
 



 

  วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา 

มหาวทิยาลยัเฉลมิกาญจนา 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการต่าง ๆ ไปสู่สังคมและชุมชน 
 2. เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไปได้มีพื้นที่สร้างผลงานทางวิชาการใน
สาขาวิชาต่าง ๆ 
 3. เพื่อเป็นฐานความรู้ให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไปได้ทําการศึกษาค้นคว้า 
 4. เพื่อเป็นการเผยแพร่ช่ือเสียง และเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 

สาขาที่รับตีพิมพ์ 
 นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บร ิหารศาสตร์ การบัญชี คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ การจัดการ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การแพทย์แผน
ไทยและแพทย์ทางเลือก 

กําหนดออกตีพิมพ์ 
 ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 
   ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 

การพิจารณาบทความก่อนตีพิมพ์ 
 บทความที่ได้ร ับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา จะต้องได้รับการพิจารณาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยบทความละ 2 ท่าน 

เจ้าของลิขสิทธิ์ 
 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 99 หมู่ 6 ตําบลโพธ์ิ อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000  
 โทรศัพท์ 045-617971  
 โทรสาร 045-617674 
 E-mail: journalcnu99@gmail.com 
 Web site: www.cnu.ac.th 

พิมพ์ มิถุนายน  2561  จํานวน 250 เล่ม 
ISSN  2392-5655 
พิมพ์ที่  หอไตรการพิมพ์ เลขที่ 21/21 ถนนงามวงศ์วาน หมู่ 2 ตําบลบางเขน  

อําเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี 11000 



 

~ ii ~ 

 

 

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 
Vol. 6 No. 2 July – December  2019 

 

 

วารสารวชิาการเฉลมิกาญจนา มหาวทิยาลยัเฉลมิกาญจนา 
ปทีี ่6 ฉบบัที ่2 (กรกฎาคม – ธนัวาคม 2562) 

ที่ปรึกษาบรรณาธิการ 
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน    นายกสภามหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
ศาสตราจารย์ (กิตติคุณ) ดร.ประทีป เมธาคุณวุฒิ  กรรมการสภามหาวิทยาลยัเฉลมิกาญจนา 

 ศาสตราจารย์ ศรีราชา วงศารยางกูร   กรรมการสภามหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 
 รองศาสตราจารย์ ดร.นินนาท โอฬารวรวุฒิ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 

ดร.พอพันธ์ุ สนเจริญ     กรรมการสภามหาวิทยาลยัเฉลมิกาญจนา 

บรรณาธิการ 
 ดร.สุชีราภรณ์ ธุวานนท์     มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 

กองบรรณาธิการ 
 1. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ  รัฐฉัตรานนท์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา  ตันสกุล   มหาวิทยาลัยมหิดล 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล  ตันสกุล   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์  เพรสคอทท์  มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  บุตราช   มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 
 7. รองศาสตราจารย์ วรวุฒิ  เทพทอง   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  ไชยกุลวัฒนา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 9. รองศาสตราจารย์ ตรีเนตร  สาระพงษ์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัฐภูมิ  พรหมณะ   มหาวิทยาลัยพะเยา 
 11. ดร.พานิชย์  ยามช่ืน     มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา   
 12. นางสาวฐณิชา  สาลีพันธ์    มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 
 13. นางสาวชญาภัทร  พันธ์งาม    มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 
 
เลขานุการกองบรรณาธิการ 
 1. นางสาวชุติกาญจน์  ดาวเรือง    มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 

2. นางสาวเสาวนีย์  ลาเสือ    มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 
 5. นางสาวขนิษฐา  ทองเกลี้ยง    มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 
 6. นายอมฤทธ์ิ  จันทนลาช    มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 
 7. นางสาวสิรินาฏ  ดีสูงเนิน    มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 
 8. Mr. Sean Anthony Hogen    มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 



 

~ iii ~ 

 

 

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 
Vol. 6 No. 2 July – December  2019 

 

 

ข้อตกลง 
 1. บทความทุกเรื่องต้องเป็นบทความในศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา
รับตีพิมพ์เท่านั้น 
 2. บทความทุกเรื่องต้องได้รับการตรวจทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 
 3. ความคิดเห็นใด ๆ ที่ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา มหาวิทยาลัยกาญจนาเป็นผู้เขียน 
(ความคิดเห็นใด ๆ ของผู้เขียน กองบรรณาธิการวารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา   
ไม่จําเป็นต้องเห็นด้วย) 
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บทคดัย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร 2) 
ระดับการบริหารงานวิชาการระบบอาชีวทวิภาคี และ 3) ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการระบบอาชีวทวิภาคี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้แก่ครูและบุคลากรของอาชีวศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน 65 คน ด้วย
วิธีการสุ ่มตัวอย่างแบบใช้หลักความน่าจะเป็นแบบแบ่งชั ้นภูมิ กําหนดชั ้นภูมิเป็นขนาดสถานศึกษาเ ครื่องมือที ่ใช้เป็น
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท 5 ระดับที่มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.891 และ 0.822 วิเคราะห์ข้อมูลและ
ประมวลผลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี ่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียรสัน ค่า Tolerance ค่า VIF และสถิติวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน โดย
กําหนดค่านัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05          

ผลการวิจัย 1) ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ลําดับแรก 
ด้านความรับผิดชอบ รองลงมา ด้านการคิดวิเคราะห์และด้านการคิดผลิตภาพและเน้นผลงาน ตามลําดับ 2) การบริหารงาน
วิชาการระบบอาชีวทวิภาคี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ลําดับแรก ด้านหลักสูตรรองลงมา ด้านการฝึกอาชีพ และด้านการ
นิเทศติดตาม ตามลําดับและ 3)  ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารอาชีวศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการระบบอา
ชีวทวิภาคี ได้แก่ด้านการคิดวิเคราะห์ (X1) ด้านการคิดผลิตภาพและเน้นผลงาน (X2) และด้านความคิดสร้างสรรค์ (X4)โดยตัว
แบบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการระบบอาชีวทวิภาคี ด้วยคะแนนดิบ Y 
= 2.076 +0.134 X2+0.202 X4+0.192 X1 คะแนนมาตรฐาน Z= 0.335 X2+0.322 X4+0.313 X1 และสามารถพยากรณ์การ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียนร้อยละ 26.9และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.551 การวิจัยครั้งนี้ก่อให้เกิดองค์
ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะด้านการคิดวิเคราะห์ ด้านการคิดผลิตภาพและเน้นผลงาน และด้านความคิดสร้างสรรค์ เป็น
องค์ประกอบที่สําคัญของภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา อันจะส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ นําไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและองค์การให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไป 

คําสําคัญ : ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์, บริหารงานวิชาการ, ระบบอาชีวทวิภาคี 

Abstract  
The purposes of this survey research are to study 1) the level of the Creative Leadership of 

school administrators, 2) the level of the academic management of dual vocational education and 3) the 
Creative Leadership of school administrators affecting the academic management of dual vocational 
education. The sample used in this research were 65 teachers and officials of vocational education in 
Phetchabun Province collected through Stratified Random Sampling method specified by school sizes. 
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The tool of this research was 5–points Likert scale questionnaire with reliability of 0.891 and 0.822. Data 
was analyzed and processed by statistical package program. Statistical processes used for data analysis 
were Mean, Standard Deviation, Pearson Product Moment Correlation, Tolerance Value, VIF Value, 
Stepwise Multiple Regression Analysis, which specified the statistical significance value at 0.05.  

The results of this research were found that 1) the overall and individual aspects of the Creative 
Leadership of administrators were at high level, the first one was responsibility followed by analytical 
thinking and productivity thinking and focusing on the work respectively, 2) the overall aspects of 
academic management of dual vocational education were at high level, the first one was curriculum 
followed by vocational training and supervision respectively and 3) the Creative Leadership of vocational 
schools administrators affecting the academic management of dual vocational education were analytical 
thinking (X1), productivity thinking and focusing on the work (X2) and creativity (X4). The model of the 
Creative Leadership of school administrators affected the academic management of dual vocational 
education with raw score at Y = 2.076 +0.134 X2+0.202 X4+0.192 X1and standard score at Z= 0.335 
X2+0.322 X4+0.313 X1 and the prediction of the academic management in schools was 26.9 percent and 
the multiple correlation coefficients value was 0.551. This research brought about the knowledge on the 
characteristics of analytical thinking, productivity thinking and focusing on the work and creativity which 
were the key factors of the Creative Leadership of school administrators affecting the academic 
management and would lead to the quality development of students and organization which would 
become the sustainable effective organization in the future. 
Keywords :Creative Leadership, Academic Management, Dual Vocational Education 

 
1. บทคดัยอ่ 

การจ ัดการระบบทวิภาค ี ในประเทศไทยม ีการ
ดําเนินงานตั้งแต่ปี 

2548  และในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลง
ระหว่างสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานของรัฐ ในเรื่องการจัดหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน การวัดและการประเมินผลโดยผู ้เร ียนใช้
เวลาส่วนหน่ึงในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน และ
เรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานของรัฐในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเป็น
ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน 
และสถานประกอบการให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่าง
สถานศ ึกษาอาช ี วศ ึ กษาหร ื อสถาบ ัน  และสถาน
ประกอบการด ําเนินงานกังกล่าวได ้พบปัญหา สถาน
อาชีวศึกษาต่าง ๆ ที่มีอยู ่ยังมีข้อจํากัดอย่างมาก สถาน

ประกอบการ ไม่สามารถหาคนที ่สมรรถนะได้ตรงตาม
ความต้องการ  จึงทําให้ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
พบปัญหาและอุปสรรคอยู ่ ไม ่น ้อยในการดําเนินการ 
รวมทั้งสถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงานพบว่า
นักเรียนนักศึกษาจํานวนไม่น้อยที ่มีความรู้ไม่เพียงพอ
สําหรับประกอบอาชีพในอนาคตเอกสารหลักสูตรต่างๆ ไม่
เพียงพอสําหรับการฝึกอาชีพ การจัดสรรงบประมาณใน
การจัดการศึกษาระบบทวิภาคียังไม่ชัดเจนทําให้เกิดผล
กระทบการจัดสรรงบประมาณในการจัดหาวัสด ุฝ ึก 
อุปกรณ์ เครื ่องมือที ่ใช้ในวิชาชีพ การประชุมวางแผน
ร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการในการ
นิเทศ การจัดฝึกอบรมเรื่องการผลิตสื่อการสอน การชี้แจง
เก่ียวกับเกณฑ์การวัดผลการศึกษาให้นักเรียนเข้าใจก่อน
เริ่มสอนการติดตามประเมินผลการฝึกอาชีพ ส่งผลให้การ
จัดการศ ึกษาระบบทวิภาคีไม่เกิดประสิทธิภาพอย่าง
แท้จริง คุณภาพของผู้เรียนยังไม่เป็นไปตามความต้องการ
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และยังไม่เป็นที่ยอมรับ ผู้สําเร็จการศึกษาส่วนมากยังด้อย
คุณภาพไม่พร้อมที ่จะทํางานในสถานประกอบการ ซึ ่ง
ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาในปัจจุบันหลายแห่งที่ไม่
สามารถแก้ปัญหาเหล่าน้ีได้ จนทําให้การบริหารงานระบบ 
ทวิภาคีไม่สําเร็จ เพราะไม่มีข้อมูล และขาดทักษะในการ
บริหารงาน  
จากสภาพปัญหาดังกล่าวนี้ ผู ้วิจัยจึงมีความสนใจที ่จะ
ศึกษา ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร ที่ส่งผลต่อ
การบริหารวิชาการของอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จังหวัด
เพชรบูรณ์ ที่ประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการ เพื่อ
จะได้นําผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและข้อ
ควรปรับปรุงแก้ไขในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
 
2. วตัถปุระสงค์การวจิยั 

1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 2. เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการระบบ
อาชีวทวิภาคี จังหวัดเพชรบูรณ์ 

3. เพื ่อศ ึกษาภาวะผู ้น ําเชิงสร ้างสรรค ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที ่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ
ระบบอาชีวทวิภาคี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
3.สมมตฐิานของการวิจยั 

ภาวะผ ู ้ น ํ า เ ช ิ งสร ้ า งสรรค ์ ของผ ู ้ บ ร ิหาร
สถานศึกษา ด้านการคิดวิเคราะห์ ด้านการคิดผลิตภาพ
เน้นผลงาน ด ้านความรับผิดชอบ และด้านความคิด
สร ้างสรรค์ ส ่งผลต่อการบร ิหารงานวิชาการ ระบบ
อาชีวศึกษาทวิภาคี จังหวัดเพชรบูรณ์  
 
4. ขอบเขตของการวิจยั 
    4.1 ขอบเขตดา้นเนื้อหา 
การวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาการบริหารงานวิชาการระบบ
อาชีวทวิภาคี จังหวัดเพชรบูรณ์ ในองค์ประกอบ 5 ด้าน
ได้แก่ ด้านหลักสูตรด้านการจัดการเรียนการสอนด้านการ
ฝึกอาชีพ ด้านการนิเทศติดตาม และด้านการวัดผลและ
ประเมินผล และภาวะผู ้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร

สถานศึกษา ในองค์ประกอบ 4 ด้านได้แก่ ด้านการคิด
วิเคราะห์ ด้านการคิดผลิตภาพเน้นผลงาน ด้านความ
รับผิดชอบ และด้านความคิดสร้างสรรค์ 
     4.2 ขอบเขตด้านประชากร  
ประชากร ได้แก่ ครูและบุคลากร จํานวน 68 คนของ
อาช ี วศ ึ กษาจ ั งห ว ั ด เพชรบ ู รณ ์จ ํ านวน  13 แห ่ ง 
ประกอบด้วย ภาครัฐ 5 แห่ง และภาคเอกชน 8 แห่ง
(สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์, 2561) 
     4.3 ขอบเขตดา้นตัวแปร 
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable )คือ  ภาวะผู้นํา
เ ช ิ งสร ้ า ง สรร ค ์ ข องผ ู ้ บ ร ิห ารสถานศ ึกษา ใน 4 
องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการคิดวิเคราะห์ ด้านการคิดผลิต
ภาพเน้นผลงาน ด้านความรับผิดชอบ และด้านความคิด
สร้างสรรค์   
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ การบริหารงาน
วิชาการระบบอาชีวทวิภาคี ใน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
ด้านหลักสูตรด้านการจัดการเรียนการสอนด้านการฝึก
อาชีพ ด้านการนิเทศติดตาม และด้านการวัดผลและ
ประเมินผล  
 
5. วิธดีําเนินการวิจยั 
 การเก็บข้อมูลภาวะผู ้น ําเชิงสร้างสรรค ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา   โดยการเก็บข้อมูลสภาพจริงจาก
การตอบแบบสอบถามของคร ู และบ ุ ค ลากรของ
อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 13 แห่ง  จํานวน 65 คน  
ผู ้วิจัยนําแบบสอบถามที ่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล
ทั้งหมดมาตรวจสอบความเรียบร้อยความสมบูรณ์และนํา
ข้อมูลมาวิเคราะห์คํานวณค่าทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์
โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์มีขั้นตอนดังนี้ 
1) อธิบายปัจจ ัยส ่วนบ ุคคลของคร ูและบุคลากร 
สถานศึกษาของอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยตัวแปร
ที่เป็นเชิงคุณภาพ ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา ใช้สถิติ
ค่าความถี ่ (Frequency) และร ้อยละ (Percentage) 
ส ่ วนต ั วแปรท ี ่ เ ป ็ นเช ิ งปร ิมาณ ได ้แก ่  อาย ุ  และ 
ประสบการณ์ทํางาน ใช้สถิติค่าสูงสุด  (Maximum) ค่า
ต ํ ่ าส ุด  (Minimum)  ค ่ าเฉล ี ่ย  (Mean) และค ่าส ่วน
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 2) วิเคราะห์
ระดับภาวะผู ้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ค ่าเฉล ี ่ย  (Mean) และค ่าส ่วนเบ ี ่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  3) วิเคราะห์ระดับการ
บริหารงานวิชาการระบบอาชีวทวิภาคีโดยใช้ค่าเฉลี ่ย 
(Mean) และค ่าส ่วนเบ ี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 4) การตรวจสอบสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระทุกตัวตามเงื่อนไขที ่วางหลักเกณฑ์ไว้ในข้อตกลง
เบื้องต้นของการวิเคราะห์ด้วยรูปสมการถดถอยเชิงเส้น 
(linear regression analysis)โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s product 
moment correlation coefficient )สําหรับตัวแปรเชิง
ปริมาณส่วนค่า Tolerance และ VIE ใช้ตรวจสอบ
ความสัมพันธ์พหุร่วมเชิงเส้น 5 ) วิเคราะห์ภาวะผู้นําเชิง
สร ้างสรรค ์ของผู ้บร ิหารสถานศึกษาที ่ส ่งผลต ่อการ
บร ิหารงานวิชาการระบบอาชีวทว ิภาค ี โดยใช้สถ ิติ
ว ิ เ ค ร า ะ ห ์ ถ ด ถ อ ย พ ห ุ แ บ บ ข ึ ้ น ต อ น  ( Stepwise 
MultipleRegression Analysis) 
 
6. ผลการวิจัย 

ครูและบุคลากรในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน 65 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
อายุ 33-47 ปี จบการศึกษาระด ับปร ิญญาตร ี และ
ประสบการณ์การทํางานน้อยกว่า 3 ปี  

การบร ิหารงานวิชาการระบบอาชีวทวิภาคี 
จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ลําดับแรก
ด้านหลักสูตร รองลงมา ด้านการฝึกอาชีพ และด้านการ
นิเทศติดตาม ตามลําดับ 

ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู ้บริหาร จังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก ลําดับแรก ด้านความรับผิดชอบ รองลงมา ด้านการ
คิดวิเคราะห์ และด้านการคิดผลิตภาพและเน้นผลงาน 
ตามลําดับ 

ภาวะผ ู ้ น ํ า เ ช ิ งสร ้ า งสรรค ์ ของผ ู ้ บ ร ิหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการระบบอา
ชีวทวิภาคี จังหวัดเพชรบูรณ์ได้แก่ ด้านการคิดวิเคราะห์ 

(X1) ด้านการคิดผลิตภาพและเน้นผลงาน (X2) และด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ (X4) 

ตัวแบบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการระบบอา
ชีวทวิภาคี จังหวัดเพชรบูรณ์โดยใช้คะแนนดิบ  Y = 
2.076 +0.134 X2+0.202 X4+0.192 X1 และคะแนน
มาตรฐาน Z= 0.335 X2+0.322 X4+0.313 X1  โดย
สามารถพยากรณ์การบริหารงานวิชาการระบบอาชีวทวิ
ภาคี จังหวัดเพชรบูรณ์ร้อยละ 26.90 และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.551  
 
7.อภปิลายผลและสรปุผลการวจิยั 
 จากข้อค้นพบของการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นํา
ประเด็นสําคัญมาอภิปรายผลตามรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

จากข้อค้นพบการบริหารงานวิชาการระบบอา
ชีวทวิภาคี จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามความคิดเห็นของครูและ
บุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้าน 3 
ด้านอย ู ่ ในระดับมากที ่สุด ล ําด ับแรก ด ้านหลักสูตร  
รองลงมา ด้านการฝึกอาชีพ และด้านการนิเทศติดตาม 
ตามลําดับ แสดงให้เห็นว่า ครูและบุคลากรให้ความสําคัญ
ในการวางแผนจัดทําหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานร่วมกับสถานประกอบการ มี
การกําหนดแผนการฝึกอาชีพแต่ละสาขาวิชาอย่างต่อเนื่อง 
และคัดเลือกสถานประกอบการที ่ตรงตามสาขาวิชาชีพ
ของผู้เร ียน ส่งเสริมให้มีการวัดและประเมินผลร่วมกับ
สถานประกอบการตามสภาพจร ิ ง  ม ีการแต ่ งต ั ้ ง
คณะกรรมการนิเทศติดตามอย่างชัดเจน โดยผู้บริหารเข้า
ร่วมประชุมชี ้แจงผู ้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อทําความเข้าใจ
กระบวนการนิเทศสอดคล้องกับแนวคิดของ อิสรียา ออ
สุวรรณ (2559)กล่าวว่า ผู ้บริหารควรให้ความสําคัญกับ
การจัดการอาชีวศ ึกษาระบบทว ิภาค ี โดยการสร ้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
จัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากร ทั้ง 2 ฝุายเพื่อให้เข้าใจการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างแท้จริง และร่วมมือ
กันจัดทําหลักสูตร แผนการเร ียน แผนการฝึกอาชีพ 
รวมท ั ้ งควรให ้ความส ําค ัญก ับการน ิ เทศ ปล ูกฝ ั ง
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จรรยาบรรณแก่ครูนิเทศให้ตระหนักถึงความสําคัญของ
บทบาทและหน้าที่ที่มีต่อผู้เรียน และสอดคล้องกับแนวคิด
ของ อด ุลย ์ ทวิกาญจน์ (2558) กล่าวว่า การจัดทํา
หลักสูตรของระบบอาชีวทวิภาคี ควรมีนโยบาย สงเสริม
การจัดทําหลักสูตรสมรรถนะวิชาชีพ  เนนผู ้เร ียนเป
นสําคัญโดยมุงเนนการฝกปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพอาเซียนทุกระด ับ ด้วยความร วมมือระหว าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการในการรวมกันจัดทํา
หลักสูตร รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิษณุ  ทอง
เลิศ (2553) พบว่า นวัตกรรมการบริหารงานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีในสถานศึกษาอาชีวศึกษาโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก 
 ในประเด็น ด้านการจัดการเรียนการสอน และ
ด้านการวัดและประเมินผลอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็น
ว่า ครูและบุคลากรให้ความสําคัญในการจัดทําแผนการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับการประกอบวิชาชีพของ
สถานประกอบการ  โดยผู ้บริหารต้องมีส่วนร่วมในการ
กําหนดรูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนซึ่งการวาง
แผนการจัดทําแผนการเรียนการสอนจะต้องประสานงาน
กับสถานประกอบการ มีการสํารวจความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ ให้ตรงตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตามสมรรถนะหลัก/ สมรรถนะวิชาชีพของหลักสูตร เพื่อ
นําผลมาพ ัฒนาผู ้ เร ียนและหลักสูตรอย ่างต ่อเน ื ่อง 
สอดคล้องกับแนวคิดของอดุลย์ ทวีกาญจน์ (2558) กล่าว
ว่า การจัดการเรียนการสอนควรใชมาตรฐานสมรรถนะเป
นกรอบ ในการดําเนินงานเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เข้าฝ
กทักษะวิชาชีพตามสาขาวิชาท่ ีสอดคลองกับมาตรฐาน
วิชาชีพ และสอดคล้องกับแนวคิดของอรพิน  ดวงแก้ว 
(2544)กล่าวว่า การวัดผลประเมินผลควรดําเนินการตาม
ขั้นตอนของหลักการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการ
การจัดประชุมสัมมนารวมกันทั ้งสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ เพื ่อหาแนวทางการวัดผลประเมินผลที่
เหมาะสมและเปนรูปธรรมรวมทั้งควรมีการประเมินผลทุก
รายวิชาเมื ่อสิ ้นสุดการเรียนการสอนตามระเบียบการ
วัดผลประเมินผล รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิษณุ  
ทองเลิศ (2553 พบว่า สภาพการบริหารงานอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคีในสถานศึกษา ด้านการวัดและประเมินผล
อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อิสรียา 
ออสุวรรณ (2558) พบว่า การบร ิหารสถานศ ึกษา
อาชีวศึกษาเอกชนระบบทวิภาคี ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ด้านการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลอยู่ใน
ระดับมาก 

จากข้อค้นพบ ภาวะผู ้นําเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารอาชีวศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามความคิดเห็น
ของครูและบุคลากร โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่
ในระดับมาก ลําดับแรก ด้านความรับผิดชอบ รองลงมา 
ด้านการคิดวิเคราะห์ ด้านการคิดผลิตภาพและเน้นผลงาน 
และด้านความคิดสร้างสรรค์ ตามลําดับ แสดงให้เห็นว่า 
คร ูและบุคลากรให้ความสําค ัญกับการเป ็นผู ้นําของ
ผู ้บริหารสถานศึกษา ซึ่งผู ้นําต้องมีความรับผิดชอบให้
ความไว้วางใจกับครูและบุคลากรในการปฏิบัติงาน โดยมี
การวัดและประเมินผลการทํางานเพื่อนําผลมาปรับปรุงให้
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไปเพื่อนําสถานศึกษา
ไปสู ่ เป ูาหมายที ่ก ําหนดไว้ ม ีการส่งเสริมส่งเสร ิมให้
บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นและทํางานร่วมกันอย่างมี
ความสุข  รวมทั้งสนับสนุนการใช้นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อการ
พัฒนาสถานศึกษาจนเกิดทักษะในการตัดสินใจแก้ปัญหา
ที่รวดเร็วและถูกต้อง สอดคล้องกับแนวคิดของ ไพฑูรย์ 
สินลาร ัตน์ (2560)กล่าวว่า ค ุณลักษณะของผู ้น ําเช ิง
สร้างสรรค์ ประกอบด้วยการคิดวิเคราะห์ การเป็นผู้นําใน
สังคมที่เปลี่ยนแปลง ผู้นําต้องมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์เพื่อให้รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลกระทบและ
สามารถปรับตัวได้  รวมทั้งต้องมีความคิดสร้างสรรค์ โดย
ผู้นําต้องมีแนวคิดใหม่ เป็นแนวคิดเชิงสร้างสรรค์กับสังคม
และองค์กร ผู้นําต้องฝึกพัฒนาความคิดใหม่ ๆ อยู่เสมอ มี
ความคิดผลิตภาพ โดยเป ็นผู ้สนับสนุนให้บุคลากรใน
โรงเรียน มีลักษณะแปลงความคิดใหม่ๆ ออกมาเป็น
ผลงานหรือนวัตกรรม เพื ่อที ่เราจะสามารถนําผลงาน
เหล่านั ้นมาใช ้เป ็นประโยชน์ต ่อส ังคมและส่ วนรวม 
นอกจากน้ีผู้นําต้องมีความรับผิดชอบ ทั้งในตนเอง องค์กร
และสังคม เพราะความรับผิดชอบถือว่าเป็นปรัชญาของ
ความเป็นมนุษย์รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของจารินี สิ
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กุลจ้อย (2556) พบว่า ภาวะผู ้นําเชิงสร ้างสรรค์ของ
ผู ้บร ิหารสถานศึกษาบรรยากาศของโรงเร ียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 
2อยู ่ในระดับมาก และงานวิจัยของเดชสกล จึงประวัติ
(2560)พบว่า ภาวะผู ้น ําเช ิงสร ้างสรรค ์และผลิตภาพ
ภายใต ้การข ับเคลื ่อนการศึกษา 4.0 ของผู ้บริหาร
สถานศึกษา เขตการศึกษา 5 สังกัดอัครสังฆมณฑล 
กร ุง เทพฯในด ้านความคิดว ิเคราะห ์ ด ้านความค ิด
สร้างสรรค์ ด้านความคิดสร้างสรรค์ และด้านการคิดผลิต
ภาพเน้นผลงาน อยู่ในระดับมาก 

จากข้อค ้นพบภาวะผู ้น ําเช ิ งสร ้างสรรค ์ของ
ผู ้บริหารอาชีวศึกษาที ่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ
ระบบอาชีวทวิภาคี  จังหวัดเพชรบูรณ์ได้แก่ ด้านการคิด
วิเคราะห์ (X1) ด้านการคิดผลิตภาพและเน้นผลงาน (X2) 
และด้านความคิดสร้างสรรค์ (X4) โดยสามารถสรุปเป็น
ประเด็นได้ดังน้ี 

ในประเด็นด้านการคิดผลิตภาพและเน้นผลงาน 
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้นําด้านการคิดผลิต
ภาพและเน้นผลงานเพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะส่งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการระบบอาชีวทวิภาคี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เพิ่มขึ้น 0.134เท่า แสดงให้เห็นว่า ถ้าผู ้บริหารส่งเสริม
และสร้างบรรยากาศการทํางานของครู ให้คําปรึกษาและ
รับฟังปัญหาในการปฏิบัติงาน สร้างความร่วมมือให้เกิด
การประสานสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานภายนอก 
และเล็งเห็นความสําคัญการสร้างวัฒนธรรมองค์กรส่งผล
ทําให้การบริหารงานวิชาการระบบอาชีวทวิภาคีเพิ่มขึ้น 
สอดคล้องกับแนวคิดของไพฑูรย์  สินลารัตน์ (2560) ที่
กล่าวว่า ผู้นําต้องมีแนวคิดเชิงผลิตภาพ โดยที่ผู้นําเป็น
ผู้สนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการเสนอ
แนวความคิด ออกแบบผลงานหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะ
สามารถนํามาใช้ประโยชน์ต่อสังคมและหน่วยงานได้ และ
สอดคล ้ อง ก ับ งานว ิ จ ั ยของ ละอองดาวปะโพธ ิ ง 
(2556)พบว่า ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหาร ด้านการ
เสร ิมสร้างขวัญและกําล ังใจ ด ้านการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษา ด้านการสนับสนุนทรัพยากรการ
สอน และด้านการนิเทศการสอนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อ

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดเลย 

ในประเด ็นด ้านความคิดสร ้างสรรค ์ พบว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้นําด้านความคิดสร้างสรรค์ 
เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการระบบ
อาชวีทวิภาคี จังหวัดเพชรบูรณ์เพิ่มขึ้น 0.202 เท่า แสดง
ให ้เห ็นว่าถ ้าผ ู ้บร ิหารที ่ม ีความคิดร ิเร ิ ่มสร ้างสรรค์
นวัตกรรมการบริหารงานที่หลากหลาย เพื่อนํามาใช้ใน
การบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและสามารถ
ตัดสินใจแก้แก้ไขปัญหาได้อย่างรอบคอบ รวดเร็ว ถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ ส่งผลทําให้การบริหารงานวิชาการ
ระบบอาชีวทวิภาคีเพิ่มขึ้น  สอดคล้องกับแนวคิดของทวี
พร วรชิน (2559 ) ที่กล่าวว่า ความสามารถของผู้บริหาร
ในการนําองค์การสู่เปูาหมายที่กําหนดไว้ ผู้นําต้องเป็นผู้มี
ความคิดสร้างสรรค์และเป็นผู้นําการเรียนรู้แบบทีม โดย
ให้ความสําคัญต่อผู้รับบริการ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็น
หลัก และเป็นผู ้นําที ่เป็นแบบอย่างที ่ด ีแก่บุคลากรใน
หน่วยงาน  สอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาพ ฤทธิ ์บํารุง 
(2556) พบว่า ภาวะผู ้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู ้บร ิหาร
สถานศึกษา ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ส่งผลต่อความมี
ประสิทธิผลของโรงเร ียน สั งกัดสํานักงานเขตพื ้นท ี่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30  

ในประเด ็นด ้านการค ิดว ิ เคราะห ์พบว ่ า 
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้นําด้านการคิดวิเคราะห์
เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลต่อการการบริหารงานวิชาการ
ระบบอาชีวทวิภาคี จังหวัดเพชรบูรณ์ เพิ่มขึ้น 0.192 เท่า 
แสดงให้เห็นว่าถ้าผู้บริหารกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจของ
สถานศึกษาที ่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และ
กําหนดบทบาทหน้าที่การทํางานของครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาอย่างชัดเจน พร้อมทั ้งกํากับ ติดตาม การ
ปฏิบัติงานของครูและบุคลากร ให้เป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษา รวมทั้งถ้าผู้บริหารยอมรับฟัง
ข้อเสนอแนะของครูและบุคลากรจะส่งผลทําให้การ
บริหารงานวิชาการระบบอาชีวทวิภาคีเพิ่มขึ้น  สอดคล้อง
กับแนวคิดของคุณาวุฒิ สิงห์ทอง (2561)กล่าวว่า ผู้นําที่มี
วิสัยทัศน์ต้องมีพฤต ิกรรมในการมองภาพอนาคตของ
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องค์กรด้วยวิธีการต่างๆ ที ่หลากหลาย โดยตั ้งอยู ่บน
พื้นฐานของความเป็นจริง มีแนวคิดที่กว้างไกลและมุ่งมั่น 
ด้วยวิธีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นอยากเข้ามามีส่วนร่วม 
และตอบสนองความต้องการของผู้ร่วมงานและผู้รับการ
บริการ อีกทั้งต้องมีทักษะการสื ่อสารเพื่อให้ผู้อื ่นเข้าใจ
และยอมรับในการทํางานของตน  รวมทั้งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุภาพ ฤทธ์ิบํารุง(2556)พบว่า ภาวะผู้นําเชิง
สร ้างสรรค ์ของผ ู ้บร ิหารสถานศ ึกษาส ่งผลต ่อการ
บริหารงานให้เก ิดประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 และ
งานวิจัยของนราภรณ์ คําหวาน (2544) พบว่า ผู้บริหารที่
มีวิสัยทัศน์ มีการวางแผน มีทักษะในการประสานงาน 
สามารถจัดทําข้อมูลสารสนเทศ ติดตาม และ ประเมินผล
การด ําเนินงานต่าง ๆ ในสถานศึกษา ส่งผลต ่อการ
ปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร 
 
8. ข้อเสนอแนะแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
       1. การวิจัยครั้งน้ีเป็นเพียงการสํารวจปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการบริหารวิชาการโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ 
ดังนั้นควรศึกษาเชิงลึกด้วยการใช้วิธีการสัมภาษณ์หรือ
การสํารวจร่วมด้วยเพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกสําหรับการ
บริการจัดการต่อไป 
            2. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริหารงานวิชาการระบบบทวิภาคีกับประสิทธิภาพการ
ทํางานของครูผู้ดูแลระบบทวิภาคี เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การบร ิหารงานว ิชาการให ้ เ ก ิดประส ิทธ ิภาพและ
ประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น 

9.กติติกรรมประกาศ 
ผู้วิจัยขอขอบคุณ สถาบันการจัดการปัญญา

ภิวัฒน์ที่มอบโอกาสและสนับสนุนทุนการศึกษาจนจบ
หลักสูตรคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรสถานศึกษา สังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนช่วยให้การวิจัยครั้งนี้ 
สําเร็จลุล่วงด้วยดี และมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาที่ให้
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บทคดัย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียน 2) 
เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนจําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ของข้าราชการครู และ 3) แนว
ทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้แก่ข้าราชการครู โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ กลุ่มโรงเรียนทีปังกร
วิทยาพัฒน์ จํานวน 174 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบใช้หลักความน่าจะเป็นแบบแบ่งชั ้นภูมิโดยกําหนดชั้นภูมิเป็น
โรงเรียนและผู้บริหารโรงเรียนกับนักวิชาการจํานวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณ
ค่าของลิเคิร์ท 5 ระดับที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.980 และแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลด้วยโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน โดยกําหนดค่านัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และการวิเคราะห์เน้ือหา ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนโดยภาพรวมและรายด้านอยู ่ในระดับมาก ลําดับแรก ด้านการจัดการเรียนรู้ รองลงมา ด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ และด้านการสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร ตามลําดับ 2) ข้าราชการครูเพศชายและเพศหญิงมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียน โดยภาพรวม ด้านการสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร และด้านการจัดการ
เรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยข้าราชการครูเพศหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารง าน
วิชาการโรงเรียนสูงกว่าข้าราชการครูเพศชาย 3) ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์การทํางาน 1 – 5 ปี และตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปมี
ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียน ด้านการสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยข้าราชการครูที่มีประสบการณ์การทํางานตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปมีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนสูงกว่าข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ 1 – 5 ปี และ 4) แนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียน ประกอบด้วย 
นโยบายการยกระดับคุณภาrและมาตรฐานทางวิชาการและนโยบายการสร้างสร้างสรรค์นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ การวิจัยครั้งน้ีก่อให้เกิดองค์ความรู้เก่ียวกับด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และด้านการ
สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตรเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของการบริหารงานวิชาการโรงเรียน อันจะนําไปสู่การพัฒนาโรงเรี ยน
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
คําสําคัญ: ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์, การบริหารงานวิชาการ, ระบบอาชีวทวิภาคีอาชีวศึกษา 
 

Abstract  
This survey research aims to study 1) the condition of Academic Management of schools, 2) the 

comparison of the condition of Academic Management of schools classified by the demography 
characteristics of government teachers and 3) the guideline on Academic Management of schools. The 
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sample used in this research were 174 government teachers of schools under the Royal Patronage of His 
Royal Highness Crown Prince Maha Vajiralongkorn (Dipangkornwittayapat Group) collected through 
Stratified Random Sampling method specified by schools and 5 school administrators and academic 
officials. The tools of this research were 5–points Likert scale questionnaire with reliability of 0.980 and 
the interview form. Data was analyzed and processed by statistical package program. Statistical processes 
used for data analysis were Mean, Standard Deviation, T-test, Analysis of Variance which specified the 
statistical significance value at 0.05 and Content Analysis.  

The results of this research were found that 1) the overall and individual aspects of the condition 
of Academic Management of schools were at high level, the highest one was learning management 
followed by learning measurement and evaluation and curriculum creation and/or development 
respectively, 2) regarding the Academic Management of schools, male and female government teachers 
had different opinions in overall aspects on curriculum design and/or development and learning 
management with statistical significance value at 0.05 in which female government teachers had such 
opinions at higher level than male government teachers, 3) government teachers with 1 – 5 years working 
experiences and ones with more than 6 years had different views about the Academic Management of 
schools on curriculum design and/or development with statistical significance value at 0.05 in which 
government teachers with more than 6 years working experiences had such opinions at higher level than 
ones with 1 – 5 years working experiences and 4) the guideline on the Academic Management of schools 
consisted of the policies on academic quality and standard improvement and on innovation 
establishment and research for learning development. This research caused the knowledge that the 
learning management, the learning measurement and evaluation and the curriculum design and/or 
development were the key factors of the Academic Management of schools which would lead tothe 
effective school development in the future.  
Keywords : Creative Leadership, Academic Management, Dual Vocational Education 
 
1. บทคดัย่อ 
 เนื ่องจากปัจจุบันโลกมีการเปลี ่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วในทุก ๆ ด้านทั ้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
การดําเนินชีวิต ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทําให้ต้องมี
การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระตามหลักสูตรควบคู ่ไปกับ
การพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ที ่จําเป็นสําหรับศตวรรษที่ 21 
สําหร ับการเร ียนร ู ้ ในศตวรรษที ่  21 สาระวิชาก็มี
ความสําคัญ แต่ไม่เพียงพอสําหรับการเรียนรู้เพื่อมีชีวิตใน
โลกยุคศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชาควรเป็น
การเรียนจากการค้นคว้าเองของศิษย์โดยครูช่วยแนะนํา 
และช่วยออกแบบกิจกรรมที ่ช่วยให ้ผู ้เร ียนแต่ละคน

สามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเอง
ได้ การบริหารงานวิชาการเป็นงานที่สําคัญ เป็นงานที่
จะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายของการศึกษา 
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีความรู้ มีจริยธรรม ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายหลักของโรงเรียน เป็นเครื่องชี้วัดความสําเร็จ
และความสามารถของผู้บริหารโรงเรียน งานวิชาการถือว่า
เป็นหัวใจของการบริหารการศึกษา(วิภา ทองหงํา 2554, 
น.18) สอดคล้องกับที ่ว่า งานวิชาการเป็นงานหลักของ
การบริหารสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาประเภท
ใด มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาจาก
ผลงานด้านวิชาการ เนื ่องจากงานวิชาการเกี ่ยวกับ
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หลักสตูรการจัดโปรแกรมการศึกษา และการจัดการเรียน
การสอน ซึ ่งเป็นหัวใจของสถานศึกษา (ปรียาพร วงศ์
อนุตรโรจน์ 2553, น.15) 
 จากการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจาย
อ ํ าน าจ กา รบ ร ิ ห า ร แ ล ะก าร จ ั ด ก าร ศ ึ กษ าข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการไปยังสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา 
โรงเรียน เพื่อนําไปปฏิบัติ ในด้านวิชาการข้าราชการครู
ต้องร่วมกันวิเคราะห์หลักสูตรโรงเรียน เพื่อจัดทํารายวิชา
พื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม จัดทําแผนการเรียนรู ้ จัดการ
เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ใช้สื่อการเรียน
การสอนและแหล่งเร ียนร ู ้  จ ัดท ําเอกสารการวัดผล
ประเมินผล ทําการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใน
ส่วนของผู้บริหารโรงเรียนควรส่งเสริมให้ข้าราชการครู
เข้าใจเก่ียวกับหลักสูตรโรงเรียน พัฒนาหลักสูตรโรงเรียน
อย่างต่อเนื ่อง วางแผนด้านวิชาการโดยการเก็บข้อมูล 
กํากับ ติดตามเกี่ยวกับงานวิชาการ สนับสนุนข้าราชการ
ครูในการจัดการเรียนการสอนด้วยความใกล้ชิด ส่งเสริม
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ผู้บริหารที่ดีต้องใช้วิธีการ
บริหารที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ เพื่อให้งานที่วางแผน
ไว้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั ้งไว้ ให้ข้าราชการครูเห็นถึง
ความสําคัญในการร่วมมือบริหารหลักสูตร สามารถจัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อม ใช้สื ่อการเรียนการสอนและ
แหล่งเรียนรู้ กําหนดระเบียบการวัดผลประเมินผลของ
โรงเร ียน จ ัดให ้ม ีการพัฒนาเคร ื ่องมือในการวัดผล
ประเมินผล จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผล 
กําหนดนโยบายและแนวทางการใช้งานวิจัยในการจัด
กระบวนการเร ียนร ู ้  ส่งเสร ิมให้ข้าราชการคร ูพ ัฒนา
คุณภาพการศึกษาด ้วยกระบวนการวิ จ ัย สร ้างความ
ตระหนักให้ข้าราชการครูเข้าใจกระบวนการนิเทศ (ขวัญ
ข้าว ชุ่มเกษรกูลกิจ 2560, น.93) 
 โรงเรยีนในพระราชูปถัมภ์ กลุ่มโรงเรียนทีปังกร
วิทยาพัฒน์ ประกอบด้วย โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัด
โบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์  
(วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ โรงเรียนทีปังกรวิทยา
พัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ โรงเรียนทีปังกร
วิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ โรงเรียนทีปัง

กรว ิทยาพัฒน์  (ม ัธยมว ัดห ัตถสารเกษตร) ในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ และ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทร
สถิต) ในพระราชูปถัมภ์ฯ มีผลคะแนนสอบ O-NET ของ
รายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
และภาษาอังกฤษ ในปีการศึกษา 2560(สถาบันทดสอบ
ทางการศ ึ กษาแห ่ งช าต ิ ,  2561,  ส ื บ ค ้ นจ าก 
http://www.niets.or.th/th/) ซ ึ ่ งส ํารวจจากสถาบ ัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พบว่า มี
ผลสัมฤทธิ ์ของ ผ ู ้เร ียนระด ับชั ้นประถมศึกษาปีท ี ่ 6 
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 มีคะแนนทั้ง 3 ระดับ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่ถึง 
50 คะแนนหรือไม่ถึง ร้อยละ 50  

จากสภาพข้างต้น ทําให้การบริหารงานวิชาการ
โรงเร ียนต ้องมีการพัฒนาในการดําเนินกิจกรรมทาง
วิชาการของโรงเรียนเกี ่ยวกับการปรับปรุง พัฒนาการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ผู ้เร ียน เพื ่อให้ผู ้เร ียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ในองค์ประกอบ 5 
ด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร ด้าน
การจัดการเร ียนร ู ้  ด ้านการสร ้างและการพัฒนาสื ่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ด้าน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และด้านการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้  
จากความเป็นมาและความสําคัญดังกล่าวข้างต้น จะเห็น
ว่าการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมีความสําคัญอย่างยิ่ง
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู ้วิจัยจึงมีความสนใจ
ศึกษา แนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในพระ
ราชูปถัมภ์ กลุ่มโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ เพื่อศึกษา
ระดับสภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียน เปรียบเทียบ
สภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนจําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร ์ของข ้าราชการคร ู และค้นหาแนว
ทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้บริหาร และเป็นแนวทางให้ผู้บริหารสามารถนําไปใช้
ประกอบการบร ิหารจัดการเพื ่อพัฒนาโรงเร ียนให ้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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2. วตัถปุระสงค์การวจิยั 
1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ กลุ่มโรงเรียนทีปังกรวิทยา
พัฒน์ 

2) เพ ื ่อเปร ียบเทียบสภาพการบร ิหารงาน
วิชาการโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ กลุ่มโรงเรียนทีปังกร
วิทยาพัฒน์จําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ
ข้าราชการครู 
 3) เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ กลุ่มโรงเรียนทีปังกรวิทยา
พัฒน์ 
 
3.สมมตฐิานของการวิจยั 
ข้าราชการครูที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ต่างกันมี
ความคิดเห็นเกี ่ยวกับสภาพการบร ิหารงานวิชาการ
โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ กลุ ่มโรงเรียนทีปังกรวิทยา
พัฒน์ แตกต่างกัน 
 
4. ขอบเขตของการวิจยั 

4.1  ขอบเขตดา้นเนื้อหา  
การวิจัยครั้งน้ีมุ่งศึกษาแนวทางการบริหารงาน

วิชาการโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ กลุ่มโรงเรียนทีปังกร
วิทยาพัฒน์ ในองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการสร้าง
และหรือพัฒนาหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการ
สร้างและการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ
ศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ และด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
          4.2  ขอบเขตด้านประชากร  
 ประชากรที ่ใช้ในการวิจัยคร ั ้งนี ้ ได้แก่ ผู ้บริหารและ
ข้าราชการครูโรงเรียน ในพระราชูปถัมภ์ กลุ่มโรงเรียนที
ปังกรวิทยาพัฒน์ จํานวน 6 โรง ประกอบด้วย ผู้บริหาร
โรงเรียน  ในพระราชูปถัมภ์ กลุ่มโรงเรียนทีปังกรวิทยา
พัฒน์ จํานวน 6 คน และข้าราชการครูโรงเรียน ในพระ
ราชูปถัมภ์ กลุ่มโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ จํานวน  305 
คน รวมทั้งสิ้น 311 คน (ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร, 2561) 

4.3 ขอบเขตด้านตัวแปร 
ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์การทํางาน ตัวแปรตาม คือ 1) การ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนในองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร ด้านการจัดการ
เรียนรู้ ด้านการสร้างและการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ และด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ และ 2) แนวทางการบริหารงานวิขาการโรงเรียน
ในพระราชูปถัมภ์ กลุ่มโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ 
4.4 ขอบเขตด้านเวลา 
การศึกษาครั้งน้ีดําเนินการวิจัยในช่วงเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 
5. วิธดีําเนินการวิจยั 
 1. การวิจ ัยคร ั ้ งน ี ้ เป ็นการวิจ ัย เช ิงส ํารวจ 
(Survey Research) ประชากรที ่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี้  
ได้แก่ ผู ้บริหารและข้าราชการครูของโรงเรียนในพระ
ราชูปถัมภ์ กลุ่มโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ จํานวน 6 โรง 
ประกอบด้วย ผู ้บริหารโรงเรียนจํานวน 6  คน และ
ข้าราชการครูจํานวน  305 คน รวมทั้งสิ้น 311 คนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ สําหรับตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ ข ้าราชการครูโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ กลุ ่ม
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์จํานวน 174 คน สุ่มแบบแบ่ง
ชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยกําหนดชั้น
ภูมิเป็นโรงเรียน และสําหรับตอบแบบสัมภาษณ์ ได้แก่ 
ผู้บริหารโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ กลุ่มโรงเรียนทีปังกร
วิทยาพัฒน์ จํานวน 4 คน และนักวิชาการจํานวน 1 คน 
 2. เครื่องมือที ่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี ้ มี 2 ฉบับ 
ฉบับที ่  1 เป ็นแบบสอบถามความค ิดเห ็นเร ื ่องการ
บร ิหารงานวิชาการโรงเร ียนในพระราชูปถัมภ์ กลุ ่ม
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ โดยลักษณะของแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 เก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์
ของผู้ตอบแบบสอบถาม  
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 ตอนที ่  2 เกี ่ยวกับการบร ิหารงานวิชาการ
โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ กลุ ่มโรงเรียนทีปังกรวิทยา
พัฒน์  
 โดยตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.6 ถึง 1.0 และค่าความ
เช ื ่อมั ่นของแบบสอบถามด้วยค ่าส ัมประสิทธิ ์อ ัลฟา
ของครอนบัค เท่ากับ 0.980 
 และฉบับที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์แนวทางการ
บริหารวิชาการโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยดําเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากโรงเร ียนในพระราชูปถ ัมภ ์ กลุ ่ม
โรงเรียน    ทีปังกรวิทยาพัฒน์ จํานวน 6 โรง เพื ่อขอ
ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จํานวน 174 
ชุด  
 4. ผ ู ้ว ิจ ัยวิเคราะห์คํานวณค่าทางสถิ ติด้วย
คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ มี
ขั้นตอนดังน้ี 

 4.1 วิเคราะห์ระดับสภาพการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ กลุ่มโรงเรียนทีปังกร
วิทยาพัฒน์ โดยใช้การหาค่าเฉลี ่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการแปล
ความหมายของค่าเฉลี ่ยของคะแนน ผู ้วิจัยได้กําหนด
เกณฑ์โดยใช้คะแนนเฉลี่ย (Likert, 1967, p.166)  

 4.2 ว ิ เคราะห ์ เปร ียบเท ียบสภาพการ
บร ิหารงานวิชาการโรงเร ียน จําแนกตามเพศ ระด ับ
การศ ึกษา และประสบการณ์การท ํางานโดยใช้การ
วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
2 กลุม่ ด้วย    t-test (Independent t-test) 

 4.3 ว ิ เคราะห ์ เปร ียบเท ียบสภาพการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียน จําแนกตามอายุ โดยใช้การ
วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
ตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป ด้วย Analysis of Variance 

 4.4 ว ิ เคราะห ์แนวทางการบร ิหารงาน
วิชาการโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ กลุ่มโรงเรียนทีปังกร
วิทยาพ ัฒน์  โดยใช ้การว ิเคราะห์ เน ื ้อหา ( content 
analysis) 

6. ผลการวิจัย 
 สภาพการบร ิหารงานวิชาการโรงเร ียน โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ลําดับแรก ด้านการ
จัดการเรียนรู้ รองลงมา ด้านการวัดและประเมินผลการ
เร ียนร ู ้  และด ้านการสร ้างและหร ือพัฒนาหลักสูตร 
ตามลําดับ ส่วนลําดับสุดท้าย ด ้านการสร ้างและการ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ 

 ข้าราชการครูโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ กลุ่ม
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ เพศชายเพศหญิง มีความ
คิดเห ็นเกี ่ยวก ับสภาพการบร ิหารงานวิชาการ โดย
ภาพรวม ด้านการสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร และด้าน
การจัดการเรียนรู้แตกต่างกัน โดยข้าราชการครูเพศหญิงมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสูง
กว่าข้าราชการครูเพศชาย 
3. ข้าราชการครูโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ กลุ่มโรงเรียนที
ปังกรวิทยาพัฒน์ ที่มีประสบการณ์การทํางาน 1 – 5 ปี 
และตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ สภาพการ
บริหารงานวิชาการ ด้านการสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 
แตกต่างกัน โดยข้าราชการครูที่มีประสบการณ์การทํางาน
ตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน
วิชาการ สูงกว่าข้าราชการครูที่มีประสบการณ์การทํางาน 
1 – 5 ปี ดังตารางที่ 3  

แนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในพระ
ราชูปถัมภ์ กลุ่มโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ ประกอบด้วย 
2 นโยบาย ได ้แก่ นโยบายการยกระด ับคุณภาพและ
มาตรฐานทางว ิชาการและนโยบายการสร ้างสรร ค์
นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 
7. อภปิลายผลและสรปุผลการวิจยั 

1. จากข้อค้นพบ สภาพการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ กลุ ่มโรงเรียนทีปังกรวิทยา
พัฒน์ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู โดยภาพรวม
และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ลําดับแรก ด้านการ
จัดการเรียนรู้ รองลงมา ด้านการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ ด้านการสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร ด้านการ
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วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้ และด้านการสร้างและการ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่ง
เรียนรู ้ ตามลําดับ แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนมีการจัดทํา
หลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนโดยใช้จุดเน้นของโรงเรียน
และพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื ่อง มีการจัดทําแผนการ
เรียนรู ้โดยเน้นผู้เร ียนเป็นสําคัญ เพื ่อปลูกฝังคุณธรรม
ค่านิยมที ่ด ีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีการ
พัฒนาบุคลากรด้านการผลิต พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีเพื่อ
การจัดการเรียนรู้ จัดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
ภายนอกโรงเร ียน มีการกําหนดระเบียบการวัดและ
ประเมินผลที่ชัดเจน พร้อมส่งเสริมให้ครูดําเนินการวัดและ
ประเมินผลโดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง มีการ
กําหนดนโยบายในการพัฒนาครูเก่ียวกับกระบวนการวิจัย 
และส่งเสริมให้ครูทําวิจัยเพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาผู้เรียนทั้ง
รายบุคคลและระดับชั ้นเรียน สอดคล้องกับแนวคิดของ
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553) กล่าวว่า การบริหารงาน
วิชาการโรงเรียน เป็นกระบวนการบริหารกิจกรรมทุก
อย่างที่เก่ียวกับการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดี
ขึ้น ตั้งแต่การกําหนดนโยบาย การวางแผน การจัดการ
เรียน การสอน การประเมินผล ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร และจุดมุ ่งหมายของสถานศึกษาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน สอดคล้องกับแนวคิดของสันติ 
บุญภิรมย์ (2552) ที่กล่าวว่า การบริหารวิชาการโรงเรียน 
เป็นกระบวนการบริหารจัดการกิจกรรมทุกประเภทที่
เก่ียวกับการเรียนการสอนและบริหารสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่
มีอิทธิพลต่อการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การเรียนการ
สอนดําเนินไปอย่างราบรื่น เปรียบเหมือนเส้นเลือดใหญ่ไป
หล่อเลี ้ยงหัวใจ             การบริหารจึงเป็นกิจกรรมที่
สําคัญที่สุดของงานวิชาการที่สามารถทําให้งานวิชาการ
เกิดพลวัต (academic affairs dynamic) อยู่ตลอดเวลา 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพของ
การศึกษาอย่างต ่อเนื ่องตลอดไป และสอดคล้องกับ
แนวคิดของอภ ิชา พุ ่มพวง (2559) ท ี ่กล ่าวว่า การ
บริหารงานวิชาการโรงเรียน เป็นกระบวนการดําเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนทุกชนิดที่
ก่อให้เกิดการเรียนรู้และการศึกษาของผู้เรียนโดยมีการ

ประสานงานของทุกคนในโรงเรียนร่วมกับบุคคลที่มีส่วน
เกี ่ยวข้อง ในการส่งเสริมงานวิชาการของโรงเรียน เพื่อ
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
บรรลุตามวัตถุประสงค ์และจุดมุ ่งหมายของหลักสูตร 
รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของศิวรัตน์ พายุหะ (2551) 
พบว่า การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดย
ภาพรวมและรายด้าน อยู ่ในระดับมาก ลําดับแรก ด้าน
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ รองลงมา ด้านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ด้านการวัดประเมินผลและเทียบ
โอนผลการเร ียนรู ้  ด ้านการพัฒนาสื ่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา และด้านการวิจัยเพื ่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา ตามลําดับ และงานวิจัยของณปภัช 
รุ ่งโรจน์ (2553) พบว่า การบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและราย
ด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ลําดับแรก ด้านการพัฒนา
หลักสูตรและสถานศึกษา รองลงมา ด ้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ ด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบ
โอนผลการเร ียน ด ้านการว ิจ ัย เพ ื ่อพ ัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และด ้านการพ ัฒนาสื ่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตามลําดับ 
 2. จากข้อค้นพบ ข้าราชการครูโรงเรียนในพระ
ราชูปถัมภ์ กลุ่มโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์เพศชาย เพศ
หญิง มีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการบริหารงานวิชาการ 
โดยภาพรวมและรายด้าน ด้านการสร้างและหรือพัฒนา
หลักสูตร และด้านการจัดการเรียนรู ้แตกต่างกัน โดย
ข้าราชการคร ูเพศหญิงมีความค ิดเห ็นเกี ่ยวก ับการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนสูงกว่าข้าราชการครูเพศชาย 
แสดงให้เห็นว่า ข้าราชการครูเพศหญิงส่วนมากมีบทบาท
ในการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน มี
หน้าท ี ่ ในการศ ึกษาหาความร ู ้ เกี ่ยวกับสภาพสังคมที่
เปลี่ยนไป ศึกษาข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนและชุมชน
เพื ่อนํามาใช้ในการสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตรของ
โรงเรียน สอดคล้องกับแนวคิดของอัฐพล พระวิท ูรย์ 
(2557) กล่าวว่า เพศหญิงเป็นเพศที่มีความละเอียดอ่อน
มากกว่าเพศชาย การตัดสินใจจะมองรายละเอียดทั ้ง
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ภาพรวมและรายด้านประกอบกัน ซ่ึงแตกต่างจากเพศชาย
ที่มักใช้เวลาในการพิจารณา ตัดสินใจแบบรวดเร็ว ไม่ค่อย
สนใจความส ัมพ ันธ ์ระหว่างภาพรวมและรายด ้าน 
สอดคล้องกับแนวคิดของกิจช ุฬาภรณ์ คล้ายสมบัติ 
(2560) กล่าวว่า เพศชายและเพศหญิงมีความอ่อนไหว 
ความละเอียดอ่อนแตกต่างกัน จึงทําให้เกิดมุมมองในการ
บริหารงานวิชาการแตกต่างกัน รวมทั ้งสอดคล้ องกับ
งานวิจัยของสุลัดดาวัลย์ อัฐนาค (2555) พบว่า ครูผู้สอน
เพศชายเพศหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน
วิชาการในโรงเร ียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดย
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที ่ระดับ 
0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของอัฐพล พระวิทูรย์ (2557) 
พบว่า ครูผู้สอนเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อ
การบริหารงานวิชาการของกลุ ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา 
อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมและด้านการ
พัฒนาหลักสูตรแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของชุติมา นิธิพงษ์ 
(2557) พบว่า ครูผู้สอนเพศชายเพศหญิง มีความคิดเห็น
ต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
เทศบาล นครระยอง จังหวัดระยอง ด้านการวัดและการ
ประเมินผลการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05  
 3. จากข้อค้นพบ ข้าราชการครูโรงเรียนในพระ
ราช ูปถ ัมภ ์  กล ุ ่มโรงเร ียนทีป ั งกรวิทยาพ ัฒน ์  ท ี ่ มี
ประสบการณ์การทํางาน 1 – 5 ปี และตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป 
มีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการบริหารงานวิชาการ ด้าน
การสร ้างและหรือพัฒนาหลักสูตร แตกต่างกัน โดย
ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์การทํางานตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป
มีความคิดเห็นเกี ่ยวกับการบริหารงานวิชาการ สูงกว่า
ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์การทํางาน 1 – 5 ปี แสดง
ให้เห็นว่า ครูที่มีประสบการณ์การทํางานตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป 
เป็นผู ้ที ่มีความชํานาญในการบริหารงานวิชาการ ได้รับ
การอบรม พัฒนาทางวิชาการ ด้านการสร้างและหรือ
พัฒนาหลักสูตร มีประสบการณ์ในการจัดทําหลักสูตร เริ่ม
ตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น รวมทั้งการนําหลักสูตร
ไปใช้ การติดตาม ประเมินผลการใช้หลักสูตร และการ

พัฒนาหลักสูตรในที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของชุติมา 
นิธิพงษ์ (2557)  ที ่กล่าวว่า ในการทํางาน บุคคลแต่ละ
บุคคลย่อมมีประสบการณ์การทํางานไม่เท่ากัน ผู ้ที ่มี
ประสบการณ์น้อยย่อมไม่มีความชํานาญในการทํางาน 
สอดคล้องกับแนวคิดของปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553) 
กล ่าวว ่า การร ับร ู ้ของบ ุคคลย่อมแตกต ่างก ันตาม
ประสบการณ์และภูมิหลังของแต่ละบุคคล และสอดคล้อง
กับแนวคิดของอัฐพล พระวิทูรย์ (2557) กล่าวว่า ครูที่มี
ประสบการณ์มากกว่าย ่อมมีประสบการณ์ด ้านงาน
วิชาการมากกว่า มีมุมมองที่กว้างกว่า ในขณะที ่ครูที่มี
ประสบการณ์น้อยกว่า การมองปัญหา การตัดสินใจและ
ความคิดเห็น อาจมีมุมมองที่แคบกว่า รวมทั้งสอดคล้อง
กับงานวิจ ัยของก ิตต ิ โชต ิ  พ ิมพ์เพ ็ง (2555) พบว่า 
ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 สอดคล้องกับงานวิจัยของชุติมา นิธิพงษ์ (2557) 
พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บร ิหารงานวิชาการของผู ้บร ิหารสถานศึกษา สัง กัด
เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ด้านการจัดการเรียน
การสอน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที ่ระดับ 
0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของคารมณ์ เพียรภายลุน 
(2552) พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ต่างกัน มีความคิดเห็น
ในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน โดยภาพรวมและ
รายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที ่ระดับ 
0.05 
 4. จากข้อค ้นพบ แนวทางการพัฒนาการ
บร ิหารงานวิชาการโรงเร ียนในพระราชูปถัมภ์ กลุ ่ม
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ ประกอบด้วย 2 นโยบาย 
ได้แก่ 1) นโยบายการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานทาง
วิชาการ และ 2) นโยบายการสร้างสรรค์นวัตกรรมและ
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้ แสดงให้เห็นว่าผู ้บริหาร
สถานศึกษาควรมีการให้ความรู้ ดําเนินการตามแผนที่วาง
ไว้พร้อมทั้งกํากับติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื ่องและ
จริงจัง สอดคล้องกับทฤษฎีการบริหารคุณภาพตามวงจร
เดมมิ่ง (Deming Cycle) ที่เสนอขั้นตอนการบริหารงาน
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คุณภาพ “วงจรเดมม ิ ่ง” (Deming Cycle) เป ็น
กระบวนการบริหารงาน หรือการจัดระบบการทํางานให้มี
ประส ิทธิภาพเพื ่อให ้ผลผลิตที ่ออกมามีค ุณภาพได้
มาตรฐานตามเปูาหมายกําหนดไว้ 4 ขั้นตอน คือ 1) การ
จัดทําและการวางแผน (plan) 2) การปฏิบัติตามแผน 
(do) 3) การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล (check) 
และ4 )  ก า ร ก ํ าหนดมาต ร ฐานแก ้ ไ ขป ัญห าและ
ข้อเสนอแนะที่ทําให้ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย (act) อันจะ
ส่งผลให้การทํางานขององค์กรมีคุณภาพ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของอภิชา พุ ่มพวง (2559) พบว่าแนวทางการ
พัฒนาการบร ิหารงานวิชาการโรงเร ียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 ได้แก่ ผู้บริหารควรประชุมชี้แจงให้
เห็นประโยชน์และคุณค่าของการทําวิจัย สนับสนุนให้ครู
เผยแพร่งานวิจัยทั้งในและนอกโรงเรียน นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลการจัดทํางานวิจัย ส่งเสริมการผลิตและจัดหา
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีให้เพียงพอต่อการจัดการ
เร ียนร ู ้  จ ัดต ั ้ งคณะกรรมการประเม ินค ุณภาพส ื ่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลย ีเพ ื ่อการศ ึกษาแก่คร ูอย ่าง
ต่อเน่ือง และสม่ําเสมอ เชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านการ
จัดหลักสูตรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการจัดทํา
หลักสูตร ควรใช้กระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA จัดทํา
หลักสูตร ผ ู ้บริหารนิเทศ ต ิดตามประเมินผลการใช้
หลักสูตร และสอดคล้องกับงานวิจัยของพรรณิอร อินทรา
เวช (2560) พบว่าแนวทางการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนอนุบาลตามแนวคิดสะตีมศึกษา : กรณีศึกษา
จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรร่วมกัน
วิเคราะห์หลักสูตร ปรับเนื้อหาและกิจกรรมให้ เข้ากับ
บริบทของโรงเรียนและชุมชน นําหลักสูตรไปใช้และทํา
การประเมินหลักสูตร แล้วนําผลของการประเมินมา
ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร กําหนดนโยบายให้ครู
วางแผนและออกแบบเครื่องมือการวัดและประเมินผล ครู
นําผลการวัดและประเมินผลของผู้เรียนมาแก้ไขปรับปรุง
พ ัฒนาการของผ ู ้ เร ียน ราย งานสร ุปการวัดผลและ
ประเมินผลให้ผู้บริหารทราบ สํารวจความต้องการใช้สื่อ
อุปกรณ์ สนับสนุนการผลิตสื่อ วางแผนจัดหาสื ่ออย่าง

พอเพียงและครบถ้วน ผู้บริหารสนับสนุนด้านงบประมาณ
ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์มาจัดทําสื่อการเรียนรู้ 
 
8. ข้อเสนอแนะแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี ่ยวกับปัจจัยที ่ส่งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียน อาทิ ปัจจัยภาวะผู้นําของ
ผู้บริหารโรงเรียน ปัจจัยแรงจูงใจในการทํางาน เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการบริหารงานของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพิ่มขึ้น 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ ่มเติมเกี ่ยวกับการ
พัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในพระ
ราชูปถัมภ์ กลุ่มโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ 
 
9. กติตกิรรมประกาศ 
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ความอนุเคราะห ์ในการต ีพ ิมพ ์บทความในคร ั ้ ง จ ึ ง

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี   
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แนวทางการบริหารงานของโรงเรียนคณุธรรม  
สงักัดสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชมุพร เขต 1 

THE  GUIDELINE  ON THE MANAGEMENT  OF  THE  MORAL  SCHOOLS  UNDER THE  OFFICE  OF  
CHUMPHON  PRIMARY  EDUCATIONAL  SERVICE  AREA 1 

ภาวชั  ศรวีลี1* 
1*นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

*E-mail :pawat5269@gmail.com   
 

บทคดัย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา1) ระดับการบริหารงานของโรงเรียน

คุณธรรม 2) เปรียบเทียบการบริหารงานของโรงเรียนคุณธรรมจําแนกตามขนาดของโรงเรียน และ 3) แนวทางการบริหารงาน
ของโรงเรียนคุณธรรม ประชากรที่ใช้ได้แก่โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1จํานวน 114 
โรงเรียน โดยผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ข้าราชการครู จํานวน 260คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบใช้หลักความน่าจะเป็นแบบแบ่งชั้น
ภูมิโดยกําหนดชั ้นภูมิเป็นขนาดของโรงเรียนและผู ้เชื่ยวชาญด้านการศึกษาจํานวน 8 คนเครื ่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท5 ระดับที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ0.973และแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์
ข้อมูลและประมวลผลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยกําหนดค่านัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และการวิเคราะห์เน้ือหา 

ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารงานของโรงเรียนคุณธรรมโดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 
ลําดับแรก ด้านผู้บริหาร รองลงมา ด้านโรงเรียน ด้านนักเรียน และด้านครู ตามลําดับ 2)ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน
ขนาดต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานของโรงเรียนคุณธรรม โดยภาพรวม ด้านโรงเรี ยน ด้านผู้บริหาร ด้านครู 
และด้านนักเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05โดยข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
มีความคิดเห็นเก่ียวกับบริหารงานของโรงเรียนคุณธรรมสูงกว่าข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดอื่นทุกขนาด  และ 
3) แนวทางการการบริหารงานของโรงเรียนคุณธรรม ประกอบด้วย นโยบายการสร้างเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม และนโยบาย
การขับเคลื ่อนและขยายผลโรงเรียนคุณธรรม การวิจัยครั้งนี ้ก่อให้เกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะด้านผู้บริหารเป็น
องค์ประกอบที่สําคัญของการบริหารงานของโรงเรียนคุณธรรมอันจะนําไปสู่การพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
ต่อไป 
คําสําคัญ: การบริหารงาน, โรงเรียนคุณธรรม, ประถมศึกษา 

 
Abstract 

This survey research aims to study 1) the level of the management of the Moral Schools, 2) the 
comparison of the management of the Moral Schools classified by school sizes and 3) the guideline on 
the management of the Moral Schools. The population used in this research was 114 schools under the 
Office of Chumphon Primary Educational Service Area 1. Data distributors were 260 government teachers 
collected through Stratified Random Sampling method specified by school sizes and 8 educational 
experts. The tools of this research were 5–points Likert scale questionnaire with reliability of 0.973 and 
the interview form. Data was analyzed and processed by statistical package program.Statistical processes 
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used for data analysis were Mean, Standard Deviation, Analysis of Variance which specified the statistical 
significance value at 0.05 and Content Analysis.  

The results of this research were found that 1) the overall and individual aspects on the 
management of Moral Schools were at high level, the highest one was the executives followed by 
schools, students and teachers respectively, 2) the government teachers in different school sizes had 
different views about the management of Moral Schools in overall aspects on schools, executives, 
teachers and students with the statistical significance value at 0.05 in which government teachers in extra-
large school size had such views at higher level than the government teachers in other school sizes and 
3) the guideline on the management of Moral Schools consisted of the policies on the Moral Schools 
network building up and on the propelling and extending results of Moral Schools. This research caused 
the knowledge on the characteristics of executives which was the key factor of the management of Moral 
Schools and would lead to the sustainable effective organizational development in the future. 
Key Words : Management, Moral School, Primary School 
 

1. บทคดัยอ่ 
การศ ึกษาในย ุคโลกาภ ิว ัตน ์  ท ี ่ก ําล ั งเผช ิญกับการ
เปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นผลมาจากเทคโนโลยีที่
กําลังก้าวหน้า องค์ความรู้มากมายกําลังถูกสร้างขึ้นและ
หลั่งไหลไปสู่ทุกสังคมโลกเกิดผลกระทบอย่างมากมายต่อ
สภาพการดําเนินชีวิตของผู้คนทุกระดับโดยเฉพาะในกลุ่ม
เด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติ การศึกษาในศตวรรษที่ 21 จึงจําเป็นต้อง
ดําเนินการเพื่อเตรียมคนไปเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่
พลิกผันและคาดไม่ถึง คนในยุคใหม่จึงต้องมีทักษะสูงใน
การเรียนรู้และการปรับตัว (วิจารณ์  พาณิช, 2554, น.18)  
 ช่วงระยะเวลาที ่ผ่านมา ประเทศไทยต้อง
เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงจากภายในภาคส่วนต่างๆ ของ
ประเทศหลากหลายร ูปแบบ เช ่น ความขัดแย ้งทาง
การเมือง เศรษฐกิจขาดเสถียรภาพ สถิติอาชญากรรมที่
เพิ่มขึ้นอันเป็นผลเกี่ยวเนื่องมาจากปัญหาพฤติกรรมของ
เยาวชน ปัญหาแรงงานนอกระบบและการค้ามนุษย์ ภัย
พิบัติทางธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงอย่างที่ไม่เคยเกิด
ขึ้นมาก่อน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559, น.1) 
 ร ั ฐ ธ ร ร มน ูญแห ่ ง ร า ชอาณ าจ ั ก ร ไท ย 
พุทธศักราช 2560  ได้กําหนดให้การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถ

เชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบ
ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ(สํานักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ, 2560,    น.14) 
 พระ ร าชบ ัญญ ั ต ิ ก า ร ศ ึ กษา แห ่ ง ช าติ  
พ ุทธศ ักราช 2542ได ้กล ่าวถ ึงเป ูาหมายของการจ ัด
การศึกษาในมาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที ่สมบูรณ์ทั ้งร่างกายจิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข
มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสํานึกที่
ถ ูกต ้ อง เก ี ่ย วก ับการ เม ืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จัก
รักษาและส่งเสร ิมสิทธิ หน้าท ี ่ เสร ีภาพ ความเคารพ
กฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มี
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรู้จักรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั ้งส่งเสริมศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิ
ปัญญาไทย และความรู ้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม มีความสามารถใน
การประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ 
ใ ฝ ุ ร ู ้ แ ล ะ เ ร ี ย น ร ู ้ ด ้ ว ย ต น เ อ ง อ ย ่ า ง ต ่ อ เ น ื ่ อ ง 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, น.3-4)  
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 ทุกคนต่างลงความเห็นตรงกันว่า ปัญหาที่
เกิดขึ้นในกลุ่มของเยาวชนไทยของเรานั้นเกิดจากการขาด
การปลูกฝังในด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่ยั่งยืน ในขณะ
ที่สังคมต้องการเห็นภาพการพัฒนาเยาวชนไทยไปสู่การ
เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ เก่ง ดี และมีความสุข มี
ทักษะชีว ิต มีความรู ้และคุณธรรม มีจริยธรรมในการ
ดําเนินชีวิต สามารถอยู ่ร ่วมกับผู ้อื่นได้อย่างมีความสุข 
ปัญหาดังกล่าวมีความรุนแรงและขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างน่า
วิกฤต เมื ่อพิจารณาสาเหตุและต้นตอของปัญหาทําให้
ทราบว ่าเก ิดจากการขาดระเบ ียบว ิน ัย  ขาดความ
รับผิดชอบ ขาดความรักชาติและจิตสํานึกร่วมกันของคน
ในชาติ และขาดการบูรณาการทางความคิด ที่สําคัญการ
พัฒนาการศึกษาในยุคปัจจุบัน มุ่งยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพียงอย่างเดียว ทําให้นักเรียนมีความเก่งแต่
มีพฤติกรรมที่ไม่ดีคือกล่าวคือ นักเรียนขาดคุณธรรมและ
จริยธรรม ซึ่งทําให้เกิดปัญหาในการพัฒนาคุณภาพของ
ผู ้เร ียน จะเห็นได้จากข่าวสารมวลชนและผู ้ปกครองมี
ความกังวลใจกับสิ ่งท ี ่เกิดขึ ้นในสังคมไทย โดยเฉพาะ
ปัญหาที่เกิดจากที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรม
ที่เบี่ยงเบน ไม่ว่าจะเป็นคุณธรรม จริยธรรม พฤติกรรม
ก้าวร้าว การเลียนแบบพฤติกรรมของชาวต่างชาติ ภาษา 
การแต่งกาย และพฤติกรรมทางเพศ จนทําให้ภาพลักษณ์
ของเยาวชนไทยในสายตาผ ู ้ ใหญ ่ต ิดลบ  ด ังน ั ้นจ ึ ง
จําเป ็นต้องด ําเนินงานร ่วมกันของสถาบันครอบคร ัว 
สถาบันทางการศึกษาและองค์กรที ่เกี ่ยวข ้องนํามาสู่
กระบวนการหล่อหลอมทางสังคมที่ขาดประสิทธิภาพ ไม่
ครอบคล ุมทุกม ิต ิของปัญหาและมิต ิของการพัฒนา 
ประกอบกับสภาวการณ์ของสังคมไทยในปัจจุบันตกอยู่ใน
ขั้นวิกฤตเกิดวิกฤตทางศีลธรรมและจริยธรรมในตัวบุคคล
อันนําไปสู่ปัญหาและความเสื่อมของสังคมไทย ซึ่งการใช้
คุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา มีความสําคัญควบคู่
ไปกับการพัฒนาทางด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ จะ
ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพและสร้างสรรค์ เป็นคนดีของสังคม การพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมจึงปัญหาที่ท้าทายของสังคม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งบทบาทของผู้บริหารและครูซึ่งมีหน้าที่โดยตรงใน

การพัฒนานักเรียน จําเป็นต้องมีกระบวนการบูรณาการ
กิจกรรมการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอย่างเป็นระบบ 
และเข้าใจธรรมชาติและการความแตกต่างระหว่างบุคคล
และภูมิหลังของนักเรียนซึ ่งมีที ่มาแตกต่างกัน  ดังนั ้น
กระบวนการพัฒนานักเรียนจึงจําเป็นต้องสร้างโอกาสให้
นักเรียนในการเรียนรู้ฝึกฝนตนเอง และสังคมโดยส่วนรวม 
เพื่อให้เกิดการหล่อหลอมคุณธรรม และจริยธรรมอย่าง
ยั่งยืน  “การสร้างคนดีให้บ้านเมือง”มิใช่การการจัดการ
เรียนการสอนในห้องเรียนแต่เพียงเท ่านั ้น แต่ยังต้อง
เกี ่ยวกับการบริหารจัดการของสถานศึกษา ซึ ่งถือว่ามี
บทบาทที่สําคัญที่สุดในการสร้างและปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมให้กับนักเรียนเป็นคนดีของบ้านเมืองนั ้นอยู่ที่
สถานศึกษาจะเป็นเบ้าหลอมที่ดีที่จะนํานักเรียนไปสู่การ
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 โครงการ โร ง เ ร ี ยนค ุณธร รม เป ็นการ
ด ํ า เ น ิ น กา ร เพ ื ่ อ ส ื บ ส า นพ ระ ร าช ปณ ิ ธ า นข อ ง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และตามพระราชประสงค์ของ
ส ม เ ด ็ จ พ ร ะ เ จ ้ า อ ย ู ่ ห ั ว ร ั ช ก า ล ท ี ่  1 0   ซ ึ ่ ง
กระทรวงศึกษาธิการดําเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบ
กลยุทธ์ชาติเก่ียวกับเรื่องคุณธรรมโดยร่วมมือกับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะผู้รับผิดชอบ
การจัดการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพของประเทศชาติ ให้มีความรู้ความสามารถ เป็น
คนด ี  คน เ ก ่ ง และม ี ค ว ามส ุ ข  ต ามน โ ยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นการพัฒนาคุณธรรมให้กับ
เยาวชนของชาติจึงมีความจําเป็นมาก จึงได้จัดทําโครงการ
โรงเร ียนคุณธรรมข ึ ้นเพ ื ่อพ ัฒนาโรงเร ียนในระด ับ
การศึกษาขั้นพื ้นฐานให้นักเรียน ครูและผู้บริหารและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคน ตระหนักรู้เข้าใจและและมี
กระบวนคิดอย่างมีเหตุผล สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ เป็นการดําเนินงานตามนโยบายภายใต้
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ที่เก่ียงข้องกับคุณธรรม โดยรูปแบบ
ของโรงเรียนคุณธรรมไม่ซับซ้อน และทําได้ง่ายเป็นการ
ลงทุนต ํ ่าแต ่ได ้ก ําไรมาก และสามารถเปลี ่ยนแปลง
พฤติกรรมของนักเรียนได้จริง โดยหลักการของโรงเรียน
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คุณธรรมสามารถนําไปใช้ได้กับทุกโรงเรียนและทุกศาสนา
เป็นคุณธรรมสากลจะช่วยให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ของนักเรียนลดลงและส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที ่พึง
ประสงค์เพิ่มขึ้น เป็นการพัฒนาเยาวชน ผู้ปกครอง ชุมชน
อย่างยั่งยืน(ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม, 2559) 
 จากความส ํ า ค ัญ ของป ัญหาและกา ร
ดําเนินการร่วมกันของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  เห็นได้ว่าพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนไทย
ในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปในทางลบ และนับว่ายิ่งจะทวี
ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้คุณภาพทางการศึกษา
ลดตํ ่าลง ซึ่งปัญหาเหล่านี ้มีสาเหตุมาจากเยาวชนขาด
คุณธรรมและจริยธรรม ทําให้บ้านเมืองเสื่อมลงและเกิด
ปัญหาความวุ่นวายขึ้นกับสังคมและประเทศชาติ  ดังนั้น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
ได้เล็งเห็นถึงการสร้างคนดีให้บ้านเมือง เป็นการส่งเสริม
และสร้างเยาวชนที่เก่ง ดี และมีความสุข ตามเจตนารมณ์
ของการจัดการศึกษาของชาติ และสนองตามแนวนโยบาย
การส ่ ง เ สร ิ มค ุณธรรม จร ิ ยธรร มของส ํ าน ั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจัดการศึกษาที่มี
ประส ิทธ ิภาพ ผ ู ้ ว ิจ ัยจ ึ งสนใจศ ึกษา แนวทางการ
บริหารงานของโรงเรียนคุณธรรมของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เพื่อให้ทราบว่ามี
แนวทางใดบ้างที ่ส่งผลต่อการดําเนินงานของโรงเรียน
คุณธรรม ที่จะจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
ของนักเรียนเพื ่อเป็นข้อมูลสําหรับการวางแผนพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
ต่อไป 
 
2. วตัถปุระสงค์การวจิยั 

1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานของโรงเรียน
คุณธรรม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 1 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานของโรงเรียน
คุณธรรม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 1จําแนกตามขนาดโรงเรียนของข้าราชการครู 

3. เพ ื ่อศ ึกษาแนวทางการบร ิหารงานของ
โรงเรียนคุณธรรม สังกัดสํานักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
3.สมมตฐิานของการวิจยั 

ข้าราชการครูที่อยู่ในขนาดโรงเรียนต่างกันมี
ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานของโรงเรียนคุณธรรม 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร 1 
แตกต่างกัน 
 
4. ขอบเขตของการวิจยั 
    4.1 ขอบเขตดา้นเนื้อหา 
การศึกษาครั ้งนี ้ม ุ ่งศึกษาแนวทางการบริหารงานของ
โรงเรียนคุณธรรม สังกัดสํานักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1โดยใช้มาตรฐานและตัวชี้วัด
โรงเรียนคุณธรรมของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (2560, น.8) รวมทั้งทฤษฎีการบริหารงาน ใน
องค์ประกอบ 4 ด้านได้แก่ ด้านโรงเรียน ด้านผู้บริหาร 
ด้านครู และด้านนักเรียน 
     4.2 ขอบเขตด้านประชากร  
ประชากรที ่ ใช ้ในการวิจ ัยคร ั ้งนี ้ เ ป ็นโรงเร ียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
จํานวน 114 โรง ประกอบด้วย ผู้บริหาร จํานวน 101 คน
และข้าราชการครูจํานวน 545 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 646 
คน (สํานักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร    
เขต 1, 2561) 
     4.3 ขอบเขตด้านตัวแปร 
ตัวแปรอิสระ (Independent  Variables) ได้แก่ ขนาด
โรงเรียน 
 ตัวแปรตาม  (Dependent  Variables)ได้แก่ 
1) การบริหารงานของโรงเรียนคุณธรรม สังกัดสํานักงาน
เขตพ ื ้นท ี ่การศ ึกษาประถมศ ึกษาชุมพร เขต 1 ใน
องค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่  ด้านโรงเรียน ด้านผู้บริหาร 
ด้านครู และด้านนักเรียน และ 2) แนวทางการบริหารงาน
ของโรงเรียนคุณธรรม  
 
5. วิธดีําเนินการวิจยั 
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ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจํานวน  260 คน  
โดยมีขั้นตอนดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มเปูาหมาย  
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  2561  -  มกราคม  2562 โดย
ผู้วิจัยมีขั ้นตอนดําเนินการดังนี ้  1) ติดต่อประสานงาน
ผู ้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื ้นท ี ่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล  2) ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
กลุ่มเปูาหมาย โดยผู้วิจัยขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล
ผู้วิจัยมอบแบบสอบถามเกี่ยวกับทางการบริหารงานของ
โรงเรียนคุณธรรม สังกัดสํานักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ให้กลุ่มตัวอย่าง และเมื่อกลุ่ม
ตัวอย่างตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยตรวจสอบ
ความครบถ้วน ของคําตอบในแบบสอบถาม หากพบว่า
ข้อมูลไม่ครบถ้วนผู้วิจัยซักถามเพิ่มเติมและกล่าวขอบคุณ  
2) นําแบบสอบถามที่ได้รับกลับมาทําการลงรหัสเพื่อนําไป
ประเมินผล โดยใช้โปรแกรม สําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 3) 
ติดต่อประสานงานกับผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 8 คน 
เพื ่อนําแบบสัมภาษณ์มาใช้ในการ สัมภาษณ์หาแนว
ทางการบริหารงานของโรงเรียนคุณธรรม สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

6. ผลการวิจัย 
ข้าราชการครูของโรงเรียนคุณธรรม ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง การศึกษาระดับปริญญาตรี อายุ 28– 37 ปี
ประสบการณ์การทํางาน  3 – 7 ปี และปฏิบัติงานอยู่ใน
โรงเรียนขนาดใหญ่ 

การบริหารงานของโรงเรียนคุณธรรม สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู ่ในระดับมากที ่สุด 
ลําดับแรก ด้านผู ้บริหาร รองลงมา ด้านโรงเรียน ด้าน
นักเรียน และด้านครู ตามลําดับ 

ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาด
ต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานของโรงเรียน
คุณธรรม โดยภาพรวม ด้านโรงเรียน ด้านผู้บริหาร ด้าน
ครู และด้านนักเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05โดยข้าราชการครูที ่ปฏิบัติงานในโรงเรียน
ขนาดใหญ่พิเศษมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบริหารงานของ

โรงเรียนคุณธรรมสูงกว่าข้าราชการครูที ่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนขนาดอ่ืนทุกขนาด 

แนวทางการการบร ิหารงานของโรงเรียน
คุณธรรม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 1 ประกอบด้วย 2 นโยบาย ได้แก่ นโยบาย
การสร้างเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม และนโยบายการ
ขับเคลื่อนและขยายผลโรงเรียนคุณธรรม 
 
7.อภปิลายผลและสรปุผลการวจิยั 

จากข้อค้นพบในการวิจัยครั้งนี ้ ผู้วิจัยได้นํา
ประเด็นสําคัญมาอภิปรายผลตามรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

จากข้อค้นพบ การบริหารงานของโรงเรียน
คุณธรรม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ลําดับแรก ด้านผู้บริหาร รองลงมา ด้าน
โรงเรียน ด้านนักเรียน และด้านครู ตามลําดับ อาจเป็น
เพราะ ครูให้ความสําคัญกับการบริหารงานที่เป็นระบบ มี
ความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  มีการกําหนด
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนอย่างชัดเจนโดยครูปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน และผู้เรียนประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณธรรมอัตลักษณ์ รวมทั้งมีการจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
ปลูกฝังค ุณธรรมของโรงเร ียน สอดคล้องกับศาสตร์
พระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชในรัชกาลที่ 9ที่มุ่งให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตน
เป็น “คนดี” ทั้งคิดดีพูดดีทําดียึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรม
สุจริตมีวินัยและมีความสามัคคีซึ่งกันและกันเพื่อร่วมกัน
พัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็น
ปึกแผ่นม่ันคงตลอดไปสอดคล้องกับศูนย์โรงเรียนคุณธรรม
ของมูลนิธ ิย ุวสถิรคุณ (2559) ได้ระบุว่าบทบาทของ
ผู้บริหารโรงเรียนเป็นปัจจัยความสําเร็จของการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมผู ้บริหารที่มีภาวะผู้นํามีทักษะในการ
บริหารจัดการโรงเรียนกํากับติดตามการปฏิบัติงานอย่าง
สมํ่าเสมอและประเมินการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเป็น
หลักประกันให ้การพัฒนาโรงเร ียนคุณธรรมประสบ
ความสําเร็จ บทบาทของผู ้บริหารโรงเรียนมีตั้งแต่การ
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กําหนดนโยบาย จัดทําแผนปฏิบัติงานส่งเสริมสนับสนุน
เสริมแรงให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน สร้างกลไกการมีส่วนร่วมทั้ง
โรงเรียนนิเทศติดตามการปฏิบัติงานอย่างสมํ่าเสมอจัดให้
มีการประเมินผลและประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียน
คุณธรรมบทบาทเหล่านี้ส่งผลให้โรงเรียนบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปูาหมายที่วางไว้ รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
รัชทิตาเชยกลิ่น (2556) พบว่าบทบาทผู้บริหารกับการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนคุณธรรมชั้นนํา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 โดย
ภาพรวมอยู ่ ในระด ับมาก และงานวิจ ัยของสุชนชนก  
ทร ัพย ์ย ้อย  (2558)  พบว ่าบทบาทของผ ู ้ บร ิหาร
สถานศึกษาในการบริหารงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก 

จากการทดสอบสมมติฐาน ข้าราชการครูที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การบริหารงานของโรงเรียนคุณธรรม โดยภาพรวม ด้าน
โรงเรียน ด้านผู้บริหาร ด้านครู และด้านนักเรียนแตกต่าง
กัน  โดยครูที่อยู่โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีความคิดเห็น
เก่ียวกับการบริหารงานของโรงเรียนคุณธรรมสูงกว่าครูที่
อยู่ในโรงเรียนขนาดอื่นทุกขนาดอาจเป็นเพราะ โรงเรียน
ขนาดใหญ่พิเศษมีความพร้อมในทุกด้าน ไม่ว่างบประมาณ 
วัสดุอุปกรณ์  บุคคลากรที่สนับสนุนการทํางาน แผนการ
บริหารงานที่เป็นระบบ มีความชัดเจน ทําให้ข้าราชการครู
ที่ปฏิบัติงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของ
โรงเรียน ต่างจากโรงเรียนขนาดอื่นทุกระดับ  สอดคล้อง
กับทฤษฎีการจัดการตามหลักการบร ิหารของ Henri 
Fayol  (สุรเมธ ทองด้วง, 2556) กล่าวว่า การที่จะทําให้
การ บริหารงานบรรลุเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์นั้น มี 2 
หลักการ ประการแรก นักบริหารจะต้องทําหน้าที่ทางการ
บริหาร ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัด
องค์การ (Organizing) การสั่งการ (Commanding) การ
ประสานงาน (Coordination) และการ  ควบค ุม 
(Controlling) ประการที่สอง นักบริหารจะต้องทราบถึง
หลักการบริหารที่สําคัญๆ อาทิ หลักของการแบ่งงานกัน

ทํา  หลักของการมีเปูาหมายเดียวกัน  หลักการจัดสาย
บังคับบัญชา หลักของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และหลัก
ของความสามัคคี เป ็นต ้น  สอดคล้องกับทฤษฎีการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วมของ Swansburg (1996) กล่าว
ว่า การเปิดโอกาสให้สมาชิกเข ้ามามีส ่วนร ่วมในการ
ตัดสินใจ การยอมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ใต้บังคับบัญชา 
มีร่วมกันแก้ปัญหาในการทํางาน ทําให้เกิดแรงจูงใจและ
สร้างความผูกพันร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งที่ร่วมกันตัดสินใจ  
นําพาให้สมาชิกทุกคนร่วมมือกันดําเนินงานให้ประสบ
ผลสําเร็จ   สอดคล้องกับแนวคิดของลําเพย เย็นมนัส
(2553) กล่าวว่า การบริหารแบบมีส ่วนร ่วมเป ็นการ
บริหารแบบหนึ ่งที ่ช่วยทําให้ผู ้บริหารและหน่วยงานมี
ประสิทธิภาพ เป็นการเพิ ่มคุณภาพของการตัดสินใจ
ทางด้านการบริหารให้ดีขึ ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางาน เพิ่มขวัญและความพอใจในงานของพนักงานให้ดี
ขึ ้น และสิ ่งสําคัญในการจัดการศ ึกษาที ่ด ีท ุกฝุายต้อง
ร่วมกันบริหารจัดการทั้งผู ้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ 
นักศึกษา ตลอดทั ้งชุมชน รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สุชนชนก ทรัพย์ย้อย (2558) พบว่า ครูที ่อยู ่ใน
สถานศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นเกี ่ยวกับบทบาทของ
ผู ้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษาขั ้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากข้อค้นพบ แนวทางการการบริหารงาน
ของโรงเรียนคุณธรรม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ประกอบด้วย 2 นโยบาย 
ได้แก่ นโยบายการสร้างเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม และ
นโยบายการขับเคลื ่อนและขยายผลโรงเรียนคุณธรรม 
อาจเป ็นเพราะผู ้บร ิหารโรงเร ียนควรสร ้างเครือข่าย
ระหว่างโรงเรียนกับองค์กรหรือหน่วยงานภายนอกเพื่อ
เป็นการประสานความร่วมมือ ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานโครงการโรงเร ียนคุณธรรม มีการแต ่งตั ้ง
คณะกรรมการพัฒนาเครือข่าย วางแผนการดําเนินงาน
ขับเคลื ่อน พร้อมด ําเนินงานตามแผนที ่ได้ตั ้งไว้มีการ
สร ุปผลการด ําเน ินงานและนําผลการด ําเนินงานมา
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้งการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและพัฒนานวัตกรรมร่วมกัน  สอดคล้องกับ
แนวคิดกระทรวงศ ึกษาธิการ (2560) ระบุว่ารูปแบบ
กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมประกอบด้วย 6 
ขั้นตอน ได้แก่ 1)การสร้างความรู้ความเข้าใจ ร่วมกันของ
บริหาร ครูและผู้เรียนเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 2)
การสร ้างคร ูแกนนําและผู ้ เร ียนแกนนําโดยผู ้บร ิหาร
โรงเรียนต้องให้ความสําคัญกับการเลือกแกนนําทั้งครูและ
ผู้เรียน เพื่อจัดอบรมครูและผู้เรียนแกนนําให้ดําเนินการ
ตามกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมได้สําเร็จตาม
เปูาหมายของโรงเรียนที่ตั้งไว้ 3) การกําหนดคุณธรรมอัต
ลักษณ์ของโรงเรียนมาจากกระบวนการคิดของกลุ่มบุคคล 
3 ฝุาย ประกอบด้วย ผู้เรียน ครู และผู้บริหาร โดยกําหนด
คุณธรรมเปูาหมายและพฤติกรรมเชิงบวกในการสร้าง
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 4) การกําหนดวิธีการ
บรรลุคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 5) การลงมือปฏิบัติ
เพื่อบรรลุเปูาหมายการเปลี่ยนแปลงเป็นการกระตุ้นให้ทุก
ภาคส่วนลงมือปฏิบัติกิจกรรมไปสู่การบรรลุเปูาหมายของ
คุณธรรมอัตลักษณ์ และ 6) การสร้างกลไกการขับเคลื่อน
โรงเรียนคุณธรรม  สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุระอ่อน
แพง และคณะ (2556) พบว่า รูปแบบการบริหารเพื ่อ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาใน
สถานศ ึกษาส ั งก ัดส ํ าน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่การศ ึ กษา
ประถมศึกษาที่สร้างขึ ้นประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การกําหนดคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนระดับประถมศึกษา 14 ประการ องค์ประกอบที่2
วิธีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนมี 4 วิธีดังนี้ 1) 
การบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 2) การจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 3) การจัดกิจกรรมโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม 
4) การจัดกิจกรรมพัฒนาตามวิถีช ีวิตในชุมชน และ
องค์ประกอบที่ 3กระบวนการบริหารเพื่อพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมมี 5 ขั้นตอน 1) การทบทวนพันธกิจ 2)การ
วางแผน 3) การดําเนินงาน4) การติดตามประเมินผล 5) 
การรายงานผลการประเมิน สอดคล้องกับงานวิจัยของ วี
ระศร ีพรมและคณะ  (2557) พบว่าแนวทางการจัด
กิจกรรมเพื ่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์เขต 3 ใน 5 ด้านได้แก่ 1)ด้านการบริหารและการ
นิเทศได้แก่การที ่โรงเรียนควรมีแผนและโครงการที่จะ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยการกําหนดเป็นนโยบาย
ของทางโรงเรียนกําหนดคุณลักษณะที ่พึงประสงค์ของ
นักเรียนให้ผู้บริหารครูผู้ปกครองและตัวแทนชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมรับรู้และวางแนวทางการดําเนินงานและการ
ตรวจสอบร่วมกัน 2) ด้านการจัดสภาพแวดล้อมการให้
เพิ่มปูายนิเทศนําคําสุภาษิตคําพังเพยพุทธสุภาษิตและคํา
ขวัญที่บ่งบอกถึงการมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามมาติดให้
นักเรียนได้เห็นและอ่านมีการยกย่องนักเรียนที่ทําความดี
โดยการมอบเกียรติบัตรโล่และรางวัลให้ผู้บริหารและครู
เข้าหาชาวบ้านและทําให้ชาวบ้านให้ความร่วมมือกับ
โรงเรียน 3) ด้านการจัดการเรียนรู้คือการให้ครูจัดการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์เปูาหมายหรือพันธกิจของ
โรงเรียนและต้องฝึกฝนระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรม
ควบคู่ไปกับการสอนความรู้ทางวิชาการ 4) ด้านการจัด
กิจกรรมเป็นการส่งเสริมให ้นักเรียนเข้าร ่วมกิจกรรม
เก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นเช่นกิจกรรม
วันแม่การเข ้าค ่ายพุทธ  และ5) ด้านการวัดและ
ประเมินผลมีการวัดและประเมินผลตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่กําหนดไว้ควรทําในรูป
ของคณะกรรมการและแจ้งผลการประเมินให้ผู้ปกครอง
ทราบทุกครั้งและครูต้องดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
 
8. ข้อเสนอแนะแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่
ส่งผลต่อการบร ิหารงานของโรงเร ียนคุณธรรม  อาทิ 
ปัจจัยภาวะผู ้นําของผู ้บริหาร  ปัจจัยประสบการณ์การ
ทํางาน ปัจจัยระดับการศึกษา เพื่อนําไปเป็นข้อมูลในการ
ปร ับปร ุงการบร ิหารงานอ ันส ่ งผลให ้ โ ร งเ ร ี ยนมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
            2. ควรมีการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการ
บริหารงานของโรงเรียนคุณธรรมเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ใน
การทํางานต่อไป 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยน้ีเป็นการศึกษาการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐในกระบวนการถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่งทางการเมือง 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและ

ปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ก่อให้เกิดประเด็นในกระบวนการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งหลายประการ 

อันได้แก่  1) ปัญหาประชาชนและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขาดการมีส่วนร่วมในการเข้าชื่อถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทาง 2) 

ปัญหากระบวนการถอดถอนควรให้อํานาจวุฒิสภาเป็นองศ์กรถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  3) ปัญหากระบวนการ

ถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองขาดการถ่วงดุลอํานาจอธิปไตย และ 4) ปัญหาการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง

โดยการตัดสิทธิผู้ดํารงตําแหน่งทาการเมืองตลอดชีพ 

ผลการวิจัยพบว่า ควรแก้ไขเพิ ่มเติมบทบัญญัติร ัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 กําหนดให้ประชาชนและ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถเข้าชื่อถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กําหนดให้วุฒิสภาร่วมกับสภาผู้แทนราษฎรเป็น
ผู้พิจารณาลงมติถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเพื่อให้มีอํานาจถาวงดุลอธิปไตย อีกทั้ง เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม กําหนดให้
การตัดสิทธิทางการเมืองไม่กระทบสิทธิขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง มีความสมบูรณ์ และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
คําสําคัญ: รัฐธรรมนูญ,การถอดถอน,ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
 

Abstract 
The objective of this research was to study the examination of the use of state power in the 

process of removing people from political positions. In accordance with the Constitution of the Kingdom 
of Thailand B.E. 2560 and the Organic Act on Prevention and Suppression of National Corruption, B.E. 
2561, there are many issues in the process of removal of office holders, including 1) problems of citizens 
and members of the House of Representatives. Join in the process of removing the incumbent 2) The 
issue of the removal process should give the Senate the power to 3) problems of the removal of political 
positions from lack of balance of sovereignty, and 4) problems of removal of political positions by 
depriving political holders of their lives. 
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The research found that Should amend the provisions of the Constitution B.E. 2560 B.E., requiring 
citizens and members of the House of Representatives to be able to name and dismiss those holding 
political positions. Specifying that the Senate, together with the House of Representatives, consider the 
resolution to remove a person holding a political position in order to have the power to balance the 
sovereignty. Stipulating that the elimination of political rights does not affect basic rights For the removal 
of persons holding political positions Complete And more efficient. 
Keywords: constitution, removal, The political positions. 

 
1. บทนํา 

 การถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่ง
รวมทั ้งผู ้ด ํารงตําแหน่งทางการเมืองนั ้นมีว ิธีการตาม
หลักอิมพีชเม้ต์ (lmpeachment) ที่มีมาตั้งแต่ในสมัยกรีซ
โบราณเรียกว่า (Eisangelig ) โดยเป็นการที่สําคัญที่ใช้ใน
การควบค ุมและตรวจสอบการ ใช ้ อ ํ านาจร ั ฐท ี ่ มี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อต้องการควบคุม การกระทํา และ
ควบคุม ตําแหน่ง ของบุคคลผู้ดํารงตําแหน่งสําคัญในทาง
การเมืองไม่ให้ใช้อํานาจเกินขอบเขตที่กฎหมายกําหนดไว้
จนเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชนอย่าง
ร้ายแรง  การถอดถอนออกจากตําแหน่ง มีต้นกําเนิดใน
ระบบรัฐธรรมนูญอังกฤษในยุคกลาง (Middle age) ซึ่ง
เป็นการปกครองในระบบรัฐสภา และถูกนําไปพัฒนาและ
นําไปใช้ในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศที่ปกครองใน
ระบบประธานาธิบดี (Presidential system) อย่าง
ประเทศสหร ัฐอเมร ิกา โดยกฎหมายได ้ก ําหนดให้
สมาช ิ กสภาผ ู ้ แทนราษฎร ( The house of 
representative) มีอํานาจที่จะฟูองการถอดถอน บุคคล
ออกจากตําแหน่งและกระบวนการสอบสวนและตัดสิน
เป็นอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา (Senate) 

 รัฐธรรมนูญไทยหลายฉบับ ได ้พยายามวาง
กลไกในการควบคุมการใช้อํานาจของผู ้ด ํารงตําแหน่ง
ระดับสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝุายบริหารโดยกําหนดให้ฝุาย
นิติบัญญัติมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลการใช้อํานาจของ
ฝุายบริหารไม่ว่าจะเป็นการตั้งกระทู้ถามการเปิดอภิปราย
ไม่ไว้วางใจการตั ้งคณะกรรมมาธิการขึ ้นสอบสวนการ
กระทําของฝุายบริหารและการให้สมาชิกสภาสมาชิก
รัฐสภาควบคุมและตรวจสอบการใช้อํานาจกันเองแต่
กระบวนการตรวจสอบการใช้อ ํานาจร ัฐด ังกล ่าวไม่

สามารถทําได้อย่างมีประสิทธิภาพมากรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 จึงจัดทําขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์สําคัญประการหนึ ่ง คือตรวจสอบการใช้
อํานาจรัฐจึงได้วางกลไกในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ
เส ียใหม ่ เพ ื ่อ ให ้การตรวจสอบการใช ้อ ํ านาจร ัฐ มี
ประสิทธิภาพและครบถ้วนยิ่งขึ้นนั่นคือการกําหนดเรื่อง
การถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่งต่อมาเมื ่อมีการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 
2550 ก็ยังคงกําหนดเรื ่องการถอดถอนบุคคลออกจาก
ตําแหน่งไว้แต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการไปจากเดิมคือ
ลดจํานวนประชาชนผู้มีสิทธ์ิเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนและ
เพิ่มเติมข้อกล่าวหาให้นําไปสู่การต่อถอนได้แก่การฝุาฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

นอกจากนั ้นย ังคงหลักการไว้ตามเดิม โดยมี
กระบวนการถอดถอนที่สําคัญคือผู้ดํารงตําแหน่งที่อาจถูก
ร้องขอให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งได้แก่ นายกรัฐมนตรี 
ร ัฐมนตร ีสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร สมาชิกว ุฒ ิสภา 
ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาล
ปกครองอัยการสูงสุด ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการ
เลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้
พิพากษาหรือตุลาการ พนักงานอัยการ หรือ ผ ู ้ด ํารง
ต ําแหน ่งระด ับส ู ง ตามพระราชบ ัญญ ัต ิประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
(ฉบับที่ 2 )พุทธศักราช 2554 ได้กําหนดเหตุให้การร้อง
ขอให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งได้แก่ ผู้ดํารงตําแหน่งที่มี
พฤติกรรมรํ่ารวยผิดปกติส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ต่อว่า
การกระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการว่ากระทําผิดต่อ
กฎหมายต่อตําแหน่งในทางการยุติธรรมเพราะว่าจงใจใช้
อํานาจหน้าท ี ่ข ัดต่อบทบัญญัต ิแห ่งร ัฐธรรมนูญหร ื อ
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กฎหมายฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ร ้ายแรงและผู ้ท ี ่สามารถร ้องขอให ้ต ่อถอนออกจาก
ตําแหน่งดังกล่าว               

สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรจํานวนไม่น้อยกว่า
หนึ่ง ในสี่ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา
ผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง ในสี่ 
ของจ ํานวนสมาชิกท ั ้ งหมดเท่าท ี ่ม ีอย ู ่ของว ุฒ ิสภา
ประชาชนผู้มีสิทธ์ิเลือกตั้งจํานวนไม่น้อยกว่า 20,000 คน
เข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภาพิจารณา
ถอดถอนออกจากตําแหน่งสําหรับขั้นตอนการถอดถอน
ออกจากตําแหน่งนั้นเมื่อประธานวุฒิสภาได้ร ับการร้อง
ขอให้ต่อตอนผู้ตายออกจากตําแหน่งแล้วก็จะส่งเรื่องให้
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
ดําเนินการไต่สวนเมื่อไต่สวนเสร็จคณะกรรมการปูองกัน
ปราบปรามการทุจร ิตแห่งชาติ จะส่งเร ื ่องกลับไปยัง
ว ุฒ ิสภาในกรณ ีน ี ้ หากคณะกรรมการป ูองก ันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีมติว่าข้อกล่าวหามีมูลผู้ถูก
กล่าวหาจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปไม่ได้จนกว่าวุฒิสภาจะมีมติ
และประธานกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาต ิจะส่งรายงานดังกล่าวให ้อัยการสูงส ุดเพ ื ่อ
ดําเนินการฟูองต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ้ด ํารง
ตําแหน่งทางการเมืองด้วยแต่คณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเห็นว่าข้อกล่าวหาใดไม่มีมูล 
ให้ข้อกล่าวหาข้อน้ันเป็นอันตกไปในกรณีที่ต้องมีการถอด
ถอนเม่ือประธานวุฒิสภาได้รับรายงานจากคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแล้วจะจัดให้มี
การประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณากรณีดังกล่าวโดยเร็ว 

หากวุฒิสภามีมติถอดถอนผู้ใดออกจากตําแหน่ง
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในห้าของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภาซึ่งกระทําโดยวิธีคะแนนรับ
และให้ถือว่ามติของวุฒิสภาเป็นที่สุด ผู้ถูกถอดถอนจะต้อง
พ้นจากตําแหน่งหร ือให ้ออกจากราชการนับแต่วันที่
วุฒิสภามีมติให้ถอดถอนและผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ ์ในการ
ดํารงตําแหน่งใด ๆในทางการเมืองหรือในการรับราชการ
เป็นเวลา 5 ปีและจะมีการร้องขอให้ถอดถอนบุคคล
ดังกล่าวโดยจะยื่นเหตุเสนอซํ้าอีกมิได้  อย่างไรก็ดี การ
ถอดถอนออกจากตําแหน่งของวุฒิสภาที่ผ่านมาพบว่าไม่

สามารถถอดถอนผู ้ด ํารงตําแหน่งทางการเมืองได้เลย 
เนื ่องจากฝุายนิติบัญญัติและฝุายบริหารมีความใกล้ชิด
สนิทสนมกันและที่ไม่ว่าสมาชิกวุฒิสภาจะไม่ได้มาจากการ
เลือกตั้งทั้งหมดส่วนหน่ึงก็มาจากการจัดหาและก็รู้จักการ
เชื ่อมโยงกันจึงถอดถอนผู ้ด ํารงตําแหน่งทางการเมือง
โดยเฉพาะในตําแหน่งระดับสูงได้ยาก 

ดังน้ันประเทศไทย จึงได้จัดทํารัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ลงวันที่ 6 เมษายน 2560 ความในมาตรา 
234 คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติมีหน้าที่และอํานาจดังต่อไปนี้กล่าวคือ มีอํานาจ
ในการไต ่สวนความเห ็นพูดของผู ้ด ํารงต ําแหน่งทาง
การเมือง ในการ ทุจริตต่อหน้าที่ก็ดีแต่ตัวและวินิจฉัยว่า
เจ้าหน้าที่รํ่ารวยผิดปกติ หรือ กําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมือง ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตนและคู่
สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจึงต้องตรวจสอบและ
เปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหน้ีสินดังกล่าว 

จากข้อความข้างต้น แสดงให้เห็นว่าประชาชน
ไม่มีส่วนร่วมในการถอดถอนผู ้ด ํารงตําแหน่ง รวมถึงผู้
ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  เมื ่อรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจ ักไทย พ ุทธศ ั กราช  2560 ได ้ ให ้อ ํ านาจ 
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
พิจารณาไต่สวนชี้มูลความผิดของผู้ดํารงตําแหน่งรวมถึงผู้
ดํารงตําแหน่งทางการเมืองในคดีทุจริตความผิดเกี่ยวกับ
จริยธรรมของผู้ตําแหน่งทางการเมืองความรํ่ารวยผิดปกติ
ของผู ้ด ํารงต ําแหน่งทางการเมือง ถ ้าในมูลคด ีนั ้นมี
ความผิดทางอาญาให้ส่งสํานวนต่ออัยการสูงสุดเพื่อส่ง
ฟูองต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมืองตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่า
ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช 
2561 โดยสําหรับบทลงโทษนั ้นให้มีการตัดสิทธิการ
เลือกตั้งของผู ้นั ้นตลอดชีวิต ตามมาตรา 235 วรรค 4 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พุทธศักราช 2560 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปัญหาและ
ผลกระทบของการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
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และแนวความคิดการควบคุมและการตรวจสอบการใช้
อํานาจรัฐ  

2. เพื่อศึกษาหลักกฎหมายเกี่ยวกับบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพุทธศักราช 
2561 และบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญของต่างประเทศใน
ประเด็นปัญหาที่เก่ียวข้อง 

3. เพื่อศึกษาถึงกระบวนการถอดถอนบุคคลผู้
ดํารงตําแหน่งทางการเมืองได้แก่ การมีส่วนร่วมในการ
เข้าชื ่อถอดถอน บทบาทหน้าที่ และอํานาจของวุฒิสภา
รวมทั้งปัญหาการเพิกถอนสิทธิทางการเมือง 

4. เพ ื ่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขเพิ ่มเต ิม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ให้มี
ความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
3.ขอบเขตการศึกษา 

กรอบของกฎหมายท ี ่ผ ู ้ เข ียนได ้ศ ึกษาค ือ 
บทบัญญัต ิแห ่งร ัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศ ักราช 2560 และพระราชบัญญัต ิประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
พุทธศักราช 2561รวมถึงบทบัญญัต ิแห ่งรัฐธรรมนูญ 
พุทธศักราช 2540 รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550 และ 
กฎหมายของต่างประเทศเพื่อนําเปรียบเทียบกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 อันเป็นรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบัน ที ่มีแนวทางที่เกี ่ยวข้องกับการถอดถอนผู ้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง  
 
4. วิธีดําเนินการวิจัย 

การศ ึ กษาน ี ้ ใ ช ้ ว ิ ธ ี การว ิ จ ั ย เ ช ิ ง เ อกสาร 
(Documentary Research) โดยการศึกษาทบทวน 
ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ตัว
บทกฎหมาย คําพิพากษาศาลฎีกา หนังส ือ บทความ 
งานวิจัย และแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่เก่ียวข้องเพื่อนํามาทํา
การวิเคราะห์ตามทฤษฎีกฎหมายเพื่อนําไปสู่ข้อสรุปและ
เสนอแนะแนวทางในปัญหาและผลกระทบของการถอด

ถอนผู ้ด ํารงตําแหน่งทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
5. ผลการวิจัย  

จากการศึกษาเกี ่ยวกับปัญหาและผลกระทบ
ของการถอดถอนผู ้ด ํารงต ําแหน่งทางการเมืองตาม
รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่ง
มีประเด็นที่จะต้องวิเคราะห์ 4 เรื่องได้แก่ 1. ปัญหาการไม่
มีส่วนร่วมในการเข้าชื ่อถอดถอนผู ้ด ํารงตําแหน่งทาง
การเมืองตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 2. ปัญหา
กระบวนการถอดถอนที ่วุฒิสภาไม่มีอํานาจในการถอด
ถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 3. ปัญหากระบวนการ
ถอดถอนผู้ด ํารงตําแหน่งทางการเมืองขาดการถ่วงดุล
อํานาจอธิปไตย 4. ปัญหาการถอดถอนผู้ด ํารงตําแหน่ง
ทางการเมืองโดยการตัดสิทธิผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
ตลอดชีพ ดังนี้ เพื่อให้สภาพปัญหาดังกล่าว ในการถอด
ถอนผู ้ด ํารงต ําแหน่งทางกาเมืองนั ้นมีความสมบูรณ์
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงได้วิเคราะห์
ป ัญหาและเสนอแนวทางแก ้ไข โดยมีรายละเอ ียด
ดังต่อไปน้ี  

1.ปัญหาการไม่มีส่วนร่วมในการเข้าชื่อถอดถอน
ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 
2560จากการศึกษารัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 พบว่า 
ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้มีการรับรองถึงการมีส่วนร่วม
ในทางการเมืองที่ประชาชนและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จะร่วมกันเข้าชื ่อเพื่อเสนอถอดถอนผู้ด ํารงตําแหน่งทาง
การเมืองโดยการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการเข้าชื่อ
เพื่อเสนอถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีประเด็น
ปัญหาที ่ต ้องวิเคราะห์ซ ึ ่งสามารถแบ่งออกได ้เป ็น 2 
ประเด็น ได้แก่  

1.1 ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการเข้าชื่อ
ถอดถอนผู ้ด ํารงตําแหน่งทางการเมือง ร ัฐธรรมนูญ 
พุทธศักราช 2560 ฉบับน้ีไม่มีการรับรองให้ประชาชนเข้า
มีส่วนร่วมเข้าชื่อเพื่อเสนอการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเม ืองได ้ โดยตรง  เห ็นได ้จากร ัฐธรรมน ูญ 
พุทธศักราช 2560 ใน ส่วนที่ 4 เกี่ยวกับคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มาตรา 234 ที่
ให้อํานาจองค์กรอิสระหรือคณะกรรมการปูองกันและ
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ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเข้ามาควบคุมเพียงองค์กร
เดียวอาจส่งผลกระทบต่อการกล่าวหาผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมือง โดยการมีส่วนร่วมในทางการเมืองของประชาชน
ในการเข้าชื ่อเพื ่อเสนอถอดถอนผู ้ด ํารงตําแหน่งทาง
การเมือง 

เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ ได้อธิบายว่า การมีส่วน
ร่วมของประชาชน หมายถึง การที ่กลุ ่มประชาชน หรือ
ขบวนการ ที ่สมาชิกของชุมชนที ่กระทําการออกมาใน
ลักษณะของการทํางานร่วมกันที่จะแสดงให้เห็นถึงความ
ต้องการร่วม ความสนใจร่วม มีความต้องการที่จะบรรลุถึง
เปูาหมายร่วมทางเศรษฐกิจ และสังคม หรือการเมือง หรือ
การ ดําเนินการร่วมกันเพื่อให้เกิดอิทธิพลต่อรองอํานาจ 
มติชน ไม่ว่าจะเป็นทางตรง หรือทางอ้อม หรือการดําเนิน 
การเพื ่อให ้เก ิดอิทธิพลต ่อรองอํานาจทางการเมือง 
เศรษฐกิจ การปรับปรุงสถานภาพทางสังคมในกลุ่มชุมชน 

ดังน้ัน ประชาชนย่อมเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญใน
กระบวนการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐหรืออํานาจของผู้
ดํารงตําแหน่งทางการเมืองซึ่งอาจจะทําให้กระบวนการ
ถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองนั้นมีประโยชน์และ
เกิดประสิทธิภาพ 

1.2  ปัญหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขาดการมี
ส่วนร ่วมในการเข ้าช ื ่อถอดถอนผู ้ด ํารงต ําแหน่งทาง
การเมือง พบว่า รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 ฉบับนี้
ไม่ได้บัญญัติให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีสิทธิในการ
เข้าชื่อถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเช่นเดียวกัน 
กับประชาชนที ่ไม่มีสิทธิในการเข้าชื ่อถอดถอนผู้ด ํารง
ตําแหน่งทางการเมืองซึ่งในระบอบประชาธิปไตยการมี
ส่วนร่วมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรย่อมมีความสําคัญ
ในระบอบประชาธิปไตย หากขาดการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองในส่วนน้ีย่อมทําให้การถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเม ืองน ั ้นไม ่ม ีประสิทธิภาพ หากพ ิจารณาตาม
รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550 พบว่า มาตรา 271 วรรค 
2 ได้วางหลักไว้ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ใน 4 ของจํานวนสมาชิกเท่าที ่มีอยู ่ในสภา
ผู้แทนราษฎรทั ้งหมด เป็นผู ้มีอํานาจหรือ มีสิทธิในการ
เข้าชื่อถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 

เม ื ่อพ ิจารณาประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
บัญญัติในรัฐธรรมนูญให้มีญัตติที่เก่ียวกับการฟูองร้องถอด
ถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองโดยอาจจะมีการเสนอ
ต่อสมาชิกของรัฐสภาจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนสมาชิกทั ้งหมดของรัฐสภาและต้องมีการลงมติ
เพื ่อให้ได้เสียงข้างมากของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของ
รัฐสภา  

 ดั้งน้ัน อาจกล่าวได้ว่ารัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 
2560 ไม่ได้ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทําหน้าที่แทน
ประชาชนในการมีส่วนร่วมในการปกครองในการเข้าชื่อ
เพื่อเสนอถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองซึ่งจะช่วย
กลั่นกรอง ปูองกันไม่ให้มีการเข้าชื่อโดยไม่ทราบถึงสาระ
ต ่าง ๆที ่ก ําหนดไว้ ในค ํากล่าวหาเป ็นการบิดเบ ือน
ข้อเท็จจริง 

2.ปัญหากระบวนการถอดถอนที ่วุฒิสภาไม่มี
อํานาจในถอดถอนผู ้ด ํารงตําแหน่งทางการเมื องตาม
รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 พบว่า มาตรา 235 กรณี
ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่าง
ร้ายแรงให้เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย และกรณีอื่น
นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น เช่น การทุจริตหรือรํ่ารวยกว่า
ปกติให ้ส ่งส ํานวนการไต ่สวนไปยังอัยการสูงสุดเพ ื ่อ
ดําเนินการฟูองคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารง
ต ํ าแหน ่งทางการเม ื อง  หร ื อด ํ า เน ินการอ ื ่ นตาม
พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต 

ส่วนศาลรัฐธรรมนูญ มีอํานาจในการวินิจฉัย
คุณสมบัติของผู้ด ํารงตําแหน่งทางการเมืองเช่น มาตรา 
170 เม่ือความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว โดย เช่นนี้ 
ตาย ลาออก สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ไว้วางใจ ขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 160 (5) 
กระทําการอันเป็นการตองห้ามตามมาตรา 186 หรือ
มาตรา 187 (6) มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากความ
เป็นรัฐมนตรีตามมาตรา 171 นอกจากเหตุที่ทําให้ความ
เป็นรัฐมนตรีสิ ้นสุดลงเฉพาะตัว ยังกําหนดความเป็น
รัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเมื่อครบกําหนดเวลา 
เป็นต้น โดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจส่งเรื่อง
ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ปรากฏว่าวุฒิสภาในปัจจุบัน
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ไม่ใช่องค์กรที่ทําหน้าที่ในการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมืองอีกต่อไปเห็นได้ว่า รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 
2560 กําหนดให้อํานาจการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมืองโดยให้ศาลเป็นองค์กรตัดสินซึ ่งกระบวนการ
ดังกล่าว กลายเป็นกระบวนการในทางยุติธรรมหากแต่
เจตนารมณ์ของหลักการสะท้อนออกจากตําแหน่งมุ่งเป็น
กระบวนการทางการเมือง ซึ่งเป็นกลไกในการตรวจสอบ
การใช้อํานาจของฝุายนิติบัญญัติกับฝุายบริหารซึ่งถือเป็น
การสร้างบรรทัดฐานทางกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื ่อให้
องค์กรทางตุลาการที่มีอํานาจในการพิจารณาในการถอด
ถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ได้เสนอให้วุฒิสภาร่วมกับ
สภาผู ้แทนราษฎรเป็นผู ้พิจารณาลงมติถอดถอนผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมืองและบุคคลผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูง
ร่วมกัน โดยใช้มติที่จะให้ถอดถอนผู้ใดออกจากตําแหน่งให้
ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 5 ของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของรัฐสภา ทั้งนี้ เพื่อให้โอกาสในการ
ถอดถอนบุคคลมีความสําเร็จมากยิ่งขึ้น และเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ในการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการถอดถอน 
คือ เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างฝุายนิติบัญญัติและฝุาย
บริหารและในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐเพื่อปูองกัน 
และการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
สาธารณะ” 

อีกทั ้ง เมื ่อพิจารณาในการถอดถอนผู ้ด ํารง
ต ําแหน ่งทางการเม ืองโดยว ุฒ ิสภาของในประเทศ
สหรัฐอเมริกาพบว่า วุฒิสภาจะทําหน้าที ่เปรียบเสมือน
เป ็นผู ้พิพากษาเพราะว่า ร ัฐธรรมนูญสหร ัฐอเมร ิกา 
กําหนดให้วุฒิสภาเป็นผู ้มีอํานาจตัดสินคดี ตามที่สภา
ผู้แทนราษฎรกล่าวหาตามฟูองว่ามีการกระทําความผิด
ตามที ่รัฐธรรมนูญกําหนด เช่นนี้ จึงมีสิทธิในการเรียก
คู่ความและซักถามพยาน  

ดังน้ัน ประเทศไทยเป็นระบบการเมืองที่เรียกได้
ว่า เป็นระบบการเมืองอุปถ ัมภ์ การแทรกแซงในทาง
การเมืองของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองที่มีอํานาจ และ
มีอิทธิพลในสังคมอันเป็นการยากที่จะให้องศ์กรศาลเข้ามา
ปิดช ่องว ่างแล้วการถอดถอนผ ู ้ด ํ ารงต ําแหน ่งจะมี
ประสิทธิภาพขึ ้น ทั ้งยัง อาจจะทําให้เกิดผลกระทบที่

อาจจะเกิดการไม่ยอมร ับคําต ัดสินของศาลหรือการ
วิพากษ์วิจารณ์ศาลหรือการเข้ามาแทรกแซงในองค์กรตุลา
การที ่ เป็นองค์กรอิสระจะทําให้ม ีข้อกังขาถึงความไม่
ยุติธรรมของศาลขึ้นได้ 

3.ปัญหากระบวนการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมืองขาดการถ่วงดุลอํานาจอธิปไตย ซึ่งทําให้ฝุาย
นิต ิบ ัญญัต ิหร ือองค์กรร ัฐสภานั ้นมีอ ํานาจลดน้อยลง 
เนื ่องจากรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 กําหนดให้
องค์กรตุลาการเข้ามามีบทบาทมีอํานาจในการถอดถอนผู้
ดํารงตําแหน่งทางการเมืองได้แก่ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาล
ฎีกาและศาลฎีกาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเข้ามามี
อํานาจในทางการเมืองรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 
กําหนดให้อํานาจศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกาและศาลฎีกา
ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองในการถอดถอนผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง โดยศาลเป็นองค์กรในการตัดสินอัน
เป็นกระบวนการในทางยุติธรรมในการตรวจสอบการใช้
อํานาจของฝุายนิติบัญญัติกับฝุายบริหารถือเป็นการสร้าง
บรรทัดฐานทางกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อให้องค์กรทาง
ตุลาการที่มีอํานาจในการพิจารณาในการถอดถอนผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมืองและการให้องค์กรตุลาการเข้ามามี
บทบาทมีอํานาจอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น ทําให้บทบาทของ
ฝุายตุลาการซึ ่งถือว่าเป็นจํานวนไม่น้อยที ่จะต ้องถูก
ประเมินว่าเป็นการทําหน้าที่ส่งเสริมให้เกิดการแผ่ขยาย
อํานาจของฝุายตุลาการในการกําหนดนโยบายสาธารณะ
ผ่านแนวความคิดเรื่องสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
สิทธิมนุษยชนอันเป็นหลักคุณค่าที่ได้รับการส่งเสริมอย่าง
กว้างขวาง ตามบทบาทของศาลก็อาจปรากฏในด้านที่
แตกต่างออกไปได้ 

การที่กําหนดเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา 
และศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ ผู้ด ํารงตําแหน่งทาง
การเมือง เป็นองค์กรที ่ทําหน้าที ่ในการถอดถอนบุคคล
ออกจากตําแหน่ง โดยอาจส่งผลให้เกิดปัญหาในด้านการ
ทําหน้าที่ของทั้งศาล เช่น การที่ยังขาดความชัดเจนใน
กระบวนการของการตรวจสอบ การทําหน้าที่ของศาลอาจ
ขาดเสถียรภาพหากฝุายบริหารแทรกแซงการทําหน้าที่
ของศาลได้จนนําไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์ในการตัดสินคดี
หรือคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะผูกพันกับศาลฎีกา
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และศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ้ด ํารงตําแหน่งทาง
การเมือง ซ่ึงส่งผลต่อภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของศาล 
ตลอดจนอาจเกิดปัญหาในการถ่วงดุลอํานาจอธิปไตย
ระหว่างฝุายนิติบัญญัติ ฝุายบริหาร และฝุายตุลาการ ซึ่งมี
แนวโน้มทําให้ฝุายตุลาการมีอํานาจเหนือกว่าอํานาจฝุาย
นิติบัญญัติ  

โดยความสมดุลของอํานาจ ตั้ง 3 ฝุาย นั่นคือ 
ฝุายบริหารฝุาย นิติบัญญัติ และฝุายตุลาการ ซึ่งโดยหลัก
แล้วการแบ่งแยกอํานาจจะมีอยู ่เฉพาะประเทศที ่เป็น
ระบอบประชาธิปไตยยึดหลักแบบการแบ่งแยกอํานาจก็
จะมีการกระจายอํานาจที่ทําให้อํานาจต่าง ๆสมดุลกันทํา
ให้อํานาจหน่ึงมีอํานาจถ่วงดุลและยับยั้งอีกอํานาจหนึ่งได้ 
ส่งผลเมื่ออํานาจตุลาการที ่มีอํานาจ มากกว่าฝุายนิติ
บัญญัติและฝุายบริหาร อาจจะทําให้มีการส่งเสริมให้
อํานาจตุลาการในการตีความกฎหมายกว้างขวางจนมาก
เกินขอบเขตและไม่มีอํานาจใดมาถ่วงดุลได้ อีกทั้งการใช้
อํานาจตุลาการไม่ว่าจะเป็นการใช้อํานาจตุลาการหรือ
สถาบันทางการเมืองก็ดี ย่อมมีทําให้เกิดผลดีและผลเสีย
ของแนวความคิดเกี่ยวกับอํานาจฝุายตุลาการ และส่งผล
ให้รัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้ง ไม่สามรถที่จะดําเนินการ
ถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ทําให้รัฐสภาที่มา
จากการเล ือกต ั ้งม ีอ ํานาจลดน้อยลง และศาลอาจจะ
กลายเป ็นเครื ่องมือการใช้อํานาจของฝุายบริหารจน
นําไปสู่การใช้อํานาจเรียกว่า ตุลาการภิวัฒน์ได้ในที่สุด 

4.ปัญหาการถอดถอนผ ู ้ด ํารงต ําแหน่งทาง
การเมืองโดยการตัดสิทธิผู ้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
ตลอดชีพนั ้นพบว่า สิทธิเล ือกตั ้งเป็นสิ ่งท ี ่สําคัญของ
ประชาชน เมื ่อมีการเพิกถอนสิทธิเลือกตั ้งผู ้แทนหรือ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอาจเป็นผลทําให้ประชาชานไม่
สามารถใช้อ ํานาจอธิปไตยผ่านทางการเลือกต ั ้ง ไม่
สามารถเลือกต ั ้งได ้และไม่สามารถดํารงตําแหน่งทาง
การเมืองได้  เช่น การเป็นรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกเทศบาล เป็นต้น รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 
มาตรา 235 วรรค 4 กําหนดให้ผู ้ด ํารงตําแหน่งทาง
การเมืองที่ถูกเพิกถอนสิทธิรับสมัครการเลือกตั้งไม่ว่ากรณี
ใดผู้น้ันไม่มีสิทธิรับสมัครเลือกตั้งหรือสมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร วุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ ่น

หรือผู้บริหารท้องถิ่นตลอดไปและไม่มีสิทธิดํารงตําแหน่ง
ทางการเมืองใด ๆเช ่นนี ้  ถ ือเป ็นการปิดโอกาสทาง
การเมืองหรือบริบททางการเมืองของผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมืองที่ถูกกล่าวหาว่าพบการกระทําผิดแล้วถูกตัดสิน
ลงโทษด้วยการตัดสินทางการเมืองตลอดชีวิต 

เมื ่อพิจารณาจาก รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 
2550 พบว่าในมาตรา 274 วรรค 2 ผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมืองที ่ถูกถอดถอนออกจากตําแหน่งผู ้นั ้นพ้นจาก
ตําแหน่งหรือให้ออกจากราชการตั้งแต่วันที่วุฒิสภามีมติให้
ถอดถอนและให้ตัดสินผู้น้ันในการดํารงตําแหน่งใดในทาง
การเมืองหรือในการรับราชการเป็นเวลา 5 ปี 

ตามทฤษฎีของหลักการได้สัดส่วนที่เป็นพื้นฐาน
ของการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคลโดยมี
ความเห็นทางวิชาการที ่อธิบายถึงหลักการได ้สัดส่วน
เก่ียวกับหลักความพอสมควรแก่เหตุ สามรถอธิบายได้ดังน้ี 

บรรเจ ิด  ส ิ งคะเนต ิ  ได ้อธิบาย หลักความ
พอสมควรแก่เหตุโดยใช้ชื่อว่าหลักความได้สัดส่วนไว้ใน
หนังสือหลักพื้นฐานเก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรี
ความเป ็นมนุษย ์  โดยนําหล ักการด ังกล่าวของใน
ต่างประเทศคือ สาธารณรัฐเยอรมัน มาอธิบายหลักความ
ได้สัดส่วนเป็นหลักการที ่ส ําค ัญในการตรวจสอบการ
กระทําของรัฐทั้งหลายอันมีผลสําคัญต่อความสมบูรณ์หรือ
ความชอบด้วยกฎหมายของการกระทําของรัฐนั้น ๆโดยมี
สาระสําคัญ 3 ประการ  

1. หลักความเหมาะสม หมายความในทางตํารา
และคําพิพากษาน้ันคือมาตรการที่เหมาะสมหรือมาตรการ
ที่อาจทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้มาตรการอันใด
อันหน่ึงจะเป็นมาตรการที่ไม่เหมาะสมหากมาตรการนั้นไม่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่มุ ่งหมายได้หรือการบรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าวเป็นไปด้วยความยากลําบาก 

2. หลักความจําเป็น คือเป็นหลักการที่ได้รับการ
อธิบายในเชิงบอกเล่าว่ามาตราหรือวิธีการที่เหมาะสมที่
ก่อให้เกิดผลกระทบน้อยที ่สุดเท่านั ้นเป็นมาตรการที่
จําเป็นส่วนการอธิบายในเชิงปฏิเสธอธิบายว่าความจําเป็น
ของมาตรการใดมาตรการอย่างนั ้นไม่มีอยู ่การบรรลุ
เปูาหมายเดียวกันน้ันหรือผลสําเร็จที่ดีกว่าสามารถกระทํา
ได้โดยวิธีการใช้มาตรการอื ่นที ่ใช้แสดงหรือก่อให้เกิด
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ผลกระทบที่น้อยกว่าทั้งในการตลาดและคําพิพากษาของ
ศาลถือกันว่าหลักความจําเป็นเป็นหลักการหนึ่งของการ
แทรกแซงน้อยที่สุด 

3.หลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ 
เป็นเร ื ่องของความสัมพันธ์ระหว่างวัตถ ุประสงค์และ
วิธีการ คือมาตรการอันใดอันหน่ึงที่จะต้องไม่อยู่นอกเหนือ
ขอบเขตของความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการดังกล่าวกับ
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในขอบเขตที่เกี ่ยวกับสิทธิขั ้น
พื้นฐานหลักการน้ี 

อาจกล่าวได้ว่าอยู่ที่การได้รับผลกระทบมันเกิด
จากการเคลื่อนแซงในเสรีภาพปัจเจกบุคคลจะต้องไม่อยู่
นอกเหนือจากขอบเขตความสัมพันธ์ของประโยชน์อันเป็น
เปูาหมายของสาธารณะที่กําหนดไว้ประโยชน์ที่ได้จากการ
ดําเนินการตามมาตรการนั ้นจะต้องมีนํ ้าหนักมากกว่า
ผลเสียที่เกิดจากมาตรการดังกล่าว 

เม่ือพิจารณารัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเกาหลี
หรือประเทศเกาหลีใต้ มีคําวินิจฉัยตามกระบวนการถอด
ถอนจากออกตําแหน่งจะไม่เกินไปกว่าการถอดถอนออก
จากการดํารงตําแหน่ง อย่างไรก็ดี ไม่ถือเป็นการยกเว้น
บุคคลที่ถูกฟูองร้องถอดถอนต่อความผิดในทางแพ่งและ
ทางอาญาหรืออ่ืน ๆ และบุคคลที่ถูกให้ออกจากตําแหน่ง
โดยการถอดถอนจะต้องห้ามไม่ให้เป็นเจ้าหน้าที ่ของรัฐ
เป็นเวลา 5 ปี เห็นได้ว่าโทษในทางการเมืองได้มีการจํากัด
สิทธิของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองแต่ถ้านําหลักความ
ได้สัดส่วนวิเคราะห์ ถือได้ว่าการจํากัดสิทธิไม่ถือว่าเป็น
การกระทําที่เกินสมควรแก่เหตุและยังมีความใกล้เคียงกับ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ 2550 อีกด้วย 

ตามหลักความได้สัดส่วนเป็นหลักแห่งความ
สมดุลระหว่างสิทธิขั้นพื้นฐานที่ถูกกระทบกับผลประโยชน์
ส่วนรวมที่เกิดจากการกระทบถึงสิทธิขั้นพื้นฐานซึ่งจะต้อง
อยู่ในสัดส่วนที่สมดุล ซึ่งการที่จะพิจารณาว่ากฎหมายใด
กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพเกินความจําเป็นสมควร ใน
การพิจารณาประกอบกฎหมายที ่ออกมาเป็นการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพประชาชนเกินความจําเป ็นถึงแม้ว่า
รัฐธรรมนูญจะบัญญัติให้ฝุายนิติบัญญัติมีอํานาจในการ
ตรากฎหมาย การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

แต่ละคนเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นและเพื่อ
รักษาไว้ซ่ึงประโยชน์มหาชนได้ก็ตาม  

แต่ถึงอย่างไร ก็ไม่มีอํานาจที่จะตัดหรือเพิกถอน
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนได ้ เช่นนี ้ร ัฐธรรมนูญ 
พุทธศักราช 2560 มาตรา235 วรรค 4 ที่ได้กําหนดกรณีที่
ผู ้ด ํารงต ําแหน่งทางการเมืองคนใดถูกเพ ิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งก็จะไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือ สมัครรับเลือก
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตลอดไป และไม่มีสิทธิดํารง
ตําแหน่งทางการเมืองใด ๆหรือเป็นการตัดสิทธิทางการ
เมืองตลอดชีพน้ันเอง ซ่ึงการเพิกถอนสิทธิและเสรีภาพใน
ด้านใดด้านหนึ ่งของประชาชนย่อมมีข้อขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญแห่งบทบัญญัตินั้นจะไม่สามารถใช้บังคับได้
เลย 
 
5. สรุปและข้อเสนอแนะ 

 1. บทสรุป 
จากการที่ผู้วิจัยได้พิจารณา ประเด็นปัญหาและ

ผลกระทบของการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
ที่ได้กล่าวมาข้างต้น เก่ียวกับการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมือง ถือว่าเป ็นสิ ่งท ี ่ส ําค ัญทําให ้เห ็นว่า
กระบวนการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองยังมี
ข้อบกพร่องและยังไม่สมบูรณ์ เพราะว่ากระบวนการถอด
ถอนผู ้ด ํารงต ําแหน่งทางการเมืองเป ็นกระบวนการ
ฟูองร ้องถอดถอนผู ้ท ี ่ม ีอ ํานาจทางการเมือง ท ําให้
กระบวนการถอดถอนผู ้ด ํารงต ําแหน่งทางการเมือง
จําเป็นต้องมีความครอบคลุมมีความละเอียด ตั้งแต่การมี
ส่วนร่วมของประชาชนกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการ
เข้าชื่อเพื ่อเสนอถอดถอนผู ้ด ํารงตําแหน่งทางการเมือง 
องค์กรในการตัดสิน และบทกําหนดโทษทีไม่เป็นการ
กระทบหรือขัดกับสิทธิขั้นพื้นฐานมากจนเกินไปเพื่อไม่ให้
มีผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองที่ทุจริต กระทําผิดกฎหมาย
เข้ามาทําหน้าที่บริหารบ้านเมือง  

 2. ข้อเสนอแนะ 
1.โดยกําหนดเพิ่มเติมบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 

พ.ศ 2560 มาตรา 234/1 กําหนดให้ประชาชนผู้มีสิทธิ
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เลือกตั้งจํานวนไม่น้อยกว่าสามหมื่นคนมีสิทธิเข้าชื่อร้อง
ขอให้ถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 

1.1 กําหนดโดยแก้ไขเพิ ่มเติมมาตรา 234/2 
กําหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวน 1 ใน 4 ของ
จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีอยู่สามารถที่จะเข้าชื่อ
การถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองได้ 

2. โดยแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 
พุทธศักราช 2560 มาตรา 235/1 กําหนดให้ให้วุฒิสภา
ร่วมกับสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้พิจารณาลงมติถอดถอนผู้
ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและบุคคลผู้ด ํารงตําแหน่ง
ระดับสูงร่วมกัน โดยใช้มติที่จะให้ถอดถอนผู้ใดออกจาก
ตําแหน่งให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 5 ของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของรัฐสภา  

3.ควรกําหนดให้จัดตั้งคณะรัฐสภากในการถอด
ถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองโดยมีสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ในสัดส่วนที่เท่ากันโดยเป็น
ผู้ทําหน้าที่ในการพิจารณาตัดสินถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมือง เพื่อจะสามารถแก้ไขปัญหาในด้านองค์กรที่
ทําหน้าที่ในการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองได้ 
และการทํางานในการถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่ง
ทางการเมืองของคณะรัฐสภาดังกล่าว ย่อมเป็นการถ่วงดุล
อํานาจอธิปไตยในทางการเมืองมากกว่าการให้ศาลมี
อํานาจถอดถอนผู ้ด ํารงตําแหน่งทางการเมือง เช่นนี้ 
ปัญหาระบบการเมืองไทยที่มีลักษณะเป็นระบบอุปถัมภ์
ระหว่างฝุายนิติบัญญัติกับฝุายบริหารและด้านโครงสร้าง
ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา รวมถึงปัญหาในการ
ถ่วงดุลอํานาจอธิปไตยขององค์กรผู้ใช้อํานาจรัฐดังกล่าว
ข้างต้น จะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและรัฐสภาที่มาจากการ
เลือกตั ้งก็จะมีบทบาทในทางการเมืองและไม่ขาดการ
ถ่วงดุลอํานาจอธิปไตย 

4.การเพิกถอนสิทธิทางการเมืองไม่ให ้ดํารง
ตําแหน่งใด ๆในทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญฉบับบนี้ถือ
เป็นการลงโทษที่รุนแรงเกินความจําเป็น ผู้วิจัยจึงเห็นควร
ให้มีแนวทางแก้ไขเพิ ่มเต ิมบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 
พุทธศักราช 2560 เพื่อให้มีความเหมาะสมตามหลักการ
ได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบโดยไม่เป็นการเกิน
สมควรแก่เหตุจนทําให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ

ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ซึ่งกําหนดไว้ในมาตรา 
235/2 กําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองคนใดถูก
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง โดยห้ามรับราชการทางการเมือง
เป็นเวลา 10 ปี และถ้ามีการกระทําความผิดซํ้าห้ามรับ
ราชการทางการเมืองเป็นเวลา 20 ปี 
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การระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการมีความสําคัญมากในปัจจุบัน เน่ืองจากมีจํานวนข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากการ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น แม้ในประเทศไทยได้นํากระบวนการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ แต่กลับมีปัญหา
ข้อขัดข้องหลายประการ การศึกษาน้ีจึงมีเปูาหมายเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมการระงับข้อพิพาทโดย
อนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ คือ (1) เพื่อศึกษากฎหมายอนุญาโตตุลาการเกี่ยวกับการ
ระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยและต่างประเทศ (2) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาทาง
กฎหมายในการส่งเสริมการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย อันจะนําไปสู่การ
ปรับปรุงข้อกฎหมายเพื่อให้อนุญาโตตุลาการของไทยมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น โดยการศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิง
คุณภาพด้วยการวิจัยเชิงเอกสารและได้ทําการศึกษากฎหมายเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกา จีน สิงคโปร์ และสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์ 

ประการแรก จากการศึกษาพบว่า กฎหมายอนุญาโตตุลาการที่มีอยู่หากนํามาปรับใช้กับการอนุญาโตตุลาการทาง
อิเล็กทรอนิกส์อาจทําให้เกิดอุปสรรคและปัญหาได้ เน่ืองจากประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่มารองรับวิธีการอนุญาโตตุลาการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ  ประการที่สอง พบว่ามีปัญหาทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นที่สําคัญ ได้แก่ ปัญหาการยื่นคําเสนอข้อ
พิพาททางอิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาการส่งเอกสารเป็นพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาการสืบพยานทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ปัญหาการทําคําชี ้ขาดของอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาเกี ่ยวกับการคุ้มครองชั ่วคราวก่อนมีการแต่งตั ้ง
อนุญาโตตุลาการ  และปัญหาความรับผิดทางอาญาของอนุญาโตตุลาการซึ่งยังไม่มีความเหมาะสมและเป็นอุปสรรคต่ อการ
อนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ของไทย 

จากผลการศึกษาน้ี ประเทศไทยควรปรับปรุงกฎหมายเพื่อส่งเสริมอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ใน 3 ด้าน  
ประกอบด้วย (1) ควรแก้ไขกฎหมายให้รองรับการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การยื่นคํา
เสนอข้อพิพาททางอิเล็กทรอนิกส์  การส่งเอกสารเป็นพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ การสืบพยานโดยจัดให้มีการถ่ายทอด
ภาพและเสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพได้ และการทําคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ (2) ควร
ปรับปรุงกฎหมายให้มีมาตรการคุ้มครองชั่วคราวในกรณีอนุญาโตตุลาการฉุกเฉิน (3) ควรยกเลิกความรับผิดทางอาญาของ
อนุญาโตตุลาการ เพื่อเป็นการส่งเสริมระบบอนุญาโตตุลาการของไทยให้เป็นที่น่าเชื่อถือยิ่งขึ้น 
คําสําคัญ: อนุญาโตตุลากการทางอิเล็กทรอนิกส์, การส่งเสริมการระงับข้อพิพาท, การระงับข้อพิพาททางเลือก 
 

Abstract 
Dispute resolution by arbitration is very important nowadays due to the increasing number of 

disputes arising from electronic commerce. Even though Thailand has adopted the electronic arbitration 
process, there are still several problems. This study aims at finding the solutions to the legal problems in 
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order to promote dispute resolution through electronic arbitration. The objectives of this study are: (1) to 
study the arbitration law relating to dispute resolution through electronic arbitration of Thailand and 
other countries, (2) to analyze legal problems in promoting dispute resolution through electronic 
arbitration in Thailand in order to improve the law and make it more effective and more reliable. This 
study is a qualitative study which involves documentary research and comparative study of laws in the 
United States, China, Singapore and the United Arab Emirates. 

First, this study found that when the current arbitration law is applied to electronic arbitration, it 
may cause obstacles and problems since Thailand has no law to support electronic arbitration 
specifically. Second, this study found several legal problems such as problem with electronic submission 
of disputes, problem about sending electronic evidence documents, problems of electronic witness 
examination, problems of making electronic arbitration awards, the problem relating to temporary 
injunction before the appointment of arbitrators, and the problems of criminal liability of arbitrators which 
are not suitable and impede the Thai electronic arbitration. 

From this study, Thailand should improve the law in order to promote electronic arbitration in 3 
areas: (1) it should amend the law to support the disputes resolution through electronic arbitration and its 
process such as the submission of electronic disputes, sending electronic evidence documents, witness 
examination by providing a picture and sound transmission in the form of a video conference, and making 
electronic arbitration awards; (2) it should improve the law to provide measure on temporary injunction in 
case of emergency arbitration; (3) it should cancel the criminal liability of the arbitrator in order to 
promote the Thai arbitration system to be more reliable. 
Keywords: electronic arbitration, promotion of dispute resolution, alternative dispute resolution 

 
1. บทนํา 
 วิว ัฒนาการของเทคโนโลย ีก ่อให ้เก ิดความ
เปล ี ่ยนแปลงในว ิธ ีการด ําเน ินการค ้าขายระหว ่าง
ผู้ประกอบการและผู้บริโภค การซ้ือขายสินค้า หรือบริการ
ที ่ไม่ต้องดําเนินการแบบเฉพาะหน้าและตัวต่อตัว แต่
ผู้ประกอบการและผู ้บริโภคสามารถซื้อขายสินค้า หรือ
บริการผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงทําให้ผู้ซื้อและ
ผู้ขายตัดสินใจซื้อสินค้า และบริการโดยที ่ไม่รู ้จักตัวตน 
และท ี ่อย ู ่ท ี ่ แท ้จร ิ งของแต ่ละฝ ุาย (distant and 
anonymous transaction) ผู้ซื้อตัดสินใจซื้อสินค้า โดย
อาศัยข้อมูลที ่นําเสนอผ่านสื ่ออิเล็กทรอนิกส์ เท่านั ้น 
(online browsing and buying) และบางครั้งผู้ซื้อและ
ผู ้ขาย อย ู ่ ในเขตอ ํานาจศาลท ี ่แตกต ่างก ัน ( multi-
jurisdiction) (สิรีกานต์ อยู่เรือง และ เสาวนีย์ อัศวโรจน์, 
2559 : 1) แต่สิทธิและหน้าที่ของผู้ซื้อและผู้ขายยังคง

เหมือนเดิมเหมือนกับการทําธุรกรรมตามปกติ ดังนั้น เมื่อ
เกิดปัญหา คือ ผู ้ซื ้อไม่ได ้ร ับสินค้าที ่มีค ุณภาพ หรือ
คุณสมบัติตามที่ตกลง ภายในระยะเวลาที่กําหนด จึงเกิด
การโต้แย้งสิทธิ หรือเกิดข้อพิพาทขึ้น กระบวนการระงับ
ข้อพิพาททางเลือกแบบเดิมจึงไม่เพียงพอ ปัจจุบันจึงมีการ
สร้างระบบการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมา เพื่อรองรับปัญหาที่เกิดขึ้น 

ในการระง ับข ้อพิพาทเกี ่ยวกับธุรกรรมทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงคู่พิพาททําธุรกรรมกันโดยใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ
การสื่อสารข้อมูลผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ในการทํา
ธุรกรรมทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยปกติคู่สัญญาอาจ
ไม่ได้อยู ่ในประเทศเดียวกัน หากเกิดข้อพิพาทเกี ่ยวกับ
ธุรกรรมทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การเยียวยาความ
เสียหายที่เกิดขึ้นก็จะทําได้ยาก  การที่จะให้คู่สัญญาไป
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ดําเนินการฟูองร้องคดีในศาลในประเทศที่คู่สัญญาอีกฝุาย
หนึ ่งมีภูมิลําเนา หรือมีสถานที ่ทําการงานย่อมเป็นการ
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย หากคู่สัญญานําคดีมาฟูองร้องต่อศาล
ในประเทศของตน คําพิพากษาของศาลในประเทศนั้นก็ไม่
อาจนําไปบังคับในประเทศอื ่นได้   (รณชัย ลักสะวารี, 
2546 : 1)  ซ ึ ่ งป ั จจ ุบ ั นการอน ุญาโตต ุ ลาการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้รับความนิยมมาก เนื่องจากเป็นวิธีการที่
สะดวก รวดเร็ว และประหยัดซึ่งเป็นหลักการสําคัญของ
อน ุญาโตต ุ ลาการ  แต ่ การอน ุญาโตต ุ ลาการทาง
อิเล็กทรอนิกส์มีลักษณะแตกต่างจากการอนุญาโตตุลาการ
แบบดั ้งเดิมอยู ่พอสมควรการที ่นํากฎหมายที่ใช้กับการ
อนุญาโตตุลาการแบบดั้งเดิมมาใช้กับการอนุญาโตตุลาการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงอาจทําให้เกิดอุปสรรคทางกฎหมาย
บางประการ และจะส่งผลกระทบสําคัญเกี ่ยวกับความ
น่าเชื ่อถือด้วย(สุพจี ร ุ ่งโรจน์, 2559 : 1) อีกทั ้งเมื ่อ
พิจารณาพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ซึ่ง
เป็นกฎหมายฉบับปัจจุบันที่ยกร่างตามกฎหมายต้นแบบ
ของคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าแห่งสหประชาชาติ 
(UNCITRAL Model Law) แต่ยังคงมีประเด็นปัญหาบาง
ประการที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เช่น ปัญหา
กระบวนพิจารณาทางอิเล ็กทรอนิกส์ บทบาทศาลใน
กระบวนพิจารณาการอนุญาโตตุลาการกรณีมาตรการ
คุ้มครองชั่วคราวก่อนมีการแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ 
และกรณ ีการก ํ าหนดความร ับผ ิ ดทางอาญาของ
อนุญาโตต ุลาการ ซึ ่งประเด ็นปัญหาเหล่านี ้ถ ือเป ็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาการอนุญาโตตุลาการของไทย 
 ดังนั้น จึงทําการศึกษานี้เพื ่อศึกษาปัญหาทาง
กฎหมายในการส ่ง เสร ิมการอน ุญาโตต ุลาการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และเสนอแนะมาตรการทางกฎหมาย โดย
มุ ่งศ ึกษาในประเด ็นเกี ่ยวกับอน ุญาโตต ุลาการทาง
อ ิ เ ล ็ กทรอน ิกส ์  มาตรการค ุ ้ มครองช ั ่ วคราวโดย
อนุญาโตตุลาการฉุกเฉิน และความรับผิดทางอาญาของ
อน ุญ าโตต ุ ล าการ  เ พ ื ่ อพ ัฒนาและส ่ ง เ สร ิ มกา ร
อนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ของไทยให้เป็นที่
ยอมรับและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความเป็นมา แนวคิดทฤษฎี และ
กฎหมายท ี ่ เก ี ่ ยวข ้องกับวิธ ีการระง ับข ้อพ ิพาทโดย
อนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

2. เพื่อศึกษากฎหมายอนุญาโตตุลาการเกี่ยวกับ
การระง ับข ้ อพ ิพาทโดยว ิธ ีอน ุญาโตต ุ ลาการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยและต่างประเทศ 

3. เพื่อศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาทาง
กฎหมายในการส่งเสร ิมการระง ับข ้อพ ิพาทโดยว ิธี
อนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย 

4. เพ ื ่อศ ึกษาแนวทางในการปร ับปร ุงข ้อ
กฎหมาย เพื่อให้อนุญาโตตุลาการของไทยเป็นที่ยอมรับ
และน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น 

 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 

การศ ึกษาน ี ้ ใ ช ้ ว ิ ธ ี กา รว ิ จ ั ย เช ิ ง เอกสาร 
(Documentary Research) โดยการศึกษาทบทวน 
ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ตัว
บทกฎหมาย คําพิพากษาศาลฎีกา หนังส ือ บทความ 
งานวิจัย และแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่เก่ียวข้องเพื่อนํามาทํา
การวิเคราะห์ตามทฤษฎีกฎหมายเพื่อนําไปสู่ข้อสรุปและ
เสนอแนะแนวทางในมาตรการทางกฎหมายในการ
ส่งเสริมการระง ับข ้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 

 
4. ผลการวิจัย  

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการระงับข้อพิพาทโดย
อนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์  จากการศึกษาพบว่า 
พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ของไทยยัง
ไม่มีกฎหมายที ่มารองรับวิธีการอนุญาโตตุลาการทาง
อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ ซึ ่งการอนุญาโตตุลาการทาง
อิเล็กทรอนิกส์นั้น มีความแตกต่างจากอนุญาโตตุลาการ
แบบดั้งเดิม หากนํากฎหมายอนุญาโตตุลาการที่มีอยู่มา
ปรับใช้กับการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์อาจทํา
ให้เกิดอุปสรรคและปัญหาได้ จากการศึกษาพบว่า เมื่อ
พิจารณากฎหมายไทยที่สามารถนํามาเทียบเคียงเพื่อปรับ
ใช้กับอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ มี 2 ฉบับ คือ 
พระราชบัญญัต ิอนุญาโตต ุลาการ พ.ศ.2545 และ 
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พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 
2544 ในขณะที ่กระบวนการอนุญาโตต ุลาการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้บังคับในต่างประเทศนั้น มีการร่าง
กฎเกณฑ์ขึ้นมาใช้บังคับโดยเฉพาะเจาะจง ดังนั้นผู้วิจัยจึง
ได้นํามาร่างเป็นกฎหมายของไทย และจากการศึกษายัง
พบว่า พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฉบับปัจจุบันของ
ไทย ยังคงมีประเด็นปัญหาบางประการที่ไม่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลอ ันเป ็นอ ุปสรรคต ่อการพ ัฒนาการ
อนุญาโตตุลาการของไทย โดยผู้วิจัยวิเคราะห์ถึงสภาพ
ปัญหาไว้ 4 ประเด็น ดังต่อไปน้ี 

1. ปัญหาเก ี ่ยวก ับกระบวนว ิธ ีพ ิจารณา
อนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

การอนุญาโตต ุลาการทางอิเล ็กทรอนิกส์มี
ก ร ะ บ ว น ก า ร แ ล ะ ว ิ ธ ี พ ิ จ า ร ณ า ค ล ้ า ย ก ั บ ก า ร
อนุญาโตตุลาการแบบดั้งเดิม เพียงแต่กระบวนการและวิธี
พิจารณาทั้งหมดกระทําผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น ซึ่ง
ประกอบด้วย การยื่นคําเสนอข้อพิพาท การส่งเอกสาร
เป็นพยานหลักฐาน การสืบพยาน และการทําคําชี ้ขาด
ผ่านระบบอิเล ็กทรอนิกส์ ด ังนั ้น เม ื ่อพ ิจารณาจาก
บทบัญญัติมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ 
พ.ศ. 2545 จะเห็นว่า การยื่นคําเสนอข้อพิพาท การส่ง
เอกสารหรือคําคู ่ความต่าง ๆ นั ้น จะส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์ตอบรับก็ได้ ทั้งนี้ ให้รวมถึงวิธี
อ่ืนใดที่แสดงถึงความพยายามในการจัดส่ง แม้ว่ามาตรา 7 
ไม่ได้กล่าวถึงการส่งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มีเพียง
การบัญญัติว่า “โดยวิธีอื ่นใด” กรณีดังกล่าวผู ้วิจัยมี
ความเห็นว่า คําว่า “โดยวิธีอื ่นใด” นี ้ ให้หมายความ
รวมถึง การส่งโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย แต่อย่างไรก็ดี 
ในทางปฏิบิติยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจน เป็นเพียงการให้ศาล
ตีความเท่าน้ัน ดังน้ัน หากมีการยื่นคําเสนอข้อพิพาท การ
ส่ง เอกสาร หร ือค ําค ู ่ความต ่างๆ ของกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ จําเป็นต้องให้ศาล
ต ี ค วามตามมาต ร า 7 แห ่ งพ ระ ร าชบ ัญญ ั ติ
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 ซ่ึงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล
แต่ละท่าน อาจนําไปสู่หลักเกณฑ์ที่ไม่มีความแน่นอน 

 ว ัตถ ุประสงค ์ของการระง ับข ้อพิพาทโดย
อนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การดําเนิการ

ระงับข้อพิพาทเกิดความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด
ค่าใช้จ่ายยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การระงับข้อพิพาททาง
อนุญาโตตุลาการในข้อพิพาทที่มีจํานวนทุนทรัพย์มากนั้น 
ในการสืบพยานบุคคล เกิดปัญหาที่คู่พิพาทไม่สามารถนํา
พยานปากสําคัญมาสืบ ณ สถานที ่ที่กําหนดให้มีการนํา
สืบพยานได้ เน่ืองจากพยานอยู่ไกล หรือไม่มีภูมิลําเนาอยู่
ในราชอาณาจักร ในกรณีเช่นนี ้ อนุญาโตตุลาการอาจ
พิจารณาให้มีการสืบพยานบุคคลดังกล่าวผ่านทาง Video 
Conference ได้ แต่พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ 
พ.ศ. 2545 มาตรา 30 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ในกรณีที่
ค ู ่พ ิพาทไม ่ ได ้ ตกลงก ันไว ้ เป ็นอย ่ างอ ื ่น  ให ้คณะ
อนุญาโตตุลาการเป็นผู้กําหนดว่าจะสืบพยาน หรือฟังคํา
แถลงการณ์ด้วยวาจา หรือดําเนินกระบวนพิจารณา โดย
รับฟังเพียงเอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นใดก็ได้ ซึ่งเมื่อ
พิจารณาตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว จะเห็นว่า ไม่ได้บัญญัติให้ทําได้โดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ หากมีการสืบพยานผ่านทาง Video 
Conference อาจเกิดปัญหาว่าจะรับฟังได้หรือไม่ ซึ่งต้อง
ให้ศาลตีความ จึงทําให้เกิดความไม่สะดวก เกิดความล่าช้า 
และคู ่พิพาทเสียค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ ้น ซึ ่งไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

2. ปัญหาเก่ียวกับการทําคําชี้ขาด 
พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 

มาตรา 37 วรรคแรก กําหนดรูปแบบของคําชี้ขาดไว้ว่า 
“ค ําช ี ้ขาดต ้องท ําเป ็นหน ั งส ือลงลายม ือช ื ่อคณะ
อนุญาโตตุลาการ ถ้าคณะอนุญาโตตุลาการมีจ ํานวน
มากกว่าหนึ่งคน การลงลายมือชื่อของอนุญาโตตุลาการ
เสียงข้างมากถือว่าเพียงพอแล้ว แต่ต้องจดแจ้งเหตุขัดข้อง
ของอนุญาโตตุลาการผู ้ซึ ่งไม่ลงลายมือชื ่อนั ้นไว้ด้วย” 
รวมถึงคําชี้ขาดต้องระบุวันและสถานที่ด ําเนินการทาง
อนุญาโตตุลาการด้วย ดังน้ัน เม่ือพิจารณาถึงประเด็นการ
ทําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาที่
อาจเกิดขึ้น คือ การทําคําชี้ขาดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
จะมีผลทางกฎหมายได ้หร ือไม่น ั ้น จะต ้องพิจารณา
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 
2544 ประกอบด้วย เนื ่องจากคําชี้ขาดที่อยู่ในรูปแบบ
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อิเล ็กทรอนิกส์จะถ ือเป ็นคําช ี ้ขาดที ่ม ีผลบังค ับตาม
กฎหมายได้น้ันต้องทําเป็นหนังสือ ซึ่งต้องนําหลักการตาม
มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัต ิว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ 2544 มาปรับใช้เทียบเคียงว่าข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใดจึงจะถือว่าได้ทําเป็นหนังสือ
แล้ว รวมถึงการลงลายมือชื ่อที ่กฎหมายยอมรับต้องมี
ลักษณะเป็น อักษร อักขระ ตัวเลข เสียง หรือสัญลักษณ์
อ่ืนใดที่สร้างขึ้นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อระบุตัวบุคคลผู ้เป็นเจ้าของลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้องกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น และ
เพื ่อแสดงว่าบุคคลดังกล่าวยอมร ับข้อความในข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์นั ้น ซึ ่งต้องเป็นไปตามมาตรา 4 แห่ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 
2544 ด้วย 

3. ปัญหาเก่ียวกับมาตรการคุ้มครองชั่วคราวโดย
อนุญาโตตุลาการฉุกเฉิน 

พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 
มาตรา 16  บ ัญญ ัต ิ ว ่ า “ค ู ่ส ัญญาท ี ่ ได ้ท ํ าส ัญญา
อนุญาโตตุลาการไว้อาจยื่นคําร้องต่อศาลที่มีเขตอํานาจให้
มีคําสั ่งใช้วิธีการชั่วคราวเพื ่อคุ้มครองประโยชน์ของตน
ก่อน หรือขณะดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการได้ ถ้าศาล
เห็นว่ากระบวนการพิจารณานั้น หากเป็นการพิจารณา
ของศาลแล้วศาลทําให้ได้ก็ให้ศาลจัดการให้ตามคําร้องนั้น 
ทั้งน้ี ให้นําบทบัญญัติแห่งกฎหมายวิธีพิจารณาความของ
ศาล ในส่วนที่เก่ียวกับการน้ันมาใช้บังคับโดยอนุโลม  

ในกรณีที ่ศาลมีคําสั ่งตามคําร้องของคู่สัญญา
ตามวรรคหน่ึง ถ้าคู่สัญญาฝุายที่ยื่นคําร้องมิได้ดําเนินการ
ทางอนุญาโตตุลาการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมี
คําสั่ง หรือภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด ให้ถือว่าคําสั่ง
น้ันเป็นอันยกเลิกเม่ือครบกําหนดดังกล่าว”  

มาตรานี ้เป็นเรื ่องของการที ่ค ู ่สัญญาที ่ได้ทํา
สัญญาอนุญาโตต ุลาการขอให ้ศาลสั ่งให ้ม ีมาตรการ
ค ุ ้ มครองช ั ่ วคราวก ่อน หร ื อขณะด ํา เน ินการทาง
อนุญาโตต ุลาการ ปัญหา ค ือ หากการพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการดําเนินอยู ่ในต่างประเทศ คู่กรณีจะขอ
คุ ้มครองชั ่วคราวจากศาลไทยได้หร ือไม่ ตัวอย่างเช่น 

บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และมีสํานักงานแห่งใหญ่
อยู่ในประเทศไทยสองบริษัทมีข้อพิพาทกันตามสัญญา 
และด ํ าเน ินการระง ับข ้อพ ิพาทน ั ้ นตามข ้อบ ังค ับ
อนุญาโตตุลาการของหอการค้านานาชาติ (International 
Chamber of Commerce) ที่สิงคโปร์ คู่กรณีฝุายหนึ่ง
ต้องการที่จะขอคุ้มครองจากศาลโดยขอให้ศาลมีคําสั่งห้าม
ชั ่วคราวมิให้คู ่กรณีอีกฝุายหนึ ่งกระทําซํ้า หรือกระทํา
ต่อไปซ่ึงการผิดสัญญาจนกว่าอนุญาโตตุลาการจะวินิจฉัยชี้
ขาดข้อพิพาทเสร็จ ศาลไทยสามารถให้ความคุ ้มครอง
ดังกล่าวแก่คู่กรณีน้ันได้หรือไม่ ตามหลักแล้วการขอความ
ช่วยเหลือทางศาล (judicial assistance) จะต้องขอต่อ
ศาลที่มีการดําเนินการอนุญาโตตุลาการอยู่ในเขต เพราะ
สอดคล้องกับเรื่องอํานาจอธิปไตย และเขตอํานาจศาล ซึ่ง
ในกรณีตามอุทาหรณ์นี ้ต ้องด ูกฎหมายของประเทศ
สิงคโปร์ การไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของศาลสิงคโปร์อาจทําให้
กรรมการ หรือผู้จัดการของบริษัทคู่กรณีถูกศาลสิงคโปร์
ลงโทษฐานละเมิดอํานาจศาลได้ แต่อาจมีปัญหาว่าจะถูก
ลงโทษได้อย่างไรหากบุคคลเหล่านั้นไม่เข้ามาในประเทศ
สิงคโปร์ หากอุทาหรณ์เปลี ่ยนเป็นว่าคู ่กรณีฝุายหนึ ่ง
ต้องการที่จะขอให้ศาลมีคําสั ่งยึด หรืออายัดทรัพย์สินที่
พิพาท หรือทรัพย์สินของคู่กรณีอีกฝุายหนึ่งทั้งหมด หรือ
บางส่วนไว้ก่อนอนุญาโตตุลาการทําคําชี้ขาดในทํานอง
เดียวกับการขอคุ้มครองชั่วคราวตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งมาตรา 254 ศาลสิงคโปร์จะให้ได้
หรือไม่คําตอบอยู่ที่กฎหมายสิงคโปร์ อย่างไรก็ตาม แม้
ศาลสิงคโปร์จะออกหมายยึดและอายัดให้ได้ หมายนั้นก็
ใช้ได้เฉพาะทรัพย์สินของคู่กรณีที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์
เท่าน้ัน จะนําหมายข้ามประเทศมายึดและอายัดทรัพย์สิน
ของคู่กรณีในประเทศไทยไม่ได้ เพราะขัดต่อหลักอธิปไตย 
ดังน้ัน ในกรณียึดหรืออายัดทรัพย์สินในประเทศไทยเป็น
การชั่วคราว คู่กรณีฝุายที่ประสงค์ที่จะให้มีการยึดหรือ
อายัดดังกล่าว ไม่มีทางเลือกอ่ืน นอกจากจะต้องยื่นคําร้อง
ต ่ อศาลไทยท ี ่ ม ี เ ขตอ ํ านาจตามพระราชบ ัญญ ัติ
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 เท่านั้น ซึ่งกรณีดังกล่าวทํา
ให้เกิดความไม่สะดวก ล่าช้า และเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น ซึ่ง
ขัดกับวัตถุประสงค์ของการอนุญาโตตุลาการที่ต ้องการ
ความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย 
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จากการศึกษากฎหมายอนุญาโตตุลาการของ 
สหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์ ต่างได้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
อนุญาโตตุลาการประเทศตน รวมถึงข้อบังคับว่าด้วยการ
อนุญาโตตุลาการเพื ่อให้สอดคล้องกัน และยังมีการให้
อ ํ าน า จอ น ุ ญ า โ ต ต ุ ล า ก าร ฉ ุ ก เ ฉ ิ น  ( Emergency 
Arbitrator) เพื่อทําหน้าที่ออกคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อน 
หรือในระหว่างรอการแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ เพื่อ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ ้นในช่วงเวลาดังกล่าวและเป็นกรณี
เร ่ งด ่ วน ในเ ร ื ่องมาตรการค ุ ้มครองช ั ่ วคราวโดย
อนุญาโตตุลาการฉุกเฉินนี้ จึงเป็นประเด็นสําคัญประเด็น
หนึ่งที่หากประเทศไทยไม่นํามาพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายในประเด็นการให้อํานาจอนุญาโตตุลาการออก
คําส ั ่งคุ ้มครองชั ่วคราวก่อน หรือในระหว่างรอคณะ
อนุญาโตตุลาการ ในขณะที่กฎหมายและข้อบังคับสถาบัน
อนุญาโตตุลาการของประเทศอื่น ๆ ต่างรับแนวคิดเรื่อง
มาตรการคุ้มครองชั่วคราวโดยอนุญาโตตุลาการฉุกเฉิน ใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติทั ้งสิ ้น เพื ่อทําให้กระบวน
พิจารณาเป็นไปด้วยความสะดวก และกระชับรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น ทําให้มีค่าใช้จ่ายน้อยลง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
หากประเทศไทยยังไม่ปรับปรุงดังเช่นประเทศอื่น ๆ ย่อม
เป็นจุดด้อยที่ไม่สามารถดึงดูดให้มีผู้มาใช้บริการอันจะทํา
ให้ประเทศสูญเสียโอกาสในการเสริมสร้างเศรษฐกิจให้
เติบโตอย่างแข็งแกร่งได้ 

4. ป ัญหาความร ับผ ิดในทางอาญาของ
อนุญาโตตุลาการ 

ประ เด ็นเ ร ื ่องความร ับผ ิดทางอาญาของ
อนุญาโตตุลาการ ซ่ึงเป็นบทบัญญัติภายใต้มาตรา 23 แห่ง
พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 เป็นประเด็น
ที ่ประเทศไทยได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากว่าไม่
เ หมาะสมและส ่ ง ผลกร ะทบต ่ อการพ ัฒนากา ร
อนุญาโตตุลาการของไทย เนื่องจากจะเป็นอุปสรรคทําให้
ผ ู ้ม ีความร ู ้ความสามารถไม ่ต ้องการเข ้าร ับหน ้าท ี่
อนุญาโตตุลาการ เพราะเกรงว่าจะถูกดําเนินคดีให้รับผิด
โดยค ู ่ความฝ ุายท ี ่ ไม ่พอใจค ําช ี ้ขาด และส ํ า หร ับ
ชาวต ่ าง ชาต ิด ้ ว ยแล ้ ว โ อกาสท ี ่ จะ มาท ํ าหน ้ าท ี่
อนุญาโตตุลาการในประเทศไทยเป็นไปได้ยาก เพราะ
ความกังวลคงไม่ต่างจากอนุญาโตตุลาการไทยนัก คู่พิพาท

ที่เป็นชาวต่างชาติย่อมต้องการอนุญาโตตุลาการที ่เป็น
ชาวต่างชาติมากกว่า  จึงกล่าวได้ว่าบทบัญญัติในส่วนนี้
เป็นอุปสรรคต่อการดึงดูดให้อนุญาโตตุลาการต่างประเทศ
เข้ามาดําเนินกระบวนพิจารณาในประเทศไทย 

สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ จีน ประเทศเหล่านี้ให้
ความคุ้มกันอนุญาโตตุลาการที่มีลักษณะเด็ดขาด โดยมอง
ว่าอนุญาโตตุลาการทําหน้าที ่เปรียบเสมือนกึ ่งศาล จึง
สมควรได้รับความคุ้มกันเช่นกัน แต่อนุญาโตตุลาการยังคง
ต้องรับผิดหากเป็นกรณีที่การปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที ่ก่อให้เกิดความเสียหายนั ้นเกิดขึ ้นโดยไม่
สุจริต  อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากประเทศต่าง ๆ ที่
ได้ศึกษามาข้างต้นไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติความรับผิด
ทางอาญาในกฎหมายอนุญาโตตุลาการของประเทศ
เหล่านี ้ ยกเว้นมีบางมลรัฐของสหรัฐอเมริกา เช่น มล
รัฐแมสซาชูเสท มลรัฐแคลิฟอร์เนีย มลรัฐไอดาโฮ มลรัฐ
เซาท์แคโรไลนา ได้กําหนดความรับผิดการประพฤติมิชอบ
ในเรื ่องการรับสินบนไว้ในกฎหมายอาญา และประเทศ
สิงคโปร์ที ่กฎหมายอาญาสิงคโปร์บัญญัติไว้ในมาตรา 
21(e) (Statutes of the Public of Singapore Penal 
Code) โดยที ่อนุญาโตต ุลาการอย ู ่ ในน ิยามหมวด 
“ข้าราชการ” (Public Servant) หากอนุญาโตตุลาการ
ประพฤติมิชอบโดยการเรียกรับสินบนจะต้องรับโทษทาง
อาญา จําคุกไม่เกิน 3 ปีหรือทั้งจําทั้งปรับ   

ส่วนประเทศไทย ประเด็นเรื่องความรับผิดทาง
อาญาของอนุญาโตตุลาการนั้นมีการถกเถียงกันตั้งแต่ใน
ชั้นร่างกฎหมาย รวมถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝุาย 
ทั้งน้ี ในหลายงานวิจัยได้มีการแสดงความคิดเห็นซึ่งแบ่ง
ออกเป็นสองฝุาย ฝุายที่เห็นด้วยกับการบัญญัติความรับ
ผิดทางอาญา โดยให้เหตุผลว่าเพื่อเป็นการปูองปรามผู้ที่
ทําหน้าที่เป็นอนุญาโตตุลาการไม่ให้ใช้ตําแหน่งหน้าที่ของ
ตนในการเรียก รับผลประโยชน์ หรือสิ ่งอื ่นใด ทั ้งยัง
ปูองกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ หรือประชาชน ด้วย
เหตุที่ว่าอนุญาโตตุลาการเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญ คําชี้ขาด
ที่ทําขึ้นโดยอนุญาโตตุลาการมีผลผูกพันต่อคู่พิพาท และ
ในบางกรณีรัฐก็อาจเป็นคู่สัญญาด้วยเช่นกัน จึงเห็นควรให้
กําหนดให้มีความรับผิดทางอาญา เพื่อใช้เป็นกลไกปูองกัน
และควบคุมการใช้อํานาจโดยมิชอบของอนุญาโตตุลาการ 
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เน่ืองจากเห็นว่าปัญหาทุจริตในประเทศไทยเป็นเรื่องที่มี
ความสําคัญมาก โดยมองว่าอนุญาโตตุลาการมีสถานะ
คล้ายผู ้พิพากษาซึ ่งเป็นผู ้ใช้อํานาจตุลาการ และหาก
อนุญาโตตุลาการเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินเพื่อ
ประโยชน์อ่ืนใดสําหรับกระทําการ หรือไม่กระทําการใดๆ 
อันเน่ืองจากหน้าที่อนุญาโตตุลาการ ไม่ว่าการนั้นจะชอบ
ด้วยหน้าที่ของตนหรือไม่ อันมีลักษณะเป็นความผิด “รับ
สินบน” ซึ ่งกระทบต่อการอนุญาโตตุลาการ และความ
ม่ันคงในทางเศรษฐกิจ ตลอดจนความสงบสุขของสังคมซึ่ง
เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของ
ป ร ะ ช า ช น  จ ึ ง ค ว ร ก ํ า ห น ด โ ท ษ ท า ง อ า ญ า แ ก่
อนุญาโตตุลาการ 

ส ่ วนฝ ุายท ี ่ ไม ่ เห ็นด ้ วย กล ับมองว ่ าการ
อนุญาโตตุลาการเป็นเรื่องระหว่างเอกชนด้วยกัน โดยทํา
ข้อตกลงร่วมกันว่าจะใช้การอนุญาโตตุลาการในการระงับ
ข้อพิพาทของตนแทนที่จะใช้วิธีการทางศาล  ดังนั้น จึงถือ
ว่าเป็นเอกสิทธ์ิของคู่กรณีในสัญญา การที่บัญญัติโทษทาง
อาญาอาจก้าวล่วงอํานาจได้  อีกทั ้ง บทบัญญัต ิแห่ง
พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ได้วางกรอบ
กฎหมายไว้สําหร ับคู ่พ ิพาทที ่สามารถตรวจสอบและ
ควบคุมการใช้อํานาจของอนุญาโตตุลาการไว้ค่อนข้าง
รัดกุม  ทั้งน้ี เม่ือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอนุญาโตตุลาการมี
แนวโน้มไม่เป็นกลาง มีอคติ หรือส่อไปในทางทุจริต ก็
สามารถใช้มาตรการทางกฎหมายที่บัญญัติไว้ดําเนินการ
ต่อผู้นั้นได้ การบัญญัติความรับผิดเช่นนี้อาจเปิดช่องให้
คู่พิพาทฝุายที่เสียประโยชน์ใช้เป็นช่องทางฟูองร้องกลั่น
แกล้งได้  นอกจากนี้จะเป็นการตัดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้
ค ว า มส า มา ร ถ  ห ร ื อ ผ ู ้ เ ช ี ่ ย วช า ญ ใ น เ ร ื ่ อ ง ก า ร
อนุญาโตต ุลาการไม่อยากมาเข ้าร ่วมทําหน ้าท ี ่ เป ็น
อนุญาโตตุลาการ ประกอบกับวิธีการระงับข้อพิพาทด้วย
การอนุญาโตตุลาการเป็นเรื่องที่ประเทศไทยยังต้องมีการ
พัฒนาอีกมาก หากมีบทบัญญัติในเรื่องนี้ย่อมส่งผลทําให้
ประเทศไทยไม่เป็นที่ยอมรับจากเวทีโลก และผู้ใช้บริการ
หันไปใช้ประเทศอ่ืนแทน 

 จากกรณีที่กล่าวมา ผู ้วิจัยเห็นว่าไม่
ควรก ําหนดความร ับผ ิ ดทางอาญา เน ื ่องจากการ
อนุญาโตตุลาการเกิดขึ ้นจากข้อตกลงของคู่สัญญา ซึ ่ง

เป็นไปตามหลักพื้นฐานของนิติกรรมสัญญาทางแพ่ง เป็น
การระงับข้อพิพาททางแพ่ง การดําเนินกระบวนพิจารณา
ย่อมเป็นไปตามเจตนาของคู่กรณีเป็นสําคัญ อํานาจรัฐจะ
ไม่เข้ามาก้าวก่าย ตราบใดที่ข้อตกลงนั้นไม่เป็นการขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การ
แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อทําหน้าที่ชี้ขาดข้อพิพาทเกิด
จากข้อตกลงที ่ค ู ่กรณีเป็นผู ้กําหนด เมื ่อกระบวนการ
พิจารณาเสร็จสิ้นอนุญาโตตุลาการก็สิ้นสุดหน้าที่เช่นกัน 
อีกทั้ง บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ 
พ.ศ. 2545 ได้วางกรอบกฎหมายไว้สําหรับคู ่พิพาทที่
สามารถตรวจสอบ และควบค ุมการใช ้อ ํานาจของ
อนุญาโตตุลาการไว้แล้ว  นอกจากนี ้ การกําหนดโทษ
อน ุญาโตต ุ ลาการอาจท ํ า ให ้ ไม ่ ม ี ผ ู ้ ใ ดสม ัคร เป ็น
อนุญาโตตุลาการ เพราะกลัวจะถูกกลั่นแกล้งหากวินิจฉัยชี้
ขาดข้อพิพาทไม่เป็นที่ถูกใจของคู ่พิพาทฝุายใดฝุายหนึ่ ง 
อันจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบอนุญาโตตุลาการ
ต่อไป 

 
5. สรุปและข้อเสนอแนะ 

 1. บทสรุป 
อนุญาโตต ุลาการทางอ ิเล ็กทรอน ิกส ์น ั ้นมี

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการระงับข้อพิพาทที่มีการ
ดําเนินการผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื ่อให้สอดคล้อง
และเป็นการรองรับข้อพิพาทต่าง ๆ ที่เกิดจากธุรกรรมทาง
อ ิ เ ล ็ กทรอน ิกส ์  ซ ึ ่ ง ในป ัจจ ุบ ัน เป ็นท ี ่ ยอมร ับว ่ า
อนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้ได้กับทั้ง
การระง ับข ้อพิพาทที ่ เก ิดจากธ ุรกรรมทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์และข้อพิพาทที่ไม่ได้เกิดจากธุรกรรมทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ อนุญาโตตุลาการทาง
อิเล ็กทรอนิกส์น ั ้นมีข ้อดี ค ือ สะดวก รวดเร ็ว และ
ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าการดําเนินคดีในศาล และการ
ระง ับข ้ อพ ิพาททาง เล ื อกแบบด ั ้ ง เด ิ ม เน ื ่องจาก
กระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ สามารถกระทําผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งสิ ้น จึงส่งผลให้เป็นวิธีการระงับข้อ
พิพาทที่นิยมในต่างประเทศเป็นอย่างมาก 

อย่างไรก็ตาม การบังคับใช้อนุญาโตตุลาการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยนั้น ยังมีข้อจํากัด กล่าวคือ 
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อนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นเรื่องใหม่และมี
ลักษณะบางประการแตกต่างจากการอนุญาโตตุลาการ
แบบดั้งเดิม เช่น การยื่นคําเสนอข้อพิพาท การส่งเอกสาร
หร ื อค ํ าค ู ่ความต ่าง  ๆ  การส ืบพยาน การร ับฟ ั ง
พยานหลักฐาน การทําคําชี้ขาดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
จะต้องดําเนินการอย่างไรจึงจะชอบด้วยกฎหมาย จาก
ความยุ่งยากที ่กล่าวมาข้างต้นจึงทําให้อนุญาโตตุลาการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์มีข้อจํากัดการใช้ นอกจากนี้ข้อมูลใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์น้ันสามารถเปลี่ยนแปลงหรือทําซํ้า
ได ้ง ่าย ด ังนั ้นจึงจ ําเป ็นต ้องมีมาตรการร ักษาความ
ปลอดภัยในการดูแลรักษาการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ต่าง ๆ เพื่อรักษาความเป็นต้นฉบับและจะต้องมีบุคคลที่
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเข้ามาควบคุมดูแล 

ทั้งน้ี ประเทศไทยเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีความ
พยายามจะพัฒนาอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์
เพ ื ่ อ ให ้ สอดคล ้ องก ั บแนวทางปฏ ิ บ ั ต ิ ของนานา
อารยประเทศ แต ่ก ็ย ังไม่ประสบผลสําเร็จเท ่าที ่ควร 
เนื่องจากกฎหมายที่มีอยู่ไม่รองรับอนุญาโตตุลาการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จากการศึกษาพบว่า กฎหมายที่ใช้บังคับ
ก ับการอน ุญาโตต ุ ลาการทางอ ิ เ ล ็กทรอน ิกส ์  ค ื อ 
พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 ประกอบ
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ .ศ.
2544 ซ ึ ่ งต ้องพ ิจารณาในแต ่ละข ั ้ นตอนของการ
อนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ คือ นํากฎหมาย 2 
ฉบับ มาใช้ประกอบกันและเท่าที ่ไม่ขัดกับกฎหมายที่
เก ี ่ยวกับความสงบเร ียบร ้อยและศีลธรรมอันด ีของ
ประชาชน แต่อนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์มี
รายละเอียด ข ั ้นตอนต ่าง ๆ ย ุ ่ งยากมากพอสมควร 
เนื ่องจากมีเทคโนโลย ีเข ้ามาเกี ่ยวข ้องด ้วย ด ังน ั ้น 
นอกเหนือจากตัวบทกฎหมายที ่ต ้องมีความชัดเจนและ
ครอบคลุมแล้วต้องประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
เทคโนโลย ีเข ้ามามีส ่วนช่วยเหลือในการพัฒนาการ
อนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

 2. ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาพบว่า ปัญหาที ่ทําให้

การอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่เป็นที่นิยมใน
ประเทศไทยนั้น เนื่องจากขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ 

และขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี 
รวมถึงประชาชนส่วนใหญ่ยังคงให้ความเชื่อถือกับระบบ
ศาลมากกว่า นอกจากนี้ยังไม่มีกฎหมายที ่มีหลักเกณฑ์
แน่นอนมาใช้บังคับ อีกทั ้งยังขาดการปร ับปร ุงแก้ไข
กฎหมายให้ทันต่อยุคสมัยให้เทียบเท่านานาอารยประเทศ 
ดังนั้น ผู ้วิจัยจึงขอเสนอแนะว่าควรมีกฎหมายที ่ใช้กับ
อนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นการเฉพาะ โดย
บัญญัติเป็นหมวดหน่ึงในพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ
ฉบับปัจจุบัน เพื่อกําหนดวิธีการและขั้นตอนต่าง ๆ และ
เพื่อรองรับการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มี
สภาพบังคับตามกฎหมาย ผู้วิจัยเห็นว่า ควรมีการแก้ไข
เพิ่มเติม หมวด 9 ในพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ 
พ.ศ.2545 นอกจากนี ้ ผู ้วิจัยยังเห็นว่าควรมีการแก้ไข
เพ ิ ่ มเต ิ มในเร ื ่ องมาตรการค ุ ้มครองช ั ่ วคราวโดย
อนุญาโตตุลาการฉุกเฉิน และความรับผิดทางอาญาของ
อนุญาโตตุลาการ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
หมวด 9 
อนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

มาตรา 47/1  อนุญาโตตุลาการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า การระงับข้อพิพาทโดย
อนุญาโตตุลาการ ซ่ึงนําวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เข้ามา
ช่วยในการดําเนินการ  

มาตรา 47/2 การส่งเอกสารตาม มาตรา 7 หาก
ได้ส่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถยืนยันผู้รับส่งและ
วันเวลาที่ส่งได้ ให้ถือว่าบุคคลซึ ่งระบุไว้ในเอกสารนั ้น
ได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว 

มาตรา 47/2  การส่งหนังสือตาม มาตรา 27 
หากได้ส่งในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถยืนยัน
ผู้รับผู้ส่งและวันเวลาที่ส่งได้ ให้ถือว่าเป็นการส่งหนังสือ
โดยชอบ 

มาตรา 47/3 การสืบพยานตาม มาตรา 30 
คณะอนุญาโตตุลาการอาจใช้วิธีสืบพยานโดยจัดให้มีการ
ถ่ายทอดภาพและเสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพ
ได้ 

มาตรา 47/4 การทําคําชี ้ขาดตาม มาตรา 37 
คณะอนุญาโตตุลาการอาจทําเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดย
มีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และส่งสําเนาคําชี้ขาด
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น้ันให้แก่คู่พิพาททุกฝุายโดยส่งทางรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ได้ 

   
นอกจากน ี ้  เห ็นควรให ้แก ้ ไขเพ ิ ่ม เต ิ มใน

พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 ดังน้ี 
มาตรา 16/1  ให้อนุญาโตตุลาการมีอํานาจใน

การออกคําสั ่งคุ้มครองชั่วคราว และมีอํานาจบังคับคําชี้
ขาดมาตรการชั่วครวได้ 

มาตรา 23 ให้ยกเลิกความรับผิดทางอาญาของ
อนุญาโตตุลาการ 
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บทคดัย่อ 
 การใช้เสรีภาพในการนําเสนอข่าวสาร หรือการแสดงความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนนั้นเป็นสิ่งสําคัญที่
จะทําให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนสามารถที่จะนําเสนอข้อเท็จจริง และข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงได้มีการ
รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 โดยการใช้เสรีภาพในการนําเสนอข่าวสาร หรือการแสดงความ
คิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนจะต้องเป็นไปตามหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ซ่ึงหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพนั้นเป็นเพียง
หลักเกณฑ์ที่ได้ถูกกําหนดขึ้นเพื่อเป็นกฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับเฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกในองค์กรเท่านั้น จึงทําให้เกิดปัญหาในการ
บังคับใช้ในเรื่องของจริยธรรมแห่งวิชาชีพในการศึกษานี้จึงมีเปูาหมายเพื่อหาทางแก้ไขปัญห าทางกฎหมายในเรื่องของ
จริยธรรมวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนให้มีสภาพบังคับเป็นการทั่วไป วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ คือ  (1) เพื่อ
ศึกษาจริยธรรมวิชาชีพที่เก่ียวกับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนในประเทศ และต่างประเทศ (2) เพื่อศึกษาถึงองค์กรที่มีหน้าที่ใน
การกํากับดูแลผู ้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน และกําหนดหลักจริยธรรมวิชาชีพของสื ่อมวล เพื ่อไม่ให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนใช้เสรีภาพที่ตนมีอย่างไม่มีขอบเขต และเพื่อเป็นการคุ้มครองบุคคลที่ตกเป็นข่าว โดยการศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิง
คุณภาพด้วยการวิจัยเชิงเอกสาร และได้ทําการศึกษากฎหมายเปรียบเทียบกับ สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐฝรั่งเศส ญี่ปุุน 
 จากการศึกษาปัญหาดังกล่าวน้ัน ประเทศไทยควรให้มีการจัดทําพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรของผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนให้มีอํานาจในการควบคุมกํากับดูแล และมีอํานาจในการออกมาตรการต่างๆ ขึ้นมาเพื่อควบคุมการดําเนินงานของผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน และควรให้มีการจัดทําพระราชบัญญัติจริยธรรมของวิชาชีพสื่อมวลชนเป็นการเฉพาะ ให้มีสภาพ
บังคับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนโดยตรง เช่นเดียวกันกับ ทนายความ แพทย์ และนักบัญชี 
คําสําคัญ: ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน, จริยธรรมวิชาชีพ, สิทธิส่วนตัว, บุคคลสาธารณะ 

Abstract 
 Use of freedom to present news or opinions of the mass media is important to present the facts 
and news efficiently. Therefore, it was guaranteed in the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 
2560 by using the freedom to present information or the opinions of mass media must be in accordance 
with professional ethics. In which the professional ethics are rules that have been established to be rules 
of the organization members only. It causes problems in the enforcement of professional ethics. In this 
study, the objective is to find a solution to the legal problems regarding the professional ethics of the 
mass media. The objectives of this study consist of (1) to study the professional ethics relating to mass 
media professionals in Thailand and abroad, (2) to study the organization that is responsible for 
supervising the media professionals and define professional ethics of mass media to prevent media 
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professionals from using their freedom without limits. This study is a qualitative study with documentary 
research and law comparison to the United States, France, and Japan. 
 From this study, Thailand should establish a statutory organization for media professionals to 
have the power to control and supervise and the authority to issue various measures for controlling the 
operation of the media professionals. Thailand should have a special ethics act of the media profession 
to force the mass media as well as lawyers, doctors and accountants. 
Keyword: mass media professional, professional ethics, privacy right, public figure 
 

1. บทนํา 
 ใ น ย ุ ค โ ล ก ภ ิ ว ั ต น ์  ( globalization) 
ความก้าวหน้าทางสังคม และเทคโนโลยีมีการพัฒนามาก
ขึ ้นทําให้ข้อมูลข่าวสารนั ้นได้ถูกส่งได้ง่ายขึ ้น โดยมีผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูล
ให ้ประชาชนได ้ร ับรู ้ข ่าวสารโดยทั ่วกัน  และในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยน้ัน เสรีภาพของผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชนมีความสําคัญมาก เพราะเป็นเสรีภาพ
ของประชาชนในการแสดงออก และถ้าผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนในประเทศมีเสรีภาพ ก็เท่ากับว่าประชาชนของ
ประเทศน้ันมีเสรีภาพในการเข้าถึง และรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของสังคม และรัฐบาลมากเท่านั้น (วนิดา แสงสารพันธ์
,2551: 11)โดยผู ้ประกอบวิชาชีพสื ่อมวลชนจะเป ็น
สื่อกลางในเสนอข้อมูลข่าวสารระหว่างรัฐกับประชาชน 
หรือเป็นสื ่อกลางในการนําเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆ 
ระหว่างประชาชนกันเองด้วยเช่นกัน สภาพการณ์ของ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนภายใต้กรอบระบอบประชาธิปไตย ในปัจจุบัน
ได้มีการพัฒนาเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพมากขึ้นในหลาย
ประเทศโดยเฉพาะประเทศที ่มีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยในฐานะเป็น “สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน” 
 แนวคิดเรื่องสิทธิและเสรีภาพตามธรรมชาติ ถือ
ว่าเป็นพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของสิทธิมนุษยชน 
(Human rights) สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่ติดตัวมนุษย์
ทุกคนมาตั้งแต่กําเนิด เป็นคุณลักษณะประจําตัวของแต่
ละคนที ่ เปลี ่ยนแปลงอยู ่ตลอดเวลา และมีอิสระที ่จะ
สามารถปกปูองสิทธิและเสรีภาพของตนเองได้ 

 จากแนวคิดที่กล่าวมา เป็นที่มาของเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็น (freedom of expression) 
หมายถึง สิทธิมนุษยชนตามกฎหมาย และมาตรฐานสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศ คือ สิทธิที ่เราจะแสดงออก 
หรือสื่อสารความรู้สึกนึกคิด หรือความเห็น ด้วยการพูด 
การแสดงท่าทาง หรือการสื ่อสารด้วยต ัวหนังสือ ใน
รูปแบบต่างๆ เช่น เสียงเพลง ภาพถ่าย ภาพกราฟฟิก 
หรือภาพเคลื่อนไหว นอกจากน้ียังรวมถึงสิทธิในการค้นหา
ข้อมูล เข้าถึง หรือรับข้อมูล ความรู้สึกนึกคิด ความเห็นที่
มีการสื่อสาร และเผยแพร่ด้วย  การแสดงความคิดเห็น
ระหว่างบุคคล หรือประชาชนกับร ัฐเป็นหน้าที ่ของผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่จะเป็นผู้นําเสนอข่าวสาร ซึ่ง
ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนในยุคปัจจุบันเป็นสิ่งที่สําคัญ
ต่อชีวิตประจําวันของผู้คน โดยในระบอบประชาธิปไตย ผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนจึงมีหน้าที ่สําคัญในการเป็น
ปากเสียง เพื ่อรักษาผลประโยชน์ให้แก่ประชาชน ซึ ่ง
ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นประชาชน
ควรมีสิทธิที่จะรู้ (Right to Know) ในข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
เพื่อประกอบการตัดสินใจในการมีส่วนร่วมในการบริหาร
ประเทศ และเพื่อเป็นการดําเนินชีวิตในสังคมได้สงบสุข 
และปลอดภัยต่อมาได้มีการพัฒนาการในทฤษฎีว่าด้วย
หลักประกันส ิทธิและเสร ีภาพของประชาชนท ําให้
ความหมายของเสรีภาพไม่มีความแตกต่างจากคําว่าสิทธิ
มนุษยชนซ่ึงเป็นสิทธิหลักตามธรรมชาติที่ไม่อาจถูกจําจัด
ได้ เช่น เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพของผู้
ประกอบวิชาชีพสื ่อมวลชน โดยเฉพาะเสรีของการพูด 
และการพิมพ์ เพื่อเป็นการจํากัดอํานาจรัฐ และถ่วงดุล
อํานาจ (checks and balancs) ระหว่างผู ้ถืออํานาจ
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ด้วยกันให้อยู่ในระบบ เพื่อเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน(ปรีดี เกษมทรัพย์, 2555: 54 ) 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
ได้บัญญัติเก่ียวกับเสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลไว้
โดยเฉพาะ และมีมาตรการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน เช่น สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น มาตรา 35
วรรคแรก บ ุคคลซึ ่งประกอบวิชาชีพสื ่อมวลชนย่อมมี
เสรีภาพในการเสนอข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็น
ตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
  เม่ือรัฐธรรมนูญได้ให้เสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น หรือนําเสนอข้อมูลข่าวสารของผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนไว้กว้างสําหรับการใช้เสรีภาพของผู้ประกอบ
วิชาชีพสื ่อมวลจึงเกิดปัญหาในการใช้เสรีภาพของผู้ประ
วิชาชีพสื่อมวลชนดังน้ี 
 ประการที ่หนึ ่ง ปัญหาในเรื ่องขององค์กรที ่มี
อ ํ านาจในการควบค ุม และด ูแลผ ู ้ประกอบวิชาช ีพ
สื่อมวลชน ปัญหาดังกล่าวน้ันเกิดจากการที่ไม่มีหน่วยงาน 
หรือองค์กรที่มีหน้าที่ในการควบคุมการใช้เสรีภาพของผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนโดยตรง  
 ประการที่สอง ปัญหาทางกฎหมายในเรื่องของ
การใช้เสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลไม่มีขอบเขต
ที ่ชัดเจนในการกําหนดเสรีภาพของผู ้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชน เพียงกําหนดให้การใช้เสรีภาพของผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชนให้เป็นไปตามจริยธรรมวิชาชีพ สภาพ
ปัญหานี ้เกิดจากการที ่จริยธรรมวิชาชีพของผู ้ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชนน้ันมีสภาพบังคับเพียงสมาชิกเท่านั้น ไม่
มีสภาพบังคับเป็นการทั่วไป 
 ประการที่สาม ปัญหาทางกฎหมายในเรื่องของ
การคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่ผู ้ถูกกระทํา
ละเมิดโดยผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ปัญหาดังกล่าว
เกิดจากการที ่ผ ู ้ประกอบวิชาชีพสื ่อมวลชนนั ้นได้ใช้
เสรีภาพของตนเองทําให้เกิดความเสียหายกับบุคคลอื่น 
ในการกระทําของผู ้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนควรที่จะ
กําหนดถึงการกระทําที ่เป็นความผิดเกี ่ยวกับผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชนเป็นการเฉพาะ 

 ประการที ่สี ่ ปัญหาทางกฎหมายในเรื ่องของ
สภาพของบุคคลตามกฎหมาย สภาพปัญหาดังกล่าวนั้ น
เกิดจะสภาพสังคมในปัจจุบันนั้นทําให้สภาพของบุคคล
แบ่งแยกเป็นบุคคลธรรมดาและบุคคลสาธารณะ ซึ่งบุคคล
สาธารณะเป็นบุคคลที ่ประชาชนให้ความสนใจ ในการ
นําเสนอข่าวสารของบุคคลสาธารณะจะต้องมีขอบเขตที่
ต่างจากบุคคลทั่วไป 
 ด้วยปัญหาดังกล่าวจึงจําเป็นต้องศึกษาสภาพ
ปัญหาดังกล่าวให้เกิดความชัดเจน เพื่อหาแนวทางปูองกัน
ไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว และเพื่อให้เกิดมาตรฐานในการ
ใช้เสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนในการนําเสนอ
ข้อมูลข่าวสารได้ถูกต้อง 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับจริยธรรมใน
การใช้เสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน 
 2. เพื ่อวิเคราะห์ปัญหาในการใช้เสรีภาพของ
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่กระทบต่อสิทธิส่วนตัว 
 3. เพื ่อวิเคราะห์กฎหมายไทยเปรียบเทียบ
กฎหมายต่างประเทศที ่เกี่ยวกับเสรีภาพของผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชน 
 4. เพื่อให้ได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
การใช้เสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่กระทบ
ต่อสิทธิส่วนตัว 
 

3. วิธีการดําเนินการ 
 การศ ึ กษ าน ี ้ เ ป ็ นการ ว ิ จ ั ย เ ช ิ ง เ อกสา ร 
(Documentary Research) โดยทําการศ ึกษาจาก
เอกสาร ตํารา หนังสือ บทความ คําอธิบายกฎหมาย ตัว
บทกฎหมาย หลักกฎหมายที ่เกี ่ยวข้อง  บทความ สื ่อ
อิเล ็กทรอนิกส์ และแหล่งข ้อมูลต ่างๆ โดยนําข้อมูล
เหล่าน้ันมาวิเคราะห์ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ได้มานั้นเป็น
ข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ นํามาวิเคราะห์ และประมวลเป็น
ข้อเสนอแนะ 
4.ผลการวิจัย 
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 1. ปัญหาในเรื่องขององค์กรที่มีอํานาจในการ
ควบคุมและดูแลผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน 
 สภาพปัญหาในการไม่มีองค์กรในการตรวจสอบ
การกระทําของผู ้ประกอบวิชาชีพสื ่อมวลชนเป็นการ
เฉพาะนั้นจากสภาพปัญหาดังกล่าวส่งผลให้การนําเสนอ
ข่าวสารของผู ้ประกอบวิชาชีพสื ่อมวลชนนั ้นไม่มีความ
สมดุลระหว่าง สิทธิส ่วนต ัวของบุคคลเสรีภาพของผู้
ประกอบวิชาชีพสื ่อมวลชนในการนําเสนอข่าวสาร และ
สิทธิที่จะได้รับรู้ของประชาชน กับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประโยชน์สาธารณะโดยการนําเสนอข่าวสารของผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่เป็นการละเมิดนั ้นเกิดจาก
การไม่มีความสมดุลในเสรีภาพที่กล่าวน้ี ในบางครั้งก็มีการ
ให้ความสําคัญกับการนําเสนอข่าวสารโดยผู ้ประกอบ
วิชาชีพสื ่อมวลชนมากเกินไป ทําให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนพยามทําทุกวิถีทางที่ให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสาร
โดยมุ่งเน้นแต่การขายข่าวโดยไม่ได้ตระหนักต่อประโยชน์
สาธารณะ ว่าสาธารณชนจะได ้ร ับประโยชน์จากการ
นําเสนอข่าวสารน้ันมากน้อยเพียงใด ซ่ึงผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนที่จะนําเสนอข้อมูลข่าวสารนั้น ต้องเคารพต่อ
เสรีภาพของของบุคคล และไม่ทิ้งประโยชน์ของประชาชน 
 ผู ้วิจ ัยเห ็นว่าองค ์กรของผู ้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนต่างๆ ที่มีอยู่เช่น สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคม
นักวิทย ุและโทรทัศน์แห ่งประเทศไทย หร ือองค ์กร
สื ่อมวลชนอื ่นๆ จะมีลักษณะที ่แตกต่างจากการก่อตั ้ง
องค์กรทางวิชาชีพอื่นๆ เช่น สภาทนายความ แพทยสภา 
และสภาวิชาชีพบัญชี ซึ ่งเป็นองค์กรที ่มีหน้าที ่ในการ
ควบคุม ทนายความ แพทย์ และนักบ ัญชี  ซึ ่งองค ์กร
เหล ่ าน ี ้ ได ้ ถ ู กก ่ อต ั ้ งข ึ ้ น โดยกฎหมายท ี ่ เ ร ี ยกว ่ า 
พระราชบัญญัติทนายความ พระราชบัญญัติวิชาชีพเวช
กรรม และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี ดังนั้น องค์กรทั้ง
สามจึงมีอํานาจตามกฎหมายอย่างแท้จริงที ่จะลงโทษ
สมาชิกของตน สําหรับองค์กรผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน
น้ัน เป็นเพียงข้อตกลงระหว่างสมาชิกเท่านั้น ไม่ได้มีการ
ใช้อํานาจของรัฐตามกฎหมายแต่อย่างใด 

 จากการศึกษาพบว่า กลไกการจัดต ั ้งองค์กร
วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนของประเทศไทย 
และต่างประเทศ เช่นสหรัฐอเมริกา ญี่ปุุน และฝรั่งเศส จะ
พบว่ามีองคร์กรที่ทําหน้าที่ในการควบคุมและตรวจสอบ
สื่อมวลชนในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงจะอธิบายดังต่อไปน้ี 
 ประเทศไทย ปัจจุบันน้ันมีองค์กรที่มีหน้าในการ
กํากับด ูแลในวิชาชีพในด ้านต ่างๆ โดยได ้ม ีการออก
พระราชบัญญัติออกมาให้มีการจัดตั ้งองค์กรวิชาชีพขึ้น 
เช่นสภาทนายความแพทยสภาและสภาวิชาชีพบัญชี  
 เม่ือพิจารณาในเรื่องของจัดตั้งองค์กรวิชาชีพที่
กล่าวมานั้น จะเห็นได้ว่ามีการออกกฎหมายในรูปแบบ
ของพระราชบัญญัติให้มีการจัดตั้งองค์กรดังกล่าวขึ้น ซึ่งยัง
ได้มีการกําหนดอํานาจหน้าท ี ่ให้องค์กรด ังกล่าวนั ้นมี
อํานาจในการดําเนินงานดังนี้ เช่นจดทะเบียน และออก
ใบอนุญาตมีอํานาจในการกําหนดบทลงโทษ กําหนด
จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของผู ้ประกอบวิชาชีพ และ
ควบคุมความประพฤติและการดําเนินงานของสมาชิก 
 สหรัฐอเมริกา มีองค์กรกลางที่เข้ามากํากับดูแล
สื่อกระจายเสียงการสื่อสารมวลชน คือองค์กร “Federal 
Communications Commission (FCC)”  ซึ่งมีหน้าที่
หลักคือความรับผิดชอบต่อการกํากับดูแลกิจการด้าน
บรอดแบนด์ และกํากับดูแลกิจการที่สื่อสารโดยสาย และ
รับผิดชอบในการใช้งานคลื่นความถี่จําพวก Broadcast  
 ส ํ า ห ร ั บ  FCC น ั ้ น  จ ะ ม ี ก ฎ ห ม า ย 
Communications Act 1934 เป็นกฎหมายที่ให้มีการ
จัดตั้งขึ้นนอกจากน้ัน (วชิราภรณ์ พวงจินดา, 2558: 120)
ยังได้ระบุถึงอํานาจหน้าที่ของ FCC ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้
เกิดการปฏิบัติอย่างเสมอภาค และปูองกันการใช้อํานาจ
ไปในทางที่ไม่ชอบ ซึ ่งมีอํานาจดังนี ้อํานาจในการออก
ใบอน ุญาต  และต ่อใบอน ุญาตอ ํ านาจในการร ่ าง
กฎระเบียบข้อบังคับ อํานาจในการกําหนดนโยบายอํานาจ
ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (อุษา บิ้กก้ินส,์ 2552: 14) 
 ญี่ปุ ุน มีองค์กรที ่เข้ามากํากับดูแลผู ้ประกอบ
วิชาชีพสื ่อมวลชน คือ NHK (Japan Broadcasting 
Corporation)  มีหน้าที่ ในการควบคุมคุณภาพ และ
จะต้องเป็นไปตามกําหนดของมาตรฐานรายการของ
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กฎหมายกระจายเสียง NHK จึงได้มีการร่างมาตรฐาน
รายการกระจายเสียงในประเทศเกิดขึ้นเพื่อนําไปใช้ในการ
ควบคุมรายการ อีกทั้งยังเป็นการกํากับควบคุมดูแลการ
นําเสนอข่าวสาร เนื้อหา และการแพร่ภาพ NHK ยังได้มี
การจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาขึ้นเพื่อทําหน้าที่ในการ
กํากับดูแลข้อกําหนดในมาตรฐานรายการหรือผังรายการ
ที่ได้มีการวางเอาไว้ ซ่ึงรายการที่นําออกอากาศนั้นจะต้อง
ได้ร ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และประชาชน
ทั ่วไปสามารถที ่จะตรวจสอบรายการต่างๆ ได้โดยการ
แสดงความคิดเห็นมายังเจ้าหน้าที่ของ NHK (นิธิวัชร์ ตันติ
ภัสร์สิริ,2559:270) 
 ปัญหาในเรื ่องของไม่มีองค์กรที ่อํานาจในการ
ควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ผู้วิจัยเห็นว่าควรให้มี
การจัดตั ้งองค ์กรที ่มีอํานาจในการควบคุมผู ้ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชนให้เหมือนกับวิชาอื่น เช่น ทนายความ 
แพทย ์  น ั กบ ัญช ี  ซ ึ ่ ง เป ็นองค ์ กรจ ัดต ั ้ งข ึ ้ น โดย มี
พระราชบัญญัติให้มีการจัดตั้ง ขึ้นเพื่อควบคุมผู้ประกอบ
วิชาชีพ และในการจัดตั ้งองค์กรที ่เกี ่ยวกับผู ้ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชนควรที่จะนําเอาวิธีการของสหรัฐอเมริกา 
และญี่ปุุนมาปรับใช้กับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ซึ่งใน
สหรัฐอเมริกาที่มีการองค์กรกลางที่เข้ามากํากับดูแลสื่อ
กระจายเสียง คือองค์กร “Federal Communications 
Commission (FCC)”  และในญี่ปุุนนั้นได้มีการจัดตั้ง 
NHK (Japan Broadcasting Corporation) และ(The 
Japan Commercial Broadcasters Association) อัน
เป ็นหน่วยงานองค์กรในการกํากับด ูแลการนําเสนอ
ข่าวสาร และแพร่ภาพของสื่อมวลชนญี่ปุุน ซึ่งเป็นองค์กร
ที่สามารถออกข้อบังคับมาเพื่อควบคุมการของผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชนได้ 
 2.ปัญหาในเร ื ่องของการใช ้เสร ีภาพของผ ู้
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลไม่มีขอบเขตที่ชัดเจน 
 ซึ ่งในปัจจุบัน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2560 นั ้นได้มีการบัญญัติในเรื่องของการใช้
เสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนไว้ในมาตรา 35 
วรรคแรกไว้ว่า บุคคลที่ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมี
เสรีภาพในการเสนอข่าว หรือการแสดงความคิดเห็นตาม

จริยธรรมแห่งวิชาชีพ ซ่ึงในการใช้เสรีภาพของผู้ประกอบ
วิชาชีพสื ่อมวลชนในการนําเสนอข่าวสาร หรือจะการ
แสดงความคิดเห็นน้ัน ให้เป็นไปตามจริยธรรมของวิชาชีพ 
 จากการศึกษาในเรื่องของคําว่าจริยธรรมวิชาชีพ
นั ้นพบว่าในการศึกษานั ้นควรจะต ้องศ ึกษาโดยแยก
ระหว่างคําว่า จริยธรรม (ethics) และคําว่า วิชาชีพ 
(profession)  
 คําว่า จริยธรรม (ethics) มาจากคําในภาษากรี
กว่า ethos ซ่ึงหมายถึงบุคลิกภาพ หรือสิ่งที่คนดีประพฤติ
ปฏิบัติเพื่อจะได้มีบุคลิกภาพที่ดี  
 คําว่า วิชาชีพ (profession) นั้นแต่เดิมเรียกว่า 
อาชีวปฏิญาณ ซึ่งเป็นคําศัพท์ที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรม
หมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ได้ทรงบัญญัติขึ้นโดยทรงให้
นิยาม คําว่า profession ว่าปฏิญาณ เน่ืองจากทรงเห็นว่า
สภาพอันแท้จริงแห่งวิชาชีพก็ คือ อาชีวปฏิญาณ หรือการ
ปฏิญาณตนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าจะประกอบอาชีพตามธรรม
เนียมซึ่งมีการวางไว้เป็นบรรทัดฐาน (กิตติคุณ สุกัญญา, 
2558: 7) 
 จากการศึกษาความหมายของคําว่า จริยธรรม 
และคําว่า วิชาชีพ เมื ่อนําทั้งสองคํานั้นมาพิจารณาเข้า
ด้วยกันจะให้ให้ทราบถึงหมายความของคําว่า จริยธรรม
วิชาชีพ (Professional Ethics) จึงหมายถึง แนวทาง และ
ข้อที่พึงประพฤติปฏิบัติรวมไปถึงข้อห้ามสําหรับผู้ประกอบ
วิชาชีพต่างๆ เพื่อไม่ให้วิชาชีพน้ันๆ ต้องเสื่อมเสีย 
 เมื ่อพิจารณาในแง่ของเนื ้อหาของจริยธรรม
วิชาชีพ นั้นเป็นเพียงกฎเกณฑ์ที่ใช้กับผู้ประกอบวิชาชีพ
เท่านั้น ไม่มีสภาพเป็นข้อบังคับที่ร่างขึ้นเป็นลายลักษณ์
อักษร และมีผลใช้บังคับระหว่างสมาชิกในองค์กรวิชาชีพ
เท่านั้น ซึ่งอาจเกิดจากจารีตประเพณี และแนวปฏิบัติที่
ด ําเน ินกันมาของวิชาชีพนั ้นๆ ในเช ิงกฎหมายแล้ว 
จริยธรรมทางวิชาชีพลักษณะนี ้  โดยทั ่วไปแล้วไม่มีผล
บังคับ อีกทั้งไม่มีความแน่นอนชัดเจน 
 เม่ือพิจารณาจริยธรรมกับกฎหมายแล้วจะพบได้
ว่า จริยธรรมเป็นเพียงเครื่องมือที่ใช้กําหนดความประพฤติ 
และควบคุมความประพฤติ เช่นเดียวกับกฎหมายที่เป็น
เครื ่องบ่งบอกว่า ประชาชนได้ประพฤติในสิ ่งที ่ถูกต้อง 
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หรือการกระทําที่ผิดหรือไม่ จริยธรรมยังถือได้ว่าเป็นการ
ส่งเสริมกฎหมายให้ประชาชนประพฤติปฏิบัติที่ดียิ ่งขึ้น 
ลําพังกฎหมายน้ันไม่เพียงพอในการควบคุมความประพฤติ
ของประชาชน เพราะการกระท ําบางอย ่างน ั ้นไม่มี
ความผิดต่อกฎหมาย แต่ในสังคมนั ้นถือว่าเป็นสิ ่งที ่ผิด
จริยธรรม ซึ ่งกฎหมายเป็นการควบคุมพฤติกรรมของ
ประชาชนได้เฉพาะพฤติกรรมขั้นตํ่าที่สําคัญที่ยอมรับได้
เท่าน้ัน ไม่ได้ควบคุมได้ทุกเรื่อง  
 สหรัฐอเมริกา มีแนวทางของหลักเกณ์จริยธรรม 
(code of ethics) จาก “คณะกรรมการสื่อสารของรัฐ” 
(FCC-Federal Communication Commission) ซึ่งก็
คือ ผู้กํากับดูแลกิจการวิทยุ โทรทัศน์ ในสหรัฐอเมริกาไม่
ว่าจะเป็นช่องเชิงพาณิชย์ หรือช่องสื่อสาธารณะ ไม่ว่าจะ
เป็นช่องข่าว หรือช่องรายการเด็ก บันทิง เกมส์โชว์ ล้วน
อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ “FCC” ทั้งสิ้น(ธาม เชื้อสถา
ปนศิริ: 2556) 
 ญี่ปุุน้ันมีองค์กรวิชาชีพที่มีบทบาทสําคัญด้วยกัน 
2 องค์กรหลัก คือ  
 JBA มีบทบาทในการกําหนดแนวทางการปฎิบัติ
ให้สถานีโทรทัศน์ที่เป็นสมาชิกร่วมมือ และปฏิบัติตามโดย
แบ่งเป็นประเด็นต่างๆ คือ สิทธิมนุษยชน การรายงานข่าว
การเมืองอาชญากรรม ครอบครัว และเยาวชน การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา และการนําเสนอโฆษณา เป ็นต ้น 
นอกจากน้ียังเป็นผู้กําหนดแนวปฏิบัติ และช่วงเวลาในการ
ออกอากาศที ่เหมาะสมสําหรับกลุ่มผู ้ชมแต่ละช่วง เช่น 
ช่วงเวลาสําหรับเด็กและเยาวชน คือ 17.00–21.00 น. 
 The Broadcasting Ethics and Program 
Improvement Organization (BPO) (องค์กรจริยธรรม
ด้านการแพร่ภาพกระจายเสียง และการปรับปรุงรายการ) 
BPO เป็นหน่วยงานอิสระจากรัฐบาล มีหน้าที่รับเรื่องร้อง
ทุกข์จากประชาชนดําเนินการรับเรื่องร้องเรียน และเป็น
บุคคลที่สามในการพิจารณาปัญหาด้านจริยธรรม สิทธิ
มนุษยชน และการคุ้มครองผู้เยาว์ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
ทางโทรทัศน์ BPO มีกรอบในการกํากับดูแลเนื ้อหาที่
สอดคล้องกับบทบาทของสื่อมวลชนตามที่กฎหมาย 

 ผู้วิจัยเห็นควรว่าให้มีการจัดทําจริยธรรมของผู้
ประกอบวิชาชีพสื ่อมวลขึ ้น และให้มีสภาพบังคับตาม
กฎหมายจากองค์กรวิชาชีพที่มีอํานาจตามกฎหมายเช่น 
สภาทนาย แพทยสภา และสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งองค์กรที่
กล่าวมานั้นเป็นองค์กรที่มีมีการให้อํานาจในการออกกฎ
กฎระเบียบ จริยธรรม หรือมรรยาทของผู้ประกอบวิชาชีพ 
3.ปัญหาในเรือ่งของการคุม้ครองสทิธิเสรภีาพของบุคคลที่
ผู้ถูกกระทําละเมิดโดยผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวล 
 ปัญหาดังกล่าวเกิดจากการที่ผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนน้ันได้ใช้เสรีภาพที่ตนมีตามกฎหมาย ทําให้เกิด
ความเสียหายกับบุคคลอื่น ในการกระทําของผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชนควรที่จะกําหนดความผิดไว้โดยเฉพาะ 
เพราะว่าการที่ผู ้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนได้นําเสนอ
ข้อมูลข่าวสาร หรือข้อมูลต่างๆ ควรที่จะต้องวิเคราะห์ใน
ข้อมูลเหล่าน้ันก่อนที่จะทําการนําเสนอข้อมูลข่าวสารตาม
วิสัยของผู้ประกอบวิชาชีพ 
 การใช้สิทธิและเสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนนั้น การที่จะแสวงหาข้อมูลข่าวสารเพื่อนําไป
เสนอให้แก่ประชาชนได้รับรู้ อาจมีบางกรณีที่ไปกระทบ
กับสิทธิส่วนตัวของผู ้อื ่น และก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิ
ส่วนตัวได้  ซ่ึงปัจจุบันมีกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการกระทํา
ผิดของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ได้แก่ กฎหมายอาญา 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ ซ่ึงกฎหมายแต่ละฉบับนั้น 
มีจุดมุ่งหมายและเจตนารมณ์ที่แตกต่างกันออกไป จึงทํา
ให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้กจากการศึกษา พบว่าใน
ประเทศไทยยังไม่มีบทบัญญัติที่กําหนดให้การกระทําของ
สื่อมวลชนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่เป็นความผิด ไว้
โดยเฉพาะจึงทําให้ความรับผิดของผู ้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนน้ันอยู่ภายใต้ของเงื่อนไขของบทกฎหมายทั่วไป
ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน  
 เมื ่อศึกษาถึงพฤติกรรมของผู ้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนน้ันมีเสรีภาพในการพิมพ์ การโฆษณา และการ
นําเสนอข่าวสารได ้อย ่างเสร ีภาพตามแนวความคิด
อิสรภาพนิยม แต่ในการใช้เสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนนั ้นจะต้องมีความรับผิดชอบควบคู่กันไปด้วย 
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และเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องจึงเกิดเป็นแนวคิดอิสรภาพนิยม
รูปแบบใหม่ และได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางในชื่อ
ว่า แนวคิดว่าด้วยความรับผิดทางสังคม ในแนวคิดนี้
เสรีภาพถูกจํากัดขอบเขตด้วยความรู้สึกรับผิดชอบของผู้
ประกอบวิชาชีพภายใต้จรรยาบรรณของสมาคมวิชาชีพ 
และโดยการควบคุมโดยองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ ไม่อยู่
ภายใต้การควบคุมของรัฐบาล หรือองค์กรอ่ืนๆ  
 จากการศึกษามีกฎหมายหลายฉบับที่ใช้บังคับ
กับการทําของผู ้ประกอบวิชาชีพสื ่อมวลชน แต ่ไม ่มี
บทบัญญัติใดที ่ เป ็นการเป ็นการกําหนดความผิดของ
สื่อมวลชนในลักษณะหนึ่งลักษณะใดเป็นความผิดไว้เป็น
การเฉพาะ ทําให ้ความร ับผิดของผู ้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนน้ันจึงอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายทั่วไป ซึ่ง
เป็นการขาดหลักเกณฑ์ที่แน่นอน โดยเฉพาะในเรื่องของ
การนําเสนอข่าวสารของผู้ประวิชาชีพสื่อมวลชนนั้นที่เป็น
การละเมิดในสิทธิส่วนตัวในความผิดต่อชื่อเสียง เกียรติยศ
ของบุคคล  จากการศึกษาพบว่าในประเทศไทยนั ้นมี
องค์กรวิชาชีพต่างๆ ที่มีการระบุบไว้อย่างชัดเจนในการ
กระทําในลักษณะที่เป็นการกระทําที่เป็นความผิดในทาง
จริยธรรมที่จะทําให้มีการเสื่อมเสียถึงชื่อเสียง เกียรติของ
วิชาชีพน้ัน หรือในการกระทําที่ทําให้เกิดความเสียหายต่อ
ผู้อ่ืน  
 ผู ้ประกอบวิชาชีพทนายความ นั้นมีข้อบังคับ
สภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529  
 ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ นั้นมีพระราชบัญญัติ
วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525  
 สหร ัฐอเมร ิกานั ้นมีกฎหมายเร ื ่องการหมิ ่น
ประมาทของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน คือ การไขข่าว
ให้แพร่หลาย ไม่ว่าด้วยการพูด การเขียน พิมพ์ วาด หรือ
วิธีการอื่น ซึ่งทําให้บุคคลอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง ความผิด
ประเภทนี ้ เป ็นความผิดทางอาญาและทางแพ่งด ้วย 
ผู้กระทําผิดต้องรับโทษทางอาญาและต้องชดใช้ค่าเสียหาย 
ในกรณีที่ข้อความที่นําเสนอนั้นเป็นความจริง และเรื่องที่
นําเสนอเป็นเรื่องที ่กระทบต่อสาธารณชน จะได้รับการ
คุ้มครองจากบทแก้ไขเพิ่มเติมที่ 1 ของรัฐธรรมนูญ เว้นแต่
การรายงานที่ไม่เป็นความจริง ในกรณีของการนําเสนอ

ข้อมูลของบุคคลธรรมดา อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ชื ่อเสียงของบุคคลนั ้น และโดยการกระทําของบุคคล
ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะ ศาลสูงสุดของ
สหรัฐได้วางหลักไว้ว่า “บุคคลดังกล่าวไม่อาจที่จะเรียก
ค่าเสียหายในทางแพ่งต่อการกระทํานั้นได้ เว้นแต่การ
กระทําของสื่อมวลชนน้ันได้ละเมิดมาตรฐานความรับผิดที่
สื่อพึงต้องระมัดระวัง” ภายใต้การคุ้มครองแก่เสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็น  
 สหรัฐอเมริกานั้น มีแนวในการนําเสนอข้อมูล
ข่าวสารจาก “คณะกรรมการสื ่อสารของร ัฐ” (FCC-
Federal Communication Commission) ซึ่งก็คือ ผู้
กํากับดูแลกิจการวิทยุ โทรทัศน์ ในประเทศอเมริกา ไม่ว่า
จะเป็นช่องข่าว หรือช่องรายการเด็ก ล้วนอยู่ภายใต้การ
กํากับดูแลของ “FCC” ทั้งสิ้นโดยมีการกําหนดการกระทํา
ของสื่อมวลชนไว้คือไว้ดังน้ี(ธาม เชื้อสถาปนศิริ 2556) 
 ประการที่หน่ึง ต้องแน่ใจว่าไม่มีพฤติกรรม หรือ
เนื ้อท ี ่ลามก อนาจาร หร ือแสดงออกในแง ่ม ุมเร ื ่อง
เพศสัมพันธ์ 
 ประการที ่สอง รายการต ้องไม่บ ันทึกภาพ 
ขณะที่ผู้ร่วมรายการทํากิจธุระส่วนตัวใดในห้องนํ้า หรือ
พื้นที่ส่วนตัว 
 ประการที่สาม รายการต้องไม่เปิดเผยพฤติกรรม
ที่น่าอาย ความลับ หรือข้อมูลอ่ืนใด 
 ผู้วิจัยจึงเห็นควรให้มีการบัญญัติในเรื่องของการ
กระทําของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่ให้เกิดความเสีย
ต่อบุคคลอ่ืน หรือให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพสื่อมวล
ได้ เพื่อให้มีการบังคับใช้ได้เป็นการทั่วไปขึ้นเช่นเดียวกับ
วิชาชีพ ทนายความ แพทย์ โดยให ้มีการกําหนดการ
กระทําของผู ้ประวิชาชีพสื ่อมวลชนที ่ท ําให ้เกิดความ
เสียหาย 
 4.ปัญหาในเร ื ่องของสภาพของบุคคลตาม
กฎหมาย 
 ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่ใช้ในการ
รับรองและคุ้มครองบุคคลสาธารณะเป็นการเฉพาะดังเช่น 
สหรัฐอเมริกา ได้มีการประกาศใช่กฎหมาย เพื่อเป็นการ
ปูองกันการกระทําของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน หรือ
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ช่างภาพที่กระทําโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยกฎหมาย
ฉบับน้ีได้ถูกตราขึ้นในสหรัฐอเมริกา คือ กฎหมายต่อต้าน
ปาปาราซซี่ (Anti papaprazzi law) ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้มีการเท่าทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และบรรทัดฐาน
ของสังคมที ่มีการเปลี ่ยนแปลงตลอดเวลา และเป็นการ
คุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลโดยอ้อม โดยการออกกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับโดยตรง อันเป็นทางเลือกเพื่อเป็นการ
ยับยั้งพฤติกรรมที่ก้าวร้าวของช่างภาพ  
 สําหรับบุคคลสาธารณะในสหรัฐอเมริกาได้มีการ
พิจารณา และมีการแบ่งแยกอย่างชัดเจนในเรื่องของการ
ใช ้ช ีว ิตส ่วนต ัว และการใช้ช ีว ิตของการเป ็นบุคคล
สาธารณะ ในสหรัฐอเมริกาในเรื่องการใช้ชีวิตทั่วไปของ
บุคคลสาธารณะสามารถที่จะใช้ได้อย่างไม่ต้องกลัวถึงการ
ที่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนจะเข้ามารุกลํ้าความเป็น
ส่วนตัว เพราะ มีกฎหมายที่ได้คุ้มครองบุคคลสาธารณะใน
การใช้ชีวิตส่วนตัว คุ้มครองบุคคลสาธารณะในกรณีมีการ
ละเมิดโดยผู ้ประกอบวิชาชีพสื ่อมวลชน คือกฎหมาย
ต่อต้านปาปาราซซ่ี ซ่ึงเป็นกฎหมายที่คุ้มครองเสรีภาพของ
บุคคลสาธารณะ เพื่อไม่ให้ถูกกระทําการละเมิดจากการ
ถูกแอบถ่าย หรือการรบกวนการใช้ชีวิตส่วนจากประชาชน
ทั่วไป หรือผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน  
 ซึ ่งประเทศไทยนั ้นไม่ม ีกฎหมายที ่ให ้ความ
คุ ้มครองบุคคลสาธารณะตามที ่ได ้กล่าวมา ทําให้เกิด
ปัญหาในเรื่องของขอบเขตของการใช้ชีวิตเป็นส่วนตัว กับ
การใช้ชีวิตอย่างบุคคลสาธารณะ 
 ผู้วิจัยเห็นควรให้มีการแก้ไขให้เกิดความชัดเจน
ในการใช้ชีวิตส่วนตัว และการใช้ชีวิตบุคคลสาธารณะ การ
ไม่มีความชัดเจนดังกล่าวนั ้นส่งผลให้เกิดปัญหาการที่
บุคคลสาธารณะถูกละเมิดจากการนําเสนอข่าวสารของผู้
ประกอบวิชาช ีพสื ่อมวลชนได ้โดยง ่าย และย ังไม่มี
บทบัญญัติท ี ่เป็นการชัดเจนของการละเมิดต ่อบ ุคคล
สาธารณะ ว่ามีการละเมิดในรูปแบบใดบ้าง ถึงแม้ว่าจะมี
การระบุไว้ในรัฐธรรมนูญเช่น สิทธิเสรีภาพในความเป็นอยู่
ส ่ วนต ัว เสร ีภาพในเคหสถาน เสร ีภาพในช ื ่อเส ียง 
เกียรติยศ ครอบครัวน้ันได้รับการคุ้มครองปกปูอง แต่ก็ยัง
เป็นนามธรรมที่ไม่มีการระบุเอาไว้อย่างชัดแจ้งว่าการ

กระทําใดแน่ที่เป็นการละเมิดบุคคลสาธารณะ ซึ่งในกรณี 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ร ัฐแคลิฟอเนียร ์ ได้ม ีการออก
กฎหมายต่อต้านปาปาราซซี ่ เพื่อให้เกิดความชัดเจนใน
การกระทําละเมิดต่างๆ ว่าการกระทําใดบางเป็นการ
ละเมิดต่อบุคคลสาธารณะ และยังมีการกําหนดบทลงโทษ
เอาไว้อย่างชัดเจน ดังนั้นจึงสมควรนําบางบทบัญญัติของ
กฎหมายฉบับนี้ มาพัฒนาต่อยอดเป็นกฎหมายของไทย
เพื ่อเป็นการคุ ้มครองบุคคลสาธารณะจากการกระทํา
ละเมิดของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน โดยบทบัญญัติที่
สมควรนํามาปรับใช้ในการแก้ไขสภาพปัญหาน้ีเช่น 
 มาตรา 1708.8(a) บัญญัติว่า บุคคลย่อมจะต้อง
รับผิดในกรณีที่มีการละเมิดต่อความเป็นอยู่ส่วนตัวในทาง
กายภาพ เมื ่อมีการบุกรุกเข้าไปย ังที ่ด ินของผู ้อื ่นโดย
รู้สึกตัว และไม่ได้รับอนุญาตในการกระทํานั้น และต้องรับ
ผิดฐานบุกรุกเม่ือมีการล่วงลํ้าเข้าไปยังดินแดนส่วนตัวของ
ผู้อ่ืน โดยเจตนาที่จะถ่ายภาพหรือบันทึกเสียงเอาไว้” 
 “มาตรา 1708.8(b) บัญญัติว่า บุคคลย่อม
จะต้องรับผิดในการละเมิดความเป็นอยู่ส่วนตัว เมื่อมีการ
กระทําการถ่ายภาพ หรือบันทึกเสียงของบุคคลอื ่นซึ ่ง
บุคคลนั้นกําลังกระทํากิจกรรมส่วนตัว หรือการใช้ชีวิต
ส่วนตัว หรือกิจกรรมในครอบครัว หรือกิจกรรมอื่นใดที่
สามารถคาดหมายได้ว่ากิจกรรมดังกล่าวต้องใช้ความเป็น
ส่วนตัว โดยมีการใช้อุปกรณ์บางประการที่จะเป็นตัวช่วย
ในการเพิ่มความขีดความสามารถในการเก็บภาพถ่าย หรือ
บันทึกเส ียงนั ้น โดยที ่ไม ่จ ําเป ็นต้องมีการบุกรุกทาง
กายภาพก็ตาม”  
 สําหรับปัญหาในการให้คําจํากัดความของบุคคล
สาธารณะตามกฎหมายไทยน้ัน ควรมีการให้คํานิยามคําว่า
บุคคลสาธารณะให้ชัดเจน ซึ่งในปัจจุบันนั้นโลกได้พัฒนา
ไปอย่างรวดเร ็วทั ้งในด้านของเทคโนโลย ี และทั ้งการ
สื่อสารที่รวดเร็ว ทําให้คําว่าบุคคลสาธารณะน้ันไม่ใช้กําจัด
ไว้ แค่ นักแสดง นักร้อง นักกีฬา หรือนักเมืองจึงควรมีคํา
นิยามที่ควบคุม และชัดเจนในเรื่องของบุคคลสาธารณะ 
ซึ ่งการให ้ความหมายของบุคคลสาธารณะนั ้นได ้ มี
ความหมายที่หลากหลายเช่น 
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 Black’s Law Dictionnaryได้ให้ความหมาย
เก่ียวกับบุคคลสาธารณะไว้ดังน้ี 
 บุคคลสาธารณะ (public figure) คือคนที่เป็นที่
ร ู ้จักหรือคนที ่มีเจตนาจะเข้าไปอยู ่ ในการโต้เถียงของ
สาธารณะ 
 บ ุคคลสาธารณะโดยสภาพ ( all-purpose 
public figure) คือ คนที่มีชื่อเสียงแพร่หลายหรือเป็นที่
รู้จัก ในทุกวัตถุประสงค์ และในทุกความหมาย  
 บุคคลสาธารณะภายใต้สภาวะวิสัย ( limited-
purpose figure) คือ บุคคลที่อยู่ในหัวข้อสนทนาพิเศษ
ของสาธารณะชน หรือ เป็นผู้มีชื่อเสียงโดยเป็นที่รู ้จักใน
เฉพาะเรื่องที่เก่ียวกับประเด็นหรือข้อน้ันๆ เท่าน้ัน 
 รองศาสตราจารย ์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ 
นักวิชาการด้านกฎหมายอาญา ได้ให้นิยามไว้ว่า“บุคคล
สาธารณะ คือ บุคคลที่ได้เสนอตัวต่อประชาชน (Public 
figure) ย่อมอยู่ในวิสัยที่ประชาชนจะติชมด้วยความเป็น
ธรรมได ้ เพราะการทํางานของบุคคลเหล่านีมี ้ผลต ่อ
สาธารณะ จึงต้องยอมรับคําติชม (feedback)  
 ศาลไทยได ้ม ีการให ้ความหมายของ บ ุคคล
สาธารณะ หมายถึง บุคคลที่ประชาชนและสื่อมวลชนให้
ความสนใจติดตามพฤติกรรม และย่อมถูกวิพากษ์วิจารณ์
ได้  
 จากความหมายดังกล่าวนั้นจึงควรมีคํานิยาม
ของคําว่าบ ุคคลสาธารณะ เช่น บ ุคคลสาธารณะ คือ 
บุคคลที่ประชาชนและสื ่อมวลชนให้ความสนใจติดตาม
พฤติกรรมของบุคคนั้น และบุคคลดังกล่าวนั้นย่อมถูก
วิพากษ์วิจารณ์ได้ ตามเหตุอันสมควร 
5.สรุปและข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษา บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พบว่า เกิดป ัญหาที่
เก่ียวข้องกับการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และ
นําเสนอข่าวสารของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนภายใต้
รัฐธรรมนูญ ซ่ึงผู้วิจัยจะขอกล่าวถึงปัญหาทางกฎหมายที่
เกิดจากกฎเกณฑ์ข้อจํากัดเสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังน้ี 

 ปัญหาในการที่ไม่มีองค์กรในการตรวจสอบการ
กระทําของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเป็นการเฉพาะ ว่า
การใช้เสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพสื ่อมวลชนนั ้นได้
กระทําไปโดยที่ไม่ชอบกฎหมายหรือไม่ และหน่วยงานที่ มี
อยู่น้ันก็ยังไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมดูแล
ได้อย่างเต็มที่ ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้การนําเสนอข่าวสาร
ของผู ้ประกอบวิชาชีพสื ่อมวลชนนั ้นไม่มีความสมดุล
ระหว่าง สิทธิส่วนตัว กับเสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนในการนําเสนอข่าวสาร และสิทธิที่จะได้รับรู้
ของประชาชน กับความส ัมพ ันธ์ระหว ่างประโยชน์
สาธารณะ โดยการนําเสนอข่าวสารของผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนที่เป็นการละเมิดนั้นเกิดจากการไม่มีสมดุลใน
เสรีภาพดังกล่าว ในบางครั้งก็มีการให้ความสําคัญกับการ
นําเสนอข่าวสารจนมากเกินไป ทําให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนนั ้นพยายามทําทุกวิถีทางที ่จะได้มาซึ ่งข้อมูล
ข่าวสาร โดยมุ ้งเน้นแต่การขายข่าวโดยมิได้ตระหนักต่อ
ประโยชน์สาธารณะ  
 ปัญหาในเรื่องของการใช้เสรีภาพของผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชนไม่มีขอบเขตที่ชัดเจน ซึ่งปัญหาดังกล่าว
น้ันเกิดจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
นั ้นได ้ม ีการบัญญัติในเร ื ่องของการใช้เสร ีภาพของผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนไว้ในมาตรา 35 วรรคแรกว่า 
บุคคลที ่ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนนั้นย่อมมีเสรีภาพใน
การเสนอข่าว หรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรม
แห่งวิชาชีพ ซึ ่งในการใช้เสรีภาพของผู ้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนน้ันในการนําเสนอข่าวสาร หรือการแสดงความ
คิดเห ็นนั ้นให ้เป ็นไปตามจร ิยธรรมแห่งวิชาชีพ ซึ ่ ง
จริยธรรมแห่งวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพนั้นไม่มีสภาพ
บังคับเป็นการทั่วไปที่จะสามารถนํามาใช้เป็นบรรทัดฐาน
ได้อย่างชัดเจน แต่เป็นเพียงสภาพบังคับสําหรับเพียงแต่
สมาชิกของผู ้ประกอบกิจการสื่อมวลชนแต่ละประเภท
เท่าน้ัน  
 ปัญหาในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลที ่ถ ูกระท ําละเมิดโดยผู ้ประกอบว ิชาชีพ
สื่อมวลชน ปัญหาดังกล่าวเกิดจาการที่ผู้ประกอบวิชาชีพ
สื ่อมวลชนนั ้นได้ใช้เสรีภาพของตนในฐานผู ้ประกอบ
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วิชาชีพสื่อมวลชน จึงควรที่จะกําหนดการกระทําที่เป็น
ความผิดเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนไว้เป็นการ
เฉพาะ เพราะว่าการที่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนนั้นได้
นําเสนอข่าวสาร หรือข้อมูลต่างๆ ควรวิเคราะห์ในข้อมูล
น้ันแล้วตามวิสัยของผู้ประกอบวิชาสื่อมวลชน เมื่อตนรู้อยู่
แล้วว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง หรือเป็น
ข้อมูลข ่าวสารที ่ได้มาจากการละเมิดสิทธิส่วนตัวของ
บุคคล หรือเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ  การนําเสนอข้อมูล
ดังกล่าวน้ันอาจจะทําให้เกิดความวุนวายในสังคมได้ ซึ่งผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนนั้นมีบทบาทหน้าที่ที่สําคัญใน
การแสวงหาความจริงที่มานําเสนอให้แก่ประชาชน โดย
เห็นแก่ประโยชน์ของสาธารณะเป็นสําคัญ 
 ปัญหาในเรื่องของสภาพของบุคคลตามกฎหมาย
สภาพปัญหาดังกล่าวเกิดจากสภาพของสังคมที ่มีการ
เปลี่ยนแปลงทําให้สภาพของบุคคลได้มีการแบ่งแยกบุคคล
ธรรมดา และบุคคลสาธารณะเป็นต้น ในเรื่องของบุคคล
สาธารณะ ในการนําเสนอข่าวสารของบุคคลสาธารณะนั้น
ก็จ ําเป ็นที ่จะต ้องมีขอบเขตที ่ต ่างจากบุคคลทั ่วไป 
เพราะว่าบุคคลสาธารณะน้ันที่บุคคลที่ประชาชนส่วนใหญ่
ความสนใจ แต ่บุคคลสาธารณะมีสิทธิและเสรีภาพใน
ความเป็นส่วนตัวเช่นเดียวกันกับบุคคลธรรมดาในสังคม 
ซึ่งในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่ให้การรับรอง และ
คุ้มครองบุคคลสาธารณะเป็นการเฉพาะ 
 จากการศึกษาปัญหาในการใช้เสรีภาพของผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนจะต้องเป็นไปตามจริยธรรม
แห่งวิชาชีพน้ัน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
 1. ควรให ้มีพระราชบัญญัติจ ัดต ั ้งองค ์กรที่
เกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนให้มีสภาพเป็นนิติ
บุคคล เช่นเดียวกันกับ สภาทนายความ แพทยสภา และ
สภาวิชาชีพบัญชี  และให้องค์กรดังกล่าวมีหน้าที่ในออก
จร ิยธรรม หร ือจรรยาบรรณของผู ้ประกอบว ิชาชีพ
สื่อมวลชน และให้มีหน้าที่ในการตรวจสอบ การนําเสนอ
ข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชนโดยเฉพาะ และให้มีอํานาจ
ในการลงโทษผู้ประกอบอาชีพสื่อมวลชน  
 2. สมควรให้มีการจัดทําจริยธรรม หรือจรรย
บรรณของผู้ประกอบวิชาชีพของสื่อมวลชนให้สภาพบังคับ

ตามกฎหมาย เพื ่อให้มีสภาพที่สามารถบังคับได้ใช้กับผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนให้เป็นการทั่วไป ดังนั้นในการ
จัดทําจริยธรรมของผู ้ประกอบวิชาชีพสื ่อมวลชนให้มี
สภาพบังคับน้ัน  
 3. ควรให้มีการบัญญัติในเรื่องของการกระทํา
ของผู ้ประกอบวิชาชีพส ื ่อมวลชนที ่ เป ็นความผ ิดไว้
โดยเฉพาะเช่นเดียวกับวิชาชีพ ทนายความ แพทย์ และ
นักบัญชี โดยมีเน้ือหาในจริยธรรมของดังน้ี  
  1. ผู ้สื่อข่าวต้องเคารพต่อกฎหมาย 
และต้องไม่ประพฤติหรือปฏิบัติการใดๆอันจะนํามาซึ ่ง
ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 
  2. ในการเสนอข่าวหรือภาพใดๆ ต้อง
หลีกเลี ่ยงการล่วงละเมิดศักดิ ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ
บุคคลที ่ตกเป็นข่าวโดยเฉพาะอย่างยิ ่ง ต้องให้ความ
คุ้มครองอย่างเคร่งครัดต่อสิทธิมนุษยชนของเด็ก สตรีและ
ผู้ด้อยโอกาส 
  3. ต ้องละเว้นการล่วงละเมิดสิทธิ
ส่วนตัว หม่ินประมาท ทําให้เสียชื่อเสียง ถูกเกียดชัง หรือ
ข้อความความที่เป็นการยั่วยุ  
  4. ต้องไม่เสนอภาพที ่อ ุจาด ลามก
อนาจาร น่าหวาดเสียว หรือที ่อาจละเมิดศีลธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม 
  5. ต้องไม่แต่งเติมเนื ้อหาสาระของ
ข่าวจนคลาดเคลื่อน หรือเกินเลยจากความเป็นจริง และ
ภาพทุกภาพที ่จะนําลงตีพิมพ์หรือออกอากาศ ต้องเป็น
ภาพที่ได้จากสถานที่หรือเหตุการณ์จริงเท่าน้ัน  
 4. ควรให้มีการบัญญัติถึงนิยามของคําว่าบุคคล
สาธารณะ หมายถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ประชาชน
ทั่วไปให้ความสนใจ และสามารถที่ถูกติชมได้ ซึ่งนอกจาก
การให้คํานิยามแล้ว ผู้วิจัยจึงเห็นควรที่จะให้มีการแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในหมวดว่า
ด้วยการความผิดฐานละเมิด โดยเพิ่มฐานความผิดเกี่ยวกับ
สื่อมวลชนในการละเมิดบุคคลสาธารณะ โดยนําหลักการ
ของกฎหมายกฎหมายต ่อต ้ านปาปาราซซ ี ่  ( Anti 
paparazzi law) มาปรับใช้กับประเทศไทย 
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6.กิตติกรรมประกาศ 
 ผู ้ เข ียนขอขอบพระคุณ ค ุณพ ่อ ประหย ัด 
ดอกไม้งาม และคุณแม่ สุภาพร ดอกไม้งาม ที่ได้ให้การ
อบรมเลี้ยงดูให้ความรักความเสียสละและเป็นกําลังใจให้
ผู้วิจัยตลอดชีวิตที่ผ่านมา พร้อมทั้ง เป็นผู้ให้ทุนการศึกษา
แก่ข้าพเจ้าในการศึกษาเล่าเรียน และขอขอบพระคุณท่าน
อาจารย์ ดร.กฤษณ์ วสีนนท์ ท่านได้สละเวลาอันมีค่าให้
คําแนะนํา ตรวจแก้ไขงาน และให้กําลังใจแก่ผู้เขียนมา
โดยตลอด 
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จริยธรรมสื ่อ (Media Ethics),เรื่อง หลักจริยธรรมของ

สื่อมวลชน,ศาสตราจารย์ กิตติคุณ สุกัญญา 
ธาม เชื้อสถาปนศิริ นักวิชาการสื่อ สถาบันวิชาการสื ่อ

สาธารณะ (สวส.)/ไทยพีบีเอส  โพสต์ทูเดย์ 03 
มิถุนายน 2556 

นิธิวัชร์ ตันติภัสร์สิริ, 2559,เสรีภาพของสื่อมวลชน:ศึกษา
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การแทรกแซงความเปน็สว่นตัว : ศกึษาความรบัผดิทางอาญา 
กรณีการเผยแพร่ภาพส่วนตัวบนสื่อสงัคมออนไลน ์

Privacy Interference: A Case Study of Personal Photo Published on  
Social Online Media 

 

วัชรพล ชยัปญัญา 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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บทคดัย่อ 

 เน่ืองจากปัจจุบันเทคโนโลยีได้พัฒนาอย่างรวดเร็วทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน หนึ่งในนั้นก็คืออุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ที่ปัจจุบันมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นซ่ึงอุปกรณ์เหล่าน้ีเข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจําวันของบุคคลในสังคม 

ตัวอย่างเช่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ปัจจุบันสามารถที่จะทําการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตได้รวดเร็วและเข้าถึงได้ตลอดเวลาอีกทั้ง

ยังสามารถที่จะบันทึกภาพไม่ว่าจะเป็นภาพน่ิงหรือภาพเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้จึงมุ่งศึกษาปัญหาที่เกิด

จากการแทรกแซงความเป็นส่วนตัวจากการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว ซ่ึงความเป็นส่วนตัวนั้นเป็นสิทธิที่จะอยู่โดยลําพังปราศจาก

รบกวนจากบุคคลภายนอกที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 มาตรา 35 ได้บัญญัติรับรองและคุ้มครองเอาไว้แต่

กฎหมายในลําดับรองน้ันยังไม่ครอบคลุมไปถึงการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของบุคคลในกรณีที่มีผู้อื่นทําการเผยแพร่

ภาพส่วนบุคคลของผู้อ่ืนโดยปราศจากความยินยอมซ่ึงภาพน้ันน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้นั้น ดังนั้นกฎหมายลําดับรอง

ของไทยจึงจําเป็นต้องได้รับการแก้ไขเพื่อให้การคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของบุคคลน้ันให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น 

คําสําคัญ : สิทธิในความเป็นส่วนตัว, ภาพส่วนตัว, เครือข่ายสังคมออนไลน์, การกําหนดความรับผิดทางอาญา 

 

Abstract 

  Technology, nowadays, is rapidly developed causing changing in a number of aspects 

and one of those is electronic devices. Electronic devices are at present high effective, and they play 

crucial roles in daily life of people. For example, a smart phone which is easily and all time connected to 

the internet. Besides, it can capture photos and record as videos with high quality. This study aims to 

study problems of privacy interference caused by application of such technology . According to Section 35 

of Constitution of the Kingdom of Thailand, privacy is rights to enjoy life with peace and without 

interference. However, secondary related laws do not fully provide protection of such rights to the case 

of personal photo published which shall cause any damages. Thus, the secondary related laws require 

improvement so as to provide provisions to fully protect rights to enjoy privacy of person . 
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1.บทนํา 

 เนื่องจากในปัจจุบันโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคของข้อมูล
ข่าวสาร เป็นยุคที่ผู้คนทั่วไปนั้นสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลทุก
ประเภทได้ทุกเวลาและทุกสถานที ่ที่เชื ่อมต่อกับโครงข่าย
อินเตอร์เน็ต(นัฐวิชญ์ ชอบอิสระ, 2557: 211)ประกอบกับ
เทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมากทําให้การเข้าถึง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ง่ายและมีความหลากหลายเนื่องจากมี
ราคาถูกและมีความแพร่หลาย โดยหนึ่งในอุปกรณ์เหล่านั้น
ได ้แก ่  เคร ื ่องม ือส ื ่อสาร ต ัวอย ่างเช ่น คอมพ ิวเตอร์  
โทรศัพท์เคลื่อนที่แทบเล็ต (Tablet) และอุปกรณ์อย่างอื่นที่มี
ลักษณะทํานองเดียวกัน ซ่ึงมีทั้งช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารทางเดียว (One way 
Communication) หร ือการต ิดต ่อสองทาง (Two Way 
Communication) ต ัวอย ่างช ่องทางการสื ่อสารที ่สามารถ
ติดต่อได้ทั้งสองรูปแบบไม่ว่าจะเป็นติดต่อสื่อสารทางเดียวหรือ
ติดต่อสองทางโดยผ่านการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ที ่ เป ็นท ี ่น ิยมอย ่างมากในปัจจ ุบ ันก ็ค ือเว ็ปไซต ์หร ือ
แอพพลิเคชั่น สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)ไม่ว่าจะเป็น 
Facebook , ApplicationLine เป็นต้น ซึ่งเป็นเว็ปไซต์ที ่มี
วัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ (Relationship) ระหว่าง
กลุ่มผู้ใช้ในกลุ่มต่างๆ จนเกิดเป็นเครือข่ายทางสังคม (Social 
Network) บนโลกออนไลน์ท ี ่สามารถที ่จะเช ื ่อมโยงถึงกัน 
กลายเป็นสังคมเสมือนจริง (Virtual Communities) โดยมี
ความสัมพันธ์และทับซ้อนกับการดําเนินชีวิตของผู้คนในโลก
ของความเป็นจริง โดยผู้ใช้สามารถที่จะสร้างแฟูมข้อมูลส่วน
บุคคลซึ่งอาจมีลักษณะสาธารณะหรือกึ ่งสาธารณะ (คณาธิป 
ทองรวีวงศ์, 2555 : 40) โดยลักษณะของรูปแบบการใช้งาน 
(Function) ของสื ่อส ังคมออนไลน์กล่าวโดยสรุปค ือ ผ ู ้ ใช้
สามารถนําเข้า (UpLoad) ทั้งที่เป็นตัวอักษร บทความ วีดิทัศน์ 
รูปภาพต่าง  ๆหรือผลงานการสร้างสรรค์ของผู้ใช้ ลงไปในระบบ
และผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์รายอ่ืนสามารถที่จะเข้าไปแสดงความ
คิดเห ็น (Comment) สนทนาแลกเปลี ่ยนความค ิดเห ็น 
ประสบการณ์ความสนใจร่วมกันในวีดิทัศน์หรือรูปภาพนั้นได้ 
หรือสามารถที่จะเผยแพร่ต่อ (Share) ออกไป กล่าวโดยสรุปคือ
การสื ่อสารผ่านเว็ปไซต ์ส ื ่อสังคมออนไลน์โดยผ่านระบบ
อินเตอร ์เน็ตนั ้น ช่วยให้ผู ้ ใช้งานนั ้นสามารถสร้างเนื ้อหา 
(Content) ของการสื ่อสารได้ด้วยตนเองโดยเปิดโอกาสให้

ผู ้ใช้งานมีบทบาทในการสื ่อสารได้อย่างเท่าเท ียมกันและ
สามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์ตอบโต้กันได้อย่างทันที สามารถที่จะ
เชื่อมโยงผู้ใช้งานที่อยู่คนละสถานที่ให้สามารถที่จะสื่อสารกัน
และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันได้ราวกับอยู่สถานที่เดียวกัน
(ภาสกร จิตใคร่ครวญ, 2553 : 23) อีกทั้งยังสามารถที ่จะ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วแพร่หลาย ซึ่งจากการ
พัฒนาของเทคโนโลยีดังกล่าวมาข้างต้นน้ันปัญหาที่พบบ่อยคือ
การแทรกแซงความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น โดยผู ้เขียนนั้นแบ่ง
สภาพการแทรกแซงความเป็นส่วนตัวไว้สองประการ คือ 1. การ
ถ่ายภาพโดยไม่ได้รับความยินยอม 2.การเผยแพร่ภาพถ่ายโดย
ปราศจากความยินยอมของบุคคลนั ้นโดยเป็นการกระทบต่อ
ความเป็นส่วนตัวของเจ้าของภาพนั ้น ซึ ่งความเป็นส่วนตัว
ดังกล่าวรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ให้การรับรองและ
คุ้มครองเอาไว้ใน มาตรา 32 แต่เมื่อเกิดการกระทําที่เป็นการ
แทรกแซงความเป็นส่วนตัวขึ ้นมา บทบัญญัติทางกฎหมาย
อาญาน้ันจะใช้เป็นเครื่องมือในการลงโทษผู้กระทําความผิดซึ่ง
พบบ่อยที่สุด ซึ่งบทบัญญัตินั้น ได้แก่ มาตรา 397 ซึ่งเป็น
ความผิดลหุโทษในความผิดฐานทําให้เดือนร้อนรําคาญเกินควร 
มาตรา 326 328 ซ่ึงเป็นความผิดฐานหม่ินประมาท ทั้งในกรณี
ปกติและกรณีของการโฆษณาและ มาตรา 14 16 แห่ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกี ่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 ซึ ่งกฎหมายดังกล่าว ต่างก็มีข้อจํากัดและไม่
สามารถที่จะคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวได้อย่างครอบคลุม
ในหลายประการ เนื่องจากไม่ใช่กฎหมายที่มุ่งคุ้มครองความ
เสียหายที่เกิดจากการแทรกแซงความเป็นส่วนตัวโดยตรงจาก
เหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงเห็นเป็นการสมควรที ่จะศึกษาถึง
ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในการกําหนดความผิดทาง
อาญาเรื่องการการแทรกแซงความเป็นส่วนตัว โดยกําหนด
กรอบในการศึกษาเฉพาะในส่วนการเผยแพร่ภาพถ่ายโดย
ปราศจากความย ินยอมของบ ุคคลอ ื ่นเท ่าน ั ้ นโดยจะ
ทําการศึกษาดังต่อไปน้ี 
 

2.วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อศึกษาถึงขอบเขต นิยามของคําว่า “ความ
เป็นอยู่ส่วนตัว” แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสิทธิความเป็นอยู่
ส่วนตัว รวมทั้งสิทธิความเป็นส่วนตัวที่ได้รับความคุ้มครองตาม
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กฎหมาย รวมทั้งขอบเขตความเป็นส่วนตัวของบุคคลธรรมดา
บนพื้นที่เว็ปไซต์เครือข่ายสังคมโดยกําหนดกรอบการศึกษา
ความเป็นส่วนตัวไปในเรื ่องของภาพของบุคคลซึ่งบรรลุนิติ
ภาวะโดยเนื้อหาของภาพนั้นไม่มีลักษณะลามกหรืออนาจาร 
หรือไม่มีลักษณะเป็นการหม่ินประมาท เท่าน้ัน 
 2) เพ ื ่อศ ึกษากฎหมายไทยท ี ่ เก ี ่ ยวข ้องว ่ามี
บทบัญญัติใดบ้างที่ให้การรับรองและคุ้มครองสิทธิในความ
เป็นอยู่ส่วนตัวและข้อจํากัดของบทบัญญัติในการคุ้มครองสิทธิ
ความเป็นอยู่ส่วนตัว 

 3) เพื่อศึกษาถึงความเหมาะสมในการกําหนดว่าการ
แทรกแซงความเป็นส่วนตัวของบุคคลทั่วไปบนพื้นที่เว็ปไซต์สื่อ
สังคมออนไลน์ 

 4) เพื่อเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไข
ปัญหาหรือปูองกันไม่ให้มีการแทรกแซงความเป็นส่วนตัวของ
บุคคลธรรมดาบนพื้นที่เว็ปไซต์สื่อสังคมออนไลน์ 

 3.สมมติฐานการศึกษา 

 การกระทําที่เป็นการแทรกแซงความเป็นส่วนตัวของ
บุคคลธรรมดาบนสื่อสังคมออนไลน์โดยการนําภาพที่ผู้เผยแพร่
น้ันประสงค์เผยแพร่ในลักษณะที่เป็นส่วนตัว หรือภาพบุคคลที่
มีผู้แอบถ่ายไปเผยแพร่ต่อสาธารณะเป็นเรื่องที่สาธารณะไม่มี
ความเกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับความยินยอมและในประเทศไทย
ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายใดบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกรบกวนสิทธิใน
ความเป็นอยู ่ส่วนตัวในกรณีถูกรบกวนจากการใช้เว็บไซต์
เครือข่ายสังคมไว้เป็นการเฉพาะ แม้ว่ามีกฎหมายหลายฉบับที่
สามารถนํามาปร ับใช ้ได้แต ่พบปัญหาในแง ่องค ์ประกอบ 
ขอบเขต หลายประการ อันทําให้ไม่สามารถคุ้มครองสิทธิของผู้
ถูกรบกวนจากการใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมโดยพฤติกรรม
ต่าง  ๆในปัจจุบันได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสม เพื่อเป็นการ
ปูองปรามการกระทําดังกล่าวสมควรกําหนดให้ผู ้นั ้นต้องมี
ความรับผิดทางอาญา  

 4. ขอบเขตการศึกษา 

 การศึกษานี้มุ่งศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ถึงความ
เหมาะสมในการกําหนดความรับผิดทางอาญาของการเผยแพร่

ภาพส่วนตัวบนสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะเนื ้อหาของภาพ
ส่วนตัวที่ไม่มีลักษณะเป็นการหมิ่นประมาทหรือมีลักษณะ
ลามกอนาจารเท่าน้ัน  

 5.วิธีการศึกษา 

 ศึกษาค้นคว้าโดยอาศัยเอกสาร (Documentary 
Research) เป ็นหลักโดยค้นคว้าจากเอกสารทางวิชาการ 
บทความ หนังสือ ตํารา ตลอดจนเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต ่ างประเทศ ข ้ อม ู ลจากระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของไทยและต่างประเทศ รวมทั้งคําพิพากษาของ
ศาล เพื่อนํามาใช้ในการศึกษา เปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูล
ต่าง  ๆ

 6.ผลการศึกษา 

 6.1ข้อความคิดว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและสิทธิ
ความเป็นส่วนตัว 

 6.1.1ความเป็นส่วนตัว  

 เป็นเรื ่องยากที ่จะนิยามหรือกําหนดขอบเขตให้
ชัดเจนว่าอะไรคือเรื่องส่วนตัว อะไรไม่ใช่ส่วนตัว ซึ ่งหาก
พิจารณาตามตัวอักษร ความเป็นส่วนตัว (Private) หมายถึง 
ส่วนตัว เป็นความลับไม่ปล่อยให้คนอื่นรู้ เฉพาะตัว บุคคล 
รโหฐาน และ Privacy หมายถึงความเป็นส่วนตัว ความโดด
เดี่ยว ความสันโดษ การอยู่คนเดียว ความลับ (วุฒิณีกมลภัทรา
กูร, 2546 : 17) ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าในความหมายทั่วไปแนวคิด
เรื่องความเป็นส่วนตัวนั้นเป็นการยากที่จะแยกออกจากความ
ปรารถนาที่จะถูกทิ้งไว้คนเดียว เพื่อให้ผู้น้ันมีอิสระที่จะเป็นตัว
ของตัวเอง โดยไม่มีการยับยั้งและข้อจํากัดอันเกิดจากการสอด
รู้สอดเห็นของคนอ่ืนและรวมไปถึงการบุกรุกพื้นที่ที่เราต้องการ
ความเป็นส่วนตัวด้วยดังนั ้นความเป็นส่วนตัวจึงมักนํามา
อธิบายอาณาเขตบริเวณที่มีการลากเส้นกําหนดไว้ว่าพื้นที่ใด
เป็นอาณาบร ิเวณส่วนต ัว นอกจากการกล่าวถ ึงความเป็น
ส่วนตัวในเชิง พื ้นที่ หรือ การระบุตําแหน่งแล้วความเป็น
ส่วนตัวน้ันยังครอบคลุมไปยังกรณีที่ไม่ต้องการให้มีผู้ใดเข้ามารู้
เห็นในการกระทําหรือความสัมพันธ์กับบุคคลในเรื่องส่วนตัว 
หรือเข้ามาสอดแทรกในประเด็นที่ต้องตัดสินใจ ซึ่งมีลักษณะ
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เชิงศีลธรรม เช่น การทําแท้งการคุมกําเนิด และรสนิยมทางเพศ
เป็นต้น(วุฒิณีกมลภัทรากูร, 2546 : 26) 

 6.1.2 สิทธิในความเป็นส่วนตัว  

 ในทางกฎหมายแล้วความเป็นส่วนตัวนั้นไม่ได้รับ
ความคุ้มครองไปเสียทั้งหมด มีเพียงบางเรื่องเท่านั้นที่กฎหมาย
ให้ความ(Raymond Wacks แปลโดย อธิปจิตฤกษ์ 2556 : 73)
โดยสิทธิในความเป็นส่วนตัวนั้นเป็นคําที่ปรากฏอยู่ในนิยาม
หนึ ่งของสิทธิส่วนบุคคล (Personal Right) (นคร เสรีร ักษ์, 
2557 : 62)หมายถึงสิทธิประจําตัวของบุคคลอันประกอบด้วย
เสร ีภาพในร่างกายการดํารงชีวิตมีความเป็นส่วนต ัว ซึ ่ง
กฎหมายให้การรับรองและคุ้มครองมิให้ผู้อื่นมาละเมิดได้ โดย
เม่ือพิจารณาแนวทางที่ประเทศต่าง  ๆได้ยอมรับคุ้มครองให้อยู่
ในความหมายของสิทธิส่วนตัว และโดยศึกษาจากคําพิพากษา
ของศาลเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงโดยทั่วไปแล้ว สิทธิส่วนตัว จะได้แก่ 
(ชูชีพ ปิณฑะสิริ, 2525 : 3-4) 

 (1) สิทธิส่วนต ัวภายนอก คือ ช ื ่อ เคร ื ่องหมาย 
เครื่องหมายประจําตระกูล เครื่องหมายสมาคม เครื่องแบบหรือ
สัญลักษณ์ของสมาคม เครื่องหมายการค้า ชื่อและเครื่องหมาย
การค้าตราของบริษัทและหีบห่อสินค้า 

 (2) สิทธิส่วนตัวเกี ่ยวกับเกียรต ิยศชื ่อเสียง คือ 
เกียรติยศชื่อเสียงส่วนตัว เกียรติยศชื่อเสียงทางวิชาชีพหรือ
การค้า 

 (3) สิทธิส่วนตัวเกี ่ยวกับความลับ คือ ความลับ
ส่วนตัว สภาพจิต สุขภาพ ชีวิต ครอบครัว ความลับทางวิชาชีพ
หรือการค้า ความเป็นอิสระในการดํารงชีวิต การเปิดจดหมาย 
ดักฟังโทรศัพท์ สิทธิในรูปภาพของตน สิทธิที่จะไม่ถูกเปิดเผย
ต่อสาธารณะ 

 (4) สิทธิส่วนตัวภายใน คือ ชีวิต ร่างกาย อนามัย 
(การรบกวนทางกาย) และจิตใจ(การถูกรบกวนทางจิตใจ) 
เสรีภาพในการกระทําและการทํางานตามใจสมัคร 

 6.1.3 พัฒนาการในการคุ ้มครองสิทธิความเป ็น
ส่วนตัว 

 พัฒนาการครั้งสําคัญที่เห็นว่ามีความชัดเจนในการ
พัฒนาแนวความคิดการคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว
มากที่สุด คือ เม่ือมีการเผยแพร่บทความเรื่อง “The Right To 
Privacy” โดย Samuel D. Warren และ Louis D. Brandeis 
ซ่ึงต่อมาได้เป็นผู้พิพากษาศาลสูงของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ง
ตีพิมพ์ลงในวารสาร Harvard Law Review โดยบทความ
ดังกล่าวเป็นผลสะท้อนของพัฒนาเทคโนโลยีในช่วงปี ค.ศ. 
1980 การเกิดขึ้นของโทรเลข โทรศัพท์การมีแท่นพิมพ์หนังสือ
ที ่สามารถพิมพ์หนังสือได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการคิดค้น
เทคโนโลยีใหม่  ๆได้แก่ กล้องสแนป (Snap Camera) โดยอีสต์
แมน โกดัก (Eastman Kodak)ซ่ึงมีราคาถูกและสามารถพกพา
ได้สะดวก ทําให้ไม่ว่าใครๆก็ตามอาจถูกถ่ายรูปของตนได้ที่บ้าน 
ที่ทํางานหรือตามสถานที่ต่างๆ (Raymond Wacks แปลโดย 
อธิป จิตฤกษ์ 2556 : 107-108) ซึ่ง Warren และ Brandies 
กล่าวไว้ในบทความว่า ความก้าวหน้าดังกล่าวนี้ทําให้มีความ
จําเป็นต้องให้ความคุ้มครองแก่บุคคล เพราะพัฒนาการของ
เทคโนโลยีดังกล่าวทําให้เกิดการคุกคามสิทธิประโยชน์ของ
บุคคลอย่างน่ากลัว 

 ในบทความ The Right to Privacy ดังกล่าว 
Warren และ Brandeis อธิบาย “สิทธิในความเป็นส่วนตัว” 
(Privacy) ว่าหมายถึงสิทธิที่จะอยู่ตามลําพัง (The Right to be 
let alone) เป็นการมองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวเป็นสอง
แง่มุม คือ ความเป็นส่วนตัวในแง่นามธรรม ได้แก่ การที่บุคคล
มีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงอารมณ์ ความรู ้สึกนึกคิด 
ตลอดจนความเชื่อถือศรัทธาในลัทธิศาสนา ส่วนความเป็น
ส่วนตัวในทางรูปธรรม คือ สิทธิที่จะอยู่โดยลําพังปราศจากการ
รบกวนและการแทรกแซงจากสังคม การอยู่อย่างสันโดษไม่
ติดต่อสัมพันธ์กับสังคม 

 นอกจากนั ้น Warren และ Brandies ยังได้ตั ้ง
ข ้อส ังเกตที ่ส ํ าค ัญในบทความด ังกล ่าวว่า ในขณะน ั ้น
รัฐธรรมนูญคุ ้มครองบุคคลต่อการละเมิดสิทธิในความเป็น
ส่วนตัวที่เกิดจากการกระทําของรัฐเท่าน้ัน ซึ่งทั้ง Warren และ 
Brandies มีความเห ็นแย ้งว่านอกจากจะคุ ้มครองจากการ
กระทําของรัฐแล้ว บุคคลควรได้รับการคุ้มครองสิทธิในความ
เป็นส่วนตัวจากการละเมิดที่เกิดจากการกระทําของเอกชนคน
อ่ืนๆด้วย จากบทความดังกล่าวแม้จะทําให้เกิดประเด็นวิพากษ์
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เก่ียวกับความสําคัญของการให้ความคุ้มครองความเป็นส่วนตัว 
และทําให้นักกฎหมายและประชาชนทั่วไปหันมาตระหนักถึง
สิทธิในความเป็นส่วนตัวมากขึ้น แต่หลักการดังกล่าวก็มิได้ถูก
นํามาเป็นบรรทัดฐานของกระบวนการยุติธรรมเพียงแต่มีการ
นํามาใช้ในการพิจารณาในบางคดีและไม่ได้นํามาใช้อย่าง
สม่ําเสมอ (นคร เสรีรักษ์, 2557 : 67 -68) 

 6.1.4 ลักษณะของการแทรกแซงความเปน็สว่นตวัใน
การเผยแพร่ภาพถ่ายนั้นในเว็ปไซต์เครือข่ายสังคม 

 จากแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและสิทธิใน
ความเป็นส่วนตัวที่ได้พิจารณามาแล้วข้างต้น เห็นว่า บุคคลแต่
ละคนย่อมมีสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวที่จะไม่ถูกถ่ายภาพของ
ตนเองโดยที ่ตัวผู้ถูกถ่ายภาพนั้นไม่ได้ให้ความยินยอม สิทธิ
ประการน้ีย่อมเป็นสิทธิมนุษยชนประการหนึ่งซึ่งติดตัวบุคคล
มาตั้งแต่กําเนิดอันไม่อาจที่จะถูกพรากไปได้ แต่อย่างไรก็ตาม
ในยุคแห่งข้อมูลสารสนเทศในปัจจุบัน นั ้นมีการละเมิดสิทธิ
ดังกล่าวอยู่อย่างกว้างขวาง ทั ้งนี ้เนื ่องจากการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีอาทิเช่น กล้องถ่ายภาพดิจิตอลที่สามารถเชื่อมโยง
เข้ากับระบบคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตได้อย่าง
ง่ายดาย หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีการพัฒนาจนสามารถที่จะ
ถ่ายภาพได้อย่างไม่แตกต่างจากกล้องถ่ายภาพ จึงทําให้การ
ถ่ายภาพอย่างกว้างขวางมากขึ้นและภาพที่ได้ถ่ายมาได้นั้นยัง
อาจนําไปเผยแพร่ต่อทางระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งปัจจุบันแพล็ต
ฟอร์มที ่เป็นที ่นิยมอย่างมาก คือเว็ปไซต์เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (Social media) เช่น Facebook หรือ Instragram
เป็นต้นจึงทําให้เกิดการแพร่หลายของภาพอย่างรวดเร็วและ
ยากแก่การควบคุมในกรณีที่เจ้าของภาพนั้นไม่ต้องการให้ภาพ
นั ้นเผยแพร่ออกไป โดยการแทรกแซงความเป็นส่วนตัวนั ้น
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 

 6.1.4.1 การแทรกแซงสิทธิความเป็นส่วนตัวที่
กระทําบนพื้นที่จริง 

 เนื ่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยีน ั ้นได้ม ีการ
พัฒนาอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์
น ั ้นม ีประส ิทธ ิภาพในการใช ้ งานท ี ่ส ู ง ต ัวอย ่างเช ่น 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ปัจจุบันเป็นอุปกรณ์ที่แทบทุกคนนั้นมีไว้
ใช้งานโดยสิ่งที่พัฒนามาพร้อมกับโทรศัพท์เคลื่อนที่นั่นก็คือ

กล้องซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มาพร้อมกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยที่
ประสิทธิภาพของกล้องถ่ายภาพน้ันแทบไม่มีความแตกต่างจาก
กล้องจริง  ๆที่ใช้ในการถ่ายภาพ พร้อมทั้งความสะดวกสบายใน
การพกพาโทรศ ัพท ์ เคล ื ่ อนท ี ่ จ ึ งท ํ าให ้บ ุ คคลท ี ่ มี
โทรศัพท์เคลื่อนที่น้ันสามารถที่จะถ่ายภาพได้ในเกือบทุกทีและ
เกือบทุกเวลา ซึ่งในบางครั ้งการถ่ายภาพเหล่านั้นแล้วนําไป
เผยแพร่ก็เป็นการแทรกแซงความเป็นส่วนตัวของบุคคลอ่ืน 

 6.1.4.2 การแทรกแซงสิทธิความเป็นส่วนตัวที่
กระทําบนพื้นที่เสมือนจริง 

 ในยุคที่สังคมดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงผ่านเข้าสู่
การนําดิจิทัลเข้ามาใช้ในชีวิตประจําวันเพิ่มมากขึ้น ดังจะเห็น
ได้จากตัวเลขผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วง 5 ปี จากปี พ.ศ.2555 ที่มีจํานวน
ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทั้งสิ้น 23,056,712 คน ได้เพิ่มสูงขึ้นเป็น 
45,189,944 คน (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน), 2561 : 40)        โดยระยะเวลาส่วนใหญ่ที่ใช้
งานอินเตอร์เน็ตก็คือการใช้งานเว็ปไซต์หรือแอพพิเคชั ่น
เครือข่ายสังคมคมโดยเว็ปไซต์หรือแอพพิเคชั่นเครือข่ายสังคม
ที ่เป็นที ่น ิยมของคนไทยที ่ม ีผู ้ใช้งาน 3 อันดับแรกคือ 
Youtube, Line และ Facebook (สํานักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), 2561 : 60)ซ่ึงสิ่งที่ตามมา
คือการไหลเวียนของข้อมูลที่รวดเร็ว และปัญหาการแทรกแซง
สิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เว็ปไซต์เครือข่ายสังคมรายอื่น
โดยการจับภาพ (capture) ของบุคคลอ่ืนซึ่งเป็นภาพที่เจ้าของ
ภาพน้ันยังไม่ได้ให้ความยินยอมไปเผยแพร่ไปเผยแพร่ต่อ 

 6.2 การคุ้มครองการแทรกแซงความเปน็สว่นตวัตาม
กฎหมายต่างประเทศ 

 สําหรับการคุ้มครองการแทรกแซงความเป็นส่วนตัว
ตามกฎหมายต่างประเทศจะกล่าวถึงทั ้งหลักสากลที่รับรอง
คุ ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัว กฎหมายของประเทศใน
ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ (Civil Law) และกฎหมายของประเทศ
ในระบบคอมมอนลอว์ (Common Law) ดังน้ี 

 6.2.1 หลักสากลทีร่บัรองคุ้มครองสิทธิในความเป็น
ส่วนตัว 
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 6.2.1.1 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 
1948 (Universal Declaration of Human Right 1948 หรือ 
UDHR) 

 เม่ือวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1948 ที่ประชุมสมัชชา
สหประชาชาติ สมัยสามัญครั้งที่ 3ได้มีข้อมติรับรองปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีเจตนารมณ์เพื่อรับรองและ
คุ ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนทั ่วโลกอย่างแท้จริง 
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนดังกล่าวจึงถือว่าเป็น
เอกสารที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการวางรากฐานด้านสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศอันเป็นมาตรฐานสากลที ่ประเทศ
สมาชิกสหประชาชาติได้ร่วมกันจัดทําขึ้น นอกจากนี้ ปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนดังกล่าวยังเป็นพื้นฐานของการตรา
กฎหมายและการทําข ้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิทธิ
มนุษยชนฉบับต่างๆ ในระยะเวลาต่อมาอีกด้วย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งอนุสัญญาแห่งยุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
และเสรีภาพขั้นพื้นฐาน โดยเนื้อหาในมาตรา 3 – 14 นั้นจะให้
ความสําคัญกับสิทธิของบุคคล เช่น ส ิทธิในร่างกายและ
เสรีภาพ อิสระจากการเป็นทาส อิสระจาการทรมานการลงโทษ
หรือการปฏิบัติที่ตํ่าช้า สิทธิที่จะเป็นบุคคลตามกฎหมาย สิทธิ
ที่จะได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายอย่างเสมอภาคกัน สิทธิที่
จะได้รับการเยียวยาทางศาลและการถูกละเมิดสิทธิ อิสระจาก
การถูกจับกุม คุมขังหรือเนรเทศโดยพลการ สิทธิที่จะได้รับ
ความเป็นธรรมจากการพิจารณาคดี สิทธิในคดีอาญาที ่ต ้อง
ได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่า
เป็นความผิดจริง สิทธิที่จะไม่ถูกแทรกแซงในความเป็นส่วนตัว 
ส ิทธ ิ ในการเด ินทางและย ้ายท ี ่ อย ู ่ ออกนอกประเทศ
(http://public-law.net/publaw/view.aspx?id= 394 ) 

 ส่วนสิทธิในความเป็นส่วนตัวของบุคคลน้ันได้รับการ
รับรองและคุ้มครองในฐานะเป็นสิทธิมนุษยชนประการหน่ึงเป็น
ครั้งแรกในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1984โดย
ได้รับรองไว้ในข้อ 12 ความว่า”บุคคลใดจะถูกแทรกแซงตาม
อําเภอใจในความเป็นส่วนตัว ครอบครัว ที่อยู่อาศัย หรือการ
สื่อสาร หรือจะถูกลบหลู่เกียรติยศและชื่อเสียงมิได้ ทุกคนมี
สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองของกฎหมายต่อการแทรกแซง
สิทธิหรือการลบหลู่ดังกล่าวนั้น”ซึ่งสิทธิในความเป็นส่วนตัว
นั ้น คือ สิทธิที ่แต่ละบุคคลตัดสินใจไม่กระทําการติดต่อ

สัมพันธ์กับสังคมเพื่อปิดกั้นตนเองให้รอดพ้นจากการสังเกต 
การรู้เห็น การสืบความลับ หรือการรบกวนในรูปแบบต่าง  ๆ
สิทธิดังกล่าวเช่น สิทธิของแต่ละบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ 
ชื่อเสียง หรือความเป็นอยู่ส่วนตัว เป็นต้น(อธิพร สิทธิธีรรัตน์, 
2558 : 9)ดังน้ันการที่เข้าไปรบกวนการมีชีวิตที่สงบสุขของผู้อื่น
โดยเป็นการแทรกสอดโดยพลการในกิจการส่วนตัวของผู้อื่น 
และที่ผู้เสียหายควรมีสิทธิโดยชอบธรรมในการที่จะได้รับการ
คุ้มครองตามกฎหมาย แต่เนื่องด้วยปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนฉบับน้ีมีฐานะเป็นเพียงสาสน์ที่กําหนดสิทธิมนุษยชน
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกประเทศเท่านั้น ไม่ได้ได้มีผลเป็น
สภาพบังคับให้ทุกรัฐสมาชิกต้องปฏิบัติตาม ดังนั ้นจึงได้มี
ความพยายามในการใช้กลไกอ่ืนเพื่อทําให้สิทธิต่าง  ๆที่ปฏิญญา
ฉบับน้ีมีผลในทางกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายใน
เป็นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศสมาชิกให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลจริงจังตามความมุ่งหมายของ
ปฏิญญาด้วยเหตุนี ้จึงได้มีการพัฒนาจัดทําเป็นข้อตกลง
ระหว่างประเทศเกิดขึ ้น เพื ่ออนุวัตรการให้ประเทศรัฐภาคี
สมาชิกกระทําตามข้อผูกพันตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ตาม
กติการะหว่างประเทศ (มาตาลักษณ์ เสรเมธากุล, 2549 : 35) 

 6.2.1.2 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสทิธิทางการเมอืง (International Convenant on Civil 
and Politic right 1966) 

 สมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้รับรองกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเมื่อวันที่ 16 
ธันวาคม ค.ศ. 1966 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 
ค.ศ. 1976 ปัจจุบันมีประเทศที่ลงนามแล้ว 74 ประเทศ และมี
ประเทศที่เป็นภาคีแล้ว 172 ประเทศ (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 
ค.ศ.2018)(http://indicators.ohchr.org/)โดยประเทศไทยได้
ภาคยานุวัติ (Accession) เข้าเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศ
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เม่ือวันที่ 29 
ตุลาคม ค.ศ. 1996 โดยไม่ได้ตั้งข้อสงวนแต่อย่างใด และมีผล
บังคับกับประเทศไทยเม่ือวันที่ 29 มกราคม ค.ศ. 1997ในเรื่อง
ของสิทธิในความเป็นส่วนตัวน้ันกติการะหว่างประเทศได้มีการ
บัญญัติไว้ในข้อ 17 เพื่อคุ้มครองบุคคลไม่ให้ถูกแทรกแซงใน
ความเป็นอยู่ส่วนตัวซ่ึงข้อบัญญัติดังกล่าวมีลักษณะที่คล้ายกับ
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ข้อ 12 แห่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 
โดยมีเน้ือหาสาระดังน้ีคือ 

 “ข้อ 17 

 1. บ ุคคลจะถ ูกแทรกแซงความเป ็นส ่วนต ั ว 
ครอบครัว เคหสถาน หรือการติดต่อสื่อสารโดยพลการหรือไม่
ชอบด้วยกฎหมายมิได้ และจะถูกลบหลู่เกียรติและชื่อเสียงโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมายมิได ้

 2. บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายมิให้ถูกแทรกแซงหรือลบหลู่เช่นว่าน้ัน” 

 ในกรณีของสิทธิในความเป็นส่วนตัวที่รับรองและ
คุ้มครองไว้ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมืองดังที่กล่าวข้างต้น เป็นการเคารพและยอมรับ
ต่อความเป็นปัจเจกชน (Individuality) ของมนุษย์และเป็นสิทธิ
มนุษยชนที่สําคัญประกาศหนึ่งซึ ่งควรที่จะต้องได้ร ับความ
คุ ้มครองเป็นอย่างมากในปัจจุบันเพราะเป็นยุคแห่งข้อมูล
ข่าวสารและเทคโนโลยี การละเมิดสิทธิเช่นน้ีอาจเกิดขึ้นได้จาก
การกระทําของรัฐและเอกชนหรือเอกชนด้วยกัน ในรูปแบบของ
การตรวจค้นร่างกาย การตรวจค้นเคหสถาน การดักฟังการ
สนทนาทางโทรศัพท์ หรือการลอบบันทึกการสนทนาต่าง  ๆ
อย่างไรก็ตาม สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวน้ีอาจถูกแทรกแซงได้
โดยบทกฎหมายที่บัญญัติยกเว้นไว้ แต่ทั้งนี้กฎหมายดังกล่าว
ต้องสอดคล้องกับหลักการหรือจุดมุ่งหมายของกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนี ้ด ้วย 
รวมทั้งเป็นไปเพื่อประโยชน์ของสังคม ขณะที่กฎหมายซึ่งให้
อํานาจแทรกแซงก็ต้องมีกรอบที ่จ ํากัดในการที ่ก ําหนด
สถานการณ์อันชัดเจนเฉพาะเรื่องที่ยอมให้รัฐเข้าแทรกแซงได้ 
ยกตัวอย่างเช่น การตรวจค้นหาพยานหลักฐานสําคัญ ซึ่งการ
ตรวจค้นดังกล่าวก็ต้องทําในลักษณะที่คํานึงถึงศักดิ ์ศรีของ
บุคคลที่ตรวจค้นด้วย เป็นต้น(จรัญ โฆษณานันท์, 2545 : 336-
337) 

 อย่างไรก็ตามกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี ่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนโดยทั่วไปนั้นแม้ว่าจะมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติ
ตามก็เป็นพันธกรณีในระดับรัฐเท่าน้ัน 

 6.2.2 การค ุ ้มครองส ิทธ ิความเป ็นส่วนต ัวของ
ประเทศในระบบซีวิลลอว์ (Civil law) 

 สาธารณรัฐฝรั่งเศส 

 ประมวลกฎหมายอาญาของสาธารณรัฐฝรั่งเศส (le 
Code p nal)มาตรการทางกฎหมายของประเทศฝรั่งเศสที่
เก่ียวกับสิทธิที่จะไม่ถูกถ่ายภาพโดยไม่ได้ให้ความยินยอมนั้น 
ปรากฏในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 226-1ความผิดในการ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความลับในชีวิตส่วนตัวของ บุคคลอื่น
โดยเจตนา (l’atteinteport evolontairement   l’intimit  
de la vie priv e d’autrui) โดยมาตรา 226-1  แห่งประมวล
กฎหมายอาญา กําหนดบทลงโทษจําคุก 1 ปี และปรับ 45,000 
ยูโร สําหรับการกระทําโดยจงใจให้เกิดการล่วงละเมิดซึ่งความ
เป็นอยู ่ส ่วนตัวของชีวิตส่วนตัวของผู ้อื ่น โดยวิธีการใด  ๆ
ดังต่อไปน้ี1) ขัดขวาง บันทึก หรือถ่ายทอดซ่ึงคําพูดที่ถูกเปล่ง
ออกมาในพฤติการณ์ที่เป็นความลับ หรือมีความเป็นส่วนตัว
โดยปราศจากความยินยอมของผู้พูด2) ถ่ายภาพ บันทึกภาพ 
หรือถ่ายทอดรูปภาพของบุคคลผู้ซึ่งอยู่ในสถานที่ส่วนบุคคล
โดยปราศจากความยินยอมของบุคคลน้ัน 

 กฎหมายอาญาของประเทศฝรั่งเศสได้แยกความผิด
เก่ียวกับการถ่ายภาพเป็นสองขั้นตอนกล่าวคือ มาตรา 226-1 
ใช้กับพฤติกรรมในการถ่ายภาพ นอกจากนี้ยังมีมาตรา 226-2 
ใช้บังคับกับพฤติกรรมภายหลังจากการถ่ายภาพ กล่าวคือใน
ขั ้นตอนการทําให้บุคคลอื ่นรู้เห็นถึงภาพดังกล่าวนั ้น โดย
กําหนดหลักว่า โทษเช่นเดียวกับมาตรา 226-1 นํามาใช้กับ
กรณี การเก็บรักษา นําพา หรือเป็นเหตุให้มีการนําเอกสารหรือ
สิ่งที่ได้บันทึกไว้ตามมาตรา 226-1 ไปสู่การรับรู้ของสาธารณะ
หรือของบุคคลที่สาม 

 จะเห็นได้ว่าทั้งสองกรณีน้ีน้ันจะเป็นความผิดได้ต้อง
เข้าองค์ประกอบที ่ว่าไม่ได้ร ับความยินยอมเสียก่อน ความ
ยินยอมน้ีจะเป็นความยินยอมของบุคคลผู้เสียหายเองหรือผู้ที่
เก่ียวข้องก็ได้ เช่นที่ศาลเคยตัดสินว่าหากไม่ได้รับความยินยอม
โดยชัดแจ้งจากครอบครัว ไม่มีใครสามารถผลิตซํ้าหรือเผยแพร่
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตแก่สาธารณชน ไม่ว่าบุคคลนั้น
จะมีชื่อเสียงแค่ไหน หรือเคยทํากิจกรรมสาธารณะมานานแค่
ไหน สิทธิการคัดค้านการทําสําเนานี้ถือเป็นสิทธิโดยเด็ดขาด 
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ซ่ึงตกผลึกความคิดมาจากการเคารพถึงความเจ็บปวดของการ
สูญเสียของครอบครัวเป ็นสิ ่งท ี ่ ไม ่ควรมองข้าม มิฉะนั ้น
ความรู้สึกการคุ้นเคย ใกล้ชิดสนิทสนม ความรู้สึกที่ควรสํารวม
และเคารพจะถูกคุกคามได้จากผู้ที่นําข้อมูลเหล่านั้นไปใช้
ประโยชน์ ซ่ึงกรณีดังกล่าวแม้ข้อมูลนั้นจะเป็นข้อมูลของผู้ที่
เสียชีวิตไปแล้วแต่การยินยอมอาจจะได้รับจากครอบครัวของผู้
ที่เสียชีวิตก็ได้ 

 นอกจากน้ียังมีแนวคําพิพากษาของศาลที่กําหนดไว้
อีกว่า ความยินยอมน้ีอาจสันนิษฐานว่ามีได้ถ้าสถานที่ที่มีการ
บันทึกหรือได้มาซ่ึงรูปถ่ายน้ันเป็นสถานที่เปิดเผยหรือสถานที่
สาธารณะ เจตนาของมาตรา 226-1 นี้มุ ้งเน้นไปที่การจํากัด
ขอบเขตของปาปารัชชี่ในการแอบถ่ายภาพส่วนบุคคล 

 ส่วนมาตรา 226 -1 (2) นั้นกําหนดว่าสิทธิส่วน
บุคคลน้ีจะไม่ได้รับการคุ้มครองถ้าหากว่าเป็นการละเมิดสิทธิ
ส่วนบุคคลในสถานที ่สาธารณะ ซึ ่งแนวทางดังกล่าวนี้ได้ถูก
ตีความโดยศาลว่า สถานที ่ส่วนบุคคลนั ้นเป็นสถานที ่ที ่ ไม่
ยินยอมให้คนนอกเข้าไปเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบุคคลที่
ครอบครองหรืออยู่อาศัยไม่ว่าจะอยู่อาศัยเป็นการถาวรหรือ
ชั่วคราวก็ตาม ในทางตรงกันข้ามกันสถานที่ที่ถ ูกจัดว่าเป็น
สถานที่สาธารณะน้ันบุคคลทั่วไปสามารถที่จะเข้าไปได้โดยไม่
ต้องขออนุญาตจากใครก็ตาม ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปโดย
ถาวร หรือมีเงื่อนไขที่แน่นอนหรือไม่มีเงื่อนไขก็ได้  

 ส่วนในมาตรา 226-2 เป็นกรณีการกระทําความผิดที่
เกิดจากการใช้ข้อมูลหรือการบันทึกเทปที่ได้มาจากการกระทํา
ความผิดตามมาตรา 226-1 ซ่ึงเป็นการกําหนดโทษสําหรับผู้ที่
เก็บรักษาเอาไว้โดยรู้ว่าเป็นข้อมูลหรือบันทึกเทปที่ได้มาจาก
การกระทําความผิด หรือนําข ้อมูลบันทึกเทปเหล่านั ้นไป
เผยแพร่ไปยังบุคคลที่สามโดยเจตนาหรือใช้ข้อมูลเหล่านั้น
อย่างเปิดเผยดังนั้นเพื่อหลักเลี่ยงความผิดฐานนี้ผู้ที่เผยแพร่
จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจเส ียก่อนว่าภาพนั ้นได ้ร ับความ
ยินยอมจากเจ้าของภาพแล้วหรือไม่ก่อนทําการเผยแพร่(ปัญจ
พาณ์ นรถี, 2555 : 75-76) 

 แม้ว่าการถ่ายภาพยังไม่ถึงขั ้นความผิดสําเร็จ แต่
มาตรา 226-5 ก็กําหนดให้ลงโทษการพยายามกระทําความผิด
เช่นเดียวกับกรณีความผิดสําเร็จ นอกจากน้ันกฎหมายประเทศ

ฝรั่งเศสยังกําหนดให้ความผิดตามมาตรา 226-1 และ 226-2 
ดังกล่าวสามารถเริ่มคดีได้แต่โดยคําร้องทุกข์ จากผู้ถูกกระทํา
หรือผู้แทนตามกฎหมายของเขาหรือผู้สืบสิทธิตามกฎหมาย
เท่าน้ัน(คณาธิป ทองรวีวงศ,์ 2552 : 155) 

 6.2.3 การคุ้มครองสิทธิความเป ็นส่วนตัวของ
ประเทศในระบบคอมมอนลอว์ (Common law) 

 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ประเทศสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันได้มีการคุ้มครอง
สิทธิความเป็นส่วนตัวในการถ่ายภาพไว้โดยมีกฎหมายลาย
ลักษณ์อักษรที่มีผลบังคับในรูปแบบของรัฐบัญญัติที่มีเนื้อหา
ในการคุ้มครองการถ่ายภาพผู้อ่ืนโดยมิได้ยินยอม โดยกฎหมาย
ลายลักษณ์อักษรดังกล่าวเป็นกฎหมายที่ควบคุมการถ่ายภาพ
ของบุคคลอ่ืนซ่ึงมิได้รับรู้และยินยอมโดยเฉพาะ ซึ่งปรากฎทั้ง
ในระดับของสหรัฐและในระดับของมลรัฐ  

 กฎหมายมลรัฐ Alabama 

 กฎหมายอาญามลรัฐ Alabama บทที่ 11 ว่าด้วย
ความผิดเกี ่ยวกับความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย
สาธารณะ ในส่วนที่ 2 ของบทนี้ กําหนดฐานความผิดเกี่ยวกับ
ความเป็นอยู่ส่วนตัว (Offenses against privacy) ซึ่งรวมถึง
ความผิดฐานดักฟัง (Eavesdrop) และการสอดส่องผู ้อ ื ่น 
(Surveillance) โดยมีองค์ประกอบความผิดนั้นมีอยู่ว่า  “ผู้ใด
กระทําการสอดส่องผู้อ่ืนด้วยการบุกรุกสถานที่ส่วนบุคคลต้อง
ระวางโทษ…” อย่างไรก็ตามกฎหมายมิได้ระบุลักษณะการ
กระทําอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะในการสอดส่องผู้อื่น โดย
กฎหมายเป ็นเพียงแต ่บ ัญญัต ิไว ้กว้างๆ นอกจากนี ้ไม ่มี
องค์ประกอบเกี ่ยวกับผู ้ถ ูกสอดส่องว่าจะต้องอยู ่ในสภาพ
เปลือย และไม่ได้กําหนดเจตนาพิเศษสําหรับผู้กระทําว่าจะต้อง
ทําไปเพื ่อสนองความต้องการทางเพศอีกด้วยการบัญญัติไว้
อย่างกว้างเช่นน้ี ทําให้การคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว
ไม่จํากัดอยู่เฉพาะการถ่ายภาพที่เกี่ยวกับลักษณะทางเพศทาง
ของผู้อ่ืนเท่าน้ัน 

 นอกจากจะคุ้มครองการถูกถ่ายภาพแล้วประมวล
กฎหมายอาญา 13A-11-35 ยังคุ้มครองการเปิดเผยข้อมูลที่ได้
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จากการสอดส่องผู้อื ่นที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายด้วย ซึ ่งการ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวนั ้นประมวลกฎหมายอาญาของมลรัฐ 
Alabama เป็นความผิดทางอาญา Class B (คณาธิป ทองรวี
วงศ์, 2552 : 102-103) 

 กฎหมายมลรัฐ New York 

 กฎหมายอาญา New York ได้กําหนดความผิดฐาน
แอบถ่าย (Unlawful Surveillance) เอาไว้ในมาตรา 250.40 
และมาตรา 250.45 โดยอยู่ในหมวดความผิดต่อสิทธิความเป็น
ส่วนตัว ซ่ึงในที่น้ีจะกล่าวถึงบทบัญญัติเฉพาะมาตราที่ให้ความ
คุมครองภาพส่วนตัวที่ไม่ใช่ภาพในเรื่องทางเพศซึ่งปรากฏใน
มาตรา 250.45 (3) (a) ว่า “ผู้ใดโดยไม่มีวัตถุประสงค์ที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย เจตนา ใช้ หรือติดตั ้ง อุปกรณ์ที ่เกี ่ยวกับการ
ถ่ายภาพ ในการลักลอบมอง เผยแพร่ภาพถ่ายของผู ้อื ่นใน
ห้องนอน ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องนํ้า หรือสถานที่ใดซึ่งจัดไว้
สําหรับแขกในโรงแรมโดยปราศจากความยินยอมของผู้นั้น…”
โดยในมาตรา 250.45 (3) (a) น้ีไม่จําเป็นต้องเป็นการถ่ายภาพ
ผู ้อื ่นในลักษณะเปลือยหรือถอดเสื ้อผ้า แต่มุ ่งเน้นถึงการ
คุ้มครองความเป็นส่วนตัวในสถานที่บางแห่ง เช่น ห้องนอน 
ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องพักในโรงแรม แต่ยังมีข้อจํากัดในด้าน
พื้นที่น่ันคือยังไม่ครอบคลุมสถานที่อื่นๆ อันมิใช่สถานที่บาง
แห่งดังระบุไว้และกฎหมายอาญาของมลรัฐ New York นี้ได้
แยกความผิดสําหรับขั้นตอนการเผยแพร่ภาพที่ได้มาจากการ
กระทําความผิดฐานสอดส่องผู้อื ่นโดยมิชอบไว้เป็นความผิด
ต่างหาก กล่าวคือในมาตรา 250.55 ผู้ใดรู้ถึงการกระทําอันเป็น
เหตุให้ได้มาซ่ึงภาพของผู้อ่ืนและกากระทําอันเป็นเหตุให้ได้มา
ซึ ่งภาพนั ้นเป็นการกระทําที่เข้าองค์ประกอบความผิดตาม 
มาตรา 250.45 ทําการเผยแพร่ (Disseminates such image)
ภาพน้ัน ต้องระวางโทษ 

 6.2.4 4 ความรบัผดิทางอาญากรณกีารเผยแพร่ภาพ
ส่วนตัวบนสื่อสังคมออนไลน์กับแนวทางการกําหนดความรับ
ผิดทางอาญา 

 การกระทําที่สมควรกําหนดเป็นความผิดทางอาญา
น้ันต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 

 1) กระทบต่อการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมและคน
ส่วนใหญ่ในสังคมไม่ให้อภัยแก่การกระทําเช่นน้ัน 

 การเผยแพร่ภาพส่วนต์ัวบนสื่อสังคมออนไลน์จาก
สภาวการณ์ในปัจจุบันที่สื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลมาก การ
กระทําดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ผู้ที่ถูกเผยแพร่ภาพหรือภาพเคลื่อนไหวส่วนตัวนั้น แม้ไม่ได้รับ
อันตรายแก่ชีวิตและร่างกาย แต่การกระทําดังกล่าวนั้นย่อม
ส่งผลต่อจิตใจของผู้ที่ถูกเผยแพร่ภาพหรือภาพส่วนตัว ทําให้
เกิดความวิตกกังวลความเครียดและยังส่งผลถึงการดําเนินชีวิต
ในสังคมอีกด้วยซ่ึงเป็นสิ่งที่คนในสังคมยอมรับได้ และจะเห็น
ได้ว่าการเผยแพร่ภาพหรือภาพเคลื่อนไหวบนสื่อสังคมออนไลน์
น้ันเป็นการทําลายคุณค่าซ่ึงกฎหมายมุ่งให้ความคุ้มครองเพราะ
เป็นการละเมิดต่อสิทธิในความเป็นส่วนตัวซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของ
สิทธิมนุษยชนที่ติดตัวมากับมนุษย์ตั้งแต่เกิด และเป็นเรื่องที่
บุคคลในสังคมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้และไม่สมควร
ได้รับการให้อภัย 

 2) หากการกระทําดังกล่าวเป็นความผิดทางอาญาจะ
ไม่ขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของการลงโทษ 

 วัตถุปะสงค์ของการลงโทษมีอยู่หลากหลายประการ
แต่เดิมน้ันเป็นไปเพื่อการแก้แค้นหรือเพื่อข่มขู่ให้ผู้กระทําผิด

เกรงกลัวและเป็นตัวอย่างให้บุคคลอื่นเห็นและไม่กล้ากระทํา
ความผิด ต่อมาเป็นก็เพื ่อที่จะคุ้มครองสังคมจากการกระทํา
อันตรายของผู้กระทําความผิดและเพื ่อแก้ไขผู้กระทําผิดให้
กลับมาเป็นคนดีของสังคม หรือกล่าวส่าเป็นการบําบัดผู้กระทํา
ผิดซึ ่งการกําหนดให้การเผยแพร่ภาพหรือภาพเคลื ่อนไหว
ส่วนตัวบนสื่อสังคมออนไลน์โดยปราศจากความยินยอมนั้นเป็น
ความผิดทางอาญา เป็นวิธีการหน่ึงที่จะช่วยแก้ไขปัญหาและลด
ความเสียหายจากการเผยแพร่ภาพหรือภาพเคลื่อนไหวดังกล่าว 
ซึ่งมีผลช่วยทําให้ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์รายอื่นนั้นเกิดความ
เกรงกลัวไม่กล้าที่จะทําการเผยแพร่โดยพลการ เพราะเมื่อฝุา
ฝืนจะต้องได้รับโทษทางอาญาอีกทั ้งยังเป็นการปูองกันและ
ปูองปรามผู้กระทําผิดไม่ให้กระทําผิด ดังน้ันการกําหนดให้การ
เผยแพร่ภาพหรือภาพเคลื่อนไหวส่วนตัวบนสื่อสังคมออนไลน์
โดยปราศจากความยินยอมนั้นเป็นความผิดทางอาญา จึงไม่
ขัดแย้งกับวัตุประสงค์ของการลงโทษ 
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 3) การกําหนดให้การกระทําดังกล่าวเป็นความผิด
ทางอาญาจะไม่เป็นการลดการกระทําที่สะงคมเห็นว่าถูกต้องให้
น้อยลง 

 แม้ว ่ากิจกรรมการต ิดต ่อสื ่อสารทางสื ่อส ังคม
ออนไลน์โดยไม่ละเมิดต่อสิทธิในความเป็นส่วนตัวเป็นสิ่งที่ทํา

มาโดยปกติ ทําให้เกิดความสะดวกรวดเร็วหรือทันเหตุการณ์
ต่างๆทั่วโลกซ่ึงเป็นปนะโยชน์ต่อผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ แต่เมื่อ
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิในความ
เป็นส่วนตัวซึ ่งเป็นหนึ ่งในสิทธิมนุษยชน ซึ่งก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อจิตใจทําให้เกิดความวิตกกังวลความเครียดและยัง
ส่งผลถึงการดําเนินชีวิตในสังคม หากการกําหนดให้การใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ที่มีลักษณะการกระทําที่เป็นการละเมิดต่อสิทธิ
ในความเป็นส่วนตัว เช่นการเผยแพร่ภาพหรือภาพเคลื่อนไหว
ส่วนตัวบนสื ่อสังคมออนไลน์โดยปราศจากความยินยอมของ
เจ้าของภาพนั ้นเป็นความผิดทางอาญา ก็ย่อมเป็นการปูอง
ปรามและแก้ไขไม่ให้เกิดความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้น แต่การ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่มีลักษณะที่เป็นการละเมิดสิทธิใน
ความเป็นส่วนตัวก็เป็นการกระทําที ่ย ังคงมีอยู ่ได้ ไม่เป็น
ความผิดทางอาญา ดังนั้นการกําหนดให้การเผยแพร่ภาพหรือ
ภาพเคลือ่นไหวส่วนตัวบนสื่อสังคมออนไลน์โดยปราศจากความ
ยินยอมน้ันเป็นความผิดทางอาญา ย่อมไม่ทําให้การกระทําที่
สังคมเห็นว่าถูกต้องดีงามลดน้อยลง 

 4) หากเป็นความผิดทางอาญาแล้วจะมีการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม และไม่มีผลทําให้เกิด
การใช ้ กระบวนการย ุต ิธรรมทางอาญาอย ่ างเก ินข ี ด
ความสามารถ 

 หากการก ํ าหนดให ้ การเผยแพร ่ภาพหร ื อ
ภาพเคลื่อนไหวส่วนตัวบนสื่อสังคมออนไลน์โดยปราศจากความ
ยินยอมน้ันเป็นความผิดทางอาญาแล้ว ย่อมมีการใช้บังคับกับ
ผ ู ้ ใช ้ ส ื ่ อส ั งคมออนไลน ์ท ี ่ ท ํ าการเผยแพร ่ภาพหร ือ
ภาพเคลื่อนไหวส่วนตัวของผู้อื่นทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่า
เทียมกัน อีกทั ้งในการดําเนินคดียังไม่ก่อให้เกิดภาระแก่
กระบวนการยุติธรรมทางอาญามากจนเกินไปด้วย เพราะ
ร่องรอยของการใช้อินเตอร์เน็ตนั้นสามารถที่จะตรวจสอบได้
ง่ายเพราะไม่ว่ามีการกระทําอะไรบนอินเตอร์เน็ตระบบย่อมที่

จะบันทึกข้อมูล (Log) เอาไว้ทําให้การหาพยานหลักฐานนั้นไม่
ยากจนเกินไป 

 5) ไม่มีมาตรการควบคุมอื่นที่เหมาะสมไปมากกว่า
การใช้กฎหมายอาญาแล้ว 

 เม่ือบทบัญญัติที่มีอยู่ในประมวลกฎหมายอาญาและ
พระราชบัญญัติอื่นๆไม่สามารถลงโทษผู้กระทําผิดที่เกิดจาก
การเผยแพร่ภาพหรือภาพเคลื ่อนไหวส่วนตัวบนสื ่อสังคม
ออนไลน์ได้ครอบคลุมทุกกรณี แต่ยังมีการเผยแพร่ภาพหรือ
ภาพเคลื่อนไหวที่ภาพหรือภาพเคลื่อนไหวที่ไม่มีลักษณะลามก 
หรือเสียชื่อเสียงถูกดูถูกเกลียดชังหรืออับอาย ซึ่งการเผยแพร่
ภาพลักษณะดังกล่าวน้ันเป็นการกระทบต่อจิตใจและส่งผลต่อ
การดําเนินชีวิตในสังคมเป็นการกระทําที่กระทบกระเทือนต่อ
สิทธิในความเป็นส่วนตัวซึ่งเป็นสิทธิประเภทหนึ ่งของสิทธิ
มนุษยชน ซึ่งประมวลกฎหมายอาญาหรือพระราชบัญญัติอื่น
เช่นพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์
พ .ศ . 2560ไม่สามารถที่จะลงโทษการกระทําดังกล่าวผู้เสียหาย
คงทําได้เพียงการฟูองร้องค่าเสียหายในทางแพ่งฐานละเมิด
เท่านั้นซึ่งผู้กระทําความผิดเพียงแต่ชดใช้ค่าเสียหายแต่ไม่มี
โทษทางอาญา ทําให้ผู้กระทําความผิดไม่เกิดความเกรงกลัว
และมีการกระทําการเผยแพร่ภาพหรือภาพเคลื่อนไหวบนสื่อ
สังคมออนไลน์ให้เห็นอยู่เรื่อยมา อีกทั้งมาตรการตามประมวล
กฎหมายอาญาหร ือพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิด
เกี ่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ  .ศ  . 2560 นั ้นยังมีบทบัญญัติที ่ไม่
ครอบคลุมถึงภาพหรือภาพเคลื ่อนไหวที่ไม่มีลักษณะลามก
อนาจาร หรือทําให้เสียชื่อเสียงหรือถูกดูหมิ่นเกลียดชังอับอาย
หรือเกิดจากการตัดต่อ แต่การกระทําดังกล่าวนั้นก็ยังเป็นการ
ละเมิดต่อสิทธิส่วนตัวซ่ึงเป็นหน่ึงในสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นการ
ละเมิดต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ดังน้ัน จึงไม่มีมาตรการอื่นใด
ที่จะมีความเหมาะสมในการนํามาใช้เพื่อควบคุมการกําหนดให้
การเผยแพร่ภาพหรือภาพเคลื ่อนไหวส่วนตัวบนสื ่อสังคม
ออนไลน์โดยปราศจากความยินยอมได้ดีไปกว่าการกําหนดให้
เป็นความผิดทางอาญาแล้ว 

 จากท ี ่กล ่าวมาจะเห ็นได ้ว ่ าเม ื ่อพ ิจารณาจาก
หลักเกณฑ์แนวทางการกําหนดความรับผิดทางอาญาแล้วการ
กําหนดให้การเผยแพร่ภาพหรือภาพเคลื่อนไหวส่วนตัวบนสื่อ
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สังคมออนไลน์โดยปราศจากความยินยอมนั้นสมควรกําหนดให้
เป็นความผิดอาญาดังเหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้ว 

 7.บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 ดังนั ้นในความเห ็นของผู ้ เข ียนเห ็นว่าส ําหร ับ
กฎหมายไทยในปัจจุบัน มีความเป็นส่วนตัวจะถูกรับรองและ
คุ้มครองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แต่กฎหมาย
ระดับรองลงมาน้ันยังไม่มีความครอบคลุมการกระทําที่เป็นการ
แทรกแซงความเป็นส่วนตัวในการเผยแพร่ภาพถ่ายส่วนบุคคล
โดยปราศจากความยินยอม และบทบัญญัติที่มียังก็ไม่สามารถ
ที่จะลงโทษผู้กระทําผิดนี้อย่างเป็นสัดส่วนและเหมาะสมกับ
การกระทําที่เขาได้กระทําไป จึงมีเหตุผลและความจําเป็นที่จะ
กําหนดความผิดเรื่องการเผยแพร่ภาพส่วนตัวซึ่งไม่ใช่ภาพที่มี
ลักษณะเป็นการหมิ่นประมาท ไม่มีลักษณะที่ลามก อนาจาร 
โดยที่เจ้าของภาพนั้นไม่ได้ให้ความยินยอมนั้นเป็นความผิด 
เพราะการกระทําดังกล่าวเป็นการกระทําที่น่าตําหนิ เป็นกา
กระทําที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อประโยชน์หรือความสงบสุขของ
ผู้อื่น และกฎหมายอาญานั้นก็เป็นวิถีทางในการปูองกันและ
ปราบปรามปัญหาดังกล่าว เพราะภาพส่วนตัวที ่ได้ทําการ
เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์แล้วย่อมยากที่จะควบคุมหรือทํา
การลบให้ออกจากสารบบและผลกระทบน้ันเกิดเป็นวงกว้าง จึง
เห็นสมควรบัญญัติในรูปแบบโดยการเพิ่มเติมฐานความผิด
ดังกล่าวในประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยโดยการปรับ
ใช้กฎหมายของประเทศฝรั่งเศสและประเทศสหรัฐอเมริกามา
เป็นแนวทางในการเพิ่มเติมดังกล่าวโดยผู้เขียนจึงขอเสนอให้
บัญญัติบทบัญญัติที่กําหนดความรับผิดทางอาญาในการ
กําหนดให้การเผยแพร่ภาพหรือภาพเคลื ่อนไหวบนสื ่อ
สังคมออนไลน์โดยปราศจากความยินยอมโดยการเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญาโดยมีเน้ือหาดังน้ี 
 “ ม า ต ร า …  ผ ู ้ ใ ด เ ผ ย แ พ ร ่ ห ร ื อ ส ่ ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพหรือภาพเคลื่อนไหว
ส่วนตัวของผู้อื่นโดยปราศจากความยินยอมเข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ท ี ่ประชาชนทั ่วไปสามารถเข ้าถึงได้ โดย
ประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกิน 10,000 บาท 
 การเผยแพร่ตามวรรคหนึ ่งไม่ใช้บังคับกับการ
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

หรือการเผยแพร่ตามหมายศาลหรือคําสั ่งศาลเพื่อใช้ใน
กระบวนการยุติธรรม 
 ภ า พ ส ่ ว น ต ั ว  ห ม า ย ถ ึ ง  ภ า พ น ิ ่ ง ห ร ื อ
ภาพเคล ื ่อนไหวไม่ว ่ าท ี ่ปรากฏในร ูปแบบใดและให้
หมายความรวมถึงข้อมูลที ่จัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์
หรือในอุปกรณ์อิเล ็กทรอนิกส์อ ื ่นที ่สามารถแปลงให้
ปรากฏเป็นภาพได้ที่แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมที่บุคคลอื่น
สามารถที่จะคาดหมายถึง           ความเป็นส่วนตัวได้ ซึ่ง
บุคคลนั ้นได้กระทําในพื ้นที ่ส ่วนต ัวหร ือกิจกรรมที ่ มี
ลักษณะส่วนตัวหรือกิจกรรรมที่กระทํากับบุคลที่มีลักษณะ
ส่วนตัว ” 
 8.บรรณานุกรม 
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บทคดัย่อ 
การวิจัยในครั้งในมีวัตถุประสงค์เพื ่อประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในการให้บริการนักศึกษา และ

เปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในการให้บริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ กรณีศึกษา 
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามสถานภาพของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 10 แห่ง เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์ หลังจากนั้นนํามา
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ t-test และ One-way ANOVA (F-test) ผลการวิจัยพบว่า โดยส่วนใหญ่นักศึกษามีระดับความ
คิดเห ็นต ่อประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในการให้บริการนักศ ึกษาของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ กรณีศึกษา 
กรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมาก และเม่ือทําการเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในการให้บริการนักศึกษา 
จําแนกตามสถานภาพของนักศึกษา พบว่า เพศ อายุ และระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศในการให้บริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 
คาํสาํคัญ : การประเมิน, ระบบสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
 

Abstract 
The objective of this research were to 1) assess the efficiency of the Information System in 

serving students; and to compare the efficiency levels of the Information System in serving students in 
autonomous universities, case study: autonomous universities located in Bangkok Metropolis. The 
sample groups applied in this research were students who were studying in 10 autonomous 
universitieslocated in Bangkok Metropolis, The data was collected via online questionnaires, and then 
analyzed on statistics with t-test and One-way ANOVA (F-test). Based on the result of the research, it was 
found that most of students expressed their opinions on the efficiency of the Information System in 
serving students in autonomous universities, located in Bangkok Metropolis at a high level. Additionally, 
when comparing the efficiency levels of the Information System in serving students classified by student 
status, it was found that students with different genders, ages, and educational levels had different 
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levels of opinions on the efficiency of the Information System in serving students in autonomous 
universities, located in Bangkok Metropolis, with statistical significance at the levels of 0.01 and 0.05. 
Keywords : Assessment, Information System, Autonomous Universities 
 
1. บทนํา 
ในปัจจุบ ันมีการนําระบบสารสนเทศ ( Information 
System: IS) มาประยุกต์ใช้ในองค์กรเป็นจํานวนมาก ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน โดยมุ่งหวังว่าระบบสารสนเทศจะช่วย
ให้การทํางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล [1] อีกทั้ง
ยังเพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการดําเนินงานและการ
บริหารจัดการองค์กร โดยประเทศไทยได ประกาศใช้
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับแรกเมื่อปี พ.ศ.
2539 (IT2000) ซ่ึงกําหนดภารกิจที่สําคัญไว 3 ประการ 
ประกอบด้วย การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ
แห่งชาติที่เสมอภาคการลงทุนในด้านการศึกษาที่ดีของ
พลเมืองและบุคลากรด้านสารสนเทศ และการปรับปรุง
บทบาทภาครัฐ เพื ่อบริการที ่ด ีข ึ ้นและสร้างรากฐาน 
อุตสาหกรรมสารสนเทศที่แข็งแกร่ง และต่อมาไดพัฒนา
กรอบนโยบายขึ ้นมาอ ีกคร ั ้ งต ่อจากกรอบนโยบาย 
IT2000 โดยกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารเทศฉบับที่ 2 
น้ัน อยู่ในระยะ พ.ศ.2544 – 2553 (IT2010) ซึ่งยังคงมี
เจตนารมณ์ของ IT2000 อย่างครบถ้วน หลังจากน้ันจึงได
มีการพัฒนากรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารระยะ พ.ศ.2554 – 2563 (ICT2020) โดยนํา
แนวทางของกรอบนโยบายฉบับเดิม และสถานภาพการ
พัฒนา ICT ในปัจจุบันมาเป็นส่วนประกอบสําคัญในการ
จัดทํากรอบนโยบายฉบับใหม่ [2]  

จากความสําคัญของระบบสารสนเทศทําให้มี
แนวโน้มการใช ้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศเพื ่อ
ขับเคลื่อนองค์การไปสู่ความสําเร็จกําลังได้รับความสนใจ
อย่างกว้างขวาง แต่กลับพบว่า มีงานวิจัยมากมายที่แสดง
ให ้เห ็นถ ึงความล้มเหลวของโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ [3] ดังเช่น การศึกษาของ ฑกลชัย อุตตรนที 
และคณะ [4] ที่พบว่า ระบบสารสนเทศที่นํามาใช้มักไม่
ประสบความสําเร ็จในการใช ้งาน ซึ ่งสอดคล้องกับ

การศึกษาของ Coombs [5] โดยพบว่า การประเมิน
ประโยชน์ที ่จะได้รับจากระบบสารสนเทศนั ้น มักเกิด
ความล้มเหลวเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงอัตราการล้มเหลวมีมากถึง
ร้อยละ 70 [6] 
 ด้วยเหต ุนี ้ ในการนําระบบสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ในองค์กรจะต้องได้รับการประเมินถึงความ
คุ้มค่าและประสิทธิภาพของระบบที่จะได้รับให้สอดคล้อง
กับการลงทุน [7] ดังนั้นในการนําระบบสารสนเทศไปใช้
สถาบันการศึกษาจึงเป็นกระบวนที ่สําคัญที ่จะทําให้
สถาบันการศึกษามีการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังอํานวยการบริการให้แก่นักศึกษา
เพื่อให้สามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศต่าง ๆ จากทาง
มหาวิทยาลัยได้อย่างสะดวก โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐที่มีการบริหารการจัดการอิสระแยกจาก
ระบบราชการ (Autonomous University) แต่ยังได้รับ
เงินอุดหนุนทั่วไป (Block Grant) ที่รัฐจัดสรรให้เป็นราย
ปีโดยตรง เพื่อใช้จ่ายตามความจําเป็นในการดําเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย  และเพื ่อประกัน
คุณภาพ [8] และภาครัฐยังมีนโยบายให้การสนับสนุนจน
ผลักดันให้เกิดกรอบ ICT ดังกล่าวข้างต้น จึงทําให้การ
ประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในการให้บริการ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐมีความจําเป็น
อย่างยิ่ง ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดการใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่า 
และคุ้มทุนกับการได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนจากภาครัฐ 
และยังทําให้ทราบสถานะของระบบสารสนเทศที่มีความ
เหมาะสมต่อการให้บริการแก่นักศึกษา ดังนั้นผลที่ได้จาก
การวิจัยจะทําให้มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐโดยเฉพาะ
ในกรุงเทพมหานคร ได้นําผลดังกล่าวไปปรับปรุงระบบ
สารสนเทศหรือนําไปกําหนดนโยบายในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศต่อไปในอนาคตให้ม ีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างยั่งยืน 
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ

ในการให้บริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐ กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศในการให้บริการนักศึกษากับสถานภาพของ
นักศึกษา ประกอบด้วย เพศ อายุ และระดับการศึกษา 
 
3. สมมติฐานการวิจัย 
 1. ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในการ
ให้บร ิการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
กรณีศึกษา กรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมาก 
 2. เพศ อายุ และระดับการศึกษาแตกต่างกันมี
ระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพระบบสารสนเทศใน

การให้บริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
 
4. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้กําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยจากการ
ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีทีเกี่ยวข้อง พบว่าในการประเมิน
ระบบสารสนเทศนั้น สามารถนํารูปการประเมินของซิป 
(CIPP Model) มาประยุกต์ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้ ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงได้นํารูปแบบการประเมินของซิปที่ประกอบด้วย 
ด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation: C) ด้าน
ปัจจัยนําเข้า (Input Evaluation: I) ด้านกระบวนการ 
(Process Evaluation: P) และด้านผลผลิต (Product 
Evaluation: P) มากําหนดเป็นตัวแปรตาม [9] ดังภาพที่ 
1 
 

 
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)        ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
5. วิธดีาํเนินการวิจยั 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้
ในการว ิจ ัยคร ั ้ งน ี ้ ได ้แก ่  น ักศ ึกษาท ี ่ศ ึกษาอย ู ่ ใน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 10 แห่ง [10] กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย โดยได้
เลือกใช้การหาตัวอย่างที่ไม่ทราบจํานวนแน่นอนจากสูตร
ของ Cochran โดยกําหนดระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 
95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนไว้ที ่ร้อยละ 5 [11] 

ทําให้ได้กลุ่มตัวอย่างไม่ตํ่ากว่า 384 คน และเพื่อให้เกิด
ความแม่นยําของข้อมูล ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
จํานวน 450 คน  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
มีโครงสร้างของแบบสอบถามทั้งหมด 3 ตอน ได้แก่ ตอน
ที่ 1 สถานภาพของนักศึกษา ประกอบด้วย เพศ อายุ 
และระดับการศึกษา ตอนที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพ

สถานภาพของนักศึกษา 

1. เพศ 

2. อายุ 
3. ระดับ

การศึกษา 

การประเมนิประสิทธภิาพระบบสารสนเทศ 
ในการใหบ้รกิารนักศกึษา 

1. ด้านสภาวะแวดล้อม (Context 

Evaluation: C) 

2. ด้านปัจจัยนําเข้า (Input Evaluation: I)  

3. ด้านกระบวนการ (Process Evaluation: P)  

4. ด้านผลผลิต (Product Evaluation: P) 
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ระบบสารสนเทศในการให้บริการนักศึกษา และตอนที่ 3 
ข้อเสนอเก ี ่ยวก ับป ัญหา /อุปสรรคในการใช้ระบบ
สารสนเทศการบริการนักศึกษา โดยแบบสอบถามตอนที่ 
2 ผู ้วิจัยได้กําหนดช่วงคะแนนค่าเฉลี่ยของระดับความ
ค ิด เห ็นตามเกณฑ ์การประเม ินเพ ื ่ออภ ิปรายผล
แบบสอบถามโดยการคํานวณอันตรภาคชั้น (Interval) 
เพื่อหาความกว้างในแต่ละชั้น [12] ดังน้ี 
4.21 – 5.00 คะแนน หมายถึง มากที่สุด 
3.41 – 4.20 คะแนน หมายถึง มาก 
2.61 – 3.40 คะแนน หมายถึง ปานกลาง 
1.81 – 2.60 คะแนน หมายถึง น้อย 
1.00 – 1.80 คะแนน หมายถึง น้อยที่สุด 
 3. การตรวจสอบคุณภาพเครื ่องมือ โดยได้
นําเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง ครบถ้วน และพิจารณาประเมินให้ค่า
คะแนนเพื ่อตรวจสอบดัชนีความสอดคล ้อง ( Item 
Objective Congruence Index: IOC) และพบว่าทุกข้อ
คําถามมีค่าตามเกณฑ์  
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ขอหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม จากคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อใช้
สําหรับเป็นหนังสือขอเข้าไปอธิบาย หลังจากที่ได้รับการ
ตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ผู ้วิจัยได้
ติดต่อไปยังอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร เพื่ออธิบาย
แนวทางในการเก็บข้อมูล และได้นํา QR Code ส่งไปให้
อาจารย์ผู้เก่ียวข้อง เพื่อให้อาจารย์ได้ส่งต่อไปยังนักศึกษา
ผ่านช่องทางไลน์และเฟซบุ ๊ก เพื ่อให้นักศึกษาได้ตอบ
แบบสอบถามออนไลน์ ท ั ้งนี ้ เพ ื ่อสะดวกในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล หากยังได้ร ับข้อมูลไม่ครบถ้วนตามที่
ก ํ าหนดไว ้  ผ ู ้ ว ิ จ ัยจะท ํ าการต ิดต ่อไปย ั งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอีกครั้ง เพื่อขอความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถามออนไลน์ จนกว่าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจะครบ ซ่ึงใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 6 เดือน คือ ระหว่าง
เดือนกุมภาพันธ์–กรกฎาคม 2562 เมื่อได้ร ับแบบสอบ

ครบถามตามจํานวนผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้อง และ
ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลในลําดับต่อไป  
  5. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 โดยใช้ค่าสถิติการแจก
แจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 สถิติที่ใช้ คือ 
ค ่าเฉล ี ่ย  (Mean) และส ่วนเบ ี ่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และว ิเคราะห์ข ้อม ูลเพ ื ่อ
เปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในการ
ให้บริการนักศึกษา จําแนกตามสถานภาพของนักศึกษา 
โดยใช้สถิติ t-test กรณีตัวแปรมี 2 กลุ่ม และสถิติค่า 
One-way ANOVA (F-test) กรณี 3 กลุ่มขึ้นไป และ
ทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม โดยใช้วิธีแบบ LSD 
(Least-Significant Difference)  
 
6. ผลการวิจัย 
 6.1 ผลการประเม ินประส ิทธ ิภาพระบบ
สารสนเทศในการให้บริการนักศึกษา โดยรวมมีระดับ

ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 3.78) ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐาน เมื ่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน

ปัจจัยนําเข้า ( X = 4.06) มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน

อันดับที่ 1 รองลงมาได้แก่ ด้านสภาวะแวดล้อม ( X = 

3.79) ด้านผลผลิต ( X  = 3.69) และด้านกระบวนการ (

X = 3.58) ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในการให้บริการนักศึกษา 
(n = 450) 
ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในการให้บริการ

นักศึกษา X  S.D. แปลผล 

ด้านสภาวะแวดล้อม     
1. ระบบสารสนเทศในการให้บริการของ

มหาวิทยาลัยช่วยอํานวยความสะดวก
ให้แก่ท่าน 

3.74 0.92 มาก 

2. หากไม่มีระบบสารสนเทศในการให้บริการของ
มหาวิทยาลัย จะทําให้ท่านไม่สามารถ
ลงทะเบียน เช็ดผลการเรียน หรือใช้งาน
ด้านอ่ืน ๆ ได้อย่างสะดวก 

3.83 0.92 มาก 

3. ท่านได้รับประโยชน์จากระบบสารสนเทศใน
การให้บริการของมหาวิทยาลัย 

3.86 0.88 มาก 

4. ระบบสารสนเทศในการให้บริการของ
มหาวิทยาลัยมีความเหมาะสมต่อการใช้ 

3.75 0.95 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.79 0.92 มาก 
ด้านปัจจัยนําเข้า     
1. ความรวดเร็วในการเข้าถึงระบบสารสนเทศใน

การให้บริการของมหาวิทยาลัย 
3.65 0.96 มาก 

2. ความเพียงพอของจํานวนบุคลากรในการดูแล
ระบบสารสนเทศในการให้บริการของ
มหาวิทยาลัย 

4.44 0.79 มากที่สุด 

3. เม่ือระบบสารสนเทศในการให้บริการของ
มหาวิทยาลัยเกิดปัญหาท่านสามารถ
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ตลอดเวลา 

4.43 0.84 มากที่สุด 

4. ระบบสารสนเทศในการให้บริการของ
มหาวิทยาลัยเทศมีความทันสมัยและ 
update อย่างสม่ําเสมอ 

3.73 0.92 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.06 0.88 มาก 
ด้านกระบวนการ     
1. ระบบสารสนเทศในการให้บริการของ

มหาวิทยาลัยมีความเสถียรและราบรื่น 
3.62 0.93 มาก 

2. ท่านไม่พบปัญหาการล่มของระบบสารสนเทศ
ในการให้บริการของมหาวิทยาลัย 

3.62 0.90 มาก 
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ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในการให้บริการ
นักศึกษา X  S.D. แปลผล 

3. ระบบสารสนเทศในการให้บริการของ
มหาวิทยาลัยไม่มีข้อผิดพลาดในการใช้ 

3.54 0.96 มาก 

4. ระบบสารสนเทศในการให้บริการของ
มหาวิทยาลัยมีความสมบูรณ์เพียงพอต่อ
การใช้ 

3.53 0.90 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.58 0.92 มาก 
ด้านผลผลิต     
1. ระบบสารสนเทศในการให้บริการของ

มหาวิทยาลัยตอบสนองต่อความ
ต้องการของท่าน 

3.65 0.91 มาก 

2. ระบบสารสนเทศในการให้บริการของ
มหาวิทยาลัยมีความจําเป็นต่อท่าน 

3.68 0.85 มาก 

3. ท่านใช้ระบบสารสนเทศในการให้บริการของ
มหาวิทยาลัยเป็นประจํา 

3.80 0.94 มาก 

4. ท่านยังต้องการให้มหาวิทยาลัยพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศในการ
ให้บริการ 

3.62 0.94 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.69 0.91 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน 3.78 0.91 มาก 

 
6.2 ผลการเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในการให้บริการนักศึกษา จําแนกตามสถานภาพ  เพื่อทดสอบ

สมมติฐาน สามารถแสดงได้ดังน้ี 
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศกับระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในการให้บริการ
นักศึกษา 

 

เพศ 
ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ 

t Sig. 
X  S.D. 

ชาย 3.61 0.60 2.482 0.013* 
หญิง 3.50 0.36   

* นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-Test พบว่าได้ค่า t เท่ากับ 2.482 และค่า Sig. เท่ากับ 0.013 ซ่ึงน้อย

กว่าค่านัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน แสดงว่าเพศแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศในการให้บริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐกรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร แตกต่าง
กัน

 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอายุกับระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในการให้บริการ

นักศึกษา 
 
ประสิทธิภาพระบบ

สารสนเทศ 
แหล่งความแปรปรวน Sum of 

S
q
u
a
r
e
s 

df MS F Sig. 

อายุ ระหว่างกลุ่ม 6.703 3 2.234 10.448 0.000** 
ภายในกลุ่ม 95.378 446 0.214   
รวม 102.081 449     

** นัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
 

จากตารางที่ 3 พบว่า การทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้สถิติ F-Test ได้ค่า F เท่ากับ 10.448 และค่า Sig. 
เท่ากับ 0.000 ซ่ึงน้อยกว่าค่านัยสําคัญทางสถิติ 0.01 จึง
ยอมรับสมมติฐาน แสดงว่า อายุแตกต่างกันมี 

ระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพระบบสารสนเทศใน
การให้บริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ดังน้ันจึงทํา
การทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD ดังน้ี 
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในการให้บริการนักศึกษา ด้วยวิธี LSD 
จําแนกตามอายุ 

 

อายุ X  ตํ่ากว่า 20 ปี 20-22 ปี 23-24 ปี 25 ปีขึ้นไป 

ตํ่ากว่า 20 ปี 3.64 - 0.197* 0.202* -0.108 
20-22 ปี 3.45  - 0.005 -0.305* 
23-24 ปี 3.44   - -0.311* 
25 ปีขึ้นไป 3.75    - 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างค ่าเฉลี ่ยของอาย ุก ับระด ับความคิดเห็นต ่อ
ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในการให้บริการนักศึกษา 
โดยพบว่า นักศึกษาที ่มีอายุแตกต่างกันมีระดับความ
คิดเห็นต่อประสิทธิภาพระบบสารสนเทศใน 

การให้บริการนักศึกษาแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 คือ นักศึกษาที่มีอายุตํ่ากว่า 20 ปี กับ
นักศึกษาที่มีอายุ 20-22 ปี และ23-24 ปี นักศึกษาที่มี
อายุ 20-22 ปี และอายุ 23-24 ปี กับนักศึกษาที่มีอายุ 
25 ปีขึ้นไป 

 
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษากับระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในการ

ให้บริการนักศึกษา 
 

ประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศ 

แหล่งความแปรปรวน Sum of 
S
q
u
a
r
e
s 

df MS F Sig. 

ระดับการศึกษา ระหว่างกลุ่ม 8.088 2 4.044 19.231 0.000** 
ภายในกลุ่ม 93.993 447 0.210   
รวม 102.081 449    

** นัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
 

จากตารางที่ 5 พบว่า การทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้สถิติ F-Test ได้ค่า F เท่ากับ 19.231 และค่า Sig. 
เท่ากับ 0.000 ซ่ึงน้อยกว่าค่านัยสําคัญทางสถิติ 0.01 จึง

ยอมรับสมมติฐาน แสดงว่า ระดับการศึกษาแตกต่างกันมี
ระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพระบบสารสนเทศใน
การให้บริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
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กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ดังน้ันจึงทํา
การทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD ดังน้ี 

 

 
ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในการให้บริการนักศึกษา ด้วยวิธี LSD 

จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา X  ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ปริญญาตรี 3.54 - 0.111* -0.385* 
ปริญญาโท 3.42  - -0.496* 
ปริญญาเอก 3.92   - 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตารางที่ 6 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง

ค่าเฉลี ่ยของระดับการศึกษากับระดับความ
คิดเห็นต่อประสิทธิภาพระบบสารสนเทศใน
การให้บริการนักศึกษา โดยพบว่า นักศึกษาที่มี
ระด ับการศ ึกษาแตกต ่างกันมีระด ับความ
คิดเห็นต่อประสิทธิภาพระบบสารสนเทศใน
การให ้บริการนักศึกษาแตกต่างกัน อย ่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ นักศึกษาที่
มีระดับการศึกษาปริญญาตรี กับนักศึกษาที่มี
ระดับการศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก 
และนักศึกษาที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทกับ
นักศึกษาที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอก 

 
7. อภิปรายผลการวิจัย 
 7.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบ

สารสนเทศในการให ้บร ิการนักศ ึกษาของ
มหาวิทยาล ัยในกําก ับของร ัฐ กรณีศ ึกษา 
กรุงเทพมหานคร พบว่า โดยส่วนใหญ่นักศึกษา
มีระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศอย ู ่ ใ นระด ับมาก ท ั ้ งน ี ้ อา จ
เนื่องมาจากระบบสารสนเทศได้ถูกพัฒนาขึ้น
มาให้บริการนักศึกษาตั้งแต่ในอดีตและได้มีการ
ปร ับปร ุง แก้ ไขให ้พร ้อมใช ้งาน แต ่จะมี

ข้อผิดพลาดที่เกิดจากระบบบ้าง ดังนั้นระบบ
ด ั ง ก ล ่ า ว จ ึ ง ม ี ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ มี
ประสิทธ ิภาพเพ ียงพอต่อการใช ้งาน ซ ึ ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ ดาวรถา วีระพันธ์ 
[13] ที่ได้ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ
จัดการข้อมูลสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษา
ด ้วยเทคโนโลย ีบาร ์ โค ้ด  ผลการประเม ิน
ประส ิทธ ิภาพการท ํางานของระบบจาก
ผู้เชี่ยวชาญภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ระดับ
มาก สอดคล้องกับการศึกษาของ สุทธิพงษ์ อุ
พลเถียร, ประยูร แสงใส และสุทธิพงษ์ ศรีวิชัย 
[14] ท ี ่พบว ่า ประส ิทธ ิภาพของระบบ
สารสนเทศเพื ่อการบริหารของวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิร ินธร จังหวัดขอนแก่น โดย
ภาพรวมและรายด้านมีประสิทธิภาพในระดับ
มาก สอดคล้องกับการศึกษาของ ประพาพร 
มั่นคง และมานิตย์ อาษานอก [15] ที่ได้วิจัย
เก ี ่ ยวก ับการประเมินประสิทธ ิภาพ และ
การศึกษาความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศ
เพื่อการติดตามวิทยานิพนธ์ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการวิจัยสรุปได้
ว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศจากผู้เชี ่ยวชาญด้านกระบวนการ
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ดําเนินงานของบัณฑิตศ ึกษา และด้ านการ
ออกแบบระบบสารสนเทศ มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ อรอนงค์ อิสระ
นรากุล และชุติมา เบี้ยว-ไข่มุก [16] ที่พบว่า 
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื ่อการ
จัดการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรอยู่ใน
ระด ับมากและตรงตามความต้องการของ
ผ ู ้ บ ร ิ ห า ร แ ล ะบ ุ ค ล า กร ข อง โ ร ง เ ร ี ย น 
นอกจากนั ้นย ังสอดคล้องกับการศึกษาของ 
Nisingizwe, et al. [17] ที่ได้ประเมินคุณภาพ
ของระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลด้าน
สุขภาพ ซึ ่งผลการประเมินพบว่า ระบบมี
ค ุณภาพและประส ิทธ ิภาพเป ็นอย ่างมาก 
เนื ่องจากได้ร ับการปรับปรุงและดูแลอย่าง
ต่อเน่ืองตั้งแต่เริ่มพัฒนาระบบ อีกทั้งระบบยัง
ช่วยสนับสนุนในการนําข้อมูลที่ได้จัดเก็บไว้ไป
วิเคราะห์ทางด้านสุขภาพได้เป็นอย่างดี และ
สอดคล้องกับการศึกษาของ Beckmann MD, 
et al. [18] ที่ได้ประเมินผลระบบสารสนเทศ
ในการรายงานข้อมูลผู้ปุวย ซึ่งพบว่า ระบบมี
ความน่าเช ื ่อถ ือและมีความถูกต้องแม่นยํา
เพียงพอต่อการวิเคราะห์ข้อมูล  

7.2 ผลการเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศในการให้บริการนักศึกษา จําแนก
ตามสถานภาพของนักศึกษา พบว่า เพศ อายุ 
และระดับการศึกษาแตกต่างกันมีระดับความ
คิดเห็นต่อประสิทธิภาพระบบสารสนเทศใน
การให้บริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ กรณีศ ึกษา กรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 
0.01 และ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ 
ว ิ ร ั ช  ก าฬภ ั กด ี  [19] ท ี ่ พ บ ว ่ าล ั กษณ ะ
ประชากรศาสตร ์ท ี ่ แตกต ่างก ันส ่งผลให้
ประส ิทธ ิภาพของการ ใช ้ ง านของระบบ
สารสนเทศการประกันคุณภาพการดาเนินงาน 

สหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยาแตกต่าง
กัน สอดคล้องกับการศึกษาของ นิภัทร์ สิงห์
สวัสดิ์ [20] โดยพบว่าปัจจัยด้านเพศที่แตกต่าง
กันม ีผลต ่อค ุณภาพด้านการใช ้งานระบบ
สารสนเทศที่แตกต่างกันในด้านการสนับสนุน
การใช้งานอย่างเหมาะสม ด้านอายุ อายุการ
ทํางาน ระยะเวลาในการใช้งานของระบบ
สารสนเทศโดยเฉลี่ยต่อวัน และความถี่ในการ
เข้าใช้งานระบบสารสนเทศเฉลี่ยต่อสัปดาห์ที่
แตกต่างกันมีผลต ่อคุณภาพด้านการใช้งาน
ระบบสารสนเทศท ี ่แตกต ่ างก ันท ุกด ้ าน 
สอดคล้องกับการศ ึกษาของ พ ัชราวรรณ     
บุญแสน [21] ที ่พบว่า เพศ อายุ และระดับ
การศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ใช้งานระบบอินทราเน็ตที ่แตกต่างกันในด้าน
ความสมบูรณ์ และด้านเวลา นอกจากนั้นยัง
สอ ดค ล ้ อ ง ก ั บ ก าร ศ ึ ก ษา ข อง  Nelima, 
Mbugua and Kilwake [22] ได้ศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต ่อความพึงพอใจของผู ้ ใช ้งานระบบ
สารสนเทศในมหาวิทยาลัยในประเทศเคนยา 
ผลการศึกษาพบว ่า เพศ อาย ุ และระด ับ
การศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจ
และการใช้งานระบบสารสนเทศแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับ
การศ ึกษาของ Baker, Al-Gahtani and 
Hubona [23] โดยศึกษาตัวแปรด้านเพศ อายุ 
และระด ับการศ ึกษาท ี ่ ส ่ งผลต ่อการ ใช้
เทคโนโลย ีสารสนเทศ โดยใช้แนวทางการ
วิเคราะห์ผลต ัวแปรตามแบบจ ําลอง TPB 
(Theory of Planned Behavior) ผลที่ได้จาก
การวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า เพศ อายุ และระดับ
การศึกษาส่งผลต่อการพฤติกรรมในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกัน 

 
8. บทสรุป 
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 ผลท ี ่ ได ้จากการวิจ ัยพบว ่า โดยส ่วนใหญ่
นักศึกษามีระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ
ของระบบสารสนเทศในการให้บริการนักศึกษา
อยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว ้  และ เม ื ่ อท ํ าการ เปร ี ยบเท ี ยบระด ับ
ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในการให้บริการ
นักศึกษา จําแนกตามสถานภาพของนักศึกษา 
พบว่า เพศ อายุ และระดับการศึกษาแตกต่าง
กัน มีระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศในการให้บริการนักศึกษาแตกต่าง
กัน ซึ ่งเป็นไปตามสมมติฐานที ่ต ั ้งไว้เช่นกัน 
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 บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักการ แนวคิด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชลประทานในระดับไร่นาตาม
กฎหมายว่าด้วยคันและคูนํ้า กฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กฎหมายว่าด้วยกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจการ
ชลประทานในระดับไร่นาตามกฎหมายว่าด้วยคันและคูน้ําไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา
ทางกฎหมายเพื่อให้สามารถจัดการชลประทานในระดับไร่นาได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ของสังคมปัจจุบัน 
 ผลการศึกษาพบว่า เม่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจในการดูแล บํารุงรักษาคันและคูนํ้าตาม
พระราชบัญญัติคันและคูน้ํา พ.ศ. 2505 จากกรมชลประทานแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอํานาจเข้าไปในที่ดิน หรือ
จัดสร้างระบบชลประทาน ถนนหรือทางลําเลียงในไร่นา และการอ่ืนที่จําเป็นแก่การจัดระบบชลประทานในระดับไร่นา คันหรือ
คูน้ําให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ปัจจุบันพระราชบัญญัติคันและคูน้ํา พ.ศ. 2505 ถูกยกเลิก และถูกนําไป
รวมเป็นบทบัญญัติใหม่ในพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 ซึ่งมิได้บัญญัติถึงอํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรงในการดูแล รักษา และบริหารจัดการชลประทานในระดับไร่นา ตลอดจนพระราชบัญญัติจัดรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 ยังอยู่นอกเหนือการถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นไม่มีกฎหมายที ่ให้อํานาจในการควบคุมดูแลและ
บํารุงรักษาการชลประทานในระดับไร่นา และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอํานาจในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. 2561 แต่ด้วยผลของมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งกําหนดยกเว้นการ
บริหารจัดการน้ําตามกฎหมายชลประทานไม่ให้อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติดังกล่าวจึงส่งผลให้ปัจจุบันองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ยังขาดเครื่องมือทางกฎหมายในการบริหารจัดการระบบชลประทานในระดับไร่นา ส่งผลให้ระบบนํ้าเพื่อการ
เกษตรกรรมไม่มีน้ําใช้อย่างพอเพียงและเหมาะสม ตลอดจนทําให้ระบบชลประทานในระดับไร่นาในพื้นที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ไม่สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติ และแนวทางการปฏิรูป
ประเทศตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว้ 

ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 มาตรา 24 วรรค
หน่ึง โดยแก้ไขเพิ่มเติมหลักการที่ว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอํานาจเข้าไปในที่ดินตามแนวเขตการจัดระบบนํ้าเพื่อ
เกษตรกรรม เพื่อจัดสร้างระบบชลประทาน ถนนหรือทางลําเลียงในไร่นา และการอื ่นที ่จําเป็นแก่การจัดระบบนํ ้าเพื ่อ
เกษตรกรรมทั้งน้ีเม่ือแก้ไขกฎหมายดังกล่าวแล้ว จะสามารถทําให้การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดําเนินการจัดระบบ
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ชลประทานในระดับไร่นาเพื่อให้เกษตรกรมีน้ําใช้อย่างพอเพียงและเหมาะสมแก่การเกษตร สามารถแบ่งปันนํ้าให้แก่ผู้ใช้นํ้าได้
อย่างทั่วถึง และสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมมีความ
ม่ันคงยิ่งขึ้น ต่อไป 
คําสําคัญ :ชลประทาน, คันและคูน้ํา, ทรัพยากรน้ํา, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
Abstract  

This article aims to study the principles and laws relating to education at the farm level on land 
reform in order to find laws on planning and decentralization to the organization . Local government as 
well as to analyze legal problems regarding the transfer of irrigation missions at the farm level according 
to the law with cars and ditches, go to local government organizations to suggest solutions to legal 
problems in order to manage lakes at the farm level in accordance with the current social situation. 

The study indicated that when the local government organization has transferred the care mission 
maintenance of cars and ditches under the act of the Field Dyke and Ditch Act, B .E. 2505 (1962)from the 
Royal Irrigation Department, a local government organization has the power to enter the land or build an 
irrigation system road or conveyor way in the farm and other things necessary for the management of 
irrigation systems at the farm level rod or ditch to be able to use effectively,However the Field Dyke and 
Ditch Act, B.E. 2505 (1962) has been abolished and is included as a new provision in Land Consolidation 
for Agriculture Act, B.E. 2558 (2015)which does not directly impose powers and duties of local government 
organizations in the maintenance and Irrigation management at the farm level as well as the Land 
Consolidation for Agriculture Act, B.E. 2558 (2015). Thus, it is still beyond the transfer of the mission 
according to the action plan, determining the decentralization process to the local government 
organization. As a result, the local administrative organization does not have laws that give the power to 
control and maintain irrigation at the farm level. Although the local administrative organization has the 
power to manage water resources according to the National Water Resources Act B .E. 2561(2018), Section 
6 of the said act stipulates that water management under irrigation laws is not subject to the said 
act.Therefore,resulting in the current local government. the lack of legal instruments in the management 
of irrigation systems in the field. The water system for agricultural water use is sufficient and 
appropriate. As well as the irrigation system on the farm in the area of local government inefficiency. Not 
consistent with the basic policy of the state. The national strategy and reform the country's constitution 
defined. 

The author has suggested the amendment to the Land Consolidation for Agriculture Act, B .E. 2558 
(2015), Section 24, paragraph one, by amending the principle that For the local government organization 
has the power to enter the land along the boundary of the agricultural water system to build an irrigation 
system road or conveyor way in the farm and other things necessary for the organization of water systems 
for agriculture However,Once these amendments then. Be able to make local government. Irrigation 
systems can be operated in the field, so that farmers have sufficient and suitable for agriculture . Users can 
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share the water to water thoroughly. And to increase its competitiveness with other countries. As a result, 
the country's overall economic stability even further. 
Keyword:Irrigation, Field Dyke and Ditch, Water Resources, Local Government 
 
1.บทนํา 
 นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน น้ําเป็นปัจจัยหลักสําหรับ
การเพาะปลูกพืชในประเทศ การปลูกพืชจึงต้องให้ได้รับ
นํ้าอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามระยะเวลาที ่ต้องการ 
สภาพการปลูกพืชที ่อาศัยนํ ้าฝนตามฤดูกาลเพียงอย่าง
เดียว อาจมีโอกาสที่พืชจะขาดนํ ้าในระยะใดระยะหนึ ่ง
ได้มาก เช่นเมื่อประสบกับปัญหาฝนทิ้งช่วงจนพืชขาดนํ้า
รุนแรงจนกระทั่งตายได้ หรือหากฝนตกมากเกินไปจนทํา
ให้เกิดนํ ้าท่วมขังจนต้นพืชเหี ่ยวเฉาเนื ่องจากรากขาด
อากาศจนกระทั่งตายได้เช่นกัน ดังนั้น การจัดการให้พืช
ปลูกได้ร ับนํ ้าอย่างเพียงพอและเหมาะสมจะต้องใช้การ
ชลประทานเข้าช่วย ตามความหมายแล้วการชลประทาน
เป็นการให้น้ําแก่พืชโดยการเพิ่มความชื้นให้แก่ดินเพื่อให้
ดินมีความชุ่มชื้นพอเหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืช และ
รวมความถึงการจัดหานํ้าและการส่งนํ้าเพื่อวัตถุประสงค์
ดังกล่าวข้างต้นด้วย (บุญมา ปูานประดิษฐ์, 2546, 1) 
 นอกจากนี้ ระบบชลประทานที่ดี จะต้องสามารถ
นําเอารายละเอียดและสาระสําคัญของดินและคุณสมบัติ
ของดิน ปริมาณน้ําและคุณภาพน้ํา พืชและพฤติกรรมของ
พืช ความสัมพันธ์ระหว่างดิน นํ้าพืช สภาพแวดล้อม มา
จัดระบบให ้ เป ็นหล ักเกณฑ ์และว ิธ ีการท ี ่จะน ําไป
ประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้การ
บริหารจัดการนํ้าเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม กล่าวคือ 
สามารถพิจารณานํานํ ้าไปใช้อย ่างมีค ุณค่าตามลําดับ
ความสําค ัญ ต ั ้งแต ่การบร ิ โภคการอุปโภค การท ํา
การเกษตร อย่างทั่วถึง เป็นธรรม และสมํ่าเสมอ และอาจ
กล่าวได้ว่าหลักการดังกล่าวข้างต้น คือหัวใจของงานด้าน
ชลประทาน 
 สําหรับประเทศไทย งานด้านชลประทานถือเป็น
ภารกิจสําคัญอย่างย ิ ่งของประเทศ ดังจะเห็นได้ว่ามี
กฎหมาย เก ี ่ ยวก ับการบร ิหารจ ั ดการน ํ ้ า ในระบบ
ชลประทานฉบับแรกเกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2445 คือ
พระราชบัญญัติรักษาคลอง รัตนโกสินทรศก 121 ต่อมามี
การตราพระราชบ ัญญ ัต ิ การชลประทานราษฎร์  
พุทธศักราช 24821 พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง 
พุทธศักราช 2485 พระราชบัญญัติคันและคูนํ ้า พ.ศ. 
25052พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 
25173 พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 
2558 
 ท ั ้ ง น ี ้  กฎกระทร วงแบ ่ งส ่ วนร าชการกรม
ชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557 ซึ่ง
ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 32 กําหนดให้กรมชลประทาน 
มีภารกิจเก่ียวกับการพัฒนาแหล่งนํ้าตามศักยภาพของลุ่ม
นํ ้าให้เพียงพอ และจัดสรรนํ ้าให้กับผู ้ใช้นํ ้าทุกประเภท 
เพื่อให้ผู้ใช้นํ้าได้รับนํ้าอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมตลอดจน
ปูองกันความเสียหายอันเกิดจากน้ํา นอกจากนี้ยังมีอํานาจ
หน้าที ่ ในการดําเนินการจัดให้ได้มาซึ ่งนํ้า หรือกัก เก็บ 
รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือจัดสรรนํ้าเพื่อการเกษตร 
การพลังงานการสาธารณูปโภค หรือการอุตสาหกรรม ตาม
กฎหมายว่าด้วยการชลประทาน กฎหมายว่าด้วยคันและคู
นํ้า และกฎหมายอื่นที ่เกี่ยวข้องดําเนินการเกี่ยวกับการ
ปูองกันความเสียหายอันเกิดจากนํ้า ความปลอดภัยของ
เขื่อนและอาคารประกอบ การคมนาคมทางนํ้าที่อยู่ในเขต
ชลประทาน ตลอดจนดําเนินการจัดรูปที่ดินตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
 อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 ฉบับปัจจุบัน ตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติ

                                                             
1
 ปัจจุบันถูกยกเลิกโดยพระราชบญัญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทาน

ราษฎร์ พทุธศักราช 2482 พ.ศ. 2558 
2
 ปัจจุบันถูกยกเลิกโดยพระราชบญัญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 

3
 ปัจจุบันถูกยกเลิกโดยพระราชบญัญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 
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ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และแนวทางการปฏิรูป
ประเทศตามรัฐธรรมนูญ รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ 2560-2564 ได้กําหนดให้รัฐ
มีหน้าท ี ่ในการด ูแล บ ําร ุงรักษา พัฒนาและอนุร ักษ์
ทรัพยากรนํ ้าที ่มีค ุณภาพและเพียงพอต่อการอุปโภค
บร ิโภคของประชาชน รวมทั ้ งการการประกอบการ
เกษตรกรรมและอ ุตสาหกรรมของประเทศ ท ั ้ งน ี้
คณะกรรมการทรัพยากรนํ ้าแห่งชาติ (กนช.) ซึ ่งเป็น
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ ้า พ.ศ. 
2561 ได้จัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) สําหรับใช้เป็นกรอบแนวทางใน
การพัฒนาและเพิ ่มประสิทธิภาพการบร ิหารจัดการ
ท ร ั พ ย า ก ร น ํ ้ า ท ั ้ ง ร ะ บ บ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ 
แต่มีบทบัญญัติบางประการในพระราชบัญญัติทรัพยากร
น้ําแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ที่ยังไม่สอดคล้องกับกฎหมายว่า
ด้วยชลประทาน โดยเฉพาะการจัดทําชลประทานในระดับ
ไร่นา ตามพระราชบัญญัติคันและคูนํ้า พ.ศ. 2505 และ
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 
ส่งผลให้การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศตาม
แผนแม่บทไม่สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการนํ้าในรูปแบบ
ชลประทานระดับไร่นาซึ ่งกรมชลประทานได้ถ่ายโอน
ภารกิจไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศแล้ว
ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มี
อํานาจตามกฎหมายที่แน่นอนชัดเจนในการบริหารจัดการ
น้ําในระดับไร่นา คันหรือคูนํ้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
ตน ทําให้การจัดทําบริการสาธารณะเก่ียวกับทรัพยากรนํ้า 
ตลอดจนการดําเนินนโยบายของร ัฐไม่สอดคล้องและ
เป็นไปตามที ่รัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ และแนวทาง
การปฏิรูปประเทศกําหนดไว้ เป็นสาเหตุที ่ทําให้การ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศขาดประสิทธิภาพ
เท่าที่ควรจะเป็น 
 ดังนั้น คําถามสําคัญที่บทความนี ้มุ่งหมายจะหา
คําตอบคือ จะแก้ปัญหาเชิงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการระบบชลประทานในระดับไร่นาตามกฎหมายว่า
ด้วยคันและคูนํ้าซึ่งตราขึ้นในปี พ.ศ. 2505 ให้สอดคล้อง

ก ับร ัฐธรรมน ูญ กฎหมาย ส ภาพเศรษฐก ิจ  ส ั งคม 
และการบริหารภาครัฐในระดับท้องถิ ่นในปัจจุบันให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างไร ซึ่งผู ้วิเขียนจะได้นําเสนอ
เป็นลําดับต่อไปในบทความน้ี 
  
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาหลักการ แนวคิด และกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับการชลประทานในระดับไร่นาตามกฎหมายว่า
ด้วยคันและคูนํ ้า กฎหมายว่าด้วยการจัดร ูปที ่ด ินเพื ่อ
เกษตรกรรม กฎหมายว่าด้วยกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.2 เพื่อวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการ
ถ่ายโอนภารกิจการชลประทานในระดับไร่นาตามกฎหมาย
ว่าด้วยคันและคูนํ ้า ไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น 
ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาทางกฎหมาย
เพื่อให้สามารถจัดการชลประทานในระดับไร่นาได้อย่าง
สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันของสังคม 
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษานี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้
ว ิธ ีการว ิจ ั ย เอกสาร (Documentaryresearch)  โดย
ทําการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ 
จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบ ังค ับ ประกาศของทางราชการ คําแถลงนโยบาย 
หนังส ือ งานวิจ ัย  มาทําการส ังเคราะห ์ผลการวิจ ัย 
(research synthesis method) เพื่อให้ได้ผลสรุปและ
ประมวลผลการศึกษา และนําไปวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
เพื ่อชี ้ให้เห ็นสภาพปัญหา และนําเสนอแนวทางหรือ
มาตรการแก้ไขปัญหา ต่อไป 
 
4. ขอบเขตการศกึษา 
 การศึกษาในครั้งนี ้ ผู ้เขียนมุ ่งศึกษาถึงหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนกฎหมายที ่เกี่ยวข้องกับระบบ
ชลประทานขนาดเล็กและระบบชลประทานในระดับไร่นา 
โดยศึกษาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ช ั ่ ว คราว )  พ ุทธศ ั กร าช  2 557  ร ั ฐ ธรร มน ูญแห ่ ง
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ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) พระราชบัญญัติคันและคู
นํ ้า พ.ศ. 2505 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติก ําหนดแผนและ
ขั ้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่น พ.ศ. 2542พระราชบัญญัต ิจ ัดร ูปที ่ด ินเพ ื ่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2558 รวมถ ึงพระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ออก
ตามพระราชบัญญัต ิด ังกล่าวข ้างต ้น หนังส ือ ต ํารา 
บทความทางวิชาการ งานวิจ ัย เอกสารประกอบการ
สัมมนา รายงานการประชุม เพื ่อนํามาศึกษา วิเคราะห์
และชี ้ให้เห็นสภาพปัญหาบางประการอันเกิดจากการ
บังคับใช้กฎหมาย และนําเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา
ต่อไป 
 
5. ผลการศึกษา 

 นํ ้าม ีความสําค ัญต ่อว ิถ ีการด ํารงช ีว ิตของ
สิ่งมีชีวิตและพืช ทั้งการบริโภค อุปโภค การใช้นํ้าเพื่อการ
เพาะปลูก การอุตสาหกรรม และนับวันมนุษย์ยิ่งมีความ
ต้องการน้ํามากขึ้น มนุษย์มีวิวัฒนาการในการเรียนรู้เพื่อ
จัดการทรัพยากรนํ้าเพื่อการใช้ประโยชน์มาตั ้งแต่อดีต 
(กรมชลประทาน และ ส ําน ักงาน กปร., 2559,5) 
โดยเฉพาะประเทศไทย ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่และประชากร
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรืออุตสาหกรรม
ด้านการเกษตรซึ่งจําเป็นต้องใช้นํ้าเป็นทรัพยากรหลักใน
การผลิต รวมถึงการเพิ่มผลผลิตทางด้านการเกษตร ดังนั้น
ทรัพยากรน้ําจึงเป็นทรัพยากรที่สําคัญและจําเป็นอย่างยิ่ง
ต่อประเทศไทย (ปราโมทย์ ไม้กลัด, 2558, 11) 

 ความสําคัญของทรัพยากรนํ้าดังกล่าวข้างต้น 
ส ่ งผลต ่อการก ําหนดกฎหมายและนโยบายของร ัฐ 
ซ่ึงมุ่งเน้นการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรนํ้าให้สามารถมี
อย่างเพียงพอ และตอบสนองต่อความต้องการใช้นํ้าของ
ประชาชน ตลอดจนภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ ตลอดจนกฎหมาย
ระดับพระราชบัญญัติ ซ่ึงมีสาระสําคัญ ดังน้ี   

5.1 หน้าที่และแนวนโยบายของรัฐเกี่ยวกับ
ทรัพยากรนํ้าตามรัฐธรรมนูญ 

ร ั ฐ ธ ร ร มน ูญ แห ่ ง ร าชอ าณ าจ ั ก ร ไท ย 
พุทธศักราช 2560 ซ่ึงบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน มีบทบัญญัติ
เก่ียวกับทรัพยากรน้ําการชลประทาน และการเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตรที่สําคัญ ดังน้ี 

มาตรา 72 ก ําหนดให้ร ัฐพ ึงด ําเน ินการ
เก่ียวกับที่ดิน ทรัพยากรน้ํา และพลังงาน ซึ่งมีสาระสําคัญ
ดังต่อไปน้ี 

 (1) กําหนดให้ร ัฐพึงวางแผนการใช้
ที ่ด ินของประเทศให้เหมาะสมกับสภาพของพื ้นที ่และ
ศักยภาพของที่ดินตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 (2) กําหนดให้ร ัฐจัดให้มีการวางผัง
เมืองทุกระดับและบังคับการให้เป็นไปตามผังเมืองอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมตลอดทั้งพัฒนาเมืองให้มีความเจริญโดย
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 

 (3) กําหนดให้ร ัฐจัดให้ม ีมาตรการ
กระจายการถือครองที่ดินเพื่อให้ประชาชนสามารถมีที่ทํา
กินได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

 (4) กําหนดให้รัฐจัดให้มีทรัพยากรนํ้า
ท ี ่ม ีค ุณภาพและเพียงพอต่อการอ ุปโภคบร ิโภคของ
ประชาชน รวมทั้งการประกอบเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
และการอ่ืน 

 (5) รัฐพึงส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
และการใช ้พล ังงานอย ่างค ุ ้มค ่า รวมท ั ้งพ ัฒนาและ
สนับสนุนให้มีการผลิตและการใช้พลังงานทางเลือกเพื่อ
เสริมสร้างความม่ันคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน 

 นอกจากนี ้ในส่วนของมาตรา73ย ัง
กําหนดให้ร ัฐพ ึงจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที ่ช่วยให้
เกษตรกรประกอบเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้
ผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพสูง มีความปลอดภัย โดย
ใช้ต ้นทุนต ํ ่าและสามารถแข่งขันในตลาดได ้ และพึง
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากไร้ให้มีที่ทํากินโดยการปฏิรูปที่ดิน
หรือวิธีอ่ืนใด 

 อย ่ าง ไร ก ็ ต ามร ั ฐธ รรมน ูญแห ่ ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน เป็นรัฐธรรมนูญที่มุ่งหมาย
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ที่จะขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ต่อจากรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557  ซึ่ง
เป็นรัฐธรรมนูญที ่มุ่งหมายจะฟื ้นฟูความสงบเรียบร้อย 
ความรู้รักสามัคคี และความเป็นธรรม แก้ปัญหาเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง การปกครอง จัดให้มีกฎหมายที ่จําเป็น
เร่งด่วน จัดตั ้งสภาปฏิรูปแห่งชาต ิและองค์กรต่าง ๆ 
เพ ื ่อให ้ม ีการปฏิร ูปในด ้านการเมืองและด้านอื ่น ๆ 
ตลอดจนดําเนินการให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่
วางกต ิกาการเมืองให ้ร ัดกุม เหมาะสม ปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต สามารถตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นธรรม ซึ่งปัจจุบัน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้
กําหนดแนวทางการปฏิรูปประเทศไว้ในหมวด 16โดยมี
แนวทางการปฏิรูปประเทศเกี ่ยวกับทรัพยากรนํ ้าและ
การเกษตรที่สําคัญ บัญญัติไว้ในมาตรา 258 ช. คือ 

 (1) การปฏิรูปประเทศต้องดําเนินการ
ให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําที่มีประสิทธิภาพเป็น
ธรรมและยั่งยืนโดยคํานึงถึงความต้องการใช้นํ้าในทุกมิติ 
รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสภาพ
ภูมิอากาศประกอบกัน 

 (2) การปฏิรูประเทศต้องดําเนินการ
จัดให้มีการกระจายการถือครองที ่ด ินอย ่างเป ็นธรรม 
รวมทั้งการตรวจสอบกรรมสิทธิ์และการถือครองที่ดินทั้ง
ประเทศเพื่อแก้ไขปัญหากรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครอง
ที่ดินอย่างเป็นระบบ 

 5.2 ย ุทธศาสตร ์ชาต ิเก ี ่ยวกับการ
จัดการทรพัยากรนํ้าและการชลประทานเพื่อเกษตรกรรม 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปัจจุบ ัน มาตรา 65 ก ําหนดให้ร ัฐ ต ้องจัดให ้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทํา
แผนต่าง ๆให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็น
พลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยปัจจุบันมี
การประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-
2580) เมื่อวันที ่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยยุทธศาสตร์
ด้านที่ 4 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ 4.5.2 การ
เพิ่มผลิตภาพของน้ําทั้งระบบในการใช้น้ําอย่างประหยัด รู้
คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้นํ้าให้ทัดเทียมกับ
ระดับสากล โดยยุทธศาสตร์ชาติ กําหนดให้รัฐพึงจัดให้มี
น้ําใช้เพียงพอสําหรับการพัฒนาเกษตร อุตสาหกรรม และ
ท่องเที่ยว รวมทั้งมีระบบดูแลนํ้าภายในพื้นที่สําหรับผู้ใช้
น้ําในนิคมเกษตร อุตสาหกรรมสมัยใหม่ พื้นที่ชลประทาน 
พื้นที่เกษตรนํ้าฝน พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยว
เกษตรพลังงาน เกษตรเพิ ่มม ูลค ่าและเป ็นม ิตรต ่อ
สิ่งแวดล้อม โดยทบทวนระบบนํ้าตามการปรับโครงสร้าง
เกษตร และอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไป เน้นปรับโครงสร้าง
การใช้นํ้า การจัดสรรนํ้าในแต่ละภาคส่วน พร้อมทั้งการ
เพิ่มผลิตภาพของการใช้นํ้า โดยการใช้อย่างมีคุณค่า การ
นําน้ํากลับมาใช้ใหม่เพิ่มประสิทธิภาพการส่งและการใช้นํ้า
ทุกภาคส่วน และเพิ่มการเก็บกักในพื้นที่ มีระบบการขอ
อนุญาตใช้นํ้าตามเกณฑ์และความสําคัญ เพื่อสนับสนุน
การสร้างมูลค่าเพ ิ ่มของภาคการผลิตและบริการและ
รองรับการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 

 5.3 ประกาศคณะร ักษาความสงบ
แห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรนํ้าและการ
ชลประทานเพื่อเกษตรกรรม 

 ดังกล่าวมาแล้วข้างต้นว่า รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2547 
มุ ่งเน้นการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ของประเทศซึ ่ง
รวมถึงการปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําด้วย ทั้งนี้ 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 46/2560 ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 
2560 เพื ่อจัดตั ้งสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรนํ ้า
แห่งชาติขึ ้น เป็นส่วนราชการระดับกรมที ่อยู่ในบังคับ
บัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ทั ้งนี้มีเหตุผลสําคัญคือ 
ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2560 นั้น มีหน่วยงานที ่ร ับผิดชอบ
โดยตรงในด้านการปฏิบัติการ เพื่อบริหารจัดการนํ้าและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งอยู ่หลายหน่วยงานแต่ก็ยังไม่อาจ
ดําเนินการข้ามหน่วยงานในลักษณะบูรณาการข้อมูล 
แผนงานหร ือโครงการ งบประมาณและการต ิดตาม
ประเมินผลในเช ิงนโยบายและการวางแนวทางกํากับ 
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ควบคุมการปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน ด้านเศรษฐกิจ และด้านทรัพยากรธรรมชาติจึง
จําเป็นต้องมีองค์กรกลางในการดําเนินการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันเป็นที่มาของ
การจัดตั้งสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแห่งชาติขึ้น 
ซ่ึงต่อมาได้มีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 
2/2561 ลงวันที ่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 เพื่อจัดสรร
ภารกิจและบุคลากรของสํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ 
โดย มีสาระสําคัญคือ เปลี่ยนชื่อ “สํานักงานบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ ้าแห่งชาติ” เป็น “สํานักงานทรัพยากรนํ ้า
แห่งชาติ” และให้โอนบรรดาภารกิจ อํานาจหน้าที่ของ 
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจําบางส่วน
ของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
บ า ง ส ่ ว น ข อ ง ก ร ม ท ร ั พ ย า ก ร น ํ ้ า  ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปเป็นภารกิจ อํานาจ
และหน้าที ่ ตลอดจนข้าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างประจําของสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ 
 5.4 การใช ้ การพ ัฒนา การบร ิหารจ ัดการ
ทรัพยากรนํ้าของรัฐ 
 พระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. 2561 มาตรา 
6 กําหนดให ้ร ัฐมีอ ํ านาจใช ้ พ ัฒนา บร ิหารจัดการ 
บําร ุงร ักษา ฟื ้นฟู และอนุร ักษ์ทร ัพยากรนํ ้าให ้เก ิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างสมดุลและยั ่งยืน ทั ้งนี ้ตาม
หลักเกณฑ์ท ี ่ก ําหนดไว้ในพระราชบัญญัต ิน ี ้โดยอาจ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างของแหล่งน้ําหรือขยายพื้นที่ของแหล่ง
น้ําก็ได้ แต่ถ้าเป็นการลดพื้นที่หรือให้เลิกใช้เพื่อประโยชน์
สาธารณะต้องดําเนินการถอนสภาพตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน 
 ทั ้งนี ้เพื ่อประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรนํ ้า
สาธารณะที ่มิใช่ทางนํ้าชลประทานตามกฎหมายว่าด้วย
การชลประทาน และนํ้าบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยนํ ้า
บาดาล นายกรัฐมนตรีอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กําหนดให้หน่วยงานของร ัฐหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่นใดเป็นผู ้รับผิดชอบควบคุมดูแลและบํารุงรักษา
ทรัพยากรน้ําสาธารณะแห่งใดก็ได้ 

 และให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่รับผิดชอบดังกล่าว มีอํานาจออกระเบียบหรือ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น แล้วแต่กรณี เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์การ
เข้าใช้สอยทรัพยากรน้ําสาธารณะนั้นตามกรอบแนวทางที่
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติกําหนด โดยระเบียบ
หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าว เม่ือได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 ทั้งน้ี อาจกล่าวได้ว่าปัจจุบัน สํานักงานทรัพยากร
นํ้าแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักที่กํากับดูแลการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศ โดยมีคณะกรรมการ
ทรัพยากรนํ ้าแห่งชาติ (กนช.) ทําหน้าที ่กําหนดกรอบ
นโยบายและแผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า การ
ปูองกันและแก้ปัญหาอุทกภัย ภัยแล้งและคุณภาพนํ้าของ
ประเทศ เพื ่อให้การบริหารทรัพยากรนํ ้าของประเทศ
เป ็นไปอย่างมี เอกภาพและบูรณาการ รวมถึง เสนอ
แผนงาน โครงการ และมาตรการเกี ่ยวกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้าเพื่อให้เกิดการบูรณาการในรูปแบบ
ของแผนแม่บทการบร ิหารจัดการทรัพยากรนํ ้า และ
สํานักงานทรัพยากรนํ ้าแห่งชาติ เป็นหน่วยงานในการ
ขับเคลื ่อนเพื่อนํานโยบายของ กนช. ไปสู ่การปฏิบัติให้
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

5 . 5  ภ า ร ก ิ จ  อ ํ าน าจห น ้ า ท ี ่ ข อ ง กร ม
ชลประทานในฐานะหน่วยงานผู้รบัผดิชอบหลกัในงานดา้น
ชลประทานของประเทศ 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 มาตรา 32 กําหนดให้ส่วนราชการระดับกรมมี
อํานาจหน้าที่เก่ียวกับราชการของกระทรวงตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวงแบ่งส ่วนราชการของกรมหร ือตาม
กฎหมายว่าด้วยอํานาจหน้าที่ของกรมนั้นทั้งนี้ในส่วนของ
กรมชลประทานนั ้น มีการตรากฎกระทรวงแบ่งส ่วน
ราชการกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พ.ศ. 
2557 ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 กําหนดภารกิจ ตลอดจน
อํานาจหน้าที่ของกรมชลประทานไว้ในข้อ 2 ของระเบียบ
ฉบับดังกล่าวว่า ให้กรมชลประทาน มีภารกิจเกี่ยวกับการ
พัฒนาแหล่งนํ้าตามศักยภาพของลุ่มนํ้าให้เพียงพอ และ
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จัดสรรน้ําให้กับผู้ใช้น้ําทุกประเภท เพื่อให้ผู้ใช้นํ้าได้รับนํ้า
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตลอดจนปูองกันความเสียหาย
อันเกิดจากนํ ้า ทั ้งนี ้กฎกระทวงฉบับดังกล่าวกําหนด
อํานาจหน้าที่ของกรมชลประทานไว้ ดังน้ี 
 (1) ด ําเนินการจัดให้ได้มาซึ ่งนํ ้า หร ือกัก เก็บ 
รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือจัดสรรนํ้าเพื่อการเกษตร 
การพลังงาน การสาธารณูปโภค หรือการอุตสาหกรรม 
ตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทาน กฎหมายว่าด้วยคัน
และคูน้ํา และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 (2) ดําเนินการเกี่ยวกับการปูองกันความเสียหาย
อันเกิดจากนํ ้า ความปลอดภัยของเข ื ่อนและอาคาร
ประกอบ และการคมนาคมทางนํ้าที่อยู่ในเขตชลประทาน 
ตลอดจนดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ที่ไม่ได้
เป็นแผนงานประจําปีของกรม 
 (3) ดําเนินการจัดรูปที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการ
จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
 (4) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็น
อ ํ านาจหน ้ าท ี ่ ข อ งกร มชลปร ะทาน หร ื อต ามท ี่
ร ั ฐมนตร ีว ่ าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์หร ื อ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
6. อภิปรายผล 
 ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นทั ้งรูปแบบ
ทั ่วไปและรูปแบบพิเศษ ล้วนมีฐานะเป็นราชการส่วน
ท้องถ ิ ่น และมีฐานะเป ็นนิต ิบุคคล ตามมาตรา 4 (3) 
ประกอบ มาตรา 70 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และมีอํานาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่ง
ในบทความนี ้จะกล่าวถ ึงเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ตามพระราชบัญญัต ิองค์การบร ิหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 
2540 องค์การบริหารส่วนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และ
เทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ ่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถ ิ ่นทั ้ง 3 รูปแบบข้างต้นนั ้น 
นอกจากมีอํานาจหน้าที ่ตามกฎหมายจัดตั้งขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ แล้ว ยังมีอํานาจหน้าที่ในการ
จัดทําบริการสาธารณะตามที่มาตรา 16 และมาตรา 17 
แห่งพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให ้แก่องค ์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2542
กําหนดไว้ ซ่ึงเม่ือพิจารณาบทบัญญัติทั้งสองมาตราแล้ว มี
ข้อพิจารณาทางกฎหมายสี่ประการ ดังน้ี 
 6.1 ประการแรกกฎหมายมิได้บัญญัติให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจในการจัดให้มีหรือดําเนินการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับการชลประทานแต่อย่างใด ทั้งนี้
เนื่องจากงานด้านชลประทาน เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าทั้งระบบมีความเชื่อมโยง
กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และอาจส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนเป็นวงกว้าง จําเป็นต้องอาศัยนโยบาย กฎหมาย
และแนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องกันในภาพรวม ดังนั้น 
จึงถือเป็นภารกิจเฉพาะของราชการส่วนกลางที ่จะเป็น
ผู้รับผิดชอบในภารกิจดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมาย
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ที่มิได้กําหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจ อํานาจและหน้าที่
เก่ียวกับการชลประทานดังกล่าว 
 6.2 ประการที่สองพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่น พ.ศ. 2542 มีเจตนารมณ์สําคัญที ่จะกระจาย
อํานาจซึ ่งแต่เดิมเป็นของราชการส่วนกลางไปสู ่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การจัดทําบริการสาธารณะ
และการพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้อง เหมาะสม และสามารถ
แก้ไขปัญหาของคนในท้องถิ ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ด ังนั ้น มาตรา 21 ของพระราชบัญญ ัต ิด ังกล่าว จึ ง
กําหนดให ้  บรรดาอํานาจและหน ้าท ี ่ท ี ่อย ู ่ ในความ
รับผิดชอบของรัฐตามกฎหมาย รัฐอาจมอบอํานาจและ
หน้าที ่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นดําเนินการแทนได้ 
โดยมาตรา 30 ของพระราชบัญญัติเดียวกัน กําหนดให้ 
การมอบอํานาจหรือถ่ายโอนภารกิจในการจัดทําบริการ
สาธารณะของหน่วยงานของรัฐให้ดําเนินการตามแผนการ
กระจายอ ํานาจให ้แก ่องค ์กรปกครองส่วนท ้องถ ิ ่น 
โดยเฉพาะภารกิจที่เป็นการดําเนินการซํ้าซ้อนระหว่างรัฐ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น หรือภารกิจที ่ร ัฐจัด
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ให้บริการในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ ิ ่น โดย
คํานึงถึงความแตกต่าง ความพร้อม ในด้านรายได้และ
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน ตลอดจนคุณภาพในการให้บริการที่ประชาชน
จะได้รับภายหลังการถ่ายโอนเป็นสําคัญ 
 6.3 ประการที่สามมาตรา 32 และมาตรา 33 แห่ง
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั ้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2542ได้
กําหนดให้ คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ
กําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น นําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
แล้วรายงานต่อรัฐสภา และเมื่อแผนปฏิบัติการดังกล่าว
ประกาศในราชกิจานุเบกษาแล้ว ให้มีผลผูกพันหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องดําเนินการตามแผนปฏิบัติการนั้น
ทั ้งนี ้คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ออกประกาศ เรื ่อง แผนปฏิบัติ
การกําหนดขั ้นตอนการกระจายอํานาจให ้แก่องค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นฉบับลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2545 กําหนดให้หน่วยงานของรัฐถ่ายโอนภารกิจไปให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 6 ภารกิจ ได้แก่ 1) 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3) 
ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 5)ด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ 6) 
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ทั้งน้ีภารกิจเก่ียวกับการบริหารจัดการนํ้าและการ
ชลประทานนั ้น อย ู ่ ในภารกิจที ่ต ้องถ ่ายโอนในด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
 6.4 ประการท ี ่ส ี ่ภารกิจของกรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ ่งถือเป็นภารกิจในด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ที่ต้องถูกถ่ายโอนไปตามแผนปฏิบัติการ
กําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งกรมชลประทานได้เริ่มดําเนินการถ่ายโอน
ไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา โดยกรมชลประทานได้

วางระเบียบเก่ียวกับการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่สําคัญ 2 ฉบับ คือ ระเบียบกรมชลประทาน 
ว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค ์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2550 ฉบับลงวันที่27 มีนาคม พ.ศ. 2550 
ซ่ึงต่อมาถูกยกเลิกไปโดยระเบียบกรมชลประทาน ว่าด้วย
การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2553 ฉบับลงวันที ่ 18 มิถ ุนายน พ.ศ. 2553 ซึ ่งเป็น
กฎหมายที ่บังคับใช้อยู ่ในปัจจุบัน โดยในระเบียบกรม
ชลประทานฉบับดังกล่าวกําหนดนิยามคําว่า “ภารกิจ” ไว้
ว่าหมายถึง งานกรมชลประทานที่ต้องการถ่ายโอนไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ ิ ่นนอกจากนี้
ระเบียบกรมชลประทานฉบับดังกล่าว ได้กําหนดขอบเขต
การถ่ายโอนภารกิจของกรมชลประทานไปสู ่องค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นไว้ในข้อ 6 ของระเบียบไว้หลาย
ประการด้วยกัน อย่างไรก็ตามมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการ
ชลประทานที่ประชาชนในท้องถิ่นสามารถได้รับประโยชน์
โดยตรง คือภารกิจตามข้อ 6 (ก) ซึ่งเป็นภารกิจการดูแล
บํารุงรักษาปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดเล็ก รวมถึง
โครงการจัดทําหร ือจัดให ้ม ีแหล่งนํ ้าท ี ่ประชาชนใช้
ประโยชน์ร่วมกันที่มีลักษณะและขั้นตอนการดําเนินการ
เช่นเดียวกันกับโครงการชลประทานขนาดเล็ก ซึ่งระเบียบ
ฉบับดังกล่าวกําหนดให้ถ่ายโอนทั้งทรัพย์สินและอํานาจ
การบริหารจัดการทั้งหมด ยกเว้นโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริและโครงการหมู่บ้านปูองกันตนเองชายแดน 
อย่างไรก็ตามหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดประสงค์
จะรับการถ่ายโอนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
และโครงการหมู่บ้านปูองกันตนเองชายแดน ให้เสนอเรื่อง
ไปยังกรมชลประทานเพื่อพิจารณาให้มีการถ่ายโอนเป็น
รายกรณีไปนอกจากนี ้ในข ้อ 6 (ฉ) ของระเบียบกรม
ชลประทานกําหนดให้ภารกิจงานจัดสรรนํ้าในระดับแปลง
นาและหร ือค ันค ูน ํ ้ า  ด ําเน ินการถ ่ายโอนงานและ
สิ่งก่อสร้างเฉพาะระบบกระจายนํ้าเข้าแปลงเกษตรกรรม 
ยกเว้นอาคารบังคับปากคูส่งนํ้าที่รับนํ้าโดยตรงจากคลอง
ส่งน้ําชลประทาน 
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 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าระเบียบกรม
ชลประทาน ว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจให ้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553น้ัน ประสงค์จะให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้กํากับดูแลและบริหารจัดการ
โครงการชลประทานขนาดเล็ก ซ่ึงเป็นโครงการที่มีลักษณะ
เป็นงานพัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็ก ที่กรมชลประทานได้เริ่ม
ก่อสร้างไว้ เพื ่อแก้ปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อน
เก่ียวกับเรื่องน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภค และการเกษตร 
ซึ่งเป็นความจําเป็นขั้นพื้นฐานของราษฎรในชนบท หรือ
พื้นที่ที่ห่างไกล รวมทั้งการแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อน
จากอุทกภัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและปัญหาที่
เกิดขึ้นตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งถือเป็น
การจัดทําบริการสาธารณะที่สนองต่อความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ ่นโดยตรง และเป็นภารกิจที ่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นมีศักยภาพที ่จะดําเนินการได้ใน
ปัจจุบัน 
 อย่างไรก็ตาม ในส่วนการถ่ายโอนภารกิจโครงการ
พัฒนาระบบชลประทานในระดับไร่นา ซึ่งมีลักษณะงาน
เป็นการกระจายนํ้าจากระบบโครงการชลประทานขนาด
ใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก เข้าสู ่พื้นที่เกษตรกรรม 
โดยภารกิจดังกล่าวนั้นมีกฎหมายเฉพาะกําหนดไว้ ได้แก่ 
พระ ราชบ ัญญ ัต ิ ค ั นและค ูน ํ ้ า  พ .ศ .  2505 และ
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517ซึ่ง
สามารถแยกประเภทงานกระจายน ํ ้ า เ ข ้ าส ู ่ พ ื ้นท ี่
เกษตรกรรมออกได้เป็น 2 วิธีคือวิธีที่หนึ่ง การจัดทําคัน
และคูน้ํา และวิธีที่สองการจัดรูปที่ดินซึ่งวิธีการดําเนินงาน
ทั้งสองวิธีจะมีระดับการพัฒนาที่แตกต่างกันออกไป ตั้งแต่
การพัฒนาระดับพื้นฐาน ได้แก่การจัดทําคันและคูนํ้าไป
จนถึงการพัฒนาระดับสูง ได้แก่การจัดรูปที่ดิน โดยทั้งสอง
วิธีนี้เจ้าของที่ดินจะเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการเข้ามามี
ส่วนร่วม และยินยอมที่จะพัฒนาไปพร้อมกับทางราชการ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้ําในพื้นที่เกษตรกรรมให้มี
ประสิทธิผลสูงสุด 
 
 
 

7. วิเคราะห์ผลการศึกษา 
 จากที ่กล่าวมาข้างต ้น จะเห็นได้ว่าเม ื ่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบล 
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นราชการส่วน
ท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามมาตรา 4 (3) ประกอบ 
มาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534โดยนอกจากมีอํานาจหน้าที ่ตาม
พระราชบ ัญญ ัต ิจ ัดต ั ้ งองค ์กรปกครองส่วนท ้องถ ิ ่น 
น้ัน ๆ แล้ว ยังมีอํานาจหน้าที่ตามมาตรา 16 และมาตรา 
17 แห่งพระราชบัญญัต ิก ําหนดแผนและขั ้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 
2542 รวมถึงมีหน้าที่ต้องดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
กําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา 32 และมาตรา 
33  แห ่ งพระ ราชบ ัญญ ัต ิ เ ด ี ย วก ัน  โด ยปร ะกาศ
คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่น เรื ่อง แผนปฏิบัติการกําหนดขั ้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับลง
ว ันท ี ่  28  ก ุมภาพ ันธ ์  พ.ศ . 2545 ก ําหนดให ้กรม
ชลประทานถ่ายโอนภารกิจงานจัดสรรน้ําในระดับแปลงนา 
และหรือคันคูน้ํา ไปให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล 
องค์การบร ิหารส่วนจังหวัด โดยถ่ายโอนภารกิจและ
สิ่งก่อสร้างเฉพาะระบบกระจายนํ้าเข้าแปลงเกษตรกรรม 
และมีทรัพย์สินที่ถ่ายโอนไปคือ ระบบกระจายน้ําเข้าแปลง
เกษตรกรรม และกลุ ่มผู้ใช้นํ ้า ซึ ่งกรมชลประทาน เริ ่ม
ดําเนินการถ่ายโอนภารกิจการจัดสรรนํ้าในระดับแปลงนา
หรือคันคูนํ้าในความรับผิดชอบขอกรมชลประทานให้แก่
องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา 
 อย่างไรก็ตาม การถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวข้างต้น 
เป็นการถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งระบุ
ไว้แต่เพียงว่าให้ถ่ายโอนภารกิจและสิ ่งก่อสร้างเฉพาะ
ระบบกระจายน้ําเข้าแปลงเกษตรกรรมเท่าน้ัน แต่มิได้ระบุ
ให้ถ่ายโอนอํานาจในการบริหารจัดการทั้งหมดของระบบ
ชลประทานในระดับไร่นา ดังเช่นการถ่ายโอนโครงการ
ชลประทานขนาดเล็ก ทําให้เก ิดป ัญหาการบังค ับใช้
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กฎหมายว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการถ่าย
โอนภารกิจระบบชลประทานในระดับไร่นา จะมีอํานาจใน
การบริหารจัดการรวมถึงดําเนินการอื่นใดเพื่อทําให้ระบบ
ชลประทานในระดับไร่นาสามารถจัดสรรนํ ้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด เนื ่องจากอํานาจในการ
บร ิหารจัดการนํ ้าในระด ับไร ่นา ซึ ่งด ําเนินการตาม
พระราชบัญญัติคันและคูนํ้า พ.ศ. 2505 เป็นหลักนั้น ซึ่ง
บัญญัติให้อํานาจของอธิบดีกรมชลประทาน เจ้าพนักงาน
ซ่ึงอธิบดีกรมชลประทานแต่งตั้ง ตลอดจนนายตรวจตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าว มีอํานาจขุดลอกคันหรือคูนํ้า หรือ
ดําเนินการอ่ืนใดต่อคันหรือคูนํ้าที่ถูกปิดกั้นหรือถมเพื่อให้
สามารถใช้ประโยชน์จากคันหรือคูนํ้าได้ แต่เมื่อพิจารณา
แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับลงวันที่28 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2545แล ้วจะพบว ่า การถ ่ายโอนภารก ิจการ
ชลประทานในระดับไร่นานั้น ดําเนินการถ่ายโอนงานและ
สิ่งก่อสร้างเฉพาะระบบกระจายนํ้าเข้าแปลงเกษตร แต่
ม ิได ้ถ ่ ายโอนอํานาจของอธิบด ีกรมชลประทาน เจ้า
พนักงาน หรือนายตรวจตามพระราชบัญญัติคันและคูนํ้า 
พ.ศ. 2505 ไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่อย่างใด 
ส่งผลให้องค ์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นไม่มีอํานาจเพียง
พอที่จะดูแล บํารุงรักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือจัดสรรนํ้า
ในระด ับแปลงนาหร ื อค ันค ูน ํ ้ าในพ ื ้นท ี ่ ได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ 
 แม้ปัจจุบัน พระราชบัญญัต ิคันและคูนํ ้า พ.ศ. 
2505 จะถูกยกเลิกโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัด
รูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 ไปแล้วแต่บทเฉพาะ
กาลในมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที ่ด ินเพื ่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2558 กําหนดให้พระราชกฤษฎีกา 
ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง  ร ะ เ บ ี ย บ  ข ้ อ บ ั ง ค ั บ  ป ร ะ ก า ศ 
หร ือค ําส ั ่ งท ี ่ออกตามพระราชบ ัญญ ัต ิค ันและค ูนํ ้ า 
พ.ศ. 2505 ให้ยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที ่ไม่ขัด 
หรือแย้งต่อพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อ
เกษต รกร รม  พ . ศ .  2 558  จนกว ่ า จะม ี ก า ร ต ร า 
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบ ียบ ข ้อบ ังค ับ 
ประกาศ หรือคําสั่งตามพระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับ 

และด ้วยเหต ุด ังกล่าว ท ําให ้พระราชกฤษฎีกาให ้ใช้
พระราชบัญญัติคันและคูนํ้า พ.ศ. 2505 บังคับในท้องที่
ต่าง ๆ ทั ่วประเทศ ซึ ่งออกตามความในมาตรา 2 แห่ ง
พระราชบัญญัติคันและคูนํ ้า พ.ศ. 2505 ยังคงมีผลใช้
บังคับในพื้นที่หรือท้องที่นั้น ๆ ทั่วประเทศ และส่งผลให้
อธิบดีกรมชลประทาน พนักงานเจ้าหน้าที ่ ตลอดจน
นายตรวจตามพระราชบัญญัติคันและคูนํ ้า พ.ศ. 2505 
ยังคงมีอํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ
เท่าที ่ไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัติจัดรูปที ่ด ินเพื ่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2558 
 นอกจากนี้ มาตรา 69แห่งพระราชบัญญัติจัดรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 ยังกําหนดให้ท้องที่ที่มี
การตราพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติคัน
และคูนํ ้า พ.ศ. 2505 เป ็นเขตการจัดระบบนํ ้าเพ ื ่อ
เกษตรกรรม ท ั ้งนี ้พระราชบัญญัต ิจ ัดร ูปที ่ด ินเพ ื ่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2558 ได้ให้ความหมายของคําว่า “เขต
การจัดระบบนํ ้าเพื ่อเกษตรกรรม” ในมาตรา 4 ไว้ว่า
หมายถึงเขตที ่ด ินที ่ม ีประกาศกําหนดให้เป็นเขตการ
จัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรมนอกจากน้ี ยังให้คํานิยามของ
คําว่า “การจัดระบบนํ้าเพื่อเกษตรกรรม”ไว้ว่าหมายถึง
การจัดระบบชลประทานจากทางน้ําชลประทานหรือแหล่ง
นํ ้าอื ่นใดไปใช้ประโยชน์ในพื ้นที ่ที ่เหมาะสมแก่การทํา
เกษตรกรรมได้อย่างทั ่วถึง รวมทั้งการจัดสร้างถนนหรือ
ทางลําเลียงในไร่นา 
 นอกจากนี้ เมื่อคูนํ้าในพื ้นที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่น ซึ ่งได้ร ับการถ่ายโอนภารกิจมาจากกรม
ชลประทาน และเป็นคูน้ําที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติคัน
และคูน้ํา พ.ศ. 2505โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่ง ระบายหรือ
จัดสรรน้ําในเขตการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม ดังนั้น คู
น้ําในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นส่วนหนึ่งของ 
“ระบบชลประทาน” มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ
เดียวกันซึ่งหมายถึง คัน คูนํ ้า ทางระบายนํ้า ประตูนํ ้า 
รวมทั้งสิ่งก่อสร้างหรืออุปกรณ์อื่นใดที่จัดทําขึ้นเพื่อกัก 
เก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือจัดสรรนํ ้าในเขตการ
จัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรมหรือเขตโครงการจัดรูปที่ดิน
ส่งผลให้กรมชลประทาน มีอํานาจหน้าที่ตามมาตรา24 คือ 
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พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับพนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอํานาจเข้าไปในที่ดินหรือใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ในแนวเขตตามประกาศน้ันเพื่อจัดสร้างระบบชลประทาน 
ถนนหรือทางลําเลียงในไร่นา และการอื่นที่จําเป็นแก่การ
จัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม รวมถึงมีอํานาจเปลี่ยนแปลง
แผนผังดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ หรือ
เพื่อประโยชน์ในการก่อสร้างได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากหัวหน้าส ํานักงานจัดรูปที ่ด ินกลางแล้ว โดยการ
เปลี่ยนแปลงแผนผังต้องดําเนินการให้เกิดความเสียหายแก่
เจ้าของที่ดินน้อยที่สุด 
 อย่างไรก็ตาม มาตรา 25 ยังกําหนดให้การบริหาร
จัดการนํ้าเพื่อเกษตรกรรม และการดูแลบํารุงรักษาสิ่งที่
จัดสร้างขึ ้นในเขตการจัดระบบนํ้าเพื่อเกษตรกรรม ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
โดยประกาศในราชก ิจจาน ุเบกษาท ั ้ งนี ้อธ ิบด ีกรม
ชลประทาน ได ้ออกระเบ ียบกรมชลประทานว่าด ้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การบริหารจัดการนํ้าเพื่อ
เกษตรกรรมและการดูแลบํารุงรักษาสิ่งที่จัดสร้างขึ้นในเขต
การจัดระบบนํ ้าเพื่อเกษตรกรรมและเขตโครงการจัดรูป
ที่ดินพ.ศ. 2559ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 
ตอนพิเศษ 161 ง หน้า 3 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 
ซึ่งข้อ 4 ของระเบียบ กําหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การจัดระบบนํ ้าเพื่อเกษตรกรรมและการจัดรูปที ่ด ินส่ง
มอบภารกิจการบริหารจัดการนํ้าเพื ่อเกษตรกรรม และ
การดูแลบํารุงรักษาสิ่งที่จัดสร้างขึ้นในเขตจัดระบบนํ้าเพื่อ
เกษตรกรรมและเขตโครงการจัดรูปที่ดินให้กับโครงการ
ชลประทาน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กร
อ่ืน เพื่อดําเนินการตามระเบียบนี้และกําหนดการบริหาร
จัดการนํ ้าเพื ่อเกษตรกรรมให้เป็นไปตามคู่มือการส่งนํ้า
และบํารุงรักษาโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมตามกระบวนการ 
14 ขั้นตอนของกรมชลประทานด้วย 
 
8. สรุปผลการศึกษา 
 จากที ่กล ่าวมาข้างต ้น จะเห ็นได ้ว ่า องค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจมาจากกรม
ชลประทานนั้น มีอํานาจผูกผันและมีหน้าที่ตามกฎหมาย

ว่าด้วยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการ 
ดูแลบํารุงรักษา ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างเฉพาะระบบกระจาย
น้ําเข้าแปลงเกษตรกรรมในระดับแปลงนาและหรือคันคูนํ้า 
ตลอดจนดําเนินการอ่ืนใดเพื่อให้ผู้ใช้น้ําได้รับน้ําอย่างทั่วถึง
และเป ็นธรรมซึ ่ งภารกิจที ่ ได ้ร ับการถ่ายโอนมานั ้น 
กฎหมายกําหนดให้ถ่ายโอนเฉพาะสิ่งก่อสร้างเฉพาะระบบ
กระจายน้ําเข้าแปลงเกษตรหรือไร่นา รวมถึงการถ่ายโอน
กลุ่มผู้ใช้น้ําซ่ึงเป็นประชาชนผู้ใช้นํ้าที่ได้รับประโยชน์จาก
คันหรือคูน้ํา 
 อย่างไรก็ตาม เมื ่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น
ได้รับการถ่ายโอนภารกิจในการดูแล บํารุงรักษาคันและคู
นํ ้าจากกรมชลประทานอันมีที ่ต ั ้งอยู ่ในเขตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยหลักในการจัดทําบริการ
สาธารณะทางเขตพื้นที่แล้วการดูแล บํารุงรักษาคันและคู
นํ ้าย่อมรวมถึงการมีอํานาจเข้าไปในที่ดิน หรือจัดสร้าง
ระบบชลประทาน ถนนหรือทางลําเลียงในไร่นา และการ
อ่ืนที่จําเป็นแก่การจัดระบบชลประทานในระดับไร่นาให้
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย ่างมีประสิทธิภาพ แต่จาก
บทบัญญัติของกฎหมายในปัจจุบันดังกล่าวมาข้างต้นจะ
เห็นได้ว่าการชลประทานในระดับไร่นา ซึ่งเกิดขึ ้นตาม
พระ ราชบ ัญญ ัต ิ ค ั นและค ูน ํ ้ า  พ .ศ .  2505 และ
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรร พ.ศ. 2517 นั้น
ถือเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชลประทานทําให้การ
ชลประทานในระดับไร่นา หรือคันคูนํ้า ไม่ตกอยู่ภายใต้
บังคับ มาตรา 6 ของพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. 
2561 อันจะทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีอํานาจ
ควบคุมดูแลและบํารุงรักษานอกจากนี้เมื่อพระราชบัญญัติ
คันและคูนํ้า พ.ศ. 2505 ถูกยกเลิก และนําไปรวมเป็น
บทบัญญัต ิใหม่ ในพระราชบ ัญญัต ิจ ัดร ูปท ี ่ด ินเพ ื ่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2558 ซึ ่ งอย ู ่ ในอํานาจของกรม
ชลประทาน แต่พระราชบัญญัติดังกล่าวมิได้บัญญัติถึง
อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรงใน
การดูแล รักษา และบริหารจัดการชลประทานในระดับไร่
นา ตลอดจนพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
พ.ศ. 2558 ย ังอย ู ่นอกเหนือการถ่ายโอนภารกิจตาม
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แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ส่งผลให้ปัจจุบัน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ยังขาดเครื่องมือทางกฎหมายในการ
บริหารจัดการระบบชลประทานในระดับไร่นา ส่งผลให้
ระบบนํ้าเพื่อการเกษตรกรรมและระบบชลประทานใน
ระดับไร่นาในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีนํ้า
ใช ้อย ่างพอเพียงและเหมาะสมแก่การเกษตรตามที่
ร ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันและ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี กําหนดไว้ ส่งผลให้เกิดปัญหา
ทางกฎหมายเก่ียวกับการถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมายว่า
ด้วยคันและคูน้ําที่กรมชลประทานรับผิดชอบไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเห็นได้ชัด 
 
9. ข้อเสนอแนะ 
 ผู ้ เข ียนมีข ้อเสนอแนะเพ ื ่อแก ้ ไขป ัญหาทาง
กฎหมายดังกล่าว โดยเสนอแนะให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 
มาตรา 24 วรรคหน่ึง ซ่ึงบัญญัติว่า 
 “มาตรา 24 เม่ือได้มีประกาศเขตการจัดระบบนํ้า
เพ ื ่อเกษตรกรรมตามมาตรา 23 แล ้ว ให ้พน ักงาน
เจ้าหน้าที่หรือผู้ซ่ึงปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่
มีอํานาจเข้าไปในที่ดินหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินในแนวเขต
ตามประกาศน้ัน เพื่อจัดสร้างระบบชลประทาน ถนนหรือ
ทางลําเลียงในไร่นา และการอื่นที่จําเป็นแก่การจัดระบบ
น้ําเพื่อเกษตรกรรม” 
 โดยแก้ไขปรับปรุง โดยใช้ข้อความใหม่ ต่อไปน้ี 
 “มาตรา 24 เมื่อไดม้ีประกาศเขตการจัดระบบนํ้า
เพ ื ่อเกษตรกรรมตามมาตรา 23 แล ้ว ให ้พนักงาน
เจ้าหนา้ทีห่รอืผู้ซึง่ปฏบิตัิหน้าที่ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ 
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา 25มีอํานาจ
เข้าไปในที่ด ินหรือใช้ประโยชน์ในที่ด ินในแนวเขตตาม
ประกาศนัน้ เพื่อจัดสรา้งระบบชลประทาน ถนนหรือทาง
ลําเลียงในไร่นา และการอื่นที่จําเป็นแก่การจัดระบบนํ้า
เพื่อเกษตรกรรม” 
 ทั ้ งนี ้  เม ื ่อมีการแก้ ไขเพิ ่มเต ิมบทบัญญัต ิใน
พระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว จะสามารถทําให้การองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น มีอํานาจอย่างชัดเจนตามกฎหมายที่
จะเข้าไปดําเนินการจัดให้มีคันหรือคูนํ้า ตลอดจนคลองส่ง
น้ําในระดับไร่นา โดยการก่อสร้าง ซ่อมแซม บํารุง รักษา 
หรือกระทําการอื ่นใดในการจัดให้มีบริการสาธารณะ
ทางด้านชลประทานในระดับไร่นา รวมถึงสามารถตั้งบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อนํางบประมาณไปใช้ในการดําเนินการดังกล่าวข้างต้น
ได้ ซ่ึงจะทําให้พื้นที่ในเขตบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถดําเนินการจัดระบบชลประทานในระดับไร่
นาเพื่อให้เกษตรกรมีน้ําใช้อย่างพอเพียงและเหมาะสมแก่
การเกษตร สามารถแบ่งปันนํ้าให้แก่ผู้ใช้นํ้าได้อย่างทั่วถึง 
ซึ ่งจะช่วยเสริมสร้างฐานรากในการทําเกษตรกรรมให้
เข้มแข็ง เพิ ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ 
ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมมีความมั่นคง
ยิ่งขึ้น ต่อไป 
 
10. บรรณานุกรม 
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บทคดัย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาระดับความภักดีของครูต่อโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  และ 3) ศึกษา

ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความภักดีของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง

เป็นข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจํานวน 410 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามขนาดโรงเรียน เครื่องมือ

ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ .960 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล มี ความถี่  

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ  

ผลการวิจัย พบว่า 1) ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมากที่สุด 2) ความภักดีของครูต่อโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมากที่สุด และ 3) 

ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อความภักดีของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีค่าสัมประสิทธิ์

ความสัมพันธ์ (R) เท่ากับ .751 สามารถอธิบายความแปรปรวนของความภักดีของครูได้ร้อยละ 56.40 (R2 = .564)  เมื่อพิจารณา

ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษารายด้าน ประกอบด้วย ด้านจินตนาการ ด้านความยืดหยุ่น และด้านวิสัยทัศน์ 

พบว่า ทุกด้านส่งผลต่อความภักดีของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเช่นกัน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณในรูป

คะแนนมาตรฐาน (β) เท่ากับ .288, .282 และ .231 ตามลําดับ  

คําสําคัญ: ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์, ความภักดีของครู  ปัจจัยที่ส่งผล 
 

Abstract 

The purposes of this research were 1) to study the creative leadership level of the school 

administrators in Bangkok Metropolitan in teachers’ opinion, 2) to study teachers’ loyalty level, and 3) to 

study the creative leadership of school administrators affected teachers' loyalty. The sample were 410 

teachers in schools of Bangkok Metropolitan by using stratified random sampling divided by school size. 

The tool used to collect the data was a questionnaire with a total of reliability at .960. Statistics used 

analyze data were frequency, percentage, mean, standard deviation, and multiple regression analysis. 

The findings found that 1) the creative leadership of school administrators in Bangkok 
Metropolitan according to teachers’ opinion was the highest level, 2) teachers' loyalty to school was the 
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highest level, and -3) the creative leadership of school administrators affected teachers’ loyalty. The 
correlation coefficient (R) was .751 imply that the creative leadership of school administrators could 
predict teachers’ loyalty about 56.40 percent (R2 = .564). Considering for each variable of the creative 
leadership of school administrators such as the imagination, the flexibility and the vision found that every 

aspect affects teachers’ loyalty. There were multiple correlation coefficient in the standard score (β) 
equivalent .288, .282 and .231, respectively. 
Key Words :  Creative Leadership, School Administrator, Teacher Loyalty   

1. บทนํา  
กระแสการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็ว

ของสังคมโลกในยุคศตวรรษที ่  21 ประเทศไทยจึง
จําเป็นต้องมีการเร่งพัฒนาให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว เพื่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันในเวที
โลก การพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมจึงมี
ความสําคัญอย่างมากในการขับเคลื ่อนประเทศ การ
พัฒนาในด้านเศรษฐกิจและสังคมดังกล่าวต้องอาศัยการ
พฒันาการศึกษา เนื่องจากการศึกษาถือเป็นกลไกหนึ่งที่
สําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยเหตุดังกล่าว
ส่งผลให้ทุกประเทศทั่วโลกให้ความสําคัญและทุ่มเทกับ
การพัฒนาการศึกษา ประเทศไทยก็ได้ม ีการกําหนด
แผนพัฒนาการศึกษาของชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) ที่
มุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีทักษะและ
สมรรถนะที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจและ
สังคม สาระสําค ัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
แผนพ ัฒนาการศ ึกษาของชาต ิด ั งกล ่าวปรากฎใน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ กล่าวคือ พัฒนาคนทุกช่วงวัย
ให้เกิดคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย มีทักษะและ
คุณลักษณะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนมีความรู้
ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, น. ญ-ฎ)  

กรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีอํานาจหน้าที่ในการจัดบริการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นบริการสาธารณะ โดยจัดตั้ง
สํานักการศึกษาขึ้นมาเพื่อกํากับ ดูแลและให้คําแนะนํา
โรงเรียนที่อยู่ภายใต้การดูแลของกรุงเทพมหานคร  โดย
สํานักการศึกษาได้จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กรุงเทพมหานคร ฉบับที ่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2563) ให้มี
ความสอดคล้องไปในทิศทางเด ียวกับแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 คือ มุ ่งเน้นศักยภาพของ
เยาวชนวัยเรียนในกรุงเทพมหานครให้ความรู้และทักษะที่
สําคัญในศตวรรษที่ 21 เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ มี
ทักษะชีวิตและความเปนพลเมืองที่ด ีของสังคมเพื่อการ
ดํารงชีวิตในสังคมเมืองได้อย่างมีความสุข โดยกลุ่มบุคคล
ที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเยาวชนดังกล่าว คือ ครู
และบ ุ ค ล ากรทา งการศ ึ กษา  (ส ํ าน ั กกา ร ศ ึ กษา 
กรุงเทพมหานคร. 2559. น.2, 50-51) แต่การที่ครูทํา
หน้าที่ตามบทบาทสําคัญดังกล่าวได้ดีนั้น ครูก็ต้องได้รับ
การดูแลเอาใจใส่ให้เกิดความรักความผูกพันต่อหน้าที่และ
ต่อโรงเรียน เรียกว่า ความภักดีต่อโรงเรียน ซึ่งสะท้อนให้
เห็นจากการที่ครูมีความภูมิใจและรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วน
หนึ ่งของโรงเรียน อยากอุท ิศตน มุ ่งม ั ่น ท ุ ่มเท และ
สนับสนุนองค์การอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุเปูาหมายของ
โรงเรียน มีเจตคติทางบวกในการทํางาน เกิดแรงจูงใจใน
การปฏ ิบ ัต ิ งาน มีการปฏ ิบ ัต ิ งานที ่ด ี  และต ้องการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียนนี้ตลอดไป อันจะส่งผลให้โรงเรียน
จะประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมี
คุณภาพ ดังนั้นจึงจําเป็นต้องสร้างความภักดีของครู ใน
ระบบการศึกษาน้ัน การสร้างความภักดีของครูสามารถนํา
หลักการสร ้างความภักด ีของบุคลากรต ่อองค์การมา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
ค ุณภาพและประส ิทธ ิภาพในการปฏ ิบ ั ต ิ งานของ
สถานศึกษาได้ (จิตตานันท์  สุขสวัสดิ์. 2556, น. 105)    

การสร้างความภักดีของครูจึงนับเป็นหนึ ่งใน
ประเด็นหลักที่ผู ้บริหารสถานศึกษาต้องให้ความสําคัญ 
โดยผู้บริหารสถานศึกษาถือเป็นกุญแจสําคัญในการสร้าง
ความพึงพอใจของครูและนําไปสู ่ความภักดี ผู ้บริหาร
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สถานศึกษาที ่ชาญฉลาดจะต้องให้ความร ักและความ
จริงใจแก่ครู ต้องไม่ละเลยถึงความต้องการขั้นพื้นฐาน 
รวมถึงเปิดโอกาสให้ครูพัฒนาศักยภาพของตนให้สูงขึ้น 
เช่น การส่งไปอบรม ดูงาน ฝึกอาชีพพิเศษ ตลอดจน
สนับสนุนให้ศึกษาต่อเพื่อให้ครูได้มีโอกาสก้าวหน้าในการ
ทํางาน เพื่อเป็นแรงผลักดันในการขับเคลื่อนสู่ความสําเร็จ
ของสถานศึกษา ทําให้ครูหรือบุคลากรในความดูแลเกิด
ความรัก มีความจริงใจต่อองค์การ มีความมุ่งมั่นทุ่มเทใน
ทํางานด้วยความเต็มใจ รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของ
โรงเรียน และพร้อมที่จะเดินไปยังจุดหมายเดียวกันในการ
ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาโรงเรียนให้มีความเจริญก้าวหน้า 
(จิตตานันท์ สุขสวัสดิ์, 2556, น. 5-6) ความภักดีสามารถ
พิจารณาจากการแสดงออกของครูใน 3 องค์ประกอบ 
ได้แก่ การแสดงออกทางพฤติกรรม (Behavioral aspect) 
ความรู้สึก (Affective aspect) และการรับรู้ (Cognitive 
aspect) (Hoy & Rees, 1974,  p. 268-275; จิตตานันท์ 
สุขสวัสดิ์, 2556, น.35; จีรภัคร เอนกวิถี, 2557, น. 15; 
ธนัชพร กบิลฤทธิวัฒน์, 2557, น.26; วิภา จันทร์หล้า, 
2559, น.21)  

บทบาทสําคัญของผู ้บริหารสถานศึกษาในการ
สร้างความภักดีของครู คือ การวางแผน ดําเนินการ กํากับ
ติดตาม และเอาใจใส่ดูแลครูในสถานศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มความสามารถ การที ่ผู ้บริหารสถานศึกษาจะ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ดีต้องมีคุณลักษณะของผู้บริหารที่
ดีหลายประการ คุณลักษณะที่สําคัญ คือ การมีภาวะผู้นํา 
ซ่ึงไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2556) ได้กล่าวไว้ว่า ความเป็นผู้นํา
มีความสําคัญในการบริหารองค์การทางการศึกษา ภาวะ
ผู ้นําเชิงสร้างสรรค์เป็นภาวะผู ้นํารูปแบบหนึ ่งที ่สําคัญ
สําหรับการบริหารจัดการองค์การยุคใหม่ เพื่อสร้างสรรค์
ให้เกิดผลผลิตใหม่ๆ จากความคิดและสติปัญญา ดังนั้น
ผ ู ้บร ิหารสถานศึกษาจึงควรจะต ้องมีภาวะผู ้น ําเช ิ ง
สร้างสรรค์ อย่างมีความรับผิดชอบ และที่สําคัญจะต้อง
เปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่เพื่อนําองค์กรไปสู่ความสําเร็จ 
(ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2556, น. 10; กิตติกาญจน์ ปฏิพันธ์, 
2555, น. 34) ผู้บริหารที่มีภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ จะ
เป็นผู ้ที ่สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมอย่างชัดเจน 
เสนอแนวคิดใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อ

สังคม โดยผู ้บร ิหารสถานศึกษาจะต ้องสามารถด ูแล
บุคลากรให้คงอยู่ มีความรักความจริงใจต่อโรงเรียนอย่าง
เต็มใจ มีการทุ่มเทให้กับการทํางานและพร้อมจะเดินไปยัง
จุดหมายเดียวกัน เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้า
ต่อไป (จิตตานันท์ สุขสวัสดิ์, 2556, น. 5-6) ผู ้นําเชิง
สร้างสรรค์ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใต้บังคับบัญชาจะ
สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและพัฒนาให้เกิดเป็นความ
ภักดีต่อองค์การ (Brashear, 2006) โดยภาวะผู้นําเชิง
สร้างสรรค์คือความสามารถในการจูงใจ ประสานงาน และ
นําบุคคลอื ่นๆ อย่างมีวิสัยทัศน์ จินตนาการ และความ
ยืดหยุ ่น ด้วยวิธีการหรือแนวทางใหม่ๆ ที่ท้าทายและ
สร้างสรรค์ (กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์, 2555) ซึ่งจะช่วยให้
สมาชิกในองค์การทํางานด้วยความเต็มใจที่ทุ่มเท เสียสละ 
อุท ิศตนในการทํางานอย ่างเต ็มความสามารถเพื ่อ
ประโยชน์ของส่วนรวมช่วยกันนําพาองค์การให้ประสบ
ความสําเร็จบรรลุเปูาหมาย ช่วยสนับสนุนและสรรค์สร้าง
พัฒนาองค์การให้ดีขึ้น มีความเชื่อมั่น ยอมรับเปูาหมาย
และค่านิยมขององค์การ มีความต้องการเป็นสมาชิกและ
ตั้งใจที่จะปฏิบัติงานในองค์การตลอดไป และมีความภูมิใจ
ที่เป็นสมาชิกขององค์การ (Steers, 1991, p. 29) ดังนั้น
ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทและหน้าที่โดยตรงที่จะ
ปลูกฝังหรือกระทําการใดๆ ที่ทําให้ครูเกิดความรักและ
ความผูกพันต่อโรงเรียน เพื่อนําพาโรงเรียนไปถึงเปูาหมาย
ที่กําหนดอย่างมีคุณภาพ (นพดล ฤทธิโสม, 2558, น. 3) 

จากที่กล่าวมาจะเห็นว่ามีผู้กล่าวโยงถึงการเป็น
ผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารองค์การมีผลต่อความภักดี
ของบุคลากรในองค์การอย่างชัดเจน แต่ในด้านการศึกษา
ยังไม่พบงานวิจัยที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้นําของผู ้บริหารสถานศึกษากับความภักดีต่อโรงเรียน
ของครู ด้วยเหต ุนี ้ผู ้วิจัยในฐานะข้าราชการคร ูสังกัด
กรุงเทพมหานครจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับภาวะ
ผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาว่าส่งผลต่อ
ความภักดีของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครหรือไม่ 
ถ้าพบว่ามีส่งผลก็จะเป็นเหตุผลสําคัญในการการพัฒนา
ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อจะได้
ส่งผลต่อการเสริมสร้างความภักดีของครูในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครต่อไป 
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2. วัตถปุระสงค์การวจิยั 
2.1 เพื ่อศึกษาระดับภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์

ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

2.2 เพ ื ่อศ ึกษาระดับความภักดีของคร ูต ่อ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

2.3 เพื ่อศึกษาภาวะผู ้นําเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู ้บร ิหารสถานศึกษาที ่ส ่งผลต ่อความภักด ีของครู ใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

3. วัสดุอปุกรณแ์ละวธิดีําเนินการวิจยั 
วิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) มีวิธีดําเนินการวิจัยตามหัวข้อ ดังน้ี 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยนี้ คือ ข้าราชการ

ครูจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 13,143 
คน จาก 437 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างสําหรับการวิจัย คือ 
ข้าราชการครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 410 
คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random 
Sampling) ตามขนาดโรงเรียน  

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
   เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ 

แบบสอบถามความคิดเห็นของข้าราชการครูในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์
ของผู้บริหารสถานศึกษาและความภักดีของครูโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยแบบสอบถามนี้เป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เน้ือหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน มีค่า IOC สูงกว่าเกณฑ์ คือ 
.50 ทุกข้อ และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .960 ค่า
ความเช ื ่อมั ่นภาวะผู ้น ําเชิงสร้างสรรค ์ของผู ้บร ิหาร
สถานศึกษาเท่ากับ .935 และค่าความเชื่อมั่นความภักดี
ของครูเท่ากับ .941  

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
   ผู้วิจัยเป็นผู้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล

ด้วยตนเองโดยติดต่อประสานงานผู ้บริหารสถานศึกษา
และข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อ

ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวมรวบข้อมูลจากกลุ ่ม
ตัวอย่างจํานวน 410 คน  

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   วิเคราะห์ข ้อมูลด ้วยสถิต ิเช ิ งพรรณนา 

(Description Statistics) ได้แก่ ความถี ่ (Frequency) 
และร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี ่ย ( x ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และวิเคราะห์
สถิติเชิงอนุมานด้วยการวิเคราะห์การถดถอยธรรมดา 
(Simple linear regression) และการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple linear regression) แบบ 
Stepwise 

4. ผลการวิจยั 
 4.1 ระดับภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 
4.43, SD.= .543)  เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากที่สุดทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้าน
วิสัยทัศน์ ( x = 4.51, SD.= .504) รองลงมา คือ ด้าน
จินตนาการ ( x = 4.42, SD.= .573) และด้านความ
ยืดหยุ่น ( x = 4.35, SD.= .543) ตามลําดับ ดังตารางที่ 
1  

ตารางที ่1 ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ 
ระดับภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้อํานวยการโรงเรียน 

ดา้น x  S.D. ระดบั 

1. ความยืดหยุ่น 4.35 .543 มากที่สุด 

2. วิสัยทัศน์ 4.51 .504 มากที่สุด 

3. จินตนาการ 4.42 .573 มากที่สุด 

รวม 4.43 .506 มากทีส่ดุ 

 

4.2 ระดับความภักดีของครูต่อโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู ่ในระดับมากที ่สุด ( x = 
4.48, SD. = .438) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที ่สุด คือ 
ด้านพฤติกรรมที ่แสดงออก ( x =4.59, SD. =.408) 
รองลงมา คือ ด้านความรู้สึก ( x =4.47, SD. = .509) 
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และด้านการรับรู้ ( x = 4.37 SD.=.543) ตามลําดับ ดัง
ตารางที่ 2  

 

ตารางที ่2 ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และระดับความภักดีของครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ดา้น x  S.D. ระดบั 

1. พฤติกรรมที่
แสดงออก 

4.59 .408 มากที่สุด 

2. ความรู้สึก 4.47 .509 มากที่สุด 

3. การรับรู้ 4.37 .543 มากที่สุด 

รวม 4.48 .438 มากทีส่ดุ 

 

4.3 ภาวะผู ้นําเชิงสร้างสรรค ์ของผู ้บริหาร
สถานศึกษาส่งผลต่อความภักดีของครูในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ดังน้ี 

4.3.1 ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษารายด้านส่งผลต่อความภักดีของครูในด้าน
พฤติกรรมที่แสดงออก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (Sig ≤ 
.05) 2 ด้าน คือ ด้านจินตนาการ (X3) และด้านวิสัยทัศน์ 
(X2) มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ 
(b) เท่ากับ .285 และ .226  และในรูปคะแนนมาตรฐาน 

(β) เท่ากับ .400 และ .279  ตามลําดับ  มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .646 และทั้ง 2 ตัวแปร
ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความภักดีของครูใน
ภาพรวมได้ร้อยละ 41.70 (R2=.417) โดยมีค่าความคลาด
เคลื่อนที่เกิดจากการพยากรณ์เท่ากับ .313 (SEest = .313) 

4.3.2 ภาวะผู ้น ําเช ิงสร ้างสรรค ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษารายด้านส่งผลต่อความภักดีของครูใน
ด้านความรู้สึกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (Sig ≤ .05) ทุก
ด้าน  เรียงลําดับตามการส่งผลได้แก่ ด้านจินตนาการ (X3) 
ด้านวิสัยทัศน์ (X2) และด้านความยืดหยุ่น (X1) มีค่า
สัมประสิทธิ ์การถดถอยพหุค ูณในร ูปคะแนนดิบ (b) 
เท่ากับ .216, .226 และ .232 และในรูปคะแนน

มาตรฐาน (β) เท่ากับ .243, .224 และ .247 ตามลําดับ  
มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .670 และ
ทั้ง 3 ตัวแปรร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความ

ภักดีของครูในภาพรวมได้ร้อยละ 44.90 (R2=.449) โดยมี
ค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการพยากรณ์เท่ากับ .380 
(SEest =.380)  

4.3.3 ภาวะผู ้น ําเช ิงสร ้างสรรค ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษารายด้านส่งผลต่อความภักดีของครูใน
ด้านการรับรู้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (Sig ≤ .05) ทุก
ด้าน เรียงลําดับตามการส่งผลได้แก่ ด้านความยืดหยุ่น 
(X1) ด้านจินตนาการ (X3) และด้านวิสัยทัศน์ (X2) มีค่า
สัมประสิทธิ ์การถดถอยพหุค ูณในร ูปคะแนนดิบ (b) 
เท่ากับ .401, .188 และ .164 และในรูปคะแนน

มาตรฐาน (β)  เท่ากับ .401, .198 และ.152 ตามลําดับ 
มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .710 และ
ทั้ง 3 ตัวแปรร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความ
ภักดีของครูในภาพรวมได้ร้อยละ 50.50 (R2 = .505) โดย
มีค่าความคลาดเคลื ่อนที ่เกิดจากการพยากรณ์เท่ากับ 
.383 (SEest= .383) 

 4.3.4 ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษารายด้านส่งผลต่อความภักดีของครูในภาพรวม
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (Sig ≤ .05) ทุกด้าน เรียง
ตามลําดับได้แก่ ด้านจินตนาการ (X3) ด้านความยืดหยุ่น 
(X1) และด้านวิสัยทัศน์ (X2) มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
พหุคูณในรูปคะแนนดิบ (b) เท่ากับ .220, 227 และ .201  

และในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) เท่ากับ .288, .282 และ 
.231  ตามลําดับ  มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) 
เท่ากับ .751 และทั้ง 3 ตัวแปรร่วมกันอธิบายความ
แปรปรวนของความภักดีของครูในภาพรวมได้ร ้อยละ 
56.50 (R2 = .565) โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดจาก
การพยากรณ์เท่ากับ .290 (SEest= .290) 

4.3.5 ภาวะผู ้น ําเช ิงสร ้างสรรค ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาภาพรวมส่งผลต่อความภักดีของครูใน
ด้านพฤติกรรมที่แสดงออกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (Sig 
≤ .05) มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนดิบ (b) 

เท่ากับ .517 และในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) เท่ากับ 
.641 มีค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพันธ์ (R) เท่ากับ .641 โดย
ภาวะผู ้นําเช ิงสร้างสรรค ์ของผู ้บร ิหารสถานศึกษาใน
ภาพรวมสามารถอธิบายความแปรปรวนของความภักดี
ของครูในด้านพฤติกรรมที่แสดงออกได้ร้อยละ 41.10 (R2 
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= .411) มีค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการพยากรณ์
เท่ากับ .314 (SEest = .314) 

4.3.6 ภาวะผู ้น ําเช ิงสร ้างสรรค ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาภาพรวมส่งผลต่อความภักดีของครูใน
ด้านความรู้สึกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (Sig ≤ .05) มีค่า
สัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนดิบ (b) เท่ากับ .674 

และในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) เท่ากับ .670 มีค่า
สัมประสิทธ์ิความสัมพันธ์ (R) เท่ากับ .670 โดยภาวะผู้นํา
เช ิงสร ้างสรรค ์ของผู ้บร ิหารสถานศึกษาในภาพรวม
สามารถอธิบายความแปรปรวนของความภักดีของครูใน
ด้านความรู ้สึกได้ร้อยละ 44.90 (R2 = .449) มีค่า
ความคลาดเคลื ่อนที ่เกิดจากการพยากรณ์เท่ากับ  .289 
(SEest = .289) 

4.3.7 ภาวะผู ้น ําเช ิงสร ้างสรรค ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาภาพรวมส่งผลต่อความภักดีของครูใน
ด้านการรับรู้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (Sig ≤ .05) มีค่า
สัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนดิบ (b) เท่ากับ .758 

และในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) เท่ากับ .706 มีค่า
สัมประสิทธ์ิความสัมพันธ์ (R) เท่ากับ .706 โดยภาวะผู้นํา
เช ิงสร ้างสรรค ์ของผู ้บร ิหารสถานศึกษาในภาพรวม
สามารถอธิบายความแปรปรวนของความภักดีของครูใน
ด้านการรับรู้ได้ร้อยละ 49.90 (R2=.449) มีค่าความคลาด
เคลื่อนที่เกิดจากการพยากรณ์เท่ากับ .385 (SEest =.385) 

4.3.8 ภาวะผู ้น ําเช ิงสร ้างสรรค ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวมส่งผลต่อความภักดีของครู
ในภาพรวมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (Sig ≤ .05) มีค่า
สัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนดิบ (b) เท่ากับ .650 

และในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) เท่ากับ .751 มีค่า
สัมประสิทธ์ิความสัมพันธ์ (R) เท่ากับ .751 โดยภาวะผู้นํา
เช ิงสร ้างสรรค ์ของผู ้บร ิหารสถานศึกษาในภาพรวม
สามารถอธิบายความแปรปรวนของความภักดีของครูใน
ภาพรวมได้ร้อยละ 56.40 (R2 = .564) มีค่าความคลาด
เคลื่อนที่เกิดจากการพยากรณ์เท่ากับ .289 (SEest =.289) 

 

5. สรปุผลการวจิยั อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
    5.1 สรุปผลการวิจัย 

         5.1.1 ระดับภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห ็นของคร ูโรงเร ียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู ่ในระดับมากที ่สุด เมื ่อ

พิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดย

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านวิสัยทัศน์ รองลงมา คือ 

ด้านจินตนาการ และด้านความยืดหยุ่น ตามลําดับ 

5.1.2 ระดับความภักดีของครูต่อโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู ่ในระดับมากที ่สุด เมื ่อ

พิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดย

ด้านที่มีค่าเฉลี ่ยสูงที ่สุด คือ ด้านพฤติกรรมที ่แสดงออก 

รองลงมา คือ ด้านความรู้สึก และด้านการรับรู้ ตามลําดับ 

5.1.3 ภาวะผู ้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู ้บริหาร

สถานศึกษาส่งผลต่อความภักดีของครูในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานครทั้งรายด้านและภาพรวม สรุปดังน้ี 

        5.1.3.1 ภาวะผู ้นําเชิงสร้างสรรค์ของ

ผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อความภักดีของครูในภาพรวม

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทุกด้าน เรียงตามลําดับได้แก่ 

ด้านจินตนาการ ด้านความยืดหยุ่น และด้านวิสัยทัศน์ มี

ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ เท่ากับ 

.220, 227 และ .201  และในรูปคะแนนมาตรฐาน 

เท่ากับ .288, .282 และ .231 ตามลําดับ มีค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ .751 และทั้ง 3 ตัวแปรร่วมกัน

อธิบายความแปรปรวนของความภักดีของครูในภาพรวม

ได้ร้อยละ 56.50 โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการ

พยากรณ์เท่ากับ .290  

5.1.3.2 ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์

ของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อความภักดีของครูในด้าน

พฤติกรรมที่แสดงออก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 2 ด้าน 

คือ ด้านจินตนาการ และด้านวิสัยทัศน์ มีค่าสัมประสิทธิ์

การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ เท่ากับ .285 และ 

.226  และในรูปคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ .400 และ 

.279 ตามลําดับ มีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 
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เท่ากับ .646 และทั ้ง 2 ตัวแปรร่วมกันอธิบายความ

แปรปรวนของความภักดีของครูในภาพรวมได้ร ้อยละ 

41.70 โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการพยากรณ์

เท่ากับ .313  

5.1.3.3 ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์

ของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อความภักดีของครูในด้าน

ความรู้สึกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทุกด้าน เรียงลําดับ

ได้แก่ ด้านจินตนาการ ด้านวิสัยทัศน์ และด ้านความ

ยืดหยุ่น มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนน

ดิบ เท่ากับ .216, .226 และ .232 และในรูปคะแนน

มาตรฐาน เท่ากับ .243, .224 และ .247 ตามลําดับ  มีค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ .670 และทั้ง 3 ตัว

แปรร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความภักดีของครู

ในภาพรวมได้ร้อยละ 44.90 โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนที่

เกิดจากการพยากรณ์เท่ากับ .380  

5.1.3.4 ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์

ของผู้บริหารสถานศึกษารายด้านส่งผลต่อความภักดีของ

ครูในด้านการรับรู้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (Sig ≤ .05) 

ทุกด้าน เรียงตามลําดับได้แก่ ด้านความยืดหยุ่น  ด้าน

จินตนาการ และด้านวิสัยทัศน์ ม ีค่าสัมประสิทธิ ์การ

ถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ เท่ากับ .401, .188 และ 

.164 และในรูปคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ .401, .198 

และ.152 ตามลําดับ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 

เท่ากับ .710 และทั ้ง 3 ตัวแปรร่วมกันอธิบายความ

แปรปรวนของความภักดีของครูในภาพรวมได้ร ้อยละ 

50.50 โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการพยากรณ์

เท่ากับ .383  

    5.2 อภิปรายผล 
         5.2.1 ระดับภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร

สถานศ ึกษา ผลการวิจ ัยพบว ่า คร ู โรงเร ียนส ังก ัด

กรุงเทพมหานครเห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษามีระดับภาวะ

ผู้นําเชิงสร้างสรรค์ในภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ใน

ระดับมากที่สุด ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะเป็นผลมาจากเกณฑ์

การคัดเลือกผู้มาดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาใน

สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเบื้องต้นต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ 

ดังน้ี 1) มีประสบการณ์การบริหารการศึกษาในตําแหน่ง

รองผู้อํานวยการสถานศึกษามาไม่น้อยกว่า 4 ปี 2) มีวุฒิ

ปริญญาทางการบริหารการศึกษา และ 3) มีใบประกอบ

วิชาชีพผู ้บริหารสถานศึกษา จากนั ้นเมื่ อผ่านการสอบ

คัดเลือกแล้วยังต้องผ่านการฝึกอบรมจากสํานักการศึกษา

ก่อนเข ้ารับตําแหน่งผู ้อํานวยการสถานศึกษา (สํานัก

การศ ึกษา กร ุงเทพมหานคร, 2561ข)  การที ่ต ้องมี

ประสบการณ ์การบร ิหารการศึกษาในต ําแหน ่งรอง

ผู ้อํานวยการสถานศึกษามาไม่น้อยกว่า 4 ปี นั ้น เป็น

ระยะเวลานานเพียงพอสําหรับการสร้างสมประสบการณ์

การเป็นผู ้นํา นอกจากนี้การคัดเลือกดังกล่าวต้องมีการ

ทดสอบ ซ่ึงเนื้อหาในการสอบเน้นการวัดสมรรถนะความ

เป็นผู ้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู ้บริหาร  และเมื ่อได้ร ับ

ค ัด เล ือกแล ้ว ก ่อนจะด ํารงต ําแหน ่งผ ู ้อ ํ านวยการ

สถานศึกษาต้องผ่านการอบรมภาวะผู้นําและระหว่างดํารง

ตําแหน่งยังจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยการ

ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หรือได้รับทุนสนับสนุนในการศึกษา

ต่อในระดับที ่สูงขึ ้น เช่น ให้ทุนการศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาเอก เป็นต้น (สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 

2560) จากเหตุผลดังกล่าวจึงน่าจะเป็นมูลเหตุที ่ทําให้

ผู้อํานวยการสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครมีภาวะ

ผู้นําเชิงสร้างสรรค์ในระดับมากที่สุด  ผลการวิจัยครั้งนี้

สอดคล้องกับการวิจัยของกาญจนา ศิลา (2555, น.103) 

ที ่ ได ้ศ ึกษาภาวะผ ู ้น ําเช ิงสร ้างสรรค ์ของผ ู ้บร ิหาร

สถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงาน

เขตบางเขน พบว่าครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

สํานักงานเขตบางเขน เห็นว่า ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์

ข อ งผ ู ้ บ ร ิ ห า ร ส ถ านศ ึ กษา ของ โ ร ง เ ร ี ย นส ั ง ก ั ด

กร ุงเทพมหานคร อย ู ่ในระด ับมากถึงมากที ่ส ุด และ
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สอดคล้องกับผลการวิจัยของมณฑา ศิริวงษ์์ (2559, น. 

บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู อําเภอองครักษ์ 

สํานักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 

พบว่า ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา

ตามความคิดเห็นของครูโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน  

เม่ือพิจารณารายด้าน ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า 
ภาวะผู ้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาด้าน
วิสัยทัศน์มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเป็นอันดับแรก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะวิสัยท ัศน์เป ็นคุณสมบัติที ่ส ําคัญของผู ้บริหาร
สถานศึกษาในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาจึงเน้นการ
สร้างผู้บริหารให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลสอดรับกับ
การเปลี่ยนแปลงในในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นการทํางานเป็น
ทีม ดังนั้นผู้อํานวยการโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 ต้องมี
ทักษะในการโน้มน้าวให้ครูในโรงเรียนสามารถทํางาน
ร่วมกัน เกิดความสามัคคีภายในโรงเรียน ช่วยกันระดม
ความรู้ความสามารถ มีการกําหนดเปูาหมายร่วมกัน และ
ช่วยกันทํางานให้บรรลุเปูาหมายของโรงเรียนได้  ที่กล่าว
มาสะท้อนถึงการมีว ิส ัยท ัศน์ที ่ทันสมัยของผู ้บร ิหาร
สถานศึกษา ผลการวิจัยครั้งนี ้สอดคล้องกับผลการวิจัย

ของสอดคล้องกับผลการวิจัยของมณฑา ศิริวงษ์์ 

(2559, น. บทคัดย่อ) ที่พบว่า ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์
ด้านการวิส ัยทัศน์ของผู ้บร ิหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห ็นของคร ู อําเภอองคร ักษ์  ส ํานักงานเขตพื ้นท ี่
การศึกษาประถมศึกษานครนายก มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นลําดับ
แรก 

5.2.2 ระดับความภักดีของครูโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด ผลการวิจัยครั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจัย

ของสุนันท์ ปิ่นทอง และนันทิยา น้อยจันทร (2559 น. 

529) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเอกชนในจังหวัด

พิจิตร พบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน

เอกชนในจังหวัดพิจ ิตรมีความผูกพันต ่อองค ์การใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านพฤติกรรมที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเป็นอันดับแรก ด้านน้ี ประกอบด้วย ความ
คงอยู่หรือการไม่ลาออกจากการทํางาน ความมุ่งมั่นตั้งใจ
ทํางาน และการทํางานด้วยความซ่ือสัตย์ จะเห็นได้ว่าด้าน
พฤติกรรมน้ีเป็นด้านที่แสดงออกถึงพฤติกรรมการทํางาน 
การที่ครูต่อโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีความภักดี
ด ้ านน ี ้ ส ู งกว ่ าด ้ านอ ื ่ น อาจเป ็น เพราะคร ู ส ั งก ั ด
กรุงเทพมหานครเป็นข้าราชการ  การเป็นข้าราชการยัง
เป็นที่ใฝุฝันของสังคมไทย เพราะเป็นอาชีพที่มีความมั่นคง 
มีเกียรติ เป็นที ่ยอมรับของคนทั่วไป การเข้าสู่ต ําแหน่ง
จะต้องผ่านการสอบที่มีอัตราการแข่งขันสูงเพื่อได้บรรจุ
เป็นข้าราชการครู อีกทั้งครูสังกัดกรุงเทพมหานครมีโอกาส
ได้ร ับการพัฒนาอย่างต่อเนื ่อง มีความเจริญก้าวหน้าใน
อาชีพ และมีโอกาสในการเลื่อนตําแหน่งที่สูงขึ้น จึงเป็น
แรงจูงใจที่ทําให้ข้าราชการครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร
เกิดการคงอยู ่ ไม่อยากย้ายหรือลาออกจากโรงเรียนที่
ตนเองทํางานอยู ่ มีความมุ่งมั่นตั้งใจทํางานอย่างเต็มที่ 
ช่วยดูแลปกปูองชื่อเสียงของโรงเรียน และช่วยกันพัฒนา
โรงเรียนให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับจิตานันท์ สุขสวัสดิ์ 
(2556, น. 183-184) ที่พบว่าแรงจูงใจเป็นปัจจัยที่สําคัญ
ต่อความภักดีของครู และเช่นเดียวกับจีรภัคร เอนกวิถี 
(2557,น. 81) และธนัชพร กบิลฤทธิวัฒน์ (2557,น. 117) 
ที ่กล่าวว่าแรงจูงใจส่งผลต่อความภักดีต่อองค ์กรของ
บุคคลากรในองค์กรอ่ืนๆ เช่นกัน 
 5.2.3 ภาวะผู ้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู ้บริหาร

สถานศึกษาที่ส่งผลต่อความภักดีของครู พบว่า ภาวะผู้นํา

เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อความภักดี

ของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในภาพรวมอย่าง

มีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ภาวะผู้นําเชิง

สร้างสรรค์ เป็นกระบวนการที่ผู้นําคิดค้นหาแนวทางหรือ

วิธีการใหม่ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ยืดหยุ่น มีจินตนาการ 

เพื่อจูงใจ ชักจูงให้ผู้ตามร่วมกันปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น 

และเต็มใจ กระตุ้นให้เกิดความสร้างสรรค์ในการทํางาน 
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พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การ 

จากการตระหนักถึงความสําคัญของวิสัยทัศน์และการมี

เปูาหมายร่วมกันในองค์การ สามารถจูงใจให้ครูร่วมกัน

ทํางาน สอดคล้องกับการศึกษาของอุษณีย์ ศรีเจริญ และ

จรัส อติวิทยาภรณ์ (2560, น. 2) ที่พบว่าภาวะผู้นําเชิง

สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาจะสามารถช่วยเพิ่ม

แรงจูงใจในการทํางานและการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 

ทําให้ครูทํางานด้วยความเต็มใจมากยิ่งขึ้นซึ่งถือเป็นการ

เสริมสร้างความภักดีของครูต่อโรงเรียนน่ันเอง  

 เมื ่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านจินตนาการ

เป็นด้านที่ส่งผลมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะภาวะผู้นํา

เชิงสร้างสรรค์ด้านจินตนาการของผู้อํานวยการโรงเรียน

เป็นสิ่งที่สามารถช่วยสร้างบรรยากาศที่น่าทํางานให้แก่ครู 

ทําให ้ครูร ู ้ส ึกสนุกกับการทํางาน ทําให ้ผ ู ้อํานวยการ

สามารถให้คําแนะนําหรือมีการสื ่อสารและการ

ประสานงานที่ดี สามารถจูงใจและส่งเสริมให้ครูใช้

ความคิดสร้างสรรค์ในการทํางาน คิดนวัตกรรมมาใช้

ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของจิตตานันท์ สุขสวัสดิ์ (2556, 

น.186 - 187) ที่ พบว่า การสร้างแรงจูงใจ การสื่อสาร 

และการประสานงาน เป็นตัวบ่งชี้ปัจจัยความที่ส่งผลต่อ

ความภักดีของบุคลากรในสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

    5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 ข้อเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช้ 

       5.3.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคคคล

ที่สนใจสามารถนําผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการพัฒนา

ตนเองเพื ่อเพ ิ ่มประสิทธิภาพในการบร ิหารจัดการใน

หน่วยงานของตน 

       5.3.1.2 สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร

ควรส่งเสริม สนับสนุน ตลอดจนหาวิธีการพัฒนาภาวะ

ผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดให้

มากยิ่งขึ้น เพราะจะส่งผลต่อความภักดีของครูในโรงเรียน

ให้สูงขึ้นต่อไป 

5.3.2 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 

        5.3.2.1 ควรศึกษาเรื ่องภาวะผู ้นําเชิง

สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผล

ต่อตัวแปรอ่ืนๆ หรือไม่ เช่น ประสิทธิภาพการทํางานของ

ครู คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เป็นต้น 

         5.3.2.2 ควรศึกษาเกี ่ยวกับการพัฒนา

ภาวะผู ้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู ้บริหารสถานศึกษา เช่น 

การศึกษาปัจจัยที ่ส่งผล หรือการสร้างรูปแบบ หรือการ

สร้างกลย ุทธ์การพัฒนาภาวะผู ้นําเชิงสร้างสรรค ์ของ

ผู้บริหารสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อความภักดีของครู 
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พระราชบัญญัตกิารรบัขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 
กบัการขนสง่ของตาม sea waybills 

CARRIAGE OF GOODS BY SEA ACT, BE 2534 AND TRANSPORTATION UNDER SEA WAYBILLS 
 

ธนสร  สทุธบิด ี
 

บทคดัย่อ 
เพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าทางทะเลด้วยการลดข้อพิพาทและข้อโต้แย้งที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่ชัดเจนและไม่

ครอบคลุมของกฎหมายประเทศไทยมีความพยายามที่จะปรับปรุงกฎหมายด้านการขนส่งสินค้าทางทะเลให้มีความทันสมัย 
สอดคล้องกับประเพณีทางการค้า อันเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงหลักกฎหมายที่เก่ียวข้อง เช่นจากเดิมก่อนที่พระราชบัญญัติ
การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 จะมีผลใช้บังคับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่องรับขน มาตรา 609 วรรคสอง 
กําหนดให้การรับขนของทางทะเลเป็นไปตามบังคับของกฎหมายและกฎข้อบังคับว่าด้วยการนั้น แต่กลับปรากฏว่ากฎหมาย
ของประเทศไทยไม่มีการบัญญัติเก่ียวกับการรับขนของทางทะเลเอาไว้โดยเฉพาะทําให้ศาลต้องนําประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาปรับใช้ ซ่ึงการนําเอาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาปรับใช้อาจไม่เหมาะสมเพราะการรับขนของทางทะเลมี
ลักษณะเฉพาะและแตกต่างจากการขนส่งภายในประเทศเน่ืองจากต้องนําหลักสากลเรื่องการรับขนของทางทะเลและประเพณี
ทางการค้าระหว่างประเทศมาพิจารณาประกอบ ต่อมาจึงมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534
เพื่อทําให้บุคคลที่เก่ียวข้องในการค้าระหว่างประเทศมีความเชื่อม่ันในกฎหมายของประเทศไทยว่ามีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 จะมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องใบตราส่ง แต่กลับ
ไม่มีบทบัญญัติที่ชัดเจนเก่ียวกับ sea waybills ทั้งที่ในประเพณีการค้าระหว่างประเทศและการขนส่งสินค้าทางทะเลมีการใช้
งาน sea waybills อยู่มาก อันอาจทําให้เกิดความไม่แน่ชัดว่า กรณีที่เป็นการขนส่งสินค้าทางทะเลภายใต้ sea waybills 
พระราชบัญญัติฉบับน้ีจะสามารถบังคับใช้ได้หรือไม่ และมีผลอย่างใด จึงสมควรที่จะศึกษาในเรื่องดังกล่าวเพื่อทําให้เกิดการ
พัฒนาหลักกฎหมายเก่ียวกับการขนส่งสินค้าทางทะเลที่มีความทันสมัยและสอดคล้องกับหลักสากลต่อไป 
คําสําคัญ : รับขนของทางทะเล, ใบตราส่ง, เอกสารการขนส่งที่ไม่ใช่ใบตราส่ง 

 
Abstract 

To support carriage of goods by sea by reducing disputes and misunderstandings that may arise 
from the ambiguity of the law, Thailand is trying to modernize maritime transport laws regarding trade 
usages.This can be seen from the change of relevant laws.For example, before the Carriage of Goods by 
Sea Act, BE 2534 came into effect, the Civil and Commercial Code section 609 paragraph two required 
that the carriage of goods by sea was in accordance with the laws and regulations governing such 
matters.However, it appeared that the laws of Thailand did not have such regulations concerning the 
carriage of goods by sea and causing the court to apply the Civil and Commercial Code. The application 
of the Civil and Commercial Code may not be appropriate because the carriage of goods by sea is unique 
and different from domestic transportation andinternational principles of the carriage of goods by sea and 
international trade traditions must be mutually considered. Subsequently, the Carriage of Goods by Sea 
Act, BE 2534 was established in order to allow parties involved in international trade to have confidence 
in the laws of Thailand. 
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Despite the effort, the Carriage of Goods by Sea Act, BE 2534 contains provisions related bill of 
lading,but there are no specific provisions regarding sea waybills. It is, therefore, appropriate to study the 
applicability of the Carriage of Goods by Sea Act, BE 2534 regarding sea waybills and related issues in 
order to develop the laws in this area. 
Keywords : Carriage of Goods by Sea, Bills of lading, sea waybills   
 
1.  ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 
 ตลอดเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาการขนส่งสินค้า
ทางทะเลระหว่างประเทศขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและ
จํานวนสินค้านําเข้าและสินค้าส่งออกของไทยมีปริมาณ
และมูลค่าเพิ่มมากขึ้นมาโดยตลอด ทําให้การขนส่งสินค้า
ทางทะเลของไทยก็มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย 

ในส่วนของหลักกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ
ขนส่งสินค้าทางทะเลน้ัน ก่อนที่พระราชบัญญัติการรับขน
ของทางทะเล พ.ศ.2534 จะมีผลใช้บังคับประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่องรับขน มาตรา 609 วรรค
สอง กําหนดให้การรับขนของทางทะเลเป็นไปตามบังคับ
ของกฎหมายและกฎข้อบังคับว่าด้วยการน้ัน แต่กลับ
ปรากฏว่ากฎหมายของประเทศไทยไม่มีการบัญญัติ
เก่ียวกับการรับขนของทางทะเลเอาไว้โดยเฉพาะ จึงอาจ
ทําให้เกิดความสับสนเก่ียวกับหน้าที่และความรับผิด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือมีกรณีพิพาทหรือมีการฟูองร้องกัน
ในศาลก็เป็นการยากที่จะพิจารณาถึงความรับผิดของ
คู่กรณี  โดยในช่วงเวลาดังกล่าวหากมีการฟูองร้องคดี
เก่ียวกับการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ศาลจะ
นําเอาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 616  
อันเป็นบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งมาปรับใช้กับคดี
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 4 วรรค

สอง4 

อย่างไรก็ตาม การนําเอาประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์มาปรับใช้อาจไม่เหมาะสม เน่ืองจากกฎหมาย
การรับขนของทางทะเลมีลักษณะเฉพาะซึ่งแตกต่างจาก
การขนส่งภายในประเทศเพราะต้องนําหลักสากลเรื่องการ
รับขนของทางทะเลและประเพณีทางการค้ามาพิจารณา
ประกอบ ประเทศไทยจึงมีการออกพระราชบัญญัติการรับ

                                                             
4ค าพพิากษาศาลฎกีาที่ 6437/2541 

ขนของทางทะเล พ.ศ.2534ซึ ่งมีผลใช้บังค ับวันที ่ 21 
กุมภาพันธ์ 25355 เพื่อทําให้บุคคลที่เกี่ยวข้องในการค้า
ระหว่างประเทศมีความเชื ่อมั่นในกฎหมายของประเทศ
ไทยว่ามีความเป็นสากลและเป็นธรรมซึ่งจะมีผลเป็นการ
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศไทย6 

เพ ื ่ อ ให ้ บ ร ร ล ุ ถ ึ ง ว ั ต ถ ุ ป ระ ส งค ์ ข ้ า ง ต ้ น 
พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534จึงมี
บทบัญญัติที่เก่ียวข้องเอกสารในการค้าระหว่างประเทศอยู่
หลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งใบตราส่ง เนื่องจากใบ
ตราส่งเป็นเอกสารสําคัญที่กฎหมายยอมรับก่อและให้เกิด
ความสัมพันธ์กับผู้ที่เก่ียวข้องหลายด้านแต่ปัญหาประการ
หน่ึงเก่ียวกับพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.
2534คือไม่ได้มีบทบัญญัติทางกฎหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
เอกสารในการค้าระหว่างประเทศชนิดอื ่น ๆ เช่น sea 
waybills ทั้งที่ในประเพณีการค้าระหว่างประเทศและการ
ขนส่งสินค้าทางทะเลมีการใช้งานsea waybillsอยู่มาก 
ซึ่งsea waybills เองก็มีผลต่อสิทธิและหน้าที่ของผู้ที่
เก่ียวข้องในรูปแบบที่ทั้งเหมือนและแตกต่างกับใบตราส่ง 

ป ร ะ เ ด ็ น ป ั ญ ห า ท ี ่ น ่ า ส น ใ จ จ ึ ง ม ี ว ่ า 
พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเลมีบทบัญญัติที่
เหมาะสมต่อการขนส่งสินค้าทางทะเลที่ใช้sea waybills 
หรือไม่ และความไม่ชัดเจนดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหา
ในด้านใดบ้าง บทความนี ้จึงศึกษาในเรื่องดังกล่าวเพื ่อ
ประโยชน์ในการส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางทะเลและ

                                                             
5มาตรา 2 ก าหนดใหม้ผีลใชบ้งัคบัเมื่อพน้ก าหนดเกา้สบิวนันบั
แต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป (ประกาศในราช
กจิจานุเบกษาเล่ม 108 ตอนที่ 203 ฉบบัพเิศษ หน้า 68 วนัที่ 
22 พฤศจกิายน 2534)  
6หมายเหตุท้ายพระราชบญัญตัิการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 
2534 
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การค้าระหว่างประเทศและสร ้างความชัดเจนในข้อ
กฎหมายให ้กับบ ุคคลที ่ เก ี ่ยวข ้องกับการค้าระหว่าง
ประเทศในการใช้ sea waybills พร้อมทั้งเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปรับปรุงที่สอดคล้องกับหลักสากลต่อไป 
 
2. ประวัต ิและความเป ็นมาของใบตราส่ง และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ตามประวัติศาสตร์ของใบตราส่งพบว่าการใช้ใบ
ตราส่งเริ่มต้นขึ้นประมาณช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14 โดยมี
วัตถุประสงค์เป็นใบรับของหรือใบสินค้า เมื ่อมีการส่ง
สินค้าแล้วผู้ขนส่งออกใบตราส่งให้ไว้กับผู้ขายที่ไม่ต้องการ
เดินทางไปกับสินค้าเพื่อแสดงว่ามีการรับสินค้าไว้ในความ
ดูแล ผู้ขายจะส่งใบตราส่งไปให้กับผู้ซื้อเพื่อแสดงว่ามีการ
ส่งสินค้าแล้วและทําให้ผู ้ซื้อสามารถประมาณระยะเวลา
มาถึงของสินค้าได้ แต่ผู้ซ้ือยังไม่จําเป็นต้องนําใบตราส่งมา
เวนคืนเพื่อรับสินค้าจากผู้ขนส่ง ผู้ขนส่งจะเป็นผู้ตรวจสอบ
จากทะเบียนสินค้าเองว่าต้องส่งมอบสินค้าให้บุคคลใด ใน
ยุคนี้ใบตราส่งจึงมีสถานะเป็นใบรับของหรือใบรับสินค้า
เท่าน้ัน  

ต่อมาผู้ขนส่งเริ่มระบุถึงข้อกําหนดในสัญญารับ
ขนของทางทะเลลงไปในใบตราส ่ง เพ ื ่อสะท ้อนถ ึง
ข้อกําหนดของสัญญารับขนของทางทะเลรวมถึงกฎหมาย
ที่ใช้บังคับและข้อกําหนดพิเศษต่าง ๆ ในการยกเว้นความ
รับผิดหรือให้สิทธิพิเศษกับผู้ขนส่งเพื่อใช้กล่าวอ้างกับผู้รับ
สินค ้า จึงท ําให้ใบตราส่งมีสถานะเพิ ่มขึ ้นมาโดยเป็น
หลักฐานของสัญญารับขนของทางทะเลด้วย  

ใบตราส่งเริ่มมีสถานะที่สามเนื่องจากเริ่มมีการ
ใช้ใบตราส่งในลักษณะการเป็นเอกสารสิทธิ เพื่อให้มีการ
โอนขายสินค้าเป็นทอด ๆ ได้ทั้งที่สินค้าอยู่ในทะเลด้วย
การสลักหลังและโอนใบตราส่งให้แก่กัน ซึ่งเห็นได้จากที่
ปรากฏใน the High Court of Admiralty ช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ 16 ที่ใบตราส่งส่วนใหญ่มักมีข้อกําหนด
แสดงถึงการเปลี่ยนมือได้เช่น ‘for delivery to shipper 
or his agent or his assigns’ หรือ ‘for delivery to a 
third person or his assigns’ ซึ่งมีความหมายว่าให้ผู้

ขนส่งส่งมอบให้กับผู้ส่งของหรือผู้ร ับสินค้าหรือบุคคลที่

ได้รับมอบหมาย7 

 แม้จะเป็นที่ยอมรับกันในการค้าระหว่างประเทศ
ว่าใบตราส่งเป็นเอกสารที่มีความสําคัญอย่างมากเนื่องจาก
เป็นเอกสารที ่กฎหมายยอมรับและระบุถึงหน้าที ่ตาม
กฎหมายอยู่หลายประการ จึงก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่กับ
ทั ้งผ ู ้ส่งของ ผู ้ขนส่ง ผ ู ้ร ับตราส่ง และบุคคลอื ่นๆที่
เกี่ยวข้องหลายฝุาย แต่กฎหมายที่เกี ่ยวข้องของแต่ละ
ประเทศยังมีความแตกต่างกัน ประกอบกับผู ้ขนส่ง
บางส่วนเริ่มกําหนดข้อยกเว้นความรับผิดในสัญญาและใน
ใบตราส่ง เช่น แม้สินค้าจะเสียหายจากความประมาท
เลินเล่อของผู้ขนส่ง ผู้ขนส่งก็จะไม่รับผิดในความเสียหาย
เหล่าน้ัน อันทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมและความขัดแย้ง
ในการบังคับใช้  

ดังน้ันเพื่อทําให้การค้าระหว่างประเทศสามารถ
ดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่น จึงมีความ
จําเป็นที่จะต้องสร้างอนุสัญญาระหว่างประเทศขึ้นมาเพื่อ
ทําให้หลักการเกี ่ยวกับใบตราส่งมีล ักษณะไปในทาง
เดียวกัน เจ้าของเรือ ผู ้ขายและผู้ซื้อในการค้าระหว่าง
ประเทศ ธนาคาร และผู้รับประกันภัยจึงรวมตัวกันเพื่อ
กําหนดหลักเกณฑ์สําคัญที่เก่ียวข้อง และเป็นที่มาของการ
ลงนาม International Convention for the 
Unification of Certain Rules of Law relating to 
Bills of Lading หรือ"Hague Rules" ขึ้น โดยมีการลง
นามที่กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 
ค.ศ. 1924  

Hague Rules มีวัตถุประสงค์เพื่อจะทําให้
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับใบตราส่งเป็นไปในทํานองเดียวกันโดย
กําหนดสิทธิพื้นฐานของผู้ขนส่งและกําหนดขอบเขตความ
รับผดิของผู้ขนส่งว่าสามารถมีข้อกําหนดเกี่ยวกับความรับ
ผิดได้มากน้อยเพียงใด แต่ทั้งนี ้ Hague Rules ไม่ได้
กําหนดหลักกฎหมายที่เก่ียวข้องเพื่อให้ครอบคลุมถึงสิทธิ
และหน้าที่ของผู้ส่งของและผู้รับตราส่ง 

                                                             
7 Richard Aikens, Richard Lord, and Michael Bools, Bills 

of Lading, Second Edition (London: Informa Law, 2016), 

para. 1.9.  
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ประเทศที่พัฒนาแล้วจํานวนมากยอมรับในการ
บังคับใช้ของ Hague Rules อย่างไรก็ตามประเทศกําลัง
พัฒนาซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งสินค้าต้องการให้มีการพัฒนา

กฎหมายในลักษณะที ่ไม่เอื ้อประโยชน์ต่อผู ้ขนส่ง8จึง

เรียกร้องให้มีการแก้ไขในเรื่องดังกล่าว และเป็นที่มาของ
การเพิ่มส่วนเพิ่มเติม Hague Rules ที่เรียกว่า Protocol 
to AmendInternational Convention for the 
Unification of Certain Rules of Law relating to 
Bills of Lading (1924)ขึ้น (First Protocol ปี 1968 
และ Second Protocol ปี1979)หรือ“Hague/Visby 
Rules” 

ในขณะเดียวกันในการประชุมของ The United 
Nations Conference on Trade and Development  
(UNCTAD) ประเทศกําลังพัฒนาได้เร ียกร้องให้จัดทํา
อนุสัญญาระหว่างประเทศที่มีลักษณะครอบคลุมด้านต่าง 
ๆ ตลอดจนสัญญารับขนของทางทะเลด้วย จึงเป็นที ่มา
ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการขนส่งสินค้าทาง
ทะเล (United Nations International Convention 
on the Carriage of Goods by Sea 1978) หรือ 
“Hamburg Rules” ซ ึ ่งม ีผลบ ังค ับใช ้ เม ื ่อว ันท ี ่  1 
พฤศจิกายน ค.ศ. 1992 

อย่างไรก็ตามประเทศอังกฤษและประเทศใน
กลุ่มยุโรปส่วนใหญ่ยอมรับ Hague/Visby Rules แต่ไม่ได้
ให้สัตยาบัน Hamburg Rules ทําให้ประเทศที่ยอมรับ 
Hamburg Rules ส่วนใหญ่กลับเป็นประเทศกําลังพัฒนา 
ต ่ อมา United Nations Commission on 
International Trade Law (UNCITRAL) มีแนวคิดที่จะ
ร่างกฎหมายเพื ่อใช้ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
เพื ่อให้ครอบคลุมการซื ้อขายในปัจจุบันที ่มีการขนส่ง
ต่อเน่ืองหลายรูปแบบที่ทําให้การค้ามีลักษณะ door-to-
door มากขึ้น ต่างจากเดิมที่ส่วนใหญ่เป็นแบบ port-to-
port จึงเป็นที่มาของ United Nations Convention on 

                                                             
8 The United Nations Conference on Trade and 
Development, Bill of Lading Report[Online], Available 
URL: 
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/c4isl6rev1_en.pdf 
(accessed 14กนัยายน 2562).   

Contracts for the International Carriage of Goods 
Wholly or Partly by Sea หรือ “Rotterdam Rules” 
ซ่ึงมีการลงนามในปี ค.ศ. 2009 แต่จะมีการบังคับใช้เมื่อมี
การให้สัตยาบันครบ 20 ประเทศ ปัจจุบันมีประเทศลงชื่อ
จํานวน 25 ประเทศ แต ่ให้สัตยาบันเพียง 4 ประเทศ

เท่าน้ัน9 

อนุสัญญาระหว่างประเทศเหล่านี้กลับส่งผลให้
กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับใบตราส่งและการขนส่งสินค้าทาง
ทะเลมีจ ํานวนมากและมีความแตกต่างกัน จึงทําให้
แนวคิดที่จะทําให้หลักการเก่ียวกับใบตราส่งมีลักษณะเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันทําได้ยากยิ่งขึ้นสําหรับประเทศไทย
ไม่ได้เข้าร่วมในอนุสัญญาระหว่างประเทศตามที่กล่าวมา
ข้างต้น แต่บัญญัติพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล 
พ.ศ. 2534 เพื ่อนํามาใช้กับการขนส่งสินค้าทางทะเล
ระหว่างประเทศโดยเฉพาะ 
 
3. หนา้ทีข่องใบตราสง่ 

ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการรับขน
ของทางทะเล พ.ศ. 2534 มาตรา 3สะท้อนให้เห็นว่าใบ
ตราส่งมีหน้าที ่ตามกฎหมายอยู ่สามประการคือ เป็น
หลักฐานของสัญญารับขนของทางทะเล  เป็นเอกสารสิทธิ

ที่เปลี่ยนมือได้ และเป็นใบรับของหรือใบรับสินค้า10 

3.1 ใบตราส่งเปน็หลักฐานของสญัญารบัขนของทาง
ทะเล 
 โดยทั่วไปด้านหลังของใบตราส่งมักจะปรากฏข้อ
สัญญาหรือข้อกําหนดที่อ้างถึงสัญญารับขนของทางทะเล
ระหว่างผู้ขนส่งกับผู้ส่งของ ข้อสัญญาด้านหลังใบตราส่งนี้
ไม่ใช่สัญญารับขนของทางทะเลแต่เป็นเพียงหลักฐานของ
สัญญารับขนของทางทะเลเท่านั้น   เนื่องจากผู้ขนส่งจะ
ออกใบตราส่งให้เมื่อมีการส่งมอบของให้กับผู้ขนส่งแล้ว 

                                                             
9 UNCITRAL, Status: United Nations Convention on 

Contracts for the International Carriage of Goods 

Wholly or Partly by Sea [Online], Available URL 

https://uncitral.un.org/en/texts/transportgoods/conventions/r

otterdam_rules/status (accessed 14กนัยายน 2562).   
10เช่นเดยีวกบัหลกั Common Law 
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ในทางปฏิบัติผู ้ส่งของมักเข้าทําสัญญากับผู ้ขนส่งและมี
การตกลงรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาการเดินทาง 

ค่าขนส่ง ก่อนที่จะนําสินค้าไปส่งมอบ11 สัญญารับขนของ

ทางทะเลจึงเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการออกใบตราส่ง12  ใบตรา

ส่งจึงเป็นเพียงหลักฐานของสัญญารับขนของทางทะเลแต่
ไม่ใช่สัญญารับขนของทางทะเล แต่ตามหลัก Common 
Law ข้อกําหนดด้านหลังใบตราส่งไม่มีผลใช้บังคับกับผู้ส่ง
ของแม้ว่าใบตราส่งจะเป็นหลักฐานของสัญญารับขนของ
ทางทะเลก็ตาม ความชัดเจนในเรื่องนี้สามารถเห็นได้จาก
การที่เมื่อผู้ขนส่งรับสินค้าเอาไว้ และทําสินค้าเสียหาย
ก่อนท ี ่จะมีการออกใบตราส่ง ผ ู ้ขนส่งก็ย ังคงต ้อง
รับผิดชอบเพราะสัญญารับขนของทางทะเลได้เกิดขึ ้น

แล้ว13จึงอาจกล่าวได้ว่า “ใบตราส่งไม่ใช่ข้อสัญญา แต่เป็น
เพียงหลักฐานของสัญญารับขนของทางทะเล ดังนี ้แม้ผู้
ขนส่งจะส่งมอบใบตราส่งให้กับผู้ส่งของโดยผู้ส่งของไม่ได้
ตรวจดูข้อกําหนดเหล่าน้ันก็ตาม ก็ไม่ทําให้ผู้ส่งของผูกพัน
ตามข้อกําหนดในใบตราส่ง ผู ้ส่งของยังคงมีสิทธิตามข้อ
สัญญาและอาจกําหนดให้ผู้ขนส่งออกใบตราส่งที่ตรงกับ
ข้อสัญญา”14 

เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศไทย
หากเกิดกรณีด ังกล่าวข ึ ้น ผ ู ้ส ่งของย ่อมสามารถนํา
สืบพยานบุคคลหรือพยานหลักฐานอ่ืน ๆ เพื่อแสดงให้เห็น
ถึงข้อตกลงตามสัญญารับขนของทางทะเลได้ เนื่องจาก
กฎหมายไม่ได้กําหนดไว้ว่าสัญญารับขนของทางทะเล

จะต้องทําเป ็นหนังส ือ15  จ ึงไม่อยู ่ภายใต้บ ังคับของ

                                                             
11แพรวพรรณ หลายปัญญา, ค าอธิบายกฎหมายการค้า

ระหว่างประเทศ (กรุงเทพมหานคร: ส านกัพมิพม์หาวทิยาลยั

รามค าแหง, 2558), หน้า 130.  
12อภญิญา เลื่อนฉวี, กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
(กรุงเทพมหานคร: ส านกัพมิพว์ญิญูชน, 2552), หน้า 86.  
13Pyrene v Scindia Navigation Co [1954] 2 QB 402. 
14Crooks v Allan (1879) 5 QBD 38. 
15อรรถนิต ิดษิฐอ านาจ, คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้า

ระหว่างประเทศว่าด้วยการรับขนของทางทะเลและการ

ประกนัภยัทางทะเล(กรุงเทพมหานคร: ส านักอบรมกฎหมาย

แห่งเนตบิณัฑติยสภา, 2553), หน้า 71. 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 แต่
อย่างใด 
3.2 ใบตราส่งเป็นเอกสารสิทธิที่เปลี่ยนมือได้ 

ผู้พิพากษา Bowen ให้คําอธิบายไว้ว่า “เมื่อ
สินค ้าอย ู ่ระหว่างการครอบครองของผู ้ขนส่งในการ
เดินทางทางทะเล โดยสภาพย่อมไม่สามารถส่งมอบสินค้า
น้ันให้แก่กันอย่างแท้จริงได้ หลักของประเพณีทางการค้า
จึงยอมรับและถือว่าการสลักหลังและส่งมอบใบตราส่งเป็น
สัญลักษณ์ของการส่งมอบสินค้า กรรมสิทธิ์ในสินค้าจะ
โอนโดยการสลักหลังและส่งมอบเมื่อคู่สัญญาประสงค์จะ
ให้กรรมสิทธิ์โอนเช่นเดียวกันกับการส่งมอบสินค้าให้แก่
กันจริงๆ ดังนั้น ไม่ว่าสินค้าจะยังลอยลําอยู่ในทะเลหรือ
มาถึงแล้วก็ตาม ใบตราส่งย่อมเป็นกุญแจในมือของผู้
ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายที ่จะใช ้เป ิดประตู

คลังสินค้าได้”16  จากหลักการดังกล่าวการครอบครองใบ

ตราส่งมีผลทําให้ผู้ครอบครองใบตราส่งมีสิทธิเรียกให้ผู้
ขนส่งส่งมอบสินค้าได้และสามารถโอนสิทธิในสินค้าได้ด้วย

การสลักหลังและส่งมอบใบตราส่ง17 

ตามพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล 
พ.ศ. 2534 มาตรา 28 เมื่อได้ออกใบตราส่งให้แก่กันไว้
แล้ว ผู้รับตราส่งจะเรียกให้ส่งมอบของได้ต่อเมื่อเวนคืนใบ
ตราส่งนั้นแก่ผู้ขนส่งหรือให้ประกันตามควรแสดงว่าโดย
หลักการแล้วเมื่อผู้รับตราส่งเวนคืนใบตราส่งแก่ผู ้ขนส่ง 
ผู้รับตราส่งย่อมเรียกให้ผู้ขนส่งส่งมอบของได้นั่นเอง  แต่
ทั ้งนี ้ม ีข้อสังเกตว่ากฎหมายของแต่ละประเทศอาจมี
ข้อกําหนดเก่ียวกับการโอนกรรมสิทธ์ิในสินค้าในลักษณะที่
แตกต่างกัน ดังนั้นจึงต้องแยกความแตกต่างระหว่างการ
โอนใบตราส่งเป็นผลทําให้ผู้ซื้อได้รับสิทธิในการเรียกให้ผู้
ขนส่งส่งมอบสินค้าให้แก่ตนกับการโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้า

ให้กับผู้ซ้ือ18 กรณีเป็นสัญญาซ้ือขายเสร็จเด็ดขาดและเป็น

ทร ัพย์เฉพาะสิ ่งกฎหมายของประเทศไทยกําหนดให้

                                                             
16 Sanders v Maclean (1883) 11 QBD 327.  
17John F Wilson, Carriage of Goods by Sea, Seventh 
Edition (England: Pearson Education, 2010p. 133. 
18แพรวพรรณ หลายปัญญา, ค าอธิบายกฎหมายการค้า
ระหว่างประเทศ, หน้า 134.   
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กรรมสิทธ์ิในทรัพย์ที่ทําการซ้ือขายกันโอนจากผู้ขายไปยัง

ผู้ซ้ือตั้งแต่เวลาที่ทําสัญญาซ้ือขายกัน19 

 นอกจากใบตราส่งจะเป็นเอกสารสิทธิแล้วใบ
ตราส่งยังเป็นเอกสารที่เปลี่ยนมือได้อีกด้วย  การเปลี่ยน
มือของใบตราส่งทําได้โดยการสลักหลังและส่งมอบหรือ
อาจทําด้วยการส่งมอบใบตราส่งในกรณีเป็นใบตราส่งชนิด
ผู้ถือ การโอนใบตราส่งนี้โดยทั่วไปย่อมมีผลเช่นเดียวกับ
การโอนสิทธิในสินค้าให้กับผู้รับตราส่งไปด้วย  หากใบตรา
ส่งใดที่ไม่สามารถทําหน้าที่สามประการดังกล่าวข้างต้นได้ 
ย่อมไม่จัดว่าเป็นใบตราส่ง เช่นเอกสารการขนส่งที่เรียกว่า 
sea waybills ซ่ึงแม้จะมีลักษณะคล้ายกับใบตราส่ง แต่มี
ผลทางกฎหมายที่แตกต่างกันเน่ืองจาก sea waybillsเป็น
หลักฐานแห่งสัญญารับขนของทางทะเลและเป็นใบรับของ
หรือใบรับสินค้า แต่ไม่มีลักษณะเป็นเอกสารสิทธิที่เปลี่ยน
มือได้  ผู้รับของจึงมีหน้าที่เพียงพิสูจน์ว่าตนมีชื่อเป็นผู้รับ
ของเท่าน้ัน แต่ไม่ต้องเวนคืนใบตราส่งแก่ผู้ขนส่งแต่อย่าง

ใด20  การใช้ sea waybillsจะช่วยลดปัญหากรณีที่ผู้รับ

สินค้ายังไม่มีใบตราส่ง เนื ่องจากใบตราส่งอาจอยู ่ใน
ขั้นตอนการชําระเงินระหว่างประเทศ แต่ต้องการรับสินค้า 
ทําให้ไม่ต้องวางประกันตามสมควรตามที ่กําหนดไว้ใน
มาตรา 28 

แม้ใบตราส่งนั ้นมีลักษณะเป็น transferable 
document แต ่ ไ ม ่ ม ี ล ั กษณ ะ เป ็ น  negotiable 
document21กรณีของ negotiable document ผู ้รับ

โอนจะมีสิทธิที ่ดีกว่าสิทธิของผู้โอน22 ซึ่งเป็นลักษณะที่

ปรากฏในเรื่องตั๋วเงิน แต่ใบตราส่งไม่มีลักษณะดังกล่าวนี้
ทําให้การสลักหลังและโอนใบตราส่งเป็นการโอนสิทธิใน

                                                             
19ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยม์าตรา มาตรา 458 
กรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิที่ขายนัน้ ยอ่มโอนไปยงัผูซ้ือ้ตัง้แต่ขณะ
เมื่อไดท้ าสญัญาซือ้ขายกนั 
20ก าชยั จงจกัรพนัธ,์ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ, พมิพ์

ครัง้ที่ 5 (กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2555), 

หน้า 209. 
21ก าชยั จงจกัรพนัธ,์ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ, หน้า 
198. 
22 Christopher Berry Gray, The Philosophy of Law: An 

Encyclopedia(London: Routledge, 2012), p. 588. 

การรับสินค้าจากผู้ขนส่งเท่าน้ัน หากผู้โอนไม่มีสิทธิ เช่นผู้
โอนได้รับใบตราส่งมาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ผู้รับตราส่ง
ย่อมไม่มีสิทธิด้วยเช่นกัน หากใบตราส่งมีลักษณะเป็น 
negotiable document จะกลายเป็นว่าผู้ใดครอบครอง

ใบตราส่งจะมีส ิทธิด ีกว่าผ ู ้ท ี ่ครอบครองสินค ้า 23นัก

กฎหมายบางท่านเห็นว่าการระบุสถานะของใบตราส่งว่า 
negotiable น่าจะหมายถึงการเป ็น transferable 
document เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างใบตราส่งกับ 

sea waybills ออกจากกัน24แต่ไม่ใช ่ความหมายใน

ลักษณะเดียวกับคําว่า negotiable ในเรื่องของตั๋วเงิน25 

 
3.3 ใบตราส่งเป็นใบรับของหรือใบรับสินค้า 

หน้าที่ประการสุดท้ายของใบตราส่งคือการเป็น
ใบรับของหรือใบรับสินค้าเพื่อแสดงว่าผู้ขนส่งได้รับสินค้า
เอาไว้แล้ว ตามประวัติศาสตร์พบว่าหน้าที่ประการนี้เป็น
หน้าที่ประการแรกของการใช้ใบตราส่ง โดยการที่ใบตรา
ส่งเป็นใบรับของหรือใบรับสินค้าจะมีผลทําให้ทราบถึง
ปริมาณและสภาพของสินค้า เนื ่องจากสัญญาซื ้อขาย
ระหว่างประเทศเป็นสัญญาที่ทําขึ้นระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
ที่อยู่คนละประเทศกัน ดังน้ันโอกาสที่ผู้ซื้อจะได้ตรวจสอบ
สินค้าก่อนที่ผู้ขายส่งมาจึงแทบเป็นไปไม่ได้ การซื้อขาย
เหล่านี้จึงมักเป็นการซื้อขายสินค้าประกอบกับเอกสาร 
เช่นตามข้อตกลง CIF ผู้ขายนอกจากจะมีหน้าที่ส่งมอบ
สินค้าแล้วยังมีหน้าที่ส่งมอบเอกสารให้กับผู้ซื้ออีกด้วย ผู้
ซื ้อซึ่งยังไม่มีโอกาสตรวจสอบสินค้าจะอาศัยเอกสารที่
ผู ้ขายส่งมอบในการตรวจสอบว่าผู ้ขายได้ปฏิบัต ิตาม
สัญญาซ้ือขายแล้วหรือไม่ เช่นเดียวกับกรณีที่ใช้การชําระ
เงินแบบ letter of credit ธนาคารจะตรวจสอบเอกสาร
ของผู ้ขายว่าถูกต้องตามข้อกําหนดของเครดิต หรือไม่
ก่อนที ่ชําระเงินให้แก่ผู ้ขาย เอกสารที ่ทําให้ผู ้ซื ้อและ
ธนาคารมีโอกาสทราบถึงปริมาณและสภาพของสินค้าคือ

                                                             
23 John F Wilson, Carriage of Goods by Sea, p.134. 
24 Guenter Treitel and Francis Reynolds, Carver on Bills 

of Lading, Third Edition (London: Thomson Reuters 

(Legal) Limited, 2011), para 6-041.  
25Lickbarrow v Mason (1788) 2 T. R. 63. 
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ใบตราส่ง เนื่องจากใบตราส่งเป็นเอกสารที ่มีการระบุถึง
ปริมาณและสภาพของสินค้าที่ผู้ขายส่งมอบให้กับผู้ขนส่ง 
ใบตราส่งจึงเปรียบเสมือนภาพถ่ายของสินค้าที่ทําให้ผู้รับ
ตราส่ง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงปริมาณและสภาพของ

สินค้า26และทําให้ผู้รับตราส่งทราบว่าสินค้าที่ถูกส่งมอบ

ให้แก่ผู้ขนส่งอยู่ในสภาพเช่นไร รวมถึงมีปริมาณ นํ้าหนัก 
ถูกต้องตามสัญญาซ้ือขายหรือไม่นอกจากน้ีการที่ใบตราส่ง
เป็นเอกสารที ่ผู ้ขนส่งออกให้เมื่อได้ร ับสินค้าไว้ในความ
ดูแล ด ังเช ่นที ่ปรากฏในมาตรา 3 ว ่า‘ใบตราส่งเป ็น
เอกสารที่แสดงว่าผู้ขนส่งได้รับของตามที่ระบุในใบตราส่ง
ไว้ในความดูแลหรือได้บรรทุกของลงเรือแล้ว’ ใบตราส่งจึง
เป็นเอกสารสําคัญที ่แสดงว่าของอยู ่ในความดูแลของผู้
ขนส่งและย่อมก่อให้เกิดภาระหน้าที่ในความรับผิดหากมี
การสูญหาย เสียหาย หรือมีการส่งมอบชักช้าตามมาตรา 
39 เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นความรับผิดตามกฎหมาย 
 
4. ความแตกตา่งระหว่าง sea waybills กับใบตรา
ส่ง 

Sea waybills ถูกนํามาใช้อย่างแพร่หลายเพื่อ
แก้ปัญหาการที่สินค้ามาถึงท่าเรือปลายทางแล้ว แต่ผู้รับ
ยังไม่สามารถรับสินค้าไปได้เนื่องจากยังไม่ได้รับใบตราส่ง
เนื ่องจาก sea waybillsมีลักษณะเป็นหลักฐานแห่ง
สัญญารับขนของทางทะเลและมีความเป็นใบรับของหรือ
ใบรับสินค้า แต่ไม่มีลักษณะการเป็นเอกสารสิทธิที่เปลี่ยน

มือได้27 ดังเห็นได้จาก Carriage of Goods by Sea Act 

1992 Section 1(3) กําหนดไว้อย่างชัดเจนว่า sea 
waybillsคือเอกสารที่ไม่ใช่ใบตราส่งแต่เป็นใบรับของหรือ
เป็นหลักฐานของสัญญารับขนของทางทะเลและสามารถ

บ่งตัวผู้รับสินค้าตามสัญญารับขนของทางทะเลนั ้นได้28 

                                                             
26ก าชยั จงจกัรพนัธ,์ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ, หน้า 

195. 
27Guenter Treitel and Francis Reynolds, Carver on Bills of 
Lading, para 8-001. 
28Carriage of Goods by Sea Act 1992 Section 1 
 (3) References in this Act to a sea waybill are references 
to any document which is not a bill of lading but- (a) is 
such a receipt for goods as contains or evidences a 

เมื ่อมีการใช้ seawaybillsผู้ขนส่งจึงสามารถมอบสินค้า
ให้กับผู ้ที ่มีชื ่อใน sea waybillsได้โดยไม่ต้องเวนคืน
เอกสารดังกล่าว การนํา sea waybills มาใช้จึงช่วยลด
ปัญหาเวลาที่ผู้รับสินค้ายังไม่มีใบตราส่งทําให้ไม่ต้องวาง
ประกันตามสมควรตามที่กําหนดไว้ในมาตรา 28  

การที่ sea waybills ไม่มีลักษณะเป็นเอกสาร
สิทธิที ่เปลี ่ยนมือได้จึงทําให้ sea waybills มีความ
แตกต่างกับใบตราส่งอย่างมาก และเมื่อพิจารณาถึงข้อ
กฎหมายแล้ว sea waybills ย่อมไม่ใช่ใบตราส่ง เพราะ
แม้มาตรา18 จะมีการกําหนดว่าใบตราส่งพึงแสดงรายการ
ตาม (1) ถึง (14) และมาตรา 19 กําหนดให้ใบตราส่งที่
บรรทุกแล้วมีการระบุถึงชื่อเรือที่รับบรรทุกของและวันที่
บรรทุกของลงเรือ แต่ใบตราส่งที่มีรายการไม่ครบตามที่
มาตรา 18 และมาตรา 19 กําหนดเอาไว้ก็ยังมีสถานะทาง
กฎหมายเป็นใบตราส่งหากมีข้อความครบลักษณะเป็นใบ
ตราส่งตาม มาตรา 329โดยเมื่อพิจารณาถึงสถานะของใบ
ตราส่งตามมาตรา 3 ทําให้เห็นว่าการจะเป็นใบตราส่งได้
จะต้องมีสถานะทางกฎหมายอยู่ 3 ประการ คือ 1)เป็น
หลักฐานของสัญญารับขนของทางทะเล เพราะมาตรา 3 
ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนถึงเรื่องดังกล่าว2) เป็นเอกสารสิทธิ
ที่เปลี่ยนมือได้ เพราะมาตรา 3 กําหนดเอาไว้ว่าผู้ขนส่งรับ
ที่จะส่งมอบของให้แก่ผู้มีสิทธิรับเม่ือได้รับเวนคืนใบตราส่ง 
ทําให้บุคคลที่ครอบครองใบตราส่งโดยชอบด้วยกฎหมาย
ย่อมมีสิทธิเรียกให้ผู้ขนส่งส่งมอบสินค้าให้แก่ตน และ3)
เป็นใบรับของหรือใบรับสินค้าเพราะเป็นสิ่งที่แสดงว่าผู้
ขนส่งได้ร ับของตามที่ระบุเอาไว้ในใบตราส่งไว้ในความ
ดูแลหรือบรรทุกของลงเรือแล้ว 

เม่ือ sea waybills มีลักษณะเป็นหลักฐานแห่ง
สัญญารับขนของทางทะเล และมีสถานะทางกฎหมายเป็น
ใบรับของหรือใบรับสินค้าได้ แต่sea waybills ไม่มี
ลักษณะการเป็นเอกสารสิทธิที่เปลี่ยนมือได้หากพิจารณา
บทบัญญัติตามมาตรา 21 ประกอบมาตรา 3 แล้วย่อมทํา

                                                                                        
contract for the carriage of goods by sea; and (b) identifies 
the person to whom delivery of the goods is to be made 
by the carrier in accordance with that contract.  
29พระราชบญัญตักิารรบัขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 มาตรา 21 
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ให้ไม่อาจจัด sea waybills ว่าเป็นใบตราส่งได้เพราะไม่
สามารถมีสถานะทางกฎหมายตามที่มาตรา 3 กําหนด 

สําหรับผู ้ขนส่ง การใช้ sea waybillsสามารถ
ช่วยลดภาระให้ผู้ขนส่งได้ เน่ืองจากผู้ขนส่งทราบว่าบุคคล
ที่ตนจะต้องส่งมอบสินค้าให้คือบุคคลใดจึงสามารถมอบ
สินค้าให้ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอการเวนคืนใบตราส่งอย่างไร
ก็ตามการนํา sea waybillsมาใช้ก็ไม่สามารถทดแทนการ
ใช้งานของใบตราส่งได้ เน่ืองจากหากผู้ซ้ือต้องการโอนขาย
สินค้าให้กับผู้ซ้ือคนต่อไป ขณะที่สินค้ายังอยู่ระหว่างการ
เดินทางผู้ซ้ือตาม sea waybillsจะไม่สามาถทําเช่นนั้นได้

เน่ืองจาก sea waybillsไม่ใช่เอกสารสิทธิที่เปลี่ยนมือได้30

นอกจากนี ้ seawaybills ยังไม่เหมาะกับการซื้อขายที่มี
การชําระเงินด้วยระบบ letter of credit31เนื่องจากแม้
ธนาคารจะยึดถือ seawaybills ไว้ระหว่างที ่รอผู้ซื้อมา
ชําระเงินแต่ sea waybillsก็ไม่ได้เป็นหลักประกันใด ๆ 
ให้กับธนาคารเนื่องจากผู้ซื้อสามารถรับเอาสินค้าไปได้
เพราะเป็นผู้มีชื่อใน sea waybills 

สําหรับประเด็นว่าภายหลังจากที่มีการทําสัญญา
รับขนของทางทะเลแล้ว จะสามารถแก้ไขชื ่อใน sea 
waybillsได้หรือไม่ ในกรณีที่ข ้อสัญญาในสัญญารับขน
ของทางทะเลไม่ได้มีข้อกําหนดในการห้ามเปลี่ยนแปลงชื่อ
ผู้รับเอาไว้ นักกฎหมายบางท่านให้ความเห็นไว้ว่า หากไม่
สามารถขอให้เปลี่ยนชื่อผู้รับสินค้าได้ การกระทําดังกล่าว
ย่อมทําให้ผู้ขายอยู่ในสถานะที่ลําบาก เนื่องจากเมื่อมีการ
ส่งสินค้าแล้วการยึดถือ sea waybill เอาไว้ย่อมไม่สร้าง
ประโยชน์ใดๆเลย เพราะไม่ว่าอย่างไรผู้ขนส่งก็จะนําสินค้า

ไปส่งมอบให้กับผู้ซื้ออยู่ดี32สิทธิของผู้ส่งของในกรณี sea 

                                                             
30 Guenter Treitel and Francis Reynolds, Carver on Bills 
of Lading, para 8-001. 
31 Paul Todd, Bills of Lading and Bankers Documentary 
Credits, Fourth Edition (London: Informa Law, 2007), p. 
75. 
32 Ibid. 

waybillsจึงรวมถึงการกําหนดให้ผู้ขนส่งส่งมอบสินค้าให้

บุคคลอ่ืนนอกจากบุคคลที่มีชื่อเป็นผู้รับด้วย33 

 ส ํ าห ร ับ กฎหมายของปร ะ เทศไทย  ตาม
พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 ไม่มี
บทบัญญัติเกี่ยวกับ seawaybills ไว้โดยตรง แต่กําหนด
บทนิยามคําว่า ผู้รับตราส่ง มาตรา 3 รวมไปถึง บุคคลซึ่งมี
ชื่อเป็นผู้รับของ ในกรณีที่ไม่มีการออกใบตราส่งหรือมีการ
ออกเอกสารที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น ซึ่งน่าจะหมายถึง sea 
waybillsด้วย 
 
5.  พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 
2534 กับการขนส่งของตาม sea waybills 

ในประเด็นปัญหาที่ว่าพระราชบัญญัติการรับขน
ของทางทะเลพ.ศ. 2534มีผลใช้บังคับกับการขนส่งสินค้า
ทางทะเลที ่ไม่ใช่ใบตราส่ง แต่เป็นsea waybillsหรือไม่
เก่ียวกับเรื่องน้ี เม่ือพิจารณาว่าพระราชบัญญัติการรับขน
ของทางทะเลพ.ศ. 2534มาตรา 3กําหนดความหมายของ
สัญญารับขนของทางทะเลให้หมายถึงสัญญาที่ผู้ขนส่งรับ
ขนของทางทะเลจากท่าหรือที่ในประเทศหน่ึงไปยังท่าหรือ
ที ่ ในอีกประเทศหนึ ่ง โดยคิดค ่าระวางและมาตรา 4 
กําหนดการบังคับใช้ของพระราชบัญญัติการรับขนของ
ทางทะเล พ.ศ. 2534 เอาไว้โดยมีผลบังคับกับการขนส่ง
ทางทะเลระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางทะเล
จากในประเทศไทยไปยังต่างประเทศหรือจากต่างประเทศ
มายังในประเทศไทยแต่ไม่มีผลบังคับใช้กับการขนส่งสินค้า
ทางทะเลภายในประเทศ เว้นแต่จะมีการตกลงกันเป็น
หนังสือว่าให้พระราชบัญญัติมีผลใช้บังคับ จึงจะมีผลให้ใช้
บังคับโดยอนุโลม ในขณะที่มาตรา 5ไม่ให้พระราชบัญญัติ
การรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 มีผลใช้บังคับกับการ
ขนส่งของทางทะเลตามสัญญาจ้างเหมาระวางบรรทุกของ
เรือไม่ว่าทั้งลําหรือบางส่วน โดยมีข้อยกเว้นกรณีที่มีการ
ออกใบตราส่งสําหรับของที่ขนส่งตามสัญญาจ้างเหมา ให้
หน้าที่และสิทธิของผู้ขนส่งและผู ้รับตราส่งซึ่งมิใช่ผู ้จ้าง
เหมาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการรับขนของทาง
                                                             
33 Roy Goode (Revised by Ewan McKendrick), Goode on 
Commercial Law (Finland: Penguin Books, 2010), p. 
1171. 
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ทะเล พ.ศ. 2534 สําหรับสัญญารับขนของที่มีการขนส่ง
ทางทะเลและทางอ่ืนรวมอยู่ด้วยและมาตรา 6 กําหนดให้
พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 มีผล
เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับการขนส่งทางทะเลเท่านั้นซึ่งจาก
บทบังคับของการบังคับใช้ของพระราชบัญญัติการรับขน
ของทางทะเล พ.ศ. 2534 ทั้งมาตรา 4, 5 และ 6จะเห็นได้
ว่าไม่มีข้อกําหนดใดที่กําหนดให้พระราชบัญญัติการรับขน
ของทางทะเลพ.ศ. 2534 มีผลใช้บังคับเฉพาะการขนส่ง
สินค้าทางทะเลภายใต้ใบตราส่งแต่อย่างใดอีกทั ้งเมื ่อ
พิจารณาร่วมกับบทนิยามคําว่า ผู้รับตราส่ง ตามมาตรา 3
ว่าให้รวมไปถึง บุคคลซึ่งมีชื่อเป็นผู้รับของ ในกรณีที่ไม่มี
การออกใบตราส่งหรือมีการออกเอกสารที่มีชื่อเรียกอย่าง
อื่นด้วย จึงน่าเชื่อว่าพระราชบัญญัติการรับขนของทาง
ทะเลพ.ศ. 2534สามารถใช้บังคับกับการขนส่งสินค้าทาง
ทะเลระหว่างประเทศที่ไม่มีการออกใบตราส่งหรือมีการ
ออกเอกสารการขนส่งประเภทอ่ืนได้ 

อย่างไรก็ตาม นักกฎหมายบางท่านให้ความเห็น
ว่าการที่บทนิยามคําว่า ผู้รับตราส่ง ตามพระราชบัญญัติ
การรับขนของทางทะเลพ.ศ.2534 มาตรา 3 รวมไปถึง 
บุคคลซ่ึงมีชื่อเป็นผู้รับของในกรณีที่ไม่มีการออกใบตราส่ง
หรือมีการออกเอกสารที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นอาจทําให้เกิด

ความคลาดเคลื ่อนได้34เนื ่องจากเอกสารในการขนส่ง

สินค้าทางทะเลอย่างอื่นที่ไม่ใช่ใบตราส่ง อย่างเช่น sea 
waybillsไม่มีลักษณะเดียวกับใบตราส่งในเรื่องการเป็น
เอกสารสิทธิที่เปลี่ยนมือได้จึงไม่ใช่ใบตราส่ง แต่บทนิยาม
ผู ้ร ับตราส่งกลับรวมถึงผู ้มีสิทธิร ับของในกรณีของ sea 
waybill ไปด้วย ทั้งที่ควรจะมีเฉพาะผู้รับโอนใบตราส่ง
เท่าน้ัน 

อนึ่ง สําหรับการบังคับใช้ของ sea waybills 
กับอนุส ัญญาระหว่างประเทศต่าง ๆ เมื ่อพ ิ จารณา
ข้อกําหนดของ Hague/Visby Rules ตาม Article III 
Rule 3 และ Rule 7 และ Article X จะพบว่า หาก
สัญญารับขนของทางทะเลใดที่ตั้งใจไม่ออกใบตราส่งอยู่
แล้ว Hague/Visby Rules จะไม่สามารถนํามาบังคับ

                                                             
34ก าชยั จงจกัรพนัธ,์ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ, หน้า 

197. 

ใช้ได้35 จึงอาจกล่าวได้ว่า Hague/Visby Rules ไม่

นํามาใช้กับ sea waybills ในขณะที่ Carriage of Goods 
by Sea Act 1992 และ Hamburg Rules สามารถบังคับ

ใช้ได้36 

6. ผลของการบงัคบัใช้กรณSีea waybills 
 เม่ือพิจารณาแล้วว่า พระราชบัญญัติการรับขน
ของทางทะเลพ.ศ. 2534 น่าจะมีผลใช้บังคับกับการขนส่ง
ของทางทะเลภายใต้ sea waybills ได้ด้วย จึงน่าสนใจว่า
หากมีการขนส่งของภายใต้ sea waybills แล้ว ผลของ
การบังคับใช้ของพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล 
พ.ศ. 2534 ในส่วนต่าง ๆ จะเป็นอย่างไร ดังน้ัน เน้ือหาใน
หัวข้อน้ีจึงจะพิจารณาถึงผลของการบังคับใช้ของ
พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 ใน
กรณีของ sea waybillsในประเด็นต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
6.1 กรณรีะบใุหใ้ช้กฎหมายตา่งประเทศหรอื
กฎหมายระหว่างประเทศใชบ้ังคบั 

ข้อยกเว้นของการใช้กฎหมายต่างประเทศตาม
หลักกฎหมายขัดกันประการหนึ ่งคือกรณีที ่มีกฎหมาย
บัญญัติเก่ียวกับการบังคับใช้ของกฎหมายเอาไว้โดยเฉพาะ 
ทําให ้ไม่ต ้องพิจารณาเรื ่องกฎหมายขัดกัน กฎหมาย
ลักษณะน้ีถูกเรียกว่ากฎหมายสารบัญญัติพิเศษเนื่องจาก
การบังคับใช้ของกฎหมายจะต้องเป็นไปตามที ่กฎหมาย
บัญญัติไว้และไม่ต้องพิจารณาการบังคับใช้ของกฎหมาย

ต่างประเทศตามหลักกฎหมายขัดกันแต่อย่างใด37เช่น 

พระราชบัญญัต ิการร ับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 
มาตรา 4 วรรคหน่ึง ซ่ึงใช้บังคับแก่การขนส่งทางทะเลจาก
ที ่แห ่งหนึ ่งในราชอาณาจักรไปยังท ี ่อีกแห่งหนึ ่งนอก
ราชอาณาจักร หรือจากที ่แห่งหนึ ่งนอกราชอาณาจักร
มายังที่อีกแห่งหน่ึงในราชอาณาจักร ทําให้พระราชบัญญัติ

                                                             
35 Paul Todd, Bills of Lading and Bankers Documentary 
Credits, p.77. 
36 Richard Aikens, Richard Lord, and Michael Bools, Bills 

of Lading, para. 2.16.  
37ประสทิธิ ์ปิวาวฒันพานิช, ค าอธิบายกฎหมายระหว่าง
ประเทศแผนกคดีบคุคล (กรุงเทพมหานคร: ส านกัพมิพ์
มหาวทิยาลยั ธรรมศาสตร,์ 2556), หน้า 231. 
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น้ีมีผลใช้บังคับกับการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศไม่
ว่าจะเป็นการขนส่งทางทะเลจากในประเทศไทยไปยัง
ต่างประเทศหรือจากต่างประเทศมายังในประเทศไทย 

โดยมาตรา 4วรรคหนึ ่งกําหนดบทยกเว้นการ
บังคับใช้ของพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 
2534ในกรณีที ่ได้ระบุในใบตราส่งว่าให้ใช้กฎหมายของ
ประเทศอื่นหรือกฎหมายระหว่างประเทศบังคับ เว้นแต่
คู ่กรณีฝุายหนึ ่งฝุายใดเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติ
บุคคลที ่จัดตั ้งขึ ้นตามกฎหมายไทยเช่นหากใบตราส่ง
กําหนดให้นํา Hague/Visby Rules มาใช้บังคับก็จะ
เป็นไปตามนั้น ประเด็นที่น่าสนใจจึงมีว่า กรณีเป็นการ
ขนส่งสินค้าทางทะเลที่ไม่มีการออกใบตราส่ง แต่มีการ
ออก sea waybillsแทน และมีการระบุใน sea waybills
ให้นํา Hague/Visby Rules มาบังคับใช้ โดยไม่มีคู่กรณี
ฝุายใดที่เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทย จะสามารถนํา Hague/Visby Rules 
มาใช้บังค ับได้หรือไม่ เนื ่องจากไม่ใช่กรณีที ่กฎหมาย
บัญญัติเอาไว้โดยเฉพาะเนื ่องจากมาตรา 4 กําหนดไว้
เฉพาะกรณีท ี ่ระบ ุเอาไว้ในใบตราส่งเท่านั ้น แต่ไม่ได้
กล่าวถึงกรณีที่เป็นการระบุเอาไว้ใน sea waybillsทั้งที่
การระบุถึงการยอมรับกฎหมายของประเทศอื ่นหรือ
กฎหมายระหว่างประเทศตามมาตรา 4วรรคหนึ่งน่าจะถูก
บัญญัติไว้ เพื ่อยอมรับถึงหลักสากลของหลักกฎหมาย
ขัดกันในเรื่องการยอมรับถึงเจตนาของคู่สัญญาในการ

เลือกใช้กฎหมายที่บังคับกับสัญญา38 ดังนั้น แม้จะเป็น

การระบุไว้ในเอกสารอื่นที่ไม่ใช่ใบตราส่งแต่มีสถานะเป็น
หลักฐานของสัญญารับขนของทางทะเลด้วยเช่นกัน ก็ควร
ที่จะมีผลบังคับใช้ได้ การที่มาตรา 4 วรรคหนึ่งไม่ได้ระบุ
รวมถึงกรณีของ sea waybills จึงน่าเป็นการคลาดเคลื่อน
ไป 
 
6.2 ผลของสัญญาจ้างเหมาระวางบรรทุก 
 มาตรา 5 กําหนดให้ พระราชบัญญัติการรับขน
ของทางทะเล พ.ศ. 2534ไม่ใช้บังคับแก่การขนส่งของทาง

                                                             
38เช่น  พระราชบญัญตัว่ิาดว้ยการขดักนัแห่งกฎหมาย พ.ศ. 
2481  มาตรา 13 

ทะเลตามสัญญาจ้างเหมาระวางบรรทุกของเรือไม่ว่าทั้งลํา
หรือบางส่วน เว้นแต่ในกรณีที่มีการออกใบตราส่ง หน้าที่
และสิทธิของผู้ขนส่งและผู้รับตราส่งซึ่งมิใช่ผู้จ้างเหมาจะ
เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 
2534 กําหนด 
 แต่ในกรณีที่สัญญาขนส่งเป็นสัญญาจ้างเหมา
ระวางบรรทุกของเรือและมีการออก sea waybillsแทน 
หน้าที่และสิทธิของผู้ขนส่งและผู้รับตราส่งจะเป็นไปตามที่
พระราชบัญญัต ิการร ับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 
กําหนดด้วยหรือไม่ เน่ืองจากความหมายของ ผู้รับตราส่ง 
ตามมาตรา 3 หมายถึง บุคคลซึ่งมีชื ่อเป็นผู้รับของ ใน
กรณีที่ไม่มีการออกใบตราส่งหรือมีการออกเอกสารที่มีชื่อ
เร ียกอย ่างอ ื ่ นซ ึ ่ งหมายรวมถ ึงผ ู ้ ร ับของตาม sea 

waybills39ด้วย จึงเชื ่อว่าวัตถุประสงค์ของมาตรา 5 ที่

กําหนดให้หน้าที่และสิทธิของผู้ขนส่งและผู้รับตราส่งซึ่ง
มิใช่ผู้จ้างเหมาเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติการรับขนของ
ทางทะเล พ.ศ. 2534 กําหนดเนื่องจากต้องการคุ้มครอง
ผู้รับตราส่งจากข้อสัญญาในสัญญาจ้างเหมาระวางบรรทุก
ที่อาจไม่เป็นธรรมกับผู้รับตราส่ง แต่เม่ือผู้รับของตาม sea 
waybillsก็อยู่ในสถานะผู้รับตราส่งด้วย กฎหมายจึงควร
ให้ความคุ้มครองแก่ผู้รับของตาม sea waybillsด้วยการ
กําหนดให้หน้าที่และสิทธิของผู้ขนส่งและผู้รับตราส่งซึ่ง
มิใช่ผู้จ้างเหมาเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติการรับขนของ
ทางทะเล พ.ศ. 2534 กําหนดเฉพาะกรณีที่มีการออกใบ
ตราส่งเท่าน้ัน อาจทําให้การคุ้มครองผู้รับตราส่งไม่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์แห่งมาตรา 5  
 
6.3 สิทธิของผู้ส่งของในการเรียกเอาใบรับของ 
 พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 
2534กําหนดสิทธิของผู้ส่งของในการเรียกให้ผู้ขนส่งออก
ใบตราส่งไว้ใน มาตรา 12 และมาตรา 13จึงทําให้กรณีที่
ขนส่งได้รับของไว้ในความดูแลแล้ว ผู้ส่งของเรียกให้ผู้ขน
ส่งออกใบตราส่งให้ได้ ในขณะที่เมื่อมีการบรรทุกของลง
เรือแล้ว ผู้ส่งของเรียกเอาใบตราส่งชนิดบรรทุกแล้วได้ 

                                                             
39ก าชยั จงจกัรพนัธ,์ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ, หน้า 

197. 
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 เม่ือใบตราส่งมีสถานะเป็นใบรับของเพราะเป็น
การแสดงว่าผู้ขนส่งได้รับของตามที่ระบุในใบตราส่งไว้ใน

ความดูแลหรือได้บรรทุกของลงเรือแล้ว40 ในมุมของผู้ส่ง

ของ ใบตราส่งจึงเป็นเอกสารที่แสดงได้ว่าผู้ขนส่งรับของ
เอาไว้ในความดูแลแล้ว และเป็นจุดเริ่มในความรับผิดของ
ผู้ขนส่งในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายขึ ้นจนกว่าจะมี

การส่งมอบสินค้า41 เอกสารดังกล่าวจึงมีความสําคัญต่อผู้

ส่งของอย่างยิ่งเพราะเป็นหลักฐานที่ผู้ส่งของอาจนํามา
แสดงถึงความรับผิดของผู ้ขนส่งได้เนื ่องจากได้ร ับของ
เอาไว้ในความดูแลแล้ว แต่ในกรณีที่การขนส่งนี้ไม่มีการ
ออกใบตราส่ง เช่น การขนส่งตาม sea waybillsเม่ือมีการ
ส่งมอบให้ผู้ขนส่งแล้ว ผู้ส่งของก็ควรที่จะมีสิทธิเรียกให้ผู้
ขนส่งออก sea waybillsให้ด้วยเช่นกัน เพราะเป ็น
เอกสารที ่แสดงว่าผ ู ้ขนส่งได ้ร ับของตามที ่ ระบุในsea 
waybillsไว้ในความดูแลแล้วเหมือนกันกับกรณีของใบตรา
ส่ง 

สําหรับการเรียกให้ออกเอกสารที่แสดงถึงการ
รับสินค้าเอาไว้ในความดูแลควรจะเป็นสิทธิที่ผู้ส่งของ
สามารถกระทําได้ เนื่องจากเป็นหลักฐานที่อาจแสดงถึง
ความรับผิดของผู้ขนส่งได้เพราะได้รับของเอาไว้ในความ
ดูแลแล้ว เม่ือเปรียบเทียบกับกรณีที่ผู้ขนส่งทําให้เกิดความ
เสียหายในสินค้าขึ้นภายหลังได้รับสินค้าเอาไว้ในความ
ดูแลแล้ว แม้จะไม่มีการออกเอกสารใดเลยก็ตาม ความรับ
ผิดของผู้ขนส่งก็เกิดขึ้นอยู่ดี แต่การที่ผู้ขนส่งออกเอกสาร
อันแสดงถึงการรับสินค้าเอาไว้ย่อมเป็นพยานหลักฐาน
ให้แก่ผู้ส่งของได้ ดังน้ัน ผู้ส่งของจึงควรมีสิทธิเรียกให้ผู้ขน
ส่งออกเอกสารเพื่อแสดงถึงการรับสินค้าเอาไว้แล้วได้ เมื่อ 
sea waybills มีสถานะเป็นใบรับของเช่นกัน ผู้ส่งของจึง
ควรมีสิทธิเรียกให้ออก sea waybills ได้ด้วย 

 ทั้งน้ีหากในสัญญารับขนของทางทะเลมีการตก
ลงกันให้ออก sea waybillsผู้ส่งของย่อมเรียกให้ผู้ขน
ส่งออก sea waybillsได้ เพราะเป็นข้อกําหนดตามสัญญา 
 

                                                             
40พระราชบญัญตัว่ิาดว้ยการขดักนัแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481  
มาตรา 3 
41พระราชบญัญตัว่ิาดว้ยการขดักนัแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481  
มาตรา 39 

6.4 กรณีการไม่ได้บันทึกสภาพแห่งของเอาไว้ 
 ตามม่ีได้กล่าวมาแล้วว่า ใบตราส่งมีสถานะเป็น
ใบรับของ จึงเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นได้ว่าของอยู่ในความ
ดูแลของผู้ขนส่งแล้วและบอกได้ด้วยว่าของที่ผู้ขนส่งรับ
เอาไว้น้ันอยู่ในสภาพเช่นไร หากสินค้ามีสภาพเรียบร้อยไม่
มีสภาพชํารุดบกพร่องของสินค้า โดยทั่วไปจะมีการระบุคํา
ว่า “clean” ลงไปในใบตราส่ง ใบตราส่งในลักษณะนี้จะ
ถูกเรียกว่าใบตราส่งที่ไม่มีการบันทึกข้อสงวนหรือ “clean 
bill of lading”  แต่หากสินค้ามีสภาพชํารุดบกพร่อง เช่น 
มีรอยแตกหัก ชํารุด เสียหาย มีรอยไฟไหม้ ผู ้ขนส่งจะ
บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพชํารุดบกพร่องลงในใบ
ตราส่ง ซ่ึงเรียกว่าการบันทึกข้อสงวน และถือว่าใบตราส่ง
ด ังกล ่าวเป ็นใบตราส่งท ี ่ม ีการบันทึกข ้อสงวนหร ือ
“claused bill of lading” โดยเก่ียวกับเรื่องนี้ UCP 600 
Article 27 กําหนดให้ธนาคารตรวจรับเฉพาะใบตราส่งที่ 
clean โดยให้ข้อจํากัดความว่าใบตราส่งที่ clean นั้น
หมายถึงใบตราส่งไม่มีการบันทึกถึงสภาพชํารุดบกพร่อง
ของสินค้าหรือหีบห่อ อย่างไรก็ตามใบตราส่งไม่จําเป็นต้อง
ต้องระบุคําว่า clean ลงไป แม้ในข้อกําหนดของเครดิตจะ
มีข้อกําหนดว่าเอกสารการขนส่ง ต้อง clean on board 
ก็ตาม42 
 ในกรณีที่ไม่มีการระบุเรื่องสภาพแห่งของเอาไว้
ในใบตราส่ง มาตรา 24 ให้ถือว่าของตามใบตราส่งนั้นมี
สภาพภายนอกเรียบร้อย ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่า กรณีที่ผู้ขนส่ง
ไม่บันทึกข้อสงวนใด ๆ เก่ียวกับสภาพของสินค้าในใบตรา
ส่ง กฎหมายถือว่าสินค้ามีสภาพเรียบร้อยน่ันเอง อย่างไรก็
ตามบทบัญญัต ิของ มาตรา 24 ไม่ได้ใช ้คําว ่า ”ให้
สันนิษฐานว่า” แต่ใช้คําว่า “ให ้ถือว่า” จึงเกิดความ
แตกต่างในการต ีความต ัวบทกฎหมายในกรณ ีน ี ้ ว ่ า 
บทบัญญัติดังกล่าวเป็นข้อสันนิษฐานที่เด็ดขาดหรือไม่ ทั้ง

                                                             
42 UCP600 Article 27 Clean Transport Document  
A bank will only accept a clean transport document. A 
clean transport document is one bearing no clause or 
notation expressly declaring a defective condition of the 
goods or their packaging. The word "clean" need not 
appear on a transport document, even if a credit has a 
requirement for that transport document to be "clean on 
board". 
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กรณีที่ใบตราส่งยังไม่ถูกโอนไปยังผู้รับตราส่งและในกรณีที่
ใบตราส่งถูกโอนไปยังผู้ร ับตราส่งแล้ว นักกฎหมายบาง
ท่านเห็นว่าบทบัญญัต ิดังกล่าวเป ็นการสันนิษฐานที่
เด็ดขาดแม้ใบตราส่งน้ันจะยังไม่ถูกโอนไปยังผู้รับตราส่งก็

ตาม43  แต่น ักกฎหมายบางท่านเห ็นว่าเป ็นเพียงข ้อ

สันนิษฐานเบื้องต้นของกฎหมายเท่าน้ัน แต่ถือว่าผู้ขนส่งมี

ภาระในการพิสูจน์โต้แย้งข้อสันนิษฐานดังกล่าว44 

 แต่สถานะความเป็นใบรับของของใบตราส่งก็

เป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ใน sea waybillsด้วย45 ดังนั้น กรณีที่

มีการส่งมอบของให้แก่ผู ้ขนส่งแล้ว และมีการออก sea 
waybillsให้แก่ผู้ส่งของ โดยไม่มีบันทึกถึงสภาพภายนอก
ของสินค้าแต่อย่างใด ต่อมาเกิดความเสียหายขึ้นแก่สินค้า 
ผู้ขนส่งจะสามารถพิสูจน์ว่าสินค้าเสียหายตั้งแต่เวลาที่
ได้รับมอบมาแล้วได้หรือไม่ หรือจะเป็นไปตามลักษณะ
เดียวกับใบตราส่งที่ให้ถือว่าของสภาพภายนอกเรียบร้อย
ด้วยในทํานองเดียวกับใบตราส่งเพราะเป็นเอกสารที่แสดง
ถึงสถานะความเป็นใบรับของด้วย  

เช่นเดียวกันกับกรณีข้อสันนิษฐานตามมาตรา 
25 ที ่ว่า ถ้ามิได้บันทึกเป็นข้อสงวนไว้ในใบตราส่งให้
สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู ้ขนส่งได้รับของไว้ตามรายการที่
แสดงไว้ในใบตราส่งซ่ึงอาจเกิดคําถามในลักษณะเดียวกัน
ในกรณีการขนส่งที่ใช้sea waybillsว่า การที่ผู้ขนส่งไม่ได้
บันทึกข้อสงวนไว้ใน sea waybillsจะทําให้ถูกสันนิษฐาน
ไว้ก่อนว่าผู้ขนส่งได้รับของไว้ตามรายการที่แสดงไว้ในsea 
waybillsด้วยหรือไม่และกรณีความรับผิดของผู้ขนส่งใน
ความไม่ถูกต้องของรายละเอียดในใบตราส่งจะเป็นไปใน
ลักษณะเดียวกับที่มาตรา 32 กําหนดด้วยหรือไม่เพราะทั้ง
สองมาตรากําหนดเอาไว้เฉพาะกรณีของใบตราส่งเท่าน้ัน 

 
6.5 กรณีข้อตกลงที่เป็นโมฆะ 

                                                             
43ก าชยั จงจกัรพนัธ,์ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ, หน้า 
203. 
44ไผทชติ เอกจรยิกร, ค าอธิบายพระราชบญัญติัการรบัขน
ของทางทะเล พ.ศ.2534 (กรุงเทพมหานคร: ส านกัพมิพนิ์ติ
ธรรม, 2538) หน้า 133. 
45Guenter Treitel and Francis Reynolds, Carver on Bills of 
Lading, para 8-001. 

 เพื ่อปูองกันไม่ให้ผู้ขนส่งใช้ข้อความในสัญญา
มาตรฐาน หรือข้อความที่มีลักษณะเอารัดเอาเปรียบผู้ส่ง
ของพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534จึง
มีบทบัญญัติที่กําหนดให้ข้อตกลงในสัญญารับขนของทาง
ทะเลตกเป็นโมฆะ ตามมาตรา 17 ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ผู้
ขนส่งปลดเปลื้องตนเองจากหน้าที่หรือความรับผิดใด ๆ ที่
พระราชบ ัญญ ัต ิการร ับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 
กําหนดเอาไว้ หรือกรณีที่ผู้ส่งกําหนดความรับผิดของผู้
ขนส่งให้น้อยกว่าที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้หรือ ปัดภาระ
การพิสูจน์ให้เป็นของบุคคลอื่น หรือ ให้ผู้ขนส่งเป็นผู้รับ
ประโยชน์ในสัญญาประกันภัยแห่งของตามสัญญารับขน
ของทางทะเลอันเป็นวัตถุที่เอาประกันภัย ข้อกําหนด
เหล่าน้ีจะมีผลเป็นโมฆะทั้งสิ้น 
 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงบทบัญญัติของ
มาตรา 17 แล้ว อาจทําให้เกิดข้อสงสัยได้ว่า หากผู้ขนส่ง
ไม่ได้กําหนดข้อตกลงเหล่านั้นลงไปในสัญญารับขนของ
ทางทะเล แต่ไปกําหนดในเอกสารการขนส่งแทน ผลจะ
เป็นอย่างไร เช่น การระบุข้อตกลงลงไปในใบตราส่ง หรือ 
sea waybills ข้อตกลงเหล่านั ้นจะยังมีผลเป็นโมฆะ
หรือไม่ เพราะกฎหมายไม่ได้บัญญัติเอาไว้เช่นเดียวกันกับ
กรณีที่เป็นการระบุเอาไว้ในสัญญารับขนของทางทะเล 
 เมื ่อพิจารณาถึง Hamburg Rules Article 
23.1 ซ่ึงเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องข้อกําหนดในสัญญา 
จะเห็นว่า ข้อตกลงที่จะมีผลเป็นโมฆะนั ้นอาจเป็นการ
กําหนดลงไปในสัญญารับขนของทางทะเล หรือ ใบตราส่ง 
หรือเอกสารอ่ืนอันเป็นหลักฐานของสัญญารับขนของทาง
ทะเล จะไม่มีผลและเป็นโมฆะหากเป็นการไม่ปฏิบัติตามที่ 
Hamburg Rules กําหนดเอาไว้ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดย
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อ้อม46ซึ ่งการกําหนดให้ข้อกําหนดที ่เป็นการเอารัดเอา

เปรียบผู้ส่งของหรือผู้รับตราส่งเป็นโมฆะตาม Hamburg 
Rules ก็มีเจตนาทํานองเดียวกับที่พระราชบัญญัติการรับ
ขนของทางทะเล พ.ศ.2534 กําหนด แต ่จะเห ็นว ่า
ข้อกําหนดของ Hamburg Rules มีความครอบคลุมและ
ชัดเจนมากกว่าที่มาตรา 17 กําหนดเอาไว้ 
 
6.6 กรณีการจํากัดความรับผิดของผู้ขนส่ง 

ตามพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล 
พ.ศ.2534หากผู้ขนส่งทําสินค้าสูญหาย เสียหาย ส่งมอบ
ชักช้า แม้จะไม่สามารถอ้างข้อยกเว้นความรับผิดได้ แต่ผู้
ขนส่งอาจอ้างข้อจํากัดความรับผิดได้ ตามมาตรา 58ซ่ึงทํา
ให้ผู้ขนส่งอาจรับผิดตํ่ากว่ามูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น 
โดยในกรณีที่สินค้าสูญหายหรือเสียหาย กฎหมาย
กําหนดการจํากัดความรับผิดของผู้ขนส่งไว้ หน่ึงหม่ืนบาท
ต่อหน่ึงหน่วยการขนส่ง หรือกิโลกรัมละสามสิบบาทต่อ
น้ําหนักสุทธิแห่งของน้ัน แล้วแต่เงินจํานวนใดจะมากกว่า  

ในกรณีที่มีการรวมของหลายหน่วยการขนส่ง
เป็นหน่วยการขนส่งเดียวกัน ถ้าระบุจํานวนและลักษณะ
ของหน่วยการขนส่งที่รวมกันน้ันไว้ในใบตราส่ง ให้ถือว่า
ของตามใบตราส่งน้ันมีจํานวนหน่วยการขนส่งตามที่ระบุ
ไว้น้ัน แต่ถ้ามิได้ระบุให้ถือว่าของทั้งหมดที่รวมเป็นหน่วย
การขนส่งเดียวกันน้ันเป็นหน่ึงหน่วยการขนส่ง ซ่ึงจะเห็น
ได้ว่ากรณีที่มีการรวมของหลายหน่วยการขนส่ง กฎหมาย
กําหนดให้พิจารณาจํานวนหน่วยจากใบตราส่ง โดยถ้ามี

                                                             
46 Hamburg Rules Article 23 Contractual 

stipulations 

1. Any stipulation in a contract of carriage by 

sea, in a bill of lading, or in any other document 

evidencing the contract of carriage by sea is null and 

void to the extent that it derogates, directly or indirectly, 

from the provisions of this Convention. The nullity of such 

a stipulation does not affect the validity of the other 

provisions of the contract or document of which it forms a 

part. A clause assigning benefit of insurance of the goods 

in favour of the carrier, or any similar clause, is null and 

void. 

การระบุจํานวนหน่วยเอาไว้ในใบตราส่ง หน่วยการขนส่งก็
จะเป็นไปตามที่ระบุในใบตราส่ง แต่ถ้าไม่มีการระบุเอาไว้
ให้ถือว่าของทั้งหมดที่รวมเป็นหน่วยการขนส่งเดียวกันเป็น
หน่ึงหน่วยการขนส่ง 
 ปัญหาเก่ียวกับความรับผิดของผู้ขนส่งอาจ
เกิดขึ้นได้ในกรณีเป็นการขนส่งของทางทะเลแต่มีการใช้ 
sea waybills แทนใบตราส่ง เน่ืองจากมาตรา 59 (1) 
กําหนดเอาไว้เฉพาะกรณีมีการระบุจํานวนและลักษณะ
ของหน่วยการขนส่งที่รวมกันน้ันไว้ในใบตราส่งเท่าน้ัน 
หากเป็นการขนส่งของทางทะเลตาม sea waybillsจะใช้
หลักการความรับผิดเช่นเดียวกันกับมาตรา 59 ด้วย
หรือไม่เพราะไม่มีการบัญญัติให้นํามาใช้ดังเช่นลักษณะ
เดียวกับใบตราส่ง  

อย่างไรก็ดี เม่ือหลักการของมาตรา 59 เป็นไป
ตามแนวคิดเรื่องสถานะของใบตราส่งในเรื่องความเป็นใบ
รับของของ ซ่ึงใบรับของน้ีอาจนํามาใช้เพื่อแสดงว่าผู้ขนส่ง
ได้รับของไว้ในลักษณะใดและในสภาพเช่นใด เม่ือsea 
waybillsมีสถานะดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกับใบตราส่ง จึง
ควรที่มีการใช้แนวคิดการรวมหน่วยการขนส่งในลักษณะ
เดียวกันกับใบตราส่งด้วย เพื่อความชัดเจนและเป็น
เอกภาพในเรื่องดังกล่าว 
 
6.7 กรณีการยกเว้นการความรับผิดของผู้ขนส่ง 
 เม่ือการจํากัดความรับผิดของผู้ขนส่งเกิดจาก
แนวคิดเพื่อช่วยเหลือผู้ขนส่งให้สามารถคํานวณความรับ
ผิดของตนในการขนส่งได้ แต่ในพฤติการณ์บางประการ 
การจํากัดความรับผิดอาจไม่เป็นธรรมต่ออีกฝุายหน่ึง 
กฎหมายจึงบัญญัติเหตุยกเว้นการจํากัดความรับผิดของผู้
ขนส่งเอาไว้ว่าไม่ให้นําการจํากัดความรับผิดตามมาตรา 
58 มาใช้บังคับ ซ่ึงในส่วนที่เก่ียวกับใบตราส่งจะเป็นไป
ตามมาตรา 60 (2)ถึง (4) 

ตามมาตรา 60 (2)ถึง (4)การจํากัดความรับผิด
ตามมาตรา 58 จะไม่นํามาใช้บังคับในกรณีที่ผู้ส่งของและ
ผู้ขนส่งตกลงกันกําหนดความรับผิดของผู้ขนส่งไว้มากกว่า
ที่กฎหมายกําหนดโดยระบุไว้ในใบตราส่งในกรณีที่ผู้ขนส่ง
ได้จดแจ้งรายการใบตราส่ง หรือไม่บันทึกข้อสงวน โดยมี
เจตนาที่จะฉ้อฉลผู้รับตราส่งหรือบุคคลภายนอกซ่ึงกระทํา
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การโดยเชื่อรายการในใบตราส่งน้ันและในกรณีที่ผู้ส่งของ
ได้แจ้งราคาของที่ขนส่งให้ผู้ขนส่งทราบและผู้ขนส่ง
ยอมรับ โดยแสดงราคาของน้ันไว้ในใบตราส่ง 
 สําหรับกรณีตาม มาตรา 60 (2) การกําหนด
ความรับผิดของผู้ขนส่งไว้มากกว่าที่กฎหมายกําหนดโดย
ระบุไว้ในใบตราส่งเป็นเรื่องของสถานะความเป็นหลักฐาน
ของส ัญญาร ับขนของทางทะ เลของใบตราส ่ง ซ ึ ่ ง
หมายความว่า หากคู่สัญญามีการตกลงให้ผู้ขนส่งรับผิด
มากกว่าที่มาตรา 58 กําหนดเอาไว้ ก็ควรที่จะระบุเอาไว้
ในใบตราส ่ งด ้ วย เพ ื ่ อประ โยชน ์ ในการพ ิ จารณา
พยานหลักฐาน ซึ่งสถานะความเป็นหลักฐานของสัญญา
รับขนของทางทะเลเป็นสถานะที่มีอยู่ใน sea waybills
ด้วยเช่นกัน ดังน้ัน กรณีที่มีการกําหนดความรับผิดของผู้
ขนส่งไว้มากกว่าที่กฎหมายกําหนดแล้วมีการระบุเอาไว้ใน
sea waybillsด้วย สมควรที่จะต้องจะบังคับใช้ในลักษณะ
เป็นข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ขนส่งเช่นกัน แต่มาตรา 
60 (2) กลับไม่ได้กล่าวถึงกรณีของ sea waybills เอาไว้ 
 สําหรับกรณีตามมาตรา 60 (3) เป็นการสะท้อน
ถึงสถานะความเป็นใบรับของของใบตราส่ง เนื ่องจาก
พิจารณาถึงข้อมูลที่ผู้ส่งของระบุลงไปในใบตราส่งว่าให้มี
ความถูกต้องเหมาะสม ไม่ให้มีการลงข้อมูลในใบตราส่ง
เป็นเท็จในลักษณะเป็นการฉ้อฉลบุคคลภายนอกหรือผู้รับ
ตราส่ง ซึ ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ หากผู ้ขนส่ง
กระทําการฉ้อฉลดังกล่าว ก็ไม่สมควรผู้ขนส่งจํากัดความ
รับผิดได้ แต่ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าสถานะความเป็นใบ
รับของน้ันเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ใน sea waybillsด้วยแม้ว่า 
sea waybills น้ันจะไม่สามารถโอนให้แก่กันได้ในลักษณะ
เดียวกับใบตราส่ง เพราะ sea waybills ไม่มีสถานะความ
เป็นเอกสารสิทธิที่เปลี่ยนมือได้ แต่ด้วยสถานะความเป็น
ใบรับของก็ทําให้บุคคลที ่เกี ่ยวข้องทราบถึงสภาพของ
สินค้าผู้ขนส่งได้รับเอาไว้ หากผู้ขนส่งบันทึกข้อมูลอันเป็น
เท ็จลงใน sea waybillsเพื ่อฉ้อฉลบุคคลภายนอกก็
สมควรที่จะทําให้ผู้ขนส่งไม่อาจอ้างข้อจํากัดความรับผิดได้
ด้วยเช่นกันในลักษณะเดียวกับใบตราส่ง 
 ในขณะที ่ มาตรา 60 (4) สะท้อนถึงสถานะ
ความเป็นใบรับของของใบตราส่งเช่นเดียวกัน โดยหากผู้
ขนส่งทราบและยอมรับราคาของสินค้าแล้วแสดงราคา

สินค้าน้ันไว้ในใบตราส่งแสดงว่าผู้ขนส่งทราบถึงราคาของ
สินค้าและสามารถเรียกค่าระวางตามสัดส่วนของราคา
สินค้าได้ เช่น หากสินค้ามีราคาสูง ค่าระวางก็ควรที่จะ
สูงขึ้นตาม เพราะผู้ขนส่งสมควรที่จะใช้ความระมัดระวัง
มากขึ้น และเม่ือผู้ขนส่งมีโอกาสเรียกค่าระวางในสัดส่วนที่
สูงขึ้นแล้ว ผู้ขนส่งก็จะมีภาระหน้าที่ใช้ความระมัดระวังให้
มากขึ ้นด้วย หากเกิดความเสียหายขึ ้นจึงไม่สมควรที่
จะต้องจํากัดความรับผิดของผู้ขนส่งไว้อีกดังนั้น หากผู้
ขนส่งทราบและยอมแสดงราคาของสินค้าเอาไว้ในใบรับ
ของ ผู ้ขนส่งก็จะไม่สามารถอ้างข้อจํากัดความรับผิดได้ 
เม่ือวัตถุประสงค์ของมาตรา 60 (4) เป็นไปตามที่กล่าวมา
ข้างต้น ดังนั ้นไม่ว่าผู ้ขนส่งจะแสดงราคาไว้ในใบตราส่ง
หรือ sea waybillsซึ ่งมีสถานะเป็นใบรับของเช่นกันก็
สมควรที่จะให้ผลอย่างเดียวกัน คือไม่สมควรที่จะจํากัด
ความรับผิดได้ แต่มาตรา 60 (4) กําหนดเอาไว้เฉพาะใน
กรณีของการแสดงราคาลงไปใบใบตราส่งเท่านั้น จึงอาจ
เกิดค ําถามขึ ้นได ้ว ่าหากเป ็นการแสดงราคาใน sea 
waybills ผู ้ขนส่งจะยังอ้างข้อจํากัดความรับผิดตาม
มาตรา 58 ได้อีกหรือไม่ 
 
7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 เพื่อลดข้อโต้แย้งและความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับผล
ของการบังคับใช้ของพระราชบัญญัติการรับขนของทาง
ทะเล พ.ศ. 2534 ในกรณีท ี ่ เป ็นการขนส่งตาม sea 
waybillsจึงเห็นสมควรปรับปรุงหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ให้มีความชัดเจนและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น 
 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าแนวทางการแก้ไขอาจทําได้
หลายวิธี เช่น การบัญญัติเกี่ยวกับนิยามความหมายของ 
sea waybills ขึ้นโดยเฉพาะว่าให้หมายถึง “เอกสารที่ผู้
ขนส่งออกให้แก่ผู้ส่งของเป็นหลักฐานแห่งสัญญารับขน
ของทางทะเลแสดงว่าผู้ขนส่งได้รับของตามที ่ระบุในใบ
ตราส่งไว้ในความดูแลหรือได้บรรทุกของลงเรือแล้ว และผู้
ขนส่งรับที่จะส่งมอบของดังกล่าวให้แก่ผู้มีชื่อตามที่ระบุใน
เอกสารนั้น”และเพิ่มเติมบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
การรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 มาตรา 4, 5, 12, 13, 
17,24,25, 32, 59(1), 60 (2) ถึง (4)ให้รวมถึงใบตราส่ง
และ sea waybills ไปพร้อมกัน ซึ ่งจะสามารถแก้ไข
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ปัญหาที ่เกิดขึ้นในแต่ละมาตราดังกล่าวได้ แต่การแก้ไข
ลักษณะน้ีก็อาจทําให้ไม่ครอบคลุมในบางกรณีได้ เช่น การ
ออกเอกสารที่มีสถานะทางกฎหมายเป็นเพียงหลักฐาน
ของสัญญารับขนของทางทะเลเท่านั้น แต่ไม่ได้มีสถานะ
เป็นใบรับของด้วย หรือเอกสารที่สถานะเป็นใบรับของ แต่
ไม่มีสถานะทางกฎหมายเป็นหลักฐานของสัญญารับขน
ของทางทะเล ซ่ึงไม่มีสถานะเป็น sea waybills แต่อย่าง
ใด และทําให้บทนิยามข้างต้นไม่สามารถนํามาใช้ได้  
 เพื่อให้เกิดการแก้ไขที่ครอบคลุมและชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้นสมควรที่จะพิจารณาถึงสถานะของเอกสารการขนส่ง
ในแต่ละมาตราว่ามีสถานะทางกฎหมายเป็นอย่างใด และ
กําหนดให้รวมถึงเอกสารอื่นอันมีสถานะดังกล่าวด้วย ซึ่ง
การเพิ่มเติมลักษณะน้ีอาจเห็นได้ในตัวอย่างเรื่องเกี่ยวกับ
การอนุญาตให้บรรทุกสินค้าบนปากระวางตามมาตรา 11 
โดยมาตรา 11 วรรคสอง กําหนดให้กรณีที่ผู้ขนส่งและผู้
ส่งของตกลงกันให้บรรทุกหรืออาจบรรทุกของบนปาก
ระวางผู้ขนส่งจะต้องจดแจ้งข้อตกลงเกี่ยวกับการอนุญาต
ให้บรรทุกหรืออาจบรรทุกของบนปากระวางไว้ในใบตรา
ส่งหรือเอกสารอื่นอันเป็นหลักฐานแห่งสัญญารับขนของ
ทางทะ เล  ถ ้าไม ่ม ีการออกใบตราส ่งโดยน่าเช ื ่อว ่า
บทบัญญัติของมาตรา 11 วรรคสองน่าจะได้รับอิทธิพลมา
จาก Hamburg Rules Article 9.2 ซึ่งมีข้อกําหนดใน

ทํานองเดียวกัน47 

                                                             
47 Hamburg Rules 
Article 9 
2. If the carrier and the shipper have agreed that the 

goods shall or may be carried on deck, the carrier must 

insert in the bill of lading or other document evidencing 

the contract of carriage by sea a statement to that 

effect. In the absence of such a statement the carrier has 

the burden of proving that an agreement for carriage on 

deck has been entered into; however, the carrier is not 

entitled to invoke such an agreement against a third party, 

including a consignee, who has acquired the bill of lading 

in good faith. 

 

 เมื ่อพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล 
พ.ศ. 2534ยอมรับถึงผลของเอกสารอื่นที่มีหนึ่งในสถานะ
ทางกฎหมายเหมือนกับที่ใบตราส่งมีแล้ว ดังนี้ เพื่อให้การ
บังคับใช้มีผลกว้างกว่าการจํากัดไว้เฉพาะใบตราส่งหรือ 
sea waybills และเพื่อให้กฎหมายมีความสอดคล้องกัน
ในแต่ละมาตรา จึงเห็นสมควรให ้เพิ ่มเติมข้อความว่า 
“หรือเอกสารอื่นอันเป็นหลักฐานแห่งสัญญารับขนของ
ทางทะเลในกรณทีีไ่ม่มกีารออกใบตราสง่” ต่อจากคําว่าใบ
ตราส่งในมาตรา4 วรรคหนึ่ง, 5, 60 (2) และเพิ่มเติม
ข้อความดังกล่าวต่อจากคําว่าสัญญารับขนของทางทะเล
ในมาตรา 17 วรรคหนึ่งและเพิ่มเติมข้อความว่า “หรือ
เอกสารอืน่อันเปน็การแสดงวา่ผูข้นสง่ไดร้บัของตามทีร่ะบุ
ในเอกสารนั้นไว้ในความดูแลหรือได้บรรทุกของลงเรือ
แล้ว” ต่อจากคําว่าใบตราส่งในมาตรา 12, 13, 24,25, 
32,59(1),60(2), 60(4)เพื่อทําให้พระราชบัญญัติฉบับนี้มี
ความสมบูรณ์และชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t-Test การทดสอบ F-Test และการทดสอบค่าถดถอยพหุคุณผลการวิจัย 
พบว่า 1)  ด้านพฤติกรรมของผู้สูงอายุ ด้านการดูแลสุขภาพและด้านการบริโภค มีผลต่อการส่งเสริมสวัสดิการแห่งรัฐเขต
อําเภอเมืองและอําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 2) ผู้ตอบแบบสอบที่มีอายุและระดับการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรม
ต่างกัน รายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นด้านการดูแลสุขภาพต่างกัน อาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นพฤติกรรมของผู้สูงอายุการดูแล
สุขภาพและการบริโภคต่างกัน 
คําสําคัญ: การดูแลสุขภาพ, ผู้สูงอายุ, สวัสดิการแห่งรัฐ 
 

Abstract 
This research aims 1) to study elderly people behavior, health care and consumption affecting 

government welfare promotion in Muang and Warinchumrap district, UbonRatchathani province, 2) to 
compare elderly people behavior, health care and consumption affecting government welfare promotion 
in Muang and Warinchumrap district, UbonRatchathani province, classified by gender, age, educational 
level, incomeand occupation. The sample is 346 elderly people who get government welfare in Muang 
and andWarinchumrap district, UbonRatchathani province, from the Yamane formula using convenience 
random sampling. The questionnaire is as the tool with reliability of .92. Statistics used for data analysis 
are percentage, mean, standard deviation, t-Test, F-Test and multiple regression analysis. Results are 
found that 1) aspect of elderly people behavior, health care and consumption affect government welfare 
promotion in Muang and Warinchumrap district, UbonRatchathani province, 2) respondents who are 
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different ages and education levels act different behaviors. Different incomes take different opinions 
about health care. Different occupations take different opinions about elderly people behavior, health 
care and consumption. 
Keywords:Health care, Elderly people, Government welfare 
 
1. บทนํา 

จากแนวโน้มของผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นจึงนํามา
ซ่ึงภาวะเสี่ยงต่อและปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุที่เพิ่ม
มากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นวัยแห่ง
ความเสื่อมถอยในทุกๆด้านทําให้เกิดอาการเจ็บปุวยตาม
วัย นอกจากการเจ็บปุวยทางร่างกายของผู้สูงอายุแล้ว ยัง
ส่งผลต่อสภาพจิตใจของผู้สูงอายุด้วยเนื่องจากวัยผู้สูงอายุ
จะเผชิญการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างทั้งจากภาวะสุขภาพ
ที่เสื่อมถอยลงการสูญเสียบทบาทหน้าที่ทางสังคมและอาจ
วิตกกังวลต่อความตายที่อยู่ในส่วนลึกของจิตใจเพราะเป็น
เรื่องที่ใกล้ตัวมากขึ้นทุกวัน สิ่งเหล่าน้ีทําให้ผู้สูงอายุรู้สึกไร้
ค่า ไร้ความหมายแรงจูงใจและความกระตือรือร้นลดลง
ขาดความเชื่อมั่นและโหมดความภาคภูมิใจในตนเองเมื่อ
ผู้สูงอายุมีจานวนมากขึ้น ความต้องการในการได้รับการ
ดูแลจากรัฐภาคเอกชน และบุคคล รอบข้างย่อมมีมากขึ้น
เป็นเงาตามตัว สิ ่งหนึ ่งที ่ ผู้สูงอายุจะได้ร ับคือ การจัด
สวัสดิการสังคม สําหรับผู ้สูงอาย ุ ทั ้งที ่จ ัดโดยภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนในชุมชน ซึ่งจะกล่าวต่อไป
ว่า สวัสดิการสังคมผู ้สูงอายุในประเทศไทยมีที ่มาและ
รูปแบบใดบ้างประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่าง ถาวร 
จากนโยบายประชากรและการวางแผน ครอบคร ัวท ี่
ประสบความสําเร็จในอดีต รวมถึง ความเจริญก้าวหน้าใน
การพัฒนาประเทศทั้ง ด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้
คนไทยมี สุขภาพที่ดี มีอายุยืนยาวขึ้นสุปาณี จินาสวัสดิ์
(2559) 

จากเหตุที่กล่าวมาข้างต้น กลุ่มผู้วิจัยสนใจศึกษา
เก่ียวกับพฤติกรรมของผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพและการ
บริโภคที่มีผลต่อการส่งเสริมสวัสดิการแห่งรัฐ เขตอําเภอ
เมืองและอําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานีโดยมี
วัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้สูงอายุ การดูแล

สุขภาพและการบริโภคที่มีผลต่อการส่งเสริมสวัสดิการแห่ง
รัฐ เขตอําเภอเมืองและอําเภอวาร ินชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมของผู้สูงอายุ 
การดูแลสุขภาพและการบริโภคที ่มีผลต่อการส่งเสริม
สวัสดิการแห่งรัฐ เขตอําเภอเมืองและอําเภอวารินชําราบ 
จังหวัด อุบลราชธานี โดยจําแนก อายุ ระดับการศึกษา 
รายได้ อาชีพปัจจุบันก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ 
ชุมชนต่างจังหวัดนับวันก็มีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นทําให้ผู้ปุวย
น่าจะมีปัญหาการรักษาพยาบาลตามมาด้วย จึงมีการ
ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุและร่วมด้วยช่วยกันเพื่อ
ดูแลช่วยเหลือผู ้ส ูงอาย ุ เพ ื ่อจะมีการดําเนินชีวิตที ่มี
ความสุขเพิ่มมากขึ้น  
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้สูงอายุ การดูแล
สุขภาพและการบริโภคที่มีผลต่อการส่งเสริมสวัสดิการแห่ง
รัฐ เขตอําเภอเมืองและอําเภอวาร ินชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี 

2.2เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมของผู้สูงอายุ การ
ด ูแลสุขภาพและการบร ิ โภคที ่ม ีผลต ่อการส่งเสร ิม
สวัสดิการแห่งรัฐ เขตอําเภอเมืองและอําเภอวารินชําราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี โดยจําแนก อายุ ระดับการศึกษา 
รายได้ อาชีพ 
 
3. สมมตฐิานในการวจิยั 

ประชาชนในเขตอําเภอเมืองและอําเภอวารินชํา
ราบ ได้รับการดูแลสุขภาพจากสวัสดิการของภาครัฐที่
แตกต่างกัน 
4. ขอบเขตการวิจยั 
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ได้ศึกษาพฤติกรรมของผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพ
และการบริโภคที่มีผลต่อการส่งเสริมสวัสดิการแห่งรัฐ เขต
อําเภอเมืองและอําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
ในช่วงเวลาเดือน ธันวาคม 2561 ถึง เมษายน 2562 โดย
ศึกษาปัจจัยการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุรวม 3 ด้าน ได้แก่ 
พฤติกรรมของผู้สูงอายุการดูแลสุขภาพ และการบริโภค 
 
5. วิธีการดําเนินการวิจัย 

การว ิ จ ั ยคร ั ้ งน ี ้ เ ป ็ นการว ิ จ ั ย เช ิ งปร ิ มาณ 
(QuantitativeResearch)ผู ้ว ิจ ัยได ้ก ําหนดวิธ ีการและ
ขั้นตอนการวิจัยดังน้ี  
 5.1ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้อายุ
ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ที่ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐ ในเขตจังหวัด
อุบลราชธานีจํานวนทั้งสิ้น  2,561 ประกอบด้วยอําเภอ
เมือง 1,552  อําเภอวารินชําราบ 1 ,009ศูนย์ข้อมูล
ประเทศไทย (2561) 
 5.2กลุ ่มตัวอย่างที ่ใช้ในการศึกษาครั ้งนี้ ได้แก่ 
จ ํานวนผ ู ้ ส ู งอาย ุท ี ่ ได ้ร ับสว ัสด ิการในเขตจ ั งหว ั ด
อุบลราชธานี ซ่ึงผู้วิจัยได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 346 คน โดย
กลุ่มตัวอย่างใช้สูตร Toro Yamane (1973) 

           
 

        
 ได้กลุ่มตัวอย่าง 346 คน 

 การวิจัยครั้งน้ีใช้การสุม่ตัวอย่างแบบสะดวก 
 5.3คุณภาพของเครื่องมือวัด 

ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือเพื ่อใช้เก็บข้อมูล 
ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม ดังน้ี 
 5.3.1 การศ ึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร 
ตํารา บทความ ทบทวนวรรณกรรม และ งานวิจัยท ี่
เก ี ่ ย วข ้อง รวมท ั ้ งการศ ึกษาร ูปแบบว ิธ ีการสร ้ า ง
แบบสอบถาม เพื่อนํามาเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ 
 5.3.2 ออกแบบและสร้างเคร ื ่องมือ โดยออก
แบบสอบถามจากการกําหนดกรอบ แนวความคิดที่สร้าง
ไว้ โดยแบบสอบถามควรมีลักษณะสั้น กะทัดรัด เข้าใจง่าย 
 5.3.3 นําแบบสอบถามที่ได้เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
3 ท่าน (IOC > 0.6) เพื่อตรวจสอบปรับปรุงความสมบูรณ์ 

และความถูกต้องให้ครอบคลุม ทั้ง โครงสร้างเนื้อหา และ
ด้านภาษาที่ใช้เพื่อให้ง่ายต่อการทําความเข้าใจของผู้ตอบ
แบบสอบถาม และสามารถครอบคลุมถ ึงเรื ่องที ่กําลัง
ต้องการศึกษา พร้อมทั้งนําไปปรับปรุงแก้ไขได้   
 5.3.4 นําแบบสอบถามที ่ได้ทําการปรับแก้ไข
แล้ว พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม
และนํามาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ 
 5.3.5 นําแบบสอบถามที่ได้แก้ไขสมบูรณ์แล้ว 
ไปทดลองใช้เครื่องมือวิจัย (Try Out) เขตอําเภอตระการ
พืชผล จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 30 คน 

5.3.7 หาค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ โดยใช้ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ทั้งฉบับ 0.92 
ซึ ่งสอดคล้องกับ Cronbachที ่ได ้เสนอว่า เกณฑ์การ
พิจารณาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 0.70 ขึ้นไปถือ
ว่ามีความน่าเชื่อถือ 

5.4การเก็บรวบรวมข้อมูลในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลคร ั ้งนี ้ ใช ้ว ิธ ีการวิจ ัยเช ิงปร ิมาณโดยผู ้ ว ิจ ัยได้
ดําเนินการเก็บรวบรวม ข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถาม 
ตําบลแจระแม, ขามใหญ่, หนองบ่อ อําเภอเมือง และ 
ตําบลธาต ุ,ท่าลาด, แสนสุข อําเภอวาร ินชําราบ มี
รายละเอียดดังนี ้1)กําหนดหมายเลขแบบสอบถามเพื ่อ
ตรวจสอบการเก็บแบบสอบถาม2)การดําเนินการเก็บ
แบบสอบถามให้กลุ ่มต ัวอย่างครบตามจํานวน กลุ ่ม
ตัวอย่างในแต่ละหน่วยที่ได้กําหนดไว้ด้วยตนเองและได้รับ
แบบสอบถามคืนมา จํานวน 346 คิดเป็นร้อยละ 100 3)
ตรวจสอบความถ ูกต ้องและครบถ ้วนสมบ ูรณ ์ของ
แบบสอบถามก่อนที่จะนํามาประมวลผล ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สําเร็จรูป4) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี ้ ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปโดยใช้สถิติ ดังนี้1)ร้อยละ 
(Percentage) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วน
บุคคล 2)ค่าเฉลี ่ย (Mean) ใช้ในการจําแนกและแปล
ความหมายตัวแปร 3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) แสดงการวัดการกระจายของข้อมูล4)การ
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วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ แบบเพียร์สัน
(Pearson ProductMoment CorelationCoefficient 
Analysis) เพื ่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการ
ส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุด้านการดูแลสุขภาพที่มีผลต่อ
การดํารงชีวิตของผู้สูงอายุ เขตอําเภอเมืองและอําเภอวา
รินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 5)การวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression) โดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์ enterและกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
ระด ับ 0.05 ใช ้วิ เคราะห์ปัจจัยการส่งเสริมสวัสดิการ
ผู้สูงอายุด้านการดูแลสุขภาพที่มีผลต่อการดํารงชีวิตของ

ผู้สูงอายุ เขตอําเภอเมืองและอําเภอวารินชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี โดยใช้สมการเส้นถดถอย6)วิเคราะห์ค่า t-
Test ใช้ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 
กลุ ่ม7) วิเคราะห์ค่า F-Test ใช้ในการทดสอบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 3 กลุ่มขึ้นไป โดยการวิเคราะห์
ค ว า ม แ ป ร ป ร ว น ท า ง เ ด ี ย ว  ( One-wayAnalysisof 
Variance) แล้วศึกษา เปรียบเทียบรายคู่ โดยวิธี LSD 
 
 
 

6. สรปุผลการวจิยั 
 ผลการวิเคราะห์ พบว่าผ ู ้ตอบแบบสอบถาม
จํานวนทั้งหมด 346 คน พบว่า ข้อผู้ที่ตอบแบบสอบถาม 
มากที่สุด คือ ผู้ที่มีอายุ 60-69 ปี มีจํานวน 193 คน (ร้อย
ละ 55.78) รองลงมาคือ ผู ้ที่มีอายุ 70-79 ปี มีจํานวน 
118 คน (ร้อยละ 34.10) และผู ้ที ่มีอายุ 80-89 ปี มี
จํานวน 35 คน (ร้อยละ 10.11) และในส่วนของระดับ
การศ ึกษาผ ู ้ตอบแบบสอบถาม มากที ่ส ุด ค ือ ผ ู ้ท ี ่ มี
การศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 319 คน (ร้อยละ 
92.19) รองลงมา คือ ผู ้ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
จํานวน 22 คน (ร้อยละ 6.35) และผู้ที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี จํานวน 5 คน (ร้อยละ 1.44) ทางด้านรายได้ผู้
ที่ตอบแบบสอบถาม มากที่สุด คือ รายได้จากเบี้ยยังชีพ 
จํานวน 194 (ร้อยละ 56.06) รองลงมา คือ รายได้รับจาก
บุตร หลาน ญาติพี่น้อง จํานวน 59 คน (ร้อยละ 17.05) 
และรายได้จากการประกอบอาชีพ จํานวน 58 คน(ร้อยละ 

16.76) ทางด้านอาชีพผู้ที่ตอบแบบสอบถาม มากที่สุด คือ 
ผู้ที่มีอาชีพเกษตรกรรม จํานวน 205 คน (ร้อยละ 59.24) 
รองลงมา คือ ผู ้ที ่ไม่ได้ประกอบอาชีพ จํานวน 59 คน 
(ร้อยละ 17.05) และผู้ที ่มีอาชีพค้าขายจํานวน 50 คน 
(ร้อยละ 14.45) 
 การทดสอบคุณสมบัติของตัวแปรอิสระและตัว
แปรตามผู ้วิจัยได้ตรวจสอบความเป็นเส้นตรงร่วมอย่าง
มาก (Multicollinearity) โดยการดูจากค่าความทนทาน 
(Tolerance) และค่า VIF (VarianceinflationFactorn) 
ของตัวแปรอิสระแต่ละตัว ความเป็นเส้นตรงร่วมอย่างมาก
จะ ไม ่ เ ป ็ นป ัญหา  ค ่ า ความทนทานมากกว ่ า  0.1 
Foxall&Yani-de-Soriano (2005) และค่า VIF ไม่เกิน 
10 Belsley (1991) 
 
 
 

 
ตารางที ่1ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตา
 

ตัวแปร พฤติกรรมของผู้สูงอายุ การดูสุขภาพ การอุปโภค สวัสดิการแห่งรัฐ 

พฤติกรรมของผู้สูงอายุ - .36** .12** .39** 

การดูแลสุขภาพ  - .25** .60** 
การบริโภค   - .45** 

3 
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สวัสดิการแห่งรัฐ    - 

 
จากตารางที่ 1ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายใน

ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกัน พบว่า ตัวแปรพฤติกรรมของ
ผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพ การบริโภค การดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุที่มีผลต่อสวัสดิการแห่งรัฐ มีความสัมพันธ์กับตัว
แปรตามมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงถือว่าตัวแปร
อิสระและตัวแปรตามน้ันมีความสัมพันธ์กันอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 
และเมื่อทําการพิจารณาความสัมพันธ์ภายในระหว่างตัว

แปรอิสระทั ้ง3 ตัวแปร พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าประสิทธ์สหสัมพันธ์
ตั้งแต่ .12 ถึง .60และมีค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
พยากรณ์ด้วยกันไม่เกิน .80 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ 
ว่าไม่เกิดปัญหาของความสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปร
อิสระด้วยกัน MulticollinearityNunnally(1978) 
 

 
ตารางที ่2 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพฤติกรรมของผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพและการบริโภคที่มีผลต่อการส่งเสริม
สวัสดิการแห่งรัฐ เขตอําเภอเมืองและอําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 
ตวัแปรพยากรณ ์

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients t p 

B Std. Error Beta 

1. พฤติกรรมของผู้สูงอายุ .07 .01 .18 4.54** .00 

2. การดูแลสุขภาพ .42 .04 .45 10.75** .00 

3. การบริโภค .22 .02 .31 7.91** .00 

Constant= .99F= 111.36   R= .70  = .49    
 = .49     Sig= .00 

 
จากตารางที่ 2การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

พฤติกรรมของผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพและการบริโภคที่
มีผลต่อการส่งเสริมสวัสดิการแห่งรัฐ เขตอําเภอเมืองและ
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยตัวแปร
พยากรณ์ 3 ต ัว ค ือ พฤติกรรมของผู ้สูงอายุการด ูแล
สุขภาพ และการบริโภค มีค ่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร 

อิสระและตัวแปรตาม มีค่าเท่ากับ .70แสดงว่าตัวแปร
อิสระนัยความสําคัญทางสถิติที ่0.01 ตัวแปรทั ้ง 3 ตัว 
สามารถร่วมกันพยากรณ์การส่งเสริมสวัสดิการแห่งรัฐ เขต
อําเภอเมืองและอําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
คิดเป็นร้อยละ 49 
(     

 = .49 )วาดภาพสามารถพยากรณ์ ได้ดังน้ี 

     .18 
 
   .45  
 

การส่งเสริมสวัสดิการแห่งรัฐ เขตอําเภอเมืองและ 
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี .45 

.18 

การดูแลสุขภาพ 

พฤติกรรมของผู้สูงอายุ 



 

~ 130 ~ 

 

 

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 
Vol. 6 No. 2 July – December  2019 

 

 

     .31  
 
ภาพที ่1การพยากรณ์พฤติกรรมของผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพและการบริโภคที่มีผลต่อการส่งเสริมสวัสดิการแห่งรัฐ เขตอําเภอ
เมืองและอําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ตารางที ่3สรุปการเปรียบเทียบพฤติกรรมของผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพและการบริโภคที่มีผลต่อการส่งเสริมสวัสดิการแห่งรัฐ 
เขตอําเภอเมืองและอําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี จําแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา รายได้และอาชีพ  
 

ตวัแปรพยากรณ ์
อาย ุ

ระดบั
การศกึษา 

รายได ้ อาชพี 

F P F P F P F P 

1. พฤติกรรมของผู้สูงอายุ 12.40** .00 3.20* .04 1.20 .30 16.36** .00 

2.การดูแลสุขภาพ 1.02 .36 2.22 .10 2.86* .03 3.19** .00 

3. การบริโภค .83 .43 .23 .78 .23 .08 2.34* .04 

 
จากตารางที ่ 3พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบที ่มีอายุ

และระดับการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมต่างกัน รายได้
ต่างกัน มีความคิดเห็นด้านการดูแลสุขภาพต่างกัน อาชีพ
ต่างกัน มีความคิดเห็นพฤติกรรมของผู้สูงอายุการดูแล
สุขภาพและการบริโภคต่างกัน7. อภิปรายผล 

จากการศึกษาเรื่องพฤติกรรมของผู้สูงอายุ การ
ด ูแลสุขภาพและการบร ิ โภคที ่ม ีผลต ่อการส่งเสร ิม
สวัสดิการแห่งรัฐ เขตอําเภอเมืองและอําเภอวารินชําราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี สามารถสรุปวัตถุประสงค์ได้ดังน้ี 

1.พฤติกรรมของผ ู ้ส ู งอาย ุ  ซ ึ ่งผ ู ้ ส ู งอาย ุให้
ความสําคัญในเรื ่องการตื่นนอน การเข้านอน การออก
กําลังกาย และการพักผ่อนอย่างเพียงพอ สอดคล้องกับ
Verbrugge(1985)ผู้สูงอายุที่เป็น เพศชายจะมีสุขภาพที่
ดีกว่าผู้สูงอายุเพศหญิงที่ส่วนใหญ่ มักจะทํางานหรือเป็น
แม่บ้านมากกว่าที่จะทํากิจกรรมนอกบ้าน เช่น การเล่น
กีฬาและการทํากิจกรรมสันทนาการ สอดคล้องกับธราธร
ดวงแก้วและหิร ัญญาเดชอุดม (2550) ระดับความรู้
เกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู ้สูงอายุในเขต
เทศบาลตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

ผลการวิจัย พบว่า ระดับความรู้เกี ่ยวกับพฤติกรรมการ
ดูแล สุขภาพของผู้สูงอายุ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
เป็นเพราะแบบการวัดความรู ้ของงานวิจัยเป็น การวัด
ความรู้ขั้นพื้นฐานเก่ียวกับพฤติกรรมการดูแลด้านสุขภาพ
อนามัยสอดคล้องกับชนัดดา เกิดแพร (2558) พฤติกรรม
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยสวมเสื้อผ้าที่ซักสะอาดแล้ว
อาบน้ําและแปรงฟันทุกวันทานอาหารที่ปรุงสุกเเละตรวจ
สุขภาพประจําปีตามแพทย์นัดทําความสะอาดห้องนอน
ห้องน้ําทานอาหารให้ครบ5หมู่และล้างมือก่อนทานอาหาร
อยู่ในระดับมากที่สุดส่วนพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุและ
สุขภาพตนเองโดยร ักษาน ํ ้ าหนักต ัวให ้อย ู ่ ในเกณฑ์
มาตรฐานทํากิจกรรมเพื่อยืดเส้นยืดสายเลือกประเภทการ
ออกกําลังกายที ่เหมาะสมกับสุขภาพและออกกําลังกาย
ครั้งละ 20-30 นาทีสอดคล้องกับนิรัชรา จ้อยชู และคณะ
(2557) การร ับร ู ้สภาวะสุขภาพของบุคคลจะเป ็นต ัว
เช ื ่อมโยงที ่จะนําไปสู ่การเปลี ่ยนแปลงทัศนคติและ
พฤติกรรมด้านสุขภาพของผู้สูงอายุเป็นผลมาจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ผู้วิจัยจัดขึ้นซึ่งในการวิจัย
ครั้งน้ีให้ความสําคัญกับการรับรู้ความเสี่ยงต่อการเป็นโรค

.31 
การบรโิภค 
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ซ่ึงการรับรู้โอกาสเสียงของการเป็นรูปโรค โดยผู้วิจัยใช้สื่อ
บุคคลคือวิทยากรและสื่อเอกสารต่างๆที่ทําให้ผู้สูงอายุเชื่อ
ว่าตนเองกําลังอยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อโรคในผู้สูงอายุประเภท
ต่างๆซ่ึงถ้าผู้สูงอายุไม่ปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่
เกิดขึ้นจะทําให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นรูปต่างๆได้การ
รับรู ้ด ังกล่าวมีผลต่อความตั ้งใจของผู ้สูงอายุที ่เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในการปฏิบัติตนเพื่อปูองกันโรค
ต่างๆ 

2.การดูแลสุขภาพผู ้สูงอายุตอบแบบสอบถามให้
ความสําคัญในเร ื ่องบ ุตรหลานได ้พาไปตรวจสุขภาพ
ประจําปีอย่างน้อยปีละ1 ครั้ง เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรง
อายุยืนยาวสอดคล้องกับ Pender (1996)กล ่ า ว ว ่ า
การด ูแลสุขภาพประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆที ่บ ุคคล
กระทําโดยมีเปูาหมายสําคัญในการยกระดับความเป็นอยู่ที่
ดีและการบรรลุเปูาหมายในการมีสุขภาพที่ดีของบุคคล
ครอบครัว ชุมชน และสังคม สอดคล้องกับDepartment 
of Health (2005) การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุพบว่าเมื่อ
ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุที่มากขึ้นย่อมส่งผล
ให้สุขภาพดีขึ ้นอีกทั้งการดูแลสุขภาพของตนเองยังเป็น
ส่วนหนึ ่งของกิจกรรมที ่บุคคลกระทําเพื ่อสุขภาพของ
ตนเองสอดคล้องกับ ประไพยศะทัตต์ (2531) ในผู้สูงอายุ 
เมื่อร่างกายเสื ่อมสมรรถภาพ จะมีการเสียบทบาทของ
ตัวเอง ทําให้ความเชื่อมั่นในตัวเองลดลง และจะส่งผลไป
ถึงกิจกรรมประจําวันไม่เป็นที่พอใจ ทําให้เกิดความวิตก
กังวลกลัว และยิ่งได้พบเห็นสภาพของผู้ที่อยู่ในวัยเดียวกัน 
ยิ ่งทําให้เกิดความกลัว อารมณ์เศร้า ซึมลงและสิ ้นหวัง 
สอดคล้องกับพัชรนันท์ชัยชาญทิพย์ยุทธ (2559) เมื่อเรา
สูงวัยขึ้น ไม่ใช่จํานวนตัวเลขอายุเท่าน้ันที่เปลี่ยนแปลง แต่
ร่างกายของเราก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย และความเสื่อมถอย
นี ้  ก ็ส ่งผลให ้เก ิดการเปลี ่ยนแปลงทางจิตใจเช ่นกัน 
นอกจากน้ีเม่ือเราแก่ตัวลง บทบาทของตัวเองในหน้าที่การ
งาน สังคม ครอบครัวก็มีการปรับเปลี่ยน ซึ ่งส่งผลกับ
กิจวัตรประจําวันที ่มี อาจทําให้ผู ้สูงอายุมั่นใจในตัวเอง
ลดลง ไม่พอใจ เกิดความวิตกกังวล ซึม เศร้า กลัว หรือ 

สิ้นหวังสอดคล้องกับ Hunter(1992) จึงกล่าวได้ว่า การ
เปลี่ยนแปลงทางร่างกายกระทบถึงจิตใจของผู้สูงอายุอย่าง
มาก การเปลี ่ยนแปลงด้านจิตใจของแต่ละคนมีความ
แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับรู้ของ
แต ่ละคนถ้าผู ้ส ูงอายุมีความมั ่นคง เข ้าใจตนเองและ
ตอบสนองต่อภาวะต่างๆ ในทางที ่ดีแก้ปัญหาและปรับ
สภาพจิตใจได้ ยอมรับความจริงย่อมทําให้มีความสุขได้ 
ดังน้ันปัจจัยต่างๆ จึงเป็นตัวทํานายภาวะจิตใจได้อาจมีผล
โดยตรงหรือโดยอ้อม จิตใจจึงมีผลต่อคุณภาพชีวิต 

3.การบริโภคซึ่งผู ้สูงอายุตอบแบบสอบถามให้
ความสําคัญในเร ื ่องร ับประทานอาหาร และผักผลไม้ 
สอดคล้องกับ Eertmans(2001) กล่าวว่า การบร ิโภค
อาหาร หมายถึง พฤติกรรมการกิน ของมนุษย์ การเลือก
อาหารเพื่อการบริโภค ซ่ึงมีความเก่ียวของกับปัจจัยภายใน
บุคคล เช่น ความชอบอาหาร ประสาทสัมผัส และปัจจัย
ภายนอก เช่น สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และการเรียนรู้ 
ซ่ึงส่งผลให้เกิดการบริโภคอาหารเกิดขึ้นและมีความเกี่ยว
ของกับการส่งเสริมสุขภาพ สอดคล้องกับ Brown(2004) 
ความรู้เป็นปัจจัยที่สําคัญในการเลือกบริโภค ถ้ามีความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับแนวทางการบริโภค รู้คุณค่า
ทางโภชนาการของอาหาร จะส่งผลให้มีพฤติกรรมการ
บริโภคที ่ถูกต้องสอดคล้องกับ วลัยทิพย์ สาชลวิจารณ์ 
(2538)พฤต ิกรรมการบร ิ โภคอาหาร หมายถ ึง การ
ประพฤติปฏิบัติที่เคยชินในการรับประทานอาหาร ได้แก่ 
ชน ิดของอาหารท ี ่ ร ับประทาน การก ํ าหนดว ่าจะ
รับประทานหรือไม่รับประทานอะไร รับประทานอย่างไร 
จํานวนมื้อที่รับประทาน อุปกรณ์ที ่ใช้ รวมทั้งสุขนิสัยใน
การร ับประทานอาหารด ้วย ในการศ ึกษาเก ี ่ยวก ับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารนั้น องค์การอนามัยโลกได้
กําหนดขอบเขตไว้ว่า เป็นการศึกษาถึงวิธีการที่บุคคล 
กลุ ่มคน หร ือช ุมชนยอมร ับอิทธิพลทางสังคม และ
วัฒนธรรมในการเลือกอาหารบริโภคและใช้อาหารที่มีอยู่
มากน้อยเพียงใด ตลอดจนผลของอาหารที ่บริโภคต่อ
สุขภาพร่างกายสอดคล้องกับ หทัยกาญจน์โสตรดี และ
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อัมพรฉิมพลี (2550) ได้สรุปความหมายของ พฤติกรรมไว้
ว่าเป็นความประพฤติ การปฏิบัติ หรือการแสดงออกที่
เก่ียวกับการบริโภคอาหาร สุขลักษณะและวิธีรับประทาน
อาหาร ทั้งสังเกตได้และสังเกตไม่ได้  
8. ข้อเสนอแนะ 

น อ ก จ า ก ก า ร เ ก ็ บ ร ว บ ร ว ม ข ้ อ ม ู ล จ า ก
แบบสอบถามแล้ว ควรใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธี
อื่น ๆ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงประเด็น และสามารถนําผลการวิจัย
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
9. กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยน้ีสําเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาของผศ. 
ดร.อัยรดา พรเจริญ ที ่กรุณาเสียสละเวลาให้คําปรึกษา
และช่วยตรวจสอบ ตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ และ
ชี้แนะแนวทางในการศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นผู้วิจัยจึงขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่
สละเวลาในการตอบแบบสอบถาม จนทําให้ได้มาซึ่งข้อมูล
ในงานวิจัยครั ้งนี ้ขอขอบพระคุณผู้ให้กําลังใจช่วยเหลือ
รวมท ั ้ งผ ู ้ท ี ่อย ู ่ เบ ื ้องหล ังความสําเร ็จท ุกท่าน และ
ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกคนที่ได้สละเวลาส่วนตัว มาทํา
วิจัยในครั้งน้ี 

คุณค่าและประโยชน์อันเกิดจากวิจ ัยฉบับนี้  
ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาความกตัญญูกตเวทีแด่คุณพ่อ 
คุณแม่ ขอน้อมเป็นเครื่องบูชาทดแทนคุณคณาอาจารย์ทุก
ท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ด้วยความรักและ
เคารพเมตตาหากงานวิจัยน้ีมีข้อบกพร่องประการใด ผู้วิจัย
น้อมรับและจะได้นําไปแก้ไขปรับปรุงในโอกาสต่อไป10.  
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การศกึษาพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษาสาขาวิชาการบญัช ีมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์ทีม่ตี่อผลสมัฤทธิ์ของการเรยีน
วิชาการบญัชีชัน้สงู 2 

The study of learning behavior of accounting students at Kalasin University that affects their 
learning achievement in Advanced Accounting 2 

 
มารตุ  พลรกัษา1* 

1 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 
62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตําบลกาฬสินธ์ุ อําเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ รหัสไปรษณีย์ 46000 

 
บทคดัย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนที่มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาในรายวิชาการบัญชีช้ันสูง 2 และ 2) เพื่อหาแนวทางในการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนในวิชาการบัญชี
ชั้นสูง 2 ที ่จะทําให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น โดยมีประชากรทั้งหมดที ่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชีช้ันสูง 2 จํานวนทั้งสิ้น 92 คน 
เครื่องมือที ่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง โดยวิธีการสัมภาษณ์ผู้เรียนแล้วนําผลการสัมภาษ ณ์มา
วิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยมีดังน้ี 
 ผลการวิจัย พบว่าพฤติกรรมการเรียนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาการบัญชีชั้นสูง 2 
คือ การเข้าห้องเรียนสาย การขาดเรียน การชอบเล่นโทรศัพท์มือถือ ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวมีสาเหตุมาจากตัวนักศึกษ าไม่
อยากเรียน ไม่ชอบเรียน ไม่ต้องการเรียนในสาขาวิชาการบัญชี จึงเกิดความเครียดและเบื่อหน่ายในการเรียน แต่มีความ
จําเป็นที่จะต้องเรียนเน่ืองจากสอบเข้าเรียนในสาขาวิชาอ่ืนไม่ได้ และผู้ปกครองต้องการให้เรียนในสาขาวิชาบัญชีเพราะเชื่อ
ว่าเรียนจบแล้วจะหางานทําได้ง่าย ซ่ึงพฤติกรรมดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในวิชาการบัญชี
ชั้นสูง 2 อยู่ในระดับมาก 
 แนวทางในการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอน ในวิชาการบัญชีชั้นสูง 2 ที่จะทําให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น คือ อาจารย์ผู้สอนควรสร้างแรงจูงใจ โดยอธิบายเกี่ยวกับแนวทางการประกอบวิชาชีพบัญชีอย่างชัดเจน 
การศึกษาดูงานในสถานที่ประกอบการจริง การเชิญผู้เชี่ยวชาญผู้ที่ประสบผลสําเร็จจากการประกอบวิชาชีพบัญชีมาบรรยาย 
เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน พร้อมทั้งมีการสอนเสริมในแต่ละชั่วโมงเรียน มีชั่วโมงทบทวนบทเรียนเพิ่มเติมจาก
ชั่วโมงการสอนปกติ และใช้วิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ซ่ึงจะส่งผลทําให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชี
ชั้นสูง 2 ดีขึ้น        
คําสําคัญ :พฤติกรรมการเรียน, ผลสัมฤทธ์ิการเรียน 
 

Abstract 
The objectives of this research were 1) to study of student’s behaviors affects learning 

achievement on Advanced Accounting 2 and 2) to find the guideline modifying teaching and learning 
methods for enhance to learning in Advanced Accounting 2. The population included 92 accounting 
students.  The instrument used in this research was a semi structured questionnaire by interviewing the 
students. The results are as follows. 
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The findings revealed that learning behavior affects learning achievement on Advanced Accounting 2 for 
accounting as students who lately attended in class, lack of learning, used smart phone in class. These 
behaviors are caused students do not want to study, do not like to study, do not want to study in 
accounting that leading to stress and burnout to accounting study. However, they need to study in 
accounting because they cannot to entrance in other program. Moreover, their parents want them to 
study in accounting program because they believe that can to find jobs. 

The guideline for modifying teaching and learning methods in advance accounting 2 as an 
instructor should motivate to learn, and explain clearly to their professional practice, visit to workplaces, 
inviting experts who have achieved in professional accounting. Additionally, tutoring in class, Schedule 
hours to review additional lessons from regular teaching hours, and using Peer Assisted Learning (PAL) for 
Accounting Students. 
Keywords: learning behavior, advanced accounting 1 achievement 
 
1.บทนํา 

สาขาว ิชาการบ ัญช ี  คณะบร ิหารศาสตร์  
มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุได้เปิดหลักสูตรบัญชีบัณฑิต โดยได้
จ ัดการเร ียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ประกอบอาชีพตาม พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ. 2543 และ 
พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 เพื่อให้ผู้สําเร็จการศึกษา
มีคุณสมบัติทางด้านการบัญชีครบถ้วนตามประกาศ สภา
วิชาชีพบัญชี ฯ ฉบับที่ 5/2553 เรื่อง หลักสูตรตัวอย่าง
ปริญญาตรีทางบัญชี ได้กําหนดให้สถาบันการศึกษาที่เปิด
สอนสาขาวิชาการบัญชีในระดับปริญญาตรี จะต้องมี
โครงสร้างหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ ื ่อใช้
ประกอบการพิจารณารับรองวุฒิปริญญาตรีทางการบัญชี 
อีกทั้งเพื่อประกอบการพิจารณาสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านการสอบบัญชีตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่
1/2555 (ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 129 
ตอนพิเศษ 117 ง หน้า 22 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2555) 
เรื่อง การรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตร ในวิชาการ
บัญชีของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการ
รับสมัครเป็นสมาชิกสามัญ  และการพิจารณาคุณสมบัติ
เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต กําหนดให้
จะต้องสอบผ่าน 8 รายวิชา ได้แก่ 1) การบัญชีขั้นต้น/
ชั ้นต ้น และการบัญชีข ั ้นกลาง/ชั ้นกลาง จํานวน 3 
รายวิชา 2) การบัญชีขั้นสูง/ชั้นสูงจํานวน 2 รายวิชา 3) 

การบัญชีต้นทุนจํานวน 1 รายวิชา 4) การสอบบัญชี 1 
รายวิชา และ 5) การภาษีอากร 1 รายวิชา 
 สาขาว ิชาการบ ัญช ี  คณะบร ิหารศาสตร์  
มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ ได้เปิดสอนรายวิชาการบัญชีชั้นสูง 
จํานวน 2 รายวิชา คือ การบัญชีชั้นสูง 1 และการบัญชี
ชั้นสงู 2 เป็นไปตามข้อกําหนดของสภาวิชาชีพบัญชี โดย
จัดอยู่ในกลุ่มวิชาเอกบังคับ ซึงเปิดสอนให้กับนักศึกษาชั้น
ปีท ี ่  2 และชั ้นปีท ี ่   3 จากข้อมูลเช ิงประจักษ์ ของ
นักศึกษา โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการสอบของ
นักศึกษาที ่ลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชีชั ้นสูง 2 ปี
การศ ึกษา 2560 – 2561 พบว ่า ผลการเร ียนของ
นักศึกษาในวิชาดังกล่าวอยู่ในระดับพอใช้ ถึงระดับที่อ่อน
มากโดยผลมีการเรียนอยู่ระหว่าง C+ - D เป็นส่วนใหญ่ 
ดังน้ี  

นักศึกษาที ่สอบผ่านวิชาการบัญชีชั้นสูง 2 ที่
ผ่านมีนักศึกษาที่สามารถสอบผ่านในระดับดีมากเพียง 6 
คน จากนักศึกษาที่ลงทะเบียนระหว่างปี 2560 – 2561 
จํานวนทั ้งสิ ้น 120 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 ซึ ่งเป็น
จํานวนที่น้อยมาก ซึ่งผลการสอบวิชาการบัญชีชั้นสูง 2 
ของนักศึกษาที่ผ่านในระว่าง ปีการศึกษา 2560 – 2561 
ส่านมากอยู่ในระดับอ่อนมากถึงระดับพอใช้ เป็นสาเหตุ
หน่ึงที่ทําให้นักศึกษามีผลการเรียนในวิชาอื่น ๆ ในชั้นปีที่ 
4 ในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตเป็นไปในลักษณะค่อนข้างอยู่
ในระดับอ่อนไปด้วย  
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ผู้วิจัย ตระหนักถึงความจําเป็นที่จะต้องศึกษาพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษากับผลสัมฤทธิ ์ของการเรียนใน
วิชาการบัญชีชั้นสูง 2 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหาร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์ เพื ่อหาแนวทางในการ
ปรับปรุง แก้ไขวิธีการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม
กับบร ิบทของนักศ ึกษาและสามารถทําให ้น ักศ ึกษา
ประสบผลสําเร็จในการเรียนโดยมีผลการเรียนที ่ด ีขึ ้น 
และไม่ต้องลงทะเบียนเรียนซํ้าเนื่องจากสอบไม่ผ่าน อีก
ทั ้งสามารถสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการ
วิจัยในครั้งน้ีจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักศึกษา เพื่อหา
แนวทางการเรียนการสอนใหม่ ๆ  เพื ่อให้นักศึกษาจะ
ได้รับความรู้ทางด้านการบัญชีเพียงพอ และมีผลสัมฤทธิ์
ต่อการเรียนในวิชาการบัญชีชั้นสูง 2 ดียิ่งขึ ้น พร้อมยัง
สามารถนําความรู้ไปประกอบวิชาชีพบัญชีได้อย่างถูกต้อง 
มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามตราฐานการบัญชีท ี่
รับรองทั่วไป 
  
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนที่มีผลกระทบ
ต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผู ้เร ียนในรายวิชาการ
บัญชีช้ันสูง 2 

2. เพื ่อหาแนวทางในการปรับเปลี ่ยนวิธีการ
จัดการเรียนการสอน ในวิชาการบัญชีชั้นสูงที ่จะทําให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น 
 
3.วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื ่อง การศึกษาพฤติกรรมการเรียน
ของนักศ ึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนวิชา
ชั้นสูง 2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนที่มีผลกระทบต่อ
ผลสัมฤทธิ ์การเรียนในวิชาการบัญชีชั้นสูง 2  เพื่อหา
แนวทางในการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนใน
วิชาการบัญชีชั ้นสูง 2 ที ่จะทําให้ผู้เร ียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น สําหรับการวิจัยในครั้งนี้มีรูปแบบการ
ดําเนินการวิจัยตามดําลับดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาบริบท ภูมิหลัง ประวัติ
ของผู้เรียนวิชาการบัญชีช้ันสูง 2 ทั้ง 2 กลุ่ม คือนักศึกษา
กลุ่ม AC421 และกลุ่มAC422 ซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
ที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาการบัญชีชั้นสูง 2 ประจําภาค
การศึกษาที่ 2 /2561 จํานวน 92 คน การศึกษาขั้นตอน
น้ีในเดือนพฤศจิกายน 2562 

ขั้นตอนที่ 2 การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
กึ ่ งโครงสร ้าง โดยการสัมภาษณ์ผ ู ้ เร ียนทั ้งหมดที่
ลงทะเบ ียนเร ียนวิชาการบัญชีชั ้นสูง 2 ประจําภาค
การศึกษาที่ 2/2561 จํานวน 92 คน โดยเริ่มดําเนินการ
และเสร็จสิ้นการเก็บข้อมูลในเดือนพฤศจิกายน 2561 – 
มีนาคม 2562   

ขั้นตอนที ่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลจากขั ้นตอนที่ 2 
โดยการวิจัยน้ีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อหา
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ โดยเริ่มดําเนินการและเสร็จใน
เดือนมีนาคม – เมษายน 2562 

ขั้นตอนที่ 4 การเขียนรายงานการวิจัย พร้อม
ทั้งนําเสนอต่อคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
เพื่อให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงเพื ่อจัดพิมพ์รายงาน
ฉบับสมบูรณ์ โดยเริ่มดําเนินการและเสร็จสิ ้นในเดือน
เมษายน – พฤษภาคม 2562   

ขั้นตอนที่ 5 การส่งผลการดําเนินงานวิจัยเพื่อ
ร่วมสร้างและจัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ต่อคณะ
บริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ โดยเริมดําเนินการ
และเสร็จสิ้นระหว่างเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2562 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรในการวิจัยครั ้งนี้ คือ นักศึกษาสาขาวิชาการ
บัญชี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์ ที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชีชั้นสูง 2 ทั้ง 2 กลุ่ม คือ 
น ั กศ ึ กษากล ุ ่ ม  AC421 และกล ุ ่ ม  AC422 ในภาค
การศึกษาที่ 2/2561 จํานวน 92 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยใช้เครื่องการวิจัยโดยแบบสัมภาษณ์
ก่ึงมีโครงสร้าง (Semi-Structure Interview)  โดยการ 
สัมภาษณ์นักศึกษาแล้วนําผลการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
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ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยการ
สัมภาษณ์ข ้อมูลจากประชากรท ั ้งส ิน 92 คน ค ือ 
ลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชีชั้นสูง 2 ทั้ง 2 กลุ่มเรียน 
คือ กลุ ่มAC421 และกลุ ่มAC422 ในภาคการศึกษาที่ 
2/2561 จํานวนทั้งสิน 92 คน 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยการใช้แบบสัมภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้าง 
ในการสัมภาษณ์ผู้เร ียน และการสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษาที่เรียนในวิชาการบัญชีช้ันสูง 2 
 
4. ผลการวิจัย  
 จากการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และการ 
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาจํานวน 92 คนซึ่ง
เป็นชาย 2 คน (ร้อยละ 2.18) เป็นหญิง 90 (ร้อยละ 
97.83) วุฒิการศึกษาเดิมพบว่า เป็นนักศึกษาที ่สําเร็จ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย วุฒิม.6 สายวิทย์-คณิต 
จํานวน 52 คน (ร้อยละ 56.53) วุฒิม.6 สายศิลป์ – 
คํานวณ จํานวน 24 คน (ร้อยละ 26.09) วุฒิ ม.6 สาย
ศิลป์-ภาษาอังกฤษ จํานวน 12 คน (ร้อยละ 13.05) วุฒิ 
ปวช.จํานวน 4 คน (ร้อยละ 4.35) นักศึกษามีผลการ
เร ียนในวิชาการบัญชีช ั ้นส ูง 2 ในภาคการศึกษา ที่  
2/2561 อยู่ในระดับ D (อ่อนมาก) จํานวน 49 คน (ร้อย
ละ 53.26) อยู่ในระดับ D+ (อ่อน) จํานวน 11 คน (ร้อย
ละ 11.96) อยู่ในระดับ C (พอใช้) จํานวน 12 คน (ร้อย
ละ 13.05) อยู่ในระดับ C+ (ดีพอใช้) จํานวน 7 คน (ร้อย
ละ 7.61) อยู ่ในระดับ B (ดี) จํานวน 7 คน (ร้อยละ 
7.61) อยู่ในระดับ B+ (ดีมาก) จํานวน 1 คน (ร้อยละ 
1.09) และอยู่ในระดับ A (ดีเยี่ยม) จํานวน 5 คน (ร้อยละ 
5.44)          

นักศึกษาส่วนใหญ่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยม
ปลาย ว ุฒ ิ ม.6 สายว ิทย ์ – คณ ิต และเล ือกเร ียน
สาขาวิชาการบัญชีเนื่องจาก ไม่สามารถสอบเข้าเรียนใน
สาขาวิชาที่ตนสนใจเลือกที่จะเรียนได้ ส่วนใหญ่นักศึกษา
สนใจที่จะเรียนในคณะศึกษาศาสตร์ แต่ไม่สามารถสอบ
คัดเลือกเข้าเรียนในสาขาดังกล่าวได้ จึงเลือกที่จะเรียนใน
สาขาวิชาการบัญชี  เน่ืองจากเชื่อว่าเมื่อสําเร็จการศึกษา

แล้วจะสามารถหางานทําได้ง่ายกว่าสาขาวิชาอื่น และอีก
เหตุผลหนึ ่งที ่สําคัญคือเลือกเรียนสาขาวิชาการบัญชี
เพราะบิดาและมารดาต้องการให้เรียนในสาขาวิชาบัญชี
เพราะเช ื ่อว ่าเร ียนจบแล้วจะหางานท ําได ้ง ่ายกว่า
สาขาวิชาอื ่น โดยนักศ ึกษาไม่เต ็มใจที ่จะเรียน ไม่มี
แรงจูงใจ ไม่เข้าใจว่าสําเร็จการศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
แล้วจะต้องไปทํางานอะไร เรียนตามเพื่อนบ้าง จึงเป็น
สาเหตุสําคัญให้นักศึกษาไม่สนใจเรียน มาเรียนสาย ไม่
ตั้งใจเรียน อีกทั้งยังมีนักศึกษาบางส่วนต้องทํางานเพื่อหา
เงินเรียนเอง เน่ืองจากฐานะทางบ้านยากจนและมีอาชีพ
เกษตรกรรม ลักษณะเช่นนี ้จึงส่ งผลต่อพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษาที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับอ่อนมาก    
 พฤติกรรมการเรียนที่มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาการบัญชีชั้นสูง 2 
คือ การเข้าห้องเรียนสาย การขาดเรียน การชอบเล่น
โทรศัพท์มือถือระหว่างเรียน ซึ ่งพฤติกรรมดังกล่าวมี
สาเหตุมาจากส่วนตัวนักศึกษาไม่อยากเรียน ไม่ชอบเรียน 
ไม่ต้องการเรียนในสาขาวิชาการบัญชี แต่มีความจําเป็นที่
จะต้องเรียนเนื่องจากสอบเข้าเรียนในสาขาวิชาอื่นไม่ได้ 
และผู้ปกครองต้องการให้เรียนในสาขาวิชาบัญชีเพราะ
เชื่อว่าเรียนจบแล้วจะหางานทําได้ง่ายจึงเกิดความเบื่อ
หน่ายไม่ตั้งใจเรียน ไม่เข้าใจในบทเรียนตั้งแต่เริ่มเรียน
บัญชีขั้นต้น ซึ่งสะสมความไม่เข้าใจมานานจึงเบื่อการ
เรียนบัญชี โดยไม่สนใจเนื้อหาวิชาที่อาจารย์สอน ส่วน
การปฏิบัติตัวนอกห้องเรียน เช่น ไม่ทบทวนบทเรียน 
ลอกแบบฝึกหัดจากเพื ่อน ส่งแบบฝึกหัดหรือส่งงานไม่
ตรงเวลา ไม่ท ําแบบฝึกห ัด ชอบเที ่ยวกลางค ืน ซึ ่ง
พฤติกรรมดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนในวิชาการบัญชีช้ันสูง 2 อยู่ในระดับมาก 
สําหรับแนวทางการเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอน
เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนวิชาการบัญชีชั้นสูง 2 ให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิดีขึ้น อาจารย์ผู้สอนควรสร้างแรงจูงใจ 
โดยให้นักศึกษาเห็นภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการ
ประกอบวิชาชีพบัญชี พาไปศึกษาด ูงานในสถานที่
ประกอบการจริง หรือได้เรียนรู้จากกรณีศึกษาจากบริษัท
ที่เกิดขึ้นจริง การเชิญผู้เชี่ยวชาญผู้ที่ประสบผลสําเร็จจาก
การประกอบว ิชาช ีพบ ัญช ีมาบรรยาย เพ ื ่อสร ้า ง
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บรรยากาศการเรียนการสอนให้มีลักษณะที่คล้ายคลึงการ
ประกอบวิชาชีพบัญชีจริง ควรให้กําลังใจนักศึกษา ฝึกให้
นักศึกษามีความรักในวิชาชีพบัญชี พร้อมทั้งการสอน
เสริมในแต่ละชั่วโมงเรียน ควรมีชั่วโมงทบทวนบทเรียน
เพิ่มเติมจากชั่วโมงการสอนปกติ และให้เพื่อนที่ เรียนเก่ง
กว่าช่วยเพื่อที่เรียนอ่อนกว่า ซึ่งจะส่งผลทําให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบัญชีช้ันสูง 2 ดีขึ้น        
 
5. อภิปลายและสรุปผล  
 จากผลการว ิจ ัยพฤต ิกรรมการเ ร ียนท ี ่ มี
ผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักศึกษาใน
รายวิชาการบัญชีช้ันสูง 2 คือ การเข้าห้องเรียนสาย การ
ขาดเร ียน การชอบเล่นโทรศัพท์มือถ ือระหว่างเรียน 
สอดคล้องกับผลการวิจ ัยของ พรศร ี บรรณกุลโรจน์ 
(2547) ที่นักศึกษาไม่อยากเรียนในสาขาวิชาการบัญชี 
เนื ่องจากบิดาและมารดาต้องการให้เร ียน ได้เปลี ่ยน
พฤติกรรมการเรียน คือ กลับมาตั้งใจเรียน มุ่งมั่นที่ จะ
ศึกษาหาความรู้เพื่อให้ประสบผลสําเร็จในการเรียน ส่วน
แนวทางในการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนใน
วิชาการบัญชีชั ้นสูง ที่จะทําให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น คือ การสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาเห็น
ภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการประกอบวิชาชีพบัญชี 
การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานในสถานที่ประกอบการจริง 
การเชิญผู้เชี่ยวชาญผู้ที่ประสบผลสําเร็จจากการประกอบ
วิชาชีพบัญชีมาบรรยาย เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียน
การสอนให้มีลักษณะที่คล้ายคลึงการประกอบวิชาชีพ
บัญชีจริง การสอนเสริมในแต่ละชั่วโมงเรียน มีชั่วโมง
ทบทวนบทเร ียนเพิ ่มเต ิมจากชั ่วโมงการสอนปกติ
สอดคล้องกับสนทยา เขมวิรัตน์ (2542) ที่พบว่า การอ่าน
หนังสือ การใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนทําการบ้าน จะทํา
ให ้ผลการเร ียนด ีข ึ ้น และผลการวิจ ัยของแสงอร ุณ 
พจน์พัฒนพล (2545) ที่พบว่า การวางแผนในการเรียน 
การทําแบบฝึกหัด การทบทวนบทเรียน และการเตรียม
ตัวสอบ จะทําให้   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา
ในรายวิชาการบัญชีช้ันสูง 1 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยครั้งน้ี 
    1) ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน ดังน้ี 
 1.1 ปรับทัศนคติในการเรียนสาขาวิชาการ
บัญชี ให้มีความรักในสายวิชาชีพบัญชี โดยต้องปรับ
อารมณ์ความรู้สึก ความคิด ความชอบ มองบวกกับสิ่งที่
ตนไม่รู้ ทําความเข้าใจกับสิ่งใหม่ ๆ และมองคนที่ประสบ
ผลสําเร็จในสายวิชาชีพบัญชี ด้วยข้อมูลที่เป็นจริง 
 1.2 การวางแผนการเรียน แบ่งเวลาให้เหมาะ 
เริ ่มตั้งแต่ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน โดย
ผู้วิจัยได้คิดเทคนิคเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน
ดังน้ี “2 ท กับ 1 ต” คือ ทบทวนก่อนเรียน ทบทวนหลัง
เรียน และตั้งใจเรียนในห้องเรียน  
 1.3 การฝึกทําแบบฝึกหัดด้วยตัวเองทุกครั้ง ฝึก
แก้โจทปัญหาด้วยตัวเอง แม้จะผิดบ้างถูกบ้าง ก็ต้องฝึก
ทําแบบฝึกหัดทุกบทเรียนเป็นประจํา   
 1.4  การเตรียมตัวก่อนเรียนทุกครั ้งอาจใช้
เทคนิค “เพื่อนช่วยเพื่อน” ฝึกทําแบบฝึกหัดร่วมกัน ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนให้มากที่สุด ฝึกการ
แบ่งปันความรู้ให้กันและกันให้มากขึ้น  
 1.5 การเตรียมตัวสอบตลอดเวลา พยายาม
กระตุ ้นตัวเองโดยให้ยึดแบบอย่างบุคคลที่ เราชื ่นชอบ 
หรือประสบผลสําเร็จในสายวิชาชีพ  
     2) การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน โดย
การปรับวิธีการเรียนการสอน ดังน้ี 
 2.1 ปรับการสอนให้เข ้ากับผู ้เร ียนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ กระตุ ้นให้ผู ้เรียนเห็นภาพที่เป็นจริง 
ยกตัวอย่างผู้ที่ประสบผลสําเร็จในสายวิชาชีพบัญชีให้เห็น
ภาพชัดเจน เพื่อให้ผู้เรียนได้ปรับอารมณ์ ทัศนคติ ต่าง ๆ 
ให้มีความรักในสายวิชาชีพบัญชียิ่งขึ้น 
 2.2 ฝ ึกให ้น ักศ ึกษาตรงต ่อเวลา ร ักษากฎ 
กติกา อย่างเคร่งครัด และแบ่งเวลาให้ถูกต้อง  
 2.3 จัดให้มีชั่วโมงทบทวน หรือการสอนเสริม 
แยกออกมาต่างหากจากชั่วโมงการสอนปกติ อย่างน้อย 3 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 2.4 เสริมสร้างการคิดบวกเก่ียวกับวิชาชีพบัญชี
ให ้น ักศ ึกษาโดยการพาไปทัศนะศึกษาด ูงานจากที่
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ประกอบการจร ิงท ี ่ม ีช ื ่อเส ียงระด ับประเทศหร ือ
ต่างประเทศ พร้อมทั ้งเชิญผู ้ประสบผลสําเร็จในสาย
วิชาชีพบัญชีมาแลกเปลี ่ยนความร ู ้ก ับอาจารย ์ และ
นักศึกษา  
 2.5 หาเทคนิคใหม่ ๆ เพ ื ่อเป็นการจูงใจให้
นักศึกษาได้เก ิดการเรียนร ู ้  โดยไม่ซ ํ ้าซากจําเจ เช่น 
เทคนิคการเรียนเป็นคู่ เพื่อนช่วยเพื่อน ระบบพี่เลี้ยง เป็น
ต้น      
     3) อาจารย์ที่ปรึกษาและหรืออาจารย์ผู้สอนควรมีการ
จัดทําข ้อมูลนักศ ึกษาที ่มีผลการเรียนตํ ่า เพื ่อศ ึกษา
พฤติกรรมเฉพาะกลุ่มหรือรายบุคคลเพื ่อหาแนวทางที่
เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับกลุ ่ม
นักศึกษา  
     4) คณะหร ือมหาวิทยาลัยควรมีการจัดประชุม
ผู ้ปกครองนักศึกษากับอาจารย์ผ ู ้สอนและอาจารย ์ที่
ปร ึกษาเพื ่อช่วยกันสอดส่องพฤติกรรมกรเร ียนของ
นักศึกษาอย่างใกล้ชิดเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมร่วมกัน
ซ่ึงอาจจะส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาดี
ขึ้น 
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
     1) ควรนําผลการวิจัยในครั้งน้ีไปศึกษาพฤติกรรมการ
เรียนในวิชาอ่ืนๆ ด้วยแล้วนํามาเปรียบเทียบเพื่อหาความ
แตกต่างระหว่างพฤติกรรมการเรียนวิชาทางด้านบัญชี
และวิชาอ่ืน ๆ  
     2) ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา
โดยใช้เทคนิค“2 ท กับ 1 ต” คือ ทบทวนก่อนเรียน 
ทบทวนหลังเรียน และตั้งใจเรียนในห้องเรียนกับเทคนิค 
STAD   
6. กิตติกรรมประกาศ  
 งานวิจัยฉบับนี ้สําเร็จลงได้ด้วยดี เนื ่องจาก
ได้รับความกรุณาอย่างสูงจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ฉายรุ่ง ไชยกําบัง ที่ได้ให้คําแนะนําตลอดจนการแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างยิ ่ง ผู ้วิจัย

ตระหนักถึงความตั ้งใจจริงและความทุ่มเทของอาจารย์ 
และขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่น้ี  
 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยฉบับนี้จะมี
ประโยชน์อยู่ไม่น้อย สําหรับการพัฒนาการเรียนการสอน 
จึงขอมอบส่วนดีทั ้งหมดให้แก่คณาจารย์ที่ได้ประสิทธิ
ประสาทวิชา จนทําให้ผลงานวิจัยฉบับน้ีเป็น 
ประโยชน์ต่อผู ้ท ี ่เกี ่ยวข้อง และขอมอบความกตัญญู
กตเวทิตาคุณ แด่บิดา มารดา และผู ้มีพระคุณทุกท่าน 
สําหรับข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น ผู้วิจัยขอ
น้อมรับผิดเพียงผู้เดียว และยินดีที่จะรับฟังคําแนะนําจาก
ทุกท่านที่ได้เข้ามาศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
งานวิจัยต่อไป 
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คาํแนะนาํการเขยีนบทความ 
 
ส่วนที่1 ส่วนนํา ประกอบด้วย 
 ชื่อบทความ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรสั้นกะทัดรัด ชี้ถึงเปูาหมายหลักของการวิจัย 
 ชื่อผู้เขียน ระบุชื่อและนามสกุล โดยไม่ต้องมีคํานําหน้านาม ในกรณีมีผู้เขียนหลายคนให้ระบุทุกคน 
 ที่อยู่ผู้เขียน ระบุหน่วยงาน ที่ตั้ง รหัสไปรษณีย์ ไม่ต้องระบุหมายเลขโทรศัพท์ 
 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ให้ระบุ E-mail ของผู้เขียนเพียงท่านเดียว 
 บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรสั้นตรงประเด็น ครอบคลุมสาระสําคัญของการศึกษา ได้แก่ 
วัตถุประสงค์วิธีการศึกษา ผลการศึกษา และวิจารณ์เป็นต้น 
 คําสําคัญ (Keywords) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรเลือกคําสําคัญที่เก่ียวข้องกับบทความแต่ไม่ควรเกิน 3 คํา 
ส่วนที่2 เนื้อหาประกอบด้วย ประกอบด้วย 
 บทนํา (Introduction) เป็นส่วนของความสําคัญและมูลเหตุที่นําไปสู่การวิจัย 
 วัตถุประสงค์ของของการวิจัย (Objectives) 
 สมมุติฐานการวิจัย (Hypothesis) (ถ้ามี) 
 ขอบเขตของการวิจัย (Scope of Study) 
 วิธีดําเนินการวิจัย (Research Methodology) 
 ผลการวิจัย (Results) บอกผลที่พบอย่างชัดเจนสมบูรณ์และมีรายละเอียดครบถ้วน 
 อภิปรายและสรุปผล (Discussion) 
 
ส่วนที่3 ส่วนท้าย ประกอบด้วย 
 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) 
 บรรณานุกรม (Bibliography) ให้เขียนบรรณานุกรมโดยยึดรูปแบบ APA 6th Edition เท่าน้ัน 
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คาํแนะนาํการสง่ต้นฉบบับทความ 
1. การเตรียมต้นฉบับ 
 ให้พิมพ์ผลงานด้วยกระดาษ A4 พิมพ์หน้าเดียว จํานวนไม่เกิน 10 หน้า โดยจัดพิมพ์ด้วยโปรแกรมMicrosoft Word 
for Windows 2007 หรือเวอร์ชันที่สูงกว่า 
 
2. รูปแบบการพิมพ์บทความ 
 2.1 การตั้งค่าหน้ากระดาษ ระยะขอบซ้าย-บน 1.5 น้ิว (รวมข้อความส่วนหัวกระดาษ) ระยะขอบล่างระยะขอบขวา
และล่าง1.0 น้ิว ให้ใช้แบบตัวอักษร TH SarabanPSKเท่าน้ัน 
 หมายเลขหน้า ขนาด 12พอยท์ ในตําแหน่งด้านล่างตรงกลาง ห่างจากขอบกระดาษ 1.8 เซนติเมตร ไม่แสดง
หมายเลขหน้าในหน้าแรก 
 2.2 ชื่อเรื่อง พิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้ตัวหนา ขนาด 15พอยท์ (ตัวหนา) ชื่อภาษาอังกฤษเฉพาะตัว
ขึ้นต้น ให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ 
 2.3 ชื่อผู้เขียนและผู้เขียนบทความร่วม ต้องระบุให้ครบทุกคน อนุญาตให้ใส่ราชทินนาม ตําแหน่งทางวิชาการ ยศ 
และ ดร. ยกเว้น นาย, นาง หรือ นางสาว ไม่ต้องระบุ 
 กรณีที่มีผู้แต่งหลายคน ให้ทําตัวหนาผู้นําเสนอบทความ 
 2.4 สังกัด ให้ระบุข้อมูลของผู้เขียนหลัก หรือผู้นําเสนอ คนใดคนหน่ึงที่เดียว โดยระบุชื่อหน่วยงานเลขที่ สถานที่ตั้ง 
ตําบล อําเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 
 2.5 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ให้ระบุข้อมูลของผู้เขียนหลัก หรือผู้นําเสนอ คนใดคนหนึ่งที่เดียว ให้พิมพ์คําว่า “E-
mail:” นําหน้า 
 2.6 ส่วนของบทคัดย่อ (Abstract) 
 บทคัดย่อ และ Abstract ใช้ตัวหนา ขนาด 14พอยท์ จัดก่ึงกลางหน้ากระดาษ 
 เน้ือความ ใช้ตัวปกติ ขนาด 14พอยท์ ให้บรรทัดแรกของทุกย่อหน้าเคาะ 1แท็บ (0.5 น้ิว) 
 2.7 คําสําคัญ (Keywords) ใช้ตัวปกติ ขนาด 14พอยท์ ให้พิมพ์ต่อท้ายจากส่วนของบทคัดย่อควรเลือกคําสําคัญที่สุด
ในบทความ และไม่ควรเกินกว่า 4 คํา 
 2.8 เน้ือเรื่อง ใช้ตัวปกติ ขนาด 14พอยท์ ขึ้นบรรทัดใหม่ให้ย่อหน้าเคาะ 1แท็บ (0.5 น้ิว) อนุญาตให้เน้นคําสําคัญโดย
การใช้อัญประกาศ (“ ”) หรือ ตัวเอียง แต่ไม่อนุญาตให้เน้นคําสําคัญโดยการขีดเส้นใต้ 
 2.9 นับแต่ส่วนเน้ือเรื่องเป็นต้นให้ ให้พิพม์ข้อความในลักษณะการแบ่ง คอลัมภ์ ออกเป็น 2 คอลัมภ์ 
 2.10 รูปภาพและตาราง กรณีมีการแสดงรูปภาพและตาราง ให้พิมพ์แบบจัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ โดยมี ชื่อรูปภาพ
และชื่อตารางให้อยู่ด้านล่างจัดก่ึงกลาง พร้อมอ้างอิงที่มาด้วย 
 2.11 การเขียนอ้างอิง ใช้รูปแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบนาม-ปี (Author-date) ชื่อระบุผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์ และเลข
หน้า ที่อ้างอิงอยู่ภายในวงเล็บ ดังตัวอย่าง(ชื่อผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์ : เลขหน้าที่อ้างอิง)เช่น (ศรัณยู โสสิงห์, 2559 : 36) 
 2.12การเขียนบรรณานุกรม (Bibliography) ให้ใช้รูปแบบAPA 6th editionเท่าน้ัน 
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3. การส่งบทความ 
 1.ผู้ส่งบทความจะต้องทําการกรอกรายละเอียดข้อมูลในแบบเสนอต้นฉบับเพื่อลงตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการเฉลิม
กาญจนา มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาส่งมาพร้อมต้นฉบับที่ขอตีพิมพ์ 
 2. จัดส่งต้นฉบับที่ขอตีพิมพ์ตามข้อกําหนดของรูปแบบวารสาร จํานวน 1 ชุด พร้อมแผ่น CD บันทึกข้อมูล 1 ชุด ใน
รูปแบบโปรแกรม Microsoft Word for Windows 2007 หรือเวอร์ชันที่สูงกว่าส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมา
ที่ 
 กองบรรณาธิการ “วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา” มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 
 เลขที่ 99 หมู่ 6 ตําบลโพธ์ิ อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่Journalcnu@gmail.com 
 
4. การประเมินบทความต้นฉบับ 
 ต้นฉบับจะต้องผ่านการประเมินจากผู ้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จากภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชานั้นๆ 
จํานวน 2 ท่านต่อเรื่อง โดยกองบรรณาธิการวารสารวิชาการเฉลิมกาญจนาจะเป็นผู้สรรหา เพื่อรับการประเมิน กรณีมีการ
แก้ไขกองบรรณาธิการ จะส่งผลการอ่านประเมินคืนผู้เขียนให้เพิ่มเติม แก้ไข หรือพิมพ์ต้นฉบับใหม่แล้วแต่กรณี 
 
5. หมายเหตุ 
 1. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ใน “วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา” ถือเป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 
 2. เน้ือหาบทความที่ปรากฏในวารสารเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน ทั้งน้ีไม่รวมความผิดพลาด อันเกิดจากเทคนิค
การพิมพ์ 
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การเขยีนบรรณานกุรม 

 
หนงัสือทัว่ไป 

 

รปูแบบ ชื่อผูแ้ตง่./(ปทีีพ่มิพ์)./ชื่อเรือ่ง /ครัง้ทีพ่ิมพ ์(พมิพค์รัง้ที ่2 เปน็ต้นไป). /สถานทีพ่มิพ์:/ ////////
สํานักพมิพ.์ 

ผู้แต่ง 1 คน ธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์. (2548). ใต้ทะเลมีความรัก ภาคสาม: หลังคลื่นอันดามัน. 
กรุงเทพฯ: บ้านพระอาทิตย์. 

ผู้แต่ง 2 คน นิพนธ์ วิสารทานนท์ และ จักรพงษ์เจิมศิริ. (2541). โรคผลไม้. กรุงเทพฯ: สํานักวิจัย 
และพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6. 

ผู้แต่ง 3-7 คน หิรัญ หิรัญประดิษฐ,์ สุขวัฒน์จันทรปรณิก และ เสริมสุข สลักเพ็ชร. (2540). เทคโนโลยี 
การผลิตทุเรียน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

ผู้แต่งเป็นสถาบัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา. (2552). บทคัดย่อชุดโครงการวิจัย 
และพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนัง. นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. 

หนังสือแปล สตีเวนสัน, วิลเลี่ยม. (2536). นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ. แปลจาก A Man Called 
Intrepid. ทรงแปลโดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ. 

กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์ พับลิชช่ิง 

ผู้รวบรวมหรือ
บรรณาธิการ 

พิทยา ว่องกุล. (บรรณาธิการ). (2541). ไทยยุควัฒนธรรมทาส. กรุงเทพฯ: โครงการวิถี 
ทรรศน์. 

ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 8 พ.ศ. 2540-2544. (2542). กรุงเทพฯ: สํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี. 

ไม่ปรากฏเมืองที่
พิมพ์/สํานักพิมพ์ 
หรือไม่ปรากฏ 

ปีที่พิมพ์ 

ให้ใส่ [ม.ป.ท.] สําหรับเอกสารภาษาไทย และ [n.p.] สําหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ ให้ใส่ 
[ม.ป.ป.]. สําหรับเอกสารภาษาไทย และ [n.d.]. สําหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ 

 
บทความในหนงัสือ 

 

รปูแบบ ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อผู้แต่ง (บรรณาธิการ),/ชื่อหนังสือ 
////////(ครั้งที่พิมพ์), เลขหน้าที่ปรากฏบทความจากหน้าใดถึงหน้าใด)./สถานที่พิมพ์:/ 

////////สํานักพิมพ์. 

 เสาวณีย์ จําเดิมเผด็จศึก. (2534). การรักษาภาวะจับหืดเฉียบพลันในเด็ก. ใน สมศักดิ์ โล่ห์ 
เลขา, ชลีรัตน์ ดิเรกวัฒชัย และ มนตรี ตู้จินดา (บรรณาธิการ), อิมมูโนวิทยาทาง 
คลีนิคและโรคภูมิแพ้. (น. 99-103). กรุงเทพฯ: วิทยาลัย กุมารแพทย์แห่งประเทศ 
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ไทย และสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย. 
 

วารสาร 
 

รปูแบบ ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีที่ (ฉบับที)่,/เลขหน้าที่ปรากฎ. 

 กุลธิดา ท้วมสุข. (2538). แหล่งสารนิเทศบนอินเทอร์เน็ต. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 
13(2), 1-13. 

 

 
นติยสาร 

 

รปูแบบ ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปี,เดือนที่พิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อนิตยสาร,/ปีที ่(ฉบับที่),/ 
////////เลขหน้าที่ปรากฏ. 

 ส้มโอมือ. (มีนาคม 2545). อาหารบ ารุงสมอง. Update, 20(210), 37-40. 

 
หนงัสือพมิพ ์

 

รปูแบบ ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปี,เดือนที่พิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อหนังสือพิมพ์,/ปีที่ (ฉบับที่),/ ////////เลข
หน้าที่ปรากฎ. 

 ไตรรัตน์ สุนทรประภัสสร. (2540, 8 พฤศจิกายน). อนาคตจีน-อเมริกา. เดลินิวส์, น. 6. 
 

วิทยานพินธ ์
 

รปูแบบ ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์./(ปีพิมพ์)./ชื่อวิทยานิพนธ์./(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
//////// หรือวิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต,/ชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา). 

 ช่อเพ็ญ นวลขาว. (2548). ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศกับแบบ 
แผนการผลิตและวัฒนธรรมการบริโภคอาหาร ศึกษากรณีชุมชนขนาบนาก จังหวัด 

นครศรีธรรมราช. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์). 

 
สื่อโสตทศันแ์ละสื่ออื่นๆ 

 

รปูแบบ ชื่อผู้จัดทา (หน้าที่)./(ปีที่ผลิต)./ชื่อเรื่อง. /[ลักษณะของสื่อ]. /สถานที่ผลิต: หน่วยงานที่เผยแพร่. 
 อยุธยา: สมเด็จพระนารายณ์มหาราช. (2540). [วีดิทัศน์]. กรุงเทพฯ: ทิชชิ่งทอยส์. 

 
สารสนเทศอเิล็กทรอนิกส ์
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บทความทีต่พีมิพใ์นวารสารทีเ่ผยแพรท่ัง้ฉบบัพิมพแ์ละรปูแบบอเิลก็ทรอนิกส์ 
 

รปูแบบ ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ [ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์]./ชื่อวารสาร,/ปีที่ //////// (ฉบับ
ที่),/เลขหน้าที่ปรากฎ. (ใช้คาว่า [ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์] สําหรับเอกสารภาษาไทย และคําว่า 

[Electronic version] สําหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ) 
 เจษฎา นกน้อย และ วรรณภรณ ์บริพันธ์. (2552). การตลาดทางอินเทอร์เน็ต: โอกาส 

ทางเลือกและความท้าทาย [ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์]. วารสารบริหารธุรกิจ, 32(121), 
34-52. 

 
บทความในวารสารอเิลก็ทรอนิกส์ซึง่ไมม่ีการจดัพิมพเ์ปน็รปูเล่ม 

 
รปูแบบ ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีที่/(ฉบับที่),/เลขหน้า-เลขหน้า. /////////doi:xxxx 

 Roger L. C. & Richard, L. H. (2010). Calcium-Permeable AMPA receptor 
dynamics mediate fear ,memory erasure. Science, 330(6007), 1108- 

1112. doi:10.1126/science.1195298 

 
 

 
บทความทีส่บืค้นไดจ้ากวารสารอเิลก็ทรอนิกส์ 

 
รปูแบบ ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีที่/(ฉบับที่),/เลขหน้า-เลขหน้า./URL /////////ของ

วารสาร 

 Cadigan, J., Schmitt, P., Shupp, R., & Swope, K. (2011, January). The holdout 
problem and urban sprawl: Experimental evidence. Journal of Urban 

Economics. 69(1), 72. Retrieved from http://journals.elsevier.com/ 
00941190/journal-of-urban-economics/ 

 
สารสนเทศอเิล็กทรอนิกสป์ระเภทอื่นๆ 

 
 

สารสนเทศประเภทสารานกุรม พจนานุกรม หนังสอืคู่มอื 
 

รปูแบบ ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อผู้แต่ง (บรรณาธิการ),/ชื่อหนังสือ ////////(ครั้งที่
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พิมพ์), เลขหน้าที่ปรากฏบทความจากหน้าใดถึงหน้าใด)./สถานที่พิมพ์:/ ////////สํานักพิมพ์. 
 Hanegraaff, W. (2005). New Age movement. In L. Jones (Ed.), Encyclopedia of 

religion. Retrieved from http://find.galegroup.com/gvrl/ 

 
หมายเหตุ: 1.ผู้แต่งชาวไทยให้ใส่ช่ือและนามสกุลโดยไม่ต้องใส่คํานําหน้าชื่อ ยกเว้นราชทินนาม ฐานันดรศักดิ์ ให้นําไป
ใส่ท้ายชื่อโดยใช้เครื่องหมายจุลภาคคั่นระหว่างชื่อกับราชทินนามและฐานันดรศักดิ์ ส่วนสมณศักดิ์ให้คงรูปตามเดิม  
 2. กรณีผู้แต่ง 2 คน ให้ใส่ช่ือทั้งสองคนตามลําดับที่ปรากฏ เชื่อมด้วยคําว่า “และ” สําหรับเอกสารภาษาไทย และใช้
เครื่องหมาย “&” สําหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ ระหว่างคนที่ 1 และคนที่ 2 โดยเว้น 1 ระยะก่อนและหลัง  
 3. ผู้แต่งชาวต่างประเทศ ให้ขึ้นต้นด้วยชื่อสกุล ตามด้วยตัวอักษรย่อชื่อต้นโดย เว้น 1 ระยะ และอักษรย่อชื่อกลาง 
(ถ้ามี) ทั้งน้ีการกลับชื่อสกุลให้ใช้ตามความนิยมของคนในชาติน้ัน โดยใช้เครื่องหมายจุลภาคคั่นระหว่างชื่อสกุลและอักษรย่อชื่อ
ต้น อักษรย่อชื่อกลาง หากกรณีที่ผู้แต่งมีคําต่อท้าย เช่นJr. หรือคําอ่ืนๆ ให้ใส่คําดังกล่าวต่อท้ายอักษรย่อชื่อต้นหรืออักษรย่อชื่อ
ต้น (ถ้ามี) โดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค  
 4. ผู้แต่งที่เป็นสถาบัน ให้ลงรายการโดยเรียงลําดับจากหน่วยงานใหญ่ไปหาหน่วยงานย่อย และเว้นวรรคจากชื่ อ
หน่วยใหญ่ไปหาชื่อหน่วยงานย่อ 

วิธีเรียงบรรณานุกรม 

 การเรียงบรรณานกุรมใหใ้ชห้ลกัการเดียวกบัการเรียงค าในพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน หรือ 

Dictionary ท่ีเป็นท่ียอมรบักนัทั่วไป โดยค าท่ีมีตวัสะกดจดัเรียงไวก้่อนค าท่ีมีรูปสระตามลาดบัตัง้แต่กก - กฮ 

ดงันี ้

 ก ข ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ฤ ฤๅ ล ฦ ฦๅ ว ศ ษ 

ส ห ฬ อ ฮ 

 สว่นค าท่ีขึน้ตน้ดว้ยพยญัชนะตัวเดียวกนั เรียงล  าดบัตามรูปสระ ดงันี ้

 อะ อวั อวัะ อา อา อิ อี อื อุ อู เอะ เอ เอาะ เอา เอิน เอีย เอียะ เอือ เอือะ แอ แอะ โอ โอะ ใอ ไอ 



 

   


