขาสาธารณสุขศาสตรช้ันป 3
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ คํานวณ
โดยสูตร Toro Yamanae ระดับความเช่ือมั่น 95%
หรือระดับความคลาดเคลื่อน ยอมรับได 0.05% เทากับ
84

การเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยเปนผูทําการรวบรวมขอมูล

ท้ังหมดดวยตนเอง โดยการดําเนินการดังตอไปน้ี
1.ผูวิจัยทําการหารายช่ือสมาชิกของนักศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร สาขาสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยเฉลิม จังหวัดศรีสะเกษ

2. ผูวิจัยเขาพบนักศึกษาเพ่ือแจกแบบสอบถามท่ี
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือ
ผูวิจัยช้ีแจงวัตถุประสงคของการทําวิจัยและขอความ
รวมมือในการตอบแบบสอบถาม

3. นักศึกษาไดยินยอมใหความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถาม

4.นําขอมูลท่ีไดรับจากการแจกแบบสอบถาม
ท้ังหมดท่ีขอมูลครบถวนมาวิเคราะหขอมูลตามวิธีทาง
สถิติตอไป

วิธีการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร

โดยใช
1. สถิติเชิงพรรณนา (Description statistics)
ใหอธิบายขอมูลลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง

ศึกษาท่ีลักษณะดาน เพศ อายุ สถานภาพ รายได สถิติ
ท่ีใชไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2. สถิติเชิงวิเคราะห (Analytic Statistics)
หาสาเหตุจากสถานการณท่ีเปนสาเหตุกอใหเกิด

ความเครียด ไดแก สาเหตุจากความขัดแยงของสมาชิก
ในครอบครัว สาเหตุจากการเรียน สาเหตุจากขอบังคับ
สถานศึ กษา  ส ถิ ติ ท่ี ใ ช ไ ด แ ก  ร อยละ  ค า เ ฉลี่ ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

3. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลสวน
บุคคลกับสถานการณสาเหตุความเครียดของนักศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตรโดยใชสถิติโดยใชสถิติ ไคสแคว
(Chi-Square)

ประเมินสถานการณ ท่ี เปนสาเหตุกอให เ กิด
ความเครียดในระดับตางๆ 5 ระดับ คือ
1 กอใหเกิดความเครียดนอยท่ีสุด 1 คะแนน
2 กอใหเกิดความเครียดเพียงเล็กนอย 2 คะแนน
3 กอใหเกิดความเครียดระดับ 3 คะแนน
ปานกลาง
4 กอใหเกิดความเครียดมาก 4 คะแนน
5 กอใหเกิดความเครียดมากท่ีสุด 5 คะแนน

การแปลผลแบบสอบถามสาเหตุ ท่ีกอใหเกิด
ความเครียด

เกณฑในการแปลผลคะแนนสาเหตุท่ีกอใหเกิด
ความเครียดเมื่อไดคะแนนครบทุกขอแลว นําคะแนน
ของผูตอบแตละคนมารวมกัน แลวหาคาเฉลี่ยใช
หลักการ แปลผลคาเฉลี่ยในการใหความหมายคะแนน
เฉลี่ยสาเหตุท่ีกอใหเกิดความเครียด (ประคอง กรรณ
สูต.2542: 108) ดังน้ีคะแนนเฉลี่ย การแปลความหมาย

4.50 - 5.00 มีความสัมพันธกอใหเกิด
ความเครียดในระดับสูงมากท่ีสุด
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3.50 - 4.49 มีความสัมพันธกอใหเกิด
ความเครียดในระดับสูงมาก

2.50 - 3.49 มีความสัมพันธกอใหเกิด
ความเครียดในระดับปานกลาง

1.50 - 2.49 มีความสัมพันธกอใหเกิด
ความเครียดในระดับนอย

1.00 - 1.49 มีความสัมพันธกอใหเกิดความเครียด
ในระดับนอยท่ีสุด
สรุปผลการวิจัย

1. ขอมูลท่ัวไปของนักศึกษา
ผลการศึกษาพบวานักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง

มีแนวโนมเกิดความเครียดมากกวาเพศชาย คิดเปนรอย
ละ 94 มีอายุ 21 ป คิดเปนรอยละ 61.9 สถานภาพ
ของนักศึกษาคือ โสด คิดเปนรอยละ 98.8 และสวน
ใหญไมมีรายได คิดเปนรอยละ 70.2

2. การวิเคราะหจากแบบสอบถามท่ีประเมิน
สถานการณท่ีเปนสาเหตุท่ีกอใหเกิดความเครียดไดแก
สาเหตุจากความขัดแยงของสมาชิกในครอบครัว สาเหตุ
จากการเรียน และสาเหตุจากขอบังคับจากสถานศึกษา
พบวา อยูในระดับปานกลาง โดยมีคา (x2= 2.54, S.D.
= 1.52) สวนใหญ สาเหตุเกิดจากการบังคับศึกษาอยูใน
ระดับ ปานกลาง รองลงมาคือ สาเหตุจากการเรียนอยู
ในระดับปานกลาง และ สาเหตุจากความขัดแยงของ
สมาชิกในครอบครัวอยูในระดับนอย โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.93, 2.63 และ 1.79 ตามลําดับ

3. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลสวน
บุคคลกับ สถานการณ ท่ี เปนสาเหตุ ท่ีกอให เ กิด
ความเครียดของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร
มหา วิทยาลั ย เฉลิมกาญจนา  พบว า  เพศ อายุ
สถานะภาพการสมรสรายได ไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการใชสารเคมีทาง โดยเพศ มีคา x2 =
3.09 อายุมีคา x2 = 4.08 เทากับ สถานะภาพการ
สมรส มีคา x2 = 1.22 รายได มีคา x2 = 20.53
อภิปลายผลการศึกษา

ผลการศึกษาคนควาครั้งน้ี อภิปลายผลไดดังน้ี
1. การวิเคราะหจากแบบสอบถามท่ีประเมิน

สถานการณท่ีเปนสาเหตุท่ีกอใหเกิดความเครียดของ

นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร พบวา อยูในระดับ
ปานกลาง โดยมีคา (x2= 2.54, S.D.= 1.52) สวนใหญ
สาเหตุเกิดจากการบังคับศึกษาอยูในระดับ ปานกลาง
รองลงมาคือ สาเหตุจากการเรียนอยูในระดับปานกลาง
2.93 ตามลําดับซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของรศ. ระวิว
รรณ แสงฉาย และคณะ ศึ กษาปจจัย ท่ีมีผลตอ
ความเครียดของนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พบวา ระดับความเครียด
ของนักศึกษา สวนใหญมีระดับความเครียดอยู ใน
เกณฑปกติ จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ53.8

2. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลสวน
บุคคลกับ สถานการณ ท่ี เปนสาเหตุ ท่ีกอให เ กิด
ความเครียดของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร
มหา วิทยาลั ย เฉลิมกาญจนา  พบว า เพศ  อายุ
สถานะภาพการสมรสรายได ไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการใชสารเคมีทาง โดยเพศ มีคา x2 = 3.09
อายุมีคา x2 = 4.08 เทากับ สถานะภาพการสมรส มีคา
x2 = 1.22 รายได มีคา x2 เทากับ 20.53 ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ชิสาพัชร ชูทอง(2560) ศึกษาระดับ
ความเครียดและการจัดการความเครียดของนักศึกษา
ในรายวิชาวิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง พบวา การศึกษาความสัมพันธระดับ
ความเครียดของนักศึกษาจําแนกตาม เพศ อายุ คณะ
เกรดเฉลี่ยสะสม สถานท่ีพักอาศัยขณะศึกษา อาชีพ
ของผูปกครอง และรายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน
ไมมีความสัมพันธกับระดับความเครียดของนักศึกษา
ตรงกับผลการศึกษาเรื่อง ความเครียดของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาท่ี
พบวา เพศท่ีแตกตางกันมีระดับความเครียดโดยรวมท่ี
ไมแตกตางกัน (ผกากรอง, 2557) และผลการศึกษาน้ี
พบวา นักศึกษาท่ีมีสาขาวิชาและรูปแบบการเลี้ยงดูมี
ค ว ามสั ม พันธ ทา งบวกระดั บต่ํ า ม าก กับร ะดั บ
ความเครียดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาเรื่อง ปจจัยทํานายความเครียด
ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ท่ีพบวา
สัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกลชิดมี
ความสัมพันธทางบวกกับความเครียด (ทัศนา, 2553)
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3.50 - 4.49 มีความสัมพันธกอใหเกิด
ความเครียดในระดับสูงมาก

2.50 - 3.49 มีความสัมพันธกอใหเกิด
ความเครียดในระดับปานกลาง

1.50 - 2.49 มีความสัมพันธกอใหเกิด
ความเครียดในระดับนอย

1.00 - 1.49 มีความสัมพันธกอใหเกิดความเครียด
ในระดับนอยท่ีสุด
สรุปผลการวิจัย

1. ขอมูลท่ัวไปของนักศึกษา
ผลการศึกษาพบวานักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง

มีแนวโนมเกิดความเครียดมากกวาเพศชาย คิดเปนรอย
ละ 94 มีอายุ 21 ป คิดเปนรอยละ 61.9 สถานภาพ
ของนักศึกษาคือ โสด คิดเปนรอยละ 98.8 และสวน
ใหญไมมีรายได คิดเปนรอยละ 70.2

2. การวิเคราะหจากแบบสอบถามท่ีประเมิน
สถานการณท่ีเปนสาเหตุท่ีกอใหเกิดความเครียดไดแก
สาเหตุจากความขัดแยงของสมาชิกในครอบครัว สาเหตุ
จากการเรียน และสาเหตุจากขอบังคับจากสถานศึกษา
พบวา อยูในระดับปานกลาง โดยมีคา (x2= 2.54, S.D.
= 1.52) สวนใหญ สาเหตุเกิดจากการบังคับศึกษาอยูใน
ระดับ ปานกลาง รองลงมาคือ สาเหตุจากการเรียนอยู
ในระดับปานกลาง และ สาเหตุจากความขัดแยงของ
สมาชิกในครอบครัวอยูในระดับนอย โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.93, 2.63 และ 1.79 ตามลําดับ

3. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลสวน
บุคคลกับ สถานการณ ท่ี เปนสาเหตุ ท่ีกอให เ กิด
ความเครียดของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร
มหา วิทยาลั ย เฉลิมกาญจนา  พบว า  เพศ อายุ
สถานะภาพการสมรสรายได ไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการใชสารเคมีทาง โดยเพศ มีคา x2 =
3.09 อายุมีคา x2 = 4.08 เทากับ สถานะภาพการ
สมรส มีคา x2 = 1.22 รายได มีคา x2 = 20.53
อภิปลายผลการศึกษา

ผลการศึกษาคนควาครั้งน้ี อภิปลายผลไดดังน้ี
1. การวิเคราะหจากแบบสอบถามท่ีประเมิน

สถานการณท่ีเปนสาเหตุท่ีกอใหเกิดความเครียดของ

นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร พบวา อยูในระดับ
ปานกลาง โดยมีคา (x2= 2.54, S.D.= 1.52) สวนใหญ
สาเหตุเกิดจากการบังคับศึกษาอยูในระดับ ปานกลาง
รองลงมาคือ สาเหตุจากการเรียนอยูในระดับปานกลาง
2.93 ตามลําดับซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของรศ. ระวิว
รรณ แสงฉาย และคณะ ศึ กษาปจจัย ท่ีมีผลตอ
ความเครียดของนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พบวา ระดับความเครียด
ของนักศึกษา สวนใหญมีระดับความเครียดอยู ใน
เกณฑปกติ จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ53.8

2. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลสวน
บุคคลกับ สถานการณ ท่ี เปนสาเหตุ ท่ีกอให เ กิด
ความเครียดของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร
มหา วิทยาลั ย เฉลิมกาญจนา  พบว า เพศ  อายุ
สถานะภาพการสมรสรายได ไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการใชสารเคมีทาง โดยเพศ มีคา x2 = 3.09
อายุมีคา x2 = 4.08 เทากับ สถานะภาพการสมรส มีคา
x2 = 1.22 รายได มีคา x2 เทากับ 20.53 ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ชิสาพัชร ชูทอง(2560) ศึกษาระดับ
ความเครียดและการจัดการความเครียดของนักศึกษา
ในรายวิชาวิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง พบวา การศึกษาความสัมพันธระดับ
ความเครียดของนักศึกษาจําแนกตาม เพศ อายุ คณะ
เกรดเฉลี่ยสะสม สถานท่ีพักอาศัยขณะศึกษา อาชีพ
ของผูปกครอง และรายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน
ไมมีความสัมพันธกับระดับความเครียดของนักศึกษา
ตรงกับผลการศึกษาเรื่อง ความเครียดของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาท่ี
พบวา เพศท่ีแตกตางกันมีระดับความเครียดโดยรวมท่ี
ไมแตกตางกัน (ผกากรอง, 2557) และผลการศึกษาน้ี
พบวา นักศึกษาท่ีมีสาขาวิชาและรูปแบบการเลี้ยงดูมี
ค ว ามสั ม พันธ ทา งบวกระดั บต่ํ า ม าก กับร ะดั บ
ความเครียดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาเรื่อง ปจจัยทํานายความเครียด
ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ท่ีพบวา
สัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกลชิดมี
ความสัมพันธทางบวกกับความเครียด (ทัศนา, 2553)
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3.50 - 4.49 มีความสัมพันธกอใหเกิด
ความเครียดในระดับสูงมาก

2.50 - 3.49 มีความสัมพันธกอใหเกิด
ความเครียดในระดับปานกลาง

1.50 - 2.49 มีความสัมพันธกอใหเกิด
ความเครียดในระดับนอย

1.00 - 1.49 มีความสัมพันธกอใหเกิดความเครียด
ในระดับนอยท่ีสุด
สรุปผลการวิจัย

1. ขอมูลท่ัวไปของนักศึกษา
ผลการศึกษาพบวานักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง

มีแนวโนมเกิดความเครียดมากกวาเพศชาย คิดเปนรอย
ละ 94 มีอายุ 21 ป คิดเปนรอยละ 61.9 สถานภาพ
ของนักศึกษาคือ โสด คิดเปนรอยละ 98.8 และสวน
ใหญไมมีรายได คิดเปนรอยละ 70.2

2. การวิเคราะหจากแบบสอบถามท่ีประเมิน
สถานการณท่ีเปนสาเหตุท่ีกอใหเกิดความเครียดไดแก
สาเหตุจากความขัดแยงของสมาชิกในครอบครัว สาเหตุ
จากการเรียน และสาเหตุจากขอบังคับจากสถานศึกษา
พบวา อยูในระดับปานกลาง โดยมีคา (x2= 2.54, S.D.
= 1.52) สวนใหญ สาเหตุเกิดจากการบังคับศึกษาอยูใน
ระดับ ปานกลาง รองลงมาคือ สาเหตุจากการเรียนอยู
ในระดับปานกลาง และ สาเหตุจากความขัดแยงของ
สมาชิกในครอบครัวอยูในระดับนอย โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.93, 2.63 และ 1.79 ตามลําดับ

3. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลสวน
บุคคลกับ สถานการณ ท่ี เปนสาเหตุ ท่ีกอให เ กิด
ความเครียดของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร
มหา วิทยาลั ย เฉลิมกาญจนา  พบว า  เพศ อายุ
สถานะภาพการสมรสรายได ไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการใชสารเคมีทาง โดยเพศ มีคา x2 =
3.09 อายุมีคา x2 = 4.08 เทากับ สถานะภาพการ
สมรส มีคา x2 = 1.22 รายได มีคา x2 = 20.53
อภิปลายผลการศึกษา

ผลการศึกษาคนควาครั้งน้ี อภิปลายผลไดดังน้ี
1. การวิเคราะหจากแบบสอบถามท่ีประเมิน

สถานการณท่ีเปนสาเหตุท่ีกอใหเกิดความเครียดของ

นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร พบวา อยูในระดับ
ปานกลาง โดยมีคา (x2= 2.54, S.D.= 1.52) สวนใหญ
สาเหตุเกิดจากการบังคับศึกษาอยูในระดับ ปานกลาง
รองลงมาคือ สาเหตุจากการเรียนอยูในระดับปานกลาง
2.93 ตามลําดับซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของรศ. ระวิว
รรณ แสงฉาย และคณะ ศึ กษาปจจัย ท่ีมีผลตอ
ความเครียดของนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พบวา ระดับความเครียด
ของนักศึกษา สวนใหญมีระดับความเครียดอยู ใน
เกณฑปกติ จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ53.8

2. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลสวน
บุคคลกับ สถานการณ ท่ี เปนสาเหตุ ท่ีกอให เ กิด
ความเครียดของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร
มหา วิทยาลั ย เฉลิมกาญจนา  พบว า เพศ  อายุ
สถานะภาพการสมรสรายได ไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการใชสารเคมีทาง โดยเพศ มีคา x2 = 3.09
อายุมีคา x2 = 4.08 เทากับ สถานะภาพการสมรส มีคา
x2 = 1.22 รายได มีคา x2 เทากับ 20.53 ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ชิสาพัชร ชูทอง(2560) ศึกษาระดับ
ความเครียดและการจัดการความเครียดของนักศึกษา
ในรายวิชาวิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง พบวา การศึกษาความสัมพันธระดับ
ความเครียดของนักศึกษาจําแนกตาม เพศ อายุ คณะ
เกรดเฉลี่ยสะสม สถานท่ีพักอาศัยขณะศึกษา อาชีพ
ของผูปกครอง และรายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน
ไมมีความสัมพันธกับระดับความเครียดของนักศึกษา
ตรงกับผลการศึกษาเรื่อง ความเครียดของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาท่ี
พบวา เพศท่ีแตกตางกันมีระดับความเครียดโดยรวมท่ี
ไมแตกตางกัน (ผกากรอง, 2557) และผลการศึกษาน้ี
พบวา นักศึกษาท่ีมีสาขาวิชาและรูปแบบการเลี้ยงดูมี
ค ว ามสั ม พันธ ทา งบวกระดั บต่ํ า ม าก กับร ะดั บ
ความเครียดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาเรื่อง ปจจัยทํานายความเครียด
ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ท่ีพบวา
สัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกลชิดมี
ความสัมพันธทางบวกกับความเครียด (ทัศนา, 2553)
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ผลการศึกษาคนควาครั้งน้ี สามารถนํามา

ประกอบเปนขอมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญใหแกหนวยงานท่ี
เก่ียวของ อาทิ ผูบริหาร อาจารยผูสอน อาจารยท่ีปรึกษา
เพ่ือไดรับทราบถึงสถานการณการเกิดความเครียดของ
นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร สาขาสาธารณสุข
ศาสตรช้ันป 3 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะ
เกษ และเปนขอมูลพ้ืนฐานในการทําความเขาใจมุมมอง
อารมณความรูสึก และเหตุผลของนักศึกษามากยิ่งข้ึน

1.2 ขอมูลจากการศึกษาครั้งน้ี สามารถนําไป
ประกอบการปรับเปลี่ยนกลยุทธการจัดการดานตางๆท่ี
จะชวยเสริมสรางความสุขเพ่ิมข้ึนใหกับนักศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร   สาขาสาธารณสุขศาสตรช้ันป 3
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ ไมวาจะ
เปนดานการเสริมสรางบรรยากาศในการเรียนการสอน
ท่ีอบอุน ผอนคลาย และสอดคลองกับความเปนจริงท่ี
เกิดข้ึน การวางแผนในการสงเสริม ปองกัน และ
เฝาระวังปญหาท่ีอาจเกิดความเครียดของนักศึกษา
การปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพใหเอ้ืออํานวย
ตอการเรียนรู

2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย
2.1 ควรศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีจะชวยเสริมสราง

ความสุขและลดความเครียดในกลุมนักเรียน นักศึกษา
สาธารณสุขศาสตร หรือนักศึกษากลุมอ่ืนๆ

2.2 ควรศึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการชีวิตให
มีความสุขในวัยเรียนอาทิดานทัศนคติ หรือมุมมองทาง
วิชาชีพ ดานความคาดหวัง ดานครอบครัว ดานกายภาพ
หรือดานสุขภาพจิต เพ่ือมุงพัฒนานักศึกษาใหรูจักการ
บริหารจัดการความเครียดอยางสรางสรรคและเปนระบบ
บรรณานุกรม
กระทร ว งส า ธ า รณสุ ข .  ( 2524) คลาย เ ค รี ยด .

กรุงเทพมหานคร: กรมสุขภาพจิตสํานักพัฒนา
สุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข
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นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร สาขาสาธารณสุข
ศาสตรช้ันป 3 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะ
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สาเหตุและการจัดการกับความเครียดของนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จงัหวัดศรีสะเกษ

Research was to study causes of stress and how to manage the stress that affected
student who enrolled in the Public Fealth faculty, Chalermkarnchana university, Sisaket

จริยา เศรษฐชนะ1* ศรศักดิ์ ตันตะโนกิจ1 รมยกมล วิจติรจันทร1
1คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสาเหตุและการจัดการกับความเครียดของนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ ผูวิจัยไดดําเนินงานการทําวิจัยโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ ประชากรท่ีใชใน
การวิจัยคือนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตรมีท้ังหมดจํานวน 350 คน ใชสูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) เพ่ือการ
คํานวณหากลุมตัวอยาง ไดจํานวน 186 คน สถิติท่ีใชในการวิเคราะห คือ สถิติเปนคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย(Mean) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) ผลการศึกษาพบวา ผูท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ
75.80 มีอายุ 18-20 ป คิดเปนรอยละ 61.30 สวนใหญอาศัยอยูกับเพ่ือน/ท่ีหอพัก คิดเปนรอยละ 89.80 สวนใหญเปนระดับ
การศึกษาช้ันปท่ี 1 และปท่ี 2 คิดเปนรอยละ 37 ผลการเรียนของนักศึกษาเฉลี่ยมากกวา 3.00 คิดเปนรอยละ 34.90 ดานรายรับ
ตอเดือนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะมีรายรับตอเดือน 4,001 - 5,000 คิดเปนรอยละ 33.90 สวนใหญมีสาเหตุความเครียด
โดยรวมแลวอยูในระดับเครียดนอย มีวิธีจัดการกับความเครียด โดยรวมแลวอยูในระดับปานกลาง และพบวาวิธีการจัดการกับ
ความเครียดท่ีดี คือ การออกกําลังกาย ถารูสึกเครียดจากการทํางานหรือจากการเรียน การกําลังกายจนเหน่ือยและมีเหง่ือออก
จะชวยใหรูสึกดีข้ึนได และรายรับมีความสัมพันธกับการจัดการความเครียดของนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 ท่ีพักอาศยั
และระดับช้ันป มีความสัมพันธกับการจัดการความเครียดของนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05
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mean, and standard deviation figures. Results from the study revealed that most of the respondents were
female (75.8 %) and their ages were mostly between 18-20 years old (61.3 %).  The majority of these students
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การวิจัยคือนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตรมีท้ังหมดจํานวน 350 คน ใชสูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) เพ่ือการ
คํานวณหากลุมตัวอยาง ไดจํานวน 186 คน สถิติท่ีใชในการวิเคราะห คือ สถิติเปนคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย(Mean) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) ผลการศึกษาพบวา ผูท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ
75.80 มีอายุ 18-20 ป คิดเปนรอยละ 61.30 สวนใหญอาศัยอยูกับเพ่ือน/ท่ีหอพัก คิดเปนรอยละ 89.80 สวนใหญเปนระดับ
การศึกษาช้ันปท่ี 1 และปท่ี 2 คิดเปนรอยละ 37 ผลการเรียนของนักศึกษาเฉลี่ยมากกวา 3.00 คิดเปนรอยละ 34.90 ดานรายรับ
ตอเดือนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะมีรายรับตอเดือน 4,001 - 5,000 คิดเปนรอยละ 33.90 สวนใหญมีสาเหตุความเครียด
โดยรวมแลวอยูในระดับเครียดนอย มีวิธีจัดการกับความเครียด โดยรวมแลวอยูในระดับปานกลาง และพบวาวิธีการจัดการกับ
ความเครียดท่ีดี คือ การออกกําลังกาย ถารูสึกเครียดจากการทํางานหรือจากการเรียน การกําลังกายจนเหน่ือยและมีเหง่ือออก
จะชวยใหรูสึกดีข้ึนได และรายรับมีความสัมพันธกับการจัดการความเครียดของนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 ท่ีพักอาศยั
และระดับช้ันป มีความสัมพันธกับการจัดการความเครียดของนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05
คําสําคัญ: ความเครียด การจัดการ นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร

ABSTRACT

The objective of this research was to study causes of stress and how to manage the stress that
affected students who enrolled in the Faculty of Public Health, Chalermkarnchana University, Srisaket.
Questionnaires were used as research instrument. The population involved in the study consisted of 350
students who enrolled in the Faculty of Public Health. Taro Yamane’s formula was utilized to generate the
sampling population figure which yielded a number of 186. Statistics used for data analysis yielded percentage,
mean, and standard deviation figures. Results from the study revealed that most of the respondents were
female (75.8 %) and their ages were mostly between 18-20 years old (61.3 %).  The majority of these students
stayed in the dormitory/friends’ housing (89.8 %). Most of them were first and second year students (37 %). In
terms of their grade point averages, most of them had a GPA of 3.00 or above (34.9 %).  As for their expenses,
these students received 4,001-50,000 baht per month (33.9 %). The study also found that most of these
students were affected by stress but, overall, the stress was at a minimal level. In general, these students were

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
Vol. 4 No.1 Jan – Jun 2017

~ 145 ~

สาเหตุและการจัดการกับความเครียดของนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จงัหวัดศรีสะเกษ

Research was to study causes of stress and how to manage the stress that affected
student who enrolled in the Public Fealth faculty, Chalermkarnchana university, Sisaket

จริยา เศรษฐชนะ1* ศรศักดิ์ ตันตะโนกิจ1 รมยกมล วิจติรจันทร1
1คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

99 หมู 6 ตําบลโพธ์ิ อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
E-mail: Tanickc@Yahoo.com

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสาเหตุและการจัดการกับความเครียดของนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ ผูวิจัยไดดําเนินงานการทําวิจัยโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ ประชากรท่ีใชใน
การวิจัยคือนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตรมีท้ังหมดจํานวน 350 คน ใชสูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) เพ่ือการ
คํานวณหากลุมตัวอยาง ไดจํานวน 186 คน สถิติท่ีใชในการวิเคราะห คือ สถิติเปนคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย(Mean) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) ผลการศึกษาพบวา ผูท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ
75.80 มีอายุ 18-20 ป คิดเปนรอยละ 61.30 สวนใหญอาศัยอยูกับเพ่ือน/ท่ีหอพัก คิดเปนรอยละ 89.80 สวนใหญเปนระดับ
การศึกษาช้ันปท่ี 1 และปท่ี 2 คิดเปนรอยละ 37 ผลการเรียนของนักศึกษาเฉลี่ยมากกวา 3.00 คิดเปนรอยละ 34.90 ดานรายรับ
ตอเดือนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะมีรายรับตอเดือน 4,001 - 5,000 คิดเปนรอยละ 33.90 สวนใหญมีสาเหตุความเครียด
โดยรวมแลวอยูในระดับเครียดนอย มีวิธีจัดการกับความเครียด โดยรวมแลวอยูในระดับปานกลาง และพบวาวิธีการจัดการกับ
ความเครียดท่ีดี คือ การออกกําลังกาย ถารูสึกเครียดจากการทํางานหรือจากการเรียน การกําลังกายจนเหน่ือยและมีเหง่ือออก
จะชวยใหรูสึกดีข้ึนได และรายรับมีความสัมพันธกับการจัดการความเครียดของนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 ท่ีพักอาศยั
และระดับช้ันป มีความสัมพันธกับการจัดการความเครียดของนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05
คําสําคัญ: ความเครียด การจัดการ นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร

ABSTRACT

The objective of this research was to study causes of stress and how to manage the stress that
affected students who enrolled in the Faculty of Public Health, Chalermkarnchana University, Srisaket.
Questionnaires were used as research instrument. The population involved in the study consisted of 350
students who enrolled in the Faculty of Public Health. Taro Yamane’s formula was utilized to generate the
sampling population figure which yielded a number of 186. Statistics used for data analysis yielded percentage,
mean, and standard deviation figures. Results from the study revealed that most of the respondents were
female (75.8 %) and their ages were mostly between 18-20 years old (61.3 %).  The majority of these students
stayed in the dormitory/friends’ housing (89.8 %). Most of them were first and second year students (37 %). In
terms of their grade point averages, most of them had a GPA of 3.00 or above (34.9 %).  As for their expenses,
these students received 4,001-50,000 baht per month (33.9 %). The study also found that most of these
students were affected by stress but, overall, the stress was at a minimal level. In general, these students were



วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
Vol. 4 No.1 Jan – Jun 2017

~ 146 ~

able to effectively manage the stress. The best method used for solving the stress problem was to have an
exercise especially if the stress was caused by working or studying. Having an exercise until feeling tired or
perspired was found to be helpful. The amount of money these students received for their spending money
had relationship to how they managed their stress with a statistical significant difference of .01. Housing and year
of their study had relationship to how they managed their stress with a statistical significant difference of .05.

Keywords: stress, management and Students who enrolled in the Faculty of Public Health

บทนํา

ในสังคมไทยยุคปจจุบันน้ีปญหาความเครียดได
กลายเปนปญหาสุขภาพจิตท่ีสําคัญของคน ทุกเพศทุกวัย
อาจเปนเพราะสภาพสังคมและเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป
อยางรวดเร็ว รวมท้ังภาวะวิกฤตของปญหาสังคมในหลายๆ
ดาน เชน ปญหาการวางงาน ปญหาความยากจน ปญหา
อาชญากรรม และปญหาภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งสิ่งเหลาน้ีเองท่ี
ทําใหเกิดความเครียดข้ึน และเมื่อเกิดความเครียด ก็จะ
กอใหเกิดปญหาสุขภาพตามมา ซึ่งสาเหตุมาจากจิตใจดวย
กรมสุขภาพจิต (2551) ปจจุบัน จึงมีผูท่ีปวยดวยโรคเครียด
เปนจํานวนมาก จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขพบวา
มีผูปวยดวยโรคน้ีในประเทศไทยเปนจํานวน 1,076,155
คน (อภิชาติ จํารัสฤทธิรงค, ปราโมทย ประสาทกุล และ
ปญญา ชูเลิศ, 2553) ซึ่งคนสวนใหญ อาจมองวาโรคเครียด
เปนโรคท่ีธรรมดา ไมเกิดอันตรายรายแรง แตผูปวยท่ีมี
อาการเครียดควรรีบรักษาเพราะอาจจะสงผลทําใหเกิด
โรคแทรกซอนได เชน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง
โรคหอบหืด โรคปวดศีรษะไมเกรนซึ่งโรคเหลาน้ีจะสงผลตอ
คุณภาพชีวิต ทําใหประสิทธิภาพของการทํางานลดลง เกิด
ความวิตกกังวล นอนไมหลับ ใจสั่นตกใจงาย เหง่ือออกมาก
ผิดปกติ อารยา สิงหสวัสดิ์ (2552:2) ความเครียดเปน
การตอบสนองของรางกาย จิตใจ ความคิด และพฤติกรรม
ของบุคคลท่ีมีผลตอสิ่งเราท้ังภายในและภายนอกซึ่งมี
ความรูสึกนึกคิด สถานการณ หรือสิ่งแวดลอมตาง ๆ โดย
บุคคลจะรับรู ว าเปนภาวะท่ีกดดัน คุกคาม บีบคั้น
ถาบุคคลน้ันสามารถปรับตัวและมีความพึงพอใจ จะทําให
เกิดการตื่นเตน เกิดพลังในการท่ีจัดการกับสิ่งตาง ๆ ไดอีก
ท้ังเปน การเสริมสรางความแข็งแรง ทางรางกายและจิตใจ
แตถาไมมีความพึงพอใจและไมสามารถปรับตัวไดจะทําให

บุคคลน้ันเกิดความเครียด ซึ่งจะสงผลทําใหเสียสมดุล
ในการดําเนินชีวิตในสังคมได ความเมื่อยลาของรางกาย
ท่ีไดรับการพักผอนท่ีไม เพียงพอ การเจ็บปวย ความ
ขับของใจ การติดสุราและยาเสพติด

สาเหตุเหลาน้ีจะสงผลตอสภาพจิตใจ ทําใหเกิด
ความกดดัน ความกังวล ทําใหขาดสมาธิ ขาดความอดทน
ทําใหการเรียนต่ําลงจนตองพักการเรียนหรือพนจากสถาน
การศึกษา ผศ.วิศิษฐ วัชรเทวินทรกุล (2551: 1)

เปนผลทําใหนักศึกษาตองตั้งใจเรียนเพ่ือรักษา
เกรด เฉลี่ ย  เ พ่ื อ ให เ ป น ท่ี พอ ใจหรื อก าร เ รี ย น
คณะสาธารณสุข อาจจะยากเกินไป อาจารย สั่งงานเยอะ
สงงานไมครบตามกําหนดซึ่งจะสงผลทําใหเกิดความเครียด
อีกท้ังยังมีการจัด การเรียน การสอน ตางไปจากตอนท่ีอยู
ระดับมัธยม คือใหนักศึกษามีความเปนอิสระในการคนควา
เรียนรูดวยตนเอง และรูจัก ท่ีจะตองพ่ึงพาตัวเองใหมาก
ท่ีสุด ทําใหนักศึกษาท่ีปรับตัวไมทันเกิดความเครียด สับสน
ทอแท หมดหวัง รศ.ระวิวรรณ แสงสาย (2557: 4) และยังมี
ปจจัยอ่ืนอีกท่ีทําใหเกิดความเครียด เชน การปรับเปลี่ยน
ตารางเรียนกะทันหัน การเรียนรวมกันหลายสาขา อุปกรณ
ท่ีใชในการเรียนการสอนไมเอ้ืออํานวยท่ีจอดรถไมเพียงพอ
กับจํานวนนักศึกษา การจัดระเบียบ กิจกรรมตาง ๆ ใน
มหาลัย ซึ่งปจจัยเหลาน้ีจะสงผลกระทบตอการศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ด วยเหตุ น้ี จึ งสนใจท่ีจะศึกษาสาเหตุ และ
การจั ดการ กับความเครี ยดนั กศึ กษา เช น ป จจั ย
ดานการศึกษา ดานกิจกรรมนักศึกษา ความสัมพันธใน
กลุมเพ่ือน ดานสภาพแวดลอม ท่ีมีผลตอความเครียดตาง ๆ
เพ่ือปองกันการเกิดความเครียดแกนักศึกษาและทําให
การศึกษาเปนไปดวยความราบรื่น
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able to effectively manage the stress. The best method used for solving the stress problem was to have an
exercise especially if the stress was caused by working or studying. Having an exercise until feeling tired or
perspired was found to be helpful. The amount of money these students received for their spending money
had relationship to how they managed their stress with a statistical significant difference of .01. Housing and year
of their study had relationship to how they managed their stress with a statistical significant difference of .05.

Keywords: stress, management and Students who enrolled in the Faculty of Public Health

บทนํา

ในสังคมไทยยุคปจจุบันน้ีปญหาความเครียดได
กลายเปนปญหาสุขภาพจิตท่ีสําคัญของคน ทุกเพศทุกวัย
อาจเปนเพราะสภาพสังคมและเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป
อยางรวดเร็ว รวมท้ังภาวะวิกฤตของปญหาสังคมในหลายๆ
ดาน เชน ปญหาการวางงาน ปญหาความยากจน ปญหา
อาชญากรรม และปญหาภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งสิ่งเหลาน้ีเองท่ี
ทําใหเกิดความเครียดข้ึน และเมื่อเกิดความเครียด ก็จะ
กอใหเกิดปญหาสุขภาพตามมา ซึ่งสาเหตุมาจากจิตใจดวย
กรมสุขภาพจิต (2551) ปจจุบัน จึงมีผูท่ีปวยดวยโรคเครียด
เปนจํานวนมาก จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขพบวา
มีผูปวยดวยโรคน้ีในประเทศไทยเปนจํานวน 1,076,155
คน (อภิชาติ จํารัสฤทธิรงค, ปราโมทย ประสาทกุล และ
ปญญา ชูเลิศ, 2553) ซึ่งคนสวนใหญ อาจมองวาโรคเครียด
เปนโรคท่ีธรรมดา ไมเกิดอันตรายรายแรง แตผูปวยท่ีมี
อาการเครียดควรรีบรักษาเพราะอาจจะสงผลทําใหเกิด
โรคแทรกซอนได เชน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง
โรคหอบหืด โรคปวดศีรษะไมเกรนซึ่งโรคเหลาน้ีจะสงผลตอ
คุณภาพชีวิต ทําใหประสิทธิภาพของการทํางานลดลง เกิด
ความวิตกกังวล นอนไมหลับ ใจสั่นตกใจงาย เหง่ือออกมาก
ผิดปกติ อารยา สิงหสวัสดิ์ (2552:2) ความเครียดเปน
การตอบสนองของรางกาย จิตใจ ความคิด และพฤติกรรม
ของบุคคลท่ีมีผลตอสิ่งเราท้ังภายในและภายนอกซึ่งมี
ความรูสึกนึกคิด สถานการณ หรือสิ่งแวดลอมตาง ๆ โดย
บุคคลจะรับรู ว าเปนภาวะท่ีกดดัน คุกคาม บีบคั้น
ถาบุคคลน้ันสามารถปรับตัวและมีความพึงพอใจ จะทําให
เกิดการตื่นเตน เกิดพลังในการท่ีจัดการกับสิ่งตาง ๆ ไดอีก
ท้ังเปน การเสริมสรางความแข็งแรง ทางรางกายและจิตใจ
แตถาไมมีความพึงพอใจและไมสามารถปรับตัวไดจะทําให

บุคคลน้ันเกิดความเครียด ซึ่งจะสงผลทําใหเสียสมดุล
ในการดําเนินชีวิตในสังคมได ความเมื่อยลาของรางกาย
ท่ีไดรับการพักผอนท่ีไม เพียงพอ การเจ็บปวย ความ
ขับของใจ การติดสุราและยาเสพติด

สาเหตุเหลาน้ีจะสงผลตอสภาพจิตใจ ทําใหเกิด
ความกดดัน ความกังวล ทําใหขาดสมาธิ ขาดความอดทน
ทําใหการเรียนต่ําลงจนตองพักการเรียนหรือพนจากสถาน
การศึกษา ผศ.วิศิษฐ วัชรเทวินทรกุล (2551: 1)

เปนผลทําใหนักศึกษาตองตั้งใจเรียนเพ่ือรักษา
เกรด เฉลี่ ย  เ พ่ื อ ให เ ป น ท่ี พอ ใจหรื อก าร เ รี ย น
คณะสาธารณสุข อาจจะยากเกินไป อาจารย สั่งงานเยอะ
สงงานไมครบตามกําหนดซึ่งจะสงผลทําใหเกิดความเครียด
อีกท้ังยังมีการจัด การเรียน การสอน ตางไปจากตอนท่ีอยู
ระดับมัธยม คือใหนักศึกษามีความเปนอิสระในการคนควา
เรียนรูดวยตนเอง และรูจัก ท่ีจะตองพ่ึงพาตัวเองใหมาก
ท่ีสุด ทําใหนักศึกษาท่ีปรับตัวไมทันเกิดความเครียด สับสน
ทอแท หมดหวัง รศ.ระวิวรรณ แสงสาย (2557: 4) และยังมี
ปจจัยอ่ืนอีกท่ีทําใหเกิดความเครียด เชน การปรับเปลี่ยน
ตารางเรียนกะทันหัน การเรียนรวมกันหลายสาขา อุปกรณ
ท่ีใชในการเรียนการสอนไมเอ้ืออํานวยท่ีจอดรถไมเพียงพอ
กับจํานวนนักศึกษา การจัดระเบียบ กิจกรรมตาง ๆ ใน
มหาลัย ซึ่งปจจัยเหลาน้ีจะสงผลกระทบตอการศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ด วยเหตุ น้ี จึ งสนใจท่ีจะศึกษาสาเหตุ และ
การจั ดการ กับความเครี ยดนั กศึ กษา เช น ป จจั ย
ดานการศึกษา ดานกิจกรรมนักศึกษา ความสัมพันธใน
กลุมเพ่ือน ดานสภาพแวดลอม ท่ีมีผลตอความเครียดตาง ๆ
เพ่ือปองกันการเกิดความเครียดแกนักศึกษาและทําให
การศึกษาเปนไปดวยความราบรื่น
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able to effectively manage the stress. The best method used for solving the stress problem was to have an
exercise especially if the stress was caused by working or studying. Having an exercise until feeling tired or
perspired was found to be helpful. The amount of money these students received for their spending money
had relationship to how they managed their stress with a statistical significant difference of .01. Housing and year
of their study had relationship to how they managed their stress with a statistical significant difference of .05.

Keywords: stress, management and Students who enrolled in the Faculty of Public Health
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กับจํานวนนักศึกษา การจัดระเบียบ กิจกรรมตาง ๆ ใน
มหาลัย ซึ่งปจจัยเหลาน้ีจะสงผลกระทบตอการศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
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กลุมเพ่ือน ดานสภาพแวดลอม ท่ีมีผลตอความเครียดตาง ๆ
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วัตถุประสงคของการวิจัย
เพ่ือศึกษาสาเหตุและการจัดการกับความเครียด

ของนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัย
เฉลิมกาญจนา
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ

ทําใหทราบถึงสาเหตุและการจัดการความเครียด
ของนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัย
เฉลิมกาญจนา
ขอบเขตการวิจัย
1.กลุมประชากรและกลุมตัวอยาง

1.1 ประชากร
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
1.2 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยน้ี คือ กลุมเสีย่ง

ท่ีเปนสาเหตุและการจดัการกับความเครยีดของนักศกึษา
คณะสาธารณสขุศาสตรมหาวิทยาลยัเฉลมิกาญจนา ในชวง
พ.ศ. 2559 ชวงอายุ 18 ปข้ึนไป จาํนวน 350 คน

2. ขอบเขตดานเน้ือหา
การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยมุงเนนศึกษาสาเหตุและการ

จัดการกับความเครียดของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา มีความเครียดอยูในระดบัท่ีแตละ
คนจะตองประสบซึง่ความเครียดแสดงออกทางอาการท้ัง
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มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ตําบลหนองแกว
อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย

การวิจัยครั้งน้ีไดศึกษาความเครียดตามของสุวัฒน
มหัตนิรันดรกุล และคณะ (2540) :ซึ่งศึกษาความเครียด
ตามแนวคิดของลาซาลัส และโฟรลคแมน Lazarus &
Folkman, (1984) และ Selye (1976) ซึ่งอธิบายวา
ความเครียดของแตละบุคคลเกิดจากความสัมพันธของ
บุคคลกับสิ่ งแวดลอม ทําให เกิดการตอบสนองหรือ
ปฏิกิริยาของรางกายและจิตใจตอสิ่งท่ีมาคุกคามจะมี
มากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับการประเมินคาทางปญญา ท้ังน้ี
เพราะท้ังสองกรอบแนวคิดน้ีสามารถประเมินความเครียด

ไดครอบคลุม ท้ังการประเมินสถานการณความเครียด สิ่ง
เราท่ีมีผลตอความเครียดและปฏิกิริยาการตอบสนองท่ีเกิด
ความเครียด เปนตัวบอกถึงความเครียดแตละบุคคล
แตกตางกัน

ตอนท่ี 1 เก่ียวกับขอมูลท่ัวไป ไดแก เพศ อายุ
ปจจุบันอาศัยอยู กับ ระดับการศึกษา สาขาท่ีศึกษา
ผลการเรียน รายรับตอเดือน

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับสาเหตุของ
ความเครียดของนักศึ กษา ซึ่ งผู วิ จั ยไดประยุ กต ใช
แบบสอบถามความเครียดของ ณัฏฐนันท ดวงจิตต (2552: 2)
อางถึง กรมสุขภาพจิต (2541: 44)
เกณฑการใหคะแนนและการแปลผล
ไมรูสึกเครียด ให 4 คะแนน
เครียดนอย ให 3 คะแนน
เครียดปานกลาง ให 2 คะแนน
เครียดมาก ให 1 คะแนน
การแปรผล

คาเฉลี่ยตั้งแต 1.00 - 1.75 แสดงวาไมรูสึกเครียด
คาเฉลี่ยตั้งแต 1.76 – 2.51 แสดงวาเครียดนอย
คาเฉลี่ยตั้งแต 2.52 – 3.27 แสดงวาเครียดปานกลาง
คาเฉลี่ยตั้งแต 3.28 – 4.00 แสดงวาเครียดมาก

ตอนท่ี3แบบสอบถามวิธีจัดการความเครียดของ
นักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา ซึ่งไดพัฒนามาจากแบบสอบถามพฤติกรรมการ
ลดความเครียดของวิชาการศึกษา ของ ยงยุทธ พิมพา
(2545) ซึ่งผานการทดสอบหาคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.89
โดยผูวิจัยไดปรับปรุงและแบงพฤติกรรมการลดความเครยีด
ออกเปน 3 หัวขอยอย คือ ดานรางกาย ดานจิตใจและดาน
การเรียน โดยมีคําถามท้ังหมด 15 ขอ ดังน้ี ดานรางกาย
ไดแก การรับประทานอาหาร การพักผอน การออกกําลัง
กาย เปนตน  ดานจิตใจ ไดแก การพูดระบาย การน่ังสมาธิ
การทองเท่ียวพักผอน เปนตน ดานการเรียน ไดแก
การวางแผนการเรียน การวางแผนการสอบ โดยจะแบงเปน
พฤติกรรมน้ัน นํามาลดพฤติกรรมน้ันมากท่ีสุด มาก
ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด มีคาเทากับ 5, 4, 3, 2 และ1
ตามลําดับ เชิงชาย ถาวรยุธร (2557: 35)
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หากคาเฉลี่ยตั้งแต 4.51 - 5.00 แสดงวานํามาใช
ลดความเครียดไดมากท่ีสุด

หากคาเฉลี่ยตั้งแต 3.51 - 4.50 แสดงวานํามาใช
ลดความเครียดไดมาก

หากคาเฉลี่ยตั้งแต 2.51 - 3.50 แสดงวานํามาใช
ลดความเครียดไดปานกลาง

หากคาเฉลี่ยตั้งแต 1.51 - 2.50 แสดงวานํามาใช
ลดความเครียดไดนอย

หากคาเฉลี่ยตั้งแต 1.00 - 1.50 แสดงวานํามาใช
ลดความเครียดไดนอยท่ีสุด
การเกบ็รวบรวมขอมลู

1.1 ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับ
ความเครียด ดวยตนเอง

1.2 ผูวิจัยเตรียมความพรอมโดยแจงใหนักศึกษา
ทราบ เพ่ือใหเขาใจวัตถุประสงคใน
การทําวิจัยในครั้งน้ี

1.3 ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการแจก
แบบสอบถาม อานแบบสอบถาม
ใหฟงและเปดโอกาสใหซักถามขอสงสัย

1.4 นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกตอง
ของขอมูล

1.5 นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหผลกาศึกษาตามวิธี
ทางสถิติตอไป
การวิเคราะหขอมลู

วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่งใน
การวิเคราะหขอมูล มีดังน้ี

1.1 วิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา ไดแก
การแจกแจงคาความถ่ี หาคารอยละ คาเฉลี่ยและ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

1.2 วิเคราะหปจจัยท่ีเก่ียวกับความเครียด โดย
ใชสถิติอนุมาน ไดแก คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของ
ไควสแคร
สรุปผลการวิจัย

สถานภาพทางเพศของผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ75.80 และ เพศชาย
คิดเปนรอยละ 24.20 ดานอายุของผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญเปนกลุมท่ีมีอายุ 18 - 20 ป คิดเปนรอยละ 61.30
รองลงมาไดแก กลุมท่ีมีอายุ 21 - 23 ป คิดเปนรอยละ
38.20 และกลุมท่ีมีอายุ 24 - 26 ป คิดเปนรอยละ 0.50

ดานท่ีอยูอาศัยของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
อาศัยอยูกับเพ่ือน/ท่ีหอพัก คิดเปนรอยละ89.80 และ
รองลงมา อาศัยอยูกับบิดา/มารดา คิดเปนรอยละ 10.20
ดานระดับการศึกษาผูตอบแบสอบถามสวนใหญเปนระดับ
การศึกษาช้ันปท่ี 1, 2 คิดเปนรอยละ 37.60 และรองลงมา
ระดับการศึกษาช้ันปท่ี 3

ดานสาขาวิชาของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เปนนักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร คิดเปนรอยละ
38.20 และรองลงมาสาขาอาชีวอนามัย 36.60 และเปน
นักศึกษาสาขาแพทยแผนไทย ตามลําดับ ดานผลการเรียน
ของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีผลการเรียนเฉลี่ยชวง
2.50 - 2.99 คิดเปนรอยละ 47.80 รองลงมา ผลการเรียน
เฉลี่ย มากกวา 3.00 คิดเปนรอยละ34.90 และผลการเรียน
เฉลี่ย 2.00 - 2.49 ตามลําดับ

ดานรายรับตอเดือนผู ตอบแบบสอบถาม
สวนใหญจะมีรายรับตอเดือน 4,001 - 5,000 คิดเปน
รอยละ 33.90 รองลงมา จะมีรายรับตอเดือน 5,001 -
6,000 คิดเปนรอยละ 26.30 รายรับตอเดือนมากกวา
6,000 รายรับตอเดือน 3,000 - 6,000 และรายรับตอเดือน
ต่ํากวา 3,000 ตามลําดับ

1.2 สาเหตุของความเครียดของนักศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

โดยสาเหตุความเครียดของนักศึกษาท่ีอยูใน
ระดับเครียดมาก ไดแก ไมมีเงินเพียงพอในการใชจายได
คะแนนเฉลี่ย 3.37

สําหรับสาเหตุความเครียดของนักศึกษาท่ีอยูใน
ระดับเครียดปานกลาง ไดแก เตรียมตัวไมพรอมกอนสอบ
ไดคะแนนเฉลี่ย 3.23 อาจารยผูสอนใหการบานเยอะ
กลัวสงไมทันเพ่ือน ไดคะแนนเฉลี่ย 3.06 ไมสามารถเลือก
เรียนบางวิชาท่ีตองการได ไดคะแนนเฉลี่ย 2.80 รูสึกวา
ตนเองไมมีสมาธิในการเรียน ไดคะแนนเฉลี่ย 3.05 เรียนไม
ทันเพ่ือน ทําใหรูสึกหนักใจ ไดคะแนนเฉลี่ย 3.11 หนังสือ
หรือเอกสารประกอบการเรียนบางวิชานอยทําใหหนักใจใน
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เปนนักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร คิดเปนรอยละ
38.20 และรองลงมาสาขาอาชีวอนามัย 36.60 และเปน
นักศึกษาสาขาแพทยแผนไทย ตามลําดับ ดานผลการเรียน
ของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีผลการเรียนเฉลี่ยชวง
2.50 - 2.99 คิดเปนรอยละ 47.80 รองลงมา ผลการเรียน
เฉลี่ย มากกวา 3.00 คิดเปนรอยละ34.90 และผลการเรียน
เฉลี่ย 2.00 - 2.49 ตามลําดับ

ดานรายรับตอเดือนผู ตอบแบบสอบถาม
สวนใหญจะมีรายรับตอเดือน 4,001 - 5,000 คิดเปน
รอยละ 33.90 รองลงมา จะมีรายรับตอเดือน 5,001 -
6,000 คิดเปนรอยละ 26.30 รายรับตอเดือนมากกวา
6,000 รายรับตอเดือน 3,000 - 6,000 และรายรับตอเดือน
ต่ํากวา 3,000 ตามลําดับ

1.2 สาเหตุของความเครียดของนักศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

โดยสาเหตุความเครียดของนักศึกษาท่ีอยูใน
ระดับเครียดมาก ไดแก ไมมีเงินเพียงพอในการใชจายได
คะแนนเฉลี่ย 3.37

สําหรับสาเหตุความเครียดของนักศึกษาท่ีอยูใน
ระดับเครียดปานกลาง ไดแก เตรียมตัวไมพรอมกอนสอบ
ไดคะแนนเฉลี่ย 3.23 อาจารยผูสอนใหการบานเยอะ
กลัวสงไมทันเพ่ือน ไดคะแนนเฉลี่ย 3.06 ไมสามารถเลือก
เรียนบางวิชาท่ีตองการได ไดคะแนนเฉลี่ย 2.80 รูสึกวา
ตนเองไมมีสมาธิในการเรียน ไดคะแนนเฉลี่ย 3.05 เรียนไม
ทันเพ่ือน ทําใหรูสึกหนักใจ ไดคะแนนเฉลี่ย 3.11 หนังสือ
หรือเอกสารประกอบการเรียนบางวิชานอยทําใหหนักใจใน
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การเตรียมสอบ ไดคะแนนเฉลี่ย 3.01 เรียนไมเขาใจ ทําให
รูสึกอึดอัดและกังวล ไดคะแนนเฉลี่ย 3.11 ไมกลาปรึกษา
อาจารยผูสอนไดคะแนนเฉลี่ย 2.76 เสียงโทรศัพทดัง
รบกวนสมาธิในการเรียน ไดคะแนนเฉลี่ย 2.57 โตะเกาอ้ีไม
เพียงพอกับจํานวนนักศึกษา ไดคะแนนเฉลี่ย 2.91 ไมมี
ทางออกเมื่อเจอปญหาเรื่องเรียน ไดคะแนนเฉลี่ย 3.11
อุปกรณเครื่องมือในการเรียนไมมีคุณภาพ ไดคะแนนเฉลี่ย
3.12 หองเรียนไมสะอาดเรียบรอย ไดคะแนนเฉลี่ย 3.05
เพ่ือนขางหองสงเสียงดัง ไมมีสมาธิในการอานหนังสือ ได
คะแนนเฉลี่ย 2.76

1.3 วิธีจัดการความเครียดของนักศึกษา คณะ
สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

โดยวิธีจัดการความเครียดของนักศึกษาท่ีอยูใน
ระดับมาก ไดแก รับประทานอาหาร ขนม ผลไมเพ่ิมมาก
ข้ึน ไดคะแนนเฉลี่ย 3.86 ดื่มนํ้าเย็น นํ้าหวาน นํ้าผลไม
เพ่ือความสดช่ืน ไดคะแนนเฉลี่ย 3.70 นอนพักผอนอยูกับ
บานหรือท่ีพัก ไดคะแนนเฉลี่ย 3.75 พูดระบายความรูสึก
กับเพ่ือน/พอแม /คนสนิท ไดคะแนนเฉลี่ย 3.93 ดู
ภาพยนตร ฟงเพลง ไดคะแนนเฉลี่ย 3.96

สําหรับวิธีจัดการความเครียดของนักศึกษาอยูใน
ระดับปานกลาง ไดแก ออกกําลังกายหลังเลิกเรียน ได
คะแนนเฉลี่ย 3.34 น่ังสมาธิ ไดคะแนนเฉลี่ย 2.83 เขาวัด
ฟงธรรม สวดมนต ไดคะแนนเฉลี่ย 2.77 วางแผนการเรียน/
ทบทวนตําราเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 3.32 ชวยกันทบทวน
บทเรียนเปนกลุม มากกวา1คน ไดคะแนนเฉลี่ย 3.08 ใช
บริการหองคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย ไดคะแนนเฉลี่ย
2.52 วางแผนการอานหนังสือสอบ เชน การสอบกลางภาค
ของแตละวิชา ไดคะแนนเฉลี่ย 3.37

สําหรับวิธีจัดการความเครียดของนักศึกษาท่ีอยู
ในระดับนอย ไดแก เท่ียวสถานบันเทิง ไดคะแนนเฉลี่ย
2.45 ทองเท่ียวพักผอน/ตางจังหวัด ไดคะแนนเฉลี่ย 2.48
อานหนังสือเองโดยไมมาเรียน ไดคะแนนเฉลีย่ 1.84

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลสวน
บุคคลกับการจัดการความเครียดของนักศึกษา พบวา
รายรับมีความสัมพันธกับการจัดการความเครียดของ
นักศึกษาอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01โดย P = .005 ท่ีพัก
อาศัยและระดับช้ันป มีความสัมพันธกับการจัดการ

ความเครียดของนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 โดย
ท่ีพักอาศัยมี P = .011 และระดับช้ันป P = .035

วิเคราะหความสัมพันธระหวางสาเหตุของ
ความเครียดกับการจัดการความเครียดของนักศึกษา โดยใช
สถิติสหสัมพันธแบบเพียรสัน พบวา สาเหตุความเครียดมี
ความสัมพันธกับการจัดการความเครียดอยางมีนัยสําคัญท่ี
ระดับ .01 มีคา (r = .307) (P=.00)
อภิปรายผลการวิจัย

การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ไดรับความรวมมือจาก
นักศึกษาเปนอยางดี และท่ีสําคัญนักศึกษาสวนใหญมี
สามารถตอบแบบสอบถามไดเปนอยางดี ซึ่งการวิเคราะห
และสรุปผลการวิจัยเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอความเครียดของ
นักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา ซึ่งผูวิจัยสามารถอภิปรายในประเด็นสําคัญดังน้ี

จากการศึกษาพบวา มีความสอดคลองกับ
การศึกษาของนิธิพันธ บุญเพ่ิม (2553: 1) ศึกษา
ความสัมพันธระหวางขอมูลท่ัวไปกับวิธีการจัดการกับ
ความเครียดของนักศึกษาวิทยาลัยการแพทยแผนไทย
พบวา วิธีจัดการกับความเครียดของนักศึกษาวิทยาลัย
การแพทยแผนไทยดานตาง ๆ ท้ัง 6 ดาน คือการปรับ
ความคิดโดยการยอมรับความจริงการปรับความคิดโดยการ
บิดเบือนความจริง การผอนคลาย การแสวงหาการ
สนับสนุนทางสังคมการระบายความเครียด การแสวงหา
ความเพลิดเพลิน พบวา เมื่อเกิดความเครียดข้ึน วิธีการท่ี
นักศึกษาสวนใหญจะปฏิบัติบอยหรือปฏิบัติ ทุกครั้ง ไดแก
การปรับความคิดโดยการยอมรับความจริงมากท่ีสดุ รอยละ
79.90 รองลงมาคือ การแสวงหาการสนับสนุนทางสังคม
รอยละ 62.20 และการแสวงหาความเพลิดเพลิน รอยละ
52.10 นักศึกษาสวนใหญจะเลือกการจัดการความเครยีดใน
ทางบวกดวยการพยายามคิดหาวิธีท่ีจะนํามาใช ในการ
แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนและนักศึกษาจะมุงแกปญหาดวย
ตนเอง

จากการศึกษาพบวา มีความสอดคลองกับ
การศึกษาของ สุดสบาย จุลกทัพพะ (2544:1) กลาววา
สาเหตุท่ีทําใหเกิดความเครียด มีดังน้ี
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การเตรียมสอบ ไดคะแนนเฉลี่ย 3.01 เรียนไมเขาใจ ทําให
รูสึกอึดอัดและกังวล ไดคะแนนเฉลี่ย 3.11 ไมกลาปรึกษา
อาจารยผูสอนไดคะแนนเฉลี่ย 2.76 เสียงโทรศัพทดัง
รบกวนสมาธิในการเรียน ไดคะแนนเฉลี่ย 2.57 โตะเกาอ้ีไม
เพียงพอกับจํานวนนักศึกษา ไดคะแนนเฉลี่ย 2.91 ไมมี
ทางออกเมื่อเจอปญหาเรื่องเรียน ไดคะแนนเฉลี่ย 3.11
อุปกรณเครื่องมือในการเรียนไมมีคุณภาพ ไดคะแนนเฉลี่ย
3.12 หองเรียนไมสะอาดเรียบรอย ไดคะแนนเฉลี่ย 3.05
เพ่ือนขางหองสงเสียงดัง ไมมีสมาธิในการอานหนังสือ ได
คะแนนเฉลี่ย 2.76

1.3 วิธีจัดการความเครียดของนักศึกษา คณะ
สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

โดยวิธีจัดการความเครียดของนักศึกษาท่ีอยูใน
ระดับมาก ไดแก รับประทานอาหาร ขนม ผลไมเพ่ิมมาก
ข้ึน ไดคะแนนเฉลี่ย 3.86 ดื่มนํ้าเย็น นํ้าหวาน นํ้าผลไม
เพ่ือความสดช่ืน ไดคะแนนเฉลี่ย 3.70 นอนพักผอนอยูกับ
บานหรือท่ีพัก ไดคะแนนเฉลี่ย 3.75 พูดระบายความรูสึก
กับเพ่ือน/พอแม /คนสนิท ไดคะแนนเฉลี่ย 3.93 ดู
ภาพยนตร ฟงเพลง ไดคะแนนเฉลี่ย 3.96

สําหรับวิธีจัดการความเครียดของนักศึกษาอยูใน
ระดับปานกลาง ไดแก ออกกําลังกายหลังเลิกเรียน ได
คะแนนเฉลี่ย 3.34 น่ังสมาธิ ไดคะแนนเฉลี่ย 2.83 เขาวัด
ฟงธรรม สวดมนต ไดคะแนนเฉลี่ย 2.77 วางแผนการเรียน/
ทบทวนตําราเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 3.32 ชวยกันทบทวน
บทเรียนเปนกลุม มากกวา1คน ไดคะแนนเฉลี่ย 3.08 ใช
บริการหองคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย ไดคะแนนเฉลี่ย
2.52 วางแผนการอานหนังสือสอบ เชน การสอบกลางภาค
ของแตละวิชา ไดคะแนนเฉลี่ย 3.37

สําหรับวิธีจัดการความเครียดของนักศึกษาท่ีอยู
ในระดับนอย ไดแก เท่ียวสถานบันเทิง ไดคะแนนเฉลี่ย
2.45 ทองเท่ียวพักผอน/ตางจังหวัด ไดคะแนนเฉลี่ย 2.48
อานหนังสือเองโดยไมมาเรียน ไดคะแนนเฉลีย่ 1.84

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลสวน
บุคคลกับการจัดการความเครียดของนักศึกษา พบวา
รายรับมีความสัมพันธกับการจัดการความเครียดของ
นักศึกษาอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01โดย P = .005 ท่ีพัก
อาศัยและระดับช้ันป มีความสัมพันธกับการจัดการ

ความเครียดของนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 โดย
ท่ีพักอาศัยมี P = .011 และระดับช้ันป P = .035

วิเคราะหความสัมพันธระหวางสาเหตุของ
ความเครียดกับการจัดการความเครียดของนักศึกษา โดยใช
สถิติสหสัมพันธแบบเพียรสัน พบวา สาเหตุความเครียดมี
ความสัมพันธกับการจัดการความเครียดอยางมีนัยสําคัญท่ี
ระดับ .01 มีคา (r = .307) (P=.00)
อภิปรายผลการวิจัย

การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ไดรับความรวมมือจาก
นักศึกษาเปนอยางดี และท่ีสําคัญนักศึกษาสวนใหญมี
สามารถตอบแบบสอบถามไดเปนอยางดี ซึ่งการวิเคราะห
และสรุปผลการวิจัยเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอความเครียดของ
นักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา ซึ่งผูวิจัยสามารถอภิปรายในประเด็นสําคัญดังน้ี

จากการศึกษาพบวา มีความสอดคลองกับ
การศึกษาของนิธิพันธ บุญเพ่ิม (2553: 1) ศึกษา
ความสัมพันธระหวางขอมูลท่ัวไปกับวิธีการจัดการกับ
ความเครียดของนักศึกษาวิทยาลัยการแพทยแผนไทย
พบวา วิธีจัดการกับความเครียดของนักศึกษาวิทยาลัย
การแพทยแผนไทยดานตาง ๆ ท้ัง 6 ดาน คือการปรับ
ความคิดโดยการยอมรับความจริงการปรับความคิดโดยการ
บิดเบือนความจริง การผอนคลาย การแสวงหาการ
สนับสนุนทางสังคมการระบายความเครียด การแสวงหา
ความเพลิดเพลิน พบวา เมื่อเกิดความเครียดข้ึน วิธีการท่ี
นักศึกษาสวนใหญจะปฏิบัติบอยหรือปฏิบัติ ทุกครั้ง ไดแก
การปรับความคิดโดยการยอมรับความจริงมากท่ีสดุ รอยละ
79.90 รองลงมาคือ การแสวงหาการสนับสนุนทางสังคม
รอยละ 62.20 และการแสวงหาความเพลิดเพลิน รอยละ
52.10 นักศึกษาสวนใหญจะเลือกการจัดการความเครยีดใน
ทางบวกดวยการพยายามคิดหาวิธีท่ีจะนํามาใช ในการ
แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนและนักศึกษาจะมุงแกปญหาดวย
ตนเอง

จากการศึกษาพบวา มีความสอดคลองกับ
การศึกษาของ สุดสบาย จุลกทัพพะ (2544:1) กลาววา
สาเหตุท่ีทําใหเกิดความเครียด มีดังน้ี
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การเตรียมสอบ ไดคะแนนเฉลี่ย 3.01 เรียนไมเขาใจ ทําให
รูสึกอึดอัดและกังวล ไดคะแนนเฉลี่ย 3.11 ไมกลาปรึกษา
อาจารยผูสอนไดคะแนนเฉลี่ย 2.76 เสียงโทรศัพทดัง
รบกวนสมาธิในการเรียน ไดคะแนนเฉลี่ย 2.57 โตะเกาอ้ีไม
เพียงพอกับจํานวนนักศึกษา ไดคะแนนเฉลี่ย 2.91 ไมมี
ทางออกเมื่อเจอปญหาเรื่องเรียน ไดคะแนนเฉลี่ย 3.11
อุปกรณเครื่องมือในการเรียนไมมีคุณภาพ ไดคะแนนเฉลี่ย
3.12 หองเรียนไมสะอาดเรียบรอย ไดคะแนนเฉลี่ย 3.05
เพ่ือนขางหองสงเสียงดัง ไมมีสมาธิในการอานหนังสือ ได
คะแนนเฉลี่ย 2.76

1.3 วิธีจัดการความเครียดของนักศึกษา คณะ
สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

โดยวิธีจัดการความเครียดของนักศึกษาท่ีอยูใน
ระดับมาก ไดแก รับประทานอาหาร ขนม ผลไมเพ่ิมมาก
ข้ึน ไดคะแนนเฉลี่ย 3.86 ดื่มนํ้าเย็น นํ้าหวาน นํ้าผลไม
เพ่ือความสดช่ืน ไดคะแนนเฉลี่ย 3.70 นอนพักผอนอยูกับ
บานหรือท่ีพัก ไดคะแนนเฉลี่ย 3.75 พูดระบายความรูสึก
กับเพ่ือน/พอแม /คนสนิท ไดคะแนนเฉลี่ย 3.93 ดู
ภาพยนตร ฟงเพลง ไดคะแนนเฉลี่ย 3.96

สําหรับวิธีจัดการความเครียดของนักศึกษาอยูใน
ระดับปานกลาง ไดแก ออกกําลังกายหลังเลิกเรียน ได
คะแนนเฉลี่ย 3.34 น่ังสมาธิ ไดคะแนนเฉลี่ย 2.83 เขาวัด
ฟงธรรม สวดมนต ไดคะแนนเฉลี่ย 2.77 วางแผนการเรียน/
ทบทวนตําราเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 3.32 ชวยกันทบทวน
บทเรียนเปนกลุม มากกวา1คน ไดคะแนนเฉลี่ย 3.08 ใช
บริการหองคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย ไดคะแนนเฉลี่ย
2.52 วางแผนการอานหนังสือสอบ เชน การสอบกลางภาค
ของแตละวิชา ไดคะแนนเฉลี่ย 3.37

สําหรับวิธีจัดการความเครียดของนักศึกษาท่ีอยู
ในระดับนอย ไดแก เท่ียวสถานบันเทิง ไดคะแนนเฉลี่ย
2.45 ทองเท่ียวพักผอน/ตางจังหวัด ไดคะแนนเฉลี่ย 2.48
อานหนังสือเองโดยไมมาเรียน ไดคะแนนเฉลีย่ 1.84

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลสวน
บุคคลกับการจัดการความเครียดของนักศึกษา พบวา
รายรับมีความสัมพันธกับการจัดการความเครียดของ
นักศึกษาอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01โดย P = .005 ท่ีพัก
อาศัยและระดับช้ันป มีความสัมพันธกับการจัดการ

ความเครียดของนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 โดย
ท่ีพักอาศัยมี P = .011 และระดับช้ันป P = .035

วิเคราะหความสัมพันธระหวางสาเหตุของ
ความเครียดกับการจัดการความเครียดของนักศึกษา โดยใช
สถิติสหสัมพันธแบบเพียรสัน พบวา สาเหตุความเครียดมี
ความสัมพันธกับการจัดการความเครียดอยางมีนัยสําคัญท่ี
ระดับ .01 มีคา (r = .307) (P=.00)
อภิปรายผลการวิจัย

การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ไดรับความรวมมือจาก
นักศึกษาเปนอยางดี และท่ีสําคัญนักศึกษาสวนใหญมี
สามารถตอบแบบสอบถามไดเปนอยางดี ซึ่งการวิเคราะห
และสรุปผลการวิจัยเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอความเครียดของ
นักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา ซึ่งผูวิจัยสามารถอภิปรายในประเด็นสําคัญดังน้ี

จากการศึกษาพบวา มีความสอดคลองกับ
การศึกษาของนิธิพันธ บุญเพ่ิม (2553: 1) ศึกษา
ความสัมพันธระหวางขอมูลท่ัวไปกับวิธีการจัดการกับ
ความเครียดของนักศึกษาวิทยาลัยการแพทยแผนไทย
พบวา วิธีจัดการกับความเครียดของนักศึกษาวิทยาลัย
การแพทยแผนไทยดานตาง ๆ ท้ัง 6 ดาน คือการปรับ
ความคิดโดยการยอมรับความจริงการปรับความคิดโดยการ
บิดเบือนความจริง การผอนคลาย การแสวงหาการ
สนับสนุนทางสังคมการระบายความเครียด การแสวงหา
ความเพลิดเพลิน พบวา เมื่อเกิดความเครียดข้ึน วิธีการท่ี
นักศึกษาสวนใหญจะปฏิบัติบอยหรือปฏิบัติ ทุกครั้ง ไดแก
การปรับความคิดโดยการยอมรับความจริงมากท่ีสดุ รอยละ
79.90 รองลงมาคือ การแสวงหาการสนับสนุนทางสังคม
รอยละ 62.20 และการแสวงหาความเพลิดเพลิน รอยละ
52.10 นักศึกษาสวนใหญจะเลือกการจัดการความเครยีดใน
ทางบวกดวยการพยายามคิดหาวิธีท่ีจะนํามาใช ในการ
แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนและนักศึกษาจะมุงแกปญหาดวย
ตนเอง

จากการศึกษาพบวา มีความสอดคลองกับ
การศึกษาของ สุดสบาย จุลกทัพพะ (2544:1) กลาววา
สาเหตุท่ีทําใหเกิดความเครียด มีดังน้ี
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1. ทางดานรางกาย เก่ียวกับสุขภาพและการ
เจ็บปวย ท้ังรุนแรงและไมรุนแรงทําใหเกิดความเครียดได
เชน การพักผอนไมเพียงพอ

2. ทางดานจิตใจ เชน ผูท่ีมีความรับผิดชอบสูง
เวลาท่ีมี เรื่ องตาง ๆ เข ามากระตุน ก็จะทําให เกิด
ความเครียดไดงาย หรือเปนผูท่ีวิตกกังวลงาย ขาดทักษะใน
การปรับตัว

3. ทางดานสังคม มีสิ่งท่ีกระตุนใหเกิดความ
บกพรองในเรื่องของการปรับตัว ขาดผูท่ีคอยใหความ
ชวยเหลือ ถามีผูท่ีใหความชวยเหลือก็จะทําใหความเครียด
ลดนอยลงไป มีสิ่งมากระตุนมากเกินความสามารถของ
ตนเอง ความขัดแยงในครอบครัว

จากการศึกษาพบวา มีความสอดคลองกับ
การศึกษาของ รศ. ระวิวรรณ แสงฉาย (2557: 1) ศึกษา
สาเหตุ ท่ี ส งผลตอความเครี ยดของนักศึ กษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พบวา
ระดับความเครียดของนักศึกษา สวนใหญ  มีระดับ
ความเครียดอยูในเกณฑปกติ จํานวน 100 คน คิดเปนรอย
ละ 53.80 รองลงมา คือระดับความเครียดอยูในเกณฑสูง
กวาปกติเล็กนอย จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 27.40
พบวาขอมูลท่ัวไป ไดแก ปญหาสุขภาพของนักศึกษา อายุ
บิดา และอายุมารดา ดานการเรียนการสอน ไดเก จํานวน
งาน ท่ีไดรับมอบหมาย การมีเอกสารการเรียนการสอนให
ในแตรายวิชา ดานกิจกรรมนักศึกษา ไดแก เพ่ือนในช้ัน
เรียนใหความรวมมือในการทํากิจกรรม หรือเขารวม
กิจกรรมด านความสั มพันธ ในกลุ ม เ พ่ื อน ได แก
ความสัมพันธเพ่ือนภายในคณะ มีความสัมพันธ ทางสถิติ
กับระดับความเครียดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลสวน
บุคคลกับการจัดการความเครียดของนักศึกษา พบวา
รายรับมีความสัมพันธกับการจัดการความเครียดของ
นักศึกษาอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01โดย P = .005 ท่ีพัก
อาศัยและระดับช้ันป มีความสัมพันธกับการจัดการ
ความเครียดของนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 โดย
ท่ีพักอาศัยมี P = .011 และระดับช้ันป P = .035 และ
พบวา สาเหตุความเครียดมีความสัมพันธกับการจัดการ

ความเครียดอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 มีคา (r = .307)
(P=.00) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของรศ. ระวิวรรณ แสง
ฉาย (2557) ศึกษา สาเหตุท่ีสงผลตอความเครียดของ
นักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี พบวา ระดับความเครียดของนักศึกษา สวนใหญ มี
ระดับความเครียดอยูในเกณฑปกติ จํานวน 100 คน คิด
เปนรอยละ 53.80 รองลงมา คือระดับความเครียดอยูใน
เกณฑสูงกวาปกติเล็กนอย จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ
27.40 พบวาขอมูลท่ัวไป ไดแก ปญหาสุขภาพของ
นักศึกษา อายุ บิดา และอายุมารดา ดานการเรียนการสอน
ไดเก จํานวนงานท่ีไดรับมอบหมาย การมีเอกสารการเรียน
การสอนใหในแตรายวิชา ดานกิจกรรมนักศึกษา ไดแก
เพ่ือนในช้ันเรียนใหความรวมมือในการทํากิจกรรมหรือเขา
รวมกิจกรรมดานความสัมพันธ ในกลุมเพ่ือน ไดแก
ความสัมพันธเพ่ือนภายในคณะ มีความสัมพันธ ทางสถิติ
กับระดับความเครียดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ขอเสนอแนะของการวิจัย

1.1 สถาบันฯ ควรจัดหรือสงเสริมกิจกรรมตางๆ
เชน กิจกรรมการออกกําลังกาย กิจกรรมนันทนาการ และ
งานอดิเรกตาง ๆ เพราะกิจกรรมเหลาน้ีมีสวนชวยขจัด
ความเครียดไดระดับหน่ึง

1.2 ในแตละสาขาควรมี กิจกรรมสัมพันธ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบาง เพ่ือผอนคลายความเครยีด
จากการเรยีน

1.3 ดานการเรียนการสอน ควรมีการพิจารณา
จํานวนงานท่ีจะมอบหมายใหนักศึกษาใหมีปริมาณท่ี
พอเหมาะไมมากเกินไปหรือนอยเกินไป
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป

1.1 ควรทําการศึกษาวิจัยในเรื่องเดียวกันน้ีกับ
ประชากรกลุมอ่ืนในสถาบัน คือ อาจารยบุคลากร และ
เจาหนาท่ีของสถาบัน เพราะความเครียดนอกจากจะมีผล
ตอสุขภาพในการดํารงชี วิตประจําวันแลวยังทําให
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดวย ซึ่งจะทําใหเกิดผลเสีย
กับหนวยงานและสถาบันดวย

1.2 ควรมีการศึกษาในเรื่องน้ีซ้ํา ๆ ทุก ๆ เทอม
เพ่ือเปนการเฝาระวังปญหาทางสุขภาพจิตของนักศึกษา

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
Vol. 4 No.1 Jan – Jun 2017

~ 150 ~

1. ทางดานรางกาย เก่ียวกับสุขภาพและการ
เจ็บปวย ท้ังรุนแรงและไมรุนแรงทําใหเกิดความเครียดได
เชน การพักผอนไมเพียงพอ

2. ทางดานจิตใจ เชน ผูท่ีมีความรับผิดชอบสูง
เวลาท่ีมี เรื่ องตาง ๆ เข ามากระตุน ก็จะทําให เกิด
ความเครียดไดงาย หรือเปนผูท่ีวิตกกังวลงาย ขาดทักษะใน
การปรับตัว

3. ทางดานสังคม มีสิ่งท่ีกระตุนใหเกิดความ
บกพรองในเรื่องของการปรับตัว ขาดผูท่ีคอยใหความ
ชวยเหลือ ถามีผูท่ีใหความชวยเหลือก็จะทําใหความเครียด
ลดนอยลงไป มีสิ่งมากระตุนมากเกินความสามารถของ
ตนเอง ความขัดแยงในครอบครัว

จากการศึกษาพบวา มีความสอดคลองกับ
การศึกษาของ รศ. ระวิวรรณ แสงฉาย (2557: 1) ศึกษา
สาเหตุ ท่ี ส งผลตอความเครี ยดของนักศึ กษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พบวา
ระดับความเครียดของนักศึกษา สวนใหญ  มีระดับ
ความเครียดอยูในเกณฑปกติ จํานวน 100 คน คิดเปนรอย
ละ 53.80 รองลงมา คือระดับความเครียดอยูในเกณฑสูง
กวาปกติเล็กนอย จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 27.40
พบวาขอมูลท่ัวไป ไดแก ปญหาสุขภาพของนักศึกษา อายุ
บิดา และอายุมารดา ดานการเรียนการสอน ไดเก จํานวน
งาน ท่ีไดรับมอบหมาย การมีเอกสารการเรียนการสอนให
ในแตรายวิชา ดานกิจกรรมนักศึกษา ไดแก เพ่ือนในช้ัน
เรียนใหความรวมมือในการทํากิจกรรม หรือเขารวม
กิจกรรมด านความสั มพันธ ในกลุ ม เ พ่ื อน ได แก
ความสัมพันธเพ่ือนภายในคณะ มีความสัมพันธ ทางสถิติ
กับระดับความเครียดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลสวน
บุคคลกับการจัดการความเครียดของนักศึกษา พบวา
รายรับมีความสัมพันธกับการจัดการความเครียดของ
นักศึกษาอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01โดย P = .005 ท่ีพัก
อาศัยและระดับช้ันป มีความสัมพันธกับการจัดการ
ความเครียดของนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 โดย
ท่ีพักอาศัยมี P = .011 และระดับช้ันป P = .035 และ
พบวา สาเหตุความเครียดมีความสัมพันธกับการจัดการ

ความเครียดอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 มีคา (r = .307)
(P=.00) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของรศ. ระวิวรรณ แสง
ฉาย (2557) ศึกษา สาเหตุท่ีสงผลตอความเครียดของ
นักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี พบวา ระดับความเครียดของนักศึกษา สวนใหญ มี
ระดับความเครียดอยูในเกณฑปกติ จํานวน 100 คน คิด
เปนรอยละ 53.80 รองลงมา คือระดับความเครียดอยูใน
เกณฑสูงกวาปกติเล็กนอย จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ
27.40 พบวาขอมูลท่ัวไป ไดแก ปญหาสุขภาพของ
นักศึกษา อายุ บิดา และอายุมารดา ดานการเรียนการสอน
ไดเก จํานวนงานท่ีไดรับมอบหมาย การมีเอกสารการเรียน
การสอนใหในแตรายวิชา ดานกิจกรรมนักศึกษา ไดแก
เพ่ือนในช้ันเรียนใหความรวมมือในการทํากิจกรรมหรือเขา
รวมกิจกรรมดานความสัมพันธ ในกลุมเพ่ือน ไดแก
ความสัมพันธเพ่ือนภายในคณะ มีความสัมพันธ ทางสถิติ
กับระดับความเครียดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ขอเสนอแนะของการวิจัย

1.1 สถาบันฯ ควรจัดหรือสงเสริมกิจกรรมตางๆ
เชน กิจกรรมการออกกําลังกาย กิจกรรมนันทนาการ และ
งานอดิเรกตาง ๆ เพราะกิจกรรมเหลาน้ีมีสวนชวยขจัด
ความเครียดไดระดับหน่ึง

1.2 ในแตละสาขาควรมี กิจกรรมสัมพันธ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบาง เพ่ือผอนคลายความเครยีด
จากการเรยีน

1.3 ดานการเรียนการสอน ควรมีการพิจารณา
จํานวนงานท่ีจะมอบหมายใหนักศึกษาใหมีปริมาณท่ี
พอเหมาะไมมากเกินไปหรือนอยเกินไป
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป

1.1 ควรทําการศึกษาวิจัยในเรื่องเดียวกันน้ีกับ
ประชากรกลุมอ่ืนในสถาบัน คือ อาจารยบุคลากร และ
เจาหนาท่ีของสถาบัน เพราะความเครียดนอกจากจะมีผล
ตอสุขภาพในการดํารงชี วิตประจําวันแลวยังทําให
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดวย ซึ่งจะทําใหเกิดผลเสีย
กับหนวยงานและสถาบันดวย

1.2 ควรมีการศึกษาในเรื่องน้ีซ้ํา ๆ ทุก ๆ เทอม
เพ่ือเปนการเฝาระวังปญหาทางสุขภาพจิตของนักศึกษา
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1. ทางดานรางกาย เก่ียวกับสุขภาพและการ
เจ็บปวย ท้ังรุนแรงและไมรุนแรงทําใหเกิดความเครียดได
เชน การพักผอนไมเพียงพอ

2. ทางดานจิตใจ เชน ผูท่ีมีความรับผิดชอบสูง
เวลาท่ีมี เรื่ องตาง ๆ เข ามากระตุน ก็จะทําให เกิด
ความเครียดไดงาย หรือเปนผูท่ีวิตกกังวลงาย ขาดทักษะใน
การปรับตัว

3. ทางดานสังคม มีสิ่งท่ีกระตุนใหเกิดความ
บกพรองในเรื่องของการปรับตัว ขาดผูท่ีคอยใหความ
ชวยเหลือ ถามีผูท่ีใหความชวยเหลือก็จะทําใหความเครียด
ลดนอยลงไป มีสิ่งมากระตุนมากเกินความสามารถของ
ตนเอง ความขัดแยงในครอบครัว

จากการศึกษาพบวา มีความสอดคลองกับ
การศึกษาของ รศ. ระวิวรรณ แสงฉาย (2557: 1) ศึกษา
สาเหตุ ท่ี ส งผลตอความเครี ยดของนักศึ กษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พบวา
ระดับความเครียดของนักศึกษา สวนใหญ  มีระดับ
ความเครียดอยูในเกณฑปกติ จํานวน 100 คน คิดเปนรอย
ละ 53.80 รองลงมา คือระดับความเครียดอยูในเกณฑสูง
กวาปกติเล็กนอย จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 27.40
พบวาขอมูลท่ัวไป ไดแก ปญหาสุขภาพของนักศึกษา อายุ
บิดา และอายุมารดา ดานการเรียนการสอน ไดเก จํานวน
งาน ท่ีไดรับมอบหมาย การมีเอกสารการเรียนการสอนให
ในแตรายวิชา ดานกิจกรรมนักศึกษา ไดแก เพ่ือนในช้ัน
เรียนใหความรวมมือในการทํากิจกรรม หรือเขารวม
กิจกรรมด านความสั มพันธ ในกลุ ม เ พ่ื อน ได แก
ความสัมพันธเพ่ือนภายในคณะ มีความสัมพันธ ทางสถิติ
กับระดับความเครียดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลสวน
บุคคลกับการจัดการความเครียดของนักศึกษา พบวา
รายรับมีความสัมพันธกับการจัดการความเครียดของ
นักศึกษาอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01โดย P = .005 ท่ีพัก
อาศัยและระดับช้ันป มีความสัมพันธกับการจัดการ
ความเครียดของนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 โดย
ท่ีพักอาศัยมี P = .011 และระดับช้ันป P = .035 และ
พบวา สาเหตุความเครียดมีความสัมพันธกับการจัดการ

ความเครียดอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 มีคา (r = .307)
(P=.00) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของรศ. ระวิวรรณ แสง
ฉาย (2557) ศึกษา สาเหตุท่ีสงผลตอความเครียดของ
นักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี พบวา ระดับความเครียดของนักศึกษา สวนใหญ มี
ระดับความเครียดอยูในเกณฑปกติ จํานวน 100 คน คิด
เปนรอยละ 53.80 รองลงมา คือระดับความเครียดอยูใน
เกณฑสูงกวาปกติเล็กนอย จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ
27.40 พบวาขอมูลท่ัวไป ไดแก ปญหาสุขภาพของ
นักศึกษา อายุ บิดา และอายุมารดา ดานการเรียนการสอน
ไดเก จํานวนงานท่ีไดรับมอบหมาย การมีเอกสารการเรียน
การสอนใหในแตรายวิชา ดานกิจกรรมนักศึกษา ไดแก
เพ่ือนในช้ันเรียนใหความรวมมือในการทํากิจกรรมหรือเขา
รวมกิจกรรมดานความสัมพันธ ในกลุมเพ่ือน ไดแก
ความสัมพันธเพ่ือนภายในคณะ มีความสัมพันธ ทางสถิติ
กับระดับความเครียดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ขอเสนอแนะของการวิจัย

1.1 สถาบันฯ ควรจัดหรือสงเสริมกิจกรรมตางๆ
เชน กิจกรรมการออกกําลังกาย กิจกรรมนันทนาการ และ
งานอดิเรกตาง ๆ เพราะกิจกรรมเหลาน้ีมีสวนชวยขจัด
ความเครียดไดระดับหน่ึง

1.2 ในแตละสาขาควรมี กิจกรรมสัมพันธ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบาง เพ่ือผอนคลายความเครยีด
จากการเรยีน

1.3 ดานการเรียนการสอน ควรมีการพิจารณา
จํานวนงานท่ีจะมอบหมายใหนักศึกษาใหมีปริมาณท่ี
พอเหมาะไมมากเกินไปหรือนอยเกินไป
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป

1.1 ควรทําการศึกษาวิจัยในเรื่องเดียวกันน้ีกับ
ประชากรกลุมอ่ืนในสถาบัน คือ อาจารยบุคลากร และ
เจาหนาท่ีของสถาบัน เพราะความเครียดนอกจากจะมีผล
ตอสุขภาพในการดํารงชี วิตประจําวันแลวยังทําให
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดวย ซึ่งจะทําใหเกิดผลเสีย
กับหนวยงานและสถาบันดวย

1.2 ควรมีการศึกษาในเรื่องน้ีซ้ํา ๆ ทุก ๆ เทอม
เพ่ือเปนการเฝาระวังปญหาทางสุขภาพจิตของนักศึกษา
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1.3 ควรศึกษาทดลองเปรียบเทียบระหวางผล
ของการคลายเครียดดวยวิธีตางๆ เชน การผอนคลาย
กลามเน้ือ การน่ังสมาธิ การฝกโยคะ การออกกําลังกาย
และการประกอบกิจกรรมนันทนาการตาง ๆ เปนตน
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ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับระดับความดันโลหิตท่ีเสี่ยงตอการเกิด
โรคความดันโลหิตสูงของประชาชนในเขตพื้นท่ีบานหนองแกว

ตําบลหนองแกว อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
Population’s characteristics related to risk factor affecting high blood pressure or

Hypertention in Ban Nongkaew, Nongkaew, Muang district, Sisaket

ชญาภัทร พันธงาม1* รมยกมล วิจติรจันทร1 ดาวเรือง สายจันทร1
1คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 99 หมู 6 ตําบลโพธ์ิ อําเภอเมือง จังหวัดศรสีะเกษ 33000

E-mail: Tanickc@yahoo.com

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรท่ีมีปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูงของ

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีบานหนองแกว ตําบลหนองแกว อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 69 คน โดยจําแนกตาม
เพศ อายุ นํ้าหนัก ระดับการศึกษา อาชีพหลัก รายได การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลในครั้งน้ี คือแบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถามผูวิจัยไดจัดทําข้ึนเอง เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใช
โปรแกรมคํานวณสําเร็จรูป คํานวณหาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานและหาความสัมพันธโดยใช
สถิติ (Chi-Square) และสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิด
เปนรอยละ 59.40 สวนใหญมีอายุ 51 - 60 ป คิดเปนรอยละ 36.23 มีนํ้าหนักอยูระหวาง 51 - 60 กก. คิดเปนรอยละ
34.78 มีการศึกษาระดับ มัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ 37.68 มีอาชีพหลักคือเกษตรกรรม คิดเปนรอยละ 42.03 มีรายได
ตอเดือนอยูท่ี 10,001 - 15,000 บาท คิดเปนรอยละ 36.23 การรับรูตอโรคความดันโลหิตสูงอยูในระดับปานกลาง มี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารอยูในระดับปฏิบัติบอย และพบวาขอมูลสวนบุคคล การรับรูไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การบริโภคอาหาร ซึ่งจากผลสรุปของพฤติกรรมพฤติกรรมดานการบริโภคอาหาร (กากใย ไขมัน เค็ม หวาน ปงยาง)
เก่ียวกับพฤติกรรมดานการออกกําลังกาย และดานอารมณของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี บานหนองแกว ตําบลหนองแกว
อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ทําใหทราบวาประชาชนสวนใหญอาจมีความเสี่ยงสูงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง
โดยเฉพาะพฤติกรรมพฤติกรรมดานการบริโภคอาหาร (กากใย ไขมัน เค็ม หวาน ปงยาง)
คําสําคัญ: โรคความดันโลหิตสูง พฤติกรรมการบริโภคอาหาร แบบสอบถาม

ABSTRACT
The objective of this research was to study the population’s characteristics related to risk

factor affecting high blood pressure or hypertension. The population in the study comprised 69
people who were residing in Ban Nongkaew village, Tambol Nongkaew, Muang District, Srisaket.
Differences in factors such as gender, age, weight, level of education, profession, income were
considered. Questionnaires were developed by the researcher and used as research instrument for
collecting data. Collected data was then quantitatively analyzed using an application program which
yielded data in frequency, percentage, mean, and standard deviation figures. Chi-square and Pearson
correlation coefficient calculation was also conducted for data analysis.  Results of the study showed
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เก่ียวกับพฤติกรรมดานการออกกําลังกาย และดานอารมณของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี บานหนองแกว ตําบลหนองแกว
อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ทําใหทราบวาประชาชนสวนใหญอาจมีความเสี่ยงสูงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง
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ABSTRACT
The objective of this research was to study the population’s characteristics related to risk

factor affecting high blood pressure or hypertension. The population in the study comprised 69
people who were residing in Ban Nongkaew village, Tambol Nongkaew, Muang District, Srisaket.
Differences in factors such as gender, age, weight, level of education, profession, income were
considered. Questionnaires were developed by the researcher and used as research instrument for
collecting data. Collected data was then quantitatively analyzed using an application program which
yielded data in frequency, percentage, mean, and standard deviation figures. Chi-square and Pearson
correlation coefficient calculation was also conducted for data analysis.  Results of the study showed
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that the majority of the sampling population were female (59.40 %), aged between 51-60 years old
(36.23 %), and weighed between 51-60 kilograms (34.78 %). These people’s level of education was
mostly secondary school (37.68 %) and their main occupation was as agriculturalists (42.03 %). Their
income was found to be in the range of 10.001-15,000 baht (36.23 %). These people’s perception of
hypertension was found to be at the average level and they tended to have frequent food
consumption. In regard to personal characteristics, perception of hypertension appeared to have no
relationship to food consumption behavior. Analyzed data concerning the people in this research
setting in regard to their food consumption behavior (dietary fiber, fat, salty food, sweets, grilled
food), exercise behavior, and emotional behavior also pointed out that they might be at high risk for
having hypertension especially when food consumption behavior was taken into consideration.
Keywords: hypertension, food consumption behavior and Questionnaires
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และเศรษฐกิจทําใหวิถีการดําเนินชีวิตของคนเปลี่ยนไป
ตองใชชีวิตแบบรีบเรง แขงขันกันทํามาหากิน ตอง
เผชิญกับความเครียด รับประทานอาหารแบบเรงดวน
ขาดการออกกําลังกาย ไมมีเวลาดูแลสุขภาพของตนเอง
จ า ก ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ท า ง ด า น ต า ง ๆ ทํ า ใ ห มี
การเปลี่ยนแปลงการเกิดโรคตามมา จากเดิมจะปวย
ดวยโรคติดตอแตปจจุบันไดเปลี่ยนมาปวยดวยโรคไม
ติดตอเรื้อรังแทน ซึ่งไดแกโรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง ซึ่ งตอง
ใชตนทุนในการรักษาโรคสูง

โรคความดันโลหิตสูงเปนโรคเรื้อรังซึ่งเปนปญหา
สําคัญทาง ดานสาธารณสุขในหลายประเทศท่ีมี
อันตราย และนับวันยิ่งมีอุบัติการณเพ่ิมมากข้ึนตาม
สภาพสังคมปจจุบันท่ีมีความเจริญทางเทคโนโลยี การ
แขงขัน การเอารัดเอาเปรียบ บุคคลท่ีอาศัยอยูในสังคม
ท่ีมีลักษณะเชนน้ีตองประสบปญหาในการปรับตัวท่ีไม
ทันตอการเปลี่ยนแปลงเกิดความขัดแยงระหวางคานิยม
แบบเกาและแบบใหมซึ่งนําไปสูภาวะเครียดอันเปน
สาเหตุสําคัญของการเกิดโรคความดันโลหิตสูง (สุธีรา
ฮุนตระกูล และกนกพร หมูพยัคฆ 2545) การเกิดโรค
ความดันโลหิตสูงมีอัตราสวนเพ่ิมมากข้ึนในวัยผูใหญ
ท่ัวโลก และเพ่ิมข้ึนในเด็ก กรรมพันธุ สิ่งแวดลอม และ
ปจจัยดานพฤติกรรมมีอิทธิพลของการเปนโรคความดัน

โลหิตสูงและโรคความดันโลหิตสูงก็เปนหน่ึงในปจจัย
เสี่ยงท่ีเปนสาเหตูสําคัญของโรคหัวใจและหลอดเลือด
และโรคไต (Black, Henry Richard, and William J.
Elliott, 2007) (ธนาภรณ วงษา, 2551) ผูปวยท่ีเปน
โรคความดันโลหิตสูง มักไมทราบวาตนเองเปนโรค
ความดันโลหิตสูงมากอน ผูท่ีมารักษาในระยะท่ีอาการ
ไมรุนแรง จะทราบจากการตรวจรางกายประจําป หรือ
เมื่อมารักษาโรคอ่ืนๆแลวจึงตรวจพบวาความดันโลหิต
สูง (หทัยรัตน ธิติศักดิ,์ 2540)

องคการอนามัยโลกรายงานวา ความดันโลหิตสูง
เปนสาเหตุการตายทุก 1 ใน 8 ของการตายหรือจัดเปน
สาเหตุการตายอันดับ 3 ของโลก (Black, Henry
Richard, and William J. Elliott, 2007) (ธนาภรณ
วงษา, 2551) ประเทศตาง ๆ สวนใหญ วัยผูใหญมี
มากกวารอยละ 30 ท่ีเปนโรคความดันโลหิตสูง และ
รอยละ 50 ถึง รอยละ 60 มีสุขภาพดีเมื่อสามารถลด
ความดันโลหิตของพวกเขาใหอยูในระดับปกติ โดยการ
เพ่ิมกิจกรรมทางกาย การควบคุมนํ้าหนักใหอยูในระดับ
ดี และรับประทานผักและผลไมเพ่ิมข้ึน (Mackay and
Mensah, 2004, 30 – 36 )ขอมูลของ The National
Health and Nutrition Examintion Surveys
(NHANES) พบวาประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกา
จํานวน 65 ลานคนหรือรอยละ 28.70 เปนโรคความ
ดันโลหิตสูง รอยละ 68.90 ของผูปวยความดันโลหิตสูง
ท่ีทราบวาตนเองมีความดันโลหิตสูงข้ึน และรอยละ
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income was found to be in the range of 10.001-15,000 baht (36.23 %). These people’s perception of
hypertension was found to be at the average level and they tended to have frequent food
consumption. In regard to personal characteristics, perception of hypertension appeared to have no
relationship to food consumption behavior. Analyzed data concerning the people in this research
setting in regard to their food consumption behavior (dietary fiber, fat, salty food, sweets, grilled
food), exercise behavior, and emotional behavior also pointed out that they might be at high risk for
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ดี และรับประทานผักและผลไมเพ่ิมข้ึน (Mackay and
Mensah, 2004, 30 – 36 )ขอมูลของ The National
Health and Nutrition Examintion Surveys
(NHANES) พบวาประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกา
จํานวน 65 ลานคนหรือรอยละ 28.70 เปนโรคความ
ดันโลหิตสูง รอยละ 68.90 ของผูปวยความดันโลหิตสูง
ท่ีทราบวาตนเองมีความดันโลหิตสูงข้ึน และรอยละ
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that the majority of the sampling population were female (59.40 %), aged between 51-60 years old
(36.23 %), and weighed between 51-60 kilograms (34.78 %). These people’s level of education was
mostly secondary school (37.68 %) and their main occupation was as agriculturalists (42.03 %). Their
income was found to be in the range of 10.001-15,000 baht (36.23 %). These people’s perception of
hypertension was found to be at the average level and they tended to have frequent food
consumption. In regard to personal characteristics, perception of hypertension appeared to have no
relationship to food consumption behavior. Analyzed data concerning the people in this research
setting in regard to their food consumption behavior (dietary fiber, fat, salty food, sweets, grilled
food), exercise behavior, and emotional behavior also pointed out that they might be at high risk for
having hypertension especially when food consumption behavior was taken into consideration.
Keywords: hypertension, food consumption behavior and Questionnaires

บทนํา
จากการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม วัฒนธรรม
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ท่ีทราบวาตนเองมีความดันโลหิตสูงข้ึน และรอยละ



วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
Vol. 4 No.1 Jan – Jun 2017

~ 154 ~

54.40 ไดรับการรักษาโรคความดันโลหิตสูง ในจํานวนผู
ปาวท่ีไดรับการรักษามีเพียงรอยละ 31.00 ท่ีควบคุม
ระดับความดันโลหิตไดนอยกวา 140/90 mm.Hg.
สวนประชาชนอีกประมาณ 43 ลานคนไมไดรับการ
วินิจฉัยวาเปนความดันโลหิตสูงหรือไดรับการรักษา แต
ไมสามารถควบคุมได ประเทศแคนาดา ก็พบวา มีรอย
ละของผูปวยความดันโลหิตสูงไกลเคียงกันกับประเทศ
สหรัฐอเมริกาคือประมาณรอยละ 28 ของประชากร
อายุ 35 ถึง 74 ป ในป 1990 (Black, Henry Richard,
and William J. Elliott. (2007) สถิติสาธารณสุขของ
ประเทศไทย โดยการสํารวจขอมูลจากมรณะบัตร
พบวาความดัน โลหิตสูงและโรคหลอดเลือดในสมอง
เปนสาเหตุการตายท่ีสําคัญอันดับท่ี 3 รองจากมะเร็ง
และอุบัติเหตุ โดยระหวางป พ.ศ. 2541 – 2545 มี
อัตราตาย 3.3-5.1 ตอประชากรแสนคน (กระทรวง
สาธารณสุข,สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2545)
สวนป 2546 - 2547 มีอัตราการตายท่ีสูงข้ึนและกลับ
ลดลงในป 2547 คือมี อัตรา 5.40 และ 4.00 ตอ
ประชากรแสนคนตามลําดับ (กระทรวงสาธารณสุข,
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2547)

จากการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีบานหนองแกว ตําบล
หนองแกว อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ก็พบวาเปน
หน่ึงในพ้ืนท่ี ท่ีเผชิญกับปญหาโรคความดันโลหิตสูง
ดังน้ันจึงทําการศึกษาถึงปญหาของการเกิดโรคในชุมชน
ดังกลาว และเพ่ือทําความเขาใจในโรคความดันโลหิตสูง
เพ่ือใหประชาชนในเขตพ้ืนท่ีไดปองกันตนเองจากโรค
ความดันโลหิตสูง
วัตถุประสงคของการวิจัย

1.เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรของปจจัยเสี่ยง
ตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูงของประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีบานหนองแกว ตําบลหนองแกว อําเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ

2. เพ่ือศึกษาการรับรูการเกิดโรคความดันโลหิต
สูงของประชากรในเขตพ้ืนท่ีบานหนองแกว ตําบล
หนองแกว อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
ขอบเขตการวิจัย

1. ขอบเขตดานประชากร ประชากรท่ีศึกษาเปน
กลุมประชากรท่ีมีอายุ 30 - 60 ป ท้ังเพศชายและเพศ
หญิงท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีบานหนองแกว ตําบลหนองแกว
อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

2. ขอบเขตดานตัวแปรในงานวิจัยน้ีศึกษาตัวแปร
จํานวน 2 ตัวแปร ไดแก

2.1 ลักษณะทางประชากร ไดแก  เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได
ของครอบครัว

2.2 แบบแผนความเช่ือดานสุขภาพเก่ียวกับโรค
ความดันโลหิตสูง ประกอบดวยการรับรู 2 ดาน คือ

- การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคความดัน
โลหิต

- การรับรูความรุนแรงของโรคความดันโลหิต
- ปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง เชน
- ดัชนีมวลกาย
- ออกกําลังการอยางนอยสัปดาหละ 3 ครั้ง ๆ ละ

30 นาที
- บริโภคอาหารท่ีมีไขมันสูง
- บริโภคอาหารเค็ม
- ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
- สูบบุหรี่

ประโยชนท่ีคาดท่ีจะไดรับ
1. ทําใหทราบถึงลักษณะทางประชากรของปจจัย

เสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและเพ่ือเกิด
ความรูความเขาใจเก่ียวกับโรคความดันโลหิตสูง

2. ทําใหทราบถึงการรับรูตอการเกิดโรคความดัน
โลหิตสูงและเพ่ือเกิดความรูความเขาใจเก่ียวกับโรค
ความดันโลหิตสูง
ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย

ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาแบงออกเปน 2 ตัวแปร
หลัก ๆ ไดแก

ตัวแปรตน
เพศ
อายุ
ตัวแปรตาม
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- การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคความดัน
โลหิต

- การรับรูความรุนแรงของโรคความดันโลหิต
- ปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง เชน
- ดัชนีมวลกาย
- ออกกําลังการอยางนอยสัปดาหละ 3 ครั้ง ๆ ละ

30 นาที
- บริโภคอาหารท่ีมีไขมันสูง
- บริโภคอาหารเค็ม
- ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
- สูบบุหรี่

ประโยชนท่ีคาดท่ีจะไดรับ
1. ทําใหทราบถึงลักษณะทางประชากรของปจจัย

เสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและเพ่ือเกิด
ความรูความเขาใจเก่ียวกับโรคความดันโลหิตสูง

2. ทําใหทราบถึงการรับรูตอการเกิดโรคความดัน
โลหิตสูงและเพ่ือเกิดความรูความเขาใจเก่ียวกับโรค
ความดันโลหิตสูง
ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย

ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาแบงออกเปน 2 ตัวแปร
หลัก ๆ ไดแก

ตัวแปรตน
เพศ
อายุ
ตัวแปรตาม
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พฤติกรรม
การเก็บรวบรวมขอมูล

ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล ไดทําการ
เก็บรวบรวมขอมูล โดยเก็บขอมูลจากประชากร กลุม
ตัวอยางท่ีศึกษาจํานวน 80 ชุด โดยการแจก
แบบสอบถามพรอมอธิบายแบบสอบถามใหกับ กลุม
ตัวอยางและรอเก็บแบบสอบถามมาดําเ นินการ
วิเคราะหขอมูลตอไป
วิธีวิเคราะหขอมูล

1. ใช วิ ธีการ วิ เคราะหขอมูล ท่ัวไปของกลุ ม
ตัวอยางโดยวิธีการหาคาเฉลี่ย

2. วิเคราะหผลการทดสอบคําถามเก่ียวกับการ
รับรูตอโรคความดันโลหิตสูง โดยวิธีการหาคาเฉลี่ย

3. วิเคราะหขอมูลพฤติกรรมดานการบริโภค
อาหาร (กากใย ไขมัน เค็ม หวาน ป งยาง ) จาก
แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ
โดยกําหนดนํ้าหนักเปน
ปฏิบัติเปนประจํา มีคาเทากับ 4
ปฏิบตัิบอย มีคาเทากับ 3
ปฏิบัตินานๆครั้ง มีคาเทากับ 2
ไมเคยปฏิบัติเลย   มีคาเทากับ 1

ตามวิธีของ Likert, R.A. (1932) ลวน สายยศ
และอังคณา สายยศ (2540) โดยใชวิธีการหาคาเฉลี่ย
(Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปในการคํานวณจากน้ันแปลผลขอมูลออกมา
ตามความหมาย
สรุปผลการวิจัย

ขอมูลท่ัวไป
ข อมู ลด าน เพศพบว ากลุ มตั วอย า ง ท่ี ตอบ

แบบสอบถามมีท้ังหมด 69 คน กลุมตัวอยาง เพศชายท่ี
กรอกแบบสอบถาม มีจํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ
40.60 กลุมตัวอยางเพศหญิงท่ีกรอกแบบสอบถาม มี
จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 59.40 สวนใหญมีอายุ
ขอมูลดานอายุพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ
51 -60 ป มีจํานวน 25 คน คิดเปน รอยละ 36.23
รองลงมาคือ มีอายุ 41 - 50 ป มีจํานวน 22 คน

คิดเปนรอยละ 31.88 และรองลงมาอีกคือ มีอายุ
30 - 40 ป มีจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 28.99
ขอมูลนํ้าหนักพบวากลุมตัวอยางสวยใหญมีนํ้าหนัก
51 - 60 กก. มีจํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 34.78
รองลงมาคือมีนํ้าหนัก 61 - 70 กก. มีจํานวน 21 คน
คิดเปนรอยละ 30.43 และรองลงมาอีกคือมีนํ้าหนัก
40 - 50 กก. มีจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 21.74
ขอมูลดานสภาพสมรสพบวากลุมตัวอยางสวยใหญมี
สถานภาพสมรส สมรส มีจํานวน 36 คน คิดเปนรอย
ละ 52.17 รองลงมาคือมีสถานภาพ โสด มีจํานวน 14
คน คิดเปนรอยละ 20.29 ขอมูลดานระดับการศึกษา
พบว ากลุ มตั วอย า งส วย ใหญมี ระดับการศึ กษา
มัธยมศึกษา มีจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 37.68
รองลงมาคือมีระดับการศึกษา ประธมศึกษา มีจํานวน
20 คน คิดเปนรอยละ 28.99 และรองลงมาอีกคือมี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี มีจํานวน 11 คน คิดเปน
รอยละ 15.94 ขอมูลดานอาชีพหลักพบวากลุมตัวอยาง
สวยใหญมีอาชีพหลัก เกษตรกรรม มีจํานวน 29 คน
คิดเปนรอยละ 42.03 รองลงมาคือ คาขาย มีจํานวน
10 คน คิดเปนรอยละ 14.49 และรองลงมาคือ
รับราชการ มีจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 11.59
ขอมูลดานรายไดตอเดือนพบวากลุมตัวอยางสวยใหญมี
รายไดตอเดือนอยูท่ี 10,001 - 15,000 บาท มีจํานวน
25 คน คิดเปนรอยละ 36.23 รองลงมาคือมีรายไดตอ
เดือนอยูท่ี 5,001 - 10,000 บาท มีจํานวน 18 คน คิด
เปนรอยละ 26.09 และรองลงมาอีกคือมีรายไดตอ
เดือนอยู ท่ี 2,001 - 5,000 บาท มีจํานวน 13 คน
คิดเปนรอยละ 15.94

การรับรูตอโรคความดันโลหิตสูง พบวากลุม
ตัวอยางสวนใหญมีความรูอยู ในระดับปานกลาง
มีจํานวน 33 คน จากกลุมตัวอยางท้ังหมด 69 คน ซึ่ง
คิดเปนรอยละ 47.80 สวนกลุมตัวอยางท่ีมีความการรับ
รูอยูในระดับนอยมีเพียงรอยละ 11.60

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง พบวากลุม
ตัวอยางมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร (กากใย ไขมัน
เค็ม หวาน ปงยาง) โดยภาพรวมอยูในระดับปฏิบัติบอย ๆ
(คาเฉลี่ย = 2.67, S.D. = 0.04) โดยพบวาพฤติกรรม
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51 -60 ป มีจํานวน 25 คน คิดเปน รอยละ 36.23
รองลงมาคือ มีอายุ 41 - 50 ป มีจํานวน 22 คน

คิดเปนรอยละ 31.88 และรองลงมาอีกคือ มีอายุ
30 - 40 ป มีจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 28.99
ขอมูลนํ้าหนักพบวากลุมตัวอยางสวยใหญมีนํ้าหนัก
51 - 60 กก. มีจํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 34.78
รองลงมาคือมีนํ้าหนัก 61 - 70 กก. มีจํานวน 21 คน
คิดเปนรอยละ 30.43 และรองลงมาอีกคือมีนํ้าหนัก
40 - 50 กก. มีจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 21.74
ขอมูลดานสภาพสมรสพบวากลุมตัวอยางสวยใหญมี
สถานภาพสมรส สมรส มีจํานวน 36 คน คิดเปนรอย
ละ 52.17 รองลงมาคือมีสถานภาพ โสด มีจํานวน 14
คน คิดเปนรอยละ 20.29 ขอมูลดานระดับการศึกษา
พบว ากลุ มตั วอย า งส วย ใหญมี ระดับการศึ กษา
มัธยมศึกษา มีจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 37.68
รองลงมาคือมีระดับการศึกษา ประธมศึกษา มีจํานวน
20 คน คิดเปนรอยละ 28.99 และรองลงมาอีกคือมี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี มีจํานวน 11 คน คิดเปน
รอยละ 15.94 ขอมูลดานอาชีพหลักพบวากลุมตัวอยาง
สวยใหญมีอาชีพหลัก เกษตรกรรม มีจํานวน 29 คน
คิดเปนรอยละ 42.03 รองลงมาคือ คาขาย มีจํานวน
10 คน คิดเปนรอยละ 14.49 และรองลงมาคือ
รับราชการ มีจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 11.59
ขอมูลดานรายไดตอเดือนพบวากลุมตัวอยางสวยใหญมี
รายไดตอเดือนอยูท่ี 10,001 - 15,000 บาท มีจํานวน
25 คน คิดเปนรอยละ 36.23 รองลงมาคือมีรายไดตอ
เดือนอยูท่ี 5,001 - 10,000 บาท มีจํานวน 18 คน คิด
เปนรอยละ 26.09 และรองลงมาอีกคือมีรายไดตอ
เดือนอยู ท่ี 2,001 - 5,000 บาท มีจํานวน 13 คน
คิดเปนรอยละ 15.94

การรับรูตอโรคความดันโลหิตสูง พบวากลุม
ตัวอยางสวนใหญมีความรูอยู ในระดับปานกลาง
มีจํานวน 33 คน จากกลุมตัวอยางท้ังหมด 69 คน ซึ่ง
คิดเปนรอยละ 47.80 สวนกลุมตัวอยางท่ีมีความการรับ
รูอยูในระดับนอยมีเพียงรอยละ 11.60

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง พบวากลุม
ตัวอยางมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร (กากใย ไขมัน
เค็ม หวาน ปงยาง) โดยภาพรวมอยูในระดับปฏิบัติบอย ๆ
(คาเฉลี่ย = 2.67, S.D. = 0.04) โดยพบวาพฤติกรรม
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พฤติกรรม
การเก็บรวบรวมขอมูล

ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล ไดทําการ
เก็บรวบรวมขอมูล โดยเก็บขอมูลจากประชากร กลุม
ตัวอยางท่ีศึกษาจํานวน 80 ชุด โดยการแจก
แบบสอบถามพรอมอธิบายแบบสอบถามใหกับ กลุม
ตัวอยางและรอเก็บแบบสอบถามมาดําเ นินการ
วิเคราะหขอมูลตอไป
วิธีวิเคราะหขอมูล

1. ใช วิ ธีการ วิ เคราะหขอมูล ท่ัวไปของกลุ ม
ตัวอยางโดยวิธีการหาคาเฉลี่ย

2. วิเคราะหผลการทดสอบคําถามเก่ียวกับการ
รับรูตอโรคความดันโลหิตสูง โดยวิธีการหาคาเฉลี่ย

3. วิเคราะหขอมูลพฤติกรรมดานการบริโภค
อาหาร (กากใย ไขมัน เค็ม หวาน ป งยาง ) จาก
แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ
โดยกําหนดนํ้าหนักเปน
ปฏิบัติเปนประจํา มีคาเทากับ 4
ปฏิบตัิบอย มีคาเทากับ 3
ปฏิบัตินานๆครั้ง มีคาเทากับ 2
ไมเคยปฏิบัติเลย   มีคาเทากับ 1

ตามวิธีของ Likert, R.A. (1932) ลวน สายยศ
และอังคณา สายยศ (2540) โดยใชวิธีการหาคาเฉลี่ย
(Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปในการคํานวณจากน้ันแปลผลขอมูลออกมา
ตามความหมาย
สรุปผลการวิจัย

ขอมูลท่ัวไป
ข อมู ลด าน เพศพบว ากลุ มตั วอย า ง ท่ี ตอบ

แบบสอบถามมีท้ังหมด 69 คน กลุมตัวอยาง เพศชายท่ี
กรอกแบบสอบถาม มีจํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ
40.60 กลุมตัวอยางเพศหญิงท่ีกรอกแบบสอบถาม มี
จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 59.40 สวนใหญมีอายุ
ขอมูลดานอายุพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ
51 -60 ป มีจํานวน 25 คน คิดเปน รอยละ 36.23
รองลงมาคือ มีอายุ 41 - 50 ป มีจํานวน 22 คน

คิดเปนรอยละ 31.88 และรองลงมาอีกคือ มีอายุ
30 - 40 ป มีจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 28.99
ขอมูลนํ้าหนักพบวากลุมตัวอยางสวยใหญมีนํ้าหนัก
51 - 60 กก. มีจํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 34.78
รองลงมาคือมีนํ้าหนัก 61 - 70 กก. มีจํานวน 21 คน
คิดเปนรอยละ 30.43 และรองลงมาอีกคือมีนํ้าหนัก
40 - 50 กก. มีจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 21.74
ขอมูลดานสภาพสมรสพบวากลุมตัวอยางสวยใหญมี
สถานภาพสมรส สมรส มีจํานวน 36 คน คิดเปนรอย
ละ 52.17 รองลงมาคือมีสถานภาพ โสด มีจํานวน 14
คน คิดเปนรอยละ 20.29 ขอมูลดานระดับการศึกษา
พบว ากลุ มตั วอย า งส วย ใหญมี ระดับการศึ กษา
มัธยมศึกษา มีจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 37.68
รองลงมาคือมีระดับการศึกษา ประธมศึกษา มีจํานวน
20 คน คิดเปนรอยละ 28.99 และรองลงมาอีกคือมี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี มีจํานวน 11 คน คิดเปน
รอยละ 15.94 ขอมูลดานอาชีพหลักพบวากลุมตัวอยาง
สวยใหญมีอาชีพหลัก เกษตรกรรม มีจํานวน 29 คน
คิดเปนรอยละ 42.03 รองลงมาคือ คาขาย มีจํานวน
10 คน คิดเปนรอยละ 14.49 และรองลงมาคือ
รับราชการ มีจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 11.59
ขอมูลดานรายไดตอเดือนพบวากลุมตัวอยางสวยใหญมี
รายไดตอเดือนอยูท่ี 10,001 - 15,000 บาท มีจํานวน
25 คน คิดเปนรอยละ 36.23 รองลงมาคือมีรายไดตอ
เดือนอยูท่ี 5,001 - 10,000 บาท มีจํานวน 18 คน คิด
เปนรอยละ 26.09 และรองลงมาอีกคือมีรายไดตอ
เดือนอยู ท่ี 2,001 - 5,000 บาท มีจํานวน 13 คน
คิดเปนรอยละ 15.94

การรับรูตอโรคความดันโลหิตสูง พบวากลุม
ตัวอยางสวนใหญมีความรูอยู ในระดับปานกลาง
มีจํานวน 33 คน จากกลุมตัวอยางท้ังหมด 69 คน ซึ่ง
คิดเปนรอยละ 47.80 สวนกลุมตัวอยางท่ีมีความการรับ
รูอยูในระดับนอยมีเพียงรอยละ 11.60

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง พบวากลุม
ตัวอยางมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร (กากใย ไขมัน
เค็ม หวาน ปงยาง) โดยภาพรวมอยูในระดับปฏิบัติบอย ๆ
(คาเฉลี่ย = 2.67, S.D. = 0.04) โดยพบวาพฤติกรรม
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การกินผักและผลไมสด อยางนอยวันละ ครึ่งกิโลกรัม
(5 ขีด ) กินอาหารปงยางท่ีไหมเกรียม เชน หมูปง เน้ือ
ยาง ไกยาง กินอาหารท่ีมีไขมันสูง เชน ขาหมูติดมัน หมู
สามช้ัน หนังไก คอหมูยาง เติมนํ้าปลา หรือนํ้าปลาพริก
ในอาหารท่ีรับประทานเพ่ือใหมีรสเค็มข้ึน กินอาหาร
ทอด เชน ไกทอด กลวยทอด ปาทองโก กินอาหารหรือ
ขนมหวานท่ีปรุงดวยกะทิ เชน แกงเผ็ด แกงเขียวหวาน
มัสมั่น แกงคั่ว กลวยบวชชี บัวลอย ลอดชอง (คาเฉลี่ย
= 3 .00, 2 .86 , 2 .75 , 2 .70 , 2 .58 และ 2.58 )
ตามลําดับ นอกจากน้ียังมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
(กากใย ไขมัน เค็ม หวาน ปงยาง) อยูในระดับปฏิบัติ
นานๆครั้ง พบวากลุมตัวอยางมีพฤติกรรมดานการออก
กําลังกายโดยภาพรวมอยูในระดับปฏิบัติบอย (คาเฉลี่ย
= 2.81, S.D. = 0.06) โดยพบวาพฤติกรรมการทําการ
อบอุนรางกาย กอนออกกําลังกาย หรือเลนกีฬา 5 - 10
นาที , ออกกําลังกายสัปดาหละ 3 - 5 วัน ๆ ละอยาง
นอย 30 นาที, ทําการยืดเหยียดกลามเน้ือหลังการออก
กําลังกาย หรือเลนกีฬา 5 - 10 นาที ออกกําลังกาย
หรือเลนกีฬา ระดับปานกลาง (เชน เดิน ว่ิง รูสึกเหน่ือย
พอประมาณ หายใจแรงข้ึนกวาปกติเล็กนอยแตยัง
สามารถพูดคุยกับ  คนขางเคียงไดจนจบประโยค) อยาง
นอยสัปดาหละ 3 - 5 วัน ๆ ละ 30 นาที (คาเฉลี่ย =
2.86, 2.83, 2.83 และ 2.72) ตามลําดับ พบวากลุม
ตัวอยางมีพฤติกรรมดานอารมณและการผอนคาย
ความเครียดโดยภาพรวมอยูในระดับ ปฏิบัติบอย
(คาเฉลี่ย = 2.49, S.D. = 0.87) โดยพบวาพฤติกรรม
ดานอารมณและการผอนคลายความเครียด ดูหนัง ฟง
เพลง ทานทํากิจกรรมรวมกันกับสมาชิกในครอบครัว เชน
กินอาหาร ดูทีวี ฯลฯ ปรึกษาพูดคุยกับเพ่ือน ๆ หรือ
สมาชิกในครอบครัว ออกกําลังกาย ปลูกตนไม, มี
กิจกรรมรวมกับสมาชิกในครอบครัวตามเทศกาลตาง ๆ เชน
ทําบุญ/พักผอน ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล, มี
กิจกรรมสันทนาการรวมกับกลุมเครือขายของตนเอง
เชน เพ่ือนเกา เพ่ือน รวมงาน ชมรมตาง ๆ (คาเฉลี่ย =
3.14, 2.93, 2.87, 2.87, 2.68, 2.65, 2.61 และ 2.57)
ตามลํ าดับ นอกจากน้ียั งมีพฤติกรรมตามลําดับ

นอกจาก น้ี ยั ง มี พฤติ ก ร รมและการผ อนคล าย
ความเครียด อยูในระดับปฏิบัตินาน ๆ ครั้งและไมเคย
ปฏิบัติเลย

การวิเคราะหปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีบาน
หนองแกว ตําบลหนองแกว อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะ
เกษ พบวา เพศ อายุ นํ้าหนัก สถานภาพสมรสระดับ
ก า ร ศึ ก ษ า  อ า ชี พห ลั ก  ร า ย ไ ด ต อ เ ดื อ น  ไ ม มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชสารเคมีทาง โดยเพศ
มีคา X2 = 5.724 อายุมีคา X2 = 6.902 นํ้าหนัก มีคา
X2 = 8.665 สถานภาพสมรส มีคา X2 = 11.323
ระดับการศึกษา มีคา X2 = 16.772 อาชีพหลัก มีคา
X2 = 7.333 รายไดตอเดือน มีคา X2 = 4.762

การวิเคราะห ความสัมพันธระหวางขอมูลสวน
บุคคลกับ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีบานหนองแกว ตําบลหนองแกว
อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ พบวา การรับรูตอ
โรคความดันโลหิตสูงของประชาชนไมมีความสัมพันธ
กันทางสถิติกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง โดยมี
คา X2 = .454 คา P-Value = .092
การอภิปรายผลการวิจัย

1. การรับรูตอโรคความดันโลหิตสูง พบวากลุม
ตัวอยางสวนใหญมีการรับรูอยูในระดับปานกลาง มี
จํานวน 33 คน จากกลุมตัวอยางท้ังหมด 69 คน ซึ่งคิด
เปนรอยละ 47.8 สวนกลุมตัวอยางท่ีมีความรูอยูใน
ระดับนอยมีเพียงรอยละ ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของชล
นกุล คํานึง (2544) ศึกษา การรับรูและการดูแลตนเอง
ของบุคคลท่ีเปนโรคความดันโลหิตสูง ท่ีไดรับการ
วินิจฉัยวาเปนโรคความดันโลหิตสูงตั้งแต 1 เดือนข้ึนไป
ท่ีแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคและ
โรงพยาบาลวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี กลุม
ตัวอยาง 200 คน เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณตามแบบ
สัมภาษณการรับรูเก่ียวกับโรคและแบบสัมภาษณการ
ดูแลตนเอง พบวา ผูปวยมีการรับรูอยูในระดับปาน
กลางในเรื่อง สาเหตุของโรค อาการแสดงของโรค
อาการแทรกซอนของโรคและการับรูตามระยะของโรค
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การกินผักและผลไมสด อยางนอยวันละ ครึ่งกิโลกรัม
(5 ขีด ) กินอาหารปงยางท่ีไหมเกรียม เชน หมูปง เน้ือ
ยาง ไกยาง กินอาหารท่ีมีไขมันสูง เชน ขาหมูติดมัน หมู
สามช้ัน หนังไก คอหมูยาง เติมนํ้าปลา หรือนํ้าปลาพริก
ในอาหารท่ีรับประทานเพ่ือใหมีรสเค็มข้ึน กินอาหาร
ทอด เชน ไกทอด กลวยทอด ปาทองโก กินอาหารหรือ
ขนมหวานท่ีปรุงดวยกะทิ เชน แกงเผ็ด แกงเขียวหวาน
มัสมั่น แกงคั่ว กลวยบวชชี บัวลอย ลอดชอง (คาเฉลี่ย
= 3 .00, 2 .86 , 2 .75 , 2 .70 , 2 .58 และ 2.58 )
ตามลําดับ นอกจากน้ียังมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
(กากใย ไขมัน เค็ม หวาน ปงยาง) อยูในระดับปฏิบัติ
นานๆครั้ง พบวากลุมตัวอยางมีพฤติกรรมดานการออก
กําลังกายโดยภาพรวมอยูในระดับปฏิบัติบอย (คาเฉลี่ย
= 2.81, S.D. = 0.06) โดยพบวาพฤติกรรมการทําการ
อบอุนรางกาย กอนออกกําลังกาย หรือเลนกีฬา 5 - 10
นาที , ออกกําลังกายสัปดาหละ 3 - 5 วัน ๆ ละอยาง
นอย 30 นาที, ทําการยืดเหยียดกลามเน้ือหลังการออก
กําลังกาย หรือเลนกีฬา 5 - 10 นาที ออกกําลังกาย
หรือเลนกีฬา ระดับปานกลาง (เชน เดิน ว่ิง รูสึกเหน่ือย
พอประมาณ หายใจแรงข้ึนกวาปกติเล็กนอยแตยัง
สามารถพูดคุยกับ  คนขางเคียงไดจนจบประโยค) อยาง
นอยสัปดาหละ 3 - 5 วัน ๆ ละ 30 นาที (คาเฉลี่ย =
2.86, 2.83, 2.83 และ 2.72) ตามลําดับ พบวากลุม
ตัวอยางมีพฤติกรรมดานอารมณและการผอนคาย
ความเครียดโดยภาพรวมอยูในระดับ ปฏิบัติบอย
(คาเฉลี่ย = 2.49, S.D. = 0.87) โดยพบวาพฤติกรรม
ดานอารมณและการผอนคลายความเครียด ดูหนัง ฟง
เพลง ทานทํากิจกรรมรวมกันกับสมาชิกในครอบครัว เชน
กินอาหาร ดูทีวี ฯลฯ ปรึกษาพูดคุยกับเพ่ือน ๆ หรือ
สมาชิกในครอบครัว ออกกําลังกาย ปลูกตนไม, มี
กิจกรรมรวมกับสมาชิกในครอบครัวตามเทศกาลตาง ๆ เชน
ทําบุญ/พักผอน ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล, มี
กิจกรรมสันทนาการรวมกับกลุมเครือขายของตนเอง
เชน เพ่ือนเกา เพ่ือน รวมงาน ชมรมตาง ๆ (คาเฉลี่ย =
3.14, 2.93, 2.87, 2.87, 2.68, 2.65, 2.61 และ 2.57)
ตามลํ าดับ นอกจากน้ียั งมีพฤติกรรมตามลําดับ

นอกจาก น้ี ยั ง มี พฤติ ก ร รมและการผ อนคล าย
ความเครียด อยูในระดับปฏิบัตินาน ๆ ครั้งและไมเคย
ปฏิบัติเลย

การวิเคราะหปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีบาน
หนองแกว ตําบลหนองแกว อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะ
เกษ พบวา เพศ อายุ นํ้าหนัก สถานภาพสมรสระดับ
ก า ร ศึ ก ษ า  อ า ชี พห ลั ก  ร า ย ไ ด ต อ เ ดื อ น  ไ ม มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชสารเคมีทาง โดยเพศ
มีคา X2 = 5.724 อายุมีคา X2 = 6.902 นํ้าหนัก มีคา
X2 = 8.665 สถานภาพสมรส มีคา X2 = 11.323
ระดับการศึกษา มีคา X2 = 16.772 อาชีพหลัก มีคา
X2 = 7.333 รายไดตอเดือน มีคา X2 = 4.762

การวิเคราะห ความสัมพันธระหวางขอมูลสวน
บุคคลกับ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีบานหนองแกว ตําบลหนองแกว
อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ พบวา การรับรูตอ
โรคความดันโลหิตสูงของประชาชนไมมีความสัมพันธ
กันทางสถิติกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง โดยมี
คา X2 = .454 คา P-Value = .092
การอภิปรายผลการวิจัย

1. การรับรูตอโรคความดันโลหิตสูง พบวากลุม
ตัวอยางสวนใหญมีการรับรูอยูในระดับปานกลาง มี
จํานวน 33 คน จากกลุมตัวอยางท้ังหมด 69 คน ซึ่งคิด
เปนรอยละ 47.8 สวนกลุมตัวอยางท่ีมีความรูอยูใน
ระดับนอยมีเพียงรอยละ ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของชล
นกุล คํานึง (2544) ศึกษา การรับรูและการดูแลตนเอง
ของบุคคลท่ีเปนโรคความดันโลหิตสูง ท่ีไดรับการ
วินิจฉัยวาเปนโรคความดันโลหิตสูงตั้งแต 1 เดือนข้ึนไป
ท่ีแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคและ
โรงพยาบาลวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี กลุม
ตัวอยาง 200 คน เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณตามแบบ
สัมภาษณการรับรูเก่ียวกับโรคและแบบสัมภาษณการ
ดูแลตนเอง พบวา ผูปวยมีการรับรูอยูในระดับปาน
กลางในเรื่อง สาเหตุของโรค อาการแสดงของโรค
อาการแทรกซอนของโรคและการับรูตามระยะของโรค

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
Vol. 4 No.1 Jan – Jun 2017

~ 156 ~

การกินผักและผลไมสด อยางนอยวันละ ครึ่งกิโลกรัม
(5 ขีด ) กินอาหารปงยางท่ีไหมเกรียม เชน หมูปง เน้ือ
ยาง ไกยาง กินอาหารท่ีมีไขมันสูง เชน ขาหมูติดมัน หมู
สามช้ัน หนังไก คอหมูยาง เติมนํ้าปลา หรือนํ้าปลาพริก
ในอาหารท่ีรับประทานเพ่ือใหมีรสเค็มข้ึน กินอาหาร
ทอด เชน ไกทอด กลวยทอด ปาทองโก กินอาหารหรือ
ขนมหวานท่ีปรุงดวยกะทิ เชน แกงเผ็ด แกงเขียวหวาน
มัสมั่น แกงคั่ว กลวยบวชชี บัวลอย ลอดชอง (คาเฉลี่ย
= 3 .00, 2 .86 , 2 .75 , 2 .70 , 2 .58 และ 2.58 )
ตามลําดับ นอกจากน้ียังมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
(กากใย ไขมัน เค็ม หวาน ปงยาง) อยูในระดับปฏิบัติ
นานๆครั้ง พบวากลุมตัวอยางมีพฤติกรรมดานการออก
กําลังกายโดยภาพรวมอยูในระดับปฏิบัติบอย (คาเฉลี่ย
= 2.81, S.D. = 0.06) โดยพบวาพฤติกรรมการทําการ
อบอุนรางกาย กอนออกกําลังกาย หรือเลนกีฬา 5 - 10
นาที , ออกกําลังกายสัปดาหละ 3 - 5 วัน ๆ ละอยาง
นอย 30 นาที, ทําการยืดเหยียดกลามเน้ือหลังการออก
กําลังกาย หรือเลนกีฬา 5 - 10 นาที ออกกําลังกาย
หรือเลนกีฬา ระดับปานกลาง (เชน เดิน ว่ิง รูสึกเหน่ือย
พอประมาณ หายใจแรงข้ึนกวาปกติเล็กนอยแตยัง
สามารถพูดคุยกับ  คนขางเคียงไดจนจบประโยค) อยาง
นอยสัปดาหละ 3 - 5 วัน ๆ ละ 30 นาที (คาเฉลี่ย =
2.86, 2.83, 2.83 และ 2.72) ตามลําดับ พบวากลุม
ตัวอยางมีพฤติกรรมดานอารมณและการผอนคาย
ความเครียดโดยภาพรวมอยูในระดับ ปฏิบัติบอย
(คาเฉลี่ย = 2.49, S.D. = 0.87) โดยพบวาพฤติกรรม
ดานอารมณและการผอนคลายความเครียด ดูหนัง ฟง
เพลง ทานทํากิจกรรมรวมกันกับสมาชิกในครอบครัว เชน
กินอาหาร ดูทีวี ฯลฯ ปรึกษาพูดคุยกับเพ่ือน ๆ หรือ
สมาชิกในครอบครัว ออกกําลังกาย ปลูกตนไม, มี
กิจกรรมรวมกับสมาชิกในครอบครัวตามเทศกาลตาง ๆ เชน
ทําบุญ/พักผอน ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล, มี
กิจกรรมสันทนาการรวมกับกลุมเครือขายของตนเอง
เชน เพ่ือนเกา เพ่ือน รวมงาน ชมรมตาง ๆ (คาเฉลี่ย =
3.14, 2.93, 2.87, 2.87, 2.68, 2.65, 2.61 และ 2.57)
ตามลํ าดับ นอกจากน้ียั งมีพฤติกรรมตามลําดับ

นอกจาก น้ี ยั ง มี พฤติ ก ร รมและการผ อนคล าย
ความเครียด อยูในระดับปฏิบัตินาน ๆ ครั้งและไมเคย
ปฏิบัติเลย

การวิเคราะหปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีบาน
หนองแกว ตําบลหนองแกว อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะ
เกษ พบวา เพศ อายุ นํ้าหนัก สถานภาพสมรสระดับ
ก า ร ศึ ก ษ า  อ า ชี พห ลั ก  ร า ย ไ ด ต อ เ ดื อ น  ไ ม มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชสารเคมีทาง โดยเพศ
มีคา X2 = 5.724 อายุมีคา X2 = 6.902 นํ้าหนัก มีคา
X2 = 8.665 สถานภาพสมรส มีคา X2 = 11.323
ระดับการศึกษา มีคา X2 = 16.772 อาชีพหลัก มีคา
X2 = 7.333 รายไดตอเดือน มีคา X2 = 4.762

การวิเคราะห ความสัมพันธระหวางขอมูลสวน
บุคคลกับ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีบานหนองแกว ตําบลหนองแกว
อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ พบวา การรับรูตอ
โรคความดันโลหิตสูงของประชาชนไมมีความสัมพันธ
กันทางสถิติกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง โดยมี
คา X2 = .454 คา P-Value = .092
การอภิปรายผลการวิจัย

1. การรับรูตอโรคความดันโลหิตสูง พบวากลุม
ตัวอยางสวนใหญมีการรับรูอยูในระดับปานกลาง มี
จํานวน 33 คน จากกลุมตัวอยางท้ังหมด 69 คน ซึ่งคิด
เปนรอยละ 47.8 สวนกลุมตัวอยางท่ีมีความรูอยูใน
ระดับนอยมีเพียงรอยละ ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของชล
นกุล คํานึง (2544) ศึกษา การรับรูและการดูแลตนเอง
ของบุคคลท่ีเปนโรคความดันโลหิตสูง ท่ีไดรับการ
วินิจฉัยวาเปนโรคความดันโลหิตสูงตั้งแต 1 เดือนข้ึนไป
ท่ีแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคและ
โรงพยาบาลวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี กลุม
ตัวอยาง 200 คน เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณตามแบบ
สัมภาษณการรับรูเก่ียวกับโรคและแบบสัมภาษณการ
ดูแลตนเอง พบวา ผูปวยมีการรับรูอยูในระดับปาน
กลางในเรื่อง สาเหตุของโรค อาการแสดงของโรค
อาการแทรกซอนของโรคและการับรูตามระยะของโรค
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2. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง พบวากลุม
ตัวอยางมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร (กากใย ไขมัน
เค็ม หวาน ปงยาง) โดยภาพรวมอยูในระดับท่ีปฏิบัติ
บอย ๆ (คาเฉลี่ย = 2.67, S.D. = 0.04) ซึ่งขัดแยงกับ
งานวิจัยของสุพรรณ ชูช่ืน (2547) ศึกษา พฤติกรรม
การดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง และ
ความเช่ือดานสุขภาพของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 161 คน โดย
ใชแบบสัมภาษณ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการ
ปฏิบัติตัวอยูในระดับปานกลาง ดานการควบคุมอาหาร
รสเค็ม การควบคุมนาหนักตัว และกลุมตัวอยางสวน
ใหญมีความเช่ือดานสุขภาพอยูในระดับสูง เก่ียวกับการ
เสี่ยงของการเกิดโรคความดันโลหิตสูง ความรุนแรงของ
โรค ประโยชนของการดูแลตนเองในการควบคุมระดับ
ความดันโลหิตและคาใชจาย แรงจูงใจในการ ดูแล
ตนเอง สัมพันธภาพระหวางเจาหนาท่ีและผูปวย

3. การวิเคราะห ความสัมพันธระหวางขอมูลสวน
บุคคลกับ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีบานหนองแกว ตําบลหนองแกว
อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ พบวาเพศ อายุ นํ้าหนัก
สถานภาพสมรสระดับการศึกษา อาชีพหลัก รายไดตอ
เดือน การรับรูตอโรคความดันโลหิตสูงของประชาชนไม
มีความสัมพันธกันทางสถิติกับพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเอง โดยมีคา X2 = .454 คา P-Value =
.092 ซึ่งขัดแยงกับงานวิจัยของรุงราวรรณ พันธจักร
(2549) วิจัยเรื่องผลการจัดโปรแกรมสุขศึกษาท่ีมีตอ
ความรู การรับรูและพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผูป วย โรคความดัน โลหิตสู ง ท่ีมารับการรั กษา ท่ี
โรงพยาบาลพยุหะคีรี กลุมตัวอยางคือผูปวยจานวน 30
คน เครื่องมือประกอบดวยแผนการสอนสุขศึกษา คูมือ
ผูปวย สติ๊กเกอรกระตุนเตือน การออกกาลังกาย
แบบสอบถามความรู การรับรูและพฤติกรรมการดูแล
ตนเอง ผลการวิจัยพบวา หลังการทดลอง ผูปวยมี
ความรูเก่ียวกับโรค การรับรูเก่ียวกับการดูแลตนเองใน
ดานการควบคุมระดับความดันโลหิตและการปองกัน
ภาวะแทรกซอน และพฤติกรรมในการดูแลตนเอง

แตกตางจากกอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช

1. การรณรงคใหความรูเพ่ือการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ในการปองกันโรคความดันโลหิตสูง ควรเนน
ดําเนินการในกลุมท่ีมีประวัติบุคคลในครอบครัวปวย
เปนโรคความดันโลหิตสูง และผู ท่ี เคยตรวจพบวา
มี ร ะ ดั บคว ามดั น โ ลหิ ต ท่ี เ สี่ ย ง ต อ ก า ร เ กิ ด โ ร ค
ความดันโลหิตสูง ใหมีแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพ
ท่ีถูกตองและปฏิบัติตนในการปองกันโรคอยางตอเน่ือง

2. ในการดํ า เ นินการ เฝ า ร ะ วั ง โ รค
ความดันโลหิตสูง ควรมีการแยกกลุมคนท่ีตอง ดูแล
เปนพิเศษ คือกลุม ท่ี เคยตรวจความดันโลหิตพบ
ผลผิดปกติ และกลุมท่ีมีบิดาหรือมารดา พ่ีหรือนองเปน
โรคความดันโลหิตสูง มีติดตามเฝาระวังพฤติกรรมและ
ตรวจความดันโลหิตทุก 6 เดือน
บรรณานุกรม
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2. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง พบวากลุม
ตัวอยางมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร (กากใย ไขมัน
เค็ม หวาน ปงยาง) โดยภาพรวมอยูในระดับท่ีปฏิบัติ
บอย ๆ (คาเฉลี่ย = 2.67, S.D. = 0.04) ซึ่งขัดแยงกับ
งานวิจัยของสุพรรณ ชูช่ืน (2547) ศึกษา พฤติกรรม
การดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง และ
ความเช่ือดานสุขภาพของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 161 คน โดย
ใชแบบสัมภาษณ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการ
ปฏิบัติตัวอยูในระดับปานกลาง ดานการควบคุมอาหาร
รสเค็ม การควบคุมนาหนักตัว และกลุมตัวอยางสวน
ใหญมีความเช่ือดานสุขภาพอยูในระดับสูง เก่ียวกับการ
เสี่ยงของการเกิดโรคความดันโลหิตสูง ความรุนแรงของ
โรค ประโยชนของการดูแลตนเองในการควบคุมระดับ
ความดันโลหิตและคาใชจาย แรงจูงใจในการ ดูแล
ตนเอง สัมพันธภาพระหวางเจาหนาท่ีและผูปวย

3. การวิเคราะห ความสัมพันธระหวางขอมูลสวน
บุคคลกับ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีบานหนองแกว ตําบลหนองแกว
อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ พบวาเพศ อายุ นํ้าหนัก
สถานภาพสมรสระดับการศึกษา อาชีพหลัก รายไดตอ
เดือน การรับรูตอโรคความดันโลหิตสูงของประชาชนไม
มีความสัมพันธกันทางสถิติกับพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเอง โดยมีคา X2 = .454 คา P-Value =
.092 ซึ่งขัดแยงกับงานวิจัยของรุงราวรรณ พันธจักร
(2549) วิจัยเรื่องผลการจัดโปรแกรมสุขศึกษาท่ีมีตอ
ความรู การรับรูและพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผูป วย โรคความดัน โลหิตสู ง ท่ีมารับการรั กษา ท่ี
โรงพยาบาลพยุหะคีรี กลุมตัวอยางคือผูปวยจานวน 30
คน เครื่องมือประกอบดวยแผนการสอนสุขศึกษา คูมือ
ผูปวย สติ๊กเกอรกระตุนเตือน การออกกาลังกาย
แบบสอบถามความรู การรับรูและพฤติกรรมการดูแล
ตนเอง ผลการวิจัยพบวา หลังการทดลอง ผูปวยมี
ความรูเก่ียวกับโรค การรับรูเก่ียวกับการดูแลตนเองใน
ดานการควบคุมระดับความดันโลหิตและการปองกัน
ภาวะแทรกซอน และพฤติกรรมในการดูแลตนเอง

แตกตางจากกอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช

1. การรณรงคใหความรูเพ่ือการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ในการปองกันโรคความดันโลหิตสูง ควรเนน
ดําเนินการในกลุมท่ีมีประวัติบุคคลในครอบครัวปวย
เปนโรคความดันโลหิตสูง และผู ท่ี เคยตรวจพบวา
มี ร ะ ดั บคว ามดั น โ ลหิ ต ท่ี เ สี่ ย ง ต อ ก า ร เ กิ ด โ ร ค
ความดันโลหิตสูง ใหมีแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพ
ท่ีถูกตองและปฏิบัติตนในการปองกันโรคอยางตอเน่ือง

2. ในการดํ า เ นินการ เฝ า ร ะ วั ง โ รค
ความดันโลหิตสูง ควรมีการแยกกลุมคนท่ีตอง ดูแล
เปนพิเศษ คือกลุม ท่ี เคยตรวจความดันโลหิตพบ
ผลผิดปกติ และกลุมท่ีมีบิดาหรือมารดา พ่ีหรือนองเปน
โรคความดันโลหิตสูง มีติดตามเฝาระวังพฤติกรรมและ
ตรวจความดันโลหิตทุก 6 เดือน
บรรณานุกรม
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2. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง พบวากลุม
ตัวอยางมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร (กากใย ไขมัน
เค็ม หวาน ปงยาง) โดยภาพรวมอยูในระดับท่ีปฏิบัติ
บอย ๆ (คาเฉลี่ย = 2.67, S.D. = 0.04) ซึ่งขัดแยงกับ
งานวิจัยของสุพรรณ ชูช่ืน (2547) ศึกษา พฤติกรรม
การดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง และ
ความเช่ือดานสุขภาพของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 161 คน โดย
ใชแบบสัมภาษณ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการ
ปฏิบัติตัวอยูในระดับปานกลาง ดานการควบคุมอาหาร
รสเค็ม การควบคุมนาหนักตัว และกลุมตัวอยางสวน
ใหญมีความเช่ือดานสุขภาพอยูในระดับสูง เก่ียวกับการ
เสี่ยงของการเกิดโรคความดันโลหิตสูง ความรุนแรงของ
โรค ประโยชนของการดูแลตนเองในการควบคุมระดับ
ความดันโลหิตและคาใชจาย แรงจูงใจในการ ดูแล
ตนเอง สัมพันธภาพระหวางเจาหนาท่ีและผูปวย

3. การวิเคราะห ความสัมพันธระหวางขอมูลสวน
บุคคลกับ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีบานหนองแกว ตําบลหนองแกว
อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ พบวาเพศ อายุ นํ้าหนัก
สถานภาพสมรสระดับการศึกษา อาชีพหลัก รายไดตอ
เดือน การรับรูตอโรคความดันโลหิตสูงของประชาชนไม
มีความสัมพันธกันทางสถิติกับพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเอง โดยมีคา X2 = .454 คา P-Value =
.092 ซึ่งขัดแยงกับงานวิจัยของรุงราวรรณ พันธจักร
(2549) วิจัยเรื่องผลการจัดโปรแกรมสุขศึกษาท่ีมีตอ
ความรู การรับรูและพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผูป วย โรคความดัน โลหิตสู ง ท่ีมารับการรั กษา ท่ี
โรงพยาบาลพยุหะคีรี กลุมตัวอยางคือผูปวยจานวน 30
คน เครื่องมือประกอบดวยแผนการสอนสุขศึกษา คูมือ
ผูปวย สติ๊กเกอรกระตุนเตือน การออกกาลังกาย
แบบสอบถามความรู การรับรูและพฤติกรรมการดูแล
ตนเอง ผลการวิจัยพบวา หลังการทดลอง ผูปวยมี
ความรูเก่ียวกับโรค การรับรูเก่ียวกับการดูแลตนเองใน
ดานการควบคุมระดับความดันโลหิตและการปองกัน
ภาวะแทรกซอน และพฤติกรรมในการดูแลตนเอง

แตกตางจากกอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช

1. การรณรงคใหความรูเพ่ือการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ในการปองกันโรคความดันโลหิตสูง ควรเนน
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เปนโรคความดันโลหิตสูง และผู ท่ี เคยตรวจพบวา
มี ร ะ ดั บคว ามดั น โ ลหิ ต ท่ี เ สี่ ย ง ต อ ก า ร เ กิ ด โ ร ค
ความดันโลหิตสูง ใหมีแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพ
ท่ีถูกตองและปฏิบัติตนในการปองกันโรคอยางตอเน่ือง

2. ในการดํ า เ นินการ เฝ า ร ะ วั ง โ รค
ความดันโลหิตสูง ควรมีการแยกกลุมคนท่ีตอง ดูแล
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บทคัดยอ
วิจัยครั้งน้ีเพ่ือศึกษาความรู ทัศนคติและพฤติกรรมของเกษตรกรปลูกขาวในหมูบานโคกกู ตําบลหนองคูขาด

อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยใชวิธีการเชิงสํารวจ (Survey Research) ซึ่งผูวิจัยใชสถิติ
พรรณนาและสถิติอนุมานในการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการใชสารเคมีและปุยเคมีทางการเกษตรในการประกอบอาชีพ
ของเกษตรกรปลูกขาว ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ เกษตรกรท่ีปลูกขาวในหมูบานโคกกู  ตําบลหนองคูขาด
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จํานวนท้ังหมด 114 คน ผลการศึกษา พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ54.40)
และเพศชาย (รอยละ 45.60) โดยมีชวงอายุระหวาง 41 - 50 ปอยูท่ีรอยละ 41.20 ชวงอายุ 50 ปข้ึนไปอยูท่ีรอยละ
31.60 ชวงอายุระหวาง 31 - 40 ปอยูท่ีรอยละ 21.10 และชวงอายุ 20 - 30 ปอยูท่ีรอยละ 6.10 มีระดับการศึกษา
ประถมศึกษาอยูท่ีรอยละ 78.90 มัธยมศึกษาตอนตนหรือ ปวช. อยูท่ีรอยละ 12.30 มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวส.
อยูท่ีรอยละ 7.90 และปริญญาตรีอยูท่ีรอยละ 0.90 มีประสบการณการใชสารเคมีหรือปุยเคมีรอยละ 100.00
มีระยะเวลาการใชสารเคมีหรือปุยเคมี 1 ครั้ง/สัปดาหอยูท่ีรอยละ 84.20 ใช 2 ครั้ง/สัปดาหอยูท่ีรอยละ 7.00 ใช 3 ครั้ง/
สัปดาหอยูท่ีรอยละ 2.60 และมากกวา 3 ครั้ง/สัปดาห อยูท่ีรอยละ 6.10 มีความรูในระดับปานกลาง จํานวน 62 คน
คิดเปนรอยละ 44.70 ทัศนคติในการใชสารเคมีและปุยเคมีทางการเกษตรในการปลูกขาวอยูในระดับสูง พฤติกรรมในการ
ใชสารเคมีและปุยเคมีทางการเกษตรในการปลูกขาวอยูในระดับสูง อายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการใชสารเคมี
และปุยเคมีทางการเกษตรในการปลูกขาวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคา X2 = 75.963 คา P-Value =
.001 ความรูมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชสารเคมีและปุยเคมีทางการเกษตรในการปลูกขาวอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคา r = .746, P = .05
ความสําคัญ: ความรู ทัศนคติ พฤติกรรมของเกษตรกรปลูกขาว

ABSTRACT
The objective of this survey research was to study knowledge, attitudes, and behavior of the

farmers who were residig in the Khokegoo village, Tambol Kookhad, Borabue District, Mahasarakham.
Descriptive statistics and inferential statistics were used in the study for analyzing the farmers’
behavior in regard to their use of chemicals and chemical fertilizer for their rice farming. The
population in this study comprised 114 rice agriculturalists residing in the Khokegoo village, Tambol
Kookhad, Borabue District, Mahasarakham. Results from the study showed that most of the
respondents were female (54.40 %) while 45.60 % consisted of males.  Their ages were mostly
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บทคัดยอ
วิจัยครั้งน้ีเพ่ือศึกษาความรู ทัศนคติและพฤติกรรมของเกษตรกรปลูกขาวในหมูบานโคกกู ตําบลหนองคูขาด

อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยใชวิธีการเชิงสํารวจ (Survey Research) ซึ่งผูวิจัยใชสถิติ
พรรณนาและสถิติอนุมานในการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการใชสารเคมีและปุยเคมีทางการเกษตรในการประกอบอาชีพ
ของเกษตรกรปลูกขาว ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ เกษตรกรท่ีปลูกขาวในหมูบานโคกกู  ตําบลหนองคูขาด
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จํานวนท้ังหมด 114 คน ผลการศึกษา พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ54.40)
และเพศชาย (รอยละ 45.60) โดยมีชวงอายุระหวาง 41 - 50 ปอยูท่ีรอยละ 41.20 ชวงอายุ 50 ปข้ึนไปอยูท่ีรอยละ
31.60 ชวงอายุระหวาง 31 - 40 ปอยูท่ีรอยละ 21.10 และชวงอายุ 20 - 30 ปอยูท่ีรอยละ 6.10 มีระดับการศึกษา
ประถมศึกษาอยูท่ีรอยละ 78.90 มัธยมศึกษาตอนตนหรือ ปวช. อยูท่ีรอยละ 12.30 มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวส.
อยูท่ีรอยละ 7.90 และปริญญาตรีอยูท่ีรอยละ 0.90 มีประสบการณการใชสารเคมีหรือปุยเคมีรอยละ 100.00
มีระยะเวลาการใชสารเคมีหรือปุยเคมี 1 ครั้ง/สัปดาหอยูท่ีรอยละ 84.20 ใช 2 ครั้ง/สัปดาหอยูท่ีรอยละ 7.00 ใช 3 ครั้ง/
สัปดาหอยูท่ีรอยละ 2.60 และมากกวา 3 ครั้ง/สัปดาห อยูท่ีรอยละ 6.10 มีความรูในระดับปานกลาง จํานวน 62 คน
คิดเปนรอยละ 44.70 ทัศนคติในการใชสารเคมีและปุยเคมีทางการเกษตรในการปลูกขาวอยูในระดับสูง พฤติกรรมในการ
ใชสารเคมีและปุยเคมีทางการเกษตรในการปลูกขาวอยูในระดับสูง อายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการใชสารเคมี
และปุยเคมีทางการเกษตรในการปลูกขาวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคา X2 = 75.963 คา P-Value =
.001 ความรูมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชสารเคมีและปุยเคมีทางการเกษตรในการปลูกขาวอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคา r = .746, P = .05
ความสําคัญ: ความรู ทัศนคติ พฤติกรรมของเกษตรกรปลูกขาว

ABSTRACT
The objective of this survey research was to study knowledge, attitudes, and behavior of the

farmers who were residig in the Khokegoo village, Tambol Kookhad, Borabue District, Mahasarakham.
Descriptive statistics and inferential statistics were used in the study for analyzing the farmers’
behavior in regard to their use of chemicals and chemical fertilizer for their rice farming. The
population in this study comprised 114 rice agriculturalists residing in the Khokegoo village, Tambol
Kookhad, Borabue District, Mahasarakham. Results from the study showed that most of the
respondents were female (54.40 %) while 45.60 % consisted of males.  Their ages were mostly
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between 41-50 years old (41.20 %).  More than 50 years old were 31.60 %, between 31-40 years old
were 21.10 %, 20-30 years old were 6.10 %. For their education, 78.90 % of the respondents had
elementary school education, 12.30 % had secondary school education or equivalence, 7.90 % had
high school education or equivalence, and 0.90 % had bachelor degree education. 100 % of these
farmers had experience in using chemicals or chemical fertilizer. As for frequency in using chemicals
or chemical fertilizer, once per week was 84.20 %, twice per week was 7.00 %, three times per week
was 2.60 %, and more than three times per week was 6.10 %.  Sixty-two of these farmers were found
to have middle level of education (44.70 %). They had high level of attitude and use behavior
concerning application of chemicals or chemical fertilize.  Age factor was found to have relationship
to behavior in using chemicals or chemical fertilizer having a statistical significant difference of .01 (X2

= 75.963, P-Value = .001). Related knowledge had relationship to the farmers’ behavior in using
chemicals or chemical fertilizer with a statistical significant difference of .05 (r = .746, P = .05).
Keywords: Knowledge, Attitude and Rice agriculturalists’ behavior

บทนํา
การทําการเกษตรกรปลูกขาวจัดเปนอาชีพท่ี

มีความเสี่ยงตอสุขภาพเน่ืองจากอาชีพดังกลาวมีการใช
ปุยเคมีมากและมีการเปลี่ยนแปลงการทําการเกษตร
เพ่ือการยัง ชีพมาเปนการเกษตรเ พ่ือการคาจึ งมี
การนําปุยเคมีเรงการเจริญเติบโตเขามาใชเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตและรายไดจากข อมูลการ เฝ าระ วั งทาง
ระบาดวิทยา สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอม ในป พ.ศ. 2547 พบวามีรายงานโรค
จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมในประเทศไทย
จํานวน 2,802 ราย คิดเปนอัตราปวย 4.48 ตอแสน
ประชากร และกลุม อาชีพท่ีพบผูปวยมากท่ีสุด ไดแก
อาชีพเกษตรกร 1,442 ราย รอยละ 51.50 อยูในกลุม
พิษสารกําจัดศัตรูพืชและปุยเคมี มีรายงาน 1,864 ราย
อัตราปวย 2.98 ตอแสนประชากร ผูปวยเสียชีวิต 9
ราย อัตราตาย 0.01 ตอแสนประชากร (กระทรวง
สาธารณสุข, กรมควบคุมโรค, สํานักระบาดวิทยา,
2551)

ขอมูลเหลา น้ี เปนสิ่ ง ท่ีสะทอนให เห็นถึง
อันตรายตอสุขภาพของกลุมเกษตรกรปลูกขาวท่ีจะ
เกิดข้ึนจากการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตรไดการ
สัมผัสสารเคมีในการเกษตรทําใหเกิดอันตรายตอ
รางกายไดหลายระบบไดแก อาการทางระบบประสาท

ระบบทางเดินปสสาวะ และระบบภูมิคุมกัน เปนตน
เมื่อพิจารณาจากลักษณะการกระจายตัวและสัมผัสกับ
สารเคมีทางการเกษตรเมื่อมีการใชงาน จะพบวาอาการ
แพตอสารเคมีในการเกษตรเปนสิ่งท่ีนาสนใจโดยเฉพาะ
ผิวหนังท่ีเปนอวัยวะของรางกายท่ีมีโอกาสจะไดรับ
สัมผัสกับสารเคมีกอนสวนอ่ืน ๆ จึงทําใหเกิดความ
ผิดปกติไดงาย โดยความผิดปกติของผิวหนังจะแสดง
อาการตั้งแตผิวแหง มีผื่นคันเล็กนอยไปจนถึงผิวแตก
เปนแผลเลือดออกเปน ๆ หาย ๆ การเกิดข้ึนบริเวณเดิม
ซ้ํากันท่ีผิวหนังทําใหเกิดการอักเสบเรื้อรังท่ีผิวหนังได
สถิติของแผนกผูปวยนอก สถาบันโรคผิวหนังระหวาง
พ.ศ. 2549 - 2552 ช้ีใหเห็นวาโรคผิวหนังอักเสบจาก
การสัมผัส ท่ี เ กิด จากการทํางาน (Occupational
contact dermatitis) ประเทศท่ีมีประชาชนสวนใหญ
ประกอบอาชีพ ในภาคเกษตรกรรมซึ่งสวนใหญเปน
แรงงานนอกระบบผูมีรายไดนอย แตทํางานหนักและ
ลักษณะการทํางานมีความเสี่ยงอันตรายตอสุขภาพ จึง
จําเปนตองไดรับการดูแลสุขภาพเชิงรุกและการให
ความรูเพ่ือ การควบคุมปองกันกอนการเกิดโรคคําวา
แรงงานนอกระบบในภาคเกษตร อยางเชน ผูทําไร
ทํานา ทําสวน ผลิตผลผลิตทางการเกษตรท่ีทํากันเอง
โดยไมมีการจางงานหรือมีการจางงานแตไมเปนไปตาม
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ประชากร และกลุม อาชีพท่ีพบผูปวยมากท่ีสุด ไดแก
อาชีพเกษตรกร 1,442 ราย รอยละ 51.50 อยูในกลุม
พิษสารกําจัดศัตรูพืชและปุยเคมี มีรายงาน 1,864 ราย
อัตราปวย 2.98 ตอแสนประชากร ผูปวยเสียชีวิต 9
ราย อัตราตาย 0.01 ตอแสนประชากร (กระทรวง
สาธารณสุข, กรมควบคุมโรค, สํานักระบาดวิทยา,
2551)

ขอมูลเหลา น้ี เปนสิ่ ง ท่ีสะทอนให เห็นถึง
อันตรายตอสุขภาพของกลุมเกษตรกรปลูกขาวท่ีจะ
เกิดข้ึนจากการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตรไดการ
สัมผัสสารเคมีในการเกษตรทําใหเกิดอันตรายตอ
รางกายไดหลายระบบไดแก อาการทางระบบประสาท

ระบบทางเดินปสสาวะ และระบบภูมิคุมกัน เปนตน
เมื่อพิจารณาจากลักษณะการกระจายตัวและสัมผัสกับ
สารเคมีทางการเกษตรเมื่อมีการใชงาน จะพบวาอาการ
แพตอสารเคมีในการเกษตรเปนสิ่งท่ีนาสนใจโดยเฉพาะ
ผิวหนังท่ีเปนอวัยวะของรางกายท่ีมีโอกาสจะไดรับ
สัมผัสกับสารเคมีกอนสวนอ่ืน ๆ จึงทําใหเกิดความ
ผิดปกติไดงาย โดยความผิดปกติของผิวหนังจะแสดง
อาการตั้งแตผิวแหง มีผื่นคันเล็กนอยไปจนถึงผิวแตก
เปนแผลเลือดออกเปน ๆ หาย ๆ การเกิดข้ึนบริเวณเดิม
ซ้ํากันท่ีผิวหนังทําใหเกิดการอักเสบเรื้อรังท่ีผิวหนังได
สถิติของแผนกผูปวยนอก สถาบันโรคผิวหนังระหวาง
พ.ศ. 2549 - 2552 ช้ีใหเห็นวาโรคผิวหนังอักเสบจาก
การสัมผัส ท่ี เ กิด จากการทํางาน (Occupational
contact dermatitis) ประเทศท่ีมีประชาชนสวนใหญ
ประกอบอาชีพ ในภาคเกษตรกรรมซึ่งสวนใหญเปน
แรงงานนอกระบบผูมีรายไดนอย แตทํางานหนักและ
ลักษณะการทํางานมีความเสี่ยงอันตรายตอสุขภาพ จึง
จําเปนตองไดรับการดูแลสุขภาพเชิงรุกและการให
ความรูเพ่ือ การควบคุมปองกันกอนการเกิดโรคคําวา
แรงงานนอกระบบในภาคเกษตร อยางเชน ผูทําไร
ทํานา ทําสวน ผลิตผลผลิตทางการเกษตรท่ีทํากันเอง
โดยไมมีการจางงานหรือมีการจางงานแตไมเปนไปตาม
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between 41-50 years old (41.20 %).  More than 50 years old were 31.60 %, between 31-40 years old
were 21.10 %, 20-30 years old were 6.10 %. For their education, 78.90 % of the respondents had
elementary school education, 12.30 % had secondary school education or equivalence, 7.90 % had
high school education or equivalence, and 0.90 % had bachelor degree education. 100 % of these
farmers had experience in using chemicals or chemical fertilizer. As for frequency in using chemicals
or chemical fertilizer, once per week was 84.20 %, twice per week was 7.00 %, three times per week
was 2.60 %, and more than three times per week was 6.10 %.  Sixty-two of these farmers were found
to have middle level of education (44.70 %). They had high level of attitude and use behavior
concerning application of chemicals or chemical fertilize.  Age factor was found to have relationship
to behavior in using chemicals or chemical fertilizer having a statistical significant difference of .01 (X2

= 75.963, P-Value = .001). Related knowledge had relationship to the farmers’ behavior in using
chemicals or chemical fertilizer with a statistical significant difference of .05 (r = .746, P = .05).
Keywords: Knowledge, Attitude and Rice agriculturalists’ behavior

บทนํา
การทําการเกษตรกรปลูกขาวจัดเปนอาชีพท่ี

มีความเสี่ยงตอสุขภาพเน่ืองจากอาชีพดังกลาวมีการใช
ปุยเคมีมากและมีการเปลี่ยนแปลงการทําการเกษตร
เพ่ือการยัง ชีพมาเปนการเกษตรเ พ่ือการคาจึ งมี
การนําปุยเคมีเรงการเจริญเติบโตเขามาใชเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตและรายไดจากข อมูลการ เฝ าระ วั งทาง
ระบาดวิทยา สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอม ในป พ.ศ. 2547 พบวามีรายงานโรค
จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมในประเทศไทย
จํานวน 2,802 ราย คิดเปนอัตราปวย 4.48 ตอแสน
ประชากร และกลุม อาชีพท่ีพบผูปวยมากท่ีสุด ไดแก
อาชีพเกษตรกร 1,442 ราย รอยละ 51.50 อยูในกลุม
พิษสารกําจัดศัตรูพืชและปุยเคมี มีรายงาน 1,864 ราย
อัตราปวย 2.98 ตอแสนประชากร ผูปวยเสียชีวิต 9
ราย อัตราตาย 0.01 ตอแสนประชากร (กระทรวง
สาธารณสุข, กรมควบคุมโรค, สํานักระบาดวิทยา,
2551)

ขอมูลเหลา น้ี เปนสิ่ ง ท่ีสะทอนให เห็นถึง
อันตรายตอสุขภาพของกลุมเกษตรกรปลูกขาวท่ีจะ
เกิดข้ึนจากการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตรไดการ
สัมผัสสารเคมีในการเกษตรทําใหเกิดอันตรายตอ
รางกายไดหลายระบบไดแก อาการทางระบบประสาท

ระบบทางเดินปสสาวะ และระบบภูมิคุมกัน เปนตน
เมื่อพิจารณาจากลักษณะการกระจายตัวและสัมผัสกับ
สารเคมีทางการเกษตรเมื่อมีการใชงาน จะพบวาอาการ
แพตอสารเคมีในการเกษตรเปนสิ่งท่ีนาสนใจโดยเฉพาะ
ผิวหนังท่ีเปนอวัยวะของรางกายท่ีมีโอกาสจะไดรับ
สัมผัสกับสารเคมีกอนสวนอ่ืน ๆ จึงทําใหเกิดความ
ผิดปกติไดงาย โดยความผิดปกติของผิวหนังจะแสดง
อาการตั้งแตผิวแหง มีผื่นคันเล็กนอยไปจนถึงผิวแตก
เปนแผลเลือดออกเปน ๆ หาย ๆ การเกิดข้ึนบริเวณเดิม
ซ้ํากันท่ีผิวหนังทําใหเกิดการอักเสบเรื้อรังท่ีผิวหนังได
สถิติของแผนกผูปวยนอก สถาบันโรคผิวหนังระหวาง
พ.ศ. 2549 - 2552 ช้ีใหเห็นวาโรคผิวหนังอักเสบจาก
การสัมผัส ท่ี เ กิด จากการทํางาน (Occupational
contact dermatitis) ประเทศท่ีมีประชาชนสวนใหญ
ประกอบอาชีพ ในภาคเกษตรกรรมซึ่งสวนใหญเปน
แรงงานนอกระบบผูมีรายไดนอย แตทํางานหนักและ
ลักษณะการทํางานมีความเสี่ยงอันตรายตอสุขภาพ จึง
จําเปนตองไดรับการดูแลสุขภาพเชิงรุกและการให
ความรูเพ่ือ การควบคุมปองกันกอนการเกิดโรคคําวา
แรงงานนอกระบบในภาคเกษตร อยางเชน ผูทําไร
ทํานา ทําสวน ผลิตผลผลิตทางการเกษตรท่ีทํากันเอง
โดยไมมีการจางงานหรือมีการจางงานแตไมเปนไปตาม
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เกณฑท่ีกฎหมายคุมครองแรงงานกําหนดทําให แรงงาน
เหลาน้ีขาดการดูแลคุมครองทางสุขภาพตามสมควร

ในพ้ืนท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลใน
หมูบานโคกกู ตําบลหนองคูขาด อําเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร ลักษณะการเกษตรกรรม ไดแก ทํานา
ทําสวน ทําไร เลี้ยงสัตวเปนประจํา ราษฎรสวนใหญ
ในชุมชนทุกหลังคาเรือนจะมีแปลงนาในการทํานาป
เกือบทุกหลังคาเรือนผูวิจัยจึงเห็นสมควรท่ีจะศึกษา
พฤติกรรมเสี่ยงตอการเปนโรคผิวหนังจากการประกอบ
อาชีพของเกษตรกรปลูกขาวหมูบานโคกกู ตําบลหนอง
คูขาด อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เพ่ือนําผลท่ีได
ไปใชประโยชนในการหาวิธีการปองกันและรักษาท่ี
เหมาะสมรวมกับการปองกันการเกิดซ้ําอันจะเปนสวน
สําคัญท่ีชวยให ผูปวยมีอาการดีข้ึนและหายจากโรคใน
ท่ีสุด
วัตถุประสงคการวิจัย

1.1 เพ่ือศึกษาความรูของเกษตรกรปลูกขาว
ในหมูบานโคกกู  ตําบลหนองคูขาด อําเภอบรบือ
จังหวัดมหาสารคาม

1.2 เพ่ือศึกษาทัศนคติของเกษตรกรปลูกขาว
ในหมูบานโคกกู  ตําบลหนองคูขาด อําเภอบรบือ
จังหวัดมหาสารคาม

1.3 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของเกษตรกรปลูก
ขาวในหมูบานโคกกู ตําบลหนองคูขาด อําเภอบรบือ
จังหวัดมหาสารคาม
ขอบเขตการวิจัย

การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยมุงศึกษาพฤติกรรมเสี่ยง
ตอการเปนโรคผิวหนังจากการประกอบอาชีพของ
เกษตรกรปลูกขาวในหมูบานโคกกู ตําบลหนองคูขาด
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคามโดยมีขอบเขตดังน้ี

1.ประชากรและกลุมตัวอยาง

1.1 ประชากรเกษตรกรปลูกขาวในหมูบานโคกกู
ตําบลหนองคูขาด อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
จํานวนท้ังหมด 114 คน

2. ขอบเขตดานตัวแปรในการศึกษามีดังน้ี

2.1 ตัวแปรตน ไดแก
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- ประสบการณ
- ระยะเวลา

2.1.2 ความรูของเกษตรกรในการใชสารเคมีและ
ปุยเคมีทางการเกษตรในการประกอบอาชีพของ
เกษตรกรปลูกขาว

2.1.3 ทัศนคติการใชสารเคมีและปุยเคมีทาง
การเกษตรในการประกอบอาชีพของเกษตรกรปลูกขาว

2.2 ตัวแปรตาม ไดแก
- พฤติกรรมการใชสารเคมีและปุยเคมีทางการ

เกษตรในการประกอบอาชีพของเกษตรกรปลูกขาว
2.3 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี ศึกษาในเขตพ้ืนท่ีหมูบาน

โคก กู  ตํ าบลหนองคู ขาด อํา เภอบรบื อ  จั งห วัด
มหาสารคาม
วิธีการดําเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยมุงศึกษาพฤติกรรมเสี่ยง
ตอการเปนโรคผิวหนังจากการประกอบอาชีพของ
เกษตรกรปลูกขาวในหมูบานโคกกู  ตําบลหนองคูขาด
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคามเปนการวิจัยเชิง
สํารวจ (Survey Research)
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย

เครื่องมือ ท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม
พฤติกรรมเสี่ยงตอการเปนโรคผิวหนังจากการประกอบ
อาชีพของเกษตรกรปลูกขาวในหมูบานโคกกู ตําบล
หนองคูขาด อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม แบง
ออกเปน 4 ตอนคือ

สวนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล
ของเกษตรกรปลูกขาวในหมูบานโคกกู ตําบลหนองคู
ขาด อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ไดแก เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ประสบการณ และระยะเวลา ซึ่ง
ลักษณะแบบสัมภาษณเปนปลายปด แบบตรวจสอบ
รายการเปนปลายเปดเติมขอความ จํานวน 5 ขอ

สวนท่ี 2 แบบทดสอบความรูเก่ียวกับเกษตรกร
ปลู ก ข า ว ใ นห มู บ า น โ ค ก กู  ตํ า บ ลห นอ งคู ข า ด
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เกณฑท่ีกฎหมายคุมครองแรงงานกําหนดทําให แรงงาน
เหลาน้ีขาดการดูแลคุมครองทางสุขภาพตามสมควร

ในพ้ืนท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลใน
หมูบานโคกกู ตําบลหนองคูขาด อําเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร ลักษณะการเกษตรกรรม ไดแก ทํานา
ทําสวน ทําไร เลี้ยงสัตวเปนประจํา ราษฎรสวนใหญ
ในชุมชนทุกหลังคาเรือนจะมีแปลงนาในการทํานาป
เกือบทุกหลังคาเรือนผูวิจัยจึงเห็นสมควรท่ีจะศึกษา
พฤติกรรมเสี่ยงตอการเปนโรคผิวหนังจากการประกอบ
อาชีพของเกษตรกรปลูกขาวหมูบานโคกกู ตําบลหนอง
คูขาด อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เพ่ือนําผลท่ีได
ไปใชประโยชนในการหาวิธีการปองกันและรักษาท่ี
เหมาะสมรวมกับการปองกันการเกิดซ้ําอันจะเปนสวน
สําคัญท่ีชวยให ผูปวยมีอาการดีข้ึนและหายจากโรคใน
ท่ีสุด
วัตถุประสงคการวิจัย

1.1 เพ่ือศึกษาความรูของเกษตรกรปลูกขาว
ในหมูบานโคกกู  ตําบลหนองคูขาด อําเภอบรบือ
จังหวัดมหาสารคาม

1.2 เพ่ือศึกษาทัศนคติของเกษตรกรปลูกขาว
ในหมูบานโคกกู  ตําบลหนองคูขาด อําเภอบรบือ
จังหวัดมหาสารคาม

1.3 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของเกษตรกรปลูก
ขาวในหมูบานโคกกู ตําบลหนองคูขาด อําเภอบรบือ
จังหวัดมหาสารคาม
ขอบเขตการวิจัย

การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยมุงศึกษาพฤติกรรมเสี่ยง
ตอการเปนโรคผิวหนังจากการประกอบอาชีพของ
เกษตรกรปลูกขาวในหมูบานโคกกู ตําบลหนองคูขาด
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคามโดยมีขอบเขตดังน้ี

1.ประชากรและกลุมตัวอยาง

1.1 ประชากรเกษตรกรปลูกขาวในหมูบานโคกกู
ตําบลหนองคูขาด อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
จํานวนท้ังหมด 114 คน

2. ขอบเขตดานตัวแปรในการศึกษามีดังน้ี

2.1 ตัวแปรตน ไดแก
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- ประสบการณ
- ระยะเวลา

2.1.2 ความรูของเกษตรกรในการใชสารเคมีและ
ปุยเคมีทางการเกษตรในการประกอบอาชีพของ
เกษตรกรปลูกขาว

2.1.3 ทัศนคติการใชสารเคมีและปุยเคมีทาง
การเกษตรในการประกอบอาชีพของเกษตรกรปลูกขาว

2.2 ตัวแปรตาม ไดแก
- พฤติกรรมการใชสารเคมีและปุยเคมีทางการ

เกษตรในการประกอบอาชีพของเกษตรกรปลูกขาว
2.3 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี ศึกษาในเขตพ้ืนท่ีหมูบาน

โคก กู  ตํ าบลหนองคู ขาด อํา เภอบรบื อ  จั งห วัด
มหาสารคาม
วิธีการดําเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยมุงศึกษาพฤติกรรมเสี่ยง
ตอการเปนโรคผิวหนังจากการประกอบอาชีพของ
เกษตรกรปลูกขาวในหมูบานโคกกู  ตําบลหนองคูขาด
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคามเปนการวิจัยเชิง
สํารวจ (Survey Research)
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย

เครื่องมือ ท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม
พฤติกรรมเสี่ยงตอการเปนโรคผิวหนังจากการประกอบ
อาชีพของเกษตรกรปลูกขาวในหมูบานโคกกู ตําบล
หนองคูขาด อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม แบง
ออกเปน 4 ตอนคือ

สวนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล
ของเกษตรกรปลูกขาวในหมูบานโคกกู ตําบลหนองคู
ขาด อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ไดแก เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ประสบการณ และระยะเวลา ซึ่ง
ลักษณะแบบสัมภาษณเปนปลายปด แบบตรวจสอบ
รายการเปนปลายเปดเติมขอความ จํานวน 5 ขอ

สวนท่ี 2 แบบทดสอบความรูเก่ียวกับเกษตรกร
ปลู ก ข า ว ใ นห มู บ า น โ ค ก กู  ตํ า บ ลห นอ งคู ข า ด
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เกณฑท่ีกฎหมายคุมครองแรงงานกําหนดทําให แรงงาน
เหลาน้ีขาดการดูแลคุมครองทางสุขภาพตามสมควร

ในพ้ืนท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลใน
หมูบานโคกกู ตําบลหนองคูขาด อําเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร ลักษณะการเกษตรกรรม ไดแก ทํานา
ทําสวน ทําไร เลี้ยงสัตวเปนประจํา ราษฎรสวนใหญ
ในชุมชนทุกหลังคาเรือนจะมีแปลงนาในการทํานาป
เกือบทุกหลังคาเรือนผูวิจัยจึงเห็นสมควรท่ีจะศึกษา
พฤติกรรมเสี่ยงตอการเปนโรคผิวหนังจากการประกอบ
อาชีพของเกษตรกรปลูกขาวหมูบานโคกกู ตําบลหนอง
คูขาด อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เพ่ือนําผลท่ีได
ไปใชประโยชนในการหาวิธีการปองกันและรักษาท่ี
เหมาะสมรวมกับการปองกันการเกิดซ้ําอันจะเปนสวน
สําคัญท่ีชวยให ผูปวยมีอาการดีข้ึนและหายจากโรคใน
ท่ีสุด
วัตถุประสงคการวิจัย

1.1 เพ่ือศึกษาความรูของเกษตรกรปลูกขาว
ในหมูบานโคกกู  ตําบลหนองคูขาด อําเภอบรบือ
จังหวัดมหาสารคาม

1.2 เพ่ือศึกษาทัศนคติของเกษตรกรปลูกขาว
ในหมูบานโคกกู  ตําบลหนองคูขาด อําเภอบรบือ
จังหวัดมหาสารคาม

1.3 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของเกษตรกรปลูก
ขาวในหมูบานโคกกู ตําบลหนองคูขาด อําเภอบรบือ
จังหวัดมหาสารคาม
ขอบเขตการวิจัย

การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยมุงศึกษาพฤติกรรมเสี่ยง
ตอการเปนโรคผิวหนังจากการประกอบอาชีพของ
เกษตรกรปลูกขาวในหมูบานโคกกู ตําบลหนองคูขาด
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคามโดยมีขอบเขตดังน้ี

1.ประชากรและกลุมตัวอยาง

1.1 ประชากรเกษตรกรปลูกขาวในหมูบานโคกกู
ตําบลหนองคูขาด อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
จํานวนท้ังหมด 114 คน

2. ขอบเขตดานตัวแปรในการศึกษามีดังน้ี

2.1 ตัวแปรตน ไดแก
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- ประสบการณ
- ระยะเวลา

2.1.2 ความรูของเกษตรกรในการใชสารเคมีและ
ปุยเคมีทางการเกษตรในการประกอบอาชีพของ
เกษตรกรปลูกขาว

2.1.3 ทัศนคติการใชสารเคมีและปุยเคมีทาง
การเกษตรในการประกอบอาชีพของเกษตรกรปลูกขาว

2.2 ตัวแปรตาม ไดแก
- พฤติกรรมการใชสารเคมีและปุยเคมีทางการ

เกษตรในการประกอบอาชีพของเกษตรกรปลูกขาว
2.3 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี ศึกษาในเขตพ้ืนท่ีหมูบาน

โคก กู  ตํ าบลหนองคู ขาด อํา เภอบรบื อ  จั งห วัด
มหาสารคาม
วิธีการดําเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยมุงศึกษาพฤติกรรมเสี่ยง
ตอการเปนโรคผิวหนังจากการประกอบอาชีพของ
เกษตรกรปลูกขาวในหมูบานโคกกู  ตําบลหนองคูขาด
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคามเปนการวิจัยเชิง
สํารวจ (Survey Research)
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย

เครื่องมือ ท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม
พฤติกรรมเสี่ยงตอการเปนโรคผิวหนังจากการประกอบ
อาชีพของเกษตรกรปลูกขาวในหมูบานโคกกู ตําบล
หนองคูขาด อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม แบง
ออกเปน 4 ตอนคือ

สวนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล
ของเกษตรกรปลูกขาวในหมูบานโคกกู ตําบลหนองคู
ขาด อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ไดแก เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ประสบการณ และระยะเวลา ซึ่ง
ลักษณะแบบสัมภาษณเปนปลายปด แบบตรวจสอบ
รายการเปนปลายเปดเติมขอความ จํานวน 5 ขอ

สวนท่ี 2 แบบทดสอบความรูเก่ียวกับเกษตรกร
ปลู ก ข า ว ใ นห มู บ า น โ ค ก กู  ตํ า บ ลห นอ งคู ข า ด
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อําเภอบรบือ จงัหวัดมหาสารคามลักษณะแบบทดสอบ
เลือกตอบถูกผิด จํานวน 20 ขอ

ตอบถูก    ได 1 คะแนน
ตอบผิด    ได 0 คะแนน

การแปลความหมายระดับคะแนนโดยปรบัปรุง
จากเกณฑของ (Bloom, 1968: 60) ดังน้ี
คะแนนมากกวารอยละ 80% (>16คะแนน) หมายถึง
มีความรูระดบัสูง
คะแนนระหวางรอยละ 60 - 80 % (12 - 16คะแนน)
หมายถึง มีความรูระดับปานกลาง

คะแนนนอยกวารอยละ 60 % (<12คะแนน)
หมายถึง มีความรูระดับต่ํา

สวนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับทัศนคติของ
เกษตรกรปลูกขาวในหมูบานโคกกู ตําบลหนองคูขาด
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคามแบบสอบถามเปน
ปลายปดลักษณะแบบมาตรตราสวนประเมินคา
(Rating scale) จํานวน 15 ขอลักษณะคําถามเปนแบบ
วัดมาตราสัดสวนประมาณคา (Rating scale) มี 3
ระดับ คือ
กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี

เห็นดวย ใหคะแนน 3
ไมแนใจ ใหคะแนน 2
ไมเห็นดวย   ใหคะแนน 1

ผูศึกษาไดกําหนดเกณฑในการแปรความหมายคะแนน
ซึ่งดัดแปลงมาจากเกณฑของเบสท (Best 1981:179-
182 ) ดังน้ี
คาเฉลี่ย 2.34 - 3.0 หมายถึง มีทัศนคติระดับดี
คาเฉลี่ย 1.67 - 2.33 หมายถึง มีทัศนคติระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.66 หมายถึง มีทัศนคติระดับต่ํา

สวนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวพฤติกรรมของ
เกษตรกรปลูกขาวในหมูบานโคกกู ตําบลหนองคูขาด
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคามแบบสอบถามเปน
ปลายปดลักษณะแบบมาตรตราสวนประเมินคา
(Rating scale) จํานวน 20 ขอลักษณะคําถามเปนแบบ
วัดมาตราสัดสวนประมาณคา (Rating scale) มี 3
ระดับคือ

กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี
ปฏิบัติทุกครั้ง     ใหคะแนน 3
ปฏิบัติบางครั้ง ใหคะแนน 2
ไมเคยปฏิบัติ ใหคะแนน 1

ผูศึกษาไดกําหนดเกณฑในการแปรความหมายคะแนน
ซึ่งดัดแปลงมาจากเกณฑของเบสท (Best 1981:179-
182) ดังน้ี

คาเฉลี่ย 2.34 - 3.0 หมายถึง มีพฤติกรรมระดับดี
คาเฉลี่ย 1.67 - 2.33 หมายถึง มีพฤติกรรม

ระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.66 หมายถึง มีพฤติกรรม

ระดับต่ํา
การเก็บรวบรวมขอมูล

การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผู วิจัยไดทําการเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยมีข้ันตอนตางๆดังตอไปน้ี

1.1 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ตาม
ข้ันตอนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว โดยดําเนินตาม
ข้ันตอนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย

1.2 ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีผานการพัฒนา
ปรับปรุงจนมีคุณภาพในระดับท่ียอมรับไดพรอมนํา
หนังสือขออนุญาตในการเขาไปเก็บรวบรวมขอมูลจาก
กลุมประชากรดวยตนเอง

1.3 ผูวิจัยไดช้ีแจงวัตถุประสงค รูปแบบการ
นําขอมูลไปใช สิทธิของผูใหขอมูลในการวิจัยในการ
บอกเลิก หรือหยุดใหขอมูลไดตลอดเวลา และการไม
เปดเผยช่ือและตัวตนของผูใหขอมูลและใหผูใหขอมูลลง
ช่ือยินยอม ตามข้ันตอนของกระบวนการวิจัยโดย
คํานึงถึงจริยธรรมในการวิจัย

1.4 ผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดจากการ
เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง แลวทําการตรวจสอบความ
สมบูรณของแบบสอบถาม โดยใชเฉพาะแบบสอบถามท่ี
มีขอมูลครบถวนสมบูรณ

1.5 นําแบบสอบถามท้ังหมดมาจัดระเบียบ
ขอมูล ลงรหัส แลวทําการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
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อําเภอบรบือ จงัหวัดมหาสารคามลักษณะแบบทดสอบ
เลือกตอบถูกผิด จํานวน 20 ขอ

ตอบถูก    ได 1 คะแนน
ตอบผิด    ได 0 คะแนน

การแปลความหมายระดับคะแนนโดยปรบัปรุง
จากเกณฑของ (Bloom, 1968: 60) ดังน้ี
คะแนนมากกวารอยละ 80% (>16คะแนน) หมายถึง
มีความรูระดบัสูง
คะแนนระหวางรอยละ 60 - 80 % (12 - 16คะแนน)
หมายถึง มีความรูระดับปานกลาง

คะแนนนอยกวารอยละ 60 % (<12คะแนน)
หมายถึง มีความรูระดับต่ํา

สวนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับทัศนคติของ
เกษตรกรปลูกขาวในหมูบานโคกกู ตําบลหนองคูขาด
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคามแบบสอบถามเปน
ปลายปดลักษณะแบบมาตรตราสวนประเมินคา
(Rating scale) จํานวน 15 ขอลักษณะคําถามเปนแบบ
วัดมาตราสัดสวนประมาณคา (Rating scale) มี 3
ระดับ คือ
กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี

เห็นดวย ใหคะแนน 3
ไมแนใจ ใหคะแนน 2
ไมเห็นดวย   ใหคะแนน 1

ผูศึกษาไดกําหนดเกณฑในการแปรความหมายคะแนน
ซึ่งดัดแปลงมาจากเกณฑของเบสท (Best 1981:179-
182 ) ดังน้ี
คาเฉลี่ย 2.34 - 3.0 หมายถึง มีทัศนคติระดับดี
คาเฉลี่ย 1.67 - 2.33 หมายถึง มีทัศนคติระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.66 หมายถึง มีทัศนคติระดับต่ํา

สวนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวพฤติกรรมของ
เกษตรกรปลูกขาวในหมูบานโคกกู ตําบลหนองคูขาด
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคามแบบสอบถามเปน
ปลายปดลักษณะแบบมาตรตราสวนประเมินคา
(Rating scale) จํานวน 20 ขอลักษณะคําถามเปนแบบ
วัดมาตราสัดสวนประมาณคา (Rating scale) มี 3
ระดับคือ

กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี
ปฏิบัติทุกครั้ง     ใหคะแนน 3
ปฏิบัติบางครั้ง ใหคะแนน 2
ไมเคยปฏิบัติ ใหคะแนน 1

ผูศึกษาไดกําหนดเกณฑในการแปรความหมายคะแนน
ซึ่งดัดแปลงมาจากเกณฑของเบสท (Best 1981:179-
182) ดังน้ี

คาเฉลี่ย 2.34 - 3.0 หมายถึง มีพฤติกรรมระดับดี
คาเฉลี่ย 1.67 - 2.33 หมายถึง มีพฤติกรรม

ระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.66 หมายถึง มีพฤติกรรม

ระดับต่ํา
การเก็บรวบรวมขอมูล

การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผู วิจัยไดทําการเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยมีข้ันตอนตางๆดังตอไปน้ี

1.1 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ตาม
ข้ันตอนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว โดยดําเนินตาม
ข้ันตอนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย

1.2 ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีผานการพัฒนา
ปรับปรุงจนมีคุณภาพในระดับท่ียอมรับไดพรอมนํา
หนังสือขออนุญาตในการเขาไปเก็บรวบรวมขอมูลจาก
กลุมประชากรดวยตนเอง

1.3 ผูวิจัยไดช้ีแจงวัตถุประสงค รูปแบบการ
นําขอมูลไปใช สิทธิของผูใหขอมูลในการวิจัยในการ
บอกเลิก หรือหยุดใหขอมูลไดตลอดเวลา และการไม
เปดเผยช่ือและตัวตนของผูใหขอมูลและใหผูใหขอมูลลง
ช่ือยินยอม ตามข้ันตอนของกระบวนการวิจัยโดย
คํานึงถึงจริยธรรมในการวิจัย

1.4 ผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดจากการ
เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง แลวทําการตรวจสอบความ
สมบูรณของแบบสอบถาม โดยใชเฉพาะแบบสอบถามท่ี
มีขอมูลครบถวนสมบูรณ

1.5 นําแบบสอบถามท้ังหมดมาจัดระเบียบ
ขอมูล ลงรหัส แลวทําการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
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1.1 วิเคราะหขอมูลสวนบุคคล ประกอบไป
ด วย เพศ อายุ  ร ะดับการศึ กษา  ประสบการณ
ระยะเวลาใชการแจกแจงความถ่ีคา รอยละ และ
คาสูงสุดและต่ําสุด

1.2 วิเคราะหความรูการใชสารเคมีทาง
การเกษตรใชการแจกแจงความถ่ีคารอยละและ
คาสูงสุดและต่ําสุด

1.3 วิเคราะหทัศนคติ และพฤติกรรมการใช
สารเคมีทางการเกษตรใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

1.4 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูล
สวนบุคคลกับพฤติกรรมการใชสารเคมีทางการเกษตร
ไคสแคว (Chi-Square)

1.5 การวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ความรู ทัศนคติ กับพฤติกรรมการใชสารเคมีทาง
การเกษตรโดยใชสถิติสหสัมพันธแบบเพียรสัน
สรุปผลการวิจัย

การวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคล พบวา
สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ54.40) อายุระหวาง
41 - 50ปอยูท่ี (รอยละ 41.20) มีระดับการศึกษา
ประถมศึกษาอยูท่ี (รอยละ 78.90) มีประสบการณการ
ใชสารเคมีหรือปุยเคมี (รอยละ 100.00) มีระยะเวลา
การใชสารเคมีหรือปุยเคมี 1 ครั้ง/สัปดาหอยูท่ี (รอยละ
84.20) จากการศึกษาระดับความรูของการใชสารเคมี
และปุยเคมีทางการเกษตรในการปลูกขาวขาวพบวา
ผูตอบแบบสอบถามมีความรูในระดับปานกลาง จํานวน
62 คน คิดเปนรอยละ 44.70 จากการศึกษาทัศนคติ
ของการใชสารเคมีและปุยเคมีทางการเกษตรในการ
ปลูกขาวขาวพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีทัศนคติใน
ระดับสูง x2 = 2.43 พฤติกรรมในการใชสารเคมีและ
ปุยเคมีทางการเกษตรในการปลูกขาวหมูบานโคกกู
ตําบลหนองคูขาด อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
อยูในระดับสูง x2 = 2.84

วิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลสวน
บุคคล ความรู กับพฤติกรรมในการใชสารเคมีและ
ปุยเคมีทางการเกษตรในการปลูกขาวหมูบานโคกกู
ตําบลหนองคูขาด อําเภอ บรบือ จังหวัดมหาสารคาม

พบวา อายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการใช
สารเคมีและปุยเคมีทางการเกษตรในการปลูกขาว โดย
มีคา X2 = 75.963 คา P-Value = .001 สวนเพศ
ระดับการศึกษาเคยมีประสบการณการใชสารเคมีหรือ
ปุยเคมีมากอน และระยะเวลาการใชสารเคมีหรือ
ปุยเคมี  ไมมีความสัมพันธ กับพฤติกรรมในการใช
สารเคมีและปุยเคมีทางการเกษตรในการปลูกขาว
อภิปรายผลการศึกษา

1.1ขอมูลท่ัวไปของกลุมประชากร
จากการวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคล

พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ54.40) และเพศชาย
(รอยละ 45.60) โดยมีชวงอายุระหวาง41 – 50 ปอยูท่ี
รอยละ 41.20 ชวงอายุ 50 ปข้ึนไปอยูท่ีรอยละ 31.60
ชวงอายุระหวาง 31 – 40 ปอยูท่ีรอยละ 21.10 และชวง
อายุ20 - 30 ปอยูท่ีรอยละ 6.10 มีระดับการศึกษา
ประถมศึกษาอยูท่ีรอยละ 78.90 มัธยมศึกษาตอนตนหรือ
ปวช. อยูท่ีรอยละ 12.30 มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวส.
อยูท่ีรอยละ 7.90 และปริญญาตรีอยูท่ีรอยละ 0.90 มี
ประสบการณการใชสารเคมีหรือปุยเคมี (รอยละ 100.00)
มีระยะเวลาการใชสารเคมีหรือปุยเคมี 1 ครั้ง/สัปดาหอยูท่ี
รอยละ 84.20 2 ครั้ง/สัปดาหอยูท่ีรอยละ 7.00 3ครั้ง/
สัปดาหอยูท่ีรอยละ 2.60 และมากกวา 3 ครั้ง/สัปดาห อยู
ท่ีรอยละ 6.10

1.2 ความรู ในการใชสารเคมีและปุยเคมี
ทางการเกษตรในการปลูกขาว

จากการวิเคราะหขอมูลความรูของผูตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 114 คนพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามมีความรูในระดับปานกลาง จํานวน 62
คน คิดเปนรอยละ 44.70 ซึ่งสอดคลองกับวันชัย
ไพรศรีจันทร (2550) ไดศึกษาเรื่อง ความรูในการใช
สารเคมีปองกันปละกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรทํานา
อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี การศึกษาความรูใน
เรื่องการปฏิบัติเก่ียวกับการใชสารเคมีของเกษตรกรทํา
นาอยูในระดับปานกลาง

1.3 ทัศนคติในการใชสารเคมีและปุยเคมีทางการ
เกษตรในการปลูกขาว
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1.1 วิเคราะหขอมูลสวนบุคคล ประกอบไป
ด วย เพศ อายุ  ร ะดับการศึ กษา  ประสบการณ
ระยะเวลาใชการแจกแจงความถ่ีคา รอยละ และ
คาสูงสุดและต่ําสุด

1.2 วิเคราะหความรูการใชสารเคมีทาง
การเกษตรใชการแจกแจงความถ่ีคารอยละและ
คาสูงสุดและต่ําสุด

1.3 วิเคราะหทัศนคติ และพฤติกรรมการใช
สารเคมีทางการเกษตรใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

1.4 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูล
สวนบุคคลกับพฤติกรรมการใชสารเคมีทางการเกษตร
ไคสแคว (Chi-Square)

1.5 การวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ความรู ทัศนคติ กับพฤติกรรมการใชสารเคมีทาง
การเกษตรโดยใชสถิติสหสัมพันธแบบเพียรสัน
สรุปผลการวิจัย

การวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคล พบวา
สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ54.40) อายุระหวาง
41 - 50ปอยูท่ี (รอยละ 41.20) มีระดับการศึกษา
ประถมศึกษาอยูท่ี (รอยละ 78.90) มีประสบการณการ
ใชสารเคมีหรือปุยเคมี (รอยละ 100.00) มีระยะเวลา
การใชสารเคมีหรือปุยเคมี 1 ครั้ง/สัปดาหอยูท่ี (รอยละ
84.20) จากการศึกษาระดับความรูของการใชสารเคมี
และปุยเคมีทางการเกษตรในการปลูกขาวขาวพบวา
ผูตอบแบบสอบถามมีความรูในระดับปานกลาง จํานวน
62 คน คิดเปนรอยละ 44.70 จากการศึกษาทัศนคติ
ของการใชสารเคมีและปุยเคมีทางการเกษตรในการ
ปลูกขาวขาวพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีทัศนคติใน
ระดับสูง x2 = 2.43 พฤติกรรมในการใชสารเคมีและ
ปุยเคมีทางการเกษตรในการปลูกขาวหมูบานโคกกู
ตําบลหนองคูขาด อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
อยูในระดับสูง x2 = 2.84

วิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลสวน
บุคคล ความรู กับพฤติกรรมในการใชสารเคมีและ
ปุยเคมีทางการเกษตรในการปลูกขาวหมูบานโคกกู
ตําบลหนองคูขาด อําเภอ บรบือ จังหวัดมหาสารคาม

พบวา อายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการใช
สารเคมีและปุยเคมีทางการเกษตรในการปลูกขาว โดย
มีคา X2 = 75.963 คา P-Value = .001 สวนเพศ
ระดับการศึกษาเคยมีประสบการณการใชสารเคมีหรือ
ปุยเคมีมากอน และระยะเวลาการใชสารเคมีหรือ
ปุยเคมี  ไมมีความสัมพันธ กับพฤติกรรมในการใช
สารเคมีและปุยเคมีทางการเกษตรในการปลูกขาว
อภิปรายผลการศึกษา

1.1ขอมูลท่ัวไปของกลุมประชากร
จากการวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคล

พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ54.40) และเพศชาย
(รอยละ 45.60) โดยมีชวงอายุระหวาง41 – 50 ปอยูท่ี
รอยละ 41.20 ชวงอายุ 50 ปข้ึนไปอยูท่ีรอยละ 31.60
ชวงอายุระหวาง 31 – 40 ปอยูท่ีรอยละ 21.10 และชวง
อายุ20 - 30 ปอยูท่ีรอยละ 6.10 มีระดับการศึกษา
ประถมศึกษาอยูท่ีรอยละ 78.90 มัธยมศึกษาตอนตนหรือ
ปวช. อยูท่ีรอยละ 12.30 มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวส.
อยูท่ีรอยละ 7.90 และปริญญาตรีอยูท่ีรอยละ 0.90 มี
ประสบการณการใชสารเคมีหรือปุยเคมี (รอยละ 100.00)
มีระยะเวลาการใชสารเคมีหรือปุยเคมี 1 ครั้ง/สัปดาหอยูท่ี
รอยละ 84.20 2 ครั้ง/สัปดาหอยูท่ีรอยละ 7.00 3ครั้ง/
สัปดาหอยูท่ีรอยละ 2.60 และมากกวา 3 ครั้ง/สัปดาห อยู
ท่ีรอยละ 6.10

1.2 ความรู ในการใชสารเคมีและปุยเคมี
ทางการเกษตรในการปลูกขาว

จากการวิเคราะหขอมูลความรูของผูตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 114 คนพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามมีความรูในระดับปานกลาง จํานวน 62
คน คิดเปนรอยละ 44.70 ซึ่งสอดคลองกับวันชัย
ไพรศรีจันทร (2550) ไดศึกษาเรื่อง ความรูในการใช
สารเคมีปองกันปละกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรทํานา
อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี การศึกษาความรูใน
เรื่องการปฏิบัติเก่ียวกับการใชสารเคมีของเกษตรกรทํา
นาอยูในระดับปานกลาง

1.3 ทัศนคติในการใชสารเคมีและปุยเคมีทางการ
เกษตรในการปลูกขาว
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1.1 วิเคราะหขอมูลสวนบุคคล ประกอบไป
ด วย เพศ อายุ  ร ะดับการศึ กษา  ประสบการณ
ระยะเวลาใชการแจกแจงความถ่ีคา รอยละ และ
คาสูงสุดและต่ําสุด

1.2 วิเคราะหความรูการใชสารเคมีทาง
การเกษตรใชการแจกแจงความถ่ีคารอยละและ
คาสูงสุดและต่ําสุด

1.3 วิเคราะหทัศนคติ และพฤติกรรมการใช
สารเคมีทางการเกษตรใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

1.4 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูล
สวนบุคคลกับพฤติกรรมการใชสารเคมีทางการเกษตร
ไคสแคว (Chi-Square)

1.5 การวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ความรู ทัศนคติ กับพฤติกรรมการใชสารเคมีทาง
การเกษตรโดยใชสถิติสหสัมพันธแบบเพียรสัน
สรุปผลการวิจัย

การวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคล พบวา
สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ54.40) อายุระหวาง
41 - 50ปอยูท่ี (รอยละ 41.20) มีระดับการศึกษา
ประถมศึกษาอยูท่ี (รอยละ 78.90) มีประสบการณการ
ใชสารเคมีหรือปุยเคมี (รอยละ 100.00) มีระยะเวลา
การใชสารเคมีหรือปุยเคมี 1 ครั้ง/สัปดาหอยูท่ี (รอยละ
84.20) จากการศึกษาระดับความรูของการใชสารเคมี
และปุยเคมีทางการเกษตรในการปลูกขาวขาวพบวา
ผูตอบแบบสอบถามมีความรูในระดับปานกลาง จํานวน
62 คน คิดเปนรอยละ 44.70 จากการศึกษาทัศนคติ
ของการใชสารเคมีและปุยเคมีทางการเกษตรในการ
ปลูกขาวขาวพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีทัศนคติใน
ระดับสูง x2 = 2.43 พฤติกรรมในการใชสารเคมีและ
ปุยเคมีทางการเกษตรในการปลูกขาวหมูบานโคกกู
ตําบลหนองคูขาด อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
อยูในระดับสูง x2 = 2.84

วิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลสวน
บุคคล ความรู กับพฤติกรรมในการใชสารเคมีและ
ปุยเคมีทางการเกษตรในการปลูกขาวหมูบานโคกกู
ตําบลหนองคูขาด อําเภอ บรบือ จังหวัดมหาสารคาม

พบวา อายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการใช
สารเคมีและปุยเคมีทางการเกษตรในการปลูกขาว โดย
มีคา X2 = 75.963 คา P-Value = .001 สวนเพศ
ระดับการศึกษาเคยมีประสบการณการใชสารเคมีหรือ
ปุยเคมีมากอน และระยะเวลาการใชสารเคมีหรือ
ปุยเคมี  ไมมีความสัมพันธ กับพฤติกรรมในการใช
สารเคมีและปุยเคมีทางการเกษตรในการปลูกขาว
อภิปรายผลการศึกษา

1.1ขอมูลท่ัวไปของกลุมประชากร
จากการวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคล

พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ54.40) และเพศชาย
(รอยละ 45.60) โดยมีชวงอายุระหวาง41 – 50 ปอยูท่ี
รอยละ 41.20 ชวงอายุ 50 ปข้ึนไปอยูท่ีรอยละ 31.60
ชวงอายุระหวาง 31 – 40 ปอยูท่ีรอยละ 21.10 และชวง
อายุ20 - 30 ปอยูท่ีรอยละ 6.10 มีระดับการศึกษา
ประถมศึกษาอยูท่ีรอยละ 78.90 มัธยมศึกษาตอนตนหรือ
ปวช. อยูท่ีรอยละ 12.30 มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวส.
อยูท่ีรอยละ 7.90 และปริญญาตรีอยูท่ีรอยละ 0.90 มี
ประสบการณการใชสารเคมีหรือปุยเคมี (รอยละ 100.00)
มีระยะเวลาการใชสารเคมีหรือปุยเคมี 1 ครั้ง/สัปดาหอยูท่ี
รอยละ 84.20 2 ครั้ง/สัปดาหอยูท่ีรอยละ 7.00 3ครั้ง/
สัปดาหอยูท่ีรอยละ 2.60 และมากกวา 3 ครั้ง/สัปดาห อยู
ท่ีรอยละ 6.10

1.2 ความรู ในการใชสารเคมีและปุยเคมี
ทางการเกษตรในการปลูกขาว

จากการวิเคราะหขอมูลความรูของผูตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 114 คนพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามมีความรูในระดับปานกลาง จํานวน 62
คน คิดเปนรอยละ 44.70 ซึ่งสอดคลองกับวันชัย
ไพรศรีจันทร (2550) ไดศึกษาเรื่อง ความรูในการใช
สารเคมีปองกันปละกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรทํานา
อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี การศึกษาความรูใน
เรื่องการปฏิบัติเก่ียวกับการใชสารเคมีของเกษตรกรทํา
นาอยูในระดับปานกลาง

1.3 ทัศนคติในการใชสารเคมีและปุยเคมีทางการ
เกษตรในการปลูกขาว
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การวิเคราะหทัศนคติในการใชสารเคมีและปุยเคมี
ทางการเกษตรในการปลูกขาวหมูบานโคกกู ตําบล
หนองคูขาด อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จํานวน
114 คน พบวาอยูในระดับสูง โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ
2.43 (S.D. = 0.32) คาเฉลี่ยสูงสุด 2.99 คือ เสื้อผาชุด
ท่ีใสพนสารเคมีควรแยกและซักตางหากกับชุดท่ีใสปกติ
คาเฉลี่ยต่ําสุด 2.61 คือ การใชปุยและสารเคมีท่ีมีความ
เขมขนสูงจะทําใหไดผลผลิตดีข้ึน ซึ่งสอดคลองซึ่งมี
ความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยของ
แกวตา บุญธรรม (2554) ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการ
ใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชในการทําไรของ
เกษตรกรในจังหวัดขอนแกน

1.4 พฤติกรรมการใชสารเคมีและปุยเคมีทางการ
เกษตรในการปลูกขาว

การวิเคราะหพฤติกรรมในการใชสารเคมีและ
ปุยเคมีทางการเกษตรในการปลูกขาวหมูบานโคกกู
ตําบลหนองคูขาด อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
จํานวน 114 คน พบวาอยูในระดับสูง โดยมีคาเฉลี่ย
รวมเทากับ 2.84 (S.D. = 0.35) คาเฉลี่ยสูงสุด 2.98
คือ ขณะฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ทานสวมหมวก
ปองกันหรือใชผาคลุมศีรษะและผมท่ีสามารถกันนํ้าได
คาเฉลี่ยต่ําสุด 2.73 คือ ขณะฉีดพนสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช ทานสวมกางเกงขายาวและชายกางเกงอยูนอก
รองเทา ซึ่งมีความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันกับ
งานวิจัยของสิริภัณฑกัญญา เรืองไชย (2554) ไดศึกษา
ลักษณะการแตงกายของเกษตรกรปลูกขาว อําเภอโนน
สูง จังหวัดขอนแกน

1.5 วิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลสวน
บุคคล ความรู กับพฤติกรรมในการใชสารเคมีและ
ปุยเคมีทางการเกษตรในการปลูกขาวหมูบานโคกกู
ตําบลหนองคูขาด อําเภอ บรบือ จังหวัดมหาสารคาม
พบวา อายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการใช
สารเคมีและปุยเคมีทางการเกษตรในการปลูกขาวอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคา X2 = 75.963
คา P-Value = .001 สวน เพศ ระดับการศึกษา เคยมี
ประสบการณการใชสารเคมีหรือปุยเคมีมากอน และ

ระยะเวลาการใชสารเคมีหรือปุยเคมี ไมมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมในการใชสารเคมีและปุยเคมีทางการ
เกษตรในการปลูกขาว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
วิเคราะหความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติกับ
พฤติกรรมในการใชสารเคมีและปุยเคมีทางการเกษตร
ในการปลูกขาวหมูบานโคกกู  ตําบลหนองคูขาด
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม พบวา ความรูมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชสารเคมีและปุยเคมี
ทางการเกษตรในการปลูกขาวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 โดยมีคา (r = .746) (P = .05) สวน
ทัศนคติไมมีความสัมพันธ กับพฤติกรรมในการใช
สารเคมีและปุยเคมีทางการเกษตรในการปลูกขาว ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของสนาน ผดุงศิลป (2556)
ความรูและพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกร ตําบลวังสรรพรส อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
พบวา คาความสัมพันธในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
กับพฤติกรรมการใช สารเคมีกําจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกร ตําบลวังสรรพรส อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
พบวา เกษตรกรท่ี มีความรูในการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับนัยสําคัญ .05
ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย

จากการวิจัยพบวาความรูของเกษตรกรอยูใน
ระดับปานกลาง ทัศนคติอยูในระดับสูงคือเกษตรกรมี
ความเช่ือท่ีเหมาะสมและพฤติกรรมของเกษตรกรอยูใน
ระดับสู งคือ เกษตรกรมีพฤติกรรม ท่ี ถูกตองและ
เหมาะสมตอการใชสารเคมี แตถึงแมวาความรู ทัศนคติ
และพฤติกรรมจะอยูในระดับท่ีถูกตองหรือเหมาะสมอยู
เกษตรกรก็ยังสามารถไดรับอันตรายจากสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชไดเชนเดิม เพราะสารเคมีท่ีเกษตรกรใชก็ยัง
สงผลกระทบตอทางผิวหนัง (โรคผิวหนังจากการใช
สารเคมี) สิ่งแวดลอมท้ังทางตรงและทางออมไดเชนเคย
นักศึกษาจึงอยากเสนอแนะใหมีการรณรงคใหเกษตรกร
มีการเปลี่ยนการใชสารเคมีใหนอยลงและใหเกษตรกร
หันมาใชปุยหมักหรือนํ้าท่ีสามารถฆาวัชพืชแมลงและ
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การวิเคราะหทัศนคติในการใชสารเคมีและปุยเคมี
ทางการเกษตรในการปลูกขาวหมูบานโคกกู ตําบล
หนองคูขาด อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จํานวน
114 คน พบวาอยูในระดับสูง โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ
2.43 (S.D. = 0.32) คาเฉลี่ยสูงสุด 2.99 คือ เสื้อผาชุด
ท่ีใสพนสารเคมีควรแยกและซักตางหากกับชุดท่ีใสปกติ
คาเฉลี่ยต่ําสุด 2.61 คือ การใชปุยและสารเคมีท่ีมีความ
เขมขนสูงจะทําใหไดผลผลิตดีข้ึน ซึ่งสอดคลองซึ่งมี
ความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยของ
แกวตา บุญธรรม (2554) ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการ
ใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชในการทําไรของ
เกษตรกรในจังหวัดขอนแกน

1.4 พฤติกรรมการใชสารเคมีและปุยเคมีทางการ
เกษตรในการปลูกขาว

การวิเคราะหพฤติกรรมในการใชสารเคมีและ
ปุยเคมีทางการเกษตรในการปลูกขาวหมูบานโคกกู
ตําบลหนองคูขาด อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
จํานวน 114 คน พบวาอยูในระดับสูง โดยมีคาเฉลี่ย
รวมเทากับ 2.84 (S.D. = 0.35) คาเฉลี่ยสูงสุด 2.98
คือ ขณะฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ทานสวมหมวก
ปองกันหรือใชผาคลุมศีรษะและผมท่ีสามารถกันนํ้าได
คาเฉลี่ยต่ําสุด 2.73 คือ ขณะฉีดพนสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช ทานสวมกางเกงขายาวและชายกางเกงอยูนอก
รองเทา ซึ่งมีความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันกับ
งานวิจัยของสิริภัณฑกัญญา เรืองไชย (2554) ไดศึกษา
ลักษณะการแตงกายของเกษตรกรปลูกขาว อําเภอโนน
สูง จังหวัดขอนแกน

1.5 วิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลสวน
บุคคล ความรู กับพฤติกรรมในการใชสารเคมีและ
ปุยเคมีทางการเกษตรในการปลูกขาวหมูบานโคกกู
ตําบลหนองคูขาด อําเภอ บรบือ จังหวัดมหาสารคาม
พบวา อายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการใช
สารเคมีและปุยเคมีทางการเกษตรในการปลูกขาวอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคา X2 = 75.963
คา P-Value = .001 สวน เพศ ระดับการศึกษา เคยมี
ประสบการณการใชสารเคมีหรือปุยเคมีมากอน และ

ระยะเวลาการใชสารเคมีหรือปุยเคมี ไมมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมในการใชสารเคมีและปุยเคมีทางการ
เกษตรในการปลูกขาว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
วิเคราะหความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติกับ
พฤติกรรมในการใชสารเคมีและปุยเคมีทางการเกษตร
ในการปลูกขาวหมูบานโคกกู  ตําบลหนองคูขาด
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม พบวา ความรูมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชสารเคมีและปุยเคมี
ทางการเกษตรในการปลูกขาวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 โดยมีคา (r = .746) (P = .05) สวน
ทัศนคติไมมีความสัมพันธ กับพฤติกรรมในการใช
สารเคมีและปุยเคมีทางการเกษตรในการปลูกขาว ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของสนาน ผดุงศิลป (2556)
ความรูและพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกร ตําบลวังสรรพรส อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
พบวา คาความสัมพันธในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
กับพฤติกรรมการใช สารเคมีกําจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกร ตําบลวังสรรพรส อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
พบวา เกษตรกรท่ี มีความรูในการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับนัยสําคัญ .05
ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย

จากการวิจัยพบวาความรูของเกษตรกรอยูใน
ระดับปานกลาง ทัศนคติอยูในระดับสูงคือเกษตรกรมี
ความเช่ือท่ีเหมาะสมและพฤติกรรมของเกษตรกรอยูใน
ระดับสู งคือ เกษตรกรมีพฤติกรรม ท่ี ถูกตองและ
เหมาะสมตอการใชสารเคมี แตถึงแมวาความรู ทัศนคติ
และพฤติกรรมจะอยูในระดับท่ีถูกตองหรือเหมาะสมอยู
เกษตรกรก็ยังสามารถไดรับอันตรายจากสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชไดเชนเดิม เพราะสารเคมีท่ีเกษตรกรใชก็ยัง
สงผลกระทบตอทางผิวหนัง (โรคผิวหนังจากการใช
สารเคมี) สิ่งแวดลอมท้ังทางตรงและทางออมไดเชนเคย
นักศึกษาจึงอยากเสนอแนะใหมีการรณรงคใหเกษตรกร
มีการเปลี่ยนการใชสารเคมีใหนอยลงและใหเกษตรกร
หันมาใชปุยหมักหรือนํ้าท่ีสามารถฆาวัชพืชแมลงและ
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การวิเคราะหทัศนคติในการใชสารเคมีและปุยเคมี
ทางการเกษตรในการปลูกขาวหมูบานโคกกู ตําบล
หนองคูขาด อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จํานวน
114 คน พบวาอยูในระดับสูง โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ
2.43 (S.D. = 0.32) คาเฉลี่ยสูงสุด 2.99 คือ เสื้อผาชุด
ท่ีใสพนสารเคมีควรแยกและซักตางหากกับชุดท่ีใสปกติ
คาเฉลี่ยต่ําสุด 2.61 คือ การใชปุยและสารเคมีท่ีมีความ
เขมขนสูงจะทําใหไดผลผลิตดีข้ึน ซึ่งสอดคลองซึ่งมี
ความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยของ
แกวตา บุญธรรม (2554) ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการ
ใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชในการทําไรของ
เกษตรกรในจังหวัดขอนแกน

1.4 พฤติกรรมการใชสารเคมีและปุยเคมีทางการ
เกษตรในการปลูกขาว

การวิเคราะหพฤติกรรมในการใชสารเคมีและ
ปุยเคมีทางการเกษตรในการปลูกขาวหมูบานโคกกู
ตําบลหนองคูขาด อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
จํานวน 114 คน พบวาอยูในระดับสูง โดยมีคาเฉลี่ย
รวมเทากับ 2.84 (S.D. = 0.35) คาเฉลี่ยสูงสุด 2.98
คือ ขณะฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ทานสวมหมวก
ปองกันหรือใชผาคลุมศีรษะและผมท่ีสามารถกันนํ้าได
คาเฉลี่ยต่ําสุด 2.73 คือ ขณะฉีดพนสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช ทานสวมกางเกงขายาวและชายกางเกงอยูนอก
รองเทา ซึ่งมีความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันกับ
งานวิจัยของสิริภัณฑกัญญา เรืองไชย (2554) ไดศึกษา
ลักษณะการแตงกายของเกษตรกรปลูกขาว อําเภอโนน
สูง จังหวัดขอนแกน

1.5 วิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลสวน
บุคคล ความรู กับพฤติกรรมในการใชสารเคมีและ
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 จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์  ให้ระบุ E-mail  ของผู้เขียนเพียงท่านเดยีว 
 บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรสั้นตรงประเด็น ครอบคลุมสาระส าคญัของการศึกษา  ได้แก่ 
วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา ผลการศึกษา และบทวิจารณ์เป็นต้น 
 ค ำส ำคัญ ( Keywords) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรเลือกค าส าคัญที่เกีย่วข้องกับบทความ 3 - 5 ค า  
 
ส่วนที่ 2 เนื้อหำประกอบด้วย ประกอบด้วย 
 บทน ำ (Introduction) เป็นส่วนของความส าคัญและมลูเหตุที่น าไปสู่การวิจัย 
 วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย (Objectives) 
 สมมุติฐำนกำรวิจัย (Hypothesis) (ถ้ำมี) 
 ขอบเขตของกำรวิจัย (Scope of Study) 
 วิธีด ำเนินกำรวิจัย (Research Methodology) 
 ผลกำรวิจัย (Results) บอกผลทีพ่บอย่างชัดเจนสมบรูณ์และมีรายละเอียดถ้วนหน้า 
 อภิปลำยและสรุปผล (Discussion) 
 
ส่วนที่ 3 ส่วนท้ำย  ประกอบด้วย 
 กิตติกรรมประกำศ (Acknowledgement) 
 บรรณำนุกรม (Bibliography)ให้เขียนบรรณานกรมโยยึดรูปแบบ APA 6th Edition เท่านั้น 
 
ค ำแนะน ำกำรส่งต้นฉบับบทควำม 
1. กำรเตรียมต้นฉบับ 
 ให้พิมพ์ผลงานด้วยกระดาษ  A4  พิมพ์หน้าเดียว จ านวนไม่เกิน 10 หน้า โดยจัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft 
Word for windows 2007 หรือเวอร์ชั่นท่ีสูงกว่า 
 
2. รูปแบบกำรพิมพ์บทควำม 
 2.1 การตั้งค่าหน้ากระดาษ ระยะขอบซ้าย - บน 1.5 นิ้ว (รวมข้อความส่วนหัวกระดาษ) ระยะขอบล่างระยะขอบ
ขวาและล่าง 1.0 นิ้ว ให้ใช้แบบตัวอักษร TH Saraban PSK เท่านั้น ขนาด 14 พอยท์  
 หมายเลขหน้าขนาด 12 พอยท์ ในต าแหน่งด้านล่าง ตรงกลาง ห่างจากขอบกระดาษ 0.7 นิ้ว ไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในหน้าแรก 
 2.2 ช่ือเรื่อง พิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ตัวหนา ขนาด 15 พอยท์ (ตัวหนา) ช่ือภาษาอังกฤษเฉพาะตัว
ขึ้นต้น และช่ือเฉพาะ ให้ใช้อักษรตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ 
 2.3 ช่ือผู้เขียนและผู้เขียนบทความร่วม ต้องระบุให้ครบทุกคน อนุญาตให้ใส่ราชทินนาม ต าแหน่งทางวิชาการ ยศ 
และ ดร. ยกเว้น นาย นาง หรือ นางสาว ไม่ต้องระบุ 
 กรณีที่มีผู้แต่งหลายคน ให้ท าตัวหนาผู้น าเสนอบทความ 
 2.4 สังกัด ให้ระบุข้อมูลของผู้เขียน หรือผู้น าเสนอ โดยระบุช่ือหน่วยงาน เลขที่ สถาน ที่ตั้ง ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
รหัสไปรษณีย์ 
 2.5 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ให้ระบุข้อมูลของผู้เขียนหลัก หรือผู้น าเสนอ คนใดคนหนึ่งที่เดียว ให้พิมพ์ ค าว่า  
“E-mail” น าหน้า 
 2.6 ส่วนของบทคัดย่อ (Abstract) 
 บทคัดย่อ และ Abstract  ใช้ตัวหนา ขนาด 14 พอยท์ จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 
 เนื้อความ ใช้ตัวปกติ ขนาด 14 พอยท์ ให้บรรทัดแรกของทุกย่อหน้าเคาะ 1 แท็บ (0.5 นิ้ว) 



 2.7 ค าส าคัญ (Keywords) ใช้ตัวปกติ ขนาด 14 พอยท์  ให้พิมพ์ต่อท้ายจากส่วนของบทคัดย่อ ควรเลือดค าส าคัญ
ที่สุดในบทความ จ านวน 3 – 5 ค า 
 2.8 เนื้อเรื่อง ใช้ตัวปกติ ขนาด 14 พอยท์ ขึ้นบรรทัดใหม่ให้ย่อหน้าเคาะ 1 แท็บ (0.5 น้ิว) อนุญาตให้เน้นค าส าคัญ
โดยการใช้อัญประกาศ (“  ”) หรือ ตัวเอียง แต่ไม่อนุญาตให้เน้นค าส าคัญโยการขีดเส้นใต้ 
 2.9 นับแต่ส่วนเนื้อเรื่องเป็นต้นให้ ให้พิมพ์ข้อความในลักษณะการแบ่ง คอลัมภ์ ออกเป็น 2 คอลัมภ์ 
 2.10 รูปภาพและตาราง  กรณีมีการแสดงรูปภาพและตาราง ให้พิมพ์แบบจัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ โดยมี ช่ือรูปภาพ
และช่ือตารางให้อยู่ด้านล่างจัดกึ่งกลาง  พร้อมอ้างอิงที่มาด้วย 
 2.11 การเขียนอ้างอิง ใช้รูปแบบแทรกปนในเนื้อหา ระบบนาม-ปี (Author-date) ช่ือระบุผู้แต่ง, ปีท่ีพิมพ์ และ เลข
หน้า ท่ีอ้างอิงอยู่ภายในวงเล็บ ดังตัวอย่าง (ช่ือผู้แต่ง, ปีท่ีพิมพ์ : เลขหน้าท่ีอ้างอิง) เช่น (ศรัณยู โสสิงห์, 2559 : 36 ) 
 2.12 การเขียนบรรณานุกรม (Bibliography) ให้ใช้รูปแบบ APA  6Th edition เท่านั้น 
 
3. กำรส่งบทควำม 
 1. ผู้ส่งบทความจะต้องท าการกรอกรายละเอียดข้อมูลในแบบเสนอต้นฉบับเพื่อลงตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการเฉลิม
กาญจนา มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ส่งมาพร้อมต้นฉบับท่ีขอตีพิมพ์ 
 2. จัดส่งต้นฉบับท่ีขอตีพิมพ์ตามข้อก าหนดของรูปแบบวารสาร จ านวน 1 ชุด พร้อมแผ่น CD บันทึกข้อมูล 1 ชุดใน
รูปแบบโปรแกรม Microsoft Word for Windows 2007 หรือเวอร์ชันท่ีสูงกว่า ส่งด้วยตนเองหรือทางโปรษณีย์ลงทะเบียนมา
ที ่
 กองบรรณาธิการ “วารสารวิชาการเฉลมิกาญจนา” มหาวิทยาเฉลิมกาญจนา 
 เลขท่ี 99 หมู่ 6 ต าบลโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่  Journalcnu99@gmail.com 
 
4. กำรประเมินบทควำมต้นฉบับ 
 ต้นฉบับจะต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จากภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชานั้น ๆ 
จ านวน 2 ท่านต่อเรื่อง โดยกองบรรณาธิการวารสารวิชาการเฉลิมกาญจนาจะเป็นผู้สรรหา  เพื่อรับการประเมิน กรณีมีการ
แก้ไขกองบรรณาธิการ จะต้องผลการอ่านประเมินคืนผู้เขียนให้เพิ่มเติม  แก้ไข  หรือพิมพ์ต้นฉบับใหม่แล้วแต่กรณี 
 
5. หมำยเหตุ 
 1. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ใน “วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา” ถือเป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลยัเฉลิมกาญจนา 
 2. เนื้อหาบทความที่ปรากฏในวารสารเป็นความรบัผิดชอบของผู้เขียน ทั้งนี้ไม่รวมความผิดพลาด อันเกิดจากเทคนิค
การพิมพ ์
 

กำรเขียนบรรณำนุกรม 
 

หนังสือทั่วไป 
รูปแบบ ชื่ อ ผู้แต่ง./(ปีที่ พิ มพ์ )./ชื่ อ เร่ือง/ค ร้ังที่ พิม พ์  (พิมพ์ค ร้ังที่  2 เป็น ต้นไป)./สถำนที่

พิมพ์:///////// ส ำนักพิมพ์. 
ผู้แต่ง 1 คน ธรณ์  ธ ารงนาวาสวัสดิ์. (2548). ใต้ทะเลมีความรัก ภาคสนาม: หลังคลื่นอันดามัน. 

         กรุงเทพฯ:บ้านพระอาทิตย์. 
ผู้แต่ง 2 คน นิพนธ์ วิสารทานนท์ และ จักรพงษ์เจิมศิริ. (2541). โรคผลไม้.กรุงเทพฯ:ส านักวิจัย 

         และพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 
ผู้แต่ง 3-7 คน หิรัญ หิรัญประดิษฐ์, สุขวัฒน์ จันทรปรณิก และ เสริมสุข สลักเพ็ชร. (2540). เทคโนโลยี 

         การผลิตทุเรียน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้แต่งเป็นสถาบัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา. (2552) บทคัดย่อชุดโครงการวิจัย 

         และพัฒนาพ้ืนท่ีกลุ่มปากพนัง. นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. 
หนังสือแปล สตีเวนสัน, วิลเลี่ยม. (2536). นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ. แปลจาก A Man Called Intrepid. 
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         ทรงแปลโดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภมูิพลอดลุยเดชฯ. 
         กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติง้ แอนด์ พับลิชช่ิง 

ผู้รวบรวมหรือ
บรรณาธิการ 

พิทยา ว่องกุล. (บรรณาธิการ). (2541). ไทยยุควัฒนธรรมทาส. กรุงเทพฯ โครงการวิถี 
         ทรรศน์. 

ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 8 พ.ศ. 2540 - 2544. (2542). กรุงเทพฯ: ส านักงาน 
         คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตร ี

ไม่ปรากฏเมืองที่พิมพ์/  
ส านักพิมพ์ หรือไม่
ปรากฏปีที่พิมพ ์

ให้ใส่ [ม.ป.ท.] ส าหรับเอกสารภาษาไทย และ [n.p.] ส าหรับเอกสารภาษาตา่งประเทศ ให้ใส่ 
[ม.ป.ป.]. ส าหรับเอกสารภาษาไทย และ [n.p.] ส าหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ 

บทควำมในหนังสือ 
รูปแบบ ช่ือผู้เขียนบทความ./(ปีพิมพ์)./ช่ือบทความ./ใน/ช่ือผู้แต่ง (บรรณาธกิาร),ช่ือหนังสือ 

/////////(ครั้งท่ีพิมพ์), เลขหน้าท่ีปรากฏบทความจากหน้าใดถึงหนา้ใด)./สถานท่ีพิมพ์: 
/////////ส านักพิมพ์. 

 เสาวณีย ์จ าเดิมเผด็จศึก. (2534). การรักษาภาวะจับหดืเฉียบพลันในเด็ก. ใน สมศักดิ์ โล่ เลขา, 
          ชลีรัตน์ ดิเรกวัฒชัย และ มนตรี ตูจ้ินดา (บรรณาธิการ), อิมมูโนวิทยาทางคลินิกและ 
          โรค ภูมิแพ้. (น. 99 - 103). กรุงเทพฯ: วิทยาลัย กุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และ
สมาคมกมุารแพทย์แห่งประเทศไทย. 

วำรสำร 
รูปแบบ ช่ือผู้เขียนบทความ./(ปีท่ีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ช่ือวารสาร,/ปีท่ี (ฉบัทท่ี),/เลขหน้าท่ีปรากฏ. 
 กุลธิดา ท้วมสุข. (2538). แหล่งสารนิเทศบนอินเทอร์เนต็. มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์, 

          13.(2), 1 - 13. 
 

นิตยสำร 
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          //////// หรือวิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑติ,/ช่ือมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา). 
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สื่อโสตทัศน์และสื่ออื่นๆ 
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สำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส ์
บทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรที่เผยแพร่ทั้งฉบับพิมพ์และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

รูปแบบ ช่ือผู้เขียนบทความ./(ปีท่ีพิมพ์)./ชื่อบทความ [ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส]์./ช่ือวารสาร,ปีท่ี 
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